پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
سال ششم  -شماره پنجاه و سه-آبان 1392
Parsnameh - No.53 -Nov. 2013

تالش دولت براي رفع تبعيض
آغاز عمليات بازسازي آدريان تهران
زنگ ديني

ســــرمقـــــاله
داستان جامعه ي ما

خبــــــر

داس��تاني اس��ت داس��تان جامع��ه
ما.داس��تان خوب��ي ه��ا و لط��ف ه��ا
وگذش��ت ها،داس��تان داد و دهش ها
 ...روزگاري اس��ت ك��ه ب��ا افتخار به
فرزندانمان از گذش��ته ها مي گوييم
از صب��رو ش��كيبايي،از ق��درت ايمان
،از تدبير و سياس��تگذاري هايش��ان،از
بخش��ندگي و خير خواهي هايش��ان.
ب��راي فرزندانم��ان م��ي گويي��م كه
پيش��ينيانمان اگر مجبور به ترك وطن
ش��دند و تن به غربت دادند اما دلشان
ب��راي اينجا مي تپيد وكمك هايش��ان
ب��راي س��اخت ده ها مدرس��ه ،وقف
منزل ها و امالك و ...نمونه اي اس��ت
از همراهي هايشان و....
امروز اگر بنايي كهنه و فرسوده است
م��ن با افتخ��ار از روزي مي گويم كه
بزرگ��ي كه ش��ايد نام��ش را هم نمي
دانم دس��ت در جيب،بهاي س��نگینی
را پرداخ��ت براي اس��تفاده و راحتي
فرزن��د و فرزندانش.ام��ا توضي��ح و
توجيه��ي ندارم ب��راي پاس��خ به اين
س��وال فرزندم كه چرا اي��ن امانت را
ح��اال اينگونه تحويل م��ن مي دهيد؟
توضيح��ي ندارم كه فرزندم خس��ته از
كهنگ��ي ها گاه ت��ا مرز اف��راط هیچ
کدام از ارزش ها و بایس��ته ها را نمی
بین��دومتهمم��انم��یکن��دب��ه.....
امروز پاس��خی ندارم برای این س��وال
که چه عملکردی س��بب شده بسیاری
از نهادهای ما که خ��ود متولی خیریه
بوده و هس��تند امروز نیاز مالی داش��ته
باش��ند و از نبودها وکمبودها بگویند
و کاس��ه چه کنم به دس��ت بگیرند....
و فاجع��ه آنجاس��ت ک��ه دوس��تی با
افس��وس می گفت،دیگ��ر خیراندیش
نداری��م و آن دیگ��ری م��ی گف��ت
داریم ولی دیگر رغبتی نیس��ت به خیر
اندیش��ی!
مگ��ر نه اینکه داد وده��ش در دین ما
جایگاه ویژه ای داش��ته ودارد،مگر نه
اینکه فلس��فه برگزاری هم��ه گهنبارها
داد و ده��ش ب��وده و هس��ت .مگر نه
اینکه در گذش��ته ای ن��ه چندان دور
ه��ر ک��س محصول��ی برداش��ت می
کرد ،س��ینی از آن محصول هم سهم
همس��ایه ها بود؟
مگر نه اینکه در روزگاری که چندان
دور نیس��ت ارباب کیخس��رو شاهرخ
ها،گیوها،مارکاره��او ...بخش��یدند و
وقف کردند به امید رش��د وپیش��رفت
ای��ن جامع��ه .چ��ه ش��ده ک��ه اکنون
نگرانی��م  .نگ��ران از دس��ت دادن ها
،نگ��ران بی پول��ی و از دس��ت دادن
س��رمایه ها،کارم��ان به جایی رس��یده
ک��ه نگران نب��ودن حتی خی��ر اندیش
برای انجام کاری یا س��رمایه گذاری
هس��تیم.کارمان ب��ه کجا رس��یده که
ام��روز نه تنها س��رمایه ای بر س��رمایه
های جامعه نیفزودیم بلکه تا توانس��تیم
خ��رج کردی��م حت��ی از اعتبارمان و
اکن��ون...
چرا؟
لحظ��ه ای تامل!به کج��ا رفتیم و چه
کردی��م و فردا چه جوابی داریم برای
نس��ل آینده .به راستی آنان باید به چه
افتخار کنند و س��رمایه اجتماعی اشان
چیست؟
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در دیدار با رييس جمهوري عنوان شد :

دولت در رفع تبعيض و رسيدن ايرانيان غير مسلمان
به حق قانوني خود جدي است
دولت خواستار حفظ جایگاه همه
ادیانی اس�ت كه درقانون اساسی
به رسمیت ش�ناخته شده و پیروان
این ادی�ان بايد بتوانن�د به حقوق
مش�روع خود برسند ،در این راستا
اگر مش�کلی هم وج�ود دارد باید
رفع ش�ود.
اين سخنان را رييس جمهوري در ديدار
با نماين��دگان ايرانيان غيرمس��لمان بيان
كرد.در اين نشس��ت نمايندگان ايرانيان
غي��ر مس��لمان در م��ورد مش��كالت و
موضوعات مختلف ب��ا رييس جمهوري
سخن گفتند.
دكتر حس��ن روحان��ی رییسجمهوری
ای��ران در این دیداربا اش��اره به اینکه بر
اس��اس قانون اساس��ی ،اقلیت های دینی
در مجل��س ش��ورای اس�لامی نماین��ده
دارند و در سرنوشت خود و کشورشان
دخالت داشته و نقش��ی تعیین کننده ایفا
م��ی کنند ،گف��ت :دولت تدبی��ر و امید
همانط��ور که در ش��عارهای خود اعالم
ک��رده ب��ه حق��وق ش��هروندی معتقد و
پایبن��د بوده و ب��ه دنبال تدوین منش��ور
حقوق شهروندی است.
دکت��ر روحانی اف��زود :در زمینه تدوین
منشور حقوق شهروندی در حال حاضر
در حال رایزن��ی با حقوقدان��ان توانمند
کش��ور هستیم که به محض آماده شدن،
این منش��ور در اختیار رسانه ها  ،مجامع
دانش��گاهی و نخبگان ق��رار می گیرد تا
بتوانی��م نظرات آن��ان را در ای��ن زمینه
لحاظ کرده و پ��س از اعمال نظرات به
عنوان منش��ور حقوق ش��هروندی منتشر
کنیم.
ریی��س جمهور ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ما
بای��د تن��وع فرهن��گ ه��ا را در عمل و
رفت��ار بپذیری��م ،اظهار داش��ت :اقلیت
های دینی در کش��ور ما در صحنه های
گوناگ��ون از جمل��ه در پیروزی انقالب
و دف��اع مقدس همراه با ملت ایران بوده
ان��د و همه ما در س��رزمینی واحد ،ملتی
متح��د بوده ای��م؛ لذا اگر س��ختی بوده
برای همه بوده و اگر رفاهی هم باش��د،
برای همگان اس��ت.
ریی��س جمه��ور خاط��ر نش��ان ک��رد:
مش��کالت ب��ا هم��ت آحاد مل��ت ایران
پشت سر گذاش��ته خواهد شد و در این
مس��یر هیچ فرقی بین مس��لمانان و اقلیت
های دینی وجود ندارد.
ریی��س جمهور تصریح ک��رد :امیدوارم
همه باهم دس��ت به دست یکدیگر داده
ت��ا بتوانیم ایرانی با چه��ره بهتر و آبادتر
در جهان داشته باشیم.
در اي��ن ديدار دكتر اس��فنديار اختياري
ضم��ن تبري��ك ب��ه دكت��ر روحان��ي به
مناس��بت انتخابش��ان ب��ه عن��وان رييس
جمه��وري اي��ران ،از وي خواس��ت ت��ا
ش��عارهاي مطرح شده در انتخابات را به
واقعيت تبديل كند.
نماينده ايرانيان زرتش��تي ضمن انتقاد از
م��واردي همچون ماده  881مكرر قانون
مدني و اعم��ال نظره��اي غيرقانوني در
اس��تخدام ايرانيان غيرمس��لمان ،آنها را
مثال بارزي از وجود تبعيض دانس��ت.
ريي��س كميته پژوهش و فناوري مجلس

در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه س��خنان دكتر
روحاني در مراس��م توديع وزير كش��ور
گف��ت :اس��تفاده از ظرفي��ت تخصصی
ايراني��ان غيرمس��لمان در مديريت كالن
كش��ور فق��ط به اي��ن معن��ا نيس��ت كه
مش��اوري به عنوان مشاور امور اقليت ها
در هر دستگاهي منصوب شودبلکه مهم
این اس��ت که اگر ف��ردي غيرمس��لمان
داراي تخصصي است كه مي توان يك
پست مديريت ارشد و كالن را به ايشان
س��پرد ،اين عمل انجام ش��ود و بتوان از
تخصص ايش��ان ب��ه عنوان ي��ك ايراني
دلسوز در پيش��رفت كشور استفاده كرد
ن��ه آنكه به دليل اقلي��ت ديني بودن اين
فرد ،کنار گذاشته شود.
نماينده ايرانيان زرتش��تي با تش��ريح ماده
 881مك��رر قان��ون مدني و تاثي��ر منفي
آن ب��ر روي خان��واده ه��ا ،تاكي��د كرد
اينگون��ه م��واد قانوني در دني��ای كنوني

 ،هيچگون��ه تاثي��ري بر انتخ��اب عقيده
نداش��ته و فقط مورد سوء استفاده برخي
س��ودجويان به نام دين مي ش��ود .ايشان
از رياس��ت محت��رم جمهوری خواس��ت
ت��ا با پيگي��ري و پش��تيباني از طرحي كه
بدين منظورتوس��ط نماين��دگان ايرانيان
غيرمس��لمان در مجلس مطرح است ،اين
ماده قانوني مدني را اصالح كند.
دكتر اس��فنديار اختياري سپس با اشاره به
حق قانوني ش��هروندي ،خواس��تار هرچه
س��ریع تر اجرايي شدن درست ،صحيح و
بر پايه انس��اني بودن اين حق قانوني شد تا
برخي مشكالت بوجود آمده رفع شود.
س��يامك م��ره ص��دق نماين��ده كليميان،
روب��رت بگلريان نماين��ده ارامنه جنوب و
كارن خانلري نماينده ارامنه تهران و شمال
نيز ك��ه در اين ديدار حضور داش��تند و با
بيان سخناني ،صحبت هاي نماينده ايرانيان
زرتشتي را تاييد كردند.

دكتر واليتي در نشستي با اقليتهاي ديني:

عمليات بازسازي آدريان تهران
به زودي آغاز مي شود
عملي�ات اجراي�ي ف�از نخس�ت بازس�ازي
آدري�ان تهران با مش�خص ش�دن پيمانكار
به زودي آغاز مي ش�ود.
اين ب��از س��ازي زي��ر نظ��ر كارشناس��ان ميراث
فرهنگ��ي صورت مي گي��رد و هزينه م��ورد نياز
توسط نيك انديشان تامين مي شود .
چن��دي اس��ت كه
موضوع بازس��ازي
آدريان ته��ران به
ص��ورت ج��دي
مطرح شده است و
با توجه به ش��رايط
ب��د س��اختماني
داربس��ت هاي��ي
ب��راي كم��ك به
بازس��ازي بن��ا از
هزينه خير انديش
بسته شده است،اما
بح��ث ج��دي از

بخشی از تمدن اسالمی،
مدیون ایرانیهاست

شش ماه پيش آغاز شده است.
موض��وع بازس��ازي توس��ط هيات��ي مرك��ب از
اعضاي كميس��يون س��اختمان انجمن زرتش��تيان
تهران،كارشناس��ان متخص��ص زرتش��تي و
كارشناس��ان ميراث فرهنگي بررس��ي شده است
و در ح��ال حاضر ش��رح اقدام��ات اولي��ه براي
بازسازي فاز اول
آدري��ان ته��ران
نوش��ته و مناقصه
ب��راي انتخ��اب
پيمان��كار برگزار
ش��ده است كه به
زودي با انتخاب
قطع��ي پيمان��كار
عملي��ات اجرايي
بازس��ازي اي��ن
بن��اي قديم��ي و
مه��م آغ��از م��ي
شود.

نماينده ايرانيان زرتشتي
با استاندار جديد يزد ديدار كرد

روز زن��ده یاد پرویز ش��هریاری مجموعه ای
از ماهنامه چیس��تا به ارگان های زرتشتی که
دارای کتابخانه هس��تند از طرف خانواده آن
روانشاد اهدا می شود.
ماهنامه چیس��تا که از س��ال  1360با محتوای
علمی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،ادب��ی و هنری و
به صاحب امتیازی و مدیر مس��وولی مهندس
پرویز ملک پور و س��ردبیری روانشاد پرویز
شهریاری منتشر می ش��د ،پس از درگذشت
آن بهشتی روان  ،دیگر چاپ نشد.
* کش�اورز نمونه زرتش�تی درگذشت
بانو مندگاری  ،کشاورز نمونه سال  1386در
اثر سانحه تصادف درگذشت.
روانش��اد بان��و من��دگاری که بهن��گام مرگ
79سال داش��ت در حالی که برای سرکشی به
زمین های کش��اورزی خود از حس��ن آباد به
س��وی مزرعه کالنتر درحال حرکت بود  ،در
بین راه دچار حادثه رانندگی شد و فوت کرد.
وی که متولد س��ال 1313در روستای حسن
آباد بود ،به واس��طه فعالیت های مختلفی که
انجام می داد دارای ش��هرت بسیاری در یزد
ب��ود  .از وی ب��ه عنوان شکس��ته بند متبحری
نام برده می ش��د که در ط��ول مدت زندگی
خود توانس��ته بود بیماران بسیاری را که حتی
پزش��کان از درمان آنها عاج��ز بودند ،مداوا
کند .روش های خاص آن بهش��تی روان در

کش��اورزی نیز باعث ش��ده بود تا کیفیت و
میزان برداشت محصوالتش به نسبت دیگران
متفاوت باش��د و به همین مناس��بت به عنوان
کشاورز نمونه کشوری انتخاب شده بود .
*دریاف�ت اطالع�ات داوران ومربیان
زرتشتی
كارگ��روه ورزش و کمیس��یون ورزش
زرتش��تیان اس��تان یزد دراطالعیه ای از کلیه
داوران و مربیان تمامی رش��ته های ورزش��ی
(آقای��ان وبان��وان ) درخواس��ت ک��رد ک��ه
اطالعات ومش��خصات خود را به دبیرخانه
این کمیس��یون ارس��ال و یا ب��ه انجمن های
محل��ه خود مراجع��ه و فرم ه��ای مربوطه را
تکمیل کنند .
مطاب��ق مصوب��ه آخری��ن نشس��ت کارگروه
ورزش  ،ای��ن اطالع��ات برای س��اماندهی و
تکمیل مش��خصات مربیان وداوران زرتشتی
خواهد بود .
*پیمای�ش ی�زد تا کرمان ب�ا دوچرخه
دونفر از ورزشکاران زرتشتی توانستند مسیر
 370کیلومتری ی��زد به کرمان را با دوچرخه
بپیمایند.
اهلل وردی بهم��ردی و کامیار لریان دوچرخه
س��واران زرتش��تی ک��ه پی��ش از این نی��ز با
دوچرخه به ش��هرهای اصفهان وش��یراز سفر
کرده بودند ،س��اعت  10بامداد روز سه شنبه

 21آبانم��اه ب��ا دوچرخ��ه به س��مت کرمان
حرکت کردند و ساعت  4پسین روز پنجشنبه
،بعد از  22س��اعت رکاب زدن به پذیرشگاه
کرمان رسیدند.
*تجهی�ز فیروز بهرام ب�ا دوربین مدار
بسته
دبیرس��تان فیروزبهرام به  16دستگاه دوربین
مدار بسته مجهز شد.
ای��ن دوربین ها در محوطه حی��اط  ،راهروها و
دفاتر مدرس��ه نصب شده و به صورت24ساعته
اتفاقات مدرسه را تحت پوشش قرار خواهد داد.
هزینه تجهی��زات و نصب ای��ن دوربین ها از
دهش خانواده زنده یاد آرش جاماس��ب نژاد
 ،دانش آموز س��ابق فیروزبهرام و به مناسبت
دومین سالگرد درگذشت آن روانشاد تامین
شده است.
*جشن آذرگان برگزار شد
جش��ن آذرگان همراه با مراسم تجلیل از مدیر
کل س��ابق امور اقلیت های دینی وزارت ارشاد
برگزار شد.
در این مراسم که با همت انجمن زرتشتیان برگزار
شد ابتدا گروه نیایش کانون دانشجویان زرتشتی
به گاتا خوانی پرداخت و پس از س��خنرانی  ،از
سعید تقوی مسوول پیشین امور اقلیت های دینی
وزارت ارشاد قدردانی شد .شعر خوانی و اجرای
سرود از دیگر بخش های اين برنامه بود .

خــــــبر

 *.اج�رای نمای�ش "ماموری�ت
غیرمنتظره"
نمای��ش ماموریت غیر منتظره از تاریخ  6آذر
ماه ،روزهای چهارش��نبه و پنج شنبه و جمعه
هر هفته  ،از س��اعت  7پس��ین در سالن سپید
خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان اجرا می شود.
نویس��ندگی وکارگردان��ی ای��ن نمای��ش را
مارسل داوودی بر عهده دارد و افشین زعیم،
گات��ا ضیاتب��ری ،مارس��ل داوودی ،ژیلبرت
کرم��ی ،منوآ اس��معیلی درآن ب��ه هنرنمایی
خواهند پرداخت.
* همای�ش علم�ی برگ�زار م�ی ش�ود
دهمین دوره همایش علمی در روزهای یکم
و دوم اسفندماه در دوبخش اصلی با موضوع:
پژوهش در راس��تای پیشرفت جامعه زرتشتی
با محوریت بهبود س��طح کیفی آموزش��گاه
های زرتش��تی و بخ��ش جنبی در جش��نگاه
خسروی برگزار خواهد شد.
عالقه مندان جهت تکمیل و ارس��ال فرم ثبت
نام می بایس��ت از تاریخ هفدهم آبان تا ششم
دیماه اقدام نمایند  .همچنین فرصت ارس��ال
چکیده مقاالت نیز از شش��م تا بیستم دیماه و
مهلت ارس��ال اصل مقاالت از بیستم دیماه تا
هفتم بهمن ماه تعیین شده است .
*اهدای ماهنامه چیستا به ارگان ها
ب��ه مناس��بت هش��تاد و هفتمین س��الگرد زاد

خــبرهای کوتاه
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دكتر اس�فنديار اختياري نماینده ایرانیان
زرتش�تی با مهن�دس ميرمحمدي اردكاني
اس�تاندار جديد يزد ديدار و در رابطه با
موارد مختل�ف مربوط به جامعه زرتش�تي
به گفتگو نشس�تند.
در اي��ن ديدار كه دكتر محمد رضا تابش نماينده
م��ردم اردكان در مجلس نيز حضور داش��ت در
رابط��ه ب��ا م��وارد مختلف ب��ه وي��ژه موضوعات
فرهنگي و اجتماعي زرتش��تيان گفت و گو ش��د.
اس��تاندار جدي��د ي��زد در اين ديدار ب��ر آزادي
زرتش��تيان در انجام امور خود تاكيدكرد.
س��ید محمد میرمحمدی در س��ال  1327در شهر

اردکان اس��تان یزد به دنيا آمده و پس از دريافت
دیپلم در رش��ته مهندس��ی منابع طبیعی دانشکده
مناب��ع طبیعی دانش��گاه تهران پذیرفته ولیس��انس
خود را از همین دانشگاه دريافت کرده است.
مهندس میرمحمدی کارشناس��ی ارش��د مدیریت
را در مرکز مدیریت دولتی گذرانده است و در
كارنامه خود معاونت وزیر کش��اورزی و رییس
س��ازمان جنگله��ا و مراتع کش��ور ،معاونت وزیر
کش��اورزی در امور ش��یالت و ابزیان ،معاونت
وزی��ر کش��اورزی در امور حقوق��ی و مجلس و
اطالع رس��انی و قائم مقام حقوقی و امور مجلس
وزارت نف��ت را دارد.

توجه اسالم به علم است نه منشا آن وباید در نظر داشت
ک�ه  50درصد تمدن اسلام مدیون ایرانیه�ا و ادیانی
است که پیش از اسالم در ایران بوده است.
دکتر علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در نشست «ارزیابی
ارتباط فرهنگی بین هموطنان پیرو ادیان توحیدی و وزارت فرهنگ
و ارشاد اس�لامی و راه های توسعه و تعمیق آن» ،كه درسرای اهل
قلم برگزار ش��د ،با اعالم این مطلب گفت:توجه اسالم به علم است
نه مش��ا آن و باید این را در نظر داش��ت که  50درصد تمدن اسالم
مدی��ون ایرانیها اس��ت و ایرانی��ان در تمدن اس�لامی ،حوزههای
فرهنگی و اعتقادی ،بیشترین نقش را داشتهاند.
سید عباس صالحی،معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز در این نشس��ت گفت :در دوره جدید فعالیت معاونت فرهنگی
وزارت ارش��اد از هر ایرانی با هر دین و مذهبی میخواهیم که فعال
و خالق حرکت کند .همچنین میکوشیم نه تنها نسل جوان بهویژه
پیروان ادیان غیر اسالمی از ایران مهاجرت نکنند ،بلکه سرزمینی با
فرهنگ ایرانی را بسازند و تاریخ گذشته ایران را دنبال کنند.
در ادامه این مراس��م ،پرویزاهورايي مدیر مسوول انتشارات فروهر
و مدیر مس��وول ماهنامه فروهر ،با تش��كر از وزارت ارشاد در زمينه
هموار كردن راه براي چاپ كتابهاي زرتشتي گفت :خوشبختانه
توانس��تیم بدون ح��ذف قابل توجهي از مطالب كتاب و نش��ريات
زرتشتي ،آنها را چاپ كنيم.
وی گفت :در زمينه تهيه كاغذ و ارسال نشريات به زرتشتيان سراسر
ايران به بودجه بيش��تري نیاز داریم و ما در این زمینه با مشكل مالي
جدي روبرو هستیم.
در ادامه این نشس��ت  ،س��ردبير ماهنامه پيام آشوريان گفت :اديان
توحيدي گوناگون نيازمند حمايت اقتصادي جدي دولت هستند تا
بتوانند به فعاليتهاي فرهنگي مانند چاپ و انتش��ار مطبوعات خود
و كتاب ادامه دهند.
س��عید تقوی ،مس��وول امور اقلیتها در وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی نیزدر این نشس��ت با اش��اره ب��ه اینکه دربحث نش��ریات،
13نش��ریه فعال ویژه اقلیتها داریم،گفت:درگذش��ته کاغذ دست
ارش��اد بود و این وزارتخانه از سهمیه خود کاغذ در اختیار اقلیتها
قرار میداد اما بعد از جریان خصوصیس��ازی و مشکل بودجه این
حمایتها ادامه پیدا نکرد .در بحث خرید کتابها هم نمیتوان این
آثار را برای مدارس یا کتابخانههای عمومی و مس��اجد خریداری
کرد به همین دلیل از ناش��ران اقلیت  500جلد کتاب خریداری و به
اماکن مذهبی اقلیتها اهدا شده است.
ریی��س انجم��ن کلیمیان،به هم��راه عضو هیئت تحریری��ه روزنامه
آلیک نیز از دیگر س��خنرانانی بودند که در این نشس��ت از نش��ر و
شرایط ایرانیان غیرمسلمان در ایران گفتند.
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اين روزها كالس هاي ديني رنگ
ديگ��ري گرفت��ه اس��ت .كتاب ها
رنگ و رويي پي��دا كرده،معلمان
دين��ي در جاي��گاه ديگ��ري قرار
گرفت��ه اند.اي��ن روزه��ا بچه هاي
كالس ه��اي اول،دوم و س��وم
دبس��تان كيف به دس��ت با چند تا
كتاب سر كالس مي روند.
اين روزها اگرچه در تهران و ساير
ش��هرهاي زرتشتي نش��ين كالس
هاي ديني در همان ساختمان هاي
قديمي و ش��ايد كهن��ه برگزار مي
ش��ود اما تالش ش��د تا نو شدن را
آغاز كنيم اگ��ر چه هنوز راه دراز
و دشواري در پيش است.
چهار سال پيش،وقتي ديگر اوضاع
بحراني ش��د،كتاب ها جوابگوي
نياز دان��ش آموزان ب��راي قبولي
در آزم��ون ها نبود،در يزد كالس
ها پراكنده ب��ود و هر كس روش
تدريس خ��ودش را داش��ت،بچه
ها چندان عالق��ه اي به ياد گرفتن
ديني نداشتند و سواد ديني در حد
آموزه هاي ديني نهادينه ش��ده در
خانواده ها بود و.....
آن وقت
" به اين نتيجه رس��يدیم كه بايد به
طور جدي به بحث هاي فرهنگي
و دين��ي بپردازي��م  ،بچه ه��ا بايد
اطالع��ات ديني درس��ت و خوبي
داش��ته باشند كه اين فقط از طريق
آم��وزگاران ديني زب��ده و كتاب
هاي خوب و جذاب به دست مي
آيد".
اينها را اسفنديار اختياري نماينده
زرتش��تيان در مجل��س ش��وراي
اسالمي مي گويد.
اما چه ش��د كه به فكر تغيير كتاب
هاي ديني و آموزش ديني افتاديم؟
در سال هاي اخير بسياري از خانواده
ها از ضايع ش��دن حق فرزندانشان
در آزمون هاي ورودي مدارس��ي
همچون تیزهوش��ان و نمونه دولتی
گله م��ي كردند،اينكه كتاب ها و
آموزش ها از استانداردهاي جديد
برخوردار نيس��ت ،در واقع مناسب
نبودن کتاب های آموزش��ی دینی
باعث می ش��د که دان��ش آموزان
در مقاط��ع مختلف تحصیلی از هر
لحاظ متضرر ش��وند  .اين موضوع
مد نظر مس��ووالن جامعه زرتشتي
قرار گرفت و بن��ا بر تصمیمي كه
در نشس��ت انجمن های زرتشتیان
سراسر کشورگرفته شد ،کار گروه
دینی زرتش��تیان سراس��ر کشور با
هدف یکپارچه سازی و ساماندهی
کالس های دینی از س��ال  1388با
حضور انجمن ها و س��ازمان های
مجری برگ��زار کننده کالس های
دینی تش��کیل ش��د ،دبیرخانه این
کارگ��روه را نيز س��ازمان جوانان
زرتشتی(فروهر) بر عهده گرفت .
در نخستین نشستی که برای بحث
درب��اره ي روش كار کارگ��روه
ها برگزار شد ،دس��ت اندرکاران
اذعان کردند ک��ه :كارگروه ها به
عنوان بال مشورتي انجمن ها عمل
كرده و كارگ��روه ديني براي بهتر

ش��دن كالس هاي ديني در آغاز
راهي اس��ت كه م��ي تواند اندك
ان��دك گام در راه بزرگي نهد كه
نتيجه آن دين داري ،دين باوري و
دين ياري فرزندان جامعه زرتشتي
است .تا در هر كجاي دنيا زرتشتي
باش��ند و اینچنین ش��د که نخستین
قدم ها با عزم جدی برداشته شد.
اما مش��كالت بس��يار ب��ود،در يزد
كالس ه��اي دين��ي در محله هاي
مختلف در س��اعت هاي مختلف
تشكيل مي شد و معلمان ديني اگر
چه كت��اب واحدي را تدريس مي
كردند اما به ش��يوه هاي مختلف و
بدون هماهنگي يكديگر بود.
كتاب هاي دين��ي به خصوص در

پاي��ه ابتدايي به لح��اظ اهميتي كه
موض��وع آم��وزش دين��ي در اين
مقطع داش��ت نياز ب��ه بازنگري و
حت��ي تالي��ف كتاب ه��اي جديد
داش��ت لذا كارگروه ديني با عزم
جدي شروع به كار كرد .
در ابت��دا ب��ا هماهنگی مس��ووالن
کالس های دینی سراس��ر کشور،
کالس ه��ای بازآم��وزی مربی��ان
دینی در دستورکار کارگروه قرار
گرف��ت و اکنون بعد از گذش��ت
حدود س��ه س��ال برگزاری آن ،به
نظر می رس��د هماهنگی های الزم
جهت تدریس یکسان فراهم شده
است.
همچني��ن ب��راي هماهنگ��ی بی��ن
انجمن های زرتشتی استان یزد و با
موافقت کلیه انجمن ها ،کمیسیون
دینی زرتشتیان استان یزد تشکیل و
با هماهنگي اين كميسيون،كالس
ه��اي دين��ي يزد نيزاز س��ه س��ال
گذش��ته به ط��ور هماهن��گ و در
ساعت مش��خص در محل در نظر
گرفته ش��ده (پس��ران در پرديس
دانش م��اركار ي��زد و دختران در
مدارس ماركار) تشكيل شد.
از دیگر اقدام��ات اولیه کارگروه
حل مشکل شرکت دانش آموزان
زرتش��تی در آزمون های ورودی
بود که سرانجام با هماهنگی با وزیر
آموزش و پ��رورش ،در امتحانات
ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه
دولتی از س��واالت دینی زرتشتیان
استفاده ش��د و از آن پس ما شاهد
افزای��ش قبول��ی چش��مگیر دانش

آن روزها که خیلی دور نیست چنان بود
و این روزها چنین است
آم��وزان زرتش��تی در این مدارس
شدیم.
در رابطه با هزینه های کالس های
دینی ب��ا مصوبه انجمن ها و ارگان
های زرتش��تی و اختصاص س��رانه
کالس های دین��ی ،کلیه آموزش
ه��ای دینی ب��رای دان��ش آموزان
زرتشتی رایگان شد.
اگ��ر چ��ه اینه��ا اقدام��ات مهمی
بودن��د اما اق��دام اساس��ی تدوین
و بازنگ��ری کت��اب ه��ای دینی و
تربیت آم��وزگاران برای تدریس
کتاب های جدید بود.
و اینگون��ه ش��د ک��ه جمع��ی از
کارشناس��ان ح��وزه تعلی��م و
تربیت،موب��دان ،روانشناس��ان و
دیگر متخصص��ان گرد هم آمدند
و ب��ا توجه به اهمی��ت آموزش ها
در مقاطع ابتدایی ،کتاب های این
دوره در اولویت قرار گرفت .
در این مدت با تش��کیل نشس��ت
های متع��دد و مش��اوره و رایزنی
های بس��یار ،کت��اب ه��ای دینی
دوره اول تا س��وم دبستان و کتاب
اوس��تای اول ودوم دبستان تدوین
ش��د و با همکاری خیراندیشان به
ص��ورت رایگان در اختی��ار کلیه
دانش آموزان قرار گرفت.
در س��ال جاری نیزکتاب اوستای
تدوین شده توس��ط موبد مهربان
فیروزگ��ری که مص��وب انجمن
موب��دان ب��ود عینا و ب��دون کم و
کاس��ت کپی و در اختی��ار دانش
آم��وزان مقاط��ع مختل��ف جهت
آم��وزش ق��رار گرفته اس��ت.در
کتاب اوس��تای جدید به تصحیح
موبد فیروزگری بخشی از اوستای
تندرس��تی حذف ش��ده است که
انتقادات��ی را متوج��ه این موضوع
ک��رده اس��ت در حالی ک��ه موبد
فیروزگری معتقد است که":اشیدر
ماه و اشیدر بامی،ایده هایی استوره
ای هس��تند و بر همی��ن پایه،در هر
هزاره کس��ی پیدا می شود که همه
جهانی��ان به جز زرتش��تیان رانابود
می کند و این با باورهای زرتشتی
هماهنگ��ی ن��دارد بلکه بیش��تر به
باورهای ادیان س��امی مربوط می
ش��ودو به نظر م��ن درس دادن آن
ضرورتی ندارد".
با این حال موبد فیروزگری تاکید
می کند هر کس آزاد است آنگونه
که اوستا را دوست دارد بخواند اما
در کالس درس باید به یک روال
و گفته آموزگار گوش داد.
اکن��ون راهی آغاز ش��ده اس��ت.
گروهی کمر همت بس��ته اند ،همه
مقاومت ها و انتق��ادات را به جان
خری��ده اندو قدم در راه گذاش��ته
اند ت��ا کالس دینی رنگ دیگری
بگیرد،آم��وزش ه��ا درس��ت و
بنیادین در عین حال جذاب باش��د
تا نس��ل آینده آگاه ت��رو آزاد تر
در مس��یر زندگ��ی گام نهند.اینکه
فقط ای��راد بگیریم و انتقاد کنیم یا
پیش��نهاد دهیم و یاری رسان باشیم
ام��ا ،انتخاب ما برای ف��ردای بهتر
فرزندانمان و آیینمان است.

*سيما دينياريان

چند روز پیش از کوچه می گذش��تم که همسایه پیرمان کنار در
نشس��ته بود و مش��غول گپ زدن با چند نفر دیگر ب��ود .به او که
رس��یدم سالم و احوال پرسی کردم و او با خوشرویی پاسخ داد و
در ادام��ه به آن چند نفر هم صحبت��ش گفت که این دختر فالنی
اس��ت و از مردمان یزدند و زرتشتی اند .پیرزن قسم می خورد که
راس��تگوتر از این زرتشتی ها نیست و بس��یار به اصول پایبندتر از
سایرین هستند .من که لپم گل انداخته بود از فرط آنکه به خودم
کل��ی افتخار کردم و به خودم بالیدم با چند تا مرس��ی و خواهش
می کنم و شما لطف دارید خداحافظی کردم و گذشتم.
در راه رس��یدن به دانش��گاه میان هیاهوی ایستگاه اتوبوس و مترو
آنی انگار درون دلم از تردید و حس��ی غریب لرزید .حرف های
پیرزن مهربان همس��ایه در ذهنم دوباره مرور شد اما این بار نه تنها
از حس فخر و غرور خالی ش��دم بلکه ش��رمنده شدم و ترسیدم و
بغض گلویم را فشرد.
جامعه زرتش��تی در چن��د دهه اخی��ر دچار تحوالت چش��مگیر
متعددی ش��ده اس��ت .تحوالتی گاه غرور آفرین و گاه تاس��ف
برانگی��ز .افزایش موج مهاجرت ،به وجود آمدن طالق و آمار رو
به افزایش آن ،رواج انواع اعتیاد و تبعات آن و...
این مقول��ه ها تا پیش از این که ،خیلی هم دور نیس��ت درجامعه
زرتشتی نبود و بدين سبب اين جامعه را از سایرین به نیکی متمایز
ساخته بود ،تمایزی که موجب غرور و افتخار بود.اما امروز بسیاری
از این مقوله ها در جامعه خوشنام زرتشتی اتفاق افتاده است و به تبع
آن عواقبش دامن اين جامعه را نيز گرفته است.
آنچه پر واضح اس��ت بروز فزاینده این مشکالت در ابعاد و گونه
های بیش��تر در جوامع بش��ری ،به ویژه جوامع کمتر توس��عه یافته
اس��ت ،اما شاید آنچه این نوشتار را رقم زد آن است که نیکی در
همه ابعاد جزئی دیرینه و جدایی ناپذیر از وصف زرتش��تیان بوده
است و همین دچار ش��دن به این مسائل و مشکالت را به شوکی
سنگین در روزشمار پر غرور و فخر آفرین ما تبدیل کرده است.
زرتش��تی که اگر مهاج��رت کرده نه تنها س��طح زندگی خود را
ارتقا بخشیده بلکه در دستگیری از همکیشانش نیز از تالشی دریغ
نکرده اس��ت .زرتشتی که هیچ ابهامی در سوگندش راه نداشته و
چه بس��ا چنان به راس��تی اش یقین بود که نیازی به سوگند نبود.
زرتش��تی که اگر پیمانی بست آن را نگسست ،هرچند آن روزها،
که خیلی دور نیس��ت ،آدم ها در خور ه��م پیمانی بودند چرا که
ریا و دروغ و خیانت معنایی نداشت اما حاال پیمان ها سست است
چرا که تغییر آدم ها هم پیمانی ها را به تردید می کشاند.
آن روزها ،که خیلی دور نیست ،زرتشتی امین بود و آنچه به او می
سپردند در صحت و سالمت ماندنش تردیدی نبود اما حاال گویی
امانت داری را عده ای به ساده انگاری تعبیر می کنند.
آن روزها ،که خیلی دور نیس��ت ،برای مردم��ان ایران زمین تعابیر
زیبا و نیک در صفات آنها کم نداشته و برای زرتشتیان که وامدار
نیاکانی واالمنش بوده اند نیز قدر و منزلتی دوچندان داشته .
امروز اگر سرزمین مادری ام را برچسب «در حال توسعه» زده اند،
اگر مردمانم هویت گم کرده اند ،اگر امروز تعابیر و معانی اي را
در ادبیات کشورم می یابم که حافظه تاریخي ما از آنها در عجب
می ماند،همکیشانم نیز از جنسی دیگر شده اند.
امروز نسلی از شمار خرد را باید با لفظ «روانشادی» یاد کرد .این
در حالی است که جامعه زرتشتی دیر زمانی که بسیاری در جهل
به سر می بردند ،دانش و منشی واال داشت تا جایی که تاریخ کم
ندی��ده دیگرانی را که به خیال خام تصرف به آنها تاخته و تاراج
ک��رده .اما به بهای جان بس��یاری از آنها ک��ه گاه ما فرهنگ می
نامیم ،گاه دین ،گاه هویت و  ...را نس��ل ها به دوش کشیده اند تا
به دست ما سپرده اند .حاال امروز نسل من چقدر از میراث سخت
پربه��ای آن روزها ،که خیلی دور نیس��ت ،را ب��رای آیندگانش
خواهد گذاشت؟
گاه از هج��وم این فکر که نه تنها چیزی بر آن میراث نیفزوده ایم
بلکه حتی به تباهی نیز کشانده ایم ،بغض گلویم را می فشارد.
در ازدحام ایس��تگاه اتوبوس دوستی با من تماس می گیرد و می
گوید فالنی از فالنی جدا شده ورفته اتريش،طرفش معتاد بوده!
و من نوش��تم با تردید آنکه آیا نوشتن درست تر است یا قلم را به
س��کوت کشاندن .من نوش��تم با علم به آنکه شاید این بار نه تنها
چند واژه بلکه همه این س��طرها را آقای رییس به بهانه مصلحت
اندیشی اش با خودکار سبز همیشگی اش خط بزند و بنویسد «غیر
قابل چاپ».
من نوش��تم با باور به اينكه فردا خيلي دير اس��ت.مباد كه بگوييم
كاش....

انگیز دستنیافتنی
نیروی شگفت
ِ
موبدیار پریا ماوندی

به نواختن ش��ور باال دس��ته ک��رد .من هم
ش��روع به نوش��تن کردم تا در حدود یک
صفحه شد .من از استاد درخواست کردم
اگر اجازه بفرمایند هفته ای یکی دو مرتبه
این کار را ادامه بدهیم .ایش��ان قبول کرد
اما گفت حاال معلوم نیست چیزی که شما
نوشته اید همان باشد که من زده ام .من هم
تار را برداش��تم و نوشته های خود را دقیقاً
نواختم و چون با تار آشنا بودم مضراب ها
را هم نوشته بودم و حتی چپ و راست ها
را هم همانطور که اس��تاد زده بود نواختم.
وقتی نواختن صفحه تمام شد استاد و بیان
الممالک که آنجا حضور داش��ت تحسین
کردند و مقرر ش��د ای��ن کار ادامه یابد .به
عالوه اس��تاد از من پرسید که غرض شما
از نوش��تن ردیف چیس��ت؟ عرض کردم
منظور این اس��ت که آثار شما حفظ شود

و اگر ش��رایط فراهم بود به نام خود ش��ما
چاپ ش��ده و دیگران استفاده کنند .میرزا
عبداهلل از آنجا که مرد پاک سرشت و بی
حس��ادتی بود پذیرف��ت ،در حالی که می
دانس��تم اس��اتید دیگر این رویه را ندارند.
در نهای��ت ،این کار تقریباً هجده ماه طول
کش��ید و من هم��ه ردیف هفت دس��تگاه
میرزا عبداهلل را بدین شکل نوشتم».
بع��د از نگارش و تدوين دس��تگاه ها رفته
رفته موسيقي ما شكل خاص دستگاهي را
به خود گرفت و با اساتيدي در دوره پهلوي
همچون استاد بنان ،استاد خوانساري ،استاد
بيجه خاني و  ...به اوج خود رسيد .هرچند
تعصبات خاص موس��يقي قاجار بر آن گاه
و بي گاه س��ايه م��ي افكند اما ب��ا درايت
خاص اساتيد معاصر اين تعصبات كمتر و
شرايط بهتر از قبل شد.

فــرهــنگ

میرزا عبداهلل در محله امامزاده يحيي تهران
كالس موس��يقي بر پا كرد و به تعليم ساز
سه تار پرداخت .از ش��اگردان او میتوان
مهدیقل��ی هدای��ت ،فرصت ش��یرازی،
ابوالحس��ن صب��ا ،حس��ین فرهنگآفرین،
س��ید حس��ین خلیفه ،مهدیخان صلحی،
اس��ماعیل قهرمانی ،س��ید مهدی دبیری و
حاج آقا مجرد ایرانی را نام برد.
بعد از او فرزند اس��تاد ،احمد عبادی ادامه
دهنده راه اين سلس��له هنر دوست بودند و
موسيقي را اين چنين كه در نزد ما در حال
حاضر تدوين شده درآوردند.
زن��ده یاد روح اهلل خالق��ی در جلد دوم از
کتاب خود به نام "سرگذش��ت موس��یقی
ایران" داس��تان نوشتن ردیف میرزا عبداهلل
را چنین نقل می کند که:
« کلن��ل علی نق��ی وزیری که ب��ا ابراهیم

آژنگ رییس یکی از دسته جات موزیک
آشنایی داش��ته موضوع به نت در آوردن
ردیف میرزا عب��داهلل را با وی در میان می
گذارد .ابراهیم خان هم که عالقه داش��ته
ردی��ف یکی از اس��تادان معاص��ر خود را
بنویسد اس��تقبال کرده و قرار می شود که
به اتفاق ،نزد میرزا عب��داهلل بروند .وزیری
می گوی��د " :همراه ابراهیم خ��ان به خانه
میرزا عبداهلل رفته و خدمت استاد رسیدیم.
م��ن مقصود خود را اظهار داش��تم و یکی
از دوستان اس��تاد که مرد س��الخورده ای
بود ش��گفت زده ش��د و پرسید مگر چنین
کاری ممکن است؟ میرزا عبداهلل با نهایت
مهربانی خوش��حال ش��د اما نسبت به اصل
موضوع ش��ک داشت که ش��اید این کار
مقدور نباش��د! من گفتم امتح��ان فرمایید.
اس��تاد پذیرفت .تار را برداش��ت و شروع

موسيقي دانان نامدار قاجار(قسمت دوم)

* توریا
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ب�هن�امخداون�دپیروزگ�ر
ف�ر و هن�ر
خداون�د دیهی�م و ّ
فر یا فره ،نیرویی شگفت و پر راز است که
رد پای آن در بس��یاری از نوشتههای ایران
باستان برجاست.
واژهی فر که امروزه در فارس��ی به شکوه
و بزرگ��ی نیز برگردان ش��ده اس��ت ،از
واژهی اوس��تایی "خورن��ه" میآی��د .فر
و ش��کوهی ک��ه م��ا زرتش��تیان در نماز
سچه
روزانهی خود در عبارت "اَهمایی َرئ ِ َ
َس��چه" آن را از خداوند یکتا برای
خُ َو ِرن َ
همگان ،آرزو داریم .مفهومی در زمینهی
انسانشناس��ی مانند بسیاری از کشفهای
دیگ��ری که توس��ط ایرانیان باس��تان در
زمین��هی هستیشناس��ی انجام ش��ده و به
س��ختی میت��وان ب��رای آن معادلهایی
فارس��ی یا التی��ن یافت .ب��اری برگردان
پارس��ی فر به زیبایی گویای آن است اما
پژوهش��گران تا امروز نتوانس��تهاند معادل
التین مناس��بی برای آن بیابند و با توس��ل
به واژگانی التین و انگلیس��ی کوشیدهاند
تا ش��مهای از مفه��وم مین��وی آن را بیان
نمایند .ف��ر در گاهان ب��ا معنایی متفاوت
از دیگر بخشهای اوس��تا بیان میش��ود.
فر شاهنامهی فردوسی بسیار شبیه به
باری ّ
فر اوستاست.
ّ
در گاه��ان فر ،صفت اس��ت و جاماس��ب
خواهان آن.
در ه��ات  51بند  18اشوزرتش��ت چنین
میس��راید:
«آن دانش را جاماس�ب هووگوای
ُ
روشنایی(خ َو ِرنآ ُا)
دانا که خواستار
اس�ت ،در پرتو راستی برگزید .آن
نیروی مین�وی را که از منش پاک
به دس�ت آید ،آن را ب�ه من بخش
ای هس�تی بخ�ش؛ آن را ک�ه ای
مزدا ،به تو دلبس�تگی پیدا کنم».
در زامیادیش��ت ک��ه ن��ام دیگ��ر آن
کیانیش��ت اس��ت ،از نی��روی ف��ر و
ویژگیهایش یاد می شود .استاد پورداوود
با نگرش بر زامیادیش��ت ،ف��ر را اینگونه
تعریف مینماید:
« فر فروغی اس��ت ایزدی ،ب��ه دل هر که
بتاب��د از همگن��ان برت��ری یاب��د .از پرتو
این فروغ اس��ت که کس��ی به پادش��اهی
رس��د ،برازن��دهی ت��اج و تخت ش��ود و
آسایشگس��تر و دادگ��ر ش��ود و هماره
کامی��اب و پیروزمن��د باش��د .همچنی��ن
از نی��روی ای��ن نور اس��ت که کس��ی در

کماالت نفس��انی و روحانی آراسته شود
و از س��وی خداون��د از ب��رای رهنمایی
مردمان برانگیخته شود و به مقام پیغمبری
رس��د و شایس��تهی الهام ایزدی ش��ود .به
عبارت دیگر آن که موی��د به تایید ازلی
اس��ت ،خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه
نیرومن��د و هنر پیش��ه (هنرمند) ،دارای فر
ایزدیاس��ت»....
ف��ر پرتویی مینوی اس��ت ک��ه برخالف
فروهر ،فروزهای ذاتی نیس��ت .فروهر از
آغاز هستی هر انس��ان توسط اهورامزدا،
برای حف��ظ و نگهبانی و پیش برندگی او
در وجودش قرار می گیرد .بیان این نکته
نیز جالب است که نه تنها انسان بلکه بنابر
هستیشناس��ی ،ه��ر آفری��دهای ،پرتویی
خدایی دارد ک��ه آن را میپاید و با پیش
برندگ��ی آن آفریده ،هس��تی را به پیش
میب��رد .در واقع تمامی آفریدگان فروهر
دارند؛ بعدها هاتف اصفهانی آن را آفتابی
در دل هر ذره مینامد و میسراید:
چش�م دل باز کن که جان بینی
آن چه نادیدنی اس�ت آن بینی
گر به اقلیم عش�ق روی آری
همه آفاق گلس�تان بینی
دل هر ذره را که بش�کافی
آفتابی�شدرمی�انبین�ی
و جالبتر این اس��ت که تمامی آفریدگان
اهورام��زدا ،فروه��ر دارن��د و فروهر هر
آفری��دهای با فروه��ر آفری��دگان دیگر
متف��اوت اس��ت؛ بنابرای��ن انس��انها که
از آفری��دگان خداون��د هس��تند نی��ز،
فروهرهایی گوناگ��ون دارند که به مانند
اس��تعدادها به ص��ورت ذاتی به انس��انها
داده می ش��وند و در هر انس��انی نسبت به
انسان دیگر متفاوت است و او را به پیش
میبرد و چنین بر میآید که اس��تعدادهای
ذاتی خود بخشی از پرتو فروهر هستند.
بر میگردیم به پرتو فر ،که در این مورد
با فروه��ر همخوان��ی دارد یعن��ی دارای
گونهه��ای متفاوت اس��ت و هر انس��انی
با تالش خ��ود میتواند به ی��ک فر ویژه
ی��ا چندین فر ویژه دس��ت یابد .چنان که
گونههای بس��یاری از فر را در شاهنامهی
حکیم طوس دیدهایم و خوانده ایم:
 فر پادشاهی جمشید شاه که:ب�هف�رکئ�ین�رمک�ردآهن�ا
چو خود و زره کرد و چون جوشنا
چو خفتان و چون تیغ و برگستوان
همه کرد پیدا به روش�ن روان

 و طهمورث دیوبند:چنان (ش�اه) پالوده گش�ت از بدی
ک�هتابی�دازاوف�رهیای�زدی
برفت اهرمن را به افس�ون ببس�ت
چو بر تیزرو بارگی بر نشس�ت
 و ی��ا افراس��یاب پ��س از نگریس��تن برچهرهی سیاووش چنین میگوید:
نه زین گونه مردم بُ�ود در جه�ان
ف�ر مه�ان
چنی�ن روی و ب�اال و ّ
و دیگ��ر بیتهایی که گوی��ای گونههای
فر
فر کیی یا پادشاهیّ ،
دیگر فر هس��تندّ ،
فر
فر همایّ ،
فر ایزدیّ ،
فر مهانّ ،
پهلوانیّ ،
دین و دیگر فرها .هر چند که در اوستا از
س��ه گونه فر برای انسانها سخن میرود،
فر کیانی.
فر آریایی و ّ
فر زرتش��تّ ،
ّ
در زامیادیش��ت افزون بر برخی گونههای
ف��ر اهورامزدا،
ف��ر وی��ژهی انس��انها ،از ّ
ّ
امشاس��پندان و ایزدان نیز یاد شده اس��ت.
بنابرای��ن چنین بر میآی��د که فر ،ویژهی
اهورامزدا و آفریدگان برتر اوس��ت و به
مانن��د فروه��ر ،دیگر آفری��دگان را در بر
نمیگیرد.
در نوش��تههای پهلوی چنین آمده اس��ت
که فر در نتیجهی خویش��کاری ورزیدن
ب��ه دس��ت آی��د .خویش��کاری گونهای
احس��اس وظیفه است که انس��ان با مجهز
نم��ودن خود به دانش و وجدان هوش��یار
ب��ه آن دس��ت مییاب��د و این احس��اس
وظیفه ،ش��وق به انج��ام کارهای نیک و
س��ودمند در جه��ان و برج��ای نهادن نام
نی��ک را در او بر میانگیزد و هر لحظه او
را به س��وی خدمت ب��ه تمامی آفریدگان
هس��تی میکش��اند بدون این که کس��ی
از او ای��ن کار را خواس��ته باش��د یا او را
مجب��ور ب��دان کار کرده باش��د .انس��ان
خویشکار(وظیفهش��ناس) ب��ا توج��ه ب��ه
ش��رایط و ش��کل زندگی خود ،وظایف
خ��ود را ب��رای پیش��رفت هس��تی در راه
راس��تی مییاب��د و به گون��های خودکار
در راس��تای آنها گام ب��ر میدارد .بدین
ترتی��ب انس��انی فرهمند میش��ود که در
جایگاه خود و بس��ته به ش��رایط زندگی
خ��ود ،خویش��کاریهای خ��ود را انجام
داده ،ب��ه ای��ن ترتیب نیروی ف��ر بر روان
او تابی��ده و س��عادت و نی��ک بخت��ی و
خوش��بختی به��رهی ای��ن زندگ��ی و نیز
زندگی مینوی پس از مرگ او ش��ود.
اگر چه در اس��طورههای ایران باس��تان و
ش��اهنامه که برگرفته از آنهاست ،سخنی

از خویش��کاری نیس��ت .فر بر دل میتابد
ام��ا چگون��ه؟ س��خنی نمیآی��د .ب��اری
کوچک لغزش��ی از اصول انس��انی ،فر را
ازانس��انجدامیس��ازد.
چ��ون لحظهای ف��رد فرمن��د ،گام در راه
فر تابن��ده را از
دروغ و غی��ر خدا نه��دّ ،
دست میدهد چنانکه جمشید و کاووس
ف��ر خود را از دس��ت دادند .نش��انههایی
ّ
وج��ود دارد ک��ه ف��ر ،ارث خاندان��ی به
نس��لهای پس��ینش نیس��ت چنانکه نوذر،
فر پهلوانی بود
فر پادش��اهی و ّ
دارندهی ّ
فر پهلوانی را
اما طوس؛ پس��ر نوذر ،تنه��ا ّ
فر کیی دس��ت
یافت و هرگز نتوانس��ت به ّ
یابد.
انس��ان فرمن��د در زندگی گیت��وی خود
کرداره��ای نی��ک بزرگ��ی را ب��ه انجام
میرس��اند؛ چنانک��ه اشوزرتش��ت ب��ه
فر خود ،به پیامب��ری برگزیده
واس��طهی ّ
فر کیی یا
ش��د ،پادش��اهان به واس��طهی ّ
فر پادش��اهی به کارهای بزرگی همچون
ّ
نابودی دی��وان و بدان ،اس��تخراج آهن،
راهگش��ایی آبه��ا و ...دس��ت میزدند
فر پهلوانی خود بس��ی
و پهلوانان��ی که با ّ
دش��منان ایران را شکس��ت میدادند.
برخ��ی این نی��روی ش��کوهمند را همان
هالهی نورانی دانستهاند که در نگارههای
پیامبران و بزرگان به چش��م میخورد.
واژهی ف��ر در زامی��اد یش��ت ب��ا صف��ت
دس��ت نیافتنی بیان شده است .چرا که در
اس��طورهها ،پس از آن که فر از جمش��ید
رها ش��د نخست به ایزد مهر پیوست ،دوم
از آ ِن فریدون و س��وم از آ ِن گرشاس��ب
ش��د .اما پس از گرشاسب فر بالفاصله به
کس��ی نپیوس��ت .اهریمن از این فرصت
بهره جسته ،خواس��ت به ایران که اکنون
بییاو ِر فرمندان است ،آسیب رساند ،که
به خواس��ت اهورامزدا به کام نرس��ید .به
س��بب این مدت زمان که ف��ر از آن هیچ
کس نبود بدین صفت زبانزد ش��د.
اف��زون بر ایزد مهر ،ایزد آبان یا اپام نپات
نیز از پش��تیبانان فر در اس��طوره است که
فر را از دس��ت افراسیاب که سه بار برای
یافتن ف��ر ،خود را به دری��ای فراخکرت
افکند ،نگهبانی میکند.
در قصیدهی زامیادیش��ت ،سرنوش��ت فر
ب��ه زیبایی با زب��ان نمادین اس��طوره بیان
ش��ده اس��ت که اندیش��ه ،برای دریافت
مفهوم ژرفتری از این نیروی ش��گفت،
شوقانگیز است.
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فرنگیس طبق معمول پر مکنایش را روی دستش انداخته بود و راه می رفت .کسی را که از دور می آمد شناخت .پسر خواهرش سهراب بود ،حاال موقع کار
روی سهراب و افکارش بود تا بتواند او را برای نقشه هایش آماده کند .پس جلو دوید.
وقتی به خانه رسیدند به سرعت آبی به صورتش زد و کوزه آب خنک را آورد تا جرعه ای به سهراب بدهد .در حالیکه از حسادت برافروخته بود ،به دیوار تنور تکیه
داد ،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!
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 و رفت چند قدمی بیشتر نرفته بود که صدایی شنید.
اول بلند و بعد به فریاد تبدیل شد .صدا از خانه خاله می آمد .ایستاد و گوش داد .صدای تو دماغی گلرخ را خوب می شناخت...
کنجکاو شد و چند قدمی را که رفته بود بازگشت .گوش هایش می شنیدند و بدنش از شدت عصبانیت جمع شده بود .او چیزهایی را می شنید که دیگر دلش نمی
خواست دوباره برایش اتفاق بیفتد...
فرنگیس آرام و محکم حرف می زد اما گلرخ گاه و بیگاه در حرف های او می دوید و مدام کلمه " من نمی خواهم" "،من این کار را انجام نمی دهم" شنیده می شد.
دوباره افکارش او را پس زد ،خوب ...گلرخ که موافق نیس��ت پس اتفاق نمی افتد؟! اگر او دخالت کند به خاله فرنگیس بر می خورد چون او از مادر و دخترش
نگهداری می کند.
به راه افتاد و نزدیک خانه خورشید بانو رسید .چند قدمی به خانه مانده تمام خاطرات خوب و بد زندگی اش بر سرش آوار شدند .صدایی از خانه نمی آمد و در
محکم بسته و کلون بود .او داشت خودش را گول می زد .در میانسالی خوب می دانست که جوانی اش تباه شده 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.
***
حسادت گوش ها و چشم ها را می بندد ،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.
سهراب در حالی برگشت 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.

اتوبوس كهنه و پر سر و صدا بود.چند بار جايش را عوض كرده بود تا بچه كنار مرغ و خروس هاي
داخل اتوبوس نباشد و از گزند حشرات موذی كه در بدن آنها بود در امان باشد .چقدر مي بايست
جا به جا مي ش��د تا آرامش بیابد ،نمي دانس��ت! سه ماه از فوت مادر شوهرش مي گذشت، ،مدت
ها بود كه روستايش را بي خبر ترك كرده بود ،اواسط بهار بود كه خداداد به دنبالش آمده بود و
حاال وسط پاييز....
خورشيدبانو همانطور كه از پنجره به كوير پر از بوته هاي خار نگاه مي كرد دلش مي خواست از
اتوبوس پياده شود و هواي خنك آبان ماه را در كوير تجربه كند.
اتوبوس ايستاد .نمي دانست چرا ولي وقت را تلف نكرد ،پياده شد .آسمان را نگاه كرد ،نيمه ابري
بود ولي بيابان از باران قبلي هنوز خيس بود .بعد از مدتي اتوبوس آماده شد كه برود .به كجا؟
تصميمش را گرفت .خانه اش از مس��تاجر خالي ش��ده بود و طبق گفته پروين پول فرستاده بود كه
خانه را تعمير كند .به آن خانه مي رفت به اميد داشتن كار جديد و اينكه خرج زندگي اش را تامين
كند و شايد آرامش....
فهميده بود كه شوهرش فقط مي توانست مخارج خانه اش را در روستا تامين كند ،تازه از آن هم
مطمئن نبود چون هيج وقت درباره ي آن حرف نزده بودند .آنها درباره هيچ چيز حرف نزده بودند.
وقتي تصميم به رفتن گرفت كه سه كار مهم براي خودش داشت ،اول در خانه اش مستقر شود ،بعد
به دنبال كار برود و آخر هم براي زندگي و آينده اش تصميم بگيرد...
مسافرها داشتند سوار مي شدند .دخترش هنوز خواب بود .خورشيدبانو هنوز اميد داشت .شايد اين
اتوبوس به سمت شادي ها مي رفت...
***
پروين كنار تخت خورشيد بانو به شدت مي گريست ...خورشيدبانو را در قسمت اورژانس خوابانده
بودند در حاليكه لباس هايش خوني بود تا دكتر نمي آمد پرستارها او را حركت نمي دادند.
بلندگو مدام دكتر كش��يك را صدا مي زد تا اينكه پروين مرد ميانس��الي را ديد كه به طرف تخت
خورش��يدبانو مي رفت در حاليكه به شدت ناراحت بود .از روپوش سفيدي كه پوشيده بود پروين
حدس زد كه پزشك است پس جلو رفت و پرسيد:
ببخشيد شما دكتر هستيد؟بله ،شما فاميل اين خانم هستيد؟پروين جواب داد:
 نه با من همسايه و دوسته: .به او گفته بودم مراقب ماشين ها باشد كه از جلوي خانه ما مي گذرند.سهراب پروين را نگاه كرد:
كي اين اتقاق افتاد؟امروز صبح .آخه اين خانم توی درمانگاه زنان و زايمان همين بيمارستان دوباره استخدام شده ،البتهچند سال پيش هم اينجا كار مي كرد و چون بچه كوچك داشت قبول كردند که نوبت صبح بياد.
من از بجه اش نگهداري مي كنم .صبح وقتي به طرف خونه ما مي اومد اين اتفاق افتاده .وقتي دير
كرد ،رفتم بيرون خونه كه ديدم وسط خيابون افتاده .مردم مي گفتند موقعي كه هنوز به هوش بوده
دستش را روي بچه اش گذاشته و كمك مي خواسته...
سهراب اول دخترش را معاينه كرد .خوشبختانه هيچ آسيبي نديده بود فقط كمي ترسيده بود او را
بغل پروين داد و گفت:
اين بچه را ببرید خونه تا به مادرش رسيدگي كنيم.پروين دكتر را نگاه كرد .مي خواست درباره خورشيدبانو بپرسد اما جرات نكرد .بچه را در آغوش
كشيد و رفت در حالي كه با نا اميدي سوال هاي زيادي در سرش بود.
س��هراب سراسيمه پرستار را صدا زد تا خورشيدبانو را تميز كند .مي دانست كه تنهايي نمي تواند
تصميم بگيرد .دستش را كه مي لرزيد در جيب شلوارش برد و در حالي كه در راهروي بيمارستان
مي دويد با خودش حرف مي زد:
واي خورشيدبانو تو اينجا كار مي كردي؟ همين جا؟! من تو را نديدم؟! خدايا چه كار كنم؟ يعنيخوب ميشه؟
در همين حالت محكم به كسي خورد .سرش را بلند كرد .دكتر همكارش را ديد همان كسي كه او
الزم داشت .تمام ماجرا را در حالي كه او را به طرف اتاق خورشيدبانو مي برد توضيح داد ...سهراب
صندلي اش را كنار تخت خورش��يدبانو گذاشت .همه كارهايش را به ديگران سپرد اما زمان نمي
گذش��ت .با نگاه كردن به ساعت فهميد که از نيمه شب هم گذشته .با گرفتن نبض خورشيدبانو و
اطمينان از اينكه هنوز زنده است...
بيست و چهار ساعت طاقت فرسا باید مي گذشت تا خورشيدبانو اين فرصت را پيدا كند كه حداقل

زنده بماند ...سهراب نفس عميقي كشيد ،طبق محاسبه او تا فردا  10صبح اين زمان پايان مي يافت.
به ساعتش نگاه كرد ساعت سه صبح بود .در تاريكي ،نبض خورشيدبانو را امتحان كرد اما دست
هاي او را رها نكرد .آرام و بي دغدغه ترس از حضور ديگران به اميد اينكه خورشيدبانو آن را بشنود
و در بهبود او تاثير گذارد شروع به حرف زدن كرد.
خورشيدبانو من تو را دوباره پيدا كردم ،اگه مي دونستي چقدر دنبالت گشتم در حالي كه اينجاكنار من بودي! وقتي تو را مي بينم كه چشمهات بسته است ...
در حالي كه اش��كهايش س��رازير مي ش��د س��ختي هاي خودش و خورش��يدبانو را به ياد آورد و
اينكه مجبور ش��ده بود دوباره كار كند اما هيچ كدام در آن موقع مهم نبودند مهم به هوش آمدن
خورشيدبانو بود.
خورشيد بانو چشم هات را باز كن و حرف بزن .من هيچ جا نمي رم تا تو چشم هات را باز كني.طاقت نياورد و با دس��ت اش��ك هايش را پاك كرد .چند جرعه شير گرم را كه پرستار آورده بود
نوشيد .دم دماي صبح وقتي كه «ورهرام اهورا داده در كالبد پرنده اي بزرگ با بال هاي گشاده به
پرواز در مي آيد هنگامي است كه بي خوابان به خواب مي روند و بيماران بي حال مي شوند»...
پلك هاي سهراب سنگين شد و به خواب عميقي رفت ،گرچه اين خواب طولي نكشيد اما خواب
عجيبي ديد« :خورشيدبانو به صورت جواني اش در ميان صحرا مي دويد و سهراب هرچه او را صدا
مي زد انگار صدايي از گلويش بيرون نمي آمد .براي آخرين بار كه او را صدا زد خورش��يدبانو به
طرفش برگشت»
سهراب سراسيمه در حالي كه خيس عرق بود بيدار شد .قلبش تند تند مي زد .نور آفتابي كه از الي
ش��كاف پرده اتاق روي ديوار افتاده بود آمدن روز ديگري را خبر مي داد .ساعت را كه نگاه کرد
حدود هفت بود .تنها چند ساعت ديگر مانده بود اما او ديگر طاقت نداشت ،پس بلند شد بايد كاري
مي كرد اما نمي دانست ،پس از در اتاق بيرون رفت و به برستار سپرد كه مراقب خورشيدبانو باشد.
چند قدم نرفته بود كه صداي پرستار سكوت بيمارستان را شكست.
دكتر! دكتر!سهراب دويد و جلوتر از پرستار وارد اتاق شد .پرستار خورشيدبانو را مي شناخت و مدتي همكار
بودند .نگاهش رو به خورشيدبانو به سهراب گفت:
دكتر! خورشيدبانو براي چند لحظه چشم هايش را باز كرد.س��هراب دست خورشيدبانو را گرفت تا خودش نمی دید باور نمي كرد .سرش را نزديك گوش
خورشيدبانو برد و آرام صدايش زد:
خورشيدبانو منم سهراب .دوباره چشمهات را باز كن.چند دقيقه طوالني گذش��ت و درست مثل اينكه از خواب بيدار شود خورشيدبانو چشم هايش را
باز كرد .دور چشمانش تيره و گود افتاده بود .سعي كرد حرف بزند ،لب هايش بي رنگ بودند و
صدايش به سختي در مي آمد.
حال بچه ام ...دخترم...يگو حالش خوبه؟!سهراب هنوز دست خورشيدبانو را در دست داشت آن را محكم فشرد و گفت:
خوبه ،خيالت راحت باش��ه حتي يك خراش هم برنداشته .اونو به پروين خانم سپردم ،اسمش رادرست گفتم؟
خورشيدبانو به سختي خنديد .آنقدر خيالش راحت شده بود كه ديگر نيازي نمي ديد سوالي بپرسد.
خيال سهراب هم راحت شد .بيست و چهار ساعت تقريبا تمام بود .خورشيد بانو شانس آورده بود.
مي توانست روزها حتي ماه ها طول بكشد تا به هوش آيد .پرستار پرده اتاق را كنار زد .خورشيد بانو
يك آفتاب و يك صبح ديگر را با چش��م هايش مي ديد  ...اميد داشت پروين دخترش را بياورد،
او سهراب را پيدا كرده بود.
لب هايش را به سختي باز كرد:
انگار داش��تم خواب مي ديدم ...توي يك دش��ت گل ،آزاد مي دويدم نزديك پلي رسيدم پل اززمين باالتر بود و پايين پل داشتند دایره مي زدند .چند پله مانده بود باالي پل برسم كه كسي صدايم
زد ....تو بودي سهراب .وقتي صدايم زدي چشم هايم را باز كردم.
سهراب با حركت دست او را وادار به سكوت كرد .خورشيدبانو هنوز خيلي نياز به مراقبت داشت و
اولين كار اين بود كه ببيند جايي از بدنش شكسته يا ...به خانم پرستار گفت به دنبال دكتر همكارش
برود.
وقتي خانم پرستار رفت سهراب لبخندي از خوشحالي بر لبانش بود .به خورشيدبانو نگاه كرد .چند
حلقه از موهايش از زير روس��ري روي پيش��اني اش افتاده بود و با آن صورت رنگ پريده و خسته
هنوز زيبا مي نمود.

کارتون خوابی باباطاهر عریان

جدول

کودک نفهم

افقی:
– 1واحد مسافت در قدیم –نام – میوه ای ریز و ترش مزه که از آن مربا نیز درست می کنند .
 – 2رسم کننده – نگهبان آتش – زین ساز .
 -3نحس – شیخ اشراق – آزاد .
 -4کلمه ای در مقام شگفتی– اهل کشور هفتاد ودو ملت – مریخ – تکیه دادن .
 -5هزاروصدویازده – بیماری اغنیا .
 -6دختر اشو زرتشت اسپنتمان – خاص تر – چوب قیمتی .
 – 7سر – سرمای شدید – میوه نیوتن .
 – 8قومی کهن – حرف زیادی – خاندان – حیله .
 – 9قسمتی از شعر – مترجم کتاب کلیله ودمنه وخداینامه که در  63سالگی به قتل رسید
– راه .
 – 10دندان های نیش –گردش – کتابی از هومر .
 – 11نوعی تفنگ قدیمی – رودی در عراق .
 – 12محکم کردن – کاستن – زمین شوره زار – نتی است .
 – 13چین پیشانی – شاهکار ادبیات اساطیری ایران – پشت .
 – 14شغال حیله گر – نوعی شیرینی – آتش .
 –15کاخی در تخت جمشید – گیره – از اجزا وجود آدمی .

عمودی:

طراح:سهراب باستانی

ســرگـرمی

– 1از نخستین پیروان اشو زرتشت اسپنتمان– موسیقیدان نامی زمان ساسانیان .
 – 2نفوذ کردن –شیفته ویس – آرامگاه زرتشتیان در قدیم .
 – 3پدر نریمان – نام قدیم یزد – پسوندی به معنای دارنده .
 – 4رطوبت – قسمت وهر بخش از یسنا را گویند – عمارت حکومتی – کلمه تنبیه در مقام اگاهی .
 – 5شاعر سده ششم هجری  -وسیله آب دادن گیاهان .
 -6هدیه کردن – نیک – پسر گودرز پهلوان ایرانی .
 – 7هموطن ترک زبان – وسیله نقاشی – سنگ آسمانی .
 – 8درخت آزاده – کالم –رفتار سیاسی – دم .
 – 9محکم وثابت – راستی – وسیله برای پرواز .
 -10وحشی ها – طرز خواندن حرفی از الفبا – شهری دراستان گیالن .
 -11بیماری زردی – امانتی .
 -12خاک صنعتی –فلز یست – درخت اعدام – واحد مقیاس سطح .
 – 13جرقه – زبان باستانی هندوستان وخط کتاب ودا – حق برخی کشور ها در سازمان ملل .
 – 14تنبل – عامل برخی از بیماری ها – وحی والهام .
 -15وزیر خردمند زمان اشو زرتشت اسپنتمان – چهره ماندگار زرتشتیان
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امروز صبح من رفته می باشم نون بربری گرفته
باشم  .هوا کلی بارون زده می باشد و من خیلی
برای خری��دن نون ذوق مرگ می��دارم  .ما از
دیش��ب زندگی جدی��دی رو تجربه کرده می
باشیم .البته منظور از ما  ،من و بابایم می باشیم.
چون از دیروز صاحبخونه با لقد مارو از خونه
اش بیرون انداخته اس��ت و مامانیم که کال در
همه چیز ش��ریک زندگی می باشد رفته است
به خونه سوسن جون و گفته می باشد هروقت
خونه جدیدی گرفتیم برمی گردد .برای همین
م��ن وبابایم دیش��ب را در خیابون خوابیده می
باشیم و به ما کارتون خواب می گویند.
م��ن تا حاال نمی دانس��تم کارت��ون خوابی چه
چیزی می باشد .فکر می کردم کارتون خواب
کسی می باشد که یک مشته سی دی کارتون
تام و ج��ری  ،کاله قرمزی  ،باب اس��فنجی و
غیره می ریزد زمین و روی آن می خوابد نگو
کارتون خواب یعنی اینک��ه توی این کارتون
مقوایی ها باید بخوابی.
بله ما از دیشب کارتون خواب شده می باشیم.
کارت��ون خواب��ی خیلی باحال می باش��د .اوال
رختخواب نمیداری که هی مجبور بشوی پهن
ی��ا جمعش کنی .از اون ط��رف چون کارتون
دستش��ویی نم��ی دارد مجبور نمی باش��ی هی
مس��واک بزن��ی و ک��ف
خمیردن��دون رو ق��ورت
بده��ی .ت��ازه ش��م وقتی
دبلیوسی داش��تی میروی
پش��ت دی��وار .خالص��ه
کارتون خوابی را دوست
می دارم.
دیشب کلی بارون میومد
و ما ت��ازه فهمیدیم بارون
چق��در خیس می باش��د.
قب�لا که خون��ه خودمون
بودی��م فق��ط بارون��ش
ص��دا م��ی داش��ت ولی
دیش��ب کلی خیس آب
کشیده ش��ده بودیم .بابایم هم کارتون خوابی
را دوس��ت می دارد  .وقتی که س��رم را روی
پاهایش گذاشته بودم برایم شعر زیر رو خوند :
تلنگر میزند پیوسته باران
به روی کله ما در خیابان
که سگ هم توی شهردارد پناهی
نجنبیم  ،توی سرما می دهیم جان
من خیلی دلم برای بابایم می سوزد .او هی زور
می زند تا آدم س��الم و پاکی باش��د ولی همه
ب��ا اون دعوا می کنن��د وتحویلش نمی گیرند.
یادم می باش��د مامان��م اون قدیما که هنوز آقا
صاحبخونه مارو با لقد بیرون ننداخته بود یک
روز که سوس��ن جون هم خونه ما بود به بابایم
گفت  :آدم حس��ابی آخه ت��و چه جور مردی
می باش��ی .چرا از بقیه چی��زی یاد نمی گیری.

یارو رفته به بهون��ه اینکه پول نمی دارد  ،توی
خونه انجمن نشسته وقرار است بعد از سه سال
اونج��ا رو خالی کند ولی االن کلی س��ال می
باش��د که با اجاره کم اونج��ارو تخلیه نکرده.
همون روزا بابایم گفت :
اگر بنده بمیرم در لجن ها
نگیرم خانه ای از انجمن ها
چرا ؟ چون خانه اش دارد دوصد حرف
چه بهتر ،بشنوم ُغرهای زن ها
بع��د از ای��ن ش��عر ه��م مامانیم کل��ی حرف
عشقوالنه بی تربیتی به بابایم گفت و چند روز
قهرکرد ورفت  .یکروز هم دایی کامی با کلی
ذوق به بابای��م گفت  :خبرداری ارگاني ديگر
از چند تا س��اکن پیر ف�لان موقوفه  ،کلی پول
بابت بازسازی خانه های آنجا گرفته می باشند
 ،در ضمن بعد از بازس��ازی ه��م اجاره خونه
این بنده خداهارو باال برده می باش��ند .کجای
دنیا دیدی هم پول بازس��ازی بدهند هم اجاره
بیشتری ؟ بابایم بعد از شنیدن این خبر به دایی
کامی گفت :
چرا هی میزنی حرف پشت همکیش
به ما چه که اجاره اش شده بیش
خبر پخش میکنی عین من وتو
دماغت چون LNBروی یک دیش
دایی کامی هم کلی از دست
بابایم ش��اکی شد و گذاشت
رفت .م��ن هم ب��ه خاطر این
همه هن��ر بابایم در ش��اعری
حال ک��ردم و به دم��اغ دایی
کامی خندیده می باشم .
هوا خیلی بارونی تر شده می
باش��د وهمینجوری اگر قرار
باش��د ببارد فردا باید مارو از
ت��وی جوي ه��ای کهریزک
جمع کرده باشند .من حسابی
ترس��یده می باش��م و اش��کم
سرازیر شده می باشد  .بابایم
تا اش��ک مرا می بین��د  ،می
گوید :
چرا فرزند نازم اشک می ریزی ؟
نکنه داری تو ترس از مریضی ؟
ببین خیس خورده چرکهات زیر بارون
مثه گلبرگ گل ناز وتمیزی
من هم دیگه از دس��ت بابایم عصبانی شده می
باشم وبا همان زبان آقا شاعرها به او می گویم :
باباجونم داری میگی توهذیان
چرا می خندی تو در زیر باران
به زیر سقف کارتون هی میگی شعر
شدی عین بابا طاهرعریان
بعد از ش��نیدن این شعر بابایم با یک لقد من را
از زیر کارتون به بیرون پرتاب کرد و در حال
حاضردارم در کنار گربه محلمون برای ش��ما
مطلب می نویسم .
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شما کی باشید
* بهرام دمهری

آخــــــر

آن روزها همه کارها هماهنگ با طبیعت،
یا ش��اید به قول بعضی ها تس��لیم طبیعت
انج��ام می ش��د .وقتی بهار فرا می رس��ید
همراه با پرندگان مهاجر و همچون پرستو،
کوچ س��الیانه خ��ود را آغاز م��ی کردیم.
لحاف و تش��کمان را از اتاق های تاریک
و دربس��ته به پس��کم منتقل م��ی کردیم.
براس��تی همراه صدای پرستوها از خواب
بیدار می شدیم و رقص آنها را روی تاب
های��ی که زیر س��قف ها بس��ته بودیم می
دیدیم ت��ا اینکه جوجه ه��ای آنها از النه
های گلی که با چه ظرافتی س��اخته بودند
و هن��گام گرفتن غذا یک ص��دا دور النه
ش��ان سرک می کشیدند نگاه می کردیم.
ولی نکته اینجاس��ت که مادر این پرستوها
عدال��ت را رعایت می کرد و هر دفعه که
می آمد به دهان یک��ی از آنها غذایی می
گذاشت و دوباره می رفت .چقدر رعایت
عدال��ت بی��ن بچه ه��ا از طرف م��ا پدر و
مادرها مش��کل است و ش��اید بعضی از ما
نمی خواهیم عادل باشیم و به اندک بهانه
ای یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم.
بگذریم ،آن روزها اگر نمی خواستیم هم
مجبور بودیم صبح زود بیدار شویم چون
مادر و پدر برای کار روزانه در خانه شور
و شوقی ایجاد می کردند و از این نظر ذره
ای کوتاه نم��ی آمدند چون م��ی گفتند:
کسی که بعد از برآمدن خورشید بخوابد،
شیطان در روح و جسمش نفوذ می کند!
در دهه س��ی هنوز شغل هایی مثل مسگر،
لحاف دوز ،پیله ور و  ...در محله با صدای
خ��ود جار می زدند و آمدن خود را اعالم
م��ی کردن��د .آن زمان ها تم��ام لحاف و
تشک ها از پنبه درس��ت شده بود .پارچه
روی��ه لحاف ها ،بافت خانم های خانه بود
و اکث��را پنب��ه داخل آن تولید م��رد خانه.
لحاف دوز با کمان و موس��ته و اگر الزم
بود با چرخ دستی خود می آمد و در یکی
از پس��کم های خانه ،چادر ش��ب بزرگی
په��ن می کرد .اگ��ر پنبه تازه و ن��و بود با
چرخ دس��تی که دو غلط��ک را روی هم
م��ی چرخاند پنبه دانه ها را از پنبه جدا می
کرد و سپس موسته که به زه کمان می زد
پنبه را روش��ن و پفکی می ساخت .بعد از
چند س��ال لحاف و تش��ک های کهنه نیز
بازسازی می شد .رویه آنها عوض می شد
و پنبه دوباره با کمان زده می ش��د و نو و
تمیز می شد .به اعتقاد من هنوز این لحاف
و تشک های پنبه ای بهترین است.
در ی��زد و در آن زم��ان چهار فصل س��ال
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کام�لا از هم متمای��ز و جدا ب��ود .بعد از
به��ار و هن��گام گرم��ا با همی��ن لحاف و
تش��ک به پش��ت بام م��ی رفتیم و س��پس
نیم��ه های ش��هریور ماه دوباره به پس��کم
می آمدیم و در زمس��تان ب��ه اتاق ها نقل
مکان می کردیم .گذراندن بهار و تابستان
و پاییز آس��ان و بی دردسر بود و با ییالق
و قش�لاق ،از طبیعت بهره می بردیم ولی
سرما و زمستان برایمان سخت تر بود.
برای فصل زمستان از ماه ها پیش تدارک
الزم اندیش��یده می ش��د .آنها که داشتند،
گوس��فندی را قورم��ه م��ی کردن��د .آنرا
داخل دیگ یا خمره کوچکتر می ریختند
و آنها که نداش��تند ،پیه و دنبه گوسفند را
آب می کردند
و روغ��ن پی��ه
و دنب��ه غذای
چ��رب و گرم
زمس��تان ب��ود.
آرد و حبوبات
حتما در خمره
ه��ای کوچک
و بزرگ��ی
که ب��رای این
محص��و ال ت
در خان��ه ه��ا
پی��دا می ش��د
باید پر می شد
ت��ا زمس��تان به
سختی نگذرد.
برای س��وخت
چ��ون هن��وز
بخاری و سایر
وس��ایل گ��رم
کنن��ده وجود
نداش��ت تا می
توانس��تیم از خار و درخت هایی که بریده
شده بودند به خانه می آوردیم و عالوه بر
آنها از ل��رد ( )LARDباالی محله ،چند
من چ��وب های تاق م��ی ریختیم و وقتی
ساربانان بارهای درمنه ،که بوته هایی نرم
است ،برای فروش می آوردند آنها را هم
انبار می کردی��م .بعضی از خانواده ها که
وضع بهتری داشتند چند من زغال هم می
خریدند ولی آنها که نداشتند از تابستان به
فک��ر فضوالت ش��تر و گاو بودند .آنها را
خش��ک می کردند تا در زمستان استفاده
کنند .همه این وس��ایل ،افراد را گرم نمی
کرد به ویژه در شب های زمستانی کویر.
در اینجا بود که ارزش گرمایی این لحاف

پارس نامه

ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره پنجاه و سه-آبان 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.

و تش��ک های پنبه ای مش��خص می شد.
اگ��ر منقلی از چوب های س��وخته ش��ده
پر می ش��د ،چند ساعتی بیش��تر دوام نمی
آورد ،کس��ی به آن اهمیت نمی داد .همه
م��ی رفتیم زیر لح��اف و اگ��ر خیلی هوا
سرد بود شال چهارتخته ای که به بزرگی
لحاف بود هم م��ی انداختیم روی لحاف.
این ش��ال های چهارتخته دیگ��ر در بازار
نیس��ت چون آن زمان ها با پش��م بافته می
شد و بیشتر برای حمل کاه و علف خشک
که جای زیادی الزم داش��تند استفاده می
ش��د ولی در شب های زمس��تان به عنوان
مکمل لحاف و برای جلوگیری از س��رما
هم کاربرد داشت.
لب��اس پش��می
مث��ل ج��وراب،
دس��تکش ،کاله و
ژاکت هم به وسیله
خانم های خانه دار
بافته می شد و آنها
وقت��ی س��رکوچه
ه��م م��ی آمدند یا
وقت��ی با هم حرف
می زدند دستش��ان
مش��غول بافتن بود.
حتی ش��نیده بودم
ک��ه م��ی گفتن��د
خانمی در محله ما
ب��وده که وقتی در
تاریکی می خوابید
ه��م ج��وراب می
بافت��ه! ه��ر روز
صبح هم کاالهای
بافته ش��ده خود و
همس��ایه ها را می
ب��رده ب��ازار و م��ی
فروخته .همه اینها یک پیام دارند و آن هم
زحمت کش بودن این زنان سخت کوش
براستی انسان.
کارهای زمس��تان به اینجا ختم نمی شود.
چون در این فصل کار زراعت و کش��ت
و کار تعطی��ل ب��ود ،ه��ر روز صبح مردم
در باغچ��ه ای که تقریب��ا بالصاحب بود،
جمع می ش��دند و از نعمت نور و گرمای
خورش��ید بهره می بردند .مردها بیل های
خود را کنار دیوار می گذاشتند و خود در
پناه آفتاب روی زمین می نشس��تند .وقتی
ه��وا کم کم گرم تر می ش��د بحث ها نیز
داغ تر می شد.
ن��ور و ح��رارت آفتاب باع��ث تحرک و

ش��ادابی می شود و این اختصاص به انسان
ه��ا ندارد بلک��ه موجودات ری��زی که در
آن زمان ها به دلیل نبود بهداش��ت فردی
و گروهی ،در موی س��ر و الی درز لباس
بعضی ها النه کرده بودند هم به جنبش در
می آمدند .خودم شاهد بوده ام که بعد از
گرم ش��دن ،بدن ها خارش می گرفتند و
بعد از جستجویی ساده می توانستی شپش
ها که حش��ره موذی و خونخواری است،
را ببینی و آنها را بکش��ی .اینها را نوشتم تا
بپردازم به این خاطره.
خدابخ��ش (ن��ام مس��تعار) ک��ه راه��ی
هندوستان ش��ده بود ،در آنجا هم نتوانسته
ب��ود کاری پیدا کن��د یا به ق��ول یکی از
دوس��تان وقتی کس��ی در اینج��ا نتواند یا
نخواه��د کاری انجام ده��د ،در مملکت
غری��ب هم نمی تواند .ب��ه هرصورت بعد
از یک س��الی برگش��ت .من هم مثل بقیه
افراد محل که هر وقت کس��ی از سفر می
آم��د راهی خانه اش می ش��دند و به قول
مع��روف از او دیدنی م��ی کردند همراه
مادرم ب��ه دی��دن خدابخش رفت��ه بودم.
روی تکه فرشی نشسته بود .زیر شلواری
راه راه و س��دره ای ه��م به تن داش��ت.
ی��ادم می آمد که لهجه اش عوض ش��ده
ب��ود یا ع��وض کرده ب��ود! هرکس وارد
می ش��د ،با آب و تاب از خاطرات س��فر
خود می گفت .از طرز لباس پوش��یدن تا
خوراک��ی های آنجا حکایتی داش��ت .از
زرتش��تیان یا پارسیان می گفت که ارباب
و پول دارند .می گف��ت هر ایرانی که به
آنج��ا می رود اول بای��د در خانه یکی از
پارسیان چند ماهی خدمت کند ،اگر آنها
تش��خیص دادند آن وق��ت او را به بازار
می برن��د و اجازه می دهند ت��ا در مغازه
یا رس��توران آنها کار کن��د .همه مات و
مبهوت س��خنان خدابخ��ش را گوش می
دادیم که خورش��ید خانم که زن مسن و
بی کس��ی بود وارد ش��د .بعد از س�لام و
احوالپرسی نشست .خدابخش رو کرد به
خورش��ید و گفت" :شما کی باشید؟" من
ش��ما را به جا نمی آورم .خورشید خانم
هم نام��ردی نک��رد و بی مقدم��ه گفت:
همس��ایه ،منم خورشید .خانه ام در باغچه
مهر .یادت رفته که زمستان پارسال با هم
کن��ار آفتاب ش��پش ه��ای یکدیگر را به
کمک هم می کش��تیم!
آیا قبول دارید این داستان شبیه آنی است
که برای ش��ما ه��م در برخ��ورد با بعضی
آدمها اتفاق افتاده است!

