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کرسی پژوهشی دکتر ایزدیار فعال شد
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دکتر سورنا ستاری ،معاونت علمی
و فن�اوری ریاس�ت جمه�وری در
جشنواره علمی مینا ایزدیار گفت:
کرسی پژوهشی دکتر مینا ایزدیار
ب�ا مبل�غ پژوهان�ه (گرن�ت) ی�ک
میلیارد و پانص�د میلیون ریال راه
اندازی می شود.
وی که ریاست بنیاد نخبگان کشور را نیز
بر عهده دارد در سخنان خود بااعالم این
مطلب گفت :بنیاد نخبگان آمادگی دارد

جایزه تخصصی ویژه نخبگان زرتش��تی
را اهدا کند .دکتر ستاری با بیان این كه
دنبال ایجاد سیستمی هستیم تا ایرانیان هر
کجا که هس��تند به کش��ور خود خدمت
کنند،گفت:البته این ها خدمات خاصی
نیس��ت و ما پیش از ای��ن باید این کارها
را م��ی کردیم و فرصت های فراوانی از
دس��ت دادیم .وی افزود :ای��ران ،آنقدر
زرخیز اس��ت که به هر کجای آن دست
بزنیم ،فکرها و اس��تعدادهای فراوانی در
خ��ود دارد .وی ادامه داد :م��ا ایده ها و
فکره��ا را می خواهی��م و باید روی آنها
سرمایه گذاری کنیم.
وي اف��زود :اصل س��رمایه همین جوان
هایی هس��تند که امروز جای��زه گرفتند.
س��رمایه  ،این افراد هستند تا حتی اگر از
کشور خارج شوند باز هم به کشورشان
خدمت کنند .دکتر اس��فندیار اختیاری،
نماین��ده ایرانیان زرتش��تی ني��ز در اين
جشنواره با بیان چگونگی شکل گیری و
روند انتخاب افراد ،گفت :براي پر بارتر
ك��ردن اين جش��نواره از هرگونه نظر و

پیشنهادی استقبال می کنیم.
دبیر جشنواره زنده یاد دکتر مینا ایزدیار
ب��ا بیان آنکه نهم مهرم��اه ،زادروز دکتر
مین��ا ایزدیار ،در ش��ب جش��ن مهرگان
است ،آن را نیک دانست و افزود :جشن
مهرگان جشن مهر و پیمان است ،روزی
اس��ت که کاوه بر ضحاک پیروز شد و
نخستین پرچم ایران افراشته شد.
دکتر ایزدی�ار معتقد بود بیمار دانا
بهتر با بیماری خود روبرو می شود
دکت��ر آراس��ته،
فرنش��ین انجم��ن
تاالس��می ایران ،با
بیان آنک��ه اکنون
فق��دان دکت��ر
ایزدی��ار را در
انجم��ن تاالس��می
احس��اس م��ی
کنیم،گفت:ی��ک
زمان��ی بیم��اری
تاالس��می را ب��ا
محدودی��ت عم��ر
می ش��ناختیم ولی
ب��ا پیگی��ری های
ایش��ان اکنون افراد
تاالس��می ،در رشته های مختلف پزشکی
و مهندس��ی تحصیل کرده ان��د و دارند به
جامعه خود خدمت می کنن��د .وی ادامه
داد دکت��ر ایزدیار معتقد ب��ود اگر بیماری
دانا باشد و به بیماری خود آگاه ،خیلی بهتر
می تواند با بیماری خود روبرو شود .ایشان
واقعا وقت می گذاش��تند و در ش��هرهای
مختل��ف تیم هایی را آموزش می دادند تا
به بیماران آموزش دهد .فرنش��ین انجمن
تاالس��می ،ادام��ه داد  :عزیزان تاالس��می
همگی به یاد دارند که چگونه ایشان برای
ورود دارو بسترس��ازی کرد و مسئوالن را
قان��ع می کرد تا این داروه��ا در حالی که
هنوز در کشورهای منطقه شناخته شده نبود
،وارد ایران شود و باالتر از آن به رایگان در
اختیار بیماران خاص قرار گیرد.
فق�دان دکت�ر ایزدی�ار فاجعه ای
بود که گم�ان نمی کنم به زودی
پر شود
دکتر مرداویژ آل بویه ،همکار و اس��تاد
دکتر ایزدیار نیز در سخنان خود با اشاره
به آنکه در س��ال گذش��ته م��ا دو بانوي
ب��زرگ ،دکت��ر ایزدی��ار و
دکت��ر وث��وق را از دس��ت
دادیم،گف��ت :دکتر ایزدیار
فردی ب��ود که با آنکه روی
خوشی داش��ت ولی مصمم
ب��ود و کوت��اه نم��ی آمد و
ب��ا این ویژگی خ��ود پیگیر
تاسیس انجمن تاالسمی بود
و موفق شد .پس از تاسیس
انجمن تاالس��می نیز ،دکتر
ایزدیار به اقصی نقاط کشور
س��فر کرد و تقریبا در تمام
جاهای��ی که پای��گاه انتقال
خون وجود داشت مرکزی
برای تاالس��می ایجاد کرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی
ادام��ه داد  :زمان��ی م��ا در
کش��ور ح��دود  2500تولد
بیم��ار تاالس��می در س��ال
داش��تیم ول��ی ب��ا پیگیری
ایش��ان و دیگران این تعداد

به 200تا  300تولد در س��ال
رس��یده اس��ت .وی افزود:
فقدان ایش��ان برای ما فاجعه
ای بود و فقدانی را به وجود
آورد که گمان نمی کنم به
زودی پر شود.
دکت�ر ایزدی�ار ن�ه تنه�ا
یک�ی از فرهیخت�گان
زرتش�تی بلک�ه ایران�ی
است
دکت��ر رس��تم خس��رویانی
فرنش��ین انجمن زرتش��تیان
ته��ران نیز در س��خنان خود
ب��ا تبریک جش��ن مهرگان،
گف��ت :دکت��ر ایزدی��ار ،نه
تنه��ا یک��ی از فرهیختگان
جامعه زرتش��تی بلکه جامعه
ایران��ی بودند ،ف��ردي که
وق��ت و عمر خ��ود را برای
جامع��ه خود و عل��م و برای
اینکه بتواند انسانی را نجات
دهد  ،گذاش��تند .وی فردی
بود که به بیماران تاالس��می
که نه تنها از لحاظ جس��می
بلک��ه روحی نیازمند کمک
بودند ،یاری می داد.
معرفی برگزیدگان جش�نواره مینا
ایزدیار
جشنواره مینا ایزدیار در  3سطح برگزار
ش��د .برگزیدگان اصلی این جش��نواره :
"دکتر ماه بانو تاتا" افتخار آفرین گروه
عل��وم ریاضی " ،دکتر داریوش راوری "
افتخ��ار آفرین گ��روه عل��وم تجربی و
"مهن��دس منوچهر همتی" به عنوان نام
آور زرتشتی اعالم شدند.
دکتر ماه بانو تاتا ،مادر آمار ایران ،دارای
دانش��نامه دکتری در رش��ته آمار ،استاد
سابق دانشگاه ایالتی میشیگان و دانشگاه
عالمه طباطبایی ،مش��اور سازمان آمار و
انجمن های زرتشتی کرمان است.
دکت��ر داری��وش راوری ،متخص��ص
جراح��ی عموم��ی و ارتوپ��د ،ریاس��ت
جراح��ی عموم��ی بیمارس��تان و اس��تاد
دانشگاه است.
مهندس منوچهر همتی ،کارشناس ارشد
مهندس��ی مکانیک 36 ،س��ال سابقه در
فناوری دس��تگاه های جدید صنایع آب
و ب��رق ،مبدع
نس��ل آب
ش��یرین ک��ن
خورشیدی و
 ...است.
در بخ��ش
رتبه های برتر
نیز در رش��ته
ه��ای تجربی
و ریاض��ی هر
ک��دام ی��ک
نف��ر معرف��ی
شدند .کتایون
گشوادی ،که
امس��ال برترین رتبه در آزمون سراسری
ریاض��ی را کس��ب ک��رده اس��ت و در
رشته مهندس��ی مکانیک دانشگاه تهران
پذیرفته شده اس��ت و پریسا فیروزبخش
که رتبه برتر آزمون سراسری تجربی را
به دست آورده است و در رشته پزشکی
دانش��گاه تهران پذیرفته شده است .این

افراد یادبودهای خود را از دکتر ستاری،
مهندس ملک پور( همسر دکتر ایزدیار)،
دکتر سینا ایزدیار( برادر دکتر ایزدیار) و
دکتر اسفندیار اختیاری (نماینده ایرانیان
زرتشتی) دریافت کردند.
در بخش راه یافتگان به مدارس تیزهوشان
و نمونه از راهنمایی به دبیرستان نیز بهرام
ماون��دادی ،ف��روزان فی��روزان ،فرزان��ه
گشسبی ،فریماه برابری ،شادمهر نوایزدان،
شیرین یزدان پناه ،آرش خلیلی جعفرآباد،
مازیار خسرویانی ،بهمن مدامی ،شروین
ایرانی زاده  ،اش��ا سروش��پور جوایز خود
را از دکتر آل بویه ،مهندس موبد مهربان
فیروزگ��ری و دکتر آراس��ب احمدیان
مدیرعامل موسسه خیریه محک دریافت
کردند.
در بخش راه یافتگان به مدارس تیزهوشان
و نمونه دولتی مقطع دبس��تان به راهنمایی
نیز خانم بامسیان و دکتر رستم خسرویانی
جوای��ز را به مهرس��ا نوش��یروانی ،کیانا
نمیرانی��ان ،متین مژگانی ،س��تاره امانت،
هومان پورمس��تدام ،بهار بهش��اد ،فرامرز

بزرگی چم ،ف��روزان ایرجی نصرآبادی،
مهرداد ظهرابیان تفتی ،پریان موبد ،سپند
باوفا ،پیوند باوفا ،ش��قایق رستمی ،هوتن
گشتاس��بی گوهر ریزی ،آرش لهراسبی،
ش��ینا س��رداری ،نیای��ش نامدار ،ویس��تا
کالنتر ،پگاه بزرگچمی ،مهس��ا دارابیان،
آرمیتا پیروزمند اهدا کردند.

خــبرهای کوتاه

موبدیار دکتر راشین جهانگیری در نخستین همایش " نیایش برای صلح عادالنه " :

اشوزرتشت نخستین نجاتدهندهی جهان و بشریت از چنگال خشم

نخستین همایش " نیایش برای
صل�ح عادالنه " با مح�ور بيان
اهمیت صلح مبتنی بر عدالت
از دی�دگاه ادی�ان و مذاه�ب
آس�مانی در مرک�ز همای�ش
های صدا و س�یما برگزار شد .
در اي��ن هماي��ش موبدی��ار دکت��ر
راشين جهانگیری از جامعه زرتشتي
س��خنراني كرد وي که سخنان خود
را با ش��عر" بن��ی آدم اعضای یک
پیکرن��د " آغاز کرد  ،گفت  :صلح
و آش��تی و آرامشی که در سایهسار
آن کس��ب میش��ود ،بزرگتری��ن
دغدغه و نیاز بش��ر امروزی اس��ت.
نی��ازی که هزاران س��ال پیش برای
نخس��تین بار در سرتاس��ر گیتی ،در
قال��ب گلهمن��دی "روان آفرینش"
یعن��ی جهان یکپارچ��ه و واحد آن
زم��ان به زبان جاری ش��د و هدفش
درخواست فرس��تادن نجاتبخشی
بود تا پیامآور صلح و آش��تی برای
جهانیان باش��د .جهانی ک��ه اینچنین
گرفتار خش��م و خش��ونت و جور و
چپاول ش��ده بود.
وی در ادامه با خواندن بندهایی از
گاتها از اندیش��ه های اشوزرتش��ت
در خص��وص صل��ح و
آش��تی انس��انها ونیروی
وهومن و اش��ا در مبارزه
با ب��دی و کج اندیش��ی
س��خنگفت.
موبدي��ار جهانگيري در
بخشی دیگر از سخنانش
گفت  :برپایه آموزههای
اشوزرتش��ت پیامبر آنچه
ک��ه ب��ه انس��ان ارج و
بزرگی میدهد اندیشهی

اوست که به سوی کمال یا وهومنه
در حال پیشرفت و ترقی باشد .زیرا
خداوند نی��ز در گاتها ،اهورامزدا یا
دانای کل هس��تی بخش نامیده شده
اس��ت و بدیهی انس��انی میتواند به
خدایی نزدیک ش��ود که بکوش��د
هر لحظه ب��ر دانایی خود بیفزاید.در
چنین فضایی که س��یمرغ اندیشهی
انس��ان اینچنی��ن پربه��ا میش��ود،
بیش��ک آزادی اندیش��ه جایگاهی
وی��ژه را داراس��ت .زیرا اندیش��هی
پیشرو ،به جبر و ندانسته هیچ باوری

رانمیپذی��رد.
همون��د انجم��ن موب��دان در پایان
س��خنانش اشوزرتش��ت را به عنوان
نخس��تین نجاتدهن��دهی جه��ان و
بش��ریت از چنگال خش��م و جور و
خش��ونت معرف��ی ك��رد و در پايان
صحبت های خود گفت :به راس��تی
ما مرغانی هس��تیم که در جوار هم
و یگان��ه با هم س��یمرغ ک��وه قاف
خواهیم ش��د و شکس��ت و افول هر
یک ،س��قوط س��یمرغ بش��ریت به
اعماق درههای شکست و تباهی را
رقم خواهد زد  .آرمان ما زرتشتیان
همازوری و همبستگی تمامی نیکان
دردنیاس��ت.
دکت��ر اس��فندیار اختی��اری نماینده
ایرانی��ان زرتش��تی در مجل��س و
فرخ زاد اردش��یریان هموند انجمن
زرتش��تیان ته��ران به عن��وان دیگر
زرتش��تیان مهم��ان در همای��ش
" نیایش برای صلح عادالنه "حضور
داش��تند .
گفتنی اس��ت که آی��ت اهلل حائری
ش��یرازی ،آیت اهلل کعبی ،ابراهیمی
ترکم��ان رئی��س س��ازمان فرهنگ
و ارتباطات اس�لامی ،عبدالحس��ین
خس��روپناه رئیس موسس��ه
پژوهش��ی حکمت و فلسفه
ای��ران ،نظیراحمد از رهبران
اهل تسنن ،مارنرسای بنیامین
اسقف رهبران آشوریان در
ایران ،گری گوری مرسیان
کش��یش خلیف��ه ارامن��ه در
ته��ران و آی��ت اهلل قره��ی
رئی��س ح��وزه علمی��ه امام
مهدی از دیگر س��خنرانان
این همایش بودند.
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*برگزاري مسابقه کتاب و کتابخوانی
کانون دانش��جویان زرتش��تی درنظر دارد ت��ا بار دیگر
مسابقات کتاب وکتابخوانی را با هدف ترویج خواندن
کتاب دربین جوانان و نوجوانان زرتشتی برگزار نماید.
این برنامه قرار اس��ت س��اعت یک پس��ین روز سی ام
آبانماه در دبستان گیو برگزار شود .
مسابقات کتابخوانی ویژه دانش آموزان دوم دبستان تا
دوم دبیرستان خواهد بود و قرار است پس از برگزاری
این رقابتها  ،پیک نیک ویژه ای نیز برگزار شود.
		
*ساز قانون با هنرنمایی آریانا خادم
آریانا خادم هنرجوی نونهال زرتش��تی در فرهنگسرای
ارسباران به هنرنمایی پرداخت.
در ای��ن برنامه آریانا خ��ادم به همراه ژین��ا مالک و به
سرپرستی صدا س��دیفی قطعاتی را بوس��یله ساز قانون
اجرا کرد.
*برپایی نمایشگاه مژگان وحیدی
نمایشگاه انفرادی نقاشی های مژگان وحیدی در تاالر
غربی نگارخانه کماالدین بهزاد گش��ایش یافت.در این
نمایشگاه این هنرمند جوان زرتشتی  ،تابلوهایی با نگاه
واق��ع گرایانه به طبیعت و طبیعت بی جان را در معرض
دید عالقمندان قرار داده است.
*سپاس�داری از پیشکسوتان آموزش و پرورش
مدارس زرتشتی
همزمان با برپایی آئین گهنبار توجی در تاالر دبیرستان
فیروزبه��رام  ،از س��ه نفر پیشکس��وت ام��ر آموزش و
پرورش در مدارس زرتشتی تقدیر شد.
ای��ن برنام��ه توس��ط گ��روه اهداکنن��دگان پ��اداش
واستاروگروه پشتیبان آموزشگاه های زرتشتیان برگزار
ش��د و طی آن از پریوش خدادادی  ،خداداد راس��خی
و س��روش ش��یدایی دبیران مدارس انوشیروان دادگر ،
فیروزبهرام ورستم آبادیان قدردانی شد .
*نشس�ت های پرسش ،پاسخ و آموزش دینی و
اوستا خوانی
س��ازمان جوانان زرتش��تی تهران(فروه��ر) با همکاری
انجم��ن موبدان تهران ،اقدام به برگزاری نشس��ت های
دینی ،پرس��ش و پاسخ و آموزش اوس��تا خوانی نموده
است .
این نشس��ت ها همزمان با برگ��زاری کالس های دینی
س��ازمان فروهر هرآدینه(براس��اس برنامه کالسی) از 9
تا  11:30ب��ه همت انجمن موبدان تهران تا پایان س��ال
تحصیلی ادامه خواهد داش��ت و باشندگی برای تمامی
همکیش��ان و والدین دانش آموزان به صورت رایگان
خواهد بود.
*آغاز به کار مدیر جدید دبستان مارکار
با حضور دکتر اس��فندیار اختیاری و سهراب فیروزفرد
جلس��ه معارفه رس��می مدیریت جدید دبستان دخترانه
مارکار برگزار شد.
در این جلسه خانم شیرازی مدیریت جدید دبستان که
جایگزین خانم عباس��ی مدیریت پیشین این آموزشگاه
ش��ده اس��ت ،از ویژگی های دبس��تان دخترانه مارکار
سخن گفت.
در ادامه نماین��ده ایرانیان زرتش��تی و رئیس انجمن
زرتش��تیان ی��زد ضم��ن خیرمقدم ،از خواس��ت های
آموزش��ی و اجتماع��ی صحبت کردند ک��ه مهمترین
آنه��ا افزای��ش کیفیت آموزش��ی و اهمی��ت احترام
متقاب��لب��ود.
		
*برگزاري گهنبار در رحمت آباد
انجم��ن زرتش��تیان رحمت آب��اد در مهرم��اه بنامگانه
ش��ادروانان مانكج��ي ليمج��ي هاتري��ا  ،پش��وتن جي
دوس��ابائي ماركار و جمش��يد خدارحم نرس��ي آباد و
جمعي از بانيان خير و خدمتگذاران درگذش��ته جامعه
و هماروانان ،گهنبار چهره ایاسرم گاه را در محل تاالر
آدریان رحمت آباد برگزار کرد.
*معرفی دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه
کان��ون دانش��جویان زرتش��تی و انجمن یان��ش وران
مانتره در نظر دارد امس��ال نیز همانند سال های پیشین،
دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه را معرفی کنند.
در ای��ن برنام��ه تمامی دانش��جویان مقاط��ع کاردانی،
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری معرفی خواهند
شد.

خبــر

همایش "جهان علیه خشونت و افراطی گری" برگزار شد

دومی�ن همایش " جه�ان علیه
خش�ونت و افراطی گ�ری " با
هدف راه هاي كس�ب صلح و
دوس�تي و هماهنگي اديان در
اين راه برگزار شد.
موب��د پدرام س��روش پ��ور و دکتر
مهران س��پهری نیز در ای��ن برنامه به
عنوان سخنران موضوعاتی را مطرح
کردند.
" بنپایهه��ای دین��ی در مقابل��ه ب��ا
خش��ونت و افراط��ی گ��ری
" عن��وان نوش��تار پ��درام
سروش��پور در ای��ن همایش
ب��ود که چنی��ن آغاز ش��د :
تمام��ی ادیان اله��ی از یک
حقیق��ت مطل��ق ک��ه همان
خداوند یکتاس��ت سرچشمه
میگیرند و همین بزرگترین
دلی��ل ب��ر مش��ترک ب��ودن
بنپایههای دین��ی ،در ادیان
الهی میباشد".
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره
به هات  29گفت :در ابتدای این هات
روان آفرینش ب��ه نمایندگی از روان
همه آفریدگان هس��تی ب��ه اهورامزدا
گل��ه میکند .این ک��ه آفرینش او در
جهان��ی که خش��م و س��تیز و جنگ
و تج��اوز آنرا ف��را گرفته اس��ت چه

هدفی داش��ته است و در این بند روان
آفرین��ش از اهورام��زدا درخواس��ت
یک نجاتبخش میکند .از آنجایی
که این هات بیانگر فلس��فه به پیامبری
رسیدن اشوزرتش��ت است به روشنی
مش��خص اس��ت که مهمترین نیاز به
پیامبری اشوزرتش��ت ،نجاتبخش��ی
جه��ان از دس��ت خش��ونتطلبان و
ستیزهجویان است.
وي آزادی ه��ر انس��ان را مهمتری��ن

عام��ل دوری از خش��ونت خوان��د و
دس��ت بردن به آزادی انسان ها را به
ه��ر نامی و به خصوص ب��ه نام دین ،
عامل بروز تنش و در نهایت خشونت
عنوان کرد.
دكت��ر مهران س��پهري نيز نوش��تاري
باعن��وان " بين��ش زرتش��ت ب��ر عليه
خش��ونت " را اراي��ه ك��رد.وي در

بخ��ش هايي از نوش��تار خود گفت :
اشوزرتش��ت از سوي آفريدگار براي
نجات روان آفرينش ،گئوش اوروان
يا روح القدس زرتشتي ،از خشونت و
خشم فرس��تاده شد .اكنون نيز گئوش
اوروان بس��يار آزرده و دچار چپاول
و خشونت اس��ت .روان هستي باز از
اهورامزدا خواستار رهبري توانا است
ك��ه صلح و آرامش بي��اورد .در دين
زرتشتي ،سيوشانت ها يا نجات دهنده
ها در هر زمان وجود دارند.
سيوش��انت ه��ا من و ش��ما
هس��تيم كه مي توانيم صلح
و آرامش را به روان هستي
بازآوريم.
در ای��ن برنامه علي يونس��ي
دس��تیار ویژه ريیس جمهور
در امور اق��وام و اقلیتهای
دینی و مذهبی نیز با اش��اره
به اینکه ایرانی��ان همواره در
طول تاریخ از خش��ونت دوری جس��ته
اند از نظام تربیتی و فرهنگ معاشرتی و
سیاسی ایرانیان به عنوان یکی از ویژگی
های ممتاز این سرزمین آریایی نام برد.
اين همايش از س��وی دفت��ر مطالعات
سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
در دانش��كدهي علوم سياسي دانشگاه
تهران برگزار شد.
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قصه گوی کودکی هایم رفت
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باز فاصله ها را از میان برداش��تم و جاده ش��ب را پیمودم تا رس��یدم به همان گذر
آشنا و قدیمی.رسیدم به همان کوچه بن بست با سقف طاقی اش .این بار کوبه در
را نزدم .در باز بود .وارد ش��دم ،به همان خان��ه کودکی هایم .همانجا که هنوز رد
کودکی هایم را پش��ت درهای چوبی پس��تویش می یابم .خانه پر هیاهو بود .چند
روز پیش آنجا بودم اما او هم بود .آن روز من بودم ،همه بودند ،اما او دیگر نبود.
اورفت��هب��ودوکن��جات��اقخال��یمان��دهب��ود .
قصه گوی روزهای کودکی ام رفته بود .مادربزرگی که مادری اش س��تودنی بود
و بزرگی اش س��زاوار سجده .مادربزرگی که با سختی روزگار نرمی کرد و تلخی
زندگی را ش��یرین چش��ید .دیدارش یعنی از بن بس��ت نا امیدی به باغ پرگل امید
رفتن .دی��دارش یعنی تدبیر هر گرهی ،دعایش یعنی اطمینان گش��ایش ،لبخندش
یعنی زندگی پر تکرار را بی تکرار و سرش��ار از تازگی یافتن.
آن روز خانه پر هیاهو بود و آدم ها بسيار بودند .آن روز پر بود
از نقل خاطرات آدم ها از روزهای با او بودن و اش��ک هایی
که بی صدا بر گونه ها می غلتیدند .از خواهرم که از داش��تن
پناهگاهی ام��ن در آغوش مادربزرگ زیر مکنای گل دارش
می گفت ،تا برادرم که در بازیگوشی های کودکانه اش ردی
از وس��اطت پر مهر او بود .از دخترانی که سخت ترین دوران
زندگ��ی را به یاری صبورانه او به س�لامت گذرانده بودند تا
پس��ری که حاال در قامت پدری استوار پر بود از اندوهی که
کاش می شد همچون سیگار آتش زد ،دود کرد و رها شد.
ش��بی پاییزی مادربزرگ آرام و بی تش��ویش رفت ،آنقدر
آرام که گرمی دس��تانش در دس��ت دختر و عروسش آرام
س��رد شد .قصه گوی کودکی هایم رفت و حاال من در قاب
پنجره ایس��تاده ام و به آوای اوس��تا گوش س��پرده ام .پاییز
اس��ت ،باد خزانی می وزد و عطر گل پیچ سالخورده حیاط
را ،به هر س��و می پراکند .اتاق پر است از بوی گل و اسفند
بر آتش نهاده .جای او خالی اس��ت در این اتاق ،پشت همین
پنجره ،نزدیک همین بوته هاي پیچ و ش��ب بو .نگاهم را می
چرخان��م و خیره به او در ق��اب عکس کنار گلدان گل مری��م همچنان به صدای
اوس��تا گوش می دهم .او در عكس مي خندد ،مثل هميشه لبي خندان و چهره اي
گش��اده و آرام.
چقدر دلم هوايش را كرده اس��ت .هواي اينكه او دوباره مكنايش را س��رش كند،
صدايم بزند و كنارم بنش��يند و بپرس��د چه خبر .چق��در دلم هواي آن را كرده كه
دوباره برايم از ش��يريني زندگي بگويد ،از گذر عم��ر ،از اينكه هر روزي كه مي
گذرد هديه خداوند اس��ت و بايد بس��يار ش��كر گفت و بايد بسيار زندگي كرد به
شادي و لطف .اما افسوس که حاال دیگر تنها می توانم خود را در آغوش خیاالتم
رها کنم و باز با حس حضورش آرام ش��وم.
آموزه هايش بسيار است و من غرق در خاطراتم .روزي را به ياد نمي آورم كه او
تندي كرده باشد ،روزي را به ياد نمي آورم كه به رويم"نه" گفته باشد ،روزي را
به ياد نمي آورم كه گالیه و ش��کوایه به زبان آورده باش��د .دریغ از او اگر جز به
مهر و س��پاس و ش��کر حرفی زده باش��د.
مي گويند فاصله نسل ها ،مي گويند آدم هاي قديمي ،مي گويند ما نسل امروزيم
و آنها نس��ل ديروز ،اما در
خاط��رات من هي��چ زماني
نيست كه احس��اس كرده
باش��م مادربزرگ��م اه��ل
دیروز اس��ت ،هیچ زمانی
را ب��ه یاد ن��دارم ک��ه در
همنشینی با او فاصله ای را
یافته باش��م میان من که از
نسل این روزهایم و او که
زاده روزگار قدیم بود اما
بی تردی��د از اهالی همین
ام��روز ب��ود .راس��تي همه
مادربزرگ ها اينگونه اند؟
شب از نيمه گذشته ،لحظه
اي چشم بر هم مي نهم و در
عالمی عجیب ،در خواب و
رویا ،مي بين��م حیاط خانه
مادربزرگ را که روش��ن است و بس��يارند آنانی که پیش��تر از او رفته اند و مي بينم
مردی را به قامتی بلند ،سپیدپوش و با موهای جوگندمی كه به استقبال آمده...
با حالي عجيب چش��م مي گشايم .صبح چهارم است و همه در تكاپوي برگزاري
مراسم .من به ياد مي آورم كه آن مرد ،درست شبیه همان تصويري است که سال
ها در قاب عکس کنج دیوار به نام پدربزرگ دیده بودم و مادربزرگ س��ال هاي
بسياري پس از او با عشق رسيدن دوباره به او زيست .او درس عشق را خوب پس
داده بود .مادربزرگ در همه اين س��ال هاي تنهايي ،بس��يار به عش��ق و حرمت از
پدربزرگ گفت .مادربزرگ لبریز ش��عر و غزل عاشقانه بود که شنیدنش غوغایی
در دلت به پا می کرد .اكنون ،ش��ايد لحظه ديدار اوس��ت...
بام��داد روز چه��ارم ،بدرقه کردیم او را به س��راي نور و س��رور .او رها ش��د و ما

سیما دینیاریان

ماندي��م .دلمان همچنان صید خاطره بازی های اوس��ت .این روزها میان خاطراتم
در پی چند دقیقه ای از صدای ضبط ش��ده و یا فیلمی از او می گردم.
زندگ��ي بايد كرد .او اين را بس��يار به م��ا آموخت .نیمروز ،با همس��فر زندگي ام
س��راغ خانه پدربزرگش را گرفتیم .پدر بزرگ ،نعمتی که من داش��تنش را چندان
به یاد ندارم .خس��ته بودم از بی خوابی ،از دلتنگی ،از حال خوب نداشتن .خواستم
آهن��گ نرفتن کنم ،اما با دل��م گفتم که زمان هیچ ضمانتی برای زندگی نيس��ت.
ب��ه یادآوردم چند هفته پیش��تر که مادربزرگ را دیدم ،کاش می دانس��تم آخرین
دیداراس��ت.
در گفت وگو با خودم بودم که رسیدیم .کوبه در را زدیم و بعد از چند لحظه اي
پدربزرگ در را گش��ود .هرچند زمان پش��تش را خم کرده و چند سالی است که
مانده میان خاطرات دورش و به یاد نمی آورد نه او را و نه هم ساالن او را ،اما هنوز
آهنگ صدایش پر است
از زندگ��ی .چ��ای تازه
دم را در لی��وان ریختم و
نشس��تیم میان دیوارهای
کاهگل��ی خان��ه قدیمی
جایی نزدیکی ش��هر .در
ی��ک روس��تای کویری
ک��ه روزگاری چند صد
نفر در آن س��اکن بودند
و ح��اال تنه��ا همین خانه
اس��ت که هنوز به برکت
حض��ور او و مادربزرگ
بویزندگیم��یده��د.
پدرب��زرگ از روزه��ای
دور گف��ت .از روزهایی
ک��ه بر پش��ت ش��تر می
نشس��ته ،از روزهایی که
به کار کش��اورزی بوده ،از شب بیداری ها برای آب را به این زمین تشنه دادن .از
روزهای دوری که ش��نیدنش برای من و همس��فرم غریب است چه برسد به لمس
آن .او می گفت و ما می ش��نیدیم.
در راه بازگش��ت ،همس��فرم از روزهای کودکی اش در همین روس��تای سوت و
ک��ور این روزها گفت .او گف��ت از دورانی که در خانه پدربزرگ چه غوغایی به
پا بوده ،بوی نان تازه ،ش��یر گرم تازه نوش��یدن ،از هفت س��نگ بازی کردن و از
دویدن در می��ان همین کوچه پس کوچه های کاهگلی .او می گفت و من در راه
بازگشت مبهوت این همه سکوت بودم و دلتنگ این خانه های ویرانه و دیوارهای
ف��روریخت��ه.
همسفرم گفت که این روزها بهانه برای بازگشت به این روستای آرام ،تنها وجود
پدربزرگ اس��ت و دیدار مادربزرگ.
یادم آمد چندی پیش از این ،دوستی داشت از مادربزرگی می گفت که پرستاری
اش را به خانه س��المندان سپردند .گفت که مادربزرگ بیمار بوده و خسته شده از
این خانه به آن خانه بردنش و حس��ی تلخ که دلش را فش��رده بود.
حال عجیبی داش��تم از آخرین دیدار مادربزرگ ،از رفتن
قص��ه گوی کودک��ی هایم ،از دیدار پدرب��زرگ در عالم
رویا ،از نشس��تن پای خاطرههای پدربزرگ همس��فرم ،از
خانه های سالمندانی که گاهی می شوند سرای فراموشی،
از...
و روزگار مي گذرد و گرد س��پيدي بر موها مي نشيند ،چه
بخواهي��موچ��ه....
و من نوش��تم برای همه مادربزرگ ه��ا و پدربزرگ های
س��رزمینم .برای هم��ه آنانی ک��ه روزگاران قدیم را به هر
مرارتی زندگی کردند .از دس��ت ه��ای چروکیده ای که
روزگاران��ی دان��ه م��ی کاش��تند ،آب به خاک تش��نه می
دادن��د ،چهارپایان را به س��ودمندی نگاه می داش��تند .من
نوش��تم برای همه پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که در
روزگاران قدیم با همه س��ختی ها جز ب��ه آبادانی زمین و
جز به شکرانه فراوانی داده های خداوندی نمی کوشیدند.
نوش��تم برای همه آن پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که
نوه هایشان مثل من شاید سهمشان تنها داشتن قاب عکسی
ازآنه��اب��وده.
نوشتم برای سپاس از وجود همه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و آرامش باد برای
روان همه پدربزرگ ها و مادربزرگ های س��فر کرده از زمین.
مادربزرگ همیش��ه از س��عدی می خواند ،حافظ  ،شاهنامه و  ....نسیم شمال را هم
دوس��ت داشت ،ش��اعری که من ش��اید تنها نامش را از میان کتاب های درسی به
یاد دارم و او بس��يار از او مي خواند اما مادربزرگ هميش��ه با اين تك بيت بدرقه
امم��يك��رد:
گ��ر ص��دخان��هب��هطاع��تآب��ادكن��ي
به زان نبود كه خاطري ش��اد كني .....
و من به یاد می آورم کالم ش��اعری که می گفت گاهی چقدر زود دیر می ش��ود.

فرهنگ

گزارش یک نگرانی
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جمل��هی " آب مهمترين م��ادهی حيات
و مایهی آباداني اس��ت" عبارت بس��یار
آشنایی اس��ت که امروزه به عنوان اعالم
زن��گ خط��ر ،آن را به ص��ورت "آب
مایهی حیات نه جاروی حیاط!" بر روی
بیلبوردها میخوانیم.
اين ماده که س��رآغاز زندگی موجودات
زنده و جزء اصلي پیکره و وجود همهی
آنهاس��ت ،همواره نقش اساسی در ادامه
زندگ��ی و موجودیت زن��دگان ،به ویژه
آدمی ،ایفا کرده اس��ت .براس��اس نظريه
تكامل ،آب و متان و آمونياك تركيبات
اصلي اوليه موجود در ج ّو زمين هس��تند
كه عامل توليد نخس��تين آمينو اسيد بوده
که خود به عنوان آغازگر زندگی ردهی
جانوري است.
آب بخش عم��دهاي از جرم هر س��لول
زنده و بدن انسان را تشكيل داده و بدون
آن ،موجود زنده خواهد مرد .آب يگانه
مادهاي اس��ت كه به ص��ورت طبيعي در
شكلهاي جامد (يخ) ،مايع و گاز (بخار
آب) روی زمین وجود دارد.
آش��اميدن و رفع نيازهاي فردي ،نخستين
نگرش بش��ر ب��ه آب ب��ود ام��ا در طول
تاری��خ و تمدن بش��ری ،تبدی��ل به عامل
ارزش��مندی در پیشرفت روش زندگی و
توس��عه تکنولوژی ،زبان و فرهنگ شد.
ارزش اين م��اده حياتي در ايران زمين از
دیرباز ش��ناخته شده بود؛ در ايران باستان
آب یكي از چهار ركن اساس��ي هس��تی
یعن��ی آب ،خاك ،باد و آت��ش بود که
به نام آخشیج ش��ناخته شده و پاسداشت
و س�لامت هر یک ،به عن��وان یک باور
دینی-فرهنگ��ی -اجتماعی مهم ،بس��یار
م��ورد تاکید و توج��ه ب��ود .بطوریکه
تاریخنگاران غربی همچ��ون هردوت و
گزنفون دراينباره بس��یار نوش��تهاند كه؛
ايراني��ان هيچ چيز آل��وده و كثيفي را در
آب نميريزن��د و در پاك نگاه داش��تن
آب و خاك مراقبت مينمايند.
تاريخچ��ه اس��تفادهی سیس��تماتیک و
مهندس��ي آب نیز به زمان باستان و ايجاد
نخستين زندگي گروهي بشر باز ميگردد
و نخستين شهرها در تمدن باستان در كنار
رودخانهها و درياچهها تش��كيل شدند و
روشهاي آبرساني و آبياري به وجود
آمد .ای��ن آخش��یج گرانقدر ،ب��ه مرور
بش��ر را به ایجاد ش��اهکارهای فوقالعاده
مهندس��ی س��وق داد ،بطوریکه ساخت
آبـراههای س��نـتی در دوران اوج قدرت
فرمانروایی روم و ایران ،ساخت سدهای
کوچ��ک ،حمامهای همگان��ی ،چاهها،
قناته��ا و آبانبارها و لولهکش��یهای
سفالینی ،ساخت كانالهاي آبياري شش
هزار س��الهی تپههاي س��يالك كاش��ان،
سدهاي س��كامي و الكوريان چهار هزار
س��الهی بلوچس��تان و طراحي و ساخت
قناتها در سه هزار سال پیش،نمونههایی
از این شاهکارها هستند.
نکت��ه قاب��ل توجه اینجاس��ت که انس��ان
در گذش��ته مناب��ع آبی نس��بتا فراوانتر و
س��المتری در اختیار داش��ت ،ام��ا با این
وجود ه��م به کمیت و ه��م کیفیت آب
اهمی��ت فراوان م��یداد و برای حفظ آن،
از هر راهی میکوشید اما شوربختانه بشر
امروز ،س��هوی یا عمدی ،به آسانی آن را
آلوده کرده ،از کمیت و کیفیتش بیاندازه
کاسته اس��ت و اینچنین ،با گذشت زمان
مخازن آب س��الم و گوارا کاهش یافته و

تداوم حیات نسلهای امروز و بخصوص
فردا با خطر جدی روبرو شده است.
رویکرد دینی -آیینی -فرهنگی به
آب :اهمیت این آفریدهی نیک در باور
ایرانیان باستان و زرتشتیان زمانی آشکار
میشود که بدانیم از "آب" در نوشتهها و
یادگاره��ای دینی و فرهنگی و آیینیمان
چگونه یاد شده است.
ویژهتری��ن و پراهمیتترین ن��گاه دینی
به مقولهی ارزش��مندی جه��ان آفرینش
و آفریدههای��ش ،نخس��تین ب��ار از زبان
اشوزرتش��ت در س��رودههای گاهان��ی
مطرح ش��د .او در یک دی��دگاه کلی و
جامعنگر ،جهان هستی را بسیار ارزشمند
و بایس��تهی نگاهبانی و پاسداری و نیک
نگریستن دانسته و بیان میکند:
« ای هس��تی بخ��ش یکتا پرسش��ی از تو
دارم ،خواستارم حقیقت را بر من آشکار
س��ازی .چه نیروی��ی زمی��ن را در پایین
و س��پهر را در باال نگه داش��ته است؟ ...
کیس��ت آفرینندهی آب و گیاه؟ کیست
آنک��ه به باد وزش و ب��ه تیرهابر بارانزا،
تن��دروی بخش��ید؟(»...هات 44بند  )4و
اینچنین به مردمان هش��دار میدهد که«:
آنها(آموزگاران بداندیش) با احترام به
زمین و خورشید نگریستن را بدترین گناه
میش��مارند زیرا آموزشه��ای دینی را
تحریف میکنند .آنها نیکمنشان را به
سوی دروغ و تباهی میکشانند ،کشتزارها
را ویران کرده و علیه پرهیزکاران سالح
بهکار میبرند(».هات 23بند )10
برای اش��اره به اهمیت وجود و نقش آب
در زندگی باید گفت که در باور ایرانیان
باس��تان ،آخش��یج آب ،پس از "آتش"
دارای باالترین درج��ات ارزش و اعتبار
بود و نگهبان��ی از آن نیز ب��ه ایزدبانویی
به نام "اردویس��ور آناهیتا" س��پرده شده
بود که ستایش��ش ،در سرتاس��ر ایران و
کش��ورهای همس��ایهاش رواج داش��ت.
همچنی��ن در اوس��تای بزرگ یش��تی به
نام "آبانیش��ت" وی��ژه ای��ن ایزدبانوی
ب��زرگ ب��وده و یک��ی از بلندتری��ن و
بهتری��ن و قدیمیترین یشتهاس��ت .در
این س��رودهی بلند اوستایی "اردویسور"
رودی مینوی و به بزرگی همهی آبهای
روی زمین است که از باالی کوه "هکر"
روان و به دریای "فراخکرت" میریزد و
آبها را به جوش و خروش درمیآورد.
این رودی است که در تابستان و زمستان
روان اس��ت و از آن ه��زار رود و دریای
دیگر منشعب شده و سراسر هفت کشور
زمین را سیراب میکند و...
ناهی��د در پیکرهی ایزدی-اس��طورهای،
گردون��های دارد با چهار اس��ب باد و ابر
و ب��اران و ژاله که به فرمان پروردگار ،از
فراز آسمان باران و تگرگ و برف و ژاله
ف��رو میریزد و هر چه مایع در دنیاس��ت
حتا ش��یر جانوران ما ّده از این راه تقویت
و پالوده میشود.
در خ��رده اوس��تا نی��ز نیایش��ی ب��ه
نام"اردویسور نیایش" یا "آبزور" یا "آبان
نیایش" که چکیده و استخراجی از "آبان
یشت" بوده و هنگام نیایش در هنگامهی
جش��نهای آب در کن��ار جویب��اران و
آبش��ارها و چش��مهها س��روده میشده و
میشود ،وجود دارد.
در اوس��تا ایزدی دیگر به نام "اپم نپات"
نی��ز به عنوان نگهبان سرچش��مه و رود و
دریاها ش��ناخته میش��ود ک��ه در "هفتن

یش��ت کوچک" به اختصار از آن سخن
رفته است.
همچنین یکی از شش امشاسپند زرتشتی
به عن��وان موکل آبه��ا در جهان ما ّدی
ش��مرده میش��ود که به نام "هئوروتات"
یا "خورداد" اس��ت .خورداد که فروزهی
رس��ایی و کمال در جهان مینوی اس��ت،
حام��ی و پاس��دار آبه��ای جوش��ان و
خروشان سراس��ر گیتی است .در وصف
ای��ن امشاس��پند در اوس��تای "هم��ازور
دهم��ان" میخوانیم«:ف��زون توانا باش��د
خورداد امشاس��پند ...،او موکل است در
گیتی ب��ر آب روان پاک و پالودهای که
هیچ ب��دکار بداندی��ش را توانایی آلوده
ساختن آن نیس��ت ».از این روی ،در هر
سفرهی آیینی-زرتشتی همچون سفرهی
گهنباره��ا ،ب��ه عن��وان نماینده و نش��ان
خورداد امشاس��پند ،ظرفی رویین حاوی
آب پاک را قرار میدهند.
از هزاران سال پیش جشنهای فرخندهای
نی��ز به افتخ��ار آفرینش آخش��یج آب و
ارزش بیمانن��د آن پیریزی ش��د؛ مانند
دومی��ن چه��رهی جش��نهای "گهنبار"
به افتخ��ار آفرین��ش آب و جش��نهای
براب��ری نام روز و ماه یعنی س��ه جش��ن
"خوردادگان"" ،تی��رگان" و "آبانگان"
برای یادآوری ارزش و جایگاه ویژه این
عنصر بس��یار مهم در گیتی و تاکید بیشتر
بر حمایت و نگهداری صحیح و درست
از این آفریده نیک خداوندی.
از آنجای��ی ک��ه ایرانیان باس��تان در زمینه
ستارهشناسی و دانش نجوم نیز از سرآمدان
زمان خود بودند ،در پهنهی آبی آس��مان،
س��تارهی موکل باران را فراموش نکردند.
"تشتر" یا "تیر"؛ که "ایزد باران" است ،در
جهان اس��طوره ،مبارز اصلی در برابر دیو
خشکس��الی یا "اپوش" اس��ت .دربارهی
ارزش��مندی آن "مینوی خرد" آمده« :از
س��تارگان در آس��مان ،نخس��ت ستارهی
تیشتر ،مهتر و بهتر و ارجمندتر و  ...است و
همهی بهرهمندی و رفاه جهان از راه تیشتر
است و س��تارهی "آب چهره"(ستارگانی
که تخمهی همهی آبها در آنهاس��ت)
ب��رای افزایش آب و ...آفریده ش��دهاند».
در اس��طورهی "تش��تر" آمده که "تشتر"
از همان آغ��از ی��ورش انگرهمینو بر ضد
سپنتامینو ،به حمایت از سپنتامینو برخاست
و وظیف��ه خ��ود را در بارندگ��ی به جای
آورد .ب��ه این صورت ک��ه از نیروی باد،
آب به سوی باال رفت و تشتر با راهنمایی
"ب��رز ایزد" و "وهوم��ن" و " ایزد هوم" و
"فروهر نیکان" برای اج��رای وظیفهاش،
در س��ه مرحله به س��ه حالت درآمد و در
نوبت اول ،ده روز و ده ش��ب باران بارید
ک��ه هر قطره آن به درش��تی پیاله بود و از
ش��دت بارش چنان آب باال آمد که همه
جانوران موذی از بین رفتند .بعد با ورزش
باد تمام این آبها به دورترین نقاط زمین
رانده و دریای فراخکرت(اقیانوس) پدید
آوردن��د .در دو مرحله دیگ��ر مبارزه ،از
گرز تش��تر "آتش وازیشته"(برق آسمان)
ش��راره کش��ید و از ضرب��ت گ��رزش بر
پیکرهی دیوهای خشکس��الی ،خروش از
نهادشان برخاست که همان صدای رعدی
اس��ت که پی��ش از بارندگی در آس��مان
میپیچد و س��پس بارندگی بس��یار بیشتر
از قبل آغاز ش��د و این ب��ار زهر جانوران
موذی از روی زمین پاک ش��د و به شکل
آبهای شور درآمد .دوباره با وزیدن باد،
آبها به دورترین نق��اط زمین رانده و از
این آبها ،سه دریای بزرگ و  23دریای
کوچک تشکیل ش��د .به گفته بندهش و

این اس��طوره ،زمین پیش از این بارندگی
یک خش��کی یکپارچه بود و سپس از اثر
آبها ،به هفت کش��ور زمین تقسیم شد.
به راستی این مبارزهی اسطورهای ،تشبیهی
زیبا از فرآین��د طبیعی و چرخهی جاودانه
و س��هگانهی آب در س��ه ش��کل طبیعی
مایع ،جام��د و گاز بصورت بر روی کره
خاکی(س��ه پیکرهی تش��تر) و روند انجام
بارندگی(باال رفتن آب با نیروی باد ،برق
و رعد آس��مانی و بارش) و ش��کلگیری
اقیانوسه��ا و دریاه��ا و دریاچهها و منابع
آب شیرین و شور و تقسیم کره خاکی به
کمک آبها به صورت هفت قاره است.
نکته قابل تامل دیگر این است که آب با
اینکه در باوره��ای دینی-فرهنگی ما به
عنوان عامل پاککننده پلشتی و آلودگی
در طبیعت ش��ناخته میشود اما بر خالف
آتش ،با پالوده کردن دیگر آفریدهها از
پلش��تی ،خود آلوده میشود که پاالیش
دوب��ارهاش با ص��رف زم��ان و هزینهی
زیاد همراه اس��ت .بنابراین در کنار توجه
بیش��تر ادیان به ویژه مزدیسنان ،به اینکه
آب ،م��ادهی پاککنندهی ارزش��مندی
ب��وده و اس��تفاده از آن در آداب
پاکیزگی(طهارت) ب��رای انجام فرایض
دینی همچون نماز خواندن بایسته است،
اما قوانین و بایس��تگیهای دینی -آیینی
دقیق��ی نیز برای حفظ آبه��ا و پاکی و
سالمت آنها وضع گردیده تا این امر به
یکی از مهمتری��ن وظایف افراد درآمده
و برای آن بکوشند .از جمله در "مینوی
خ��رد" در بخش��ی از پاس��خ به پرس��ش
چهاردهم در ن��گاه کلی به اهمیت حفظ
سالمت آخشیجها چنین آمده است:
«قدرت نیک آن است که کسی کشور را
آبادان و نیازمندان را آسوده از ستم ،و داد
و آیین درس��ت را نگاه دارد و ...و آب و
آتش را خوب و به آیین نگاه دارد و»...
و نیز در همین کتاب گفته شده است که
آفرینش آب بر کره خاکی مانند اختالط
خون در بدن مردمان است .پس همانطور
که انس��ان بدون خ��ون میمی��رد جهان
آفرینش هم با بیآبی خواهد مرد!
و هشداری به خودمان:
ف��را رس��یدن ماه آب��ان و جش��ن آبانگان
فرصتی مناس��ب اس��ت ت��ا ب��ه خودمان
هش��دار بدهیم .بدانیم که ما انسانها براي
انج��ام فعاليته��اي خود به آب ش��يرين
نياز داریم و کش��ورمان ب��ه دليل موقعيت
خاص جغرافيايي ،س��هم اندک��ی از كل
منابع تجديد ش��ونده آب در جهان دارد و
پيش بيني ش��ده است که در صورت عدم
دوراندیش��ی ما ،در آینده نه چندان دور،
كش��ورمان با بحران ج��دي كم آبي روبه
رو مي ش��ود .با اینکه میدانی��م ادامهی
زندگي همهی ما صددرصد به آب وابسته
اس��ت ،ولي به دليل در دسترس بودن آن،
كمتر به وجود آب ارج نهادهايم و زماني
ارزش آب را به خوبي درك ميكنيم كه
جريان آب ناگهان قطع شود و بحران آب
ايجاد ش��ود .پس الزم است از هم اكنون
برنامهريزيهاي مناس��ب انجام پذيرد که
بخش بزرگی از آن در دس��تان تک تک
م��ا انس��انها ق��رار دارد و آن آموزش و
گسترش و تش��ویق بیوقف ه در راه تثبیت
فرهنگ مصرف بهینه و درست منابع آبی
و غیرآب��ی و پرهیز از آل��وده کردن آب
ها و محيط زيست اس��ت .باید هر بار که
قط��رهی آبی را بیه��وده مصرف میکنیم
به خاطر بیاوریم ک��ه "آب ،قطرههای
خ�ون فرزن�دان م�ا و نی�از همهی
نسلهاست ،خودخواه نباشیم!»
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دکتر بوذرجمهر مهر درگذشت

دکت��ر بوذرجمهر مهربان مهر ک��ه به عنوان
آخرین نماینده زرتشتیان در مجلس شورای
ملی شناخته می شد  ،در سن  92سالگی دور
از وطن و در کشور کانادا چشم از جهان فرو
بست.
بهشتی روان بوذرجمهر مهر  ،دانش آموخته
رش��ته پزش��کی و متخصص بافت شناسی و
بیماریهای داخلی بود و مدت ها به عنوان استاد
دانشگاه های تهران  ،شهید بهشتی و دانشگاه
آزاد اس�لامی واحد کرج مشغول تدریس و
خدمت گزاری به جامعه ایرانیان بود.
وی  ،یک دوره نیز فرنشینی انجمن زرتشتیان
تهران را برعهده داشت.
در مورد سال تولدش خودش گفته است« :من
در یازدهم مهرماه  1301خورشیدی زاده شدم.
پدرم ش��ادروان مهربان مهر و مادرم شادروان
پریدخت نامدار نامور بودند .نخس��تین فرزند
خانواده بودم ودو خواهر به نامهای نخستین و
مهوش ویک برادر به نام فرهنگ دارم".
وی دوره ابتدای��ی خ��ود را در دبس��تان
جمشیدجم و متوسطهاش را در دبیرستان
فیروزبه��رام گذران��د و در س��ال 1319
دیپل��م گرفت.س��پس ب��رای خوان��دن
پزش��کی به فرانس��ه رفت اما همزمان با
آن ،جنگ در فرانس��ه آغاز شد و ایشان
به ایران برگش��ت وتحصیل دررش��تهی

پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب کرد.
بوذرجمهر مهردر گفت و گویی ،پزشکی را
مهمترین عالقه خود بر میش��مرد و در برابر
این پرسش که اگر پزشکی نمیخواندید چه
دانشی را فرامیگرفتید ،میگوید« :من پیش
از اینکه وارد رش��تهی پزشکی شوم ویولن
مینواختم ،حتا دورهای نیز پیش اس��تاد صبا
مشغول فراگیری این ساز شدم اما از آنجایی
که درس پزش��کی زمان فراوانی میگرفت
دیگر نتوانستم آموختن این ساز را ادامه دهم.
حتا چندی نیز برای فراگیری موسیقی با ساز
پیانو تمرین کردم اما متاسفانه آن هم به جایی
نرسید».
دکتر مهر با همسر خود هما رشیدی در سال
 1335ازدواج کرد ک��ه حاصل آن دو دختر
است.
دکتر مهر در مورد چگونگی وارد شدنش به
دنیای سیاست می گوید:
«پدرم مدیر کل حس��ابداری مجلس بود و به
ای��ن ترتیب در جوانی ما ،پ��درم ارتباطاتی با
مردان سیاسی مملکت و نمایندگان دورههای
پیش��ین داش��ت .پدرم ب��ا ش��ادروان ارباب
کیخسرو ش��اهرخ پیوند نزدیکی داشت .در
حقیقت فکر و ذکر ما به دور مسایل و مشاغل
سیاس��ی میچرخید .از همی��ن روی پس از
درگذش��ت دکت��ر اس��فندیار یگانگی برای

امروز ،روز بس��یار مهمی نه تنها برای من
بلکه برای بابا و مامانم می باشد .کال چون
ما خیلی خانواده باحالی می باش��یم از این
روزای مه��م در زندگی ما کمتر که هیچ ،
اصال پیش نمی آی��د .امروز بابایم از صبح
رفته می باش��د حمام و کلی ریشش را سه
تیغه کرده می باشد .تازه شم مامانم هم رفته
می باشد آرایشگاه تا موهای شلم شوربایش
را ب��ا کمک خانم آرایش��گر مرتب کرده
باشد .من خودم هم از صبح پاشده می باشم
ت��ا با خودم تمرین کنم و استرس��ی رو که
چن��د روزی میدارم را ازخ��ودم دور کنم.
اصال امروز اینقدر هیجان انگیز می باش��د
که دایی کامی و سوس��ن جون از دیش��ب
خونه ما مونده می باش��ند و هیچ تکونی به
خودشون نداده می باشند.
بابایم به من گفته می باش��د که در رابطه
ب��ا امروز چیزی به ش��ما نگوی��م ولی من
چون دهانم کامال قرص میباش��د نمیتوانم
س��کوت ک��رده باش��م .البت��ه بابایم حق
میدارد  .او میگوید اگر شما بفهمید امروز
چه خبری اس��ت یهویی میریزید اونجایی
ک��ه من قرار می باش��د ب��روم و در نتیجه
ممکن است در و شیش��ه اونجارو بخاطر
من پایین آورده باشید .از بس که شما من
را دوست میدارید .پس اگر قول بدین که
بچه خوبی بوده باشید من هم میگویم که
امروز چه خبر میباشد.
قرار می باشد امروز توسط انجمن محله ما
واسه بچه مدرسه ایها و دانشگاهی هاجشن
گرفته باش��ند و جایزه بدهن��د .من خیلی
خوشحال میباشم که باالخره انجمن محله
ماهم قدرمن را دونسته میباشد و قرار است
از من تقدیر کند .بابایم خداروشکرمیکند
که باالخره تونسته است سرش را درمحله
مان باالگرفته باش��د و کل��ی قیافه بگیرد.
مامانیم ه��م از وقتی کارنامه من را گرفته
میباش��د ه��ی پیش ف��ک وفامی��ل ازمن
تعریف کرده میباشد .اینقدری که چندتا

از فامیلهام��ون ازهمین االن
دخترشون رو برای من کنار
گذاشته میباشند.
انجم��ن محله ماه��م که طی
س��ال هی��چ کاری نمیکن��د
بهمین مناسبت قرار است تو
این برنامه به من جایزه بدهد.
من خیل��ی آقای��ون انجمنی
رو دوس��ت میدارم .کال این
آدمها همیش��ه خسته میباشند
و ح��ال ندارند کاری بکنن��د .خیلی زور
بزنند چهاربار گهنبار میخونند و دوس��ه تا
از همین جش��نها رو میگیرند .تازه انجمن
محل��ه م��ا خیلی خ��وب میباش��دیکی از
همکالس��یهای من میگوی��د انجمن محله
اونها کال تعطیل میباش��د و طی سال فقط
توی جلسه مش��ترک انجمنها وارگانهای
زرتش��تی ش��رکت میکنن��د .اونهم چون
خیلی خسته میباشند فقط میروند اونجا که
بگوین��د انجمنی داریم وگرنه هیج حرفی
نمیدارد که بزند.
من برای رفتن باالی س��ن و گرفتن جایزه
خیلی اس��ترس می��دارم .اص�لا نمیدونم
وقت��ی پ��ای میکروفن میروم چ��ه چیزی
باید بگوی��م .بابایم تو ای��ن مدت چند تا
فیل��م اه��دای جایزه های اس��کار و نوبل
با زیرنویس برایم خریده میباش��د و گفته
است از روی حرف اون آدمها یاد بگیرم
ک��ه چی بگ��م .ول��ی من اصال دوس��ت
نمی��دارم از روی اونه��ا کپ��ی کنم .آخه
هم��ه این برنده ها میرن اون باال و کلی از
زن وبچه و مامان وباباش��ون تشکر کرده
میباشند که باعث پیشرفت وگرفتن جایزه
شده میباش��ند .ولی من که مثل اونها تنبل
نمیباش��م .من خودم ب��ه تنهایی با زحمت
و خ��ون دل خوردن زیر ن��ور چراغ نفتی
درس خوانده ام و نمره خوب گرفته ام.
بابای��م هماهن��گ ک��رده میباش��د ک��ه
همس��ایمون ب��ا وانت بیای��د دم انجمن تا

نمایندگی مجلس شورای ملی داوطلب شدم
که زرتشتیان لطف کردند و به من رای دادند
تا در دو دوره ،نماینده مجلس باشم».
در مورد دكتر مهر گفتني ها بس��يار است اما
چه خوب كه چندي پيش مراسمي به همت
بنیاد فرهنگی جمش��ید به پاس سپاس از همه
زحمات آن بزرگمرد با حضور خود ايش��ان
برگزار شد.
در آن مراس��م،دكتر عل��ي قل��ي محمودي
بختي��اري در س��خنانش كس��ب دان��ش را
ارزش��مند دانس��ت ،و گف��ت همچن��ان كه
بزرگداش��ت حافظ بزرگداشت علم است،
بزرگداش��ت بوذرجمهر مهر نيز بزرگداشت
خدمت گزاري اس��ت .وي با اشاره به اينكه
بوذرجمهر مهر انس��ان خردمندي است سعي
ك��رد توضيحات بيش��تري در م��ورد خرد و
اهميت آن بي��ان نمايد .البته از اهميت دل نيز
غافل نشد و آن را هميشه زنده دانست.
در آن مراس��م دكت��ر عل��ي رضا م��رادي،
متخص��ص هوش بري و مراقب��ت هاي ويژه
ك��ه در زبان و ادبيات انگليس��ي نيز پژوهش
هايي داردو از ش��اگردان دكت��ر بوذرجمهر
مهر بود  ،دكتر مهر را فردي دانست كه همه
دوس��تش دارند ،هيچ كس در حسن نياتش
ترديد ندارد ،داراي فضايل اخالقي ،وارسته،
واالمقام ،متعادل ،فروتن و متواضع است.

ما جایزه نخوایم کی رو باید ببینیم

وي در معرفي ايشان گفت ،دكتر مهر پزشكي
خوانده است ،در رشته بافت شناسي و بيماري
هاي داخلي تخصص دارد ،از س��ال  1340به
درجه استاد تمام رس��يده است و در دانشگاه
هاي تهران،ش��هيد بهش��تي،آزاد و انگلستان
تدريس نموده اس��ت ،مسئول بخش داخلي
بيمارستان نفت بوده ،به مدت نيم قرن به تربيت
جوانان دانش��گاهي پرداخته اس��ت ،به زبان
انگليسي و فرانسه تسلط كامل دارد ،مقاالت
و پژوهش هاي زيادي از ايش��ان در نش��ريه
هاي معتبر علمي چاپ ش��ده اس��ت ،از ايده
هاي ايش��ان مي توان به ايجاد انستيتو تغذيه،
اضافه كردن يد به نمك ،آهن به آب ،ايجاد
امكانات رفاهي براي دانش��جويان ،اهميت به
ميراث فرهنگي ،رفاه اجتماعي براي معلولين
و قشر آس��يب پذير جامعه ،روابط حسنه بين
طبيب و بيماره اشاره نمود.
شادروان دكتر بوذرجمهر مهر در همه گفت
و گوهايي كه طي س��ال هاي اخير داشت به
اهميت جوانان و نقش آن در پيشرفت جامعه
مي پرداخت .وي تاكيد داش��ت جوانان بايد
پيرو اخالق باش��ند و هيچ وقت انسانيت،علم
و مردم را فراموش نكنند ،دكتر مهر هميش��ه
ايران را دوس��ت داشت و تاكيد مي كرد :در
هيچ كجاي دنيا مردمي همچون ملت ايران و
كشوري همچون ايران پيدا نخواهد شد.

کودک نفهم

جایزه من را ببرد .من خیلی
االن ذوق مرگ میباشم که
قرار اس��ت جای��زه بگیرم.
فق��ط مان��ده ام ک��ه ای��ن
جایزه ه��ا رو کجای اتاقم
جا بدهم .امیدوارم که این
جایزه مثل جایزه مسابقات
ورزش��ی نباش��د که بابایم
همان ش��ب گذاش��تش دم
درخونه .اینقدر هم فحشم
داد که یعنی چی رفتی زدی دست و پات
رو داغ��ون کردی و کلی هم مارو عالف
کردی که ه��ی ببریمت وبیاریم آخر هم
این ش��ده جای��زه ات  .خالص��ه کلی تو
مس��ابقات لقد خ��وردم  ،بعدش هم کلی
از دس��ت بابایم  .البته م��ن خوب میدونم
انجم��ن محله ما اصال اینجوری نیس��ت و
قراره کلی جایزه گنده گنده به من بده.
االن عصر میباش��د و بابایم و مامانم لباس
پلوخوری پوشیده میباشند .خیلی از فک
وفامیل هم آمده اند تا من را تشویق کرده
باش��ند .من اگر میدانس��تم اینهم��ه فامیل
عالف نمرات خوب من هستند که اینهمه
توی زحمت نمی انداختمشون .وای وای
توی س��الن هم کلی آدم جمع ش��ده می
باش��ند  .بابایم میگوید خدارو ش��کر اول
جایزه بچه های دبستانی را میدهند و زیاد
معطل نمیش��یم .بع��د از اینکه اون خانومه
برامون اوستا خوند و آقا رئیس انجمنمون
ه��م مثل همیش��ه اومد حرف زد ش��روع
کرد ب��ه دادن جایزه ها  .آقا مجری برنامه
اس��م من را صدا زده می باشد .آقا رئیس
انجمن از دیدن من ذوق مرگ ش��ده می
باشد و جایزه در دستانش هی میلرزد .ای
بابا چرا جای��زه من اینق��در کوچولو می
باشد  .آهان حتما سکه بهار آزادی یا سند
 1000هکت��ار زمی��ن را کادو کرده اند و
قرار است به من بدهند .دستتان درد نکند.
بخ��دا راضی به زحمت ش��ما نبودم(.این

جمالت را بابایم ب��ه من یاد داده تا به آقا
رییس انجمن بگویم) بعد از اینکه جایزه
را گرفت��ه می باش��م زودی پیش مامان و
بابایم میروم و اونها من را روی دست بلند
میکنند و به بیرون میبرند.
هنوز به حیاط نرسیده ایم که مامانم زودی
کاغذ کادوی جایزه م��ن را پاره میکند .
مامان��م با عصبانیت میگوید این باز کتاب
" یکصدسال سرگذشت انجمن محله ما "
میباشد .بابایم انرا از دست مامانم میگیردو
میگوید االن س��ند زمین و آپارتمان تک
برگی ش��ده و احتماال ب��رای اینکه گم یا
مچاله نش��ه اونو الی کتاب گذاش��ته می
باش��ند  .بعد بابایم تند تند ورقهای کتاب
رو زی��ر و رو میکند ولی چرا هیچ خبری
از سکه و سند زمین نمی باشد .من کاغذ
کادو رو خوب وارس��ی میکنم که شاید
سکه بهار من یک گوش��ه ای گیر کرده
باشد  .ولی اصال هیچ چیزی پیدا نمیکنیم.
بابا و مامانم خیلی قرمز ش��ده می باشند و
خون جلوی چشمانش��ان را گرفته است.
مامانم م��ی گوید مرده ش��ورت رو ببرن
ک��ه وقتی جایزه هم میگیری عین خودت
بدرد نخور هس��ت .بابایم هم یک لقد به
یک جاییم میزن��د و میگوید :حیف نون
که تو این یکس��ال داده ای��م تو بخوری
و آخ��رش هم ش��د این .بعد هردویش��ان
گذاشتند و رفتند.
م��ن االن خیلی افس��رده می باش��م  .آخه
چرا ای��ن انجمن محلمون ب��ا اعصاب ما
بازی میکند .خوب آقا جون نکنید .ش��ما
که نه س��لیقه دارید  ،نه پول دارید جایزه
ندید .مگ��ه مجبور می باش��ید .خداجون
ت��ورو خدا ب��ه انجمنهام��ون بفهمون که
برنامه جش��ن تقدیر از دان��ش آموزان و
یا مس��ابقات ورزش��ی رو بچ��ه ها جدی
میگیرن��د و بعد وقتی جای��زه الکی میدن
،حالمون بدجوری گرفته میش��ه .اصال ما
جایزه نخوایم کی رو باید ببینیم.

كودكان

در اين قسمت  ،اطالعاتی مربوط به یکی از استانهای زرتشتی نشین را خواهیم آموخت

اس��تان یزد

ش��دهاند که از مرزه��ای ایران
فرات��ر رفتهاس��ت .مهمتری��ن
ش��یرینیجات یزدی با نامهای
قطاب ،پش��مک و باقلوا شهرت
دارن��د.
بیش��ترین تولی��دات واحدهای
صنعت��ی ش��هر را منس��وجات،
کاش��ی و س��رامیک و ف��رش
ماش��ینی تش��کیل میده��د.
واحده��ای صنعت��ی اس��تان یزد
عمدت��اً در ش��هرکهای صنعتی
ی��زد و میب��د و اردکان متمرکز
ش��دهاند .همچنی��ن ی��زد دارای
معادن زیادی است که مهمترین
آنها معدن سنگ آهن چادرملو
اردکان و چغارت و معدن سرب
و روی کوشک هس��تند .معادن
غن��ی اورانیوم نیز در اواخر دهه
 ۸۰در منطق��ه س��اغند اردکان
کشف شدهاست.جمعیت استان
یزد در سرش��ماری سال ۱۳۸۵
ح��دود  ۹۵۸۳۲۳نف��ر ثب��ت
شدهاست.
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اس��تان یَزد یکی از اس��تانهای
ای��ران اس��ت .مرک��ز آن ش��هر
یزد است .این اس��تان در مرکز
ایران ق��رار گرفت��ه و از اطراف
با اس��تانهای اصفهان ،خراسان
جنوبی ،کرمان و فارس همسایه
اس��ت .ای��ن اس��تان در ح��دود
 ۷۲,۱۵۶کیلومتر مربع وس��عت
داش��ته و به تنهایی  ۳۷,۴درصد
از کل وس��عت ای��ران را در ب��ر
میگی��رد .در فص��ول به��ار و
تابس��تان ،آب و ه��وای بیشتر
مناطق اس��تان ،گرم و خش��ک و
در فصول زمس��تان و پاییز سرد
و نسبتاً مرطوب است.
در برخی از مناب��ع ،بنای اولیهی
برخی از ش��هرهای اس��تان را به
س��لیمان پیامبرو ابراهیم پیامبر
نس��بت دادهان��د .آث��اری چ��ون
دس��تافزارهای بهدس��تآمده
از درههای ش��یرکوه ،نگارههای
کوه ارنان و س��فالهای منقوش
قلع��هی میب��د نش��اندهندهی
تمرک��ز مدنیت یزد در گذش��ته
در چهار منطقهی استان هستند:
مهری��ز و فهرج ،یزد ،اش��کذر و
میبد و اردکان.
پیشینه
واژهی "ی��زد" به معن��ی پاک و
مقدس اس��ت و ش��هر ی��زد نیز
به مفهوم ش��هر خدا و س��رزمین

مقدس است.
اس��تان ی��زد از س��رزمینهای
تاریخ��ی اس��ت ک��ه در می��ان
ایالته��ای قدیمی و بزرگ پارس
 ،اصفه��ان  ،کرمان و خراس��ان
قرار داشتهاس��ت .آبادی نشینی
در این منطق��ه از قدمت طوالنی
برخوردار اس��ت .این سرزمین
از گذرگاهه��ای مه��م در ادوار
تاریخی محسوب میشدهاست.
این ناحیه در دوره هخامنش��یان
از راهه��ای معتبر موسس��ههای
راه��داری ،مراک��ز پس��تی و
چاپ��اری برخوردار بودهاس��ت.
راه��داری در یزد قدی��م چنان
اهمیتی داش��ت ک��ه خاندان آل
مظف��ر از منصب راهداری ناحیه
میب��د به پادش��اهی رس��یدند .با
اینهمه این استان از درگیریها
و جنگهای تاریخ کشور ایران
تا ح��دودی ایمنی داشتهاس��ت.
سختگذر بودن راهها به همراه
محدودیت منابع آبی مانع عمده
تسخیر این منطقه توسط بعضی
از حکومته��ای بزرگ و کوچک
حاش��یه و پیرام��ون ای��ن منطقه
در ط��ول تاری��خ بودهاس��ت.
وج��ود آثاری از مه��ر و آناهیتا،
ایس��اتیس و هخامنشی و زندان
اس��کندر و ب��رج و ب��ارو و کهن
دره��ای ب��زرگ و عظی��م و

پناهگاهه��ای متعدد ساس��انی و
ابنیه و یادگارهای بعد از اس�لام
بودهاس��ت.
قابلیتها و ظرفیتها
ب��ه دلی��ل خش��کی آب و هوا و
ان��دک ب��ودن می��زان بارندگی
بین اس��تانهای ایران کمترین
اراضی کش��اورزی دیم در یزد
ق��رار دارد .عم��ده محص��والت
کش��اورزی ای��ن اس��تان در
شهرس��تان خاتم تولید میشود،
این شهرستان قطب کشاورزی
اس��تان ی��زد میباش��د و دارای
مناب��ع آب��ی فراوانی میباش��د و
محصوالت��ی همچ��ون گن��دم،
ذرت ،زرد آل��و ،ان��ار ،ب��ادام،
پس��ته ،انگ��ور و غی��ره درای��ن
شهرس��تان تولی��د میش��ود و
اغل��ب با شهرس��تانهای ش��مال
فارس مبادالت کشاورزی خود
را انج��ام م��ی دهن��د ..از دیگر
محص��والت کش��اورزی اس��تان
یزد میتوان به خرما اشاره کرد
ک��ه در شهرس��تان باف��ق تولید
میش��ود .ب��ه علت کمآب��ی این
استان بیشتر جنبه صنعتی دارد.
صنعت بافندگی یزد از ش��هرت
زیادی برخوردار است .صنعت
شیرینیسازی در استان یزد از
قدمتی دیرینه برخوردار اس��ت
و محصوالت آن صاحب شهرتی

جواب ای��ن پازلهای ریاض��ی را م��ی دانی��د؟
یازده تکه کوچک تصویر را بهگونهای در مربع پنج در پنج
نمایش داده شده قرار دهید که
هر عدد تنها یکبار در هر ردیف و ستون وجود داشته باشد.

با توجه به تصویر باال ،تعداد مثلثها در ترازوی سوم
را تعیین کنید.
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زرتشتی نیستی
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* بهرام دمهری
درست به خاطرم نیست که در یکی از ماهنامه در آن زم��ان اکثر مردم اعتنای زیادی به خیلی از
ها نوشته بود یا آگهی و اعالمیه بود یا یکی از مسائل و آدم ها نداشتند و از کنار همه و از جمله
روزنامه ها نوش��ته بود ،هرچه بود در آن ظهر سروش می گذش��تند .در آن زیارتگاه نیز همین
گرم تابستان دهه سی که معموال همه زیر کیتار اصل حاکم بود و به هم قبولی زیارت می گفتند،
(ساباط) جمع می شدیم ،بزرگی از محله که ولی من قلبم در س��ینه تندتر می زد .می خواستم
معموال اخبار جماعت را روایت می کرد با این با س��روش حرف بزنم .بگویم در این پانزده سال
نش��ریه آمد و همه را به سکوت دعوت کرد .بع��د از اخ��راج از کار ،چ��ه حالی داش��ته و چه
خبر حاکی از آن بود که سروش (نام مستعار) ش��غلی داشته و هزاران س��وال دیگر .بدون آنکه
س��اکن و اهل ته��ران ،کارمند حس��ابداری متوجه باشد ،نگاهش می کردم .رفت داخل پیر.
شرکت بهروز (نام مستعار) و شرکاء ،اختالس کالهی به سر گذاشت ،کفش از پایش در آورد
کرده و از ش��رکت اخراج می شود و ضمنا از و خالصه تمام بایس��ته ها را به جا آورد .خانمش
این پس دیگر زرتشتی نیست.
بوی خوش و عود روشن کرد و خودش مشغول
س��روش را اکثر مردم محله ما می ش��ناختند .نو کردن کش��تی ش��د .من هم کتاب اوستا را به
جوانی بود که چند س��ال پیش از آن اتفاق از دست گرفتم و روی صندلی نشستم .نمی دانستم
تهران آمده بود و در یکی از محالت یزد داماد چطور با او وارد صحبت شوم .وقتی مراسم تمام
شده بود .چون عروس خانم ،فامیل های زیادی شد یکی از جوانان که سدره و کشتی نداشت از
در محله ما داشت چندین بار به محله ما آمده س��روش درباره فلسفه سدره و کشتی پرسید .من
بودند .جوان خوش صحبت و مهربانی به نظر هم فرصت را غنیمت شمردم و خود را وارد بحث
می آمد .وقتی می آمد بیش��تر از س��اختمان و کردم .کم کم چند نفری دور او جمع ش��دند او
معماری صحبت می ک��رد .از مذهب و آیین هم با همان لهجه همیشگی اش ،صحبت می کرد.
و رس��م و رس��وم هم می گف��ت .می گفت :باور کنید یکی دو س��اعت به سوال های مردمی
گهنبار باعث گردهمایی و دور هم جمع شدن ک��ه دور او را گرفته بودن��د و گاه بحث تند می
می ش��ود و سنت و مراسم خوبی است .اعتقاد کردند با منطق و درس��ت جواب می داد .به چند
به زیارتگاه ها و درمهر را به همه گوش��زد می نفری ش��ماره تلفنش را هم داد .من هم گفتم که
کرد .خالصه وقتی م��ی آمد ،مردم در کوچه در تهران دانش��جو هس��تم و تلفن ن��دارم ولی از
می ایستادند تا به سخنانش گوش دهند.
مالقات با ایشان در تهران خوشحال می شوم که
آن روز که آن خبر خوانده شد ،خیلی ها نشسته آدرس و تلفنش را به من هم داد .خوشحال از این
بودند و با اعالم این خبر ،سکوتی سنگین حاکم مالقات ،بعدها در تهران با او دوست شدم .گاهی
ش��د و کس��ی اظهارنظر نمی کرد .رس��تم ( نام در مراسم یا آیین ها که می رفتم ،او را می دیدم
مس��تعار ) که روی زمین لمیده بود خود را جابه و با هم حرف می زدیم .دو س��ه باری به یزد آمد
جا کرد .سرپا نشست و گفت :سروش هرچه بوده برای زیارت او را همراهی می کردم.
و هرکاری کرده کس��ی حق ن��دارد به او بگوید دوس��تی ما س��ال ها ادامه داش��ت ولی هنوز می
ش��ما دیگر زرتشتی نیس��تی .با این حرف بحث ترس��یدم قصه آن روز و آن نوشته و آن تیتر خبر
شروع شد .یکی گفت :چرا کسی یا ارگانی حق را برای او بازگو کنم و از او بپرس��م که داس��تان
ندارد کس��ی که دزدی کرده و یا هرکار خالف چی بود! او را انسان خوب و وارسته ای می دیدم.
دیگ��ری انج��ام داده را از دین زرتش��تی اخراج با خود گفتم ش��اید اخ��راج از کار و ترس از بی
کند .یکی دیگر از حاضرین گفت :اگر کس��ی آبرویی او را چنین مذهب��ی و مطلع بار آورده یا
جرمی مرتکب شود ،باید برود عدلیه (دادگاه) و ش��اید برای تبرئه آن اتفاق ،ریاکاری می کند ،تا
به دلیل جرمی که مرتکب شده جریمه شود یا به اینکه در آن سال ها ،مورد مشابهی در یزد اتفاق
حبس برود یا حتی اعدام ش��ود ،ولی کسی نمی افتاد .کس��ی که چندین بار ب��رای کنجکاوی یا
تواند بگوید تو زرتش��تی نیستی ،برای اینکه دین فهمی��دن موضوعی و حقیقتی س��ری به یکی از
و آیین یک عقیده شخصی و قلبی است .عهدی مجالس یکی از فرقه ها زده بود ،در جمعی به او
اس��ت که هر فرد با خدای خودش می بندد و تا گفته بودند که دیگر زرتشتی نیست .آن شخص
آخر حفظ می کند .یکی دیگر گفت :فکرکنم به همه چیز و همه کس قس��م می خورد که من
که در بخش��ی از نوشته های به جا مانده مذهبی ،زرتش��تی ام ،اجدادم زرتش��تی بوده اند و  ...ولی
چنین کاری را اجازه می دهد .رستم گفت :اگر باز هم عده ای قبول نم��ی کردند .این اتفاق که
هم باشد ک ه این نوش��ته ها را اشوزرتشت نگفته افتاد ،سروش با افس��ردگی خاصی به من گفت:
و قابل قبول نیس��ت و با ای��ن صحبت موضوع را س��ال ها پیش این اتفاق برای من هم افتاد .بدون
برد به هندوس��تان و چون مدت��ی در آنجا کار و آنکه بگویم که از موضوع اطالع دارم ،ادامه داد
زندگی ک��رده بود ،ادامه داد که در هندوس��تان که قسم می خورم که راست می گویم و داستان
هزار فرقه و دین وجود دارد .همه آزادند و کسی آن تیتر و خبر را اینگونه تعریف کرد :در شرکتی
نمی پرسد تو چه دین و مذهبی داری .اگر فردی کار م��ی کردم .مس��وول حس��ابداری بودم که
کار ب��دی انج��ام دهد ،پلیس او را دس��تگیر می ش��رکا روزی مرا خواستند و گفتند :می خواهیم
پارس نامه
کن��د و به کبرت (دادگاه) می برد .یکی از گروه از بانک وام بگیریم و ش��ما باید برای گرفتن این
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
های موافق که عصبانی شده بود گفت :شما نمی وام ،صورتحساب های قالبی و ثبت آن در دفتر
فهمید!! این جمله خش��م حاضرین را برآشفت و را فراهم کنی .روزها با هم بحث کردیم تا اینکه
شماره شصت و چهار -مهر 1393
هر کسی در دفاع از سروش حرفی زد .معموال در م��ن زیر بار نرفتم .آنها هم اول تهدید به اخراجم
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
این مواقع بحث از روال منطقی خارج می شود و کردند و سپس برای اینکه ادعایی نداشته باشم به
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
من اتهام زدند .سروش گفت :از آن روز در جای
اگر درگیری نشود باید خدا را شکر کرد.
آدرس :یزد   -صفائیه  -خیابان استاد احمد آرام   -کوی  استادان ـ                        آن روز را خوب به خاطر دارم .همیشه می خواستم دیگر مش��غول به کار شدم و امروز به لطف خدا
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
سروش را ببینم و از او بپرسم که قضیه از چه قرار همه چیز دارم ولی آن ش��رکت که می خواست
بوده .تیتر بزرگ که نوش��ته بود سروش زرتشتی تقلب کند ،شرکتش��ان بر باد رفت و صاحبان آن
تلفن0351-8210881 :
نیست! همیش��ه جلوی چش��مانم بود .با خود می در غربت و تنهایی در بدرند.
دورنگار0351-8210879 :
گفتم :حاال که زرتشتی نیس��ت چه دین و آیینی آن روز س��وال های زیادی از او پرس��یدم و قانع
پیام نگار09355466415 :
دارد؟ آیا دیگر خدا به او کمک نمی کند؟ دیگر ش��دم که او بیگناه بوده اس��ت .دوس��تی ما ادامه
صندوق پستی89195/154 :
او را به گهنبار و مراس��م دینی راه نمی دهند؟ در داشت تا اینکه او از جهان رفت و من در حسرت
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست .این افکار بچه گانه سال ها به سر بردم تا اینکه شاید از دس��ت دادن مردی بزرگ متاثر شدم ولی این
پانزده سال بعد سروش را در یکی از زیارتگاه های سوال هنوز پا برجاس��ت که آیا کسی یا ارگانی
حق دارد که به فردی بگوید تو زرتشتی نیستی؟
یزد ،به همراه همسر و فرزندش دیدم.

