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اجرایی شدن شایسته ساالری و احترام به فرهنگ ایرانی
کوچه زرتشتیان ،بن بست کتابخانه
نیایش

ســــرمقـــــاله
حرمت نهیم داده ها را

خبــــــر

 _1وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی در نخستین جش��نواره زنده یاد
مین��ا ایزدی��ار گف��ت " :ش��ما امثال آن
ش��ادروان را در جامعه بس��یار دارید که
حتما آنها را می شناس��ید و قدردانش��ان
هس��تید.....
جمل��ه ای کوت��اه ک��ه ل��رزه ب��ر اندام
بس��یاری از ما انداخت .ما در جش��نواره
یادب��ود بانوی��ی بزرگ ونام��ی حضور
داش��تیم ام��ا صادقانه ک��ه بگوییم خیلی
از م��ا او را نمی ش��ناختیم ،بزرگی اش
را نم��ی دانس��تیم وتا روزی ک��ه زنده
ب��ود ق��در وقیمت��ی ک��ه بای��د برایش
می گذاش��تیم ،نگذاش��تیم و حاال طبق
معمول زانوی غم بغل گرفته ایم و مدح
وثن��ام��یگویی��م.
این روزها در ال به الی خبرها پر اس��ت
از برگزاری گهنبار به یاد درگذش��تگان
گرفت��ه ت��ا....
ام��ا زن��ده ه��ا کج��ا ج��ا دارند؟چقدر
م��ی شناسیمش��ان؟چقدر قدردانش��ان
هستیم؟چقدر برایش��ان مراسم قدردانی
و س��پاس برگ��زار م��ی کنیم؟چقدر از
وجود و حضورش��ان س��ود می جوییم؟
هی��چ .اما وای به روزی ک��ه ندا درآید
ک��ه دیگر نیس��تند،آن وقت ،آه اس��ت
وحس��رت و فریادو باز هم فراموش��ی.
روزگار اس��تاد بزرگی است  .روزها از پی
هم می آیندو گریزی از مرگ نیس��ت اما
چرا پند نمی گیریم و فراموش می کنیم ؟
درس��ت اس��ت که احترام به انس��ان ها
پ��س از مرگ آنان داس��تان طوالنی در
این س��رزمین دارد،آنقدر که در ادبیات
ما،شاعران بزرگ بس��یار آن را یادآور
ش��ده اند و نهی��ب زده اند،اما باز هم از
خواب غفلت بیدار نشده ایم .اما اکنون
دیگ��ر فرصتی نیس��ت  .مگر م��ا چقدر
وق��ت داریم برای س��پاس گفتن و ارج
گزاردن به آنانی که همه تالشش��ان را
فارغ از دین ومذهب و  ...برای خدمت
به انس��انیت به کار می برند.
 _2آبان��گان اس��ت .جش��ن آب ه��ا .
این روزها دوس��تداران محیط زیس��ت
فری��اد می دارندکه پ��اس دارید آب ها
را ؛خاک را ،هوا را .نیاالیید  ،اس��راف
نکنی��د و  ...نیاکان م��ا قرن ها پیش آن
را حرمت م��ی گذاش��تندو از هرگونه
ناپاکی دور نگه می داش��تند .پیامبرمان
س��ده ه��ا پی��ش ،ازحرم��ت گذاش��تن
به چه��ار آخش��یج هوا،خ��اک،آب و
آت��ش گف��ت و حرم��ت گذاش��تن به
آنها را الزمه زندگی بش��ر دانس��ت .اما
آنق��در فرام��وش کردیم که ح��اال به
مرحل��ه بحران رس��یده ای��م و حتی بر
ک��وس جنگ بر س��ر آب م��ی کوبیم.
آبانگان فرصتی اس��ت برای اندیشیدن
و پاسداش��ت بیش از پیش فروزه های
نی��کاهورام��زدا،خ��دایب��زرگ.
 _3س��الروز ک��وروش بزرگ اس��ت.
بزرگمردی که س��ده ها پیش از حرمت
انس��ان گفت بدون در نظ��ر گرفتن دین
وآیی��ن و نژادو  ....او از صلح گفت ،از
عش��ق واز دوست داشتن و سپاس انسان
ها به یکدیگر  .او از راس��تی گفت واز
هرچ��ه دروغ اس��ت دی��ری جس��ت ...
ام��روز ما افتخار می کنیم به تاریخی که
همچون اوی��ی دارد اما کاش وامدارش
باشیم و در گس��ترش راستی وصلح در
جهان بیش از پیش بکوش��یم .
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نخستین جشنواره علمی زنده یاد مینا ایزدیار برگزار شد
تنه�ا اتفاق�ی ک�ه در زندگ�ی
دروغ نیس�ت م�رگ اس�ت و
خ�وش ب�ه س�عادت آنان�ی که در
مدت زندگیش�ان به دیگران س�ود
رس�انند.
اي��ن جمالت را وزیر بهداش��ت درمان
و آموزش پزش��کی کش��ور در نخستين
جش��نواره علم��ي زنده ي��اد دكت��ر مينا
اي��زد ي��ار گف��ت .جش��نواره اي كه به
ياد ش��ادروان دکت��ر مين��ا ايزديار و در
س��الروز تولدش با هم��ت خانواده اش
برگزار شد تا بهانه اي باشد براي سپاس
از آنان��ي كه قدم در راه كس��ب علم و
معرفت گذاش��ته اندوهدفی جز خدمت
ب��هم��ردمندارن��د.
دكت��ر قاضی زاده هاش��می،
وزی��ر بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی کشور در
اين مراس��م گفت :تنها توشه
ه��ر انس��انی پ��س از مرگ
ع�لاوه ب��ر فرزن��دان نيكو،
نیکی هایی اس��ت كه به ثمر
رس��انده و روانش��اد دکت��ر
ایزدی��ار از جمل��ه نيكان بود
چ��را که وجود وی سرش��ار
از حس مسوولیت و مهربانی
نس��بت به همنوع ب��ود .گواه
ای��ن مدع��ا ارائ��ه خدم��ات
بیش��مار وی به بیماران خاص اس��ت..
وی گف��ت :حتما همچ��ون ایزدیارها در
جمع شما کم نیستند که به ایران و ایرانی
سودرس��اندند و مي رس��انند.
دکت��ر اس��فندیار اختی��اری ،نماین��ده
زرتش��تیان در مجلس ش��ورای اسالمی،
س��خنران دیگر اين مراس��م ب��ود .وی با
بی��ان اینکه اف��رادی چون دکت��ر ایزدیار
در جامع��ه ما فراوان هس��تند ولی چندان
شناخته شده نیس��تند ،گفت:سخت است
ب��رای جامع��ه م��ا نب��ود زنده ی��اد دکتر
ایزدیار و سخت تر اس��ت برای خانواده
ایش��ان  ،اما بیماران خان��م دکتر ایزدیار
هن��وز نبود او را باور نک��رده اند و منتظر
چهره آرام ،تعه��د و تخص��ص اوين��د.
اختياري با اش��اره به اينك��ه دكتر ايزديار
در س��ال  1381ب��ه عنوان یک��ی از پنج
زن ن��ام آور تاری��خ
معاص��ر زرتش��تیان در
ماهنامه چیس��تا معرفی
ش��دند،گفت :ايش��ان
در زم��ره آخری��ن
دانش��جویان روانش��اد
دکتر قری��ب بنیانگزار
ط��ب اطف��ال در ایران
بودند كه از ش��خصیت
ایش��ان تاثی��ر بس��یاری
گرفت��هبودن��د.
پس از نمای��ش کلیپ
15دقیق��ه ای درب��اره
گوشه هایی از خدمات
آن روانش��اد ،دکت��ر
خس��رویانی ،فرنش��ین انجمن زرتش��تیان
تهران گفت :روانش��اد دکتر ایزدیار دو
خدم��ت بزرگ به انجام رس��اند که نیاز
به عش��ق و احساس مس��وولیت داشت تا
بتوان چنین فعالی��ت های علمی را برای
ن��وع انس��ان به ثمر رس��اند ،یک��ی بنیان
نهادن انجمن تاالس��می ایران و دیگری
غربال گ��ری بود که نتیجه ای��ن فعالیت
ها را ام��روز در كش��ور ش��اهديم،كما
اينك��ه آمار بیم��اران مبتال به تاالس��می
و خان��واده های دچار این بیماری س��یر

نزول��ی دارد.
اق��ای ح��دادی عض��و هیئ��ت موس��س
انجم��ن تاالس��می ای��ران در س��ال 68
ک��ه از جمله دوس��تان و همراهان دکتر
ایزدیار در پایه گذاری انجمن تاالسمی
ای��ران بودن��د نیز در این مراس��م گفت:
برای آن روانش��اد که به راستی به شغل
پزش��کی ش��رافت بخش��یدهیچ چیز جز
بهبود اوضاع بیمارانش اهمیت نداش��ت
و برای این هدف از هیچ تالش��ی دریغ
نمی ک��رد و همه بیماران تاالس��می چه
امروز و چه در آین��ده وام��دار اوین��د.
آقای دکتر هادی پ��ور عضو هیئت مدیره
س��ابق انجمن تاالس��می ایران نيز با مرور
خاطرات آش��نایی و آغاز همکاریش��ان با

خانم دکتر ایزدیار به س��ه ی��ادگار بزرگ
آن روانش��اد اش��اره كرد :یکی اینکه واژه
هایی چون اقلیت و اکثریت تنها واژه اند و
بزرگاني چون روانشاد ایزدیار به ما یادآور
می ش��وند که همه ما انسانیم و ایرانی ،زیر
یک پرچ��م و در یک خ��اک .دوم اینکه
پیش��گیری میس��ر نمی ش��د مگر به همت
روانش��اد ایزدی��ار و همکار زنده یادش��ان
خانم دکتر وثوق .و سوم وظيفه مادری كه
حاال هر ی��ک از فرزندان
وی م��ی توانند افتخار این
مادر را داشته باشند.
خان��م دکت��ر آزیت��ا
آذرکیوان ،از ش��اگردان
آن روانش��اد نی��ز دیگ��ر
س��خنرانی ب��ود که ضمن
مروری بر خاطرات خود
ب��ا روانش��اد
ا یز د ی��ا ر ،
گف��ت ن��ه
تنها او اس��تاد
علمی من بود
بلک��ه ب��ه من
درس زندگی
نی��زآموخ��ت .
آق��ای دکت��ر ربان��ی رییس
مرکز طب��ی کودکان ایران،
آ خر ی��ن
س��خنر ا نی
را ب��ر عهده
داش��ت .وی
ك��ه س��ال
 65ریی��س مرک��ز طبی
ک��ودکان ب��ود ضم��ن
اش��اره ب��ه مش��کالت
آن روزگار ک��ه تح��ت
الش��عاع وق��وع جن��گ
تحمیل��ی ب��ود ،بنی��ان
گزاری انجمن تاالسمی
با تالش مرحوم ایزدیار
را الگویی دانست برای
نهادهای��ی نظی��ر انجمن دیاب��ت ایران
و. ...

در این جش��نواره از اف��رادی که آزمون
تیزهوش��ان و نمونه دولت��ی را با موفقیت
گذرانده اند تقدیر شد .این افراد در مقطع
دبس��تان ب��ه راهنمایی عب��ارت بودند از:
فره��اد گب��ل ،پارمی��دا ش��اه بهرام��ی،
ک��وروش س�لامتی ،آتری��ا مهرب��د،
بردی��ا خ��دادادی مبارک��ه ،آروی��س
ویراب��ی ،خش��ایار ول��ی ش��ریف آباد،
ارش��یا گشتاس��بی حس��ن آبادی ،فریماه
فروغ��ی بیوک��ی ،کوش��ا زندی��ان،
پرنی��ان بهدی��ن ،آری��ن خس��روی از
تهران ،مهت��ا مال��ی ،دآلرام زندی��ان،
مهرن��گار موب��د ،مهرنی��ا بهرامش��هری،
آیدی��ن کیان��ی حس��ن آب��ادی از ی��زد
همچنی��ن پذیرفته ش��دگان ای��ن آزمون
ه��ا در مقط��ع راهنمای��ی ب��ه
دبیرس��تان عب��ارت بودند از:
پارمیس گشتاسبی از تهران ،
فیروزه پوردهموب��د ،کامیار
جمش��یدی کالنت��ری ،بردی��ا
خندانی ،آرمان لریان ،پارمیدا
تیران��دازی جلیل آباد ،آناهید
رادی ،پرنی��ان نمیرانیان ،هما
هرمزدی از یزد  ،کاوه غیبی،
آتری��ا خادمی ش��ریف آباد،
آرشام باوفا ،یس��نا شهرامی و
آرش خس��روپور از کرمان .
تقدی��ر دیگ��ر از برگزیدگان
برت��ر کنک��ور بود:کنک��ور ریاض��ی
آرش یزدان��ی ،کنک��ور تجرب��ی
ش��یرین حقیق��ت و برگزی��ده کش��وری
المپی��اد ش��یمی س��ینا ف��رودی .
در بخش چهره نام آور زرتش��تی ،دکتر
خدامراد جمش��یدی ،دانش��یار دانش��گاه
عل��وم پزش��کی ای��ران ،ارتوپ��د ،انجام
دهنده اولی��ن عمل موفقی��ت آمیز پیوند
مغ��ز اس��تخوان ،موس��س اولی��ن بانک
مغ��ز اس��تخوان در ایران
به عن��وان چه��ره نام آور
زرتش��تی ش��ناخته ش��د.
دکت��ر فری��دون گب��ل،
اس��تاد تم��ام دانش��کده
ش��یمی دانش��گاه صنعتی
شر یف  ،پژ و هش��گر
مان��دگار الکتروش��یمی
در س��ال  ،91پژوهش��گر
برتر دانش��گاه شریف در
س��ال  90و دارای بیش از
 100مقال��ه در مجالت و
کنفرانس های بین المللی
نیز ب��ه عنوان چهره افتخار
آفرین زرتشتی شناخته شد.
دکتر س��هراب شهزادی ،اس��تاد دانشگاه
ش��هید بهش��تی ،جراح مغ��ز و اعصاب،
دارای مق��االت متع��دد در زمین��ه های
پزشکی ،س��خنران علمی
بیش از  28کنفرانس های
علم��ی داخ��ل و خ��ارج
از کش��ور ،دیگ��ر چهره
افتخارآفری��ن زرتش��تی
ب��ود .
نخس��تین جش��نواره زنده
ی��اد ایزدیار برگزار ش��د
تا س��الی دیگ��ر و مجالی
دیگر ،ام��ا نه ب��ه آن معنا
ک��ه ی��اد ایزدیاره��ا را از
یاد ببریم و ن��ه به آن معنا
که ش��ناخت و ارج نهادن
ب��زرگان جامعه م��ان را به
برگزاری جش��نواره و یا مراس��م یادبود
موک��ولکنی��م.

در دیدار با مدیران جدید

نماینده ایرانیان زرتشتی در دیدار با وزیر ارشاد خواستار شد:

انوشیروان ،گشتاسب تاکید شد:

اجرایی شدن شایسته ساالری و احترام به فرهنگ ونام های ایرانی
نماینده ایرانیان زرتش�تی در دیدار با
وزیر ارش�اد درباره ممیزی کتاب ها،
کمک به نشریات زرش�تی ،احترام به
فرهن�گ و نام های ایرانی و شایس�ته
ساالری به گفت وگو پرداخت.
دکتر اس��فندیار اختیاری نماین��ده ایرانیان
زرتش��تی در مجلس ش��ورای اسالمی ،در
نشستی با دکتر جنتی وزیر ارشاد ،با تاکید
بر اینکه زرتش��تیان خاس��تگاهی به غیر از
ایران ندارد و به آن افتخار می کند،گفت:ما
ایرانی تری��ن ایرانی ها ب��ه فرهنگ ،زبان،
تاریخ و هرآنچه مربوط به این مرز پر گهر
اس��ت ،افتخار می کنیم و آنها را نوش��ته و
ثبت می کنیم.
وی گف��ت  :بنابراین این پیش��ینه که باعث
افتخار تمام جهانیان است ،کتاب ها و نوشته ها
نباید در ممیزی وزارت ارش��اد ماه ها معطل
بمانند و دس��تخوش نظرات شخصی برخی
افراد قرار گیرند.
نماینده ایرانیان زرتش��تی با اش��اره به اینکه
در عصر فناوری ارتباطات که به راحتی می توان
ی��ک مطل��ب را بی��ش از چند هزار نس��خه

برای مخاطبان ارس��ال کرد ،گفت :اینگونه
برخوردها برای کمتر از دو هزار نسخه چاپ
کتاب ،معنا پیدا نمی کند ،به ویژه کتاب هایی
که در رابطه با افتخارات این مرز و بوم نوشته

می شود و آن را نمایان می سازد.
وی س��پس با اشاره به نش��ریات چاپ شده
توسط ایرانیان زرتشتی که سال های طوالنی
اس��ت در اختیار دوست داران فرهنگ ایران
قرار می گیرد تاکید کرد که بدون کمک و

پشتیبانی وزارت ارشاد امکان دوام و پایداری
برای آنها وجود ن��دارد و این موضوع ضرر
جبران ناپذیر برای کش��ور خواهد داش��ت و
نیازمند توجه ویژه و سریع می باشد.
نماینده ایرانیان زرتشتی در ادامه با انتقاد
به برخی فیلم های سینمایی و تلویزیونی
س��اخته ش��ده که نام ها و اس��طوره های
ایرانی را به سخره گرفته اند ،خواستار حل
این موضوع شد.
اختیاری با اشاره به سخنان دکتر روحانی
،رییس جمهوری مبنی بر شایسته ساالری
و ب��ه کار گی��ری ایرانیان غیر مس��لمان
در پس��ت های مدیریتی ،از وزیر ارش��اد
خواست تا این گفتار از شعار خارج شده
و به ص��ورت واقعی و ملم��وس اجرایی
شود.
وزیر ارش��اد دولت دکت��ر روحانی نیز با
تایید صحبت های دکتر اس��فندیار اختیاری
این مشکالت را از عدم اطالع کافی و بخشی
نگری دانست .وی از معاونان خود خواست تا
این موارد را بررسی و راهکارهایی برای حل
آنها ارائه نمایند.

محتوای کتاب های دینی جدید تایید نهایی شد

از هند ،توانس��ته است اش��یاء ،آثار هنری و
اسناد گوناگونی را که به دوره های مختلف
تاریخ��ی تعلق دارن��د ،از سراس��ر دنیا گرد
آورد و در این دانش��گاه به نمایش گذارد.
* درگذش�ت موبد دینیار ش�هزادی
موبد دینیار شهزادی عضو انجمن موبدان و موبد
یاران یزد در سن  61سالگی درگذشت .
موبد دینیار موبد گشتاسب ش��هزادی،برادرزاده
روانشاد دستور رستم شهزادی  ،متولد سال 1331
خورشیدی بود که به مدت  10سال رئیس انجمن
موبدان یزد و تا امروز عضو این انجمن بود .
روانشاد دینیار شهزادی کارشناس رسمی سازمان
میراث فرهنگی و مدرس رشته باستانشناسی بود.
همچنین وی به عنوان یکی از سردفتران ازدواج
زرتش��تیان در ی��زد و عضو اصلی ش��ورای حل
اختالف زرتشتیان یزد شناخته می شد.
* تعویض تابلوه�ای مدارس دخترانه
زرتشتی
تابلوه��ای جدید مدارس دخترانه زرتش��تی نو
شیروان جی تاتا  ،گشتاسب و گیو نصب شد.
این تابلوها که پیش از این تنها با ذکر اس��امی
م��دارس و از ط��رف آموزش و پ��رورش و
مطابق اس��تاندارد اعالمی آنها نصب شده بود
پس از تاکیدی که درخصوص درج عنوان "
وابس��ته به انجمن زرتشتیان " در نشست های

گذشته انجمن شده بود  ،تعویض و تابلوهای
جدید مطابق درخواست انجمن نصب شد.
تابلوهای مدارس پسرانه زرتشتی نیز با همین
مش��خصات آماده ش��ده و به زودی تعویض
خواهد شد .
* برگزاری دهمین همایش علمی کانون
دهمین همایش علمی کانون دانشجویان زرتشتی
در روزهای اول و دوم اس��فندماه  92در جشنگاه
خسروی برگزار می شود.
نهمینهمایشعلمیدردوبخشاصلیبامحوریت
" پژوهش های علمی در راستای پیشرفت جامعه
زرتش��تی ،در زمینه هایی چون اوق��اف ،آموزش
مدارسزرتشتی،سرمایهوپتانسیلجوانان،بهداشت،
فرهن��گ و هنر و گردش��گری "و بخش جنبی با
موضوعات متنوع در زمینه های فنی و مهندس��ی،
پزشکیوجامعهشناسیبرگزارمیشود.
*یک زرتشتی در بین  20دانشمند برتر
علوم
سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم
( ،)ISCاسامی  20دانشمند برتر  ISCرا در گروه
علوم پایه اعالم کرد که در این بین  ،دکتر خسرو
منوچه��ری کالنتری به عنوان نف��ر هفدهم این
لیست معرفی شده است.
جعفر مهراد با اعالم اس��امی  20دانشمند برتر در
علوم پای��ه گفت  :پایگاه اس��تنادی علوم جهان

اس�لام از نظر محتوا به حدی توس��عه پیدا کرده
اس��ت که اکن��ون ب��ه راحتی می ت��وان تحلیل
های علم��ی مختلفی را در مورد دانش��گاه ها و
مراکز پژوهشی و نشریات علمی ،نویسندگان و
پژوهشگران ،رشته های موضوعی و کشورهای
تحت پوشش  ISCانجام داد.
خسرو منوچهری کالنتری در حالی در این لیست
قرار گرفته است که  19دانشمند برگزیده دیگر از
دانشگاههایمعتبرتهران،اصفهان،مشهدمیباشند.
خسرو منوچهری کالنتری دارنده مدرک دکترا
در رش��ته فیزیول��وژی گیاهی از دانش��گاه ویلز
انگلستان است که در حال حاضر به عنوان مدرس
در دانشگاه باهنر کرمان فعالیت دارد.
*برگزاری س�ی امین سال جان باخته
فریدون نژادکی
مراسم س��ی امین سال درگذش��ت جان باخته
بهشتی روان فریدون نژادکی برگزار شد .
در این مراسم نماینده زرتشتیان ،جمعی از مقامات
جامعهزرتشتیوبسیاریازهمکیشانحضورداشتند.
جان باخته اس��توار یک��م فری��دون نژادکی در
س��ال  1324در یزد زاده شد .وی فارغ التحصیل
دانشکده ارتش بود .پس از شروع جنگ تحمیلی
 ،داوطلبانه به جبهه ه��ای جنگ رفت و در مهر
ماه سال  1362در جبهه ی سومار و درحین انجام
وظیفه به شهادت رسید.

خــــــبر

 *.تاریخ و فرهنگ زرتش�تیان ایران و
هند در دانشگاه لندن
نمایش��گاه "ش��عله جاویدان؛ زرتش��تیان در
تاریخ و در تصور" در تاالر برونی دانش��گاه
س��واسلندنبرگزارش��دهاس��ت.
این نمایش��گاه که آن را بخش ایران شناسی
دانش��گاه س��واس ،تنه��ا دانش��گاه جهان که
کرسی مطالعات زرتشتی دارد ،برگزار کرده
تا  14دسامبر ( 23آذر) ادامه خواهد داشت.
پروفس��ور سارا اس��توارت ،مس��ئول کرسی
زرتش��تی شناسی ،از پژوهش��گران فعال این
رشته که مس��ئول برگزاری نمایشگاه است،
در مراسم گشایش گفت :چنین نمایشگاهی،
در نوع خود بی نظیر وبرای اولین بار اس��ت
که در بریتانیا برگزار می ش��ود.
گشایش این نمایشگاه با یک همایش علمی
دو روزه در مورد آیین زرتشت همراه است
که در آن پژوهش��گران برجس��ته مطالعات
ایران باس��تان تازه ترین یافت��ه های خود را
ارائ��هم��یکنن��د.
دانشگاه سواس با همکاری صندوق همیاری
زرتش��تیان اروپ��ا ،مرکز مطالعات زرتش��تی
بمبئى (مومبای) ،مرکز زرتش��تیان کالیفرنیا،
بنی��اد می��راث ایران و ب��ا یاری ش��ماری از
زرتش��تیان خیّر از سراسر جهان ،به خصوص

خــبرهای کوتاه

فریب�ا آباد طل�ب  ،مدی�ر جدید
دبیرس�تان نوشیروان کار خود را
آغاز کرد.
وی در نشستی با رییس انجمن زرتشتیان
ته��ران ونماین��ده زرتش��تیان در مجلس
ش��ورای اس�لامی اظهار امیدواری کرد
که بتواند در کنار دیگرپرسنل آموزشی،
شرایط مدرسه را بیش از پیش ارتقا بخشد.
درابتداینشست رستم خسرویانیفرنشین
انجمن با س��پاس از ش��هناز منوچهریان
مدیرپیشین دبیرستان  ،از عملکرد شایسته
ایشان در مدت سه س��ال فعالیت در این
سمت سخن گفت.
وی افزود :خانم منوچهریان خوش��بختانه
توانست با مدیریت خوب خود عالوه بر
ارتقا سطح کیفی مدرسه  ،کرامت انسانی
را رعایت کند .
دکتر اختیاری نیز ضمن خیرمقدم به مدیر
جدید مدرس��ه  ،گفت:انتظ��ار ما از مدیر
جدی��د عالوه بر عدم تبعی��ض بین دانش
آم��وزان ،مربيان و اولي��اء ،بهبود كيفيت
آموزش��ي اس��ت که خوش��بختانه خانم
آب��اد طلب به ام��ر آموزش کامال آش��نا
هستند ومی توانند در جهت رشد کیفیت
آموزشی تاثیر گذار باشند.
همچنی��ن در نشس��ت دیگر اس��فندیار
اختی��اری نماین��ده ایرانیان زرتش��تی در
مجلس و رس��تم خس��رویانی فرنش��ین
انجمن زرتش��تیان تهران ب��ه همراه فرخ
زاد اردش��یریان دبی��ر انجم��ن با افس��انه
طاهری مدیریت جدید مدرسه راهنمایی
گشتاسب دیدار کردند.
در این نشس��ت ابت��دا از متف��اوت بودن
مدرسه گشتاسب با مدارس دیگر سخن
گفته ش��د و تف��اوت آنرا نیز ب��ه خاطر
حضور دانش آموزان با مذاهب مختلف
عنوان گردید.
سپس تاکید شد که جایگاه کرامت انسانی
بسیار مهم است وعالوه بر بحث آموزش
و پرورش  ،تفاوت نگذاش��تن بین دانش
آموزان نیز دارای اهمیت می باشد.
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بیس�ت و س�ومین کارگ�روه دین�ی
زرتش�تیان سراس�ر کش�ور ب�ا حضور
نمایندگان انجمن های برگزار کننده
کالس های دینی در سازمان جوانان
زرتشتی تهران (فروهر) برگزار شد.
در این نشست ،گزارش برگزاری کالس های
دینی توس��ط نمایندگان انجمن ها به صورت
جداگانه به همراه آمار دانش آموزان ارائه شد.
در ای��ن گزارش از کلیه اف��راد و انجمن ها در
هماهنگی تهیه و ارسال به موقع کتاب ،تشکر و
قدردانیشد.همچنینبهدلیلارسالکتابهای
اوستایموردتایید انجمنموبداننیزتقدیرشد.
گزارش کتاب های تدوین شده دستور جلسه
بعدی بود در این رابطه پیام موبد دکتر اردشیر

خورشیدیان توسط دکتر اهورایی بیان شد که
درآنضمنتاییدکلیه محتوایکتابهایجدید
تدوین شده از مولفان آن قدردانی شده بود.
در این زمینه تاکیدش��د که کت��اب های دینی و
اوستای اول دبستان امسال به عنوان آخرین سالی
است کهبه صورت آزمایشی تدریسمی شودو
درتابستانسال93برایچاپآناقدامخواهدشد.
در این نشس��ت ،نحوه تدوی��ن کتاب های
دین آموز س��ال دوم و سوم دبستان و کتاب
اوستای سال دوم دبستان نیز بیان شد .همچنین
در رابط��ه با آموزش درس��ت این کتاب ها
تصویب ش��د تا کارگاه های آموزش��ی در
س��ه ش��هر تهران ،کرمان و یزد برگزار شود
و اطالع رس��انی مناس��ب انجام گیرد تا همه

عالقمندان امکان حضور در این کارگاه های
آموزشی را داشته باشند.
همچنین مقرر شد تا گروه نویسندگان ،تالیف
کت��اب دین آم��وز چهارم دبس��تان و کتاب
اوستای سوم دبستان را در دستور کار خود قرار
داده تا در سال آینده این کتاب ها چاپ و در
اختیار دانش آموزان و آموزگاران قرار گیرد.
در این نشست تاکید ش��د :امسال امتحانات
دینی به صورت متمرک��ز و همزمان برگزار
می ش��ود .در رابط��ه با كالس ه��اي پيش
دانشگاهي نيز تاكيد ش��د كه بايد کالس ها
حضوري تش��كيل ش��ود و مبن��اي امتحان،
كتاب درسي است و هيچ دوره اي جايگزين
كالس درس نمي باشد.

بهبــود کیفیت آموزشی و
رعایت کرامت انسانی
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کوچه زرتشتیان ،بن بست کتابخانه
سیما دینیاریان

گزارش
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همان نش��انی آشناس��ت ،در همین ش��هر
ش��لوغ ،خیاب��ان می��رزا کوچ��ک خان،
کوچ��ه زرتش��تیان ،ب��ن بس��ت کتابخانه.
کوچه قدیمی ک��م عرضی که انتهایش با
ساختمانی قدیمی که در آهنی سبز رنگی
دارد ،بن بست شده اس��ت .باالی سردر،
تابل��وی فل��زی کوچکی نصب اس��ت "
کتابخانه روانشاد اردشیر یگانگی ".
وارد می ش��وم .س��کوت اس��ت .كمي تا
س��اعت  10صبح مانده ،آن هم در آغازين
روز هفته ،خلوت اس��ت و تنه��ا یک نفر
سرگرم مطالعه  .تعدادي کتاب های روی
هم چیده شده گوشه های میز ،نشانی است
از حضور مراجعه كنندگان روزهاي قبل .
شرایط اس��تفاده از کتابخانه را جویا می

باورم مي شود كه همين نشريات در گذر
زمان بهترين اس��ناد است براي نشان دادن
اوضاع خوب و بد جامعه.
نگاهي به س��اعت وادارم مي كند كه به
طبق��هب��االب��روم.
در مس��یر پله های طبقه ب��اال ،طبقه های
چوب��ی ک��م عرضی روی دی��وار نصب
شده است که بیش��تر کتاب های درسی
دهه هاي  30و  40را روي آن قرار داده
ان��د.
باالی پله ها چن��د ویترین کنار هم قرار
گرفت��ه و تابلوي نصب ش��ده نش��ان مي
دهد اينجا بخش «اسناد موزه ای» است،
مواردی نظیر نقاش��ی قديمی از روانشاد
مانکچ��ی ،ی��ک گواه��ی دوره ابتدایی

ش��وم .توضیح می دهند که سالن مطالعه
تنه��ا در اختیار افرادی اس��ت که عضو
هس��تند و از ماخذ کتابخانه برای مطالعه
اس��تفاده می کنند ،که آنها هم از گروه
دانش��جویانواس��اتیدهس��تند.
گش��تي مي زنم ،نخستین بخش کتابخانه،
گنجین��ه گرانق��دری اس��ت ب��رای ای��ن
کتابخانه و برای جامعه زرتش��تی .ویترینی
از کتاب های خطی قدیمی که بیشتر آنها
اوستاس��ت و در میان آنه��ا قدیمی ترین
خرده اوستای جهان جلوه گری می کند.
کت��اب قدیمی که از میان انباش��ته گرد و
خاک کتابخانه قدیمی هورش��ت در یزد
پیدا ش��ده اس��ت ،کتابخان��ه ای که حاال
دیگر جز مخروبه ای از آن باقی نیست.
ي��ادش به خي��ر .كتابخانه هورش��ت ،چه
كتاب ه��اي گرانقدري داش��ت .كتاب
هايي كه بس��ياري از آنها اس��ناد بزرگي
براي جامعه زرتشتي بود و االن ،كتابخانه
مخروبه اس��ت و ....؟
بخ��ش بعدي،آرش��یو کام��ل نش��ریات
زرتش��تی از هوخت ،وهومن  ،چیس��تا و
فروهر تا ام��رداد و پارس نامه را می توان
مجلدش��ده در قفس��ه هاي مشخص یافت
.مجل��دي از هوخت را ب��ر مي دارم .بوي
كاغ��ذ ،گذر زم��ان را يادآور مي ش��ود،
نازك��ي كاغذ و رن��گ زرد آنها اما ورق
زدن را س��خت مي كن��د .نگاهي گذرا بر
مطالب مي اندازم و به اين مي انديشم كه
بزرگانمان در آن روزگار چاپ س��ربي و
دش��واری كار ،چه مجل��ه در خور توجه
و خواندني چاپ م��ي كردند و بار ديگر

قديم��ی ،چند قطع��ه عک��س قديمی و
کپی از فتوای آیت اهلل کاش��انی و ...در
اين بخش اس��ت.
مي گويند تعداد قابل توجهی از اس��ناد و
عکس ه��اي ديگري هم وج��ود داردکه
طبق برنامه کاری با توجه به نیروی انسانی
کمی ک��ه در اين بخش فعاليت مي كنند،
باید منظم طراحی و چیده شود.
سمت چپ س��الن باال اما قفس��ه هایی از
کتاب های قدیم��ی کتابخانه وجود دارد
که ب��ه زبان اصلی هس��تند ،برخی از آنها
ترجمه و منتشر شده است اما تعداد زیادی
هنوز باقی است که یاری همکیشان مسلط
به ترجمه متون خارجی را می طلبد.
بخ��ش دیگر ،قفس��ه ه��ای کت��اب های
فارس��ی قديم��ی اس��ت .در انته��ای این
ردیف قفس��ه ای هس��ت که در آن تعداد
قاب��ل توجهی از کتاب ها در کیس��ه های
نایلون��ی پیچیده ش��ده اس��ت .درباره این
کتاب ها که می پرس��م توضیح می دهند
که اینها کتاب هایی هس��تند که طی زمان
قارچ گرفته اس��ت و نیاز به مرمت بس��یار
دقیق و دش��واری دارد و در نوبت کاری
اتاق مرمت قرار دارن��د ،این کتاب ها نیز
در زمین��ه ه��ای گوناگون علم��ی و ادبی
هستند.
انتهای س��الن ،اتاق مرمت ق��رار دارد .به
گفته مسووالن کتابخانه یگانگی چهارمین
کتابخانه کشور است که اتاق مرمت دارد
و از چنین امکانی برای مرمت کتاب های
قديم��ی برخوردار اس��ت .در حال حاضر
عل��ی رغم آنک��ه فض��ای کارگاهی اتاق

برای کار چه��ار مرمت
کار ،بط��ور ه��م زم��ان
طراحی ش��ده است ،اما
به داليل بس��يار از جمله
نب��ود نيروي متخصص و
عالقمند ،كمبود بودجه
و ...تنه��ا چن��د روز در
هفت��ه پذي��راي بانوي��ي
عالقه مند است كه كار
مرمت را انجام مي دهد.
خان��م یکتایی ف��ر چند
س��الی اس��ت که دوره
های مرمت کتاب های
قدیم��ی را در کتابخانه
مجل��س گذران��ده و
ضم��ن کس��ب مه��ارت در ای��ن زمینه،
برای آموزش رایگان دانس��ته های خود
به عالقه من��دان برای همکاری در زمینه
مرم��ت کت��اب ه��ای قديم��ی در اتاق
مرمت کتابخانه یگانگی ،آمادگی دارد.
اما ب��ه دنب��ال تاريخچه كتابخان��ه يگانگي
جس��تجويي مي كنم .کتابخانه یگانگی در
سال  1337با کمک مالی خانواده یگانگی
و همت خان��م فرنگيس يگانگ��ي -بانوي
بسيار فعال در امور اجتماعي جامعه ايران و
زرتشتيان  ،در محوطه انجمن زرتشتیان تهران
ساخته ش��د .این کتابخانه چند سال پیش به
دلیل برخی مشکالت از جمله لزوم بازسازي
و نوسازي ساختمان ،تعطیل و با هزینه مالی
انجمن زرتش��تیان تهران دوباره بازگش��ایی
شد .در این کتابخانه بیش از  21000کتاب
تخصصی فرهنگ و تمدن ایران باستان و نیز
فرهنگ زرتشتی وجود دارد.
بیرون اتاق مرمت اما اتاق دیگری است که
در آن قفسه ای از کتاب های اوستای قديمی
وج��ود دارد
ک��ه در میان
آنه��ا م��وارد
کم یابی نظیر
یش��ت ه��ا را
هم م��ی توان
یافت .دستگاه
کا مپیو ت��ر
مجه��ز ب��ه
اسکنر و پرینتر
که برای تهیه
اس��کن از
کت��اب های
قدیم��ی و یا
تهی��ه کتاب
های دیجیتالی
از آن استفاده
می شود نیز در اتاق قرار دارد.
فرصت��ي اس��ت ب��راي گ��پ زدن ب��ا
خانم نوش��ین فرامرزی که از س��ال 84
داوطلبانه عهده دار مس��وولیت کتابخانه
است .خانم میان س��ال وخوش صحبتی
که ب��ا او درب��اره کتاب ه��ا ،کتابخانه،
مراجعه كنندگان و مس��ائل دیگر كمي
حرف م��ي زن��م و او از عدم اس��تقبال
نيروي جوان ب��راي آموختن كار مرمت
و مش��اركت در ام��ور كتابخانه و ...مي
گويد با اين حال از بودن چنين كتابخانه
اي در جامعه زرتش��تي ب��ه خود مي بالد
و م��ي گويد اگ��ر همه مي دانس��تند كه
چه ميراث گرانبهايي اس��ت آن وقت بي

تفاوت از آن نمي گذش��تيم.
كتابخان��ه را ترك مي كنم .اينجا خيابان
جمه��وري .مغازه ها باز و كس��ب وكار
رونق��يدارد.
با خود به وج��ود زمینه های مختلف كار
در اي��ن كتابخانه مي انديش��م .كارهايي
نظی��ر همکاری در تهیه اس��کن از کتاب
ه��ای قدیم��ی و ی��ا تهی��ه کت��اب های
دیجیتالی ،آموختن مرمت و همکاری در
زمینه مرمت برای کاستن از تعداد زیادی
از کت��اب ه��ای نیازمن��د مرم��ت و بهره
مندی از پتانس��یل فضایی که برای چهار
نفر تدارک دیده ش��ده است ،همکاری
در ترجم��ه کتاب ه��ای قديمی موجود،
هم��کاری در ثب��ت و س��اماندهی کتاب
های موجود برای تکمیل فهرس��ت ماخذ
کتابخان��ه ،نظم دادن و طراحی عکس ها
و اس��ناد قدیمی موجود برای نمایش در
بخش اس��ناد موزه ای تنه��ا چند مورد از
زمینه های فعالیت اس��ت .

کتابخانه زنده ی��اد یگانگی با همه قدمتش
حاال ظاهری آبرومند و مجهز دارد .کتابخانه
یگانگی با همراهی انجمن زرتشتیان تهران و
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی
از ده��ش خانواده زنده یاد یگانگی و دیگر
خیراندیش��ان و همت عالق��ه مندان عرصه
فرهنگ دایر است.
فراموش نکنیم که جامعه زرتشتی کتابخانه
هایی داشت و كتاب هايي در آنها موجود
بود كه غفلتمان هم��ه را نابود كرد و اين
چند تا كتابخانه باقي مانده اما...
كاش قدر بداني��م.از منابعش نگهداري
و نگهباني و اس��تفاده كنيم وكمتر آنچه
را خود داريم ،از بيگان��گان طلب كنيم.

نــیایــش

موبديار دكتر راشين جهانگيري

توریا

در دوره قاجار ،به وی��ژه در زمان ناصري
اوض��اع موس��يقي بهتر ش��د .بزرگمردي
همچ��ون اميركبي��ر كه هم��ه دغدغه اش
اعتالي اي��ران و ايراني ب��ود ،پس از بنای
مدرس��ه دارالفنون و شعبه موسيقي كه در
آن مدرسه بنیان گذاشت و آوردن موسيو
لوم��ر فرانس��وي به اي��ران ب��راي تدريس
موس��يقي ب��ه فرزندان اي��ن آب و خاك،
با تدبير و درايتي كه داش��ت از موس��يقي
ايراني و س��نتي ما نيز غافل نشد .شايد اگر
تدبير بزرگاني نظیر او نبود اكنون موسيقي
ما به س��بك و سياقي ديگر نواخته مي شد
و به جاي سازهاي ايراني و آن تاريخ فاخر

چندهزار س��اله موس��يقي و هنر ،در دست
فرزندان ما س��ازهاي غربي بود و سازهاي
ايراني در همان پستوها از دست مي رفت.
امير كبير ،با تدبيرش همش��هري خود ،آقا
علی اکبر فراهانی ،مش��هور به جناب میرزا
را از فرهان به پايتخت آورد و طنين تار او
در دربار پيچيد .چيدمان و تکوین ردیف
هفت دستگاه موس��یقی ایرانی كاري بود
كه او به شايستگي انجام داد.
و باز افس��وس و صد افس��وس كه ،از آن
همه شوكت و فخر هنر و موسيقي ايران و
سيصد و شصت نغمه خسرواني باربد ،كه
گويي براي هر روز سال يك نغمه و يك

آوا س��اخته بود ،اينك همين مانده ،همين
هفت دستگاه و مقام.
اما جناب ميرزا اين تدوين دستگاهي موسيقي
ايراني را بعد جمع آوري و به دس��ت اهلش
سپرد .پسران او آقا حسینقلی و میرزا عبداهلل
پاي در راه پدر نهادند و به شاگردان خويش
رمز و راز اين دستگاه ها را آموختند.
ابت��داي كار ،جم��ع آوري و تدوي��ن اين
دس��تگاه ها بس��يار مش��كل ب��ود .ابتدا به
دوازده گونه و ش��كل نواخته مي شد .كه
بعد ها توس��ط پسران اس��تاد به جمع بندي
خاص خود رسيد و در قالب هفت دستگاه
به گوش همگان رسيد .با اوج گيري نواي

موس��يقي در پايتخت ،نوازندگان ديگري
از تبري��ز و اصفهان و ته��ران به نزد جناب
ميرزا آمدند و به اشتراك گذاشتن سبك
سياق خود در موسيقي پرداختند.
عم��ر آقا عل��ي اكبر فرهاني كوت��اه بود و
ب��رادر و فرزندان��ش راه را ادام��ه دادند.
می��رزا عب��داهلل فراهان��ی فرزن��د خلف او
نخس��تین آموزشهای خ��ود را نزد برادر
بزرگترش میرزا حسن گذراند و پس از آن
نزد پس��ر عمو و ناپدریش آقا غالمحسین
آموزشه��ای خ��ود را تکمیل ک��رد و به
ب��رادر کوچکتر خ��ود آقا حس��ینقلی هم
آموخت.

فــرهــنگ

موسيقي دانان نامدار قاجار(قسمت نخست)
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نیایش ،پيوند انس�ان با جهان هستی
و داده های نیک مزداست.
تاکن��ون باره��ا اندیش��یده ام و از خ��ود
پرس��یدهام که چرا ،براى شناخت گاهِ نماز
و نیای��ش از پیش از برآمدن خورش��ید تا
فرو رفتن آن ،بايد به خورش��يد نگاه كنم.
چرا س��وی نیایش من زرتشتی ،تنها رو به
یک جهت یعنی فروغ و روش��نایی است.
روش��نایی که اندیشهام را تنها به یک چیز
متمرکز میس��ازد؛ فروغ ف��روزان مینوی
و حقیق��ی و ذات پ��روردگار .پس باز هم
به روشنایی خورش��ید در دل روز و ماه و
س��تارگان و آتش در دل ش��بانگاهان نیاز
دارم .ب��رای پاک ش��دن پی��ش از نیایش
اورمزد ،تن را با آبِ پاک شس��توش��و
ی دهم و ب��رای پیون��د با او ،ب��ر روی
م�� 
س��درهی از جنس کتان خویش ،کمربند
پیم��ان و ایمان و نیکاندیشی( ُکش��تی)به
کمر میبندم که از پشم گوسپند؛ نماینده
جانداران س��ودمند است و پا بر زمین مزدا
داده و پاک گذاشته و ایستاده بر آن ،نماز
می خوانم .ب��از هم طبیعت؟ همه این را از
خود پرسیدهاند!
اي��ن پیوند مي��ان نماز با خورش��يد و ماه و
س��تاره و آتش و آب و خ��اك و جاندار
س��ودمند ،بهدست كدام سازندهی دانایی
برنامهريزى شده است؟ و چرا؟
از شناخت تا ایمان:
از دورتری��ن زمان ،انس��ان ایرانی ،بهترین
یافت��ههای خوی��ش را از طبیعت گرفته و
سختترین ش��رایط را هم با ناسازگاری
های آن ،س��پری کرده است ولی هیچگاه
به طبیع��ت و آفریدههایش پُش��ت نکرده
و آن را نی��ازرده اس��ت .او خدای خود را
ه��م در طبیعت یافت ،هرچند که در آغاز
از کمدانش��ی ،چندگانه پرس��ت ش��د و
پرستنده خدایان طبیعت و نیروهایش!
 سرانجام خورشید یکتاپرستی میتابد :
“ای جوین�دگان دان�ش! اکن�ون
آموزش�ها و پیامی را ک�ه تا به حال
شنیده نشده است ،برای شما آشکار
خواهم س�اخت(”...گاتها -هات 31
بند )1
اَشوزَرت ُش��ت از خان��دان س��پَنتَمان ،که با
روحی ه یپرسش��گر خود ،از سالها پیش از
پیامبری ،به ی��اری وهومن در پی یافتن راز
آفرین��ش و آفرینند ه آن بود ،س��رانجام به
یاری همین نیرو ،نخس��تین کس��ی بود که
خدای یکتا را ش��ناخت و برای رهانندگی

جه��ان و جهانیان از بند غفل��ت و دروغ و
نادانی و برای رساندن پیام اهورایی"گاتها"،
شناخته شد( .گاتها هات  29بند  7و )8
او پرس��تش آفریده در ج��ای آفریننده را
نکوهش کرد ،اما طبیعت دوستی و طبیعت
داری را پس��ندید و پاس داشت ،زیرا بی
احترامی به آفریده های مزدا را ،ناسپاس��ی
در براب��ر پروردگار و برخالف اَش��ویی و
راستی میدانست(گاتها-هات  32بند )10
* شناخت و شناساندن اهورامزدا:
ِ
اَ
شوزرتش��ت پیامب��ر ،اهورام��زدا را یگانه
آفریننده جهان و قانونگذار هستی دانست
ک��ه ب��ا
د ا نا ی��ی
خو ی��ش
ب��ر جهان
س��ر و ر ی
م��ی 
کند ( ها ت
 32بن��د)2
و تنه��ا او
را س��زاوار
پر س��تش
و خدای��ی
دانس��ت؛ یگان��ه پناهگاه نیک��وکاران که
از نهان و آش��کار همه باخبر اس��ت (هات
 31بن��د  13و ه��ات  32بن��د  )6و هم��ه
ی خوش��ی های زندگی ،از اوست(.هات
 33بن��د  .)10بهترین راهنم��ای پیامبران و
مردمان بوده(ه��ات 34بند  )6دارای چنان
نیرویی اس��ت که اشوزرتشت در شگفت
است(هات  34بند  )5و هیچ کس را یارای
فریفتن پروردگار نیس��ت و او یگانه داور
کردار جهانیان است(هات  43بند  5و )6
* نماز بهترین نشان ایمان:
«اینک ب�رای جویندگان حقیقت و
مردم دانا ...روش س�تایش خداوند
جان و خرد و نیایش وهومن (منش
نیک)را بی�ان خواهم کرد(»...هات
 30بند)1
نماز در هم ه ی اديان الهى ،اصل معناگرایی
ن گونهی پیوند با خداوند اس��ت و
و بهتری 
همواره س��فارش شده است ،هرچند شكل
ت های فردی
و ش��یو ه ی آن به دلیل تف��او 
و قومی و محیطی و فرهنگی و ...گوناگون
است.
* ریشهشناسی:
نیای��ش و نم��از از واژه اوس��تایی
«ن ِ َم»( )nemaآمده اس��ت و نخستین بند
گاته��ا با نماز به اهورامزدا آغاز میش��ود

که نش��اندهندهی اهمیت آن از دیدگاه
گاتها و دین زرتشتی است:
" پی�ش از ه�ر چی�ز ،ای دان�ای
ی اف�زای ،با دس�تهای
ب�زرگِ نیک� 
ست) تو را نماز
َ
برافراشته(اوس�تان َز ُ
برده(ن َِمنگها) و خوش�بختی کامل را
خواستارم("...گاتها-هات  28بند )1
نم��از ،ب��ا دس��تهای بلن��د ش��ده رو ب��ه
باال(برافراشته) انجام می شود و مقدم بر هر
اندیشه و گفتار و کرداری است .در نماز،
شیب و راستای پیوند میان خالق و مخلوق،
به سوی انسان اس��ت که به یاری نماز ،از
مو هب��ت
خو شبختی
برخوردار
می شود و
پروردگار
از نم��از ما
ب��ی نی��از
است.
" نیا یش��ن :
ب��ه معنای
پر س��تش ،
نماز ،دعا،
شکرگزاری ،تقدیم هدیه و نیاز ،اطاعت،
آفرین گویی است".
گاتها و اوس��تای بزرگ هم��واره بر ایمان
ب��ه پروردگار دان��ا و توانا و حق شناس��ی
به گفت��ار و عمل کردن ب��ه آن ،با کردار
و رفت��ار نی��ک و پاس��داری و نگهبانی از
آفریده های نیک خداوند تاکید دارند.
* هدف از نیایش و بایستگی آن:
 _1افزایش خودآگاهی و روشنایی
درون ،برای پرهیز از خطا:
یاد خدا بهترین راه برای خویشتنداری و
نافرمانی های درون اس��ت( .هات  31بند
)13کمتری��ن اثر یاد خدا این اس��ت که به
خودکامگی انسان و خواستهای وی میانه
روی میبخشد(هات  33بند .)13
 _2ب�رآوردن نیازه�ای روان و
برخ�ورداری از نیروه�ای مین�وی
خداوند:
روان و بُعدِ مِینوَی انس��ان ،برای زند ه ماندن
و ش��ادابی و س�لامت ،نیازمن��د خوراک و
پوشانند ه معنوی است .گاندی باور دارد که
هدف از نیایش ،پاک ساختن خود است.
از منظ��ر اشوزرتش��ت ،در پرت��و رفتار و
گفتارنی��ک و همچنین پرس��تش بی ریا،
م��ردم از بخش��ش ه��ای مین��وی فراوانی
برخ��وردار می گردند(ه��ات  34بند  )1و

نماز راهی اس��ت برای دریافت راهنمایی
الهی برای گذر از دش��واری های زندگی
(هات  34بند .)6
به ب��اور هم��ه ادیان اله��ی ،اه��ل نیایش
نخس��تین کسانی هس��تند که از نامالیمات
رهانده میشوند و بیشتر به خاطر آگاهی و
روشن بینی است که در پیوند با اهورامزدا
به دست آوردهاند(.گاتها-هات  43بند )8
 _3بیان سپاس و قدرشناسی:
« خردمندِ نیک اندیش کسی است که
به دیگران آموزد؛ اهورامزدا از همه
بیشتر و بهتر سزاوار ستایش و پرستش
اس�ت...و به راستی تنها او آفریدگار
هم ه آفرینشهاست(»...گاتها-هات
 45بند )9
در باور یک زرتش��تی ،سپاسگزاری یکی
از نموده��ای کردارنیک اس��ت که می
توان��د درونی(قلب��ی) ،زبانی ی��ا کرداری
باش��د و نماز س��ادهتری��ن و زیباترین راهِ
سپاسگزاری از خداوند در برابر دادههای
نیک اوست .نماز ویژه ی پروردگار است
اما همه پدیدهه��ای نیک خداداده ،دارای
مِ ِ
ینوی ارجمندی هس��تند که سزاوار توجه
و ارزش گذاش��تن هستند و این از وظایف
یک انسان حقیقت جو است.
 _4تقویت ایمان نمازگزار:
همانطور که باور به پروردگار و ش��ناختن
ی های او ،نم��از و نیایش را در پی
توانای�� 
دارد ،نم��از و نیایش نیز آغازگر جنبش��ی
درونی در او هستند به نام «تثبیت و تقویت
ایمان»(.هات  45بند  ،10هات  50بند )20
* آداب نیایش و نماز:
مراس��م و آیی��نه��ا ،جنبهی محس��وس
زندگی فردی و اجتماعی هس��تند و باعث
تقویت هرچه بیش��تر باوره��ا ،تعهدات و
مذهب��ی میش��وند و هرچن��د در ظاهر با
هم متفاوتند ،اما نزدیکی و نقاط اشتراک
زیادی میتوان در آنها یافت که این فصل
مش��ترکها در مقولهی نیای��ش و نماز در
چهار زیرمجموعه:
آداب و ش�رایط درون�ی نیای�شکننده و نمازگزار
 آداب و ش�رایط بیرون�ی نیای�شکننده و نمازگزار
آداب و ش�رایط م�کان و زم�اننیایش
ش و نیایشها
آداب اجرایی نماز ،پرست تقسیم می گردد و پرداختن به هر یک ،در
این مجال نمیگنجد ک��ه نیازمند فرصتی
دیگر و نوشتاری جداگانه خواهد بود.
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دو ماه و چند روز از آمدن خورشیدبانو به روستا مي گذشت ولي هيچكس از او سراغي نگرفته بود ،مگر شوهر او آخرین فرصت نبود؟ اما حاال چه چیزی برای 
زندگی او درست تر بود؟باید برمی گشت اما میان تابستان وگرما برای بچه بد بود.
***
گلرخ بغض کرده انگار موضوع سهراب جدی بود .کنار خورشیدبانو نشست .جرعه ای چای سرکشید.
 گلرخ چرا ساکت شدی؟ رستم کیه؟ چه کاره است؟گلرخ گفت:
 به تو میگم اما مطمئنم که نمی تونی کمکم کنی.گلرخ بلند شد و از خانه بیرون زد .می بایست تا پایین ده می دوید .به مادر گفته بود به دیدار دختر گل می رود و غروب بر می گردد.
مرد جوان با هیکل درشت روی سکوی جلوی خانه نشسته بود .گلرخ فریادی از خوشحالی کشید .رستم سرش پایین بود با صدای گلرخ لبخند تلخی زد.
 اینجا چه می کنی گلرخ؟ هر چه منتظرت شدم که با گله بیایی نیومدی چرا؟ امروز حوصله نداشتم ...می دونی چی شده؟ آره می دونم ولی مطمئن باش من با کس دیگه ای عروسی نمی کنم.دلش نیامد درباره سهراب بگوید .شاید هم رستم می دانست ولی اینطور بهتر بود .گلرخ رفت و پهلوی رستم نشست.
رستم طاقت نیاورد دست گلرخ را گرفت و گفت:
 ببین مادرم از دست مادرت ناراحت شده و با خواهرهام مشورت کرده ،ممکنه چند روز دیگه برای "طلبون"برود و به من هم گفت بهتر از تو را برایم "طلبون می کند.گلرخ با حرص پر مکنایش را به دهان برد و گوشه آن را کند .بعد هم بلند شد .کاری از دستشان بر نمی آمد کسی باید وساطت می کرد.
همین طور که داشت می رفت روبه رستم کرد وگفت:
 به من قول بده مادرت را راضی کنی برای"طلبون"نرود من هم قول می دهم به جز تو...حرفش ناتمام ماند ،صدای مادر رستم از خانه بلند شد که او را صدا می زد.
گلرخ آنقدر تند دوید که زودتر از همیشه به خانه رسید .بوی نان تازه و سیروگ می آمد ،معده اش به  قار و قور افتاد.
هفته دیگر سهراب می آمد البته امیدوار بود که بیاید.

گلرخ نگران بود خواس��ت چیزی بگوید که ش��اخه ها را در دست س��هراب دید و گفت :من از
دختر گل پرس��یدم ،خورش��یدبانو بی خبر رفته .بعد هم ادامه داد که دختر گل تعریف کرده که
ی��ک روز از خان��ه اش صدای مردی می آمد که با صدای بلن��د حرف می زده بعد هم فردا هیچ
صدایی نیامده و هر چه خورشیدبانو را صدا زده خانه نبوده است.
س��هراب به فکر فرو رفت.بعد هم بی اختیار ش��روع کرد به رفتن .گلرخ صدایش زد :س��هراب
برگشت  ...در نگاه گلرخ نگرانی موج می زد و صدایش می لرزید ....طوفان آغاز شده بود....
***
جلوی تنبی روی پس��کم خورشیدبانو به سختی خم شده بود و داشت شوربای گرم را آرام آرام به
دهان مادر ش��وهرش می ریخت .زنی نحیف و بیمار که هیج شباهتی به مادر شوهر یک سال پیش
نداش��ت .در رختخواب بی حال افتاده بود .خورشیدبانو بیش از چند قاشق نتوانست به او بخوراند.
خورش��یدبانو نگاهش کرد .دلش��وره داش��ت .دلش نمی خواس��ت به چیزی فکر کند ولی صدای
خداداد در گوشش بود ...داشت فریاد می زد .همان روز که بعد از مدت ها آمده بود...که او و بچه
اش را به زور ببرد ....طوفان برای او هم آغاز شده بود....
***
حس��د و حسادت وکلماتی از این قبیل مثل کلمات دیگر به صورت عادی فقط یک کلمه هستند.
می شود آن را خواند و یا نوشت اما وقتی در قالب یک انسان به آن فکر می کنی ،خودش را بیشتر
نشان می دهد.
هوای گرم تابستان مخصوصا آفتاب نیمروزی میانه تابستان همه را از گرما کالفه کرده بود .فرنگیس
طبق معمول پر مکنایش را روی دستش انداخته بود و راه می رفت .پسرها و عروس هایش هر کدام
بهانه ای آورده بودند و نیامدند .قرار بود گلرخ هم بیاید اما نیامد.
صحرا هنوز خیلی کار داشت .ساعت آب آنها بود و او به تنهایی از عهده اش بر نمی آمد .آخر عادت
داشت بچه هایش کمک کنند .ظهر که شد دیگر طاقت نیاورد و راهی خانه شد .از دور کسی می آمد.
فرنگیس با مکنا عرق صورتش را پاک کرد .در سایه دیوار خانه ای ایستاد ،تکیه داد و صبر کرد .دیوار
کاهگلی خشک و داغ ،پشتش را که به شدت درد می کرد کمی آرام کرد.
کسی را که از دور می آمد شناخت .پسر خواهرش سهراب بود ،حاال موقع کار بود ،نه کار صحرا که
کار روی سهراب و افکارش تا بتواند او را برای نقشه هایش آماده کند .پس جلو دوید و برایش تعریف
کرد که چگونه از مادر و دخترش نگهداری می کند.
وقتی به خانه رسیدند به سرعت آبی به صورتش زد و کوزه آب خنک را آورد تا جرعه ای به سهراب
بدهد .بعد هم داخل آشپزخانه «پوکری» شد تا سرش را به غذا گرم کند .شوربا پخته و خوب جا افتاده
بود .چند تا سیب زمینی را پوست گرفت و آنها را داخل شوربا ریخت اما حواسش پرت بود ،دغدغه
فکری اش مدام از یادش می برد که چه کار دارد.
در حالیکه از حسادت برافروخته بود ،به دیوار تنور تکیه داد ،داشت خفه می شد .آرامش از او گرفته
شده بود .خوب می دانست سهراب دیر یا زود دنبال همسر می گردد و زن می گیرد و او طاقت نمی
آورد زنی دیگر از بابت پسر خواهرش ،آقای دکتر ،به او فخر بفروشد!
آنقدر حسود بود که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ،داشت دیوانه می شد چه برسد به روزی که واقعا اتفاق
می افتاد .از همه بدتر شب پیش که آهسته آهسته درباره سهراب در گوش گلرخ گفته بود تا رضایت
او را جلب کند ،دخترک با عصبانیت در اتاق «نون دون» رفته و تمام ش��ب را در آن اتاق تاریک و
گرم گریسته بود.
فرنگیس به در اتاق نگاه کرد .در بسته بود .لبش را گاز گرفت .آیا گلرخ هنوز هم آنجا بود؟ حاال اگر
از آنجا بیرون می آمد و سر و صدا راه می انداخت چه بایست می کرد؟
با پر مکنا دیگ ش��وربا را برداش��ت و روی زمین گذاشت و آمد کنار سهراب نشست .سهراب آنجا
کنار خاله اش احساس غریبی می کرد .این پا و آن پا کرد تا بهانه ای پیدا کند و از خانه بیرون برود،
پس از فرنگیس پرسید:
 خاله اگر ناهار حاضر نیست برم بیرون گشتی بزنم ،چند تا نون بازاری بگیرم و بیام.فرنگیس هم بدش نیامد در این فاصله با گلرخ حرف بزند ،پس با سر موافقت کرد .سهراب بی طاقت
بود ،بلند شد از شمشاد گوشه حیاط شاخه ای چید و از در بیرون رفت اما جلو در پاهایش سست شد،
ش��ک کرد اگر دیگر در آن خانه کسی نباشد ...چش��م هایش را بست و به چهارچوب در تکیه داد.
یعنی او االن کجاست؟ می ترسید حتی توی دلش هم اسم خورشید بانو را ببرد .نگاهش را به کوچه
انداخت ...توی گرمای بعد از ظهر هیچ کس نبود.
چند قدمی بیشتر نرفته بود که صدایی شنید .اول بلند و بعد به فریاد تبدیل شد .صدا از خانه خاله می
آمد .ایستاد وگوش داد .صدای تو دماغی گلرخ را خوب می شناخت ...اما برای چه داد می زد؟

کنجکاو ش��د و چند قدمی را که رفته بود بازگش��ت .گوش هایش می ش��نیدند و بدنش از ش��دت
عصبانیت جمع ش��ده بود .رگ گردنش برافروخته شد .او چیزهایی را می شنید که دیگر دلش نمی
خواست دوباره برایش اتفاق بیفتد...
فرنگی��س آرام و محک��م حرف می زد اما گلرخ گاه و بی��گاه در حرف های او می دوید و مدام
کلمه " من نمی خواهم" "،من این کار را انجام نمی دهم" ش��نیده می شد .چند قدم داخل کوچه
دوید اما پاهایش نمی رفتند .پس رفت و به دیوار خانه تکیه داد حالش منقلب ش��ده بود با مشت
به پیش��انی اش زد ...تقدیر داش��ت برایش رقم می خورد اما او بهانه می کرد و ترجیح می داد از
آن بگریزد.
دوباره افکارش او را پس زد ،خوب ...گلرخ که موافق نیست پس اتفاق نمی افتد؟! اگر او دخالت کند
به خاله فرنگیس بر می خورد چون او از مادر و دخترش نگهداری می کند.
شاخه شمشاد را در دستش چرخاند و دوباره به راه افتاد و نزدیک خانه خورشید بانو رسید .چند
قدمی به خانه مانده تمام خاطرات خوب و بد زندگی اش بر س��رش آوار ش��دند .صدایی از خانه
نمی آمد و در محکم بسته و کلون بود .او داشت خودش را گول می زد .در میانسالی خوب می
دانس��ت که جوانی اش تباه ش��ده بود و این تباهی را نه خاله و مادرش ،بلکه خودش ایجاد کرده
بود .اگر همان موقع جلوی آنها می ایستاد شاید اکنون خانواده خوبی داشت .بی خیالی و سپردن
نگرانی ها به باد برایش راحت تر بودند پس شانه هایش را باال انداخت ...شاید تقدیرش این بوده
و از آن گریزی نمی توانست.
بی تفاوتی و با خیال زندگی کردن ،عمر او بود که می گذشت گرچه برایش خیلی سخت بود ولی بایست
با خودش صادق می بود .خورشید بانو را می بایست حذف کند؟ آیا باید با گلرخ ،دخترخاله اش ازدواج
می کرد؟ او یک بار از ازدواج فامیلی زیان دیده بود .این همه سختی را به قیمت جوانی از دست رفته اش،
گرفته بود .راستی چه باید می کرد؟
***
حسادت گوش ها و چشم ها را می بندد ،انگار در تاریکی راه می روی و تنها نقطه روشن همان است
که حسادت می خواهد.
فرنگیس دیگر غرورش را زیر پا گذاشته و از گلرخ به حالت زاری و التماس خواست که حرفش را
گوش بدهد چون او خیر و سعادت برای دخترش می خواست.
س��هراب در حالی برگش��ت که مادر و دختر هر دو گریه می کردند ،یکی برای آینده اش و دیگری
برای اینکه آنچه دلش می خواست و حسادتش را آرام می کرد.
سهراب در حالی روی پسکم روبه روی فرنگیس نشست که دیگر دلش نمی خواست برای خودش
دلسوزی کند ،بلکه می خواست کاری کند که به کمک تقدیر اگر شانس می آورد می توانست به
خوشبختی برسد .حاال داشت به خودش حقیقت را می گفت .او در جوانی و ازدواج اشتباه کرده بود و
با وجود آن فامیل بزرگ و آن همه مراسم و گهنبار ها که همه با افتخار دور هم جمع می شدند دیگر
فهمیده بود که هر کس در خانه خود است و همه باید در خانه خودشان سعادتمند باشند .نه فامیل و نه
آن همه آمد و رفت در این تنهایی و عزلت که گیر افتاده بود به کمکش نمی آمدندَ .
***
آخرین س��ری خانم ها غذایش��ان را خوردند و یکی یکی بلند شدند .از روی پسکم پایین آمده،
تند تند خدابیامرزی دادند و رفتند .تنها چند خانم پیر مانده بودند که آهس��ته به طرف خورش��ید
بانو می رفتند.
خورش��ید بانو درست وسط درگاه آشپرخانه ایس��تاده بود و می خواست بشقاب ها را جمع کند.
آب هم گرم کرده بود که ظرف ها را بشوید .یکی از آن خانم ها را خوب می شناخت .همان که
خود را مادر زن قبلی خداداد معرفی کرده بود .همیش��ه با آن خنده مصنوعی و اخم های پیشانی
اش او را می آزرد .خورش��ید بانو با دیدن آن زن یادش می آمد که به هزار و یک دلیل نتوانسته
بود قضیه را به خداداد بگوید .حاال هم که مادر ش��وهرش فوت کرده و همه مردم روس��تا برای
سی روزه اش آمده بودند...
خورش��ید بانو خواس��ت خودش را داخل آشپزخانه پنهان کند که آن زن فهمید و بازگشت و باز هم
خاط��ره تلخ و بی جواب را به یادش آورد .به دیوار تکیه داد .فرصت فکر کردن نداش��ت .چند تا از
خانم های فامیل شوهرش به کمک آمده بودند و معطل بودند که ظرف ها را سر جوی آب بشویند.
خورشید بانو این پا و آن پا کرد ...آخر در خانه که شیر آب بود ؟!
ولی چاره نبود همه ظرف ها را در چند س��بد چوبی بزرگ گذاشتند و سرش را گرفته به راه افتادند.
فرصت رس��یدگی به دخترش را نداش��ت .فقط پیش از آنکه با خانم ها برود از گوشه در اتاق نگاهی
به داخل انداخت .دخترش در رختخواب داشت بازی می کرد و خداداد کنار او دراز کشیده بود....

لیوان مسی آماده باش که اومدم

جدول

کودک نفهم

 .1وزیر انوشیروان – کسانی که کارهای نیک و بدشان یکسان باشد ،برزخ
 .2نام همسر سلم – بهشت – کوروش در زبان التین
 .3رگ های کوچک بدن – اندیشه نیک  -گریه
 .4قدر ومرتبه – خاک صنعتی – جمع رند – قدم
 .5کلمه اشاره – وداع کردن – چارچوب
 .6پیامبر – تماشا – پایتخت اروپایی
 .7تخت ،کاخ – شهریاری و ماهی در سال – شیوا
 .8بی مرگی – قسمتی از بدن – شهری در ایالت واشینگتن
 .9جوانمرد – ویزا – پنهان کردن
 .10دست عرب ها –شاعرنیشابوری – کتابی مقدس
 .11اشک ،قطره – پسر کوروش – ستون ساختمان
 .12بسیار – بندچرمی – دانه خوشبو – اهلی
 .13واحد پولی در آسیا – نسل و نژاد – نامی برای اهورامزدا به معنای آفریننده باد
 .14گوشه – داروی زخم – غربال سیمی ریز
 .15مکانی تاریخی در فارس – دختر جمشید در بند ضحاک

عمودی:

ســرگـرمی

 .1نوازنده ساسانی – سردار داریوش سوم
 .2ایزد زمان – ستیزه کردن – اسلوب
 .3صمغی صنعتی – داخل شدن – پسر کیکاووس
 .4مزار – داد ،دهش – حیوان باربر – پول ترکیه
 .5تفریح – زیارتگاهی در یزد – آخرین نازی
 .6اراده – فرشته – میکروب های ضعیف شده
 .7شش – همان بهرام است – تمام کننده
 .8وسیله پهن کردن خمیر – بخشنده – فصل سبز
 .9نام ایرانی ،نیک اندیش – یاور دین – جست و خیز
 .10پایتخت ژاپن – محصول دودکش – ابر نزدیک به زمین
 .11چاشنی غذا – در دادگاه کار می کند – انبار گندم
 .12برنده – رودی در اروپا – یگانه – اطمینان
 .13نام خدا به معنای از بین برنده – ایزد بخشش و هدیه – آب خارجی ولی وارونه
 .14قلعه – پهلوان شاهنامه – مراسمی بعد از عروسی
 .15روزنامه سیداشرف الدین گیالنی – نام قدیم سیستان
طراح:سهراب باستانی
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آخ ج��ون امروز تعطیل می باش��د  .البته
خوش��حالی من از بابت تعطیلی واسه این
می باش��د که میتوانم س��ر صبر بروم نون
بربری تازه خری��داری کنم ونگران دیر
رس��یدن به مدرس��ه نباش��م  .وگرنه همه
شما میدانید که من عاشق درس خواندن
و مدرس��ه رفتن هستم .نان خریدن وظیفه
خیل��ی مهمی در کانون گ��رم خانواده ما
میباش��د  .صبحهایی که م��ن بربری داغ
وت��ازه خری��داری میکن��م کان��ون گرم
خانواده ما عینهو خ��رس صبحانه اش را
میخ��ورد ولی اگر روزی مجبور ش��ویم
نون فریزری بخوریم اونوقت هیچکس��ی
عالقه ای ب��ه صبحانه نمی��دارد و کانون
گ��رم خان��واده ما در س��ر س��فره ازهم
پاش��یده میباش��د.
بابایم این روزها قاطی کرده می باش��د .
هی می گوید کاش��کی اینق��در تعطیلی
نم��ی داش��تیم  .م��ن نمیدانم چ��را بابایم
اینق��در مخالف تعطیلی می باش��د  .کل
هفته که تعطیل نیست دوزار کار نمیکند
ول��ی ت��ا تعطیلی میش��ود می آی��د و می
گوید  :من نگران
م��ی باش��م  .خدا
کند این تعطیلی
برایمان ب��ه خیر
وخوش��ی تم��ام
ش��ود.
م��ن نمیدانم چرا
بابای��م اینق��در
دلواپ��س م��ی
باش��د  .م��ن که
دیگ��ه ب��زرگ
ش��ده می باش��م
و کار ب��دی
نمیکن��م تا بابایم
نگران باش��د  .از
طرف��ی مامانی��م
هم چون میداند
روزه��ای تعطیل
رابط��ه عش��قوالنه
اش ب��ا بابای��م به زد وخورد م��ی انجامد
کال م��ی پیچاند و به خانه سوس��ن جون
میرود  .پس دیگر دلیلی برای دلواپس��ی
نمی باش��د .
بابای��م که فهمیده می باش��د من تو خماری
رفته ام می آید دم در گوش��م و می
گوی��د :بچه جان روزه��ای تعطیلی جامعه
ما دس��تخوش تغییراتی اساس��ی میش��ود .
من نمیدانم " دس��تخوش تغییرات اساسی "
یعن��ی چی ؟ بابایم م��ی گوید  :یعنی اینکه
در روزهای تعطیل و بین التعطیل یهویی آقا
بزرگای جامعه تصمیمات اساسی میگیرند و
ما همگی دچار تحول میشویم .
من تا حاال فکر کرده می باش��م روزهای
دوش��نبه ک��ه اتفاق��ا تعطی��ل نمی باش��د
و جلس��ات انجمن م��ی باش��د جامعه ما
دچار تحول اساسی میشود نگو روزهای
تعطیل این تحول بیش��تر می باشد  .خوب
این چه کاری می باش��د  .وقتی روزهای
دوش��نبه هی��چ تغیی��ر اساس��ی در جامعه
نمیداریم دوش��نبه ها رو تعطی��ل کنند یا
جمعه ها رو به دوشنبه منتقل کنند تا این
انجمن��ی که هیچ تحول اساس��ی نمیدارد
تعطیل ش��ود .
بابای��م می گوی��د  :یک کم��ی دیر این
فکر به کله ات رس��یده می باش��د  .اگر
دول��ت قبلی ب��ود احتمال اینک��ه یهویی

دوشنبه ها  ،جمعه شود زیاد بود همینطور
ک��ه پنجش��نبه ه��ا جمعه ش��د ولی این
دولت مثل اینکه حساب وکتاب میدارد
و الکی نمیش��ود امید داش��ت تا دوشنبه
،جمعه ش��ود .ای��ن بابایم همیش��ه ناامید
م��ی باش��د  .از کج��ا معلوم ش��اید فردا
آقا رئیس جمهور پارس��نامه رو خوند و
پیش��نهاد من به چش��مش آمد و دوش��نبه
رو تعطی��ل کرد .بابایم میزن��د تو کله ام
و م��ی گوید  :برو بچ��ه نفهم الکی دلت
روخوش نک��ن  .این پارس��نامه رو فقط
آقا نماینده و خانم س��ردبیر میخواند .
از بابایم می پرس��م باباج��ون چرا نگران
تهوع اساس��ی می باش��ی ؟ او می گوید :
آخ��ه روزهای تعطیل ای��ن آقایون بیکار
میش��وند و برای خودش��ان ه��ی تند تند
نشس��ت میگذارن��د ودر آن نشس��ت
تصمیم��ات بزرگی میگیرن��د و جامعه ما
رو متح��ول میکنن��د  .همی��ن هفته پیش
ندیدی یهوی��ی بروبچ کارگروه ورزش
بعد از اینهمه وقت تش��کیل جلسه دادند
و چ��ه تصمی��م مهمی گرفتن��د ؟ خوب
همی��ن تصمی��م
میتوان��د ورزش
م��ا رو زیر و رو
کن��د.
م��ن االن خیل��ی
از خن��ده روده بر
ش��ده می باشم .
تحول اساسی در
ورزش ؟ بابای��م
یک لقد به سمت
من پرتاب میکند
و م��ی گوی��د :
بچه جون نخند .
درست می باشد
ک��ه تصمیم قبلی
این کارگروه که
کمیته انضباطی و
آئین نامه اون بود
زیاد ورزش��مون
رو تک��ون ن��داد  .خ��وب اون موضوع که
تقصیر بروبچ کارگروه نبود  .مش��کل این
بود که تقویم ما تو اون س��الها تعطیلی کم
میداش��ت و این دوستان وقت برای دورهم
جم��ع ش��دن و برنامه ریزی نداش��تند ولی
خدارو شکر امس��ال کلی تعطیلی میداریم
و میشود دلخوش باشیم تا بچه ها بترکونند.
م��ن نمیدان��م تح��ول اساس��ی و جدید
کارگ��روه ورزش چه می باش��د واس��ه
همی��ن بابای��م م��ی گوی��د  :یک��ی از
تصمیم��ات مهم که ام��روز فردا ورزش
ماروتک��ون میده تش��کیل تیمهای پایه و
س��رمایه گذاری روی اونها می باش��د .
وای خداجون��م االن من از ای��ن تصمیم
ش��گفت زده م��ی باش��م  .م��ن خیل��ی
تیمهای پایه دوس��ت میدارم  .اصال اگر
همینج��وری روی ورزش پایه و ورزش
من س��رمایه گذاری کنند قول میدهم تو
تعطیلی بع��دی بروم عضو تیم بارس��لونا
بش��وم و یک تهوع اساس��ی برای جامعه
خودمون ایجاد کرده باشم  .مگر من چه
چیزی از این آقا لیوان مس��ی در بارسلونا
کمتر میدارم  .ی��ک تعطیلی تو تقویمون
کم ب��ود که خداروش��کر اینهم امس��ال
میداریم و همه چیز برای رشد من آماده
می باش��د  .لیوان مسی آماده باش که من
اوم��د م .
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در ده��ه س��ی هنوز ش��هر یزد به وس��یله
فرمانداری اداره می شد و استان نشده بود.
محالت زرتشتی نش��ین همه به جز "محله
یزد"" ،ده" محسوب می شدند .زن عمویم
که در خانه ما زندگ��ی می کرد ،اقوامی
در دهات مختلف داش��ت و هرچند وقت
یک بار برای دیدنی اغلب آنان مرا همراه
خود به دهات اطراف می برد.
روزی خبر آوردند که "جهان" خانم (نام
مس��تعار) با شوهرش از هندوس��تان عازم
ایران ش��ده و یک س��ر به "ده" شوهرش
رفته اند .بع��د از چند روز زن عمو که در
آن "ده" فامیل نزدیک داش��ت گفت می
رویم ت��ا با یک تیر چند نش��ان بزنیم .هم
فامیل ها را ببینیم و هم احوالی از "جهان"
و ش��وهرش می پرس��یم و هم س��راغی از
پدرت گرفته باشیم.
اواس��ط تابس��تان س��اعت یک بعدازظهر
رفتیم لب جاده تا ب��ا اتوبوس برویم "ده"
م��ورد نظر .ح��دود س��اعت  5بعدازظهر
رس��یدیم به خانه فامیل زن عم��و" .ده" با
صفای��ی ب��ود .آب از جلو خان��ه آنها می
گذش��ت .همه خانه ها پر از کش��اورزانی
بود که به "ده" رونق می دادند .چون برق
و چراغی نبود غروب نش��ده س��فره برای
شام پهن ش��د و هنوز ستاره ها در آسمان
پیدا نش��ده بودند که برای خوابیدن رفتیم
پش��ت بام .چند نفری از زنان همس��ایه به
دیدن ما آمدند و وقتی "ده" در سکوت و
تاریکی فرو رفت همه خوابیدیم .سر شب
گفتند اینجا پش��ه زیاد اس��ت می توانید از
روانداز استفاده کنید .خوابیدم ،با آنکه باد
مالیمی می وزید ولی صدای وزوز پشه ها
و هجوم آنها لحظه ای خواب به چش��مانم
نیامد .به هر صورت ش��ب به صبح رسید.
بعد از صبحانه عازم خانه "جهان" خانم و
شوهرش شدیم.
خانه ایشان نزدیک بود .باید از یک داالن
تاری��ک و دود گرفته رد می ش��دیم تا به
در خان��ه آنها برس��یم .هن��وز وارد داالن
نش��ده بودیم که گوسفندها صدای پای ما
را ش��نیدند .همگی آمدند پشت در طویله
که یک در چوبی کهنه داش��ت .از فاصله
بی��ن تخت��ه ها معل��وم می ش��د چند راس
گوس��فند داخل طویله است .سر و صدای
گوس��فندان صاحب خانه را متوجه ورود
ما کرد.
در نیمه باز خانه ،باز شد و مادرشوهر "جهان"
خانم که صاحب خانه محس��وب می شد به

پیش��واز آمد .بعد از احوالپرس��ی ،م��ا را به
درون خانه هدایت ک��رد .کف خانه ،آجر
یا س��نگریزه نش��ده بود و خاکی بود .چهار
پس��کمی بود .گوش��ه پس��کم مس ،شوهر
"جهان" با دو مرد نشسته بودند و صحبت می
کردند .دو نفر از خواهرانش هم در پسکمی
دیگر مشغول آماده کردن خمیر برای پخت
نان بودند و "جهان" هم گوشه ای با بچه اش
نشسته بود و به او آب قند می داد.
زن عمو با همه احوالپرس��ی کرد تا نوبت
به "جه��ان" خانم رس��ید .او نشس��ته بود.
لباس��ش با دیگران متفاوت بود .چارقد به
سر نداشت و مشغول بچه داری بود .حتی
س��رش را ه��م
بلن��د نک��رد تا
م��ا را ببین��د.
ش��وهرش ب��ا
زب��ان هن��دی
چی��زی ب��ه او
گف��ت .ش��اید
م��ا را معرف��ی
ک��رد! در بی��ن
کلما ت��ش
اس��م پ��درم را
شنیدم" .جهان"
خودش را جمع
و ج��ور ک��رد.
بچ��ه اش را
زمین گذاشت.
بلند ش��د با زن
عمویم دس��ت
داد ،او را
بغل ک��رد و با
لهجه زرتشتی،
و
فارس��ی
هندی! چیزی گفت و بعد هم مرا بوسید.
خواهر و مادرش��وهرش ه��اج و واج مانده
بودن��د و گفتند که تا امروز او با هیچ کس
احوالپرس��ی هم نکرده ،چه رسد به دست
دادن و بوسیدن! بعد از احوالپرسی نشستیم
و از ش��وهرش ،اح��وال پدرم را پرس��یدم
ک��ه "جهان" خان��م گفت :دای��ی را دیده
ام و خوبس��ت .با ش��وهرش به زبان هندی
چیزی گفت و ضمن صحبت ،کمی به هم
پرخاش کردند تا اینکه باالخره شوهرش به
حرف آمد و به ما گفت :راستش به او قول
داده ام که چند روزی را بفرس��تمش خانه
شما .زن عمویم گفت :قدمش روی چشم
ما ،حتما بیاید" .جهان" خانم لبخندی زد ،به

پارس نامه

ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره پنجاه و دو-مهر 1392
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری
زیرنظر شورای سردبیری
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.

گمانم حرف ها را فهمید .شوهرش گفت:
پس چند روزی میهمان شماست.
هنگام خداحافظی" ،جهان" هم بچه اش را
بغل کرد و گفت :همراه ما می آید .شوهرش
به او گف��ت :صبر کن ما فردا می رویم یزد.
ولی "جهان" خانم حرفش را قبول نداشت و
اصرار کرد و همان لحظه با ما آمد.
وقتی از خانه آنها راه افتادیم ،خواهر شوهر
جهان چارقدی را روی س��رش انداخت و
گفت :اینجا زش��ت اس��ت بای��د موهایت
را بپوش��انی" .جه��ان" با ب��ی میلی چارقد
را روی ش��انه هایش انداخ��ت و همراه ما
راهی کوچه ش��دیم  .کامال مشخص بود
ک��ه ب��ا زن ه��ای
آن "ده" متمای��ز
اس��ت .چارقد نمی
توانس��ت موه��ای
سیاه و بافته اش را
بپوشاند .با آنکه سر
و صورت��ش چن��د
روزی ب��ود آب به
خود ندی��ده ،ولی
با دیگران متفاوت
بود .ق��دش بلند و
متناس��ب ب��ود .در
راه هم��ه به او نگاه
می کردند .بعضی
ه��ا ب��ا زن عمویم
احوالپرس��ی م��ی
کردن��د ول��ی با او
چیزی نمی گفتند.
بعض��ی ها ه��م با
تعجب نگاهش می
کردند.
ف��ردای آن روز
س��اعت  8صبح س��ر ج��اده بودی��م تا با
اتوب��وس برگردی��م ی��زد و نزدیکی های
ظهر رس��یدیم یزد .آن روز پنجش��نبه بود.
عصر مادرم ،خواهر و زن عمویم به اتفاق
"جهان" خانم رفتند حمام محله مجاور.
وقتی برگشتند ،لباس هایی مانند خودمان را
به او پوش��انده بودند .سر حال تر شده بود.
همسایه ها به دیدنش آمدند .سرور همسایه
که مدتی در پاکس��تان زندگی کرده بود با
او حرف می زد و برای ما ترجمه می کرد.
خ��ودش هم ،حرف های م��ا را می فهمید
و دست و پا شکس��ته جواب می داد .چند
روزی گذش��ت .دیگر همه ما می دانستیم
ک��ه او در خان��واده ای ایران��ی االصل در

هندوستان به دنیا آمده و وضع مالی خوبی
داش��ته اند .شوهرش از ایران به آنجا رفته و
به ش��رط اینکه برای همیشه در هند بماند با
او ازدواج ک��رده ولی بعد از مدتی به دلیل
اختالف مالی با پدرش ،او را با هزار وعده
که می رویم ای��ران و زود بر می گردیم و
یا اینکه می رویم ایران و در شهر تهران که
بسیار قشنگ و زیباست زندگی می کنیم و
یا اینکه در ایران همه مهربانند و به زبان شعر
با هم حرف می زنند او را آورده بود ایران
و در "ده" اسکان داده بود.
"جه��ان" خانم م��ی گفت :وقت��ی صدای
گوس��فند ها را می ش��نوم حالم به هم می
خورد .ش��ب ها پش��ه ه��ا آزارم می دهند.
وقت��ی نمی توانم با مردم ح��رف بزنم آنها
مرا مس��خره م��ی کنند .درس��ت مثل یک
"اسیر" شده ام .مادر و خواهر شوهرم دائم
به من دس��تور م��ی دهند و ش��وهرم بیکار
اس��ت .گاهی وقت ها می رود صحرا برای
کش��اورزی ولی چون عادت به کار ندارد،
بهان��ه جویی می کند .چن��د بار کتکم زده
و نمی دانم چرا مرا در این ده نگه داش��ته.
شاید می خواهد از پدرم باج خواهی کند.
"جهان" خان��م می گفت این خانه آرامش
دارد .وقت��ی این حرف ه��ا را می زد هنوز
بیست س��اله بود .به مادرم در کارهای خانه
کم��ک می کرد .یک روز وقتی برای بچه
اش به زبان هندی الالیی می خواند مادرم
برای او بس��یار ناراحت ش��د و گریه کرد.
"جهان" خانم خیلی تنها بود .از یک کشور
دیگر با فرهنگ متفاوت آمده بود و به قول
خودش در اینجا مانند "زندانی" بود.
روزه��ا م��ی گذش��تند و ش��وهرش چند
باری به دیدنش آم��د .ولی او راضی نبود
همراهش ب��ه "ده" برود تا اینکه یک روز
ش��وهرش با بلیط آم��د و گفت فردا با هم
می رویم ته��ران .کاری پیدا ک��رده ام و
به قول��م عمل کرده ام" .جه��ان" با اکراه
پذیرف��ت .ف��ردای آن روز ،عازم "تهران"
ش��دند .دیگر خبری از "جهان" نداشتیم تا
اینکه س��ال ها بعد گفتند که از این جهان
درگذش��ته .روایت ها مختل��ف بود ،می
گفتند :برای رفتن به هندوس��تان متوسل به
قاچاقچی ها ش��ده و بعدا گرفتار و زندانی
می ش��ود و در زندان م��ی میرد .بعضی ها
هم می گفتند :خودکش��ی کرده! تا امروز
من نمی دانم واقعا چه به سرش آمده ولی
این را خوب می دانم که شوهرش با یک
زنی از اهالی آن "ده" ازدواج کرد.

