
4 گهنبار شاه عباسی؛ گهنباری به یاد نجات یافتگان زرتشتی

آیین درگذشت اشوزرتشت برگزار شد

2

3 با برافروختن آتش، »سده« باشکوه تر از همیشه جشن گرفته می شود
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این روزها همه داد سخن می دهند از مثبت اندیشی، 
انرژی خوب و... این روزها هزاران کالس و نشست 
و... برپا می شود تا بگویند و بیاموزند که مردم، نیک 

بیندیشید،نیک بگویید و خوبی ها را ببینید و..
اشوزرتشت اسپنتمان سده ها پیش اما پیروانش را به 
اندیشه،گفتار و کردار نیک فراخواند. از خرد گفت، 
از قدرت انتخاب و از مسوولیت انتخاب. از گستردن 

خوبی و خوشبختی در جهان گفت و....
چشم  انگار  پریشان.  و  نگران  شده؟دل  چه  مارا  اما 
فراموش  را  هایمان  آموزه  انگار  ایم.  بسته  را  هایمان 
حضورمان  هم.  برابر  در  ایم  شده  سخت  ایم.  کرده 
است  باری  بلکه  نیست  دیگری  محفل  گرمابخش 
بر دوش که شاید به واسطه وظیفه و حفظ ظاهر می 
کشد. حتی در همدلی ها برای عزیز از دست رفته ای.

دین  واسطه  به  داریم  بزرگ  و  بهانه کوچک  ها  ده 
شادی  بودن، جشن گرفتن،  هم  با  برای  مان  آیین  و 
با  اما  داریم  حضور  کنیم،  می  برگزارشان  کردن. 
فلسفه خودمان. این روزها وقتی به هم می رسیم دست 
هایمان منتظر دست دیگری است تا برای فشردن از 
جیب هایمان در آوریم. این روزها بازار منفی ها را 

دیدن، چقدر پر رواج است.
ما را چه شده؟ چرا آموزه هایمان را گم کرده ایم آن 
هم در زمانی که همه برای رسیدن به صلح وآرامش 

از آنها می گویند.
ما در سرزمینی هستیم که پدرانمان با عشق و ایمان،رنج 
وسختی، درآبادی آن کوشیده اند و بهای گزافی داده 

اند برای آزادگی و آزاد بودنشان.
مارا چه شده که تخم کینه می پراکنیم و داد سخن می 
دهیم . انگار از شکست دیگری خشنود می شویم و 

اندیشه نیکان را حتی گاه به سخره می گیریم.
ماراچه شده که در جشن ها حضور داریم اما غریبه ایم 
با فلسفه برگزاری اش. در گهنبار ها هستیم اما هم بهره 

نیکی ها و نیک اندیشی ها نمی شویم.
ما را چه شده از سختی ها و خستگی ها می گوییم و 

برخی مواقع تسلیم مشکالت شده ایم.
 همه داد از مهر وهمازوری  می دهند اما آنچه کم 

یافت می شود همین است.
منتظریم  کند.  برایمان  کاری  دیگری  منتظریم 

سوشیانتی بیاید و نجاتمان بدهد. منتظریم،منتظر.
اما مگر باور نداریم سوشیانت بودن خودمان را.مگر 
نیک  و  گفتاری  اندیشی،نیک  نیک  نداریم  باور 
داشتن  برپا  که  را  ها  جشن  فلسفه  مگر  را.  کرداری 
شادی ها و ستودن داده های نیک اهورایی است را 

از یاد برده ایم؟
ما را چه شده که به راحتی انگشت اتهام را به سوی 
»ما«  جایگزین  »منیت«را  گیریم.  می  نشانه  دیگری 

کرده ایم و...
بهمن ماه است. ماه نیک اندیشی.تا چندی دیگر آتش 
سده را بر می افروزیم تا 50 روز دیگر که به پیشواز 

بهار برویم. 
نیاکان خردمندمان همه توان خود را به کار برده اند که 
با نمادها، باورها را یادآوری کنند تا در مسیر پیشرفت 
از اصل دور نشویم و شاید نام گذاری بهمن نیز بدین 
منظور باشد تا حد اقل یک ماه تمام به نیک اندیشی 

فکر کنیم و به کارش بندیم. 
سده را جشن بگیریم در کنار هم  و از گرمای وجود 
یکدیگرسود جوییم و بار دیگر عشق و مهر و دوستی 

را در کنار شعله های گرم و زیبای آتش باز جوییم.
روزگار سخت وسردی است، هوایمان سرد وآلوده 
است. جامعه مان خسته اما امیدوار و ما میراث داران 
بزرگ این سرزمینیم که همواره باعشق و امید وتالش 
بوده ایم و به جبران آن همه جور تاریخ،امروز بیش از 
پیش باید در این سرزمین پدری در کنار هم و مرهم 

ویار هم باشیم. 
از  چیز  همه  سرچشمه  که  بداریم  گرامی  را  بهمن 

اندیشه است.

سـرمقـاله
بهمنگان گرامی

مراسم در گذشت اشوزرتشت بزرگ پبامبر ایرانی در تهران و تمام شهرهای زرتشتی نشین با اجرای برنامه های 
مختلف دینی و فرهنگی برگزار شد.

در تهران این مراسم با حضور مردم و اجرای جشن خوانی در تاالر ایرج به همراه گرامیداشت یاد و خاطره همه در گذشتگان 
برگزار شد.

همچنین همکیشان با حضور در آرامگاه قصر فیروزه یاد درگذشتگان را گرامی داشتند.
در یزد  از صبح زود آرامگاه پذیرای بسیاری از همکیشانی بود که این روزرا بهانه کرده بودند برای سرزدن وتجدید دیدار و خاطره  
با عزیزان از دست رفته. آیین جشن خوانی نیز با حضور همکیشان در آرامگاه یزد برگزار شد. همچنین آیین بزرگداشت اشوزرتشت 

در بسیاری از محله های مختلف با برپایی برنامه های مختلف دینی و فرهنگی همچون سخنرانی و... برگزار شد. 
زرتشتیان کرمان، شیراز، کرج، اصفهان، اهواز و زاهدان نیز در این روز با گردهمایی و حضور در آرامگاه ها یادی از درگذشتگان 

کرده و در آیین های جشن خوانی حضور یافتند.
پنجم دی ماه روز خور از ماه دی، روز در گذشت اشوزرتشت اسپنتمان بزرگ پیامبر ایرانی است که بزرگترین آموزه اش برای 

جهانیان صلح و دوستی و پیروی از خرد و اندیشه نیک است.)عکس ها گوشه هایی از این مراسم را نشان می دهد.(

آیین درگذشت اشوزرتشت برگزار شد

  مراسم با آیین نیایش موبدان آغاز می شود
عکس ها از مهربان افسرکشمیری

  و رهسپار آرامگاه می شوند برای یادی از درگذشتگان  بوی عود و کندر با نوای اوستا به هم می آمیزد

   فراموش نمی کنیم موبد بزرگمان را  خدایشان بیامرزاد  و در آن هوای سرد

  به یاد خواهیم داشت رفتگانمان را

  همیاری ها برای پذیرایی از چند 
روز قبل آغاز شده و امروز...
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 بازدیدشهردار منطقه 4 از مارکار 
و رستم باغ

و  مارکار  از   4 منطقه   5 ناحیه  شهردار 
این  کرد.  بازدید  تهرانپارس  باغ  رستم 
ناحیه  شهردار  کمالی،  حضور  با  بازدید 
میرزایی،  شهردار،  معاون  مریدپور،   ،5
نایب  شهرداری،  اجتماعی  اداره  فرنشین 
اکبری،   فرهنگی،  کارشناس  کبیر، 
بابایی  شهروندی،  آموزش  کارشناس 
عضو  گرجی  و  ورزشی  کارشناس 

شورایاری ناحیه صورت پذیرفت. 
مدیره  هیات  هموند  زاده  پشوتنی  هما 
هیات  عضو  و  تهران  زرتشتیان  انجمن 
امنای رستم باغ در این بازدید درخواست 
هایی چون آسفالت زمین بسکتبال رستم 
باغ و کفپوش شدن زمین بازی کودکان 
مارکار را با مهندس کمالی شهردار ناحیه 

مطرح کرد.
روانشاد  درگذشت  سالگرد   

آناهیتا ورجاوند   
درگذشت  سال  یکمین  و  بیست  آیین 
در  ورجاوند،    آناهیتا  روانشاد 
برگزار  پرورش  بهرام  دکتر  مهدکودک 
و  دوستداران  باشندگی  با  آیین  شد.این 
آشنایان آن روانشاد، به همراه آیین جشن 
روانشاد  خانواده  شد.  برگزار  خوانی 
آینده  آشنایی  برای  ورجاوند  آناهیتا 
هر  آیینی،  و  دینی  های  مراسم  با  سازان 
ساله آیینی را به یاد وی در مهد کودک 

پرورش برگزار می کنند.
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با برافروختن آتش، 

» سده « با شکوه تر از همیشه جشن گرفته می شود

میان  رستم  جام  برگزاری   
محالت یزد   

یازدهمین  یزد،  استان  ورزش  کمیسیون 
دوره جام رستم را برگزار می کند. این 
میان  ای  دوره  مسابقات  صورت  به  جام 
سنی  رده  دو  در  یزد  مختلف  محالت 
بزرگساالن و نوجوانان) متولدین پس از 

اول دی ۷5( برگزار می شود.  
ایزوگام  مارکار  تاالر  بام  پشت   

شد   
پشت بام های تاالر فرعی مارکار ایزوگام 
شد. این اقدام برای جلوگیری از آسیب 

به این تاالر صورت گرفت.
متفاوت  های  نشست  در  باره  این  در 
انجمن زرتشتیان تهران گفتگو شده بود. 
زرتشتیان  انجمن  ساختمان  کمیسیون 
تر  کلی  و  بیشتر  تعمیرات  برای  تهران، 
بررسی های  قرار است  مارکار  در مورد 

بیشتری انجام دهد.
  جوی آب قاسم آبادسیمانی شد

داد  شکل  تغییر  آباد،   قاسم  جوی   
این  تغییر  و  بازسازی  شد.  سیمانی  و 
از ساکنان  برخی  انتقاد  مورد  جوی آب 
روستای قاسم آباد قرار گرفته است. بنابر 
اطالعات به دست آمده، جوی قاسم آباد 
و مجوز  آباد  قاسم  انجمن  با درخواست 

شهرداری یزد تغییر شکل داده است.
 انجمن زرتشتیان قاسم آباد، دلیل اصلی 
این تغییر را مواردی چون اثرگذاری آب 
تخریب  و  اطراف  های  خانه  بر  جو  این 

آنها، آلودگی آب به علت شستشو البسه 
در آن و نیز مکانی برای حضور معتادان 
کرده  اعالم  اطراف  منازل  از  سارقان  و 

است. 
مدیره  هیات  اصلی  هموندان   

انجمن شریف آباد معرفی شدند 
انجمن  مدیره  هیات  اصلی  هموندان 
شدند.  معرفی  آباد  شریف  زرتشتیان 
 26 گردش  انتخابات  بر  نظارت  هیات 
اردکان،  آباد  شریف  زرتشتیان  انجمن 
اسامی هموندان انتخاب شده در انتخابات 

این گردش را به شرح زیر اعالم کرد. 
اسامی پنج هموند اصلی به ترتیب تعداد 
رستم  از:  است  عبارت  اکتسابی  آرای 
قدیر،  مرزبان  دهموبد،  ایرج  بلیوانی، 

هوشگ آبیاری، فرزان آبادیان.
کاموسی  داریوش  و  آذرمنش  خدایار   
انتخاب  جانشین  هموندان  عنوان  به  نیز 

شدند.  
شادروان  خاکستر  انتقال   
به  زرتشتي  مهربان  موبد  ارباب 

ایران 
موبد  ارباب  شادروان  از خاکستر  بخشي 
آرام  مادر  کنار  در  زرتشتي  مهربان 

گرفت. 
بهشتي  وصیت  از  بخشي  به  پیش  چندي 
روان ارباب موبد مهربان زرتشتي عمل شد 
و بخشي از خاکستر وي در کنار آرامگاه 
مادرش آرام گرفت. شادروان ارباب موبد 
که  بود  کرده  وصیت  زرتشتي  مهربان 

خاکستر بدن وي در شهرهایي که 
وابستگي هایي به آنها داشت پراکنده 

اجراي  فیروزگري  مهربان  موبد  شود. 
خواستار  که  را  وصیت  این  از  بخشي 
ارباب  روان  بهشتي  خاکستر  قرارگیري 
موبد مهربان  در کنار آرامگاه مادرش در 

قصرفیروزه بود را ،بر عهده داشت.
شادروان ارباب موبد مهربان زرتشتي یکي 
از خیراندیشان بزرگ جامعه زرتشتي بود 
ماه پیش در سن دیاگو زندگي  که چند 
برادرش  همراه  به  وي  گفت.  بدرود  را 
بهشتي روان ارباب موبد فریدون زرتشتي، 
خیریه  اماکن  و  ها  نیایشگاه  مدارس، 
سراسر  در  زرتشتیان  براي  را  بسیاری 
و  تجهیز  را  آنها  یا  و  ساخت  جهان 

بهسازي کرد.
نیروهاي  از  انسان  زرتشتیان،  اعتقاد  بنابر 
فروهر، وجدان، روان، جان و خرد، شکل 
گرفته است که پس از مرگ این اجزا از 
یکدیگر جدا مي شوند. تن به عنوان بخش 
مادي انسان پس از مرگ به اجزاي سازنده 
مادي  خود تجزیه مي شود و به طبیعت 
بازمي گردد. این بازگشت تن به طبیعت 
به هر صورتي مي تواند باشد و تنها الزم 
است کمترین آلودگي را به آتش، خاک، 

هوا و آب برساند. 
از  براي سوزاندن،  در روش هاي جدید 
آتش استفاده نمي شود و آب هاي بدن 
با امواج ماکروویو تبخیر شده و خاکستر 

به دست مي آید.

هدف  با  ایران  زرتشتیان  مشاغل  اول  کتاب 
نزدیکی بیش از پیش افراد جامعه، در دست 

تهیه است .
این کتاب با هدف تهیه یک راهنمای جامع و کاربردی 
در راستای رفع نیاز جوانان جامعه برای یافتن کار نزد 
منبع  یک  به  جامعه  افراد  سایر  نیاز  و  همکیشان خود 
ارائه دهنده خدمات مورد  افراد  یافتن  برای  اطالعاتی 

نیاز آنها ،در دست گردآوری و تالیف است.
این  مجری  عنوان  به  زرتشتی  دانشجویان  کانون 
اقدام ،از کلیه همکیشان و دست اندرکاران مشاغل 
مختلف زرتشتی خواسته تا مشخصات شغل خود را 

به سامانه پست الکترونیک:
ارسال   »kdz_ketabeaval@hotmail.com«  

نمایند.

آتش بزرگ جشن سده در روز مهر 
از ماه بهمن برابر با دهم 
سراسر  در  ماه،   بهمن 
شهرهای زرتشتی نشین 
کشورافروخته و مراسم 
دعا ونیایش برگزار می 

شود. 
این  آیین  تهران،  در   
جشن بزرگ، در کوشک 
برگزار می شود  ورجاوند 
آن  برگزاری  مسوولیت  و 
را سازمان فروهر بر عهده 

دارد.
شده،  انجام  اعالم  بر  بنا 
برنامه  سخنرانی،  اجرای 
و  نمایش  موسیقی،  های 

برافروختن آتش سده در هنگامه غروب 
برنامه  این  های  بخش  جمله  از  آفتاب 

در نشست کارگروه دینی،  گزارش 
وچگونگی  دینی  های  کالس 
مطرح  هماهنگ  امتحان  برگزاری 

شد.
های  استان  های  نشست،گزارش  این  در 
آموزش  درباره  نشین  زرتشتی  مختلف 
هماهنگ  آزمون  برگزاری  و  دینی  های 
نتیجه  حاضران  همچنین   شد  ارایه 
کل  در  را  هماهنگ  آزمون  برگزاری 
مهم  قدمی  را  آن  و  کرده  ارزیابی  مثبت 
عنوان  دینی  آموزش  سازی  دراستاندارد 

نوزدهمین گردهمایی انجمن ها و نهادهای 
زرتشتی سراسر کشور، 20 بهمن ماه برگزار می 

شود. 
زرتشتی  ایرانیان  نماینده  اختیاری،  اسفندیار  دکتر 
نامه ای که به فرنشین های انجمن های زرتشتی  در 
این  اعالم  ضمن  است،  کرده  ارسال  کشور  سراسر 
موضوع از انجمن ها خواسته است تا نماینده خود را  

برای  باشندگی در این نشست معرفی کنند. 
نماینده ایرانیان زرتشتی در نامه خود همچنین درخواست 
روز،  این  در  دستورجلسه  تعیین  برای  تا  است  کرده 
انجمن ها دستورجلسات پیشنهادی خود را ارسال کنند. 
سراسر  زرتشتی  انجمنهای  گردهمایی  نوزدهمین 
بیوک  کوچه  زرتشتیان  انجمن  میزبانی  به  کشور 

برگزار می شود. 

است.
ساله،  چندین  سنت  مطابق  کرمان  در   

با  و  آباد  بوداغ  باغچه  در  سده  آتش 
حضور همکیشان و عالقمندان روشن می 

کردند. 
بهتر برگزار شدن آن در سال های  برای 
تا برای موارد خاص که  آینده مقرر شد 
آزمونی  گردد،  می  مصوب  و  مشخص 
از  قبل  ضمنا  شود.  ریزی  برنامه  دیگری 
شروع سال تحصیلی زمان امتحان نیمسال 
به  و  تعیین  درس  دقیق  محدوده  با  اول 
اطالع مسئوالن کالس های دینی رسانده 

شود.
نشست همچنین کتاب های دین  این  در 
آموز و کتاب اوستای اول دبستان که در 

زرتشتیان  انجمن  کرمان،  سده  در  شود. 
را  مختلفی   های  برنامه  اجرای  کرمان 

تدارک دیده است.
محالت  در  سده  یزد  در 
با  نشین   زرتشتی  مختلف 
شاد  های  برنامه  اجرای 
اجرای  و  نمایش  موسیقی، 
مسابقات مختلف وافروختن 
غروب  هنگامه  در  آتش 

،جشن گرفته می شود.
کرج،  شیراز،  زرتشتیان 
زاهدان  و  اهواز  اصفهان، 
هایی  همایی  گرد  با  نیز 
پاس  را  بزرگ  جشن  این 

خواهند داشت.
از جمله جشن   جشن سده 
های بزرگ ایرانی و جشن پیدایش آتش 

است.

دست تدریس است، بررسی و گزارشی 
ارایه  دبستان  دوم  های  کتاب  تدوین  از 
شد  تاکید  اوستا  کتاب  با  رابطه  در  شد. 
های  مقطع  در  اوستا  آموزش  مرجع  که 
مهربان  موبد  کتاب  تحصیلی  مختلف 
برای دوره  فیروزگری است و مقرر شد 
های تحصیلی که کتاب آن هنوز تدوین 
مناسب  فونت  با  کتاب  این  است،  نشده 
و  تهیه  مختلف  سنی  های  رده  برای 
دانش  اختیار  در  آینده  سال  ابتدای  از 

آموزان قرار گیرد.

نـوزدهمین کـارگروه دینی زرتشتیان برگـزار شد

20 بهمن برگزار می شود:
گردهمایی انجمن های 

زرتشتی

جمع آوری اطالعات 
مشاغل زرتشتیان
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گهنبار شـاه عباسی؛ 
گهنباری به یاد نجات یافتگان زرتشتی

  آناهیتا کشاورزیان

که شامل بخش های گوناگون تاالر آتشکده، 
محل نگهداری آتش و مطبخ است که سایر 
فضاهای دیگر به نوعی در خدمت نیایشگران 
این  حیاط  در  بوده است.  آتشکده  فضای  و 

بنا درختان کهنساِل همچون سرو، شمشاد و 
مورد به چشم می خورد.

های کوچک آتش  آتشکده، شعله  این  در 
که به گاز شهری متصل است زبانه می کشند. 
همکیشان  از  زیادی  های  گروه  ساله  هر 
خصوصا زاهدانی ها برای برپایی گهنبار شاه 
دوشادوش  و  آیند  می  محل  این  به  عباسی 
همکیشان کرمانی به همازوری و داد و دهش 

می پردازند.  
ماه،  ودی  ایزد  سروش  به  مانده  روز  دو 
همازوری برای  برپایی این گهنبار آغاز می 
بوده و هست  از گذشته  به رسمی که  شود. 

در  آیین  برپایی  از  که  ای  هفته  یک  تقریبا 
آیین  گذرد،اینجا  می  اشوزرتشت  گذشت 
پا می کنند. آیینی که ریشه  در  بر  دیگری 
تلخی همراه  یادآور  گذشته ای دور دارد و 

با شیرینی است.
مانوس  برایم  اش  واژه  عباسی.  شاه  گهنبار 
اما سالیانی است که همکیشان کرمانی  نبود 
در یک همازوری بسیار دیدنی آن را تدارک 

می بینند و برگزار می کنند. 
دولت  محله  است.  خانه  دولت  محله  اینجا 
خانه که درب مهر دولت خانه هم در آنجا 

به دوره صفوی است که  واقع است مربوط 
شاهرخ خان زرندی، حاکم وقت کرمان در 
نادر  از  پس  ایران  افشار)شاه  شاه  نادر  زمان 
شاه( بنا کرده است  . این اثر در تاریخ 10 دی 
ماه 13۸1 با شماره ثبت 6۷54 به  عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آتشکده   تاالر  در  که  سنگ نوشته ای  بر  بنا 
پوالد  شادروان  دهش  از  بنا  این  است 
 12۷0 سال  به  بمبئی  مقیم  یزدی  اسفندیار 
و  میالدی   1901 سال  با  )برابر  یزدگردی 
12۸0 خورشیدی( ساخته شده است و دارای 
یک حیاط مرکزی و فضاهای پیرامون است 

برای  هستند،  نذری  اکثرا  که  گوسپندانی 
پخت ُکلوی روز گهنبار آماده می شوند.

و  زنان  از  گروهی  کناری  و  گوشه  هر  در   
مردان دور هم جمع شدند و مشغول کاری 

سبزی  سداب  و  ُکلو  برای  گروهی  هستند. 
را  دونو  حبوبات  گروهی  کنند،  می  پاک 
تمیز می کنند، گروهی دیگر کله و پاچه و 
مشغول  گروهی  کنند،  می  تمیز  را  سیرابی 
پوست گرفتن و خورد کردن سیر و پیاز برای 
سداب هستند و خالصه هر طرف که چشم 

می اندازی، کار است و کار است و کار.
 داخل تنورها هیزم ها زبانه می کشند و بانوانی 
مشغول پخت نان هستند. بوی نان  همه جا را پر 
کرده است و داغی تنور هوای سرد و زمخت 
این روزهای کرمان را از تنمان می برد. اندکی 
کنارشان می ایستم و هنر دستهایشان را می بینم 
که چگونه چانه می گیرند،پهن می کنند ،صبر 
می کنند و نان ترد و خوشمزه را از تنور داغ در 
می آورند. می اندیشم  آیا نسل جوان ما هم 
همتی کرده تا این کارها را بیاموزد؟ چهره ها 

همه سالخورده و میانسال است...
کمی آنسوتر، بانوان دیگرمشغول دست کردن 
سیرو هستند. روغن های کنجد در تابه های 
بزرگ قُل می خورند و بانوان هنرمند خمیرها 
می  تابه  ودر  کنند  می  باز  دست  روی  بر  را 
اندازند تا سیروهای نازک و بزرگ پخته شوند 
و کنار آنان بانوان دیگری آن را در تابه می 
چرخانند و بر روی آن مغز پسته و شکر می 
و  ترد  و  شیرین  سیروهای  آخر  در،  پاشندتا 

خوشمزه کام ها را شیرین کند.
اینجا همه بویی می آید. بوی عود و کندر، 
مشغول  همه  و...  سیرو  بوی  تازه،  نان  بوی 
یکی  ایمانی.  و  اعتقادی  با  یک  هر  کارند 
برای ادای نذر سال پیش خود،دیگری به یاد 

سختی اجدادش وآن دیگری.....
پسین روز پیش از گهنبار، دیگ های بزرگ 
دونو روی آتش  هیزم قرار می گیرد و کم 
کم تا صبح روز گهنبار می پزد، سداب نیز 
همازوری  با  گروهی  هم  باز  شود.  می  تهیه 
مشغول ریش ریش کردن گوشت ها هستند 
در  ترب  و  سبزی  با  را  گوشت  مقداری  و 
یک  با  و  ریزند  می  مخصوص  های  ظرف 

قرص نان ُکلو را می پیچند.
از  عباسی،  شاه  گهنبار  و  است  ایزد  سروش 
های  فعالیت  ادامه  مشغول  همه  زود  صبح 
فرصت  آخرین  هستند،  گذشته  روزهای 
هاست تا کارهای باقی مانده انجام شود. دونو 
و سدو آماده است. منجل های بزرگ ماست 
هم بسته و آماده می شود.حاال جوان ها هم 
به کمک آمده اند. عالوه برپخت و پز، میز 
وصندلی ها هم آماده می شود و فضا برای 

برگزاری گهنبار مهیا. 

اما فلسفه برگزاری این گهنبار چیست. آن هم 
به این نام؟

عباس  شاه  حکومت  زمان  در  گویند:  می 
و  ساخت  برای  کرمان  شهر  حاکم  صفوی، 

استفاده  زرتشتی  کارگران  از  خود  سازهای 
می کرد و سرپرست آنان  فردی غیر زرتشتی 
بود.در یکی از این ساخت و ساز ها سرکارگر 
و  گیر  در  زرتشتی  با کارگری  زرتشتی  غیر 
سرکارگر کشته می شود، کارگران زرتشتی 
از ترس مجازاتشان جسد سرکارگر را در میان 
حاکم  زودی  به  .اما  کنند  می  مخفی  دیوار 
متوجه شده و موضوع را به حاکم شرع گزارش 
می دهد تا دستور مجازات صادر شود. حاکم 
دستور می دهد شخص متهم دست خود را در 
شیره فرو برده و بعد آن را در گونی ارزن قرار 
دهد و همان قدر که ارزن به دستش چسبید 
از زرتشتیان کرمان قصاص کند. این موضوع 
زمانی اتفاق افتاده است که زرتشتیان کرمان 
در حال آماده کردن مراسم درگذشت پیامبر 
خود بوده اند و شاید هم درگیری انجام شده 
بی ربط با این موضوع نبوده باشد، اما به هر 
حال با دستور حاکم، زرتشتیان به محلی به نام 
بابا کمال، خارج از شهر کرمان آورده شده تا 

در آنجا حکم اجرا شود.
در  عباس  شاه  مادر  که  است  روایت  اما   
آتش  در  کرمان  شهر  که  بیند  می  خواب 
به  را  خود  خواب  موضوع  و  سوزد  می 
خبر  از  ماموران  کند،  می  منتقل  درباریان 
دهند.  می  گزارش  کرمان  زرتشتیان  قتل 
با دستور شاه عباس صفوی  در همان زمان 
حکم حاکم کرمان لغو شده و زرتشتیان از 
این حادثه ناگوار نجات پیدا می کنند و از 
آن به بعد هر ساله مراسم گهنباری به شادی 
این روز، در روز سروش ایزد و دیماه به یاد 
باباکمال  درمحله  کرمان  زرتشتیان  نجات 
برگزار می شد اما با از بین رفتن بناهای این 
مکان و دوری آن از شهر کرمان، اکنون این 
مراسم در آتشکده دولت خانه شهر برگزار 

می شود.
حاال دیگر هنگامه عصر است و همکیشان 
برای همازوری در گهنبار می آیند.  موبدان 
می آیند. سفره گهنبار گسترده شده ونوای 
می شود. پس  آغاز  اوستا  سرایش  و  گاتها 
از چند روز کار بسیار، اکنون مجالی است 
به  سپردن  دل  سپردن.  دل  و  سکوت  برای 
نیاز  و  راز  به  دل  ودر  اوستا  خوش  آوای 
همکیشان  شود.  می  تمام  مراسم  پرداختن. 
دونو،  گوشت،  با  و  شوند  می  سالن  وارد 
می  پذیرایی  خرما  و  ماست  و  سیرو  سدو، 
را  لرک  و  ُکلو  پذیرایی  از  پس  شوند. 
دریافت می کنند تا هم بهره گهنبار شوند و 

برکت گهنبار را به خانه هایشان ببرند.
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برابر  در  تنها  نه  انسان  اشوزرتشت  باور  در 
است،  مسوول  خود  کردارهای  و  رفتارها 
دارد.  مسوولیت  نیز  جامعه  برابر  در  بلکه 
اشوزرتشت به جامعه و دیگر انسان ها بسیار 
بها داده و در سراسر گاتها می بینیم که بسیار 
از جامعه، دیگران و مسوولیت نسبت به آنها 
می   43 هات  از   1 بند  در  گوید.  می  سخن 

فرماید:
» خوشبخت کسی است که خوشبختی 

دیگران را فراهم سازد.«
در بند 5 از هات 31 اشوزرتشت از اهورامزدا 
خواستار است که به او بهترین راه را بنمایاند 
نهد،  اینکه خود در آن گام می  بر  تا عالوه 
به  نیز  را  آن  از  پیروی  بخش  شادی  پاداش 
وظیفه  احساس  نشانگر  این  بیاموزد.  دیگران 
افراد  برابر جامعه و دیگر  او در  و مسوولیت 
است. او خواستار آن است که همه به پاداش 

نیک دست بیابند.
در هات 30 بند 9 اشوزرتشت در برابر جهان 
چنین  و  کرده  مسوولیت  احساس  مردم  و 

آرزو می کند: 
» ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم 

مسوولیت را به حد کمال رسانده و می گوید: 
مزدا  ای  دانستم  مقدس  را  تو  »آنگاه 
اهورا که وهومن )خرد پاک( بر من 
ظاهر شد و راه راست را به من نشان 
داد و چون آن را دریافتم بر آن شدم 
تا به مردمان بیاموزم، هر چند در این 
راه رنج و سختی کشم، راستی را که 
بهترین آیین است به آنان نشان دهم.« 
وی خواستار است تا وظیفه اش در برابر این 
دانش –که آموزش دانش به مردمان است- 
به انجام رساند و همه رنج و سختی این راه را 

به جان می خرد.
در هات 44 بند 19، اشوزرتشت بیان می کند 
که هر فردی باید به هم نوع خود کمک کند: 
»ای اهورا، آیا کسی که پیمان شکند 

هنگام  در  را  پارسایان  و  نیکان  و 
حاجت یاری نکند، چه جزایی برایش 
چنین  که  راستی  به  ای؟  داشته  مقرر 
دیگر  سرای  در  تو  آیین  برابر  کسی 
وظیفه  انجام  در  کوتاهی  پادافراه  به 
اش نسبت به هم نوعان، گرفتار رنج و 

سختی نخواهد شد؟« 
فردی  هر  که  کند  می  بیان  آریایی  پیامبر 
و  دارد  ای  وظیفه  خود  نوعان  هم  به  نسبت 
باید هنگام نیاز به آنها یاری رساند و اگر این 

پیمان را بشکند، کیفر می بیند.
رهبری   ،3 بند   50 هات  در  اشوزرتشت 

دیگران به راه درست را وظیفه ما می داند: 
»ای مزدا می دانم که تو نیک منشی 
بهره  را  راستی  و  ازخودگذشتگی  و 
تمام  کوشش  با  که  کنی  می  کسانی 
هنوز  که  را  خود  پیرامون  مردمان 
راستی  دین  به  اند،  دروغ  پیرو 

درآورند.« 
برابر  در  مان  وظیفه  بکوشیم  همه  نیکوست 

جامعه را بشناسیم و بدان پایبند باشیم.

که جهان را به سوی پیشرفت و آبادی 
و مردم را به سوی راستی و پارسایی 
یاری  را  ما  مزدا  که  بشود  نمایند.  ره 
فرماید تا با نیروی اندیشه و دل )عقل 
پی  دانایی  سرچشمه  به  عاطفه(  و 

بریم.« 
در هات 34 بند 14 اشوزرتشت پاداش گران 
بهای مزدا را از آِن کسی می داند که با کار و 
کوشش در آبادانی و پیشرفت جهان بکوشد. 
و  جامعه  به  نسبت  اشوزرتشت  که  بینیم  می 
این  و  نبوده  تفاوت  بی  خود  پیرامون  جهان 
برابر  در  افراد  وظیفه  و  مسوولیت  احساس 
جامعه و مردم را به روشنی در گاتهای خود 

بیان کرده است. 
احساس  این  اشوزرتشت  بند11  در هات 43 

با بنیان سلسله صفویه توسط شاه اسماعیل 
صفوی و گزینش تبریز به عنوان پایتخت، 
های  دولت  حمایت  با  صفویان  سلطه 
خارجی و تشکیل ارتش متمرکز دینی در 

کل ایران گسترش یافت.
در  چشمگیری  تحول  صفویه  دوره  در 
هنرهایی از قبیل نقاشی و قلم زنی و غیره 
طرح  نیز  معماری  در  و  آمد  وجود  به 
زمینه  اما در  به کار رفت.  های مشخصی 
و  نبود  شکل  این  به  وضعیت  موسیقی 
دیگر  بار  سلسله  این  سران  مذهبی  اعتقاد 
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چه 
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ری
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موسیقی را به گوشۀ تنهایی برد. تحریم و 
تکفیر موسیقی باعث محو شدن این هنر از 

اوج تفکر هنر ایرانی شد.
با ارزشی  نهم هجری کتاب  از سده  پس 
ملی  موسیقی  و  نشد  نوشته  موسیقی  در 
ایران از این زمان به سراشیبی رفت. شعر، 
مورد  صفوی  دوره  در  موسیقی  و  ادب 
به  بی اعتنایی  گرفت.  قرار  بی توجهی 
موسیقی،  با  که  عرفان  و  فلسفه  حکمت، 
شعر و ادب پیوستگی داشت نیز سبب شد 
که این رشته از علوم و هنر رو به نابودی 

برود.
تفکرات مذهبی که سبک و سیاق حکومت 
صفویان را شکل می داد، موسیقی و ادبیات 
تا  که  مردم کرد  از  دور  و  ناچیز  چنان  را 
بیش از دو قرن ونیم هیچ مقاله و نثر و آوای 
قابل توجهی در ادبیات و موسیقی به گوش 

و چشم نیامد.
افسوس این دوران در زمینه هنر موسیقی، 
پارسی  بنام  دان  موسیقی  چندین  هجرت 
بود که به دلیل مساعد نبودن وضع هنر آن 

زمان، به هند و کشور های دیگر رفتند.
در این دوران هنر معماری، خطاطی و هنر 
هنر  اما  اوج رسید،  به  این دست  از  هایی 
تنزل  حد  کمترین  به  ادبیات  و  موسیقی 
از حمله  بیش  یافت، چنانکه گویی حتی 
تازیان نیز موسیقی و ادبیاِت آمیخته با آن، 

به حاشیه رفت و ضربه خورد.
کور،  تعصبات  این  گرداب  در  اما 

را  موسیقی  که  بودند  هنرمندانی 
در جان خود نگاه داشتند و شاید خسته 

و زخمی اما آنرا به آیندگان  رساندند که 
بی تردید چنین هنرمندانی برتری ویژه ای 

به هنرمندان دوران دیگر دارند. 

صفویان  دوره  در  موسیقی 
نخست( )بخش 

 تـوریـا

مسوولیت در برابر جامعه

 ناهید استقامت

 موبدیار دکتر پروا نمیرانیان

1-  omiδe  xδā̊  ge  mā̊δǝr  e  be.
1- اُمیِذ  خُذو  ِگه  ماُِذر اِ  بِه.

یعنی: به امید خدا که مادر شوی ]و خدا کند که صاحب اوالد شوی![.

ادبیات شفاهی )25 (   ) به لهجه خرمشاهی(
2- mā̊δǝr  del  še  piš-e  vača  ha, vača  deloš  syǝng-e  syā̊.

2- ماُِذر دل ِشه  پیِش َوَچه َهه، َوَچه ِدلُش ِسنِگ  سیاُ.
مادر  در حالی که  و  ]است،  سیاه  ]مثل[ سنگ  بچه دلش  است،  بچه  پیش  مادر دلش  یعنی: 

همیشه نگران اوالد خود است، فرزند ناسپاس و گستاخ است[.

3-yos-e  komi  šo  be  kuzǝ.
3-  یُِس ُکمی ُشو  بِکوِزه .

یعنی: جوِش کدام یک ]از آنها[ را بزنم ]و غم کدام یک از فرزندانم را بخورم! چه کنم که 
دائم نگرانشان هستم[.
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داســــتــان

داستـان
خورشیدبانو)25(

 فرانک مهربانی

نمي  که  غمگین حالی  بخورد،  شوربا  قاشق  یک  حتی  توانست 
تر شد.

نیاز داشت. گرچه تجربه پزشکي چند ساله سهراب می او به بیمارستان و مداوا 
بین  خوش  اگر  که  و گفت  ببرد  در  به  سالم  جان  مروارید خودش  اینکه  بهتر  باشد 
براي فرزندش امیدي نبود.

شب و سیاهي در یک روستاي دور، بدون داشتن هیچ وسیله اي، راهی نبود جز صبر کردن تا 
صبح. فردا پیش از طلوع آفتاب با هر وسیله اي باید به شهر مي رفت تا از بیمارستان آنجا براي 
بیمارستان محل زندگي  به  مادر و همسرش یک ماشین آمبوالنس تهیه کند. حتي فکر کرد 
خودش برود، ولي راه آنجا دور بود و اگر دو روز مي گذشت، مروارید هیچ شانسي نداشت.

سهراب برای مادرش غمگین بود ولي آن زن با کهولت سنش به نظر مي آمد راه چاره ای جز 
کنار آمدن با سکته ای که کرده، نداشته باشد. اما مروارید بیچاره به چه حالي است! سهراب 

نتوانسته بود بیش از چند کلمه با او صحبت کند و زن بیچاره از حال رفته بود.
هر چند طي چند سال ازدواجشان هم چیزي جز حرف هاي روزمره بین آنها نبود. آنها نه با 
از  بعد  مادرهایشان. حتي  بودند.... تکلیف  ازدواج کرده  از روي تکلیف  بلکه  عشق و عالقه 
آن هم زندگیشان با وجود بچه عقب مانده که حاصل ازدواج فامیلی بود و دردسرهاي دیگر 
به سرازیري رفته بود. شاید اگر بخت یارشان بود مانند بعضي ها این ازدواج ختم به خیر مي 
شد با چند بچه سالم و داشتن قوم و خویش، رفت و آمد اقوام و سرگرمي هایي از این دست، 
خالء دوست داشتن را پر مي کرد و عادت تنها دلیل نمي شد که آنها با هم بمانند و پیر شوند.

سهراب آهي کشید رو به مادر زنش کرد وگفت:
- دشک منو این کنار بندازید!

فرنگیس خودش را جمع کرد و گفت:
- آنجا سرد و زمین یخ است. 

سهراب عصباني شد:
- یعني زن بیچاره من، دختر خودت را توی سرما گذاشتي!؟ اگه بخاري ندارید برید از خونه 

ما بیارید. 
     

صبح روز بعد جاده براي سهراب تمام نشدني بود. هواي گرفته که گاهي باران و در جایي برف 
مي بارید. اتوبوس کهنه و قدیمي چندی ایستاد و دوباره با هر سختي به راهش ادامه داد، اما 

سهراب در عالم خودش بود، گرفته و نا امید.
صداي نا هنجار موتور در مغز او تاثیري نداشت، گوش هایش کر بودند و چشم هایش دشت را 

مي کاوید، دشت سرد و خیسی که دو سه ماه دیگر زنده مي شد، پر از گل و سبزه.
با دست هایش شیشه بخار گرفته را پاک کرد. دیشب خواب غریبي دیده بود. خواب یک 
اي  لحظه  را  زن  آن  صورت  و  بود  او  به  پشتش  که  زني  پنجره  پشت  و  دیوار  یک  پنجره، 

درخواب دید، ولي به یاد نداشت و هر چه فکر کرد چیزی به یادش نمی آمد.
با خودش گفت که شاید مروارید را در خواب دیده ولي خوب مي دانست که او را ندیده است 
و کسي که به خوابش آمده، خورشیدبانو بوده، کسي که اول نمي دانست، جرات نداشت وقتي 

هم دانست، شجاعت گفتن درباره خورشیدبانو را نداشت و بعد هم خیلي دیر بود.
با مشت گره کرده به پیشاني اش کوبید، ولي با این کارها زمان به عقب بر نمی گشت. بدترین 
روز زندگیش همان روزی بود که براي ازدواج با دختر خاله اش به مادر و خاله اش، فرنگیس 

جواب مثبت داد و آسان از آن گذشت.
صداهایي شنید، به مقصد رسیده بودند و همه داشتند پیاده مي شدند. سهراب وقتي از پله هاي 
برای  افسوس خوردن  و  دارد  پیش  در  دانست که روز سختي  پایین آمد خوب مي  اتوبوس 

کارهاي گذشته خیلي دیر است. 
     

خورشیدبانو همه راه را فکر کرد که چگونه موضوع باردار شدنش را به خداداد بگوید. از او 
قول گرفته بود که ظهر بیاید دنبالش، البته گفته بود که اگر کارش برای تهیه و تدارک مهماني 

شب مهر ایزد تمام شود. شب آخر مهر ایزد همه فامیل به منزل آنها مي آمدند. 
خورشیدبانو لباسش را پوشید و آرام پشت پنجره اتاق استراحت پرستاران، انتظار مي کشید. 
انتظارش خیلي طول کشید و از ظهر گذشت. صبرش لبریز شد و بلند شد، وقت رفتن بود. اما 
دلش خواست چند دقیقه صبر کند، به حالت ایستاده این پا و آن پا کرد و هنوز نگاهش به 
در ورودي بیمارستان بود. مردي در حیاط بیمارستان ایستاده بود و پشتش به او بود. قد بلند 
با موهاي جو گندمي اما شانه هاي افتاده. با اصرار به راننده آمبوالنس چیزي مي گفت. وقتي 

صحبتش تمام شد، برگشت. آن مرد سهراب بود.

از  هاي دوردست.  بام کوه  بر  زیبا  ابرهای  با  انگیز  بود. غروب دل  بهار  انگار  آذرماه،  اواخر 
و  سهراب  صورت  به  که  خنکی  باد  بود.  مانده  افق  در  فروغش  تنها  و  نبود،  اثري  خورشید 
فرنگیس مي خورد از شتاب رفتن آنها کم مي کرد. فرنگیس بر عکس خواهرهایش، خیلي 
دوست داشت سر و وضعش مرتب باشد، حتي در روزهاي عادي لباس و مکنایش نو و از جنس 
حریر و زیبا بودند. او عادت داشت که هر وقت به شهر مي رفت در عوض یک قواره پارچه  
براي مکنا، چند قواره بگیرد تا همیشه به قول خودش آراسته باشد که کسي نتواند از راه رفتن 

و لباسش ایرادي بگیرد. 
دخترهاي فرنگیس این ویژگی را نداشتند. بیشتر براي این بود که سعي مي کرد آنها در خانه هم 
کار کنند و فقط به دخترهایش دستور مي داد که چطورخمیر آماده کنند، نان بپزند و کارهاي 

خانه را انجام بدهند.
خودش مدام جلوي آینه سنگي یا مکناهایش را عوض مي کرد و یا آنقدر عقب و جلو مي 
برد که روي لچک ) کالهي کوچک  و تزیین شده که جلوي سر مي گذارند و مکنا را روي 
آن با سنجاق محکم مي کنند(، تکان نخورد و قشنگ باشد. فرنگیس قد نسبتا بلندي داشت و 
سعي کرده بود با پر خوري و چاقي قیافه اش خراب نشود و به همین دلیل با شوهرش که کمي 

کوتاه و فربه بود همراه نمی شد.
از در که بیرون آمدند، باد سرد به صورتشان خورد. سهراب به غروب و ابرهاي سوخته نگاه 
کرد و اینکه شاید فردا باران ببارد، بعد باالي سرش یک ستاره دید که سوسو مي زد، آرزو کرد 

که حال مادرش بهتر شود، غافل از اینکه باید براي آرزوهایش صبورتر باشد.
      

داد.  تکیه  دیوارکاهگلي  به  و  بهانه کرد که خسته شده  فرنگیس  سر جوي آب که رسیدند، 
درحالت عادي اگر با زن هاي دیگر ده همراه بود، هیج وقت این کار را نمي کرد و دیگران را 
براي این کار به سخره مي گرفت. سهراب هم از خاله اش تعجب کرد. فرنگیس سرش پایین 

بود بدون اینکه به پسر خواهرش نگاه کند شروع به صحبت کرد.
دیروز صبح مروارید با صداي ناله ارغوان از خواب بیدار مي شود و هراسان باالی سر او مي 
رود و چون دستپاچه مي شود و براي کمک او را به تنهایي بلند مي کند. حواسش نبوده و خیلي 
ناجور خم مي شود و مي نشیند و وقتي ارغوان را بلند مي کند حالش بد مي شود و مي افتد و..

فرنگیس آهسته تر ادامه داد: به نظر حال مروارید زیاد خوب نیست و دچار خونریزي شده، 
مجبور شدیم او را به خانه خودمان ببریم چون در خانه شما گهنبار بود و درست نبود که او 
آنجا باشد. حرفش که به اینجا رسید به راه افتاد. خوب مي دانست که نیمي از حادثه را تعریف 

نکرده است، آن قسمت که مربوط به خودش مي شد!
چشم هاي مروارید را به خاطر آورد که آنطور هراسان به او خیره شده بود و مي گفت:

- مادر! پاشو عجله کن خاله حالش خوب نیست.
اگر تنبلي نکرده و با بدجنسي نگفته بود ولش کن »ولش کن سردیش کرده خوب میشه« شاید 

حاال مروارید حالش خوب بود.
سهراب تا جلوي در سکوت کرد و چیزی نگفت. نزدیک خانه که رسیدند هوا گرگ و میش 
بود. با صداي باز شدن در یک دسته پرنده کوچک ناگهان به هوا پریدند. سهراب سرش را باال 

برد و در آبي الجوردي آسمان پرنده ها را در افق دنبال کرد ... دلش گرفت!
چه روز سختي! بیچاره مروارید! وقتي خاله اش اینطور آرام حرف مي زد، حتما فاجعه از این 
هم بزرگتر است. حاال چه کند، اگر همسرش بد حال باشد؟! جلوي در ایستاد و فکرش به سال 

هاي دور رفت، بی آنکه بفهمد چرا، به یاد خورشیدبانو و حادثه پیچ خوردن پایش افتاد...
فرنگیس او را صدا زد: 

- سهراب چرا جلوي در ایستادي؟ بیا تو ببینیم چه باید بکنیم؟ 
     

صداي خرخر دخترک کوچک که دست هاي آویزانش بي هدف به سرش مي خورد، سهراب 
را به دنیاي واقعي آورد.

فرنگیس که دامادش را فرو رفته در خود و غمگین دید، از قصد بچه را از بغل خود رها کرده 
بود که به سوي پدرش برود.

نشست.  پدر  زانوان  روي  آرام  حالتي  به  بچه  دوخت.  فرزندش  به  را  غمگین  نگاه  سهراب، 
سهراب مي دانست که او چیزي درک نمي کند. دنیاي او با دنیاي آنها خیلي فاصله داشت، 

حتي نمي دانست دخترش به چه مي اندیشد که آن دست ها را بي هدف تکان می دهد.
او را محکم نگه داشت و دوباره به فکر فرو رفت. باید کاری مي کرد. 

تا مبادا  بودند  نرم ریخته  وقتي مروارید را روي آن تشک کهنه، طوري که زیرش را خاک 
آجرهاي کف خانه لک بگیرد، با آن صورت بي خون رنگ پریده و بدن بي رمق دید، در 

خواندیم که :
خورشید بانو کیفش را برداشت که به راه بیفتد. در را باز کرد، خداداد کنار باغچه دست و رویش را می شست، 

فکری به نظرش رسید و از او پرسید: 
- امروز ظهر که کارم تموم میشه می رسی بیای دنبالم؟ می خوام توی راه باهات حرف بزنم، مهمه!

خداداد جواب داد:
- اگر کارم اینجا تموم شد می یام. 

ارغوان هر چه تقال کرد نتوانست سرش را بلند کند، انگار دست ها و پاهایش حرکتی نداشتند و هر چه سعی کرد 
حرف بزند جز  صدای خرخر، صدایی از دهانش بیرون نیامد. یک نفر آمد باالی سرش، صدایش زد و سرش را 

به صورت او نزدیک کرد:
- مادر »مما« مرا می بینی؟

ارغوان او را دید. پسرش سهراب بود؛ اشک از گوشه چشم هایش روان شد.
سهراب بلند شد. او این بیماری را خوب می شناخت و می دانست که درمانی برایش نیست. 

نگاهی به فرنگیس، خاله اش، انداخت و پرسید:
- خاله جان مروارید کجاست؟

از دیروز که آمده بود تا االن گرفتار مراسم گهنبار و مادرش بود. 
مروارید را سوار االغ کرده به خانه خودش برد و یک شبانه روز به چند دلیل چیزی به سهراب نگفته بود، یکی 

اینکه باید جواب می داد که چرا مراقب زنش نبوده و دیگر اینکه امید داشت دخترش بهتر شود.



7

لی
حلی

ی ت
هش

ژو
ی پ

خبر
مه 

هنا
 ما

ه -
 نام

س
پار

 -1
39

ی 1
- د

سه
 و 

هل
 چ

اره
شم

ســرگــرمی

بابایم امروز خیلی عصبانی می باشد . اصال از صبح که بلند شده می باشد اعصاب معصاب 
نمی دارد و میخواهد همه چیز را بزند درب و داغون کند. مامانیم هم دست کمی از بابایم 
زیادی  تاثیر  ما  خانواده  گرم  کانون  روی  تحریمها  که   باشم  می  کرده  فکر   . دارد  نمی 
گذاشته می باشد. االن وقت این می باشد که آقای اوباما به کانون گرم خانواده ما حمله 

کرده باشد و آنرا باال کشیده باشد.
: » امروز فردا سروکله آقا صابخونه  بابایم از صبح  هی میزند توی سر خودش و میگوید 
پیدایش میشود و کلی روی قیمت اجاره خانه ما کشیده می باشد . اونوقت من از کجا پول 
آورده باشم تا اجاره اینجا رو داده باشم ». آخ جون من فکر کنم امروز فردا برویم کارتون 
خواب شده باشیم . من خیلی کارتون خوابی را دوست میدارم . امیدوار می باشم که از این 
کارتونهای جدید مث بن 10 ، رکس ، الک پشتهای نینجا و باب اسفنجی گیر ما نیاید.  من 
اون کارتونهای قدیمی مث پینوکیو ، تن تن ، هاچ زنبور عسل را دوست می دارم . اصال 
این کارتونهای جدید همش بکش بکش می باشد این خارجیها نمی فهمند که روح بچه 
هایی مث من لطیف و گوگولی مگولی می باشد و ممکن است با این کارتونها شب توی 

خودمان بی تربیتی کرده باشیم .
: » خوب تقصیر خودته مرد  میزند که  بابائیم داد  پرد و سر  مامانیم وسط خیاالت من می 
اینهمه بهت گفتم برو سراغ این ارگانهاي خیریه ما و اسمت رو برای خونه های  حسابی  
این آوارگی و عذاب  واز  بود  نوبتمون شده  بار  تاحاال 100  بودی  رفته  اگه  بنویس  اونجا 
از  یکی   . دارم  نمی  دوست  رو  ها  خانه  این  من  خداجونم   وای   .  « بودیم  شده  خالص 
همکالسیهایم خونه شان در همین ساختمانها می باشد و می گوید اصال نمی تواند در دبلیو 
اینکه  از  قبل  . دوستم میگه همین هفته پیش  به کارهای دیگه  برسد  سی  عطسه بکند چه 
با اون دعوا کرده می باشد. بعد وقتی توی راهرو  برود مدرسه ، مامانیش کلی سر صبونه 
میرود همسایه بغلیشان یهویی می پرد جلویش و بهش گفته می باشد که بچه جون صبونه 
صدا  دیوارها  هم  ها  خونه  این  تو  گوید  می  دوستم  اصال  باشد.  می  خوب  ات  کله  برای 
بیرون میدهند وهم این همسایه ها از تمام استعدادهای خودشون برای فال گوشی استفاده 

کرده می باشند. 
تا به  : » اون خونه ها وقف شده است  به او می گوید  بابایم تا حرفهای مامانیم را میشنود 
مردم نیازمند رسیده باشد خوب نمی باشد ما که دستمون به دهنمون رسیده می باشد برویم 
بفکر آدمها می  اینقدر  باشم که  بابائیم را دوست داشته می  . من خیلی   « این خونه ها  در 
برایتان گفتم االن  بابای دوست من که  بابائیم نمی باشند. همین  باشد ولی آدمها که بفکر 
با همین اجاره کم  یک ماشین خارجی میدارد از همون ماشینهایی که وقتی به شیشه اش 
منهم  حرف  از  ماشینشان  پائین.   و  باال  میرود  بخود  پائین خودش خود  یا  باال  برو  میگی 
از آنها  باشد. تازه شم دوستم می گوید اصال آقا موقوفه وقتی می آید  گوش کن تر می 
اجاره بگیرد مامانیش میرود دم در وبا دمپایی به آنها  می گوید برو بینیم بابا دلتون خوشه 

و اونها هم خیلی محترمانه میروند. 
مامانم می گوید : ای مرد تو چقدر ساده و خنگول می باشی . کی گفته که آدمهای نیازمند 
در این خونه ها زندگی کرده می باشند . خیلیها از همین  خونه ها به کلی سرمایه رسیده 
اند چون اجاره های کمی باید بدهند .من خودم آدمهایی رو می شناسم که االن چند ماه 
می باشد که اجاره نداده اند وهیچ کس هم هیچ کاری نمی تواند بکند . اونوقت تو آمده 
اجاره  معذرت خواهی  با کلی  بروی  باید  هم  و سرماه   ، وداغون  این خونه درب   در  ای 

خونه را بدهی.
بابایم خیلی در فکر فرو رفته می باشد . او می گوید : من خودم میدانم که این خانه ها همه 
برای  بعضیها  منهم مث  باشد که  نمی  دلیل  این  باشد ولی  نمی  نیازمند رسیده  افراد  به  اش 
سراین  بخدا   . باشم   را خورده   دیگرون  بروم  حق  باشیم  کرده  زندگی  تر  راحت  اینکه 
موضوع دیوونه شده می باشم . مامانم یهویی یک فکری به کله اش رسیده می باشد و می 
گوید : اگر دیوونه شده باشی خیلی هم خوب می باشد چون تو همین خونه ها خیلیها معتاد 
اینها حال خوبی نمی دارند ولی هیچکس  اینکه همه میدانند  با  باشند و  و بی اعصاب می 

کاری به آنها نمی دارد
برای  بزنم  به دیوانگی  را  بندازم و خودم  راه  برم دعوا  منهم  یعنی  بابایم می گوید: خوب 
اینکه خانه ای گرفته باشم . مامانیم می گوید : این نقشه خیلی خوبی می باشد همه از بی 
آبرویی بدشان می آید و برای اینکه در دهن تورو ببندند بهت حال میدهند و از همین راه 

ما میتونیم به خونه و آرامش خوبی برسیم
که  است  درست   . باشد  می  خوبی  کش  نقشه  خیلی   اون  میدارم  دوست  را  مامانیم  من 
نقشه های  با  مامانیم  باشد ولی  اثر بدی گذاشته می  ما  تحریمها روی کانون گرم خانواده 
خوبی که کشیده می باشد دارد تحریمها رو دور میزند و فکر کنم امروز و فردا یک پاتکی 
به این آقا اوباما زده باشد . او هنوز نمیداند مامانی من در چه سطح استراتژیهایی می باشد 
این ارگانها که عددی نمی باشند کال همه  سیاستمداران  جلوی مامانیم سوسک خواهند 

شد . ببینید من از کی دارم به شما میگم.
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   افقی
1. توریست – نام یکی از دختران یزدگرد

2. شوخی و مسخرگی – آسوده شدن – شهری در شمال کشور
3. ایما – پهلوان – اسلوب، روش

زرتشتیان  مخصوص  آستین  بدون  پیراهن   – قورباغه   – زند  تلخی  به  چه  آن   .4
اروپا – رشته کوه 

5. واحد سطح– کردارنیک – وفات
6. گاو مقدس افسانه ای – شهری در غرب – جالل

۷. بیماری سگی – به کسی که خیلی سمج باشدگفته می شود – پسته وحشی
– جامه بلند  – تیرانداز معروف  ۸. نام زنانه ایرانی و فرشته موکل مهر و دوستی 

و گشاد
9. یار جدا نشدنی صندلی – جشن پیدایش آتش – پسر شمالی

10. پول ژاپن – تیر راست و بلند – راهنمایی
11. یکی از فرایض دین – پشیمانی – طمع

12. یک پهلوان – زیرک، دانا – نُتی در موسیقی – کیش
13. منسوب به روم – رزق – از توابع تهران

14. درختی بزرگ و پرشاخ و برگ و چتری – مانند ماه – شناس
15. آزادی خواه – از تقسیمات کشوری

   عمودی
برتولدبرشت از  1. کتابی 

2. برنده هوش – رسم، سنت – بسیار نکوهش کننده
– نوعی پخت تخم مرغ 3. همنام– واحد اندازه گیری الکترونیکی 

تنور  باالی  که  آهنی  سیخ   – تاب  و  پیچ   – شتر  بانگ  کبوتر،  آواز   – 4. جوی 
می گذارند

– ماده نیست اسپنتمان– نیاکان  5. همسر گرامی اشوزرتشت 
6. طاقچی قدیمی – جمع کرب به معنای غم و اندوه – محلی پر از شن

۷. زبان پارسی که با اندک تغییر به صورت زبان امروزی در آمده – تمامی یک 
– اندیشه نیک خانه یا یک قطعه زمین 

۸. روز نخستین – فشار – سالحی قدیمی
9. برادر رستم – نخستین قانون گذار – زادگاه نیما

10. عادی – ترس – مخفف شاه
11. رودی در اروپا – تفاله کنجد – بوی خوش

12. ماچ – روستا – یکی از اوراق بهادار – نوعی ابریشم پست
13. خانه، مسکن – بطور لزوم– یکی از مراحل کشاورزی

14. درخت جوان – آتش زنه مدرن – خبرگزاری رسمی ایران
15. کتابی از بزرگ علوی

جـدول

 دور زدن
  کودک نفهم

  سهراب باستانی
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شـب زیـارت

زمان زیارت و رسم های آن، خاطرات زیادی 
را به همراه دارد که در طول زندگی باقی می 
ماند. بنابراین چه مناسب باشد و چه نامناسب 
به عنوان بخشی از تاریخ است. بدیهی است 
که این روش ها در مکان و زمان ها متفاوت 
آموزه  با  آنها  از  برخی  آنکه  تر  مهم  و  بوده 
آور  پیام  بزرگ  اسپنتمان،  اشوزرتشت  های 
حفظ  برای  اما  داشته  مغایرت  نیز  آریایی، 

امانت،در اینجا آورده شده است. 
پایان  به  پیر  مراسم دور کلک  از آنکه  پس 
وار،  حلقه  پیر،  درون  کم  کم  مردم  رسید. 
شدند.  نیاز  و  راز  مشغول  نشسته،  یا  ایستاده 
گردن  پشت  را   ) نر  بز   ( چپش  که  مردي 
خود گذاشته بود از پله ها پایین رفت. وقتي 
به محوطه روبروي پیر رسید با کمک شوهر 
دستمال  اول  گذاشت.  زمین  را  بز  خرمن، 
سبزی را که به شاخ حیوان بسته شده بود باز 
یکي  با کمک  و  گذاشت  در جیب  و  کرد 
نفر دیگر راهي کشتارگاه شدند. حیوان  دو 
را روي زمین هل مي دادند و یا با بلند کردن 
دو پایش مجبور مي شد روي دو دست راه 
آنها  همراه  هم  ها  بچه  از  نفر  چند  ما  برود. 
از  که  اي  محوطه  یک  به  رسیدیم  تا  رفتیم 
از  یکي  روبروي  بود،  محصور  طرف  سه 
بود  شده  کنده  مانندي  آب  جوي  دیوارها 

و چوبي روي دیوار کناري گذاشته بودند.
از  پر  آلود،  خون  و  کثیف  بسیار  محوطه 
مگس و زنبور بود. چند نفري که زودتر از 
گوسفند  کردن  شقه  مشغول  بودند  رفته  ما 
قبلی بودند. پیش از اینکه قصاب، چپش را 
بکشد شوهر خرمن تاس آبي را جلو حیوان 
گرفت، چون کشتن حیوان تشنه گناه دارد. 
و  دست  است  رسم  که  همانطور  هم  بعد 

پاي حیوان را گرفتند و کشتند.
مي  نگاه  را  صحنه  این  حیرت  با  ها  بچه  ما 
نیش  مرا  گونه  زنبوری  ناگهان  که  کردیم 
نکردم  فرصت  که  بود  ناگهاني  آنقدر  زد، 
بناي  از شدت سوزش  از خودم دفاع کنم، 
کشتارگاه  زمین  روي  گذاشتم.  را  گریه 
نشستم و از شدت درد به خود مي پیچیدم. 
دست  من  به  خفگي  حالت  بعد  دقایقي 
هایم  بود و چشم  مثل توپ شده  داد، سرم 
نذري  چپش  خرمن  شوهر  دید.  مي  کمتر 
دست  بود  شده  کشته  دیگر  حاال  که  را 
ببرم  را  بچه  این  من  گفت:  و  داد  دیگران 
داخل خیله. زیر بازوي مرا گرفت و کشان 
از  تقریبا  خیله  جلو  برد.  خیله  به  کشان 
فهمیدم.  مي  چیزهایي  اما  بودم  رفته  هوش 
بچه  نگفتم  بیا،  گفت:  و  زد  صدا  را  خرمن 
مادرش  جواب  حاال  نکن،  همراه  را  مردم 
بودند  شده  جمع  همه  دهي؟!  مي  چه  را 
مردم  کاروان  سرپرست  شیرین،  اینکه  تا 
زودتر  هرچه  گفت  و  کشید  کناري  به  را 
کیفش  داخل  از  بیاورید.  را  هندوانه  آن 
تازگي  ها  خانم  مخصوصا  همه،  براي  که 
روغن  و  درآورد  قوطي  یک  داشت، 
داخل آنرا به جاي نیش زنبور مالید تا آب 
آورد  آب  بادیه  یک  شود.  حاضر  هندوانه 
خیس  لباسم  بدنم.  و  سر  روي  ریخت  و 
شده بود ولي کمي حالم بهتر شد. آن روز 
آب  من  به  مس  کاسه  یک  اندازه  به  شاید 
بعد حالم خوب شد  دادند. ساعتي  هندوانه 
خوب  چشمانم  و  داشت  ورم  صورتم  ولي 

دید. نمي 
بیچاره خرمن که روانش شاد باشد با صداي 

نامه  پارس  شمارگان  از  تعدادی  متاسفانه 
تغییر نشانی و پالک از طرف پست،  به دلیل 
برگردانده شده لذا از همه همکیشان گرامی 
که تغییر پالک داشته یا محل سکونتشان تغییر 
کرده و یا به هر دلیلی پارس نامه را دریافت 
نکرده اند خواهشمندیم نـشـانی جدیـد و 

کـامـل خود را  به 
  info@parsnameh.ir      :  پسـت الکترونیـکی

تـلفـن  :  0351-8210881  
و یـا دورنـگار :  0351-8210879 

اعـالم کننـد.

گوشت  شقه  نصف  بود  قرار  گفت  بلند 
گوسفند را ببرم خانه حاال که این بچه خوب 
شد همه گوشت ها را همین جا مي دهم به 

شما بخورید و چیزي به خانه نمي برم.
سفره  همه  مردم  کم  کم  غروب  از  بعد 
سفره  کنار  همه  تقریبا  کردند.  پهن  را  ها 
پخت  از  ساعتي  که  تازه  هاي  نان  نشستند. 
یکنواخت  و  خوب  و  بود  نگذشته  آنها 
گرفت.  قرار  سفره  روي  بودند  شده  بریده 
خیار  پشمک،  هاي  بشقاب  پنیر،  ماست، 
باالي  پیرمردي  خربزه.  و  گوجه  سبز، 
و  دوستان  جاي  پیوسته  و  بود  نشسته  سفره 
آشنایان را سبز مي کرد. تقریباً همه مشغول 

بودند. خوردن 
روشن شد  توري  هاي  چراغ  ساعتي  از  بعد 
و فضا جلوه خاصي به خود گرفت.  سفره ها 
برچیده شده بود و مردم از خیله هاي دیگر 
جمعیت  همه  این  روز  آن  تا  آمدند.  هم 
خیله  جلو  محوطه  طرف  چهار  بودم.  ندیده 
نشستند. همه دست مي زدند و رستم اردشیر 
حرف  کس  هیچ  صدایي،  چه  خواند.  مي 
مي  تکان  را  نشسته خود  ها  بعضي  زد.  نمي 
را  خود  توانستند  نمي  وقتها  بعضي  و  دادند 
ایستادند و دستي تکان مي  کنترل کنند مي 
آنها  دست  دستمالي  هم  ها  بعضي  و  دادند 
کنند.  ایجاد  بیشتري  هیجان  تا  دادند  مي 
دیدم  مرتبه  یک  شد  تمام  خوانندگي  وقتي 
یک کولي غیر همکیش وسط جمعیت وارد 
محوطه شد و با لهجه کولي ها جمالتي مي 
کنم،  مي  معامله  خر  گفت:  مي  مثال  گفت. 
کاه و جو مي خرم، فال مي بینم، جادو باطل 

مي کنم، دایره )اربانه( مي فروشم و... 
لباس  با  که  بودم  دیده  را  ها  هم کولي  قبال 
هایي مخصوص  خود به محله ما مي آمدند. 
درشت  هاي  گل  با  بلند  و  دار  چین  دامن 
این  به  هم  او  رنگي،  مقنعه  و  سفید  بلوز  و 
از  مردی  لهجه،  همان  با  بود.  پوشیده  شکل 
معامله  وارد  او  با  و  شد  بلند  جمعیت  میان 
مانده.  گوشم  در  هنوز  هایشان  حرف  شد. 
ساعتي از شب گذشته بود که کم کم همه 
رفتند. شیرین،  به خیله محله خودشان  مردم 
سرپرست کاروان گفت که سفره پهن کنید. 
من که نمي دانستم چرا دوباره سفره پهن مي 
پخته  برنج  آن شب  شام.  براي  گفتند  کنند. 
بودند و بوي برنج فضا را پر کرده بود. سیني 
بشقاب  گرفت.  قرار  سفره  وسط  برنج  هاي 
تاس  از  پر  هاي  بادیه  و  مسي  هاي  قاشق  و 
تا  گوجه.  و  زمیني  سیب  گوشت،  کباب، 
نخورده  این خوشمزگي  به  غذایي  آن شب 
به  هندي  ادویه  شیرین،  گفتند  مي  بودم، 
زنبور  جاي  شیرین  اینکه  از  بعد  زده.  آن 
زدگي مرا با روغن هندي چرب کرد و این 
برایم  دیگر  داد،  ما  به  را  خوراک خوشمزه 
مسلم شد که او با زن هاي دیگر فرق دارد، 
بودم  ندیده  را  زني  روز  آن  تا  که  ویژه  به 
دستور  مردها  به  بپوشد،  متفاوت  لباس  که 
دور  روسري  بگیرد،  دست  کیف  بدهد، 
گردن ببند و موهاي کم پشت و وز وزیش 
شب  آن  دهد.  قرار  همه  دید  معرض  در  را 
با پوشش مکنا  فهمیدم که خانم های دیگر 
و چارقد رنگارنگ به سرپرستي شیرین، نان 
و غذا پخته بودند. آنها سعی می کردند که 
امکانات یک زیارت خوب را برای دیگران 
می  زحمت  چقدر  که  راستی  کنند.  آماده 

کشیدند!
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