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روانشاد  نیكوكار،  بانوي  تنديس  از 
پري آگاهي آرش  در مركز درمانی-

با حضور جمعي  ايران  دارويی هالل 
از مسئوالن و همكیشان زرتشتي پرده 

برداري شد .
بخش  از   ، مهمانان  ابتدا   ، مراسم  اين  در   
فضاي  مانند  مجتمع  اين  مختلف  هاي 
دندانپزشكي،  هاي  كلینیك  سبز، 
پوست  ديالیز،  پزشكي،  چشم 
آزمايشگاه،  زيبايي،  و  مو  و 
كردند  بازديد  و...  رستوران 
در  حضور  با  آن  از  پس  و 
مجموعه  تئاتر  آمفي  سالن 
هاي  بخش  تمام  از  فیلمي   ،
انجام  كارهاي  مجتمع،  اين 
كار  به  هاي  تكنولوژي  و  شده 
آموزش  بخش  )حتي  شده  گرفته 
به  باشندگان  براي  كارآموزي(  و 

نمايش درآمد. 
مركز  اين  سابق  كل  مدير  مراسم،  اين  در 
به  بايد  ما  گفت:  آقامیري  دكتر  درمانی، 
نه  و  بودند  پرست  بت  نه  كه  مان،  گذشته 
اجدادمان  به  كنیم؛  افتخار  پرست،  طبیعت 
كه يكتاپرست بودند و تمام فرهنگ و تمدن 

عظیمي كه در دنیا داشتیم از آنهاست. 
آرش،  آگاهي  پري  بانو  روانشاد  از   وي 
با  كه  كرد  ياد  نیكي  به  زرتشتي،  هموطن 
را  مجموعه  اين  داشته  كه  زيبايي  سرشت 

 مراسم سالگرد درگذشت اشوزرتشت 
مراسم سالگرد درگذشت اشوزرتشت امسال نیز 
همچون سال هاي گذشته در تهران ، يزد وساير 

شهرهاي زرتشتي نشین برگزار مي شود.
در تهران، انجمن زرتشتیان تهران اتوبوس هايي 
را به مقصد آرامگاه قصر فیروزه پیش بیني كرده 
است كه اين اتوبوس ها از میدان هاي سلماس، 
سنايي و مقابل آدريان حركت خواهند كرد. در 
يزد نیز مراسم درگذشت اشوزرتشت در آرامگاه 
وبه ياد همه درگذشتگان برگزار مي شود . در 
كرمان ، شیراز،اصفهان، كرج و اهواز نیز مراسم 

مشابهي با حضور مردم برگزار مي شود.
 برگزاري مجمع همگانی نوبت دوم 

انجمن كرمان   
انجمن زرتشتیان كرمان مجمع همگانی نوبت دوم 
خود را روز پنجشنبه اول دی ماه برگزار می كند.

اين نشست از ساعت 3 پس از نیمروز در تاالر 
آدريان كرمان و با دستور جلسه ، تصويب ترازنامه 

مالی انجمن زرتشتیان كرمان منتهی به تاريخ 29 / 
89/12 ، ارائه گزارش بازرسی، انتخاب بازرسان 
جديد،گزارش فعالیت های گردش 19و تصمیم 
گیری در مورد تبديل به احسن كردن بعضی از 

امالک تشكیل مي شود.
زرتشتیان  انجمن  اول  نوبت  همگانی  مجمع 
كرمان،  قرار بود روز پنجشنبه 17 آذر ماه برگزار 

شود كه به حد نصاب نرسید.
 معرفي برگزيدگان جشنواره موسیقي 

زرتشتیان
بر اساس اعالم هیات داوران ،برای نخستین بار، 
به  برتر معرفی شدند، گروه هايی كه  4 گروه 
جشنواره موسیقی فجر معرفی خواهند شد تا در 

آنجا نیز هنر خود را به نمايش بگذارند.
كه  دوازدهم  جشنواره  داوران  بیانیه  اساس  بر 
ذوالفنون،  استاد جالل  آقايان  از  بودند  عبارت 
آهنگ  سرير،  محمد  استاد  ايران،  تار  سه  پدر 
ساز برجسته كشور، دكتر رياحي، آهنگ ساز 

و سازنده سرود ملي ايران ،  در اين جشنواره با 
وجودي كه برترين ها معرفی می شوند و يك 
به  كه  است  اين  هدف  اما  است  رقابتی  برنامه 
نحوی انجام پذيرد تا همه گروه ها و افراد فعال 

نیز مورد تشويق قرار گیرند. 
بر اين اساس گروه های برتر عبارتند از ، گروه 
گروه  زرتشتی)فروهر(،  جوانان  سازمان  كر 
گروه  زرتشتی(،  دانشجويان  )كانون  شنايا 
اهورا)كرمان( و همنوازی ويلون و پیانو ياسمن 

كشاورزی و سیاوش بزرگچمی .
 تقدير از بانوي نويسنده زرتشتي 

از خانم مهین بانو نورافروز در سومین جشنواره 
داستان كوتاه نارنج تقدير شد.

 در جشنواره نارنج كه يكی از بزرگترين جشنواره 
های داستان كوتاه كشور است ، از خانم مهین بانو 
نورافروز به عنوان نويسنده پیشكسوت قدردانی 

شد.
خانم نورافروز كه مجموعه داستان هايش با نام 

سرمقاله

»لنگه كفش« در سال های گذشته چاپ شده 
است، در سخنان كوتاهی از اينكه به  عنوان يك 
اين مراسم شركت كرده  نويسنده زرتشتی در 

است، اظهار رضايت و شادماني نمود.
 تصمیم هاي جديد انجمن 

هیات ريیسه انجمن زرتشتیان تهران در آخرين 
نشست خود در مورد تابلوی اشوزرتشت تاالر 
ايرج، بررسی فروش زمین همتی و شكل گیری 
مجدد كمیسیون موقوفات گردش 41  تصمیم 

گیري كرد.
فعالیت  و  كار  ادامه  مورد  در  نشست  اين  در 
كمیسیون موقوفات تصمیم گیري شد ،سپس 
نامه انجمن موبدان در مورد تابلوهای اشوزرتشت 
بررسی شد. انجمن موبدان  در نامه خود هیچ 
كدام از تابلوهای جديد و قديم را تايید نكرده 
است و قرار شد كه گزينه های ديگر برای تابلوی 

اشوزرتشت در تاالر خسروی بررسي شود.
وضعیت  بررسی  نشست،  اين  موضوع  ديگر 

پرده برداري از
تندیس روانشاد پري آگاهي آرش

اين روزها ، حال و هوای ديگريست. هر سال 
برای  است  فرصتی  درگذشتش  روز  ماه،  دی 
انديشیدن به آموزه هايش و انديشدن به آنچه 
هايش  آموزه  برابر  بايد  كه  آنگونه  و  هستیم 
باشیم. به راستی آموزه هايش چقدر و در كجای 

زندگی ما جای دارند؟ 
اشوزرتشت-بزرگ پیامبر ايرانی-هزاره ها پیش 
نیك،  انديشه  آرامش،  و  صلح  به  را  آدمیان 
گفتارنیك وكردارنیك فراخواند. اصولی كه بشر 
امروز با دانش امروزش سعی در باور و دركش 
دارد.كاش كه بیش از پیش پاس داريم آيینمان را. 
و شادی جزئی از آيین ماست. نیاكان ما بهانه 
های بسیاری برای شادی داشتند و اين روزها يلدا 

از  همچنین  است.  كرده  درماني  امور  وقف 
سركار خانم رئیده، استاد و بانويي كه به متن 
است،  درمان  موضوعیت  با  كه  نامه،  وقف 
پزشكي  تجهیزات  از  را  اينجا  و  كرد  عمل 
)درمانی(  كنوني  مجتمع  به  دارويي(  )مركز 

تغییر داده؛ تشكر و قدرداني كرد.
در ادامه طاهر رستمي، دبیركل جمعیت هالل 
احمر، از نماينده همیشه حامي جمعیت هالل 
انديش  نیك  خانواده  اختیاري،  دكتر  احمر، 
مجموعه  اين  گذار  پايه  كه  آرش  آگاهي 
باشندگان  بقیه  و  بودند  ارزشمند  و  درماني 

تشكر و قدرداني كرد.
وي گفت: اين مركز درماني با تالش تمامي 
دندانپزشكي،  پرسنل در بخش هاي مختلف 
نظر  از  كامال  و...  ديالیز  پزشكي،  چشم 
در  و...  مديريتي  علمي،  درماني،  تخصصي، 

خدمت مردم است.
و  زرتشتي  ايرانیان  نماينده  اختیاري،  دكتر 
در  نیز  مجلس  احمر  هالل  فراكسیون  عضو 
ايران،  به  درود  با  مراسم   دراين  سخناني 
كه  آنچه  هر  و  ايران  سنت  ايران،  فرهنگ 
شمال  از  غرب،  تا  شرق  از  هست؛  ايران  در 
اين  از  بخشي  فارس، گفت:  تا خلیج همیشه 
سنت و فرهنگ، نیك انديشي، خیرانديشي و 
وقف است كه در ايران بزرگ پررنگ تر از 

بقیه كشورهاي دنیاست.
انديشان و كساني  نیك  تمام  به  با درود  وي 
اعم  خود،  هاي  دارايي  گرفتند  تصمیم  كه 
تمام  اختیار  در  را  معنوي  و  مادي  از فكري، 

بهانه ای برای شادی و تازه كردن ديدارهاست.
بیشتر  لختی  خورشید،  تا  است  مجالی  يلدا، 
برآسايد.آجیل و شیرينی، طعم بزم هايمان است. 
و  می آرد  يادمان  به  را  تابستان  طعم  هندوانه، 
ياقوت های سرخ انار تحفه  پايیزند. با عزيزانمان 
با  را  يلدايی ديگر  گرد هم می آيیم و خاطره 
يكديگر سهیم می شويم و در ياد مرور می كنیم 
سهم خاطرات آنانی را كه اين يلدا را در سرايی 
ديگرند. نقل حكیم طوس می خوانیم و غزلی 

می گشايیم از لسان الغیب.
از پس يلدا، سپیده كه سر بزند، بار ديگر دقايق 
شب عقب نشینی می كنند و روز زمانش فزونی 
می گیرد تا آتش پر فروغ سده كه افروخته شود، 

ديگر می توان هرم نفس های بهار را فهمید.
يلدا، برای مردمان اين سرزمین بهانه شادی بخش 

همنوعان و انسان و انسانیت قرار دهند،گفت: 
آرش،  آگاهي  پري  روانشاد  پاک  روان  به 
كسي كه هم خودش و هم خانواده اش يكي 
نیك  است،  كشور  بزرگ  انديشان  نیك  از 
را  قومي  نه  خیر  كار  انجام  در  كه  انديشی 
درنظر گرفته، نه ديني، نه شخص خاصي را، 

درود مي فرستم .
دكتر اختیاري در ادامه گفت: چندي پیش به 
صورت ناشناس از كل مجموعه ديدن كردم 
و مي توانم گواهي دهم كه دكتر آقامیري از 
همین  هستند،  ما  ارزشمند  و  شايسته  مديران 
اند  داشته  ياد  به  مدت  اين  در طول  كه  بس 
كه كسي هست كه اينجا را وقف كرده است.

و  هستیم  ايراني  ما  همه  كرد:  تاكید  وی 
وقتي  ايراني هستیم.  است كه  اين  افتخارمان 
راجع به ايران صحبت مي كنیم فقط مرزهاي 
آن نیست بلكه ايران يعني نژاد، فرهنگ، دين 
و...، گفت وگوي تمام اين ابزارها و افراد و 
مجموعه  اين  از  بخشي  كسي  هر  ها.  انسان 
را  ايران  نگیرد،  نظر  در  را  تمدني  فرهنگي- 
فراموش كرده است، چرا كه ايران يعني همه 
اين مجموعه، يعني گلستاني پر گل با رنگ 
هاي مختلف؛ و افتخار ما ايراني ترين ايراني 
تاريخ ، آموزش و  بستر  اين است كه در  ها 
بهداشت را واالتر از هر آنچه كه داريم، در 

نظر گرفته ايم.
در  ماتنها  بدانید  است  خوب   : گفت  وي 
شهر يزد 42 دبستان و آموزشگاه ساخته ايم، 
داريم  را  بهمن  زايشگاه  و  گودرز  بیمارستان 

آيین  در  می دهد،  گواهی  كه  است  ديگری 
مردمان اين سرزمین، جز شور و شادی را راهی 
ديدار  برای  است  مجالی  بزمی  هر  و  نیست 
عزيزان و بزرگان و حرمت داشتن آنان كه اين 

نیز از ديرباز آداب اهالی اين خاک است. 
است  سرزمینی  و  گران  بس  است  خاكی 
فخرآفرين، سرزمینمان سرايمان است و در هر 
تا مگر  بر آن تاخته اند  از هر كرانش  زمانه ای 
فخرش را به ننگی تباه كنند اما هنوز و تا همیشه 
مردمان برخاسته از اين خاک بر هر گوشه از 
بزم و سروری سفره  برای هر  اين گیتی  دامن 

می گسترند و گرد هم می آيند.
يلداست، به شادمانی می نشینیم تا از پس بلندای 
شب، باز خورشید پر فروغ سر بزند و باز يادمان 

آرد كه پايان شب سیه، سپید است!

تا  به همه است، ولي 42  اينها متعلق  كه همه 
مركز عبادت نداريم. چون كسي كه آموزش 
ديده باشد خدا را بهتر مي شناسد، كسي كه 
بهداشت داشته باشد بهتر مي تواند در راه انسان 
تك  افتخار  بنابراين  بگذارد،  قدم  انسانیت  و 

تك ما ايرانیان اين است كه ايراني هستیم. 
اختیاري،  دكتر  باحضور  مراسم  اين  از  پس 
از  همكیشان   از  گروهي  و  دكترخسروياني 
پرده  آرش،  آگاهي  پري  روانشاد  تنديس 

برداري شد.
در  زرتشتي  نیك انديش  آگاهي«  »پري 
مترمربع  هزار   ٦0 خورشیدي،   13٥0 سال 
پیشبرد  براي  را  تهران پارس  زمین هاي  از 

فعالیت هاي بشردوستانه وقف كرده است .

بزرگ داریمش
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دوازدهمین كارگروه دينی با حضور 
نمايندگان انجمن های برگزار كننده 
در  كشور،  سراسر  دينی  های  كالس 
مكان دبیرخانه اين كارگروه »سازمان 
تهران)فروهر(«  زرتشتی  جوانان 

برگزار شد.
نو كردن كشتی  از  پس  و  جلسه  ابتدای  در   
توسط حاضران، دكتر پرويز اهورايی از عملكرد 
كارگروه اعالم رضايت كرد و نتايج اين نشست 

را عالی و قابل لمس برای خانواده ها دانست.
نماينده   ، اختیاری  اسفنديار  دكتر  رياست  با 
زرتشتیان در مجلس شوراي اسالمي، كارگروه 
نمايندگان  نخست،  شد.  دستورجلسه  وارد 
انجمن ها گزارشی از كالس های دينی ماه قبل  
خود را ارائه كردند كه در اين زمینه، برگزاری 
نشست بین مربیان دينی و اولیاء، برگزاری اردو 
سوابق  كارت  داشتن  و  آموزی  دانش  های 
درسی از مواردی بود كه مطرح و مقرر شد تا 
نمايندگان از تجربه های موفق ديگر انجمن ها 

استفاده كنند.
اين رابطه موضوع آزمون های آزمايشی  در 
پريوش  خانم  تا  شد  گرفته  تصمیم  و  مطرح 
خدادادی به عنوان دبیر كارگروه دينی به اين 
موسسات معرفی شوند تا با همكاری منوچهر 
با  ها  آزمون  اين  نیاز  مورد  سواالت  بمانی، 
همكاری ديگر مربیان دينی تهیه و ارسال شود. 
ارائه گزارش از تدوين كتاب های دينی مقطع 
دستور  دبستان  اول  خصوص  به  ابتدايی 
كار  كتاب  مرحله  اين  در  بود.  بعدی  كار 
و  مراديان  بهنام  توسط  مقطع  اين  آموزگار 
بیژن نوشیروانی ارائه شد. در اين رابطه بیژن 
تاكید  و  اشاره  كار  اين  سابقه  به  نوشیروانی 

سی امین سالگرد درگذشت جان باخته 
زنده روان، مهندس داريوش شهزادي 
كه در 1360 در بمب گذاري منافقین 
به شهادت رسید ،با حضور مردم و برخي 

مسئوالن جامعه زرتشتي برگزار شد. 
 در اين مراسم ، مهرانگیز شهزادی خواهر آن 
روانشاد از گلرخ مهری، همسر جان باخته داريوش 
شهزادی گفت. كسی كه در اين مدت سی سال 

افزايش اخالق و  كرد كه مهمترين هدف، 
بازگشت به اصول بوده است.

اين  تهیه  در  كه  همكارانی  به  اشاره  با  وي 
الگو  از  اند  داشته  همكاری  نويس  پیش 
برداری اصولی وعلمی در اين كتاب گفت.

تهیه  كننده  هماهنگ  كه  نیز  مراديان  بهنام 
با  بود  آموزشی   دينی  كتاب  و  كتاب  اين 
توضیح فصول نه گانه كتاب، بخش های آن 
راستی، خانواده،  نظم،  يادخدا،  را كه شامل 
شادی،  مديريت  خوشرويی،  سپاسگزاری، 
و  ارائه  را  است  صرفه جويی  و  هم انديشی 
نويس  پیش  اين  پايان   از  پس  كرد  تاكید 
مراحل اجرايی تدوين كتاب آموزشی دينی 

سال اول آغاز خواهد شد.
 پس از ارائه ديدگاه ها توسط حاضران، دكتر 
اسفنديار اختیاری ضمن تشكر از گروهی كه 
به سرپرستی بیژن نوشیروانی و بهنام مراديان 
را يك  اين كار  آماده كردند  را  اين كتاب 
تدوين  راستای  در  اصولی  و  علمی  حركت 
كتاب های دينی دانست و از تمام نمايندگان، 
به خصوص انجمن موبدان خواست تا نظرات 
 30 تاريخ  تا  حداكثر  رابطه  اين  در  را  خود 
دی ماه )جلسه بعدی كارگروه( ارائه كنند تا 

تصحیح نهايی انجام شود.
وي خواستار اين شد كه به گونه ای عمل شود 
تا تمام كارهای اجرايی تا اواخر بهار به پايان 
رسیده و در اول مهر ماه سال آينده كتاب به 

دست دانش آموزان برسد.
نیز  فرهمند  آرمیتا  و  باستانی  انوشه  ها  خانم 
كه مسئولیت طراحی برنامه های پرورشی را 
برعهده داشتند گزارشی از اقدامات و برنامه 

های مدون مدنظر خود ارائه كردند. 
انوشه باستانی بحث های پرورشی را برآمده از 

با وجود همه مشكالت نه تنها فرزند برومندی را 
تربیت كرده است بلكه از كار و فعالیت نیز باز 
ننشسته است، در بنیاد فارابی و صداو سیما به 
كارهای ويراستاری و ارزيابی مشغول بوده، حتی 
در دو فیلم مستند نیز به عنوان نقش اصلی بازی 
كرده و در يكی از آنها اشاره می كند كه نیمی 
از بدنش با همسرش رفته و نیمی باقی مانده تا 

فرزندش رامتین را به ثمر برساند.
سالگرد  آيین  امین  سی  شهزادی،  مهرانگیز 
فروهر  بدرقه  مراسم  را  فرد  درگذشت يك 
آن درگذشت به سوی فروهر پاكان دانست 
بدرقه  آيین  اين  در  باشندگان  حضور  از  و 
از  يكی  به  همچنین  وی  كرد،  سپاسگزاری 
يادداشت های روانشاد موبد رستم شهزادی 
موبد  آن  درگذشت  از  پس  كه  كرد  اشاره 

جايگاه  به  پارس نامه،  پیشین  شماره  در   
عملكردی  و  قانونی  نگاه  از  نماينده 
قانون  در  نماينده  وظايف  شد.  پرداخته 
اساسی و عملكردی در مجلس، از مواردی 
بود كه به آن اشاره شد و با بیان برخی 
موارد در مجلس هشتم توضیح داده شد. 

حال ادامه آن:
يكی از وظايف مهم نماينده، ارتباط با تك تك 
موكلین و همكیشان و كمك برای رفع مشكالت 
آنهاست، كه البته اين ارتباط بايد به دور از تبعیض 
و با نگاهی برابر، انجام گیرد. به عبارت بهتر، نماينده 
در دوره نمايندگی خود وكیل همه افراد جامعه 
است و نبايد وكالت فرد يا گروه خاصی در راستای 
منافعی مشخص را عهده دار باشد زيرا  چنین اقدام 
طرفدارانه ای رانت و توقع ويژه ايجاد خواهد كرد.

 گفتگو، همراهی و وكیل همه همكیشان بودن، 
از راهبردهای اصولی دكتر اسفنديار اختیاری بوده 
است و سعی بر آن بوده است كه در تمام دوران 
چهار ساله نمايندگی،  اين استراتژی بجا و صحیح 
مورد تاكید و استفاده قرار گیرد. در اين رابطه و در 
دوره مجلس هشتم، عالوه بر دفتر مالقات مردمی 
در مجلس كه در تمام ساعات اداری مشغول به 
از  دور  به  قابل دسترس تر،  مكانی  در  بوده،  كار 
زرتشتیان،  )كوچه  اداری  بروكراسی های  تمام 
همكیشان  تا  شد  فراهم  امكان  اين  پالک٦( 
به راحتی مشكالت موجود را با نماينده در میان 
بگذارند. سفر های متعدد به شهرهای مختلف و 
حضور تمام  وقت در برنامه های گوناگون نیز در 

پی تحقق همین راهبرد، بوده است. يكی 
در  شاخص  كامال  عملكردهای  از 

اين زمینه، كه می تواند بیانگر میزان 
موفقیت اين راهبرد باشد، بیش از 

چهار هزار شماره نامه نگاری 
مستقل است.

 يكی از پیچیدگی های جايگاه 
و  انجمن ها  با  ارتباط  نماينده، 

سازمان های زرتشتی است. تاريخ 
است  داده  نشان  زرتشتیان  معاصر 

كه اين رابطه چنانچه به صورت اصولی 
تنش ها  از  نه تنها  نشود،  تعريف  دقیق  و 

نمی كاهد، بلكه آن را افزايش خواهد داد. در اين 
مسیر، شناخت ساختاری و مديريتی، توسط هر دو 

گروه الزامی است.
الزم به ذكر است كه، ارگان های زرتشتی دارای 
ساختار كامال مستقل هستند و اعتبار خود را از 
انسان های شريفی می گیرند كه با وجود دغدغه های 
اجتماعی، به پای صندوق رای آمده و منتخبین خود 
را برای حضور در اين ارگان ها گزينش می كنند. بر 
اين اساس كلیه اموال منقول و غیر منقول، وقفی و 
غیر وقفی اجتماعی به نام انجمن هاست و مسئول و 
مالك آنها از سوی جامعه هستند. به بیانی روشن تر، 
و  خوش نام  جامعه  سرمايه ها،  اين  تمام  صاحبان 
پرافتخار زرتشتیان است ولی از سوی آنها، انجمن ها 

مسئول و مالك آنها محسوب می شوند. 
نماينده نیز با رای افراد همین جامعه گران سنگ 
انتخاب  در  كه  تفاوت  اين  با  می شود،  انتخاب 
و  صنف ها  محله ها،  شهرها،  تمام  از  نماينده 
تخصص ها گرد هم آمده و براساس قانون، يك 
بايد  منتخب   فرد  اين  می كنند.  انتخاب  را  نفر 
يك نگاه فراسازمانی و كلی نگر در تمام روابط 
اجتماعی داشته باشد. عالوه بر احترام به آزادی 
و استقالل كلیه ارگان های زرتشتی، مانع انحراف 
درون سازمانی آنها شده و در صورت نیاز و اعالم 
انجمن ها، همیار آنها باشد. همانگونه كه در ابتدای 
دوره نیز تاكید شده بود، تالش بر اين بود تا در 
اين چهار سال نیز جز اين، انجام نگیرد. در دوره 
هشتم مجلس، انجمن ها استقالل و مسئولیت خود 
را داشته است و در تمام مسائل سخت و آسان، با 
اعالم از سوی انجمن ها، نماينده سعی در همیاری 

آنها نموده است.

مروری بر کارکرد دوره هشتم مجلس)4(

فروش زمین همتی كرمان بود كه پیش از اين 
انجمن زرتشتیان تهران به انجمن زرتشتیان كرمان 
وكالت تام داده.  بر اساس صحبت های انجام شده 
قرار شد تا  پول حاصل از فروش آن در جای 
مناسب سرمايه گذاری شود و درآمد آن بر اساس 
نیت نامه هزينه شود. اين نشست چهارمین نشست 
هیات رئیسه گردش 41 انجمن تهران است كه در 

دوران فترت برگزار مي شود.
 جشن هشتاد و پنجمین زادروز استاد 

شهرياري در فیروز بهرام 
هشتادوپنجمین زادروز استاد پرويز شهرياری با 
حضور دانش آموزان در دبیرستان فیروز بهرام 

تهران برگزار شد.
دست  و  دبیران  آموزان،  دانش  روز،  اين  در 
اندركاران دبیرستان فیروزبهرام میزبان آموزگار 
آموزش  ماندگار  چهره  مدرسه،  اين  سابق 
رياضیات، پدر رياضیات نوين ايران، نويسنده و 
پژوهشگر برجسته معاصر، استاد پرويز شهرياری 

 در دوازدهمین كارگروه دیني مقررشد:

جایگاه نماینده-2اجرای طرحی نوین در یادگیری خط دین دبیره
گاتها بیان كرد و تاكید كرد بايد مهارت های 
با داستان  با شیوه ای جديد همراه  اجتماعی 
و اسطوره ها به دانش آموزان آموزش داده 
شود. آرمیتا فرهمند نیز با ارائه مطلبی علمی 
بر لزوم توجه ويژه بر مباحث پرورشی، آن را 
جدا از مباحث دينی ندانست و تاكید كرد كه 
الزم است مفاهیمی غیر از مباحث آموزشی 

در اين رابطه در نظر گرفته شود.
موبديار دكتر راشین جهانگیری نیز به عنوان 
آموزشی  كتاب  تدوين  كننده  هماهنگ 
اوستای دوره دبستان با ارائه ساختار نوين در 
آموزش اوستا، طرحی نوين را در يادگیری 

آموزش دين دبیره ارائه كرد. 
در اين روش آموزش خط دين دبیره به شكل 
الفبای دين  با توضیح يك »شهر  و  داستانی 
بخش  ارائه  با  وی  شود.  می  پیگیری  دبیره« 
نحوه  شده،  تدوين  كار  كتاب  اين  از  هايی 
و  موضوع  اين  داد.  توضیح  را  آن  آموزش 

روش مورد توجه حاضران قرار گرفت.
شد  گذاشته  بحث  به  كه  ديگری  موضوع 
تدوين سواالت استاندارد در مقاطع دبیرستان 
بود. با توجه به حذف كنكورتا سال 1393 ، 
منطقی  و  تدوين سوال های درست  اهمیت 
و نحوه بارم بندی آن به بحث گذارده شد. 
در اين جلسه تاكید شد كه در نشست بعدی 
ارائه  را  آموزش  اين  توانند،  می  كه  افرادی 

كنند. 
بحث آخر يكسان سازی كتاب خرده اوستا 
پايه قرار  با  بود كه مقرر شد انجمن موبدان 
مرجع  كتاب  فیروزگری،  موبد  كتاب  دادن 
در اين زمینه را ارائه كند تا برای سال آينده 
تحصیلي،  چاپ و در اختیار دانش آموزان 

قرار گیرد.

بزرگوار پیدا شده است، يادداشتی كه در كنار 
دست نوشته های پسرش داريوش نگاشته شده 

و در واقع آن متن را كامل كرده است :
گه  و  نشیب  است/گه  بگذشته   سال  هزاران 
فراز/ گاه ناهموار و گاه هموار/جهان يكسان 
دل  به  ما،  از  دور  مانده  اكنون  نمي ماند/تو 
غمگین/به دوشت كوله بار يادهاي دور/ولي 
ديرينه مي پايد /كنار رود آمو همدگر را باز 
آن  ريگ هاي  پرنیان  روي  ديد/و  خواهیم 
باده ي  جام  خواهیم كوفت/و  پاي  شادي  به 
كرد/جهان  خواهیم  نوش  شادي  به  را  خود 
يكسان نمي ماند/گهي غمگین، گهي شادان/

به هر طرزي كه باشد عمر ما پايان پذيرد /ولي 
چیزي كه مي ماند نكويي با رفیقان، همدالن، 

خويشان/عزيزان، قدر يكديگر بدانید.

بودند، تا هشتادو پنجمین سالروز زايشش را جشن 
بگیرند.

 دراين مراسم كه در حیاط مدرسه برگزار شد، 
دادند.  پاسخ  آموزان  دانش  سواالت  به  استاد 
بريدن كیك تولد، اهدای يادبود و گرفتن عكس 

يادگاری از ديگر برنامه های اين مراسم بود.
شانزدهمین   : آينده  سال  امردادماه   

كنگره زرتشتیان شمال آمريكا 2012 
ديگر  همكاری  با  نیويورک  زرتشتیان  انجمن 
انجمن هاي زرتشتي ، همه زرتشتیان را به شركت 
در شانزدهمین كنگره زرتشتیان شمال آمريكا 

دعوت كرده است.
ثبت نام اين كنگره آغاز شده است و محدوديت 
 ٥ تا   2 روزهای  در  كنگره  اين  ندارد.  سنی 
آگوست 2012 )12 تا 1٥ امرداد ماه 1391( در 

نیويورک برگزار می شود. 
مكان اقامت و برنامه ها در هتل هیلتون واقع در 
Rye Town اعالم شده است و هزينه شركت 

در كنگره برای كودكان زير ٥ سال 100 دالر، 
بچه های ٦ تا 12 سال 1٥0 دالر؛  جوانان سنین 
13 تا 24سال 2٥0 دالر، برای سنین 2٥ تا ٦٥ سال 
300دالر  و برای افراد باالی ٦٥ سال 27٥ دالر 
است. البته 7٥ دالر اضافی برای شركت در جشن 
فزانا و ٥0 دالر برای شام و سرگرمی های در هتل 
هیلتون از قیمت هايی است كه در صورت انتخاب 
بايد پرداخت شود. برای ثبت نام يا اطالعات بیشتر 
مراجعه   http://nazc.zagny.org سايت  به 

شود.
  برگزاري امتحانات ديني 

امتحانات نوبت اول كالس هاي ديني در مقاطع 
مختلف تحصیلي  برگزار شد.

در يزد اين امتحانات در پرديس دانش ماركار و 
دبستان دخترانه ماركار برگزار شد . در تهران نیز 
دانش آموزان كالس هاي ديني سازمان فروهر 
ديني  امتحانات  در  پارس  تهران  آرش  هرمز  و 

شركت كردند.

برگزاري سي امین سال 
درگذشت شادروان 
داریوش شهزادي
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»درخت 200ساله پیر سبز خشكید«
به همین راحتي ، به همین سادگي ،به همین.....

»درخت 200ساله پیر سبز خشكید« 
بگذاريد بغضمان را فرياد زنیم . چرا؟ به راستي ما تاوان 

چه را پس مي دهیم ؟
بي مسئولیتي؟ بي تدبیري؟ خودخواهي ؟ يا ......

درخت 200ساله پیر سبز خشكید و خاطرات 200ساله اين 
پیر خسته از روزگار را با خود برد.

 خاطرات آن روزها كه نیاكانمان با همه پاكي باورشان و اعتقادشان آن 
را در دل اين كوير گرم و سوزان كاشتند و با خون دل و قدرت ايمان 
با مشربه هاي مسي كه گاه سنگین تر ازهمه وزنشان بود از راه دور آب از 
آب انبار آوردند، به پايش ريختند و هر روز به تماشاي بالندگي وسرسبزي 

اش نشستند.
خاطرات آن روزها كه خادم پیر را بد منشان به تنه همین درخت بستندو با تازيانه 
به جانش افتادند تا زبان بگشايد از جاي  ظروف مسي و ... بگويد و چون زبان باز نكرد 

بسته به درخت گذاشتندش و رفتند. 
خاطرات آن روزها كه خادم پیر خسته و دلتنگ از تنهايي وكالفه از آفتاب نیمروزي 
به سايه اش پناه مي برد، لختي مي آسود و درخت چه وفادارانه حق ديرين به جا 

مي آورد و بر سرش سايه مي فكند.
درخت 200ساله پیر سبز خشكید و خاطرات 200 ساله اين پیر خسته از روزگار را با 

خود برد .
شايد درخت آن روزي خشكیدن آغاز كرد كه ديگر آن ايمان و باور را نديد. 

آن روزي كه پیر سبز در ورطه قدرت نمايي ها و قدرت طلبي ها افتاد و پاسداري اش 
شد وظیفه اي قانوني نه كاري به پشتوانه دل و ايمان .

 آن روزي كه ...
اما اسناد چه مي گويند و ماجرا چیست؟

 آغاز بازسازی زيارتگاه
در سال 1387 و در دو نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی سراسر كشور؛ نماينده انجمن زرتشتیان 
شريف آباد يزد موضوع نیاز بازسازی پیر سبز را مطرح و با نشان دادن فیلم، عكس و بازگويی اتفاقاتی 
كه در سالیان گذشته در اين مكان سپندينه افتاده است، اذعان می كند كه پیر سبز به ويژه سازه های پیر 
به دلیل فرسايش سالیان، در حال ريزش است و بايد كاری فوری و سريع انجام داد. وي به دلیل همگانی 

بودن موضوع، برای چاره جويی و اقدام از انجمن ها كمك می خواهد. 
پیرو اين درخواست و تاكید مكرر بر آن، در بهار سال 1388و در نشست ديگری كه با باشندگي روسای 
انجمن ها سراسر كشور در كوشك ورجاوند تهران برگزار می شود، همه انجمن ها موافقت می كنند 
كه بخش دوم بودجه سال 87 در اختیار كمیته ای منتخب قرار بگیرد كه مسئولیتش بازسازی اصولی و 
درست پیر سبز باشد. بدين گونه كمیته ای از كارشناسان و مديران جامعه با نام« كمیته بازسازي پیر سبز« 

برای اين امر مهم و ضروری تشكیل  می شود.  
 كمیته شروع به كار می كند

كارشناسان كمیته بازسازی پیر سبز در ابتدای شروع به كار،  با بازديد فنی  و دقیقی كه از زيارتگاه و 
محوطه پیرامون آن به عمل می آورند، برخی از خیله ها را در مرز »خطر« تشخیص داده و با توجه به 

نزديك بودن روزهای زيارت ساالنه پیر سبز، استفاده از قسمت هايی از خیله ها را ممنوع می كنند. 
روزهاي زيارت سپري مي شود و كارشناسان شروع به كار می كنند . در مرحله اول باز سازی، خود 
پیر، درب و پله های ورودی و خیله های نزديك پیر در برنامه  قرار می گیرد و از بقیه انجمن ها نیز كه 

وضعیت خیله شان در مرز خطر است، خواسته می شود كه برای بازسازی اقدام كنند.

در 
وضعیت  روزها  همین 

درختان پیر نیز مورد توجه قرار می گیرد. كمیته 
بازسازی پیرسبز در حین كار و به دفعات، گروهی متخصص بومی 
و غیربومی، همكیش و غیر همكیش، برای بررسی وضعیت درختان 
دعوت می كند و در بازسازي درون پیر نظر كارشناسان براي حفظ درختان 

داخل پیر لحاظ مي شود.
بدين ترتیب فاز نخست بازسازی به پايان می رسد و مسئوالن از موفقیت كار و بازسازی 

اصولی پیر می گويند .
درهمین حال  انجمن زرتشتیان شريف آباد يزد به عنوان متولی و تنها مسئول قانونی پیر، خواستار 
تحويل پیر سبز به متولی می شود. در چهارم فروردين 1389 كمیته بازسازی پیرسبز رسما و با حضور 
همكیشان و بدون اجرای فاز دوم و به خصوص بحث هاي  مديريتی، پیر سبز را تحويل متولی می دهد.

بهار همان سال كمیته فني بازسازي پیر سبز به دلیل عملكرد نسبتا خوبي كه در پیر سبز داشته و با هدف 
كمك به بازسازي و نوسازي درست و اصولی مكان های فرهنگی با تصويب مسئوالن كلیه انجمن ها 
و ارگان های زرتشتی سراسر كشور به  »كمیته فني زيارتگاه ها و مكان های فرهنگی« تغییر نام مي دهد.

در تابستان سال 1389 به درخواست انجمن زرتشتیان شريف آباد، تنها متولی پیر و بر اساس دغدغه 
مربوط به درخت چنار داخل محوطه زيارتگاه، كارشناس گیاه شناسي  از يزد درخت چنار را بررسی 
و با تجويز او، به سرعت بخشي از ديواره استخر بدون هماهنگي با كمیته فنی زيارتگاه ها برداشته 
مي شود. در همین زمان به دعوت متخصصان كمیته فنی زيارتگاه ها، اساتید دانشگاه از تهران در 
پیرسبز حاضر و با بررسی درخت چنار تاكید مي كنند كه درصورت مراقبت معمولی و دائم، مشكلی 
آن را تهديد نمی كند. اين كارشناسان از درخت سرو نیز كه در محدوده بازسازی كمیته فنی قرار 
نداشت، بازديدی به عمل آورده و نكاتی درباره عقب نشیني ديوار خیله مزرعه كالنتر كه با نظارت 
انجمن زرتشتیان شريف آباد يزد در حال ساخت است، براي رهايي ريشه درخت از فشار مي دهند 

و همچنین نكاتي هم در مورد آبیاري آن عنوان مي كنند.
 اما باز رهنمودها نشنیده گرفته مي شود تا درخت رنگ زردي به خود مي گیرد.حتي به اطالع مردم 

هم نمي رسد.
به دنبال ريزش بخشی از برگ های درخت سرو در خورداد ماه امسال، انجمن شريف آباد از كارشناس 
اين درختان كه قبال نیز در مورد درخت چنار نظر داده بود ، دعوت مي كند تا از اين درخت بازديد به 

عمل آورده و نظر كارشناسی خود را اعالم كند. 
گزارش آقاي باغستانی در تاريخ 9 امرداد ماه 1390 به رياست انجمن زرتشتیان شريف آباد و متولی 
زيارتگاه نشان  مي دهد كه از آنها رسما خواسته تا نحوه آب رسانی به درخت سرو تصحیح شود 
تا مانع پوسیدگی آن گردد و ضمنا تاكید شده كه ساخت سازه های اطراف درخت بايد متوقف 
و فضای الزم برای جلوگیری از له شدن ريشه درخت سرو فراهم شود. اين موضوع توسط دكتر 
عبايی، ديگر كارشناس برجسته گیاه شناسي  نیز تايید مي شود. با مذاكرات انجام شده كار نصب 
تكیه گاه آغاز مي شود اما  پس از نصب تكیه گاه در روز ٥ آذرماه 1390 ، چهار ماه پس از ارسال 
گزارش اولیه، كارشناس كشاورزی از درخت بازديد و پس از بررسی ريشه و آزمايشات تكمیلی، 
خشك شدن درخت سرو پیرسبز را اعالم می كند. موضوعی كه توسط انجمن زرتشتیان شريف 

آباد يزد نیز تايید مي شود.
و بدينگونه ،خشكید.

پس از دويست سال خشكید.
قامت همیشه سبزش، پژمرد.

دو قرن، قد برافراشت و در ذهن سبزش خاطره ها داشت از نجوای نیايش ها، از مرارت های خادمان 
پاک دلش، از ولوله هر مجال زيارتی، از...

سايه سارش تن آسای خستگی زائران بود و سبزيش شوق آفرين اين حريم پاک و امن.
سهراب سپهری غم زده بود از قتل يك بید به دست مامور دولت اما حاال ساده می نويسیم، ساده 

می خوانیم و ساده تر نقل می كنیم كه درخت سرو دويست ساله پیر سبز خشكید.
حاال هی بگويیم اين متولی است و آن متولی است. هی بگويیم اين آغاز داستانش زمانی پیش تر بوده، 
هی جلسه تشكیل بدهیم و دور میز گرد و مستطیل بنشینیم و اساليد پشت اساليد به نمايش بگذاريم. هی 

با هر تخصصی برای هر تغییری توجیهی سازنده بیاوريم اما حاصل...
خاطر سبز سرو را آشفتیم و حاال...

 پیـرسبز ؛
بی سـرو سـبز

»درخت 200ساله پیر سبز خشكید«
به همین راحتي ، به همین سادگي ،به 

همین.....
»درخت 200ساله پیر سبز خشكید« 

بگذاريد بغضمان را فرياد زنیم . چرا؟ به 
راستي ما تاوان چه را پس مي دهیم ؟

بي مسئولیتي؟ بي تدبیري؟ 
خودخواهي ؟ يا ......

   فرحناز يزدانی
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1+12 نکته طالیی برای 
دكوراسیون خانه در فصل سرما

فنگ شویی
 )بخش سوم(

   يسنا خادمی

هستیم،  پايیزی  ماه  آخرين  در  كه  اكنون 
برای  را  خود  خانه  تا  است  مناسبی  فرصت 
اين  با  ما  بیشتر  كنیم.  آماده  زمستان  پیشواز 
ذهنیت كه، تغییر دكوراسیون كار پر خرجی 
است، ترجیح می دهیم كه به آن فكر نكنیم، 
غافل از اين كه با كارهای ساده و كم خرج، 
و  دكوراسیون  فصل،  هر  تغییر  با  می توان 
خانواده  افراد  روحیه  و  منزل  داخلی  فضای 
توجه  با  دكوراسیون  تغییر  داد.  تغییر  نیز  را 
را  امكان  اين  به شما  تغییر فصل های سال  به 
بال  مدتی  برای  كه  وسايلی  از  كه  می دهد 
را  آنها  و  بگیريد  نیز كمك  بوده اند  استفاده 
هزينه  زياد  پس  بدهید،  قرار  توجه  مركز  در 
خانه   مالل آور  فضای  نو  نگاهی  با  و  نكرده 
خود را به كمك چند نكته كلیدی در مورد 

دكوراسیون فصل سرد متحول كنید.
گرم  رنگ های  از  استفاده  و  شناخت  با   .1
مثل قرمز، زرد، نارنجی و طیف های مختلف 
سرمای  در  را  خود  خانه  فضای  قهوه ای، 
كار  به  دهید.  جلوه  مطبوع  و  گرم  زمستان، 
بردن رنگ طاليی در كنار رنگ قرمز و سیاه 
نشان  گرم تر  را  خانه  فضای  اينكه  بر  عالوه 
می دهد به محیط شما جلوه ای ويژه و اشرافی 

می دهد.
راحتی  مبل های  تعويض  به  نیست  نیازی   .2
فكر كنید، می توانید با استفاده از ملحفه های 
رنگی و پتوهای مسافرتی رنگی به طور كلی 

مبلمان خود را تغییر دهید.
3. فراموش نكنید كه با كوتاه تر شدن روزها 
شما نیاز به نور پردازی بیشتری داريد و در اين 
ستارگان  می توانند  آباژورها  سال  روزهای 
و  باشند  شما  منزل  دكوراسیون  درخشان 
فضای  دارند  زيبايی  نور  كه  اين  بر  عالوه 

مطبوع و دلپذيری در خانه ايجاد كنند.
ظرف های  در  را  رنگارنگ  میوه های   .4
اتاق  میز  روی  رنگی  كاسه های  يا  شیشه ای 
نشیمن در معرض نمايش قرار دهید. میوه های 
روش  اين  با  كنید،  انتخاب  را  فصل  لذيذ 
رنگ های شاداب میوه ها را وارد دكوراسیون 
محیط زندگی خود می كنید و از طبیعت دور 
لیمو و سیب های سبز و  نمی شويد. پرتقال و 

در ادامه مبحث مربوط به فنگ شويی، قصد 
افراد  عنصر  آوردن  دست  به  نحوه  تا  داريم 
متولد سال های مختلف را بیان كنیم. می دانیم 
و  اساسی  نقشی  رنگ،  فنگ شويی،  در  كه 
غیرقابل انكاری دارد، لذا برای دانستن رنگ 
مخصوص خود الزم است تا عنصر متعلق به 
خود، كه به  عنوان عنصر خصوصیت يا عنصر 

شخصی شناخته می شود، را پیدا كنیم.

زرد و قرمز بهترين انتخاب اين فصل هستند.
كم  حال  عین  در  و  موثرترين  از  يكی   .٥
هزينه ترين عناصری كه می توانند دكوراسیون 
شما را به كلی تغییر دهند، كوسن ها و پتوهای 
رنگی هستند. هنگام انتخاب رنگ كوسن ها 
بی پروا باشید و با انتخاب كوسن های رنگی 

جشنی از رنگ در خانه به راه بیندازيد.
ديگر  يكی  عكس ها  گذاشتن  نمايش  به   .٦
از راه های كم خرجی است كه دكوراسیون 
شما را از اين رو به آن رو می كند. ايده های 
وجود  طرح  اين  كردن  عملی  برای  بسیاری 
میز  شیشه  زير  ها  دادن عكس  قرار  از  دارد، 
يك  دادن  اختصاص  تا  گرفته  ناهارخوری 
ديوار كامل به عكس های كوچك و بزرگ 
و چیدن قاب های مختلف روی يك میز تك 

در گوشه نشیمن يا اتاق پذيرائی.
روی  كه  رنگی  شیشه ای  گلدان  يك   .7
های  مبل  جلوی  میز  وسط  يا  پنجره  طاقچه 
به  را  شما  زندگی  فضای  دارد  قرار  راحتی  
كلی دگرگون می كند و در اين سرما حیات 
و گرما را به خانه شما هديه می كند، همچنین 
نیز  خشك  گل های  و  برگ ها  از  توانید  می 
اين  ناپذير  وصف  زيبايی  كنید.  استفاده 

پیشنهاد را امتحان كنید!
8. شمع ها و شمعدان ها يكی از قدرتمند ترين 
هستند.استفاده  نشیمن  اتاق  دكوراتید  عناصر 
های  شمعدان  و  ها  شمع  از  مجموعه ای  از 
شومینه  باالی  يا  میزها  انواع  روی  متنوع 
ايده ارزان و در عین حال تأثیر گذاری برای 

دكوراسیون فضای اتاق نشیمن شماست.
9. ديوارهای فضای ورودی منزل شما، فضای 
مناسبی برای ايجاد يك حس و حال خاص 
است. می توانید از آينه، بشقاب های قديمی، 
گلیم های رنگی كوچك و تكه های كاشی 
استفاده  فضا  اين  تزئین  برای  رنگی،  های 

كنید.
هوای  و  حال  و  فصل  اين  به  توجه  با   .10
میز  هنگام چیدن  هايتان  میهمانی  در  سردش 
كنید  سعی  و  دهید  نشان  را  خود  سلیقه  غذا 
انتخاب  با رنگ های گرم  تیره   رومیزی های 
كنید، از يك شمع روشن استفاده كنید و دور 

در فنگ شويی عنصر خصوصیت را عدد كوا 
می نامند كه اين عنصر به سال، ماه و روزتولد 
مردان  و  زنان  بین  و  دارد  بستگی  فرد  هر 

متفاوت است. 
مرحله اول:

برای شروع الزم است تا سال تولد خودرا به  
سال میالدی، به شرح زير، محاسبه كنید:

متولدين 1 فروردين تا 11 دی : سال هجری 
شمسی + ٦21= سال میالدی

سال   : اسفند   آخر  تا  دی   11 متولدين 
هجری شمسی + ٦22= سال میالدی

مرحله دوم: 
دو رقم آخر عدد به دست آمده را با 
به يك عدد  تا  يكديگر جمع كرده 
يك رقمی برسید )اگر حاصل جمع 
باز هم عددی دو رقمی بود، بار ديگر 
دو عدد را با هم جمع می كنیم تا در 
برسیم(.  رقمی  تك  عددی  به  نهايت 
عدد  از  را  مذكور  عدد  مردان،  برای 
10)ده( كم كرده و برای زنان عدد تك 
رقمی به دست آمده را با عدد ٥ )پنج( جمع 

كرده تا عدد كوا به دست بیايد. 
عدد  محاسبات،   از  بعد  كه  صورتی  در 
اينصورت  در  شد،  پنج  عدد  آمده،  به دست 
عدد 8 برای زنان و عدد 2 برای مردان، به عنوان 
عدد كوا خواهد بود. علت اين است كه عدد 
2، ٥، 8 همگی مربوط به عنصر خاک است، 
جهات  از  يك  هیچ  به  مربوط   ٥ عدد  ولی 

هشت گانه جغرافیايی نیست.
به عنوان مثال فردی  كه متولد 10 آبان 13٥٦ 

كاج  میوه  را  آن 
می  حتی  بچینید، 
كدو  چند  توانید 
يا  كوچك  تنبل 
را  سرخ  انارهای 
قرار  میز  در وسط 
آنها  دور  و  داده 
تزئین  شمع  با  را 
ايجاد  برای  كنید، 
به  گرم تر،  جوی 
لیوان های  جای 
شیشه ای و قاشق و 
چنگال های نقره ای 
رنگ، از لیوان هايی 
و  قاشق  و  سفالی 
چنگال های طاليی 
رنگ استفاده كنید.

خانه  در   .11
را  فضايی  خود 
و  كودكان  برای 

نوجوانانتان قرار دهید، اينگونه عالوه بر اين كه 
محیط خانه تان دلنشین تر می شود به كودكان 
می شود.  داده  نیز  استعدادهايشان  ابراز  اجازه 
راهرو  فضای  كار،  اين  برای  پیشنهاد  بهترين 
های بین اتاق خواب هاست.كودكان می توانند 
رنگی  پونز  با  را  رنگارنگ خود  های  نقاشی 
در اين فضا به ديوار بزنند، برای نوجوان ترها 
مقواهای ساده و ارزان قیمت رنگی بخريد و به 
آنها اجازه بدهید حرف دلشان، ايده ها يا متن 

های مورد عالقه شان را روی آنها بنويسند.
و  در خانه خود گوشه سوت و كور  اگر   .12
بال استفاده ای داريد، با اندكی تغییر آنجا را با 
قرار دادن يك صندلی، يك میز عسلی، يك 
اتاق  به  تبديل  مجله  و  كتاب  چند  و  آباژور 

است، برای به دست آوردن عدد كوا خود بايد 
به اين نحو محاسبه كند:

13٥٦+٦21=1977 سال تولد میالدی
7+7= 14 و باز 4+1= ٥ 

باز  حاصل  چون  و   10  =  ٥+٥ بانوان:   برای 
فرد  كوا  عدد   1  =1+0 شد  رقمی  دو  عددی 

مذكور يك خواهد بود.
برای آقايان : ٥-10 = ٥ و چون عدد مذكور 
استثناست، عدد كوا برای آقايان 2 خواهد بود.
حال اين عدد كوا چیست و به چه كار می آيد؟

بعد از به دست آوردن عدد كوا خود می توانیم 

عنصر شخصی خود را شناخته و رنگ متعلق به 
سال تولد خود را نیز بشناسیم.

می توانید عنصر  پايین  به جدول  توجه  با  حال 
خود را شناخته و در استفاده از وسايل زندگی، 
مد  بیشتر  را  و جهت های جغرافیايی  ها  رنگ 
نظر قرار دهید و به همین سادگی انرژی مثبت 
بیشتری را در محیط زندگی خود وارد كنید. 
به عنوان مثال اگر عدد كوا برای شما عدد يك 
از  است  بهتر  كارخود  اتاق  طراحی  برای  بود 
رنگ های آبی و سرمه ای استفاده كنید و جهت 

میز كاری شما نیز رو به سمت شمال باشد.

مطالعه كوچكی كنید. يك پتوی مسافرتی 
خوش رنگ و سبك و يك گلدان زيبا اين 

فضا را برای شما دلنشین تر خواهد كرد.
و  رنگی  ديواری های  كاغذ  از   .13
خود  خانه  دكوراسیون  در  قیمت  ارزان 

چسباندن  گرچه  كنید.  استفاده 
زيبا  بسیار  را  فضا  ديواری  كاغذ 

كاغذ  نیست  الزم  اما  می كند 
ديوارها  به  حتما  را  ديواری ها 
قفسه های  و  زمینه  بچسبانید!!! 
را  خود  قديمی  كتابخانه های 
كاغذ  تكه های  چسباندن  با 
متحول  رنگی  ديواری های 

و  تأثیر گذار  كاری  اين  كنید. 
زيبا برای دكوراسیون است. 
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اين روزها در میان خبرهاي ريزودرشت رسانه ها 
موضوع »دخمه يزد،  رنگ ديگري گرفته است. 
اگر چه سالیاني است كه دخمه يزد پیست موتور 
سوران گشته است و البته ساخت و سازهايي هم 
در اطراف آن صورت گرفته است.  اما امروز با 
شروع ساخت وسازهاي جديد ديگر آه از نهادمان 
اما  است.   شده  بلند  فريادمان  و  است  برآمده 
واقعیت چیست و چه شده است ؟كدامیک حق 

دارند؟
  پیشینه دخمه و دخمه گذاری

دفن  برای  ايران  زرتشتیان  نزد  رايج  شیوه  دخمه گذاری 
درگذشتگان بوده است كه البته در برخی كشورهای ديگر 
همچنان برخی اقوام از اين شیوه برای دفن درگذشتگانشان 
استفاده می كنند. از آنرو كه پاس داشت چهار آخشیج نزد 
نیاكان ما حائز اهمیت بوده است، همواره بر آن بوده اند تا آنها  
را از پلشتی ها حفظ كنند و پاكیزه نگاه دارند و از آنجا كه تن 
بی جان ناپاک است، آن را بر فراز كوه می گذاشتند تا جسد، 
توسط پرندگان تجزيه شود و اثري از آن باقی نماند. تقريبا 
تا ٦0 سال پیش اين شیوه و آداب خاص آن نزد زرتشتیان 
خاكسپاری  شیوه  جايگزينی  اما  است،  بوده  مرسوم  ايران 
با دخمه گذاری در میان زرتشتیان ايران نمود بارز تطبیق با 

تغییرات شرايط هر دوران است.
برخي مورخان معتقدند كه دخمه گذاری تدبیری بوده است 
كه در جنگ هاي بزرگ و بیماري هاي فراگیر كه فرصتي 
براي خاكسپاري مردگان وجود نداشته است، براي حفظ 
محیط زيست و پیشگیري از معضالت ناشی از آن، مورد 
استفاده قرار مي گرفته به طوري كه جسد را به  دخمه ها 
كه غالبا در محیطی دور از آباديها  بوده مي بردند. امروز با 
توسعه فیزيكي شهر ها از يك سو و پیشرفت علم و دانش 
و  رايج  قبرستان ها  از  استفاده  ديگر،  از سوي  تجهیزات  و 

دخمه ها و دخمه گذاری منسوخ شده است. 
اگر چه دخمه ها در همه شهرهاي زرتشتي نشین ايران وجود 
دارند، اما در يزد به دلیل جمعیت زرتشتیان و شرايط زندگي 

آنها بیشترين تعداد دخمه ها وجود داد.
 دخمه های يزد

اين دخمه ها كه برج خاموشان نیز نامیده می شود، سال هاست 
يادگار  و  تاريخي  بناي  عنوان  به  فقط  استفاده،  بدون  كه 
گذشتگان حفظ مي شوند و در سال 1377 به شماره 209٦ 

در لیست آثار ملی كشور به ثبت رسیده است.
دو دخمه در شهر يزد وجود دارد. يكی دخمه ای است كه 
به دخمه گلستان بانو معروف است و در سمت غرب قرار 
گرفته است، دخمه ای بزرگ به قطر 2٥ متر است كه پس 
از گذشتن از يك جاده سنگی  به عرض دو متر می توان به 
آن رسید. مصالح به كار رفته در آن از پله ها تا ديوار همه از 
سنگ است و روی ديوارهای بیرونی كاهگل و گچ روی 

سنگ كشیده اند.
در ورودی آن كه به سمت شرق است از آهن ساخته شده 
ولی اكنون با آجر آن را مسدود كرده اند. باالی در، سنگ 
نوشته ای وجود داشته است كه اكنون تنها جای آن وجود 
دارد و همانند آن در دخمه مانكچی نیز قابل مشاهده است. 
ارتفاع ديوار از سطح تپه شش متر است كه اين ارتفاع زياد، 
باعث می شود كه دسترسی به دخمه به غیر از استفاده از در 

ورودی امكان پذير نباشد. در وسط دخمه، چاه سنگی هست 
كه برای قرار دادن استخوان باقی مانده از جسد، مورد استفاده 
قرار می گرفته است و كف دخمه از همان سنگ بستر  فرش 

شده است. 
در فاصله يكصد و پنجاه متری از دخمه گلستان بانو، دخمه 
مانكچی قرار دارد كه قدمت سیصد ساله دارد و از دخمه 
گلستان قديمی تر است. روانشاد مانكچی در سفرش به ايران، 
دخمه يزد را بازسازی نمود و اين دخمه را نیز در آنجا بنا نهاد. 
وی در آن زمان دخمه هايي در شريف آباد، كوه نريمان، دو 
دخمه در كرمان و دخمه ای در شرق تهران و بر كوه بي بي 

شهربانو ايجاد كرد كه به نام خود او معروف است.  
محل دخمه در زمینی دور از آبادي و خانه هاي مردم بوده 
است. از لحاظ معماری، فرم كلي دخمه به شكل استوانه اي 
بر بلنداي كوه مخروطي است. مصالح به كار رفته در ساخت 
يا در  بنا مي بايست از سنگ و گچ بوده و  ديوارهای اين 
صورت عدم دسترسي، از خشت خام و گل استفاده می شده 
است. اگر براي دخمه دري در نظر گرفته مي شده است حتما 
می بايست از جنس سنگ يا آهن باشد و راه دسترسي از پايین 

كوه تا دخمه نیز راهي با شیب متناسب بوده است. 
پالن دايره اي اين بنا از نظر ايستايي، بهترين فرم براي مقاومت 
در برابر فشار و تنش است و از نظر ارزش فضا نیز به دلیل نبود 
زاويه، سايه هاي شكسته ناشي از نور خورشید وجود ندارد و 

همه جا انرژی يكنواخت جريان دارد.
ساختمان هاي پايین كوه )خیله ها( به فرم چلیپايی كه از چهار 
سو باز هستند، بر صفه هايي عريض به ارتفاع تقريبی 3متر از 
سطح صاف ساخته شده اند كه جنس مصالح آن از خشت 
خام و برخي از سنگ است كه دوتای آن در حال مرمت 
و بازسازي و سه تای آنها به بازسازی اساسی نیاز دارد و 10 
ساختمان ديگر نیز رو به تخريب است. در گوشه های اين 
ساختمان ها اتاق هايي براي اقامت موقت اهالی هر روستا برای 
نیازهايی نظیر  برگزاری مراسم آيینی درگذشتگان و رفع 
آشپزي، نان پختن و استراحت تعبیه شده است.در تقاطع اين 
محور چلیپايي مكانی براي نیايش و سكويي نیز در مركز آن 
براي گستردن سفره هاي آيینی و خیرات قرار داشته است. 
به علت دور بودن مكان دخمه از شهر، يك ساختمان برای 
سكونت دخمه بان نیز بنا مي كردند و او فقط گاهگاهي براي 

تامین مايحتاج خود به شهر مي رفته است.
يكی از ويژگی های برج خاموشان يزد وجود يك آب انبار 
2 بادگیره در سايت است كه مرمت شده اما كتیبه ای كه 

حاوی قدمت، بانی و شناسايی آن باشد، وجود ندارد. 
يكي از ويژگي هاي محل دخمه يزد، مكان مناسب قرارگیري 
آن در بخش جديد و نوساز شهر و محلي كه توسعه فیزيكی 
شهر به سمت آن است و از يك سمت )روبروي بلوار( به 
وضوح می توان شاهد سرعت ساخت و سازهای جديد و به 
ويژه بلند مرتبه سازی بود كه ناشی از ارزش باالی زمین های 
اين محدوده است كه جوالن گاه بورس بازان زمین است و 
از سمت ديگر )شمال و شمال غربي( هم جواری با حريم 
دانشگاه يزد و از سمت ديگر آن نیز آرامگاه فعلي زرتشتیان 

يزد قرار دارد.
چشم انداز منحصر   بفرد اين محل، اشراف بر چشم انداز كلی 
شهر يزد است كه از فراز كوه دخمه، برای بازديدگنندگان 
دارای جذابیت بصری است. وجود دسترسي هاي مناسب 
سواره و پیاده، از ويژگی های محل دخمه است، وجود قنات 

   سیما دينیاريان

داسـتـان دخـمـه یـزد
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در آرامگاه و همچنین وجود يك آب انبار در كنار خیله ها 
نیز حائز اهمیت است.

 اما ماجراهاي دخمه يزد
اين مجموعه موقوفه)دخمه( در سال 1319 وقف و در سال 
1334 سند مالكیت آن تحت شماره 8881 بخش 4 يزد با 
عنوان ابنیه و آرامگاه ملی زرتشتیان با صورتجلسه تحديدی 
و نقشه ترسیمی صادر شده است. )سند مالكیت اين پالک 
با شماره 8881 بخش 4 يزد در صفحه 421 دفتر 4٥ ذيل 
٥3٦1 به نام سهراب كیانیان فرزند رستم به عنوان تصدی بر 
وقف ثبت شده است(. در سال 1342 همزمان با تصويب 
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع )قانون 
ملي شدن زمین ها( ، آرامگاه )دخمه( يزد نیز مشمول اين 
قانون شده و چند سال بعد يعني سال 13٥3 به استناد رای 
شماره 208 هیات حل اختالف موضوع ماده ٥٦ اين قانون، به 
طور غیرقانونی ولی رسمي به عنوان اراضي ملي كشور اعالم 
مي شود. متاسفانه در آن سال ها  از سوي مسئوالن وقت 
جامعه پیگیری های قانونی الزم برای برگشت اين زمین ها، 
به خصوص از نگاه وقف بطور مستمر و تاثیرپذير انجام نمی 
پذيرد.سال ها مي گذرد و اين موضوع  )ملی شدن اراضی 

دخمه( به فراموشی سپرده می شود.  
با گسترش شهر يزد و تحويل زمین های داخل محدوده 
شهری به وزارت مسكن و شهرسازی، مجدداً زمین های 
می  قرار  توجه  و  بحث  مورد  )آرامگاه(  دخمه  شده  ملی 
گیرد تا در سال 13٦٦ كه بر اساس مصوبه تاريخ 4/1٥/٦٦ 
كمیسون واگذاری، موضوع ماده 32 آيین نامه قانون اصالح 
قانون واگذاری و احیا اراضی و با عنايت به نامه شماره ٦7٥-

13٦٦/4/30 هیات واگذاری زمین استان يزد يك قطعه زمین 
از زمین های موقوفه آرامگاه به مساحت ٥ هكتار از اراضی 
ملی شده آن، تحويل آقای محمدابراهیم باقری نماينده امور 
آب استان يزد می شود كه برای ساخت منابع و تاسیسات 

آب شهرستان يزد مورد استفاده قرار گیرد.
عمق  به  كه  زرتشتي  جامعه  وقت  مسئوالن  سال،  درآن 
موضوع پي برده بودند،  بر پايه سند مالكیت سال 1334 و به 
صورت انجمنی، سعی در به كرسی نشاندن ادعای مالكیت 
خود مي كنند. اما آب رفته در آن زمان، به جوي باز نمي 
گردد. درحالي تالش ها آغاز مي شود كه شايد اگر مسئوالن 
های  تالش  و  چانه زنی  دهه ٥0  همان  در  زرتشتی  جامعه 
مستمر و الزم را می نمودند، سندی برای ملی شدن اراضی 
با اين وسعت صادر نمی شد، وسعتی در حدود 140 هكتار. 

از آن پس انجمن زرتشتیان يزد به عنوان تنها مسئول و متولی 
اين زمین ها در گردش های مختلف ، با گرفتن وكیل و 
پرداخت هزينه نسبتا سنگیني درطول سال ها ،موضوع را  
پیگیری می كند. اما تالش ها  به جايي نمی رسد. در اين میان 
سازمان ها و ارگان های شهری نیز براساس سهمي كه از اين 
زمین گرفتند، شروع به فعالیت مي كنند. سازمان آب، دو منبع 
می سازد. دانشگاه ديوارش را به ديوار آرامگاه نزديك می 
كند و ... در اين میان میراث فرهنگي هم سكوت مي 
كند. اينگونه است كه موتور سواران 
عرصه آن را مورد تاخت 
قرار  تاز  و 

مي 
سازمان  دهند، 
برق، دكل برق بر پا مي كند 
و ديگري ايستگاه سوخت سي . ان .جي 

مي زند. 
در اين زمان ها. هرازگاهي دوستداران میراث اين سرزمین 
صدا بر مي آورند كه آنجا چه خبر است؟ اما در هیاهوي 
خبرها گم مي شود و متاسفانه دراين زمینه تالشي براي حفظ 
فیزيكي آن هم نمي شود به طوري كه بازديدكنندگان و 
گردشگراني كه براي ديدن دخمه زرتشتیان مي آيند كم 
كم  با خیله ها ي ويران شده روبه رو شده و حتي در كل 
اين مجموعه هیچ كتیبه ای و حتی پالكی كه تاريخ و فلسفه 
وجودی اين مجموعه را به بازديدكنندگان بشناساند، نمي 

يابند.
در میان اين اتفاقات ناخوشايند اما پديده خوشايندی هم اتفاق 
می افتد، در 19 خورداد سال 1380 تقاضای حصاركشی 
بخشی از زمین های دخمه به شهرداری يزد داده می شود كه 
با مساعدت ويژه شهردار وقت؛ پروانه حصار كشی موقت 
صادر می شود و در اين پروانه تاكید می شود كه ظرف يك 
سال بايد حصاركشی انجام شود. كار حصار كشی شروع می 
شود اما در گیرودارهای روابط انسانی و اختالفات، همه چیز 

رنگ می بازد و حصار نكشیده، ناتمام می ماند. 
 و اكنون 

حاال سازمان آب يزد براي ساخت سومین منبع ذخیره آب 
در اين زمین ها اقدام كرده و ما يادمان آمده كه  فرياد بزنیم 
نشانه  به  همكیشان  كنید؟  مي  نیاكانمان چه  میراث  با  كه 
اعتراض جمع مي شوند. مسئول و متولی اين موقوفه، انجمن 
زرتشتیان يزد، با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال می كنند. 

در اين میان نیز گروهی ساز خود را كوک می كنند. 
دكتراسفنديار اختیاري،نماينده زرتشتیان، نامه نگاري ها يي 
را به مراجع قانونی كه از سال ها قبل با هماهنگی انجمن 
موقوفه  بر  دهد.وي  مي  ادامه  كرده،  شروع  يزد  زرتشتیان 
بودن اين اراضی تاكید كرده و  تنها مرجع قانونی و دينی اين 
موضوع را سازمان اوقاف مي داند. سازمانی كه بنابر رسالت 

خود بر گفته های نماينده ايرانیان زرتشتی مهر تايید گذاشته 
است. 

 اختیاري، در پیام خود در گهنباري نیز كه به اين منظور 
برگزار مي شود ، تاكید مي كند كه »اين زمین ها وقف 
احترام  امر  اين  به  بايد  استان  مسئوالن  و  است  زرتشتیان 
بگذارند«. اين پرونده هنوز توسط وكیل انجمن تا رسیدن به 

نتیجه نهايی در دست پیگیری است.
با وجود همه اين ها، سرانجام نشست مشتركي با حضور 
مسووالن سازمان آب يزد، میراث فرهنگي استان، نماينده 
زرتشتیان در مجلس و مسووالن و اعضاي انجمن زرتشتیان 
برگزار مي شود و دراين زمینه توافق مي شود كه  مسئوالن 
سازمان آب تنها در چارچوب زمین هايی كه از سال ٦٦ 
تصرف كرده اند به فعالیت بپردازند البته پس از اينكه طرح 
سازمان میراث فرهنگی را پذيرفتند تا آسیبی به حريم دخمه 

وارد نیايد. 
 اما حكايت همچنان در هرجا باقی است

ماجراي دخمه نخستین ماجرا نبود بي شك آخرين هم نیست 
كه اي كاش بود. دخمه میراث گذشتگانمان است . میراث نه 
فقط زرتشتیان كه همه ايرانیان. حق نسل آينده و آينده هاست 
كه بدانند پدرانشان در سختي هاي زمان چه تدابیري داشته 

اند و چه  مي كردند.
توسعه بهانه اين اتفاقات شد. ولي بهانه اصلي غفلت و ناداني 
است، بهانه اصلي خود خواهي است كه منتظر مانديم كه 
ديگري كار انجام دهد كه اگر نداد قهقهه ي مستانه سر دهیم 

و در بوق وكرنا بدمیم.
حاال انگشت نشانه به سوي هم دراز مي كنیم . بر سر هم فرياد 
مي زنیم . يكديگر را محكوم به غفلت مي كنیم و رسانه ها 
منعكس كننده همه اين ماجرا ها  مي شوند  و صداي قهقهه 

اي كه اينبار از دورها مي آيد  و باز ما نمي شنويم. 
كجاي ماجرا  همدلي ها وهمراهي ها است ؟ كجاي ماجرا 

تدبیر و دانستن هاست ؟
كاش دوستانه تر، كاش همراه تر، كاش همدل تر و هزار 

كاش ديگر.
راستي يك سوال ، براي تاريخ و براي آيندگانمان چه باقي 

مي گذاريم ؟ 
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توريا

موسیـقی  بـر  گـذری 
عبـاسیـان دوران 

استاد غالمحسین 
بیگجه خانی

نـغمـه سـرنـا

هرچند روزگار بر مراد ايرانیان نگشت و روز و 
روزگار هنر و خنیاگری چون  شب سیه شد اما، پارسیان ساز و 

نغمه هايشان را در سینه پروراندند و سینه به سینه، واژه به واژه بر فرزندان خواندند 
تا اين جاودان خورشید مهر ايرانیان همچنان بر دل بماند. هرچند در اين دوران بخش 

عمده ای از موسیقی ساسانیان از دست رفته و بسیاری از سازهای بشكسته ديگر سیم و پوست بر 
آنان نرفت و فراموش شد اما، با فروپاشی امويان و اجازه يافتن ايران برای تشكیل حكومت های گاه مستقل 

و گاه نیمه مستقل، كمی خون تازه بر كالبد خسته موسیقی و هنر رفت.
در پی از میان رفتن امويان، پس از تشكیل خالفت عباسیان به پايتختی بغداد و آزادی نسبی كه پديد آمد و نیز توجه 

خلفای عباسی به شكوه و جالل دربار و هنرهای زيبا به تقلید از شاهان ايرانی، بازار هنرهای زيبا از قبیل خوشنويسی، 
نقاشی، شعر و موسیقی گرم شد و هنرمندان ايرانی كه با وجود پیشامدهای ناگوار، رشته ذوق هنريشان از هم گسیخته شده بود، 

خواسته های پیشین و زاده های فكری و هنری خود را به صورت های ممكن نمود می بخشیدند.
 با تشكیل حكومت های نیمه مستقل و مستقل در اوايل خالفت عباسیان، احساسات خود را به شیوه نوين جلوه گر ساختند. در اين 

دوران، بزرگی همچون ابن سینا بخش هايی درباره موسیقی و خنیاگری  را مكتوب نمود و در ارتقای موسیقی آن دوران كوشید.
فارابی، ديگر دانشمند و موسیقی دان آن دوران، به شرح و تفسیر موسیقی آن زمان پرداخت. كتاب موسیقی »الكبیر« فارابی يكی از 
بزرگترين كتاب هايی است كه تا اين زمان درباره موسیقی نوشته شده است. فارابی عود نواز بود و در آواز خوانی نیز مهارت داشت. در 

كتاب موسیقی الكبیر، تقسیم بندی دانگ ها به ٦ دانگ، منسوب به ابونصر فارابی است . 
زمانی كه خلفای عباسی بر حكومت تكیه زدند و بغداد را پايتخت خويش قرار دادند، بر آن شدند تا از هوش و بصیرت ايرانی حاصل 

بیشتری برگیرند كه در اين راستا آوردن ايرانیان به دربار برای بهره مندی از تدبیر، علم اقتصاد و مردم داری، كامال مشهود بوده است. 
اما موسیقی در میان اعراب بسیار ضعیف و نا مانوس رواج داشت و عدم منزلت و پاس داشت هنر در میان اعراب آن دوران كامال به چشم 
می خورد. خلفای عباسی با معاشرت بیشتر با ايرانیان، با هنر و موسیقی پارسیان نیز آشنا شدند و به ترمیم موسیقی خويش نیز پرداختند. 
در میان آنان كار موسیقی كاری ناپسند بود و گاه سازهايی بر دستان كنیزكان می گماشتند و گاه غالمان می نواختند تا تنها محفل 
عیش و خوشی اعراب را جلوه ای خوش دهند. حتی زنان هنردانی كه ساز را نیكو می نواختند نیز در میان آنان يافت می شد و 

آنان را »مقنیه« می نامیدند كه از نظر اجتماعی رتبه ای پست به آنان داده می شد. اما با رسوخ ايرانیان به دربار عباسیان بسیاری از 
احواالت هنر و موسیقی را اعراب پذيرفتند و اصطالحات بسیاري از نغمه ها و گوشه هاي موسیقي ايراني در موسیقي عرب 

راه يافت از جمله:  دشتي، نیشابورک،  افشار، نیريز و ...  تا آنجايی كه موسیقی دانانی كه به دربار خلیفه عباسی  راه يافتند 
به سه گروه اعجوبگان، آالتی )سازی( و قینه )خواننده( تقسیم می شدند اما، همچنان به آنان منزلت شهروندی 

و اجتماعی داده نمی شد.
نثارشان  از سرخوشی  به وجد می آمدند و گاه سكه هايی  آنان  نوای  و  از ساز   خلفای عرب 

می كردند اما همین هنرورزان حتی اگر برای شهادت دادن به نزد قاضی برده می شدند، 
شهادتشان پذيرفته  نبود.

و اينچنین ايرانی بر هنر و موسیقی خويش استوار بود و ساز را 
در جان خويش، از گزند اغیار حفظ كرد.

بی شك موسیقی پارسی چون او كمتر ديده و 
چون نوای سازش را كمتر شنیده. چون دست بر سازش می برد 

آدمی پیدا و نهان، محو آن زخمه ها و آن نغمه ها می شد.
استاد غالمحسین بیگجه خانی، در سال 129٦ خورشیدی، در محله سنجران در تبريز 

به دنیا آمد كه در میان اهالی تبريز اين محله به دربند » تارزن لَر« يعنی » محلّۀ نوازندگان تار« 
شهرت داشت.

او ساز را از پدر و خاندانش به ارث داشت. پدرش، حسین قلی خان بیگجه خانی، از استادان و نوازندگان 
صاحب نام تار در آذربايجان بود. معروف است كه درويش خان، دربارة پدِر غالمحسین بیگجه خانی، چنین گفته 

است: »حسین قلی خاِن بیگجه خانی، میرزاحسین قلِی آذربايجان است.«
پدر، نغمه ها را در گوش و جان او نشاند و غالمحسین، كه شش سال بیشتر نداشت، بر استادی پدر نشست و دست بر 

مضراب برد، اما اين شاگردی هشت سال بیشتر نپايید كه پدر در بستر بیماری افتاد و دمی بعد دار فانی را وداع گفت.
او تحصیالت ابتدايی را در مكتب خانه فرا گرفت و پس از فوت پدر، دو ماه نزد يكی از شاگردان پدرش به نام رضاقلی زابلی 

آذر، به فراگیری تار پرداخت. سپس با سعی و تالش طاقت فرسا و با استعداد و هوش سرشاری كه در زمینه موسیقی داشت، 
به كمك صفحات سنگی قديمی توانست با ساز اساتیدی مانند میرزا حسین قلی، درويش خان، مرتضی خان نی داود، علی اكبر 
شهنازی و ديگران آشنا شود و تا درجۀ بااليی از سطح نوازندگی و تسلط بر ساز ارتقاء يابد. بعدها نیز استاد غالمحسین بیگجه 
خانی اين امكان را به دست آورد كه از محضر دو استاد برجسته موسیقی ايرانی، میر علی عسگر صادق الوعد و استاد اقبال آذر )اقبال 
السلطان ( بهره جسته و بر رديف موسیقی ايرانی نیز مسلط شود. آشنايی با اقبال آذر، زمانی صورت گرفت كه اقبال، از تهران به 
تبريز بازگشت. از آنجا كه وی در تهران با نوازندگان برجسته ای مانند آقا میرزا حسین قلی و درويش خان و آقا میرزا عبداهلل و 
عبدالحسین خان شهنازی و يا حاجی علی اكبر خان شهنازی همنشین بود، در تبريز نیز در جستجوی نوازندگان برجسته  و در 
خوری بود و از همین رو، غالمحسین بیگجه خانی توسط رضاقلی زابلی آذر به اقبال معرفی شد. او به مّدت نیم قرن ياری 
وفادار داشت و اين يار كسی جز حاج محمود فرنام نبود. حاج محمود فرنام، به مدت هشتاد سال در كنار هنرمندانی نظیر 

عارف قزوينی، اقبال آذر، قمرالملوک وزيری، علی اكبرخان شهنازی، ابوالحسن صبا و غالمحسین بیگجه خانی، دايره 
)قاوال( نواخته است. اين دو تن با ارتباطی درونی مّوفق شدند به كارنامۀ موسیقی ايرانی، قطعات به ياد ماندنی 

بسیاری بیفزايند.
غالمحسین بیگجه خانی، در تمام طول عمرش در فقر و تنگدستی زيست و همواره با نوای سازش، 

عاشقانه زندگی كرد و هنر موسیقی را ارزش نهاد و هیچگاه آن را به سادگی نگاه نكرد. در 
فقر زيست و در فقر جان سپرد. اين خصلت او به همراهی پاكی اخالقش در همه 

زمینه ها سبب شده بود تا صدای تارش شفاف و زالل باشد. عالوه بر اين، 
مضراب هايی ماهرانه و ساده و قوی داشت كه صادقانه و حقیقی 

به گوش مشتاقان هنرش می رسید.

از  بوق  معنی  به  دو  هر  َكرنا  و  ُسرنا 
يك ريشه است. در اصل در میان اقوامی كه، زبان 

هند و اروپايی اولیه را صحبت می كرده اند، اين ساز را به علت 
اينكه از شاخ حیوانات ساخته می شد، به اين نام خوانده اند. گواه ديگری 

كه به اين ادعا و مشابهت مهر تايید می زند، نام ذوالقرنین، به معنی دارنده دو 
شاخ است. قَرن كه مَُعَرّب َكرن است )كه در اسم َكرنا مشاهده می شود( به معنی 

شاخ است. البته ُسرنای كنونی به مراتب از بوق های شاخی اولیه پیشرفته تر است، ولی 
عضوی از خانواده سازهای بادی يا بوقی به شمار می آيد.

در روی لوله تعداد ٦ تا 7 سوراخ تعبیه شده و نوازنده با گذاشتن و برداشتن انگشتان هر دو 
دست اصوات حاصله را زير و بم می كند كه البته نوازندگان ماهر گاه حتی با يك دست به 

نواختن اين ساز می پردازند. 
طول ساز ثابت نیست و از 39 تا 4٥ سانتی متر و در بعضی نقاط حتی تا ٦0 سانتی متر ساخته 

شده است.
وسعت صدا نیز در ساز سرنا ثابت نیست و واضح است كه  سرناهای بزرگتر میدان صوتی 

بم تری نسبت به سرناهای كوچكتر دارند.
در نواحی لر نشین، بختیاری و دزفول سرنای كوچك متداول است كه معموال 

سرنای محلی با دهل نواخته می شود. سرنا سازی نه تنها محلی، بلكه قديمی 
است. در اشعار شاعران ايران نیز بسیار نام سرنا، سورنا و سورنای آمده 

علی اكبر  از  می توان  ايرانی  مشهور  نوازان  سرنا  میان  در  است. 
مهدی پور دهكردی، نوازنده نوروزنامه يا همان موسیقی 

هنگام تحويل سال نو و نیز شامیرزا مرادی 
نام برد.

)2(

پس از اسالمو خنیاگریبر موسیقی نظری
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سروش و فرهنگ ایرانی)بخش پایانی(
   موبديار دكتر راشین جانگیری
گفتار  و  كردارنیك  و  پندارنیك  را،  خويش 
راستین  بدين  دهد،  مزدا  به  را  خود  برگزيده 
تعريف  همان  اين  و  توانايی.«  و  فرمانبرداری 

راستین سروش است. 
 جشن سروشگان

ز گیتی برآمد سراسر خروش
به آذر بد اين جشن روز سروش 

                                        )فردوسی(
هفدهمین روز از هر ماه در گاهشماری ايرانی 
» سروش « نام دارد. برخی گويند كه 
روز  نخستین  فروردين  هفدهم 
هنگام  سال،  هر  در  سروش 

جشن 

جشن  يا  »سروشگان« 
»هفده روز« است. اما بر اساس برخی 
شواهد مانند سروده ای از شاهنامه به نظر 
می رسد كه اين روز از ماه آذر، گاه برپايی اين 

جشن بوده است. 
 پیوند سروش و خروس:

و  كهن  های  آيین  و  ها  فرهنگ  بیشتر  در 
پرندگان  باستان،  ايران  فرهنگ  در  همچنین 
بر  فرازمینی دارند. چرا كه  ارزشی رازآمیز و 
می  اوج  به  و  درآمده  پرواز  به  انسان  خالف 
رفتند و همواره در نگاه انسان چونان میانجی 
و پیوندی میان اين جهان و آن جهان بوده اند. 
اين  »باد«  با  پیوند  در  مرغان  ديگر،  سويی  از 
آخشیج برتر)آب و خاک دو آخشیج فُرودين 
به حساب می  برتر  باد دو آخشیج  و آتش و 
مانند كركس كه  پنداشته می شدند.  آمدند( 
َمنیشن«)=ديرمان(  َزرمان  كهن«  ايرانیان  نزد 
خوانده می شد و چون زمین را از الشه مردار 
پاک می كرد بسیار گرامی بود. از سوی ديگر 
پرندگان از شمار جانداران سپنِد مزداداده بودند 
زيرا »خرفستران« اين جانوران آسیب رسان را 
 ، مرغان  اين  از  برخی  داشتند.  می  بر  میان  از 
اند مانند خروس،شاهین و  مرغان خورشیدی 

سیمرغ)٥(
 خروس و به ويژه خروس سپید در ايران باستان 
سبب  به  و  است  آيینی  و  نمادين  ای  پرنده 
بانگ بامدادی، نماد سروش دانسته شده  و در 
نخست  »آنكه  معنی  به  اوروَدرش«  »َپ  اوستا 
نزد  آنقدر  مرغ  اين  دارد.  نام  دهد«  می  نشان 
ايرانیان ارزشمند و ستودنی است كه كشتن و 
خوردن گوشت آن نارواست. همچنین نامیدن 
خروس به صورت واژه ی »َكهرَكتاس« )نوعی 
نامگذاری برای موجودات بر پايه ی صوتی كه 
ايجاد می كنند(، از ديدگاه اوستا نامی ناشايست 
سوی  از  سحرخیز،  مرغ  اين  اوست.  برای 
می شود  دار گماشته  زنده  ايزِد شب  سروش 
تا با نوای خود در بامداد، مردمان را به ستايش 
خداوند فراخواند.اين فرهنگ سحرخیزی كه 
بسیار  زرتشتیان  بويژه  باستان  ايرانیان  میان  در 
ستودنی است، امروز شوربختانه كمرنگ شده 

است.

 سروش در اوستا و گاتها:
 در اوستا چندين نوشته وجود دارد كه اختصاصا 

در وصف ايزد سروش سروده شده اند: 
و دربردارنده  متاخر  ای   باژ؛ سروده   سروش 
ی قطعاتی از اوستای كهن و گاتهاست كه در 
از خواب و شستن  برخاستن  از  و پس  بامداد 
دست و رو، خوانده می شود و به آن »نیرنگ 
دست شو« هم گويند. زمزمه ی سپاس و درود 
است به درگاه اهورامزدا كه هر بامداد، پس از 
اين  ايزد سروش  به  تیرگی شب  سپری شدن 
رقیب تیرگی و پلیدی نهفته در دل شب، تقديم 

می شود.
 زرتشتیان، هر نیايش و سخن مینوی كوتاه را 
كه با صدای آهسته زمزمه می كنند، »باژ« می 

گويند.
پرستنده ی آذر زردُهشت                                                    

همی رفت با باژ و برسم به مُشت
اين شیوه ی گويش، بیشتر به بخش های پازند 
كه در میان متن اوستايی موجودند، اشاره دارد 
كه در اين حالت، خواننده متن بايد، اوستا را با » 
لب فرو بسته و آرام« در حدی كه تنها زمزمه ای 

از آن شنیده می شود، بخواند.
دست                                       به  برسم  و  اسب  از  آمد  فرود 

به زمزم همی گفت، لب را ببست)شاهنامه(
های  فرهنگ  از  برخی  در  كه  است  اينچنین 
كتاب  نام  جای  به  اشتباه«زمزمه«  به  فارسی، 
بیرونی  ابوريحان  است.  پنداشته شده  زرتشت 
هم اشاره می كند كه زمزمه كلماتی است كه 
مغان در ستايش پروردگار و هنگام بدن شستن 

و در سر خوان)سفره( آهسته به زبان می رانند.
از  پیش  اوستا  از  كوتاهی  بخش  ی  زمزمه   
ايرانیان  نزد  در  ديرينه  بسیار  خوراک، رسمی 
بوده و باور داشتند در هنگام خوراک خوردن 
همانند سرايش اوستا، بايد سخن نگويند)باژ- 
باژ  تاريخی، همچون  های  نمونه  باشند(.  واج 
گرفتن خسروپرويز در سر خوان و نزد میهمان 
خود »نیاطوس«؛ سفیر روم و باژ گرفتن يزدگرد 
سوم در سر خوان خسرو آسیابان در مرو و... در 
اثبات اهمیت اين رسم وجود دارد و تا چند دهه 
پیش از اين هم هنوز مرسوم بود اما شوربختانه 
ايرانی  فرهنگ  در  آن  از  اندكی  اثر  امروز، 

برجای مانده است.)2(
  سروش يشت سر شب)سه شبه(:

كه همان كرده ی ٥7 از يسناست اما جزو يشت 
ها هم شمرده شده است. نام درست اين اوستا 
همان سروش يشت شب است، زيرا زرتشتیان 
در همه ی طول سال، هر شب پیش از بخواب 

رفتن اين اوستا را می خواندند.
  سروش يشت هادخت:

دينكرد،  به گفته ی  و  اوستا  از  يازدهم  يشت 
بیستمین نسك از اوستای كهن دوران ساسانی 
و  نیست  دست  در  امروز  شوربختانه  كه  بوده 
تنها چند قطعه از آن باقی است و سروش يشت 

هادخت، منسوب به اين نسِك گم شده است.
 درون سروش:

كه از هات 3 تا 8 يسنا را دربرداشته و به مراسم 
درون)نان تقديس شده( اختصاص داشته و به 

نام ايزد سروش نامزد شده است.
كرده ی سروش:

اين اوستا كه شامل 3 كرده از ٥ كرده اصلی 
است. هر چند معنای اين سه كرده ظاهرا چنین 
نشان می دهد كه ايزد سروش برای نخستین بار 
كالم ايزدی)گاتها( و روش درست ستايش و 
نیايش پروردگار و امشاسپندان را به همراه آيین 
های دينی و مذهبی بجای آورده اما در حقیقت، 
سروِش ايزدی به مانند يك رابط مینوی، پیام 
ايزدی را به ياری انديشه ی پويای اشوزرتشت 
كه پیش از برانگیختگی برای پیامبری، پذيرنده 
جوينده  و  درست  آموزگاری  راستین،  ای 
است  كرده  آشكار  جهانیان  به  بوده،  حقیقت 
پیام  بودن  اهورايی  پذيرفتن  كنار  در  كه  چرا 
اشوزرتشت، راهی كه از سوی او طی می شود تا 

به عنوان گیرنده پیام و گستراننده ی آن برگزيده 
شود ريشه در كمال خواهی و راستی جويی و 
انديشه ورزی  اش دارد. همچنانكه در گاتها نیز، 
فروزه ی وهومنه در كنار آذر و سروش بیان شده 
و نشان می دهد كه برای انتقال كالم ايزدی بايد 
بستر مناسبی فراهم ساخت از درک و شناخت 
و خرد و انديشه:  .....گوش نامحرم نباشد جای 

پیغام سروش
است  آمده  خداوند«  يكتا  اوستای«ستايش  در 

به آنان كه  اهورامزدای بخشاينده،  كه 
و  پاداش  هستند،  او  پیام  فرمانبران 

نیكی بهره می دهد و اين اهمیت 
ويژگی 

فرمانبری 
میان  در  پروردگار  كالم  از 

آدمیان را مشخص می سازد.
يكی از آرزوهايی كه در متن اوستای 

شده  خواسته  اهورامزدا  از  دهمان  آفرينگان 
آنست كه:»بشود كه در اين خانه فرمانبرداری 

بر نافرمانی چیره شود و ...«
و اما در گاتها، نافرمانی خوی ناشايستی است 
كه می تواند حیات اخالق انسانی را به خطر 
انداخته و انسان را گرفتار سرپیچی و خودرايی 
و غرور و هزارن خطای ديگر گرداند؛ چنانكه 
اشوزرتشت در 33 بند 4 آرزو دارد تا با پرستش 
اهورامزدا، نافرمانی و بدمنشی و خیره سری و 
دروغ و نكوهش كردن و رهبران بد را از میان 

مردمان بزدايد.
از همین هات،  بند ٥  در  بالفاصله،  و درست 
اشوزرتشت برای دست يابی به اين آرزو كه 
آن را به »واالترين آرمان زندگی« تعبیر كرده و 
نتیجه ی آن، »زندگی ديرپا در شهرياری منش 
نیك« است، »سروش« را كه در میان مینوان »از 
به ياری  تا  همه بزرگتر« است، فرا می خواند 
او در راه »اشا« گام نهد و به جايگاه شهرياری 

اهورامزدا برسد.
در هات ٥0 بند 4 واژه ی سَراُشاِن آمده به معنای 
فرمانبران و زرتشت در اين بند خواهان است 
كه به ياری راستی و منش نیك و شهرياری 
شده  آرزو  راهبر  عنوان  به  اهورامزدا،  مینوی 
ی رادمردان، آنان را كه به پیام اهورايی گوش 
گروسمان  سوی  به  فرمانبردارند،  و  داده  فرا 

راهنمايی كند.
نمادهای  از  يكی  گاتها  در  كه  گفت  بايد 
»فرشوشتر  مزدا،  خواست  به  سرسپردگی 

هوگوا« است چرا كه:
بزرگواری)گوهر  پیكر  هوگوا،  »فرشوشتر 
واالی هستی خود(را به من نمود از برای دين 
بدو  شده،  آرزو  آنچه  توانا  اهورای   . نیكش 
ببخشايد تا اينكه به دارايی راستی برسد.« )گاتها 
سراپا   يعنی  واقع  به  اين  و   )17 بند   ٥1 هات 

فرمانبری از خواست مزدا.
خود  آن  از  گاتها  در  مزدا  از  فرمانبری  اوج 
زرتشت است آنگاه كه در هات 33 بند 14 می 
گويد:« ايدون از برای دهش، زرتشت زندگی 

گران  درازدسِت  ديِو  »بوشاسب«؛  با  خروس 
خواب  به  را  مردم  كه  آسانی،  تن  و  خوابی 
بامدادی و ماندن در بستر می خواند، همواره در 

ستیز است.
خروس به ياری سگی با پشت برآمده و پوزه 
های  ويژگی  اين  رسد  می  نظر  باريك)به 
برشمرده شده، خصوصیات سگ ايرانی است 
كه متاسفانه امروزه تعداد اندكی از آنها وجود 
سگ  پرورش-دهندگان  اختیار  در  و  داشته 
ايرانی هستند(، مانند دستیاری برای »سروش«، 
آمدن  از  پیش  )كه  »اوشهن«  ارجمند  گاه  در 
آفتاب آغاز می شود و با برآمدنش پايان می 
گیرد(، بانگ می زند و با ديوان به پیكار برمی 
خیزد)خروس بی محل كه بی گاه می خواند 
و  او  بر  ديوان  و  اهريمن  از چیرگی  ای  نشانه 
آمیز  كنايه  عبارت  اين  و  است  اش  صاحبان 
آيین  در  است(.  باقی  ايرانی  ادبیات  در  هنوز 
است  رازآلود  نمادهای  از  خروس  نیز  مهری 
كه سرود پیروزی میترا را می سرايد و شادمانه 
رهايی آفرينِش دربند را فرياد می زند. هنوز هم 
در فرهنگ ايران، خروس مايه ی خجستگی و 
بهروزی است و در هر خانه ای باشد، مايه ی 

شادی و شگون است.
خروس در آيین اسالم نیز گرامی داشته شده و 
يكی از شگفتی هايی كه پیامبر اسالم در معراج 
انگیز  بیند، خروسی سپیدرنگ و شگفت  می 
است و پیامبر اندرز داده كه خروس را به زشتی 

ياد نكنند. )٥(
  بزرگترين ياور من كیست؟ 

از ديدگاه اشوزرتشت، بزرگ ترين ياور برای 
رسیدن به مزدا و شناخت او سروش است. 

»اينك من،براي رسیدن به آرمان برين 
خويش در رستگاري روان مردمان 

بزرگتر  همه  از  كه  ترا  ،سروش 
از  .تا  طلبم  مي  ياري  به  است 
و  تندرستي  و  دراز  زندگاني 
نیك انديشي بهره مند گردم و 
بر راه راست راستي گام زنان به 
شهرياري منش نیك )به كمال و 

رسايي( رسم.آنجا كه مزدا اهوره 
فرمانرواست.«

)گاتها هات 33 بند ٥(
و از ديدگاه بیشتر اديان و مكاتب فلسفی– 

اخالقی، انسان همیشه در پی پیام و نیرويی برتر 
و  رسان  ياری  زندگی  در گذر  را  او  تا  است 
راهنما باشد و درست زمانی كه انسان در برابر 
ناتوانی و تنگدستی، تاريكی،خشم ، ويرانی و... 
نیازمند  ايزدی  پیام  به  نگران و دلواپس است، 
است تا به او  ياری و آرامش ببخشد و رساننده 

ی اين پیام ، سروش يا پیك ايزدی است.
شايد به همین خاطر است كه پس از اسالم ، 
سروش به عنوان يكی از انگشت شمار ايزدان 
ايرانی- زرتشتی جايگاهش همچنان در تفكر 
ايرانی پاس داشته شد و مسلمانان وی را همطراز 
با فرشته ی جبرئیل دانستند. سروش در ادبیات 
فارسی معنای خبررسان از غیب را دارا است و 
ردپای اين ايزد زرتشتی در ادبیات ايرانی هم 

هويداست:
چنانكه حافظ شیرازی می گويد:

در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است
پیش آی و گوش دل به پیــــام سروش كن         
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پرحرفی  می دانست  كرد.  سكوت  پروين، 
كرده اما او دلش نمی  خواست مستقیم از 
خورشیدبانو دلیل گريه اش را بپرسد. 
خورشیدبانو  كرد،  صبر  چه  هر 
چیزی نگفت و فقط آهی كشید 
و با صدايی شبیه ناله در حالیكه 
بغض گلويش را پر كرده بود، 

گفت: 
- مادر خدا بیامرزم خیلی دلش 
می خواست كه من عروسی كنم.

لبريز  بعد در حالیكه چشم هايش 
شد.  ساكت  هم  باز  بود،  اشك  از 
پروين، دلش می سوخت ولی زندگی و 

عروسی خودش هم آنقدر آسان نبود. 
بوی آشی كه پخته بود بلند شد. آش داشت سر 
می رفت و پروين با عجله در ديگ را برداشت. 
و هم طعم  بود  پختنش آسان  آش ماش، هم 
خوبی داشت. اول پیاز را سرخ كرده بود و بعد 
هم زردچوبه و ادويه را اضافه كرده بود. ماش 
و سبزی را هم ريخته بود تا وقتی جوش آمد، 
زير چراغ را كم كند، اما مشغول حرف زدن 
شد و غذا سر رفت. بعد از اين كه سبزی و ماش 
پخت، برنج را اضافه كرد و بعد از نیم ساعت 
برای روی آش، نعنا داغ آماده كرد كه تا سفره 
را می كشیم، آش حسابی جا بیفتد و خوش طعم 

شود.
   

بود.  ايستاده  كنار خورشیدبانو  همسايه  پروين 
اتاق خورشیدبانو تقريبا خالی بود و فقط آمده 
بود تا مطمئن شود كه چیزی جا نمانده باشد و 
كلید را به پروين خانم بدهد تا آن را به مدير باغ 
تحويل دهد. موقع خداحافظی بود، خداحافظی 
آن هم پس از چندين سال، ده سال، دوازده سال 

يا شايد هم بیشتر، يادشان نمی آمد! 
و  بود  خورشیدبانو سال ها كار و تالش كرده 
با صرفه جويی و پس انداز توانسته بود باالخره 
نزيك محل زندگیش، خانه ای كوچك برای 
از  يكی  با  شوهرش  و  پروين  بخرد.  خودش 
همسايه هايی كه در كار خريد و فروش ملك 
كوچك  خانه  و  بودند  گشته  داشت،  دست 
نوسازی را با گرفتن وام بانكی و تعهد پرداخت 
بودند.  كرده  پیدا  برايش  پیش قسط،  و  افساط 
سازنده خانه يك زمین بزرگ را نصف كرده 

داستان
خورشیدبانو )13(

   فرانک مهربانی

بود و دو تا خانه كوچك ساخته بود كه يكی 
از آنها قسمت خورشیدبانو شده بود. او احساس 
رضايت می كرد، سال ها بود كه اين احساس را 

نداشت! آهسته در دلش گفت: 
- به خودت افتخار كن! افتخار!

بود،  شلوغ  خیلی  خورشیدبانو  خانه  روز  آن 
بوی  از  پر  آشپزخانه  بود.  راه  در  مراسمی 
آن  با  لرک«   « همه  از  مهمتر  و  شیرينی  غذا، 
آب  را  دهان  كه  هل دار  زرد  آب نبات های 
همه  كه  صندلی،  زيادی  تعداد  می انداخت. 
قرضی بود، در حیاط چیده بودند و حوض آبی 
رنگ خانه با آن فواره كوچك فضای دلنشینی 

بود.
مهمان ها به موقع آمدند، همه دعوت بودند و 
لباس  خورشیدبانو  می آمد.  موقع  به  هم  موبد 
سنتی پوشیده بود. پیراهن ساتن گل دار به تن 
داشت و مكنای حريری به رنگ سبز و زرد به 
سر كرده بود؛ مكنايی به رنگ همان گل های 
آفتابگردان توی باغچه كوچكش كه به فاصله 
يك ماهی كه او اسباب كشی كرده بود، رشد 
پروانه كوچك  بودند. چند  كرده و گل داده 

روی حوض بال می زدند. 
در  جلوی  بود،  كاره  همه  همسايه،  پروين 
ورودی ايستاده بود و همه را راهنمايی می كرد. 
مهمان ها اكثرا يا از همسايه های محله بودند و يا 
از بیمارهايش كه نمك گیر محبت او بودند و 

می خواستند تالفی كنند. 
همین  مايید  بفر   ... آمد  دستور  آمد،  آمد،   -

جاست.
كه  روی صندلی  تا  كردند  راهنمايی  را  موبد 
يك  با  نشست.  بودند،  گذاشته  او  مخصوص 
لیوان چای شیرين از او پذيرايی كردند و بعد 
دست هايش را شست تا مراسم را آغاز كند. از 
پروين خانم كه كنارش نشسته بود پرسید كه 

مراسم چیست و او گفت:
- گهنبار تندرستی و خانه جديد را بخوانید.

موبد، نگاهی به میز انداخت. سفره سفید پهن 
گلدان،  در  سرخ  گل  و  سرو  و  شمشاد  بود، 
قندسبز، لیوان های شیر و شربت و كالب، ظرف 
پر از انواع میوه ها و لرک كه بسیار با سلیقه، با 
نقل سفید و آب نبات های رنگی، تزيین شده 
بود. شمع های روشن در شمعدان قرار داشت و 
در گوشه های سفره هم آويشن و سنجد گذاشته 

بودند. 
همه چیز به خوبی برگزار شد و دست آخر وقتی 
كه پروين خانم و بچه هايش می رفتند، آهسته در 

گوش خورشیدبانو گفت:
- فردا، حتما بیا كارت دارم.
   

ساعت  خورشیدبانو  وقتی  بعد از ظهر،  چهار 
كارش تمام شد، سر ايستگاه از اتوبوس پیاده 
رفت.  همسايه  پروين  خانه  طرف  به  و  شد 
خوشبختانه، پسرهايش بیرون از خانه بودند و 
دخترها هم هنوز خواب بودند. پروين منتظرش 
بود، دستش را گرفت و به طرف آشپزخانه برد:

- اينجا صدا نمی ياد، مطلب مهمی بايد برات 
بگم.

 بعد هم با محبت و افتخار گفت:
باالخره شرايط  برات ديدم،  - خواب خوشی 
داده.  يكی جواب  و  سپردم  نفر  چند  به  را  تو 
خوب گوش كن! با خودم فكر كردم كه هفته 
بعد جشن مهرگانه و تو می تونی به بهانه رفتن 
به جشن مهرگان كه در حیاط پشت » دربمهر« 

برگزار میشه، اون مرد را ببینی. 
و  شد  گرد  تعجب  از  خورشیدبانو  چشم های 
شرم  از  سرخی  رنگ  گونه هايش  خط  روی 
و  كرد  زدن  تند  به  شروع  قلبش  شد.  نمايان 

دست هايش كه در دستان پروين بود، لرزيد.
- منظورت ار اون مر د چیه؟!

پروين، خنده نمكینی كرد و با كنايه گفت:
- ببخشید خورشیدبانو، منظورم از اون مرد يعنی 
اونی كه برای ازدواج با تو داوطلب شده. تا چی 

خدا بخواد!
بعد هم ديگر نگذاشت كه خورشیدبانو ادامه 

بدهد و بالفاصله پرسید:
- تو چند سالته؟ 

باز دوباره خودش جواب داد:
اشتباه  يا  هستی  ساله  سه  يا  سی و دو  نظر  به   -

می كنم؟ اقال بگو چند سال داری؟
خورشیدبانو سرش را پايین انداخت:

- بعنی تو نمی دونی؟!
- نه كامال، خودت بگو.

خورشید بانو گفت: 
- چرا اين سئوال را می پرسی؟

-  تو كه خودت اينا را می شناسی، اول می پرسند 
چند سالشه ؟ انگار می خوان چیزی بخرن!! چه 

كار كنم خواهرم، ما هم ناچاريم كه يه چیزی 
جواب بديم و ادامه داد:

نظر  به  كه  گفتم  را  همون  بهشون  من  خوب 
می رسی، اشكالی كه نداره؟!

- چیز ديگه ای نگفتین؟
طايفه اش ؟ چی كار  ؟  اهل كجاست  - چرا. 

می كنه؟ وضع مالیش چطوريه؟
خورشیدبانو با چشم های زيبا و مژه های بلندش 

او را نگريست. پروين ادامه داد:
- غصه نخور عزيز من، اين رسمه! اگر من برات 

بگم كه چی كشیدم تا ازدواج كردم...
بعد هم با زيركی سعی كرد كه حرف را عوض 

كند اما خورشیدبانو نگران پرسید:
- من تو مرز سی و هفت سالگی ام، ديگر همه 
تنهايی،  با  حاال  گذشته.  من  زندگی  از  چیز 
دوستام و عادت های خودم كنار اومدم. از تغییر 
يا  بزرگ  موج  يك  مثل  می ترسم  می ترسم. 
طوفانی قوی زندگیم را دستخوش تالطم كند 
و اين همه زحمتی را كه برای ساختن زندگیم 
كشیدم و آجر آجر روی هم گذاشتم، بريزه و يا 
حداقل نیمه ويران بشه! نمی دونم! دلشوره ای به 
جونم انداختی. خانم!حاال بگو چی كار كنم ؟!

پروين، لبخند زد و حالتی به خود گرفت كه 
خیلی مطمئن است و خواست اينگونه اعتماد به 

نفس دوستش را زياد كند و بعد هم ادامه داد:
بابا! هیچ كاری نمی خواد بكنی، فقط روز   -
نو  لباس  يه  برس،  خودت  به  مهرگان  جشن 
بپوش، خوب آرايش كن و لبخند بزن و جايی 
بشین كه من میگم. خودم هم كنارت می شینم و 

همه را نشانت میدم. 
مرد  يك  از  چیه؟  همه  از  منظورت  همه؟!   -

بیشتره! يعنی چند نفر می خوان من را ببینن؟!  
صدای خنده پروين بلند شد:

به حال  تا  متوجه شدی! مگه  اشتباه  نه!   نه!   -
از اين كارا نكردی؟ كسی را نشونت ندادن؟! 
خوب! هركس با قوم و خويش خودش می ياد. 

منظورم از همه، همین بود!!!
خورشیدبانو نفس عمیقی از سر آرامش كشید 
به كمد  و  و روی چهارپايه چوبی جابجا شد 
چوبی پشت سرش تكیه داد و به رويای سال 
دل  و  سهراب  رويای  رفت،  دور  خیلی  های 
كندنش از روستا و مهاجرت به شهر و سختی 

سال ها و روزهاو ماه ها ...

دوران  آن  از  سال  می گذشتند. هفت  هم  پی  از  باد  تندی  به  ها  ماه  و  روزها 
گذشت، هرچند كه گفتنش آسان است، هفت سالی كه گاهی با شادی همراه 
بود و خیلی وقت ها هم خورشیدبانو را غمگین كرده بود. ساعت هايی كه خسته 
از كار بر می گشت و هیچ دلیلی برای ماندن در اتاقش نداشت. او در آستانه سی 
و چهار سالگی، زنی آرام، مهربان و همچنان زيبا بود، هرچند كه سختی روزگار 
در گوشه چشمان زيبايش چند خط به جا گذاشته بود كه نشان از گذشت زمان 
داشت. همیشه به اندازه توانش به ديگران كمک می كرد. هیچوقت از اهالی باغ 
و همسايگانش برای كارهای پرستاری پولی نمی گرفت و همه از اين بابت به او 

احترام می گذاشتند.
   

پروين خانم، در آشپزخانه مشغول آشپزی بود و خورشیدبانو هم قرار بود شام پیش 
آنها بماند. او بچه را خواباند و رفت روی چهارپايه كوچكی كه در آشپزخانه بود 
روبروی پروين نشست. پروين همسايه پنج سالی از او بزرگتر بود. دو پسر و دو دختر 
كوچكتر داشت كه آخرين آنها سیما بود. پروين خانم بدون هیچ مقدمه ای بی آنكه 
سرش را باال بیاورد شروع به تعريف كردن از خاطرات گذشته اش و زندگیش كرد:

- تقريبا چهارده سالم بود كه نامزد كردم. دو خواهر بزرگتر، يه برادر، من چهارمی 
بودم و يه خواهر بعد از من كه ده سالش بود. حدود هشت يا نه سالم بود كه من و 
خواهرم را سدره پوش كردن. اون سه تای ديگه چند سال پیشتر سدره پوش شده 
بودن. چند سالی بعد سدره پوش شدنم، با مادر حرف اينكه ديگه نوبت ازدواجمه، 
شروع شد. همه كارهای خونه را خوب بلد بودم اما مادرم می گفت: رسمه كه 

دخترا  تو اين سن به اوستا )usta( میرن.  
به هر حال مادرم مرا به اوستا فرستاد و عقیده اش اين بود كه من هم زندگی را 
خوب ياد می گیرم و هم اينكه همه مرا می شناسند و شايد از میان مردم روستا كسی 
مرا برای پسری، برادری در نظر بگیرد و زودتر عروس شوم. دردسرت نمی دهم 
اوستای من زنی قد كوتاه و بسیار چاق بود. وقتی عصبانی می شد نفس نفس می زد، 
پر مكنايش همیشه روی خاک كشیده می شد و مرا مجبور می كرد وقتی در خانه 

كاری نداشتم بروم و پايین مكنايش را باال بگیرم تا خاكی نشود.
پنج سال زندگی با » فیروزه كتون« به من ياد داد كه زندگی كردن آسان نیست و 
بايد قوی باشی تا بتوانی باقی بمانی و چیزی كه می دانم اينكه اكثر دخترهای هم 
سن و سال من، كه االن خانمی شده اند،همه اوستا رفته اند. شايد شرايطی شبیه به 
من و يا سخت تر برايشان بوده و حتی در روستاهای مجاور اوستا رفتن سخت تر از 
كار بوده است. بعضی وقت ها كه دور هم جمع می شويم، هر كدام از خاطراتمان 

می گويیم.
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منجی- صد و يازده

3. ستاره- آداب
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مخصوص كباب
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در كشور- ساز موالنا
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پاكستان
كشور  ناخوشی-  رنج،  اندک-  باران   .7

افريقايی- بدنیا آوردن
8. بخشش، كرم- كسی كه در هیچ كاری 

افراط نمی كند- امیر، سركرده
ياری  خلق-  خوش  مفعول-  عالمت   .9

نمايش كننده- 
10. بی آبرو، بدنام- ايزدی است كه با باران 
ديو خشكسالی  اپوش  ديو  با  و  دارد  ارتباط 

نبرد می كند
آمده  نیز  كالن  و  بزرگ  معنايی  به   .11

است- نامه رسان- كلمه تنبیه
12. فرمان دهنده

13. وسیله ورزشی و بازی- پادشاه بابل
14. دشمن شهريور است و نماد ستمكاری- 

جمع نسخه- شهر و استانی در ايران
1٥. اثری از آلفونس دوده

   طراح جدول : سهراب باستانی

چهار  شیش تا،  دوتا  سه  چهارتا،  دوتا  دو 
حساب  امتحان  فردا  ما  اه!  اه  اه  هشت تا.  دوتا 
مي داريم. من خیلي از حساب بدم مي آيد. اين 
آدم بزرگ ها همش كارهاي عجیب وغريب 
مي كنند. يك بار مي آيند و مي گويند، دو دوتا 
چهارتا. بعدش پشیمون مي شن و میگن حاال بیا 
بر دو چند مي شود!  تقسیم  حساب كن چهار 
اول  همون  از  مي داريد،  مرض  مگر  خوب 

بزارين همون دو سر جاش باشد.
بابايم مي گويد: تازه بعدا كه بزرگتر مي شوي 
خیلي حساب جالب تر مي شود، يك بار دو به 
توان دو رو حساب مي كني مي شود چهار، سال 
میدن كه راديكال  ياد  بهت  تو مدرسه  بعدش 
چهار چقدر مي شود، بعد مي گويي دو! اصال 
اصال  من  مي دارند.  قاطي  بزرگ ها  آدم  اين 
بابايم مي گويد  حساب دوست نمي دارم، ولي 
مهم  زندگي  براي  آينده  در  خیلي  حساب 
مي باشد. اصال حساب بلد نباشي كل زندگیت 
زير و رو مي شود. ولي من مي دانم بابايم دروغ 
به  ربطي  چه  دو  ضربدر  دو  آخه،  مي گويد. 

زندگي من مي دارد. 
و  مي باشد  نزديك  يلدا  شب  باز  خدا!  واي 
همه دارند زور مي زنند كه هي چشم همديگر 
چشم  واسه  ما  سازمان هاي  كال  بتركونند.  رو 
صرف  خوبي  به  رو  همازوري  فعل  تركوندن 
مي كنند. من نمي دانم اين شب يلدا چه چیزي 
اون شب  تو  اصرار مي دارند  مي دارد كه همه 
تمام رسم و رسوم قديمي رو دوباره اجرا كنند تا 
بقیه بفهمند كه ما چه رسوم بامزه اي مي داشتیم. 

كلي  بابايم  و  مامان  ديشب  همین،  خاطر  به 
با فحش قاطي كرده  حرف هاي عشقوالنه رو 
بودند و هي به هم مي گفتند. مامانم مي گفت، 
مي خواهد شب يلدا برود خونه فرهنگ و هنر 
مي باشد،  چیزي  چه  چك و دوله  بگیرد  ياد  تا 
ولي بابايم مي گفت، خوب برويم خونه مامان 
اينا، هم شب چله پیش اونها باشیم تا تنها نباشند 

وذهاب رو بازي مي كنند!
وقتي میگم اين آدم بزرگ ها خیلي موجودات 
بگه كه خوب  نیست  مي باشند كسي  عجیبي 
اين همه تخصص مي داريد و كانون  شما كه 
گرم خانواده ما رو هر روز گرمتر از روز قبل 
نوروز رو هم شما  بیايد عید  يهويي  مي كنید، 
جشن بگیريد، الاقل بابايم اين همه پول آجیل 

و ماهي و سبزه و عیدي واسه فك و فامیل نده. 
دوتا  دوتا هشت تا، چهار  پنج تا، سه  دوتا  دو 
گرم  كانون  اين  با  اه!  اه  اه  بیست وچهارتا! 
بابايم  خوند.  حساب  میشه  مگه  خانواده 
بودي  بلد  حساب  تو  اگه  پسرم  مي گويد: 
مي فهمیدي كه چرا اين سازمان ها اين كارها 
گرم  واسه  نمي دونم  من  آخه  مي كنند.  رو 
كردن كانون خونواده ما حساب به چه دردي 
میگن  بهت  وقتي  مي گويد  بابايم  مي خورد. 
اگر  بچه خنگول خوب  مي دارند.  نفهم حق 
قرار باشه كه سازمان ها اين جور فعالیت هايي 
كنند،  می  تخته  در  بعد  روز  چند  كه  نكنند 
كارها  اين  تمام  و  مي باشند  مجبور  اونها 
ارگان  يك  بگويند  كه  مي باشد  اين  براي 
بودن  بلد  يعني  اين خودش  و  فعال مي باشند 
خونواده ها  وسط  اين  حاال  وكتاب.  حساب 
نمي باشد،  مهم  كه  بگیرند  فاصله  هم  از  هم 
هستیم  ما  بگويند  كه  مي باشد  اين  مهم  فقط 
اين حرفا رو  نري  باز  و داريم كار مي كنیم. 
بنويسي كه فردا بیان داد بزنند كه چرا انتقاد 

سازنده نمي كني.
ولي من كال حالیم نمي باشد. من دلم مي خواهد 
انتقاد  من  مامان بزرگیم.  پیش  برم  يلدا  شب 

نمي باشد،  حالیم  حساب و كتاب  و  سازنده 
بگم  حساب  حرف  يك  میخام  فقط 

آدم ها  اين  اگر  اينكه:  هم  اون  و 
آيا  باشند  شده  پیر  خودشون 
دوست مي دارند كه بچه هاشون 

شب يلدا سراغشون رو نگیرن؟

   كودک نفهم

در  را  مامانم خودش چك و دوله  اينكه  هم  و 
حد تیم ملي بلد مي باشد. ولي مامان مي گفت، 
بعدا هم میشه رفت ولي  اينا رو  مامانت  خونه 
خونه فرهنگ و هنر تا سال ديگه چك ودوله 
نمي دارد. تازه مامانم مي گفت مي خواهد روز 
بعدش هم برود برنامه كانون تا اونجا هم شب 

يلدا رو جشن بگیره.
بزرگ  اختالفات  باعث  همش  يلدا  شب  اين 
اين  و  روز  همه  اين  آخه  مي شود.  خانوادگي 
همه وقت، چه كاريه درست روز سي ام آذر 
ماه بايد برنامه شب يلدا بزارين. بابايم اينقدر از 
مي باشد  عصباني  هنر  و  فرهنگ  خونه  دست 
كه نگو. باز صد رحمت به بقیه جاها كه روز 
اول دي ماه برنامه شب يلدا گذاشته مي باشند، 
حداقل به اين فكر كردند كه شب يلدا آدم بايد 
برود خانه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها. مامانم 
مي گويد، كال خونه فرهنگ و هنر بايد متفاوت 
باشد ولي بابايم مي گويد، بله خونه فرهنگ و 
هنر براي اينكه آبادتر بشود اينجوري ما رو تو 
جون هم مي اندازد. اصال به اين فكر نمي كنند با 
اين كارشون جوون ترها میرن اونجا و در نتیجه 
شب يلدا كه شب بزرگترها مي باشد اونها رو تو 

خونه تنها مي گذارند.
روزهاي  خودمون  ما  مي گويد.  راست  بابايم 
عشقوالنه خیلي كم مي داريم، اينها هم هي هر 
روز واسه ما آش درست مي كنند. همین چند 

وقت پیش ها بود كه مامانم با سوسن جون و بقیه 
دوستاش رفته بودن برنامه سفره خونه سنتي. كلي 
اون شب گرسنگي خورديم واسه اينكه ماماني 
مي خواست بره سفره خونه سنتي. حاال بابايم هي 
مي گفت خوب بیا سه تايي بريم يك جايي شام 
بخوريم، ولي مامانم مي گفت نه! من میخوام با 
سوسن جون و دوستام برم. در نتیجه من و بابا 
كه اصال با سوسن جون و دوستاي مامان حال 
نمي كنیم تو خونه مونديم وگرسنگي خورديم.

كه  مي زنند  زور  دارند  سازمان ها  تمامي  كال 
بار  يك  بشود.  گرمتر  ما  خانواده  گرم  كانون 
همه مون  واسه  كه  بزارن  برنامه اي  يك  نشد 
خوب باشه. يكي میاد مسابقه ماكاروني خوري 
میزاره بعدش مامان و بابا واسه اينكه از شر من 
اونجا  راحت بشن از صبح ما رو ول مي كنند 
و شب میان جمعمون مي كنند، يك جا برنامه 
با  كه  خانمايی  فقط  میزاره  سنتي  سفره خونه 
هم رفیقند پا میشن میرن اونجا و من و بابا تنها 
مي مونیم. بعدش يك شبي مث شب يلدا هم 
كه میان برنامه میزارن و ما رو از مامان بزرگ ها 
وسط  اين  كال  مي كنند..  دور  بابابزرگ ها  و 
باباها هم آدم نمي باشند و هیچ كي واسه اونها 
اياب  سرويس  نقش  فقط  و  نمیزاره  برنامه اي 
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نوشته ها آزاد  نامه در ويرايش  پارس 
است و همه ی نوشته ها ديدگاه پارس 

نامه نیست.

منوچهر چه كار می كند؟ خورشید، آهی كشید 
و گفت داستانش مفصل است. پارسال، وقتی 
شوهرم، سروش )نام مستعار( از هندوستان آمد 
با خودش پنج هزار تومان آورده بود. بعد از 
چند روز تصمیم گرفت با جهانبخش شريك 
شوند و موتور برق بخرند، تا محله ما هم مثل 
شود.  برق!  كارخانه  صاحب  مجاور  محله 
ديگری گفت: بیا برويم تهران باالتر از میدان 

هزار  زمین فردوسی  متر 

و  مصالح فروشی بخريم 
باز كنیم. ديگری ...

خالصه، در اين گیر ودار، روزی بمان علی آمد 
به ديدنش. سروش، همیشه می گفت: بمان علی 
می  راست  است.  من  سربازی  دوران  دوست 
گفت، زمان رضا شاه با تعدادی از يزدی ها رفته 

بودند سربازی.
زدند.  حرف  هم  با  همیشه  مثل  هم  روز  آن 
اين  شد.  گوشی  در  و  آرام  حرف ها  كم كم 
كه  اتفاقی  يافت،  ادامه  هم  بعد  روز  مالقات 
فكر  در  دائم  بود! سروش،  نیفتاده  هیچ وقت 
تا اين كه يك  بود، شب ها خوابش نمی برد، 
روز به من گفت: خورشید، ديگر نمی خواهم 
گفتم:  و  شدم  خوشحال  بروم.  مسافرت  به 
چه خوب، بچه ها بزرگ شده اند و ديگر من 
تنهايی از پس تربیت آنها بر نمیام. گفت: می 
پر  كار  و  بشوم  شريك  بمان علی  با  خواهم 
سودی را شروع كنیم. منتظر سئوال من نشد و 
كلمات را آماده كرده بود و گفت: می دانی در 
حال حاضر كار درست وحسابی پیدا نمی شود! 
ولی از روزی كه كاشت ترياک قدغن شده، 
خريد و فروش آن، كار پر سودی شده و هر 
روز گران تر می شود. با پرخاش گفتم: اين كار 
خوبی نیست. چند نفر را نام بردم كه در زندان 
را  كار  اين  كه  او خواستم  از  با گريه  بودند. 
نكند. او گفت: نمی دانی غربت چقدر سخت 
است. دوری طاقت فرساست. ساعت ها با هم 

حرف زديم تا باالخره مرا راضی كرد.
خورشید، ادامه داد: سروش، شرطش اين بود 

گـنـج پلشت آن روزها، محله ما هم مثل خیلی از محالت 
به وسیله  يزد  شهر  نداشت.  برق  يزد،  شهر 
بود،  شده  روشن  مهربان،  ارباب  شادروان 
و  رستم  روانشادان،  از  نفر  دو  همت  با  ولی 
جهانبخش، محله مجاور ما صاحب برق شده 
بود  شده  خريداری  كوچكی  موتور  بودند. 
دو ساعتی روشن می شد. كم كم  و سر شب 
برق به محله ما هم رسید، ولی تا يادم هست 
اينكه  تا  نداشتند،  برق  خانه ها  از  هیچكدام 
يك روز منوچهر )نام مستعار( سیم برق را به 

خانه اش آورد.
مادرش  بود.  دبیرستان  دانش آموز  منوچهر، 
خدا بیامرز شده بود و پدرش در يكی از مزارع 
برای يكی از ارباب ها كار می كرد. منوچهر، 
با پدربزرگش زندگی می كرد. پدرش ماهی 
سیب زمینی  و  خشك  نان  می آمد،  بار  يك 

می رفت.  دوباره  و  می آورد  برايش 
مثل اكثر ماها فقیر بود. با اين تفاوت 

كه به غیر از پدربزرگش، كس 
نمی دانم  نداشت.  را  ديگری 

چگونه روزگار می گذراند!
مزرعه  از  پدرش  روز  يك 
پسكم  روز،  آن  فردای  آمد، 

)صفه( خانه شان را كاه گل كرد 
سفیدكاری  را  اتاق ها  از  يكی  و 

كرد. چند روز بعد، اولین خانه ای كه 
در محله ما صاحب برق شد، خانه منوچهر 

بود! يك راديو هم خريد. چند روز بعد صدای 
مخصوصی كه تا آن روز نشنیده بوديم هم از 
برای  اهالی  اكثريت  شد.  بلند  منوچهر  خانه 
تماشای برق و گوش دادن به راديو به خانه 
قرمز  ويلون  منوچهر،  می رفتند.  ايشان 
رنگی، كه برای ما تازگی داشت، 
زير چانه می گذاشت و با آرشه 
و  نگو  كه  می نواخت  چنان 

نپرس! 
مزرعه  به  ديگر  هم  پدرش 
نرفت و در محله ماند. منوچهر 
گاهی وقت ها با موتور سیكلت 
به  می كرد،  كرايه  كه  بزرگی 
قول امروزی ها تك چرخی می زد.

با هوش و نبوغی! كه داشت زندگی 
خوبی برای خودش ساخته بود. پدربزرگ 
از مزاحمت مردم خوشش نمی آمد و زير لب 
می فرستاد.  لعنت  به خودش  و  می كرد  غر غر 
معنی اش  ولی  می گفت،  نامفهومی  جمالت 

اين بود كه از وضع پیش آمده ناراضی بود! 
می زدند.  حرف هايی  هم  با  كم كم  مردم، 
يا... خیلی  پیدا كرده  می گفتند منوچهر گنج 
حرف ها می زدند تا اينكه چند ماه بعد، يك 
شب خورشید )نام مستعار( زن همسايه ما آمد 
پشت بام و با مادرم در اين رابطه صحبت كرد. 

من هم گوش دادم.
اول آهی كشید با مشت به سینه اش كوبید و 
با  بینی؟  را می  منوچهر  برق خانه  اين  گفت: 

پول ما كشیده شد!
مادرم با دست پاچگی گفت: پول شما پهلوی 

كه رازدار باشم و به كسی چیزی نگويم چون 
بما  ن علی به او گفته بود، زن ها رازدار نیستند. 
قرار شد ما ترياک بخريم و در خانه نگهداری 
كنیم. او كم كم و خرد خرد بفروشد و سودش 

نصف نصف. با ترس و لرز قبول كردم.
از  كه  سفیدی  شلوار  و  كت  سروش،  فردا، 
هم  من  به  و  پوشید  بود،  آورده  هندوستان 
همراه  و  بپوش  تمیزی  و  نو  لباس  گفت: 
پیاده عازم شهر شديم. در راه  با هم  من شو. 
و  سالم  می آمدند،  شهر  از  كه  نفر  چند  با 
داديم.  ادامه  خود  راه  به  و  كرد  احوال پرسی 
به  تا  شديم  رد  پس كوچه  و  كوچه  چند  از 
در  به  كه  ضربه ای  اولین  با  رسیديم.  خانه ای 
در  صاحبخانه  و  بمان علی  شد.  باز  در  زديم، 
پنج  حدود  كیسه ای  صاحبخانه  گشودند.  را 
كیلو ترياک را به ما نشان داد. بعد آن را داخل 
چادرشبی پیچید و گفت: خوش آمديد. 
عجله داشت تا ما زودتر برويم. من و 
سروش هم ترسان و لرزان نفس 
من  آمديم.  خانه  تا  نفس زنان 
كه نیمه عمر شده بودم. خیس 
عرق شدم. سروش هم چهره 
سرخ و سفیدش مثل گچ شده 
علف  و  كاه  زير  را  بسته  بود. 
و  آمد  بمان علی  فردا  پنهان كرديم. 
ما شرح ماجرا را به او گفتیم. با صدای 
می كنید.  عادت  و گفت كم كم  خنديد  بلند 
و  برد  را  پول دارها  از  نفر  اسم چند  بمان علی 
گفت: همه آنها قاچاق فروشند. من هم اسم 

چند نفر را بردم و گفتم اينها هم در زندانند.
هر دو نفر چشم ها را به هم دوختند تا اينكه 
لو  زن هاشان  به وسیله  آنها  گفت:  بمان علی 
نزدم. آن روز گذشت  رفته اند! ديگر حرفی 
فردا  است  قرار  كه  پیچید  محله  در  اينكه  تا 
خانه  به  خانه  را  محله  و  بیايند  ژاندارم ها 
بگردند. سروش گفت: اين كیسه را از خانه 
قايم  خانه  بغل  خرابه  در  و  می بريم  بیرون 
ندارد.  پیكر  و  در  خرابه  گفتم:  می كنیم. 
بسته  شايد  بیكاره هاست،  شد  و  آمد   محل 
من  باش،  نداشته  كاری  گفت:  شود.  گم 
خودم مواظبت می كنم. اين را گفت و رفت 
راست  يك  و  آورد  در  كاه  زير  از  را  بسته 
متروكه، گذاشت  خرابه  زيرزمین  داخل  برد 
بوديم.  مواظب  و سروش  من  طاقچه.  گوشه 
من دم خرابه می نشستم و بافتنی می كردم. تا 
يك روز كه سروش برای سركشی رفته بود، 
بود.  آمده  بند  زبانش  برگشت.  پريده  رنگ 
همه  نیست.  بسته  از  اثری  بريده بريده گفت: 
اما  بمان علی درگیر شديم  با  جا را گشتیم و 
هیچ نتیجه ای نداشت. شايد بهترين نتیجه اين 

معامله  قهر سروش با بمان علی بود.
خورشید، كه داشت گريه می كرد ادامه داد، 
بعدها ثابت شد كه منوچهر اين گنج پلشت را 

يافته با كمك بامس پیرش فروخته و.... 
ولی  كرد،  منقلب  مرا  داستان  اين  شب  آن 
آينده آن دو خانواده بیشتر. هر دو خانواده از 
يزد رفتند و بعضی هاشان از جهان هم رفتند...!  
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