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مراسم درگذشت اشوزرتشت اسپنتمان برگزار شد

رذآ -شش و تصش هرامشهرامشام-همان سراپ-1393رذآ -شش و تصش هرامش

مراســم درگذشــت اشوزرتشــت
اسپنتمان-بزرگ پيام آور ايراني-
با آيين جشــن خوانــي و يادي از
درگذشــتگان در همه شــهرهاي
زرتشتي نشين كشور برگزار شد.
در تهران آيين جشــن خواني ساعت 8:30
بامداد در تاالر ايرج برگزار شــد و سپس
اتوبوس هاي تدارك ديده شــده توســط
انجمن زرتشــتيان تهران همكيشــان را به
قصر فيروزه رســاندند،اين درحالي است
كه به علت تطبيق اين روز باآدينه بسياري

آوای مــوسیــقی
در پانزدهمين جشنواره موسيقي زرتشتيان طنين انداز شد
آوای سازهای هنرمندان زرتشتي
در جشنواره موسیقی زرتشتیان در
تاالر دبســتان گيو طنين انداز شد
تا براي پانزدهمين ســال متوالي
نوازنــدگان جامعه زرتشــتي در
فضايي ســالم با هــم رقابت كنند
و در بــاال بردن دانش موســيقي
ونوازندگي جامعه زرتشتي بكوشند.
امســال برای دومین سال پیاپی جشنواره
در تاالر دبســتان گیو برگزار شد .تاالر
دبســتان گیو یکــی از اســتانداردترین
تاالرهــای نمایــش در تهــران اســت.
همیــن ویژگــی ســبب شــده اســت تا
برگزارکننــدگان جشــنواره موســیقی
برای دومین ســال آن را به عنوان مکان
برگزاری همایش برگزینند.
بــه گفتــه هماهنــگ کننده جشــنواره
موســیقی  ،شــیب تاالر گیو سبب شده
است تا ســن در تمامی نقاط دیده شود
و از این لحاظ بهتر از جشنگاه خسروی
اســت .وي از انجمــن اولیــا و مربیــان
دبستان گیو برای اجازه استفاده از سالن
قدردانی کرد .در جشــنواره موســيقي
امســال ،گاتاخوانی توسط نگار بزرگ
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از همكيشــان از صبح زود به قصر فيروزه
رفته بودند.
امســال نيز مطابق هر ســال با همازوري
تداركات الزم بــراي پخت آش فراهم
شــده بود و برخي از همكيشان از شب
قبــل براي برپايي بهتر مراســم و
پخت به موقع آش در آشــپزخانه
قصر فيروزه بودند.
در يــزد در همــه محلــه هــاي
زرتشتي نشــين آيين جشن خواني
و يادبــود درگذشــتگان برگــزار

شــد و آرامگاه يزد و کرمــان نيز پذيراي
بسياري از همكيشــان بود كه براي يادبود
درگذشتگان گرد آمده حضور داشتند.
درشــيراز،اصفهان ،كرج و ساير شهرها نيز
اين آيين با حضور همكيشان برگزار شد.

چمی و شــایان رستمی
صورت گرفت ،سپس
گروه مختلف موسيقي
بــه اجــراي برنامــه
پرداختند.
اين گــروه ها امســال
اجراي برنامه داشتند:
گروه ســاز و نای مهر:
اشکان رستمی ،خسرو
آتشــبند ،نامدار بهشاد،
مهران خسرویانی ،نیما
فرهی فر با سرپرســتی
امید انوشه
تک نوازی تمبک :فرشید وهمنی
هم خوانی و هم نوازی گیتار و کاخون:
ارشیا خسروپور و آریانا خسروپور
تک نوازی ویولن :پارسا سالمتی پور
گروه باربد کســنویه :اشــکان رستمی،
مهــران خســرویانی ،پریــوش فلفلــی،
همایون یزدانی ،ژیال خسرویانی ،پریناز
خسرویانی ،ســهیال ایزدیار با سرپرستی
اشکان رستمی
تک نوازی پیانو :میترا خدادادی
اجرای گروه وهیشــتا :مهرزاد کاویانی،
ارشــیا خســروپور و آریانــا
خسروپور با سرپرستی مهرزاد
کاویانی
تک نوازی تار :فرزین دستان
هم نــوازی وهومن :ماهدیس
خسروی و نیلوفر هرمزدی
تــک نــوازی ســنتور :کیمیا
کاویانی
هم نوازی تــار و پیانو :فریماه
فروغی و پویا فرهی
تک نــوازی ســه تــار :گیتا
خدیوی

داوران این دوره جشــنواره آقايان دكتر
حســن ریاحی ،محمد ســریر و ســیف
الــه طلوعــی بودند كه در بيانــه پاياني با
یــادآوری این کــه نمی توان ســازهای
مختلــف را بــا یكدیگــر مقایســه کرد
و تنهــا جهت پیشــرفت بهتر موســیقی،
گروه وهیشــتا را به عنوان گــروه برتر و
میترا خدادادی را به عنــوان تکنواز برتر
برگزیدنــد .از گــروه باربد کســنویه و
نوازندگی فرزین دستان و کیمیا کاویانی
نیز سپاسداری ویژه شد.
امســال در کنار مزیــت هایی چون دید
مناســب تر به ســن که بــا پروژکتور و
تصویربرداری بهتر نیز شده بود و وجود
پارکینگ ،اجــرای همزمان ديگر برنامه
ها با جشــنواره موســیقی سبب شده بود
كه عده كمتــری از همكيشــان در اين
برنامه حضور داشته باشند.
به گفته هماهنگ كننده جشنواره موسيقي
امســال همه گروه های موسیقی شركت
كننده جديد بودند و گروه های موسیقی
سال های پیش به دالیلی چون هزینه های
رفت و آمد و یا تکمیل نبودن گروهشان
نتوانسته اند در جشنواره حضور یابند.

كتاب هاي ديني و اوستا

دبستان چاپ نهايي مي شود
کتاب های دین آموز و اوستا(سال
اول و دوم دبســتان) دوره ی
آزمایشی و ویرایش دوباره را پشت
سر گذاشته و سال بعد چاپ نهایی
		
خواهند شد.
درســی امین کارگـــروه دینی زرتشــتیان
سراســر کشــوركه در محــل دبیرخانــه
کارگروه در ســازمان فروهر با باشــندگی
نمایندگان انجمن های زرتشــتی سراســر
کشور ،مســووالن جامعه زرتشتی و دکتر
اسفندیار اختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی،
برگزار شــد،بااعالم اينكه كتاب هاي دين

آموز و اوستاي سال هاي اول و دوم دبستان
در مرحله ويرايش نهايي براي چاپ است،
گــزارش کاملی از تالیف و آماده ســازی
کتاب های دینی(پنجم و ششــم) و کتاب
اوستا (چهارم ،پنجم و ششم) توسط گروه
مولفین کتاب های دینی و اوستا ،ارائه شد.
در اين نشست همچنين ،گزارش برگزاری
آزمون هماهنگ دینی در سراســر کشور
توســط نمایندگان انجمن های زرتشــتی
سراســر کشــور ارايه و به بررســی نقاط
قوت و ضعف آن پرداخته شــد .سپس از
معلمان ،مسووالن ،هماهنگ کنندگان و
نمایندگان انجمن ها بــرای همکاری در
برگزاری شایســته و امن آزمون ها تقدیر

و سپاسگزاری شد.
گزارشی از فرم ارزشیابی تحصیلی(کارنامه
توصیفی)نيز توسط مسوولین در کارگروه
ارائه و بررسی شد .
در این نشست ،در مورد امتياز بندی سواالت
آزمون هماهنگ ترم پایانی برای دانشــپایه
های گوناگــون ،زمان برگزاری آزمون ،و
همچنیــن دوره ی بازآموزی معلمان دینی
سراسر کشور ،محل برگزاری بازآموزی،
عنوان های کالس های بازآموزی تابستان
 94و  ...گفت وگو و نظرخواهی شد.

خــبرهای کوتاه

عملیات بازسازی فضای داخلی آدریان تهران
خاتمه یافت
عملیات بهسازی و رنگ آمیزی
فضای داخلی آدریان تهران
پايان يافت و با مرتب شــدن
و ساماندهي محيط ،اين مكان
مقدس براي نيايش همكيشان
و برگــزاري مراســم هــاي
مختلف آماده است.
بــه گفته فرشــید نمیرانیــان هموند
کمیسیون ساختمان ،امور مربوط به
رنگ آمیزی و کف ســابی فضای
داخلی آدریان تهــران پايان یافته و
آماده برپایی مراســم هــای گهنبار
و ...می باشد .
وي افــزود  :بــه دلیل شــرایط آب
وهوایی ســتون های بیرونی آدریان
تهران هنوز تکمیل نشده است كه با
مســاعد شدن آب و هوا كار مرمت
اين ســتون ها نيز به ســرعت انجام
خواهد شد.
وی همچنین از رنگ آمیزی کامل
و آماده شــدن ســالن پشت آدریان
تهــران و آشــپزخانه  ،برای حضور
همکیشان در مراســم هاي مختلف
خبر داد.
كار بهســازي آدريــان تهــران از
دوســال پيش آغاز شــد وبــا وقفه
هــاي چندماهه به دليل مشــكالت
متعدد و زمــان الزم جهت تاييديه
هــای ميــراث فرهنگــي تاكنون به
طول انجاميد.
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*هيات رييسه سازمان جوانان زرتشتي تكميل شد
ِ
مســافرت به خارج از کشور دو تن از هموندان هیئت
در پی
رییسه سازمان جوانان زرتشتی تهران و پذیرش استعفاء آنها از
سوی هیئت مدیره ،از هموندان جانشین؛ فرامـــرز فالمرزیان
و پـــریا ماونـــدی دعوت به همکاری شد و پس از انتخابات
داخلی ،هموندان هیئت رییسه انتخاب و تکمیل شد.
بر اســاس پروانه صادره از سوی کمیســیون ماده  10احزاب
وزارت کشور ،هموندان هیئت مدیره تا  95/02/02به فعالیت
خواهند پرداخت .دیگر هموندان هیئت رییسه و هیئت مدیره
به سمت خود پابرجا خواهند بود.
 سیاوش بنداریـان زاده؛ رییس هیئت مدیره -دادبـه اورنگی؛نایب رییــس اول هیئت مدیره -بهرام جاودانی؛ نایب رییس
دوم هیئت مدیره -پـــریا ماونـــدی؛ خـزانـــه دار -فرامـــرز
فالمرزیـــان؛ دبیـــــر -آویسا نیکدین؛ عضو -شــهنام فرزانه؛
عضوهیئت بازرسان ســازمان جوانان زرتشتی تهران با حضور
فرزاد دهنوی زاده زرتشتی -پرویز اهورایی -منوچهر بمانی چم
تا خرداد  1394در سمت خود به فعالیت خواهند پرداخت.
*مجمع همگانی انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد
مجمع همگانی عادی ســالیانه انجمن زرتشــتیان یزد در تاالر
بانو و کیخسرو بزرگ چمی با حضور نماینده فرمانداری یزد
و همکیشان برگزار شد .
مطابق دستور جلســه از پیش اعالم شده ،پس از تعیین هیات
رئیســه  ،صورت های مالی عملکرد ســال  1392این انجمن
ارایه شــد و پس از خواندن گزارش بازرســان مورد تصویب
قــرار گرفت و ســپس رای گیــری جهت انتخاب بازرســان
صورت گرفت .پس از شــمارش آرا  ،شاه بهرام مهررستمی
به عنوان بازرس اصلی و فرشید بهرام شهری به عنوان بازرس
جانشین انجمن زرتشتیان یزد به مدت یکسال انتخاب شدند.
*نام نویسی نمایشگاه ابداعات و اختراعات
کانون دانشــجویان زرتشــتی در نظر دارد امســال نیز همانند
ســال های پیشین برای پرورش و بازیابی خالقیت عالقمندان
 ،نمایشگاه ابداعات و اختراعات را در همایش علمی برگزار
نماید .هدف از برگزاری این نمایشــگاه شناسایی و تقدیر از
مخترعان ،مبتکران و نوآوران زرتشــتی است.عالقه مندان به
شــركت در اين نمايشگاه می توانند تا تاریخ  11بهمن ماه از
طریق سایت همایش علمی و تکمیل فرم مربوطه اقدام به ثبت
نام و شرکت در این بخش نمایند.
*تيم بسكتبال رستم آباديان مقام نخست در منطقه
در پیکارهای بسکتبال آموزشــگاه های (دبیرستان دوره اول)
منطقه دوازده آموزش و پرورش شهر تهران  ،تیم رستم آبادیان
توانست مقام نخست این دوره از مسابقات را کسب نماید.
این مســابقات طی دوروز در ورزشگاه شهید صدری برگزار
شد و از میان چهار تیم  ،رستم آبادیان توانست با سه برد مقام
اول را از آن خود کند.
طبق گفته مســووالن مســابقات منطقه ،تیم رســتم آبادیان با
کســب مقام اول در مســابقات  ،جواز حضور در مســابقات
استان تهران را به عنوان نماینده منطقه  12آموزش و پرورش
کسب کرد.
*مدیر جدید تاالر خسروی شروع به كار كرد
خشایار کاووسی به مدت شــش ماه به عنوان مدیر تاالرهای
پذیرایی انجمن منصوب شد .
شــامگاه دوشــنبه  24آذرماه در نشســت غیــر علنی انجمن
زرتشــتیان تهــران  ،در خصوص انتصــاب مدیریت جدید
تاالرهای پذیرایی این ارگان تصمیم گیری شد و در پایان ،
فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گفت :از بین نفرات کاندید
شده برای سمت مجری تاالر خســروی  ،خشایار کاووسی
و شــهرام موبد به عنوان نفرات اصلی در نشســت غیرعلنی
حضور داشــته و پــس از ارائه برنامه های خود و بررســی و
رای گیری اعضای انجمن  ،خشــایار کاووســی با  10رای
موافق مدیر سالن خســروی شد .خشایار کاووسی  32سال
سن دارد و از سال  1379در امور فیلم برداری مجالس فعال
بوده است .
*افتخار آفرینی نوجوان زرتشتی در مسابقات تنیس
روی میز
مهرنوش بهروزی دانش آموز پایه هشتم دبیرستان امام حسین
(دوره اول) ،توانســت در مسابقات تنیس روی میز ناحیه یک
استان یزد مقام سوم راکسب کند.
این پیکارها در ســالن ورزشــی دادرســان یزد برگزار شد و
مهرنوش بهروزی توانســت با مربی گری خانم آذرمیدخت
بنداریان به این افتخار دست پیدا یافت.

خبــر

جشن سده در ماركار تهرانپارس
برگزار مي شود
جشــن سده،جشــن پيدايش
آتش و جشــن پيروزي كاوه
آهنگر بر ضحاك ستمگر روز
دهم بهمن ماه در همه استان
هاي زرتشــتي نشــين كشور
جشن گرفته مي شود.
جشــن ســده روز مهر از مــاه بهمن
مصادف با دهم بهمن ماه  ،با اوســتا
خوانــي موبــدان و روشــن كردن
آتش سده در هنگامه غروب آفتاب
برگزار مي شود.
بنا بر تصميم تاکنون انجمن زرتشتيان
تهران ،قرار اســت امســال سده در
مجموعه ماركار تهرانپارس برگزار
شــود و قبل از روشــن كردن آتش
برنامه هاي فرهنگــي و هنري چون
سخنراني،موسيقي و ..اجرا مي شود.
در كرمان نيز به مانند ساليان گذشته
ســده در مجموعه باغچه بوداغ آباد
بــا حضــور عالقمندان
برگــزار مــي شــود.
انجمــن زرتتيان كرمان
در تــدارك برنامــه
هاي فرهنگــي و هنري
براي هر چه باشــكوهتر
برگزار كردن اين جشن
ملي است.
برپايي ســده در كرمان
پيشينه بسيار كهن دارد
و مــردم كرمــان از آن

بعنوان سده سوزي ياد مي كنند.
در يزد،كرج،اصفهان،شيراز و ساير
شــهرهاي زرتشــتي نشــين نيز سده
برگزار مي شود.

برگزاری پنجمین کنگره
جوانان برگزیده زرتشتی
هیــات برگزاری کنگــره جوانان
برگزیــده زرتشــتی از برگزاری
پنجمیــن دوره این کنگــره در
اردیبهشت ماه سال  1394خبر داد.
هیات برگــزاری کنگره ،که از شــهریور
ماه امســال کار خود را آغاز کرده است،
با انتشــار این خبر ،اعالم کرد که جوانان
عالقه مند بیــن  22تا  35ســال که دارای
ســوابق برتــر تحصیلــی ،کاری ،هنری،
اجتماعی ،دینی یا  ...هســتند می توانند از
 20دی مــاه  93به مدت دو هفته به آدرس
www.zyccongress.comمراجعه
و براي ثبت نام اقدام کنند.
کنگره جوانان برگزیده زرتشتی که به عنوان
طرح برتر «برنامه توسعه رهبری جوانان»در
«نهمین کنگره جهانی زرتشــتیان» شناخته
شد ،برای نخستین باردر سال  88به صورت
آزمایشــی و با تأیید تمامی نمایندگان 52
سازمان و ارگان زرتشتی برگزار شد.اهداف
اين کنگره شناســايي ،معرفي و هم ســو
ســازي اســتعدادها افزايش دانش و بينش
ديني-اجتماعــي و مهــارت هاي زندگي
جمعــي آشــنايي و ايجاد همبســتگي در
محيطي پر نشــاط در جهت افزايش زمينه
هاي همکاري آتي افزايش احساس تعلق و
پيوستگي با جامعه و عالقه به مشارکت در
اموراجتماعياست.کنگرهجوانانبرگزیده
زرتشــتی فرصتی است برای آغاز شناخت
ها ،دوســتی ها ،همفکری ها و همدلی ها،
برای ماندن و ساختن اعالم شده است.
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از ســال  1388که طــرح و ایده
برگزاری «کنگره جوانان برگزیده»
مطــرح شــد و در هفدهميــن و
هجدهميــن نشســت نمايندگان
انجمنها و نهادهاي زرتشتي توسط
نمایندگان  52ارگان زرتشــتی به
تأييد رســید  ،تاکنون چهار دوره
از این کنگره برگزار شــده است.
در این ســال ها بیــش از صد نفر
از جوانــان برگزیــده جامعه که
هر کدام در عرصــه های مختلف
علمی ،فرهنگی ،هنری ،ورزشــی،
دینی ،اجتماعی و  ...دارای سوابق
قابل ذکر و درخشــان بــوده اند،
شــرکت کرده اند .چندی است
کمیته برگزاری ،که ترکیبی است
از شــرکت کننــدگان و برگزار
کنندگان سال های پیش ،خبر از
شروع کار برای برگزاری «پنجمین
کنگره جوانان برگزیده زرتشتی»
در اردیبهشت ماه سال آینده داده
اســت .به همین مناســبت پرسش
هایــی را بــا چند نفر از شــرکت
کنندگان دوره های گذشته مطرح
کردیم تا از زبان این عزیزان با این
کنگره آشنا شویم .این بار «جوانان
برگزیده زرتشــتی» از خودشان،
تجربیــات و نظراتشــان دربــاره
«کنگره جوانان برگزیده زرتشتی»
می گویند:
*لطفا به صورت کوتاه خودتان را
معرفی کنید و بگویید در چندمین
دوره کنگــره جوانــان برگزیده
شرکت کرده اید؟
-1دکترپیمان کشــاورزیان ،خوشــحالم
از اینکــه در تمامی کنگره هــای جوانان
برگزیده شرکت کرده ام.
-2فرانک ماوندادنژاد ،رتبه سوم دکترای
بیوتکنولوژی دارویی ،دانشجوی دانشگاه
تهران 3،باردر کنگره شرکت کرده ام .در
کنگره های دوره 2و  4شرکت کننده و در
کنگره دوره  3برگزار کننده بوده ام.
-3فرشــاد خــدادادی ،متولــد 70/12/26
شــیراز ،دانشجوی ســال آخر کارشناسی
بــرق -مخابرات دانشــگاه باهنــر کرمان.
در دوره پیشــین کنگره(کنگــره چهارم)
شرکت کردم.
-4مژگان هماوند ،دانشــجوی ســال آخر
ارشد طراحی صنعتی دانشگاه امیرکبیر .در
دو دوره کنگره حضور داشته ام .
-5آناهیتــا خدادادی هســتم .من در دوره
اول و سوم و چهارم کنگره شرکت کردم.
 -6هومن یزدانی بیوکی متولد  1357دکتر
دامپزشک هستم و در سومین دوره کنگره
حضور داشتم.
* از نظر شــما خصوصیات برجسته
و عادت های موفقیت آفرین شما
کدامند؟
-1پیمــان کشــاورزیان :دســت یافتنــی
تصورکردن بســیاری از موفقیت هایی که
آرزویشــان ،برایم تنها یک آرزو نیست،
امید به آینده ای است که خواهم ساخت،
تقدیــر نخواند ِن نداشــته هایــم ،اعتقاد به
ارزشهایی که منطق صفر و یک ( شکست
و پیــروزی ) را به تاریخ پیوند خواهند زد،
اعتقاد بــه آرزوهای افرادی که به داشــته
هــای امروزمان جامۀ واقعیت پوشــاندند،
ایمان به هومت ،هوخت و هورشــت :سه
اصلی که فراموش کردنشان را در دیگران
می توان یافت.

-2فرانــک ماوندادنــژاد  :ایمــان قوی به
خداوند و تالش و پشتکار و اراده قوی در
رسیدن به اهدافم.
-3فرشــاد خدادادی :توانایی ارتباط موثر
بــا دیگران ،توانایی انجــام دادن و هدایت
کارهــا بــه صــورت فــردی و تیمــی ،و
اجتماعی بودن.
-4مژگان هماوند :شــاید بتوانم بگویم که
داشتن پشتکار و اطمینان داشتن به توانایی
های خودم باعث شــد که از روبرو شدن
با مشکالتی که پیش رویم قرار می گیرند
نترســیده و تالش کنم تا برای هرکدام از
آنها راه حل پیدا کنــم .البته گاهی هم در
این موارد شکست خورده ام!
-5آناهیتا خدادادی :پشتکار.
-6هومن یزدانی بیوکی :صبوری ،پیگیری
در زمینه کارهای مورد عالقه تا رسیدن به
نتیجه دلخواه
* نظرتان راجع به برگزاری کنگره
جوانان برگزیده چیست؟ شرکت
در کنگــره چه تاثیری روی شــما
داشته است؟
-1پیمان کشاورزیان  :از اولین کنگره ایمان
آوردم به جامعه ای که شاید در گذشته ای
نه چندان دور زمامش را در دست افرادی
می دیدم که برایش سنتی ترین تصمیمات
را در عصری مدرن به پســند خود و منافع
شخصی خود می گرفتند ،ایمان آوردم به
وجود افرادی که می دانند و می شناســند،
ملزوماتی را که برای رشــد هر جامعه ای
الزم است و ســکوت کرده اند به حرمت
ریش ســفیدانی کــه برایشــان بهایی نمی
دانند .اما حرمتشــان را واجب ترین ها می
دانند و سکوت می کنند تا پرسیده شوند.
شاید تک تک همکیشان ،می دانند سرمایه
ای نامحدود در دست افرادی محدود بسیار
کارآمد خواهد بود ،اما ســکوت می کنند
به حرمت افــرادی که گمان می کنند نمی
دانیم زمین ها بخش بر فرد ،داشته ها بخش
بر آرزوها و امیدها بخش بر امکانات عددی
بسیار بزرگ است و شاید با مدیریتی اندک
معقول به حاصلضربی خواهد رســید پر از
ماندن ،رسیدن  ،بالیدن و ...
-2فرانک ماوندادنــژاد :وجود این کنگره
هــا برای جامعه ما بســیار ضرروی اســت
چراکه با وجود این کنگره ها استعدادهای
جوانان زرتشــتی شکوفا شــده و محیطی
فراهم شده تا با جوانان موفق زرتشتی آشنا
شده و چه بســا هرکدام از این جوانان می
تواننــد الگویی برای افراد شــرکت کننده
باشــند .برای خود من نیز همین گونه بوده
و بعضی از افراد برایم الگو بوده اند.
-3فرشــاد خدادادی :برنامه بســیار خوبی
است ،اهداف بسیار خوبی دنبال می کند.
جوانــان برگزیده را با هم آشــنا می کند
که باعث شناختن طرز فکرها ،عملکردها
و نحوه دســتیابی به موفقیت در زمینه های
مختلف می شود.
-4مــژگان هماوند :از نظر مــن برگزاری
ایــن کنگره ها برای آشــنایی جوانان ،که
از نیروهای اصلی هر جامعه هســتند ،مفید
اســت و گردهم آوردن جوانان با توانایی
های متفاوت می تواند زمینه ســاز فعالیت
های زیادی مانند انجام پروژه های متفاوت
فرهنگی و علمی و ...باشــد ولی همه اینها
زمانــی قابل انجام اســت که ایــن توانایی
ها به درســتی تشــخیص و به آنها بها داده
شــوند و درنهایــت برای اســتفاده از آنها
به مدیریــت درآیند .جوانــان ایرانی و به
خصوص زرتشــتی بســیار عالقمندند که

بتوانند کاری مفید برای جامعه انجام دهند
ولی برای نشان دادن توانایی های خود نیاز
دارند تا از طرف جامعه خود مورد حمایت
قرار گیرند و بدانند که کار آنها واقعا برای
جامعه مفید است.
-5آناهیتا خدادادی :شاید به نظر برسد که
ارتبــاط های بعد از ایــن کنگره محصول
قابل ارائه ای در مقیاس اجتماعی نداشــته
اســت ،اما در مقیاس فــردی یا گروه های
چند نفری کوچک ،موجــب پیدا کردن
راه حــل ها و رویکردهای نو برای دغدغه
های ذهنی من و افراد دیگر شد.
-6هومــن یزدانی بیوکــی :از آنجا که در
اکثر کنگره ها به اهداف مورد نظر نرسیده
ایم رضایت ندارم ولی از تازه کردن دیدار
با همکیشان حس خوبی دارم
* از نظر شما برگزاری چنین کنگره
ای مــی تواند چــه منفعتی برای
جامعه زرتشتی داشته باشد؟
-1پیمــان کشــاورزیان  :خیلــی دلم می
خواهد حداقل خودمان بدانیم که خیلی
بزرگتر از چیزی هســتیم کــه تعدادمان
نشــان می دهد ،حتی اگر حساب هایمان
رقــم هایــش خیلی کوچک باشــد ولی
آنقــدر داریم که زرتشــتی بودنمان را با
هیــچ چیــزی معامله نکنیم ،عشــق کنیم
با دیــدن افرادی که بزرگیشــان برایمان
خیلی بزرگ است .آن هم یک جورایی
همین نزدیکی هــا و با همین محدودیت
هایــی که همــه مــارو به چشــم اقلیت
نامگذاری کــرده .منفعت بــرای جامعه
کــه نه ،ولی دیــدن آنها به مــن که امی ِد
مانــدن مــی دهد.بــودن بهــم ثابت می
کند که آنقدرها که شــمردنمان عددش
کوچک است  ،کوچک نیستیم و آنقدر
بزرگ هســتیم که هیچکس نمی تواند با
شمردنمان به بزرگی جامعه ما پی ببرد.
-2فرانــک ماوندادنــژاد :درصورتی این
کنگره ها می تواند برای جامعه مفید باشد
که به شناســایی افراد برجســته و استعداد
جوانــان در راســتای خدمت بــه جامعه و
بــه کارگیری ایــن اســتعدادها در جامعه
خودمــان بپردازد .بــا کمک بــه آنها در
رســیدن به اهدافشان هم به جامعه زرتشتی
ســود رسانده می شــود و هم جوانانمان با
انگیزه بهتری در جامعــه خودمان فعالیت
می کنند.
-3فرشــاد خدادادی :آشــنا شدن جوانان
با یکدیگر ،شــناخته شــدن پتانسیل های
مختلــف در جامعه ،مطرح شــدن ایده ها
و فکرهــای جدید برای رفع مشــکالت
جامعه ...
-4مژگان هماونــد :نیروی فکری جوانان
از مهمترین نیروهای هر جامعه ای اســت
که باید بر روی آنها سرمایه گذاری شود.
این نیروی فکر می تواند برای کارآفرینی
جوانــان زرتشــتی ،انجــام پــروژه های
عمرانــی و فرهنگی و یــا برطرف کردن
مشــکالتی که هم اکنون جامعه ما با آنها
مواجه است مورد استفاده قرار گیرد .ولی
باز هــم در اینجا نقش مدیریت ســرمایه
های انسانی به خوبی خودش را نشان می
دهد و با یک مدیریت درســت می توان
بهتریــن بهره بــرداری را از چنین کنگره
هایی داشته باشیم.
-5آناهیتا خــدادادی :در همه اجتماعات،
چه اقلیت و چه اکثریت یک جامعه بزرگ
تر ،برگزاری گردهمایی ها باعث آشنایی،
همفکری و همکاری های آتی است.
-6هومن یزدانــی بیوکی :از آنجا که نمی

دانیم چه می خواهیــم معموالً در انتخاب
اهداف کنگره دچار اشــتباه شده و بالطبع
به اهداف نیز نمی رسیم.
* شــما عالقمندید چه اتفاقاتی در
چنین کنگــره ای روی دهد و چه
برنامه هایی اجرا شوند؟
-1پیمــان کشــاورزیان  :نمــی دانم چرا
اصــرار داریم دراین برنامه ها باید اتفاقی
رخ بدهد ،خواهشــی دارم  :بیاید حداقل
دراین کنگــره منتظر اتفاق نباشــیم ،و به
حاضرین اجــازه دهیم تا بــا در کنار هم
بــودن اتفاقاتــی را خلق کننــد که کلی
امیدواری ایجاد کند ،به خلق آن چیزایی
کــه در آن تخصص دارند .بــرای باالتر
رفتن تا . ...بنده هر ســاله کلی ســعی می
کنم تا رزومه ای قوی تر داشــته باشم تا
شاید باز هم بتوانم سعادت شنیدن موفقیت
های بقیه همکیشان را داشته باشم .به نظرم
دیدن و شنیدن این خبرها برایم کافیست،
حتی اگر مجبور باشم ساعت ها کنارآنها
بنشــینم و برای مشکالت جامعه که شاید
کمتریــن دخالتی در بوجود آوردنشــان
نداشــته ام ،دنبــال راه حــل باشــم .تازه
هیچکس هم دراین بین تحمل شــنیدن را
ندارد.کاش حداقل یک بار به آنها اجازه
می دادیم بدون هیچ بازخواست و حرف
و حدیثــی خــوش گذرانند .شــاید اصال
همین ،یک اتفاق خوب شد ،تا همه سعی
کنند همواره موفق باشــند تا روزی یک
صندلی از کنگره بنامشان ثبت شود .
-2فرانک ماوندادنژاد :در سال های پیشین
جوانــان خالق طرح هایــی را برای بهبود
جامعه زرتشتی در حیطه های مختلف اعم
از علمــی ،ورزش ،هنــری و دینی مطرح
نمودنــد که متاســفانه تا به حــال به نتیجه
کامل نرسیده اســت.در حالي كه باید این
طرح ها توســط افراد پیگیری می شد و یا
درکنگــره های بعدی به طــور متوالی این
طرح ها بررسی می گردید.
-3فرشــاد خدادادی :برنامه ها و اهداف
کنگــره خوب هســتند ولی به شــخصه
امیدوارم بیشــتر شاهد اجرا شدن اهداف
و حرف ها در عمل باشم .همچنین مایلم
اگــر در بحث و تصمیم گیری شــرکت
می کنم ،که به نتیجه مطلوب می رســد،
در اجــرا کــردن و پیشــبرد آن نیز نقش
داشته باشم.
-4مــژگان هماونــد :من به عنــوان یک
جــوان زرتشــتی دوســت دارم که چنین
کنگره هایی بتوانند به نوعی برای جوانان
جامعه ایجاد اشــتغال کند و برای عده ای
بتواند بازدهی مالی داشــته باشد شاید این
یک هدف دراز مــدت و آرزوی دوری
باشد ولی من دوســت دارم که جامعه ما
بتواند یک شرکت برای خود ایجاد کند
و در آن بــه کارهای مختلــف فرهنگی،
پژوهشی ،نوآوری ،عمرانی و ...بپردازد و
کنگره ها تنها برای دادن گزارش سالیانه
باشد تا پس از یک سال کار بتوانند نتایج
کار خود را به دیگران ارائه کنند.
-5آناهیتــا خــدادادی :طــرح مســایل و
دغدغه های اجتماعی ،ارائه مطالب علمی
در حوزه مســائل اجتماعی ،ارائه نمونه ها
مشابه از مســایل و راه حل های پیدا شده
در سایر جوامع و تبادل اطالعات در زمینه
فعالیت های علمی تخصصی ،حرفه ای و
 ...تا شــرکت کنندگان به پیشــرفت هم
کمک کنند.
-6هومــن یزدانی بیوکی :مایل هســتم به
مسائل بنیادی تر پرداخته شود.
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شکر نعمت ،نعمتت افزون کند
کفر ،نعمت از کفت بیرون کند
شکرگزاری و سپاســدار بودن ،ویژگی
انســانهای آگاه و بابصیرت است .شکر
گفتن و ادای احترام ،خود نعمتی اســت
که سرمنشا بارش دیگر نعمتها و افزونی
برای شکرکننده خواهد بود.
اندیشــیدن به تفاوت ها و شــباهت ها،
قوت ها و ضعف ها ،داشــته ها و نداشته
ها ،نخســتین گام و مهمترین حرکت به
ســوی درک معنای واقعی شکر و کفر
اســت .به یاد بیاوریم دورانی را که دانه
های بلورین برنج تنها ســالی چندبار به
بهانه جشــن های بــزرگ زینت بخش
ســفره ها بــود و چقدر این دانــه پر بها
بــود و کم یــاب ،امــا امروز تماشــای
دور ریخته شــدن مشت مشت آن برای
مــا حتی ناراحــت کننده هم نیســت! یا
میــوه هایی که روزی به صحتشــان می
شــد قســم خورد امروز با ناسپاسی ما،
خوردن و نخوردنشــان مانند چاقوی تیز
دولبه شاه رگمان را می فشارد .آیا هنوز
هم زمان آن نرســیده تا برای توقف این
بحران بدانجام انســانی ،آستین ها را باال
بزنیم؟
روزگاری دور در ایــن ســرزمین ،تفکر
طبیعت -انســان محــوری بر اندیشــه ها
اســتوار بود بــه طوری که پیوند ســتوده
شــده آفریدگار -طبیعت -انســان ،ســه
ضلع مثلث آفرینش و بقای هستی دانسته
می شــد و بهره وری و بهره رساندن رمز
جاودانــه ماندن این پیوندهــا بود .در این
دیدگاه ،طبیعت در خدمت انسان و انسان
در خدمت طبیعــت و مینوهای نگهبان و
نگهدار آن بود و هر دو دست پرورده ی
قدرت و اندیشه یگانه و الیزال اهورامزدا
و ســربازان راه او یعنــی اشا(راســتی) تا
رســیدن به اشاوهیشــتا(بهترین راســتی)
بودند.
این بینــش عمیق و عادالنه و درســت،
خود جریانی چند سویه را رقم میزد که
نتیجه آن برد همه سویه یا رضایتمندی،
خرســندی همگانــی بود .امــا امروزه
شــوربختانه انســان به زیر عهد و پیمان
دیریــن خــود زده و ایــن پیوندهــا را
فراموش کرده اســت .گویــا تنها جهان
هســتی باید در خدمت انســان باشــد و
او وظایــف خود در قبــال آفریدگار و
ســایر آفریده ها را به دســت فراموشی
ســپرده و تبر به دســت ،بر ریشــه نوع
بشــر و آیندگانش می کوبــد و گویا تا
درخت حیات بشریت را واژگون نسازد

از این تالش نامیمون دست برنمی دارد.
صادقانــه بگویم ما انســانها مدتهاســت
که زیــر تعهدات خــود زده ایم ،پیمان
شکســته ایم با خــدا و طبیعــت و همه
مینوهایش.
فرارسیدن شب چله فرصت خوبی است
تا اندکــی از درد دل طبیعــت بگوییم.
زیرا فلســفه این شــب دیرپا ،تفحص و
خــردورزی و مشــورت و آینده نگری
اســت در درازنــای تاریکی و ســیاهی
شب تا رسیدن به سپیده بینش و دانایی.
به گواه متون زرتشــتی ،جهــان دارای
دوجلوه(بُعــد) مــادی و مینویــی
اســت(گات ها هــات  28بنــد  )2و به
همانگونه نیزآفریده های هستی از جمله
انسان ،دارای این دو جلوه هستند(گات
هــا هات  31بند  )11جهان هســتی و به
ویژه انسان از همکاری و هماهنگی این
دو بُعــد وجودی خود ،پویا و ســرزنده
و تاثیرگــذار اســت .انســان بــه عنوان
اشــرف مخلوقات خویشکار است تا در
کنار حفظ ســامت و صحت خویش،
با همــه توان در راســتای خشــنودی و
رضایتمنــدی و خرســندی پروردگار و
دیگر آفریده های او بکوشــد و سپاس
گوید(گات ها هــات  33بند  ،14هات
)29
خورشــید نیایــش ،ســرود ســتایش و
ســپاس از خداوند اســت و برشــمردن
ویژگــی هــای ایــن آفریده و مرســوم
اســت که زرتشــتیان این نیایــش را در
ســه گاه هاون(بامداد) ،رپیتون(نیمروز)
و اوزیرن(پســین)؛ که خورشید فروزان
اســت ،در نیایــش هــای روزانــه خود
بخوانند.
ت»
واژه خورشــید در اوســتا «ه َورِخشَ ئ ِ َ
و در پهلوی«خُ َو ِرشــت» است مرکب از
دو جزء«ه َو ِر»(در فارسی خور و معادل
«ســ َور» در سانســکریت و « ُســول» در
ت» (در فارســی شید) که
التین) و «شَــئ ِ َ
صفتی است به معنی درخشان .در اوستا
ت» هم به معنی قرص
«ه َور یا ه َورخشَ ــئ ِ َ
خورشــید و کره آفتاب آمــده و هم از
آن مینویی ویژه اراده شده است:
ِ
مینــوی
« َمــس و َوه و پیروزگــر بــاد
ِ
ــرگ رایومن ِد خــروه من ِد
خورشــی ِد ا َ َم
اُر َوند اَسپ( ».خورشیدنیایش)
صفاتی چــون اَمرگ(نامیرا -جاودانه)،
رایومند(شــکوهمند و نورانــی) ،خروه
مند(فروغمند) اُر َوند اَسپ(دارنده اسب
هــای تیزپــا و نیرومند) در اوســتا غالبا
از آن خورشــید هستند(.یشــت هــا ،1
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زیبایی متون اوستایی در این نکته است
که همواره صفت و موصوف ها بســیار
برازنده هم هســتند .به کار بردن صفت
بی مرگ برای خورشــیدی که هر روز
با غروب خود ،پیام تاریکی و خاموشی
و ســردی را به همــراه مــی آورد ،در
حقیقت ،دانــش باالی ایرانیان باســتان
را به رخ کشــیده و نشــان می دهد که
گذشتگان این سرزمین به دانش گردش
خورشید و کرات پی برده و خورشید را
همواره تابان و روشــن می دانستند حتی
اگر شبها از دیدگانشان پنهان باشد.
هر جا بُعد مادی خورشید مد نظر است
نامش به صورت «ه َور» و با ســتارگان و
ماه یکجا آورده شــده و مورد احترام و
توجه قرار می گیرد:
ســت ِ ِر اوشچه(ســتاره) ،ماونــگ
همچه(مــاه) -ه َو ِرچه َراُچه (خورشــید
روشن)یَ َزمییده(.اوزیرن گاه)
از دیگــر ویژگــی های مشــترک میان
ســتارگان و مــاه و خورشــید و زمین،
یکسانی رفتار و بهره رساندن آنها به هر
دو گروه نیکان و بدان است(وندیداد و
اوستای همازور دهمان)
یشــت ششــم به نام «خورشیدیشــت»،
اختصــاص دارد به برشــمردن ویژگی
های خورشــید کــه «خورشــیدنیایش»
در خرده اوســتا نیز خالصه ای ازهمین
یشت است .این یشت شامل هفت کرده
با یک مقدمه کوتاه است:
«خورشــید جاودانی باشکوه تیزاسب را
می ستاییم در هنگامی که خور با فروغ
(خویش) بتابد...صــد و هزار از ایزدان
مینوی برخاســته و این فر را جمع کنند،
این فر را به ســوی نشــیب فرود آورند،
این فر را آنان در روی زمین اهوراداده
بخش کنند برای افزودن به جهان هستی
برای افزودن به هستی راستی».
کرده یکم بسیار قابل تامل است .به نظر
فر خورشید
می رسد مراد از جمع آوری ّ
توســط ســتودگانی مینویی(آنچه ناپیدا
امــا تاثیرگذار اســت) و انتقــال آن به
سوی زمین و گسترش آن برای افزایش
راســتی (در اینجــا بــه مفهــوم آبادانی
و ســازندگی) ،تعبیــری باشــد از بیــان
علمی انتقال انرژی تابشــی خورشید به
یاری فوتون (بســته های ناقل) به جهان
اطراف.
در کــرده ای دیگــر بــه تاثیــر مادی و
فیزیکــی انــرژی تابشــی خورشــید در
گندزدایی و طهارت بــه ویژه از پیکره
آب هــای گیتی خــواه آب روان مانند
چشــمه و دریاها و خواه آب ایستا چون
مرداب و تاالب اشاره شده است.
اندیشــه هــای طبیعــت گــرا و آگاه از
نقش بــی مانند طبیعت ســالم در تداوم
زندگی انســانها ،موجب شد تا خورشید
را نیز همانند ســایر آفریــده های نیک
اهوراداده مورد تمجید و احترام خاص
ایرانیان باســتان قرار گیــرد «:آموزگار
کــج اندیــش آمــوزش هــای دینی را
تحریــف کــرده زمانی که مــی گوید
بدترین گناه با احترام نگریستن به زمین
و خورشید اســت و همچنین چمنزارها
را ویران می کند و برضد پاکان ســاح
بلند می کنــد(».گات ها هــات  32بند
)10
در خورشــید نیایــش در گاه بامــداد
انســان افزایش توان تنی در ســه شاخه
نیکی اندیشــه ،پاکــی و نیرومندی بدن
را خواســتار اســت .در گاه نیمروز که

خورشــید در باالترین توان تابشی خود
بــر زمین اســت ،آرزو می کنــد که به
یاری توان تنی که کسب کرده به سوی
فرازنده تریــن روشــنی ها(اهورامزدا)
رهنمون شود و در گاه فرورفتن آفتاب
مــی خواهد تــا این مینــوی اهورایی به
همــراه ســپنتامئینیو با حداکثــر توان به
یاریــش بیاینــد تا کارهــای ناتمام را به
نیکی به انجام برساند.
از ســویی ارتبــاط تنگاتنــگ میــان
خورشــید و مهــر موجب شــد تا کرده
پنجم خورشــید یشــت بــه معرفی مهر
ایــزد بپــردازد هــر چند که مهــر خود
دارای یشــتی ویژه اســت .جالب اینکه
در مهریشــت ،ایزد مهر به نام ایزد فروغ
و روشنایی منتسب شــده است .اما مهر
غیر از خورشید و جلوه خاصی از تابش
آن است یعنی پرتوهای پیش از برآمدن
و نمایان شــدن خورشــید و پس از فرو
رفتن آن(مهریشت کرده  13و .)95
صفــت دارنده اســب های تیزپــا برای
خورشــید نیــز از اشــتراکات اعتقادی
میان اقوام باســتانی اســت بــه طوریکه
یونانیــان باســتان نیز خداوند خورشــید
یعنــی هلیوس(ســول نزد رومــی ها) را
به شــکل جوانی با خــود ز ّرین که دور
سرش اشعه های نور می درخشد ،سوار
بر گردونه ای که چهار اسب آن را می
کشند ،متصور شده اند .در مهریشت در
توصیف فیزیکی مهر که ایزد نگهبان و
پاسبان است نیز او را در پوششی جنگی
ســوار بر گردونه ز ّرین که چهار اســب
سفید آن را چست و چاالک شبانه روز
گرداگــرد گیتــی می گرداننــد تصویر
کرده و در گردونــه اش ادوات جنگی
فراوانــی برای مبارزه با قــوای اهریمنی
دارد.
از ســوی دیگــر صفت تیزاســب برای
خورشید اشاره ای است بر سرعت سیر
آن در آســمان کــه در بندهــش نیز به
شــکلی دیگر این سرعت سیر و تفاوت
آن با سرعت گردش ماه بیان شده است.
در خورشیدیشــت در خصوص بهترین
دوستی ها آمده است:
«من می ســتایم دوســتی را ،آن بهترین
دوســتی که در میان خور و ماه موجود
است».
به واقع نیز دوســتی میان ماه و خورشید
مثال زدنی است زیرا هنگام عدم حضور
یکــی ،دیگری بــا وام گرفتن نور او در
دل شبهای تار ،روشــنی بخش مالیمی
برای هستی و موجوداتش است و آنگاه
که فروغ پر توان خورشید دوباره ظاهر
می شــود ،مــاه عرصه نورافشــانی را به
دوســت فروغمند خویش می سپارد تا
شبی دیگر.
چــه بــزرگ اســت خورشــید تندتــاز
و چــه ســخاوتمند اســت که بــی هیچ
چشمداشــتی انرژی خود را در دل همه
ذرات ذخیره می ســازد تا در شبی دراز
چون چله در شــمایل ســیب های سرخ
و انارهای پردانه و هندوانه های شــیرین
زینــت بخش شــادمانی ها و بــزم های
ما باشــد و اینچنین جاودانه اســت .این
ســخاوتمندی او را بر دیــده من ّت نهاده
و اهورامزدا را ســپاس مــی گوییم و به
خاطــر می آوریم وظیفــه خویش را در
قبال طبیعت و آفریده های پروردگار تا
ما نیز دوســتی هایمان با طبیعت به مانند
دوستی ماه و خور مثال زدنی باشد.
« و جاودانــه بــر ما بتاب ای خورشــید
باشکوهِ فروغمن ِد تندتاز».
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سمیناهاری به صرف آش
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امروز در خانه ما ســمیناهاری برگزار
شــده می باشــد .من ســمیناهار خیلی
دوست میدارم .در ســمیناهار یه مشته
آدم مفــت خور که کال هیچوقت هیچ
جــا حضــور نمیدارند یهویــی حضور
پیــدا کرده میباشــند و عــاوه بر زدن
حرفهــای قلمیــه ســلمبه  ،ناهــار هم
خورده میباشــند .کال ســیمناهار فقط
دردســر بــرای ما داشــته می باشــد و
جــز هزینه چیز دیگــری نمیدارد .این
ســمیناهار توســط مامانم ترتیب داده
شده است.
موضوع ســمیناهار خانه ما  ،بازیگران
جامعــه زرتشــتی مــی باشــد .مامانم
میگویــد کــه قصــد میــدارد در این
ســمیناهار افراد زرتشــتی را بصورت
بازیگــری طبقــه بندی بنمایــد .او در
این بیــن از بابایم هم بعنوان فرد اصلی
دعوت کرده میباشد تا سخنرانی داشته
باشــد .آخه بابایم خیلی آدم باکالسی
میباشــد .او تمام همکیشان را از خیلی
نزدیک میشناســد و تقریبا روغن همه
بازیگرها به تنش مالیده شده است.
بابایــم در ابتــدای ســمیناهار معنــی
بازیگــر را برای مــا توضیح میدهد .او
می گوید بازیگر فردی می باشــد که
هرکاریــش بکنی باز فکــر منافع خود
می باشــد .بابایم معتقد میباشد که تمام
بازیگرها ســنگ افراد جامعه رو توی
ســر خود میزنند ولــی درنهایت فقط

منافــع خود را می بیننــد .او می گوید
البته این منافع ممکن است اصال مادی
نیز نبوده باشــد .مثال اســم در کردن ،
رابطه پیدا کردن  ،تســهیالت شــغلی
گرفتــن و ....هــم منافع افــراد بازیگر
میباشد.
او می گویــد در جامعه ما چندین نوع
بازیگر میداریم که فقط هم در جامعه
مــا موجــود میباشــندودرهیچ جوامع
بشــری حتــی جوامــع آدمخوارها نیز
چنین گونــه بازیگــران و بازیگردانها
یافــت نمی شــود .بابایــم بازیگرهای
جامعه زرتشــتی رو بشــرح زیر تقسیم
کرده می باشد:
 /1بازیگــر دلســوز :اینگونــه بازیگر
با تمــام دلســوزی درجامعــه حضور
میــدارد و هرجا میرویــد او را میبینید
 ،بازیگرهای دلســوز لزومــا کاره ای
در جامعه نمی باشــند ولی بارها سمت
داشته اند و نشان داده اند که آنقدرها
هم دلســوز نمی باشند ونصف بدبختی
ما بخاطر وجــود آنها اســت .اینگونه
بازیگرها بدلیل خاص بودنشــان خیلی
نادر میباشند.
/2بازیگــر خنگــول  :بابایــم معتقــد
میباشــد که بازیگر خنگــول بازیگری
اســت که به هردری میزند تا خودش
را دلسوز نشــان بدهد ولی خبر ندارد
که مردم خبر دارند که حنای او دیگر
رنگ پــس نمیدهــد .بابایــم میگوید
بازیگــران خنگول بــه خداجون و آقا
پیامبر و روان درگذشتگان و همه چیز
آویزون میشــوند تا بگویند بخدا منهم
آدم میباشم .بابایم میگوید این موجود
همیشــه وهمه جــا حضور میــدارد و
درعین آرام بــودن همانند روباه مکار
ولــی ازنوع خنگولش اســت .این نوع
بازیگرهــا هرزچندگاهی  ،ســمتی نیز
درجامعه داشته اند.گونه این بازیگرها
درحال انقراض است.
/3بازیگر دودره بــاز :این نوع بازیگر
همش بفکر دودره بازی اســت .قیافه
ایــن نــوع بازیگرها چیزی شــبیه ژان
والژان قصه بینوایان میباشد ولی بازیی
همانند هیتلر میدارد .این موجود برای
منافــع خــود  ،بابــای همــه را در می
آورد .بابایم میگوید به ســختی میتوان

کودک نفهم

این موجود را شناسایی کرد.
/4بازیگر موجی  :ایــن موجود قبلنا به
اســم حزب باد معروف بــوده ولی از
وقتی داشــتن حزب ،جرم شناخته شد
اینگونــه را موجی صدا میزنند .بازیگر
موجی هرجا که به نفعش باشد حضور
گرمی میــدارد .عموم این بازیگرها از
خودمــردم میباشــند وبــدون توجه به
واقعیتهــا  ،یه مشــته انتقــاد رو مطرح
میکننــد و آخرش هم با شــنیدن یک
خبر جدید تمام حرفهای قبلی خود را
فراموش میکنــد .بازیگر موجی خیلی
باحــال میباشــد و فقط حــرف میزند
وتابحــال درجامعه هیچ مســئولیتی را
قبول نکرده است.
/5بازیگــر فحــش خور :ایــن بازیگر
فقط فحش میخورد و پوســتش کلفت
اســت معمــوال مســئولیتهای مهمــی
میــدارد ولی اصول بــازی را نمیداند
درنتیجــه همــش فحــش میخــورد.
بازیگــر فحش خــور در عیــن اینکه
خیلــی ممکن اســت زحمت بکشــد
ولــی چــون بــازی بلــد نیســت همه
فکــر میکنند کــه بی عرضه میباشــد.
بازیگــران دلســوز و خنگول دشــمن
جدی این نوع بازیگر میباشــند .بابایم
میگوید :این نوع بازیگران درمعرض
ســکته مغزی ویاقلبی قرار میدارد.
/6بازیگــر شــفاف :این نــوع موجود
بســیار نادرتــر از گونــه هــای قبلــی
اســت واصــا ول کن معامله نیســت.
بازیگــر شــفاف تا بیــخ وبــن جامعه
مارو داغــون نکنــد بیخیال نمیشــود.
ایــن نوع بازیگــر تمامی افــراد جامعه
رو در ســنین پاییــن جذب کــرده وبا
بازیی کــه به خرج میدهــد آنها را از
راه راســت به جاده خاکی میکشاند و
بعد بقیه ماجرا هم که خیلی مشــخص
میباشــد .بازیگــران شــفاف چــون به
ظاهــر اونــورش معلوم اســت طرفدار
هم میــدارد  .مردم بازیگران شــفاف
را از خودشــان میدانند ولی معموال به
اونور این موجودات توجهی نمیکنند.
بــرای همین او هرکاری دلش بخواهد
میکند .
/7بازیگــر محتــاط  :بابایــم میگویــد
بازیگر محتاط خودش هم نمیداند چه
غلطی میکند فقــط در پاره ای اوقات
مــی آید و میکند و میبــرد  .بعد هرجا
که الزم شــد دوباره می آید و میکند
و میبــرد .او میگوید  :این نوع موجود
حتما در جامعــه قواعد بازی را میداند
ولی برحســب احتیاط منافعش محدود
میباشد.
 /8بازیگــر رومــخ  :بابایــم ایــن نوع
بازیگــر رو توضیح نمیدهــد ولی من
خوب میدانم چه نوع بازیگری میباشد
چون رو مخ خود من نیز میباشد.
االن دیگــر وقــت ناهــار برنامــه
سمیناهار میباشــد ومن مطمئن میباشم
که همه آدمهایی کــه اینجا آمده اند
باخوردن یک ناهــار فراموش میکنند
که موضــوع اصلــی چه بوده اســت
و دوباره اســیر بــازی ایــن بازیگرها
میشــوند.خصوصا اگــر ناهارش آش
باشد.

شما چه فکر می کنید
مهرانگیز شهزادی

آیین های دینی همان گونه که از نامش
پیداســت ،دینی اســت نه ملی و پیروان
ادیان گوناگون آنها را در جایگاه مربوط
به خودشان انجام می دهند .ما زرتشتیان
هم گاهنبار ،ســدره پوشی ،گواه گیری
و  ...را در جاهایی کــه دارای نمادهایی
ماننــد نگاره زرتشــت ،فروهر یا نوشــته
هایی از گاتها هســت برگزار می کنیم،
نه در جاهای غیر زرتشــتی با نگاره هایی
که بــا باورهای دینی ما هماهنگی ندارد.
زیرا حضور موبد ،گستردن سفره با نماد
امشاســپندان و بر زبــان آوردن کلمات
مانتره و نو کردن کشتی ،سپند و جایگاه
ویــژه ای دارد .هنــوز به یــاد داریم در
گذشــته نه چندان دور که عروسی ها در
هتل یا سالن های غیرزرتشتی برگزار می
شــد ،گواه گیری باید در سالن خسروی
انجــام می گرفت و پــس از آن به محل
جشن می رفتیم.
موبد هرگز بر ســر مزار درگذشــتگان
کــه در بــاور ما جــای پاکی نیســت،
اوســتا نمی خواند و دیده ایم که زمان
خاکســپاری ،موبد در تاالر آرامگاه به
اوســتا خوانی ادامه می دهد و دیگران
بر سر مزار می روند.
گاهی اوســتا خوانی در پهنه طبیعت در
جایی تمیز و پاک مانند دشــت ،کوه یا
کنار رودخانه و چشمه ،در جایی خلوت
و آرام انجــام می گیرد (اوســتای آبزور
کنار جوی یا آب روان).
مردم همه کشــورها به زیارت و بازدید
از جاهــای دیدنــی و توریســتی ماننــد
کلیسا ،مســجد ،مزار بزرگان و مقدسین
می روند ،شــاید دعا و نیایش خود را هم
بخوانند ولی مراســم مذهبی شان را آنجا
بجای نمی آورند.
به گفته زنده یاد موبد شــهزادی سننت
هــای دینــی باید بــا پیشــرفت دانش و
جا به حایــی مکان و جلــو رفتن زمان،
دگرگونــی هایی پیــدا کند تــا دین ما
واپس مانده نباشــد ولی این فرشــگرد
(نوگرایــی) بایــد بــر پایه گاتهــا یعنی
اســاس دین و از روی خرد باشــد .پس
چه بهتر پیش از انجام کارهای نو ،کمی
بیندیشــیم و بــا موبدان فرزانــه و آگاه
مشورت کنیم.
امروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و به
وجــود آمدن ســایت ها و رســانه های
خبری ،کارهایی که به وســیله موبدان و
بهدینان و گروه های گردشگری انجام
می شود ،بازتاب گســترده جهانی دارد
که از دید کسی پنهان نمی ماند و مورد
داوری قرار می گیرد.
روحانیــان زرتشــتی و مــا بانــوان در
برگــزاری و نگهداری آییــن های دینی
نقش بســزایی داریم و با اندک اشتباه یا
بی توجهی می توانیم بنیان گذار ســنت
نادرســت و دور از پایــه هــای دین بهی
باشیم که درست کردن آن بسیار سخت
و گاهی ناممکن است مانند همین سفره
های تقلیدی از دیگران.
ســخن آخر این که آیا بهتر نیســت به
نام و با یاد هر کــس و به هر دلیلی که
می خواهیم َجشَ ن یا گهنباری بخوانیم،
ایــن کار را در مــکان هــای خودمان
انجام دهیم؟

كودكان

خندیدن شــدید در

سفید است؟

تلخ هستند؟

ندارد؟

ناحیه پهلو احســاس

گوشــت بیشــتر پرندگان مانند
کپک  ،کبوتر و اردک تیره اســت
ولی گوشــت ســینه و بــال مرغ و
بوقلمون ســفید اســت .پرندگان
دو نوع فیبر ماهیچــه دارند  ،فیبر
قرمز و فیبر سفید.فیبر قرمز ماده
ای به نام میوگلوبین دارد که قرمز
رنگ اســت و موجب می شود که
فیبرهــای قرمز توانایی بیشــتری
برای فشــار و کار داشــته باشند.
بیشــتر پرنــدگان شــکاری برای
یافتن غــذا و پرواز هــای طوالنی
برای کوچ کردن نیازمند به ماهیچه
های قوی هســتند بنابراین در این
پرندگان فیبر قرمز بیشــتر است
و رنگ گوشت پرنده تیره به نظر
می رســد.از انجا که مرغ خانگی یا
بوقلمون زندگی راحت تری دارند
و از بال هایشــان و عضالت سینه
استفاده نمی کنند ،فیبر سفیدشان
بیشتر اســت و گوشت سینه ان ها
سفید است وچون فقط راه می روند
گوشت ران آنها کمی تیره است.

اگر بادام در شــرایط نامناسبی
نگهداری شود  ،به مرور تلخ می
شود .تلخی بادام به دلیل اکسید
شدن اسیدهای چرب موجود در
آن است .برای اینکه مغزها تلخ
نشــوند معموال آن ها را خشک
می کنند.
بعضی از افراد برای جلوگیری
از فســاد ،مغزهــای آن ها را در
یخچــال نگه می دارنــد  ،اما نگه
داشــتن بادام در یخچال ســبب
می شود رطوبت وارد بادام شود
و آن را فاســد کند .راه مناســب
بــرای نگهداری با پوســت و در
محیط خشک است.

باید گفت که موز هســته دارد ولی
موزهــای زردی که ما مــی خوریم
هســته های بســیار کوچکی دارند،
موزهای وحشــی دارای هسته های
بزرگ تری هســتند کــه باعث می
شوند خیلی قابل خوردن نباشند اما
تکثیر آنها را ســاده تر از موزهای
زرد معمولی می کند.
موزهایــی را که ما می شناســیم از
طریق شــاخه های درخــت مادر می
توانند تکثیر شوند و نه هسته هایشان
با ایــن اوصاف باید گفــت که طبقه
بنــدی موز زرد به عنــوان میوه زیاد
درســت نیست .چون میوه ها معموال
از طریق هسته تکثیر می شوند.

گرفتگی مــی کنیم؟
در همه این موارد یک اتفاق مشترک
وجــود دارد و ان فشــار بر دیافراکم
اســت .وقتی به شــدت می خندید،
هوای زیــادی را وارد ریــه می کنید
که ریــه ها را پر می کنــد و ماهیچه
های شــکم منقبض می شوند .با این
انقباض به دیافراگم فشــار می آید.
چنین وضعیتی زمان جیغ کشیدن هم
ایجاد می شــود  .گاهی اوقات وقتی
که زیاد می خندید ،ممکن اســت در
ناحیه بازوی راستتان دردی احساس
کنید.عصبی کــه دیافراگم را تغذیه
می کند به سمت شانه راست هم می
رود .گاهی خنده از ته دل ممکن است
چنان فشاری به دیافراگم وارد کند که
فکر کنید دچار حمله قلبی شده اید !
بنابراین با آهســته خندیدن  ،جلوی
فشار زیاد بر دیافراگم را بگیرید.

با توجه به شکل زیر
مشخص نمایید به جای
عالمت سوال چه حرفی
باید قرار گیرد.

؟
مــعــمــا
؟
ســه جعبه در اختیار داریم که
یکی حاوی ســیب ،یکی حاوی
پرتقال و یکی هم حاوی سیب و
پرتقال است .تمامی جعبه ها در
بسته اند و محتویاتشان نامعلوم
است.
روی کلیــه جعبه ها برگه ای با
عنوان محتوای جعبه زده شده.
ولــی تمام برگه هــا روی جعبه
غلط نصب شده اند.

شما می توانید یک میوه از یکی
از جعبه ها بدون نگاه کردن به
بقیه محتــوای جعبه ،بردارید و
ســپس می بایســت برگه های
هر جعبــه را با عنوان صحیح به
جعبه درست بچسبانید .چطور
می توانید این کار را با موفقیت
انجام دهید؟
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چــرا موقع دویدن یا

چرا گوشت مرغ

چرا بعضی از بادام ها

چرا موز هســته

جواب معمای قبلی
معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و

درواقع بایــد آنها رو از هم کم کرد ۲+۲۵(.تومان پول

سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل

شــاگرد =،)۲۷یعنی سه نفر  ۳۰۰۰۰تومان پول دادند

اینجا وجود داره که وقتی نفری  ۱۰۰۰میگیرن در واقع

که ســه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس

نفری  ۹۰۰۰تومان پرداخته اند که ۲۷۰۰۰=۳*۹۰۰۰

آنها  ۲۷۰۰۰تومان دادند که  ۲۰۰۰تومان رو شاگرد

و  ۲۰۰۰ +میشه  ۲۹۰۰۰تومان!!!!

برداشــته و  ۲۵۰۰۰هزار تومان رو بابت پول ســاعت

اشتباه همین جاست که نباید  ۲۷رو با  ۲جمع کرد و

پرداخته اند .به همین سادگی.

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

استـــان سیستان و بلوچستان

اســتان سیســتان و بلوچســتان به
عنوان پهناورترین اســتان در ناحیه
جنوب شرقی کشور واقع شده است.
ایــن اســتان  1230کیلومتــر مرز
خاکــی بــا دو کشــور پاکســتان و
افغانستان و  300کیلومتر مرز آبی
در کرانه های شــمالی دریای عمان
دارد و از شــمال به استان خراسان
جنوبی ،از جنوب بــه دریای عمان،
از شــرق به کشــورهای پاکستان و
افغانستان و از غرب به استان های
هرمــزگان و کرمان محدود شــده
است.
تاریخچه:
ســرزمین اســاطیری سیســتان و
بلوچســتان از دو ناحیــه شــمال و

جنوب تشکیل شده است .سیستان
امروزی که قسمت شمالی استان را
در برمــی گیرد ،در کتــاب دینی و
مذهبی ،یازدهمین ســرزمینی است
که اهورامــزدا آفریــده .همچنین
زادگاه رســتم دســتان قهرمــان
حماسی شاهنامه فردوسی می باشد.
تاریــخ نــگاران ،سیســتان را بــه
گرشاسب ،یکی از نوادگان کیومرث
نســبت داده اند .نام سیســتان از نام
اقوام آریایی ســکا اخذ شده است.
ســکاها در حدود سال  128قبل از
میالد ،سیســتان را به تصرف خود در
آورده و در پهنه آن استقرار یافته اند.
نیمروز نام دیگر سیســتان اســت.
همچنیــن بنای بیشــتر شــهرهای

سیســتان را بــه پهلوانان اســطوره
ای ایران چون زال ،ســام و رســتم
نسبت داده اند .زمانی سیستان جزو
متعلقات دولت ساسانی به شمار می
آمد که به دست اردشیر بابکان فتح
شد .سرزمین بلوچستان امروزی که
ناحیه جنوبی اســتان را تشکیل می
دهد ،در قدیمی ترین اسناد تاریخی
به اســم مکا مشــهور بــوده و در
نوشــته های هرودت تاریــخ نگار
یونانــی از آن به عنــوان گدروزیا
یاد شــده اســت.به دنبال ســقوط
هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی
(  230پ -م ) وی مســیر بازگشت
خود به هنــد را گدروزیا انتخاب
کرده است.

7

آخـــر

پريشان حال
* بهرام دمهری
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مــي دانيد که بر اثــر مرور زمــان ،كلمات و
حتــی جمله ها ،معاني خاصی را پيدا مي كنند
و بعضــي مواقع به طور كلــي مفهوم تازه اي
خواهند یافــت .مثال در قديــم ،البته نه خيلي
قديــم ،همين ســال های نزديــك ،يعني دهه
ســي ،به كسي كه خيلي پريشــان احوال بود،
مي گفتند فالني آشــفته است! حالش خوب
نيســت .اگر جوان بود مي گفتند شايد عاشق
اســت .پاپي مي شــدند ببينند چه فردی را می
خواهــد .به هــر ترتيبي بود آنهــا را به هم مي
رســاندند تا از آشــفتگي خالص شوند .اگر
خيلي به هم ريخته بود و به قولي ســر به بيابان
مي گذاشــت يا در كوچه و بــازار حرف بي
ربط مــي زد ،این دفعه مي گفتنــد که فالنی
ديوانه شده است.
آن روزهــا دكتر و دارو كــم بود يا اصال براي
هــر دردي دكتر خاصي وجود نداشــت .براي
بيمــاري رواني در يزد دكتــري نبود فقط يك
مطب بود كه مي گفتند ديوانه ها را آنجا بستري
مي كنند .دســت و پاي آنهــا را مي بندند و ....
جالب تر اینکه برادر اين دكتر معلم نقاشي بود.
سركالس كتك مي زد .فحش مي داد و هزار
جور خشونت به خرج مي داد .لباس شيك مي
پوشيد و كراوات گلدار به گردن مي آويخت
و براي خود شــخصيتي بود! كسي با او كاري
نداشــت .اصال به ذهن كسي خطور نمي كرد
كه با معيارهاي امروزي او هم ديوانه است.
آن روزها اگر كســي حالش خيلي بد مي شد
او را مي بردند به یکی از اســتان ها که مکانی
خاص برای نگهداری آنها داشتند .كساني كه
براي مالقات آشنایان به آنجا رفته بودند ،قصه
هاي دردناكي تعريف مي كردند كه با آدمهای
بســتری در آن مکان ،خيلي بد و وحشــتناك
رفتار مــي کردند ،بدتر از زندانيــان .نمي دانم
آنجــا دارو و درمانــي هم بود یا فقــط آنها را
نگهداري مي كردند.
البته امروز بســیار متفاوت است .براي هر درد
و بیمــاری دكتر و تخصصي وجــود دارد .در
شهرها و سر هر كوي و برزنی تابلويي به چشم
مي خورد كه نشان دهنده تخصص یک دکتر
است .صدها مشــاور و راهنما براي اعصاب و
روانشناس براي روان تربيت شده اند .نمي دانم
آنهــا چه مي گويند يا چــه دارويي تجويز مي
كنند ولي دیگر مانند گذشــته نیست .هركسي
وقتي در خود ناهنجاري و مشكلي می بیند ،می
رود دكتر تا كارش به جاهاي باريك نكشد و
بستري نشود.
دوســتي تعريف مي كرد كه در همان سالهای
قبل و در محله آنها ،شخصي زندگی می کرده
كه آزارش به هيچكس نمي رسيده ،كم حرف
مــی زده و مهربان بوده .فقط گاهي وقت ها به
اشــخاص به اصطالح سرشــناس و مخصوصا
كســانيكه بي جهت خود را بــزرگ و بزرگ
پارس نامه
زاده و كله گنده نشــان مــي دادند ،متلك مي
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
گفت كــه باعث خنــده مردم مي شــد .مردم
هم بــا دل پرخوني کــه از این افراد داشــتند،
شماره شصت و شش -آذر 1393
مانند كدخدا ،حــرف او را تایید مي كردند و
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
روزهــا درباره آن موضوع صحبت مي كردند.
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
حرفهايش شده بود ضرب المثل و از حرف او
آدرس :یزد   -صفائیه  -خیابان استاد احمد آرام   -کوی  استادان ـ                        نقل قول مي كردند .آنهایی هم كه مورد نقد و
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
تمسخر او قرار مي گرفتند ،مي گفتند اين مرد
ديوانه است.
تلفن0351-8210881 :
تابستان ها حالش بد مي شد .گاهي وقت ها سر
دورنگار0351-8210879 :
و صدا راه مي انداخت و آسایش ساکنین محله
پیام نگار09355466415 :
را بــه هم می ریخت .باالخــره تصميم گرفتند
صندوق پستی89195/154 :
او را داخل جــوي آب ببرند .آنجا محوطه ای
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست .تقريبــا  5×4متر مربعي بود و دائما آب از آنجا
مي گذشــت .خنك بود به قول خودشان او را
حبس کرده بودنــد .البته او هم پذيرفته بود .از

آن پس تابســتان كه مي شد خودش مي رفت
كنار آب كه تا ســطح زمين حدود شصت پله
بود ،مي نشســت و مي خوابيد .بــا افرادی که
براي آوردن آب يا شســتن ظــرف و لباس به
آنجا مي رفتند ،كاري نداشــت .فقط وقتي سر
به سرش مي گذاشتند او هم حرفي مي زد! كه
موجب خنده مي شــد .شــب ها هم مي آمد و
يك راســت مي رفت پشــت بام خانه اش مي
خوابيــد .كســي او را نمي ديد تــا اول پاييز و
زمســتان كه ديگر به محوطه داخل جوي آب
نمي شــد ،رفــت و در خرابه اي كــه نزديك
منزلشان بود ،كنار آفتاب ،روزگار مي گذراند.
به خاطــر آفتاب و بيكاري مردم كشــاورز در
فصل زمســتان ،اكثر مــردان و اندک زنان هم
در حاليكه بافتني در دست داشتند ،در کنار او
ساعت ها آفتاب مي گرفتند .از اين نظر او تنها
نبود و جمله هاي كوتاه و شــيرين و گاه تلخ بر
زبان می آورد.
آن روزها بيشتر حرفش اين بود كه شما ديوانه
ايــد .وقتي مي گفتيم من ديوانــه ام يا تو ،او با
قــدرت و صدای بلند مي گفت تو .او ســپس
شــرح مي داد كه چه كار بدي انجام گرفته که
او ،آنهــا را دیوانه صدا می کند .او توضیح می
داد که اگر خدا برساند ،لقمه اي نان مي خورم
و كهنه لباسي مي پوشــم و به كسي آزار نمي
رسانم و حق كسي را نخورده ام ولي تو چه؟!
جالب اینکه ،اصل و نسب همه را مي دانست.
او شــروع مي كرد به سخنراني كه پدر تو چه
كاره بــوده و جد تــو مال فالنــي را خورده،
خودت شهادت دروغ داده اي و صد حكايت
ديگر را بیان مــی کرد و نتيجه مي گرفت كه
حاال من ديوانه ام يا تو .وقتي مردم ســماجت
مي كردند که من دیوانه ام یا تو .باز مي گفت
تو .آن وقت عصباني مي شــد و با صداي بلند
تقريبــا پته همه مردم محله را مي ريخت روي
آب .مي گفت فالني زنش را كتك مي زند.
فالنــی حق خواهــران و برادرانش را خورده.
فالنــي به پدر و مادر پيــرش رحم نكرده و به
آنها نمي رسد یا مي گفت كدخدا زمين هاي
مردم را وقف مي كند .با مردم دشــمن است
و پســرهای مردم را به اجباري مي فرستد ،از
مردم گندم و كله قند مي گيرد .شهادت دروغ
مي دهد.
اینقــدر ایــن حرفها را زد کــه ديگر تحملش
نكردنــد .افــرادی كه به درســتي مــورد نقد
او قــرار گرفتــه بودنــد بــا كمــك كدخدا،
استشهادي درســت كردند كه فالني موجب
اذيت و آزار است .فحش مي دهد ،خطرناك
شده و از اين وصله ها و با هزار جور پارتي او
را فرســتادند همان استانی که به اسم مداوا ،به
این افراد ظلم می کردند .سالها آنجا بود .بعد
از مدتي برگشــت .گرد پيري بر سر و رويش
نشســته بود .هميشه در خانه بود ولی این دفعه
از آدمهــا فراري شــده بود ولي هنــوز عقيده
داشت كه همه به جز او ديوانه اند .زندگی او
سخت تر شده بود.
حال که به آن موقع ها فکر می کنم به این نتیجه
می رســم که او شايد فرق بين گناه و ديوانگي
را نمي دانست .چون در توصيف آدمهاي بد و
زشتكار بايد كلمه گناه و گناهکار را به كار مي
برد ولي او ندانســته مي گفت :اينها ديوانه اند.
امروز كه با دوســتي دانا ،هوشــمند و آگاه در
مورد این موضــوع صحبت مي كرديم گفت:
بين گناهکار و ديوانه فاصله اي نيســت .چون
ديوانگان مرتكب گناه مي شــوند .اگر براستي
این افراد عاقل و هوشيار بودند به گناه آلوده و
گناهکار نمي شدند .چون ديوانگان از عقوبت
گناه غافلند .بله شاید بتوان گفت که گناهکاران
به نوعی دیوانه اجتماعی هستند .شاید!

