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 برگزاری جشنواره علمی زنده یاد ایزدیار 

آیین پنجی پایان یافت

آتشکده و بخش های آن
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تيرم��اه زادروز بزرگم��ردي از جامعه زرتش��تي 
ب��ود. بزرگم��ردي از خطه كرم��ان. بزرگمردي 
ك��ه او را بعده��ا "ارب��اب كيخس��رو ش��اهرخ" 
لق��ب دادن��د. همان كه سيدحس��ن م��درس در 
 پش��ت تریب��ون مجل��س در وص��ف او گفت:

"در مجلس ما فقط یک نفر مسلمان پيدا می شود 
كه آن هم ارباب كيخسرو شاهرخ است."

و این حرف كمي نبود در زماني كه زرتشتيان را 
همه گونه ستم روا مي داشتند.

ارباب كيخسرو شاهرخ را باید مردي خردمند و 
دانا توصيف كرد كه مصلحت زرتشتيان را بسيار 
در نظر گرفت و از هر گونه تالش��ي براي بهبود 
وضعيت آنان دریغ نكرد. او نه تنها به زرتش��تيان 
ك��ه به ایران و ایرانيان عالق��ه مند بود و خدمات 

ملي بسيار ي دارد .
س��اخت آرامگاه فردوس��ي، بنيانگ��ذاري موزه 
و انتش��ارات مجلس ش��وراي ملي؛ بنيانگذاري 
كتابخانه مجلس ش��وراي ملي از جمله خدمات 
او به ایران است ،خدماتي كه اكنون نيز با وجود 
قدمت اما مای��ه فخر و مباهات ه��ر ایراني وطن 

دوستي است.
روانش��اد ارباب كيخس��رو ش��اهرخ ،ن��ه تنها به 
جامع��ه زرتش��تي خدمت ك��رد بلكه ب��ه نوعي 
“همدلي”،”همي��اري” و “مش��اركت”را در این 
جامعه بنيان گذاش��ت از آنجا ك��ه انجمن هاي 
زرتش��تيان را پای��ه گذاري كرد تا با مش��ورت و 
همفك��ري تصميمي گرفته ش��ود و هم��ه براي 
اجراي آن در بهبود امور جامعه زرتشتي بكوشند.

ارباب كيخسرو ش��اهرخ در ميان مردم زیست و 
با آنان زندگي كرد،اومشكالت را مي شناخت، 
خرد جمعي را باور داشت و از این روي بزرگان 

را دعوت به همراهي وهمكاري مي كرد.
حاال دهه ها از درگذشت این بزرگمرد مي گذرد 
و ميراث گرانبهایش به دست ما رسيده است اما ما 

چه كردیم و مي كنيم با این ميراث؟
مي��راث گرانبهایي كه انگيزه تش��كيل آن جمع 
كردن خيرین و انج��ام امورحتي غير ممكن، در 
ای��ن جامعه بود اما اكنون  برخي از آنها تبدیل به 
محلي شده است براي به كرسي نشاندن منيت ها . 
امروز بزرگتری��ن این نهادها از كس��ري بودجه 
دم م��ي زند در حالي كه درهي��چ زماني خيرین 
جامعه زرتش��تي در بخشش ثروتش��ان به جامعه 
ابایي نداش��تند پس اگر امروز دس��ت یاري دراز 
مي شود و كسي یا كساني دستگيري نمي كنند 
باید به دنبال سوءمدیریت ها گشت ،باید به دنبال 
جاهایي گش��ت كه اعتماد به وجود آمده خدشه 
دار ش��ده اس��ت و واي بر ما ك��ه از این ميراث 

گرانبها اینگونه نگهباني كردیم. 
ش��اید این روزها فرصتي باش��د براي خواندن و 
مرور اندیشه و بينش كيخسرو شاهرخ و كيخسرو 
شاهرخ ها... كه كم نبودند همچون او. شاید بتوان 

كمي پند گرفت و كمي آموخت. 
مردان بزرگي كه هم دانش داش��تند و هم ثروت 
و مهمتر از همه اینها ،مقيد به اصول اخالقي و بي 
نياز از قدرت و قدرت نمایي. اینان بودندكه نيک 
اندیشي، راستگویي، خير بودنشان سرمایه معنوي 

جامعه زرتشتي بوده و هست.   
و م��ا وام��دار چني��ن بزرگاني هس��تيم كه نه 
تنها به جامعه زرتش��تي بلكه ب��ه جامعه ایراني 
خدم��ت كردندوهمين خدمت، اعتباري ش��د 
براي جامعه زرتش��تي تا امروز زرتشتيان یكي 
از گزین��ه هاي انتخاب در برخي امور باش��ند 
اگرچ��ه كه هنوز از كژاندیش��ي و تعصب در 

امان   نيس��تند.
كاش بيندیش��يم كه وام��دار و ميراث داران  
چه كساني هس��تيم و براي فرزندانمان از آن 

همه ميراث گرانقدر چه به جا مي گذاری��م.

ســــرمقـــــاله

كاش ميراث داران      
خوبي باشيم

پایان گرفت بام ها،  بر  افروختن آتـش  با  پنجـی  آیین 

سی و سومین دوره جام جانباختگان پایان یافت

پایانی  روز  پنج  در  پنجی  آیین 
ماه تیر در برخی روستاهای زرتشتی 
نشین از جمله مزرعه کالنتر برگزار 

شد.
برپای��ی ای��ن آیين ب��ه آغاز س��ال نو در 
گاهش��مار كهن بازمی گردد، كه در آن 
نداش��ته است.  محاسبات كبيس��ه وجود 
آیي��ن پنجی 23 تا 27 تيرماه برگزار ش��د 
و ب��ا افروخت��ن آتش پيش از س��پيده دم 
نخس��تين روز ماه امرداد برابر گاهش��مار 

زرتشتی، پایان گرفت.
برخی روس��تاهای زرتش��تی نش��ين یزد 
از جمل��ه مزرع��ه كالنتر، واق��ع در چند 
كيلومتری ش��هر ميبد از توابع استان یزد، 
آیي��ن پنج��ی را برگزار م��ی كنند. آیين 
پنجی مطابق همان رس��م دیرینه پنج روز 
پي��ش از ن��وروز، با گهنبارخوان��ی به یاد 

درگذشتگان، گرامی داشته می شود.  
در پن��ج روز پنجی س��كوت مزرعه كالنتر 
با حضور بس��ياري از همكيشان در هم می 
شكند و آرامش آن به هلهله كشانده می 
ش��ود. ش��ب های پنجی این تكه آسمان 
حال و ه��وای دیگ��ری دارد، هيچ دری 

بسته نيست و چراغ ها روشن است. 
ازدحام جمعيت در س��الن دربمهر و محوطه 
پيرامون آن حوالی نيمه شب، در شب پایانی 
دوچندان اس��ت. در این ش��ب، در مراسمی،  
افزون بر تقدیر از بانو دولت ساميا كالنتری، 

دهيار مزرعه كالنتر، از برگزیدگان جام پنجی 
نيز تقدیر شد.

 س��ي و شش��مين دوره پيكاره��اي جام 
پنجی از 25 ت��ا 27 تيرماه با هماوردهایي 
در رش��ته هاي گوناگون واليبال، فوتبال، 
تنيس روی مي��ز، دو در آب ، دوميدانی 
و ... در رده ه��اي گوناگون برگزار ش��د. 
این مراس��م با برنامه ه��ای دیگری نظير 

اوستاخوانی، موسيقی، سرود، نمایش و مسابقه 
نيز همراه بود.

آخرین ش��ب، خواب چند ساعته شبانه به 
چش��م مردمان اینجا راه نداش��ت تا چند 
ق��دم مانده به س��پيده كه حوالی س��اعت 
4:30 بامداد كالم مانتره از آتش��كده در 
روس��تا طنين انداز شد و ساكنان بر بام ها 
حاضر ش��دند. چراغی روش��ن، سينی از 
ميوه های خوش عطر تابستانی ،خوراكی 
های س��فره گهنبار و هيزم های انباشته بر 

بام ها گذاشته شد. 

سرانجام نگاه ها به شعله های پر فروغ آتش 
افروخته بر بام آتشكده خيره ماند و لحظه ای 
بع��د كه چراغ كوچه ها خاموش ش��د، این 
شعله های بزرگ و كوچک آتش بود كه از 
هر گوشه و بر هر بامی با فروغی گرمابخش 

چشم اندازی وصف ناشدنی را نقش زد.
ش��عله آتش ه��ا كه ف��رو نشس��ت بوی 
خوش اس��پند و كن��در بود ك��ه همه جا 
را ف��را گرفت. حوالی س��اعت 6 بامداد، 
س��پيده كه دم زد، كوچ��ه باریک منتهی 
به آتش��كده از آم��دن ه��ا و رفتن هایی 
به ازدحام كش��يده ش��دكه اهل هر خانه 
خاكس��تر آتش را بر آتش��دانی نهاده و با 
ردی از عطر خوش اس��پند تا آتشكده می 
بردند تا به نش��انه همازوري آن را بر آتش 

آتشكده بيفزایند.
روز بعد، خورش��يد كه پرتو افش��اند، روزی 
دیگر از ماه نو آغاز شد. چند ساعت بعد 
مس��افران زیادی راهی ش��دند و تنها اهل 
چند خانه هميشه ساكن ماندند حاالكاسه 
ای آب بود كه به نش��انه روشنایی، بدرقه 

راه مسافران می شد.
در پس هر آیين ماندگاری فلسفه زیبایی 
هس��ت و بس زیباس��ت كه هيچ فلس��فه 
آیين��ی در خاط��ره تاریخ��ی مان س��راغ 
نداریم كه خالی از ش��ادی و سپاس داده 
ه��ای خداوندی و هم��ازوری و هم بهره 

ش��دن   باش��د.

س�ی و س�ومین دوره رقاب�ت های 
ورزشی جام جانباختگان با حضور 
ورزشکاران زرتشتی در رشته های 
مختلف ورزشی  به کار خود پایان 

داد.
در رقاب��ت های جام س��ی و س��وم بيش از  

650ورزش��كار طی 5 روز ودر 3 رش��ته 
تيمی بسكتبال ، فوتبال ، واليبال و   6 رشته 
انفرادی بدمينتون ، تنيس روی ميز، شطرنج 
، ش��نا ، دووميدانی و دوچرخه سواری  به 
رقابت پرداختند. جام سی وسوم تا شامگاه 
آدین��ه چهارم امردادماه ادامه داش��ت  كه 
نتایج نهایی و نفرات برگزیده این پيكارها 

تا لحظه چاپ پارسنامه بدین شرح است :
دوچرخه سواری استقامت بانوان : 1/ نوازش 
قاضی گری -2/ مهرافزا خس��رویانی -3/

آندیا پشوتنی زاده 
دوچرخه سواری استقامت آقایان : 1/ آرش 

چهلمرد -2/ اردشير ستودیان -3/ آرش غيبی 
شطرنج رده بليتس : 1/ داریوش كریمدادی 
-2/ پویا اورمزدی خرمش��اهی -3/ خش��ایار 

طهمورسی زاده
شطرنج رده دوبل : 1/ داریوش كریمدادی و 
آبتين بهمردی -2/ وفا دینياریان وبردیا آریانفر 

-3/ متين مژگانی و افروز ایرجی نصرآبادی
گروه برگزیده ش��طرنج گروه��ی :داریوش 
كریم��دادی، ك��ورش كریم��دادی، آبتين 

بهمردی، وفا دینياریان و آرمين بهمردی
بسكتبال بانوان : 1/ زرگان گشت -2/ اندیشه 
رحمت آباد -3/ س��ازمان و باشگاه جوانان 

زرتشتی یزد
بسكتبال آقایان : 1/ سازمان و باشگاه یزد-2/

پوالد كسنویه -3/ مزرعه كالنتر
دو و ميدانی امدادی بانوان: 1/ شيوا جهانگيری، 
تينا اهورای��ی، بهاره به��زادی، رویا نميرانيان  
-2/ ميترا گوشنی، فيروزه منوچهری، آناهيتا 
نميرانيان، شنایا كدخدایان -3/ یاسمن دهنوی 
زاده، پریسا خدادادی، فرین فروزش، شهرزاد 

اشتری
دو و ميدان��ی ام��دادی آقای��ان: 1/ پوری��ا 
منوچهری، شایان خادمی، مهران منوچهری، 
بهرام اس��تقامت راد -2/ فرزاد نيكفر، فرشاد 
خدادادی، فرشاد كاویانی، خشایار سرایی -3/ 
آبتين س��هرابی، فرزاد ایرجی، پدرام آتشبند، 

اميد افسادی
دو و ميدانی سرعت بانوان :1/ مهرافزا خسرویانی 

-2/ بهاره بهزادی -3/ بهاره خسرویانی
دو و ميدان��ی اس��تقامت آقایان : 1/ اردش��ير 

ستودیان -2/فرشيد ناهيد -3/آرتای ستودیان
فوتبال نونهاالن : 1/سازمان و باشگاه جوانان 
زرتشتی یزد -2/ زرگان گشت -3/ زنده یاد 

فرهاد خادم )رستم باغ(
فوتب��ال نوجوانان : 1/ زن��ده یاد فرهاد خادم 
)رس��تم ب��اغ( -2/ جان باخت��ه جهانبخش 

نميرانيان -3/ آترین2
فوتبال بزرگس��االن : 1/نيلوفر رستم باغ -2/ 
اندیشه رحمت آباد)2( -3/ منتخب زرتشتيان 

واليبال بانوان : 1/ یاران آرمين – 2/ گردآفرید 
-3/ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

واليبال آقایان :1/ پارسه شيراز -2/ اشتاد مریم 
آباد- 3/ اميد سازمان

ش��نا نونهاالن آقایان )كرال سينه( : 1/ سوشيانت 
خاشعی پور -2/ پارسا گشتاسبيان -3/ فریدون شيد

ش��نا نونهاالن آقای��ان )قورباغ��ه( : 1/ پوریا 

پورشسب -2/ پویا فرهی -3/ سپهر فرهمند
شنا نوجوانان آقایان )كرال پشت ( :1/ شهاب 
فرهادیان -2/ خش��ایار خضری -3/ كورش 

داریوش نژاد
ش��نا نوجوانان آقایان )مختلط( :1/ ش��هاب 
فرهادیان -2/ كورش داریوش نژاد -3/ پرهام 

افشاری
شنا بزرگس��االن آقایان )كرال سينه( :1/ كاوه 
جمشيدیان -2/ پویان دمهری -3/ پدرام كاویانی

شنا بزرگس��االن آقایان)مختلط( :1/ روزبه 
اورنگی -2/ سهراب نجمی -3/ پویان دمهری

شنا نونهاالن بانوان )كرال سينه( : 1/ ميترا خدادادی 
-2/ آندیا اورمزدی -3/ رائيتی بهبودی

شنا نونهاالن بانوان )قورباغه( : 1/ ميترا خدادادی 
-2/ رائيتی آذركيوان -3/ رائيتی بهبودی

شنا نوجوانان بانوان)كرال پشت ( :1/ مهرافزا 
خسرویانی )بدون مقام دومی و سومی(

ش��نا نوجوان��ان بانوان)مختل��ط( :1/ آتریا 
پيروزمند )بدون مقام دومی و سومی(

شنا بزرگساالن بانوان )كرال سينه( :1/ پرنيان 
خرمی -2/ ستی ناز فرودی -3/ پرتو بابكان

شنا بزرگساالن بانوان)مختلط( :1/ پرتو بابكان 
-2/ پرنيان خرمی -3/ ستی ناز فرودی

بدمينتون نونهاالن بانوان : 1/ مهرگان موبد -2/ 
شينا سرداری -3/ آتریا زره پوش

بدمينتون نوجوانان بانوان : 1/ فيروزه آتشبند 
-2/ اشا آتشبند - 3/ پردیس بهمردی

بدمينتون نونهاالن آقایان :1/ نيما اس��تاد -2/ 
مهرنام نيكجو  - 3/ كوشا شهریاری

بدمينت��ون نوجوان��ان آقای��ان : 1/ كي��ارش 
ش��هریاری -2/وره��رام خوبي��اری -3/ 

سياوش شمسی
بدمينتون بزرگساالن آقایان : 1/ فرزین رستمی 

-2/ فرشاد خدادادی -3/ شروین كاووسی
بدمينت��ون ميكس : 1/ فرزین رس��تمی و 
ش��ينا س��رداری -2/ فرش��اد خدادادی و 
كيانوش ظهرابی -3/ شروین كاووسی و 

فيروزه آتشبند
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*سپنتا نیکنام رسما عضو شوراي شهر 
شد

فرمانداري شهر یزد صحت انتخابات شوراي 
ش��هر یزد را تایيد كرد. در اطالعيه اي كه به 
همين مناسبت در 27 تيرماه منتشر شده، سپنتا 
نيكنام فرزند ارش��ام به عنوان پنجمين هموند 

شوراي این شهر  معرفي شده است. 
با تایي��د صح��ت انتخابات از س��وي  هيات 
نظارت شهرس��تان یزد ك��ه منتخبان مجلس 
شوراي اسالمي هستند، قانوني بودن هموندي 
این جوان زرتشتي در شوراي شهر یزد تایيد 

شده است.
*کوشك ورجاوند تابستان باز است  

كوش��ک ورجاون��د در هم��ه ي آدینه ه��اي 
تابستان باز است و همكيشان مي توانند از این 

مجموعه استفاده نمایند. 
درهاي كوشک از ساعت 8صبح هر آدینه به 
روي بازدیدكنن��دگان بازخواهد بود و برنامه 
ها ي ش��اد نيز با فرارسيدن شب و خنكي هوا 

برپا خواهدشد.
برپایه ي اعالم هيات مدیره س��ازمان جوانان 
زرتش��تي تهران):فروهر( تنه��ا در روزهاي 4 

و 11 امردادماه كوشک تعطيل خواهد بود.
*برگزاري سدره پوشي همگاني  بانوان

آیين سدره پوشي همگاني بانوان زرتشتي، از 
سوي س��ازمان زنان زرتشتي، روز اورمزد 

و ش��هریور ماه برابر با 27 امردادماه برگزار 
مي ش��ود.

برپای��ه ي اع��الم س��ازمان زنان زرتش��تي ، 
بانوان زرتش��تي كه باالي25 س��ال هس��تند 
و تاكنون س��دره پوش نش��ده اند، مي توانند 
در آیين سدره پوش��ي همگاني س��دره پوش 

ش��وند.
همكيش��ان براي آگاهي بيش��تر مي توانند با 
زرتشتي  زنان  شماره ي66706419س��ازمان 

تماس بگيرند.
ب�از آم�وزی  *دومی�ن کالس ه�ای 

آموزگاران دینی برگزار می ش�ود  
موبدمهربان آفرین، فرنش��ين كميسيون دینی 
ی��زد تاریخ برگ��زاری دومي��ن كالس های 
بازآموزی آموزگاران دینی سراس��ر كش��ور 
را 18 و19 ام��رداد ماه و محل آن را پردیس 

دان��ش م��اركار ی��زد اع��الم ك��رد.
ای��ن دوره از كالس ها در بيس��ت و یكمين 
نشس��ت كارگروه دینی و با رویكرد بررسی 
كتاب های درس��ی دینی در كلي��ه مقاطع به 
ص��ورت متمركز مورد تصوی��ب هموندان 

كارگ��روه      ق��رار گرف��ت. 
زرتش�تی  آوای  مس�ابقه  *برگ�زاری   
مس��ابقه آوای زرتشتی در س��ه سبک پاپ، 
س��نتی و كالس��يک برگ��زار و ب��ه نفرات 
اه��دا مي  نفيس��ی  برت��ر هرس��بک جوایز 

ش��ود. همچنين در این دوره برای آشنایی 
های  موسيقی، كالس  تئوری  با  هنرجویان 
در ش��هرهای  موس��يقی  مقدماتی  آموزش 
كرم��ان، ش��يراز، تهران و ی��زد  با حضور 

اس��تادان مجرب برگزار می ش��ود.
هزین��ه نام نویس��ی مبل��غ  350 هزار ریال 
س��ال             20 ب��االی  اف��راد  و  ش��ده  اع��الم 
می توانند در ای��ن دوره ها    حضور پيدا 

كنن��د.
نویسی  مقاله  ،مسابقه  دوره  این  در  همچنين 
نيز اضافه   با محوریت سير تاریخی موسيقی 
چكيده  باید  مندان  عالقه  كه  است  شده 
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*رونمایی از کتاب" مهمان جا مانده" 

اثر نس�رین خنجری
كتاب " مهمان جا مانده " نوش��ته نس��رین 
بازیگ��ر و كارگردان  خنجری نویس��نده، 
تي��ر  نه��م  پس��ين روز یكش��نبه  زرتش��تی 
آفرین��ش  مرك��ز  غدی��ر  س��الن  در  م��اه 
های كان��ون پرورش فك��ری كودكان و 
جش��نواره        روز  دومي��ن  در  و  نوجوان��ان 
رونمایی   " ونوجوان  كودک  بازارتئاتر   "
به  اثر خنجری است كه  این دومين  ش��د. 

چاپ رس��يده اس��ت.

*گشایش س�اختمان جدید گشتاسب 
ن�وروز همت�ی در کرم�ان

به مناس��بت زادروز ارباب كيخسروشاهرخ، 
ساختمان گشتاسب نوروز همتی در كرمان 
گش��ایش یافت. به گزارش دبيرخانه انجمن 
زرتشتيان كرمان، ش��روع ساخت این بنا از 
س��ال1391 آغاز گردیده است و دارای 2 
واح��د تجاری و 2 واحد اداری اس��ت.در 
بنا آمده  این  از تاریخچه س��اخت  بخش��ی 
اس��ت: سال 1348 خورش��يدی به كوشش 
روانش��اد هرمزدیار بهرام همتی س��اختمان 
انجم��ن  زمي��ن  روی  ب��ر  ای  چهارطبق��ه 
نامگانه ش��ادروان  ب��ه  زرتش��تيان كرم��ان 
خدام��راد بهرام همتی، ب��رادر هرمزدیار و 
نيز بياد خود ایشان احداث شد، تا از محل 
درآمد آن هزینه مراس��م مذهبی زرتشتيان 
و هزینه س��وخت آتش��كده پرداخت شود. 
آن ساختمان به نام خيریه همتی نامگذاری 
و در تاری��خ 1349/01/25 به بهره برداری 
رس��يد. س��اختمان خيریه همتی سال 1384 
در ط��رح تعری��ض خيابان به ط��ور كامل 
تخری��ب ش��د. باردیگر در س��ال 1391 از 
مح��ل ف��روش زمين روانش��اد گشتاس��ب 
ن��وروز همت��ی س��اختمان كنون��ی احداث 
و به یاد آن روانش��اد س��اختمان گشتاس��ب 

نامگذاری ش��د.

خــبرهای کوتاه

نخستین دوره جشنواره علمی به یاد 
زنده ی�اد دکتر مینا ایزدی�ار برگزار 

مي شود.
مهندس پرویز ملک پور همس��ر زنده یاد 
دكتر ایزدیار در این باره گفت: قرار اس��ت 
از برگزیدگان این جش��نواره علمي كه از 
بين تمام زرتش��تيان ایران اهورایي انتخاب 
مي ش��وند، در روز نهم مهرم��اه همزمان با 

زادروز آن بهش��تي روان تقدیر ش��ود.
ای��ن  برگ��زاري  از  ه��دف  وي 
ی��ادواره را ایج��اد انگيزه در ميان 
همكيشان در زمينه ارتقای كيفيت 
در فراگيري علوم مختلف، شناخت 
و تش��ویق نخبگان علم��ی هازمان 
زرتشتی دانست و با ابراز اميدواري 
ك��ه این ی��ادواره زمين��ه معرفي و 
آشنایي همكيش��ان با برگزیدگان 
علم��ي را فراهم كن��د، تاكيد كرد 
كه هي��ات داوران این جش��نواره 
از همكيش��ان ش��اخص و اساتيد 
و نخبگان علمی جامعه زرتش��تی 

خواهند بود. 
وي همچني��ن، مرات��ب تش��كر و 
س��پاس خ��ود و خان��واده اش را 

درخصوص حضور جامعه پزشكی، هنری 
و جامعه زرتشتی در مراسم پرسه آن زنده 

یاد  اعالم كرد. 
آیين نام��ه اجرایي این جش��نواره ،ایجاد 
انگي��زه ب��راي فراگي��ري عل��وم تجربي          
طری��ق  از  فيزی��ک  ریاض��ي  عل��وم  و 
ش��ناخت و تش��ویق نخب��گان زرتش��تي     
در س��طوح مختلف تحصيلي و قدرداني 
از نام آوران زرتش��تي را مهمترین انگيزه 
برگزاري این جشنواره اعالم كرده است. 

همچني��ن دامن��ه فعاليت این جش��نواره در 
چهار سطح تعریف شده است : سطح 1: نام 
آوران زرتشتي، اس��تادان و اعضاي هيات 
دانشگاههاي  علمي زرتشتي ش��اخص در 
ایران،س��طح 2: قب��ول ش��دگان ش��اخص 
زرتشتي در كنكور سراسري و برگزیدگان 
المپيادهاي علمي ك��ه از گذراندن كنكور 
مع��اف ش��ده اند،س��طح 3: باالترین معدل 
قبولي دانش آموزان ش��اخص زرتش��تي كه 

در س��ال اعطاي جای��زه، دوره اول دبيرس��تان 
اند  رس��انده  پای��ان  )راهنمای��ی( را ب��ه 
4: باالترین معدل قبولي دانش  وس��طح 
آموزان ش��اخص زرتش��تي كه در سال 
اعط��اي جای��زه، دوره دبس��تان را به پایان 

رسانده اند .
چگونگ��ي ش��ركت در ای��ن جش��نواره 
بر اس��اس آیي��ن نامه تدوین ش��ده ،در 
س��طح 1 و 2: از طری��ق ارس��ال مدارک 
و نام واجدین ش��رایط توس��ط هر ارگان 

زرتش��تي و یا هر شخص حقيقي و حقوقي 
به دبيرخانه تا تاریخ 15 شهریورماه هر سال 
ودر س��طح 3 و 4: از طریق ارسال مدارک 
و نام واجدین تائيد ش��ده توسط هر یک از 
انجمن هاي زرتشتي نش��ين به دبيرخانه تا 
تاریخ   15 ش��هریور ماه هر س��ال است.

عالقه مندان به شركت در این جشنواره مي 
توانن��د مدارک خود را به صندوق پس��تي 

593 -13145ارسال نمایند.
بن��ا بر ای��ن گ��زارش در پي در 
گذش��ت زتده ی��اد دكت��ر مينا 
نيز مجلس  تيرم��اه  ایزدیار، 27 
یادبودي از طرف موسسه خيریه 
مبت��ال  ك��ودكان   از  حمای��ت 
به س��رطان )محک( ب��ه همراه 
انجمن تاالسمی ایران و انجمن 
خون و س��رطان كودكان ایران 
به پاس گراميداشت یاد وخاطره 
 این بهش��تی روان برگزار ش��د.

در ای��ن مجل��س كه مجلس��ي         
در خور شخصيت دكتر مينا ایزد 
یاربود، متاس��فانه تع��داد كمي 
از زرتش��تيان حضور داش��تند. 
در ای��ن نشس��ت هم��كاران و 
بيماران ش��فا یافت��ه در وصف خانم دكتر 

ایزد یار س��خن گفتند.
روانش��اد مين��ا ای��زد یار، موس��س انجمن 
تاالس��می ایران، استاد دانش��كده پزشكی 
دانش��گاه تهران، متخص��ص اطفال، فوق 
تخص��ص خ��ون و س��رطان ك��ه س��ابقه 
مدیری��ت بخش های مختلف بيمارس��تان 
های بن��ام تهران و به ویژه ریاس��ت بخش 
خ��ون و س��رطان مركز طبی ك��ودكان را 
 برعهده داشت  در اثر بيماری درگذشت.

با هدف تشویق نخبگان زرتشتی 

جشنواره علمی زنده یاد ایزدیار برگزار می شود
با پیش�نهاد کمیسیون ساختمان و 
موافق�ت اعضای هیئ�ت مدیره 
مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان 
بودج�ه اولی�ه مرم�ت آدری�ان 

تهران تخصیص داده شد. 
دریكی از نشست های این ماه انجمن 
زرتشتيان ، كميسيون ساختمان با ارائه 
گزارشی در خصوص بازدید ازخرابی 
های آدریان تهران ،پيشنهادی را برای 
زهكشی ساختمان آدریان ارائه دادند.

همچني��ن در ادام��ه بحث بازس��ازی 
حس��اب  ش��ماره  ته��ران  آدری��ان 
7370941777 به نام انجمن زرتشتيان 
ته��ران، بانک ملت ش��عبه چه��ارراه 
كالج  به عنوان تنها حس��اب مرتبط با 
مرمت آدریان تهران برای واریز دهش 

خيراندیشان اعالم شد.
 همچنين قرار شد تمامی مبالغ واریزی 
به این حس��اب فق��ط در جهت مرمت 
آدریان هزینه شود و برداشت دیگری 

از این حساب صورت نگيرد.
نشس��ت و اختص��اص  ای��ن  پ��ی  در 
بودجه ب��رای كار اجرایی، گروهی از 
مهندسان همكيش با برگزاری نشست 
هایی مشغول بررسی آسيب های فعلی 
و چگونگ��ی بازس��ازی ومرم��ت این 

مكان مقدس هستند.
همچنين در نشس��ت دیگر این ماه ، با 
موافقت اعضای هيئ��ت مدیره انجمن 
زرتش��تيان تهران مقرر شد تا ساختمان 
نيمه كاره م��اركار تهرانپارس به طور 
كام��ل تخریب و به جای آن مجموعه 
ورزشی مناسب و یكپارچه ای ساخته 

شود. 

حساب  شماره  اعالم 
برای بهسازی آدریان 

تهران 
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58 سال سن دارد . به همراه دوستانش  
پای�ه گ�ذار باش�گاه فروهر ب�وده و در 
س�ال 59 فک�ر اولی�ه برگ�زاری ج�ام 
جانباخت�گان نی�ز در ذه�ن او وچن�د 
تن از دوس�تانش  ش�کل گرفته اس�ت. 
س�ال ها به عن�وان ورزش�کار ، مربی ، 
سرپرس�ت تی�م منتخب زرتش�تیان در 
مس�ابقات حضور داش�ته و کم�اکان از 
آمادگ�ی باالیی برخوردار اس�ت . در 
آستانه برگزاری جام جانباختگان و به 

بهان�ه برگزاری تمرین�ات آمادگی 
جس�مانی پیشکس�وتان در آدری�ان 
بزرگ به س�راغ فری�دون کادمی 
یکی از پیشکس�وتان ورزش فوتبال 
و مرب�ی این تمرینات رفته ایم و از 

دوران ورزشی اش پرسیده ایم :

ازدوران کودک�ی و عالقه خود به 
فوتبال بگویید :

من متول��د 4 فروردین 1334 هس��تم . ما 
در منطق��ه ای زندگ��ی م��ی كردیم كه 
نزدیک دبيرس��تان فيروزبه��رام و آدریان 
ته��ران بود و به س��بب موقعيت منطقه در 
آنجا زرتشتيان و ارامنه و مسلمانان همگی 
دركنارهم زندگی م��ی كردند. روزهای 
جمعه منطقه سی تير و ميرزاكوچک خان 
فعلی خيلی خلوت بود و همگی بچه های 

مح��ل نيز دوره��م جمع می ش��دیم و فوتبال 
ب��ازی می كردیم و همان بازی ها آغاز عالقه 
من شد به فوتبال   بعدها كه رفتم مدرسه ،من 
در تيم فيروز بهرام بازی می كردم.فيروزبهرام 
بازیكنان خوبی داش��ت كه حضور حرفه ای 

هاباعث پيشرفت ما نيز شد. 
 از ش�کل گی�ری تی�م فوتبال باش�گاه 

فروهر برایمان بگویید:
قبل از انقالب در كنار س��ازمان فروهر زمين 
آس��فالتی وجود داش��ت كه م��ا از آن برای 
بازی گل كوچيک اس��تفاده می كردیم . در 
اواخر خدمت سربازیم ، تيم فوتبالی در كنار 
تيم بس��كتبال س��ازمان فروهر تش��كيل داده 
ش��د كه بازیكنان خوبی همچ��ون داریوش 
مهرش��اهی كه در تيم دانش��گاهی فعال بود ، 
بهرام خسرویانی كه در راه آهن و پاس بازی 
می كرد ، كوروش س��پهری و تعدادی دیگر 
از همكيش��ان ك��ه بازی های خوبی داش��تند 
در كنار هم جمع ش��ده بودی��م. دایی آقای 
س��پهری با مسوولين باشگاه راه آهن آشنایی 
داش��تند واز ای��ن طریق ما هفت��ه ای یک بار 
در زمين چمن این باش��گاه تمرین داش��تيم. 
با همين نفرات تمرین ها ش��روع شد. آقایان 
بهرام خس��رویانی و كوروش سپهری بچه ها 
را تمری��ن می دادند.دو تي��م از جوانانی كه 
برای كالس های دینی به سازمان می آمدند 
تش��كيل شد كه روزهای پنجشنبه  تمرین می 
كردند و تيم بزرگس��االن هم یكش��نبه و سه 
شنبه برای تمرین می آمدندو جمعه ها هم به 

باش��گاه راه آهن می رفتند.
آن روزها در س��مت جاده مخصوص كرج 
ج��اده ی خاكی ب��ود كه بچه های باش��گاه 
س��هند در آن بازی می كردن��د. گهگاهی ما 
ه��م می رفتيم ب��ا آنها بازی م��ی كردیم كه 
درای��ن بي��ن تجربه ه��ای خوبی هم كس��ب 
كردیم و به سایر بازیكنان خود این تجربه ها 
را یاد می دادیم.بعد از مدتی تعدادی از بچه 
ها بازنشس��ته ش��دند و تع��دادی از نوجوانان 
،به بزرگس��االن و جوانان پيوس��تند و در تيم 
س��ازمان فروهر باقی ماندن��د. در تيم ما بچه 
هایی از یزد ،شيراز،كرمان و اهواز بودند كه 
پس ازپایان كارشان در تهران و بازگشت به 
شهرهای خودشان،هركدام تيمی همانند تيم 

س��ازمان را تش��كيل دادند.
 تیم منتخب از چه تاریخی شکل گرفت ؟

در س��ال 57 ما ی��ک تيم محلی را تش��كيل 

دادیم برای  بچه هایی كه دیگر نمی توانستند 
در س��ازمان فروهر جمع ش��وند . آن تيم  در 
هم��ان زمين تيم س��هند تمرین م��ی كرد كه 
اسمش را بعد از مدتی  تيم منتخب گذاشتيم .

از ش�روع ج�ام جانباخت�گان و ش�کل 
گیری آن بگویید؟

آن زمان ما درمس��ابقات دس��ته چهارم تهران 
بازی م��ی كردیم . در پی زلزله  س��ال 1358 
، بچ��ه های مددكاری كان��ون در فيروزبهرام 
مس��ابقه ای گذاش��تند كه هم��ت عالی بود و 

از پول جمع ش��ده، ب��رای زلزل��ه زدگان پتو 
خریداری شد. تجربه بس��يار جالبی بود و در 
برپایی این مسابقه روانشاد زنده روان مهندس 
فرهاد خادم خيلی كمک كرد . در سال 1359 
در جنگ عراق و ایران فرهاد ش��هيد شد. بعد 
از ش��هادت او درتابستان 1359 با پيشنهاد تيم 
منتخ��ب و با كمک از انجم��ن وكانون ، جام 
ش��هدا را در رش��ته ی فوتبال برگزار كردیم.

در این مسابقات، 58 تيم از تمامی ارگان ها و 
س��ازمان ها و همين طور شهرستان ها شركت 
كردند ك��ه در زمين فيروزبهرام برگزار ش��د 
.س��ه دوره جام ش��هدا برگزار ش��د .البته  در 
دوره س��وم ، واليب��ال و ش��طرنج  ه��م اضافه 
ش��د. از دوره چه��ارم این مس��ابقات به جام 
جانباختگان زرتشتی تغيير نام داد كه تا كنون 

هم ادامه دارد.
 قضیه ش�روع جام جانباختگان یا شهدا 
و بان�ی ش�روع این مس�ابقات هنوز که 
هنوزه با شایعاتی همراه است و ظاهرا 
از این بابت هم دلخوری هایی وجود 

دارد:
من معتقدم كس��انی ك��ه  برنامه های اینچنينی 
را برگ��زار می كنند واقع��ا از جان و زندگی 
خ��ود مایه می گذارند و كار این عزیزان قابل 
تقدیر است . وقتی مسابقاتی باشد و تعدد تيم 
هم وجود داشته باشد ، رقابت هم هست و می 
توان از مجموع آنها ، یک تيم منسجم بيرون 
كش��يد. ول��ی ه��ر كاری روش خاصی دارد. 
مثال اگر یک دوره مس��ابقات پينگ پنگ به 
ن��ام " آ " بگذاری��د و بعد م��ن هم یک دوره 
مس��ابقات دو وميدانی در كنار این مسابقات 
پين��گ پنگ برگزار كنم و بدون هماهنگی با 
ش��ما هر دو مسابقات را به نام " آ " نامگذاری 
كنيم ، خوب زیاد خوشایند نيست. این اتفاق 
برای جام ش��هدا افتاد و تمام بحث ها از آنجا 
ش��روع ش��د والبته خيلی وقت است كه تمام 

شده است.
به نظر ش�ما کان�ون توانس�ته به خوبی 

جام جانباختگان را برگزار کند؟
كانون ش��امل چندین ش��ورا اس��ت كه یكی 
از آنها ش��ورای ورزش��ی اس��ت واز تعدادی 
بچه های جوان تش��كيل ش��ده كه تا حدی با 
ورزش آش��نا هس��تند ولی انجام ای��ن امر در 
یک هفته كار بس��يار سنگينی است. بچه های 
كانون جوانند ،انرژی و ایده دارند ولی با كم 
تجربگی ممكن اس��ت نتوانند تصميم قاطعی 

رو بگيرند. آنها می توانند با دیگران مشورت 
كنند و بهترین تصميم را بگيرند. 

جام روانشاد فرهاد خادم چگونه شکل 
گرفت؟ 

فرهاد خادم با همه رفيق و دوس��ت بود و این 
تجربه ی خيلی خوبی برای من بود.وقتی ایشان 
شهيد شدند، یک سری مسابقات به نام ایشان 
و به یاد ایش��ان برگزار كردیم چرا كه ایشان 
مدتی در تيم منتخب ب��ازی می كرد . هدف 
اوليه این مسابقات اول و دوم شدن نبود، بلكه 
هدف ایجاد دوس��تی 
و رفاق��ت بي��ن افراد 
بود.  جامعه  مختل��ف 
یک دوره از این بازی 
ه��ا در زمي��ن خاكی 
آدری��ان بزرگ وبين 
شد   برگزار  نوجوانان 
كه تيم یزد توانس��ت 
در فين��ال تيم منتخب 
جوان��ان را شكس��ت 
جام  مس��ابقات  دهد. 
تا  فره��اد خ��ادم 12 
13 دوره هم در زمين 
فيروزبه��رام برگ��زار 
ش��د. هنوز هر س��ال 
نزدی��ک اول اس��فند 
ك��ه تاریخ ش��هادت 
ایش��ان اس��ت ، ما تمرین��ات را به یاد ایش��ان 

برگزار می كنيم . 
در گذشته اعضای تیم منتخب خصوصا 
خود ش�ما به عن�وان بازیکن ب�ا اخالق 
ش�ناخته می ش�دید. چرا روی مس�ائل 
حس�اس  اینق�در  ورزش  در  اخالق�ی 

بودید :
م��ن اخالق را در همان نوجوانی و در همان 
تيم محلی ك��ه در ابتدا گفت��م  از بازیكنان 
بزرگت��ر تيم ی��اد گرفتم و ب��ه نوعی الگوی 

م��ن در اخالق بودن��د. در وهل��ه ی بعدی 
هم��ه ب��ه فوتبال عالق��ه مند  بودی��م و باهم 
به تماش��ای فوتبال م��ی رفتيم كه خودبخود 
مس��ئله اخالق و تعصب به ی��ک تيم را هم 
از بزرگتره��ای فوتب��ال ای��ران  یادگرفتيم. 
هميش��ه در تيم های مختلف��ی كه بازی می 
كردیم  سرپرس��ت ها و مربيان تاكيد بر نظم 
و اخالق داش��تند و        می گفتند كه مسئله 
قهرمانی گذرا اس��ت ولی مس��ئله اخالقی به 
گونه ای اس��ت كه س��ال های سال در ذهن 

ه��ا م��ی مان��د. 
بعدها كه با جوانان كار می كردم، من هم نظم 
و اخ��الق را در تيم حاكم كردم به طوری كه  
اگ��ر در حين بازی خطایی م��ی كردند ، آن 

ش��خص را تعویض می كردم و با او صحبت 
می كردم و حتی در تمرینات، برای یک تا دو 
هفته تمرینات را تعطيل ميكردم تا به مش��كل 

خودشان پی ببرند. 
ش�ما خ�اک خ�ورده زمی�ن خاک�ی 
آدریان بزرگ هس�تید، روزهای بسیار 
س�ختی را با دیگ�ران در زمین خاکی 
آدری�ان داش�ته اید، ول�ی االن با این 
امکانات�ی ک�ه در م�ارکار و آدری�ان 
وجود دارد آن ش�وروهیجانی که شما 
در آن دوران داش�ته اید، بین جوانان 
این دوره وجود ندارد و متاس�فانه تنها 
10 روز ی�ا دوهفت�ه مانده به مس�ابقات 
،تیم�ی را تش�کیل می دهن�د و بعد از 
مس�ابقات همه چیز تمام میش�ود. علت 
ب�ی انگی�زه ب�ودن جوان�ان نس�بت به 

ورزش مخصوصا فوتبال چیست؟
ممكن اس��ت ما یک ش��به تيمی را تش��كيل 
بدهيم و در مس��ابقاتی شركت كنيم و بعد از 
آن هم رفاقت هایمان ادامه داش��ته باشد ولی 
دور بودن از آمادگی ممكن اس��ت آس��يب 
ه��ای بس��ياری را به بدن وارد كن��د . البته به 
این ش��كل عمل كردن هم چون بيشتر برای 
تفریح اس��ت ت��ا رقابت از نظر من مش��كلی 
ن��دارد و ممك��ن اس��ت بعد از مس��ابقات به 
ورزش��ی عالقه مند ش��ده و منطقی تر ادامه 
بدهند ولی برای این كه یک سری مسابقات 
برگزار شود ، كه به فرض مثال با نام خاصی 
در روز خاصی برگزار ش��ود، باید پایه های 
آن را به وج��ود بياوریم. بطور مثال می توان 
شرطی گذاش��ت كه تيم های شركت كننده 
باید در آدریان یا ماركار تمرین داشته باشند 
. البت��ه این یک حس��ن دارد ك��ه افرادی كه 
بدنی آماده ندارند در این مس��ابقات شركت 
نكنن��د و در نتيج��ه آس��يب نم��ی بينند ولی 
یک اش��كال كوچک هم دارد وآن هم این 
است  كس��انی كه مشتاق بازی هستند از این 
مس��ابقات مح��روم می ش��وند چ��ون از قبل 

تمرین ندارند. 
بودن هر دو ش��كل می تواند ب��ه نوعی مفيد 
باشد. به طور مثال جامی را كه ما برای زلزله 
زدگان برگ��زار كردی��م، از ط��رف كانون 
ح��دود 8 نفربه ما تيم دادند و در آن همایش 
هم ب��ا ما هم��كاری كردند . هي��چ كدام از 
آنها فوتب��ال بازی نكرده بودن��د ولی بعد از 
جام ، 4 نفر آنها به تيم منتخب ملحق ش��دند 
واتفاقاً بازیكنان خوبی هم شدند. افرادی كه 
آمادگی بدنی نداش��ته باشند ممكن است در 
این جام ها دچار آسيب دیدگی شده و حتی 
كارش��ان به جراحی كشيده شود  و راه رفتن 
عادی را هم از دس��ت بدهن��د. در رقابت ها 
،احتم��ال ه��ر برخوردی وج��ود  دارد برای 
همين بای��د بدن ها آم��اده وتمرینات مداوم 

باشد.
از اینکه کس�ی از ش�ما به عن�وان یکی 
از اف�رادی ک�ه ب�رای ورزش جامع�ه 
زرتشتی تالش زیادی کرده اید یادی 

نمی کند دلخور نیستید؟
ن��ه، آنهایی كه باید یاد كنن��د ، می كنند. من 
هم روزی كه این كار را شروع كرده ام برای 
یادكردن دیگران ای��ن كار را نكرده ام چون 

جامعه ی ما به این مسئله نياز داشت و دارد
کالم آخر برای والدین و مسوولین ؟

ورزش مكمل درس بچه ها است به والدین 
توصي��ه می كنم كه حداقل به بچه ها اجازه 
دهن��د هفته ای دو بار ب��ه ورزش بپردازند. 
در آدری��ان و ماركارته��ران و همين طور 
در ی��زد و كرمان وش��يراز امكانات خوبی 
داریم و با استفاده از این امكانات ، بچه ها 
وابس��تگی های بهتری به ه��م پيدا می كنند 
و در سایر مس��ائل هم می توانند مشاركت 
داش��ته باش��ند.   اميدوارم جوان ها بيش��تر 
مس��ووليت پذیر باش��ند و انتقادات سازنده 

داش��ته باش��ند. 

ورزش مکمل است، آن را جدی بگیریم
منوچهر باستاني
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آتشکده و بخش های آن
موبدیار پریا ماوندی

آذر، آتِش اهورایی است كه دارای تقسيم 
بندی هایی است. چنانچه در یسنای 17 بند 

11 از پنج گونه آتش سخن رفته است:
آتش بزری، س��ونگهه یا روشنی بلندپایه، 
ك��ه بنا بر بندهش سرچش��مه این آتش از 
آس��مان بوده و آتش آتش��كده ها )آتش 
ورهرام( از پرتو آن است. آتش وهوفریانه 
یا آت��ش غری��زی و حرارتی ك��ه در تن 
مردم��ان و چارپای��ان وج��ود دارد. آتش 
اوروازیش��ته ب��ه معنای ش��ادترین و آتش 
موج��ود در پيك��ره گياهان اس��ت. آتش 
وازیش��ته به معنی پيش برنده و آتش رعد 
و برق یا ابرهاس��ت. آتش سپنيشته به معنی 
س��پندینه ترین و آتش فروزان در بهش��ت 

است.)اشيدری،37:1379 (
صنف های گوناگون یک جامعه كه ركن 
جدانش��دنی جامعه های پيش��رو است نيز 
معياری دیگر برای بخش بندی آتش��كده 
هاس��ت. در اوستا از س��ه آتشكده بزرگ 
س��خن رفته است: آتش��كده ی آذرفرنبغ، 
آتش��كده صن��ف موب��دان و روحاني��ان. 
آتش��كده آذرگشس��ب، مربوط به صنف 
ارتش��يان و ش��اهان؛ كه در ش��اهنامه، شاه 
كيخس��رو آن را بنا می نهد و پس از پشت 
سر نهادن سختی ها و بنا نهادن آن شایسته 
پادش��اهی می شود. آتش��كده آذربرزین 
مهر، آتش��كده مربوط به كش��اورزان، كه 
ش��اه گشتاس��ب بنيانگذار آن در شاهنامه 
است.)مس��لم است كه این تقسيم بندِی از 
نظ��ر صنفی كه در جوامع ام��روزی ما نيز 
دیده می شود دليل علمی بر جامعه طبقاتی 
نيست. هر چند مدارک مستند و علمی نيز 
پيرامون هدف از صنف بندی آتشكده ها 

در دست نيست.(
 ان��واع آت��ش از نظ��ر تقدی��س آن نيز به 
سه دس��ته تقسيم می ش��ود و البته الزم به 
یادآوری اس��ت كه این تقسيم بندی و نام 
گذاری در زمان ساسانيان بدین گونه رایج 

بوده است:
1_ آتش ورهرام )بهرام(، كه تركيبی 
از 16 آت��ش از مناب��ع و صن��وف كاری 
بوده اس��ت. یكی از دالیل س��پندینگی و 
تقدی��س باالی این آتش، روند دش��وار و 
طوالنی تطهير آن اس��ت كه در گذش��ته 
برای 128 بار و در مدت یک س��ال آن را 
تطهي��ر می كردند. این آتش را با مراس��م 
ویژه تخت نشين كرده و با تشریفاتی ویژه 
در جایگاه خود ق��رار می دهند. )قدردان، 

)27 :1388
2 _آتش آدران یا آذران)آدریان(،كه 
بعدها به صورت آدریان بيان ش��ده است، 
تركيب��ی از 4 آتش ب��وده و نماد یگانگی 
چهار طبقه اجتماعی آن زمان بوده اس��ت. 
آیين پ��اک گردان��ی و تخت نش��ينی آن 

آسان تر بوده است.)قدردان،1388 : 27(
3 _آت�ش دادگاه، ك��ه ب��ه آتش های 
معمول��ی مانند آتش خانه ها و... گفته می 
ش��ده اس��ت كه گویا در دو م��كان دیگر 
یكی در نيایش��گاه های عمومی و دیگری 
در ات��اق كوچك��ی نزدی��ک دخم��ه هم 

نگهداری می شده است.
متاس��فانه امروزه با گذش��ت زمان نام این 
آتش ها و مكان نگهداریش��ان به نادرست 
به جای هم به كار گرفته می ش��وند و در 

بيان عموم نيز بسيار رواج یافته اند.
در زمان ساسانيان، آتش��كده و یا درمهر، 
مكان برپا نمودن آتش ورهرام بوده است 

و به مكان برپاداش��تن آتش آدران، آدران 
یا آدریان می گفته اند.

باری در زمان ساس��انيان این مكان یا اگر 
صحيح تر بگویي��م این مجموعه كه به نام 
آتش��كده ش��ناخته می شده اس��ت افزون 
ب��ر جای��گاه برپا نم��ودن آت��ش، تمامی 
تشكيالت اداری، فرهنگی و آموزشی و... 
پيرامون خود را نيز دربر می گرفته اس��ت. 
مجموعه ای كه آتش��دان یا آتش روش��ن 

مركزیت آن را شكل می داده است.
موب��د جهانگير اش��يدری در كت��اب نور، 
آت��ش و آتش��كده در آیي��ن زرتش��ت، 
درباره ش��ناخت بيش��تر از" درمهر" چنين 
می نویس��د:»در ایران باس��تان، هر درمهر، 
مجتمع��ی از تش��كيالت اجتماعی و دینی 
و فرهنگی و قضایی و آموزش��ی، گنجينه 
و خزانه و محل س��پردن هدایا، جواهرات 
بيت الم��ال، موقوفات و نيازها و نيایش��گاه 
و همچني��ن جای��ی بوده كه مردم دلش��ان 

را ب��ه نور ایمان و پرس��تش خ��دای یگانه 
من��ور می س��اختند. بطوری ك��ه گفته اند 
محل برگزاری جش��ن هایی مانند مهرگان 
و نوروز و س��ده نيز در مجاورت درمهرها 
بود كه مسابقاتی مانند اسبدوانی و چوگان 
و ارابه رانی در آنجا انجام می شد- موبدان 
مردم را در تاالرهای درمهرها راهنمایی و 

اندرز می دادند.«
همچنين وی در همين كتاب اشاره می كند 
كه:» آتشكده گذشته از جایگاه نگهداری 
آت��ش و بع��دا مح��ل نيایش و پرس��تش 
خداوند بزرگ، مكان فعاليت های دیگری 
همچ��ون دادگاه��ی كه موبد بر كرس��ی 
خویش به دادرسی مردم می پرداخته بوده 
و چون ایزد مهر نگهبان عهد و پيمان بوده 
این مكان ها به نام درمهر نيز نامور ش��دند 
و همچنين درمانگاهی كه به درمان جس��م 
و روح م��ردم می پرداخ��ت و همينط��ور 
آموزشگاهی مجهز به كتابخانه  جامع برای 
آم��وزش دروس دینی و دیگر امور قومی 
و كش��وری و همچنين ب��ه عنوان مخزن و 
انب��ار ملزوم��ات و غنایم و دیگ��ر، خزینه  
مالي��ات و محل امور اوقاف��ی و نيز مكانی 
برای ورزش و سواری و مسابقات. به زبان 
دیگر مجتمعی بود كه نيایش��گاه را هم در 

برداشت.«
مه��رداد قدردان در كتاب خ��ود؛ جایگاه 
نور و آتش در آیين زرتشت، می نویسد:” 
با پرستش سو )قبله( قرار گرفتن روشنایی 
و نور در آیين زرتشت، آتشگاه ها توسعه 

افزونتری یافت و محل اجتماع مردم برای 
انجام نماز و نيایش های همگانی و برپایی 
مراسم شد. این توسعه در دوران ساسانی و 
با رسمی شدن آیين زرتشتی روزافزون شد 
و به جایی رس��يد كه آتشكده های بزرگ 
ساسانی را پدید آورد كه دیگر فقط محل 
نم��از و نيای��ش نب��ود بلكه مجتم��ع دینی 
و فرهنگ��ی ش��د و این مجتمع نيایش��گاه ، 
كتابخان��ه، دادگاه، درمانگاه، ورزش��گاه، 
آموزشگاه و اداره ثبت احوال آن روزگار 

را دربر می گرفت.«
گذش��ته  در  ك��ه  می داني��م  همچني��ن 
دركن��ار  ی��ا  درون  در  آموزش��گاه ها 
آتش��كده ها ساخته می ش��ده اند كه به آنها 
هيربدستان می گفتند. چنانچه نظامی شاعر 

می گوید:
چنان بود رسم اندر آن روزگار                         

كه باشد در آتشگه آموزگار
این نكته را باید در نظر داش��ت كه اگرچه 

هر جز ای��ن مجموعه  ب��زرگ نام خاصی 
دارد همچون سالن، آشپزخانه، تاالر، پای 
آتش، كلک آتش، هيربدستان، یزشنگاه 
و... ام��ا از زمان ساس��انيان یقين داریم كه 
تمامی این مجموعه با نام آتشكده شناخته 

می شده است.
بيان ای��ن نكته نيز خالی از لطف نيس��ت 
كه حتی یزش��نگاه )مكان انجام مراس��م 
یس��ناخوانی( ني��ز بخش های��ی وی��ژه با 
نام هایی خاص و وس��ایل آن نيز نام هایی 
وی��ژه دارند كه ب��ه تفكي��ک در برخی 
دستنوش��ته های اوس��تا ب��ا تصوی��ر و در 
منابع��ی همچ��ون یس��نای پ��ورداوود و 
كت��اب جمش��يد جی مودی از پارس��يان 
هن��د ني��ز آورده ش��ده اند. اما ب��ا وجود 
چني��ن جزئيات و ریزه كاری هایی باز هم 
به مجموعه قس��مت های آن و نيز وسایل 
گفته می شود كه  "یزش��نگاه"  درون آن 

خود زیرمجموعه ای از آتشكده اس��ت.
برای گواه افزون بر این موضوع بخش��ی 
جهانگي��ر  دكت��ر  موب��د  نوش��ته های  از 
در  مزدیس��نا  دانش��نامه ی  از  اش��يدری 

توضيح آتش��كده را بيان می داریم:
»آتش��كده:، مركب است از آتش + كده. 
جز اخير نيز مركب از كد + ه نسبت است 
كه از ریش��ه ی َكتَه اوس��تایی و آن نيز از 
مصدر كن به معنی كندن مش��تق اس��ت؛ 
آتشكده مكان مقدس زرتشتيان است كه 
هم��واره در آن آتش نماینده  فروغ ایزدی 
فروزان اس��ت.« )مولف: البته پسوند كده 

ب��ه معنای خانه ی��ا جایگاه مانن��د ميكده، 
نزدیكتر و عاميانه تر است(

در همين كت��اب در ادامه، درباره ش��كل 
و بنای آتش��كده ها گفته ش��ده اس��ت كه 
شكل و بنای آتشكده ها در همه جا مشابه 
هم ب��وده و نكته با اهمي��ت در مركز قرار 
داشتن آتشدان در بنای آتشكده هاست كه 
پيوس��ته آتش مقدس در آنها فروزان بوده 
است. به تدریج در دوران  بعد بر این اساس 
ك��ه آفتاب بر آتش نتاب��د، دیگر آتش را 
در فضای بدون پوش��ش سقف نگهداری 
نك��رده و در ميان بنای آتش��كده ها اطاقی 

ساخته و آتشدان را در آن قرار دادند.
اگرچ��ه در زم��ان معاصر، تاری��خ برپایی 
معب��د ته��ران 16 س��ال پي��ش از برپای��ی 
مدرسه  فيروزبهرام اس��ت و یا سالن ایرج 
بعدها ساخته ش��د اما این شكل مركزیت 
مان��دن آتش ب��ه احتمال زیاد ب��ه خاطره  
آتش��كده های زمان ساس��انيان به جا مانده 
اس��ت.)چرا كه باور نيز بر این اس��ت كه 
آتش روش��ن در معبد تهران و حتی جای 
ج��ای ایران پرتویی از آتش آتش��كده ی 
كاریان فارس است )آتشكده ی آذرفرنبع( 
كه یكی از س��ه آتشكده ی بزرگ دوران 
كهن با گونه ی آتش ورهرام بوده است.(

نتيجه این كه
 اگر چه امروزه ب��ه این نوع از مكان های 
زیارتی ما زرتش��تيان نام ه��ای گوناگونی 
چون آتش��كده، آت��ش وره��رام، معبد، 
دربمهر، شاه ورهرام ایزد و... داده می شود 
باری چنان كه گفته شد در زمان ساسانيان 
به مجموعه  تشكيالت اداری و فرهنگی و 
آموزش��ی و... به همراه نيایشگاه موجود 
با مركزیت آتش،" آتش��كده" گفته شده 
اس��ت چنان كه امروزه نيز به اتاق ش��امل 
آت��ش، پای آتش و ب��ه مكانی كه آتش 
در آن فروزان اس��ت گاه آتشدان و گاه 
در بيان همكيش��ان ی��زدی َكلَک آتش و 
در بيان همكيش��ان كرمان��ی مغرب گفته 

می شود.

كتابنامه:
1_ اش��يدری جهانگير، 1371.دانشنامه ی 

مزدیسنا: چاپ اول، تهران: نشر مركز.
2 _اش��يدری جهانگير، 1379.نور، آتش، 
آتش��كده در آیين زرتش��ت: چاپ اول، 

تهران: انتشارات انجمن موبدان تهران. 
3 _آذرگشس��ب اردش��ير، 1358.مراسم 
مذهب��ی و آداب زرتش��تيان: چ��اپ دوم، 

تهران: فروهر.
4 _پ��ورداوود ابراهي��م، یس��نا: ابراهي��م 
پورداوود، جلد دوم، چاپ س��وم، تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران.
5 _فالمكی منصور: شكل گيری معماری 

در تجارب ایران.
6 _ق��دردان مهرداد، 1388. جایگاه نور و 

آتش در آیين زرتشت. شيراز: افق پرواز.
7 _ه��وپ مولتون جيم��ز، گنجينه مغان، 

ترجمه دكتر تيمور قادری.

 8_ The religious ceremonies
 andcustoms of the Parsees:
 Jivanji Jamshed ji Modi,
 second edition, 1995,society
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سهراب دست دخترش را گرفت كه برود. خورشيدبانو پرسيد: حال مرواريد چطوره؟
سهراب نگاه بي روحش را به زمين دوخت و گفت: امروز خيلي سخت و بي نتيجه گذشت. مرواريد را حتي توی بيمارستان هم نگه نداشتند. زندگيش 

به مويي بسته است.
آهي كشيد و بعد رو به خورشيدبانو پرسيد: حتما تا نوروز مي موني؟ 

خورشيدبانو جواب داد: به غير از كارم، شوهرم نگران ميشه. من بي خبر چند روزي براي مراسم پنجي اومدم. البته پيغام فرستادم. 
بعد نگاهش را به سهراب دوخت. درست مثل اينكه با تكان هاي شديد از خواب بيدارش كرده باشند با لكنت پرسيد: شو...هرت....درست..... شنيدم؟!

خورشيدبانو سنگيني نگاه او را طاقت نياورد و گفت: ببخشيد من بايد بروم تو، خيلي كار دارم... سهراب  هم بدون اينكه چيزي بگويد دخترش را بغل 
كرد و رفت.

او زندگي اش را گم كرده بود.
***

خانه اش رنگ و بوي غم مي داد. همه خانواده اش جمع بودند. مرواريد توي يك اتاق كوچك گوشه پسكم روي تخت خوابيده بود. او خواب نبود بلكه 
در حالت اغما به سر می برد. 

فرنگيس كنار رختخواب دخترش چمپاتمه زده به خواب رفته بود و آنطرف تر هم سهراب خوابش برده بود. صدايي لرزان و ضعيف هر دو را هوشيار 
كرد. سهراب زودتر به مرواريد رسيد و لب هاي همسرش از هم باز شدند و چشم هايش را هم باز كرد.

- من گرممه، ديوارهاي اينجا آزارم ميدن، دلم مي خاد رختخوابم را توي پسكم تو هواي آزاد بذاريد. صبح شده؟
سهراب بلند شد، انگار هزار من زور پيدا كرده باشد همسرش را با لحاف و تشك بلند كرد و آرام از در بيرون برد. تا فرنگيس به خود بيايد و اعتراض 

كند مرواريد روي پسكم بود. لب هايش به سختي خنديدند. دست هايش را دراز كرد تا دست هاي سهراب را بگيرد.سرش را رو به مادرش كرد و 
گفت: برام كمي آب بيار!فرنگيس دويد... مرواريد چشم هايش را بست... پرنده از سر بام پريد... و آن روز تلخ ترين روز دنيا براي سهراب بود.

***
صبح زود خورشيدبانو طبق رسم گذشتگان مانند همه اهالي روستا آتش روشن كرده بود و حاال آمده بود تا منقل را ببرد پايين و خاكستر آن را به 

دربمهر ببرد. يكي دو پله پايين رفت و بعد همانجا روي پله ای نشست.
ناگهان صداي گريه اي آمد. بعد صدا بلندتر و تندتر شد. خورشيدبانو بلند شد و از پله ها پايين رفت و به طرف صدا رفت. صداي گريه كودكي بود كه 

مادرش را مي خواست. آرام شد، به مادر نگاه كرد و دستش را باال برد تا او را بغل كند...

داستـــان

خورشیدبانو)31(
 *فرانک مهربانی

دختر گل پس��ين آمد خانه خورش��يدبانو،. او داش��ت آش گرم می كرد. از دختر گل دعوت 
ك��رد كه با او آش بلغ��ور گهنبار دیروز را بخورد. اما او گفت كه عجله دارد و یک س��ری 
آمده كه زود برود. خورش��يدبانو رفت كه آش را در ظرف بریزد كه دختر گل عجله داشت 

و گف��ت:
- اگ��ه كاری ن��داری م��ن ب��رم

و بعد هم راه افتاد. خورش��يدبانو پی اش دوید.
-  می خواس��تم احوال در و همس��ایه را بپرسم، اقال بگو حال مروارید زن س��هراب چطوره؟

دختر گل به دیوار تكيه داد و با تعجب پرس��يد:
-  مگه نمی دونی؟! االن بيش��تر از یک س��اله كه خدامرزی ش��ده.
خورش��يدبانو خيلی ناراحت ش��د و با چش��مانی پر از اش��ک گفت:

- من فكر می كردم خوب ش��ده!
ص��دای گری��ه دخترش او را به داخل خانه كش��اند و دختر گل هم رفت. خيلی از او س��وال 
داش��ت اما ترجيح داد در فرصتی دیگر بپرس��د. آش بلغور هنوز داغ بود و بوی آن هر كسی 
را ب��ه هوس می انداخت كه بخورد. یک بش��قاب آش را تند تند خورد تا بش��قاب بعدی را 

بكش��د اما انگار اش��تهایش كور ش��د، حرف های دختر گل خيلی او را غمگين كرده بود.
دخترش ش��ير خورده بود و آرام خوابيده بود. او را روی تش��كی كه در س��مت سایه پسكم 
انداخت��ه ب��ود، خواباند. آفتاب اواخ��ر بهار بود و در كوی��ر گرم و داغ. خورش��يدبانو نفس 
عميقی كش��يد، چارقد و مكنایش را در آورد. چارقد را روی بچه كشيد و به دیوار تكيه داد 
و آرزو كرد كه دنيا در یک لحظه آرامش س��اكن ش��ود. اما آیا دیگران هم آن موقع همين 
احس��اس و آرزوی او را داش��تند؟ مثال سهراب چه كش��يده بود، حتما او اميد داشت زندگی 

تند تند بگذرد تا غصه هایش كمرنگ تر ش��وند.
- پس مش��كالت خودت چی؟

خورش��يدبانو طبق عادت با خودش ش��روع كرد به حرف زدن. در واقع او از خانه و روستای 
ش��وهرش ف��رار كرده بود، از مح��ل كارش و از همه مردم اطرافش و تنه��ا جای امنی كه او 
را به س��وی خود می كش��يد خانه پدری بود كه در آن احس��اس امنيت می كرد. به كسی هم 

نگفته بود كه كجا می رود.
آنقدر به او س��خت گذش��ته بود كه ترجيح داده بود از همه چيز دل بكند و بياید گوشه خانه 

در روس��تای خودش تا ش��اید بتواند در آرامش برای زندگی و آینده اش تصميم بگيرد.
ص��دای هوه��وی باد و ت��ق تق دانه های درش��ت ب��اران  بر آجر ف��رش گلی حي��اط خانه، 
خورش��يدبانو را از خواب بيدار كرد. با عجله تش��ک بچه را به داخل اتاق برد. س��ردش شده 
بود. مكنا را دور خودش پيچيد و به آس��مان نگاه كرد. باران پایه بود و باد ابرها را با خودش 

م��ی ب��رد..
وقتی خورش��يد از پش��ت ابرها بيرون آمد قسمت كوچكی از دیوار گلی را روشن كرد و این 
معنای نزدیک ش��دن به غروب بود. خورش��يدبانو حدس زد گهنبار خوانده اند و مردم دارند 
بر می گردند. دلش می خواس��ت برود ولی ترجيح داد كنار دخترش بماند، حوصله نداشت. 
خبری از خداداد نبود، هيچ پيغامی نفرس��تاده بود و حتی خبری از او نگرفته بود. می دانس��ت 
كه بی خبر آمده، اما توقع داش��ت شوهرش اگر او و دخترش را دوست دارد، دنبالشان بياید. 
خورش��يدبانو آهی كشيد. اميدی به ش��وهرش نبود كه از این كارها بكند، البد از طرف مادر 

و خواهرش دس��توری نگرفته كه دنبال آنها بگردد؟!
از جایش بلند ش��د. هوس چای داغ كرد. با خودش گفت:

-  تصميمی كه گرفتی و اینجا اومدی س��خت ولی در شرایط تو ش��اید بهترین و تنها تصميم 
بود. پس باید صبور باش��ی و آرزو كنی كه از این ب��ه بع��د ب��رات اتفاق��ات بهت��ری بيفت��ه. 

كت��ری روی بخ��اری نفتی دم جوش بود. خورش��يدبانو چای خش��ک را كه ب��ا پرهای گل 
س��رخ خش��ک ش��ده و هل و دارچين مخلوط بود در قوری چينی بن��د زده مادرش ریخت. 
خورش��يدبانو حوصله اش داشت سر می رفت.  بعد از سال ها كار و سختی به بيكاری عادت 
نداش��ت. بی اختيار دمپایی هایش را پوشيد. نفهميد چطور به پشت بام رسيد. هنوز بوی باران 
و كاه گل به مش��ام می رس��يد. اطراف بام  چند جایی هنوز خيس بود. دلش خواست لب بام 
بنش��يند و مردم را نگاه كند. انگار این همه سال نگذشته بود و خورشيدبانو همان دختر پانزده 

س��اله ش��ده بود كه هيج غمی نداش��ت.
كوچه پر رفت و آمد بود. بعضی ها را خيلی خوب می ش��ناخت و بعضی ها را كمتر. از دور 

كس��ی می آمد یعنی كسانی می آمدند. نزدیكتر كه ش��دند آنها را شناخت. لبخند تلخی زد. 
س��هراب بود، قد بلند اما ميانس��ال. تقریبا بيش��تر موهایش سفيد ش��ده بود. به او حق می داد. 
پش��ت س��رش فرنگيس، دست دختر س��هراب را در دست داش��ت و در كنارش می آمد. اما 
انگار به زور، چون اخم هایش در هم بود. سهراب سرش را باال گرفت، خورشيدبانو موهاي 
بلندش آویخته بود، بدون هيچ پوشش��ي، پس خجالت كش��يد و سرش را از لبه بام عقب برد 
كه س��هراب نبيند. نمي دانس��ت كه او را دیده یا نه. پس با سرعت مكنا را مانند شال بر سرش 
انداخت و دوباره از لبه بام پایين را نگاه كرد، ولي س��هراب و بقيه نبودند، شانه هایش را باال 

انداخ��ت و در دل��ش گف��ت:
- خوب!.ش��اید مرا ندیده! ش��اید هم بهتر ش��د....

دوباره مكنا از س��رش افتاد با خودش گفت:
-  بلند ش��و دختر تماش��ا كردي بس اس��ت!!

وقتي از جایش بلند ش��د به یاد گذش��ته ها خواست چرخي بزند اما ترجيح داد نگاهي به دور 
و ب��رش بيندازد كه كس��ي روي بام ه��اي دیگر او را نبيند. كه ناگهان كس��ي را دید، همانند 
آذرخشي از آسمان كه جلوي پایش فرود بياید خشكش زد. كسي به در پشت بام تكيه داده 
بود و چشم هایش در چشم هاي او، در یک لحظه ،قشنگي بود و زیبایي و لحظه اي دیگر... 

خورش��يدبانو دس��ت بر دهان از پش��ت دس��تش گفت:
- در باز بود؟ تو منو از پایين دیدي؟

منتظر جواب نش��د. سهراب هم هيچ نگفت. همانجا سر پا نشست و یک دستش را حائل كرد. 
- ببينم خورش��يدبانو، مي خواس��تي چرخ بزني كه دوباره پایت پيچ بخورد؟!

متلک ش��يریني بود... به دل خورش��يدبانو نشس��ت.
- حاال كه طوري نش��ده! اجازه مي دي آقاي دكتر بریم پایين چون چاي دم كرده، جوش��يد 

و كهنه ميش��ه. 
س��هراب لبخندی زد و فكر كرد. آن لحظه زیباترین بود و دیگر تكرار نمي ش��د.

چاي را هر دو در س��كوت نوش��يدند. خورشيدبانو س��رش پایين بود و سهراب سعي مي كرد 
دنبال جمله اي براي باز كردن س��ر صحبت بگردد، گرچه بر اثر س��ختي ها و مشكالت یک 

س��ال گذش��ته اینطور به نظر مي آمد كه فراموش��ش ش��ده كه خورش��يدبانو ازدواج كرده.
س��هراب ش��روع كرد:

- خ��وب خورش��يدبانو خانم بگو ببينم چطور مرخصي گرفت��ي كه این همه وقت به تو اجازه 
دادن��د؟

اما خورش��يدبانو عجله اي براي جواب دادن نداش��ت، آخرین جرعه چایش را س��ر كشيد و 
با خودش فكر كرد بهترین جواب چيس��ت كه به س��هراب بگوی��د؟ صداي گریه دخترش به 

كمک آمد. س��هراب از جایش نيم خيز ش��د...
-  صداي بچه مي آید؟

خورش��يدبانو به طرف اتاق رفت. چارقدي را دور دخترش پيچيد و س��رش را خم كرد كه از در 
بيرون بياید، س��هراب تقریبا تا دم پس��كم، طرف��ي كه او و دخترش آنج��ا بودند پيش آمد... 
لرزش��ي س��خت وجودش را گرفت. دندانهایش را روي هم فشار داد و سعي كرد بر خودش 
مس��لط ش��ود... این یكي از مزایاي ميانس��الي بود... بدنت به تو مي گوید ،بس اس��ت، آرام 

بگي��ر!    گف��ت:
- خورش��يدبانو بگو ببينم این بچه خودته یا بچه همس��ایه؟ 

- در دل آرزو كرد جواب، قس��مت دوم سوالش باشد. اما خوب مي دانست اینطور نيست...
***

- فرنگيس، دیگر آن فرنگيس س��ابق نبود. زني خودنما با آن مكناهاي حریر. هميش��ه طوري 
از خان��ه بيرون مي آمد كه فكر مي كردي دارد به مهماني مي رود. تا مي توانس��ت كارهاي 
شس��ت و شو، رفت و روب را از بچه هایش مي خواست انجام بدهند و بهانه اش هم این بود 
ك��ه تنبل بار نيایند و دس��ت های خودش هم زبر نمي ش��دند و ن��رم و ظریف می ماندند. در 
خوردن امس��اک مي كرد و با قد بلندي كه داش��ت هيكلي صاف و برازنده داش��ت، نه مانند 
خانم هاي ده كه یكي دو ش��كم زایمان مي كردند، ش��كم هایش��ان فربه مي شد و چربي مي 

آورد...
- اما یک س��ال گذش��ته او را به شدت خس��ته و فرس��وده كرده بود، انگار ده سال پير شده 

باش��د. ..
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جدول

امروزمن با بابایم به س��الن خس��روی رفته 
می باش��يم . بابایم از من خواسته می باشد 
تا در كن��ارش از مجمع انجمن گزارش��ی 
تهيه كرده باشم.من نمی دانم مجمع انجمن 
چه چيزی می باش��د . بابای��م هم نمی داند 
ولی می گوید هر زرتش��تی الزم می باشد 
در جلس��ات مجمع انجمنش شركت كرده 
باش��د . برای همين هم ما به اینجا آمده می 

باشيم 
بابایم می گوید : پسر زرنگ و باهوشم تو 
بای��د امروز یک گ��زارش كامال حرفه ای 
و ژورناليس��تی در آورده باشی . من خيلی 
كلمه ژورناليست را دوست داشته می باشم 
چون یک كلمه خارجكی می باشد . ما به 

رسيده  خسروی  سالن 
می باش��يم . ب��ا اینكه 
بابای��م می گوید :همه 
باید  امروز  زرتش��تيها 
به س��الن خسروی می 
آمدند ولی من نميدانم 
چرا هيچ كس��ی آمده 
نم��ی باش��د . یكی از 
آدمایی ك��ه آنجا می 
باش��د ب��ه بابای��م می 
گوید : مردم برای این 
ك��م آمده می باش��ند 
انجمن  ب��ه  زیاد  چون 
اطمين��ان نداش��ته می 
باش��ند. بابایم عصبانی 

ميش��ود و می گوی��د : یعنی چی اونوقت ؟ 
این آدمای انجم��ن رو خود مردم انتخاب 
ك��رده می باش��ند بعدش بهش��ون اطمينان 
نمی دارند . اصال این دليل خوبی برای كم 

آمدن مردم نمی باشد.
یك��ی دیگ��ر می گوی��د : این م��ردم برای 
مواردی مثل دوربين مدار بسته كه آنقدرها 
مسئله مهمی نمی باشد خوب بلد می باشند 
دور هم جمع شوند و اعتراض كنند و حرف 
بزنند ولی برای جلساتی مثل اینجا كه نتيجه 
یكس��ال فعاليت انجمن مشخص می باشد و 
مردم می توانند در آنجا نظرات خوب خوب 

بدهند معلوم نمی باشد كجا می باشند. 
جلس��ه شروع می شود . من مجمع را خيلی 
دوس��ت نمی دارم . در مجمع اصال آش و 
س��يروگ موجود نمی باش��د . من نميدانم 
در جلس��ه اینقدر مهمی كه قرار می باش��د 
از مغزمان كار بكشيم چرا آش و سيروگ 
نمی دهند . اص��ال بنظر من یكی از دالیلی 
ك��ه باعث ش��ده م��ی باش��د م��ردم نيایند 
ندادن آش و س��يروگ اس��ت . اصال آش 
و س��يروگ به درک ، به م��ا حتی لرک و 
نخود مش��كل گش��ا هم ندادند. عجب این 
آدمای انجمنی خس��يس می باشند . همين 
كارها را می كنيد كه من با انگيزه هم سال 
دیگه تو جلسه مجمع نمی آیم.اصال مجمع 
بدون صرف آش و سيروگ و لرک معنی 
نم��ی دارد. بابایم می گوید : بابا جون مگه 
س��ال و س��ی روزه رفته می باش��ی كه این 
چيزارو ميخواه��ی . اه اه ای��ن بابایم هنوز 
متوجه نمی باشد كه آش و سيروگ شرط 
الزم و كاف��ی ب��رای دور هم جمع ش��دن     

می باشد.
آخ جون . مجمع تنها جایی می باش��د كه 
آقا نماینده در آن موجود نمی باش��د . این 
برای��م خيلی عجيب می باش��د كه چرا آقا 
نماینده كه تو مهد كودک ها هم می رود 

تو جلس��ه مجمع نمی باشد . حتما او از قبل 
می دانسته كه ...

آقا رئي��س انجمن م��ی رود دم ميكروفن 
كل��ی از كارهایی كه طی س��ال كرده می 
باش��ند تعریف می كند . بعدش یک پوشه 
ای به ما م��ی دهند كه به آن گزارش مالی 
می گوین��د . بابایم می گوید گزارش��ات 
مالی نتيجه كار یكس��اله انجمن می باشد و 
یكجورایی كارنامه انجمنی ها هس��ت .من 
خيل��ی گزارش مالی را دوس��ت می دارم . 
من فك��ر می كردم فقط م��ن نمرات صفر 
ومنف��ی زیاد می دارم نگ��و این انجمنی ها 
تمام گزارشاتشون منفی و داغون می باشد. 
نمره انضباطشون هم ندیده معلوم می باشد 

چند است .
آق��ای  ی��ک  بع��دش 
خزانه دار آمد و بعدش 
.كال  رف��ت  دوب��اره 
معلوم نش��د ب��رای چه 
ميكروفن  پ��ای  چيزی 
آمده می باشد . بعدش 
بهش  كه  آقای��ی  یک 
بازرس می گفتند اومد 
یک مش��ته گزارش از 
تربيتی  ب��ی  كاره��ای 
انجمن��ی ها  و نك��رده 
خون��د و بع��دش كلی 
ور  زدند  دست  برایش 
فتن��د. جلس��ات مجمع 
خيل��ی باح��ال می باش��د . اگر ب��ه مجمع 
بروی چ��ه بخواه��ی وچه نخواه��ی باید 
موقع تصویب گزارش مالی بلند ش��وی و 
آنرا تائيد كنی چون اگر این گزارش��ات 
تائيد شده نشود بابایم می گوید آبروی ما  
می رود . عج��ب جامعه باحالی می داریم 
. آبرویش به تائيد ش��دن گزارشاتش می 
باش��د. حاضرم به جون جنيفر لوپز قس��م 
بخورم كه هيچ ك��دوم از آدمای انجمنی 
از اون گ��زارش چي��زی متوج��ه نش��ده         

می باش��ند.
بع��د از تصویب گ��زارش مال��ی باید رای 
گيری می ش��د تا س��ه نفر بازرس انتخاب 
ش��وند .من نمی دانم بازرس چه چيزی می 
باشد . بابایم می گوید كه عالوه بر ایستادن 
آدمها برای تائيد گزارش��ات ، بازرس��ها 
هم بای��د آنها را تائيد كنن��د وگرنه بازهم 
آبروی جامعه زرتش��تی ميرود . آخ جون 
م��ن رای گيری خيلی دوس��ت می دارم . 
كال تو این هشت سال گذشته هروقت رای 
گيری ميشود كلی ملت ميریزند تو خيابون 
س��وت و جيغ و دس��ت و هورا می كشند . 
آخ جون اگر نتيجه رای گيری آقا بازرسها 
معلوم ش��ود همه ميریزیم تو خيابون سوت 
ميزنيم وح��ركات م��وزون ازخودمون در 

ميكنيم . 
رای گيری تموم می شود و آقا بازرسها 
انتخاب می ش��وند ولی هيچ اتفاقی نمی 
افت��د و هيچ كس ح��ركات موزون نمی 
كند . اصال این جلسه مجمع هيچ چيزش 
بدرد جامعه ما نم��ی خورد. تو جامعه یا 
بای��د بری ی��ک جایی س��يروگ و آش 
بخ��وری یا بای��د بری ح��ركات موزون 
انجام بدی و س��وت بزن��ی . انجمنی كه 
نتيجه كار یكساله اش  این باشد،  معلوم 
می باش��د جلس��ه مجمع آن اینقدر خالی 

می باش��د.

مجمـع بـدون آش و 
سیروگ

کودک نفهم
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افقی:
1- دریافت حق فروش – امور كشور را در دست دارد .

2- سنگ سخت – تخته باز .
3- از اوراق بهادار – جشن ایرانی – نتی در موسيقی .

4- حرف های بيهوده – سبزی تنبل – ميدانی در تهران – آب دهان .
5- مژده – ابزار –آواز خواندن . 

6- بهرام ،فرشته فيروزی – نامی برای اسكناس – هنرپيشه فقيد سالهای پيش .
7- شانه – منطقه ای خوش آب وهوا در تهران .

8- مجرای خون – باب و بخش – بانگ – معموالً نذریش خوشمزه تر است .
9- جانوری كوچک و گوشتخوار – مسكن زنبور .

10- آفریننده باد وهوا،از صفات اهورامزدا – بخشش – غذای آماده .
11-  خراش باریک – از سرداران خسرو پرویز – اتش .

12-  هسته ، تخم گياه – در دست داور – نام هر یک از بيست ویک كتاب اوستا 
– تقدس ، پاكی .

13-  ریيس جيمز باند – به شهادت رساننده اشوزرتشت اسپنتمان– پيرامون لب 
ودهان .

14-  از ابزار سوار كاری – رستگار ، دلير.
15- كتاب فقه ایران باستان -  فرشته موكل بر آب ها .

عمودی:
1- معبر گزینش نيک وبد – بعد از مرگ سهراب چه سود .

2- آهنگر مبارز – روزها .
3- چهره – كتابی از صادق هدایت – قبول نيست .

4- نوعی درخت ، صفحه ای فلزی برای پخت نان – كالم پرسش – یكنفره .
5- سر سلسله اشكانيان – دستگاهی در موسيقی سنتی – توانایی خواندن و نوشتن .

6- شتر مرغ آمریكایی – درخت اعدام - آش ساده .
7- اسب سركش – نویسنده .

8- از جدایی ها شكایت می كند – پلنگ – پرتگاه – پایتخت ایتاليا .
9- نوعی شيرینی – نام پرنده ای .

10- دستگاه دوخت – آلت نختابی – گلی خوشبو .
11- استان در ایران – مادر فریدون – تالشگر .

12- ضميرمتصل – قومی در ایران – قله بلند در زاگرس – شش .
13- وحشی – یكی از بخشهای اوستا – ماهی در سال .

14- شهری – تابان .
15- باشكوه وازصفات اهورامزدا – اروپا وآسيا با هم .
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آدخت
* بهرام دمهری

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

ری9مهچ و چوچه1  اتچهرام
ص9حبچا3تا9زچوچ3دیتچ3سئول:چدکتتچاسف2دی9مچارتا9م-

زیتهظتچروما-چستدبات-
 یک9مان:چ یتا 9نچ 9مهی9-چبتس9د

آدم :چیزدچ چصف9ئا1چ چرا9ب9نچاست9دچاحیدچآمامچ چکو-چاست9دانچـچکو 1چ 2تچ6چ
کدچنستش:چامم7م58مر8
 مفن:چم088مه8 م5ا0

دومهگ9م:چر087مه8 م5ا0 چنا9مچهگ9م:چ5م554664ار0چ
ص2دوقچنستش:چ54م/5رمر8

info@parsnameh.irنستچالکتتوهاکش:چ
ن9مس1392چدمچویتایشچهورت1چ 9چآزادچاستچوچ ی1چهورت1چ 9چدیدگ9هچن9م چه139چهاست.

بعضی از اس��امی به نظر می رسد که مال زمان 
و مکان خاصی اس��ت، اگرچ��ه همه کلمات 
و واژه ه��ا معن��ای وی��ژه خ��ود را دارند ولی 
"آدخ��ت" که در دهه های گذش��ته پدران و 
مادران، فرزندان دختر خود را به آن نامور می 
کردند، امروز کمتر اس��تفاده می شود. در آن 
روزها کمتر از کلمه ارباب و آقا اس��تفاده می 
شد ولی وقتی می خواستند به شخصی احترام 
بیش��تری بگذارند، از حرف " آ " استفاده می 
کردند مثالً  "آ رس��تم" ولی ب��رای زنان کمتر 
از " آ " اس��تفاده می شد به جز در یک مورد 
خاص از " آ " ب��رای "دخت" که معنی دختر 
را دارد، اس��تفاده می ش��د و آن نام "آدخت" 
بود. ب��ه لحاظ مکانی چن��د نفر "آدخت" که 
من می شناسم همه اهل اطراف شهر یزد بوده 
اند. یکی از آنها در دهه س��ی به محل ما آمد. 
البت��ه تنها نبود با خواه��رش آمده بودند تا در 
اینج��ا به قولی ماوا گزینند. علتش واضح بود، 
مادرش��ان را در جوانی از دست داده بودند و 
رعیتی )کش��اورزی( صرف نمی کرد بنابراین 
پدر راهی تهران ش��ده بود و آنها آمده بودند 
تا با خواهرش��ان که عروس محله ما شده بود، 
زندگی کنند. "آدخت" چند سالی بزرگتر از 
من بود و تا کالس شش��م درس خوانده بود. 
او دیگر به مدرسه نمی آمد و  به محله مجاور 

محله ما می رفت تا خیاط ش��ود.
 مدتی نگذش��ته بود که گفتند عروس ش��ده 
است. بار و بنه اش را بست و راهی هندوستان 
ش��د. س��ال ها از او بی خبر بودم و می گفتند 
ش��وهرش یک ایرانی مقیم حومه بمبئی است 
که وضع مالی اش خوب است و صاحب یک 
رس��توران اس��ت. می گفتند وضع "آدخت" 
آنقدر خوب اس��ت ک��ه در منزل خود کلفت 
و نوکر دارد. روزگار می گذشت، "آدخت" 
صاحب دو فرزند ش��ده بود و کار کاسبی بر 
وفق مراد تا روزی که خبر آوردند که شوهر 

"آدخت" فوت کرده اس��ت.
س��ال ه��ای بع��د که ب��ه بمبئ��ی رفت��ه بودم، 
"آدخ��ت" به دیدنم آمد. س��اده و بی ریا مثل 
گذش��ته. آن روز به سبک هندی های پنجابی 
پوش��یده بود و دمپایی مع��روف آنجا را به پا 
داش��ت با ش��الی روی گردن. برایم کادویی 
آورده بود، برای خواهر و سایر بستگانش هم 
بسته هایی آورده بود تا به ایران بیاورم. گفت: 
می دانم که بردن این بس��ته ها برایت مش��کل 
است ولی چاره ای نیس��ت آنها وقتی از سفر 
برگردی اح��وال مرا می پرس��ند. اگر از آنها 
یادی نکرده باشم، صورت خوشی ندارد. بعد 
ش��روع به صحبت کرد. پس از س��ال ها یکی 
از همشهریانش را یافته بود تا درد و دل کند. 
من هم مثل همیش��ه که سعی می کنم شنونده 

خوبی باش��م به حرف هایش گوش دادم.
گفت: وقت��ی آمدم اینجا )هندوس��تان(، همه 
چیز آماده بود. ش��وهر مهربانی داش��تم. وضع 
مال��ی اش خوب بود. به قول معروف دس��ت 
به س��یاه و سفید نمی زدم. س��ر ساعت کسی 
برای تمیز ک��ردن به خانه ام م��ی آمد. لباس 
هایم را می شس��ت و غذا را آم��اده می کرد 
و به بچه ها می رس��ید. کم کم با همس��ایه ها 
که اکثراً  "هندو" بودند، آشنا شدم. زبان آنها 
را یاد گرفتم و با پارس��یان و زرتشتیان ایرانی 
هم در مراسم مختلف یکدیگر را می دیدیم. 
زندگی خوبی داشتم و به غیر از غم غربت که 
گاهی به س��راغم می آمد و تا آستانه خفگی 

مرا با خود می برد، غم دیگری نداش��تم.
روزگار به خوبی می گذشت تا اینکه شوهرم 
ناگهان درگذشت. باور نمی کردم. اگر بر اثر 
بیماری درگذش��ته بود ش��اید خودم را آماده 

م��ی ک��ردم ولی ی��ک دفعه فوت ک��رد و به 
قدری ناگهانی بود که هیچ آمادگی نداش��تم. 
بعد از مراسم خاکس��پاری، در خانه نشستم و 
برای دلم که شکس��ته بود گریستم . خیال می 
کردم دنیا به آخر رسیده.  فامیل ها می آمدند 
و تس��لیت م��ی گفتند و می رفتن��د. با بهت و 
حیرت در مراس��م مذهبی شرکت می کردم. 
همه زندگی ی��ادم رفته بود. از بچه هایم زیاد 
خبر نداشتم تا چه رس��د به رستوران و کار و 
کاس��بی. تمام اقتصاد خانواده داشت نابود می 
ش��د. تجربه ای در این زمینه نداش��تم فقط در 
زمان حیات ش��وهرم چندین بار به رس��توران 
رفت��ه بودم و یکی دو نف��ر از کارکنان را می 
ش��ناختم. بعضی وقت ها هم همسرم از نحوه 
عم��ل و خرید و فروش صحب��ت هایی کرده 

بود.
 چن��د روزی ب��ه همی��ن حال گذش��ت و من 
هنوز از ش��وک بیرون نیامده بودم که همسایه 
"هندو" ما به دیدنم آمد. او اس��تاد دانش��گاه 
ب��ود، زن��ی با وق��ار و ش��ریف. ضم��ن ابراز 
همدردی گفت: »مرگ پایان زندگی نیس��ت. 
جهان دیگری وجود دارد و ما چون مس��افری 
از این جه��ان در می گذری��م و به آن جهان 
م��ی رویم. لزوماً همه با هم همس��فر نیس��تیم. 
هرکس به وقت خ��ود می رود و این زمان نه 
قابل پیش بینی اس��ت و نه می توان لحظه ای 
ب��ه تاخیر انداخت. هرکس اعم��ال خود را با 
خ��ود می برد و با آن کوله باری می س��ازد و 
راهی س��فر می شود. تمام گریه ها و ناراحتی 
ما هیچ تاثیری بر سرنوش��ت او ندارد. هرگونه 
مراس��می که به خاطر او انجام م��ی گیرد نیز 
در نتیجه تاثیری  ندارد.« این اس��تاد دانش��گاه 
ادام��ه داد که:» در جای��ی خوانده ام، در باور 
ش��ما زرتش��تیان نیز در صبح چهارم، تکلیف 
درگذش��ته معلوم می ش��ود. پس چرا شما در 
اندوه نشسته ای و برایش سوگواری می کنی. 
بای��د از می��راث او نگهداری کن��ی اگر او را 
دوس��ت داری. برخیز و به بچه ها رس��یدگی 
کن رستوران در حال نابودی است کارگران 

بالتکلیفند .«
این دوس��ت دلس��وز، روز بعد هم آمد. خیال 
می کردم فرش��ته نجات��م از عالم غیب آمده، 
حرف هایش داغ دلم را از بین برد. کم کم به 
عالم واقع برگش��تم. او چون استادی گرانقدر 

مرا  به  زندگی برگرداند.
 دس��ت به کار شدم. به رس��توران رفتم آنجا 
را س��ر و سامان دادم. شاید در شبانه روز چند 
س��اعتی بیش��تر نمی خوابیدم در سایه تالش و 
کوشش��م، بچه ها بزرگ ش��دند، به دانشگاه 
رفتند و رستوران را توسعه دادم. یک شیرینی 
فروش��ی مدرن ب��ا درآمد خوب  س��اختم و 
امروز بر زندگ��ی ام کامال مدیریت می کنم. 
در ح��ال حاضر، اقوام و فامی��ل به دیدنم می 
آیند. بعضی وقت ها هم به مراس��م و جش��ن 
ها م��ی روم ولی همیش��ه به دیدن آن اس��تاد 
گرانق��درم م��ی روم و  چون دانش��جویی به 

صحبت هایش گوش می دهم.
این داس��تان را که این همس��ر فداکار و مادر 
مهربان، برای من تعری��ف کرد مرا به فکر وا 
داش��ت، همیشه به یادم است و به دلم نشست. 
گفتم برای ش��ما هم تعریف کنم و بنویس��م. 
واقع��ا آفرین به آن اس��تاد دانش��گاه که گه 
گاهی در زندگی هر کدام از ما نیز به ش��کل 
های مختلف پیدا می شوند و کمتر آنها را می 

بینیم و واقعا آفرین بر "آدخت".
 آن بان��وی قهرمان که در ش��رایط س��خت به 
ح��رف های نیک��و گ��وش داد و کمر همت 

بست. 
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