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یاد باد آن روزگاران یاد باد

ناله جانسوز تار اگر گذارد

همیشه سبز در میان زردی کویر
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س��رانجام پس از مدت ها تنش و تردید، با 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،فضای 
کشور عوض شد و ایرانیان به امید روزهای 
بهتر،آرامش بیشتر و پیشرفت و آبادانی بیش 
از پیش این س��رزمین به پای صندوق های 
رای رفتند. امید که رییس جمهوری انتخابی 
ب��ه وعده هایش جامه عمل بپوش��اند تا این 
آرامش،آسایش،شادی  دیگربار  س��رزمین 

و... را تجربه کند.
یک��ی از بندهای��ی که ریی��س جمهوری 
منتخب بس��یار ازآن سخن گفت،برابری و 
ب��رادری و احترام به هم��ه اقوام و مذاهب 
این سرزمین بود ،امیدواریم در دوره چهار 
ساله ریاس��ت جمهوری ایش��ان برخی از 
مش��کالت ایرانیان غیر مس��لمان در زمینه 
های اس��تخدام در دس��تگاه های دولتی و 
برخی مش��کالت قانونی دیگر حل ش��ود 
تا همه در کنار ه��م در ایرانی آباد و آزاد 

زندگی کنیم.
انتخاب��ات ش��وراهای ش��هر در ی��زد  در 
برخ��ی از همکیش��ان داوطلب ش��دند که 
خوش��بختانه موفق به کس��ب آرا و  ورود 
به این عرصه خدمت ش��دند. در شهر یزد 
ورود یکی از همکیش��ان به این جرگه بار 
دیگر ثابت کرد که  اعتبارواعتماد عمومی 
به جامعه زرتشتی با وجود همه مشکالت و 
معضالت بسیار باالست . اعتبار و اعتمادی 
ک��ه حاص��ل نی��ک اندیش��ی و کار خیر 
گذشتگانمان است. گذشتگانی که با تدبیر 
و گذشتن از بسیاری از منافع شخصی شان 
،نیک اندیشی و همت بلندشان این اعتماد 
را در طی زمان به وج��ود آورده اند. امید 
که ما اگر به این اعتماد و اعتبار نمی افزاییم 

آنگونه عمل کنیم که از آن نکاهیم. 
اکنون فرصتی  اس��ت برای ف��رد راه یافته به 
شورای شهر یزدکه تمام همت و تالش خودرا 
به کار بندد و به سهم خود در آبادانی این دیار 
بکوشد و البته خواسته جامعه زرتشتی را نیز در 

راستای منافع عمومی جامعه در نظر بگیرد. 
در روس��تاها نیز برخی از همکیشان به این 
عرص��ه وارد ش��دند. در مزرعه کالنتر کل 
شورا همکیش��ان هس��تند ودر دو روستای 
دیگر نیز همکیشان موفق به همکاری شدند. 
از آنجا که در روس��تاها قدرت ش��وراهای 
روستا بیش ازشوراهای شهر است امید که 
در فراهم آوردن امکانات رفاهی و آبادانی 
روستاها بیش از پیش بکوشند تا فضا برای 
کار وتالش بیشتر و انگیزه بهتر برای ماندن 

جوانان بیش از پیش فراهم شود. 
تیرگان اس��ت. جش��نی به نم��اد پیروزی 
ناراستی.جش��ن  و  ک��ژی  ب��ر  راس��تی 
جوانم��ردی و دفاع از خ��اک و مرز این 
س��رزمین. آرش قهرمان آن روزگار بود 
که این س��رزمین را از دست دشمنانش با 
افشاندن تیری از جان نجات داد . البته که 
این س��رزمین بس��یار آرش ها را داشته و 
دارد،آنجا که دفاع از س��رزمین و خاک 
اس��ت. با تی��رگان برهم آب می پاش��یم 
به نش��انه شادی و روش��نی، به پاسداشت 
وج��ود آب و پای��ان روزگار س��ختی و 
خشکسالی.دس��تبند تی��رو باد ابریش��مین 
به دس��ت می بندی��م آرزوهایمان را  می 
ش��ماریم تا باد روزی که به امید برآورده 
ش��دن ،آن را به باد بس��پاریم.تیرگان بهانه 
ای اس��ت برای ش��ادی،برای ی��اداوردن 
اینکه هیچ ظلمی همیش��گی نیست ،برای 
یادآوردن دوران س��ختی و جش��ن پایان 

آن. تیرگانتان خجس��ته .

ســــرمقـــــاله

روزهای شادی و آرامش
پی�روزی  ب�ا  زرتش�تیان  از  جمع�ی 
درانتخابات ش�وراهای شهر و روستا  
ک�ه همزم�ان ب�ا یازدهمی�ن دوره 
انتخابات ریاس�ت جمهوری برگزار 
ش�دبه ش�وراهای شهر و روس�تا راه 

یافتند.
در ای��ن انتخاب��ات در حوزه ش��هر یزد و 
ی��زد،  اس��تان  زرتشتي نش��ین  روس��تاهاي 
زرتش��تیان توانستند با کس��ب آرای کافی 
ب��رای م��دت چه��ار س��ال ب��ه عضویت  

ش��وراهاي ش��هر و روس��تا، درآیند.
در این دوره ، از حوزه ي ش��هر یزد، سپنتا 
نیکنام به جمع 13 عضو ش��ورای شهر یزد، 
پیوس��ت تا به عنوان تنها عضو زرتشتی این 

شورا،یاری رسان جامعه باشد.
همچنی��ن نتای��ج انتخابات در روس��تاهای 
زرتش��تی نشین استان یزد نیز نشان می دهد 
که در حوزه ي میبد و مزرعه کالنتر،آقایان 
فرهنگ ایزدي کالنت��ري، مهربان خادمي 
کالنت��ری و فرام��رز خادمي به ش��ورا راه 

یافتند.
در حوزه ي روستاي اله آباد و زارچ، رستم 
یزداني  به ش��ورا رفت. به��رام بهمردي و 
بهروز جمش��یدیان هم در حوزه ي مبارکه 
از توابع شهرس��تان تف��ت نیز آرای الزم را 
برای عضویت در ش��وراي شهر و روستا را 

به دس��ت آوردند.
 در پ��ی پی��روزی ای��ن همکیش��ان،دکتر 

اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی 
در مجلس ش��ورای اس��المی در نامه هایی 
جداگانه ضمن تبریک به برگزیده ش��دن 
این همکیشان، برای آنان آرزوی پیروزی 

در این عرصه را نمود.
انتخابات ش��ورای اسالمی ش��هر و روستا 
هر چهار س��ال  یکبار برگزار می ش��ود تا 
اعض��ای برگزیده آن در قالب این ش��ورا 
ب��ه انجام وظایفی نظی��ر گزینش و نظارت 
بر ش��هرداران و دهیاران، توج��ه به حفظ 
هویت تاریخی و اس��المی و مراکز قدیمی 
شهر، فرهنگ س��ازی و تبلیغات در مسائل 
مربوط به ش��هر، تسهیل و تسریع کار مردم 

و مسائلی اینچنینی بپردازند.

با پیروزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا

جمعی از زرتشتیان به شوراهای شهر و روستا راه یافتند

تــیرگــان جـشـن گرفـته می شـود

جش�ن تیرگان – روز تیر از ماه تیر– 
در سراس�ر ش�هرهای زرتش�تی نشین 
ایران و خارج از کش�ور با باشندگی 
همکیش�ان و اجرای برنامه آبریزگان 
و بستن دستبند تیرو باد جشن گرفته 

می شود. 
 در تهران،مطاب��ق اع��الم س��ازمان جوانان 
زرتش��تی تهران )فروهر(، جشن تیرگان در 
روزآدینه هفتم تیرماه در کوشک ورجاوند 
برگزار می شود. درهای کوشک ورجاوند 
از س��اعت 7 صبح بر روی  همکیشان برای 

حضور در این جشن باز است.
 همچنین آیین گهنبارخوانی این جش��ن نیز 
از ساعت 6 پسین در سالن کوشک برگزار 

می شود.
در ی��زد نیز جش��ن تی��رگان در محله های 
مختلف با بر پایی مراس��م شادی و آبپاشی 

بر همدیگر برگزار می شود.

،زاهدان   اهواز  در کرمان،ش��یراز،اصفهان، 
وکرج نیز جشن تیرگان برگزار خواهد شد.

دهم تیرماه جش��ن تیرگان ،ب��ه ایزد تیر که 
نویددهنده ی باران اس��ت منسوب است که 
می تواند بر »اَپوْش« )دیو خشکسالی(پیروز 
شود. تیرگان از دیرباز ارج و ارزش ویژه ای 
میان مردمان س��رزمین کم  آبی چون ایران 

داشته و دارد. 
بنا بر روایت دیگری تیرگان جشن پیروزی  
ایرانیان با جان فش��انی آرش کمانگیر است 
و در چنین روزی توسط تیر آرش مرز این 

سرزمین تعیین شده است.
بافتن و به دس��ت بستن دس��تبند تیرو باد با 
هفت رنگ نخ ابریش��می به نش��انه رنگین 
کمان پس از بارندگی در این روز،از جمله 
نمادهای این جش��ن است که این دستبند را 
ده روز بعد در روز باد به امید برآورده شدن 

آرزویی بر باد می دهند.

بیس�ت و یکمی�ن نشس�ت کارگ�روه 
دینی با باشندگی تمامی نمایندگان 
انجم�ن های برگ�زار کننده کالس 
نماین�ده  کش�ور،  سراس�ر  دین�ی 
ایرانیان زرتش�تی و ریاس�ت انجمن 
زرتشتیان تهران در دبیرخانه دائمی 
کارگروه واقع در س�ازمان جوانان 

زرتش�تی )فروهر( برگزار ش�د.
حاضران با اوستا خوانی و کشتی نوکردن 
وارد اولین دس��تور جلسه شدند. گزارشی 
از برگزاری آزم��ون  دینی هماهنگ برای 
6 مقطع تحصیلی سراس��ر کش��ور توس��ط 
حاضران ارائه ش��د و موب��د مهربان آفرین 
به عنوان هماهنگ کننده طراح س��واالت 
دینی س��ال آین��ده انتخاب و مقرر ش��د تا 
تاری��خ امتحانات س��ال آینده در جلس��ه 
بعدی کارگ��روه به تصویب رس��یده و به 
اط��الع برگ��زار کنندگان ای��ن کالس ها 

اعالم شود.
در ای��ن نشس��ت همچنی��ن، گزارش��ی از 
پیش��رفت ویرایش کتاب های سال نخست 
دبس��تان و نحوه نگارش کتاب های دوم و 

سوم دبستان ارایه شد. 

مدیرگ��روه نویس��ندگان کت��اب آموزش 
اوستادر این نشس��ت ،با بیان آنکه نظرات 
انجم��ن موبدان گردآوری  آموزگاران و 
ش��ده، تاکیدک��رد: ویرایش ه��ای الزم بر 
اس��اس این نظرات انجام ش��ده است. وی 
سپس ادامه داد که آموزش خط دین دبیره 
برای کتاب های س��ال دوم و سوم دبستان 

برنامه ریزی شده است. 
نویس��ندگان دین  همچنی��ن مدیر گ��روه 
آموز به آماده  شدن نسخه آزمایشی کتاب 
دوزبان��ه )فارسی-انگلیس��ی( دین آموز به 
دو گونه چاپی و الکترونیکی اش��اره کرد. 

در ای��ن رابط��ه پیش نوی��س کتاب ه��ای 
راهنم��ای آموزگار دوم و س��وم دبس��تان 
ارائ��ه گردید و تاکید ش��د که کتاب های 
دین آم��وز ای��ن مقاطع، تا آغاز ش��هریور 

آماده می شود. 
در این رابطه مصوب شد تا هر گونه نقدی 
ت��ا پای��ان خوردادماه 1392ب��رای این دو 
گروه به گونه مدون ش��ده آماده و ارسال 

شود.
برگ��زاری  جلس��ه،  دس��تور  واپس��ین 
دینی  آم��وزگاران  بازآموزی  کالس های 

ب��ود. در ای��ن رابطه مصوب ش��د تا برای 
مقطع دبس��تان، یک کارگاه آموزش��ی به 
صورت غیرمتمرکز در چهار ش��هر تهران، 

یزد، شیراز و کرمان برگزار شود. 
همچنی��ن مص��وب ش��د  ت��ا کالس های 
بررس��ی کتاب های  با رویکرد  بازآموزی 
درسی در کلیه مقاطع به صورت متمرکز، 
در روزه��ای 18 و 19 امردادم��اه در یزد 

برگزار شود.

دربیست و یکمین نشست کارگروه دینی مطرح شد:

کتاب های دینی شهریورماه آماده است
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مس�ابقه  برن�ده  زرتش�تی  *ج�وان 
آهنگس�ازی ایران ش�د 

قطعه " واریاس��یون بر روی ت��م گیلکی" به 
آهنگس��ازي رامین اخوي جو ب��ه عنوان اثر 
برگزیده مس��ابقه آهنگسازی خانه موسیقی، 

معرفی ش��د.
هی��ات داوران ای��ن دوره ، پس از بررس��ی 
14اثر رس��یده ،تنها  اثر این هنرمند زرتشتی 
را ب��ه عنوان برگزیده این مس��ابقات انتخاب 

کرد.
رامی��ن اخ��وی جو ه��م اکنون دانش��جوی 
کارشناس��ی ارش��د دردانش��گاه هنر اس��ت 
و س��ابقه هم��کاری ب��ا گ��روه 122 نف��ره 
در  را  ای��ران  ب��زرگ  ارکسترس��مفونیک 

کارنام��ه خ��ود دارد .
*س�دره پوش�ی همگانی برای بانوان 

باالی 25 س�ال   
س��ازمان زن��ان زرتش��تی اع��الم کرد:کلیه 
بانوان باالی 25 س��ال زرتشتی که به هرعلتی 
تاکنون نتوانس��ته اند در آیین بایس��ته سدره 
پوش��ی حضور داشته و به گروه بسته کشتیان 
بپیوندند ،می توانند تا در آیین س��دره پوشی 

همگانی ش��رکت کنند.

 آیین س��دره پوش��ی همگانی بان��وان باالی 
25سال قرار است روز پنجشنبه 17 امردادماه 
برگزار شود. عالقه مندان می توانند با شماره 

تلفن 66706419  تماس حاصل نمایند.
*افزایش هزینه برگزاری مراس�م در 

س�الن خس�روی و ایرج
 با تصوی��ب هیات مدیره انجمن زرتش��تیان 
تهران هزین��ه خدمات و پذیرایی در س��الن 

های خس��روی و ایرج افزایش یافت.
قیم��ت اولیه و افزایش یافت��ه این خدمات به 

ازای هر نفر به ش��رح زیر اس��ت:
منوي اصلي مراسم  دیني(آیین سال، سي روزه 

و ...(، از  8 هزار تومان به 11 هزار تومان  
مراسم شاد )عروسي، نامزدي و...( از 12هزار 

و 500 توم��ان ب��ه 16 ه��زار توم��ان
دیس مرغ از 3هزار به 4هزار تومان،باقالي پلو 
از 3هزار به 4هزار تومان،هر س��یخ جوجه از 
3 ه��زار ب��ه 4 ه��زار تومان،ه��ر راس بره از 
500 ب��ه 700هزار تومان،هر دیس زبان از80  
به120هزار تومان،هر عدد ماهي شیر از 200 
به 300 ه��زار تومان،هر بوقلم��ون از100 به 
150 هزار تومان،هر دیس بیف اس��تراگانف 

از 120 ب��ه 170 ه��زار توم��ان

*نمایشگاه چهار آخش�یج برگزار ش�د 
نمایش��گاه پریا خ��داداد کوچکی ب��ا عنوان 
چهار آخش��یج، در نگارخانه بهشت کرمان 

برگزار شد. 
 ای��ن هنرمند زرتش��تی  بر این عقیده اس��ت 
که بیننده اثر، بر اس��اس برداش��تی که دارد 
می تواند نام آخش��یج ها را ب��ر آن بگذارد. 
او در این نمایش��گاه س��عی داش��ته تا چهار 
عنصر آتش و باد و خاک و آب را در قالب 
آثارش ب��ه نمایش بگذارد زیرا بنیاد هس��تی 
برپای��ه این چه��ار عنصر بنا ش��ده و نابودی 
هستی نیز با نابودی همین چهار عنصر امکان 

پذی��ر خواه��د ب��ود     . 
 *برنامه های تابستانی موسسه پورچیستا 
 کالس های تابس��تانی هنری و فنی موسس��ه 
س��نی  رده  دو  ب��رای  پورچیس��تا  خیری��ه 

بزرگس��االن و نوجوانان برگزار می ش��ود.
کالس ه��ای رده بزرگس��االن عبارتن��د از: 
کش��تی باف��ی، خیاطی، آرای��ش و پیرایش، 
کامپیوتر)همه س��نین(، تابلو ف��رش و روبان 
دوزی کالس ه��ای رده نوجوان��ان عبارتند 
از: سفال سازی، نقاش��ی)همه سنین(، کیف 

دوزی با چرم و خوشنویس��ی

ای��ن کالس ها از تیر ماه آغ��از و30 امرداد 
ماه به پایان خواهد رس��ید. عالقه مندان برای 
کسب اطالع بیشتر و ثبت نام می توانند همه 
روزه تا 27 خورداد ماه ازس��اعت 8 تا 11 به 

این موسس��ه مراجعه نمایند.
*هزینه ب�رق، آب و گاز اماکن دینی 

رایگان شد
هزینه ب��رق، آب و گاز اماکن دینی اقلیتهای 

دینی امسال نیز رایگان شد. 
ب��ا تصحی��ح الیحه بودج��ه س��ال 92 و رای 
نماین��دگان در صح��ن علنی مجل��س، ماده 
الحاقی 11 قانون بودجه سال 92 تصویب شد.

 این ماده عبارت است از: 
"هزینه مصرف ب��ا رعایت الگوی مصرف و 
حق انش��عاب ب��رق، آب و گاز ب��رای حوزه 
های علمیه، مس��اجد، دارالقرآنها، حسینیه ها 
و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون 

اساسی رایگان است" 
بنابراین و بر اس��اس این م��اده الحاقی قانون 
بودج��ه س��ال 92، هزین��ه مصرف��ی و ح��ق 
انشعاب برق، آب و گاز اماکن دینی ایرانیان 
غیرمس��لمان در س��ال 92 همانن��د س��ال 91  

رایگان خواهد بود. 

خــبرهای کوتاه

روانش�اد دکت�ر مین�ا ایزدی�ار از 
پزش�کان و مدیران به نام جامعه 
بس�یار  زرتش�تیان ک�ه خدم�ات 
گرانبهای�ی برای جامعه  ایرانیان 
داش�ت، ، ج�ان به ج�ان آفرین 

تسلیم کرد.
بهش��تی روان دکتر مینا ایزدیار اس��تاد 
تهران  دانش��گاه  پزش��کی  دانش��کده 
اطفال، فوق تخصص خون  متخصص 
و س��رطان که سابقه ریاس��ت انجمن 

تاالسمی و مدیریت بخشهای مختلف 
بیمارس��تان ه��ای به ن��ام ته��ران وبه 
خصوص رییس بخش خون و سرطان 
مرکز طب��ي اطفال را در پرونده کاری 
خود داش��ت در اثر بیم��اری درتاریخ 

آدینه 31 خورداد درگذشت.
پ��ارس نامه این س��وگ ب��زرگ را به 
تم��ام  جامعه پزش��کی، ب��ه خصوص 
همکیش��ان گرام��ی و همس��ر مهربان 
ایش��ان جناب آق��ای مهن��دس پرویز 
ملک پور نماینده ایرانیان زرتش��تی در 
دوره اول و دوم مجلس و فرزندان آن 
روانشاد آرامش باد گفته و شادي روان 
و گروسمان نش��یني بهشتی روان خانم 
دکتر مین��ا ایزدی��ار را از اهورامزدای 

یکتا و بی همتا خواستار است. پیشکس�وت  ن�ژاد  حس�ن ذوالفق�اری 
ورزش بسکتبال که نزدیک به 40 سال 
به عنوان مربی ، ورزش�کاران بس�یاری 
را در جامع�ه زرتش�تی پ�رورش داد، 
بامداد روز س�ه ش�نبه 22 خورداد ماه 

درگذشت.
پیشینه مربیگری و داوری 40 ساله ایشان در تیم 
های بسکتبال جامعه زرتشتی باعث شده است 
که زرتش��تیان ایش��ان را جزیی از خانواده ی 

جامعه زرتشتی بدانند و به او لقب عمو حسن 
بدهند. عمو حسن ذوالفقاری از سال 1362 یار 
و یاریگر مدیریت باشگاه و تیم های ورزشی 
بسکتبال فروهر و پایتخت بوده است و در طول 
مربیگری ایش��ان تیم های بسکتبال فروهر به 
پیروزی های چشمگیری در سطح کشوری و 

لیگ دست یافت.
آیین خاکس��پاری  این پیشکس��وت بسکتبال 
که س��ال ها به دور از جامعه ورزشی ودر بستر 

بیماری بود 9 بامداد پنجش��نبه 23 خورداد ماه 
درمحل سالن شهید حیدرنیا برگزار شد .

س��ازمان جوانان زرتش��تی تهران )فروهر( به 
مناس��بت پاسداش��ت خدم��ات ارزن��ده وی 
در جامعه زرتش��تی، آیین بزرگداش��تی را با 
باشندگی خانواده ایشان، مس��ووالن، داوران، 
ورزشکاران وپیشکسوتان جامعه بسکتبال ایران 
در روز سه ش��نبه چهارم تیرماه در تاالر ایرج  

وسالن خسروی برگزارکرد .

دکتر مینا ایزدیار
از بین ما رفت

پدر بسکتبال زرتشتیان ایران درگذشت  

بیستمین نشس�ت انجمن ها و ارگان 
های زرتشتی سراس�ر کشور ،با ارایه 
گ�زارش کمیس�یون ه�ا و کارگروه 
می�زان  تصوی�ب  و  مختل�ف  ه�ای 
اختصاص بودجه س�ال جاری به هر 
کدام ،در زیارتگاه پیرهریش�ت و به 
میزبان�ی انجم�ن زرتش�تیان ش�ریف 

آباد یزد برگزار شد.
در این جلس��ه کارگ��روه دین��ی گزارش 
عملک��رد خ��ود را ب��ا اش��اره ب��ه آزمون 
هماهن��گ دینی و تدوی��ن کتب مربوط به 
آن و برنام��ه ریزی ب��رای معلمان و امتحان 

موفق تیزهوشان ارائه کرد. 
گ��زارش  زرتش��تی  دانش��جویان  کان��ون 
کارگ��روه ورزش را ارائ��ه کرد که در آن 
به تش��کیل تیم یکپارچه ورزشی برای جام 
دوس��تی و تش��کیل کمیته انضباطی اشاره 
شده بود . مقرر ش��د تا ورزش باستانی که 
متعلق به ایرانیان اس��ت، در تمام انجمن ها 
مورد توجه ویژه قرار گرفته و برنامه ریزی 

برای آموزش و انجام آن صورت گیرد.
 گ��زارش کارگ��روه م��ددکاری توس��ط 
سرکارخانم خادم ارائه شد در این گزارش 
ضمن تش��کر از نیک اندیش��ان جامعه، از 
ارگان ها خواسته شد تا نسبت به مددجویان 

خود با حساسیت بیشتری اقدام نمایند. 
کمیس��یون دینی زرتش��تیان یزد نیز با ارائه 
گ��زارش کار، از برگ��زاری کالس ه��ای 
بازآم��وزی در روزهای 18 و 19 امردادماه 

در یزد خبر داد. 

کمیس��یون ورزش اس��تان ی��زد در م��ورد 
تش��کیل تیم آریا و برگزاری مسابقات در 
لیگ س��خن گفت و خواستار تامین بودجه 

برای ادامه این روند شد. 
گ��زارش کارگروه جوانان توس��ط انجمن 
یانش وران مانتره ارائه ش��د و از برگزاری 
کالس های بررس��ی آسیب های اجتماعی 
در انجم��ن های مختلف خب��ر داد ،در این 
رابطه مقرر ش��د کلیه انجمن ه��ا با انجمن 
یانش وران مانتره هم��کاری الزم را انجام 
داده و تجرب��ه برگ��زاری این همایش ها به 
دیگ��ر ارگان ها نیز منتقل ش��ود. گزارش 
کمیته فنی زیارتگاه ها و مکانهای فرهنگی 
نی��ز ارائه ش��د. در این رابطه مقرر ش��د هر 
گونه بازس��ازی در مکان ه��ای فرهنگی و 
دینی با هماهنگی کمیته انجام ش��ود ضمنا 
مصوب شد تا خیله ها و مکان های واقع در 
زیارتگاه ها که نیازمند بازسازی و بهسازی 
است با نامه کتبی از انجمن ذیربط خواسته 
ش��ود تا با نظ��ارت کمیته، بازس��ازی الزم 
انجام گی��رد، چنانچه خیر و انجمن مربوطه 
پس از گذش��ت یکماه اق��دام الزم جهت 
بازس��ازی انجام ندادن��د، خیرین دیگر می 
توانند نسبت به ساخت و بازسازی با حفظ 
نام خیر اول اقدام کنند و چنانچه این گزینه 
نیز وجود نداشت، کمیته می تواند نسبت به 
برچیدن آن اقدام نماید تا برای همکیش��ان 

هیچ حادثه ای پیش نیاید.
 گ��زارش کارگ��روه وق��ف دس��تورکار 
بعدی ب��ود.در این زمینه، به ادامه روند کار 

دبیرخانه متمرکز وقف در استان یزد تاکید 
گردید.اساس��نامه پیش��نهادی انجمن ها نیز 
بررس��ی و با تصحیح م��واردی به تصویب 
رس��ید. در این رابطه مقرر شد تا اساسنامه 
پ��س از س��یر مراح��ل قانونی ب��ه تصویب 
مجمع عمومی  برس��د تا پ��س از تصویب 

نهایی،قابلیت اجرا داشته باشد.
 ارائه بندهایی از احوال ش��خصیه زرتشتیان 
که توسط انجمن ها و حقوقدانان تصحیح 
شده بود دستور بعدی بود که مطرح شد و 
مقرر ش��د تا انجمن ها برای بررسی نهایی 
در هیات مدی��ره ارگان مربوطه طرح و در 

نشست بعدی به تصویب نهایی برسد. 
 در زمینه صدورکارت شناس��ایی زرتشتیان 
نیز کلیه انجمن ها موافقت کردند که انجمن 
زرتشتیان تهران طبق عرف معمول نسبت به 
صدور کارت شناسایی زرتشتیان ادامه دهد 
و مقرر شد که جهت صدور کارت شناسایی 
ابت��دا کارت عضوی��ت انجمن شهرس��تان 
مربوطه صادر ش��ده و س��پس طی یک نامه 
رسمی با ذکر شماره و تاریخ کارت مربوطه 
با امضای رییس و مهر به انجمن زرتش��تیان 
تهران ارسال ش��ود، سپس انجمن زرتشتیان 
تهران با اخذ پنجاه هزارتومان و تاریخ اعتبار 

پنج ساله، اقدام الزم انجام دهد. 
جدول امتیازات بودجه سال 92 دستورجلسه 
بعدی بود که با مروری بر مصوبات قبلی به 
خصوص از س��ال 1387 تاکن��ون، جدول 
بودجه و پروژه های سال 92 مورد تصویب 

قرار گرفت. 

با هدف ارایه گزارش وتقسیم بودجه امسال

زرتشتی  های  ارگان  و  ها  انجمن  نشست  بیستمین 
برگزار شد
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هنگام��ه پن��ج روزه زیارتش فرا رس��ید. 
اسباب س��فر مهیا شد. توش��ه ای مختصر 
فراهم می آوری و راه در پیش می گیری. 
می روی تا رسیدن به حریمی همیشه سبز 
ب��ه آهنگ چ��ک چک، در دل س��وزان 
کویر. زم��ان زیارت پیر س��بز » زیارتگاه 
چک چک« است و باز به شوقی و امیدی 

راهی می شوی.
نزدیکی های غروب است و جاده در افق 
سرخ گون پیش روی توست. سمت جاده 
طبس که می پیچی، چند کیلومتری شهر 
اردکان، نرسیده به یزد، جاده را ادامه می 
دهی. بر سر دو راهی نشانی چک چک را 
روی تابلویی می خوانی و راه به آنسو می 
بری. می رانی و می روی تا برس��ی. حاال 
دیگر شب خیمه مخملی اش را برپا کرده. 
دخترک کم س��ال همراهت خس��ته و بی 
تاب از تو زمان رس��یدن را می پرسد و تو 
می گویی رد ستاره ها را بگیرد تا مقصد. 
او این بار نش��انی مقصد را جویا می شود 
و اینکه چه ش��کلی اس��ت. تو می گویی 
جایی اس��ت همین نزدیکی پشت یکی از 
همین کوه ها و آنقدر روش��ن اس��ت که 
دیگر س��تاره ها را نمی توانی به س��ادگی 
ببینی. آخرین پیچ جاده را که پش��ت سر 
می گذاری چش��م انداز چراغانی اش در 
میان تاریکی شبانه کویر، نمایان می شود.

اینجا پیر س��بز اس��ت که دیر زمانی است 
از ش��اهزاده بانوی��ی نقل م��ی کند که در 
گریز از دس��ت پلید بد اندیشان، هنگامی 
که خود را میان حصار س��خت کوهستان 
در پژواک هجوم اسبان یاغی، تنها یافت، 
خدا را به یاری خوان��د تا پناهش دهد. و 
هم��ان حصار س��نگی کوهس��تان برایش 
پناه��ی امن و ناپیدا از چش��م تنگ تاراج 

گران شد.
این همان جایی اس��ت که از دیرباز قطره 
های زالل از پی هم بر سینه ستبر کوه می 
غلتند و نوای رازآلود چک چک پیوسته 
در دل کویر می پیچد. هنوز و تا همیش��ه 
این چک چک رازی است سر بمهر، چرا 
که هیچ کس راه به سرچشمه ناپیدای این 

آب نمی برد.
هر چه نزدیکتر می ش��وی، ازدحام ماشین 
ه��ا، اتوبوس ه��ا و موتور س��یکلت های 
پارک ش��ده بیش��تر می ش��ود. ماشین را 
جایی میان ماشین های پارک شده جا می 
دهی و مس��یر پیاده را در پیش می گیری. 
به پالک ماشین ها که نگاه کنی، می بینی 
بس��یارند آدم هایی ک��ه از راه های دور و 

نزدیک به زیارت آمده اند.
ب��ه پله های پهن و س��یمانی پایین کوه می 
رسی. پشت سر ازدحام ماشین های خسته 
از باال و پایین بی امان جاده اس��ت و پیش 
رو مسیری که باید تا سر رسیدن بروی. پله 
ها را باال می روی. زن و مرد، پیر و جوان 
آمده اند. عده ای پیشتر رفته اند و در مسیر 
بازگش��ت پله ها را پایین می آیند. نگاهی 
به توش��ه آدم ها می اندازی. پس��ربچه ای 
توپ��ی در دس��ت دارد، پایین ت��ر پیرزنی 
آهس��ته و پیوس��ته، تکیه زده به عصایش، 
دعاگویان باال می آید. آنطرف تر زوجی 
جوان دس��ت در دس��ت هم با کوله پشتی 
کوچک با تو هم مسیرند. مردی پشته ای 
از رختخ��واب را روی دوش گذاش��ته و 
آرام آرام ب��اال می رود. زنی س��بد آذوقه 
در دست دارد. پسر جوانی فارغ از همهمه 

ها مش��غول گوش دادن به موسیقی است 
که در گوش��ی اش پخش می شود. دختر 
بچ��ه ای با موهای بافت��ه و دامن چین دار 
همه کوله بارش عروسکش است و کیف 
کوچولوی صورتی رنگ��ی که خانم وار 

در دست گرفته و...
نگاهی به پوش��ش آدم ه��ای اطرافت که 
بیندازی، س��اده م��ی توانی تفاوت نس��ل 
ها را از س��نت تا ام��روز را  ببینی، به ویژه 
در پوش��ش بانوان. آنانی که سن بیشتری 
دارند با دامن های چین دار و چارقدهای 
گل دار و مکناه��ای رنگارنگ به س��ر و 
جوانتره��ا اغلب با ظاهری آراس��ته اما از 
جنسی دیگر. البته هس��تند جوان های که 

پوشش سنتی و  رنگین را ترجیح داده اند. 
ب��ه پله های س��نگی و بلند مس��یر که می 
رس��ی، از آنجا هنوز صد و چند پله دیگر 
باق��ی مانده. عرض مس��یر کم می ش��ود، 
ازدح��ام جمعیت بیش��تر و رف��ت و آمد 

کندتر. آن پله ها نفس گیرتر است.
از کنار خیله ها م��ی گذری، همان چهار 
دیواری هایی که پلکانی و ردیفی ساخته 
ش��ده ان��د. ه��ر خیله ای ی��ا به ی��اد و نام 
درگذشته ای اس��ت و یا با هزینه انجمنی 
برای اطراق اهالی روستایی بنا شده است. 
گش��تی که می��ان خیله ها بزن��ی و خوب 
ببینی، حال و هوای آدم ها مختلف است. 
در خیله ای قدیمی ترها جمعش��ان ،جمع 
اس��ت و از گذشته می گویند. پدربزرگی 
دارد از دش��واری راه همی��ن زی��ارت پیر 
س��بز می گوید که پای پیاده از روستاهای 
اردکان و میب��د چندی��ن کیلومتر راه می 
آمدن��د، آنچن��ان که وقتی ب��ه مقصد می 
رس��یدند زخم پاهای خسته شان را با تکه 
ای از پیراهنش��ان مرهم می گذاش��تند به 
مصداق ...سرزنش ها گر کند خار مغیالن 

غم مخور.
در خیل��ه ای دیگ��ر جمعی مش��غول فال 
کوزه )چک و دوله( هستند و بانویی بیتی 
می خواند که: » ... مرادت می دهد امروز 

و فردا   «
س��کوت آب انبار ب��ا ب��اال و پایین رفتن 
زائران در هم شکسته. در خاطره آب انبار 
کم نیس��تند کوزه هایی که در آخرین پله 
ها شکسته و آبش فرو ریخته. عده ای در 
مس��یر انبار ظروف و چراغ خوراک پزی 
در رفت و آمدند. عده ای هم برای گرفتن 

پتو و زیرانداز به انبار دیگر می روند. 
آخری��ن پله ها را هم ب��اال می روی. کنار 
ش��یرهای آب ازدح��ام اس��ت. منتظر می 
مانی. دس��ت و رویت را که ب��ا آب تازه 

کردی به سوی در ورودی پیر می روی.
درخ��ت چنار کهنس��ال همچنان اس��توار 
است. می اندیشی که اگر این درخت پیر 
را زبان گفتن بود، چه ناگفته ها داش��ت! 
سیاووش��ان بر دیوار صخره ای پیر روانند. 
در می��ان همهمه درون پیر، نوای پیوس��ته 
چک چک، همچون تک نت موسیقی به 

گوش می رسد.
کفش ه��ا را در می آوری.کتاب اوس��تا 
را از قفس��ه برمی داری و وارد می شوی. 

س��مت چپ زیارتگاه، س��ه ش��عله که با 
جرعه جرعه روغن پر فروغ تر می شوند، 
در دیوار صخ��ره ای پیر، فروزانند. بطری 
های روغن کنار هم چیده ش��ده اس��ت تا 
هرکس��ی به نیت��ی کمی روغ��ن به چراغ 
بریزد. در وس��ط فضای زیارتگاه آتشدان 
لبری��ز دانه های اس��پند و کن��در افروخته 
اس��ت. ش��مع هایی که هر یک ب��ه نیتی 
روش��ن اس��ت و بوی ع��ود ک��ه در فضا 

پیچیده است. 
جعبه های نقل و ش��یرینی و آجیل مشکل 
گش��ا اینس��و و آنسو چیده ش��ده است و 
مدام این دس��ت و آن دس��ت می ش��ود. 
هر یک به ش��ادی و شکرانه اجابتی است. 
یکی به شوق نوزادی به دنیا آمده، برخی 
ب��ه ش��ادباش آنک��ه فرزندش��ان را روانه 
خانه بخ��ت کرده اند، دیگری به ش��ادی 

گشایشی و یا شکر کامیابی. 
حاال پاهایت خیس ش��ده است و خنکایی 
دلپذیر در وجودت نشس��ته. قطره ای آب 
بر سرت می چکد. نگاهت به ظرف هایی 
می افتد که برای جمع آوری آب تبرک 
کنار هم گذاشته شده است. گوشه ای می 
ایستی، نیایش می خوانی و خواسته هایت 
را از س��ر می شمری. اینجا مشامت پر می 
ش��ود از بوی خ��وش و کام ش��یرین می 
شوی. چهره ها را که ببینی گشوده است و 
اگر چشمانی از لغزش اشک خیس است، 

آن هم معنای امید و اجابتی دارد.
کت��اب را ک��ه در جای��ش می گ��ذاری، 
ناگه��ان هلهل��ه ای فض��ا را پر م��ی کند، 
ع��روس و دامادی امش��ب در اینجا آغاز 
زندگی مش��ترک را با یکدیگر هم پیمان 

می ش��وند. کفش هایت را می پوش��ی و 
از می��ان ازدحام نزدیک ورودی راه برای 

بیرون رفتن باز می کنی. 
وقت شام است. سفره ها یکی یکی، خیله 
ب��ه خیله گس��ترده می ش��ود. عطر آش و 
آبگوش��ت و غذاهای گوناگ��ون تو را به 
صرف ش��ام می خواند. سفره ای ساده به 
برکت نان و پنیر و سبزی و سفره ای دیگر 
که برنج و گوشت بریان در آن چیده اند. 
ام��ا اینجا ه��ر کس هر جا ک��ه بخواهد با 
دیگری هم سفره می شود، بی هیچ چشم 
داش��تی. غذاهای نذری این دس��ت و آن 
دس��ت می ش��ود. پس از آنکه شام را در 
خیل��ه ای کنار عزیزانت خ��وردی، از هر 
گوش��ه صدای ساز و آوازی به گوش می 
آید، هرچند کمی که درنگ کنی صدای 
بلند موزیک تند که از بلندگویی می آید 
کمی حس خوب آرامش��ت را تلنگر می 
زند! اینجا میان س��کوت و تیرگی محض 
ش��ب کوی��ر، چراغان��ی اس��ت و هلهله 

شادمانی برپاست. 
نیمه های ش��ب ک��ه در پی زمان��ی برای 
خلوت ب��ه پیر بازم��ی گردی، م��ی بینی 
که ک��م نیس��تند آدم هایی ک��ه آنها هم 
پی خلوتی نیمه ش��ب به فضای زیارتگاه 
بازگش��ته اند. زمزمه ای می کنی و باز هم 
گوش می سپاری به طنین چک چک این 
قطره های زالل. تن می سپاری به خنکایی 
که وجودت را پر کرده و مش��امت پر می 

شود از عطر عود و اسپند.
هنوز هلهله هاس��ت. دلت هوای آن دارد 
که امش��ب را زیر طاق پر س��تاره کویری 
بر دام��ان کوه چک چ��ک آرام بگیری. 
شب را در خیله ای می خوابی. به نوازش 
نسیم سحر چشم می گشایی. سپیده دمانی 
اس��ت پس زیبا. بر می خیزی، بستر را که 
برچیدی و دس��ت و رویت را به آب تازه 
کردی، پل��ه های ورودی پی��ر را باال می 

روی.
س��پیده دمان نیز همچون نیمه ش��ب، اینجا 
خالی از حضور و طنین نجواها نیست. نیایش 
را که به جا آوردی، راه بازگش��ت در پیش 
می گیری. هوای دیگری اس��ت. کویر تن 
سپرده به نسیم سحرگاهی و خورشید حریر 

زرین روز را می گستراند.
در مس��یر رفتن اش��تیاقی جاری ب��ود و در 
بازگشت امید و دلتنگی همراه است. پایین 
ک��وه که می رس��ی، نگاه��ت را که بر می 
گردان��ی، با خود می اندیش��ی که بار دیگر 

کجای زندگی ات به اینجا خواهی آمد.
کویر در پیش است و تا چشم کار می کند 
بیاب��ان اس��ت و خار و خاش��اک. رو بر می 
گردانی، در سکوت پر راز کویر، اما همچنان 
سبز و استوار با ترانه چک چک قرن هاست 
که ایستاده و می ایستد. می ایستد به پشتوانه 
ایمان همه آنانی که به شکرانه برآورده شدن 
خواسته ای یا دست به دعا و نیازمند حاجتی 

به زیارتش آمده اند و می آیند.
و نوای پیوسته چک چک سکوت کویر 
را به بی معنایی می کش��اند و درختان سبز 
و کهنس��ال ب��ر دامان ک��وه چک چک، 
زردی بیاب��ان را به س��بزی کش��انده اند. 
ش��اید این تعبیر همان خوابی باشد که در 
آن حریم��ی از کوهس��تان بود، سرس��بز، 
چراغان��ی و بر بلندای ک��وه، بانوانی دف 
زنان با چهره های ناپیدا که گویی پژواک 

طنین سازشان تو را دعوت می کرد.

همیشه سبز در میان زردی کویر
سیما دینیاریان
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وقتي صداي در خانه بلند مي ش��د و بوي 
خوش آویش��ن از کیچه مي گذشت و به 
مش��امت مي رسید، وقتي مادر مشتاقانه در 
خان��ه را باز م��ي کرد بدون اینکه بپرس��د 
کیه؟  وقتي صداي همیش��ه آش��ناي خادم 
پیر مي آمد، مي دانس��تي موقع زیارت پیر 
است. مادر با مشتي آویشن بر مي گشت و 
خادم نیز به س��وي خانه اي دیگر مي رفت 
ت��ا باز هم نذري ها را جم��ع کند که همه 
از شوق دل با اش��کي در گوشه چشم مي 

بخشیدند تا خرج آباداني پیر شود.
موقع زیارت پیر که مي شد براي هر کس 
معناي خودش را داشت. براي کوچکترها 
رفتن به پیر آرزویي بزرگ بود که با ذوق 
و ش��وق کودکانه همراه مي شد. پوشیدن 
بهتری��ن لباس بود که برایت معنا مي ش��د 
یعن��ي پاکیزگي یعني آراس��تگي و تو در 
عی��ن کودکي چق��در بزرگ مي ش��دي 
وقتي مکنا گردي صورتت را مي گرفت.

پیر هریش��ت بود و سرس��ره بازي و از این 
خیله به آن خیله رفتن. پیر س��تي پیر بود و 
موقع خرج ک��ردن عیدي ها با خرید یک 
عدد پپس��ي ک��وال ، یک آالس��کا و یک 
بادکن��ک ک��ه وقتي رها مي ش��د صداي 
جیغش با جیغ تو یکي مي شد تا دوباره در 
دستانت جا بگیرد. یاد فرفره هایش به خیر. 

پیر س��بز بود و یک عالم��ه پله بعد از یک 
عالمه پی��اده روي تا به خود پیر برس��ي و 
چکه چکه هاي آبي راکه از البالي برگ 
هاي سیاووش��ان  پایین مي ریخت ببیني و 
آرزوکني   »کاش��کي قدم مي رسید ببینم 

پشت این دیوار سنگي چیه؟«

پیر نارس��تانه بود و باال 
ب��ردن کلي وس��ایل از 
پایی��ن ک��وه ت��ا باالي 
پیر و دس��ت هایي که 
کردن  کم��ک  ب��راي 
آم��اده  دیگ��ري  ب��ه 
»ب��ي بي کگ«  بودند. 
پارچ��ه  )عروس��کي 
اي ب��ه ش��کل بان��وي 
ب��ا پوش��ش  زرتش��تي 
س��نتي که از آویش��ن 
پر م��ي ش��د و درآمد 
فروش��ش براي مخارج 
پی��ر نارکي خرج مي ش��د( پیر نارکي بود 
و بادام کوهي پیر بانو و در کنار همه اینها 
دس��ت هاي کوچکي که پاي هر پیر براي 
خواندن اشم وهو و یتا اهو به سوي آسمان 

باال مي رفت. 
موق��ع حج پیر که مي ش��د براي هر کس 

معناي خودش را داش��ت. براي بزرگترها 
وقت ادا ک��ردن نذرهایي ب��ود که زماني 
مراد طلبی��ده بودند و اکنون به مرادش��ان 
رس��یده بودند. یکي وس��یله براي استفاده 
دیگران خریده بود، یکي در صندوق پول 
مي انداخت و دیگري نخود مش��کل گشا 
خیر مي کرد. دایي هم نذر داش��ت. راننده 
بود ول��ي هر کجا بود موق��ع زیارت تمام 
پیرها خودش را مي رس��اند ب��ا بنز تکش 
که با آن تابلو اندیش��ه نیک، گفتار نیک، 
کردار نیکش معروف بود. ماشینش را مي 
زد دم دروازه تا هر کس براي رفتن وسیله 
اي نداش��ت یا داش��ت و ترجیح مي داد با 
او همسفر شود را به پیر برساند. نه گرماي 
آفتاب، نه گرد وخاک و نه ناهمواري راه، 
هیچکدام ذره اي از شوق رفتن تا رسیدن 
کم نم��ي کرد. حاال خیلي وق��ت ها میان 
این همه رنگ، کلي بي تفاوتي، یک دنیا 
فراموشي و هزار تا توقع دلم تنگ مي شود. 
از اینک��ه وقت نمي گذاریم تا  از فرهنگ 
چگونه زیارت رفتن )نوع پوشش مناسب 
و رفتار شایسته( براي فرزندانمان بگوییم، 
دلم تنگ مي ش��ود. از اینک��ه یادمان مي 
رود وامدار نام نیک گذشتگانمان هستیم، 
دلم تنگ مي شود. یاد آن همه یکرنگي و 

سادگي و حرمت ها به خیر.

    یـاد بـاد ،آن روزگـاران  یـادبـاد
ناهید فلفلي

چه مي ش��ود جهان را زی��ن پس ندانم؟ 
زی��ن پس ک��ه گویي نغمه ه��ا بي رنگ 
و بي ن��وا م��ي ش��ود؟ ذره ذره فرو مي 
افتند برگ هاي درخت تنومند موس��یقي 
پارس��ي با ساقه هایي زخمي اما ریشه اي 
س��تبر و ما در س��وگي فراخ تنه��ا نظاره 

گریم. چ�ه ب�د رفت�اري اي چ�رخ،
 چه بد کرداري اي چرخ. 

آن��گاه ک��ه زخم��ه ب��ر س��از م��ي زد، 
چکاوکان باغ خموش مي نشستند بر سر 
ش��اخه س��اران و گوش فرا مي دادند به 
آنچه که گویي حافظ گفت »س��روش«. 
پنجه های��ش مي رقصید و مي خرامید بر 
س��از و اندوه که اینک تنه��ا خاطره اي 

بی��ش از آن پنجه هاي طالگون نمان��ده.
خب��ر بس هولن��اک ب��ود. اس��تاد جلیل 
ایران زمین رفت.  شهناز، شهناز موسیقي 
گوی��ي آدمي، تنه��ا با چنی��ن خبرهایي 
اس��ت که به یاد خاطرات فراموش شده 

اش م��ي افت��د. 
آنگاه که مي نواخت صداي خوانندگان 
تازه زینت مي گرفت و نواي س��از دیگر 
نوازن��دگان همپای��ش مي ش��د. نواخت 
و ص��داي س��ازش آمیخ��ت ب��ا ن��واي 
همچ��ون  نوازندگان��ي  و  خوانندگان��ي 
فرام��رز پایور، حبی��ب اهلل بدیعی، پرویز 
یاحق��ی، همایون خرم، عل��ی تجویدی، 
منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر 
افتت��اح، جهانگیر ملک، اس��داهلل ملک، 
حس��ن کس��ائی، محم��د موس��وی، تاج 
محمودی  خوانس��اری،  ادیب  اصفهانی، 
خوانس��اری، عبدالوهاب ش��هیدی، اکبر 
گلپایگانی، حسین خواجه امیری، شهرام 
ناظري و محمدرضا ش��جریان. اینجاست 
ک��ه لف��ظ نگین را م��ي توان بر دس��تان 

خس��ته هنر ایران زمین معنا کرد.
نگی��ن هنر ای��ران، و افس��وس ک��ه این 
نگین آخرین نگین درخش��ان جواهرات 
موس��یقي ایران بود که در این چند سال 

در خاک خفت. فرامرز پایور )س��نتور(، 
به��اری )کمانچ��ه(، محمد  علی اصغ��ر 
اس��ماعیلی )تنب��ک( و محمد موس��وی 
)نی(... همان گروه اس��اتیدي که گویي 

دیگر تکرارش��ان محال اس��ت و غریب.
بنابر لغب بجاي اس��تاد شجریان، )شهناز 
موس��یقي ایران( چیزي فراتر از دس��تگاه 
ها و ردیف هاي ایراني بود. ش��اید فراتر 

از هنر. هنوز آن اعجاز  »ش��ور دشت« او 
در گوش مي نوازد و بر جان مي نش��یند. 
تحول بدیعش در موس��یقي ایران همیشه 

جاودان اس��ت.
او فرات��ر از تفکر به هنر و موس��یقي مي 
اندیش��ید. چن��ان ک��ه اس��تاد محمدرضا 
ش��جریان درباره اش مي گفتند: » س��از 
ش��هناز در م��ن زندگی می کن��د و من با 
س��از ش��هناز زندگ��ی می کنم. م��ن تنها 
خواننده ای هس��تم که خودم را ش��اگرد 
جلیل ش��هناز می دانم. س��از این نوازنده 
ب��ی بدی��ل، ی��ک س��از آوازی اس��ت؛ 
برخالف دیگ��ر نوازنده ها که 80 درصد 
سازی می زنند و فقط 20 درصد آوازی. 
جلیل ش��هناز به بیان واقعی در نوازندگی 
تار رس��یده اس��ت؛ چرا که در گیرودار 
ردیف و تقلید از دیگ��ران نماند و مانند 
آبشاری خروشان در جریان است. استاد 
جلیل شهناز در من شور و عشق آفرید و 
من با صدای تار ش��هناز بدین جا رسیدم 
و کلمۀ ش��هناز فقط الیق ش��هناز و استاد 
جلیل ش��هناز را بس��ان حاف��ظ که تکرار 

ناشدنی س��ت خواند.«
اس��تاد ش��هناز را هم��گان به ت��ارش مي 
ش��ناختند و واي بر حال کسي که تنبک 
و کمانچه و دیگر س��ازهاي او را ش��نید 
ک��ه آن نغمه ها هیچ��گاه از رگ و  پي 

اش ب��رون نرف��ت.
آري باز طالی��ه دار هنري رفت و بیم و 
هراس��ي بس هولناک که کیس��ت تا بعد 

او ره مردان��ه رود؟ 
اما از اینان که از نس��ل باربدند بسیارند. 
ب��ي مهري هن��ر بر جان این اس��اتید داغ 
نهاد اما مردان هنر قد برافراشته آموختند 
که عش��ق را با س��از مي شود آموخت و 

فری��ادش ک��رد.
آرام و رام و عاش��ق رف��ت در آغ��وش 

معبود. یادش جاودان و راهش روش��ن.

ناله جانسوز تار اگر گذارد
 × توریا
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هلهچشاچم دقچعاش،چست-مبچبدچالهچ دتچگ-وچک-شوچبدچشاچ کادچشمشوچبهشچوچزی-چلبچ-ازتچاشچگفه.چوهبچاشچشمسسهچکدچشیگ-چف-زسدشچزسدوچ
ساسه.چب-متچا-ومایدچ مچسگ-منچبهشچوچساشچشمسسهچحدلچموچ مچ-طهاچمسه.چ

ست-مبچاوتچص1دلشچآ 1شچبااداستدنچسلسهچوچبدچاامدچ دچ-1گچزش.چسدگتدنچصدمیشچموچامچبدچوهشچآواش.
-چشکت-!چ اس-تچسادزچبدچوهنچشماو،چوامشچوهنچمزچشسهچشمشو،چبدیدچا-مقخشچبددشچوچ 1تدشچسگذمات.چوقتشچبدچ هشچموادچک1داشچباهن.

فک-چک1مچ...عفهسه...چوهشتچهزدکش،چب-وچک1داشچباهن،چمسلدمهللچکدچبدچوا-چبگذاو.
***

چف-شمتچ ادنچاوزتچکدچوهاد��ادبدسهچامچحتشچبدچودسدچوهششچ مچاموچسدمشسد،چکالفدچوچشلچدکس��تدچ-ادمسشچامچبس��ه،چموچکدچ 1هزچ-1دچاوزچشیگ-چ
ا-وصشچشمده،چگت1خداچامچبتدسدچک-شچوچگفهچکدچشلشچب-متچودسدچددنچشاچاوستدچ 1گچددوچوچاشچاوشچ دچشاچودسدچامچبدزچک1دچوچآبچوچجداوچک1د.

کمادچامچشموشچقفشچ»کمادین«چ--ودسد،چسدگتدنچمحسدنچک-شچشستيچبدچکاکشچآاد.
-چ-طهايچوهادادبدسه؟چواميچوقتدچکدچمزتچبيچوخ-م،چ-طهايچوهادادبدسه؟

بعدچ مچبدونچآسکدچا1تظ-چجهمبچبادسد،چ-ادمنچوهادادبدسهچامچب-شمدهچوچبدچشموشچافه.چوهادادبدسهچبيچموتاداچبدچشسخدلشچاموچمفتدش.چ
-چ-ادوسهچاوچگهددچهسکمچگذمدتم!

ست-مبچمشمادچشمش:چ
-چمسگداچواميچوستدچمي،چايچوهميچکاکهچک1م؟چبتت-وچاوتخهمبچهتنچک1يچوچبخهمبي.چف-شم،چاوزچاودن،چايچ هسيچ ادچجدچاوچ اازچک1ي.چ

وهادادبدسهچسدکهچاويچهسکمچافهچوچشاچم دقچوهمبچامچبدزچک-شچوچمیستدش،چست-مبچ مچ-ازيچسگفه،چشستيچبدچسلدسدچودمحدفظشچبدالچب-شچوچمزچودسدچ
با-ونچافه،چوهادادبدسهچ مچهلهچس-شچشاچامچاهکمچبسه.چ

***
بهيچد��هابدچبدچبهيچحمهميچک1جدچوچو-ادتچشاچ مچآااختدچ ادچامچس��-چس��ف-وچايچکلدسد..چوهاد��ادبدسهچشمدهچاويچح-ماتچاالیمچمجدقچ هيچیكچچ

 دووچفمزيچو-اد دچامچبدچ مچايچزش.
عدشتچک-شوچبهشچ 1تدچکدچايچدد،چبدچوهششچح-فچبزسدچوچشاشچشلچک1د.چ دچبدچحدلچست-مبچامچمی1قداچه-یلدنچسدیدوچبهش.چ-دچبدچموچگذدتدچکدچشوت-شچ

امچبدچموچسپ-شوچوچوهششچ اس-شچامچبدچبااداستدنچب-شوچمسه؟!

داستـــان

خورشیدبانو)30(
 *فرانک مهربانی

دختر سهراب به سختي خودش را پشت در رساند. سهراب دستش را گرفت که برود.
خورشیدبانو پرسید: 

- روز سختي داشتي؟ حال مروارید چطوره؟
سهراب نگاه بي روحش را به زمین دوخت و گفت: 

- امروز خیلي سخت و بي نتیجه گذشت. مروارید را حتي توی بیمارستان هم نگه نداشتند. زندگیش 
به مویي بسته است.

آهي کشید و بعد رو به خورشیدبانو پرسید: 
- حتما تا نوروز مي موني؟ اما مثل اینکه ناگهان چیزي یادش بیاید ادامه داد: بیمارستان و کشیک 

یادم رفته بود... 
خورشیدبانو جواب داد: 

- به غیر از کارم، شوهرم نگران میشه. من بي خبر چند روزي براي مراسم پنجي اومدم. البته پیغام 
فرستادم. 

بعد نگاهش را به سهراب دوخت. اگر سهراب دقت مي کرد ته نگاه خورشیدبانو ،غم را می دید. 
اما او در دنیاي دیگري بود!

درست مثل اینکه با تکان هاي شدید از خواب بیدارش کرده باشند با لکنت پرسید: 
- شو...هرت....درست..... شنیدم؟!

انگار بعد از بیست و چند سال از خواب بیدار شده باشد! دستش را در موهایش فرو برد، خورشیدبانو 
را خوب نگاه کرد. لب هایش را جمع کرد که چیزي بگوید اما نتوانست. اصال چه مي خواست 
بگوید؟ با نگاه کردن به خورشیدبانو در خیالش او را همانطور پانزده ساله، سبکبال و زیبا دید. 

موهاي حلقه حلقه بلند و چشم هایي که از خوشحالي مي درخشیدند.
خورشیدبانو سنگیني نگاه او را طاقت نیاورد و گفت: 

- ببخشید من باید بروم تو، خیلي کار دارم...
سهراب  هم بدون اینکه چیزي بگوید دخترش را بغل کرد و رفت.

کوچه دراز تمام شد، حتي آخرین تیر چراغ برق هم از دور به سختي پیدا بود. سهراب جلویش 
را نمي دید و نمي دانست کجا مي رود. مردي از روستا سوار بر االغ در حالي که فانوس به دست 
داشت از جلویش گذشت و گفت: چطوري دکتر؟ اما انگار سهراب نشنید. مرد هم شانه ها را باال 

انداخت و دور شد.
سهراب کنار دیوار کاهگلی باغ ایستاد. تمام صورتش از اشک پر بود، دست هایش را مشت کرد 
و آنقدر دست ها و سرش را به دیوار کوبید که زخم شد و خون روي لباس هایش ریخت. همانجا 

کنار دیوار نشست، دخترش را بغل کرد و با صداي بلند و بي پروا زار زار گریه کرد.
او زندگی اش را گم کرده بود.

***
فرنگیس از سهراب چیزی نپرسید. خانه اش رنگ و بوي غم مي داد. یک لباس گرم براي نوه اش 
و پیراهن و شلوار تمیز برا ي سهراب آورد. سهراب داشت دست و صورتش را مي شست و خیلي 
پریشان بود. فرنگیس لباس ها را برد لب جوي آب شست و پهن کرد و بي صدا گوشه پسکم 
نشست. همه خانواده اش جمع بودند،  حتي ارغوان را هم آورده بودند و در اتاقي خوابانده بودند. 

صداي ناله اش گاه و بي گاه همه را ناراحت مي کرد.
خواهرها و برادرهاي مروارید یکي یکي آرام رفتند و خوابیدند. بچه مروارید را هم پیش خودشان 

خواباندند.
مروارید توي یک اتاق کوچک گوشه پسکم روي تخت خوابیده بود. او خواب نبود بلکه در 
حالت اغما به سر می برد. از تب مي سوخت. فرنگیس و سهراب نوبتي بدن او را با پارچه نم دار 

خنک مي کردند اما کافي نبود.
صداي باد سرد آخر اسفندماه در خانه مي پیچید. شب داشت به صبح مي رسید، سپیده زد و ستاره 

ها یکي یکي ناپدید شدند. 
مروارید آرام خوابیده بود ،فرنگیس کنار رختخواب دخترش چمپاتمه زده به خواب رفته بود و 
آنطرف تر هم سهراب خوابش برده بود. صدایي لرزان و ضعیف هر دو را هوشیار کرد. سهراب 

زودتر به مروارید رسید و لب هاي همسرش از هم باز شدند و چشم هایش را هم باز کرد.
- من گرممه، دیوارهاي اینجا آزارم میدن، دلم مي خاد رختخوابم را توي پسکم تو هواي آزاد 

بذارید. صبح شده؟
سهراب بلند شد، انگار هزار من زور پیدا کرده باشد همسرش را با لحاف و تشک بلند کرد و آرام 

از در بیرون برد. تا فرنگیس به خود بیاید و اعتراض کند مروارید روي پسکم بود. لب هایش به 
سختي خندیدند. دست هایش را دراز کرد تا دست هاي سهراب را بگیرد.

- دخترم حالش خوبه؟
سهراب با سر تایید کرد. بعد انگار حالش بهتر شده باشد گفت:

- چقدر هوا خوبه. 
سرش را رو به مادرش کرد و گفت: برام کمي آب بیار!

فرنگیس دوید... مروارید چشم هایش را بست... پرنده از سر بام پرید... و آن روز تلخ ترین روز دنیا 
براي سهراب وخانواده اش بود.

***
خورشیدبانو از پله ها باال رفت تا از روي پشت بام خاکسترهاي سوخته را درون آتشدان بریزد. 
باد مالیمي  به طرف آسمان گرفت،  بیرون برود. سرش را  بام  از درگاهی  تا  سرش را خم کرد 

مکنایش را تکان داد. بوي نم باران مي آمد. روز اول سال نو قدیم مي خواست باران ببارد.
صبح زود خورشیدبانو طبق رسم گذشتگان مانند همه اهالي روستا آتش روشن کرده بود و حاال 
آمده بود تا منقل را ببرد پایین و خاکستر آن را به دربمهر ببرد. یکي دو پله پایین رفت و بعد همانجا 
روي پله ای نشست. آتشدان را کنار خودش گذاشت. آهي از ته دل کشید و سرش را به دیوار تکیه 

داد. آرزو کرد کاش زمان می ایستاد، او آنجا مي نشست و اتفاق ها به او کاري نداشتند!
ناگهان صداي گریه اي آمد. بعد صدا بلندتر و تندتر شد. خورشیدبانو بلند شد و از پله ها پایین رفت 
و به طرف صدا رفت. صداي گریه کودکي بود که مادرش را مي خواست. آرام شد، به مادر نگاه 

کرد و دستش را باال برد تا او را بغل کند...
خورشیدبانو دخترش را غرق بوسه کرد.

آتشدان همانجا روي پله ماند! صدایي آمد، تا وسط کیچه رسید، کسي او را صدا مي زد. دختر گل 
همسایه بود. او طاقت نیاورد و با دهان باز به طرف بچه رفت. 

- بچه کیه؟ تنها اومدي یا خویش و قوم ها را هم اوردي؟
خورشیدبانو لب پسکم نشست و لبخند زد، خوب مي دانست که دیگر همه مردم ده خبردار مي 
شوند. به هر حال چاره اي نبود. نمي توانست تمام مدت در خانه بماند و باالخره کسي او را مي دید.

دختر گل مدام سوال مي کرد.
-  اسمش چیه؟پسره یا دختر ؟چند ماهشه؟

خورشیدبانو بلند شد تا چاي بیاورد. بعد هم با حالتي پرسشگر طوري که او را به حال خودش بیاورد 
گفت:

- صبح بخیرت کو؟ اگه دربمهر مي ري آپریگوني منم ببر، با بچه کوچیک برام سخته.
دختر گل خودش را جمع کرد و نشست و بچه را که خوابیده بود و دست و پا مي زد، نوازش کرد:

- خورشیدبانو بگو دیگه... تعریف کن... چشم خاکستر را مي برم، حاال خوب شد؟
خورشیدبانو دوباره حرف را عوض کرد:

- حال مادرت چطوره؟ قوم و خویش ها چطورند؟ بیشتر از یک ساله که از همه بی خبرم. چه زود 
گذشت.

اما در دل می گفت خیلي هم سخت براي من و شاید هم براي خیلی های دیگر گذشته.
***

دربمهر خیلي شلوغ بود. خورشیدبانو به بهانه بردن خاکستر، بچه را پیش دختر گل گذاشت. شاید 
با بیرون رفتن از خانه و دیدن خانم ها با مکناهاي رنگي و مردها با کت و تنبان، به قول معروف دلي 
باد دهد! کارش از سر دلتنگي بود. وقتي جلو در خانه رسید صدایي نمي آمد. وارد شد. دختر گل 

به دیوار کاهگلي تکیه زده بود و چرت مي زد. او را بیدار و روانه خانه کرد.
دلش پر بود. به قول مادر خدابیامرزش یک من رفته و پنج من برگشته بود. بیخود فکر کرده بود 
که اگر به روستا و محل تولدش برگردد حالش بهتر و شادتر مي شود. خیال باطلي بود. این همه 
سال گذشته و هیچ چیز تغییر نکرده است. هیچکدام از اهالي درباره علت برگشتنش نپرسیده بودند، 
فقط دغدغه شان این بود که شوهرت کجاست؟ بچه دار شدي؟ چي داري؟ اگر دلسوزي بود، 
خودش براي خودش داشت و اینکه چرا به ده برگشته بود؟ چاره اي نداشت. بچه اش بیدار شد، 
بلند شد، بغلش کرد و شیرش داد. لب هایش را با خنده باز کرد و با دختر پنج ماهه اش شروع به 

صحبت کرد:
- دخترم امروز من و تو کنار همیم و این بهترین هدیه است. بعد با بغض رویش را برگرداند و آرام 

گفت: االن پدرت کجاست؟چه کار مي کنه؟ به فکر ما هست؟
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جدول

امروز م��ا به جام جهانی رفته می باش��یم. 
من نمی دانم ج��ام جهانی چه چیزی می 
باش��د . بابای��م م��ی گوید : ج��ام جهانی 
خیلی با ارزش می باش��د .همه فوتبالیست 
ه��ا خودش��ان را می کش��ند که ب��ه جام 
جهانی بروند . آخ جون من هم دوس��ت 
می دارم وقتی بزرگ ش��دم فوتبالیس��ت 
بشوم تا بتوانم به جام جهانی بروم. امروز 
در خیابون کلی س��وت و جیغ و دست و 
هورا می باش��د. مردم انگار یادشان رفته 
می باش��د که این کارهایشان بد آموزی 
داش��ته می باشد. همش حرکات ناموزون 
م��ی کنند و حرفه��ای اونجوری می زنند 
واقع��ا ای��ن آدم ب��زرگا رو ول کنید همه 
چیزای��ی که ب��ه ما ی��اد داده می باش��ند 

خودش��ان فراموش کرده می باش��ند.
باب��ا  مامانی��م و  م��ن و 
جون��م و سوس��ن جون 
در  هم  کام��ی  ودای��ی 
م��ی  ریخت��ه  خیاب��ون 
م��ی  مامان��م   . باش��یم 
عج��ب  چ��ه   : گوی��د 
بع��د از مدتها ب��ا امتیاز 
کام��ل به ج��ام جهانی 
رفتیم. سوسن جون می 
گوی��د : حی��ف در تیم 
ک��ره جنوبی جومونگ 
ب��ازی نمی ک��رد .اگر 
عمرا  ب��ود  جومون��گ 
ایران میتونس��ت به جام 

جهانی برود . دایی کامی می گوید : کال 
امتی��از برای صعود چیز خوبی می باش��د. 
وقت��ی ب��رای گرفت��ن امتیاز ت��الش کنی 
میتونی یهویی پیشرفت کنی و صدرنشین 

گروه بشوی. 
بابای��م می گوی��د : ماهم بای��د یک تیم 
یا تش��کیالتی درس��ت کنیم ت��ا بتوانیم با 
امتیازاتی که جم��ع می کنیم کلی پولدار 
شویم و رش��د کنیم . من نمی دانم بابایم 
چ��ه می گوید . دایی کام��ی می خندد و 
م��ی گوید : بابایت ت��وی عمرش اصال به 
توپ لقد زده نمی باش��د حاال می خواهد 
تیم فوتبال تش��کیل بده��د و امتیاز جمع 
کن��د . نمی دان��م بابایم چ��را یکی میزند 
ت��وی س��رمن و بعد ب��ه دای��ی کامی می 
گوی��د : آدم حس��ابی امتیاز ک��ه فقط در 
فوتب��ال نمی باش��د . ما م��ی توانیم یک 
انجمنی درس��ت کنیم و بعدش با فعالیت 
هایی که م��ی کنیم کلی امتیاز جمع کنیم 

و هرس��ال ازآقا نماینده پول بگیریم .
یهوی��ی مامانی��م ک��ه برق در چش��مانش 
بیرون زده می باش��د م��ی گوید : من هم 
مواف��ق می باش��م .مگر ما چ��ه چیزی از 
انجمن ها کمتر م��ی داریم؟ مگر انجمن 
ه��ای ما چه م��ی کنند؟ ما ه��م می تونیم 
طی س��ال چهارصدت��ا گهنبار و بزم وتور 
ایرانگردی و جهانگ��ردی بزاریم و کلی 
امتی��از جم��ع کنیم . دای��ی کامی هم که 
لبخند زده می باش��د می گوید : درس��ت 
می باشد .ماهم میتونیم بریم از قاسم آباد 
تا پیر س��بزجوب بکشیم تا یهویی هم کل 
معتادهای طی مس��یر رو ریش��ه کن کنیم 
و هم این وس��ط به س��بزی پیرسبز کمک 

کنیم . 
سوسن جون می گوید : اگر امتیاز خوبی 
گرفتیم و تونس��تیم حسابی بودجه بگیریم 
من ب��ا جومونگ حرف می زن��م تا بیاید 

برای تیم مل��ی ایران بازی کند. در ضمن 
میتون��م از هانیک��و هم بخ��وام بیاد توی 
گهنبارهای ما آش و س��یروگ درس��ت 
کن��د . کال سوس��ن جون در ف��از تهاجم 

فرهنگی می باش��د.
بابای��م که تا بحال نش��ده بود حرفش این 
همه خریدار داشته باشد اینقدر خوشحال 
شده می باشد که جام جهانی را فراموش 
ک��رده م��ی باش��د . اوه��م م��ی گوید : 
درس��ت اس��ت که یک مش��ته انجمن و 
س��ازمان و کمیته و کارگروه داش��ته می 
باش��یم ولی ماچند نف��ر هم برای خودمان 
قابلیتهایی داش��ته می باشیم که میتونیم از 
آنها اس��تفاده کنیم. من نم��ی دانم قابلیت 
چه چیزی می باش��د . بابای��م می گوید : 
قابلیت همان چیزی اس��ت ک��ه کال همه 
داش��ته می  ها  ایران��ی 
استفاده  از آن  و  باشند 

خوبی می کنند.
دایی کامی میگوید : به 
هم  نوسازی  کار  نظرم 
چی��ز خوبی می باش��د 
زیارتگاه  کلی  .ماهنوز 
باش��یم که  داش��ته می 
الزم می باش��د خراب 
ش��ود و بعدش آنها را 
با س��رامیک و کابینت 
 ..... و  آس��فالت  و 
خوش��گل کنی��م. تازه 
میتونی��م هم��ه اونهارو 
خ��راب کنی��م و زیارتگاه اوپ��ن طراحی 
کنی��م ت��ا از توی حی��اط و خیاب��ون هم 
اونج��ارو ببینی��م و کلی الکی خوش��حال 

باشیم.
بابای��م می گوی��د : به نظرم انتش��ار مجله 
و س��ایت اینترنتی بیش��تر امتیاز می دارد. 
م��ا میتونی��م کل��ی خبرهای دس��ت اول 
را منتش��ر کنی��م و از اونطرف ه��ی بیایم 
یواش��کی کلی یادداشت به اسم همکیش 
1 و همکی��ش 3/14 و جمش��ید و جواب 
همکی��ش 1 بزاریم بعدش که همه انجمن 
ه��ا و آدمه��ا تو جون هم و ت��و جون آقا 
نماینده افتادند میایم میگیم و همه جا داد 
م��ی زنیم که چون ما کلی کار فرهنگی و 
ملی م��ی کنیم پس بای��د بودجه ما خیلی 
بیش��تر از بقی��ه انجمن ها باش��د . اگر آقا 
نماین��ده پول بیش��تری به م��ا داد که هیچ 
اگر ن��داد ما به اطالع رس��انی خود ادامه 
میدی��م واز روز بع��د دوباره ش��روع می 
کنیم تا س��ال دیگه . اینجوری هم بیش��تر 
تو چش��م مردم می باش��یم ه��م کلی کار 
فرهنگی کرده می باشیم و امتیاز هم جمع 
کرده می باش��یم از اونطرف هم با فحش 
هایی که توی سایت میزاریم دلمون کلی 
خنک می باش��د و آقا نماینده هم میفهمه 

که با  کی طرفه .
م��ن کلی از این پیش��نهاد بابایم اس��تقبال 
کرده می باش��م . من هم دلم می خواهد 
کلی فحش بابت عیدی نداده آقا نماینده 
بده��م . اصال در جامعه ما وجود س��ایت 
اینترنت��ی الزم می باش��د ت��ا آدم هرچی 
دل��ش می خواهد به آق��ا نماینده بگوید . 
کاشکی همیشه جام جهانی باشد تا بابایم 
بخاطر صع��ود ایران مغ��زش کار کند تا 
ه��م برای من و هم برای جامعه زرتش��تی 
فکرای بکری کرده باشد. دم جام جهانی 

گرم 

دم جام جهانی گرم
کودک نفهم
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افقی:
1- جانور نسوز- غذای تزریقی- آسودگی

2- پدر ندارد- نویسنده کتاب ایفی ژنی- استراحت در شب
3- عدد- نام نوعی اتومبیل و مرکز ایالت نیومکزیکو- رودی در ایران

4- عدد فوتبال- خرد مقدس- بزرگ
5- یکی از اجزای وجود آدمی- منسوب به صورت- روحانی زرتشتیان

6- جمع بندر- روز بیست و هفتم ماه شمسی
 7- موسیقی می نوازد

8- گستره ی آبی- رایحه- چی کسی- خنده رو
9- بلند پایه و لقب بهرام

10- شهرت طلب- بچه پلنگ
11- فرزند کوروش- ظلم- محبوب و دلبر

12- حرف ندا- جشنی در ماه شهریور- نشانه مفعول بی واسطه
13- خرما- جمع تصادف- دانه

14- مددکار- آگاهی داشتن- زیرا
15-یکی از زرتشتیان نیشابور که به خونخواهی ابومسلم برخواست ولی شکست خورد- 

مادربزرگ بعضی ها ولی وارونه- نام پنجمین امشاسپند

عمودی:
1- شهر و بندر معتبر و معروف خلیج فارس پیش از اسالم- جشن بزرگ ایرانیان-

سردار داریوش سوم که در برابر اسکندر پایداری کرد
2- نزدیک به هم- پهلوان و پدر سام

3- نصف- یکی از بخش های اوستا- امر به روفتن
4- نفس- ستاره کوچک در دب اصغر- گوسفند ماده

5- امانت دادن- عزت و زیبایی
6- قسمتی از پا- مقابل- دیدن ستارگان

7- اصطالحی در فوتبال- بلندترین نقطه- ستاره بی نور
8- روز قیامت- جای استخوان در قدیم

9- بزرگترین شهر فلوریدا- خوب- داروی مخدر
10- رد کردن- روز آخر هفته- سرود آسمانی اشوزرتشت اسپنتمان

11-علم اشکال- جمع درجه
12- سیما- نشان دادن- اسباب خانه- کافی

13- ندا- فصل گرما- جمع حرفه
14- آبشاری در استان فارس- شتردار

15- شهری در آذربایجان شرقی- فرمان- ایزد آب

طراح:سهراب باستانی
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صفرها با هم برابرند
* بهرام دمهری
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ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
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 اکدامن:چ ا-م دنچ داسادتچب-سدش
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این ب��ار تصمیم دارم درب��اره یک گفتگو 
بنویس��م. گفتگ��و پیرامون مطالب��ی که به 
عنوان یک تاریخ می نویس��م. نشس��تی با 
یک دوست و ش��اید بزرگترین لذت، هم 
نش��ینی با دوس��تان یک دل است. آنها که 
ب��ه آدم اطمین��ان دارند و تو ک��ه می دانی 
آنها دوس��تت دارند و برای سر در آوردن 
از رازهای��ت نیام��ده اند. چق��در صادقانه          

می گویند و میشنوند.
 یکی از این دوستان دوست آمده بود و به 
قول جناب س��عدی "بر چشم دل نشست". 
ضمن صحبت گفت می دانم که در گذشته 
زندگی نم��ی کنی. نمی خواه��ی زمان به 
عق��ب برگرده ولی بی��ا و از امروز بنویس. 
گفتم در جماعت ما خدا را شکر، گوینده 
و نویسنده زیادند. اخبار را منتشر می کنند 
و تا دلت بخواهد نصیحت، نقد و راهنمایی 
در آن موج می زند ولی از گذش��ته خبری 
نیس��ت. وقتی با جوان��ان صحبت می کنم 
آنه��ا تا بخواهی به عل��م روز مجهزند ولی 
ازگذش��ته چیزی نمی دانند. کس��ی که از 
گذشته خود چیزی نداند نمی تواند آینده 

را درست پی ریزی نماید.
ادعای تاریخ دان��ی و تاریخ نگاری ندارم 

فقط آنچ��ه دیده ام 
م��ی نویس��م. تازه 
بع��د از چند س��ال 
در  هنوز  نوش��تن، 
دهه س��ی هس��تم. 
روایت گر زندگی 
از  بره��ه  آن  در 
خ��ودم  زندگ��ی 
ی��ک  در  هس��تم. 
محله کم جمعیت، 
ش��اید  و  قدیم��ی 
فقی��ر. س��الی یکی 
از آن ج��ا  دوب��ار 
بی��رون ه��م نم��ی 
خواهم  نمی  رفتم. 

با امروز مقایس��ه کنم ، نمی گویم آن روز 
خوب بوده یا امروز.

آن روزه��ا زنده بودن دغدغ��ه اصلی بود 
و زندگی معنای خاصی دیگری نداش��ت. 
تمرکز ب��ر روی انبار ک��ردن گندم، جو و 
علوفه گوسفندان برای یک سال آینده بود 
هرکس در این موارد نمی توانس��ت موفق 
باش��د او را "چشم تنبل" و "بی عرضه" می 
دیدن��د. می گفتن��د فالنی نم��ی تواند نان 
خ��ود را در آورد. نمی توانس��ت خانواده 
تش��کیل دهد. می گفتند کس��ی که نتواند 
نان خ��ودش را در آورد چگونه می تواند 
سرپرست خانواده ش��ود. اگر کسی راهی 
هندوس��تان می ش��د با آن هم��ه زحمت و 
مش��قت شاید برای این بود که شخصیت و 
عرضه خود را ب��ه دیگران ثابت کند. اکثر 
آنها بر می گشتند تا به همشهری های خود 

نشان دهند که آنها الیق و جوانمردند.
بعض��ی از آن روز ها، روزه��ای بدی بود. 
درمحله ما کس��ی بود که از فقر به نان شب 
واقعاً محتاج بود. زن شریف و فداکارش با 
هر زحمتی بود شکم بچه هایش را سیر می 
ک��رد. گاهی مرد خان��ه از نادانی و نداری 
داد و فری��اد راه می انداخ��ت. زن التماس 
می کرد و می گفت: س��ر و صدا نکن اگر 
ناراحتی بیا و مرا کتک بزن! ولی یک شرط 
دارد باید بیایی در زیرزمین مرا کتک بزنی 
تا کس��ی صدای ناله ها و فریادهای دیوانه 
وار تو را نشنود. مرد وقتی این را می شنید 

خاموش می ش��د و چند روزی خانه آرام 
بود و همه به دنبال کار و معاش. 

س��خن گفت و ش��نود من و دوستم که به 
اینجا رس��ید گفتم: من این همه بزرگواری 
و مناع��ت طب��ع و ش��رافت را در یک زن 
زرتشتی دیده ام، چطور می توانم ننویسم. 
احس��اس دین می کنم. آنها همه رفته اند و 
دیگر نیازی نیس��ت تا کسی "خوش آمد" 
آنها را بگویم. اگر برای امروز نمی نویسم 
هنوز بر بی نیازی آن بحث اس��ت و برخی 
قلم به م��زد میزنند. میدانی که به قول یکی 
از دوس��تان حت��ی برای درگذش��تگان هم 
برای "خوش آم��د" بازماندگان، همه آنها 
را "شادروان" و "بهشت آشیان" معرفی می 
کنند. چگونه می توان در این فضا واقعیت 
تاریخ را نوشت.کس��ی را می شناس��م که 
دروغگوترین است . راست راست راه می 
رود و دروغ می گوید.آیا می ش��ود از او 
انتقاد کرد یا نوش��ت؟ آیا این افراد تحمل 
اینگونه نوش��تارها را دارند؟ دوست خوبم 
گفت: مصلحت اندیش��ی می کنی. گفتم: 
برای خودم مصلحت اندیش نیس��تم چون 
چیزی ندارم که از دس��ت بدهم.  ترس��ی 
هم ندارم چون منفعت��ی ندارم ولی ما همه 
وابس��ته به جامعه ای 
به  احتیاج  که  هستیم 
آنها  ن��دارد.  قهرمان 
که مصال��ح خود را 
جامعه  مصال��ح  ب��ر 
در  دهند  می  ترجیح 
فک��ر قهرمان ش��دن 
با  افراد  این  هس��تند. 
ش��عار، عده ای را به 
دنبال خود می کشند 
برهوت  بیابانی  در  و 
به دنبال س��راب می 
فرس��تند. تاریخ دانی 
احوال  بر  گوید:  می 
بای��د  ای  جامع��ه 
گریست که احتیاج به قهرمان داشته باشد.

ح��رف که به اینجا رس��ید دوس��تم گفت: 
بهتر اس��ت از گذشته بنویسی. همین اشاره 
کافی اس��ت تا آتش��ی به پا کن��ی. گفتم: 
سالهاس��ت که می گویم هر دانش آموزی 
باید روزی آموزگار ش��ود و درگس��ترش 
راستی بکوشد. با زیرکی می پرسد: نظرت 
درباره چش��م و هم چش��می چیس��ت. می 
دان��م که می ترس��د بح��ث را ادامه دهد. 
گفتم: چش��م و هم چشمی پدیده امروزی 
است، چون تنوع در زندگی بیداد می کند. 
فروش��ندگان برای عرضه کاالی خود همه 
توان خود را به کار گرفته اند. از حس��ادت 
و ترس ما س��وء اس��تفاده می کنند و ما را 
در اقیان��وش افکار و تنوع ب��ه نام زندگی 
غرق می کنند واال زندگی ش��یرین اس��ت 
اگر حس��ادت و ترس و تن��وع طلبی نبود. 
بی نیازی و دوس��ت داش��تن آدمه��ا ما را 
ب��ه ش��ادی و آرامش می رس��اند و برتری 
طلبی که از حس��ادت و دشمنی سرچشمه 
می گیرد ما را به س��قوط می کش��اند. آن 
روزهایی که من داس��تانش را نقل می کنم 
شاید همه مثل هم بودیم حتی در خوراک، 
پوشاک، مس��کن و گفتار. چیزی نداشتیم 
که به آن فخر بفروش��یم. همه وسایل خانه 
ما و ابزار کش��اورزیمان دریک فرغون جا 
می گرفت. وقتی چیزی نباش��د چشم و هم 
چشمی هم نیس��ت. به قولی همه صفرها با 

هم مساویند.
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