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وطنی هست مرا نامش
" ایران "
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بیس��ت ودوم اردیبهش��ت ماه  ،س��الگرد
درگذش��ت چه��ره مان��دگار هازم��ان
زرتش��تی و يكي از برترین هاي ریاضی
عصر معاصر ،بهش��تی روان اس��تاد پرویز
شهریاری بود.
دوس��ال از درگذشت این استاد فرهیخته
گذشت و بی مناسبت نیست تا اين روزها
ب��ا ی��ادآوری گزی��ده ای از گفت��ه های
ارزنده او به نقل از نش��ریات و رسانه های
معتبر ،یاد وخاطره اش را گرامی داريم.
" من در تمام زندگی خود در جس��تجوی
راستی ها در لب پرتگاه حرکت کرده ام "
" جنگ ،نگرانی بشر است و ایران جزیی
از جهان  .وطنی هست مرا نامش ایران"
"معتقدم كه دانش��مند مانند كس��ي است
كه در پايي��ن تپه روي ي��ك بوته گل يا
گياه خم ميش��ود و جزئيات را بررس��ي
ميكن��د و از آنچه در اط��راف گياه مي
گذرد كم و بيش غافل است ولي هنرمند
مانند كسي است كه روي تپه رفته و همه
اط��راف را مي بيند و بناب��ر اين مي تواند
قضاوتي كلي نسبت به مسايل داشته باشد
و من به اين دلي��ل كه رياضيات هم جنبه
هن��ري دارد و هم علمي به آن عش��ق مي
ورزم".
"ریاضیات ،تکیه بر عقل و اندیشه آدمی
دارد و س��ر و کارش با اس��تدالل منطقی
اس��ت و هر انس��انی ،ولو با استعداد های
ن��ه چندان درخش��ان ،می توان��د با یاری
جستن از اندیش��ه ،عقل و استدالل خود،
به ریاضیات دست یابد و آن را فرا بگیرد.
در مرحل��ه کنونی ،کس��ی از دانش آموز
ما نمی خواهد ریاضی دان باش��د و نایافته
های ریاضی را بیابد (گرچه ،رس��یدن به
چنی��ن مرزی ه��م ،ناممکن نیس��ت)از ما
م��ی خواهن��د ،چیزهایی را ی��اد بگیریم
ک��ه صدها س��ال پی��ش پیدا ش��ده و در
طول س��ده های متوالی س��وهان خورده
و به صورتی ش��فاف و قاب��ل درک به ما
رسیده اند .شاید ،شعر گفتن کار ساده ای
نباش��د ،ولی هر کس می تواند یاد بگیرد
ش��عر حاضر و آماده دیگ��ران را ،چگونه
بخواند :در کجاه��ا مکث کند ،روی چه
واژه هایی تکیه کن��د ،کجا صدای خود
را اندکی باال بب��رد و کجا پایین بیاورد و
البته ،به شرطی غزل حافظ یا رباعی خیام
را ،درس��ت و بی عیب بخواند که معنای
آن را به خوبی درک کرده باش��د .و این،
کار دشواری نیس��ت :همت و غیرت می
خواه��د و اندک��ی صرف وق��ت .تجربه
نشان داده اس��ت ،هرکس (به شرطی که
ب��ه مفهوم واقع��ی کلمه ،عق��ب افتادگی
ذهنی نداشته باش��د) ،می تواند ریاضیات
مدرسه ای را به خوبی فرا بگیرد و بر جنبه
های مختلف آن مس��لط شود؛ تنها شرط
رسیدن به چنین موفقیتی،خواستن است".
"آدمی ک��ه می خواهد زندگی کند باید
به تمام گوش��ه های زندگی و علم هایش
آشنا باش��د .در کتابخانه و خانه من انواع
کتاب ها یافت می ش��ود .م��ن به تاریخ ،
جغرافیاو ...عالقه دارم .فلس��فه را نیز کنار
نگذاشتم و آن را پیش خود فرا می گیرم.
به نظر من ریاضی پایه علوم است و برای
پیش��رفت علم در جامعه باید نخس��ت به
ریاض��ی پرداخت .با ای��ن حال می گویم
الزم است بچه ها به علوم دیگر سر بزنند
و آنها را نیز فرا بگیرند .ریش��ه هایشان را
دریابند".

دستیار ویژه ریيس جمهور :

فرهنگ ایرانی بدون فرهنگ زرتشتی قابل فهم نيست
فرهن�گ ای�ران اص�ل تفکیک ناپذیر اس�ت ب�ا تاریخ ،
ادبی�ات و فرهن�گ زرتش�تي و امکان ندارد که کس�ی
بتواند ایران و فرهنگ ایران را بدون توجه به پیشینه و
دین باستانی آن بشناساند.
حجت االسالم والمسلمین یونس��ی ،دستیار ویژه ريس جمهوري
در ام��ور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در نشس��ت تحقیقاتی
كه با عنوان "جهت گیری جدید در مطالعات زرتش��تی" توس��ط
گروه پژوهش��ي يادگار باستان
برگزار ش��د با اعالم اين مطلب
افزود:جوه��ره همه ادیان به نظر
من سه اصل است که همه ادیان
در آن س��هیم هستند .مهم ترین
آن خداپرس��تی است.دعوت به
پرس��تش خدا .این اولین آموزه
همه پیامبران اس��ت.دوم اخالق
،یعن��ی داش��تن صف��ات عالی
خدایی و انس��انی برای زیستن و
س��وم وعده به یک آینده بسیار
خ��وب و زندگی خوب ،چه در
این دنیا چه بعد ازاین دنیا .بش��ر
در هر زمانی و در هر زمینی ،به
اين سه اصل نيازمند است.
وي با اش��اره ب��ه اينكه فرهنگ
ایران برای ما ایرانیان بسیار مهم
است گفت :فرهنگ ایران اصل
تفکیک ناپذیر است با تاریخ و
ادبیات و فرهنگ زرتشتي است
و تاریخ ایران ب��دون این  ،فهم
ناشدنی است.
وي گفت :ایران مهد همه ادیان
است .ایران گاهواره پرورش و
نگهبانی همه ادیان اس��ت .بگذریم اگر در ی��ک موقعیتی گاهی
حاکمانی متعصب س��بب فرار وگریز بخش��ی از ایرانیان شده اند
ولي واقعيت اين است كه آناني كه به جاهای دیگر مثال هندوستان
رفتند ،هندوستان را ایرانی کرده اند .ما ایران را از مرز چین تا شبه
قاره هند تا قفقاز شمالی  ،جنوبی و خلیج فارس و خزر مي شناسيم
و همه این ها معطر است به فرهنگ ایرانی و دین ایرانی و حضرت
(اشو)زرتش��ت ،و انچه که مهم هس��ت برای ما این است که این
فرهنگ این قابلیت و ظرفیت را داش��ته اس��ت که این ادیان را در

طول تاریخ در خانه خودش نگاه داشته است.
وي گف��ت :کورش ی��ک پیغمبر بود ،کورش یک ش��اه نبود ،از
نظ��ر ما یک پیامبر و یک معلم آس��مانی بود که بزرگترین تمدن
بش��ری را برای نخستين بار در مهد زمین پی نهاد بر اساس اخالق،
انسانیت ،صلح و انسان دوستی .شخصیتی که دنیا را فتح کرد ولی
خونریزی و آدم کش��ی و نسل کش��ی نکرد و حرمت همه ادیان
را حف��ظ کرد .وقتی که بابل را فتح ک��رد  ،به مردم اجازه داد که
دی��ن خود را حفظ کنند .با این که آيين
زرتشت آیین هخامنشیان بود ولی مردم
را مجب��ور نکرد که به آیین زرتش��ت با
زور گرای��ش پیدا کنند .ای��ن اخالق و
منش ایرانی است.
دکت��ر فرزان��ه گشتاس��ب مدی��ر گروه
پژوهش��ی ی��ادگار باس��تان نی��ز در این
نشس��ت از اهداف تاس��یس ای��ن گروه
پژوهش��ی ک��ه دارای مجوز رس��می از
وزارت عل��وم ،تحقیق��ات و فن��اوری
است سخن گفت،س��پس دکتر دیانگ
از دانش��گاه لیدن هلند که سابقه طوالنی
تحقی��ق در دین زرتش��تی دارد ،با ارائه
مقاله ای آخرین بررس��ی های علمی در
این زمینه را بیان کرد.
دکت��ر اس��فندیار اختی��اری یک��ی از
موسس��ین گروه پژوهشی یادگار باستان
نیز با قدردانی از کلیه حاضران و افرادی
که برای تش��کیل این جلس��ه همکاری
کردند ،تاکید کرد :تحقیق بدون حضور
در جم��ع زرتش��تیان نمی توان��د کامل
باشد ،موضوعی که توسط دکتر دیانگ
نیز تایید گردید .وی سپس آمادگی این
پژوهش��کده را برای برق��راری ارتباط با
دانش��گاه های کش��ور هلند در این زمینه و زمینه های مشابه اعالم
کرد.
دراین نشس��ت مدی��ر بخش ایرانشناس��ی مرکز دای��ره المعارف،
 ،اس��اتید بخش زبان و ادبیات فارس��ی و زبان های ایران باستان،
پژوهش��گران پژوهشکده یادگار باس��تان  ،ریس انجمن زرتشتیان
تهران ،رييس انجمن دوس��تی ایران ،س��فیر هلند در ایران ،رئیس
و نایب رئی��س انجمن موبدان ،گروه��ي از موبدیاران و محققان
مهمان بودند.

طراحي سواالت امتحان ديني با مشاركت همه آموزگاران
پرس�شهای هماهنگ،همان پرس�شهای طرحشده
توس�ط آم�وزگاران سراس�ر کش�ور ب�وده اس�ت و
پرس�شهای ای�ن آزمونه�ا در یک ج�ای خاص و
توسط یک نفر طراحی نشده است.
دكتر اس��فنديار اختياري نماينده زرتش��تيان در مجلس شوراي
اس�لامي در بیست و ششمین نشست کارگروه دینی نمایندگان
انجمن ها و ارگان های زرتش��تی سراسر کشور كه در سازمان
جوانان زرتشتی تهران(فروهر) ،برگزار شد،با اعالم اين مطلب
گفت :در طراحي س��واالت تمامی آموزگاران مشارکت دارند
و كارگروه فقط جمع بندي آنها را برعهده دارد.
در اي��ن رابطه مقرر ش��د تا در دوره بازآم��وزي نحوه طراحي
سوال به كليه مربيان و آموزگاران آموزش داده شود و چنانچه
پيشنهادي براي بهبود روند اين موضوع نيز وجود دارد در جلسه
بعدي كارگروه مطرح گردد.
در اين نشس��ت دادب��ه اورنگی؛ نای��ب رییس س��ازمان فروهر به
نمایندگی از هیئت مدیره س��ازمان با تاکید به اهمیت یکپارچه
ب��ودن و امنیت برگزاری آزمون ،از تمام��ی نمایندگان انجمن
های زرتش��تیان شهرهای یزد ،کرمان ،ش��یراز ،کرج ،اصفهان،
تهران براي همت واالیش��ان و هماهنگ��ی در برگزاری آزمون
ترم نخس��ت و پایانی کالس های دینی دانش آموزان مدارس
غیر زرتشتی ایران ،سپاسگزاری كرد.
آمادهسازی کتاب اوستا ديگر موضوعي بود كه در اين نشست
مطرح و مقرر ش��د ،انجمن موبدان تهران ،هرچه س��ریع تر متن
دیندبیره و فارسی اوستای بایسته و برگردان آن را برای استفاده
در کتابهای درس��ی دانش آموزان ارایه نماید که پیش��تر نامه

آن توس��ط دبیرخانه کارگروه به انجم��ن موبدان تهران تقدیم
شده است.
گروه نگارش کتابهای درسی دینی و اوستاي دوره دبستان نيز
در اين نشست ،گزارش��ی از پیشرفت و آمادهسازی کتابهای
درسی را ارایه نمودند.
در ای��ن خصوص موبديار دكتر راش��ين جهانگي��ري از آماده
شدن كتاب اوستاي س��ال سوم دبستان در ابتداي مهرماه سخن
گفت و س��پس بهنام مرادیان گفت :در مهر  ،1393کتابهای
دینآموز چهار س��ال نخست دبس��تان در اختیار دانشآموزان
خواهد بود،وي از عرضه کتابهای درسی دینی در قالب یک
کتاب(دینآموز) برای استفاده آسانتر دانشآموزان خبر داد.
در بخش ديگري از اين نشست ،بیژن نوشیروانی مشاور گروه،
در مورد نشس��ت مش��ترک با کارشناس��ان روانشناسی انجمن
خیریه پزش��کان زرتش��تی پیرامون عرضه خدمات آموزش��ی-
کارگاهی ،مشاورهای و روانشناس��ی از سوی این انجمن برای
مقاطع گوناگون تحصیلی ،توضیحات��ی را ارایه كرد .همچنین
از فعالیت های جانبی این گروه همچون تولید س��ی دی «آوای
دین بهی» و عرضه آن به دانشآموزان زرتشتی سراسرکشور و
مهدکودکهای زرتشتی ایران خبر داد.
برگ��زاری کالسه��ای بازآموزی س��االنه آم��وزگاران دین
زرتش��تی ،واپس��ین بخش این نشس��ت بود .مح��ل برگزاری
بازآموزی س��االنه دبیران دین زرتش��تی ،پردیس مارکار یزد
و در روزهای  26تا  28تیرماه ،پیش��نهاد ش��د ک��ه با موافقت
همون��دان کارگ��روه و نماینده کمیس��یون دینی اس��تان یزد،
تصویب شد.

خــبرهای کوتاه

نخستین چهره گهنبار سال برگزار شد

میدیوزرم گاه ،نخس�تین چهره گهنبار امس�ال با
برپایی آیین واج یشت در آتشکده تهران آغاز و
با گهنبارخوانی زرتشتیان همه شهرهای زرتشتی
نش�ین ای�ران ،ای�ن آیی�ن داد و ده�ش گرامی
داشته شد.
اردیبهش��ت ،ماه داد و دهش و ش��کر و ش��ادمانی است.
نخس��تین چهره گهنبار امسال با برپایی آیین واج یشت در
آتشکده تهران آغاز شد .زرتشتیان با حضور در آتشکده،
با اوستاخوانی موبدان در این آیین معنوی هم بهره شدند.
این آیین با پذیرایی صبحانه از باشندگان به پایان رسید.
همچنین گهنبارخوانی در این ماه بهانه ای بود تا شاگردان
و یاران ش��ادروان کس��را وفاداری گرد هم آیند و آیین
گهنباری را در آدریان ب��زرگ تهران برگزار کنند .خانه
فرهنگ و هنر و پذیرشگاه پارسایی تهران از جمله دیگر
مکان هایی بودند که آیین گهنبار در آنها برگزار شد .در
پذیرش��گاه پارس��ایی آیین گهنبار به یاد شادروان مهربان
پارسایی برگزار شد.

گستردن سفره سپید و پر از فراوانی بر دامان سبز دماوند،
آخرین گهنبار برگزاری ش��ده در اردیبهشت ماه بود که
طنین کالم مانتره را در گوش دماوند نواخت و همازوری
و هم بهره گی زرتش��تیان را در آیی��ن گهنبار به تصویر
کش��ید .گروه هایی از هم کیش��ان در چندین روز آیین
گهنبار را در ای��ن مکان برگزار کردند .همچنین گروهی
از پارسیان هند نیز به رسم دیرینه شان آیین گهنبارخوانی
را در دماوند برپا داشتند.
آیین گهنبارخوانی در س��ایر شهرهای زرتشتی نشین نظیر
یزد ،کرمان  ،ش��یراز ،البرز و غیره نیز با حضور هم کیشان،
اوستاخوانی موبدان و پخش لرک و شیرینی گرامی داشته
شد.
آیی��ن گهنب��ار  ،آیی��ن داد و دهش اس��ت که ریش��ه در
فرهنگ کهن ایرانی -زرتش��تی دارد .شش چهره گهنبار
در هر سال برگزار می شود که هر چهره مجال پنج روزه
ای اس��ت ب��رای نیایش خوان��ی ،س��پاس داده های نیک
خداوندی و پاس داشت فراوانی ها و بخشش از آن.

مراس�م «قدردانی از ش�هدا و ایثارگران پیروان
ادیان توحی�دی»  ،با اکران
خصوصی فیلم سینمایی «چ»
و ب�دون حض�ور «ابراهی�م
حاتمیکیا»  ،برگزار شد.
پ��س از نمای��ش فیل��م ،در ابتدا
نماین��ده زرتش��تیان در مجل��س
شورای اس�لامی با گالیه از عدم
حض��ور حاتمیکیا در مراس��می
که ب��رای تجلی��ل از خانوادههای
ش��هدا و ایثارگ��ران ایرانی��ان
غیرمس��لمان برگزار شده ،گفت:
امروز نمی خواه��م راجع به یک
ایرانی زرتش��تی ک��ه در طراحی
پل پیروزی ایران در دفاع مقدس
همکاری داشته است یا از رشادت
فرد دیگری که در س��رپل ذهاب
ش��هید شده اس��ت صحبت کنم،
امروز می خواهم راجع به رس��تم

صحبت کنم.

رستم هم میتواند برای ایران بجنگد

از بی س��یم چی ایرانی زرتشتی صحبت
کن��م ک��ه در دفاع مقدس اس��یر ش��د،
شکنجه ش��د ولی اطالعات جنگ را لو
نداد و آنقدر مقاومت كرد تا ایشان را به
شهادت رساندند.
نماین��ده ایرانیان زرتش��تی ادام��ه داد ما
خاطرههای��ی ک��ه در آن اس��طوره ه��ا
وجود دارند  ،بس��یار داری��م ،ای کاش
حاتمیکی��ا اینج��ا ب��ود و میگفتیم که
جنگ این اس��ت .ام��ا افتخ��ار من این
است که اگر با فرزندم صحبت میکنم،
میتوانم از اس��طورههایی ملموس با او
حرف بزن��م تا اگ��ر میخواهند بزرگ
باشند مثل این بزرگ مردان اسطورهای
باشند .قرار نیست مانند همه داستانهای
تلویزی��ون «رس��تم» دزد و «اس��فندیار»
قاچاقچی باشند؛ زیرا هم رستم میتواند
برای ایران بجنگد و هم اسفندیار.
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*آموزش آیکیدو در خانه نرگس
انجمن زرتش��تیان تف��ت و توابع مقیم ته��ران یک دوره
آم��وزش هنر دفاع ش��خصی آیکی��دو را در خانه نرگس
برگزار می کند.
قرار اس��ت این دوره ها در روزهای یکشنبه برای بانوان و
روزهای چهارشنبه برای آقایان برپا شود.ساعات برگزاری
این کالس ها نیز از ساعت  18:30تا  20اعالم شده است.
*انتشار اولین اثر ترانه سرای زرتشتی
اولین تران��ه فردین نمیرانیان با عنوان " تو که نیس��تی " با
صدای امید صدیقی در فضای مجازی منتشر شد.
این ترانه با حال وهوایی خاص و با آهنگس��ازی و تنظیم
فرید صدیقی از س��وی استودیوی خورش��ید منتشر شده
است.
*کتاب تست درس دینی اقلیت ها منتشر شد
کانون دانشجویان زرتشتی کتاب تست درس دینی اقلیت
ها را برای کنکوری های امسال منتشر کرد.
این کتاب که در راستای جمع بندی درس دینی اقلیت ها
طراحی شده است شامل سواالت کنکورهای سراسری از
سال  85الی  92به همراه پاسخ تشریحی می باشد.
این کتاب عالوه بر بخش مش��ترک دینی اقلیت ها ،سوال
های اختصاصی دینی زرتش��تیان را نیز ش��امل می ش��ود.
همچنی��ن ب��رای ارزیابی بهتر اهمیت ه��ر درس ،در پایان
کتاب نمودارهایی آورده ش��ده که درصد سوال های هر
بخش را نس��بت به کل سواالت نشان می دهد .همکیشان
م��ی توانند این کت��اب را در مح��ل کانون دانش��جویان
زرتشتی تهیه نمایند.
*برنامه های تابستانی مهد دکتر پرورش
مهدک��ودک دکت��ر بهرام پ��رورش وابس��ته ب��ه انجمن
زرتش��تیان تهران برنامه ها و کالس های تابستانی خود را
برای کودکان ونوجوانان سنین  5تا  14سال اعالم کرد.
آم��وزش دین دبی��ره ،کالس های ورزش��ی  ،دوره های
هنری از جمله برنامه های اعالم شده است.
کالس های ورزش��ی ش��امل  :فوتب��ال  ،ش��نا  ،والیبال ،
بس��کتبال  ،ژیمناس��تیک  ،بدمینتون و اسکیت در باشگاه
شهید کشوری به همراه سرویس رفت و برگشت  ،کالس
های آم��وزش مهارت ه��ای یادگیری و رفع اش��کاالت
ریاض��ی ودیکته کودکان در مفاطع دبس��تان و راهنمایی،
دوره های روانشناس��ی ،مهارت های زندگی  ،خالقیت و
کالس فرزند پروری برای والدین و برنامه های گردش��ی
وعلمی برای کودکان ونوجوانان از دیگر برنامه های این
مهد برای تابستان خواهد بود.
ثب��ت نام این کالس ه��ا از  17خردادماه تا هش��تم تیرماه
اعالم شده است.
*موفقیت دانش آموز زرتشتی
یس��نا بهمردی دانش آموز پایه چهارم ابتدایی دبستان گیو
توانس��ت در مس��ابقات ژیمناستیک و مش��اعره  ،عنوان
نخست را کسب کند.
این نونهال زرتش��تی با حضور در رقابت های ژیمناستیک
قهرمانی آموزش��گاه های ش��هر ته��ران  ،و ازبین تمامی
دانش آموزان این مقطع عنوان نخس��ت را کس��ب کرد .
وی همچنین در رقابت های مش��اعره نیز توانست با کسب
مقام نخست افتخار آفرین باشد.
*برگزاری اردوی  36کانون
سی و ششمین اردوی دانش آموزان زرتشتی در روزهای
نوزدهم تا بیست وشش��م امردادماه در مارکار تهرانپارس
برگزار خواهد شد.
متقاضی��ان ثبت ن��ام در اردوی کانون ت��ا  11خوردادماه
فرصت دارند تا درخواس��ت خود را برای شرکت در این
اردو ارس��ال نماییند  .شرکت کنندگان باید  14تا  18ساله
باشند.
اف��راد متقاضی می توانند به ص��ورت اینترنتی از تارنمای
کانون فرم ثبت ن��ام را دریافت کرده و به همراه مدارک
درخواس��تی با پست پیشتاز به نش��انی کانون دانشجویان
زرتشتی ارسال نمایند.
در صورت عدم دسترس��ی به اینترنت نیز تعداد محدودی
ف��رم ثبت نام دراختیار انجمن های محل س��کونت دانش
آموزان قرار گرفته اس��ت.تهرانی ها نیز می توانند حضورا
به محل کانون دانشجویان زرتشتی مراجعه نمایند.

با حضور هم کیشان و نیایش خوانی

خبــر

بررسي «آموزش و پرورش » در جامعه زرتشتی

س�ومين همای�ش رس�تار همزم�ان ب�ا آیی�ن
زادروز روانش�اد رامین رس�تم ش�هرت ،س�ه شنبه
23اردیبهش�ت ماه در تاالر ماهیار اردش�یر قاس�م
آباد برگزار شد .
ساسان فرودی دبیر انجمن یانش وران مانتره به نمایندگی
از همون��دان این انجم��ن به حاضرین خی��ر مقدم گفت
و با اش��اره به تاریخچه ی آموزش و پ��رورش در جامعه
زرتش��تیان یزد ،یادآور ش��د که امروز باید نگاه نوینی به
آموزش و پرورش داشت .
دکتر اس��فندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی دیگر
س��خنران ابتدای مراسم بود ،وی از روانشاد رامین شهرت
یکی از جوانان فعال جامعه زرتش��تی و دیگر جوانانی که
در این چند ساله از میان ما رفته اند یاد کرد و از حرکتهای
نوین��ی گفت که در این چند س��اله در مدارس زرتش��تی
اتفاق افتاده است.
در اين همايش ش��ش نوش��تار ارايه ش��د .آرمان فالحتی
با نوش��تار تمرین دموکراس��ی در مدارس ،سخنانش را با
اهمیت تک تک افراد در جامعه امروز زرتشتی آغاز کرد
و س��پس به جامعه گریزی بخش��ی از جامعه اشاره کرد و
تاکید کرد که باید به سمتی برویم که این جامعه گریزی
کاهش یابد.
پیشنهاد فالحتی آغاز تمرین دموکراسی از مدرسه ها بود،
وی به رویکرد مشارکتی اشاره نمود که بر این اساس تمام
دانش آم��وزان در قالب گروه های چند نفره در آموزش
نقش دارند .

کامبیز رستمی به نمایندگی از گروه رایناگ ديگرشركت
كننده همایش رس��تار بود .وی با اش��اره به نیاز به مهارت
آموزی در کنار یاد گرفتن دانش  ،گفت :در دنیای امروز
که همه چیز به س��رعت تغییر م��ی کند ما باید از کودکی
برخی مهارت ها را بیاموزیم ،اما با ش��یوه ی فعلی مدارس
ما این روش امکان پذیر نیست.
آناهیتا کش��اورزیان در نوش��تار خود به ارائه گزارشی از
اجرای طرح بهبود کیفیت آموزشی در یزد پرداخت و به
برنامه های پیشنهادی برای سال آینده اشاره کرد .
فرانک نمیرانیان نيز در نوش��تار خود به ناکارآمد بودن و
قوی ب��ودن روش های تدریس ام��روز در مدارس ایران
اشاره کرد و خواستار استفاده از روش های نوین تدریس
شد.
وی از الگ��وی آم��وزش یادگیرنده مح��ور که در آن
دان��ش آموزان و معلم با همدیگ��ر در مورد هدف ها،
محتوا و فعالیت ه��ا تصمیم می گیرند در مقابل الگوی
آموزش��ی معلم محور یاد کرد و گفت متاسفانه امروز
ما هنوز از روش های  60س��ال پیش استفاده می کنیم .
افروز اخترخاوري نوش��تار پنجم همایش را ارائه داد ،وی
در س��خنانش از دلبستگی و هوش هیجانی و نقش آن در
آم��وزش و پرورش گفت و از خانواده ها خواس��ت تا در
رفتار با فرزندانشان به این موارد توجه نمایند.
بهنام مرادیان در نوش��تار پایانی س��ومین همایش رستار به
نمایندگ��ی از گروه نگارش کتاب های دینی دبس��تان از
ویژگی های آموزگاران دینی سخن گفت .
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گزارش
*

روزهاي جنگ و دفاع
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جنگ بالي خانمان س�وزي اس�ت ،اما زمانی كه جن�گ  ،تنها راه دفاع از
خاك ميهن باش�د  ،از آن گريزي نيس�ت .س�وم خورداد روز آزاد سازي
خرمش�هر است .خرمش�هري كه به خيال باطل متجاوزان ،غصب شد غافل
از آنكه فرزندان اين سرزمين به بهاي خون آن را باز خواهند گرفت که
باز گرفتند .اين روز بهانه اي شد تا خاطرات روزهاي جنگ و اسارت را با
دو تن از همكيشاني كه آن روزها را تجربه كرده اند و اسارت كشيده اند
و اكن�ون در دهه چهل زندگي  ،كول�ه باري از خاطره و تجربه را دارند
 ،مرور كنيم .
در ابتدا بفرمائید که متولد چه س�الی هس�تید و از چند س�الگی به خدمت
سربازی رفتید ودر کدام نیرو خدمت کردید :
فرش��ید افش��اری  :متولد سال  1346هس��تم  .در تاریخ  19مهر  1365در  18سالگی به
خدمت رفتم  .محل آموزش��م هم نیروی زمینی لش��گر  16زرهی در قزوین بود و بعد به
منطقه ابوغریب اعزام شدم.
رس��تم خرمدین  :متولد س��ال  1347و همانند فرش��ید در  18س��الگی وقتی نتوانستم به
دانش��گاه بروم به خدمت رفتم  .تاریخ اعزام به خدمتم  18امرداد س��ال  1366بود که به
نیروی زمینی ارتش لش��گر  16زرهی در پادگان صفر ی��ک تهران رفتم  .بعد از دوران
آموزش��ی و دوره درجه داری و کد گش��تی شناس��ایی که  5ماه طول کش��ید به منطقه
ابوغریب بین دهلران وفکه اعزام شدم.
در کدام منطقه عملیاتی اسیر شدید :
رس��تم خرمدین  :من پس از دوران آموزشی در همان پادگان صفر یک آموزش درجه
داری و کد گش��تی  ،شناس��ایی دیدم  .بعد از  5ماه به خاطر آموزشی که دیده بودیم به
منطقه اعزام ش��دیم .چون وظیفه ما شناسایی دشمن بود  ،من همیشه جلوتر از خط مقدم
و در واقع در دل عراقی ها بودم  .منطقه عملیاتی که من اس��یر ش��دم جایی بود به اس��م
ابوغریب در  35کیلومتری داخل خاک عراق .
فرشید افش��اری  :من هم همانند رستم در همان منطقه ابوغریب در فاصله بین پل کرخه
تا دهلران اسیر شدم .
از روزی که اسیر شدید بگوئید:
فرشید افش��اری  :آن موقع خدمت سربازی  28ماه
بود ومن درس��ت در  12ماهگی خدمتم درروز21
تیرماه س��ال  1367اسیر شدم  .خاطرم هست در آن
روز عملیات دیگری درمنطقه ای دیگر جریان بود
درنتیجه نیروهای پش��تیبانی را ب��ه آن منطقه اعزام
کرده بودند .هم��ان روز از صبح زود ،عراق منطقه
را ب��ه زیر رگبار ت��وپ وتان��ک و  ....گرفته بود و
دو س��اعت تم��ام آتش بر روی س��رما می ریخت.
به صورتی که ما حتی امکان خروج از س��نگرهای
خود را هم نداش��تیم .در این بین شیمیایی هم زده
بودند که امکان تنفس و دید را از ما گرفته بود .بعد
از دوس��اعت که منطقه زیر رگبار بود عراق آتش
خ��ود را عقب تر برد که تازه توانس��تیم از س��نگر
بیرون بیائیم  .وقتی که از س��نگر بیرون آمدیم کماکان گلوله بود که از کنارمان رد می
ش��د .در همین بین هم یگ گلوله توپ در سه متری من بر زمین خورد و ترکشی از آن
 ،به گردن من برخورد که هنوز هم آن ترکش در گردنم باقی مانده است .واقعا شرایط
س��ختی بود .فرمانده گروهان با دیدن ش��رایط گفت که بهتراست به عقب برگردیم تا
ش��اید بتوانیم جلوی عراقی ها را س��د کنیم .بعد از کمی عقب رفتن با وجود هوایی پر
ازگرد و خاک و چشم هایی که از شیمیایی متورم و قرمز شده بود پرچم هایی را دیدیم
که فک��ر کردیم نیروهای کمکی ایرانی هس��تند  .وقتی به 50متری پرچم ها رس��یدیم
تازه فهمیدیم که عراقی هس��تند .من در آن لحظه جلوتر از بقیه بچه ها بودم و این اولین
برخ��ورد من ب��ا عراقی ها بود که نمی دانس��تم باید چکار کنم  .عراق��ی ها تفنگ های
خودش��ان را به سمت ما گرفته بودند و من هم با تفنگی در دست  ،مانده بودم چه کنم .
یکی از نیروها به دومتری من رس��ید و من هم بی خبر از اینکه بچه ها تفنگ هایش��ان را
انداخته اند  ،روبرویش ایس��تاده بودم  .که یکدفعه تیری به سمت دست راستم شلیک و
باعث ش��د بر زمین بیافتم  .چون از بچه ها هم خبر نداش��تم خودم را به بیهوشی زدم  .از
طرفی مدام صدای رگبار می شنیدم که تصور کردم تمام بچه ها را کشته اند  .در حالت
درد و گیجی منتظر بودم که تیرخالصی هم به من بزنند  .در همین حین دونفر زیر بغل
من را گرفتند و از زمین بلند کردند .تازه فهمیدم که بچه ها اس��یر شدند و آن رگبار هم
برای ترساندن آنها بوده است.
رس��تم خرمدین  :من هم  21تیرماه  67اس��یر ش��دم .کار گروهان ما به نس��بت گروهان
فرش��ید راحت تر بود .ما نزدیک خود عراقی ها بودیم وامکان زدن ش��یمیایی نداشتند.
چون به خودش��ان هم آسیب می رسید برای همین فش��ار کمتری بر روی ما بود .تقریبا
س��اعت  6صبح عراقی ها عملیات را ش��روع کردند ،تا ساعت  9صبح مقاومت کردیم .
بعد به خاطر اتمام مهمات  ،مجبور شدیم به عقب برگردیم تا از زاغه ها مهمات برداریم.
وقتی به س��مت عقب برگشتیم  ،دیدیم که عراقی ها پش��ت سرما که بچه های پشتیبانی
بودند را ش��یمیایی زده اند  .وقتی ماس��ک زدیم و رفتیم داخل منطقه شیمیایی ،خیلی از
بچه ها با دهان کف کرده ش��هید ش��ده بودند .بعد از اینکه مهمات جمع کردیم دوباره
برگشتیم به منطقه و تا ساعت  10:30دفاع کردیم ولی دیگر مهمات تمام شد واز طرفی
هیچ نیروی پش��تیبانی هم مارا حمایت نکرد .وقتی اولین تانک وارد خاکریز ایران ش��د
فرمانده گفت که کاری نمی ش��ود کرد و بهتر است فرار کنیم .آن موقع ما سه تا ماشین
داشتیم  .دو دستگاه جیپ که بر روی یکی توپ  106نصب بود و یکدستگاه آمبوالنس
 .فرمانده گفت با یکی از ماش��ین ها به س��مت دهلران می رود  .به من هم گفت با جیپ
ازسمتراست:رستمخرمدين،فرشيدافشاري
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به سمت ابوغریب برگردم و یک نفر دیگر هم با آمبوالنس به سمت موسیان برود .قرار
ش��د هرماش��ین هرچند نفر که می تواند را بردارد و فرار کند وقرار ش��د هرکسی سالم
رس��ید عقب ،اطالعات بدهد تا نیروهای کمکی بیاید.من به همراه  5نفر به س��مت تنگه
ابوغریب برگش��تم .تنگه ابوغریب همانطور که از اس��مش پیداست یک طرفش کوه و
س��مت دیگرش دره بود .من در ذهنم بود که تنگه را رد کنم و به س��مت دهلران وپل
کرخه ونیروهای خودی برس��م .وقتی رس��یدیم نزدیکی های تنگ��ه از دور تانک هایی
را دی��دم که به تصورم نیروهای خودی می آمد .وقتی نزدیکتر ش��دیم فهمیدیم که در
دوس��اعتی که آتش بر روی منطقه ریخته می ش��د  ،عراقی ها با هلی کوپتر تانک های
خودشان را در تنگه مستقر کرده اند .وقتی یکی از تانک ها لوله توپش را به قصد شلیک
به سمت ما گرفت  ،همگی از ماشین  ،خودمان را به بیرون پرت کردیم و بعدش هم اسیر
شدیم .وقتی تنگه بسته می شد دوکار می شد کرد یا باید خودت را به دره می انداختی یا
باید اسیر می شدی .بعد از اسارت وقتی که ما  6نفر را به قرنطینه ای داخل منطقه بصره
بردند فهمیدیم که دوماشین دیگر نیز به اسارت گرفته شده اند.
از گرمای منطقه برایمان بگوئید :
رستم خرمدین  :من تنها می توانم بگویم که وقتی یک عدد تخم مرغ را بیرون از سنگر
می گذاش��تیم ظرف  3دقیقه زرده و سفیده اش پخته می شد .بهترین وصف من از گرما
همین است  .روز عملیات هم چون شیمیایی زده بودند کال آب بدن تمام شده بود وهمه
به مشکل خورده بودند  .برای همین تنها چیزی که به دردمان می خورد آب بود.
فرش��ید افش��اری  :گرما به حدی بود که هر 5دقیقه یکبار می بایس��ت گلویت را خیس
کنی وگرنه دهانت خش��ک می شد و عمال نمی توانستی از خشکی دهانت را باز وبسته
کنی .وقتی ما اسیر شدیم عراقی ها برای عقب بردن ما مشکل داشتند و ماشین وامکانات
خوبی برای اینکار نداش��تند.وقتی به تانکر آبی می رس��یدیم برایمان مهم نبود عراقی ها
قرار اس��ت با ما چه کنند  .همه به آب هجوم می بردیم  .ش��اید باورش سخت باشد ولی
آب داخل تانکر نزدیک به  80درجه بود ولی از بس تشنگی فشار آورده بود که تندتند
همان آب داغ را می خوردیم .بهتراس��ت بگویم که اگردر آن منطقه  ،بهترین سالح ها
را هم داشتی ولی قمقمه آبی نداشتی  5دقیقه هم نمی
توانس��تی دوام بیاوری.خصوصا بعضی اوقات مجبور
ب��ودی بدوی و اگر آب نبود بع��د از  100متر دهانت
قفل می شد.
از روزی که همدیگر را دیدید  ،بگوئید :
فرشید افشاری  :من و رستم در یک لشگر بودیم ولی
تا روز اسارت اصال همدیگر را ندیده بودیم ودرست
همان روز من فهمیدم که رس��تم هم اس��یر شده است
که به این خاطر خداراش��کر کردم .علتش هم این بود
که به خاطر اسارت به شدت ناراحت و غمگین بودیم
ولی با دیدن رستم  ،ته دلم شاد شد و امیدوار شدم .
رس��تم خرمدین  :بعد از اینکه ب��رای قرنطینه به بصره
رفتیم و بچ��ه ها را با اتوبوس به اردوگاه های مختلف
می بردند .من و فرش��ید به یک اردوگاه رفتیم که در
آنج��ا همدیگر را دیدی��م .در آن لحظ��ه  ،همین که
دیدیم تنها نیستیم خودش مایه امیدواری بود ولی عمال بعدش تنها شدیم چون فرشید به
آسایش��گاه دیگری رفت و من هم به جای دیگری  .ما در یک لحظه همدیگر را دیدیم
وبعدش  ،دیگر خبری از هم نداشتیم.
در واقع شما کنار هم بودید ولی همدیگر را نمی دید :
رس��تم خرمدین  :همانطور که گفتم وقتی ما اسیر شدیم تا پایان جنگ در یک اردوگاه
بودیم ولی فرصتی برای دیدن همدیگر نبود .وقت آمار همه باید می نشستیم به صورتی
که س��رها به س��مت پائین بود طوری که تنها پای خودمان و نهایتا مچ پای نگهبان های
عراقی را می دیدیم .اصال اجازه نداش��تیم سرمان را باال کنیم  .برای پیاده روی هم فقط
دونفرحق داش��تند باهم راه بروند و کس��ی اجازه نداش��ت به آسایش��گاه دیگری برود .
برای همین بعد از روز اول من اصال فرش��ید را ندیدم بعد از اینکه جنگ هم تمام ش��د و
سختگیری ها کمتر شد که من را به اردوگاه دیگری بردند واز فرشید دور شدم.
فرش��ید افشاری  :من و رستم در یک کمپ بودیم ولی فقط روز اول و روز آزاد سازی
همدیگ��ر را دیدیم .البته بعضی اوقات از دور رس��تم را می دیدم ولی فاصله خیلی دور
بود وامکان ارتباط وجود نداشت.
از اسارت و شرایط آنجا بگوئید :
رستم خرمدین  :سختی های اسارت بستگی به رفتار ما داشت  .اگر روبه روی عراقی ها
می ایستادی آنها تورا شکنجه می دادند .زدن با باتوم و کابل به صورت دسته جمعی که
عادی بود .تنبیه هایی هم بود که بیش��تر حالت عصبی کردن داشت از جمله اینکه توی
گرما  ،زمین خاکی بزرگی را نشانت می دادند و می گفتند باید با دست  ،تمام چاله های
این محوطه را با خاک پرکرده و تمیز کنید .
فرش��ید افش��اری  :از لحاظ غذایی هم فشار زیادی روی ما بود .برای شام یک عدد مرغ
می دادند که برای  25نفربود .س��هم هر نفر دو قاشق مرغ بود .صبحانه هم چیزی به اسم
شوربا می دادند که عدس و برنج جوشیده ای بود که به هر نفر سه قاشق می رسید .ناهار
هم س��ه قاشق برنج بود  .در هر فصل در کنار برنج ناهار  ،بادمجان جوشیده  ،یا گوجه ،
یا بامیه و یا کلم جوش��یده می دادند .کل س��ه وعده غذایی ما یک لیوان می شد که آن
راهم نگه می داشتیم  ،ساعت  11شب میخوردیم تا حداقل ته دلمان را بگیرد که بتوانیم
بخوابیم وگرنه از گرسنگی خوابمان نمی برد.
دو تکه نان نیز اند ازه کف دس��ت بهمان می دادند که فقط می ش��د پش��ت و روی آنها
را که کمی برش��ته بود خورد .داخل نان همه چیز از جمله  :سوسک  ،پرکاه و .....دیده
می شد که البته بعضی ها از زور گرسنگی  ،کل نان را نیز می خوردند .....ادامه دارد

فرهنگ

«همنشینی با که رواست؟»
موبدیار دکتر راشین جهانگیری

میکند و همنشینی با بَدان ،هستی و وجود
انسان را به بدی نزدیک میسازد.
پس�ر ن�وح ب�ا بَ�دان بِنِشس�ت
خاندان نَ ُب َو َتش ُگم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند
پی مردم گرفت و مردم شد»
(سعدی)
ش��اید ای��ن بزرگنماییه��ای ش��اعرانه
و سرش��ار از حکم��ت ،از روی اهمی��ت
وی��ژه تاثیرگ��ذاری و تاثیرپذیری انس��ان
و محی��ط او (ش��امل خانواده ،دوس��تان،
محیط زندگی ،عرف اجتماعی ،بنیانهای
فرهنگ��ی  -رفت��اری و قوانی��ن حاکم بر
آن محی��ط و )..باش��د اما از س��وی دیگر

دینداران از جان گذشته

يادداشت

چند سال پیش و در زمانی که می بایست صبح های زود ،چه در سرما و چه در گرما،
برای خرید شیر مصرفی در صف طوالنی می ایستادیم و همه هموطنان پس از نوبت
گرفت��ن دور هم جمع می ش��دند و درباره موضوعات مختل��ف صحبت می کردند،
فردی تحصیل کرده داستانی را تعریف کرد که تاکنون تاثیری ویژه در ذهنم به جای
گذاشته است.
ای��ن فرد ک��ه با لهجه دیار ش��مال ایران اهورایی س��خن می گفت با س��واد ،دارای
معلومات عالی ،تحصیل کرده و اهل مطالعه بود .پس از مقدمه ای نه چندان طوالنی
ش��روع کرد به س��خن گفتن از فرهتگ ایران زمین با این توضیح که هیچ فردی در
داخل صف نمی دانس��ت که من از بهدینان هس��تم .این فرد تحصیل کرده در ادامه
صحبت های خود گفت که به تازگی کتابی را مطالعه کرده که در آن نوش��ته است
که چگونه زرتش��تیان در برخی از زمانه های تاریخ و با چه دش��واری هایی و حتی
با گذش��تن از جان ،این فرهنگ و دین را نگه داش��ته اند .او با نقل قول از این کتاب
ادام��ه داد ک��ه در اصفهان موبد بزرگی زندگی می کرده که از علم نجوم و فلس��فه
آگاهی کامل داش��ته اس��ت .او هر چند وقت یکبار جهت مباحثه در مورد مس��ائل

تشهبيدرا  -هن و هاجنپ هرامشهرامشسراپ-1393تشهبيدرا  -هن و هاجنپ هرامش

«پرس�ید دان�ا از مین�وی خ�رد ،که
انسان به نیکی و بدی کدام شناخته
تر است؟
مینوی خرد پاس�خ داد ،انس�انی که
ن َِشس�ت و کارش ب�ا نی�کان اس�ت و
نام�ش را به نیکنام�ی و خوبی برند،
آن م�رد به نیکی ش�ناختهتر اس�ت
و آن کس�ی ک�ه نشس�ت و کارش
ب�ا بَ�دان اس�ت و نام�ش را به بدی
میبرند ،آن مرد به بدی ش�ناختهتر
است.
چه(زیرا) گفته شده است که کسی
که ب�ا نیکان پیوندد ،نیکی و کس�ی
که ب�ا بَ�دان پیوندد ،ب�دی با خود
آورد .همچ�ون ب�اد ک�ه چ�ون به
َگندی برخ�ورد ،گندی و چون به
عطر برخ�ورد ،عطر با خ�ود آورد.
پس بِدان که آن کس�ی که کارش
با نیکان اس�ت ،نیک�ی پذیرد و آنکه
کارش با بَدان اس�ت ،بدی .ولی با
این همه ه�ر دو را باید به آزمایش
داشت( ».مینوی خرد -بند )59
تاثیرپذی��ری از راه ارتب��اط نزدی��ک
(همنش��ینی -نشس��ت و برخاست کردن)
با دیگری ،یک��ی از موارد بحثبرانگیزی
اس��ت که در مباحث گوناگونی همچون
اخ�لاق ،روانشناس��ی ،حکم��ت و دین و
ادب و عرف��ان بارها و بارها مطرح ش��ده
است .امروزه دانشمندان بر این باورند که
هر انس��انی از دو س��و آماج تغییرات قرار
میگیرد؛ نخس��ت ،کن��ش و واکنشهای
ذاتی(اولی��ه -ژنتیکی -فطری -آس��نیده)
و دوم دگرگونیه��ای محیط��ی( ثانویه-
اکتس��ابی -گوشوس��رود) که هر یک در
جای خود ارزش��مند بوده و در بررس��ی
اخالق و رفتار انسانی باید همواره این دو
قطب تاثیرگذار را در نظر داشت.
هرچند تاثی��رات محیطی ،از آن روی که
میتوانند با انتخاب خود فرد ،تغییر یابند،
ب��ا ارزشترند و از این دس��ته اس��ت تاثیر
همنش��ین ،انیس ،همدم و دمخور .در این
بن��د از مین��وی خرد نیز ،نشس��ت و کار با
نیکان مایهی سرافرازی و نیکنامی معرفی
شده است درحالیکه ،همنشینی و دمخور
بودن با بَدان آغازگر فرآیندی ناخوشایند
اس��ت؛ به ن��ام بدنامی .طالی��هدارا ِن ادب
و اخ�لاق ،نیکنامی و بدنام��ی را نتیجهی
انتخ��اب درس��ت یا نادرس��ت همنش��ین
میشناس��انند از ای��ن روی که انس��ان را
موج��ودی بس��یار تاثیرپذی��ر از محی��ط

میدانن��د .حت��ی برخ��ی از ادب��ا و حکما
این مقوله را چن��ان مهم میدانند که تاثیر
همنشینی را در دنیای غیرانسانی( جانداران
دیگر و حتی اجسام) هم بیان کردهاند.
س��عدی در گلس��تان خود ،داس��تان ِگل
حمامی را به نظم درآورده است که پیامی
با همین مضمون به همراه دارد:
گِ ل�ی خوش�بوی در حم�ام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
ب�دو گفت�م ک�ه ُمش�کی ی�ا عبیری
که از بوی دالویز تو مستم
بگفت�ا م�ن گِ ل�ی ناچی�ز ب�ودم
ولیکن مدتی با ُگل نشستم
کم�ال همنش�ین در م�ن اث�ر کرد
وگرنه من همان خاکم که هستم
ِگل از همنش��ینی با عنصری نیکبوی به نام
ُگل سخن میراند که اصالت خاک بودن
او را چن��ان تح��ت تاثیر خود ق��رار داده،
که بویی فراتر از مُش��ک و عنبر به مش��ام
میرس��اند .پاس��خ مینوی خ��رد نیز همین
اس��ت که پیوند با نی��کان ،نیکی را افزون

میخواه��د هش��دار دهد که اگ��ر خلق و
خوی و رفتار یک موجود بیجان یا یک
حیوان بتواند در نتیجه یک ارتباط درست
یا نادرست چنین دگرگون شود ،پس چه
بسا نقش همراهان و همنشینان در زندگی
ه��ر انس��ان از آن روی ک��ه دارای قوای
ویژه انس��انی و خدا دادهای همچون خرد،
درک ،هوش ،آموزش ،اختیار و گزینش،
مسوولیتپذیری و  ...است ،بسیار فراتر و
س��نگینیِ با ِر انتخاب همراهان ناشایست،
برای او بسیار سنگینتر خواهد بود!
ای��ن دگرگونیه��ای ش��گرف درخلق و
خوی و رفت��ار و کردار ،ج��دای از تاثیر
نخس��تین ذات هر ش��خص ،بیش از همه
متاث ِر معاشرت درس��ت یا نادرست است،
نکتهای بسیار ژرف که در گاتها نیز به نام
«قانون وجدان» بدان اشاره شده است:
«هرگاه مرد توانا ش�خص تبهکار را
به راه راست هدایت نکند ،خودش
ب�ه دام فریبدهن�دگان دروغ
خواه�د افت�اد .به درس�تی ،کس�ی
ک�ه ب�رای هواخواه
دروغ ،بهتری�ن را
آرزو میکن�د و ب�ه
آنها یاری میبخشد،
خود از هواخواهان
بهش�مار
دروغ
خواهد رفت و کسی
ک�ه درس�تکاران را
ارج نه�د ،خ�ودش
پارس�ا اس�ت .ای
هس�تیبخش یکت�ا!
این قانون وجدان را
از روز نخس�ت(ازل)
آفریدی».
(هات  46بند )6
نشستن با بَدان چنان است که گاه میتواند
س��ابقهی نی��ک انس��ان را ص��د درص��د
مخدوش س��ازد زیرا طبع انسان از طبیعت
ب��دکار ،ش��ر را م��یدزدد و خ��ود ،آگاه
نیس��ت .درحالیکه معاش��رت با مردمان
نیک ،همیشه منشا خوبی و نیکویی است،
زیرا اخ�لاق خوب به مانند نوری اس��ت
که به اطراف تابیده و نزدیکان را روش��ن
میسازد.
مینوی خ��رد چه زیب��ا تعبی��ر میکند که
نشس��تن با بَدان به مانند وزیدن باد اس��ت
بر آنچه در حال فس��اد و گندیدن است و
ب��وی ناخوش با خود به اطراف میپراکند
و معاش��رت ب��ا نی��کان به عک��س ،مانند

وزیدن بادی بر عنصری خوش��بوی است
که پیامآور نیکبویی است.
ه��ات  32بن��د  3ت��ا  5گاتها ،سرش��ار از
اخطارهای محکمی اس��ت به گزینندگان
بدی و گسترانندگان آن .کسانی که خود،
فریبخ��وردگان مین��وی کاهن��ده یعنی
«ا َ ِک��م مینیو» اند و آمدهاند تا با اندیش��هی
پلید خ��ود ،هواخواهان دروغ را به کردار
زش��ت و ناپسند واداش��ته ،مردم را گمراه
س��اخته و از زندگی سرش��ار از راستی و
خوش��بختی محروم کنند (بن��د .)5از این
پس ای��ن گمراها ِن فریبخ��ورده نیز ،از
ی��اران و دوس��تان دیوان به ش��مار آورده
میش��وند (بند )4و چون ب��ا دیوان از نژاد
ِ
منش زشت ،دمخور شده و ایشان را بیش
از حد ستوده و احترام میگذارند ،از تبار
همین بدکارانند (بند.)3
بزرگمهرحکی��م نیز در پندنامهی خویش
توصی��ف م��ی کند ک��ه ،ت��وان و قدرت
تاثیر بَدی همنش��ینا ِن بَدم��رام ،صدها بار
زورمندتر از رویارویی با شجاعان عالم و
درندگان بیابان است.
یگانه راه نجات از گرفتارشدن در دام این
بدنامیه��ا ،تالش برای کس��ب آگاهی و
آموزشهای درست دانای درستاندیش
اس��ت .تنه��ا راه رهای��ی از منجالب��ی
که همنش��ین ب��د برای ن��ادان و ن��اآگاهِ
سادهاندیش فراهم میکند تا او را شریک
خطاها و اش��تباههای خود کند ،نشستن در
کنار نیکان دانا و گوش فرادادن به سخنان
آنان است:
«ای هستیبخش! بشود که مردم به
س�خنان درستاندیش و دانایی که
آموزشهای�ش درمانبخش روح و
برای زندگی سودمند است ،گوش
ف�را دهن�د و آنان را ب�ه کار بندند.
ب�ه کس�ی گوش ف�را دهن�د که در
راس�تی تواناس�ت و بیانی شیرین و
روان دارد(»...هات  31بند )19
دوس�تی ب�ا م�ردم دان�ا نکوس�ت
ِ
نادان دوست
دشمن دانا ،به از
دش�من دان�ا بلن�دت میکن�د
ِ
نادان دوست
بر زمینت میزند
پس بر ما بایس��ته است تا پیش از ارتباط با
دیگران ،در خلق و خوی و رفتار آنها نیک
نگریسته ،قوای دانایی و راستیجوییشان
را به درس��تی س��نجیده و آن��گاه دانایان
درس��تاندیش را برای راهبری ،همراهی
و همنش��ینی خود برگزینیم تا به سرانجام
نیک نزدیکتر شویم.
*موبد سهراب هنگامی

مختلف به دربار دعوت می ش��ده .او هم همین کار را انجام می داد و با حضور در
جلس��ه و جواب های درست ،تحس��ین حاضران را در بر داشته .این موضوع کم کم
خش��م برخی مس��وولین حاضر در جلس��ه را برانگیخت تا اینکه به اتهام واهی او را
گرفته و به زندان انداختند.
پس ازمدتی که با ش��کنجه این موبد دانش��مند از اعتقاد خود کوتاه نیامد ،افراد را
برای تهیه نی های خاردار فرس��تادند .وقتی نی ها حاضر ش��د ،موبد بخت برگشته را
در زندان از لباس عریان کردند و نی ها را به صورت ایس��تاده س��ر تا سر بدن او فرو
کردند و س��پس طنابی آورده و به دور نی ها و بدن موبد بزرگوار پیچیدند تا با گره
زدن خارها وارد بدن موبد ش��د .س��پس نی ها را از باال یکی یک��ی گرفته و بیرون
کش��یدند ،تا اینکه با این روش و در اثر ش��دت جراح��ات وارده موبد جان به جان
آفرین تسلیم کرد .این مرد تحصیل کرده وقتی به اینجای حرفش رسید مکثی کرد.
همه نگاه ها به چهره آن مرد س��خنگو افتاد که گونه هایش خیس ش��ده بود و دیگر
نتوانس��ت حرفش را ادامه بدهد و س��اکت ماند.
این گذشته دینداران ما بوده است .چه گذشته پرافتخاری.
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صبح زود با صداي دخترش بيدار ش��د .گوش��ه در را باز كرد،
آفتاب از بام تا نيمه پسكم رسيده بود .هولكي بلند شد آفتابه را
از ش��ير جلوي در پر كرد و آمد كنار باغچه دست و صورتش
را شست .صداي در آمد .محكم و بدون آنكه كوتاه بيايند تند
تند به در مي كوبيدند .خورشيد بانو دلش ريخت حتما خداداد
آمده بود اما قرار بود....
آفتابه نيمه پر را با خود برداش��ت تا برود جلوي در آب بپاشد...
وقت��ي در را باز ك��رد از تعج��ب دهانش باز ماند .س��هراب و
دخترش پش��ت در ايستاده بودند .س��هراب با اصرار آفتابه را از
دس��تش گرفت و دست دخترش را به دس��تهايش سپرد و آرام
گفت:
من هنوز چاي نخورده ام و تا چاي نخورم س��ر حال نمي شمكه فكر كنم.
بعد او را با خنده به داخل هل داد .خورشيد بانو دخترك را روي
پسكم نشاند و رفت آرام از در اتاق خواب كه نيمه باز بود وارد
شد.كتري پر از آب روی بخاري عالالدين از بس كه جوشيده
بود به نيمه رس��يده و قلق��ل مي كرد.از كنار بخ��اري قوري را
برداش��ت و كمي چاي خش��ك معطر با هل و دارچين دم كرد
و بيرون آمد ،در حاليكه در را همانطور نيم باز مي گذاش��ت تا
بوي نفت بخاري بيرون برود .ديد دختر س��هراب پش��ت سرش
آمده دوباره دس��تش را گرفت و نش��اند .در حاليكه با خودش
مي گفت باشد بگذار امروز خوشحال باشم،
خودم و س��هراب ...به هواي اينكه س��هراب
وارد ش��ده آمد تا از نزديك تشكر كند كه
خداداد از تاريك و روشن داالن بيرون آمد.
خورشيد بانو با تعجب نگاهش كرد .خداداد
خيلي جدي گفت:
شوهرت آمده ؛صبح به خيرت كو؟سهراب پش��ت سرش رس��يد .آفتابه را كنار
حياط گذاش��ت و كنار دخترش نشست ،در
حاليكه براي اولين بار ش��وهر خورش��يد بانو
را مي ديد .خورش��يد بانو با عجله خودش را
داخل اتاق انداخت ،حواسش نبود دخترش
بيدار مي ش��ود ،سيني مسي و قند را برداشت
و چند ليوان چاي ريخت .دخترش در خواب
و بيداري صدايش زد .بي حوصله گفت:
مي يام مادر.بعد س��يني چاي را با عجله برداش��ت و آن طرف پس��كم كنار
س��هراب و دخترش گذاشت .بوي عطرچاي همه جا را پر كرد.
به خ��داداد تعارف كرد .او هنوز دس��ت به كمر وس��ط حياط
ايستاده بود .خورشيد بانو نگاهش كرد .هيچ تغييري نكرده بود.
الغر و باريك با موهاي س��فيد و مشكي كه روغن زده و به باال
ش��انه كرده بود .سبيل باريك پش��ت لب درحاليكه همان كت
وشلوار راه راه تنش بود...
دخترش گري��ه كرد؛ خداداد به طرف ات��اق دويد وقتي بيرون
آمد دخترك بلندتر گريه كرد .خورش��يد بانو او را بغل گرفته
و آرام كرد بعد هم عصباني از اينكه ش��وهرش وقت و بي وقت
سروكله اش پيدا مي شود سرش فرياد كشيد:
ببين دخترت غريبي مي كنه ،تو را نمي شناسه.خداداد جواب داد:
خوب من كه مي گم بيا بريم پيش من توی روستامون .جوابمنو نمي دي و هر كاري دلت مي خواد مي كني.
بعد هم خواس��ت بگويد اين مرد و بچه اش چرا اينچا هستند و
آنها را نمي شناسد و اينكه خواهرش حسابي حرف هاي سرور
را دركله او كرده ،اما س��كوت كرد ،س��ر به زير انداخت و لبه
ديگر پسكم روبه روی سهراب نشست.
حاال خورشيد بانو چمدونت را ببند كه پسين بايد بريم عروسيكيان كه دست تنهاست و من تنها برادرم و...
او نگاهي به سهراب انداخت که يعني بلند شو برو ما كار داريم.
خورشيد بانو داشت صداي ضربان قلبش را مي شنيد در حاليكه
كنار س��هراب روبروي خدداد مي نشست تمام قوايش را جمع
كرد.
ببي��ن خداداد اينجا خونه تو هم هس��ت .تا هر وقت مي خوايكنار دخترت بمون اما من امروز با تو نمي يام...

بعد نفس عميقي كش��يد .مي خواس��ت چي��زي بگويد كه مي
دانست تاكنون كمتر زني از اهالي روستاي خودش و يا روستاي
خداداد انجام داده اند .شايد وجود سهراب به او نيرو مي داد .در
هر حال ادامه داد:
م��ن ...من بايد فكر كنم به همه چي��ز ...به زندگي خودم و توو اينكه چطور و كجا بخواهيم زندگي كنيم و خيلي مش��كالت
ديگه كه ميدونم صحبت درباره اونها دير شده.
س��کوت كرد به ياد روزهاي آشنايي خودش و خداداد افتاد و
اينك��ه با هزار اميد جواب مثب��ت داده بود و اين اميدها به خاطر
ناش��ناس بودنش��ان از هر دو خانواده به در بس��ته خورده بود .با
بغض لبهايش را به هم فش��ار داد .آنها حتي به اندازه خريد يك
پارچه هم وقت نگذاش��ته بودند .گرچه مي دانست كه او در هر
حال چاره ديگري نداش��ت و اين مس��اله فقط ب��راي او نه بلكه
خيلي از دخترها و زنان شبيه به او وجود داشت.
اما از طرف ديگر خوش��حال بود كه س��هراب از س��ر قس��مت
اينجاس��ت و در واقع مجبور نبود ،درب��اره زندگي اش براي او
توضيح دهد .خداداد وقتي حرف هاي خورش��يد بانو را ش��نيد
و س��كوت او را ديد بلند و با قدم هاي تند از داالن و در بيرون
رفت چون نمي خواست جلوي آن مرد و همسرش كم بياورد.
خورش��يد بانو در حاليك��ه آرام و منظم به پش��ت دخترش مي
زد،در طول حياط ش��روع به قدم زدن ك��رد .حالش دگرگون
بود در حاليكه داشت خودش را از بابت خداداد
سرزنش مي كرد...
سهراب از قس��مت چهارگوش حياط آسمان را
نگاه كرد ،ابرهاي پف كرده و سفيد در حاليكه
با كپه ابرهاي سياه در كنار هم با سرعت و فشار
باد حركت مي كردند .برای اينكه خورشيد بانو
را آرام كند گفت:
بيا بش��ين خورش��يد بانو .آس��مون را نگاه كنابره��ا را ببين .هر لحظه به ي��ك رنگيه و چقدر
زيبا.
خورش��يد بانو لبش را گاز گرفت برگشت و به
س��هراب نگاه كرد .هر دوش��ان از خودخواهي
اطرافيانش��ان صدمه ديده و راهش��ان از هم جدا
ش��ده بود .ديگر ج��وان نبودند ام��ا در اين راه
خبري از خوش��ي نبود .باد ،باران ،س��رما ،گرما
 ،زندگي ،نصيب ،قسمت ،سرنوشت و ...سهراب بهتر بود برود
گرچه اين خالف ميل خودش و او بود.
سهراب بلند ش��د ،دخترش داشت با مكناي هديه خورشيد بانو
چرخ مي زد .س��هراب دس��تش را گرفت ،به خورشيد بانو نگاه
كرد .چش��م هاي خورشيد بانو لبريز اشك بود ،مي دانست اگر
س��هراب از اين در برود ش��ايد هرگز نيايد يا نتواند كه بيايد...
با پر مكنا اش��ك هايش را پاك كرد .در حاليكه س��رش پايين
بود س��هراب را تا دم در بدرقه كرد .پشت در خانه با بغضي كه
نمايان بود از س��هراب به خاطر همه محبت هايش تش��كر كرد.
وقتي س��رش را از در بيرون آورد خداداد پش��ت ديوار خانه در
گوش��ه اي پنهان شده و نشس��ته بود .دلش براي او سوخت اما
ترجيح داد داخل شود و در را ببندد.
دخت��رش ديگر همانند مادر آرام ش��ده و به خ��واب رفته بود.
خورش��يد بانو او را در اتاق خواباند .ليواني چاي براي خودش
ريخت .تكه نباتي از قوطي برداش��ت و در چاي انداخت .قاشق
برنج��ي در دس��ت بي اختيار آن را به هم زد .در دس��تش ليوان
چاي و افكارش در دست ها...
ديگ��ر نه نوجوان بود و ن��ه تالطم زندگ��ي او را به هيجان می
آورد...تنها كسي كه مي توانست به او كمك كند فقط خودش
بود.
ياد نوجواني و آش��نايي با سهراب افتاد .لبخندي زد .حاال ديگر
آنق��در دور ب��ود كه فقط به يك خاطره ش��يرين مي مانس��ت.
بهترين تصميم را براي زندگي خودش مي بايست بگيرد و اين
كار آس��ان نبود .شايد فردا ،يك هفته ديگر يا ماه آينده ،بايد به
همه چيز فكر مي كرد...
ديگر اثري از نبات در چاي نبود اما شيريني آن چه؟
چاي ش��يرين را تا ته س��ر كش��يد به اميد اينكه زندگي اش هم
شيرين شود ....به اميد آن روز.

همراه با

داستـــان

خورشیدبانو
خورش��یدبانو از آغاز روایت کرد .از زمانی
که علی رغ��م نبود پدر با حض��ور مادرش
روزه��ای پر اش��تیاق کودک��ی و نوجوانی
را س��پری می کرد ،از همان زمان که ش��ور
دی��دن س��هراب موجب ح��واس پرتی اش
ش��د و روی بام بر زمین خ��ورد .زندگی پر
عشق و اش��تیاق پیش می رفت تا درماندگی
مادر و  ...و زمانی که س��هراب را دست در
دس��ت دیگری دید .خورشیدبانو ورای همه
نامالیم��ات زندگی پر ت�لاش بود ،دختری
روستازاده که توانس��ت تحصیل کند و در
مقام پرس��تاری ش��غل و جای��گاه اجتماعی
پذیرفته ای به دست آورد.
در همه داستان ،شهر حکم پناهگاه را داشت
ب��رای خورش��ید بان��و و جایی ب��ود که می
توانس��ت کمی از آزردگی هایش بیاساید و
با پرداختن به کار بتواند هویت مستقل خود
را بازیابد .نویس��نده ،خورش��یدبانو را با آدم
های دیگری با تیپ های شخصیتی متفاوت
آفری��د ،آدم های��ی که هر کس م��ی تواند
ویژگ��ی های خ��ود و اطرافیانش را در آنها
کم و بیش بیابد .نویس��نده با تصویر چش��م
اندازی از خانه های قدیمی ،پوشش رنگین
و فاخر بانوان و به ویژه ارائه تصویر از برخی
مراسم و آیین ها و همچنین یادآوری برخی
واژگان گوی��ش دری کوش��ید ت��ا جان��ب
فرهنگ را در داس��تان زندگی خورشیدبانو
فراموش نکند.
خورش��یدبانو ب��ا وجود پر ت�لاش بودن و با
اراده بودن��ش ،جایی از داس��تان خودش را
قربانی یافت ،جایی که زندگی با خداداد را
آغاز کرد تا شاید بتواند به برخی دخالت ها
پایان دهد اما در ریس��مانی تنیده از دخالت
ها گرفتار شد.
خورش��یدبانو روزگار پر فراز و نش��یبی را
س��پری کرد در حالی که حاال خود صاحب
فرزند بود و بازی زندگی بار دیگر س��هراب
و او را با زندگی ه��م بازی کرده بود .حاال
دیگر سهراب هم فرزندی داشت کم توان و
همس��رش را نیز از دست داده بود .این آغاز
کش��اکش درونی بود که عش��قی فرو خفته
را به جوش��ش درآورده ب��ود غافل از اینکه
روزگار بازی پر توان تر از آدم ها دارد.
آنچه نباید ما را دچار اش��تباه کند این است
که نویس��نده هیچ تالش��ی در ارائه تعریف
صرفا منفی یا مثبت از نقش های ش��خصیتی
همانند مادری ،فرزندی ،همسری ،دوستی،
همس��ایگی و غی��ره را نداش��ته بلک��ه انواع
صفات شخصیتی را در قالب افراد گوناگون
شکل داده است.
حاال داس��تان زندگ��ی خورش��یدبانو برای
خوانندگان به پایان رس��ید و خورش��یدبانو
و س��هراب باز هر یک ب��ه راه خود رفتند تا
سهمشان از زندگی را بجویند.
گاه نقده��ا ب��ه روای��ت داس��تان رف��ت که
آنچ��ه پذیرفتن��ی ب��ود اعمال ش��د و آنچه
قلم نویس��نده را توان واژه پ��ردازی افزود،
پیگیری خوانندگان برای دانس��تن از احوال
خورش��یدبانو و همراهانش بود و این باعث
خش��نودی اس��ت ک��ه اهال��ی این داس��تان
توانستند عده ای را با خود همراه کنند.
پارس نامه پذیرای داس��تان هایی اس��ت که
روایت از زندگی دارند ،زندگی رنگارنگ
که هر دم آن آهنگش به سازی است .

كودكان

در اين قسمت داستان به وجود آمدن يك ضرب المثل را بخوانيم
فوت كوزه گري

اريگامي ( هنر كاغد و تا )

با چند بار تازدن كاغذ يك پنگوئن بسازيم .

رنگ آميزي
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اس��تاد كوزه گري بود كه خيلي با تجربه بود و كوزه هاي لعابي كه مي س��اخت
خيلي مشتري داشت .
ش��اگردي نزد وي كار مي كرد كه زرنگ بود و استاد به او عالقه داشت و تمام
تجربه هاي كاري خود را به او ياد داد .
شاگرد وقتي تمام كارها را ياد گرفت  ،شروع به ايراد
گرفتن كرد و گفت مزد من كم است  .كم كم زمزمه
ك��رد كه من مي توانم بروم وبراي خودم كارگاهي راه
اندازي كنم و كلي فايده ببرم .
هرچه اس��تاد كوزه گر از او خواهش كرد مدتي ديگر
نزد او بماند تا ش��اگردي پيدا كند و كمي كارها را ياد
بگيرد تا استاد دست تنها نباشد  ،پسرك قبول نكرد و
او را دست تنها گذاشت و رفت .
شاگرد رفت و كارگاهي راه اندازي كرد وهمانطور كه
ياد گرفته بود كاس��ه ها را س��اخت و رنگ كرد و روي
آن لعاب داد و در كوره گذاش��ت  .ولي متوجه شد كه
رنگ كاسه هاي او مات است و شفاف نيست .
دوباره از نو ش��روع كرد و خاك خوب تر انتخاب كرد
و در درس��ت كردن خمير بيش��تر دقت كرد و بهترين
لعاب را استفاده كرد و آن ها را در كوره گذاشت ولي
باز هم مشكل قبلي بوجود آمد .
ش��اگرد فهميد كه تمام اس��رار كار را ياد نگرفته  .نزد
اس��تاد رفت و مشكل خود را گفت و از استاد خواهش
كرد كه او را راهنمائي كند .
استاد از او پرسيد كه چگونه خاك را آماده مي كند و
چگونه لع��اب را تهيه مي كند و چگونه آن را در كوره
مي گذارد  .شاگرد جواب تمام سوال ها را داد .
استاد گفت  :درست است كه هر شاگردي بايد روزي

اس��تاد ش��ود ولي تو مرا بي موقع تنها گذاش��تي  .بيا يك س��ال اين جا بمان تا
شاگرد تازه هم قدري كار ياد بگيرد و آن وقت من هم تو را راهنمائي خواهم
كرد و تو به كارگاه خودت برو .
ش��اگرد قبول كرد يك س��ال آن جا ماند ولي هر
چ��ه دقت كرد متوجه اش��تباه خودش نمي ش��د .
يك روز استاد او را صدا زد و گفت بيا بگويم كه
چرا كاسه هاي لعابي تو مات است .
استاد كنار كوره ايستاد و كاسه ها را گرفت تا در
كوره بگذارد به ش��اگردش گفت چشم هايت را
باز كن تا فوت وفن كار را ياد بگيري .
استاد هنگام گذاشتن كاسه ها در كوره به آن ها
چند فوت مي كرد  .بعد از او پرس��يد  ” :فهميدي
“ ش��اگرد گف��ت  :نه  .اس��تاد دوباره يك كاس��ه
ديگر برداش��ت و چند فوت محكم به آن كرد و
گرد وخاكي كه از آن برخاس��ته بود را به شاگرد
نش��ان داد و گف��ت  :اين فوت و فن كار اس��ت ،
اين كاس��ه كه چن��د روز در كارگاه مي ماند پر از
گرد و خاك مي ش��ود در ك��وره اين گرد وخاك
با رنگ لع��اب مخلوط مي ش��ود و رنگ لعاب را
ك��در مي كن��د  .وقتي آن را فوت م��ي كنيم گرد
وغبار پاك مي شود و لعاب خالص پخته مي شود
و رنگش ش��فاف مي شود  .حاال پي كارت برو كه
همه كارهايت درس��ت ب��ود و فقط همين فوت را
كم داشت .
........................
كاربرد اين مثل براي كسي است كه بسيار چيزها
مي داند ولي از يك چيز مهم آگاهي ندارد.

طبق شماره هاي رنگي پايين شكل  ،نقاشي را
كامل كن.

-1آبي -2صورتي -3نارنجي
-4قرمز -5سبز -6زرد -7قهوه اي
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در نوشته های پیشین نوشتم که همیشه میخواستم بروم بمبئی و مکانی که روانشاد پدرم
مش��غول به کار بوده را ببینم .بعد از اجازه ایشان راهی سفر شدم .از شبی که وارد بمبئی
شدم تا روز بعد که روانشاد کیخسرو آمد تا مرا به قول خودش بگرداند و با دوستم رفتیم
کنار دریا که تا پذیرش��گاه راه زیادی نداش��ت ،مناظر تازه ای دیدم .انعکاس نور چراغ
ها در دریا ،در شب وهم انگیز ،انسان هایی که روی سکوهای بتونی رو به دریا و پشت
به آدم ها که در گذرند نشس��ته اند ،افرادی که در پیاده رو خوابیده اند و به این نوع از
زندگی عادت کرده اند .آتشکده ها و محل عبادت سایر ادیان که در نزدیکی هم و در
یک راس��تا قرار داش��ت ،همه اینها برای بار اول تعجب برانگیز بود .در این حال و هوا،
کیخسرو مرتب حرف می زد و توضیح می داد و من فکر می کردم که حداقل محله ای
که پارسیان در آن سکونت داشته اند را شناخته ام.
وقتی از "ایرانی درم س��را" بیرون آمدیم به س��ه راهی رس��یدیم که در نبش آن خیابان،
آتشکده کوچک و جمع و جوری قرار داشت .پر از درختان و گل های زیبا با معماری
ویزه و بسیار گیرا و چشم
نواز .وارد خیابانی شدیم
که کام ً
ال ب��ا خیابان های
اط��راف "پارس��ی درم
س��را" که نزدی��ک بازار
بود ف��رق داش��ت .مغازه
های لوک��س ،خانه ها و
آپارتمان های چند طبقه
و برج های س��ر به فلک
کش��یده .همانطور که به
طرف شمال حرکت می
کردیم ،خیابان سرباالیی
م��ی ش��د .س��مت چپ
خیابان با سنگ و آجر به
صورت زیبایی دیوار کش��ی شده بود و قس��مت باالی آن که شبیه تپه با کوه کوچکی
بود ،درختان محوطه را به صورت جنگلی درآورده بود .می خواستم از کیخسرو سوال
کنم که این پارک کجاس��ت که به انتهای س��رباالیی رسیدیم .درب نیمه باز آهنی نرده
مانند ،پیدا ش��د و نگهبانی با لباس فرم جلو در ایس��تاده بود .کیخس��رو به طرف محوطه
داخل پیچید و با نگهبان که او را می ش��ناخت صحبتی کرد و راه افتادیم .خیابان تمیز و
آسفالته ای رو به سمت باال امتداد داشت .درختان جنگلی ،دو طرف خیابان را پوشانده
بودند .کیخس��رو هنوز چیزی از جایی که می رفتیم نگفته بود .پرس��یدم :کیخسرو اینجا
کجاست؟ با لبخندی گفت :اینجا دخمه است!.
چیزهایی شنیده بودم ولی از این همه طبیعت زیبا تعجب کردم .دقیقه ای بعد در محوطه
ای از اتومبیل پیاده ش��دیم و پیاده راه افتادیم .چند سالن که با شیروانی پوشیده شده بود
و یک آدریان و چند س��اختمان دیگر ،حکایت از منطقه ویژه ای داشت .از در دیگری
گذش��تیم و وارد محوطه دخمه ها شدیم .بر عکس دخمه های یزد با دیوارهای کوتاه و
وسعت کمتری .باالی درختان و از داخل جنگل ،پرندگانی همچون طاووس و پرندگان
دیگر که تا امروز نام آنها را هنوز نمی دانم! پرواز می کردند.
همینطور که کیخسرو داشت در رابطه با این مکان توضیح می داد ،من غرق در این فکر

بودم که اجداد ما چه زحمتی کشیده اند تا رسم و رسوم خود را اجرا کنند و هندوها جه
مردمان خوبی بودند که نخواستند آنها را مجبور کنند مثل آنها فکر کنند .در این فکرها
بودم که کیخسرو گفت :می دانی اینجا تا چند سال پیش خارج از محدوده بمبئی بوده،
که اجداد ما آمده اند و دخمه را ساخته اند .بعد از ان که شهر گسترش پیدا کرده است،
این محدوده درس��ت وسط شهر و آن هم در بهترین نقطه ممکن قرار گرفته .همسایه ها
به دادگاه ش��کایت بردند که آپارتمان هایش��ان مشرف به دخمه است و برایشان مشکل
به وجود آورده اس��ت ولی پارسیان در دادگاه گفتند :چون ما پیش از شما به این منطقه
آمده ایم ،ش��ما می توانس��تید به اینجا نیایید و جای دیگری خانه بسازید .با این استدالل
دخمه ماند و هنوز هم دایر اس��ت .به کیخس��رو گفتم :امروز هرطور ش��ده باید برویم و
جایی که پدرم کار می کرده اس��ت را به من نش��ان بدهی .گفت :ناراحت نباش از اینجا
راهی نیست.
درس��ت می گفت از یک منطقه خوش آب و هوا گذشتیم که خانه های مدرنی ساخته
شده بود .کیخسرو می گفت :این آپارتمان ها روی زمین محدوده دخمه بنا شده و تمام
آنان به زرتش��تیان و پارسیان تعلق دارد .از آنجا گذشتیم و به فاصله چند دقیقه رانندگی
رس��یدیم .یک مغ��ازه دو دهنه و خیلی بزرگی که نانوایی بود .کیخس��رو ماش��ینش را
متوقف کرد و گفت :این هم نانوایی که درگذشته هم من و هم پدرت کار می کردیم.
ایش��ان تقریبا در یک شیفت  12س��اعته مدیر بود و به قولی پای دخل ،پول می گرفت.
به داخل نانوایی رفتیم در یک طرف کیس��ه های آرد روی هم چیده ش��ده بود و طرف
دیگ��ر کن��ده ه��ای درخت
که ی��ک اندازه بریده ش��ده
بود و روب��روی تنور نانوایی
چیده ش��ده بود .کیخسرو به
زب��ان اردو با هم��ه خوش و
بشی کرد و مرا معرفی کرد.
آنه��ا که تعدادش��ان بیش��تر
از ده نف��ر ب��ود س��ری تکان
دادن��د .از کیخس��رو احوال
پدرم را پرسیدند و به عادت
خودشان گفتند که آیا چای
یا نوش��یدنی می نوش��م یا نه
که م��ن هم به عادت ایرانیان
گفتم نوش��یدنی میل ندارم.
خوش��حال بودم که باالخره
محل کار پدرم را دیدم .کیخس��رو ش��رح داد که این آخرین جایی است که پدرم چند
سالی در آنجا مشغول به کار بوده ،قبل از این نانوایی در جاهای دیگری مثل رستوران و
چایخانه هم کار می کرده .ظهر نشده بود که کیخسرو گفت :پشت این نانوایی ساختمان
دو طبقه ای است که یکی از همشهریانت آنجا زندگی می کند .او ،شوهر و دو پسرش
در این س��اختمان کوچک زندگی می کنند و جلو آن جایی است که رخت شویی می
کنند .گفتم :می خواهم او و خانه اش و رخت ش��ویی را ببینم .راهی آنجا ش��دیم ،ولی
سواالت زیادی از کیخسرو داشتم .سواالتی از جنس زندگی .سواالتی از جنس سختی.
از جنس زندگی و سختی.
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