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جشن اسفندگان ،جشن پاسداشت مقام زن برگزار شد
دست در دست هم ،برای حفظ مدارس زرتشتی
جام وهمن برگزار شد

ســــرمقـــــاله

بوسـه بر دسـتان

خبــــــر

آتش س��ده را با دعایی به امید رسیدن
روزه��ای بهت��ر ب��رای هم��ه ایرانیان و
جهانی��ان افروختیم و زمس��تان را بدرقه
کردی��م تا کمتر از یک ماهی دیگر که
به استقبال بهار برویم.
وچه ش��يرين اس��ت اي��ن انتظار.انتظار
روي��ش دوباره،س��بز ش��دن س��بزه و
گل،دمي��دن روح زندگي بر زميني كه
شش ماه سختي و سردي را تجربه كرده
است.
يك ماه انتظار رسيدن و مهيا شدن براي
آمدنش و اين روزها هر كس به وس��ع
خود در تدارك است.تدارك پذيرش
بهار .كاش در فرصتي كه هس��ت خانه
هاي ذهنمان را نيز از همه پليدي ها،كينه
ها،دروغ و پلشتي ها بتكانيم و با روح و
جسمي سالم به استقبال آمدنش برويم.
آخر بهم��ن اما دیگر جش��ن بزرگ ما
بود .جشن بزرگداشت مقام زن .جشنی
برای قدردانی از بانوان و سپاس از مادر
زمین .س��مبل پاکی،روی��ش و . ...چه
خردمند بودن��د نیاکانمان که س��ده ها
پیش ب��ا چنین دیدگاهی ب��ه زنان نگاه
می کردند .دیدگاه س��پاس و قدردانی
،دي��دگاه براب��ري زن و مرد وداش��تن
فرصت براب��ر در زندگي و گزینش راه
و امروز در این جهان مدرن معاصر ...
بزرگ��ي مي گفت:پايه گذاري جش��ن
ها توس��ط نياكانمان آنگاه آغاز شد كه
دانستند اين بش��ر فراموشكار است پس
باي��د به گونه اي ارزش ه��ا و باورها را
ي��ادآوري ك��رد و اينگونه ب��ود كه در
تقويم ايراني و ب��ر پايه فرهنگ ايراني،
هر جشني و هر روزي فلسفه اي دارد و
مقام پاسداشتي.
و امروزفرصتي اس��ت كه به ياد آوريم
و س��پاس گوييم مق��ام همه زن��ان اين
س��رزمين را كه در گردونه تاريخ بسيار
ستم ها ديدند و دم فرو بستند وصبوري
كردند.
مادران��ي را ك��ه فرزندان برومندش��ان
را ب��رای پاس��باني از آب وخ��اك اين
س��رزمين از دس��ت دادن��د و ب��از هم
صبوري پيشه كردند.
مادراني كه آس��تين همت ب��اال زدند و
تالش كردند تا فرزندانش��ان با تحصيل
و پيشرفت در عرصه هاي مختلف علم
و دانش،هنر و ورزش و ...افتخار آفرين
اين سرزمين باشند.
مادراني كه گيسوانشان در گردونه چرخ
زندگي س��فيد گش��ت و اكن��ون ناتوان
در گوش��ه اي مهج��ور و تنه��ا روزگار
م��ي گذرانند اما همچن��ان دعا مي كنند
فرزندان خود واين سرزمين را.
ارج م��ي نهيم مقام همه بانوان ايراني را
كه زير س��تم وبيدادي كه بر مادرانشان
رفت ،س��ر برآوردند و امروز در عرصه
هاي مختلف در پهن��ه اين خاك براي
آرامش و آسايش هم ميهنانشان از هيچ
تالشي دريغ نمي كنند.
و بوس��ه م��ي زنيم بر دس��تان همه مادر
ب��زرگ ها ك��ه آرام��ش و پيش��رفت
امروزم��ان را مدي��ون صبوري،ت�لاش
و پ��رورش آناني��م .آنان��ي ك��ه س��تم
ديدند،محدوديت كش��يدند اما نس��لي
را پروراندن��د ك��ه ام��روز اس��فندگان
فرصتي يافته است تا به يادآوري تقويم
بگويد:درود بر تو و انديشه هاي بلندت
و صبوري ات.
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آتش سده در همه شهرهای زرتشتی نشین افروخته شد
آتش جشن سده-
قدیمی ترین جشن
ا یر ا نیا ن  -جش�ن
پیدای�ش آت�ش و
آغاز عص�ری دیگر
در تاریخ تکامل بشر
در هم�ه ش�هرهای
نش�ین
زرتش�تی
ای�ران و خ�ارج از
ایران افروخته شد.
در تهران چون همیشه
کوش��ک ورجاون��د
پذی��رای همکیش��ان
ب��ود .برنام��ه ه��ا ب��ا
آوای گاتهاآغاز ش��د
و س��پس س��خنرانان
و گ��روه ه��ای مختل��ف هن��ری ب��ه
اج��رای برنام��ه پرداختن��د .در ای��ن
مراس��م رامین بامس��ی مس��ئول دفتر
دکتر اس��فندیار اختیاری پیام نماینده
ایرانیان زرتش��تی در مجلس را برای
باش��ندگان خوانددر این پی��ام دکتر
اختیاری ضمن ش��ادباش سده،آن را
آغازی دیگر درزندگی بشر دانست.
دکتر خس��رویانی و موبد سروش��پور
دیگ��ر س��خنرانان این جش��ن بودند.
موب��د سروش��پور در ای��ن جش��ن از
اهمی��ت ش��ادی گف��ت و خواس��تار
هم��کاری دولت در برگزاری س��ده
و سایر جش��ن ها به صورت ملی شد.
نماین��ده آق��ای علی یونس��ی دس��تیار
وی��ژه رئیس جمهوری ای��ران در امور
اقوام و اقليتهاي دين��ي و مذهبي نیز
یک��ی دیگر از س��خنرانان ب��ود.وی از
زرتش��تیان و نقش آن��ان در تاریخ این
س��رزمین س��خن به میان آورد .اجرای
موسیقی،شعرخوانی،شاهنامه خوانی و
سخنرانی موبد خورش��یدیان در مورد
آت��ش نیای��ش از دیگ��ر بخ��ش های
این جش��ن بود .آتش بزرگ سده در
کوش��ک ورجاوند س��اعت  9ش��ب

توس��ط موب��دان برافروخته و س��پس
سرودهای ملی میهنی پخش شد.سرود
ای ایران پایان بخش برنامه ها بود.
در کرمان سده چون س��الیانی گذشته
با حضور بس��یاری از هموطنان جش��ن
گرفته ش��د .این جشن ملی در روز 10
بهمن ماه و همزمان با دیگر ش��هرها به
صورت گس��ترده و ملی و با مشارکت
تمام مردم دیار کرمان ،در باغچه بداغ
آباد برپا شد.
این مراس��م با خوان��دن آتش نیایش
و آفرینگان آغاز ش��د و با س��خنرانی
مس��ووالن جامعه زرتشتی ادامه یافت
دکت��ر اس��فندیار اختی��اری نماین��ده
زرتش��تیان در ای��ن جش��ن ،ب��ا بیان
اینکه مفاهیم این جش��ن متعدد و زیبا
اس��ت تاکید کرد :این جشن  ،جشن
تمدن اس��ت چ��ون بدون ای��ن فروغ
اهورایی نمی توانس��ت تمدنی وجود
داش��ته باشد .وی س��پس با بیان اینکه
ام��روز روز مه��ر از ماه بهم��ن یعنی
روز دوس��ت داش��تن از ماه اندیش��ه
نیک اس��ت ادامه داد :ایرانیان آتش
را نگاهب��ان ب��وده اند و ب��دون هیچ
چشمداش��تی در اختیار همه انسان ها

ق��رارداده ان��د و این
نش��ان دهنده فرهنگ
و تم��دن ایرانی��ان و
انسان دوستی برآمده
از یک اندیش��ه نیک
ت
اس�� .
مورخ و تاریخ نویس
معاص��ر کرمان محمد
عل��ی گالب زاده نیز
ب��ا بیان اینک��ه احترام
ب��ه ن��ور و آت��ش در
دیگ��ر ادی��ان نیز می
باش��د تاکید کرد که
زرتشتیان یکتا پرست،
آت��ش را نگهداری و
پرس��تاری کرده و در
اختیار دیگران قرار دادند.
اج��رای موس��یقی ،ش��اهنامه خوان��ی
وس��خنرانی ریاس��ت انجمن زرتشتیان
کرمان از دیگ��ر بخش های این برنامه
بود و س��پس آت��ش افروزی توس��ط
موبدان انجام گرفت.
سده کرمان را بس��یاری از خبرگزاری
های داخل��ی و خارجی بازتاب دادند.
خبرگزاری مهر در این باره تیتر زد:قلب
زمین در کرمان گرم می شود و...
در یزدمراسم جشن سده  ،شامگاه پنج
ش��نبه  10بهمن ماه در ت��االر یگانگی
برگزار شد .این مراسم با همت سازمان
و باشگاه جوانان زرشتی یزد و انجمن
زرتشتیان یزد از س��اعت  7پسین آغاز
ش��د .گاتاخوان��ی  ،ش��اهنامه و تران��ه
خوانی و س��خنرانی برخی از مسئوالن
استان از جمله برنامه های این روز بود.
س��ده در محله های مختلف زرتش��تی
نش��ین یزد نیز یه طور جداگانه جش��ن
گرفته شد ومردم با ش��ادمانی به نظاره
آتش سده نشستند.
در شیراز،کرج،زاهدان،اهواز و اصفهان
نیز جش��ن س��ده به صورت گس��ترده
برگزار شد.

جشن اسفـندگان  ،جشن پاسداشت مقام زن برگزار شد

جش�ن اس�فندگان و پاسداش�ت
مقام مادر و زن توسط بسیاری از
ارگان ها وسازمان های زرتشتی
جشن گرفته شد.
در تهران این برنامه توسط سازمان زنان
زرتشتی در سالن خسروی و با سپاس از
دو بانوی فرهیخته برگزار شد.
در این برنامه که بس��یاری از همکیشان
حضور داشتند،پس از اجرای نیایش و
سرود ملی  ،پروین مهربانی زرتشتی از
مقام زن و فعالیتهای سازمان زنان سخن
گفت  .دکتر اختیاری نماینده زرتشتیان
در مجلس نیز از بان��وان و نقش اصلی

آنها در خانواده و جامعه
زرتش��تی گف��ت .در
ای��ن مراس��م  ،مهرانگیز
شهزادی از طرف سازمان
زن��ان زرتش��تی از بانوان
آذرهرم��زان و بهی��ن
بوس��تانی باب��ت خدمات
ارزنده شان تقدیر کرد.
بان��و آذر هرم��زان مادر
روانشاد آناهیتا ورجاوند
،بانویی ک��ه بعد از فوت
دخت��رش در مه��د ک��ودک پرورش
و دیگ��ر بخ��ش های جامع��ه خدمات
ارزن��ده ای را انج��ام
داده اس��ت.همچنین
بان��و بهین بوس��تانی
هموند س��ازمان زنان
که  46س��ال است به
صورت افتخاری در
این س��ازمان فعالیت
م��ی کن��د و منش��ا
خدم��ات ارزنده ای
بوده است.
همچنین مراسم جشن

اس��فندگان توس��ط کمس��یون بان��وان
زرتش��تی در مس��افرخانه ش��اه جه��ان
دهموبد نیز برگزار شد.
اين برنامه از ساعت  29، 16بهمن آغاز
شد و همزمان با اجراي برنامههاي شاد،
نمايشگاهي از هنرهاي دستي همكيشان
و بانوان هنرمند نيز برگزار شد.جش��ن
اسفندگان همچنین در مدارس زرتشتی
ته��ران و یزد نی��ز با مش��ارکت دانش
آموزان جشن گرفته شد.
زرتش��تیان کرم��ان ،اصفه��ان ،کرج و
شیراز نیز در جشن های جداگانه ای از
مقام زن و مادر تقدیر کردند.

جـام وهـمن
برگـزار شد

در پنجمین همایش بینالمللی ادیان توحیدی تاکید شد:

ایران از دیرباز مهد ادیان آسـمانی و خداپرستی بوده است

خــبرهای کوتاه

به مدرسه رستم آبادیان مراجعه و با عضویت
در کتابخان��ه از محیط آرام و کتابهای متنوع
آن استفاده نمایند.
کتابخانه مدرس��ه رس��تم آبادیان با هزینه 94
میلیون ریالی که از دهش س��هراب ش��هریار
استواری پرداخت شده  ،بازسازی شده و چند
وقتی اس��ت که با همیاری بانوان فرامرزیان و
ورجاوند و سرپرس��تی مهشید کیانپور دوباره
راه اندازی شده است.
* پیش�رفت کش�ور ایران آرزوی همه
ایرانیان است
پیش��رفت کش��ور ایران آرزوی همه ایرانیان
است و هر آنچه که موجبات پیشرفت کشور
گردد و آس��یبی به جامعه بشری نرساند  ،حق
مسلم هر ایرانی است .
دکت��ر اس��فندیار اختی��اری نماین��ده ایرانیان
زرتش��تی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی

خبرگزاری فارس گفت :ایرانیان همواره در
سالیان سال تالش خود را به این امر معطوف
داشتهاند تا علم و تکنولوژیی را که در جهت
رش��د و تعالی بشر به کار میرود  ،بیاموزند و
در این راه به کار گیرند.
* تجاوز به حریم پیر نارستانه
گروهی ناشناس به صورت مخفیانه و شبانه به
بخشی از پیر نارستانه تجاوز کردند.
ظاه��را ای��ن اف��راد ب��ه قص��د یافتن اش��یای
گرانقیمت و عتیقه وارد این زیارتگاه ش��ده و
اقدام به حفر چاله ای در بخش قدیمی روشن
کردن چراغ پیر کرده اند.
خوش��بختانه در این اقدام ساختمان زیارتگاه
هیچگونه آسیبی ندیده است.
در این خصوص به نیروی انتظامی ش��کایت
ش��ده و پیگیری های الزم برای روشن شدن
موضوع صورت گرفته است.

* هنرنمای�ی زرتش�تیان در جش�نواره
موسیقی
در بیس��ت ونهمین جش��نواره موس��یقی فجر
 ،گ��روه همس��رایان "فروهر" در س��الن برج
آزادی به هنرنمایی پرداخت.
ای��ن گروه ب��ه سرپرس��تی دادب��ه اورنگی و
رهبری فرامرز رش��یدی ب��رای دومین بار در
این جشنواره حضور داشت و به همراه گروه
کر انجم��ن کلیمیان ایران برنامه خود را اجرا
کردند.
همچنی��ن در اج��رای دیگ��ری ،روش��ا
مزدیس��نی ،نونهال هفت س��اله زرتش��تی ،با
گروه "ارف" به سرپرس��تی مس��عود نظر در
گروه همس��رایان( گ��روه کر نونه��االن) به
همراه دیگر هنرمندان نونهال و خردسال در
بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی
فج��رب��هرویصحن��ه رف��ت.

خــــــبر

* جشنواره فروش نوروزی
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در
نظ��ر دارد همزمان با برگ��زاری آئین گهنبار
چهره همس پت میدیم گاه در روز  23اسفند
جش��نواره فروش نوروزی را برای همکیشان
برگزار کند.
از همکیش��ان داوطل��ب ش��رکت در ای��ن
جشنواره دعوت می ش��ود تا  15اسفندماه با
تلفن  09384252796تماس بگیرند تا غرفه
ای برای آنان در نظر گرفته شود .با توجه به
محدودیت غرفه ها ،اولویت با کسانی است
ک��هزودت��رتم��اسبگیرن��د.
* کتابخانه آبادیان تجهیز شد
مدیر مدرسه رستم آبادیان با آغاز راه اندازی
مج��دد کتابخان��ه مدرس��ه  ،از کلی��ه دانش
اموزان زرتش��تی دعوت ک��رد تا در صورت
نی��از به کتاب هایی ب��ا موضوعات مختلف ،

اق��وام و اقلیته��ای مذهب��ی اذع��ان
داش��ت :انس��انها و پیروان ادیان باید
از ج��دال ش��یطانی دوری کنن��د و بر
جدال منطقی ،عقالنی و اعتدالی روی
آورن��د.
وی تأکی��د ک��رد :فرهن��گ ایرانی��ان
فرهنگ مس��المتجویانه اس��ت .ایران
از دیرباز مهد ادیان آسمانی و معنویت
و خداپرس��تی بوده و هس��ت.
یونس��ی اظهار ک��رد :س��رزمین ایران
نمونه اخالق ،دوس��تی و صلح اس��ت
و حضور و مش��ارکت پی��روان ادیان
توحی��دی در ای��ن س��رزمین و هم��ه
مناس��بتهای اجتماع��ی نظ��ام چ��ون
انتخابات گواه بر این مدعا اس��ت.
پی��روزی انق�لاب اس�لامی نمادی از
وحدت بین ادیان توحیدی اس��ت
زرگر پور اس��تاندار اصفه��ان نیز در
این همایش گفت :ش��رکت و حضور
پیروان همه ادیان توحیدی در پیروزی
انقالب اسالمی نمادی از وحدت بین
ادیان الهی در ایران اس��ت.
وی تصری��ح کرد :تجرب��ه بین ادیان
توحی��دی را میت��وان در پی��روزی
انق�لاب اس�لامی دی��د چرا ک��ه همه
پی��روان ادی��ان توحی��دی در پیروزی
انقالب و انتخاب جمهوری اس�لامی
ایرانش��رکتداش��تند.
زرگرپ��ور اذع��ان داش��ت :مجل��س
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همای�ش بی�ن الملل�ی ادی�ان
توحی�دی باه�دف هماهنگ�ی
و همراه�ی بیش�تر اقلیت های
دین�ی در کش�وربا حض�ور
ایرانی�ان زرتش�تی ،ارمن�ی،
کلیمی ،آش�وری و صابئین در
اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگ��زاري فارس،در
این همایش که ب��ا عنوان "اعتدال
گرای��ی از منظر ادی��ان توحیدی و
نفی خش��ونت های قوم��ی و فرقه
ای" برگزار ش��د،
حجتاالس�لام یونس��ی دس��تیار ویژه
رئی��س جمه��ور در ام��ور اق��وام و
اقلیته��ای مذهب��ی گف��ت :فرهنگ
ایرانی مس��المتجویانه بوده و همواره
مه��د معنوی��ت و ادی��ان توحی��دی و
آس��مانیاس��ت.
وی ب��ا تأکی��د براینکه ما ب��ر گفتمان
هد فگرایان��ه و اخ�لاق  ،نظ��ر و
اعتق��اد داری��م ،ابراز ک��رد :هدف و
جوهر هم��ه ادیان توحیدی یک اصل
بیش��تر نیست و آن دعوت به توحید و
ربوبیت اس��ت.
وی تصری��ح ک��رد :آی��ه  31س��وره
مبارکه ش��ورا میفرمای��د :آنچه ما به
پیامب��ران گفتی��م این اس��ت که دین
را برپ��ا دارند ،برپا داش��تن دین یعنی
خداپرس��تی.
دس��تیار ویژه رئی��س جمهور در امور
اق��وام و اقلیتهای مذهبی گفت :همه
ادیان توحیدی در طول هم هس��تند و
در مقابل ش��رک و کفر ق��رار دارند،
اصول و اس��اس هیچ یک از ادیان در
مقابل هم نیس��ت.
یونس��ی با بي��ان اينكه طب��ق روایات و
ق��رآن کریم ،برای مش��رکین پذیرفتن
وح��دت هم��ه ادی��ان ح��ول توحی��د
س��خت اس��ت گفت :این مطلب به ما
هش��دار میدهد چنانچه وحدت حول
خداپرستی برای کسی سخت است در
وجود او نش��انههایی از ش��رک و کفر
وج��وددارد.
وی افزود :وح��دت بین ادیان توحیدی
به معنای تغیی��ر دین پیروان یک دین به
دین دیگری نیست قرآن هرگونه اعتقاد
زورمداران��ه را رد میکن��د ،هرگون��ه
گرایش متکی ب��ه دروغ و زور از منظر
اسالم مردود است.
دس��تیار ویژه رئیس جمه��ور در امور

شورای اسالمی خود نماد و وحدت
و انس��جام ادی��ان توحیدی اس��ت
و حض��ور نماین��دگان اقلیته��ای
مذهبی گواه بر این ادعا اس��ت.
وی ابراز ک��رد :اصفه��ان بهعنوان
الگ��و و نم��ادی از وح��دت ادیان
توحی��دی ب��وده ،وقت��ی ک��ه همه
پی��روان ادیان توحی��دی به صورت
مس��المتآمیز در آن زندگ��ی
میکنن��د.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد :اسالم
هم��ه پی��روان ادی��ان الهی را ب��ه نفی
خشونت و شرارت و حرکت به سمت
صلح و دوس��تی دعوت میکند.
همزیس��تی ادیان توحیدی مشارکتی و
اعتالبخشاس��ت
دبیر دبیرخانه ادی��ان توحیدی نیز در
این همایش گفت :همزیس��تی پیروان
ادیان توحیدی در اصفهان همزیس��تی
مش��ارکتی و اعتالبخش اس��ت.
وی گفت:دبیرخان��ه ادی��ان توحیدی،
تداوم و توسعه خود را مدیون حضور
فعاالن��ه اعض��ای دبیرخان��ه از جمل��ه
نماین��دگان زرتش��تیان ،کلیمی��ان و
ارامنه و آش��وراییان اس��ت.
خانم خ��ادم مادر ش��هید زن��ده روان
مهن��دس فره��اد خ��ادم نی��ز در ای��ن
همای��ش با ارایه نوش��تاری ب��ه عنوان
راه اعتدال گفت :س��ه راهنماست كه
م��ردم هر ش��هري به آن ني��از دارند تا
در ام��ور دني��ا و آخرت خ��ود به آن
پن��اه ببرن��د و از راه راس��ت منحرف
نش��وند .رهبران ديني داناي پرهيزكار
 ،قانون نوش��ته ش��ده از روي عدالت
و فرمان��رواي نيك��وكاري كه مردم از
وي پيروي كنند :در اين موارد بايد از
سخنان گوهربار پيامبران و نوشته هاي
نويسندگان و دانشمندان بهره برد تا به
اين س��ه راهنما دسترس��ي پيدا كرد.
دکترمه��ران س��پهری ني��ز در ای��ن
همای��ش گفت :مفهوم والیت دینی از
زمان گشتاس��ب شروع ش��د و در آن
زمان تأکید ش��د که رهبری دینی باید
حاکمکش��ورباش��د.
در ای��ن همای��ش خ��داداد ماوندادی
رئی��س انجم��ن زرتش��تیان اصفهان و
موب��د نیک دین نیز حضور داش��تند و
از س��رکار خانم خادم ب��ه عنوان مادر
جان باخته بهشتی روان مهندس فرهاد
خادم قدردانی ش��د.

س�یزدهمین دوره پیکارهای جام
وهمن از روز  22بهمن تا  25بهمن
ماه در س�الن ورزش�ی یگانگی در
یزد برگزار شد.
در ای��ن رقابت`ها پنج تیم س��ازمان و
باش��گاه جوانان زرتش��تی ی��زد  ،گرد
آفرید ،پارس��ه ش��یراز  ،اردش��یر همتی
کرم��ان و ی��اران آرمی��ن در رده بانوان
حضور داشتند که به صورت گروهی با
یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت
تیم پارس��ه شیراز مقام نخست را کسب
کرد و سازمان وباشگاه جوانان زرتشتی
یزد و اردش��یر همتی کرم��ان مقام های
دوم وسوم را به دست آوردند.
در رده آقایان نیز تیم های س��ازمان و
باشگاه جوانان زرتشتی (الف)  ،پوالد
کسنویه  ،س��ازمان و باش��گاه جوانان
زرتشتی (ب)  ،امید اش��تاد مریم آباد
در گ��روه نخس��ت و تیم های اش��تاد
مریم آباد  ،کانون دانشجویان زرتشتی
و منتخب درگ��روه دوم ب��ا یکدیگر
به رقابت پرداختند ک��ه در نهایت دو
تیم پوالد کسنویه و اش��تاد مریم آباد
به دی��دار نهایی راه یافتن��د و این تیم
پوالد کسنویه بود که توانست به مقام
قهرمان��ی دس��ت پیدا کن��د .تیم های
اش��تاد مریم آباد و س��ازمان وباشگاه
جوانان زرتشتی(الف) نیز به مقام های
دوم وسوم رسیدند.
برترین های این مسابقات نیز در آئین
پایانی به این شرح معرفی شدند:
در رده بان��وان بهتری��ن س��رویس زن :
پرنیان کوکلری(پارس��ه شیراز)/بهترین
دریافت کننده  :آیدا جمشیدی (سازمان
و باش��گاه جوانان زرتشتی یزد)/بهترین
پاسور :نگار جهانگیری(یاران آرمین)/
بهترین مدافع :افروز س��هرابی (پارس��ه
ش��یراز)/امتیاز آورترین بازیکن  :پریناز
مهران(پارسه شیراز)
و در رده آقایان نیز بهترین سرویس زن :
فرشاد خدادادی (پوالد کسنویه)/بهترین
دریافت کننده  :اشکان نجمی زاده (اشتاد
مریم آباد)/بهترین پاسور :سروش مژگانی
( اشتاد مریم آباد)/بهترین مدافع  :خداداد
نجمی(اش��تاد مریم آباد)/امتیاز آورترین
بازیکن:پوریامنوچهری(سازمانوباشگاه
جوانانزرتشتی)بودند.
تیم های یاران آرمین و کانون دانشجویان
زرتش��تی نیز عنوان تیم اخالق را در رده
بانوان و آقایان به دست آوردند.
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داد و دهش رس��م خوش��ایندی است
که در تمامی جوامع بش��ری به نیکی
از آن یاد می ش��ود .فرد دهش��مند با
گذش��تن از مادیات و اه��دا و وقف
آن در جهت انجام کار خیر ،ش��ادی
و آرام��ش را ب��ه خ��ود و نیازمندان
هدیه م��ی دهد .دین زرتش��تی نیز بر
مبن��ای نیک��ی و نیکوکاری اس��توار
اس��ت همانطور که اشوزرتشت پیامبر
خوش��بختی را از آن کسی دانسته که
خواس��تار خوش��بختی دیگران باشد.
تاریخ دین زرتش��تی اس��امی بسیاری
از این نیک اندیش��ان را درخود جای
داده اس��ت .درهمین چن��د دهه اخیر
اف��راد بس��یاری را می شناس��یم که با
اش��وداد ک��ردن اموال خ��ود ،جامعه
زرتش��تی را یاری کرده اند .
چندی است که اتفاقات خوشایندی
در مدارس زرتش��تی افتاده اس��ت .
کمک خیراندیش��ان برای بازس��ازی
و یا تجهیز م��دارس به ویژه مدارس
پس��رانه مدتی اس��ت که شکل جدی
تری ب��ه خود گرفته و هم مس��ئوالن
مدارس و هم خیراندیشان به این نتیجه
رس��یده اند که این اماکن که تمامی
آنها نیز از دهش خیراندیش��ان شکل
گرفت��ه ب��ا خطرتعطیلی روبروس��ت.
بازس��ازی وتجهیز مدارس زرتش��تی
که سالهای س��ال مکانی برای تربیت
فرزندان شایس��ته زرتش��تی و ایرانی
ب��وده این روزه��ا دغدغه مس��ئوالن
مدارس و خیراندیش��ان ش��ده است .
ترمیم خرابی ها و تجهیزآزمایش��گاه
وکارگاه ه��ا ب��ه امکان��ات روز ،از
جمله اقداماتی اس��ت ک��ه خبرهایی
در مورد آنها ش��نیده ایم.
اما باز سازی و نوسازی مدارس بخشی
از برنامه ای است که باید برای حفظ
این مدارس انجام داد .اکنون که خیر
اندیشان در این عرصه وارد شده اند و
با درک حساس��یت ها و اهمیت ارتقا
این مدارس در پیشرفت آینده جامعه
مشکل مادی مدارس را تا حدی حل
کرده اند باید به بهبود ش��اخص های
دیگری نیز فکر کرد و یاری رس��اند.
معاون یک��ی از این م��دارس در این
باره می گوید:اینکه پس از س��الیانی
در این م��دارس نفس ه��ای تازه ای
دمیده ش��ده بسیار پس��ندیده است اما
مطمئنا کاف��ی نخواهد ب��ود  .جدا از
مس��ئله امکانات و ترمی��م خرابی ها ،
ش��اخص های دیگری نیز برای زنده
نگه داش��تن مدارس زرتش��تی مطرح
اس��ت  .یک��ی از ای��ن فاکتوره��ا ،
شاخص آموزش است .درست است
که وجود امکانات مناس��ب و به روز
یک��ی از مهمتری��ن فاکتورهای یک
مدرسه اس��ت اما مهمتر از آن  ،نحوه
اس��تفاده از این امکانات و ارائه برنامه
های آموزش��ی است که یک مدرسه
را از لحاظ علمی در رتبه باالیی قرار
م��ی ده��د.
وی م��ی گوید:در این چند س��اله  ،به
درس��ت یا غل��ط بارها ش��نیده ایم که
کیفی��ت آموزش��ی مدارس زرتش��تی
نس��بت به گذش��ته بس��یار پائین آمده
اس��ت  .ممکن اس��ت که فاکتورهای
الزم برای رس��یدن به این نتیجه  ،زیاد

علمی ودرست نباش��د ولی نمی توان
گفت که مدارس زرتش��تی در س��طح
بس��یار باالی آموزش��ی ق��رار دارند.
مطمئنا این مش��کل دغدغه همیش��گی
مدیران و کادر آموزشی مدارس بوده
وت�لاش بس��یاری برای رفع آن ش��ده
است اما کم شدن تعداد دانش آموزان
زرتشتی،از سویی نش��ان از مشکالت
آموزش��ی دارد.این موض��وع به ویژه

در رده های راهنمایی(دبیرستان دوره
اول) و دبیرستان بسیار مشهود تر است.
اینکه دانش آموزان به یکباره مدرس��ه
زرتشتی را رها می کنند و در مدارس
غیرانتفاع��ی و ی��ا تیزهوش��ان ثبت نام
می کنند بیانگر این اس��ت که س��طح
کیفی آموزش در ای��ن رده ها دور از
انتظار خانواده هاس��ت.اما طرف دیگر
این مس��اله ای��ن واقعیت اس��ت که با
کم ش��دن تعداد دانش آموزان دست
مسووالن مدرسه برای گرفتن دبیران و
آموزگاران زبده بسته می شود چرا که
معیار آموزش و پرورش ،تعداد دانش
آموزان یک پایه اس��ت و این قدرت
چانه زنی را از ما می گیرد.
دوره های آموزش��ی بهب��ود کیفیت
مدارس چند سالی است که با هدف
ارتق��ای آموزش مدارس در مدارس
تهران برگزار می ش��ود و موافق ها و
گاهی مخالف های نیز دارد.عده ای
معتقدند که دوره های بهبود کیفیت
باعث ش��ده تا دانش آموزان با قبولی
در آزم��ون های تیزهوش��ان و نمونه
مردم��ی  ،م��دارس زرتش��تی را رها
کرده و به آن سمت سوق پیدا کنند.
اما مگر یک خان��واده چقدر فرصت

برای آموزش و رشد علمی فرزندش
دارد؟ مگ��ر می توان با تعصب به پای
مدارس زرتشتی نشست و فردا روزی
با پایه ضعیف به رقابت با دیگر دانش
آم��وزانپرداخ��ت؟

نگاه��ی به گذش��ته نش��ان م��ی دهد
هم��واره بهتری��ن رده قبول��ی ه��ای
کنک��ور درس��خت ترین ش��رایط –
دهه 60و -70از میان فارغ التحصیالن
مدارس فیروز بهرام بود و باز بررسی
ها نش��ان می دهد بی��ش از  70درصد
فارغ التحصیالن زرتش��تی این مدرسه
از جمش��ید جم تحصیل خود را آغاز
ک��رده بودند با رس��تم آبادی��ان ادامه
دادن��د و ....
ام��ا موضوع��ی ک��ه
رنج��ش بس��یاری از
دس��ت ان��درکاران
آموزشی مدارس را در
پی دارد عدم همکاری
خانواده هاس��ت .مدیر
یک��ی از ای��ن مدارس
می گوید:وق��ت نقد و
قض��اوت همه هس��تند
،هم��ه م��دارس دیگر
را ب��ه رخ م��ی کش��ند
ومقایس��ه م��ی کنند از
خراب��ی حال و احوال ما
می گویند اما حاضر نیستند برای بهبود
اوضاع کمی از خود چه به لحاظ مالی
و چه  ...مایه بگذارند.
اصال چرا ما بای��د فکر کنیم همه چیز
در این م��دارس باید با کمترین هزینه
باشد.چطور اس��ت که خانواده هایی
که فرزندانش��ان را در فالن مدرس��ه

غیر انتفاعی یا ...نام نویس��ی می کند
به راحتی حاضرند چند میلیون شهریه
بپردازد اما حاضر نیس��تند نیمی از این
شهریه را در این مدارس هزینه کنند.
طبیعی است که هر چه دست مدیر در
پرداخت حق التدریس
و دع��وت از زب��ده ها
بازت��ر باش��د خروجی
م��دارس بهت��ر خواهد
ب��و.د
خط��ر تعطیل��ی جدی
اس��ت .امس��ال رستم
آبادی��ان ب��ا بح��ران
ج��دی در ای��ن زمینه
رو ب��ه رو ب��ود اینکه
کیفی��ت آموزش��ی
را بهان��ه ای ب��رای
س��لب مس��ولیت خود
ق��رار دهی��م گناه��ی
ن��ا بخش��ودنی اس��ت چ��را ک��ه این
م��دارس در دهه های��ی از تاریخ در
این س��رزمین پایه گذاری ش��ده اند
که کمتر جامعه ای به اهمیت س��واد
و ارتق��ای دان��ش در جامع��ه بها می

گذارد پس این مدارس امانتی است
ب��س گرانقدر ک��ه باید ب��رای حفظ
و ارتقا آن کوش��ید.اگر مش��کالتی
اس��ت هزینه م��ادی و معن��وی را ما
باید بپردازی��م و با حضور و حمایت
وهمراهی در حل مش��کل بکوشیم نه
اینکه صورت مس��اله را پاک کنیم با
این توجیه که "ای��ن مدارس کیفیت
آموزش��ی پایینی" دارند.
حفظ دانش آموزان زرتشتی یکی از
مهم ترین شاخص های حفظ مدارس
زرتشتی است .مطمئنا با روند جمعیت
فعلی ،در همه نقاط ب��ا کمبود روبرو
هس��تیم .کم ش��دن دانش آموزان در
مدارس زرتش��تی  ،باعث به خاموشی
رس��یدن مدرس��ه های ما می ش��ود.
رون��دی که ما قب� ً
لا آن را در برخی
از م��دارس دیگر تجرب��ه کرده ایم و
اکنون تنها نامی از آنها داریم .در این
بین ع�لاوه بر مس��ئوالن  ،خانواده ها
ب��ه عنوان یک عنصر بس��یار موثر می
توانند نقش مهم��ی را در روند حفظ
مدارس زرتش��تی ایفا کنند.
یک��ی از اعض��ای انجم��ن اولی��ا و
مربی��ان رس��تم آبادیان در ای��ن باره
می گوید:هرک��دام از ما ،یا خودمان
فرزندی داریم که با هزینه بسیارزیادی
او را در م��دارس دیگرثبت نام کرده
ایم و ی��ا در نزدیکان و دوس��تانمان
دی��ده ایم .از طرفی بس��یاری از ما نیز
در ای��ن مدارس درس
خوان��ده و به ش��رایط
ایده آلی رسیده ایم .با
یک تناس��ب ساده می
ت��وان به نتای��ج خوبی
رس��ید .تع��داد دانش
ام��وز ک��م با ش��هریه
کم ام��کان به خدمت
گرفت��ن نیروی مجرب
و متخص��ص را از
مس��ئوالن مدارس می
گیرد .با حضور دانش
آموزان بیش��تر و کمی
هم باالبردن ش��هریه ،
می توان هم از امکان کمک وزارت
آموزش و پرورش بهره مند شد و هم
ب��ا تامین بودجه کاف��ی  ،برنامه ریزی
ه��ای بهت��ری را برای ارتقای س��طح
آموزش��ی این مدارس انجام داد.
آنچه مسلم است ما اکنون در مرحله
بحرانیم .بح��ران تعطیلی یا واگذاری
و زم��ان زی��ادی ب��رای برگرداندن
مس��اله نداریم.همان ط��ور که اکنون
خیر اندیش��ان ب��ا درک ضرورت و
بحران موضوع یاری رس��ان شده اند
،خان��واده ها نی��ز باید همراه ش��وند.
دوری راه و کیفی��ت پایی��ن و ....
مس��وولیت حفظ و نگهداری را از ما
س��لب نمی کند بلکه تنه��ا با حضور
و ی��اری مان م��ی توانیم مش��کالت
را ح��ل کنی��م و این م��دارس را به
رتبه ای برس��انیم ک��ه دوران طالیی
اش��ان در تاریخ آم��وزش و پرورش
دوب��اره تکرار ش��ود و ن��ه تنها برای
جامع��ه زرتش��تی بمانند بلک��ه فارغ
التحصیالن��ش آنچن��ان موف��ق در
عرص��ه های علمی حاضر ش��وند که
آوازه شان بار دیگر طنین انداز شود.

راه اعتــدال

* تاج گوهر خداد کوچکی (خادم)

زنان خنياگر قاجار دس��ت ها را با زخمه ها
آميختند و در لواي عيش ش��اهانه و طرب
ملوكانه هنر خويش را بيش از پیش نمايان
کردند .چه بس��ا ،آنقدر كه زنان در ساز و
موس��يقي آن زم��ان نقش داش��تند ،مردان
نداش��تند .آنگاه كه مردان بيش��تر به سياهه
سياس��ت م��ي پرداختن��د و مش��ق جنگ،
هنرش��ان بود زنان از اندروني ها نواختند و
پا به پاي مردان مشق هنر كردند.
دوس��تعلی خان معیر الممال��ک ،در كتاب
معی��ر الممالک ،می نویس��د « :در باالخانه
انیس الدوله ،همس��ر محبوب شاه ،پیانویی
بود ،ولی هیچ کس از اهل اندرون نواختن
آن را نمیدانس��ت .در آن زمان  5یا  6پیانو
در ته��ران بیش نبود و کمتر کس��ی از فن

نواختن آن س��ر رشته داشت .محمد صادق
خان ،استاد بیبدیل سنتور که اواخر عمر به
سرورالملک ملقب شد ،پیانو را نیز خوش
مینواخت .مادرم« ،تبسم» نامی از کنیزانش
را به استاد سپرد تا نزدش پیانو بیاموزد و او
هرچه فرا میگرفت ،به مادرم می آموخت.
این کار میان بانوان اندرون ش��اه ش��هرتی
بس��زا یافت و ش��اه را نیز خوش آمد .از آن
پس هر وقت که مادرم خدمت شاه میماند،
حس��باالمر باید پیان��و مینواخ��ت .او نیز با
متانت و وقاری پش��ت پیان��و قرار میگرفت
و مینواخ��ت و چون دس��تگاه آواز به پایان
میرسید یکی از بانوان که از عهده خواندن
تصنیف برمیآمد ،نغمه ،ساز میکرد»
در اندروني ،ديگر زمانه برگش��ته بود ،زنان

توریا

به جاي خدعه و غيبت و تزوير ،در نواختن
س��از و تصني��ف رقابت داش��تند .تصنيف
هاي بي بديلي از اي��ن خنياگران به يادگار
است ،اما افسوس كه به خاطر ممنوع بودن
صداي زن و محسور بودن زنان در حرمسرا
ها بس��ياري از اين تصنيف ها از يادها رفته.
تصني��ف هايي ك��ه تنها در گوش ش��اهان
مس��ت و عياش خوانده مي ش��د و مردم و
هنر مندان از اين انديش��ه ه��اي خنياگري
بي به��ره بودند .تنها اندكي از اين تصانيف
ساخته شده در حرمسراها به گوش اهل هنر
رس��يده .استاد عبداهلل دوامی ،اندكي از این
تصنیف ها را از خواهر خود فراگرفتند و به
شاگردانشان پيش كش كردند.
همين اندك تصنيف ها ،زيبايي موسیقي و

هارموني خاص و شگفت انگيزشان را نشان
مي دهد .اين همه در زمان و وقتي بوده كه
اي��ران در اوج خفقان سياس��ي -اجتماعي
خود بود .در زماني كه براي يك مرد ننگ
بود كه كسي بداند كه زن او باسواد است،
كه تنها س��ه درص��د از زنان ايران باس��واد
بودند.
چ��ه دردمندانه باید بخوانی��م که در قانون
اساسی مش��روطه مصوبه  1285سه دسته از
مردم حق رای ندارند :مهجورین ،مجرمین
و زن��ان !و زن��ان م��ا در اي��ن دوره و با آن
ش��رایط ،كمر همت بس��تند و ح��ق هنر را
ادا كردند .اين ش��ير زن��ان هرچند در لواي
حرمس��راها ،اما آنچه بايس��ته هنر ايراني و
آريايي بود را انجام دادند.

فــرهــنگ

موسیقي زنان دوره قاجار ( بخش دوم)
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اي خداوند جان و خرد هنگامي كه در انديشه
خود تو را سرآغاز و سرانجام هستي شناختم آن
گاه با ديده ي دل دريافتم كه توئي سرچش��مه
منش پ��اك كه توئي آفريننده راس��تي و داور
دادگري ك��ه كردار مردمان جه��ان را داوري
ميكني .يسنا هات  31بند . ٨
سه راهنماس��ت كه مردم هر شهري به آن نياز
دارند ت��ا در امور دنيا و آخ��رت خود به آنها
پن��اه ببرند و از راه راس��ت منحرف نش��وند.
رهب��ران ديني داناي پرهيزكار  ،قانون نوش��ته
ش��ده از روي عدالت و فرمانرواي نيكوكاري
كه م��ردم از وي پيروي كنن��د :در اين موارد
بايد از س��خنان گهربار پيامبران و نوشته هاي
نويسندگان و دانشمندان بهره برد تا به اين سه
راهنما دسترسي پيدا كرد.
گاتها كتاب آسماني و ديني ما زرتشتيان بهترين
راهنماي يك فرد زرتشتي است ،گاتها انديشه
هاي اشوزرتش��ت اس��ت كه از خ��رد مقدس
سرچشمهگرفتهواشوزرتشتميفرمايد:
اي آفريننده زمين و آب و گياه اي مزدا در پرتو
خرد مقدس خويش رس��ایي جاودانه را به من
بخش  ،پروردگارا بمن توانایي و پايداري بخش
و در پرتو منش پاك آم��وزش هاي ايزدي را
برمن آشكار ساز.هات  – 51بند ٧
همانطور كه فردوسي نيز در شاهنامه ميفرمايد:
		
به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
به هستيش بايد كه خستو شوي 		
زگفتار و كرداريك سو شوي
و ما در اوستا ميخوانيم :ویسپ ستايش دادار
اورمزد كه به ما جان و خرد داد
گاتها يگانه كتابي است كه در چندين سال پيش
بشر را به شاهراه يكتا پرستي و وهومن ( انديشه
نيك ) راهنمائي ك��رد .ميتوان گفت گات ها
كهن ترين و مقدس ترين مدرك اوستایي است
كه از دستبرد حوادث زمان محفوظ مانده و چون
به ش��عر سروده شده بهتر در حافظه ها مانده و از
سينهبهسينهنقلشده.يكيازدالیلاهميتگات
ها از ميان ديگر بخش هاي اوس��تا اين است كه
تمام اصول دين و آموزش هاي كيش زرتشتي
در آن گنجانيده شده است در دين زرتشتي انسان
آزاد و مختار اس��ت تا در زندگي راه را برگزيند
هرگاه راه نيك را برگزيند از پاداش مادي اين دنيا
و پاداش معنوي س��راي ديگر برخوردار خواهد
شد.
هوم��ت  ،هوخت و هورش��ت اس��اس آيين
زرتش��ت ميباشد در گاتها بس��يار آمده و به
معني انديشه ،گفتار و كردار است كه انديشه
پايه و گفتار و كردار شاخه هاي آنند .

اي خداوند خرد هنگامي كه روز ازل جس��م و
جان آفريدي و از منش خويش نيروي انديشيدن
و خرد بخش��يدي زماني كه به تن خاكي روان
دميدي و به انس��ان نيروي كار كردن و س��خن
گفتن و رهبري كردن عنايت فرمودي خواستي
تا هركس با خرد و با كمال آزادي كيش خود را
برگزيند .هات  31بند ١١
* يك��ي از بزرگتري��ن درس هاي زندگي در
گاتها انتخاب راه از روي خرد است و آن گاه
پيروزي نهایي خوبي بر بدي را نويد ميدهد و
اميد به موفقيت زندگي و تسليم نشدن در مقابل
شكست انسان را به كار و كوشش و فعاليت و
اميد وا می دارد .
		
اي برادر تو همه انديشهاي
مابقي تو استخوان و ريشه اي
گر بود انديشه ات گل گلشني 		
ور بود خاري تو هيمه گلخني
اشوزرتشت در گاتها خود را مزديسني معرفي
ميكند ،منظور از مزداپرستان تنها زرتشتيان و
پيروان زرتشت نيس��تند بلكه اين واژه به تمام
م��ردم جهان كه به ه��ر راه و روش��ي خداي
يكتا را ميپرس��تند گفته ميش��ود به عبارت
ديگر اش��خاصي كه به يك مبدا قائل بوده و
خداپرستند
گلدنر مينويس��د :در گاتها زرتش��ت به طرز
مخص��وص و با خيال عميق صحبت ميدارد،
هري��ك از قطعات��ش داراي فك��ري اس��ت،
س��خنانش ع��اري از پيراي��ش اس��ت ،آنچه
ميگويد اساسي است.
اشوزرتش��ت ميفرمايد ش��خصي كه انديشه
اش پاك و به صفت وهومن ( انديش��ه پاك )
آراسته باشد من و تو و او از ديدگانش تفاوتي
ندارد.
من تو شوم تو من شوي
من جان شوم تو تن شوي
تا كس نگويد بعد از اين
من ديگرم تو ديگري
تاگور می گويد :مهم ترين وقايع تاريخي ايران
همان ظهور آيين مذهبي اس��ت كه به واس��طه
زرتشت صورت گرفت .او نخستين كسي است
كه يك اخالق ثابت و يك خط سير معين را از
براي دين برقرار نمود و در آن مردم را به پرستش
خداييگانهرهنمونشد.
اشوزرتشت در گاتها خداوند را جهان بروني،
جهان درون��ي و اهورایی توصيف ميكند از
جنبه جهان بروني خدا همه جا هست و جهان
وابسته به خداوند است ولي او به جهان متكي
نيست.
از جنبه جه��ان دروني خداون��د در همه چيز

جلوه گراست.
خداون��د جهان و آدمي��ان را در خ��رد پديد
آورد و در وجدان ش��كل داد و در راه راستي
و داد ( قانون ) پيش��رفت داد ،با آرامش و مهر
هماهنگي بخشيد تا با نيروي اهورائي به رسائي
و جاوداني برسند.
دانشمند آلماني پروفسور گيلز در ادبيات اوستا
مينويسد :گاتها مجموعه ايست از اخالق گات
ها با انديشه هاي كالن سروکار دارد ،سالمت
روان و بدن را با هم الزمه نيك زيستن ميداند.
پروفس��ور هي نلز مي نويسد :حقوق بشر را در
گات ها به روشني ميبينيد در گات ها تساوي
حقوق زن و مرد شناخته شده است.
و باالخره س��مونيل لنگ دانش��مند انگليسي
مينويسد :تعليمات زرتش��ت با افكار و علوم
امروزي كامال وف��ق دارد و احتياجات دنياي
امروزي را عم ً
ال برآورده ميسازد.
پ��روردگارا براب��ر آيين راس��تي راه��ي را كه
بهتر است به من نش��ان ده تا آن را برگزينم در
پرتوانديش��ه پاك مرا از پاداشي كه برخوردار
خواهم شد آگاه ساز تا احساس شادي و سرور
كنم ،اي خداوند جان و خرد من را از همه چيز
آگاه ساز ،خواه آن چه روي داده و يا در آينده
رخ خواهد داد.يسنا هات  31بند ٥
اكثر ما تعري��ف قانون را ميدانيم .باور اخالق
ميس��ازد ،اخ�لاق قان��ون مينويس��د ،قانون
امنيت ميآورد ،امنيت عدالت و عدالت س��پرو
نگهبان حكومت هاس��ت و اين را هم ميدانيم
كه:حضرت محمد و موس��ي دين داد( قانون )
آوردند چون مردم زمانش��ان نه دين ميدانستند
نه قانون و حضرت زرتش��ت و عيسي تنها دين
آوردند.
اشوزرتش��ت به درس��تي درياف��ت كه جهان
هستي برپايه هنجاري دقيق و يكسان و جاودانه
به نام اش��ا به مفهوم راس��تي و پاكي و عش��ق
اهورایي حاكم اس��ت هيچ بخش��ي از هستي
توان سرپيچي از آن را ندارد مگر انسان كه به
علت برخورداري از خرد ميتواند اين قانون را
بشناس��د و از آن استفاده يا سوء استفاده كند،
اشوزرتش��ت آموزش داد( راه در جهان يكي
است و آن راه اشویي است)
انسانهایيموفقهستندكهاينقانونرابهدرستي
بشناس��ند و با تمام وجود برپاي��ه آن رفتار كنند
اشوزرتشت دانس��ت كه جبرتابعي از قانون اشا
است ،بنا براين انسان ميتواند بادانش بر همه بدي
هاكهموجبشربرايبشرميشودپیروزسود،او
آموزشدادپيشازروزواپسينهنجارطبيعياشا
را بشناسند و راه راستي را به ديگران نيز بياموزند.
هيچ كنشي راست نيست مگر آن كه با قانون اشا

سازگار باشد ،آن قانوني كه از روي راستي فراهم
نش��ده و داد ( قانون ) را اس��تواري نبخشد قانون
نيست.
ما زرتشتيان بنا به آموزه های پيامبرمان از زمان
هاي دور در اوستا بندي به نام آفرينامه خشتريان
يا آفرين و درود به ش��هريار دادگس��تر داريم،
درودی كه تا به امروز بين زرتشتيان به جا مانده و
در مراسم مذهبي همه زرتشتيان پس از ستايش
اهورامزدا با خل��وص نيت ديرزيوي ،بهروزي.
پيروزيفرمانرواياننيكوكارودادگسترخويش
را از يكتا اهورا خواس��تار ميش��وند .وحدت .
اجتماع برگ��رد محور دين و پيش��واي دادگر
اهميت وي��ژه اي دارد و پرهيز از تفرقه و فتنه و
فساد اجتماعي از مسائل مهم ما زرتشتيان است.
دفاع از حقوق اديان الهي از وظائف روش��ن
نظام اس�لامي و حاكمان و كارگزاران آن به
شمار ميآيد ،ياري و وفاداري از جمله حقوق
حاكم عادل بر توده مردم اس��ت  ،مسلم است
مردم نيز در مقابل حكومت و حاكمان وظائف
و تكاليفي دارند كه آن حضور همه جانبه مردم
در اداره امور اس��ت كه ثمره آن رشد و تعالي
حكومت است.
نتيجه – محور ايمان مردم خدا و پيامبر است و
برآنان واجب است در اين محور با يكديگر در
همه امور اجتماع هماهنگي داشته باشند.
هرگاه بشر از تعاليم زندگي بخش و جاوداني
پيامب��ران پي��روي ميكرد انديش��ه دگرگون
ساختن كره خاكي به بهشتي زيبا و خيال انگيز
تحقق مييافت و در آن بهشت آشتي و سرور و
راستي حكمفرما می شد و جنگ و خونريزي
و بخل و حسادت  ،جهل و بيسوادي از پهنه ي
گيتي برانداخته مي شد  .فساد و جنايت و بيداد
و س��تم از بي ايماني و بي ديني است و هرگاه
مردم ايماني محكم داشته باشند همانند ستوني
آهنين استوار ميمانند و هيچ گاه به چپ و به
راست منحرف نمي شوند.
راه درست و مس��تقيم همان راهي است كه با
خرد انتخاب ش��ود و آن اعتدال است و همان
راهي اس��ت كه برومندان پاكدل براي دفاع از
خاك ميهن  ،دين و آزادي جان عزيز خود را
ايثار نموده و تا شهادت ميخواندند.
وطن جان من جانم ايران من 		
وطن اي همه شوق و ايمان من
		
وطن اي همه شوق روئيدنم
وطن اي همه عطر بوئيدنم
		
اشارت زتو جان من پاي تو
همه خون من در همه راي تو
* این نوشتار در همایش ادیان
الهی ارائه شده است.
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خاله سرور سهراب که داشت به طرف خانه مي رفت ،يك دفعه ايستاد .رو به رويش آب انبار بود ،چند پله ای پايين رفت و همانجا نشست.
خورشيدبانو 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 نشسته بود ،نزديكتر كه رفت او را شناخت .سهراب سرش پايين بود .كنارش نشست و نگاهش كرد .چشم هايش پر از اشك بود...
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.
خورشیدبانو در خانه را كه روي هم بود باز كرد ،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.
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.دم دماي غروب يك ماشين كرايه اي سر كوچه منتظر بود كه بروند.
خوشحال بود كه مرخصي اش تمام مي شد و بر مي گشت .ماه هاي بهار ،با تنهايي خورشيدبانو و دخترش در خانه گذشت روزهاي تابستان با زردآلو و گيالس و ...دخترس خيلي ميوه دوست داشت.
خورشيدبانو از چرخي هندوانه خريد ،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.سهراب تنها نبود ،نگاهي به همراهانش انداخت كه گلرخ هندوانه به دست هس هس كنان گفت :چرا ايستادي؟ بريم.

خورشيدبانو گلرخ را نگاه كرد.كجا بريم؟شما چرا اون طرف مي رين؟
گلرخخنديد:
خوب مي ريم خونه سهراب كه توی اين كوچه است .مگه نمي دوني؟خورشيدبانو سرش داغ شد ،پشتش عرق نشست ،اما به روي خودش نياورد.گلرخ نگاهش كرد:چرا قرمز شدي؟
خورش��يدبانو پش��ت دخترش پنهان شد .جلوي منزل س��هراب كه رسيدند سهراب داش��ت داخل مي شد كه
خورشيدبانو ،خدامرزي مادرش داد و گفت :موبد كي مي یاد؟
سهراب اول جوابي نداد و بعد فكر كرد و گفت:
هر وقت اين دخترخاله هاي من سفره را بكشند و حاضر شوند مي رم موبد را مي آرم.گلرخ جلو دويد:
فكر كنم بعد از ظهر كه سهراب هم كاري نداشته باشه و آش و حلوا و كماچ و ...همه چيز بپزيم.سهراب منتظر جواب نشد ،با سر خداحافظي كرد.گلرخ داد زد:
من همراه خورشيدبانو مي رم كه هندوانه را تا در خونه اش ببرم.تمام راه را گلرخ از کمک س��هراب حرف زد که دوباره مادر رس��تم را راضی کرده تا برای خواستگاری بیاید.
نزدیک خانه خورش��ید بانو که رس��یدند ،تعارفش کرد اما گلرخ بچه را بوسید و برگشت تا برود در حالیکه با
خودش فکر می کرد که چقدر خانه خورش��یدبانو نزدیک بوده اما لبش را گزید و درباره دختر خاله س��رور و
سهراب و نقشه ای که او در سر داشت به خورشیدبانو چیزی نگفت.
خورشیدبانو در خانه را بسته بود ،پس گلرخ هم شروع به دویدن کرد چون نمی خواست فرصت فکر کردن و
سرزنش خود را پیدا کند.
***
با وجودی که خورشید بانو می دانست موقع پنجی قدیم هوا بسیار گرم است (تقریبا اواسط تابستان) و با بچه خیلی
سخت است که برود اما روز سوم نوبت گهنبار خانه آنها بود.پس چند روز زودتر به روستا رفت.
خانه را خوب جاروکرد وآب پاشید تا خنک شود به ویژه روی جای دست که با گل سفید به دیوار زده بودند.
همه چیز را برای گهنبار حاضر کرد .میوه و ودرین (شامل سیب زمینی و پیاز و تخم مرغ و )...را به خانه دستور برد
و به زن دستور گفت که فردا پسین روز سوم پنجی منتظرشان است .وقتی از خانه دستور به طرف خانه خودش
راه افتاد دلش خواست جایی برود.
وارد که ش��د دختر گل آبپاش��ی کرده بود و بوی خوش از آپریگونی می آمد .دخترش را بغل کرد .دختر گل
پرسید:
کجا می ری هوا هنوز گرمه؟خورشیدبانو چارقد را سر کرد و پر آن را روی بچه انداخت و گفت:
جایی نمیرم ،میرم تا ته کوچه ،نزدیک پسین هوا کمی خنک تر می شود ،اگر می خواهی تو هم بیا ...کوچه دراز که تمام شد،کنار پله ،پشت به دیوار نشست ،در حالیکه دخترش در آغوشش خواب بود ،خدامرزی
داد به تمام کسانی که از دنیا رفته اند و انگار داشت با پدر و مادرش نجوا می کرد.گفت:
همه چیز را برای گهنبار حاضر کرده ام .میوه ،نان تازه ،سیر و سداب را هم کوبیده ام .فردا صبح سفره گهنباررا پهن می کنم.
بعد آهی کشید و سرش را باال گرفت .یک ستاره به رنگ آبی تند میانه آسمان پیدا شد.خورشیدبانو به ستاره نگاه
کرد و با حسی غریب دلش برای سهراب تنگ شد ،یادش آمد که بار آخر زیر باران همین جا با هم بودند .در
دلش امید داشت که او را بخشیده باشد.
دستور داشت مراسم را انجام می داد .یک سفره (جا بند) بزرگ پر از لرک جلویش بود و یک سفره دیگر که
در آن میوه و سیر و سداب و سیروگ و آب و شیر و تخم مرغ زیر آتش و....
خورشیدبانو داشت مهمان ها را نگاه می کرد ،همه از روستا آمده بودند .دهموبد سفره لرک را به کمر بست و
مشت مشت لرک را داخل دستمال های کوچک سبز یا در پر مکنای خانم ها می ریخت .بیشتر لرک نخود خام
بود و کمی بادام با پوست و برگه هلو و ...خورشیدبانو حواسش بود که لرک به همه برسد .چند نفر مانده بود تا
بیله مردان تمام شود که خورشیدبانو چشم هایش از شادی برق زد و  ...سهراب بود.
وقتی لرک س��همش را در دستمال پیچید ،نگاهش روی خورشیدبانو ماند .خورشیدبانو سرش را زیر انداخت.
سهراب او را بخشیده بود .خوشحالی ها وقتی می آیند که توقع نداری و اتفاق ها زمانی می افتند که انتظار نداری.
جوانی ،میانسالی و پیری از شدت به وجود آمدنشان کم نمی کند و گاهی به آب روان نگاه می کنی گویی که به
زندگی خود و دیگران نگاه می کنی ،آن را می سنجی اما دست آخر متوجه نمی شوی که چرا این اتفاق ها می
آیند و می روند و گاهی سال ها و سال ها می مانند.
گلرخ داشت تند تند حرف می زد .خنده از لبانش محو نمی شد .دختر خورشیدبانو تازه راه افتاده بود و گلرخ
مواظبش بود ،بعد هم با خوشحالی گفت:
خورشیدبانو اونها فردا می آیند و قراره جواب بگیرن.خورشیدبانو با تعجب پرسید:
 چطور؟ مادر رستم راضی شده دو بار بیاید؟بله،راضی شده و همه زحمت ها را سهراب کشید ،حتی رفت با مادر رستم صحبت کرد .اومدم که بگم برایطلبون بیای ،می یای؟
خورشیدبانو خندید و گفت :مبارک باشه!.در حالیکه به دنبال جوابی می گشت که گلرخ را ناراحت نکند .یعنی
این دختر قضیه مادرش را با خورشیدبانو و صدمه ای که به او زده را نمی داند؟
گلرخ بچه را بغل کرد و کنار خورشید بانو لب پسکم نشست.
-چرا ساکت شدی؟ حواست کجاست؟

خورشیدبانو لبش را گزید و قیافه جدی گرفت:
من به چند دلیل نمیتونم ،اول اینکه باید سر کار باشم ،بعدش من حتی فامیل دور شما هم نیستم .تو که مادرترا خوب می شناسی!
گلرخ وسط حرفش دوید و گفت:
 -باشه فهمیدم اما باید قول بدی برای عروسی من مرخصی بگیری و بیای.خورشیدبانو بلند شد و به اتاق مادرش رفت شده بود انباری هر چیزی که می خرید .گلرخ گفت :کجا میری؟
خورشید بانو از داخل بسته ای را برداشت و بیرون آمد.
گلرخ جان این بسته را به سهراب بده و از طرف من تشکر کن.گلرخ با تعجب نگاهش کرد و پرسید:
توی بسته چیه؟خورشیدبانو خندید و جواب داد:
توی بسته یک شوال و مکنا به اندازه دختر سهرابه که دادم خیاط دوخته .چند روز پیش که به شهر رفتم پارچهفروش آش��نای مادرم را دیدم .احوالپرسی کرد .پارچه های قشنگی آورده بود .برای خودم پارچه شوال و مکنا
گرفتم البته کمی بیشتر گرفتم که یک تکه کوچک آن را برای دخترم هم بدوزم .همون جا یادم اومد که من هیچ
وقت نتونستم خوبی های سهراب را تالفی کنم .پس این بسته را به او بده.
بعد فکری به نظرش رسید ،:داخل اتاق دوید و شوال و مکنایی را که برای پروین دوخته و تا شده داخل چمدان
بود را برداشت .گلرخ را فراموش کرده بود و حاال این مکنا و شوال قسمت گلرخ بود.
دخترش نمی گذاشت که گلرخ برود .وقتی به زور بلند شد ،خورشید بانو دخترش را بغل کرد و همراهش تا دم
در برای بدرقه رفت .دخترش داشت گریه می کرد .خورشید بانو پشت سر گلرخ بیرون آمد .نگاهی به کوچه
انداخت .دو خانم کنار هم روی سکوی خانه ای نزدیک جوی آب نشسته و گرم صحبت بودند .وقتی دقت کرد
با تعجب دید که یکی از آنها خواهر شوهرش و زن دوم هم سرور خانم ،خاله سهرا ب است.
وای اونها از کجا همدیگه را می شناختند؟ چه حرفی برای گفتن دارند؟ بهتره که برم توی خونه.کیان داش��ت با دقت و تعجب حرف های س��رور را گوش می داد ،او را در زیارت ها دیده بود .دفعه اول وقت
زیارت پیر سبز که در خیله آنها سفره انداخته بودند و حاال امروز که برای دیدن خورشید بانو آمده بود به کوچه
س��رور را دیده بود .س��رور هم با پرس��یدن چند جمله فهمیده بود که برای دیدن عروسشان ،زن خدداد یا همان
خورشید بانو به این ده آمده و بعد هم وقتی کنار هم نشستند باز با چند جمله پرسش دیگر همه چیز را فهمیده بود
که زن و شوهر دور از هم زندگی می کنند و یا یک فکر در کله اش زبانش را باز کرد و آنچه را خیال می کرد
به نفعش است و کیان دوستش می تواند در دور کردن خورشید بانو و سهراب کمک کند گفت:
با چش��م هایش صورت کیان را که برافروخته تر و عصبانی تر می ش��د دید و در دلش ذوق کرد .از این قسمت
و شانس��ش خوشحال بود .بعد هم حرفش که ته کشید شروع به احوالپرسی و پر حرفی کرد که کیان بلند شد،
خاک پشتس را تکاند و به طرف خانه خورشسد بانو راه افتاد .سرور همانطور که کیان می رفت گفت :دوباره هم
که اینجا آمدی بگو و بیا خانه ما و برای آنکه شیرینی دوستی اش را بیشتر کند گفت :خیلی خوش می آیی......
س��فره ناهار هنوز روی پسکم بود که کیان چارقدش را سر کرد و چند تا متلک به خورشید بانو گفت و تاکید
کرد که:
خورشید بانو حواست جمع باشه که حرف مردم برای من خیلی مهمه .خیلی مواظب کار و کردارت باش  ...مننمی دونم ،گفته باشم اگه مردم پشت سرت حرف بزنند اون وقت ...دیگر ادامه نداد.
خورش��ید بانو می خواس��ت بپرسد که آن وقت چه؟ آن وقت ش��وهر مرا پس می دهی؟ آن وقت پشت سر
ش��ماها حرف نمی زنند؟ نمی بینی چقدر تنها و بیکار ش��ده ام؟ اما چیزی نگفت .می دانس��ت که در یک
روستای کوچک حرف در آوردن کاری ندارد.
او دیده بود که خواهر شوهرش با سرور خاله سهراب دارند حرف می زنند ...حتما سرور یا کس دیگری او را با
سهراب دیده و پیغام برده است .سرش را زیر انداخت و هیج نگفت .کیان با اخم و اطوار خودش را جمع کرد
و تازه منتظر بود که خورشید بانو چیزی توشه راهش کند .خورشید بانو هم برای اینکه قضیه به خیر و خوبی تمام
شود یک کیسه نان برشته که درخانه داشت برداشت و تعارفش کرد .از خوش شانسی چون کیسه نان سنگین بود،
خواهر شوهر به بردن نیمی از آن رضایت داد!
***
خورشید بانو مکنا و شوال نو را که تازه دوخته بود پوشید .مکنا از جنس حریر با زمینه سفید و گل های سبز و آبی
بود .جلوی آینه سنگی داخل اتاق خواب  -همان که روز اول سال نو موقع  15سالگی خودش را در آن تماشا
کرده بود -از روی عادت چرخی زد.
نزدیک غروب بود ،فردا صبح اول نوروز قدیم ،آتش بوم می کردند .می خواست یکی دو روز دیگر هم بماند
اما نه حاال دیگر  ..بعد از این اتفاقات ...بایست زودتر می رفت.
هوا خیلی گرم بود البته در میانه تابستان منطقی بود .پنکه پر سر و صدا می چرخید اما به سختی خنک می شد .باد
بزن را خیس کرد و دخترش را که در خواب بود باد زد تا خنک شود.
فردا صبح می مونم و بعدش میرم .فکر کرد که فردا از سهراب خداحافظی کند و اجازه دهد گذشت زمان خود
همه چیز را درست کند.
صدای در آمد .خورشید بانو رفت و آفتابه آب پاشیدن آورد تا از مشربه آب داخل آن بریزد .دختر گل خودش
ریخت و اول در خانه را آب پاش��ید و بعد داخل کیچه را و آمد روی پس��کم که ناگهان خشکش زد و جیغی
کشید .خورشید بانو همراهش بود ،خواست بگوید چرا سر و صدا می کند که خودش هم ایستاد .هر دو زن واقعا
ترسیدند .دست های یکدیگر را گرفتند اما ماری که آنها را ترسانده بود آرام آرام خزید و از پنجره زیرزمین
گوشه پسکم داخل شد و بعد هم ناپدید شد.

چتـربازی هنـر می باشـد

جدول

کودک نفهم

افقی:
 .1به آیین اشوزرتشت اسپنتمان گفته می شود -دستبند جشن تیرگان .
 .2بی مرگ ،جاوید – مانند در – زبان شیرین خودمان .
 .3پشیمانی – چنگ  ،سازی سیمی – مخفی .
 .4به آدم چاق گفته میشود – رمق – به هم سودن – عدد مجهول از سه تا نه .
 .5مردود – گیاهی خوشبو ومعطر – پادشاه بزرگ  ،چادر بزرگ .
 .6راه اشتباه –اصطالحی در زمین فوتبال – نتی در موسیقی .
 .7سازمان جاسوسی امریکا – شستشوی مذهبی ،غسل – عیب .
 .8کتابی مقدس – عمارت حکومتی – بارانداز کشتی.
 .9یکی از غالت – نگهبان شهر – از روزهای نخوردن گوشت.
 .10رودی در اروپا – شیفته – از عوامل اصلی بیمارهای واگیردار.
 .11روز آینده – دیو مرگ – عدد فوتبالی .
 .12دوست – بیخ وبن – دشمن سخت – کوچکترین ذره .
 13سختی،عذاب – کوشش – فرشته ای معلق در چاه بابل .
 .14اینک – هنگام فرو نشستن خورشید – پیروی کردن .
 .15نام نسک پانزدهم از کتاب اوستا – کتاب قانون مدنی ساسانیان.

عمودی:

طراح:سهراب باستانی
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ســرگـرمی

 .1کالم مقدس کتاب اوستا – موبدی که در زمان حافظ به پیرمغان شهرت داشته .
 .2روانشاد موبد شهزادی آن را شهردار معنی کرده است – حمله و هجوم،نام یک اتومبیل
داخلی -شل .
 .3تسمه رکاب و کمر  -بهترین نمره ی درسی – مادر فریدون شاه کیانی .
 .4سنگ قیمتی – نشانه ها – خیر نیست – پرچم .
 .5محل پخت نان -نام دو موعود آینده زرتشتیان -الفبای موسیقی .
 .6چوب خوشبو – بازگشت -نویسنده ی کتاب سگ ولگرد .
 .7وسیله نجاری -منطقه ای در تهران – درمانگر سرما خوردگی در زمستان .
 .8نوعی پارچه – آشامیدن – افسار .
 .9نرده چوبی – معبد آناهیتا در این شهر واقع شده – نحس .
 .10زیبا چهره –فلزی نقره ای رنگ -آش .
 .11تاقچه – محل نمایش فیلم – از اعضای داخلی بدن .
 .12دریاچه حمام – واحد مسافت – فرشته -آینده .
 .13دلیل – ابزارکارش دوربین است  -مرکز استان مرکزی .
 .14سهل – تندرست – دختر کورش و همسر داریوش .
 .15خطی که با آن متون دینی و اوستایی را می نوشتند – موسیقیدان زمان ساسانیان .
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من االن دارم از نون بربری فروشی
به س��مت خانه می روم.من خیلی
عصبان��ی م��ی باش��م  .البت��ه نه به
خاط��ر اینکه صبح خیلی زود رفته
می باش��م نون بگیرم .نه من خیلی
نون بربری را دوس��ت می دارم .از
دست آقای نون بربری فروش هم
عصبانی نمی باشم  .او آقای بسیار زحمت
کش��ی می باش��د وتمام زحمت نون محله
ب��ر روی دوش او می باشد.راس��تش من از
دست دایی کامی و سوسن جون خسته می
باشم  .اونها دیگه شورش را در آورده می
باش��ند .دایی کامی از دیشب چترش را در
خانه ما بازکرده می باشد و در حال خوردن
می باش��د .من دیگه از چتر بازی این دونفر
خسته وعصبانی می باشم .
وقتی به خونه می رس��م از شدت عصبانیت
 ،از چش��مانم خون بیرون می ری��زد .دایی
کامی ت��ا من را می بیند م��ی گوید بچه تو
هیچ چیزت مثل آدم نمی باش��د .همه خون
دماغ می ش��وند ولی ت��و از بس دماغت رو
باال کشیدی خون اونجا داخل چشمت رفته
می باش��د .دایی این را می گوید و می زند
زیر خن��ده .بابایم که می داند االن طی یک
حرکت انتحاری  ،با نون بربری به دایی حمله
می برم زودی جلوی من را می گیرد .مامانم
از راه می رس��د و می گوید بچه جان حاال
نون بربری را می خوای بزنی تو کله دائیت
 ،بزن ولی خبرداش��ته باش که بابایت دوزار
پول نمی دارد تا دیه دائیت را به من و سوسن
جون بدهد پس مواظب رفتارت باش.
بابای��م که جلوی دهنم را گرفته می باش��د
مرا به داخل اتاق می برد و از من می پرس��د
که چرا خون جلوی چش��مانم را گرفته می
باشدومن هم می گویم که از چتربازی دائی
کامی و سوسن جون شاکی می باشم.بابایم
هم می گوید که باباجان چتربازی دائیت که
چیزی نمی باش��د .من چتربازی های خیلی
بدت��ر دیده می باش��م که دای��ی کامی باید
جلوی آنها لنگ بیاندازد.
او م��ی گوید اصال تو میدون��ی ما چند نوع
چتربازی م��ی داریم که ح��اال به خاطرش
ش��اکی ش��ده م��ی باش��ی؟اصال میدونی
چتربازی خودش هنر می باشد و باعث می
شود تا آدم ها تندی پله های ترقی را باال رفته
باشند .در ضمن معنی چترباز یعنی آدمی که
در موقعیت خیلی خوب فرود بیاید و استفاده
بکند .پس چتربازها فقط دنبال ش��کم نمی
باشند  .بعدش بابایم  ،برایم از انواع چتر بازی
می گوید :
/1اولین نوع چتربازی  ،نوع آماتور می باشد.
در این نوع چتر بازی آدم ها تمام تالششان
را می کنند که در تمامی مجالس داخلی که
خوردنی می دهند حضور فعال و تاثیرگذار
داش��ته باشند .در این نوع چتر بازی نوع غذا
مطرح می باش��د  .عموما آش و س��یروگ
خوردنی مورد عالقه این دس��ته می باش��د.
صف های چتربازی آمات��ور در حد صف
های سبدکاال می باشد.
 /2دومین چتر بازی  ،نوع توهمی می باش��د.
در این نوع  ،فرد چترباز توهم می دارد که می
تواند همه کاری بکند در نتیجه اس��م خودش
را به صورت توهمی مطرح می کند .این نوع
چتر بازها  ،چتردوست نمی دارند چون جلوی
دست و پایشان را می گیرد .این آدم ها فکر می
کنند که بهترین آدم می باشند و برای مطرح
کردن اسمشان هی تند تند منم منم می کنند. .
 /3س��ومین ن��وع  ،چترب��ازی عمومی می
باش��د .این نوع ش��بیه چتر ب��ازی نوع اول
اس��ت یعن��ی طرف ب��ه دنبال ش��کم می

باش��د ولی نه در محله هایی که
نوع اول حض��ور دارند .آنها در
محل��ه ه��ای عمومی ت��ر والبته
ب��اکالس از جمل��ه مهمانی های
وزی��ر وآدمه��ای کله گن��ده...
ظاه��ر می ش��وند.این ن��وع چتر
بازه��ا معموال در حاش��یه جامعه
می باش��ند و در حالیکه می باید در سدره
پوش��ی های همگانی حضور داش��ته باشد
ولی بیش��تر به فکر چتربازی عمومی خود
می باشد و آفتابی نمی شود .دیده شده که
در مواردی اقوام خانواده نیز بهمراه داشته
اند  .این نوع چتربازی به ش��دت در حال
افزایش است .
 /4چهارمی��ن چتر ب��ازی  ،چتربازی جلوی
دوربین می باش��د .چتربازی جلوی دوربین
مثل ن��وع توهمی می باش��د یعنی طرف به
دنبال اسم اس��ت ولی عالوه بر اینکه توهم
نم��ی دارد در ضمن خیل��ی باهوش نیز می
باش��د .این نوع چتر بازها را اصال در جامعه
نمی بینی ولی یهویی در مجلس��ی که یک
مش��ته دوربین خبرنگار وتلویزیون حضور
می دارد فرد به صورت خودجوش ظاهر می
ش��ود و خودش را نشان می دهد  .در جشن
های بزرگ مثل سده و یا مهمانی های وزیر
وکله گنده ها  ،چتر باز جلوی دوربین نقش
خارق العاده ای می دارد.
 /5یک نوع دیگر چتر بازی  ،چتر بازی ضایع
می باشد .یعنی طرف به صورت ضایع بدنبال
شکم می باش��د .این نوع چتر بازها معموال
در جاهایی که باید باش��ند به صورت خیلی
تابلو نیستند ولی در جاهایی که حرف شکم
می باشد و البته جاهای با کالس حضور می
دارد .ش��کم برای این ن��وع  ،اولویت اول و
درکنار آن اس��تفاده از موقعیت هایی که در
آن قرار می گیرد اولویت بعدی می باش��د.
یک نمونه ضایع این افراد آنهایی هستند که
مثال در جلسه پرسش وپاسخ نیستند ولی در
مهمانی های خاص می باشند .این نوع چتر
بازها خودشان را خیلی زرنگ می دانند.
 /6چت��ر باز نوع شش��م  ،چترباز خاص می
باش��د .یعنی طرف خیلی خاص وعتیقه می
باش��د .این نوع چترباز همانن��د نوع جلوی
دوربین می باش��د ولی با این تفاوت که هم
در جامع��ه وهم جاهای ب��اکالس ظاهر می
ش��ود  .در ضمن این نوع  ،جلوی دهانش را
نمی تواند بگی��رد وفکر می کند چون یک
آدم خاص هست هی می تواند حرف بزند.
تجربه نش��ان داده  ،کش ج��وراب این نوع
چتربازان خیلی سفت می باشد.
 /7آخرین نوع چترباز  ،نوع مدرک گرفته
می باش��د .چترباز م��درک گرفته از تمامی
دان��ش ومدرک خود اس��تفاده می کند که
خودش را مطرح کند .این نوع چترباز بسیار
شبیه مدل توهمی است  ،حتی از نظر توهم
نیز ش��باهت دارد فقط تف��اوت اصلی آن ،
مدرک تحصیلی فرد چترباز است  .چترباز
با مدرک تحصیلی به ندرت یافت می شود
ونسل آن رو به انقراض می باشد.
با اینکه خیلی از حرف های قلمبه سلمبه بابایم
را نفهمیدم ولی دیگر خون جلوی چشمانم
را گرفته نمی باشد .البته نه به این دلیل که از
دست دایی کامی شاکی نباشم بیشتر به خاطر
اینکه چرا منهم چترباز نش��دم  .تازه فهمیده
می باش��م دایی کامی چ��ه چترباز بدی می
باشد .این همه موقعیت خوب در جامعه می
داریم بعدش دایی کامی در خانه ما فرود می
آید  .من اص�لا دلم می خواهد یک روزی
چترباز حرفه ای شوم ونشان بدهم که من هم
می توانم یک چتربازهنرمند باشم.
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گهـنبار پـلویی
* بهرام دمهری
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آن روزه��ا کم و بیش مثل امروز در محله
ما ،مراسم گهنبار به خوبی برگزار می شد.
حتی کسانی که از اینجا رفته بودند و خانه
اجدادیش��ان خراب ش��ده بود هم هنگامه
گهنبار م��ی آمدند .خان��ه مخروبه را آب
و جاروی��ی می زدند و چن��د روزی به آن
رونق می دادن��د .به ویژه در  5روز گهنبار
پنجی که آن زمان در فصل تابستان برگزار
می شد ،مردمی که از شهرها و محله های
دیگر م��ی آمدند راحت تر بودند .در همه
خانه ها گهنبار لرکی (پذیرایی با خشکبار)
یا نانی (پذیرایی با نان و چاش��نی) برپا می
شد ولی یک گهنبار اس��تثنایی بود که در
پایان با دادن پلو (برنج) پایان می یافت!
در دهه س��ی ،خوردن پل��و حداقل در یزد
در محله ما س��الی یکی دو بار بیشتر میسر
نمی ش��د و یک��ی از آن روزها عید نوروز
بود و دیگری زمانی بود که فامیلی جش��ن
عروسی برگزار کند .در آن روزها عروسی
رفتن هم همگانی نش��ده بود و فقط فامیل
های درجه یک دعوت می ش��دند .در آن
زمان ،خانمی که س��ال ها با ش��وهر و بچه
هایش مقیم هندوس��تان بودند به یزد آمده
بود تا گهنباری که در خانه اجدادیشان که
هنوز کامال خراب نش��ده بود و به صورت
س��اده و لرکی برگزار می ش��د ،احیا کند.
ایشان تصمیم گرفت که گهنبار خانه خود
را ب��ه صورت دادن پلو برگ��زار کند تا بر
رونق آن بیفزاید!
سال اولی که این گهنبار پلویی برگزار شد
مردم زیادی از محله های مختلف و اطراف
یزد آمده بودند ،کمی بیشتر از گهنبارهای
        نانی .ولی در س��ال دوم همه فهمیده بودند
که اینجا چه خبر است! تعداد افراد حاضر
در این گهنب��ار پلویی به اندازه ای بود که
من ت��ا آن روز چنین جمعیتی ندیده بودم.
کوچ��ه ها پ��ر از جمعیت ب��ود .تاس های
info@parsnameh.ir
0351-  8210881
مسی که درون چادر شب پیچیده شده بود
و مردان به پش��ت بس��ته بودند خود نمایی
م��ی کرد و زن ها اکث��را ظرفی که با خود
داشتند سعی می کردند زیر چارقد یا مکنا
قای��م کنند .هم��ه آمده بودند وقتی پس��ر
جوانی آفرینگان به دس��ت از خانه ای که
مراسم در آنجا برگزار می شد خارج شد و
صف جمعیت را شکافت تا به طرف درب
مه��ر برود ،بوی صن��دل و لوبان هندی در
هم آمیخت و فضا را معطر کرد.
از صب��ح این گهنبار پلوی��ی ،بوی برنج و
روغن گوس��فندی فضای محل��ه ما را به
گون��ه ای دیگر پر کرده ب��ود .نمی دانم
آن روزه��ا از زور گرس��نگی بود یا برنج
و روغ��ن طعم و مزه ای متفاوت داش��تند
که چنین بوی خوبی به مش��ام می رس��ید.
یکی از دوس��تانم در این مورد می گفت
که ب��ا آنکه وضع مالی پ��درم خوب بود
پارس نامه
و همیش��ه اج��اق خانه مان روش��ن ،ولی
بوی آب گوش��ت گهنب��ار و خوردن آن
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
هنوز در خاط��ره ام مانده ولی طعم و مزه
خوراک هایی ک��ه در طول زندگی ،چه
شماره پنجاه و شش  -بهمن 1392
بس��ا در بهترین رس��توران ه��ای داخل و
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری
خارج خورده ام از یادم رفته اس��ت.
زیرنظر شورای سردبیری
آن روز گهنبار پلویی ،وقتی دهموبد محله
همکاران :همراهان تارنمای برساد
با کفگیری که به دست داشت از در خانه
آدرس :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد احمد آرام  -کوی استادان ـ کوچه هنر 6
خارج ش��د و به دنبال او مرد بلند باالیی با
کد پستی8915817113 :
سینی پر از پلو ،همه به پا خاستند دهموبد
تلفن0351-8210881 :
اعالم کرد کس��ی از جای��ش تکان نخورد
09355466415
 -0351-8210879پیام نگار:
دورنگار:
پلو به اندازه کافی وجود دارد و به همه می
info@parsnameh.ir
الکترونیکی:
پست
رسد .در این زمان بود که تاس های مسی
است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست.
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد
از زی��ر چارقد و داخل چادر ش��ب بیرون
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اعالمنمایند

آمدند .دهموبد به همه دو کفگیر برنج می
داد و تقریب��ا تاس ها پر از برنج می ش��د.
وقتی دهموبد به انتهای کوچه رسید کمی
جمعی��ت به هم ریخت .در این لحظه تاس
ها س��ر دست بلند شد! بعد از سال ها هنوز
برق تاس های بلند ش��ده ک��ه در زیر نور
خورشید می درخشیدند ،در خاطرم مانده
اس��ت .آن روز به خیر و خوش��ی گذشت
و س��اعتی بعد کسی در کوچه های همیشه
خلوت محله ما نبود .همه رفته بودند به جز
افرادی که از محالت دیگر آمده بودند تا
برای ای��ن گهنبار پلویی کمک کنند .آنها
ه��م کم ک��م رفتند .دو روز بع��د گهنبار،
مردم��ی ک��ه از محله ه��ای مختلف آمده
بودن��د ،به خانه هایش��ان رفتند ما ماندیم و
افراد همیشگی محله.
آن روزه��ا ،ظهرها تقریب��اً همه مردها می
آمدند زیر سایه کیتار (سابات) تا استراحت
کنند .بعد از یک خ��واب کوتاه ،صحبت
شروع می شد .چند روز پس از آن گهنبار
پلویی و زیر سابات ،خس��رو (نام مستعار)
به شهریار (نام مستعار) با کنایه گفت :چرا
نیامدی پلو بگیری؟ ش��هریار گفت :سیری
شما روسفیدی ماست! خسرو گفت :زن و
بچه هایت هم نیامده بودند .خدا نکرده شما
که کین��ه ای از این خانواده به دل نداری؟
شهریار گفت :کس��ی که کینه داشته باشد
اهریمن اس��ت و من نس��بت به هیچ کس
کینه ندارم .خسرو گفت پس چرا نیامدی؟
همه ساکت ش��ده بودند و سوال و جواب
این دو نفر را گوش می دادند.
شهریار س��ال ها در هندوستان کار کرده
بود و از دس��ترنج خود آمده بود در اینجا،
باغی در رحیم آباد خریده بود و کشاورزی
می کرد .آدم خوبی بود .کم حرف می زد
ولی وقتی صحبت می کرد چون در گفته
هایش راستی و حقیقت گویی موج می زد
همه گوش می دادند .او به نوعی پیر محله
ما بود بدون آنکه نصیحت کند از تجربه و
خاطراتش می گفت.
ش��هریار ب��ه خ��ود تکان��ی داد چهارزانو
نشست و گفت :گوش کن .من سعی می
کن��م تا آنجا که ممکن اس��ت لقمه حرام
نخورم و به بچه هایم هم ندهم .ش��ما که
در هندوس��تان نب��وده ای و ای��ن خانواده
را نمی شناس��ی و از کار و بارش��ان خبر
ن��داری وگرنه نم��ی رفتی تا پل��و آنها را
بخوری .ایشان ادامه داد :شوهر این خانم
در بمبئی مغازه مش��روب فروش��ی دارد.
پارسیان و ایرانیان مقیم هند ،چندین بار به
او اعتراض کرده اند که چرا این ش��غل را
برای خود انتخاب کرده ولی گوش نداد
تا اینکه حادثه ای برای خانواده اش پیش
آمد و باز هم عب��رت نگرفته و به کارش
ادامه م��ی دهد .حاال همس��رش به حالت
قهر آم��ده ایران تا با خی��رات و کارهای
خوب ،آن کارها را ش��اید جبران کند .با
این گفته ش��هریار ،بحث باال گرفت عده
ای به طرفداری شهریار و عده ای علیه او
موضع گیری کردن��د .فرد دیگری گفت
وقتی آش نذری هم می پزند اگر صاحب
خیر پولش نامشروع باشد نباید از آن آش
خورد .ما بچه ها هم کناری نشسته بودیم
و گوش می دادیم .برای اولین بار بود که
موضوع حالل و حرام به گوشمان خورد.
مسائل دیگری را در همین گفت و گوها
ی��اد گرفتیم .آن گهنبار پلویی تمام ش��د.
در خانه ش��ان هم بس��ته ش��د ولی خانه و
خانوادهش��هریارهمچنانپابرجاس��ت.

