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 اردیبهشت ماه یاد آور بزرگان این سرزمین است.
فردوسی توسی بزرگمردی از تبار این سرزمین که 
بسی رنج برد دراین سال سی.فردوسی بزرگمردی 
زبان  و  بودن،هویت  ایرانی  ایرانیان  همه  بود که 
خود را مدیون او هستند. اما به راستی چقدر او 
می  گرامی  را  شاهنامه  چقدر  و  شناسیم  می  را 
داریم؟ چقدر به فرزندانمان از اندیشه های بزرگ  
او، دلیری، شجاعت ، مبارزه با کژی و کاستی و 
به راستی شرم آور  وطن دوستی می آموزیم ؟ 
نیست که اسطوره کودکان این سرزمین بنتن و 
باربی و اسپایدر من هستند و کمتر کودکی  دل 
نگران رستم  و  نتیجه نبردش با سهراب و اسفندیار 
است . کسی از نبرد کاوه آهنگر نمی داند و برای 

سیاوش اشک نمی ریزد.
آنان از هفت خوان رستم نمی دانند؛ زبان پارسی 
دغدغه شان نیست و چه ساده وقتی بزرگ می 
از این آب وخاک می کنند و راهی  شوند دل 
غربت می شوند و چه ساده در کالمشان از زبان 

بیگانه استفاده می کنند والبته با افتخار.
ما را چه می شود که در بسیاری از خانه هایمان 
حتی شاهنامه نیست و اگر هست بسیاری اوقات 
برای ژست روشنفکری است و ... . بزرگداشت 
برای  است  فرصتی  فردوسی  روز  و  فردوسی 
اندیشیدن به او و گرد و غبار از کتاب شاهنامه 

گرفتن .
و  گذراندیم  را  فارس  خلیج  ملی  روز 
درحالی این روز را گرامی داشتیم که 
خود  به  وخاک  آب  این  دشمنان 
اجازه یاوه گویی داده اند و چشم 
این خاک دارند، غافل  به  طمع 
ایرانی دل در گرو  هر  اینکه  از 
سرزمین  این  وجب  به  وجب 
که  روزی  حال  به  وای  و  دارد 
تمام  سرزمین  این  مردمان  صبر 
شود و جسارتشان قابل چشم پوشی 
غرش  که  است  وقت  آن  نباشد.  
غیور مردان این خاک، خواب راحت و 
زندگی را از آنان خواهد گرفت تا برای همیشه 
عالم بدانند خلیج فارس، خلیج همیشه فارس بوده، 

هست و خواهد ماند.
بر  بوسه  برای  . فرصتی  معلم وکارگر  اما روز  و 
دستانشان. چه آنان که می آموزند و به نظاره می 
نشینند بالندگی فرزندان این سرزمین را و چه آنان 
که در سنگر کار وتالش چرخ های اقتصادی این 

سرزمین را به چرخش در می آورند. 
و فرصتی است برای یاد کردن از آن معلمانی که 
بی  یزد وکرمان  در روستاهای  پیش  ها  دهه  در 
هیچ ادعایی و تنها با قدرت عشق و ایمان کمر 
به آموزش فرزندان این سرزمین بستند. برای آنان 
نه دین مهم بود و نه پول . تنها عشق بود و ایمان. 
گمنامانی که نسل تحصیلکرده امروز حاصل عشق 

و کار آنها بوده و هست.
به زودی دور جدید فعالیت نماینده زرتشتیان در 
مجلس شورای اسالمی آغاز می شود. نماینده ای 
که برای بار دوم با اکثریت رای جامعه زرتشتی 
تکیه بر صندلی مجلس می زند تا پاسدار حقوق 
جامعه زرتشتی و ایرانی باشد. امید که دور جدید 
فعالیتش گره های بیشتری از مشکالت همکیشان 

را بازکند. 
تهران  زرتشتیان  انجمن  جدید  گردش  تشکیل 
امیدواریم همه  و  نیک می گیریم  فال  به  نیز  را 
راه،حل  در  دست،  در  دست  جامعه  مسووالن 

مشکالت این جامعه گام بردارند.
است.شاعر،  خیام  بزرگداشت  ماه  این  پایان  و 

دانشمند و ریاضیدان بزرگ . او که  می فرماید:
کم کن طمع از جهان و می زی خرسند                              
وز نیک و بد زمانه بگسل پیوند 

دانش  روزه  یک  اردوی  نخستین   
آموزی در آدریان بزرگ

آموزان  دانش  روزه  یک  اردوی   نخستین 
بزرگ  آدریان  در  و  سال 1391  در  زرتشتی 
برگزار شد. این اردو با شرکت 41 نفر از دانش 
بهبودی،  با همکاری آقایان آبتین  آموزان  و 
سهراب  خسرویانی،  شهرام  پوالدی،  مهرداد 
کشاورزی، پرویز کشاورزی، پرهام کشاورزی 
و خانم ها دکتر راشین جهانگیری، شیرین پور 
خانم  سرپرستی  به  و  ورزشی  مربیان  نارنجی 
شیرین خوبچهر در آدریان بزرگ  برگزار شد.

دانش آموزان در این اردو نسبت به رشته های 
تیمی فوتبال، والیبال، بسکتبال و تنیس روی میز 
عالقه مندی نشان دادند، به فعالیت پرداختند و 

استعداد یابی شدند.

  نصب تیرهای برق در رستم باغ
با پیگیری های انجام شده از سوی نماینده ایرانیان 
زرتشتی و مسوولین هیات امنای مجموعه رستم 
باغ، تیرهای برق در این مجموعه نصب شدند تا 
در مراحل بعدی کنتورهای جداگانه برای خانه 
تامین   مشکل  و  نصب  نیز  این مجموعه  های 

برق این مجموعه برای همیشه حل شود.
برگزار  دینی  کارگروه  پانزدهمین   

شد
در این نشست دکتر اسفندیار اختیاری اعالم 
کرد: در نظر است با تصویب نشست انجمن 
ها، بودجه کالس های دینی به صورت سرانه 
ارائه  امکان  تا  گردد  پرداخت  و  مشخص 
آموزش بهتری در این زمینه فراهم شود. این 
و  گرفت  قرار  حاضران  تایید  مورد  موضوع 

سرمقاله

هزینه کالس  کلیه  تا  مقرر شد  زمینه  این  در 
آخر  تا  گذشته  تحصیلی  سال  در  دینی  های 
اردیبهشت ماه توسط انجمن ها ارسال گردد تا 
پس از بررسی و تعیین سرانه در نشست خورداد 

ماه برای تصویب ارائه شود.
گزارش برگزاری کالس های دینی در شهرهای 
مختلف دستور جلسه بعدی بود که نمایندگان 
انجمن های برگزار کننده کالس های دینی، 
موارد مختلف مربوط به خود را ارائه کردند. 
لزوم  همچون  موضوعاتی  به  بخش  این  در 
یکپارچگی سواالت دینی در سراسر کشور و 
آموزگاران  آموزش  روش  کنترل  هماهنگی 
و حداقل سیالبس آموزشی در سراسر کشور 
به هدف  بر رسیدن  این بخش  اشاره شد. در 
نهایی که یک ساختار آموزش دینی هدفمند 

ریاضیات  استاد  شهریاري،  پرویز  استاد 
و سردبیر مجله چیستا، پس از 86 سال 
افتخار آمیز و تالش در عرصه  زندگي 
فرهنگي،22  و  علمي  گوناگون  هاي 
خاك  نقاب  در  چهره  ماه،  اردیبهشت 

کشید.
پرویز شهریاري، متولد 1305 کرمان بود. وي 
دوره دبیرستان را در دبیرستان ایرانشهر کرمان 
گذراند و وارد دانشسرای مقدماتی شد. پس از 
تهران  به  تحصیل  ادامه  برای  التحصیلي،  فارغ 
رشته  در   133۲ سال  در  آن،  از  پس  و  آمد 
و  تهران  دانشگاه  علوم  دانشکده  از  ریاضی 
تهران  معلم  تربیت  )دانشگاه  عالی  دانشسرای 

کنونی( فارغ التحصیل شد.
 اندکي بعد، وي آموزش را آغاز کرد و به عنوان 
معلمي عاشق شروع به درس دادن در دبیرستان 
از  که  بود  معلم  تنها  نه  وي  نمود  تهران  هاي 
جمله بنیان گذاران گروه فرهنگی خوارزمی و 
دبیرستان پسرانه خوارزمي و دخترانه مرجان  بود. 
از   135۲ سال  تا   1335 سال  از  همچنین  وي، 
جمله مولفین کتاب هاي ریاضي مدارس بود و 

در این راه بسیار تالش نمود.
پرویز شهریاري، سال هاي بسیاري به عنوان معلم 
به  بهرام  فیروز  پسرانه  دبیرستان  در  ریاضیات، 

آموزش ریاضي پرداخت. 
از  دیگري  بخش  در  شهریاري،  پرویز  استاد 
هاي  فعالیت  به  جدي  طور  به  اش  زندگي 
فرهنگي پرداخت که از آن جمله  سردبیري 
و  دانش  وهومن،  علمي،  سخن  هاي  مجله 

مردم و چیستا بود.
چهارصد  حدود  تالیف  استاد،  عمر  حاصل 
کتاب و هزار مقاله در مباحث مختلف ریاضي، 

سرگرمي، نجوم، فلسفه و ... است.
مدال  سال1345  در  شهریاري،  پرویز  استاد 
درجه یک علمي را به پاس تالش هایش کسب 
کرد. در سال 1383 نیز دانشگاه کرمان مدرک 

  بزرگي دیگر از تبار بزرگان این آب 
و خاک چهره در نقاب این خاک کشید. 
توان  مي  تنها  مرگش  در  که  بزرگي 

گفت: از شمار خرد هزاران بیش بود.
مسلم  استاد  شهریاري،  پرویز  استاد 
و  درست  بزرگ،  انساني  ریاضیات، 

راست کردار.
اینکه  تا  بودم  شنیده  بسیار  را  نامش 
دوست  با  کارم  واسطه  به  پیش  سالیاني 
راهي خانه اش شدیم. خانه  و همکاري 
کاغذ.  و  کتاب  از  پر  انگیز  شگفت  اي 
بود  استاد ضعیف شده  بینایي  آن روزها 
با  داشت،  قرار  میز  روي  عینک  چند  و 
یکي  و  مي خواند  او  که  افسوس گفت 
از  که  گفت  روز  آن  نویسد.  مي  دیگر 
نویسند و  تا ظهر مي خواند و مي  صبح 
باز  ناهار،  براي  کوتاه  استراحتي  از  پس 
من که  روز  آن  کند.  مي  را شروع  کار 
احساس  چقدر  نبودم  بیش  دانشجویي 
ضعف کردم در برابر مردي که با وجود 
بیماري و سالخوردگی همچنان بي قرار 

دانش اندوزي و دانش آموزي است.
ریاضي  تنها  نه  شهریاري،  پرویز  استاد 
را مي دانست بلکه در سالیاني که کمتر 
کسي از نشریه و مطبوعات و نقش آن در 
اجتماع مي دانست، او در جامعه زرتشتي 
بنیاد  را  وهومن)133۲(  وزین  مجله 
وجود  با  هم  هنوز  که  اي  مجله  گذارد. 
همه پیشرفت ها در این رشته، در عرصه 
کم  درونمایه  و  شکل  نظر  از  مطبوعات 

نظیر است.
از  شهریاري،  پرویز  استاد  روز،  آن 
حسرت  و  گفت  پدر  مرگ  خاطره 
مانده و  نشنیده  پدر  اینکه آخرین کالم 
چه  پدر   ، اندیشد  مي  است  سالیاني  او 

مي خواست بگوید.
آسوده  شهریاري،  پرویز  استاد  امروز، 
سرور، جاي  و  نور  سراي  در  سبکبال  و 
مي  معلمي  از  امروز  شاگردانش  دارد. 
گویند که از دیار خشک و گرم کرمان 
بسیار  و  کرد  سفر  نامالیمات،  همه  با 
تخته  پاي  در  بسیاری  سالیان  و  آموخت 
سیاه با گچ سفید، زندگي را در ریاضي 

درس داد.
در آن گفت و گو استاد پرویز شهریاري 
که  آورد  مثال  و  گفت  بودن  نسبي  از 
حتي در علم ریاضي هم دو دو تا چهار 
تا نمي شود، پس باید اینگونه به زندگي 

نگاه کرد.
حاصل سالیان عمر استاد، تالیف صدها 
پرورش  و  است  مجله  و  وکتاب  مقاله 
بسیار  مکتبش  در  که  شاگرداني 

اند.  آموخته 
روانش شاد

دکتراي افتخاري را به استاد اعطا کرد و در سال 
ماندگار علمي در رشته  به عنوان چهره   1384

ریاضي مورد تقدیر قرار گرفت.
مسووالن  تنها  نه  استاد  خاکسپاري  آیین  در 
دانش  از  بسیاري  بلکه  زرتشتي  جامعه 

آموختگان و یارانش حضور داشتند.
 دکتر اسفندیار اختیاري، نماینده  زرتشتیان در 
مجلس شو.راي اسالمي، در آیین خاکسپاري 
پرویز  گفت:  شهریاري،  استاد  شادروان 
شهریاري، در کالس نه تنها ریاضي را درس 
و  اخالق  بلکه در کنار آن آموزگار  داد  مي 

انسانیت نیز بود.
وي تالیف صدها کتاب و مقاله را کاري بسیار 
سنگین عنوان کرد که تنها کساني چون استاد 

شهریاري قادر به انجامش هستند. 
 موبد پدرام سروشپور، نیز در آیین خاکسپاري 
امروز  گفت:  شهریاري،  پرویز  روانشاد 
درگذشت پرویز شهریاري، به همان اندازه  تن 
دهه   چند  که  لرزاند  را  ایران  زرتشتیان  جامعه  
کیخسرو  ارباب  روانشاد  درگذشت  پیش، 

شاهرخ.
وي گفت: شهریاري ریاضي را با زندگي پیوند 
داد. او باور داشت که در برابر دروغ، باید ایستاد 
معنادار  دروغگویان،  با  مبارزه  در  زندگي  و 

مي شود.
انجمن  فرنشین  خسرویاني،  رستم  دکتر 
خاکسپاري  آیین  در  نیز  تهران،  زرتشتیان 
پرویز شهریاري، گفت :امروز استادي از میان 
ما رخت بربسته است که استوره  ویژگي هاي 

اخالقي و انساني بود.
اینکه آرزوي استاد شهریاري  از  با تاسف  وي 
گشایش  استاد،  آرزوي  گفت:  نیافته  تحقق 
کتابخانه اي جدید بود تا بتواند کتاب هایش را 
که  آرزویي  بگذارد،  دانش آموزان  اختیار  در 

نتوانستیم برآورده اش کنیم.
پیکر استاد، با شکوه هر چه تمام تر و در میان بغض 

و آه شاگردان و یارانش به خاک سپرده شد.

استاد پرویـز شهریـاري درگذشت
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بررسی  موضوع  با  رستار  همایش 
آسیب های اجتماعی جامعه زرتشتیان 
و  محققان   از  زیادی  با حضور جمع 

پزوهشگران در یزد برگزار شد.
همایش رستار که سال گذشته برای نخستین 
با زادروز روانشاد رامین شهرت  بار همزمان 
برگزار شد،امسال در دومین سال برگزاری، با 
حضور جمع زیادی از محققان و پزوهشگران 
جامعه  در  اجتماعی   های  آسیب  بررسی  به 

زرتشتی پرداخت.
قندی  مهران  خوانی  گاتها  با  همایش  این   
گویی  خوشامد  با  و  آغاز  فلفلی  آبتین  و 
برساد  تارنمای  سردبیر  فر،  شهریاری  جاوید 
را   خود  کار  همایش،  این  وبرگزارکننده 

رسما آغاز کرد.
 وی در مورد هدف از برگزاری این همایش 
خواهد  شکل  زمانی  آرمانی  جامعه  گفت: 
را  اجتماعی  های  آسیب  بتوان  که  گرفت 

شناخت و به دنبال پیشگیری از آنها بود .
و  اجتماعی  مددکاری  با  آشنایی  وی 
کاربردهای آن را از دیگر اهداف برگزاری 

این همایش اعالم کرد.
رامین  روانشاد  پدر  شهرت  رستم  ادامه  در   
شهرت به باشندگان خیرمقدم گفت و یادی 

ترتیب  کرد.بدین  درگذشته  جوانان  از 
این همایش رسماً کار خود را آغاز 

کرد.
شرکت کنندگان در این همایش 

در نوشتارهای جداگانه 
به مشکالتی چون شیوع اعتیاد، 
بنیان  طالق و از هم پاشیدگی 
بی  های  مهاجرت  خانواده، 
و  ریزی  برنامه  بدون  و  هدف 

نظایر آن پرداخته بودند.
این همایش همچنین در مورد  در 

مددکاری، نقش آن در جامعه و نیاز 
فعلی جامعه زرتشتی به آن، بحث شد.

سخنران کلیدی این همایش، دکتر سید حسین 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  استاد  کمال،  محققی 
ارائه  از  بود. وی  پس  روان شناسی  دکترای 
تعریف از آسیب شناسی اجتماعی به مهمترین 
آسیب های جامعه ایران اشاره کرد و در ادامه 
راهکارهای پیشگیری از این آسیب ها را ارائه 
داد، راهکارهایی که بیشتر باید در سطح کالن 

جامعه اجرا شود.
پایان بخش این برنامه اهدای لوح به شرکت 
کنندگان ، پذیرایی و بریدن کیک تولد به یاد 

شادروان رامین شهرت بود.

است، تاکید شد .
 برگزاری کالس های آموزشی در 

کمیسیون بانوان یزد
های  فعالیت  ادامه  در  یزد  بانوان  کمیسیون 
فرهنگی خود، برای کالس های مختلف نام 

نویسی می نماید.
فانتزی(،  نان  نوع   ۲7 آشپزی)آموزش 
گرالوین(،  و  خیاطی)مولر  سنتی،  آشپزی 
دوزی(،  سنتی)زرتشتی  گلدوزی  کامپیوتر، 
خوشنویسی، تکه دوزی و موسیقی از جمله 
کالس هایی است که عالقمندان می توانند 
نویسی روزهای یکشنبه و سه شنبه  نام  برای 

هر هفته از ساعت 9 تا 11 صبح اقدام کنند. 
همچنین کالس های کتابخوانی، یوگادرمانی، 
برگزاری جشن ها به همراه برنامه پیاده روی 

آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسالمی 

با حضور دکتر اختیاری

با تصویب مجلس شورای اسالمی:

هزینه برق، آب، گاز اماکن دینی رایگان شد

آغاز به کار گردش جدید 

انجمن زرتشتیان تهران

در همایش رستار بررسی شد:

انواع آسیب های 
اجتماعی جامعه زرتشتی 

از جمله فعالیت هایی است که رایگان برگزار 
خواهد شد و شرکت در آنها آزاد است.

های  انجمن  فعالیت  صدورپروانه   
تفت و توابع وبنیاد ماوندادی 

های  انجمن  فعالیت  پروانه  کشور  وزارت 
زرتشتیان تفت و توابع و نیکوکاری ماوندادی 

را صادر نمود.
با تایید وزارت کشور و صدور پروانه فعالیت، 
گردش ۲0 انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد 
به ریاست آقای اردشیر کامه فعالیتش را آغاز 
کرد، انجمنی که انتخاباتش روز ۲0 اسفند ماه 

سال 1389 انجام شده بود.
همچنین با مجوز وزارت کشور،هیات مدیره 
ماوندادی  نیکوکاری  بنیاد  گردش  نخستین 
نیز فعالیتش را آغاز خواهد کرد، انجمنی که 

انتخابات آن روز 19 اردیبهشت ماه سال 1390 
انجام شد و آقای گودرز ماوندی فرنشینی آن 

را بر عهده دارد.
 استعفای سرپرست کتابخانه  یگانگي

نوشین فرامرزی سرپرست کتابخانه یگانگی 
در نامه ای به فرنشین انجمن زرتشتیان تهران 

استعفا داد.
براي  پیش  چندي  که  استعفایي  نامه   در  او 
سن«  »کهولت  فرستاده،  خسرویاني  رستم 
استعفایش  دالیل  جمله  از  را  »بیماري«  و 

برشمرده است .
شیوه اي  از  انتقاد  با  دیگری  جای  در  وی  اما 
 41 گردش  در  تهران  زرتشتیان  انجمن  که 
داشته اعالم کرد: من با این شیوه که مي گوید، 
همه چیز را باید کم کرد تا هزینه ها کاهش پیدا 

کند،  مخالفم. 
کار  نمي شود  حمایت  بدون  کرد:  تاکید  وی 

فرهنگي کرد. 
 نام نوبسی کالس های تابستانی موسسه 

خیریه پوروچیستا 
 نام نوبسی کالس های تابستان موسسه خیریه 

پوروچیستا در یزد آغاز شد.
در این دوره کالس های کشتی بافی، خیاطی 
پیرایش،  و  آرایش  شلوار(،  مانتو،  )دوخت 
کامپیوتر)برای همه سنین( ، نقاشی) همه دوره 
ها(، کیف دوزی با چرم، تابلو با کاموا، روبان 

دوزی، چند نوع کوسن برگزار خواهد شد.
عالقه مندان تا ۲0 خورداد ماه می توانند  برای 
به   11 تا   8 ساعت  از  روزه  همه  نویسی  نام 

موسسه خیریه پوروچیستا مراجعه کنند .

دوره جدید مجلس شورای اسالمی روز 
هفتم خورداد با مراسم سوگند نمایندگان 

منتخب، کار خود را آغاز می کند. 

هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب 
و گاز اماکن دینی اقلیت های دینی 

رایگان شد.
غیرمسلمان،  ایرانیان  نمایندگان  پیشنهاد  به 
رای  نهایت  در  و  تلفیق  کمیسیون  تصویب 
ماده  مجلس،  علنی  صحن  در  نمایندگان 
الحاقی ۲8 قانون بودجه سال 91 تصحیح شد. 
انشعاب  حق   و  مصرفی  هزینه  ماده  این  در 
برای مساجد، حسینیه ها و  برق، آب و گاز 

دارالقرآن ها رایگان شده بود. 
بودجه  الیحه  تقدیم  ابتدای  از  موضوع  این 
که  بود  مسلمان  غیر  نمایندگان  نظر  مورد 
»اماکن دینی اقلیت های دینی« نیز بتوانند از 

این یارانه استفاده کنند. 
طرح  از  پس  داخلی  نامه  آیین  طبق  بنابراین 
پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی و تایید ضمنی 
تلفیق  کمیسیون  گزارش  در  متاسفانه  اولیه، 

این مورد از قلم افتاده بود.

تایید  با  ماه،  چند  از  پس  سرانجام 
زرتشتیان  انجمن  برگزیدگان  اسامی 
، دوره  از سوی وزارت کشور  تهران 
جدید  اعضای  و  یافت  پایان  فترت 

اسفندیار اختیاری، نماینده منتخب زرتشتیان 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  نهم  دوره  در 
آسمانی  کتاب  به  گند  سو  با  مراسم  دراین 

با هماهنگی به عمل آمده، به طور ویژه این 
بازگردانده  تلفیق  کمیسیون  به  الحاقی  ماده 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  مجددا  تا  شد 
تصحیح این بند در کمیسیون تلفیق به عنوان 
اولین دستورجلسه مطرح و با اکثریت مطلق 

آرا به تصویب رسید. 
در  بودجه  قانون  بررسی  روز  آخرین  در 
اضافه کردن  با  الحاقی ۲8  بند  علنی،  صحن 
شده  شناخته  دینی  های  اقلیت  دینی  »اماکن 
در قانون اساسی« به تصویب نهایی نمایندگان 

مجلس رسید.
قانون  الحاقی  ماده  این  اساس  بر  بنابراین، 
بودجه سال 91 که پس از تصویب قابل اجرا 
برق،  انشعاب  حق  و  مصرفی  »هزینه  است، 
دینی  های  اقلیت  دینی  اماکن  گاز  و  آب 

رایگان است«. 
غیر  نمایندگان  تالش  با  که  مصوبه  این 
مجلس  نمایندگان  کلیه  همراهی  و  مسلمان 
جهت  این  از  رسید  تصویب  به  هشتم  دوره 

و  ورهرام  آتش  پای  حضور  از  پس 
سوگند ، کار خود را آغاز کردند.

تهران  زرتشتیان  انجمن   4۲ گردش  اعضای 
مهربان  موبد  حضور  در  و  تهران  درآدریان 
فیروزگری سوگند یاد کردند که یاری رسان 
در  حضور  با  سپس  و  باشند  جامعه  و  مردم 
نشست  نخستین  انجمن،  های  نشست  محل 

این دوره آغاز شد.
یکي از نخستین بحث هایی که درگردش 4۲ 

زرتشتیان کار خود را آغاز خواهد کرد.
در این رابطه ، موبد مهربان فیروزگری مانند 
را  اختیاری  اسفندیار  دکتر  گذشته،  دوره 
همراهی خواهد کرد و وی در حضور ایشان 
و مجلس سوگند خواهد خورد که در انجام 

وظیفه وکالت، امانتداری را رعایت نماید.
استقالل،  بر  نامه  سوگند  دیگر  بخش  در   
حقوق،  حفظ  و  کشور  اعتالی  و  آزادی 
تامین مصالح و خدمت به مردم تاکید شده 
برای  باید  نماینده  معنا  یک  در  که  است 
قدم  ایرانیان  و  ایران  بهروزی  و  پیروزی 

بردارد.
نیز  دوره  این  در  اختیاری  اسفندیار  دکتر 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی 
 75 از  بیش  آوردن  دست  به  با  که  است 
درصد آرا توانست برای بار دوم به مجلس 

راه یابد. 

ارزشمند است که با اجرا شدن فاز دوم طرح 
های  قیمت  افزایش  و  یارانه  کردن  هدفمند 
حامل های انرژی این هزینه ها و حق انشعاب 
رایگان می شودو بخشی از هزینه های جاری 

این مکان ها را از دوش متولیان برمی دارد.
قانون بودجه پس از تصویب نهایی در روز 
قانون  با  برای تطبیق  اردیبهشت  پنجشنبه ۲8 

اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

مطرح شد، تصمیم گیري براي  بازنگري در 
که  است  تهران  زرتشتیان  انجمن  اساسنامه  
باید با  یاری کارشناسان، بندهایی را به روز 

کرد یا تبصره هایی را به آن افزود.
انجمن،  جدید  گردش  هموندان  تایید  بنابر 
ارایه   براي  همگاني  مجمع  نشست  نخستین 
تراز و بیالن سال 1390، یکم تیرماه و دومین 
نشست مجمع، ۲۲ تیرماه برگزار خواهد شد. 
با وزارت  باید  پیشنهادي است و  تاریخ  این 

کشور هماهنگ شود. 
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گهنبار و سدره پوشی؛ همازوریی دیگر

َآغاز  با  ماه و همزمان  اردیبهشت  برگزاري آیین سدره پوشي همگاني، در  با   
نخستین چهره گهنبار سال، بیش از 30 تن از نوجوانان زرتشتي زاده با به تن 

کردن سدره و بستن کشتي  رسما  به جمع زرتشتیان پیوستند.
و جاودان  فراگیر  های  آموزه  از جمله  برابر خرد روشن  زندگی  راه  اراده گزینش  و  آزادی 
اشوزرتشت اسپنتمان است. از اینرو بایسته است که هر مرد و زن برابر خرد روشن و وجدان 
آگاه، راه خویش را برگزیند و در آیین نیکویی تن پوش سپید سدره را به تن کند و کشتی را به 
میان کمر ببندد و از آن پس تنها زاده خاندانی زرتشتی نیست بلکه هر زرتشتی زاده را با چنین 

آدابی زرتشتي یا بهدین می خوانند.
همتا،  بی  و  یکتا  بخش، خداوند  هستی  مهربان  یگانه  به  باورش  مقدس  پیمانی  برابر  همچنین 
اهورامزدا، نمودی دیگر می یابد و با گزینش آگاهانه پیامبری اشوزرتشت، برابر آموزه های 
روشن او خردمند و پویا، به تازه گردانیدن جهان و خشنودی اهورامزدا از راه خشنودی جهانیان 

و پاس داشت داده های نیک اهورایی می پردازد.
می شود،  برگزار  و همگانی  دسته جمعي  به صورت  پوشی  آیین سدره  است که  سالي  چند 
بدین ترتیب که چندین زرتشتی زاده با حضور چند موبد و جمعی از بستگان و بهدینان مشتاق، 
گردهم می آیند و این آیین انجام می گیرد که گاه هزینه این مراسم را خیراندیشانی به نام و یاد 
درگذشتگانشان مي پردازند، یا نهاد و سازمانی  برگزاري آن را عهده دار می شود و گاهی 

هم خانواده ها با هماهنگی برگزاری این مراسم را با یکدیگر سهیم می شوند.
بتوان گفت این مراسم جلوه بسیار آشکاری از همازوری و منش دهشمندانه  شاید 
زرتشتیان است. دو عنصری که در بسیاری از آیین های زرتشتی وجود دارد، به ویژه 
در برگزاری پنج چهره گهنبار، که هر چند فلسفه اش بخشش از داده های نیک 
خداوندی و هم بهره ساختن مردمان در برداشت از زمین و دسترنج خویش به 
نیت تندرستی باشندگان و شادی روان درگذشتگان است، نمودی دیگر می یابد.

در آیین هاي سدره پوشي همگاني اردیبهشت ماه، 16 تن از نوجوانان مدرسه 
راهنمایي رستم آبادیان در تاالر مارکار تهرانپارس و16 تن از نوجوانان نیز در 

تاالر خسروي، آیین مزدیسني را برگزیدند.
در مراسمي که در 14 اردیبهشت در مارکار تهرانپارس برگزار شد، نوجوانان مدرسه 
رستم آبادیان با نواي دف به همراه موبدان وارد سالن شدند و آیین سدره پوشي با نواي 

اوستاي موبدان آغاز و با بستن کشتي به کمر نوجوانان و سرایش تندرستي پایان یافت.
در این مراسم مسووالن جامعه زرتشتي از جمله اسفندیار اختیاري، نماینده زرتشتیان در مجلس 
شوراي اسالمي، رستم خسرویاني، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران حضور داشتند که در سخناني با 
شادباش به نوبسته کشتیان و اهداي پیشکش هاي جداگانه، از آنها خواستند تا در گسترش نیکي و 

راستي در جهان بکوشند. این مراسم با خواندن ترانه هاي شاد و نواي موسیقي به پایان رسید.

 در تاالر خسروي، آیین سدره پوشي، روز آدینه 15 اردیبهشت برگزار شد. در این آیین که به 
نامگانه شادروان موبد هرمزدیار خورشیدیان و همسر او بانو شهزادی )پدر و مادر موبد اردشیر 

خورشیدیان( برگزار شد، 14 پسر و ۲ دختر سدره پوش شدند.
در این آیین موبد اردشیر خورشیدیان گفت: اکنون که شما به دین زرتشتی پذیرفته شده اید، 
باید بر پایه  اصول دین زرتشتی، اخالق مدار باشید و بال اندیشه  نیک، گفتار نیک و کردار نیک 

را باز کنید و رو به باال بروید. 
وي افزود: شما با موبدان پیمان بسته اید که نبرد زندگیتان بر پایه  بهترین گزینش ها باشد. پس 

جز راست، مگویید و جز نیک، نجویید. 
خورشیدیان گفت: همواره چهار آتش درونتان را  نگهبان باشید: آتش فرهی را گرامی بدارید؛ 
پاسدار آتش زندگی باشید؛ با آتش عشق و همازوری یاد بگیرید که چگونه مهر بورزید؛ و 

خود را با آتش دانش بیارایید. 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  زرتشتیان  نماینده   اختیاری،  اسفندیار 

سدره پوشی جشنی زیبا و پُرمعنا و بزرگترین و مهم ترین رویداد زندگی هر زرتشتی زاده  است.
وي گفت:در این جشن دو ویژگی است که با هم معنا می یابند: یکی اندیشیدن است و دیگر 
آزاد بودن. اندیشه بدون آزادی و آزادی بدون اندیشه، معنا ندارد. ما اندیشه و آزادی را با هم 

داریم و بزرگترین جشن ما، به این دو بستگی دارد. 
اختیاری،  با اشاره به برگزاري آیین سدره پوشي براي جهاندیدگان گفت: زرتشتیان، در هر 
سنی که باشند و تصمیم بگیرند که سدره پوش شوند، مي توان این آیین را برگزار کرد و این 

مراسم می تواند پیوند دهنده نسل ها باشد.
 موبد رشید خورشیدیان و رستم خسرویاني نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. این مراسم 

با قدرداني از موبدان و پیشکش هدایایي به بسته کشتیان پایان یافت.
  برگزاري گهنبارها

در اردیبهشت ماه همزمان با آغاز نخستین چهره گهنبار، مراسم گوناگون گهنبار خواني برگزار شد. 
در تهران چهره گهنبار با برگزاري آیین واج یشت گهنبار با حضور همکیشان در آدریان تهران 

برگزار و پس از آن آیین هاي گهنبار از سوي ارگان ها و نهادهاي مختلف زرتشتی  برگزار شد.
باشندگي همکیشان در این آیین ها ورای به دست آؤردن آرامشی وصف ناپذیر از سرایش رسا 
و موزون کالم مانتره توسط موبدان خوش صدا و آگاه، امید و انگیزه تداوم برگزاری این آیین 
ها را نیز سبب می شود و همچنین فرصتي است براي تجدید دیدار با خویشان و دوستان و البته 

داشتن ساعتي شاد وراي همه مشکالت زندگي. 
امسال عالوه بر برگزاري آیین گهنبار در مکان هاي گوناگون، زرتشتیان شیراز، گهنباري را نیز 
با باشندگي در آتشکده فیروز آباد فارس برگزار کردند. همچنین جمعي از همکیشان به دعوت 
اشا و با همکاري انجمن موبدان به آتشکده آتشکوه در محالت رفتند و آیین گهنبار را بر روي 
بناي بازمانده از این آتشکده برگزار کردند.آتشکده آتشکوه محالت از بناهاي به جا مانده از 

دوره ساساني و متعلق به سازمان میراث فرهنگي است.  
 امسال مانند چند سال گذشته جمعي از پارسیان هند نیز با سفر به ایران و باشندگي در دامنه 
کوه البرز مراسم گهنبار را در آنجا برگزار کردند  همچنین جمع زیادي از همکیشان نیز در 
آخرین آدینه اردیبهشت ماه راهي دماوند شدند تا همچون سال گذشته آیین گهنبار را در دامنه 

این کوه زیبا برگزار کنند.
آیین گهنبار در یزد در همه محله هاي زرتشتي نشین  و به طور سنتي برگزار شد. بسیاري از 

خانواده ها در این گهنبار با پخش نان و لرک از باشندگان پذیرایي کردند. 
در کرمان نیز  آیین گهنبار با باشندگي همکیشان در آدریان این شهر و همچنین شاورهرام ایزد 

تهران برگزار شد.
آیین گهنبار، اگرچه آیین داد و دهش است، اما حضور همکیشان، همازوریشان و برگزاري 
آیین هایي بدون تشریفات با یاري و همراهي یکدیگر، از ویژگي هاي مهم  برگزاري گهنبار  

در این وانفساي زندگي ماشیني و مشکالت آن است.
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من وکودکی های سحرآمیز

هنر دکوپاژ

    منوچهر باستانی

    یسنا خادمی

از  تصویر  یک  یادآوری  ها  وقت  گاهی 
کودکی ها، شیرینی وصف ناپذیری به همراه 
با  را  آن  توان  نمی  عنوان  هیچ  به  که  دارد 
چیزي مقایسه کرد. خاطرات کودکی بخش 
ماست.  تک  تک  زندگی  از  ناشدنی  جدا 
انسان هایی که حتی کودکی تلخی نیز داشته 
با طعم  اند، یادآوری  سختی هایشان امروزه 
خوش و دلچسبی همراه است. نمی دانم چرا 
ما  کودکی  دوران  خاطرات  کنم  می  حس 
متفاوت  بسیار  فرزندانمان  امروز  خاطرات  با 
است. شاید پیشرفت تکنولوژی و تصویرهای 
به شدت رنگی زندگی مدرن امروز، این نگاه 
را به ما می دهد که بچه های ما برای فردای 

خود خاطرات شیرین کودکی را ندارند.
به گذشته که بر می گردیم و مزه آن روزها را 
که مرور می کنیم، می بینیم که برای رسیدن 
به کوچکترین نیازها باید فشارهای زیادی را 
تحمل می کردیم. به خاطر دارم که روزگاری 
برای داشتن کمترین پول تو جیبی چقدر باید 
آنها  و  رفتیم  می  کلنجار  مادر خود  و  پدر  با 
را راضی می کردیم تا مبلغی را  به ما بدهند 
و تازه به هنگام هزینه کردن آن پول هم می 
بایست حساب و کتاب پس می دادیم. یکی از 
خاطرات من بر می گردد به قصه های کودکانه 
و لذت شنیدن آنها در زمان کودکی. خاطرم 
هست که در دهه شصت داستان های معروف 
کودکانه  به صورت یک نمایشنامه موزیکال 
روی یک نوار کاست به همراه نسخه کتابی 
آن با عنوان قصه گو فروخته می شد و ما برای 

خریدن آنها چه شور و شوقی داشتیم.
داستان های دوست داشتنی همچون علیمردان 
خان، حسن کچل،کدو قلقله زن و.... خوب 
این  انتشار  انتظار  چشم  که  دارم  خاطر  به 
مادرم  به  من  اصرار  همیشه  و  بودم  نوارها 
ترین  شیرین  بود.  ها  داستان  نوع  این  خرید 
روزهای دوران کودکی من با این داستان ها 
می گذشت و بهترین آنها هم، همان داستان 
» حسن وخانم حنا در لوبیای سحرآمیز« بود. 
داستانی که در دو جلد منتشر شده بود و من 
با  آنقدر  و  بودم  شنیده  را  آن  بارها  و  بارها 
ریتم و شعر آن درگیر بودم که هنوز آن را به 

خوبی به یاد دارم.

از  نشانی  ای  شیشه  ویترین  همان  پشت  از 
شیرینی روزهای سخت تمرین گروه نمایش« 
من و لوبیای سحر آمیز« داشت. با اینکه زمان 
نمایش کوتاه بود ولی به خوبی توانست ذهن 
تماشاچیان کوچک و بزرگ را درگیر  کند 
دست  کلوچه  پخش  جدید  و  جالب  ایده  و 
پخت همسر آقا غوله،  به خوبی کودکان را 
در روی صحنه نیز همراه کرد و این پذیرایی 
مختصر از بچه ها به همراه شعرخوانی گروه 
نمایشی، فضای شادی را به زیبایی برای تک 

تک تماشاچیان ترسیم کرد.
اجرای کوتاه و تاثیرگذار نمایش من و لوبیای 
سحرآمیز، باعث شد تا هیئت داوران نخستین 
این  اصلی  جوایز  شهر،  تئاتر  جشنواره  دوره 
گروهش  و  خنجری  نسرین  به  را  جشنواره 

کاغذهای  از  استفاده  با  می توان  که  است 
کادو،  کاغذ  یا  رنگی  ،کاغذهای  روزنامه 
کوچک،  جعبه های  به  الک الکل  و  چسب 
میز، مبلمان و غیره جلوه ای دوباره  بخشید و 
وسایل کهنه و خسته کننده را با طرحی جدید 

و مورد عالقه مجددا مورد استفاده قرار داد.
را  نیاز  مورد  ابزار  کار،  آغاز  از  پیش  لطفا 
آماده کنید و بعد با مراحل مختلف آن آشنا 

شوید:
قلم مو، قیچی، روزنامه یا کاغذ کادو، چسب 

چوب، کیلر یا الک الکل
و حاال مراحل انجام دکوپاژ:

ابتدا از تمیز و خشک بودن شی ء مورد   -1
انجام  از  قبل  توانید  می  شوید.  مطمئن  نظر 
رنگ  یک  با  را  نظر  مورد  سطح  دکوپاژ، 
ارزان قیمت مثل رنگ های پالستیک موجود 
در بازار رنگ کنید، البته توجه کنید که اگر 
رنگ  دکوپاژ  از  قبل  را  نظر  مورد  سطح 

کرده اید، بگذارید کامال خشک شود. 
۲- تصاویری را که می خواهید برای دکوپاژ 
بزنید.  برش  کرده،  انتخاب  کنید،  استفاده 
بهتر  نتیجه کار  باشد،  نازک تر  هرچه تصویر 

خواهد بود.
3- عکس ها را قبل از چسب زدن روی سطح 
مورد نظر بچینید. آنها را می توانید به سلیقه 
خود هرجا حتی روی هم نیز قرار دهید. بعد 
تمام سطح کار را با چسب چوب آغشته کنید 
و قبل از اینکه کامال خشک شود تصاویر را 

تقدیم کنند. عنوان دومی بهترین کارگردان 
در  کودکان،  بخش  در  نویس  نمایشنامه  و 
حالی که در این جشنواره برای نفر اول هیچ 
تقدیر  لوح  با  نداشت،  وجود  ای  برگزیده 
وجایزه نقدی به نسرین خنجری تعلق گرفت.

بازیگران  عارف،  شبنم  و  عبدالرزاق  ساناز 
نخست  رتبه  پسرک،  و  مادربزرگ  نقش 
جایزه  و  افتخار  دیپلم  صاحب  و  زن  بازیگر 
نقدی بهترین بازیگران بخش کودک شدند، 
همچنین مهرداد مهدی، آهنگساز این نمایش 
شد  شناخته  برگزیده  آهنگساز  عنوان  به  نیز 
همراه  به  تندیس جشنواره  و  افتخار  دیپلم  و 

جایزه نقدی را نصیب خود کرد.
کسب چنین عناوینی در جشنواره ای که داوران 
صاحب نظر و شناخته شده ای در عرصه ادبیات 
رحمان  مصطفی  همچون  کودکان  نمایش  و 
کیانیان  داوود  و  لو  بهرام شاه محمد  دوست، 
داشت، بار دیگر هنر و توان این هنرمند زرتشتی،  
را در عرصه هنرهای نمایشی نشان داد و مطمئنا 
افتخاراتی از این دست، باعث سرافرازی جامعه 
زرتشتی در عرصه های فرهنگی جامعه بیرونی 

خواهد شد.
در بروشور این نمایش از خانه فرهنگ و هنر 
زرتشتیان و تعدادی از همکیشان نام برده شده 
بود که آنها را نیز در کسب این افتخار همراه 

و سهیم می کند. 
از  یکی  من  و  گذشت  نمایش  اجرای  روز 
بودم. فرصت  نمایش  این  تماشاچیان  معدود 
کم اجرا و عدم اطالع رسانی مناسب، شاید 
مهمترین دلیل برای عدم استقبال همکیشان از 

این نمایش بود، ولی مطمئنا همه کودکانی 
تماشاچیان  از  یکی  روز  آن  در  که 

خود  فرداهای  در  بودند  صحنه 
شیرین  از  یکی  عنوان  به  آن  از 

کودکی  خاطرات  ترین 
امیدوارم  کرد.  خواهند  یاد 
بیاید  وجود  به  امکانی  تا 
بتواند  خنجری  نسرین  که 
صورت  به  را  نمایشنامه  این 

تا  ببرد  صحنه  روی  به  عمومی 
امروز  ساز  بتواند خاطره  بار  دگر 

کودکان ما شود.

بچسبانید.
4- کار را ابتدا با قسمت های کوچکتر شروع 
چسب  آن  روی  و  بردارید  را  عکس  کنید. 
چوب بزنید. مطمئن شوید چسب را به تمام 
قسمت های عکس حتی لبه ها زده و جایی را 

جا نینداخته اید. 
نظر  مورد  سطح  روی  کامال  را  تصویر   -5
چوب   از  استفاده  با  یا  انگشت  بچسبانید.با 
بستنی برجستگی های عکس را کامال صاف 

کنید.
یا  کیلر   ( بزنید  براق کننده  عکس  روی   -6

الک الکل ( و بگذارید کامال خشک شود.
7- در مرحله بعد براق کننده را روی کل کار 

بزنید و تا زمان خشک شدن آن صبر کنید.
8- زدن الیه های بیشتری از براق کننده را تا 
رسیدن به نتیجه دلخواه ادامه دهید. می توانید 
این کار را تا وقتی لبه های تصویر کامال محو 
طوری  به  دهید  ادامه  شود،  یکی  زمینه  با  و 
که عکس جزئی از زمینه شده و جدا از آن 

به نظر نرسد.
شود.  خشک  کامال  کار  9-بگذارید 
می توانید از این وسیله جدید به عنوان دکور 
استفاده کرده یا آنرا هدیه دهید. نترسید این 
کار اصال سخت نیست، این یه تجربه جدیده 
قشنگتر کنه. رو  اتاقتون  تونه وسایل  می  که 

از کارهاتون  تجربه کردید  این کار رو  اگر 
عکس بگیرید و به دفتر پارس نامه بفرستید. 

به بهترین کارها جایزه داده میشه.

باعث  اتفاقی  پیش  روز  چند 
برایم  روزها  آن  مجددا  تا  شد 
زنده شود و این را مرهون لطف 
دوست عزیز و هنرمند همکیشی 
از  مرا  پیامک  با  که  دانم  می 
اجرای نمایش جدید خود با خبر 

کرد.
روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت 
جشنواره  دوره  نخستین  در  ماه 
تئاتر شهر و در بخش کودکان، 
نسرین خنجری با اجرای نمایش 
در   « سحرآمیز  لوبیای  و  من   «
در   18/30 و   16 سانس  دو 
عالقه  میزبان  شفق  فرهنگسرای 
مندان تئاتر کودکان بود. من این 
سانس  در  که  داشتم  را  شانس 
حضور  و  برسم  آنجا  به  دوم 
تعدادی از همکیشان و دیگر هم 
میهنان به همراه کودکانشان خود 
داد.  من حس خوبی  به  به خود 
شد  آغاز  نمایش  تاخیر  با کمی 
سالن  های  میانه  در  من  اینکه  با 
داشتم  سعی  ولی  بودم  نشسته 

نسرین  خود  و  تماشاچیان  العمل  عکس  تا 
خنجری را در پشت میز کنترولر دنبال کنم.

بود  نگذشته  نمایش  از  ای  دقیقه  چند  هنوز 
که ریتم زیبا و مالیم به همراه شعر نمایشنامه 
آنقدر  کرد.  صحنه  درگیر  مرا  حواس 
به  من  که  گرفت  اوج  زیبایی  به  ریتم  این 
هم  باز  و  برگشتم  خودم  کودکی  روزهای 
زنده  برایم  حنا  خانم  و  حسن  داستان  همان 
خنجری  نسرین  جدید  نمایش  موضوع  شد. 
مدرنیته  ولی  قدیمی  داستان  از همان  الهام  با 
شده به بحث آموزش مفاهیم اقتصادی برای 
با ورود غول قصه به  کودکان می پرداخت. 
العمل کودکان شور  همراه همسرش عکس 
هم  خنجری  نسرین  چهره  و  گرفت  بسیاری 

حس تنوع طلبی شان،  به کسب شناخت از 
کند.  می  بسیاری  کمک  پیرامونشان  محیط 
نیازی  نوجوانان  اتاق  دکور  تغییر  برای  پس 
فقط  نیست،  زیادی  وقت  یا  پول  صرف  به 
کافی است با هزینه ای کم ابتکار عمل را به 
آنها سپرده و بگذاریم خودشان با تغییر لوازم 
اتاقشان عالوه بر اینکه به محیط دلخواهشان 
تجربه  و  کنند  استقالل  احساس  بیابند  دست 

خلق آثار هنری زیبا را به دست آورند. 
تزیینی  روشی   «  Decoupage»دکوپاژ

می  خسته  اطرافمان  لوازم  از  گاهی  ما  همه 
شویم یا اینکه پول کافی برای تعویض وسایل 
محل زندگی خود را نداریم. نوجوان ها بیش 
از همه افراد خانواده روحیه تنوع طلبی دارند. 
و  ها  رنگ  با  بازی  که  هستند  سنی  در  آنها 
ارضای  بر  عالوه  زندگی،  محیط  های  فرم 
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كتابت  دوازده  جنوب  و  شمال  و  غرب  و 
است و آن حمیری، عربی، فارسی، عبرانی، 
بربری،  قبطی،  رومی،  یونانی،  سریانی، 
اندلسی، هندی و چینی است. ... اما كتابت 
عربی یك نوع دارد و در آن تفنن نیست، 
و  تجوید  حال  در  آن  های  قلم  خط  فقط 
فارسی  كتابت  ولی  كند.  می  تغییر  تعلیق 
كه  است  فن  هفت  دارای  و  است  متنوع 
متوكلی  جعفر  ابو  به  معروف  موبد  محمد 
)۲۵۰ هجری( ذكر كرده است. به گمان او 
هفت  با  خود  پادشاهی  هنگام  در  فارسیان 
می  تعبیر  را  خود  گوناگون  اراده  كتابت 
كردند و نام های آنها این است: آدم دفیره، 
كشته دبیره، نیم كشته دفیره، فرورده دفیره، 

راز دفیره، دین دفیره )وسف دفیره (. 
معنی  است،  عامه  كتابت  دفیره  آدم  معنی 
كشته دفیره كتابت تغییر یافته )گشته( است. 
معنی نیم كشته دفیره كتابت نیم تغییر یافته 
رسائل  كتابت  دفیره  فرورده  معنی  است. 
است. كتابت دین است و با این كتابت می 
نوشتند قرائات و كتاب های دینی خود را. 
و  است  الكتابات  جامع  دبیره  وسف  معنی 
از روم و  امم  لغات  بوده شامل  آن كتابتی 
قبط و بربر و هند و چین و ترك و نبط و 
عرب. كتابت عامه از میان آنها با بیست و 
هشت قلم رسم می شد و برای هر قلمی از 
آنها نام جداگانه ای بود، چنان كه گفته می 
شود در خط عربی و خط تجاوید و خط 

تحریر و خط تعلیق.« 
و  فن  بنابر  كه  است  شده  نوشته  همچنین 
است  داشته  ویژه  خطی  گروه  هر  شغل، 
آنچه  و  فراموش شده  ها  نام  آن  بیشتر  كه 
دفیره  داد  است:  مانده چنین  یاد  به  آنها  از 
)خط ویژه نوشتن حكم ها و قضاوت ها(، 
حساب  نوشتن  )برای  دفیره  همار  آتشان 
)برای  دفیره  همار  روانگان  آتش(،  های 
)برای  دفیره  همار  شهر  ها(،  وقف  نوشتن 
)برای  دفیره  همار  كده  خراج(،  نوشتن 
گنج   ، دارالملك(  های  حساب  نوشتن 
آهر  خزاین(،  كتابت  )برای  دفیره  همار 
همار دفیره )برای نوشتنی های اصطبل ها(. 
 3۷۷ سال  در  كه  الفهرست،  در  ندیم،  ابن 
: » عبداهلل  هجری نوشته شده است، گوید 
بن مقنع )وفات 1۴۴ هجری( گفت فارسیان 
آنهاست  از  بودند.  كتابت  هفت  دارای 
دفتریه  دین  می شود  نامیده  و  دین  كتابت 

و با آن اوستا را می نویسند.« 
تمدن،  آثار  نابودی  و  مغول  فتنه  از  پس 
ایران، دیگر مطلب تازه  به ویژه در مشرق 
به  انواع خط  تاریخ و مخترع و  ای درباره 
نوشتن  ولی خوشبختانه  نمی خورد،  چشم 
های  پژوهش  و  عربی  و  فارسی  به  كتاب 
این  به  از چند هزار سال پیش  صدا شناسی 
طرف همیشه در ایران ادامه داشته است. در 
پایان به جرات می توان گفت: »كامل ترین 
اوستا  خط  امروز،  به  تا  جهان  الفبای  خط 

)دین دبیره( است«.

در تمدن  ایرانی 
قرن  فرهنگ طول  بر  ها 

ویژه  تاثیر  و  گوناگون  نفوذ  های  تمدن  و 
ای داشته و بر ملل و اقوام دیگر نیز اثرات 
است.  گذاشته  باقی  ای  ارزنده  و  پایدار 
دانش هایی  از  نوشتن  و  صحبت  هنگام 
چون پزشكی، فلسفه و ریاضیات در زمان 
همچون  كشورهایی  كه  می بینیم  باستان، 
یونان سردمدار علوم در جهان شناخته می 
بر سیر  با نگاهی گذرا  شوند در حالی كه 
مقایسه  و  یونان  و  ایران  در  دانش  و  علم 
در  یونانیان  كه  می یابیم  در  دو كشور  این 
حقیقت وامدار ایرانیان بوده اند. مردم ایران 
همواره دانشمندان بزرگی را در رشته های 
جهانیان  به  ادبی  و  علمی  گوناگون 
میان  این  در  و  اند  شناسانده 
همواره  زرتشتیان  حضور 

پررنگ بوده است.
های  اختراع  از جمله  خط، 
رود.  می  شمار  به  بشری 
اروپایی  كهن  اسناد  در 
شود  نمی  دیده  مدركی 
كه از مخترع خط نامی برده 
باشد. در ایران، خوشبختانه از 
و  اسناد  توان  می  تاریخ  البالی 
گونه  به  كه  یافت  تاریخی  مداركی 
دهند.  می  نشان  را  الفبا  تاریخ  روشن  ای 
با مرور منابع تاریخی كه برخی از آنها به 
اند،  شده  آورده  ادامه  در  كوتاه  ای  گونه 
می بینیم كه خط دین دبیره نیز از خط های 
بسیار مهم و پر كاربرد و در واقع یكی از 

نخستین ها بوده است.  
گوید:  می  الوزراء،  كتاب  در  جهشیاری، 
ها  كتاب  لهراسب  بن  گشتاسب  از  »پیش 
و رسائل كم بود، ولی در هنگام پادشاهی 
خط  و  نمود  ظهور  زردشت  گشتاسب، 
عجیب خودش را برای همه زبان ها آورد 
این  در  و  آموختند  نوشتن  و  مردم خط  و 

كار ماهر شدند.« 
االشراف،  و  التنبیه  كتاب  در  مسعودی، 

» پیش از هر چیز ای دانای بزرگ هستی بخش
تو را با دست های برافراشته نماز می گزارم

تا در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد 
و دانش،

روان آفرینش را خشنود سازم.«                                                     
گاتها هات28-بند1

آیا تاكنون از خود پرسیده ایم كه چرا آغازین بند پیام 
مانتره با نمازگزاری آغاز شده است؟ آیا به مفهوم نماز 
توجه كرده ایم؟ آیا این اندیشه را داشته ایم كه راستی 
و درستی چیست؟ و خرد و دانش چه تمایزی با هم 
دارند و خشنودی روان آفرینش به چه منظوری است؟

از نظر نگارنده، نماز در اوج سپاس قرار دارد، به این 
صورت كسی برایمان كاری انجام می دهد و ما از او 
انجام می شود، ارزشی  سپاسگزاری می كنیم. عملی 
با قدردانی به آن پاسخ  را برای ما ایجاد می كند كه 
می دهیم. رویدادی رخ می دهد و نعمتی را برای ما به 

ارمغان می آورد كه شكرگزار خواهیم شد. 
به  را  ما  كه  كند  می  ایجاد  ما  در  تاثیری  رویدادی، 
ستایش وا می دارد و این تاثیر به ما حركتی می دهد كه 
نیایش شكل می گیرد و با گرد آمدن تمام این مراحل 
به نماز می ایستیم كه لحظه وصل برای دریافت انرژی 
از كل كائنات است و با این دیدگاه، اشوزرتشت، نماز 

به این مفهوم را در ابتدا آورده است.
و  راستی  قانون  اساس  بر  كامال  كه  اهورا،  آفرینش 
هر جز  اساس آن  بر  و  است  بنیان شده  »اشا«  درستی 
دلیلی برای بودن در جهان هستی دارد، آنقدر شگرف 

است كه تنها می توان با نماز آن را سپاس گفت. 
نكته در اینجاست كه پیش از هر چیز این امر صورت 
به  از رویداد شاید  زیرا كه سپاسگزاری پس  بپذیرد، 
گونه ای معامله را تداعی كند كه با رسیدن به خواسته 
مان به انجام می رسد و اگر پیش از هر چیزی قدردان 
دانایی مزدا باشیم، این امكان را داریم كه قانون راستی 
را بشناسیم و با ابزار دانش كه درجه ای از آگاهی است 
و همچنین خرد كه مفهوم روشن ضمیری را بیان می 
كند، فرصت ساخت جهانی با آرامش و شكوفایی و 
بدینسان  و  فراهم كنیم  انسان و جهانیان  برای  را  آباد 
مطابق قانون اشا رفتار كنیم و به گسترش آیین راستی 
بپردازیم و خشنودی روان آفرینش كه همان شناخت 

راستی است را به دست آوریم.
اهمیتی  چنان  از  گاتها  از  بند  این  نگارنده،  نظر  به 
برخوردار بوده است كه پس از اشوزرتشت در بخش 
به  ستایش،  و  قدردانی  مفهوم  اوستا،  گوناگون  های 
به طوری كه هر جا كلمه  فراوانی آورده شده است. 
» یزه مئیده«  و » فرسسته یئه چه« آمده است، مفهوم 
ستایش وجود دارد و منظور آن تاثیری است كه آن 
ستوده بر ما می تواند داشته باشد تا با در نظر گرفتن 
ویژگی ها و صفات آن به این آگاهی و دانش برسیم 
كه ما می توانیم خود را با این ویژگی ها همسو نماییم 
بتوانیم  كه  برسیم  ضمیری  روشن  از  ای  درجه  به  و 
در  معنی  تمام  به  آنگاه  و  گیریم  بر  در  را  هرچیزی 
جایگاه نماز بایستیم و در آن زمان نه نفس ما كه » من« 

وجودی ما باشد و حقیقت ذات آفرینش. 

در  سال كه 
هجری  شده 3۴۵  نوشته 

است، می نویسد: »زردشت كتاب اوستای 
های  سوره  عدد  و  آورد  را  خود  معروف 
در  ای  سوره  هر  و  بود  یك  و  بیست  آن 
دویست ورق، و عدد حرف ها و اصواتش 
و  حرف  هر  و  صوت،  و  حرف  شصت 
آنها  از  و  داشت  جداگانه  شكل  صوتی 
اسقاط  هایی  حرف  و  تكرار  هایی  حرف 
اوستا  زبان  مخصوص  كه  زیرا  شوند  می 
نیست. این خط را زردشت احداث كرده و 

مجوس آنرا دین دبیره می گویند.« 
كه  كرد  احداث  دیگری  خط  »زردشت 
كلی  خط  یعنی  دبیره  كسب  آنرا  مجوس 
دیگر  امم  لغات  خط  این  با  و  گویند  می 
می  را  غیره  و  طیور  و  حیوانات  صدای  و 
نوشتند. عدد حرف ها و اصوات این خط 
یكصد و شصت حرف و صوت است و هر 
حرف و آوایی، صورتی جداگانه دارد. در 
خط های امم دیگر، خطی كه دارای حرف 
های بیشتر از این دو خط باشد نیست، زیرا 
می  رومی  خط  آنرا  اكنون  كه  یونانی  كه 
گویند، بیست و چهار حرف دارد و در آن 
»ح خ غ ه ذ ض« وجود ندارد. فارسیان غیر 
احداث  آنرا  زردشت  كه  خط  دو  این  از 
این  از  برخی  دارند.  دیگر  خط  پنج  كرد 
در  و  داخل  نبطی  كلمات  آن  در  ها  خط 

برخی داخل نمی شود.« 
الذهب،  مروج  كتاب  در  مسعودی، 
اهل  از   ... اسپنتمان  پور  »زردشت  گوید: 
آذربایجان بود و او پیغامبر مجوس است و 
كتاب معروف را كه عوام آن را زمزمه می 
گویند و مجوسان آنرا ابستا می نامند آورد. 
برای  او  كه  كتاب  این  معجم  ها  حرف 
ایشان آورد شصت حرف معجم دارد. در 
حرف ها زبان های دیگر حرف ها معجم 

بیشتر از این نیست.« 
حمزه اصفهانی، در كتاب خود التنبیه علی 
ترین  »مهم  گوید:  التصحیف،  حدوث 
شرق  سكان  از  جهان  مردم  های  كتاب 

نماز، گنج پیام مانترهنوآوری زرتشتیان در خط
   موبدیار پروا نمیرانیان

   موبد دکتر مهراب وحیدی

ادبیات شفاهی )17(  
 )به لهجۀ خرمشاهی(

    ناهید استقامت
1- hār ki črā̊ ruš e kra, xā-š še 
pā̊ e niga.

پُا  ِشه  ْكَره، خاش  اِ  هار كی چُرو روش   -1
اِ نیَگه.

یعنی: هركس چراغی می افروزد، خودش پای 
آن می نشیند ]و نخست خوِد او، از روشنایی 
وظیفة  كه  كسی  مثال  می شود؛  مند  بهره  آن 
تعلیم و تربیت دیگران را بر عهده دارد، بیش 

   چند ضرب المثل و اصطالح جدید

از همه خودش بهرة آن را می برد[.
2- jā e kā̊re, jā e šne; gənom e 
kā̊re, gənom e šne.

۲- جا اِ كاِره، جا اِ ْشنِه؛ ِگنُوم اِ كاِره، ِگنُوم 
اِ شنِه.

برداشت  جو  می كاری،  جو  ]اگر[  یعنی: 
گندم  می كاری،  كندم  اگر  و  میكنی؛ 
كنی،  نیكی  اگر  ]بنابراین  می كنی  برداشت 
نیكی می بینی و اگر بدی كنی، بدی نصیبت 

می شود[.
مانند  ضرب المثل-  دو  این  مضمون 
تِه چاه  همیشه  »چاه كن،  فارسی  ضرب المثل 
موبد  اندرزنامه  پهلوی  كتاب  در  است«- 

آذرباد َمهرسپندان نیز آمده است. 

har kē hamēmālān rāy čāh 
kanēd, xwad andar ōftēd.

در  خود  َكنَد،  چاه  رقیبان  برای  كس  هر 
اُفتد. ]آن[ 
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سـرای تنـهایـی
     سیما دینیاریان

سراغ  به  دغدغه  و  پرآشوب  زمانه  این  در 
سرایی رفتم در یكی از همین خیابان هایی كه 
خیلی ها خیلی وقت ها از آن می گذرند. از 
مقابل همین سرای ساكت نیز عبور می كنند 
بزرگ  و  كوچك  دغدغه  یك  و  هزار  اما 
چنان در ذهن آدم های این شهر باال و پایین 
می پرد كه شاید حتی نشانی این سرا را هم از 

تابلویش نخوانند.
با  كه  بود  تعطیل  روز  یك  بهاری  نیمروز 
دوستی عزم رفتن به آنجا را كردم. چند باری 
آنجا  به  سری  گاهی  كه  بودم  شنیده  او  از 
بار  نخستین  برای  بار  این  باالخره  و  زند  می 
مسیر  فردوسی  میدان  از  همراهی اش كردم. 
را در پیش گرفتیم . به كوچه رسیدیم ،داخل 
كوچه در میان خانه های نوساز و قدیمی در 
سبز رنگی جلب توجه می كرد و بر سر در 

آن تابلویی.
همین جا بود. زنگ در را زدیم و وارد شدیم. 
مهیای  بود  ای  خانه  پاكیزه،  و  بود  آراسته 
مهمان اما گویی هیچكس بر درش نمی زند. 
اینجا  راهند،  به  چشم  هایش  آدم  همه  اینجا 
دلی كوچك  با  اما  بزرگند  هایش  آدم  همه 
آب  زیبایش  و  نقلی  حیاط  رنجور.  جانی  و 
تخت  چند  با  بود  بانی  سایه  بود،  پاشی شده 
و میز برای استراحت و گاهی هم صرف غذا 

در هوای آزاد.
توان  می  تقریباً  شدیم،  همكف  طبقه  وارد 
مبل  چند  بود،  آنجا  پذیرش  فضای  گفت 
اتاق  چند  با  راهرویی  و  آكواریوم،  راحتی، 
روز   . آنجا  كاركنان  و  مدیریت  به  مربوط 
تعطیل بود مدیر و اعضای هیات مدیره آنجا 
حضور نداشتند. فضا آراسته و مرتب بود و تا 

حدودی دور از ذهن من.
دوستم به سراغ دوستی رفت كه هر ماه چشم 
انتظار دیدنش هست ومن از روی كنجكاوی 
سری به طبقه پایین تر زدم ،آشپزخانه و سالن 
ما  كه  ساعتی  خالی.  و  تمیز  بود،  غذاخوری 
رسیدیم از صبحانه گذشته بود. خانمی بسیار 
خوشرو و مهربان در آشپزخانه مشغول به كار 
بود . پس از سالم و احوال پرسی مختصری 
كوتاه از كارش گفت و اینكه تمام تالششان 
را می كنند تا خوراكی سالم و مقوی را برای 
اهل این خانه مهیا كنند. از پله ها كه باال می 
آمدم با خودم گفتم حتما همین احساس آرام 
و خوب این بانوی پرتوان، طعم خوراك را 

خوشتر می كند.
مكان  رفتیم  اول  طبقه  به  آسانسور  با 
نگهداری مادرها و مادربزرگ ها بود. یكی 
می  شانه  را  موهایش  و  بود  آمده  حمام  از 
بی  و  بود  خورده  زمین  صبح  دیگری  زد، 
رمق روی تختش خوابیده بود، یكی داشت 
روی  دیگری  و  كرد  می  تماشا  تلویزیون 
دیگری  زد.  می  داشت چرت  كنارش،  مبل 
خیره مانده بود به نقطه ای و آرام نشسته بود. 
یكی دیگر هم دستش لرزیده بود و چایش 

نخورده ریخته بود.
چشمان   . داشت  غریبی  هوای  و  حال  اینجا 
این آدم ها جور دیگری بود. حرف ها برای 
گفتن داشت. شاید به این خاطر بود كه كمتر 
نگاهشان به نگاهم گره می خورد. می گویند 
چشم  و  است  چشمانشان  در  ها  آدم  راز 
نامالیمات  از  خسته  ها  آدم  این  از  بسیاری 
 . بود  ها  وفایی  بی  و  ها  بدعهدی  و  زندگی 
پنهان  ،اگرچه  آب  پر  دیدم  چشمانی  حتی 
ای دستمال  تكه  یا  با گوشه روسری  آرام  و 

پاك می شد. 
به  چرا  نشستم.اینكه  دلشان  درد  پای  كمی 
دارند؟  دوست  را  اینجا  و  اند  آمده  اینجا 
نشنیده  و  كنند  سكوت  دادند  ترجیح  برخی 

بگیرند و چند تایی اما درد دل كردند.
فرزندانش گفت كه  مهری  بی  از  یكی شان 
حوصله او را كه تنها بوده،نداشتند و به اینجا 
بی كسی  و  تنهایی  از  آوردندش، و دیگری 

پدرها  دوم  طبقه  است.  شده  مسدود 
و پدربزرگ ها جمعشان جمع است.

چند تایی در فضای نشیمن بین اتاق ها 
تا  هستند  تلویزیون  تماشای  مشغول 
شاید كمی ذهنشان را به بازی بگیرد. 
كه  خواسته  خودش  تنهایی  از  یكی 
عزیزانش  هم  حاال  و  اینجا  بیاید 
یكی  هستند.  احوالش  جویای  گاه 
خوب  توان  فرزندانش  و  است  بیمار 

نگهداری كردن از او را نداشته اند.
بهانه  و  دلیلی  یك  هر  حضور  برای 
ای هست. نگاهشان می كنم . برخی 
با غرور مردانه  آراسته مرتب و هنوز 
اگر چه با تكیه بر عصا و دسته تخت 
از  خسته  و  ریشی  ته  با  اما  برخی  و 
انگار گذر عقربه  ها،  و آدم  روزگار 

های ساعت را به تماشا نشسته اند.
این طبقه هم آقایان آرام و صبوری هستند كه 
یاری می دهند.  امورشان  انجام  را در  پدران 

فرصتی برای گفت و گو نیست . 
آنقدر هوای تنهایی اینجا برایم سنگین است 
 ، كنم  می  نظر  رفتن صرف  باال  طبقه  از  كه 
كسانی  آنجا  در  گویند  می  كه  خصوص  به 
های  مراقبت  به  نیاز  كه  شوند  می  نگهداری 

بسیار ویژه پزشكی دارند.
ندارم.  را  تحملش  دیگر  كنم  می  احساس 
یكبار دیگر نگاهم را به اطراف می چرخانم.

آراسته،  و  مرتب  است،  مهیا  امكانات   
دیوار،  روی  شده  نصب  زیبای  تابلوهای 
مبلمان راحت و رنگی، اتاق ها و تختخواب 
های مناسب و تمیز، كاركنان آرام و پر تالش 
اما باز هم انگار چیزی بیشتر از همه اینها كم 

است.
اینجا مادربزرگ ها قصه شان هذیان است و 
به جعبه  مانده  پدربزرگ ها دلخسته و خیره 
بی  اینجا جادویش  این جعبه  انگار  اما  جادو 
فراموشی  طلسم  در  اینان  كه  چرا  است  اثر 

وامانده اند.
بزرگیشان  همه  با  باز  ها  آدم  اینجا  انگار 
كوچك می شوند، به همان ناتوانی، به همان 
سادگی، به همان نازك دلی. باز باید غذا به 
دهانشان چشاند، باز آهسته قدم از قدم برمی 
اما نه دست در دست  دارند مانند طفلی نوپا 
جنس  از  عصایی  بر  زده  تكیه  بلكه  مهربانی 

چوب یا فلز. 
خانه  اینجا  است،  سالمندان  سرای  اینجا 
مادرها و پدرها، مادربزرگ ها و پدربزرگ 
زمانه  رسم  گویی  است.  شده  فراموش  های 
است انگار عادت این روزهاست، بهانه زیاد 
حرمت  انگار  اینان.  واگذاشتن  برای  است 
مهربانی  دانستن  قدر  بزرگترها،  داشتن 
هایشان، شنیدن قصه مادر بزرگ، نشستن بر 
زانوی پدربزرگ، دامان پر مهر مادر و دستان 
نان آور پدر در این دنیای بی رحم آدم های 
های  ماشین  و  سیمانی  های  خانه  و  آهنی 

فوالدی جایی ندارد. 
سالمندان،  سرای  اند  نوشته  درش  بر  اینجا 
نمی  را  خانه  بوی  اما  است  بزرگان  خانه 
دهد. از كتیبه درون حیاط خواندم كه شش 
نمی گذرد و  این مكان  بنای  از  بیشتر  سالی 
مادر  و  مادران  از  توجهی  قابل  تعداد  امروز 
بزرگ ها و پدران و پدربزرگ های ما اینجا 

هستند. 
این مكان  اداره  نوشتن از حكایت ساخت و 
البته  كه  دیگر  نوشتاری  برای  است  ای  بهانه 
جز با پاسخگویی و همراهی دست اندركاران 

میسر نخواهد شد. 

پارس  تا  است  باقی  كه  روزی  چند  همین 
بزرگی  بلغزد،  زیر غلتك های چاپخانه  نامه 
رخت  دیگر  دیاری  به  خانه  همین  اهالی  از 
بربست و هنوز ذهن من آخرین تصویر او را 
مدام مرور می كند، آن روز هیچ عكسی را 
در حافظه دوربین ثبت نكردم چون شرمنده 

بودم و بیزار از این همه تنهایی و فراموشی. 
یكی از كاركنان آنجا می گفت بدترین اتفاقی 

از  باید  راحتی  به  اینكه  افتد  می  اینجا  كه 
آدم ها دل بكنی ، آدم هایی كه ماهی، 

بوده  مهمانت  یا حتی روزی  سالی 
و  تحملش  است  سخت  و  اند 
های  احساس كنی چشم  اینكه 
دیگری هم نگران و غمگین او 
را تا جایگاه ابدی بدرقه می كنند 
انگار می گویند تو رفتی ما هم 

در راهیم.
جایگاه  از  را  ذهنمان  بیایید 

قضاوت پایین بیاوریم و بی آنكه 
در پی خطا و خطاكار باشیم، چشم به 

واقعیت امروزمان باز كنیم .
برای  امن و آسوده ای است  اینجا خانه  اگر 
این بزرگان ناتوان و رنجوری كه روزمرگی 
هایمان امان مراقبت مداوم و درست را به ما 
موجهی  عذر  مهاجرت  و  سفر  یا  دهد  نمی 
برای واگذاشتن آنان است، یا اصال این خانه 
ما  جامعه  و  فرهنگ  وارد  را  غریبی  معنای 
این  میان  دیگری،  بهانه  و  دلیل  هر  یا  كرده 
همه دقایق و ساعات در گذر ،گاهی اندك 
زمانی مهمان این خانه و اهلش شویم زیرا كه 
همان بهانه ها و دالیل ،روزگاری شاید ما را 

هم به كنج این خانه راند. 
كاش نبض زندگی را احساس كنیم و دریابیم 
عبور برق آسای زمان را و فراموش نكنیم كه 
كرانش،  بی  مهر  و  مادر  زمزمه الالیی  به  ما 
قصه  به  امنش،  حضور  و  پدر  آوری  نان  به 
لبخند  به  وجودش،  عطر  و  مادربزرگ  های 
پدربزرگ و آرامش نگاهش در اكنون آب 
تنی می كنیم و تیك تاك زمان گیسوی ما 
را هم گرد سپید خواهد پاشید، دستانمان را 
خواهد لرزاند، چهره مان را چروك خواهد 
انداخت و قدم هایمان را مردد خواهد ساخت، 
اما دلمان همچنان عاشق خواهد ماند، مهرمان 
همچنان مهربانی می طلبد، نگاهمان همچنان 
از درهای بسته گریزان خواهد بود و ذهنمان 
همچنان در  گذر زمان و یادگارهایش جست 

و خیز خواهد كرد.
آنچنان كه  نیست  زمانی  تا آن روز خیلی  و 

مادر بزرگی بر در كمدش نوشته بود:
موی سپیدم فلك به رایگان نداد              

آن را به نقد جوانی خریده ام

خودش گفت و اینكه خوب است كه چنین 
خانه ای هست و همه حال هم را درك می 
و  تنهایی  از كنج  بهتر  و  با هم هستند  كنند، 

مایه زحمت دیگران بودن، است .
كه  گفت  می  پیشینش  روزگار  از  مادری   
برو بیایی داشته و مال و منالی دارد و خانمی 
می كرده اما حاال از بد حادثه گذرش اینجا 

افتاده و...
انگار همه آدم های اینجا گم كرده ای دارند. 
گم كرده ای كه باز می جویندش . محبت ، 

توجه ، احترام.
ندارم،  گله  هایم  بچه  از   : می گفت  مادری 
خاص  های  درگیری  و  مشكالت  هم  آنها 
توقع  كه  نیست  انصاف  دارند  را  خودشان 
و  باشند  داشته  هم  مرا  حوصله  باشم  داشته 
كه  ام  راضی  و  راحتم  اینجا  باشند.  مراقبم 
آنها هم زندگی آرام و بی دغدغه خودشان 

را داشته باشند.
هم  من  فرصت  اما  است  بسیار  ها  حرف 
است.  اندك  بیرونی  های  آدم  همه  مثل 
خداحافظی می كنم و بیرون می آیم . دم در 
پیرزن خوشرویی كه تا حاال شنونده بود آرام 
صدایم می زند، شیرینی نقلی قرمز رنگی را 
در دستهایم می گذارد و آرام می گوید : پیر 

شی كه اومدی...
ومن می مانم كه ....

بر  ای  بوسه  كنم  می  و جور  را جمع  خودم 
پیشانی اش می زنم و راه خروج را در پیش 

می گیرم.
منظم،  كاركنان  بودن  تعطیل  روز  وجود  با 
هستند.  كار  مشغول  دلسوزانه  و  پاكیزه 
قرار  خدمات.  كادر  و  پرستاران  پزشكان، 
دارم  دوست  بزنم.  حرفی  كسی  با  نیست 
بی  همه  كنم.  حس  را  آنجا  واقعی  دنیای 
مشغولند  كارهایشان  به  غریبه،  من  به  توجه 
انگار آنقدر كار هست كه حوصله ای برای 

توجه به یك غریبه نباشد.
به چهره هایشان نگاه می كنم. یكی چهره اش 
از كارش لذت می  انگار  آرام است و شاد، 
برد، دیگری خسته و كم طاقت، انگار از سر 
نیاز بر این كار است.  تازه می فهمم از هم 
وطنان غیر همكیش نیز یاری رسان ما هستند. 
یكی از پزشكان با صبوری و خوشرویی، می 
را سپاس گزار است كه فرصت  گفت خدا 

خدمت دارد و كاری از دستش برمی آید.
با یكی از خانم های پرستار دوستانه گپ می 
آدم  با  برخورد  و  كارش  مشكالت  از  زنم، 
را  كارم  گوید:  می   . پرسم  می  اینجا  های 
افتد كه  می  اتفاقاتی  اما گاهی  دارم  دوست 
می  دهی.  قورتش  توانی  می  بغض  با  تنها  
شان  دلخوشی  گاهی  اینجا  های  آدم  گوید 
شود  می  خالصه  بچه  یك  دلخوشی  درحد 
مثل گرفتن حبه ای قند یا آب نباتی كه نباید 
به خاطر بیماری قند بخورند، آن وقت است 
رویشان  به  كه  باشی  سنگدل  خیلی  باید  كه 

نه بگویی. 
همكارش كه تازه آمده می گوید: اینجا باید 
بتوانی  باید  رحم.  بی  هم  باشی  مهربان  هم 
احساساتت را كنترل كنی و همراهشان شوی.

دهه  غرور  كه  كنی  عمل  ای  گونه  به  باید 
هایشان را نشكنی چرا كه ما صدای شكستن 
غرورشان را لحظه ورود به اینجا می شنویم و 

دیگر طاقتی برایشان نیست.
است،چقدر  پیچیده  ها  آدم  دنیای  چقدر 

حرف برای گفتن دارند.
ورودی  روم،  می  دوم  طبقه  به  آسانسور  با 
نرده  با  ایمنی  حفظ  برای  پله  راه  از  طبقات 
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توریا
گذری بـر موسیـقی دوران سامانیان  

به شجاعت  را  او  دیار سامان،  مردمان  بود كه  دهقانی 
از  زرتشتی  دهقانی  خداه،  سامان  ستودند.  می  مدیری 
نواحی بلخ و به قولی سمرقند و مالك قریه سامان و آن 
نواحی بود. او از زمان خالفت مأمون در خراسان، یعنی اندكی 
پیش از روی كار آمدن طاهریان، در بخشی از ماوراء النهر، حكومت های 
به عهده داشت.  بود،  آنها واگذار شده  به  به حكم خلیفه  را كه  مستقل كوچكی 
سامانیان نسب خود را  به دنبال به دست گرفتن قدرت به بهرام چوبینه، سردار 
معروف زمان ساسانیان می رساندند. مؤسس این سلسله، نصر اول و عده ای از 
فرمانروایان برجسته آن، توانسته بودند دورانی از آرامش نسبی را برای ایرانیان 
این  ثبات  نبود.  نیز چنین  همیشه  و  نبودند  آنان چنین  همه  البته  آورند،  فراهم 
بازگرداندن شیوه  برای  زیاری،  مرداویج  توسط  هایی كه  با كوشش  سرزمین 
حكومت پیش از اسالمی صورت گرفت و همچنین با افراط گری های دینی 
پادشاه سامانی، نصر دوم كه در اواخر زندگی خود به مذهب اسماعیلی گروید و 

از این راه خود را با دستگاه خالفت درگیر كرد، فراهم شد.
با  برخوردار شد.  فراوانی  پیشرفت و شكوفایی  از  فارسی  ایران سامانی، زبان  در دوره 
آنكه سامانیان در امور اداری زبان عربی را به كار می بردند و آنرا شعار وحدت خالفت می 
شمردند، امكان آنرا فراهم آوردند تا شاعرانی ایرانی همچون رودكی  و دقیقی از نخستین 
كسانی باشند كه با گونه ای از زبان ملی خود كه از تكمیل و تلفیق لهجه های محلی گوناگون 
فراهم آمده بود، مطلب بنویسند .این زبان در دربار سامانیان پذیرفته شد و سرانجام به عنوان 
زبان فارسی جدید رواج پیدا كرد كه با اندكی تغییرات آوایی تا زمان حاضر بر جای مانده 
است. از آن پس این گویش ها در نواها و موسیقی ما نیز به كار رفت. خوانندگان خوش صدا 

الفاظ جدید را می خواندند و با تاثیر زبان نو، ساز ایرانی هم نو نواخته شد.
موسیقي ایران در دوره سامانیان با دست مایه اي از موسیقي دوران باستان ایران به پیشرفت 
خود ادامه داد و موفق شد به دستاوردهاي مهمي در زمینه مطالعات علمي و تحقیقي دست 
یابد. در این دوره علم موسیقي مورد توجه قرار گرفت و حتي مایه هاي باربد )دستانها( در 
مناطق گوناگون خراسان و ماوراءالنهر متداول گشت. جداي از آن نوعي موسیقي استادانه 
و هنري ماهرانه بر مبناي سنن موسیقي قدیم ایران نیز در شهرهاي گوناگون ایران آن زمان 
رواج داشت كه از آن به نام طرایق و رواسین قدیم خراسان، یاد كرده اند. این موسیقي 
در روزگار سامانیان چنان با مهارت روي ساز اجرا مي شده كه تقلید آن به وسیله خواندن 

امكان پذیر نبوده است. 
و  خستگي  رفع  براي  كه  بود  محلي  هاي  آهنگ  عصر  آن  متداول  موسیقي  دیگر  نوع 

)7(

پس از اسالمو خنیاگریبر موسیقی نظری

استـاد 
پـرویـز 
مشکاتیان

خرامیدن  آن  سازش،  زخمه  آوایش، 
هنوز  انگار  همه  و  همه   ، سیم  بر  مضرابش 

زنده است و می نوازند.
سال  ماه  اردیبهشت   ۲۴ در  مشكاتیان  پرویز 
133۴ خورشیدی در نیشابور چشم به گیتی 

گشود.
وی مقدمات موسیقی را از شش سالگی نزد 
پدرش، حسن مشكاتیان، آموخت و نخستین 
در  سالگی  هشت  سن  در  را  خود  كنسرت 
مراسم گردهمایی دانش آموزان در مدرسه 

امیر معزی نیشابور ارائه داد.
هنرهای  دانشكده  در   13۵3 سال  مشكاتیان 
زیبای دانشگاه تهران قبول شد و همزمان به 
علی  نور  نزد  عبداهلل،  میرزا  ردیف  آموزش 
نزد  سنتی،  موسیقی  ردیف  و  برومند  خان 

دكتر داریوش صفوت پرداخت.
او همزمان با آموزش ردیف، مبانی موسیقی و 
موسیقی ایرانی را نزد استادانی همچون دكتر 
دوامی،  خان  عبداهلل  مسعودیه،  محمدتقی 

سعید هرمزی و یوسف فروتن ادامه داد.
مشكاتیان، از سال 13۵۴ همكاری خود را با 

مركز حفظ و اشاعه موسیقی به عنوان مدرس 
نظر  زیر  و سرپرست گروه،  سنتور  نوازنده  و 
دكتر داریوش صفوت ادامه داد و در كنار آن 
به اجرای كنسرت های متعدد با خوانندگانی 
چون پریسا ) فاطمه واعظی( و هنگامه اخوان 

پرداخت. 
او  در سال 13۵6 گروه عارف را تشكیل داد  و 
در همان سال نیز در آزمون باربد، كه به ابتكار 
استاد نورعلی برومند برگزار می شد شركت 
به همراه پشنگ كامكار مقام اول در  كرد و 
رشته سنتور و مقام ممتاز در ردیف نوازی را 

نیز به همراه داریوش طالیی  به دست آورد.
ابتهاج  هوشنگ  نظر  زیر  رادیو  با  همكاری 
)سایه( از دیگر فعالیت های وی در سال 13۵6 
و  او  واقعه 1۷ شهریور سال 13۵۷  با  بود كه 
گروهی دیگر از اهل موسیقی به صورت دسته 

جمعی از رادیو استعفا دادند. 
 ۲9 روز  در  سنگ  گران  استاد  این  سرانجام 
تهران  در  منزلش  در  سال 13۸۸  ماه  شهریور 
قلبی  نارسایی  اثر  بر  سالگی   ۵۴ سن  در  و 

درگذشت.

خوشایند مردم نواخته می شد و در اجتماعات خصوصي و كاروانسراها نیز با ساز و آوازهاي 
ابتدایي نواخته و خوانده مي شد.

این دوره از این لحاظ مهم و قابل بررسی است كه تغییر خاصی در موسیقی ایران زمین به 
وجود آمد. موسیقی در دوران سامانی گویی پوسته ای از جنس تحجر و فشار عرب كه آنرا 
در بر گرفته بود را تا حد زیادی شكاند و خود را بیشتر نمایان كرد. هرچند بخش زیادی 
همان  احیای  اما  سپرده شد،  فراموشی  به  رنجور  و  های طوالنی  دهه  در  موسیقی  دانش  از 

یادگارهای اندك باربد و نكیسا تغییر خاص هنر در این دوران بود.
 در این دوره گروهي از حكما كه به خود لقب اخوان الصفا، داده بودند نیز به مطالعاتي در 
علم موسیقي پرداختند و كتاب )رساله في الموسیقي( را منتشر ساختند. این رساله در موسیقي 
تحوالت بزرگي به وجود آورد. دانشمندان مكتب اخوان الصفا، موسیقي را جداي از آرامش 

روحي، موجب كاهش درد و شفاي بیماران و تهذیب اخالق مي دانستند.
برجسته ترین چهره علمي این دوره كه در زمینه موسیقي به دستاوردهاي شگرفي نایل آمد 
استاد ابونصر فارابي، بود. این فیلسوف و موسیقیدان مشهور، به موسیقي ایراني جنبه علمي 
بخشید و آن را از دیدگاهي ژرف مورد مطالعه خود قرار داد. فارابي موفق شد نظریه هاي 
دانشمندان یوناني در مورد موسیقي را در قالب تازه اي، متفاوت با پیش گامان خود بریزد و 
به صورت مستقل با تكیه بر تسلط به افكار فلسفي و تجربه هاي علمي،قالب نویني به موسیقي 
موسیقي)الموسیقي  زمینه  در  بزرگ  موسیقیدان  و  فیلسوف  این  كتاب  بزرگترین  بخشید. 
الكبیر( بود و وي با درهم آمیختن معارف ایران باستان، به ویژه ایران عهد ساساني، و دانستني 
این  كه  آورد  پدید  فارابي  موسیقي  نام  به  جدیدي  موسیقي  سبك  یوناني،  موسیقي  هاي 

موسیقي از تحوالت مهم موسیقي در دوره سامانیان به شمار مي رود.
شاهان ساماني نیز به نوبه خود وابسته و شیفته موسیقي ایراني بودند و موسیقیدانان دربار خود 
را همواره مورد حمایت قرار مي دادند. در دربار پادشاهان این سلسله شاعران از موسیقي نیز 
بهره مي گرفتند و اشعار خود را با چنگ و عود همراه مي ساختند و از این طریق تأثیر زیادي 
بر شنوندگان مي نهادند. یكي از بزرگترین  شاعران این دوره كه از موسیقي به نحو مطلوب 
بهره جست، استاد رودكي بود. رودكي، عالوه بر شاعري، موسیقیدان و خنیاگري بي نظیر 
بود و با عود و چنگ آهنگ هاي بسیار زیبایي را می سرایید معروفترین آهنگ او »بوي جوي 

مولیان« بود كه از آن به عنوان یكي از زیباترین تصنیف هاي موسیقي ایران یاد شده است.
از موسیقیدانان مشهور این دوره به جز رودكي و فارابي مي توان از الكندي )اولین نظریه 
پرداز موسیقي  كه مكتب عالمان فیلسوف را بنیان نهاد(، احمد بین الطیب سرخسي، محمد 
زكریاي رازي و ابوالقاسم عبیداهلل بن خردادبه اشاره كرد كه هر یك از آنان نقش مهمي در 

پیشرفت و شكوفایی موسیقي این دوره ایفا نمودند.
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   آناهیتا کشاورزیان

زنـدگی با آمـار

 از کودکی و خانواده تان و شرایط 
تحصیل خود بگویید؟

ماه بانو تاتا، متولد اول اردیبهشت ماه 13۲1 در 
بمبئی هستم. پدرم نیروسنگ مهندس عمران 
پدرم  است.  ریاضی  لیسانس  مادرم شهرناز  و 
لیسانس ریاضی داشت.  مهندس بود و مادرم 
دار  خانه  ومادر  درآمد  كسب  دنبال  به  پدر 
مشق  و  و درس  زندگی  نگران  همیشه  و  بود 
ما، درخانه ما درس خواندن امری جدی بود 
خیالی  خانواده  ازاعضای  یكی  كه  این  فكر 
برای ادامه تحصیل نداشته باشد فكری عبث به 
نظر می آمد ونگاهی به سرنوشت من وخواهر 
همبازی  ها كه  برادرهایم دركنار عموزاده  و 
های كودكی هم بودیم نشان می دهد كه این 
رسم خانوادگی ازسوی همه ما جدی قلمداد 
شده و اكنون هریك با دارا بودن مدارج باالی 

تحصیلی زندگی را به گونه ای می گذرانیم .
دوران مدرسه، درس های مورد عالقه ام علوم 
و ریاضی بود، سر كالس تمام حواسم به معلم 
شاگرد  نگیرم،  یاد  را  ای  نكته  مبادا  كه  بود 
درس خوانی بودم ودرهند یكی ازرشته های 
ها  خوان  درس  بچه  اغلب  كه  ومعتبر  مطرح 
انتخاب می كردند  آن را برای ادامه تحصیل 
انتخاب  رشته آمار بود ومن نیز رشته آمار را 
داشتم  آمار  به  هم  بسیاری  عالقه  كردم.البته 
این نبود كه تنها چون بچه درس خوان ها این 
رشته را انتخاب می كنند من هم از آنها پیروی 
كرده باشم. دوران تحصیل ابتدایی تا دیپلم را 
انگلیش  الكساندرا گلز  در مدرسه خصوصی 
این ستیتوشن بمبئی گذراندم و وارد دانشگاه 
این  در  را  لیسانس  فوق  دوران  شدم،  بمبئی 
دانشگاه به پایان رساندم و برای گرفتن مدرك 
دكترا به دانشگاه پردو در آمریكا رفتم. پس از 
فارغ التحصیلی،به مدت ۵ سال به تدریس در 

دانشگاه ایالتی میشیگان آمریكا پرداختم.
 چرا به ایران آمدید؟

دلم می خواست از آمریكا خارج شوم. از این 
رو به پیشنهاد شخصی قرار شد برای مدت ۲ 
سال به ایران بیایم و از آنجایی كه ایران و هند 
چندان فاصله ای از هم ندارند، موافقت كردم. 
نخستین بار كه در فرودگاه مهرآباد بر خاك 
به  داشتم،  غریبی  حس  آمدم  فرود  ایران 
روزگاری  كه  بودم  گذاشته  پا  سرزمینی 
اجدادم ساكن آن بودند، سرزمینی كه همیشه 
از سرافرازی مردمانش شنیده بودم و همیشه 
دوست داشتم سفری به آنجا داشته باشم،اما 

ماندگار  ایران  در  كه  است  سال   ۴۰ اكنون 
شده ام. 

مشغول  تهران  شریف  دانشگاه  در  اوایل 
دانشگاه  آن  كه  آنجایی  از  اما  شدم  تدریس 
نداشت  آمار  بخش  اما  داشت  ریاضی  بخش 
به موسسه آموزش عالی رفتم و از آنجا نیز به 
مدرسه عالی كامپیوتر و دانشگاه آزاد ایران كه 
بعدها طی ادغامی عالمه طباطبایی شد رفتم و 

سر انجام در كرمان سكني گزیدم.
ندانستن  شدید،  ایران  وارد  وقتی   
زبان فارسی برای شما مشکل ساز نشد؟

واقعیت این است كه من اصال زبان فارسی بلد 
نبودم وهمین یكی از بزرگترین مشكالت من 
در شروع زندگی در ایران بود. موقع تدریس 
می  انگلیسی صحبت  زبان  با  من  دانشگاه  در 
كردم و حتی سواالت دانشجویان كه به زبان 
فارسی بود را به سختی می فهمیدم و بعد هم 
را  آنها  سواالت  جواب  انگلیسی  زبان  با  باز 
می دادم . بعد از مدتی مجبور شدم به كالس 
فارسی  آنجا  از  و  بروم  فارسی  زبان  آموزش 

صحبت كردن را آموختم.
 از سمت هایتان بگویید؟

كرمان  و  تهران  در  آمار  بخش  رئیس  مدتي 
بودم، جز بنیانگزاران انجمن آمار ایران  و عضو 
هیات مدیره انجمن ریاضی، عضو هیات مدیره 

انجمن آمار ایران و ... 
 انتخاب شما به عنوان مادر آمار ایران 

چگونه بود؟
برای شركت در مراسمی كه برای تقدیر بود 
به اصفهان دعوت شدم . زمانی كه در مراسم 
حضور یافتم  به ناگاه با چنین عنوانی معرفي 
شدم.خیلي  خیلي خوشحال شدم چرا كه اصال 

انتظارش را نداشتم.
آمار در ایران قدمتی ۵۰۰ ساله دارد و من سعی 
كرده ام همیشه برای پیشرفت این علم كه بر 
رشد ایران تاثیر گذار است تالش كنم. شاید 
این عنوان را ازآنجا به من داده اند كه سال های 
سال من تنها زنی بودم كه درایران ازآمار می 
گفت و این علم در ایران بیشتر از همه علمی 
مردانه بود كه متاسفانه مردان نیز توجه چندانی 
ایرانی  دختران  روزها  این  ولی  نداشتند  آن  به 
سكوهای موفقیت را یك به یك می پیمایند 

ومن از همگامی با آنان در این مسیر خرسندم.
 برایمان از علم آمار بگویید؟

می  شكل  آمار  برپایه  چیز  همه  من  نظر  به 
گیرد. متاسفانه با توجه به اینكه آمار دقیقی از 

دارایی های انجمن ها در دست نیست، حتی 
نیازها و دارایی های انسانی را هم  آمار دقیق 
نداریم پس نمی توانیم برنامه ریزی درستی در 
این زمینه داشته باشیم. سلیقه ای برخورد كردن 
برخی از مسووالن جامعه نیز، منجر به تصمیم 
گیری هایی می شود كه به نفع جامعه نیست. 
الزم  دقیق  و  مناسب  ریزی  برنامه  یك  برای 
است تا آمارگیری های گوناگون انجام شود. 
اما متاسفانه نه فقط در ایران كه در بسیاري از 

دیگر كشورها نیز این مشكل وجود دارد.
 منظورتان چه مشکالتي است؟

از سازمان ها بخش آمار دارند  امروزه خیلی 
كه خوب است ولی متاسفانه در آگهی های 
مدیریت،  كارشناس  دنبال  به  استخدامی 
حسابداری و ... می گردند. و اصال كارشناس 
آمار نمی پذیرند انگار نمی دانند دانشگاه ها 
بدبختانه  تربیت می كند.  كارشناس آمار هم 
یك  عنوان  به  آمار  به  اندركاران  دست 
تخصص نگاه نمی كنند حتی در دانشگاه ها 
كه  كنند  می  تدریس  را  رشته  این  اساتیدی 
مدرك آمار ندارند.  با توجه به این مشكالت 
مدت زیادی است كه به دنبال نظام آمارشناسی 
هستم اما هنوز موفق نشده ام كه از سوی دولت 
این نظام تصویب شود. اما تمام تالشم را برای 
گاهی  حتی  كنم،  می  آمار  كردن  عمومی 

اوقات مشاوره آماری هم انجام می دهم. 
 چه شد که به کرمان رفتید؟

شهر  وتهران  داشتم  دوست  را  آرام  زندگی 
شلوغی بود در سال 136۸ به كرمان آمدم و 
اینجا  شد  باعث  كرمان  شهر  آرامش  و  صفا 

ماندگار شوم .
 نظرتان در مورد مهاجرت هاي این 

روزها چیست؟
تحقیق  مهاجرت  از  قبل  ما  جوانان  كاش  ای 
انجام دهند و بدانند در آنسو  درست و دقیق 
چه خبر است. ای كاش آنها با حساب و كتاب 
مهاجرت می كردند. امروزه بیشتر مهاجرت ها 

احساساتی صورت می گیرد.
که  روند  مي  گویند  مي  ها  خیلي   
نظر شما  و  بخوانند، تجربه  بهتر درس 

چیست؟
وضعیت تدریس با توجه به وجدان اساتید در 
ایران و خارج از ایران یكسان است. اما طرز 
تفكر برای دانشجو شدن بسیار متفاوت است. 
در آنجا دانشجو ابتدا وارد دانشگاه می شود و 
بعد رشته مورد عالقه اش را انتخاب می كند 
بدهد  رشته  تغییر  راحتی  به  تواند  می  و حتی 
ایران  هاي  دانشگاه  برخالف  كامال  این  كه 
است. از سوی دیگر تمام افراد نمی خواهند به 
دانشگاه بروند و در واقع چنین مدرك گرایی 
كه در ایران وجود دارد در آنجا مطرح نیست. 
ها  خانواده  كه  است  این  دیگر  مهم  موضوع 
می  آزاد  بسیار  رشته  انتخاب  در  را  فرزندان 
كه  ای  عالقه  به  توجه  با  فرزندان  و  گذارند 
تحصیلی  مختلف  های  عرصه  در  پای  دارند 
می گذارند. اینكه چگونه فكر كنیم مهم است.

گذار  پایه  بانوی  نخستین  عنوان  به   
دانش آماری در ایران ،آیا در کارتان 
فرهنگي-  جدي  مشکل  با  تاکنون 

اجتماعي رو به رو بودید؟
هیچ زمان با هیچگونه مشكلی مواجه نبودم و 
قرار  همگان  احترام  مورد  همیشه  خوشبختانه 

گرفته ام. در جامعه كنونی افراد شایسته و موفق 
خودشان  باید  زرتشتی  بانوان  و  هستند  بسیار 
بدون  كنند.  پیدا  خود  برای  مناسبی  جایگاه 
هركجای  در  رسید  نخواهند  جایی  به  تالش 

این كره خاكی كه باشند.
 از مهاجرتتان به ایران پشیمان نیستید؟

كنم  می  آرزو  و  دارم  بسیار دوست  را  ایران 
جوانان از كشور خارج نشوند. من از زندگی 
ام بسیار راضی هستم و هرگز احساس كمبود 
زمانی  كنم  می  آرزو  كنم.  نمی  پشیمانی  و 
برسد كه آمار جایگاه خودش را پیدا كند و به 
درستي در برنامه ریزي ها از آن استفاده شود.

جامعه  در  هایتان  فعالیت  مورد  در   
زرتشتي برایمان بگویید؟

هستم  كرمان  زرتشتی  زنان  سازمان  هموند 
به  و  حفظ  را  هایمان  سنت  باید  ومعتقدم 
آیندگان منتقل كنیم از این روي در این راستا 
كمیسیون  هموند  كنم.  مي  را  تالشم  تمام 
موسسه  و  كرمان  زرتشتیان  انجمن  فرهنگی 
هاي  بخش  در  و  هستم  نیز  خدادادمهرابی 

مي  انجام  برآید  دستم  از  كاري  مختلف 
دهم.

و  صدری  بنیاد  مورد  در   
بنیاد نیکان بفرمایید؟

صدری  بنیاد  امین  شخص 
لندن  از  كه  بنیادي  هستم. 
برای دانشجویان ایرانی نیازمند 
می  پرداخت  هزینه  كمك 

می  زمانی  كاش  ای  اما  كند. 
ما  زرتشتی  دانشجویان  كه  رسید 

می  تحصیل  به  بورسیه  صورت  به 
پارسیان  سوی  از  كه  كاری  پرداختند 

هند نیز صورت می پذیرد. من معتقدم بسیاری 
از جوانان ما با سختی هزینه تحصیل خود را 
فراهم می كنند و اگر می دانستند كه از سویی 
به  آسوده  خیالی  با  شوند  می  مالی  حمایت 
تحصیلشان ادامه می دادند. این در حالی است 
كه در جامعه كنونی افراد بی نیازی كه بتوانند 
كمك هزینه پرداخت كنند فراوانند و نیازی به 
كمك های مالی از خارج كشور نداریم ولی 

متاسفانه این امر صورت نمی گیرد.
حال  در  کارهاي  و  ها  کتاب  از   

حاضرتان بگویید؟
نرم  یك  كه   SAS افزار  نرم  آموزش  كتابی 
افزار آماری است  به بازار ارایه شده و كتابی 
تحت نام، مقدمه آمار و احتمال  را نیزدر دست 

تهیه دارم.
چگونه  را  خود  بیکاری  اوقات   

 : گذرانید  می 
همانطور كه گفتم در حال حاضر روی كتابم 
مشغول كار هستم ولی جدا از دیدن تلویزیون 
و مطالعه ، با كامپیوتر كار می كنم و در واقع 
از  اقوام وخویشانم  با  من  ارتباط  راه  بیشترین 

طریق اینترنت وچت كردن است .
 به عنوان یک معلم و استاد چه توصیه 

اي به جوانان دارید؟
از جوانان می خواهم تا در رشته ای پا بگذارند 
كه به آن عالقه دارند بی شك در رشته ای كه 
آن را دوست داشته باشند موفق خواهند شد و 
خانواده ها هم سعی كنند با آنها همكاری كنند 

و به جایشان تصمیم نگیرند.

لقبش مادر آمار ایران است. نامش دکتر ماه بانوتاتا. از زرتشتیان ساکن کرمان 
است. کسي که سالیاني است بي سر وصدا و بي هیچ ادعایي مشغول خدمت 

به جوانان این آب و خاك است. 
او اکنون 70 ساله است و نه تنها در زمینه علم آمار که تخصصش است در سطح 
نهادهاي خیریه زرتشتیان  و  ارگان ها  از  بسیاري  کشوري مي کوشد که در 
با این بانوي  کرمان نیز حضور دارد. روز معلم بهانه شد براي دیدار و گپي 

فرهیخته زرتشتي. 
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از همان خواب هایی  انگار خواب می دید، 
كه سهراب را می دید و وقتی دست دراز می 
كرد، هیچ نبود یا هر چه صدایش می كرد، 

فریادی از گلویش بلند نمی شد.
آورد،  باال  را  سرش  بود  نشسته  حالیكه  در 
روسری از سرش افتاد و موهای حلقه حلقه و 
بلندش پیدا شدند، چشم هایش به چشم 
های سهراب افتاد، لب هایش از هم 
در  و گودال كوچكی  باز شدند 
گونه چپش خالی شد، او هنوز 
سهراب  شاید  و  بود  زیبا  هم 

هم این را می دانست.
سالم و احوال پرسی شان این 
چند لحظه را به یكباره از بین 
برد و خورشیدبانو را به دنیای 
دلش  در  برگرداند  واقعی  تلخ 

گفت:
- حتما چیزی از من می خواد!

نگاهی پرسش  خورشیدبانو سكوت كرد و 
گرانه به سهراب انداخت و منتظر ماند سهراب 
با شیطنت همیشگی اش اما غمگین و گرفته، 
و  كرد  نگاه  را  های خورشیدبانو  اول دست 
انگار كه در دست هایش به دنبال حلقه می 
گشت. سهراب برای پنهان كردن احساسش 
شروع كرد از زندگیش گفت و اینكه چگونه 
با همسر و فرزندش به ده برگشته اند تا بتواند 
از مادر و خاله اش برای مراقبت از همسرش 

كه دوباره باردار بود، كمك بگیرد.
خورشیدبانو نگاهش به دهان سهراب بود ولی 
او را ورانداز می كرد. در چشمان  بی اختیار 
بلند،  قد  بود  نمایان  مردی  قشنگش  و  عسلی 
برازنده و خوش لباس كه موهای جوگندمی 
اش را روغن زده و به طرف باال به طرز زیبایی 
شانه كرده بود. اما خط های پیشانی و گوشه 
چشم هایش و غبار غمی كه در صورتش موج 
می زد، او را با سن واقعیش كه چهل و چند 

ساله بود متفاوت نشان می داد.
اما  زد  می  حرف  داشت  هنوز  سهراب 
اضطرابی  و  بود  شده  طاقت  بی  خورشیدبانو 
بر  و  بود  افتاده  جانش  به  عجیب  و  ناگهانی 
خالف گذشته ها حتی دلش هم نمی خواست 
را  دستش  بماند.  آنجا  دیگر  دقیقه  یك  كه 
از  بود،  گرفته  دست  در  محكم  سهراب  كه 
به سهراب  نگاهی  دستانش درآورد. دزدكی 
با  بود.  بار  آخرین  برای  كه  انگار  انداخت، 
سرعت خداحافظی كرد و حتی برای این كار 
به دنبال بهانه هم نگشت و بعد با قدم های بلند 
افتاد در حالی كه  به راه  در همان مسیر خانه 

داستان
خورشیدبانو )17(

   فرانک مهربانی

پاهایش می لرزیدند و طاقت نداشتند. اگر در 
آن لحظه خورشیدبانو جرات می كرد سرش 
را برگرداند، می دید كه سهراب چطور اول با 
تعجب او را نگاه و سپس با حسرت رفتن او را 

تماشا كرد و آنقدر ایستاد تا دیگر او را ندید.
وقتی خورشیدبانو كلید را در قفل خانه اش 
چرخاند و در را باز كرد، بوی تند تنهایی به 

صورتش خورد، تصمیم خودش را گرفت. 
بوی مطبوعی از قهوه تازه دم كرده توی یك 
خاست.  برمی  طالیی  لب  سفید  گرد  فنجان 
لبانش  به  را  داغ  قهوه  فنجان  خورشیدبانو 
نزدیك كرد و جرعه ای سر كشید و آنقدر 
داغ بود كه حواسش را به جا آورد. آنرا كنار 
با  و  تختش گذاشت  نزدیك  كمد كوچك 

خودش حرف زد:
هر  تنهایی  من  وقتی  سهراب  بودی  كجا   -
شب را به صبح می آوردم؟ هر وقت زندگی 
انگار  بهت سخت می گیره، منو یادت میاد! 
می خوای هر وقت صدام می زنی، ظاهر بشم! 
اما وقتی خوشحالی و كنار طایفه ات خوش 
را همسرت  تنهایی ات  می گذرونی و حتی 

پر می كنه... 
بعد  و  كشید  سر  ته  تا  را  اش  قهوه  فنجان 
متكایش را باالی تخت عمودی گذاشت و به 
آن تكیه داد. زانوهایش را بغل كرد و چشم 
هایش را بست. می دانست، روزهای سختی 

در پیش دارد...
پس آرزو كرد، آرزو كرد اگر می پرید، موقع 
روی  و  نباشد  سفت  پایش  زیر  آمدن  فرود 

علف های نرم و زیبای »شادی« پایین بیاید.
خورشیدبانو كنار هیزم هاي افروخته ایستاده 
ماند،  می  آتش  داغي  به  هایش  لباس  و  بود 
نگاهش تا نوك شعله ها باال رفت. روز مهر 
از ماه بهمن، دهمین روز بهمن ماه بود. از روز 
مهر، یعني دهم ماه مهر و جشن مهرگان كه 
خداداد را دیده بود تا دهم بهمن، 1۲۰ روز 
گذشته بود و تا پایان اسفند پنجاه روز و شب 
مانده، یعني صد)سد( شبانه روز. جشن سده، 
افروختن آتش و استقبال از آمدن گرما. این 
سده در قلب خورشیدبانو هم آتشي بر پا بود 
و آغازی بود براي از تنهایي سال ها درآمدن 

و چه آغازی زیباتر از جشن سده.
احساس كرد دستي آرام، دست او را گرفت، 
سر تا پاي وجودش داغ شد؛ شعله كشید و با 

شعله هاي آتش در هم آمیخت.
مهر  هاي  حلقه  با  كه  بود  او  كنار  در  مردي 
شده  نامزد  هم  با  هایشان  دست  در  پیمان  و 
اندازه سوختن آتش  به  بودند. آشنا شدنشان 

یكي  اندازه  به  بود،  جشن سده طول كشیده 
كه  روزی  آن  فرداي  درست  ساعت،  دو 
سهراب را جا گذاشت، تصمیم زندگیش را 
گرفت، همان شبي كه با خود قرار گذاشت 
به منزل دوستش، پروین برود و از او بخواهد 
مثبت  به خانواده خداداد جواب  او  از طرف 
بدهند ولي اتفاقي افتاد كه شاید بتوان نام آن 

را قسمت گذاشت. 
قضیه از این قرار بود:

موقع بعد از ظهر طبق معمول مي خواست به 
خانه برگردد، فكر كرد اول به خانه پروین برود 
برود خانه،  بعد  و  بگوید  درباره تصمیمش  و 
ولي چون لباسش مناسب نبود و در ضمن مي 
تشكر  عنوان  به  شیریني  جعبه  یك  خواست 
براي پروین ببرد، به طرف خانه رفت و آنقدر 
دست دست كرد كه تقریبا غروب شد. غروب 
پاییز و زود شب شدن، دلشوره اي به جانش 
انداخت. براي  جواب به خانواده خداداد دیر 

مي شد و او داشت موضوع را كش مي داد.
تنها راه حل، بیرون رفتن از خانه و تمام كردن 
مناسبي  دامن  و  كت  پس  بود.  تصمیمش 
تنگ  خانه  پشمي چهار  پیراهن  پوشید. یك 
و آستین حلقه اي با یك ژاكت قهوه اي به 
رنگ چشم هایش. خواست كفش هایش را 

بپوشد كه در زدند.
در  به  مدام  چون  داشت  عجله  بود  كس  هر 
خانه مي زد. خورشیدبانو اخم هایش در هم 
او  بود؟!  كسي  چه  خوانده،  نا  مهمان  رفت، 

كار داشت....
مهمانان ناخوانده همان » نصیب  و قسمت » او 
بودند. همان قسمتي كه یك هفته دل دل مي 
كرد كه چه كند. در مقابل در دولت خانم، 
دخترش و پسرش خداداد بودند كه خودشان 
براي گرفتن جواب آمده بودند. داخل شدند. 
براي  بپرسد  نكرد  جرات  حتي  خورشیدبانو 
با دست  تعارف كرد و  اند.  چه كاري آمده 
هاي لرزان چاي آورد، سر به زیر، رو به روي 

آنها نشست.
حتي  بود،  بیمار  و  خسته  واقعا  خداداد  مادر 
بنشیند  به درستي روي صندلي  توانست  نمي 
آرام  خیلي  بود.  كرده  تكیه  دخترش  به  و 
طوري كه توي ذوق خورشیدبانو نخورد، از 

او پرسید كه: 
جا  هر  و  آمدیم  خودمان  ما  خورشیدبانو   -
درباره شما پرسیدیم همه از شما خوب گفتند 

و بعد دخترش ادامه داد:
- البته خیلي ها شما را نمي شناختند.... ببینم 
اهل كجا هستید؟ انگار طایفه شما در روستا 

زندگي نمي كنند؟
 هي پرسید و پرسید...

خورشیدبانو هم سر به زیر داشت و در عالم 
دیگري سیر مي كرد. انگار ترسیده بود. شب 
گذشته خودش را براي همه مشكالت آماده 
كرده بود و حاال وقت عمل بود. دولت خانم 

دوباره شروع به صحبت كرد و گفت:
او  و  رفتیم  خانم  پروین  خانه  به  اول  ما   -
آدرس اینجا را به ما داد، البته جواب درستي 
خودتون  از  و  بیایم  بهتره  گفت  و  نداد  هم 

جواب بگیریم؟
دوباره خواهر خداداد دنباله صحبت مادر را 

قطع كرد:
بهتر  یا  نداشت  حوصله  هم  خیلي  پروین،   -
نمي دونه و  اون  رفتار كرد كه  بگیم طوري 

بهتره به خونه شما بیایم.
كرد.  مي  نگاه  و  بود  ساكت  خورشیدبانو 
دزدكي یك نگاهي هم به خداداد انداخت. 
او سرش پایین بود و هیچ حركتي نمي كرد. 
سر  اش  حوصله  انگار  خداداد  مادر  بار  این 

رفته بود و محكم پرسید:
تكلیف  ما  تا  بگو  چیه؟  شما  جواب  حاال   -

خودمون را بدونیم؟
تا دختر آمد بگوید یعني كسان دیگري هم ... 
مادر به پهلوي او زد و او را وادار به سكوت 

كرد. 
به  بود  گرفته  تصمیم  دیشب  خورشیدبانو 
خانه پروین برود و از او بخواهد درباره این 
جواب  بتواند  تا  كند  جو  و  پرس  خانواده 
بدهد، اما در این وضعیت در مقابل آنها مردد 
منفي مي داد  اگر جواب  بود كه چه كند؟  
مي رفتند و اگر مثبت مي گفت نمي دانست 

چه اتفاقي مي افتد، آیا چه مي شد؟
بایست خود را به دست سر نوشت مي سپرد... 
آتش سده هر لحظه پر حرارت و گرم تر مي 
شد. خورشیدبانو صورتش كامال گل انداخته 
تر  عقب  قسمت  به  داد  ترجیح  بود.  داغ  و 
شود.  تر  خنك  كمي  تا  برود  دربمهر  حیاط 
بي اختیار حركت كرد و حس كرد دستش 
خداداد  ولي  شود  مي  رها  خداداد  دست  از 
این  نداد  اجازه  را محكم گرفت و  او  دست 
اتفاق بیفتد. صورت خورشیدبانو  با آن كت 
صورتي  حریر  شال  و  رنگ  شیري  دامن  و 
در  جوان  دختري  گویي  داشت؛  همخواني 
وجود او داشت زبانه مي كشید و مي خواست 
مانند پروانه ها به هر طرف سر بكشد و آغاز 

زندگي دوباره اش را فریاد بزند.
دوران نامزدي چه زود گذشته بود.

خواندیم که :
ما؟ همان خانم  اومد خونه  امروز کی  بزن  بانو حدس  پروین گفت: خورشید 
مسن را مي گم که با دخترش روز مهرگان اومدن. همونایی که براي برادرشون 

خداداد دنبال زن مي گشتند.
بعد هم شروع کرد که:

- اسم اون خانم دولت است، اسم دخترش هم کیان بانوست و هنوز ازدواج 
بیمار  نکرده. او آهسته در آشپزخانه در گوشي به من گفت که چون مادرش 
است و خداداد تنها پسر خانواده است و مي خواهد عروسي او را ببیند، از این 

نظر کمي عجله دارند. 
- خورشیدبانو زیر لب گفت: خوب آخرش چی شد؟ چی گفتن؟ حاال که اونا 

همه کاره اند! 
پروین خیره نگاهش کرد و گفت:

- وقتي دختر داشت خداحافظي مي کرد آهسته گفت:
- از اون خانم – منظورش تو بود- بپرس که جوابش چیه و جوري گفت که 
اونا عجله دارن و کس دیگه ای را هم زیر سر دارن که اگه نشد سراغ اون برن.

خالصه نمي دونم چی بگم، من خیلي دوستت دارم اما زندگي خودته، حاال که 
بعد از این همه مدت نوبت تو رسیده، این تویی که باید قبول کني، البته اگه 
راضي باشي، اون هم خیلي سریع، تا سه روز دیگه جواب مي خوان. اگه من 
جاي تو بودم با همه سختي هایي که کشیدي، قبول مي کردم، حاال جواب تو 

چیه؟
   

به  باید جواب مي داد. دو روز گذشته را  امروز، روز سوم بود و خورشیدبانو 
سختي گذرانده بود و بدون هیچ فرصتي براي فکر کردن.
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 افقی
1- دانای بزرگ- زمستان- نخستین آفریده 
اورمزد به معنای اطاعت كه روان را پس از 

مرگ مراقبت می كند
۲- ترجمه پهلوی به فارسی بهمن یشت

نام  جاری-  اكنون-  اینجا،  قورباغه-   -3
تركی

۴- قوم ایرانی- به آدم پول دار می گویند- 
برزن

مسافت-  واحد  پرمصرف-  غله  خاك-   -۵
سركه ای معروف

لقب  تاریخی-  شهری  تنبیه-  كلمه   -6
حافظ- طال- لباس الغری

سال  آخر  روز  پنج  باریكه-  آب   -۷
خورشیدی در نزد زرتشتیان

آتش-  مخفف  پایه-  نخل-  ثمره   -۸
چاپلوسی

9- سازی قدیمی- التی درچرخ خیاطی
1۰- حرف صوت- دیوی كه صفت سیری 
ناپذیری دارد- مخفی، نهان- بیابان- حیوان 

باوفا
11- دوشیزه ای كه دراب كیانسه آب تنی 

می كند- عدد فوتبال- سر فرنگی- دروغ
1۲- نوعی موسیقی- سلسله نادرشاه- پرتگاه

13- بوییدن- سران- بخشی از كتاب اوستا- 
رمق

كه  ودایی  جدیدترادبیات  مجموعه   -1۴
شامل دعاها می باشد

پرنده  یسنا-  از فصول  1۵- ستاره- هر یك 
پا دراز

  با حل کامل جدول در خانه های مشخص شده به رمزجدول 
که نام یکی از نمایندگان زرتشتی در ادوار گذشته است، دست پیدا 
خواهید کرد. رمز جدول و مشخصات خود را به آدرس الکترونیکی 

info@parsnameh.ir ارسال فرمایید.
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 عمودی
1- سه اصل كیش زرتشتی

پسر  نام  معروف-  ای  ادویه   -۲
گودرز

نام  3- تكرار حرف- خرس اسمانی- 
نفس  چشمی-  بیماری  مروارید  آب  دیگر 

سیگاری- حرف درد
۴- بام یاسوج- محله ای در نزدیكی شریف 

اباد یزد- توپ خارج رفته
۵- چرم دباغی شده- حرف انتخاب- حرف 

اضافه- واحد اندازه گیری جریان برق
6- رگ گردن- فصل- درختی جنگلی

۷- امشاسپند به معنای شهریاری- خانه، خانه 
زمستانی

۸- ضمیریست- ساز موالنا- واحد ورزشی- 
حرف ندا

9- امشاسپند نماینده رویش و زندگی- یشت 
دهم اوستا

1۰-  رشته پهن- پوشش گوسفندان- مخالف 
باز ولی وارونه

11-  بسیار گردش كننده- در كیش زرتشتی 
استارت  ابادانی-  الفبای  است-  برابر  مرد  با 

قدیمی
از  كرد-  بنا  كه جمشید  دژی  طناب-    -1۲

مصالح ساختمانی
دسته  آواز  گنجشك-  زبان  درخت    -13
جمی- بد گویی- باالترین درجه روحانیت- 

دشمن دیرینه زائو
1۴-  دیو زنی كه ضحاك را بوجود اورد- 

حمله، هجوم
1۵-  كتابی نوشته هاشم رضی

   پاسخ 
جدول شماره قبل   

   طراح جدول : سهراب باستانی

امروز هوا خیلی تمیز و عشقوالنه می باشد. از 
صبح كه رفتم نون بربری بخرم همه جا و همه 
چیز خاكی می باشند. آقا نونوایی از بس من را 
دوست می دارد هی داشت سرفه می كرد و آب 
دهانش را به همراه كنجد بر روی نون بربری می 
ریخت، تازه می خواست برایم دو رو كنجدی 
بزند، دیدم به خاطر من اگر بخواهد واسه دو رو 
كنجدی هی سرفه كند ممكن است خفه شود، 
بی خیالش شدم. بابایم می گوید این روزها از 
می روی  بیرون  وقتی  باشد  می  تمیز  هوا  بس 
همه جا خاكی می باشد و تو می توانی یهویی 
جدول مندلیف را  وارد حلقت كنی. من نمی 
دانم جدول مندلیف چه چیزی می باشد بابایم 

می گوید جدول مندلیف بار علمی می دارد.
دایی كامی از صبح زود به همراه سوسن جون 
من  باشند.  می  بازكرده  ما  درخانه  را  چترشان 
نمی دانم سوسن جون به مامانم چه چیزی گفته 
می باشد كه یهویی هر دو زده می باشند زیر 
گریه. من فكر می كنم برای آقا مندلیف اتفاقی 
افتاده است كه همه دارند گریه می كنند. دایی 

از  بعد  همایش  حسابی!  مرد  آخه  گوید:  می 
مرگ به چه دردی می خوره؟! شما فكر كن 
االن كه استاد از بین ما رفته آیا كسی رو داریم 
این روزها  برای ما پر كنه. آیا  او را  كه جای 
كسی را می بینی كه بتونه مثل او افتخار آفرینی 
كنه و هیچ فكر كردی اگر این ۴ نفری كه اونها 
خدای  كنند  می  سپری  رو  پیری  دوران  هم 
نكرده اگر دیگه نباشن فردا به چه چیزی می 
خواهم افتخار كنیم. چرا نباید وقتی می باشند تا 
میشه ازشون كمك گرفت تا جانشینی برایشان 
داشته باشیم. این دیگه ساختن یك چیزی مثل 
تخت جمشید و دریاچه ارومیه نیست كه بگیم 
از قدرت ما خارجه این تربیت كردن آدمهاست. 

یعنی این كار رو هم بلد نیستیم؟
مامانم می گوید: ای وای گفتی تخت جمشید، 
شنیدین میگن تخت جمشید رو آب برداشته؟ به 
نظرتون چه كار میشه كرد؟ دایی كامی میگه: 
می  شده  خشك  هم  ارومیه  دریاچه  شم  تازه 
برداریم.  هم  اون  برای  فكری  یك  باید  باشد 
سوسن جون در حالی كه آب دماغش با اشك 
چشماش خرتوخر شده می باشد، می گوید: به 
نظرم بهتره از تخت جمشید تا دریاچه ارومیه 
رو  جمشید  تخت  آب  بتونیم  تا  بزنیم  جوب 

ببریم دریاچه ارومیه.
می  باشد  می  كرده  قاطی  كه  حالی  در  بابایم 
گوید: خداییش من نمیدونم هدف از خلقت 
به من می  بعدش  باشد!  شماها چه چیزی می 
بزنیم.  بیرون قدم  بریم  با هم  گوید: پاشو بچه 
عصاره جدول  با  كشیدن  نفس  كنم  فكر  من 
مندلیف خیلی بهتر از حرف زدن با اینها باشد. 

من خیلی بابایم را دوست می دارم او همیشه 
من را همراه خودش  به  گردش علمی 

استاد  آقا  بیامرزد،  برد.خدایش  می 
ریاضی.

گردش علمی به همراه مندلیف 
کودك نفهم    

می داند. بعدش رو به دایی كامی می كند و می 
گوید: شماها تا حاال كجا بودین، باز یكی خدا 
بیامرز شد و شماها خودتون رو انداختین وسط؟ 
چرا مثل همیشه تا وقتی زنده بود سراغی ازش 
نگرفتین؟ یك بار شد از تجربیات و دانش استاد 
استفاده كنید؟ یك بار شد سمیناری، همایشی 
برگزار كنید و از استاد بخواهید بیاید از رموز 
بار شد   بگوید؟ یك  برایتان  موفقیت خودش 
۴نفر جوان نخبه را حمایت كنید تا با استفاده از 
وجود استاد بتوانند روزی جای او را پر كنند؟ 

باز یكی رفت و شما شدین میراث دار او!
مامانم همین كه این حرف ها رو شنید یهویی 
یك لقدی به سمت بابایم پرتاب كرد و گفت: 
یعنی چی؟ ما كه نمی تونیم زندگیمون رو ول 
كنیم به این چیزها بچسبیم. تازه شانس آوردین 
امروز جمعه بود وگرنه فردا كه من اصال نمی 

رسیدم بروم آرامگاه. 
می  اشكالی  چه  خب  گوید:  می  كامی  دایی 
این  واسه  همایش  هی  بلدیم  كه  ما  دارد، 
در  همایشی  هم  روزی  یه  بزاریم،  افتخارات 
میایم  و هی  كنیم  می  برگزار  استاد  از  تجلیل 
كتاب هاش و كارهاش رو به رخ می كشیم، 
عینهو همایش آقا فردوسی! سوسن جون با گریه 
می گوید: آقا فردوسی كجا آقا استاد كجا؟! 
اصال این آقا فردوسی اگر برای ما زبان پارسی 
رو نگه نمی داشت ما االن مجبور نبودیم كلی 

پول خرج كنیم بریم كالس زبان. 
بابایم می گوید: مغز سوسن جون به تعطیالت 
تابستانی رفته می باشد. و درادامه به دایی كامی 

كامی به بابایم می گوید كه حاضر شویم برویم 
آرامگاه. وای خدا! معلوم نیست باز چه كسی 
خدا بیامرز شده می باشد كه یهویی همه یادشون 
افتاده بروند آرامگاه. از بابایم می پرسم كه آیا 
برای آقا مندلیف اتفاقی افتاده است، بابایم می 
گوید كه آقا مندلیف كه عددی نمی باشد آقا 

استاد ریاضی ما درگذشته می باشد.
استاد ریاضی چه كسی  من می پرسم كه آقا 
می باشد و چرا تا به حال من اسمی از او نشنیده 
ریاضی  استاد  آقا  می گوید:  مامانم  باشم.  می 
مایه افتخار ما زرتشتیان  می باشد. سوسن جون 
هم می گوید: ما هر چی می داریم از آقا استاد 

ریاضی می باشد. 
دایی كامی می گوید: تو هنوز جوجه می باشی 
و چه می فهمی كه آقا استاد ریاضی چه كسی 
می باشد. بعدش رو به بابایم می كند و می گوید: 
زودی باید یك مطلب غمگینانه و عشقوالنه در 
وصف آقا استاد ریاضی برای سایت ها بفرستیم 
تا منتشر شود و مردم بفهمند ما چقدر به افتخارات 

جامعه خودمان اهمیت می دهیم. 
و می گوید:  باشد  می  باز جو زده  مامانم هم 
گنده  را  ریاضی  استاد  آقا  عكس  باید  زودی 
كنیم و به همراه خود به آرامگاه ببریم. سوسن 
جون هم می گوید: نبود استاد را نمی توانم باور 
كنم. من تمام پیشرفت خودم را مدیون كتاب 
های او می دانم. بابایم كه كلی قرمز عصبانی می 
باشد یواشكی به من می گوید: این سوسن جون 
فكر می كند آقا استاد ریاضی درس آرایش  و 
ویرایش می داده كه پیشرفت خودش را از او 
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 پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شماره سی و پنج - اردیبهشت 1391
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

دكتر اسفندیار اختیاری
 زیر نظر شورای سر دبیری

 صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

 همكاران :
همراهان تارنمای برساد

 آدرس : یزد - صفائیه - خیابان استاد 
احمد آرام - كوی استادان - كوچه هنر 6

 كد پستی : ۸91۵۸1۷113 
 تلفكس تهران : ۸۸3۵۲1۵3 - ۰۲1

 تلفن : ۸۲1۰۸۸1 - ۰3۵1
 دورنگار : ۸۲1۰۸۷9 - ۰3۵1

 پیام نگار : ۰93۵۵۴66۴1۵
 صندوق پستی : ۸919۵/1۵۴

 پست الكترونیكی :
info@parsnameh.ir

نوشته ها آزاد  نامه در ویرایش  پارس 
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس 

نامه نیست.

بهرام سالمت سال  چهل  از  بیش  كه  نویسم  می  كسی  از 
است از میان ما رفته. در حقیقت خودش به 
طور طبیعی فوت نكرد، بلكه او را كشتند و 

از این جهت حرمت دارد.
قبرش در آرامگاه یزد در ردیف اول با یك 
سنگ سیاه قابل تشخیص است. روی سنگ 
مزارش ننوشته اند كشته شده، شاید نخواسته 
اند آیندگان بدانند در وطن كسانی هم بوده 

اند كه مظلومانه كشته می شدند. 
از  وقتی  بود.  نقش  ریز  و  اندام  الغر  مردی 
كراچی پاكستان در دهه سی به یزد می آمد، 
دفعه  ولی چند  می شد  وارد  دانم كجا  نمی 
به خانه ما آمد. صدای بم و زمختی داشت، 
بود كه  به خاطر گوش های سنگینش  شاید 
بلند بلند حرف می زد. كمتر می خندید ولی 
با كلمات شیرین و نقل قصه ها اطرافیان را به 

خنده وا می داشت.
ازدواج  بی گوهر  بی  با  از آن  پیش  ها  سال 
خوش  و  بلند  قد  گوهر  بی  بی  بود.  كرده 
كه  بود  خانواده  دختر  پنج  از  یكی  چهره، 
همسر بهرام شده و به قول امروزی ها به هم 
از  بود كه  مردی در آمده  روانی  و هم  تنی 
خواستگاریش  به  آباد،  مریم  دورتر،  محله 

رفته بود.
وقتی هنوز دبستان نمی رفتم به خانه آنها می 
اطراف آن  بود كه  مكانی  آباد،  مریم  رفتم. 
یزد  شهر  به  هنوز  و  داشت  قرار  كشتزارها 
یك  صورت  به  دور  از   ، بود  نشده  وصل 
آبی  جوی  آن  وسط  از  بود.  نمایان  آبادی 
روان بود و خانه ایشان هم در یكی از كوچه 
قرار  بود  نزدیك  آب  جوی  به  كه  هایی 

داشت.
و دخترش  پسر  ها یك  آن وقت 
دیگر  نفر  سه  و  بودند  خانه  در 
به  پسر(  یك  و  دختر  )دو 
كراچی  به  بهرام  همراه 
آنها  بودند.  رفته  پاكستان 
شاید  و  ازدواج  كار،  برای 
این  راهی  اجباری،  به  نرفتن 

سفر شده بودند.
در خور  غیرتی  و  همت  با  بهرام 
هایش  بچه  از  یكی  یكی  ستایش، 
كراچی  به  زیاد  زحمت  و  سختی  با  را 
باز  می برد، آنها را به سرانجام می رساند و 
با  می گشت. بی بی گل و دو فرزندش هم 
چشمه و قنات نیمه جانی كه اندكی آب در 

وقتی   ،13۴6 سال  در  اینكه  تا  بود.  شده  پیر 
به یزد آمد و من در تهران بودم، این خبر را 

شنیدم »بهرام را كشتند«.
جریان از این قرار بود كه بهرام وقتی به یزد 
هایش  زمین  گیری  پس  باز  برای  آید  می 
آن  در  زمین  رود.  می  مستاجرش  سراغ  به 
سال ها ترقی قابل مالحظه ای كرده بود كه 
دلیل اصلی آن تبدیل زمین های كشاورزی 
بهرام   با  مستاجر  بود.  تجاری  و  مسكونی  به 
درگیر می شود و او را می كشد و جنازه اش 
را شبانه در بیابان های نزدیك »ستی  پیر« به 

چاه می اندازد. 
قاتل هم دستگیر  پیدا كردند و  بعد،جسد را 
بعضی  نفوذ  اعمال  خاطر  به  یزد  در  اما  شد. 
از اشخاص، قاتل به زندان كرمان منتقل می 
شود كه خود داستان مفصل و عبرت آموزی 

است كه شاید روزی برای شما نوشتم.
پدر من هم كه آن زمان در یزد ساكن بود، 
تا  نفوذ  پر  افراد  نزد  رفت  و  تهران  به  آمد 
كه  هم  روانشادها  آن  بكنند.  كاری  شاید 
آنها  از  كاری  گفتند  داشتند،  زیادی  محبت 
ساخته نیست. یكی از آنها هم گفته بود كه 
شاكی  عنوان  به  همیشه  خواهم  می  شما  از 
از  و  بیاید  كسی  دارم  دوست  نیایید،  اینجا 

شما شكایت كند!
پسر بهرام كه در این فاصله زمانی به جز یك 
خواهر، همه را به انگلستان برده بود خودش 
اقدام  قاتل  اعدام  برای  و  رساند  تهران  به  را 
كرد ولی كاری از پیش نبرد. داستان به همین 
جا ختم نشد بسیاری از مردم می دانند كه بر 
سر قاتل چه آمد. خون بهرام دامن آلوده او 
را گرفت و در فال كت و بدبختی در حالی 
بار آرزوی مرگ  كه هر روز و روزی صد 
این موضوع  به طرز دردناكی مرد.  می كرد 
هم بماند تا وقت دیگر. زمین ها را از چنگ 
نصیب  عاقبت  و  آوردند  در  مرد  آن  وارثان 

فرزندان بهرام شد.
ام.  دیده  را  بهرام  روانشاد  های  نوه  اكثر 
اظهار  من  به  دست  دادن  تكان  با  حداقل 
حلقه  كه  دارم  یقین  ولی  اند  كرده  محبت 
آن  دیگر  های  بچه  و  آنها  بین  ای  واسطه 
فامیل وجود ندارد و بعید می دانم این داستان 
مهاجرت ظرف  دلیل  به  آنها  بدانند.  آنها  را 
و  تازه  ملیت  جدید،  زبان  سال  پنجاه  مدت 
حتی دین نو نیز یافته اند. فراموش نشود كه 

گذشته انسان ها بخشی از هویت آنهاست. 
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را  هایشان  خاطره  برایمان  که  همراهانی  همه  از  سپاس  با 

فرستادند، پارس نامه همچنان از همه دوستداران و عالقه مندان 

دعوت می کند، خاطرات دوران دانشجویی خود را به پست 

نمایند. ارسال  نشریه  الکترونیکی 

پارس نامه از نوشته ها، خاطرات و مطالب شما در زمینه های 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و ... استقبال می کند.

آن جاری بود، كمی كشت وكار داشتند.
اواسط  در  در آخرین سفرش  بهرام  باالخره 
دو  و  گل  بی  بی  و  آمد  یزد  به  سی  دهه 
شود.  تكمیل  مهاجرت  تا  برد  را  فرزندش 
مهاجرت یك امر پیچیده و غیر قابل تحلیل 
یك  است.  تحمل  قابل  غیر  مواقع  بعضی  و 
تغییر بنیادین كه در تمامی ابعاد هویت یك 
مذهب،  ملیت،  پیوندد.  می  وقوع  به  شخص 
شخصیت و بطور كلی مناسبات یك خانواده 

را دچار دگرگونی اساسی می سازد. 
بعد از سا لها با یكی از فرزندان بی بی گل كه 
در خانه خود در یكی از شهرهای انگلستان 
زندگی می كرد، مالقات كردم. بعد از سال 
خود  برای  كشور  از  خارج  در  زندگی  ها 
باز  ولی  است  كرده  كسب  آبرویی  و  شغل 
هم به یاد ایران است، ترانه های ایرانی گوش 
می دهد، اگر فرصتی  پیدا شود به ایران می 
ایرانی تماس می گیرد.  با مسافران  یا  و  آید 
همه اینها از دلتنگی است. بچه هایش را هم 
نمی شناسد! چون با ملیت های دیگر ازدواج 

كرده و رفته اند.
برگردیم به بهرام. وقتی آخرین فرد خانواده 
را به پاكستان برد، زمین های خود را به یك 
نفر سپرد تا اگر برگشتی بود زندگی را از سر 
بگیرد. به همین دلیل سالی یك بار می آمد تا 
سری به زمین هایش بزند و چند روزی را در 
یزد می ماند. من ندیده بودم كه سواره بیاید 
معموال  آمد.  می  پیاده  پای  با  اغلب  برود،  و 
لباسش را هم می آورد تا بدنش را شست و 
شو دهد. صورتش را با دقت و وسواس می 
چون  و  زید  لر  می  دستش   چون  تراشیدم 
تابستان ها به یزد می آمد با آبی كه در آفتاب 
گرم می شد بدنش را می شست و می رفت. 
روانشاد بهرام چند روزی  به شیراز و تهران 
مجلس  نماینده  با  گفت  می  رفت،  می  هم 
یزد  در  كسی  اگر  دارد.  خوبی  رابطه  وقت 
او  تا  كرد  می  مراجعه  او  به  داشت  كاری 
گرم  وپا  دست  ببرد.  نماینده  نزد  را  كارش 
برای  را  نفری  چند  آمد  می  كه  بار  هر  بود. 

كار یا ازدواج با خودش به كراچی می برد.
در دهه چهل، بهرام كمتر یزد می آمد چون 
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