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ايران خواستگاه و وطن هميشگي زرتشتيان است
جشن سده ،دهم بهمن ماه برگزار مي شود
اودوادا ،تجلیگاه بزرگداشت آتش بهرام

ســــرمقـــــاله

سده مي رسد ...

خبــــــر

جشن س��ده می رس��د و رسیدنش
خب��ر از پای��ان س��ردی زمس��تان
می دهد .س��ده می رس��د ت��ا بهانه
ای باش��د ب��رای گردهمای��ی
دوباره،ب��رای آنک��ه هیم��ه هیم��ه
هی��زم بر ه��م نهی��م و واژ اوس��تا
بر ل��ب گیری��م و هم��راه موبدان
آتش س��ده را با ه��زاران آرزوی
نی��ك بیفروزیم .س��ده م��ی آید،
س��ده ای که پیش��ینه اش به هزاره
ه��ا م��ی رسد.ش��اهنامه آن را
جش��ن پیدای��ش آتش م��ی خواند
و روایت��ی دیگر آن را مژده پایان
زمس��تان بزرگ و آغاز ش��مارش
معکوس برای رس��یدن بهار .س��ده
جش��نی مل��ی و میهن��ی اس��ت ب��ه
ی��ادگار مانده از نی��اکان خردمند
و خردورزم��ان و حاال در گردش
زم��ان ،م��ا زرتش��تیان حاف��ظ آن
ش��دیم و برگ��زار کنن��ده اش در
جم��عهايم��ان.
دو س��ال پیش،پ��س از تق�لای
بس��یار و رایزنی ه��ا و ارایه ده ها
مدرک ،س��رانجام جش��ن سده در
داخل کش��ور به عنوان ميراث ملي
غي��ر ملموس ب��ه ثبت رس��يد،ثبتی
ک��ه حداق��ل مدرکی اس��ت برای
مقابل��ه با دیگرانی که در تالش��ند
بس��یاری از می��راث معن��وی وملی
ایرانیان را به نام خ��ود ثبت کنند.
اکنون ک��ه همه کش��ورها به ویژه
کش��ورهای همسایه درصدد هستند
با ثبت می��راث ایرانیان برای خود
تاری��خ و پیش��ینه و فرهنگ بخرند
چ��ه خوب ک��ه مس��ووالن میراث
فرهنگی ن��گاه جدی تر به آیین ها
و جش��ن های ایرانیان داشته باشند
چرا که این جش��ن ه��ا و آیین ها
ریش��ه در این آب وخاک دارد و
از پیش��ینیان به یادگار مانده اس��ت
ودر واقع جش��ن هایی اس��ت ملی
به پ��اس نعمتی یا به دس��ت آمدن
پي��روزي در جنگ��ي ي��ا....
حاال كه مس��ووالن ميراث فرهنگي
بي��ش از گذش��ته از اهميت آثار و
مي��راث فرهنگ��ي اين كش��ور مي
گوين��د و ب��ر حفظ و حراس��ت از
آن تاكيد بيش��تري دارند ،حال كه
ثب��ت مي��راث معنوي در يونس��كو
روالي شده اس��ت براي شناساندن
پيش��ینه و فرهن��گ ه��ر كش��ور به
تم��ام جهاني��ان ،كاش مس��ووالن
نيز ب��ا نگاه��ي عميق تر به فلس��فه
برگزاري اين جش��ن ها و آيين ها
،امكانات بيش��تري براي برگزاري
بهت��ر آنه��ا در س��طح مل��ي فراهم
آورن��د و زمين��ه را ب��راي ثب��ت
داخل��ي و جهان��ي آنه��ا بي��ش از
پي��شفراه��مآورن��د.
چ��ه خوب در جهاني كه بس��ياري
از كش��ورها به قدرت نظامي خود
م��ي نازن��د و ب��ر طب��ل جنگ مي
كوبند ايرانيان با ثبت جش��ن هايي
همچون س��ده و مهرگان وتيرگان
و ...از صلح و دوس��تي و ش��ادي
بگويند و بش��ريت را به پاسداشت
طبيع��ت و زندگي ش��اد هم��راه با
صل��ح در جه��ان ،ف��را خوانن��د.
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ايران خاس�تگاه و وطن هميش�گي زرتش�تيان اس�ت
تاري�خ وتمدن ايران
پيون�د عميق�ي ب�ا
زرتش�تيان دارد و
زرتش�تيان در ه�ر
ج�اي دنيا كه باش�ند
اي�ران را وطن خود
م�ي دانن�د ،اي�ران
نخس�تين كش�وري
اس�ت كه پرچم يكتا
پرس�تي را در جهان
برافراخت وخاستگاه
يكتاپرس�تان جه�ان
اس�ت.
خبرگزاري دانش��جويان
ايران در آس��تانه ش��ب
چله ،گف��ت و گويي را
با نمايندگان اقليت هاي
ديني در مجلس شوراي اسالمي انجام
داده ،از آن جمل��ه با دكتراس��فندیار
اختیاری نماينده زرتش��تيان در مجلس
ش��وراي اس�لامي نيز پيرامون مسايل
مختل��ف به گف��ت و گو نشس��ته كه
بخ��ش هايي از آن در پي م��ي آي��د.
دراي��ن گفتوگ��و اختياري ب��ا بیان
اینکه تاریخ و تمدن ایران با زرتشتیان
پیون��د عمیق��ی دارد و زرتش��تیان
خاس��تگاهی غی��ر از ای��ران نداش��ته،
ندارند و نخواهند داشت ،تاکید كرد:
ما ایرانیترین` ایرانیها هس��تیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه زرتش��تیان اولین
یکتاپرس��تان دنیا بودند ،افزود :افتخار
ایرانیها این اس��ت که اولین کشور و
مردمی هستند که دیندار و یکتاپرست
بودهان��د.
نماينده زرتش��تيان در مجلس شوراي
اس�لامي در مورد جمعيت زرتش��تيان
گف��ت :جمعی��ت فعلی زرتش��تیان در
ایران براساس آمار ارائه شده از سوی
مرکز آمار حدودا  25هزار نفر اس��ت
و در م��ورد آمار جمعیت زرتش��تیان
در کل دنی��ا ،اطالع��ات دقیقی وجود
ن��دارد و آم��ار متفاوتی حت��ی تا 10
میلیون نفر هم ذکر ش��ده اس��ت.
وی اضاف��ه کرد :در بره��های برخی
از زرتش��تیان ایران ب��ه هند مهاجرت
کردند و آنجا مس��تقر شدند و امروز
زرتش��تیان هن��د را به نام «پارس��یان»
میشناس��یم .بعد از هن��د هم عد های
ب��ه کش��ورهای دیگر دنی��ا مهاجرت
کردن��د و در ح��ال حاض��ر بیش��تر
زرتش��تیان مهاج��ر در آمری��کای
ش��مالی و کان��ادا زندگ��ی میکنند
که هم��ه آنها قطعا اصالتش��ان ایرانی
اس��ت.
اختیاری که از زمان مجلس هش��تم به
عن��وان نماینده زرتش��تیان در مجلس
شورای اس�لامی حضور دارد ،درباره
مراجعات مردم به وی گفت :من یک
مس��وولیت مل��ی دارم وهمزمان با آن
نی��ز نماینده و وکیل همكیش��ان خود
هس��تم .من در مجلس ریی��س کمیته
پژوه��ش و فناوری هس��تم و بنابراین
مس��ائل پژوهش��ی به حوزه مسوولیتی
من برمیگردد ،که این موضوع یکی
از مس��وولیت ه��ای ملی اس��ت که بر
عهده من اس��ت و مراجع��ه کنندگان
خ��اصخ��ودشرادارد.
وی اضاف��ه کرد :اما بخ��ش مهمی از
فعالی��ت های م��ن مربوط ب��ه جامعه
زرتش��تیان اس��ت .در ای��ن رابطه کل
کشور ایران حوزه نمایندگی من است

ولی بیش��تر موکلین من در استان های
تهران ،ی��زد ،کرمان ،ش��یراز ،کرج،
اه��واز ،اصفه��ان و زاه��دان حضور
دارند .ب��ا ای��ن تعریف تقریب��ا عضو
مجمع نمایندگان همه اس��تانها هستم.
اختياري درباره مش��کالت همکیشان
زرتش��تی ب��ا اعتقاد به اینک��ه :اعمال
نظرهای شخصی که عمدتا به صورت
غیرقانونی اعمال میشود از مهمترین
مس��ائل مردم اس��ت .گفت :مهمترین
موضوعی که باید تصحیح ش��ود ماده
 881مکرر قانون مدنی(کافر از مسلم
ارث نمیبرد) اس��ت.
ای��ن نماینده مجلس درب��اره عملکرد
خود در شش سال گذشته در مجلس
یادآور ش��د :از بعد مل��ی و عملکرد
کش��وری ب��ا تال شه��ای ص��ورت
گرفته خوش��بختانه بودجه پژوهش��ی
کل کش��ور تقریب��ا دو برابر ش��ده و
طر حه��ای کالن ملی در بودجه دیده
ش��ده اس��ت .قوانین مناسب پژوهشی
و فن��اوری در برنامه پنج س��اله برنامه
ریزی شده است و به خصوص قانون
حمای��ت از ش��رکتهای دانشبنیان
از دس��تاوردهای اینجانب و همراهی
همکارانم در مجلس اس��ت.
نماینده زرتشتیان در مجلس در رابطه
با قوانین مرتبط با جامعه زرتش��تیان و
اقلیت های دین��ی نیز تصریح کرد :از
مواردی ک��ه باره��ا در مجلس مورد
بررس��ی قرار گرفته ام��ا هنوز به نتیجه
ای نرسیده اس��ت  ،اصالح ماده 881
مک��رر قانون مدنی اس��ت که حداقل
در این دو دورهای که من در مجلس
حضور داش��تم ،پیگیریه��ای زیادی
در این رابطه انجام شده و امید داریم
هر چه س��ریعتر به ثمر برس��د.
اختیاری اضافه ک��رد :ولی قوانینی نیز
به نتیجه رس��یده که از جمله می توان
ب��ه تبصره م��اده  4قان��ون حمایت از
خانواده اشاره کرد که مشکل اجرای
کام��ل اصل  13قانون اساس��ی را حل
ک��رد و بر این اس��اس رای صادره از
مراج��ع اقلیت های دین��ی در رابطه با
احوال ش��خصیه را باید بدون تغییر به
انش��ای رای تبدیل کرد.
وی افزود :افزای��ش بودجه مربوط به
ایرانی��ان غیرمس��لمان نیز موردی بود
ک��ه ب��ا ت�لاش و رای مثب��ت مجلس
انجامش��د.
این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی
با اش��اره به رایگانش��دن آب ،برق،
گاز و انش��عابات ب��رای مراکز مذهبی
اقلیته��ای دینی در بودجه دو س��ال

گذش��ته کش��ور ،ادام��ه
داد :مباحث دیگری هم
در زمین��ه مختلف برای
اقلیته��ا وجود دارد که
در تالش��یم آن را ح��ل
کنی��م
.
نماین��ده زرتش��تیان در
مجلس با بیان اینکه پنج
نماین��ده اقلیتهای دینی
در مجل��س معم��وال در
هماهنگ��ی ب��ا یکدیگر
پیگی��ری طرحه��ا را
انج��ام میدهن��د ،ادامه
داد :بودج��ه اقلیتهای
دینی که از زمان مجلس
شش��م به تصویب رسیده
و ه��ر س��اله پرداخ��ت
شده اس��ت ،مشترکا توس��ط وزارت
کش��وربین اقلیت های دینی توزیع می
ش��و.د
وی درب��اره فض��ای سیاس��ی کش��ور
نی��ز خاطرنش��ان ک��رد :آق��ای دکتر
روحان��ی قب��ل از انتخاب��ات ش��عار
براب��ری و شایستهس��االری را به ویژه
ب��رای اقلیتهای دین��ی داده و تمامی
اقلیتها منتظر اجرا ش��دن آن هستند.
در جلسهای که نمایندگان اقلیتهای
دینی در مجلس با ایش��ان داش��تیم ،از
ایش��ان خواسته شد که شعارهایشان را
ک��ه اولین آنها شایستهس��االری بوده،
عملیات��یکنن��د.
این نماین��ده مجلس اضافه کرد :اگر
قرار اس��ت هر وزارتخانه یک مشاور
اقلیتها داش��ته باش��د و ی��ک اقلیت
را هم به این س��مت منص��وب کنند،
اینگون��ه شایس��ته س��االری هدف ما
نیس��ت .م��ا معتقدیم اگر ف��ردی ولو
اقلی��ت ،تخصصی دارد که به رش��د
و پیش��رفت کش��ور کم��ک میکند،
بای��د ب��ه کار گرفت��ه ش��ود .لزوم��ا
نبای��د بگوییم که این فرد در پس��ت
مش��اور اقلیتها باش��د .اگ��ر او یک
مدی��ر تکنولوژی قوی ی��ا یک مدیر
ورزش��ی اس��ت ،بای��د بگذاریم که
کش��ور از این قابلیت استفاده کند و
زمینه پیشرفت کش��ور را فراهم کند.
نماین��ده زرتش��تیان در مجل��س
ب��ا بی��ان اینک��ه انتظ��ار داری��م نگاه
شایستهس��االرانه ب��ه هم��ه از جمل��ه
اقلیتهای دینی از دولت آغاز ش��ود،
گف��ت :اگ��ر در کابین��ه دول��ت یک
اقلی��ت دینی حضور داش��ت خیلی از
مش��کالت ما حل میش��د .به نظر من
دولت پ��س از مدتی بای��د بگوید که
چق��در از مدیران و مدیران ارش��د از
اقلیتهای دینی هس��تند.
نماینده زرتش��تیان در مجلس ش��ورای
اس�لامی درباره ارتباط زرتشتیان ایران
با زرتشتیان در کشورهای دیگر گفت:
م��ا ی��ک س��ری ارتباط��ات اجتماعی
ب��ا یکدیگ��ر داری��م ،گاه��ی آنها به
ای��ران میآیند و گاه��ی ما میرویم و
مشکلی در این زمینه نداریم .زرتشتیان
همچنین هر چهار سال یک بار کنگره
جهان��ی برگزارمیکنند که پیام رییس
محترم جمهور و رییس محترم مجلس
ای��ران اولین پی��ام هایی اس��ت که در
آنجا خوانده میش��ود .زیرا زرتشتیان
جهان ،ایران را س��رزمین مادری خود
میدانند و خوش��بختانه مسووالن نظام
ه��م ای��ن ب��اور ر ا دارن��د.

جشن سده ،دهﻢ بهمن ماه برﮔﺰار مي شود
جشن سده درهمه شهرهاي زرتشتي
نشين ايران و كشورهاي هند،كانادا
و آمري�كا با افروخت�ن آتش بزرگ
سده برگزار مي شود.
در تهران جش��ن سده
دهم بهم��ن ماه – روز
مه��ر از م��اه بهمن –
مطاب��ق ه��ر س��ال در
کوش��ك ورجاوند با
بر پای��ي برنام��ه هاي
مختل��ف فرهنگ��ي-
هن��ري و س��خنراني
مس��ووالن برگزار مي
شود .آتش سده نیز هنگامه غروب از ظهر
توسط موبدان برافروخته خواهد شد.
در کرم��ان ،س��ده در باغچ��ه ب��وداغ
آب��اد ب��ه هم��راه اج��راي برنام��ه ها ي
مختل��ف وس��خنراني برگزار مي ش��ود.

در یزد نیز این جش��ن ب��زرگ در محله
ه��اي مختل��ف ب��ا حض��ور همکیش��ان
جش��ن گرفت��ه م��ي ش��ود .زرتش��تیان
ش��یراز،اهواز،کرج،اصفهان و زاه��دان
نیز این جشن بزرگ
را ب��ا گردهمای��ي و
ش��ادي پاس خواهند
داش��ت.
همچنین طب��ق اعام
قبلي ،پارسیان هند نیز
سده را با برپایي آیین
هاي جش��ن و س��رور
برگ��زار خواهند کرد.
همچنین انجم��ن زرتش��تیان برخي ایالت
هاي امریکا و ش��هرهاي کانادا این جشن
رابرگ��زارخواهن��دک��رد.
جشن س��ده جش��ن پیدایش آتش و پایان
زمستان بزرگ است.
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خــﺒرهاﻯ كوتاه

حضور پیدا کند.
کیارش ش��هریاری دیگرنوجوان ورزش��کار
زرتش��تی نیز ب��رای رقابت ه��ای انتخابی تیم
مل��ی نوجوانان  ،همراه تیم یزد به مقام چهارم
رسید.
وی به غیر از بدمینتون در رشته والیبال نیز در
تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی حضور
دارد
* نﺼ�ﺐ دوربي�ن درمدرس�ه رس�تم
آباديان
مدرسه رستم آبادیان به دوربین مدار بسته مجهز
شد .این دوربین ها در جهت تامین امنیت دانش
آموزان این مدرس��ه تهیه و هزینه آن از دهش
جمشید فرجودی تامین شده است.
*س�اﻟگرد درگﺬشت روانش�اد آناهيتا
ورجاوند
بیست و دومین س��الگرد درگذشت روانشاد
آناهیت��ا ورجاوند ،دوش��نبه س��ی ام دی ماه
در مهدکودک دکت��ر بهرام پرورش گرامی
داشته ش��د.این آیین باحضور دوستداران و
آشنایان آن روانش��اد و به همراه آیین جشن
خوانی برگزار ش��د .خانواده روانشاد آناهیتا
ورجاوند برای آشنایی آینده سازان با مراسم
دینی و آیینی هر ساله آیینی را به یاد وی در
مهدکودکپرورشبرگ��زارم��یکنن��د.

*دوره هاﻯ آموزشﻰ انﺠمن موبدان
تهران مﺠددا برگزار مﻰ شود
دوره هاي آموزش فرهنگ زرتشتی و زبان های
باس��تانی  ،انجمن موبدان تهران با رفع مشکات
دوباره از سر گرفته شد.
برنامهآدینه4بهمنماهاینکاسهاعبارتاستاز:
س��اعت  8تا  9:15بامداد  ،روخوانی اوستا به
استادی مهربان فیروزگری
ساعت  9:30تا  ، 10:45دستور زبان و ادبیات
اوستایی( )1به استادی مهربان پوالدی
س��اعت  11تا  12:15بام��داد  ،اصول وروش
تحقیق به استادی بهمن مرادیان
ای��ن دوره ها در مکان اصل��ی انجمن موبدان
ته��ران واق��ع در خیایان فلس��طین ش��مالی -
کوچه ش��هید حج��ت دوس��ت  -پاک 41
برقرار خواهد بود.
*مشاوره روانشناسﻰ درموسسه پورچيستا
مرکز جهان دیدگان پورچیس��تا اعام کرد :در
روزهای پنجشنبه هرهفته  ،خانم منیژه نوشیروانی
 ،روانشناس بالینی  ،جهت مشاوره روانشناسی به
همکیشان در این مرکز حضور دارد.
این برنامه از ساعت  8:30تا  10صبح خواهد
ب��ود و همکیش��ان می توانند جهت مش��اوره
وراهنمای��ی و آموزش بهتر زندگی کردن در
این مرکز حضور داشته باشند.

*گشايش كارگاه كامﭙيوتر فيروز بهراﻡ
با آغاز ترم جدید ،کارگاه کامپیوتر دبیرستان
وهنرس��تان فیروزبهرام که جدیدا بازس��ازی
شده بود  ،رسما گشایش یافت.
منوچهر جاوید مدیر مدرس��ه فیروز بهرام در
مراسم گشایش ،گزارش��ي از چگونگي کار
داد و مراس��م جش��ن خوانی برای ش��ادروان
بهرام بهمن بهرامی که خانواده وی هزینه های
بازسازی را دهش کرده بودند برگزار شد.
در پایان نیز با اهدای ل��وح یادبودی از خانم
توران ش��هریاری(بهرامی) همسر آن روانشاد
ودخت��ر وی قدردان��ی ش��د .در این مراس��م
دکتراختیاری و حیدری مدیر کل آموزش و
پرورش منطقه  12حضور داشتند.
*نهمين هم�اورد داس�تان دين دبيره
برگزار مﻰ شود
کانون دانش��جویان زرتش��تی در نظ��ر دارد،
نهمی��ن دوره هماورد داس��تان دین دبیره را با
آرمان آشنایی دانش آموزان زرتشتی با خط
دی��ن دبیره برپا نماید .این هماورد برای دوره
های دبس��تان و راهنمایی در تاریخ  11بهمن
ماه برگزار خواهد شد.
همچنین براي ش��رکت کنندگان پیك نیك
ش��اد و تفریحی نیز در نظر گرفته شده است
که زمان آن اعام خواهد شد.
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* انتش�ار دو كت�اﺏ از دو نويس�نده
زرتشتي
کت��اب " گ��ذری در تاریخچ��ه و فرهنگ
زرتشتیان مریم آباد یزد " وارد بازار نشرکتاب
شد.
س��روش مالی از فرهنگ دوس��تان مریم آباد
یزد که در حال حاضر نیز مسوولیت کتابخانه
فعال آن محله را برعهده دارد ،نویس��نده این
مجموعه پژوهشی است.
این کتاب در رابطه با انجمن ،مشاهیر و جهان
دی��دگان رفت��ه از دیار آن محله ،س��خن می
گوید و با تصاویر قدیمی و ارزش��مند همراه
است.
کتاب دیگر ،مجموعه ترانه های "باغ پاییزی"
است .س��راینده اش��عار این کتاب پورچیستا
گشتاسبی اردکانی است که توسط انتشارات
آزاد مهر ،منتشرشده است.
* موفقيت دو ورزشكار زرتشتﻰ
مهران منوچهری،نوجوان زرتشتی که در تیم
س��ازمان و باش��گاه جوانان زرتش��تی حضور
دارد ،همراه با تیم پیشگامان شفق اردکان در
مسابقات قهرمانی دسته یك کشور در منطقه
غرب کشور در کرمانشاه شرکت داشت و در
این رقابت ها به نایب قهرمانی رسید.
این تیم قرار اس��ت درمرحله نهایی مسابقات

هاي هنري برگزار شد ،نخستین مراسم سدره
پوشي براي آقایان باالي  35سال بود.
در مراس��م دیگ��ري نی��ز ک��ه  29دي م��اه
برگزار ش��د 5تن از بانوان به نام هاي فرزانه
خسروی ،مهین خس��روی ،افسانه خسروی،
فیروزه زندیان و آتوس��ا موبد توسط موبدان
و موبدی��اران مهرب��ان فیروزگری،گ��ودرز
ماوندي،راشین جهانگیري ،سرور تاراپورواال
و پریا ماوندي سدره پوش شدند.
به گفته مس��ووالن با توجه به نیاز متقاضیان
قرار اس��ت برگزاري این مراسم براي افراد
باالي  35سال ادامه یابد.

تﺼميم�ات مراج�ﻊ عاﻟ�ي
اقليتهاي ديني درامور ﺣس�بي
و اﺣواﻝ ش�خﺼيه آن�ان از جمله
ازدواﺝ و ط�ﻼﻕ ،معتبر و توس�ﻂ
محاك�م قﻀاﺋ�ي ب�دون رعاي�ت
تشريفات ،تنفيﺬ و اجراء مي شود.
در بیس��ت و یکمین نشس��ت انجمن ها
و ارگان های زرتش��تی سراس��ر کشور
که در ت��االر مهرداد خان��ه دولت و به
میزبانی انجمن زرتش��تیان کرج برگزار
ش��د،دکتر اس��فندیار اختیاري نماینده
زرتش��تیان در مجلس ش��وراي اسامي
با اش��اره به تبصره ماده  4قانون حمایت
از خانواده تاکی��د کرد:باالترین مرجع
عالی این قانون شوراهای حل اختاف
زرتش��تیان می باش��د و موارد اصاحی
آن نیز باید به تصویب نشس��ت انجمن
ها برسد.
بر اس��اس تبصره م��اده  "4ب��ه دعاوي
اش��خاص موض��وع اص��ول دوازدهم
( )12و س��یزدهم ( )13قان��ون اساس��ي
حس��ب مورد طبق قانون اجازه رعایت
احوال ش��خصیه ایرانیان غیرش��یعه در
محاک��م مص��وب  1312/4/13و قانون
رس��یدگي به دعاوي مطروحه راجع به
احوال شخصیه و تعلیمات دیني ایرانیان
زرتش��تي ،کلیمي و مس��یحي مصوب
1372/4/3مجم��ع تش��خیص مصلحت
نظ��ام رس��یدگي مي ش��ود تصمیمات
مراج��ع عالي اقلیته��اي دیني درامور
حس��بي و احوال شخصیه آنان از جمله
ازدواج و طاق ،معتبر و توسط محاکم
قضائي بدون رعایت تشریفات ،تنفیذ و
اجراء مي شود".
ارائ��ه بندهای��ی از اح��وال ش��خصیه
زرتش��تیان ک��ه توس��ط انجم��ن ها و
حقوقدانان تصحیح ش��ده بود دس��تور
جلسه دیگري بود که در نشسست قبلی
نیز مطرح ش��ده بود و مقرر شده بود در
این جلسه به تصویب نهایی برسد.
س��پس با م��رور برخی م��واد بازنگری
شده مقرر ش��د تا یك سال به صورت

آزمایش��ی اجرا ش��ود و چنانچه نظر یا
پیش��نهادی دارن��د برای ش��ورای حل
اختاف زرتشتیان یزد ارسال گردد.
در ای��ن نشس��ت ،مه��ران زن��ده نوش
رییس انجمن زرتش��تیان کرج با عنوان
کردن دالیل کاهش جمعیت زرتشتیان
خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.
در این نشس��ت مقرر شد تا هر انجمنی
حداق��ل یك برنام��ه در زمینه آموزش
آس��یب های اجتماعی ارائ��ه و برگزار
کند.
کمیس��یون ورزش اس��تان ی��زددر این
نشست اعام کرد :از ابتدای سال آینده
تمام جام ها با داوران زرتش��تی داوری
خواهد ش��دهمچنین با پیش��نهاد خانم
شیرین خوبچهر مقرر شد :روز ورهرام
ایزد و اردیبهش��ت ماه در تمام ش��هرها
ورزش همگان��ی س��اماندهی و برگزار
شود.
س��پس بحث مهندس فرهنگی ،توسط
بهنام مرادی��ان مط��رح و در این رابطه
مقرر ش��د ت��ا کلی��ه انجمن ه��ا عاوه
بر آموزش آس��یب ه��ای اجتماعی به
خان��واده ،آموزش تربی��ت کودکان و
آموزش ه��ای مش��اوره ازدواج را در
دس��تور کار قرار داده و گزارش آن را
ارائه کنند.
همچنین در این نشس��ت تصمیم گرفته
ش��د:کمیته یادگاران فرهنگی زرتشتی
ب��ا دبیرخان��ه انجمن زرتش��تیان کرمان
تش��کیل و در ای��ن زمین��ه انجم��ن ها
همکاری الزم را داشته باشند.
سخنرانی با عنوان "از کمیته مددکاری
تا خدمات اجتماعی زرتش��تیان" توسط
دکتر بهمن مرادیان ارائه شد.
در این نشست همچنین نماینده ایرانیان
زرتش��تی با م��روری بر قوانی��ن اصلی،
مج��ددا بر اس��تفاده از ظرفی��ت قانونی
بدس��ت آمده در قان��ون بودجه 1392
مبنی بر رایگان ب��ودن هزینه های برق،
آب و گاز برای اماکن دینی در فرصت
باقیمانده تاکید کرد .

خــــــبر

در دو مراس�م س�دره پوش�ي
جداگانه5،تن از بان�وان و دو تن از
آقاي�ان باﻻي  35س�اﻝ ك�ه تاكنون
فرﺻت سدره پوﺵ شدن را نداشتند،
به جمﻊ بسته كشتيان پيوستند.
در مراسمي که  26دي ماه همزمان با جشن
بهمن��گان و روز پ��در برگزار ش��د،آقایان
به��روز جمش��یدیان و م��راد مل��ك پ��ور
توس��ط موبدان س��هراب هنگامي و رشید
خورشیدیان،کشتي به کمر بستند و رسما به
جمع بسته کشتیان پیوستند.
این مراسم که با شادباش حاضران و با برنامه

شوراهاي ﺣﻞ اختﻼﻑ زرتشتيان باﻻترين مرجﻊ
ﻋالي تﺼميﻢ ﮔيري ﺣقوﻗی جامعه است

ا

روزشماري از دهمين كنگره جهاني زرتشتيان

جوانان و جمعیت چالش کنونی جامعه زرتشتی
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دهمين كنگره جهاني زرتشتيان پس
از چهار روز بحث و بررسي در مورد
مسايل مختلف زرتشتيان جهان به كار
خود پايان داد.در اين كنگره مسايلي
همچ�ون كاهش جمعي�ت و اهميت
آن ،پدي�ده مهاج�رت و تاثير آن و..
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
گزارش�ي از اي�ن نشس�ت ب�ه قل�م
خبرنگاراعزام�ي پارس نام�ه در پي
مي آيد:
دهمین کنگره جهانی زرتش��تیان ساعت 9
صبح روز آدینه  27دس��امبر  2013برابر با
 6دی ماه  1392در مجتمع ورزشی مومبای
(بمبئی) و با نام نويس��ي گروه آخر شرکت
کنن��دگان در حالي آغاز ب��ه كار كرد كه
حدود  1200نفر از زرتشتيان سراسر جهان
که اکثر آنها را پارسیان ساکن هند تشکیل
می دادند ،مش��تاقانه در آن ش��ركت كرده
بودند.
ش��ركت كنندگان پ��س از دریافت کارت
کنگ��ره و بازدي��د از نمايش��گاهي كه در
راهروي منتهی به س��الن اصلي همايش برپا
بود ،به س��الن اصلی ورزشگاه که به شکلی
زیبا با نماهای تخت جمشید تزیین شده بود
وارد و در جایگاه ها مس��تقر شدند .پس از
اجرای مراسم نیایش توسط دستور بزرگ
اودوادا و سرود کودکان پارسی ،در همان
آغ��از ،توجه ايرانيان زرتش��تي به اين نكته
معطوف ش��د كه برگزار کنندگان دهمین
کنگ��ره هند ب��رای ارتباط بهتر زرتش��تیان
فارس��ی زبان و ناآش��نا به زبان انگلیسی با
سخنرانی ها و نوشتارهای ارائه شده ،مکانی
را برای ترجمه همزمان به فارسی اختصاص
داده اند.
درای��ن م��کان در ص��ورت نی��از ،ترجمه
همزمان برای ش��رکت کنن��دگان ارائه می
ش��د ضمنا به دلیل اهمیت زبان فارس��ی و
دری ب��ه عنوان یک هوی��ت غیرقابل انکار
ایرانی و زرتش��تی ،کلیه سخنرانان کلیدی
کنگ��ره از ای��ران ،مطالب خ��ود را به زبان
فارس��ی و یا دری ارائه می کردند که برای
ارتباط بهتر انگلیس��ی زبان��ان ،متن ترجمه
آنها نی��ز همزمان در مانیتورهای س��الن ها
ارائه ش��ده و ترجمه دوزبانه چاپ شده در
پارس نامه که از قبل برنامه ریزی شده بود،
ب��ه کلیه ش��رکت کنندگان ارائه می ش��د.
ضمنا هفته ها پیش از آغاز کنگره ،ترجمه
انگلیس��ی پیام های مقام��ات ،برای برگزار
کنندگان ارس��ال ش��ده بود که در کتابچه
کنگره به عنوان تنها مقام هاي غير كش��ور
هندوس��تان چاپ و در اختیار کلیه شرکت
کنندگان قرار گرفت .بنابراین با یک برنامه
ریزی چند وجهی زبان پارس��ی در کنگره
جهانی زرتشتیان به عنوان یک هویت انکار
ناپذیر پاس داشته شد.
در ادامه ،پس از سخنرانی برگزار کنندگان
و رییس کنگره و خواندن پیام های مقامات
سیاس��ی کش��ور هن��د ،از دکتر اس��فندیار
اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی دعوت به
عمل آمد تا پیام ریاس��ت محترم جمهوری
اس�لامی ایران ،پیام ریاست محترم مجلس
شورای اسالمی ایران و پیام خود را به زبان
فارسی برای ش��رکت کنندگان در کنگره
بازگو نمایند.
س��پس دکتر رس��تم خس��رویانی فرنش��ین
انجمن زرتش��تیان تهران متن پی��ام خود را
برای حاضران ارایه داده و سپس لرد کارن
بیلیموریا از زرتش��تیان هند و موفقیت های
آنان در انگلستان سخن گفت.

پ��س از اس��تراحتی کوت��اه  ،در نخس��تين
ميزگرد ب��ه موضوع«اثب��ات هويت جهاني
زرتش��تيان ايراني پارس» پرداخته ش��د .در
ابت��دا روئیتن ریوتنا از امریکا با برش��مردن
شاخصه هایی از هویت ،آن را برای جامعه
فعلی و به خصوص جوانان زرتشتی به شکل
امتیاز دهی بی��ان کرد و بعد این موضوع را
به بحث گروهی گذاش��تند و س��خنرانان به
تفصيل از زبان ،لباس ،س��دره و كشتي و...
به عنوان هويت زرتشتي نام بردند.
در ابت��دای بحث دکتر اختیاری که به زبان
دری س��خن می گفت و سخنانش همزمان
توسط دکتر اهلل یار دبستانی ترجمه می شد،
ب��ا بیان این نکته که زبان یکی از ش��اخص
های مه��م یک هویت اس��ت ،با پرس��ش
اینک��ه چند درص��د از اعض��ای حاضر در
جلس��ه  ،سخنان دری ایش��ان را متوجه می
شوند ،بر اهمیت این شاخصه هویتی تاکید
ک��رد .وی از چگونگ��ی امتیازدهی به این
ش��اخص فرهنگ��ی در س��خنرانی ابتدایی
میزگرد پرس��ید و ادامه داد که شاید تعداد
اندکی متوجه صحبت های من به این زبان
شوید ولی این نه تنها دلیلی برای تعلق دادن
حداقل امتیاز به ش��اخص بسیار مهم نیست

پ��س از این میز گرد ،از س��ه كت��اب كه با
موضوع تاريخ و فرهنگ ايراني و زرتشتي
بودند ،رونمايي ش��د .پس از صرف ناهار،
تعدادی از نمایندگان انجمن های پارس��ی
هن��د گزارش��ی از عملک��رد خ��ود ارائ��ه
کردند و س��پس رئی��س جمه��وري هند؛
«پرناب موكرجي» ،وزيركش��ور و استاندار
«ماهاراش��ترا» به عن��وان مهمان��ان ويژه در
جلسه حاضر شدند و پس از خيرمقدم دكتر
پوناواال اسپانس��ر كنگره ،رييس جمهوري
هند به جایگاه س��خنرانی دعوت ش��د .وی
از اهمی��ت حضور پارس��یان در كش��ورش
س��خن گفت و با ذکر مثال های��ی از افراد
موفق جامعه پارس��ي ،از آن��ان به نیکی یاد
کرد .وی س��پس مشکل اصلی زرتشتیان را
جمعیت آنان اعالم و خواس��تار توجه ویژه
در این زمینه شد.
پای��ان بخش برنامه روز اول ،اجرای س��رود
ملی هندوس��تان توس��ط گروه همس��رايان
آكادمي «پارانوجوتيا» بود كه تاكنون به 22
زبان دنيا برنامه اجرا كردهاند .اجراي نمایشی
در رابطه ب��ا تاریخ ای��ران و نحوه مهاجرت
زرتش��تیان به هندوستان و صرف شام ،پايان
بخش برنامه هاي روز نخست بود.

بلکه ،نشان دهنده كم توجهي ما زرتشتیان
به این مولفه اساسی فرهنگی است.
وی س��پس با برشمردن شاخص های دیگر
هویت ادامه داد که هر زرتش��تی ،فرهنگ
و تمدنی بزرگ در کشور بزرگی همچون
ایران دارد که باید بیش از گذشته به داشته
های��ش افتخار کن��د و توجه بیش��تری در
این زمینه داش��ته باش��د و همه ارگان های
زرتشتی سراسر جهان باید برای موفقیت و
ارزش��مندی تک تک زرتشتیان در سراسر
جهان تالش کنند.
در ادام��ه ،نماین��دگان دیگر کش��ورها هر
کدام به ویژگی های کشورشان پرداختند.
در بخ��ش دوم میزگرد ،دکت��ر اختیاری با
تشکر از تمام سخنرانان که در سخنانشان از
ایران صحبت کردن��د ،ادامه داد" :صحبت
های شما بر یک نکته کامال تاکید می کند
و آن این است که زرتشتیان خاستگاهی به
غیر از ایران نداشته و نخواهند داشت".
وی در ادام��ه از تم��ام ش��ادروانانی که در
دوران بس��یار س��خت تاریخ ،به زرتشتیان
ای��ران کم��ک کردن��د ،قدردان��ی کرد و
گف��ت" :نباید فراموش کرد که زرتش��تیان
ای��ران برای پاسداش��ت فرهن��گ ،آداب ،
رس��وم و به خصوص حفظ تمامیت ایران،
از جان خود گذش��تند که ب��ا هیچ موضوع
دیگری قابل مقایس��ه نیس��ت .ایرانیان و به
خص��وص جوانان ای��ران  ،افرادی بس��یار
باهوش ،تالش��گر و تحصی��ل کرده اند که
پیش��رفت های مثال زدنی داشته و در کنار
آن ،فرهنگ و آداب و رس��وم دینی را هم
برپ��ا کرده و از آن پاس��داری می کنند که
عالوه بر ما ایرانیان ،همه زرتشتیان جهان به
آنها افتخار می کنند".

در روز دوم کنگ��ره زرتش��تیان ،مهن��دس
پرویز ورجاوند عالوه بر سخنرانی خود در
میز گردی که در رابطه با جغرافیا زرتشتیان
تشکیل شده بود ،از تمام حاضران خواست
که نام خلیج همیشه پارس را به درستی بیان
کنند .موضوع��ی که در روزنامه س��اندي
تايمزهند نیز انعکاس یافت.
وي از همه پارسیان به خصوص از افرادی
که از کشور امارات آمده اند ،خواست که
این نام باس��تانی که قدمتی چند هزار س��اله
دارد را کامل و درست و با نام خلیج پارس
به کار ببرند .وی در س��خنرانی دیگری در
پس��ین همان روز به موضوعات تاریخی و
فرهنگی کش��ور ایران پرداخ��ت که مورد
توجه حاضران قرار گرفت.
برنامه ه��ا در حالی با س��خنرانی ها و چند
میزگرد و صرف ناهار و پذیرایی ها تکمیل
شد که دو س��خنرانی ديگر روز دوم نيز به
سخنرانان ایرانی اختصاص داشت .نخست
فریب��رز رهنم��ون از ایرانیان س��اکن کانادا
در مقاله ای خواس��تار توجه ویژه به آموزه
های اشوزرتش��ت در گاتها شد .وي که با
صراحت در رابطه با مس��ائل تاریخی پیش
آمده س��خن می گفت ،با ذک��ر مثال های
متعدد خواس��تار توجه ویژه به فلسفه گاتها
و آموزش صحیح و اجرای درست آن شد
که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
نوش��تار"روش های آموزش��ي پيش��نهادي
ب��راي تحكي��م دانش دين��ي ،ب��ا رويكرد
تقويت ايمان نس��ل جوان ما " که با هدف
معرف��ی آم��وزش دینی و خط دی��ن دبیره
با ش��یوه نوی��ن فراهم ش��ده بود ،س��ومين
نوش��تاري بود كه در این روز به زبان دری
توسط بانو موبدیار دکتر راشین جهانگیری

ارائه ش��د .ارائه این نوشتار با خواندن بندی
از گاتها آغاز شد و با معرفی تجربه تدوین
کتاب های آموزش��ی دینی و اوستای دوره
ابتدایی در سال های اخیر ایران ادامه یافت.
همزم��ان با ارايه اين نوش��تار ،خانم ویس��تا
خس��روی نیز با حضور در پوش��ش اصیل
بانوان زرتش��تی ،بخش��ی از فرهنگ پربار
زرتشتی را به شرکت کنندگان نشان داد.
اهمیت حض��ور پررنگ هي��ات ایرانی به
خص��وص یک��ی از موبدیاران بان��و برای
نخس��تين بار در کنگره جهانی زرتش��تیان،
چن��ان م��ورد توج��ه هم��ه باش��ندگان
،برگزارکنن��دگان و چهرهه��ای ش��اخص
و ب��زرگ پارس��ی قرار گرفت ک��ه از دید
دوربین ه��ای خبری خبرن��گاران روزنامه
های رسمی هندوستان و نشریه های داخلی
پارسیان و زرتشتیان سراسر جهان نیز پنهان
نماند.به طوري كه در همان روز دوم کنگره
،گزارش ویژه خبری کنگره زرتشتیان هند
در يكي از معتبرترین روزنامه هاي کش��ور
هند ،منعكس شد.
دوش��یزگان  ،بان��وان و آقای��ان پارس��ی با
صدها پرس��ش در ذهن می آمدندو نسبت
به مش��ارکت و هم��کاری بان��وان موبدیار
در کنار موب��دان و موبدیاران در برگزاری
مراس��م و آیین های دینی زرتش��تیان ایران
ابراز ش��ادماني و احساس غرور مي كردند.
آنان ،پیام ش��ادباش و درودهای قلبی خود
را ب��ه همدینان ایرانی خ��ود برای آغاز این
حرکت بزرگ و سازنده در ایران را اعالم
کردند تا به گوش آنان برسانند.
روز پایانی کنگره از بامداد با ارایه آخرین
میزگردها ،سخنرانی ها و معرفی و رونمایی
کت��اب های ت��ازه انتش��ار یافته آغ��از و با
س��خنرانی و بیان س��پاس برگزارکنندگان
و ریاس��ت کنگ��ره و تبادل س��مبل کنگره
جهانی زرتش��تیان به نمایندگان زرتشتی به
کشور میزبان در سال  2017یعنی سنگاپور
رسما پایان یافت.
موضوع ميزباني كنگره آينده از ماه ها قبل
مورد بحث و مكاتبه تیم ایرانی به سرپرستی
نماين��ده ايراني��ان زرتش��تي و نماين��دگان
انجمن هاي زرتش��تي و پارس��يان سراس��ر
جهان بود كه به دلیل تحریم های نادرست
و غیرمنطق��ی برخی کش��ورها علیه ایران و
اثرات س��وء آن برای پارس��یان که به شغل
تجارت مشغول هستند ،این میزبانی نصیب
سنگاپور و هنگ كنگ شد.
هرچن��د تي��م ش��ركت كنن��ده ايراني در
قالب مذاک��رات دو و چند نفره ناراحتي و
نارضایتی خود را نسبت به این تصمیم اعالم
كردند اما با توجه به اينكه اصلی ترین هدف
در برگزاري اين كنگره ها ،همازوري میان
زرتشتيان جهان است و زرتشتيان كم تعداد
سنگاپور نيز حق ميزباني اين كنگره را براي
نخستین بار دارند ،به این انتخاب که از روز
ابتدای کنگره نیز مشخص شده بود ،احترام
گذاش��ته و با حضور در كلي��ه برنامه هاي
رسمي كنگره دهم ،کمال سپاس و احترام
خود را ب��ه تمامی میزبان��ان همکیش خود
ابراز داشتند.
در پس��ین آخرین روز کنگ��ره نیز میزبانان
پارس��ی هن��د ،برنام��ه بازدی��د از م��وزه
 ، CSMVSدی��دار از منش��ور ک��ورش
بزرگ ،برپایی برنامه جنبی شاد و پذیرایی
شام در مجموعه اسب دوانی دکتر پوناواال،
را تدارك دي��ده بودند تا میزبانی صمیمانه
خود را از شرکت کنندگان دهمین کنگره
زرتشتیان جهان به پایان رسانند.

اودوادا ،تﺠﻠيگاه بﺰرﮔداشت ﺁتش بهراﻡ
موبديار دكتر راشين جهانگيرﻯ
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اودوادا()udvada؛ ش��هری در ایال��ت
گجرات هندوس��تان ،صدها س��ال است
ک��ه منزل��گاه قدیمیترین آت��ش بهرام
زرتشتیان سراسر دنیاس��ت .شهرت این
ش��ه ِر نه چندان بزرگ ،به واسطه آتش
بهرامی اس��ت که در آتشکده این شهر،
از دیرباز زنده و فروزان است .آتشکده
اودوادا ،قدیم��ی ترین نمون��ه فروزان و
دارای عملکرد در میان مکان های مشابه
خود بوده که این ش��هر را به یك مرکز
زیارتی بزرگ برای زرتش��تیان سراس��ر
دنیا تبدیل کرده است.
اودوادا شهری ساحلی در  200کیلومتری
شمال ممبای (بمبئی) است که در حدود
 8کیلومتری بزرگراه ملی( )HN8قرار
گرفته است و بیشتر مردم برای آمدن از
ممبای (بمبئی) به این ش��هر از قطارهای
بین ش��هری استفاده می کنند.اودوادا در
لغت به معنی "زمین چرای ش��تر" است
ک��ه این نام قب��ل از زمانی که آنجا یك
دهکده ماهگیری بش��ود ،ب��ه آن اطاق
شده است.
اهمی��ت تاریخ��ی مذهب��ی اودوادا در
میان پارسیان (زرتش��تیان هندوستان) به
دلیل حضور پررنگ آتش بهرام اس��ت
(در فارس��ی میانه به آن آت��ش ور َه َرن
 warharanبه معنی آتش پیروز گفته
شده و دارای باالترین درجه آتش آیینی
در میان زرتشتیان است) که در آتشکده
این ش��هر اس��ت .آتش به��رام اودوادا
مهمترین آتش و آتشکده زرتشتیان در
هندوستان و دارای قدیمیترین آتش در
جهان است که به طور مداوم روشن و در
حال سوختن است .این آتش یکی از نه
آتش بهرام موجود در سراس��ر دنیاست.
هشت آتش بهرام از این مجموعه نهگانه
در غرب هندوس��تان واقع شده و نهمین
آنها در آتشکده شهر یزد در مرکز ایران
روشن است.
از هش��ت آتش به��رام واق��ع در غرب
هند ،چهار آتش در بمبئی ،دو آتش در
آتشکده های شهر سورا  ،یك آتش در
نوس��اری و یك آتش هم در آتشکده
شهر اودوادا روشن است.
تاريخچ�ه :پ��س از پی��روزي ه��اي

مس��لمانان در بس��یاری از
مناط��ق ایران بزرگ در س��ده
هفتم ،زرتش��تیان ب��ه تدریج به
حاش��یه جامعه رانده ش��دند و
در حدود س��ده دهم بس��یاری
از مناط��ق زرتش��تی نش��ین از
سکنه زرتش��تی خود خالی شد
و جای خ��ود را به مس��لمانان
داد .در همی��ن هنگامه بود که
گروهی از زرتش��تیان س��اکن
خراسان بزرگ آن زمان ،برای
پاسداش��ت آداب و رس��وم و
باوره��ای دینی خود ،س��رزمین مادری
را رها کرده و به س��وی سواحل غربی
هندوس��تان کوچ کردند .پ��س از این
کوچ گروه��ی ،قوم مهاج��ر در ناحیه
ای ب��ه ن��ام س��نجان که در ح��دود 30
کیلومتری جن��وب اودوادا قرار گرفته،
اس��کانیافتند.
بر اساس همین روایت ها ،گفته می شود
که این گروه مهاجر در این سفر دشوار،
خاکس��تر یک��ی از آتش ه��ای مقدس
را با خ��ود همراه کرده و در آتش��کده
س��نجان از خاکس��تر همین آتش ،آتش
بهرام را به تخت نشاندند .البته در برخی
نس��خه های دیگر باور بر این اس��ت که
زرتش��تیان مهاجر از ایران خود آتش را
به هندوستان منتقل کرده اند.
در روایت��ی دیگ��ر آمده اس��ت که این
آتش ب��ه مانند دیگر آتش ه��ای بهرام
س��نتی بوده و از وق��ف  16گونه آتش
مش��اغل و سطوح اجتماعی و یك گونه
آتش حاصل ش��ده از صاعقه ،تش��کیل
شده است.
س��ده ها پ��س از مهاجرت ای��ن گروه
ب��ه هندوس��تان (که احتم��اال در اواخر
س��ده چهاردهم میادی است) سنجان
م��ورد هج��وم س��ربازان س��لطان وقت
دهل��ی به نام س��لطان محم��ود قرار می
گی��رد و پارس��یان مجب��ور ب��ه کوچی
دوباره به س��مت غاره��ای نزدیك تپه
های بارهوت در  14کیلومتری ش��مال
سنجان شده و در آنجا منزل می گزینند
و آتش مق��دس را هم با خود می برند.
چندین س��ال بعد ،این آتش به آتشکده
نوسازی شده ،منتقل می شود و باالخره
در س��ده هجدهم پارس��یان تصمیم می
گیرند تا آتش به��رام را به موطن اولیه
اش در هندوس��تان یعنی ش��هر سنجان
منتق��ل کنن��د ک��ه در میان��ه راه بن��ا به
تصمیم موب��دان ،آتش بهرام در ش��هر
اوداوادا باقی مانده و از آن زمان به بعد
در آتشکده ای که در سال  1742وقف
و ساخته شده است نگهداری می شود.
ن�اﻡ مرج�ﻊ آت�ش :در س��ال 1905
برای نخس��تین ب��ار توس��ط "جووانجی
جمش��یدجی مودی" نام��ی مرجع برای
نامی��دن ای��ن آتش ب��ه کار
رفت ک��ه همان "آتش ایران
شاه " اس��ت .در سال 1920
زمانی که "شاپورش��ا هودی
واال" ،قصه سنجان را به زبان
انگلیس��ی منتشر کرد ،تصور
می ک��رد ک��ه این ن��ام ،نام
اصلی این آتش اس��ت .دلیل
این نامگذاری آن اس��ت که
این آتش به عن��وان نماینده
گیتوی یزدگرد سوم آخرین
پادشاه زرتش��تی ایران وقف

ش��ده اس��ت .این موضوع از
س��وی اکثریت پارس��یان نیز
تایید و پذیرفته ش��ده اس��ت
به طوری ک��ه حتا تعدادی از
آنان تمایل دارند تا این آتش
را به ایران شاه نسبت دهند.
مراس�م و آيي�ن ه�ا در
اودوادا :ه��ر س��اله جش��ن
س��الگرد رژه در محل آتش
به��رام اودوادا در روز نه��م
از ماه نهم س��النمای زرتشتی
شاهنش��اهی(یزدگردی) ب��ا
حضور تعداد زیادی از زیارت کنندگان وس��یله الکتریکی به چشم نمی خورد و
از سراسر دنیا برگزار می شود .همچنین فضا یا با نور خورشید روشن است یا با
در بیستم هر ماه که بنا به سالنمای زرتشتی چراغ سقفی که در زیر حباب شیشه ای
برابر با روز ایزد ورثرغنه(اوس��تایی ،در خود لیوانی حاوی روغن و فتیله دارند.
فارس��ی میانه  waharamو در فارسی در همان آغاز ورود مجمر فلزی بسیار
امروزی وره��رام و به��رام) نماد نیروی بزرگ��ی که آتش آدری��ان در آن می
مطلق پیروزی اس��ت ،مراسم آیینی ویژه س��وزد ما را مح��و تماش��ای خود می
کند .مجمر در پش��ت نرده های چوبی
ای در این مکان برپا می شود.
بر اساس س��نت و قوانین دینی که بعدها کوت��اه ق��رار دارد و در ای��ن فض��ای
تدوین شد ،مسوولیت قانونی و قیومیت محدود ش��ده س��ایر ابزارهای آیینی به
آتش بهرام و آتش��کده آن به  9خانواده چش��م می خ��ورد .وقت��ی از راهنمای
موبدان س��نجان و وارثانشان سپرده شده پارس��ی درباره آتش می پرسیم او می
اس��ت که هر گونه تصمیم گیری و بهره گوی��د که این آتش آدریان اس��ت نه
وری از ای��ن آتش در حیط��ه اختیارات آتش بهرام .زیرا مدتی اس��ت که برای
آن��ان اس��ت و ریاس��ت ای��ن مجموعه تعمیرات آتشکده آتش بهرام ،مجبور
روحانی از بزرگ هر خانواده به خانواده به انتقال آت��ش بهرام توس��ط موبدان
ب��زرگ به مح��ل آتش آدریان ش��ده
اصلی دیگر منتقل می شود.
ان��د و آتش آدریان نی��ز موقتا به اینجا
چند ساعتي دراودوادا:
اودوادا به واقع ش��هری س��احلی با آب منتقل ش��ده اس��ت .گویا قرار است به
و هوای��ی مطبوع در ماه ژانویه اس��ت با زودی زود پ��س از پای��ان تعمی��رات،
س��بك زندگی نیمه روس��تایی ،با معابر دوب��اره آتش به��رام با همان ش��یوه به
باریك و خانه های ساده و مردمانی که مح��ل اصلی خود باز گ��ردد .بر دیوار
امروز دیگر تنها از پارسیان نیستند؛ زیرا این اتاق جا به جا تصاویر بانیان خیر و
پدیده مهاجرت به مانند دیگر ش��هرها و بزرگان پارس��ی؛ که برای سربلندی و
روستاهای زرتشتی نش��ین ،دامنگیر این نجات مردمان جامعه خود تاش کرده
اند ،دیده می شود که با آویزهای گل
شهر مذهبی پارسیان نیز شده است.
در کوچ��ه کن��اری آتش��کده یکی دو تزیین ش��ده اند .وقتی ب��ه در ورودی
دکان س��اده دیده می شود که صاحبان اصل��ی ورودی می رس��یم کفش ها را
پارسی آن مشغول فروختن عود و چوب در آورده و جز کتاب اوس��تا چیزی با
های صندل و صنایع دس��تی پارس��یان و خ��ود داخل نمی بری��م .صدای زمزمه
دیگر نمادهای زرتش��تی به مس��افران و اوس��تای دس��تورجی ،ما را ب��ا خود به
حال و هوای��ی مینوی م��ی برد .آتش
زیارت کنندگان هستند.
ب��ا ورود به فض��ای خارجی آتش��کده ،ورهرام چه ش��ورانگیز است و گرم و
نگهبان پارس��ی از همه م��ی خواهد که س��وزان .ش��عله هایش وقتی خوراک
س��دره و کشتی به تن داش��ته باشند و از می گی��رد بیش از پیش ش��عله ور می
بردن دوربین عکاس��ی و دیگر وس��ایل شود .دستورجی ،پنام بر صورت با انبر
الکتریکی پرهیز کنند .همه پیش از رفتن هیزم ها را با ترتیبی خاص بر آتش می
به داخل آتشکده ،با آب که کاسه کاسه نهد و اوس��تای گاه رپیتون می خواند.
از ظرفی فلزی برداش��ته می شود دست در ه��ر گوش��ه و کن��ار ای��ن فضای
و رو م��ی ش��وییم و در فض��ای بیرونی مینوی ،بهدینی کتاب اوستا به دست،
آتشکده هماهنگ و گروهی ،با سرهای نیای��ش م��ی خوان��د .در هنگام��ه ای
پوشیده و رو به س��وی نور خورشید در موبد اوستای تندرس��تی را زمزمه می
روز آب��ان ایزد به گاه رپیتون کش��تی نو کند و همگان برای تندرس��تی خود ،
می کنیم و اهورامزدا ،خداوند یکتا و بی خویشان و همه بهدینان آرزوی نیك
همتا را سپاس می گوییم.
م��یکنن��د.
پ��س از پیم��ودن مس��افتی
کوت��اه و باال رفت��ن از چند
پل��ه ب��ه درگاه اولی��ه م��ی
رس��یم .کنار در ورودی با
نق��ش های ماه��ی و گل با
پودری س��فید تزیین ش��ده
ک��ه به زی��ارت کنن��دگان
خوش��امد م��ی گوی��د .در
فضای درون��ی هنوز کفش
به پا داریم اما در سرتاس��ر
فضای آتش��کده سرها باید
پوش��یده باش��د .اینجا هیچ
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خورشيدبانونمي دانستكه سهرابقرار است تا يك هفته ديگر اسبابكشيكند و مادر و دخترش رابه منزلجديدكه نزديكبيمارستان خريده بياورد تا به اين ترتيباز دست خاله فرنگيس راحت
شود..
سهراب درگير خريد وسايل خانه،گرفتار كار ،وقتسر خاراندننداشت.گلرخ رابه روستا فرستاده و آخر هفته كاميوناجاره كرده بود كه مادر و دخترش رابياورد .وقتي همه چيز تقريبا آماده شد ،منتظر كاميون
جلوي در خانه نشست.
***
ه و را ببيند .چشم هاي ارغوان
فرنگيس شال پشمي را دور خودش پيچيد و دختر سهراب را بغل كرد .منقل داخل اتاق داشت خاموش مي شد .تخت خواهرش گوشه اتاق در تاريكي بود .سرش را بلند كرد ك ا
نيمه باز و دست هايش از تخت آويزان بود.
دست بر زانو گذاشت و بلند شد تا ذغال بياورد .در اتاق را باز كرد ،شب شده بود .شبي سرد ،ذغال به منقل ريخت ،هواي اتاق گرمتر شد .دختر سهراب را خواباند و خودش هم کنارش به خواب رفت .او نفهميد
و ندانستكه خواهرش ديگر نيازيبه رفتنجاي ديگر ندارد.او نمي دانست.....
***
خورشيدبانو سرش به كار و بيمارستان و دخترش گرم بود و چند هفته اي از سهراب بي خبر بود .از دكتر همكارش علت را جويا شد ،موضوع را شنيد كه به سختي تكان خورد .ارغوان مادر سهراب!؟
***
ديدن شوهر و اينكه خانواده کوچك آنها كنار هم باشند دور مي نمود ،حتي خداداد وقتي او تصادف هم كرده بود ،نيامد .هميشه كار و گرفتاري باغ و مزرعه را بهانه مي كرد .اما سال نو و پرسه روز اول الزم
بود .خواهر شوهرش پيغام داده بود حتما به روستا برود كه اگر از يك روز مانده پيش ْآنها نباشد خودش مي آيد و خوب معلوم بود كه حرف مردم براي او خيلي اهميت داشت.پس او حتما مي بايست برود اما 
سهراب را چه كند .،با فوت مادر سهراب حتما توقع داشت كه براي پرسه برود .او كه نمي توانست در يك روز دو جا باشد!! ....

سهراب هر وقت دلشوره داشت تا ته كوچه دراز مي دويد و كنار همان ديوار كاهگلي مي نشست .هوا
آن روز خيلي خوب بود ،يعني آرامش در راه بود يا او اینطور خيال مي كرد ...كنار ديوار كاهگلي گوشه
تخته سنگي چند گياه كوچك کنار هم سرك كشيده بودند و در پناه هم خودشان را از سرما دور مي
كردند ( ،انگار به روايت پيشينيان ايزد رپيتون بيدار شده و به آنها كمك مي كرد تا هرچه سريع تر دشت
ها از سبزه و گل هاي خودرو پر شوند.)...
دستي به پشتش خورد .سهراب با تعجب برگشت.
 خاله تو اينجا چه كار مي كني؟!سرور خنديد.
 من مي خواستم بپرسم كه تو اينجا تنهايي وسط دشت ،چه مي كني؟ پاشو خاله ،بريم خونه كه خيليكار داري ،من كمكت مي كنم.
سهراب نگاهش كرد ،خاله سرور خيلي پير و شكسته به نظر مي آمد ،پس گفت:
 تو برو خاله ،من پشت سرت مي یام.سروربهزوربلندشد.خيليسنگينوبهسختيراهميرفت.درواقعدمپاييهايشرارويزمينميكشيد.چندقدم
نرفتهبهنفسنفسميافتاد.شايدبهخاطرزيادهرويدرخوردنغذاهايگهنباربود.شبقبلازگهنبارصدايشمي
كردندوبهخانهصاحبگهنبارميرفتونانوآشميپختوهركاريكهالزمبودانجامميدادودرعوض
برايبچههايش«لووگ» -نانگهنبارکهگرد وكوچكاست -وغذاميگرفت.
سرورآهيازتهدلشكشيد.شايداگرشوهرشزندهبود...سالهايزياديازفوتشوهرشميگذشت.دختر
سومش شيرخوار بود كه او را از دست داد .به سختي و گاهي به كمك فاميل سه دخترش را بزرگ كرد .دختر
اولي را شوهر داد كه او هم از بد اقبالي خيلي زود شوهرش را از دست داد و با فوت او ،از خانه شوهر برگشته بود.
دخترش آرام ،مطيع و مهربان بود .سرور آرزو مي كرد که كسي مي آمد و او را خوشبخت مي كرد...
او که داشت به طرف خانه مي رفت ،يك دفعه ايستاد .رو به رويش آب انبار بود ،چند پله ای پايين رفت
و همانجا نشست .او مي خواست فكر كند و به خودش جرات بدهد تا موضوعي را كه سال ها بود توان
گفتنش را به خواهرش فرنگيس نداشت به او بگويد.
هوا خنك بود و باد ماليمي مي آمد ،داشت بهار مي شد .خورشيدبانو كالفه ،دخترش را خواباند و بعد
هم رفت پشت بام و دختر گل را صدا زد .او وارد كيچه كه شد با خنده گفت:
 بوي شوربايت هفت خانه آن طرف تر هم مي آيد!خورشيدبانو بلند شد ،چارقد كدري را سرش كرد و در حالي كه از در بيرون مي رفت گفت كه زود مي
آيد .از در كه بيرون آمد آسمان را نگاه كرد .روز خوبي به نظر مي رسيد .خورشيدبانو زماني نداشت،
مي خواست فكر كند تا راه حلي پيدا كند براي رفتن يا ماندنش...كسي هم نبود كه برايش از مشكالت
بگويد و از دلتنگي هایش درد دل كند و....
از جلو آب انبار رد شد ،سرور داشت بلند مي شد ولي زود نشست تا خورشيدبانو او را نبيند! خورشيدبانو
در حالی كه سرش پايين بود ،كوچه دراز را رفت و رفت .در انتهاي ديوار كاهگلي باغ ،روي پله كسي
نشس��ته بود ،نزديكتر كه رفت او را شناخت .سهراب سرش پايين بود .كنارش نشست و نگاهش كرد.
چشم هايش پر از اشك بود...
خورش��يدبانو مي خواس��ت كمك كند تا آرام شود اما خودش به كسي نياز داشت كه آرامش را به او
برگرداند .به دنبال جمله اي مي گشت كه از او معذرت خواهي كند كه بايد براي پرسه مادر شوهرش
برود و نمي داند چه كند ...
خورشيدبانو و سهراب شايد پس از سال ها براي لحظاتي داشتند بدون دغدغه درد دل مي كردند غافل از
اينكه دو تا چشم داشت آنها را مي پاييد تا بتواند نقشه اي بكشد و عقده هاي دل خود را بنشاند.
***
س��رور تقريبا مطمئن داش��ت مي دويد ،يعني با آن جثه سنگين خودش را به طرف خانه خواهرش می
رساند .صداي هس هس از گلويش قطع نمي شد اما حتي يك لحظه هم نايستاد .او از موقعي كه مرواريد
دختر فرنگيس فوت ش��د ،به اين موضوع فكر مي كرد ولي جرات نمي كرد در مورد آن با خواهرش
حرف بزند ،چون مي دانست جواب فرنگيس به او چیست .پس به ناچار دندان بر جگر مي گذاشت و
چيزي نمي گفت .ولي حاال ديگر زبانش دراز بود و مي دانست كه چه به خواهرش بگويد...
در خانه نيمه باز بود ،خودش را به داخل انداخت و صدا زد :فرنگيس كجايي؟
فرنگيس داشت به تنهايي نان مي پخت ،خسته و خيس عرق از جلوي تنور بيرون آمد .سرور صبر نكرد
و هر چه در دلش بود بي پروا به خواهرش گفت و گفت....
چون نمي توانست روی پايش بايستد ،لبه پسكم نشست .سرش را پايين انداخت و باز هم گفت:
 اگر تو لجبازي نمي كردي كه گلرخ را به جاي خواهرش به همسري سهراب بدهي من اين دختركشوهر مرده ام را حكم سهراب مي كردم و او هم از سر لطف قبول مي كرد.
فرنگيس آمد و لبه پس��كم رو به روي خواهرش نشس��ت و با مشت به پيشاني اش زد ،ببين ما براي پسر
هايمان چه فكر ها و نقشه ها كه نمي كشيم!
سروربلندشد،شبوروزنزديكسالنو،هزارويككارداشت،آهستهخشوخيريكردورفت.فرنگيس
را به هم ريخته و عصباني بر جا گذاشت ،درحالي كه تنها فكري كه در سرش مي گذشت اين بود كه چطور
بالييبرسرخورشيدبانوبياورد،درحاليكهاگرصبرميكرداينبالبرايخورشيدبانودرراهبود...
آسمان برقي زد ،ابرهاي سياه مقابل ابرهاي سفيد و بعد صداي غرش آنها ،تا آمدند بلند شوند باران هاي
درشت شروع كرد به باريدن .خورشيدبانو چارقد به سرش انداخت و گفت :بايد بروم ،دختر گل خسته
مي شود .چند قدم رفت اما بي اختيار دلش خواست برگردد ،برگشت .سهراب ايستاده زير باران داشت
رفتن او را نگاه مي كرد .خجالت كشيد و تمام راه را تا خانه دويد.

در خانه را كه روي هم بود باز كرد ،باران كم ش��ده بود .باران پايه و بهاري اما س��ر تا پاي او را خيس
كرده بود و بادي كه مي آمد لرزشي را از سرما در بدنش انداخت .آمد فرياد بزند كه من آمدم كه سر و
صدايي از حياط شنيد .چند نفر در خانه اش بودند و داشتند با هم حرف مي زدند ،نزديكتر كه شد صداي
خواهر شوهرش را شناخت .داشت مي گفت:
 خورشيد بانو كجا رفته ،خيلي دير كرد.خورشيدبانو لبش را گزيد .دختر گل بلند شد كه جواب بدهد و برود كه خورشيدبانو را ديد.گفت:آها!
آمد .خورشيدبانو چشمت روشن شوهر و خواهر شوهرت با هم آمده اند .خورشيدبانو زوركي خنديد.
كيان ،خواهر شوهرش مهلت نداد:
 كجا رفته بودي؟ داره شب میشه ،مي خايم بريم.خورشيدبانو من من كنان گفت:
 رفتم نون بازاري بخرم ديدم بارون گرفت .منتظر شما نبودم.كيان آمد جواب بدهد اما خورشيدبانو نگذاشت رو به دختر گل كرد و گفت:
 يه زحمت بكش يا برو دو تا نون برام بگير يا دوتا قرض بده...دختر گل مي خواست بفهمد كه چه خبر است پس ترجيح داد تا خانه بدود و دو تا نان بياورد .خورشيدبانو
سرش را آرام بلند كرد كه به دنبال دخترش بگردد .صداي گريه اش از بغل خداداد مي آمد .رفت دخترش
را از روي پاي خداداد بردارد .خداداد دخترك را نگه داشت اما بچه مادرش را مي خواست و به گردن
خورشيدبانو آويزان شد .خورشيدبانو مي دانست چرا آنها آمده اند اما به دنبال دليلي مي گشت كه بماند و
بتواند آنها را قانع كند اما كيان مهلت نداد:
 خورشيدبانو ما نون نمي خايم .برو لباس خودت و بچه را بردار كه بايد بريم.خورشيدبانو وارد اتاق شد و از داخل نون دون يك تكه نان كهنه دست دخترش داد .آمد بيرون خداداد
سرش پايين بود و جلوي خواهرش نشسته بود .خورشيدبانو گفت:
 هوا سرده بيايد توی اتاق.كيان جوابش را نداد و خداداد هم رويش را برنگرداند .خورشيدبانو به ديوار تكيه داد:
 آخه من امسال بايد اينجا باشم .بايد چند جا حتما پرسه برم.كيان جوش آورد:
 مگه مادرت يادت نداده كه خانواده شوهر مهم تره؟!حرف��ي ب��راي گفتن نبود .وقت��ي دختر گل با عجله با نان آم��د ،كيان نان ها را گرفت و او را فرس��تاد.
خورشيدبانو داشت در اتاق وسايل سفر را تهيه مي كرد و نفهميد كه به او چه گفت.
دم دماي غروب وقتي آدم هاي تنها دلتنگ مي شوند و آدم هاي غمگين.،غمگين تر ،يك ماشين كرايه
اي سر كوچه منتظر بود كه بروند .در حالي كه خورشيدبانو با خيالبافي به خودش قبوالنده بود كه جايي
نمي رود و حتي از سهراب خداحافظي و عذر خواهي نكرده بود ...روزهاي سخت آمدند ،سنگين بر قلب
خورشيدبانو نشستند و با وجودي كه گذشتند ،اثر آن در روحش ماند و اشك در چشم هايش حلقه بست.
خوشحال بود كه مرخصي اش تمام مي شد و بر مي گشت .خانه مادر شوهرش خلوت شده بود .سفره
ناهار را كه جمع كرد ،دخترش را از خداداد گرفت .خداداد سرش پايين بود ،آرام گفت :حتما بايد بري؟
انگار بغض داش��ت ،ادامه داد :دلم براي بچه تنگ مي شود .خورشيدبانو گفت :بچه نه! پريسا .خداداد
لبخند زد .خورشيدبانو گفت :تو مي خاي بموني؟اينجا كار داري؟
كيان از دور مواظب آنها بود .از در آشپزخانه جلو آمد و گفت :بايد بري؟ انگار حرف هاي آنها را شنيده بود.
ماه هاي بهار ،با تنهايي خورشيدبانو و دخترش در خانه گذشت .همچنان كه هوا رو به گرمي مي رفت،
زندگي س��رد ولي آرام مي گذش��ت .دوستانش هم يا گرفتار بودند يا از او دوري مي كردند .از پروين
گله داشت ،حرفشان به سالم و احوالپرسي محدود مي شد ،دخترش را صبح تا ظهر نگه مي داشت اما...
خورش��يدبانو خيلي سعي كرد موضوع را بفهمد فقط يك بار از پروين شنيد كه خواهرشان از او بابت
اينكه به آنها كمتر توجه مي كند و بيشتر به او مي رسد گله كرده بودند.
سهراب را هم يك ماهي نديده بود .خورشيدبانو مي دانست كه بايد برود و عذر خواهي كند اما براي يك زن
در حالي كه كار و خانه داري را با هم انجام مي داد فرصت نبود يا آن را براي خودش بهانه مي كرد تا با سهراب
روبه رو نشود وخوب ميدانستكه بايد اينكاررا بكند ،اما استداللداشتكهخودسهراببايدبفهمد كهاو
يكزنمتاهلاست.شايداينموضوعخودخواهيباشدامادرهرحالخورشيدبانوبيشازايننميخواست.
گاهي اوقات كه با خودش تنها مي شد مثل زمان جواني با خودش حرف مي زد.
 اينطوري زندگي كنم بهتر است به تنهايي عادت كردم...روزهاي تابس��تان با زردآلو و گيالس و ...دخترش خيلي ميوه دوس��ت داشت .خورشيدبانو از چرخي
هندوانه خريد ،سنگين بود .آن را بغل گرفت و دخترش را زمين گذاشت .بچه تازه راه افتاده بود ،چند
قدمي كه رفت خسته شد و خواست بغل شود .خورشيدبانو هندوانه را زمين گذاشت كه دخترش را بغل
كند .هندوانه قل خورد .از دور يك گاري داشت مي آمد .خورشيدبانو بچه را بلند كرد و بعد با حسرت
به دنبال هندوانه گشت كه ديد يكي آن را برداشت وقتي خوب نگاه كرد .از تعجب خشكش زد.
 سهراب حالت چطوره؟ ممنون تو هندوانه را گرفتي وگرنه توي جوي آب مي افتاد.س��هراب تنها نبود ،نگاهي به همراهانش انداخت .گلرخ را مي ش��ناخت كه دست دختر سهراب را در
دست داشت و زني كه مكنا و شوال پوشيده بود .سهراب گفت:
 اين دختر خاله سرور است .فردا روزه مادرم است .آمده كمك و چند روز با گلرخ پهلوي ما مي مونه.بع��د هم هندوانه را به دس��ت گلرخ داد .س��رش را زي��ر انداخت و به طرف يك كوچ��ه باالتر از خانه
خورشيدبانو رفت .دختر خاله سرور هم دنبالش راه افتاد .خورشيدبانو هنوز ايستاده بود ،كه گلرخ هندوانه
به دست هس هس كنان گفت :چرا ايستادي؟ بريم.

با يک منگﻞ بهار نميشود
كودﻙ نﻔهﻢ

افقی:
 -1کتابی از صادق هدایت .
 -2بیماری ورم غده بنا گوش – نوعی انگور ولی وارونه .
 -3پرفسور حیوانات – مسرت – کاهبردار – پوستین .
 -4پاس بلند در فوتبال – درخت کنار – جوهر شوره .
 -5محل پخت نان – مشورت – شماره.
 -6شهری در آذربایجان – در نیمه قرن بیستم به کشورهای توسعه نیافته از نظر اقتصادی
گفته می شود – زادگاه نیما .
 -7آرنج – غیب گو ،مرد روحانی .
 -8از یزد آمده – رفیق .
 -9مبارزه – وسیله برف روبی .
 -10تمرد – نسك هفدهم از اوستا به این نام خوانده می شود – هر نوشیدنی مستی آور .
 -11هیزم – حساب کردن – جمع نت .
 -12غذای ظهر – میوه لواشك – نام مردانه و از شخصیت های برجسته زرتشتیان در ادوار
گذشته .
 -13مایع حیات – روزی دهنده – کفل ،ران – دهان پرنده .
 -14جیوه  ،عطارد – فایده دار .
 -15اندیشه وگفتار وکردار نیك .
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 -1فصل داغ – شاهکار حماسی ایران زمین .
 -2هر روز – رسوا .
 -3واحد مقدار سطح – کتابی از خیام – اندک .
 -4آلت رگ زدن – نزاکت – فرشته معلق در چاه بابل .
 -5فریاد زدن – همسر سیاوش ومادر فرود – ذخیره .
 -6کشور هفتادو دو ملت – دیرین – وسیله ای در حمام – نشانه .
 -7بخشی از کتاب اوستا – چاشنی کباب .
 -8عدد اول – بزرگترین فات کشور هندوستان – سیستم پخش فیلم های رنگی – مغز .
 -9نوعی دوچرخه وموتور – کاال .
 -10طایفه – ضربه شدید – پریدن – استوار شدن .
 -11پول آذربایجان – خانم فرانسوی – روش .
 -12دروازبان نامدار شوروی سابق – خورشید – شتر مرغ آمریکایی .
 -13حرف تاسف – کتابی از احمد محمود – حرف شرط .
 -14سریال پلیسی چندی قبل – نام یکی از پسران اسفندیار که در جنگ رستم واسفندیار
کشته شد .
 -15کتابی از خسرو دهلوی – دریای اسطوره ای در کنار البرز .
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امروز در خانه ما خیلی خبرها میباش��د.
اینکه چ��ه خبر می باش��د را خودم هم
نمیدان��م ولی خیل��ی خانه مان ش��لوغ
و پلوغ می باش��د .قب��ل از هرچیز بگم
که مامان وبابایم از مس��افرت برگش��ته
می باش��ند .آنه��ا به هند رفت��ه بودند تا
در کنگ��ره ش��رکت کرده باش��ند .من
نمیدانم هند کجا می باش��د  .بابایم می
گوید هند جایی می باش��د که پسرانش
همش دنبال دخترانش در کوه ودش��ت
میگردن��د و آواز میخوانن��د .واقع��ا
هندیه��ا چقدر بی��کار می باش��ند .مگر
خیابان ولیعص��ر نمیدارند که هی دختر
وپسرانش به کوه ودشت میروند .منهم
در این چند روز که بابا ومامانم نبودند
در خان��ه مادربزرگیم ب��رای اینکه آنها
به دشت بروند وبرای هم آواز بخوانند
دع��امیک��ردم.
باب��ا ومامانی��م کل��ی س��وغاتی آورده
م��ی باش��ند .مامانی��م از چمدانش یك
پاس��تیل در می آورد که خیلی خارجی
می باش��د .او می گوید که پاس��تیلهای
هن��دی ب��رای تقویت ف��ك ودندان و
بس��تن ده��ان خیل��ی
خ��وب م��ی باش��د.
مامان��م راس��ت م��ی
گوی��د پاس��تیلهای
هن��دی مثل تخته س��ه
الی��ی در حلق��م گیر
ک��رده م��ی باش��د و
اج��ازه نمیدهند نفس
بکشم چه برسه حرف
بزن��م .بابایم هم به من
دو ت��ا فی��ل کوچك
میدهد و م��ی گوید :
این فیلها خیلی هندی
می باش��ند .این بابایم
هم خیلی باحال میباش��د .آخ��ه فیل به
چه درد م��ن خورده میباش��د .کاش به
جای��ش ب��ی تربیت��ی فیل م��ی آورد تا
من به همکاس��یهایم پ��ز بدهم که بی
تربیتی فی��ل اوریژینال هن��دی میدارم.
آخ��ه اونها هم��ش با پف فی��ل دل منو
آب کرده می باش��ند.
قبل از اینک��ه بابایم س��وغاتیهای دایی
کام��ی و سوس��ن ج��ون را بده��د از
خاط��رات هن��د برایم��ان میگوی��د .او
میگوی��د در کنگ��ره هن��د و هم��ون
روز اول رئی��س جمهور هن��د آمده و
گفته اس��ت که زرتش��تیان باید مراقب
تعدادش��ان باش��ند و تند تن��د بچه دار
بش��وند .مامانی��م ه��م م��ی گوی��د که
فک��ر کنم آق��ا رئیس جمه��ور هند از
خیابونه��ای ای��ران رد ش��ده و تابلوی
تبلیغاتی " با یك گل بهار نمیش��ود" را
دیده می باش��د .بابایم می گوید :برایم
جالب میباشد که تو اون هندوستان که
 2میلیارد جمعیت می��دارد اینها فهمیده
می باش��ند ک��ه جماعت زرتش��تی چند
نفر هس��تند و نگران تعدادش��ان نیز می
باش��ند بعد م��ا در مملکتم��ان که هفتاد
میلی��ون آدم میداری��م هن��وز نفهمیدیم
چن��د نف��ر زرتش��تی وج��ود میدارند.
سوس��ن جون م��ی گوید :واس��ه همین
می باش��د که در هند هیچوقت زمستون
نمی باشد چون آنها به شعار بایك گل
بهار نمیش��ود گوش داده اند.
بابایم باز می گوید :به نظر ش��ما چکار

میش��ود کرد تا تعداد زرتشتیها زیاد تر
بشوند؟ سوس��ن جون می گوید :بنظرم
باید به همکیش��ان بصورت جدی بگیم
ک��ه با ی��ك گل بهار نمیش��ود .مامانیم
می گوی��د :البت��ه اگر ش��انس بیاورند
اون یك دونه ،گل باش��د ن��ه مثل بچه
ما منگل .دایی کامی م��ی گوید بنظرم
ب��ه خانواده هایی که بیش��تر از  3فرزند
دارند س��رویس  VIPرایگان از درب
منزل تا کوش��ك ،م��ارکار و آرامگاه
قص��رفی��روزهبدهی��م.
سوس��ن جون می گوید :ما باید به پدر
ومادرها یاد بدهیم همون اوایل بازی3
تا گل بزنند و هت تریك کنند اونوقت
هم مث��ل ایمون زاید معروف میش��وند
و ه��م یهوی��ی به��ار میش��ود .مامانی��م
میگوی��د :بنظرم انجمن به خانواده هایی
ک��ه  2بچه و ی��ا کمت��ر میدارند کارت
شناس��ایی زرتش��تیان ندهد اونوقت این
خون��واده ه��ا ب��دون کارت نمیتوانند
پیش��رفت کنن��د و بدبخ��ت میش��وند.
بابایم می گوید :ما باید جلوی ازدواج
همکیش با غیر همکیش را بگیریم .این
بزرگترین تهدید می
باش��د .دای��ی کامی
م��ی گوی��د :م��ا ب��ه
دفت��ر ازدواج وطاق
بگوئی��م ک��ه موق��ع
ازدواج از دام��اد
تعه��د بگی��رد ک��ه
ظ��رف  3س��ال 5تا
بچ��ه بی��اورد وگرنه
خ��دا سوسکش��ان
میکن��د .البت��ه به این
ش��رط ک��ه تجدی��د
ف��راشنکن��د.
سوس��ن ج��ون ب��از
اظهار نظ��ر میکند و می گوی��د :بنظرم
هرپ��در وم��ادری ک��ه جل��وی بهار را
گرفت باید صورتش را شطرنجی کرد
و در برنامه ش��وک تلویزیون نشان داد
ت��ا درس عبرت��ی برای دیگران باش��د.
مامانی��م م��ی گوی��د :باید ب��ه خانواده
های��ی که بچه های زی��ادی می آورند
تس��هیاتی مث��ل اس��تفاده رای��گان از
اس��تخر ،دادن خان��ه ه��ای انجم��ن با
شرایط اجاره بش��رط تملیك ،عضویت
رای��گان در خان��ه س��المندان ،تخفیف
 98درص��د اس��تفاده از مهدکودک و
س��الن خس��روی وعضوی��ت افتخاری
درهیئ��ت مدیره انجمن را بدهیم .بابایم
م��ی گوید :مهاجرت هم یکی از دالیل
کمبود جمعیت می باشد که می بایست
برایش راه حلی پیدا کرد .دایی کامی
م��ی گوید :اصا باید قبل از عروس��ی،
عروس وداماد سه واحد درس جمعیت
وتنظی��م خانواده زرتش��تی را ب��ا نمره
خ��وب پاس کنن��د وگرنه کس��ی حق
ندارد برایش��ان گواه بگیرد.
من خیلی خانواده ام را دوست میدارم.
آنه��ا هم��ش ب��رای اینک��ه جماع��ت
زرتش��تی زیاد بش��ود ه��ی زور میزنند.
کاش می��ون اینهم��ه کاری ک��ه روی
سرش��ان ریخته کمی هم ب��ه فکر زیاد
کردن اعضای خانواده خودمان بودند.
خوب معلوم می باش��د که فقط با بودن
من��ه تنها در این خانواده هیچوقت بهار
نمیش��ود.
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آن زم��ان ها فقط یکی دو مدرس��ه در یزد
بود ،که اولین آنها مدرس��ه ملی مارکار بود
که همه برای درس خواندن می رفتندآنجا.
کم ک��م با باز ش��دن اداره ه��ا و بانك ها،
درس خوان��ده ه��ای مارکار ج��ذب بازار
کار م��ی ش��دند و اینگونه حداق��ل ارزش
مادی درس خوان��دن ،باعث هجوم بچه ها
به مدرسه ها می شد .طبیعی است که دیگر
مدارس مارکار و کیخسروی نمی توانستند
جوابگوی دانش آموزان باشند .مدرسه های
جدی��د کم کم باز می ش��دند و دیگر الزم
نبود تا بچه ها از نقاط مختلف یزد خود را به
مدرسه ملی مارکار برسانند .مدارس جدید،
دیگر ملی نبودند و بیش��تر به صورت دولتی
پپپپپپپ دایر می شدند و آغاز به کار می کردند.
رقابت های س��الم و گاه متاس��فانه ،ناس��الم
هم همیش��ه بوده و خواهد ب��ود .در آن زمان
مدارس دولتی نس��بت به مدارس ملی زور و
info@parsnameh.ir
م088مه8پپام5ا0
جذابیت بیش��تری داشتند و راحت تر و بهتر
می توانس��تند معلم جذب کنن��د .آن روزها
که بازار رقابت داغ بود ،معلمان خوب بیش
از چند س��اعت به مدارس ملی نمی آمدند و
ترجیح می دادند در مدارس دولتی مش��غول
به کار شوند.
با این اوصاف در آن زمان ها و در دهه سی،
دیگر مدرس��ه ملی رونق گذشته را نداشت.
دیگر روسای اداره ها و فرهنگیان ،بچه های
خود را به مدارس مل��ی نمی آوردند .حتی
برای رونق مدارس دولتی ،درسطح شهر به
زیان مدرس��ه ملی شایعه می کردند که دو
ساله ها و بچه پولدارها و درس نخوان ها می
روند مدارس ملی!
این نوع تبلیﻎ س��وء در ابعاد مختلف جریان
داش��ت .حتی موض��وع را اینقدر برزگ می
کردن��د و م��ی گفتند که بعض��ی از معلمان
مدرس��ه ملی مارکار در مدارس دیگر جایی
ندارند که در آنجا مانده اند! شاید ما آخرین
ﭘارﺱ ناﻣﻪ
بچه هایی نبودیم که از جلوی چند مدرس��ه
دولتی رد می ش��دیم تا خودمان را به مدرسه
ﻣاﻫﻨاﻣﻪ خبرﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ
ملی مارکار برس��انیم .س��واره و پی��اده از راه
دور و نزدیك در گرما و سرما می خواستیم
ید1هاپو1 3اپهپو3رپامپپهرام
مدارس مارکار و کیخسروی درجه یك باقی
ﺻ1حبپا-تا1زپهپ-دينپ-سﺌول:پمكتنپاسف3دي1هپا-تا1هپ
بمانند و سعی می کردیم با کمی بیشتردرس
زيننظنپیوهاپپسنمبانپ
خواندن با معدل خوب قبول بشویم.
ادك1هان:پادناا1نپ 1هند1پپبنس1م
یادم هست که در کاس نهم با معدل خوب
آمهم:پيزمپاپﺻف1ﺋایپاپ-ا1ب1نپاست1مپاحددپآهامپاپكوپپاست1مانپـپكوچیپا3نپ6پ قبول شدم .در آن س��ال می توانستم در سه
كدپوستش:پامم7م58مر8
رش��ته ریاضی ،طبیع��ی و ادبی برای کاس
مفن:پم088مه8ام5ا0
دهم یا اول س��یکل دوم ثبت ن��ام کنم .آن
مههنگ1ه:پر087مه8ام5ا0اپوا1مپنگ1ه:پ5م554664ار0پ
وقت ها به غیر از این س��ه رشته ،کسانی که
وستپالكتنهناكش:پinfo@parsnameh.ir
به هنرس��تان می رفتند شرط معدل نداشتند.
و1هس-13یپمهپهينايشپنویتیپا1پآزامپاستپهپادیپنویتیپا1پميدگ1اپو1همپن-1یپناست.
به ه��ر حال ،چون در مدرس��ه مارکار جزو
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درس خوان ها بودم رفتم مدرسه ایرانشهر،
که در آن زمان بهترین مدرسه یزد بود و هر
سه رشته را داشت ،ثبت نام کردم و در رشته
ریاضی شروع به درس خواندن کردم .هنوز
با محیط مدرسه ایرانشهر آشنا نشده بودم که
کاس ها شروع شدند.
چند روز نگذش��ته بود که معل��م ادبیات به
کاس آمد« .ایش��ان از این جهان درگذشته
اند» شخص متعصب و ضد مدرسه ملی! بود.
روز اول ضمن بدگوی��ی از مدارس ملی و
دبیران��ش گف��ت :آنهایی که مدرس��ه ملی
م��ارکار درس خوانده اند بلند ش��وند .چند
نفری بودیم که همه بلند شدیم .قرعه به نام
من افتاد .گفت :ش��ما بی��ا پای تخته .من هم
رفتم .گفت مقدمه گلس��تان سعدی را از بر
بخوان! گفتم :ما در مدرسه گلستان سعدی
نخوان��ده ایم .او با زهر خندی گفت که می
دانستم همه شماها بی سوادید .با نام بردن از
معلم سابق ما ،او را هم بی سواد نامید.
آن روز تم��ام نش��د .درگیری م��ن و معلم
ادبیات ادامه داشت تا اینکه فهمیدم جای من
در ایرانش��هر و رشته ریاضی نیست .کارنامه
ام را گرفتم و رفتم دبیرس��تان تازه تاس��یس
البرز و در رش��ته طبیعی نام نویس��ی کردم.
داس��تان بچه های مدارس مل��ی و آن معلم
ادبیات ایرانشهر ادامه داشت .آمار درستی از
بچه های تحقیر ش��ده آن روز را ندارم ولی
م��ی دانم که چند نفر از بچه های آن روز با
این رفتار که از رقابت ناسالم به وجود آمده
بود ،قید رفتن به مدرس��ه ایرانشهر را زدند و
مدرسه و رش��ته هایی را انتخاب کردند که
شاید باب طبع و استعدادشان نبود.
در این رقابت ناسالم و نابرابر ،هنوز مدرسه
ملی م��ارکار به فعالیت درخش��ان خود در
زمینه آموزش ادامه می داد و این موضوع را
مدیون مدیران برجسته اش بود .آن زمان ها
افرادی بسیار ارزشمند همانند شادروان میرزا
سروش لهراسب با تاش بسیار مدرسه ملی
مانند مارکار را س��اخت و مدیریت کرد .با
آنکه در دهه سی شادروان فرخانی مدیریت
مارکار را برعهده داشت ولی هنوز مدیریت
و سرپرس��تی ایشان بر مدرسه مارکار وجود
داش��ت و با آن که دیگ��ر در یزد نبود ولی
س��الی یکی دو بار م��ی آمد و به مدرس��ه
مارکار سرکشی می کرد.
درس��ت اس��ت ،باید همه امکان��ات فراهم
ش��ود یا فراهم ک��رد ،تا اش��خاصی بتوانند
مدیر برجس��ته یا رهبر ایده آل شوند .زمانه
و شخصیت شادروان میرزا سروش لهراسب
ای��ن ام��کان را فراهم آورد تا ن��ام نیکی از
ایشان در تاریخ معاصر به یادگار بماند.

