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زنگ ديني

آغاز عمليات بازسازي آدريان تهران

تالش دولت براي رفع تبعيض
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دولت خواستار حفظ جایگاه همه 
ادیانی اس�ت كه درقانون اساسی 
به رسمیت ش�ناخته شده و پیروان 
این ادی�ان باید بتوانن�د به حقوق 
مش�روع خود برسند ،در این راستا 
اگر مش�کلی هم وج�ود دارد باید 

رفع ش�ود.
اين سخنان را رييس جمهوري در ديدار 
بيان  غيرمس��لمان  ايرانيان  نماين��دگان  با 
ايرانيان  نمايندگان  نشس��ت  اين  كرد.در 
و  مش��كالت  م��ورد  در  مس��لمان  غي��ر 
ب��ا رييس جمهوري  موضوعات مختلف 

سخن گفتند.
رييس جمهوری  روحان��ی  حس��ن  دكتر 
اي��ران در اين ديداربا اش��اره به اينكه بر 
اس��اس قانون اساس��ی، اقليت های دينی 
در مجل��س ش��ورای اس��المی نماين��ده 
دارند و در سرنوشت خود و كشورشان 
دخالت داشته و نقش��ی تعيين كننده ايفا 
م��ی كنند، گف��ت: دولت تدبي��ر و اميد 
همانط��ور كه در ش��عارهای خود اعالم 
ك��رده ب��ه حق��وق ش��هروندی معتقد و 
پايبن��د بوده و ب��ه دنبال تدوين منش��ور 

حقوق شهروندی است.
دكت��ر روحانی اف��زود: در زمينه تدوين 
منشور حقوق شهروندی در حال حاضر 
در حال رايزن��ی با حقوقدان��ان توانمند 
كش��ور هستيم كه به محض آماده شدن، 
اين منش��ور در اختيار رسانه ها ، مجامع 
دانش��گاهی و نخبگان ق��رار می گيرد تا 
بتواني��م نظرات آن��ان را در اي��ن زمينه 
لحاظ كرده و پ��س از اعمال نظرات به 
عنوان منش��ور حقوق ش��هروندی منتشر 

كنيم.
اينكه ما  ب��ه  ب��ا اش��اره  ريي��س جمهور 
باي��د تن��وع فرهن��گ ه��ا را در عمل و 
اقليت  داش��ت:  اظهار  بپذيري��م،  رفت��ار 
های دينی در كش��ور ما در صحنه های 
گوناگ��ون از جمل��ه در پيروزی انقالب 
و دف��اع مقدس همراه با ملت ايران بوده 
ان��د و همه ما در س��رزمينی واحد، ملتی 
متح��د بوده اي��م؛ لذا اگر س��ختی بوده 
برای همه بوده و اگر رفاهی هم باش��د، 

برای همگان اس��ت.
ك��رد:  نش��ان  خاط��ر  جمه��ور  ريي��س 
مش��كالت ب��ا هم��ت آحاد مل��ت ايران 
پشت سر گذاش��ته خواهد شد و در اين 
مس��ير هيچ فرقی بين مس��لمانان و اقليت 

های دينی وجود ندارد. 
ريي��س جمهور تصريح ك��رد: اميدوارم 
همه باهم دس��ت به دست يكديگر داده 
ت��ا بتوانيم ايرانی با چه��ره بهتر و آبادتر 

در جهان داشته باشيم.
در اي��ن ديدار دكتر اس��فنديار اختياري 
ضم��ن تبري��ك ب��ه دكت��ر روحان��ي به 
ب��ه عن��وان رييس  انتخابش��ان  مناس��بت 
جمه��وري اي��ران، از وي خواس��ت ت��ا 
ش��عارهاي مطرح شده در انتخابات را به 

واقعيت تبديل كند.
نماينده ايرانيان زرتش��تي ضمن انتقاد از 
م��واردي همچون ماده 881 مكرر قانون 
مدني و اعم��ال نظره��اي غيرقانوني در 
را  آنها  غيرمس��لمان،  ايرانيان  اس��تخدام 

مثال بارزي از وجود تبعيض دانس��ت. 
ريي��س كميته پژوهش و فناوري مجلس 

در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه س��خنان دكتر 
روحاني در مراس��م توديع وزير كش��ور 
تخصصی  ظرفي��ت  از  اس��تفاده  گف��ت: 
ايراني��ان غيرمس��لمان در مديريت كالن 
كش��ور فق��ط به اي��ن معن��ا نيس��ت كه 
مش��اوري به عنوان مشاور امور اقليت ها 
مهم  در هر دستگاهي منصوب شودبلكه 
اين اس��ت كه اگر ف��ردي غيرمس��لمان 
داراي تخصصي است كه مي توان يك 
پست مديريت ارشد و كالن را به ايشان 
س��پرد، اين عمل انجام ش��ود و بتوان از 
تخصص ايش��ان ب��ه عنوان ي��ك ايراني 
دلسوز در پيش��رفت كشور استفاده كرد 
ن��ه آنكه به دليل اقلي��ت ديني بودن اين 

فرد، كنار گذاشته شود.
نماينده ايرانيان زرتش��تي با تش��ريح ماده 
881 مك��رر قان��ون مدني و تاثي��ر منفي 
آن ب��ر روي خان��واده ه��ا، تاكي��د كرد 
اينگون��ه م��واد قانوني در دني��ای كنوني 

انتخ��اب عقيده  بر  تاثي��ري  ، هيچگون��ه 
نداش��ته و فقط مورد سوء استفاده برخي 
س��ودجويان به نام دين مي ش��ود. ايشان 
از رياس��ت محت��رم جمهوری خواس��ت 
ت��ا با پيگي��ري و پش��تيباني از طرحي كه 
ايرانيان  نماين��دگان  منظورتوس��ط  بدين 
غيرمس��لمان در مجلس مطرح است، اين 

ماده قانوني مدني را  اصالح كند.
دكتر اس��فنديار اختياري سپس با اشاره به 
قانوني ش��هروندي ،خواس��تار هرچه  حق 
س��ريع تر اجرايي شدن  درست، صحيح و 
بر پايه انس��اني بودن اين حق قانوني شد تا 

برخي مشكالت بوجود آمده رفع شود.
س��يامك م��ره ص��دق نماين��ده كليميان، 
روب��رت بگلريان نماين��ده ارامنه جنوب و 
كارن خانلري نماينده ارامنه تهران و شمال 
نيز ك��ه در اين ديدار حضور داش��تند و با 
بيان سخناني، صحبت هاي نماينده ايرانيان 

زرتشتي را تاييد كردند.

ه

جامع��ه  داس��تان  اس��ت  داس��تاني 
ما.داس��تان خوب��ي ه��ا و لط��ف ه��ا 
وگذش��ت ها،داس��تان داد و دهش ها 
... روزگاري اس��ت ك��ه ب��ا افتخار به 
فرزندانمان  از گذش��ته ها مي گوييم 
از صب��رو ش��كيبايي،از ق��درت ايمان 
،از تدبير و سياس��تگذاري هايش��ان،از 

بخش��ندگي و خير خواهي هايش��ان.
 ب��راي فرزندانم��ان م��ي گويي��م كه 
پيش��ينيانمان اگر مجبور به ترك وطن 
ش��دند و تن به غربت دادند اما دلشان 
ب��راي اينجا مي تپيد وكمك هايش��ان 
ب��راي س��اخت ده ها مدرس��ه، وقف 
منزل ها و امالك و... نمونه اي اس��ت 

از همراهي هايشان و....
امروز اگر بنايي كهنه و فرسوده است 
م��ن با افتخ��ار از روزي مي گويم كه 
بزرگ��ي كه ش��ايد نام��ش را هم نمي 
س��نگينی  در جيب،بهاي  دانم دس��ت 
را پرداخ��ت براي اس��تفاده و راحتي 
و  توضي��ح  فرزندانش.ام��ا  و  فرزن��د 
اين  به  پاس��خ  ب��راي  ندارم  توجيه��ي 
س��وال فرزندم كه چرا اي��ن امانت را 
ح��اال اينگونه تحويل م��ن مي دهيد؟ 
توضيح��ي ندارم كه فرزندم خس��ته از 
كهنگ��ي ها گاه ت��ا مرز اف��راط هيچ 
كدام از ارزش ها و بايس��ته ها را نمی 

بين��د و متهمم��ان م��ی كن��د ب��ه.....
امروز پاس��خی ندارم برای اين س��وال 
كه چه عملكردی س��بب شده بسياری 
از نهادهای ما كه خ��ود متولی خيريه 
بوده و هس��تند امروز نياز مالی داش��ته 
باش��ند و از نبودها وكمبودها  بگويند 

و كاس��ه چه كنم به دس��ت بگيرند....
با  و فاجع��ه آنجاس��ت ك��ه دوس��تی 
افس��وس می گفت،ديگ��ر خيرانديش 
م��ی گف��ت  ديگ��ری  و آن  نداري��م 
داريم ولی ديگر رغبتی نيس��ت به خير 

انديش��ی!
مگ��ر نه اينكه داد وده��ش در دين ما 
جايگاه ويژه ای داش��ته ودارد،مگر نه 
اينكه فلس��فه برگزاری هم��ه گهنبارها 
داد و ده��ش ب��وده و هس��ت. مگر نه 
اينكه در گذش��ته ای ن��ه چندان دور 
می  برداش��ت  ه��ر ك��س محصول��ی 
كرد، س��ينی  از آن محصول هم سهم 

همس��ايه ها بود؟
مگر نه اينكه در روزگاری كه چندان 
دور نيس��ت ارباب كيخس��رو شاهرخ 
و  بخش��يدند  ها،گيوها،ماركاره��او... 
وقف كردند به اميد رش��د وپيش��رفت 
اي��ن جامع��ه. چ��ه ش��ده ك��ه اكنون 
نگراني��م . نگ��ران از دس��ت دادن ها 
،نگ��ران بی پول��ی و از دس��ت دادن 
س��رمايه ها،كارم��ان به جايی رس��يده 
ك��ه نگران نب��ودن حتی خي��ر انديش 
يا س��رمايه گذاری  انجام كاری  برای 
كه  رس��يده  ب��ه كجا  هس��تيم.كارمان 
ام��روز نه تنها س��رمايه ای بر س��رمايه 
های جامعه نيفزوديم بلكه تا توانس��تيم 
خ��رج كردي��م حت��ی از اعتبارمان و 

اكن��ون...
چرا؟

 لحظ��ه ای تامل!به كج��ا رفتيم و چه 
كردي��م و فردا چه جوابی داريم برای 
نس��ل آينده. به راستی آنان بايد به چه 
افتخار كنند و س��رمايه اجتماعی اشان 

چيست؟

س����رمق�����اله

داستان جامعه ي ما

در ديدار با رييس جمهوري عنوان شد : 

دولت در رفع تبعيض و رسيدن ايرانيان غير مسلمان
 به حق قانوني خود جدي است
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"ماموری�ت  نمای�ش  اج�رای   *.
غیرمنتظره"  

نماي��ش ماموريت غير منتظره از تاريخ 6 آذر 
ماه ،روزهای چهارش��نبه و پنج شنبه و جمعه 
هر هفته ، از س��اعت 7 پس��ين در سالن سپيد 

خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان اجرا می شود.
نويس��ندگی وكارگردان��ی اي��ن نماي��ش را 
مارسل داوودی بر عهده دارد و افشين زعيم، 
گات��ا ضياتب��ری، مارس��ل داوودی، ژيلبرت 
كرم��ی، منوآ اس��معيلی درآن ب��ه هنرنمايی 

خواهند پرداخت.
* همای�ش علم�ی برگ�زار م�ی ش�ود  
دهمين دوره همايش علمی در روزهای يكم 
و دوم اسفندماه در دوبخش اصلی با موضوع: 
پژوهش در راس��تای پيشرفت جامعه زرتشتی 
با محوريت بهبود س��طح كيفی آموزش��گاه 
های زرتش��تی و بخ��ش جنبی در جش��نگاه 

خسروی برگزار خواهد شد. 
عالقه مندان جهت تكميل و ارس��ال فرم ثبت 
نام می بايس��ت از تاريخ هفدهم آبان تا ششم 
ديماه اقدام نمايند . همچنين فرصت ارس��ال 
چكيده مقاالت نيز از شش��م تا بيستم ديماه و 
مهلت ارس��ال اصل مقاالت از بيستم ديماه تا 

هفتم بهمن ماه تعيين شده است .
*اهدای ماهنامه چیستا به ارگان ها

ب��ه مناس��بت هش��تاد و هفتمين س��الگرد زاد 

روز زن��ده ياد پرويز ش��هرياری مجموعه ای 
از ماهنامه چيس��تا به ارگان های زرتشتی كه 
دارای كتابخانه هس��تند از طرف خانواده آن 

روانشاد اهدا می شود. 
ماهنامه چيس��تا كه از س��ال 1360 با محتوای 
علمی، اجتماعی، سياس��ی، ادب��ی و هنری و 
به صاحب امتيازی و مدير مس��وولی مهندس 
پرويز ملك پور و س��ردبيری روانشاد پرويز 
شهرياری منتشر می ش��د، پس از درگذشت  

آن بهشتی روان ، ديگر چاپ نشد. 
* كش�اورز نمونه زرتش�تی درگذشت   
بانو مندگاری ، كشاورز نمونه سال 1386 در 

اثر سانحه تصادف درگذشت. 
روانش��اد بان��و من��دگاری كه بهن��گام مرگ 
79سال داش��ت در حالی كه برای سركشی به 
زمين های كش��اورزی خود  از حس��ن آباد به 
س��وی مزرعه كالنتر درحال حركت بود ، در 
بين راه دچار حادثه رانندگی شد و فوت كرد.

وی كه متولد س��ال1313 در روستای حسن 
آباد بود، به واس��طه فعاليت های مختلفی كه 
انجام می داد دارای ش��هرت بسياری در يزد 
ب��ود . از وی ب��ه عنوان شكس��ته بند متبحری 
نام برده می ش��د كه در ط��ول مدت زندگی 
خود توانس��ته بود بيماران بسياری را كه حتی 
پزش��كان از درمان آنها عاج��ز بودند، مداوا 
كند. روش های خاص آن بهش��تی روان در 

كش��اورزی نيز باعث ش��ده بود تا كيفيت و 
ميزان برداشت محصوالتش به نسبت ديگران 
متفاوت باش��د و به همين مناس��بت به عنوان 

كشاورز نمونه كشوری انتخاب شده بود .
*دریاف�ت اطالع�ات داوران ومربیان 

زرتشتی  
ورزش  كميس��يون  و  ورزش  كارگ��روه 
زرتش��تيان اس��تان يزد دراطالعيه ای از كليه 
داوران و مربيان تمامی رش��ته های ورزش��ی 
)آقاي��ان وبان��وان ( درخواس��ت ك��رد ك��ه 
اطالعات ومش��خصات  خود را  به دبيرخانه 
اين كميس��يون  ارس��ال و يا ب��ه انجمن های 
محل��ه خود مراجع��ه و فرم ه��ای مربوطه را 

تكميل كنند . 
مطاب��ق مصوب��ه آخري��ن نشس��ت كارگروه 
ورزش ، اي��ن اطالع��ات برای س��اماندهی و 
تكميل مش��خصات مربيان وداوران زرتشتی 

خواهد بود . 
*پیمای�ش ی�زد تا كرمان ب�ا دوچرخه 
دونفر از ورزشكاران زرتشتی توانستند  مسير 
370 كيلومتری ي��زد به كرمان را با دوچرخه 

بپيمايند.
اهلل وردی بهم��ردی و كاميار لريان  دوچرخه 
س��واران زرتش��تی ك��ه پي��ش از اين ني��ز  با 
دوچرخه به ش��هرهای اصفهان وش��يراز سفر 
كرده بودند ،س��اعت 10 بامداد روز سه شنبه 

21 آبانم��اه  ب��ا دوچرخ��ه به س��مت كرمان 
حركت كردند و ساعت 4 پسين روز پنجشنبه 
،بعد از 22 س��اعت ركاب زدن به پذيرشگاه 

كرمان رسيدند.
*تجهی�ز فیروز بهرام ب�ا دوربین مدار 

بسته 
دبيرس��تان فيروزبهرام به 16 دستگاه دوربين 

مدار بسته مجهز شد. 
اي��ن دوربين ها در محوطه حي��اط ، راهروها و 
دفاتر مدرس��ه نصب شده و به صورت24ساعته 
اتفاقات مدرسه را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
هزينه تجهي��زات و نصب اي��ن دوربين ها از 
دهش خانواده زنده ياد آرش جاماس��ب نژاد 
، دانش آموز س��ابق فيروزبهرام و به مناسبت 
دومين سالگرد درگذشت آن روانشاد تامين 

شده است.
*جشن آذرگان برگزار شد 

جش��ن آذرگان همراه با مراسم تجليل از مدير 
كل  س��ابق امور اقليت های دينی وزارت ارشاد 

برگزار شد.
در اين مراسم كه با همت انجمن زرتشتيان برگزار 
شد ابتدا گروه نيايش كانون دانشجويان زرتشتی 
به گاتا خوانی پرداخت و پس از س��خنرانی ، از 
سعيد تقوی مسوول پيشين امور اقليت های دينی 
وزارت ارشاد قدردانی شد. شعر خوانی و اجرای 

سرود از ديگر بخش های اين  برنامه بود .

عملی�ات اجرای�ي ف�از نخس�ت بازس�ازي 
آدری�ان تهران با مش�خص ش�دن پیمانکار 

به زودي آغاز مي ش�ود.
اين ب��از س��ازي زي��ر نظ��ر كارشناس��ان ميراث 
فرهنگ��ي صورت مي گي��رد و هزينه م��ورد نياز 

توسط نيك انديشان تامين مي شود .
چن��دي اس��ت كه 
موضوع بازس��ازي 
به  ته��ران  آدريان 
ج��دي  ص��ورت 
مطرح شده است و 
با توجه به ش��رايط 
س��اختماني  ب��د 
هاي��ي  داربس��ت 
به  كم��ك  ب��راي 
از  بن��ا  بازس��ازي 
انديش  خير  هزينه 
بسته شده است،اما 
از  ج��دي  بح��ث 

شش ماه پيش آغاز شده است.
 موض��وع بازس��ازي توس��ط هيات��ي مرك��ب از 
انجمن زرتش��تيان  اعضاي كميس��يون س��اختمان 
و  زرتش��تي  متخص��ص  تهران،كارشناس��ان 
كارشناس��ان ميراث فرهنگي بررس��ي شده است 
و در ح��ال حاضر ش��رح اقدام��ات اولي��ه براي 
اول  فاز  بازسازي 
ته��ران  آدري��ان 
مناقصه  و  نوش��ته 
انتخ��اب  ب��راي 
برگزار  پيمان��كار 
ش��ده است كه به 
انتخاب  با  زودي 
پيمان��كار  قطع��ي 
اجرايي  عملي��ات 
اي��ن  بازس��ازي 
و  قديم��ي  بن��اي 
مه��م آغ��از م��ي 

شود.

توجه اسالم به علم است نه منشا آن وباید در نظر داشت 
ك�ه 50 درصد تمدن اس�الم مدیون ایرانی ه�ا و ادیانی 

است كه پیش از اسالم در ایران بوده است.
دكتر علی اكبر واليتی مشاور مقام معظم رهبری در نشست »ارزيابی 
ارتباط فرهنگی بين هموطنان پيرو اديان توحيدی و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی و راه های توسعه و تعميق آن«، كه درسرای اهل 
قلم برگزار ش��د، با اعالم اين مطلب گفت:توجه اسالم به علم است 
نه مش��ا آن و بايد اين را در نظر داش��ت كه 50 درصد تمدن اسالم 
مدي��ون ايرانی ها اس��ت و ايراني��ان در تمدن اس��المی، حوزه های 

فرهنگی و اعتقادی، بيشترين نقش را داشته اند.
سيد عباس صالحی،معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نيز در اين نشس��ت گفت: در دوره جديد فعاليت معاونت فرهنگی 
وزارت ارش��اد از هر ايرانی با هر دين و مذهبی می خواهيم كه فعال 
و خالق حركت كند. همچنين می كوشيم نه تنها نسل جوان به ويژه 
پيروان اديان غير اسالمی از ايران مهاجرت نكنند، بلكه سرزمينی با 

فرهنگ ايرانی را بسازند و تاريخ گذشته ايران را دنبال كنند.
در ادامه اين مراس��م، پرويزاهورايي مدير مسوول انتشارات فروهر 
و مدير مس��وول ماهنامه فروهر، با تش��كر از وزارت ارشاد در زمينه 
هموار كردن راه براي چاپ كتاب هاي زرتشتي گفت :خوشبختانه 
توانس��تيم  بدون ح��ذف قابل توجهي از مطالب كتاب و نش��ريات 

زرتشتي ،آنها را چاپ كنيم. 
وی گفت: در زمينه تهيه كاغذ و ارسال نشريات به زرتشتيان سراسر 
ايران به بودجه بيش��تري نياز داريم و ما در اين زمينه با مشكل مالي 

جدي روبرو هستيم.
در ادامه اين  نشس��ت ، س��ردبير ماهنامه پيام آشوريان گفت: اديان 
توحيدي گوناگون نيازمند حمايت اقتصادي جدي دولت هستند تا 
بتوانند به فعاليت هاي فرهنگي مانند چاپ و انتش��ار مطبوعات خود 

و كتاب ادامه دهند. 
س��عيد تقوی، مس��وول امور اقليت ها در وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نيزدر اين نشس��ت با اش��اره ب��ه اينكه دربحث نش��ريات، 
13نش��ريه فعال ويژه اقليت ها داريم،گفت:درگذش��ته كاغذ دست 
ارش��اد بود و اين وزارتخانه از سهميه خود كاغذ در اختيار اقليت ها 
قرار می داد اما بعد از جريان خصوصی س��ازی و مشكل بودجه اين 
حمايت ها ادامه پيدا نكرد. در بحث خريد كتاب ها هم نمی توان اين 
آثار را برای مدارس يا كتابخانه های عمومی و مس��اجد خريداری 
كرد به همين دليل از ناش��ران اقليت 500 جلد كتاب خريداری و به 

اماكن مذهبی اقليت ها اهدا شده است.
 ريي��س انجم��ن كليميان،به هم��راه عضو هيئت تحريري��ه روزنامه 
آليك نيز از ديگر س��خنرانانی بودند كه در اين نشس��ت از نش��ر و 

شرايط ايرانيان غيرمسلمان در ايران گفتند.

دكتر اس�فندیار اختیاري نماینده ایرانیان 
زرتش�تی با مهن�دس میرمحمدي اردكاني 
اس�تاندار جدید یزد  دیدار و در رابطه با 
موارد مختل�ف مربوط به جامعه زرتش�تي 

به گفتگو نشس�تند.
در اي��ن ديدار كه دكتر محمد رضا تابش نماينده 
م��ردم اردكان در مجلس نيز حضور داش��ت در 
رابط��ه ب��ا م��وارد مختلف ب��ه وي��ژه موضوعات 

فرهنگي و اجتماعي زرتش��تيان گفت و گو ش��د.
اس��تاندار جدي��د ي��زد در اين ديدار ب��ر آزادي 

زرتش��تيان در انجام امور خود تاكيدكرد.
س��يد محمد ميرمحمدی در س��ال 1327 در شهر 

اردكان اس��تان يزد به دنيا آمده و پس از دريافت 
ديپلم در رش��ته  مهندس��ی منابع طبيعی دانشكده 
مناب��ع طبيعی دانش��گاه تهران  پذيرفته وليس��انس 

خود را از همين دانشگاه  دريافت كرده است.
مهندس ميرمحمدی كارشناس��ی ارش��د مديريت 
را  در مركز مديريت دولتی گذرانده است و در 
كارنامه خود معاونت وزير كش��اورزی و رييس 
س��ازمان جنگله��ا و مراتع كش��ور، معاونت وزير 
كش��اورزی در امور ش��يالت  و ابزيان، معاونت 
وزي��ر كش��اورزی در امور حقوق��ی و مجلس و 
اطالع رس��انی و قائم مقام حقوقی  و امور مجلس 

وزارت نف��ت را دارد.

خــبرهای کوتاه

عمليات  بازسازي آدريان تهران 
به زودي آغاز مي شود

دکتر واليتي در نشستي با اقليت هاي ديني: 

بخشی از تمدن اسالمی،
مديون ايرانی هاست 

نماينده ايرانيان زرتشتي 
با استاندار جديد يزد ديدار کرد
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اين روزها كالس هاي ديني رنگ 
ديگ��ري گرفت��ه اس��ت. كتاب ها 
رنگ و رويي پي��دا كرده،معلمان 
دين��ي در جاي��گاه  ديگ��ري قرار 
گرفت��ه اند.اي��ن روزه��ا بچه هاي 
س��وم  و  اول،دوم  ه��اي  كالس 
دبس��تان كيف به دس��ت با چند تا 

كتاب سر كالس مي روند.
اين روزها اگرچه در تهران و ساير 
نش��ين كالس  ش��هرهاي زرتشتي 
هاي ديني در همان ساختمان هاي 
قديمي و ش��ايد كهن��ه برگزار مي 
ش��ود اما تالش ش��د تا نو شدن را 
آغاز كنيم اگ��ر چه هنوز راه دراز 

و دشواري در پيش است.
چهار سال پيش،وقتي ديگر اوضاع 
ها جوابگوي  بحراني ش��د،كتاب 
قبولي  ب��راي  دان��ش آموزان  نياز 
در آزم��ون ها نبود،در يزد كالس 
ها پراكنده ب��ود و هر كس روش 
تدريس خ��ودش را داش��ت،بچه 
ها چندان عالق��ه اي به ياد گرفتن 
ديني نداشتند و سواد ديني در حد 
آموزه هاي ديني نهادينه ش��ده در 

خانواده ها بود و.....
آن وقت

 " به اين نتيجه رس��يديم كه بايد به 
طور جدي به بحث هاي فرهنگي 
و دين��ي بپردازي��م ، بچه ه��ا بايد 
اطالع��ات ديني درس��ت و خوبي 
داش��ته باشند كه اين فقط از طريق 
آم��وزگاران ديني زب��ده و كتاب 
هاي خوب و جذاب به دست مي 

آيد."
 اينها را اسفنديار اختياري نماينده 
ش��وراي  مجل��س  در  زرتش��تيان 

اسالمي مي گويد.
اما چه ش��د كه به فكر تغيير كتاب 
هاي ديني و آموزش ديني افتاديم؟ 
در سال هاي اخير بسياري از خانواده 
ها از ضايع ش��دن حق فرزندانشان 
در آزمون هاي ورودي مدارس��ي 
همچون تيزهوش��ان و نمونه دولتی 
گله م��ي كردند،اينكه كتاب ها و 
آموزش ها از استانداردهاي جديد 
برخوردار نيس��ت، در واقع مناسب 
نبودن كتاب های آموزش��ی دينی 
باعث می ش��د كه دان��ش آموزان 
در مقاط��ع مختلف تحصيلی از هر 
لحاظ متضرر ش��وند . اين موضوع 
مد نظر مس��ووالن جامعه زرتشتي 
قرار گرفت و بن��ا  بر تصميمي كه 
در  نشس��ت انجمن های زرتشتيان 
سراسر كشورگرفته شد، كار گروه 
دينی زرتش��تيان سراس��ر كشور با 
هدف يكپارچه سازی و ساماندهی 
كالس های دينی از س��ال 1388 با 
حضور انجمن ها و س��ازمان های 
مجری برگ��زار كننده كالس های 
دينی تش��كيل ش��د ،دبيرخانه اين 
كارگ��روه را نيز س��ازمان جوانان 

زرتشتی)فروهر( بر عهده گرفت .
در نخستين نشستی كه برای بحث 
درب��اره ي روش كار كارگ��روه 
اندركاران  ها برگزار شد، دس��ت 
اذعان كردند ك��ه: كارگروه ها به 
عنوان بال مشورتي انجمن ها عمل 
كرده و كارگ��روه ديني براي بهتر 

ش��دن كالس هاي ديني در آغاز 
راهي اس��ت كه م��ي تواند اندك 
ان��دك گام در راه بزرگي نهد كه 
نتيجه آن دين داري، دين باوري و 
دين ياري فرزندان جامعه زرتشتي 
است. تا در هر كجاي دنيا زرتشتي 
باش��ند و اينچنين ش��د كه نخستين 

قدم ها با عزم جدی برداشته شد.
اما مش��كالت بس��يار ب��ود،در يزد 
كالس ه��اي دين��ي در محله هاي 
مختلف در س��اعت هاي مختلف 
تشكيل مي شد و معلمان ديني اگر 
چه كت��اب واحدي را تدريس مي 
كردند اما به ش��يوه هاي مختلف و 

بدون هماهنگي يكديگر بود.
كتاب هاي دين��ي به خصوص در 

پاي��ه ابتدايي به لح��اظ اهميتي كه 
موض��وع آم��وزش دين��ي در اين 
مقطع داش��ت نياز ب��ه بازنگري و 
حت��ي تالي��ف كتاب ه��اي جديد 
داش��ت لذا كارگروه ديني با عزم 

جدي شروع به كار كرد .
در ابت��دا ب��ا هماهنگی مس��ووالن 
كالس های دينی سراس��ر كشور، 
كالس ه��ای بازآم��وزی مربي��ان 
دينی در دستوركار كارگروه قرار 
گرف��ت و اكنون بعد از گذش��ت 
حدود س��ه س��ال برگزاری آن، به 
نظر می رس��د هماهنگی های الزم 
جهت تدريس يكسان فراهم شده 

است.
همچني��ن ب��راي هماهنگ��ی بي��ن 
انجمن های زرتشتی استان يزد و با 
موافقت كليه انجمن ها، كميسيون 
دينی زرتشتيان استان يزد تشكيل و 
اين كميسيون،كالس  هماهنگي  با 
ه��اي دين��ي يزد نيزاز س��ه س��ال 
گذش��ته به ط��ور هماهن��گ و در 
ساعت مش��خص در محل  در نظر 
پرديس  )پس��ران در  گرفته ش��ده 
دانش م��اركار ي��زد و دختران در 

مدارس ماركار( تشكيل شد.
از ديگر اقدام��ات اوليه كارگروه 
حل مشكل شركت دانش آموزان 
زرتش��تی در آزمون های ورودی 
بود كه سرانجام با هماهنگی با وزير 
آموزش و پ��رورش، در امتحانات 
ورودی مدارس تيزهوشان و نمونه 
دولتی از س��واالت دينی زرتشتيان 
استفاده ش��د و از آن پس ما شاهد 
افزاي��ش قبول��ی چش��مگير دانش 

آم��وزان زرتش��تی در اين مدارس 
شديم.

در رابطه با هزينه های كالس های 
دينی ب��ا مصوبه انجمن ها و ارگان 
های زرتش��تی و اختصاص س��رانه 
كالس های دين��ی، كليه آموزش 
ه��ای دينی ب��رای دان��ش آموزان 

زرتشتی رايگان شد.
اگ��ر چ��ه اينه��ا اقدام��ات مهمی 
بودن��د اما اق��دام اساس��ی تدوين 
و بازنگ��ری كت��اب ه��ای دينی و 
برای تدريس  تربيت آم��وزگاران 

كتاب های جديد بود.
از  اينگون��ه ش��د ك��ه جمع��ی  و 
و  تعلي��م  ح��وزه  كارشناس��ان 
و  ،روانشناس��ان  تربيت،موب��دان 
ديگر متخصص��ان گرد هم آمدند 
و ب��ا توجه به اهمي��ت آموزش ها 
در مقاطع ابتدايی، كتاب های اين 

دوره در اولويت قرار گرفت .
 در اين مدت  با تش��كيل نشس��ت 
های متع��دد و مش��اوره و رايزنی 
های بس��يار، كت��اب ه��ای دينی 
دوره اول تا س��وم دبستان و كتاب 
اوس��تای اول ودوم دبستان تدوين 
ش��د و با همكاری خيرانديشان به 
ص��ورت رايگان در اختي��ار كليه 

دانش آموزان قرار گرفت.
در س��ال جاری نيزكتاب اوستای 
تدوين شده توس��ط موبد مهربان 
انجمن  فيروزگ��ری كه مص��وب 
موب��دان ب��ود عينا و ب��دون كم و 
كاس��ت كپی و در اختي��ار دانش 
آم��وزان مقاط��ع مختل��ف جهت 
اس��ت.در  گرفته  ق��رار  آم��وزش 
به تصحيح  اوس��تای جديد  كتاب 
موبد فيروزگری بخشی از اوستای 
تندرس��تی حذف ش��ده است كه 
انتقادات��ی را متوج��ه اين موضوع 
ك��رده اس��ت در حالی ك��ه موبد 
فيروزگری معتقد است كه:"اشيدر 
ماه و اشيدر بامی،ايده هايی استوره 
ای هس��تند و بر همي��ن پايه،در هر 
هزاره كس��ی پيدا می شود كه همه 
جهاني��ان به جز زرتش��تيان رانابود 
می كند و اين با باورهای زرتشتی 
هماهنگ��ی ن��دارد بلكه بيش��تر به 
اديان س��امی مربوط می  باورهای 
ش��ودو به نظر م��ن درس دادن آن 

ضرورتی ندارد".
با اين حال موبد فيروزگری تاكيد 
می كند هر كس آزاد است آنگونه 
كه اوستا را دوست دارد بخواند اما 
در كالس درس بايد به  يك روال 

و گفته آموزگار گوش داد.
اكن��ون راهی آغاز ش��ده اس��ت.

گروهی كمر همت بس��ته اند ،همه 
مقاومت ها و انتق��ادات را به جان 
خري��ده اندو قدم در راه گذاش��ته 
اند ت��ا كالس دينی رنگ ديگری 
و  درس��ت  ه��ا  بگيرد،آم��وزش 
بنيادين در عين حال جذاب باش��د 
تا نس��ل آينده آگاه ت��رو آزاد تر 
در مس��ير زندگ��ی گام نهند.اينكه 
فقط اي��راد بگيريم و انتقاد كنيم يا 
پيش��نهاد دهيم و ياری رسان باشيم 
ام��ا ،انتخاب ما برای ف��ردای بهتر 

فرزندانمان و آيينمان است.

زنگ  ديني

چند روز پيش از كوچه می گذش��تم كه همسايه پيرمان كنار در 
نشس��ته بود و مش��غول گپ زدن با چند نفر ديگر ب��ود. به او كه 
رس��يدم سالم و احوال پرسی كردم و او با خوشرويی پاسخ داد و 
در ادام��ه به آن چند نفر هم صحبت��ش گفت كه اين دختر فالنی 
اس��ت و از مردمان يزدند و زرتشتی اند. پيرزن قسم می خورد كه 
راس��تگوتر از اين زرتشتی ها نيست و بس��يار به اصول پايبندتر از 
سايرين هستند. من كه لپم گل انداخته بود از فرط آنكه به خودم 
كل��ی افتخار كردم و به خودم باليدم با چند تا مرس��ی و خواهش 

می كنم و شما لطف داريد خداحافظی كردم و گذشتم.
در راه رس��يدن به دانش��گاه ميان هياهوی ايستگاه اتوبوس و مترو 
آنی انگار درون دلم از ترديد و حس��ی غريب لرزيد. حرف های 
پيرزن مهربان همس��ايه در ذهنم دوباره مرور شد اما اين بار نه تنها 
از حس فخر و غرور خالی ش��دم بلكه ش��رمنده شدم و ترسيدم و 

بغض گلويم را فشرد.
جامعه زرتش��تی در چن��د دهه اخي��ر دچار تحوالت چش��مگير 
متعددی ش��ده اس��ت. تحوالتی گاه غرور آفرين و گاه تاس��ف 
برانگي��ز. افزايش موج مهاجرت، به وجود آمدن طالق و آمار رو 

به افزايش آن، رواج انواع اعتياد و تبعات آن و...
اين مقول��ه ها تا پيش از اين كه، خيلی هم دور نيس��ت درجامعه 
زرتشتی نبود و بدين سبب اين جامعه را از سايرين به نيكی متمايز 
ساخته بود، تمايزی كه موجب غرور و افتخار بود.اما امروز بسياری 
از اين مقوله ها در جامعه خوشنام زرتشتی اتفاق افتاده است و به تبع 

آن عواقبش دامن اين جامعه را نيز گرفته است.
آنچه پر واضح اس��ت بروز فزاينده اين مشكالت در ابعاد و گونه 
های بيش��تر در جوامع بش��ری، به ويژه جوامع كمتر توس��عه يافته 
اس��ت، اما شايد آنچه اين نوشتار را رقم زد آن است كه نيكی در 
همه ابعاد جزئی ديرينه و جدايی ناپذير از وصف زرتش��تيان بوده 
است و همين دچار ش��دن به اين مسائل و مشكالت را به شوكی 
سنگين در روزشمار پر غرور و فخر آفرين ما تبديل كرده است.

زرتش��تی كه اگر مهاج��رت كرده نه تنها س��طح زندگی خود را 
ارتقا بخشيده بلكه در دستگيری از همكيشانش نيز از تالشی دريغ 
نكرده اس��ت. زرتشتی كه هيچ ابهامی در سوگندش راه نداشته و 
چه بس��ا چنان به راس��تی اش يقين بود كه نيازی به سوگند نبود. 
زرتش��تی كه اگر پيمانی بست آن را نگسست، هرچند آن روزها، 
كه خيلی دور نيس��ت، آدم ها در خور ه��م پيمانی بودند چرا كه 
ريا و دروغ و خيانت معنايی نداشت اما حاال پيمان ها سست است 

چرا كه تغيير آدم ها هم پيمانی ها را به ترديد می كشاند.
آن روزها، كه خيلی دور نيست، زرتشتی امين بود و آنچه به او می 
سپردند در صحت و سالمت ماندنش ترديدی نبود اما حاال گويی 

امانت داری را عده ای به ساده انگاری تعبير می كنند. 
آن روزها، كه خيلی دور نيس��ت، برای مردم��ان ايران زمين تعابير 
زيبا و نيك در صفات آنها كم نداشته و برای زرتشتيان كه وامدار 

نياكانی واالمنش بوده اند نيز قدر و منزلتی دوچندان داشته .
امروز اگر سرزمين مادری ام را برچسب »در حال توسعه« زده اند، 
اگر مردمانم هويت گم كرده اند، اگر امروز تعابير و معانی اي را 
در ادبيات كشورم می يابم كه حافظه تاريخي ما از آنها در عجب 

می ماند،همكيشانم نيز از جنسی ديگر شده اند.
امروز نسلی از شمار خرد را بايد با لفظ »روانشادی« ياد كرد. اين 
در حالی است كه جامعه زرتشتی دير زمانی كه بسياری در جهل 
به سر می بردند، دانش و منشی واال داشت تا جايی كه تاريخ كم 
ندي��ده ديگرانی را كه به خيال خام تصرف به آنها تاخته و تاراج 
ك��رده. اما به بهای جان بس��ياری از آنها ك��ه گاه ما فرهنگ می 
ناميم، گاه دين، گاه هويت و ... را نس��ل ها به دوش كشيده اند تا 
به دست ما سپرده اند. حاال امروز نسل من چقدر از ميراث سخت 
پربه��ای آن روزها، كه خيلی دور نيس��ت، را ب��رای آيندگانش 

خواهد گذاشت؟
گاه از هج��وم اين فكر كه نه تنها چيزی بر آن ميراث نيفزوده ايم 

بلكه حتی به تباهی نيز كشانده ايم، بغض گلويم را می فشارد.
در ازدحام ايس��تگاه اتوبوس دوستی با من تماس می گيرد و می 

گويد فالنی از فالنی جدا شده ورفته اتريش،طرفش معتاد بوده!
و من نوش��تم با ترديد آنكه آيا نوشتن درست تر است يا قلم را به 
س��كوت كشاندن. من نوش��تم با علم به آنكه شايد اين بار نه تنها 
چند واژه بلكه همه اين س��طرها را آقای رييس به بهانه مصلحت 
انديشی اش با خودكار سبز هميشگی اش خط بزند و بنويسد »غير 

قابل چاپ«.
من نوش��تم با باور به اينكه فردا خيلي دير اس��ت.مباد كه بگوييم 

كاش....

آن روزها که خيلی دور نيست چنان بود
 و اين روزها چنين است

*سيما دينياريان

یادداشت
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ميرزا عبداهلل در محله امامزاده يحيي تهران 
كالس موس��يقي بر پا كرد و به تعليم ساز 
سه تار پرداخت. از ش��اگردان او می توان 
ش��يرازی،  فرصت  هداي��ت،  مهدی قل��ی 
ابوالحس��ن صب��ا، حس��ين فرهنگ آفرين، 
س��يد حس��ين خليفه، مهدی خان صلحی، 
اس��ماعيل قهرمانی، س��يد مهدی دبيری و 

حاج آقا مجرد ايرانی را نام برد. 
بعد از او فرزند اس��تاد، احمد عبادی ادامه 
دهنده راه اين سلس��له هنر دوست بودند و 
موسيقي را اين چنين كه در نزد ما در حال 

حاضر تدوين شده درآوردند.
زن��ده ياد روح اهلل خالق��ی در جلد دوم از 
كتاب خود به نام "سرگذش��ت موس��يقی 
ايران" داس��تان نوشتن رديف ميرزا عبداهلل 

را چنين نقل می كند كه:
 » كلن��ل علی نق��ی وزيری كه ب��ا ابراهيم 

آژنگ رييس يكی از دسته جات موزيك 
آشنايی داش��ته موضوع به نت در آوردن 
رديف ميرزا عب��داهلل را با وی در ميان می 
گذارد. ابراهيم خان هم كه عالقه داش��ته 
ردي��ف يكی از اس��تادان معاص��ر خود را 
بنويسد اس��تقبال كرده و قرار می شود كه 
به اتفاق، نزد ميرزا عب��داهلل بروند. وزيری 
می گوي��د: " همراه ابراهيم خ��ان به خانه 
ميرزا عبداهلل رفته و خدمت استاد رسيديم. 
م��ن مقصود خود را اظهار داش��تم و يكی 
از دوستان اس��تاد كه مرد س��الخورده ای 
بود ش��گفت زده ش��د و پرسيد مگر چنين 
كاری ممكن است؟ ميرزا عبداهلل با نهايت 
مهربانی خوش��حال ش��د اما نسبت به اصل 
موضوع ش��ك داشت كه ش��ايد اين كار 
مقدور نباش��د! من گفتم امتح��ان فرماييد. 
اس��تاد پذيرفت. تار را برداش��ت و شروع 

به نواختن ش��ور باال دس��ته ك��رد. من هم 
ش��روع به نوش��تن كردم تا در حدود يك 
صفحه شد. من از استاد درخواست كردم 
اگر اجازه بفرمايند هفته ای يكی دو مرتبه 
اين كار را ادامه بدهيم. ايش��ان قبول كرد 
اما گفت حاال معلوم نيست چيزی كه شما 
نوشته ايد همان باشد كه من زده ام. من هم 
تار را برداش��تم و نوشته های خود را دقيقاً 
نواختم و چون با تار آشنا بودم مضراب ها 
را هم نوشته بودم و حتی چپ و راست ها 
را هم همانطور كه اس��تاد زده بود نواختم. 
وقتی نواختن صفحه تمام شد استاد و بيان 
الممالك كه آنجا حضور داش��ت تحسين 
كردند و مقرر ش��د اي��ن كار ادامه يابد. به 
عالوه اس��تاد از من پرسيد كه غرض شما 
از نوش��تن رديف چيس��ت؟ عرض كردم 
منظور اين اس��ت كه آثار شما حفظ شود 

و اگر ش��رايط فراهم بود به نام خود ش��ما 
چاپ ش��ده و ديگران استفاده كنند. ميرزا 
عبداهلل از آنجا كه مرد پاك سرشت و بی 
حس��ادتی بود پذيرف��ت، در حالی كه می 
دانس��تم اس��اتيد ديگر اين رويه را ندارند. 
در نهاي��ت، اين كار تقريباً هجده ماه طول 
كش��يد و من هم��ه رديف هفت دس��تگاه 

ميرزا عبداهلل را بدين شكل نوشتم.«
بع��د از نگارش و تدوين دس��تگاه ها رفته 
رفته موسيقي ما شكل خاص دستگاهي را 
به خود گرفت و با اساتيدي در دوره پهلوي 
همچون استاد بنان، استاد خوانساري، استاد 
بيجه خاني و ... به اوج خود رسيد. هرچند 
تعصبات خاص موس��يقي قاجار بر آن گاه 
و بي گاه س��ايه م��ي افكند اما ب��ا درايت 
خاص اساتيد معاصر اين تعصبات كمتر و 

شرايط بهتر از قبل شد. 

نيروی شگفت انگيِز دست نيافتنی
موبديار پريا ماوندی

موسيقي دانان نامدار قاجار)قسمت دوم(           * توريا

ب�ه ن�ام خداون�د پیروزگ�ر
 خداون�د دیهی�م و ف�ّر و هن�ر   

فر يا فره، نيرويی شگفت و پر راز است كه 
رد پای آن در بس��ياری از نوشته های ايران 

باستان برجاست.
واژه ی فر كه امروزه در فارس��ی به شكوه 
و بزرگ��ی نيز برگردان ش��ده اس��ت، از 
واژه ی اوس��تايی "خورن��ه"  می آي��د. فر 
و ش��كوهی ك��ه م��ا زرتش��تيان در نماز 
روزانه ی خود در عبارت "اَهمايی َرئِسَچه 
ُخَوِرنَس��َچه" آن را از خداوند يكتا برای 
همگان، آرزو داريم. مفهومی در زمينه ی 
انسان شناس��ی مانند بسياری از كشف های 
ديگ��ری كه توس��ط ايرانيان باس��تان در 
زمين��ه ی هستی شناس��ی انجام ش��ده و به 
معادل هايی  ب��رای آن  س��ختی می ت��وان 
فارس��ی يا التي��ن يافت. ب��اری برگردان 
پارس��ی فر به زيبايی گويای آن است اما 
پژوهش��گران تا امروز نتوانس��ته اند معادل 
التين مناس��بی برای آن بيابند و با توس��ل 
به واژگانی التين و انگليس��ی كوشيده اند 
تا ش��مه ای از مفه��وم مين��وی آن را بيان 
نمايند. ف��ر در گاهان ب��ا معنايی متفاوت 
از ديگر بخش های اوس��تا بيان می ش��ود. 
باری فّر شاهنامه ی فردوسی بسيار شبيه به 

فّر اوستاست.
در گاه��ان فر، صفت اس��ت و جاماس��ب 

خواهان آن.
در ه��ات 51 بند 18 اشوزرتش��ت چنين 

می س��رايد:
»آن دانش را جاماس�ب هووگوای 
دانا كه خواستار روشنایی)ُخَوِرنآُا( 
اس�ت، در پرتو راستی برگزید. آن 
نیروی مین�وی را كه از منش پاک 
به دس�ت آید، آن را ب�ه من بخش 
ای هس�تی بخ�ش؛ آن را ك�ه ای 

مزدا، به تو دلبس�تگی پیدا كنم.«
آن  ديگ��ر  ن��ام  ك��ه  زامياديش��ت  در   
و  ف��ر  ني��روی  از  اس��ت،  كيان يش��ت 
ويژگی هايش ياد می شود. استاد پورداوود 
با نگرش بر زامياديش��ت، ف��ر را اين گونه 

تعريف می نمايد:
» فر فروغی اس��ت ايزدی، ب��ه دل هر كه 
بتاب��د از همگن��ان برت��ری ياب��د. از پرتو 
اين فروغ اس��ت كه كس��ی به پادش��اهی 
رس��د، برازن��ده ی ت��اج و تخت ش��ود و 
آسايش گس��تر و دادگ��ر ش��ود و هماره 
كامي��اب و پيروزمن��د باش��د. همچني��ن 
از ني��روی اي��ن نور اس��ت كه كس��ی در 

كماالت نفس��انی و روحانی آراسته شود 
و از س��وی خداون��د از ب��رای رهنمايی 
مردمان برانگيخته شود و به مقام پيغمبری 
رس��د و شايس��ته ی الهام ايزدی ش��ود. به 
عبارت ديگر آن كه موي��د به تاييد ازلی 
اس��ت، خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه 
نيرومن��د و هنر پيش��ه )هنرمند(، دارای فر 

ايزدی اس��ت....« 
ف��ر پرتويی مينوی اس��ت ك��ه برخالف 
فروهر، فروزه ای ذاتی نيس��ت. فروهر از 
آغاز هستی هر انس��ان توسط اهورامزدا، 
برای حف��ظ و نگهبانی و پيش برندگی او 
در وجودش  قرار می گيرد. بيان اين نكته 
نيز جالب است كه نه تنها انسان بلكه بنابر 
هستی شناس��ی، ه��ر آفري��ده ای، پرتويی 
خدايی دارد ك��ه آن را می پايد و با پيش 
برندگ��ی آن آفريده، هس��تی را به پيش 
می ب��رد. در واقع تمامی آفريدگان فروهر 
دارند؛ بعدها هاتف اصفهانی آن را آفتابی 

در دل هر ذره می نامد و می سرايد:
چش�م دل باز كن كه جان بینی
آن چه نادیدنی اس�ت آن بینی

گر به اقلیم عش�ق روی آری
 همه آفاق گلس�تان بینی

دل هر ذره را كه بش�کافی      
آفتابی�ش در می�ان بین�ی

و جالبتر اين اس��ت كه تمامی آفريدگان 
اهورام��زدا، فروه��ر دارن��د و فروهر هر 
فروه��ر آفري��دگان ديگر  با  آفري��ده ای 
انس��ان ها كه  بنابراي��ن  متف��اوت اس��ت؛ 
ني��ز،  هس��تند  خداون��د  آفري��دگان  از 
فروهرهايی گوناگ��ون دارند كه به مانند 
اس��تعدادها به ص��ورت ذاتی به انس��ان ها 
داده می ش��وند و در هر انس��انی نسبت به 
انسان ديگر متفاوت است و او را به پيش 
می برد و چنين بر می آيد كه اس��تعدادهای 

ذاتی خود بخشی از پرتو فروهر هستند.
بر می گرديم به پرتو فر، كه در اين مورد 
با فروه��ر همخوان��ی دارد يعن��ی دارای 
گونه ه��ای متفاوت اس��ت و هر انس��انی 
با تالش خ��ود می تواند به ي��ك فر ويژه 
ي��ا چندين فر ويژه دس��ت يابد. چنان كه 
گونه های بس��ياری از فر را در شاهنامه ی 

حكيم طوس ديده ايم و خوانده ايم:
- فر پادشاهی جمشيد شاه كه:  

ب�ه ف�ر كئ�ی ن�رم ك�رد آهن�ا
چو خود و زره كرد و چون جوشنا
چو خفتان و چون تیغ و برگستوان

همه كرد پیدا به روش�ن روان

- و طهمورث ديوبند:
چنان )ش�اه( پالوده گش�ت از بدی

ك�ه تابی�د از او ف�ره ی ای�زدی
برفت اهرمن را به افس�ون ببس�ت

چو بر تیزرو بارگی بر نشس�ت
- و ي��ا افراس��ياب پ��س از نگريس��تن بر 

چهره ی سياووش چنين می گويد:
نه زین گونه مردم بُ�ود در جه�ان

چنی�ن روی و ب�اال و ف�ّر مه�ان
و ديگ��ر بيت هايی كه گوي��ای گونه های 
ديگر فر هس��تند، فّر كيی يا پادشاهی، فّر 
پهلوانی، فّر مهان، فّر ايزدی، فّر همای، فّر 
دين و ديگر فرها. هر چند كه در اوستا از 
س��ه گونه فر برای انسان ها سخن می رود، 

فّر زرتش��ت، فّر آريايی و فّر كيانی.
در زامياديش��ت افزون بر برخی گونه های 
ف��ّر وي��ژه ی انس��ان ها، از ف��ّر اهورامزدا، 

امشاس��پندان و ايزدان نيز ياد شده اس��ت.
بنابراي��ن چنين بر می آي��د كه فر، ويژه ی 
اهورامزدا و آفريدگان برتر اوس��ت و به 
مانن��د فروه��ر، ديگر آفري��دگان را در بر 

نمی گيرد. 
 در نوش��ته های پهلوی چنين آمده اس��ت 
كه فر در نتيجه ی خويش��كاری ورزيدن 
ب��ه دس��ت آي��د. خويش��كاری گونه ای 
احس��اس وظيفه است كه انس��ان با مجهز 
نم��ودن خود به دانش و وجدان هوش��يار 
ب��ه آن دس��ت می ياب��د و اين احس��اس 
وظيفه، ش��وق به انج��ام كارهای نيك و 
س��ودمند در جه��ان و برج��ای نهادن نام 
ني��ك را در او بر می ا  نگيزد و هر لحظه او 
را به س��وی خدمت ب��ه تمامی آفريدگان 
هس��تی می كش��اند بدون اين كه كس��ی 
از او اي��ن كار را خواس��ته باش��د يا او را 
مجب��ور ب��دان كار كرده باش��د. انس��ان 
خويشكار)وظيفه ش��ناس( ب��ا توج��ه ب��ه 
ش��رايط و ش��كل زندگی خود، وظايف 
خ��ود را ب��رای پيش��رفت هس��تی در راه 
راس��تی می ياب��د و به گون��ه ای خودكار 
در راس��تای آن ها گام ب��ر می دارد. بدين 
ترتي��ب انس��انی فره مند می ش��ود كه در 
جايگاه خود و بس��ته به ش��رايط زندگی 
خ��ود، خويش��كاری های خ��ود را انجام 
داده، ب��ه اي��ن ترتيب نيروی ف��ر بر روان 
او تابي��ده و س��عادت و ني��ك بخت��ی و 
خوش��بختی به��ره ی اي��ن زندگ��ی و نيز 

زندگی مينوی پس از مرگ او ش��ود.
اگر چه در اس��طوره های ايران باس��تان و 
ش��اهنامه كه برگرفته از آنهاست، سخنی 

از خويش��كاری نيس��ت. فر بر دل می تابد 
ام��ا چگون��ه؟ س��خنی نمی آي��د. ب��اری 
كوچك لغزش��ی از اصول انس��انی، فر را 

از انس��ان جدا می س��ازد. 
چ��ون لحظه ای ف��رد فرمن��د، گام در راه 
دروغ و غي��ر خدا نه��د، فّر تابن��ده را از 
دست می دهد چنانكه جمشيد و كاووس 
ف��ّر خود را از دس��ت دادند. نش��انه هايی 
وج��ود دارد ك��ه ف��ر، ارث خاندان��ی به 
نس��ل های پس��ينش نيس��ت چنانكه نوذر، 
دارنده ی فّر پادش��اهی و  فّر پهلوانی بود 
اما طوس؛ پس��ر نوذر، تنه��ا فّر پهلوانی را 
يافت و هرگز نتوانس��ت به فّر كيی دس��ت 

يابد.
انس��ان فرمن��د در زندگی گيت��وی خود 
كرداره��ای ني��ك بزرگ��ی را ب��ه انجام 
ب��ه  اشوزرتش��ت  چنانك��ه  می رس��اند؛ 
واس��طه ی فّر خود، به پيامب��ری برگزيده 
ش��د، پادش��اهان به واس��طه ی فّر كيی يا 
فّر پادش��اهی به كارهای بزرگی همچون 
نابودی دي��وان و بدان، اس��تخراج آهن، 
راه گش��ايی آب ه��ا و... دس��ت می زدند 
و پهلوانان��ی كه با فّر پهلوانی خود بس��ی 

دش��منان ايران را شكس��ت می دادند. 
برخ��ی اين ني��روی ش��كوهمند را همان 
هاله ی نورانی دانسته اند كه در نگاره های 

پيامبران و بزرگان به چش��م می خورد.
واژه ی ف��ر در زامي��اد يش��ت ب��ا صف��ت 
دس��ت نيافتنی بيان شده است. چرا كه در 
اس��طوره ها، پس از آن كه فر از جمش��يد 
رها ش��د نخست به ايزد مهر پيوست، دوم 
از آِن فريدون و س��وم از آِن گرشاس��ب 
ش��د. اما پس از گرشاسب فر بالفاصله به 
كس��ی نپيوس��ت. اهريمن از اين فرصت 
بهره جسته، خواس��ت به ايران كه اكنون 
بی ياوِر فرمندان است، آسيب رساند، كه 
به خواس��ت اهورامزدا به كام نرس��يد. به 
س��بب اين مدت زمان كه ف��ر از آن هيچ 

كس نبود بدين صفت زبانزد ش��د.
اف��زون بر ايزد مهر، ايزد آبان يا اپام نپات 
نيز از پش��تيبانان فر در اس��طوره است كه 
فر را از دس��ت افراسياب كه سه بار برای 
يافتن ف��ر، خود را به دري��ای فراخكرت 

افكند، نگهبانی می كند.
در قصيده ی زامياديش��ت، سرنوش��ت فر 
ب��ه زيبايی با زب��ان نمادين اس��طوره بيان 
ش��ده اس��ت كه انديش��ه، برای دريافت 
مفهوم ژرف تری از اين نيروی ش��گفت، 

شوق انگيز است.
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فرنگيس طبق معمول پر مكنايش را روی دستش انداخته بود و راه می رفت. كسی را كه از دور می آمد شناخت. پسر خواهرش سهراب بود، حاال موقع كار 
روی سهراب و افكارش بود تا بتواند او را برای نقشه هايش آماده كند. پس جلو دويد.

وقتی به خانه رسيدند به سرعت آبی به صورتش زد و كوزه آب خنك را آورد تا جرعه ای به سهراب بدهد. در حاليكه از حسادت برافروخته بود، به ديوار تنور تكيه 
داد، آرامش از او گرفته شده بود. خوب می دانست سهراب دير يا زود دنبال همسر می گردد و زن می گيرد و او طاقت نمی آورد زنی ديگر از بابت پسر خواهرش، 

آقای دكتر، به او فخر بفروشد!
سهراب آنجا كنار خاله اش احساس غريبی می كرد. اين پا و آن پا كرد تا بهانه ای پيدا كند و از خانه بيرون برود، پس از فرنگيس پرسيد:

-خاله اگر ناهار حاضر نيست برم بيرون گشتی بزنم، چند تا نون بازاری بگيرم و بيام؟
فرنگيس هم بدش نيامد در اين فاصله با گلرخ حرف بزند، پس با سر موافقت كرد. سهراب بی طاقت بود، بلند شد و رفت چند قدمی بيشتر نرفته بود كه صدايی شنيد. 

اول بلند و بعد به فرياد تبديل شد. صدا از خانه خاله می آمد. ايستاد و گوش داد. صدای تو دماغی گلرخ را خوب می شناخت... 
كنجكاو شد و چند قدمی را كه رفته بود بازگشت. گوش هايش می شنيدند و بدنش از شدت عصبانيت جمع شده بود. او چيزهايی را می شنيد كه ديگر دلش نمی 

خواست دوباره برايش اتفاق بيفتد...
فرنگيس آرام و محكم حرف می زد اما گلرخ گاه و بيگاه در حرف های او می دويد و مدام كلمه " من نمی خواهم"،" من اين كار را انجام نمی دهم" شنيده می شد. 
دوباره افكارش او را پس زد، خوب... گلرخ كه موافق نيس��ت پس اتفاق نمی افتد؟! اگر او دخالت كند به خاله فرنگيس بر می خورد چون او از مادر و دخترش 

نگهداری می كند.
به راه افتاد و نزديك خانه خورشيد بانو رسيد. چند قدمی به خانه مانده تمام خاطرات خوب و بد زندگی اش بر سرش آوار شدند. صدايی از خانه نمی آمد و در 
محكم بسته و كلون بود. او داشت خودش را گول می زد. در ميانسالی خوب می دانست كه جوانی اش تباه شده بود و اين تباهی را نه خاله و مادرش، بلكه خودش 
ايجاد كرده بود. اگر همان موقع جلوی آنها می ايستاد شايد اكنون خانواده خوبی داشت. بی خيالی و سپردن نگرانی ها به باد برايش راحت تر بودند پس شانه هايش 

را باال انداخت... شايد تقديرش اين بوده و از آن گريزی نمی توانست.
***

حسادت گوش ها و چشم ها را می بندد، فرنگيس ديگر غرورش را زير پا گذاشته و از گلرخ به حالت زاری و التماس خواست كه حرفش را گوش بدهد چون او 
خير و سعادت برای دخترش می خواست.

سهراب در حالی برگشت كه مادر و دختر هر دو گريه می كردند، يكی برای آينده اش و ديگری  برای اينكه آنچه دلش می خواست و حسادتش را آرام می كرد.

داستـــان

خورشيدبانو)35(
 *فرانک مهربانی

اتوبوس كهنه و پر سر و صدا بود.چند بار جايش را عوض كرده بود تا بچه كنار مرغ و خروس هاي 
داخل اتوبوس نباشد و از گزند حشرات موذی كه در بدن آنها بود در امان باشد. چقدر مي بايست 
جا به جا مي ش��د تا آرامش بيابد، نمي دانس��ت! سه ماه از فوت مادر شوهرش مي گذشت، ،مدت 
ها بود كه روستايش را بي خبر ترك كرده بود، اواسط بهار بود كه خداداد به دنبالش آمده بود و 

حاال وسط پاييز....
 خورشيدبانو همانطور كه از پنجره به كوير پر از بوته هاي خار نگاه مي كرد دلش مي خواست از 

اتوبوس پياده شود و هواي خنك آبان ماه را در كوير تجربه كند.
اتوبوس ايستاد. نمي دانست چرا ولي وقت را تلف نكرد، پياده شد. آسمان را نگاه كرد، نيمه ابري 

بود ولي بيابان از باران قبلي هنوز خيس بود. بعد از مدتي اتوبوس آماده شد كه برود. به كجا؟
تصميمش را گرفت. خانه اش از مس��تاجر خالي ش��ده بود و طبق گفته پروين پول فرستاده بود كه 
خانه را تعمير كند. به آن خانه مي رفت به اميد داشتن كار جديد و اينكه خرج زندگي اش را تامين 

كند و شايد آرامش....
فهميده بود كه شوهرش فقط مي توانست مخارج خانه اش را در روستا تامين كند، تازه از آن هم 
مطمئن نبود چون هيج وقت درباره ي آن حرف نزده بودند. آنها درباره هيچ چيز حرف نزده بودند. 
وقتي تصميم به رفتن گرفت كه سه كار مهم براي خودش داشت، اول در خانه اش مستقر شود، بعد 

به دنبال كار برود و آخر هم براي زندگي و آينده اش تصميم بگيرد... 
مسافرها داشتند سوار مي شدند. دخترش هنوز خواب بود. خورشيدبانو هنوز اميد داشت. شايد اين 

اتوبوس به سمت شادي ها مي رفت...
***

پروين كنار تخت خورشيد بانو به شدت مي گريست... خورشيدبانو را در قسمت اورژانس خوابانده 
بودند در حاليكه لباس هايش خوني بود تا دكتر نمي آمد پرستارها او را حركت نمي دادند.

بلندگو مدام دكتر كش��يك را صدا مي زد تا اينكه پروين مرد ميانس��الي را ديد كه به طرف تخت 
خورش��يدبانو مي رفت در حاليكه به شدت ناراحت بود. از روپوش سفيدي كه پوشيده بود پروين 

حدس زد كه پزشك است پس جلو رفت و پرسيد: 
-ببخشيد شما دكتر هستيد؟

-بله، شما فاميل اين خانم هستيد؟
پروين جواب داد:

- نه با من همسايه و دوسته. :به او گفته بودم مراقب ماشين ها باشد كه از جلوي خانه ما مي گذرند.
سهراب پروين را نگاه كرد:

-كي اين اتقاق افتاد؟
-امروز صبح. آخه اين خانم توی درمانگاه زنان و زايمان همين بيمارستان دوباره استخدام شده، البته 
چند سال پيش هم اينجا كار مي كرد و چون بچه كوچك داشت قبول كردند كه نوبت صبح بياد. 
من از بجه اش نگهداري مي كنم. صبح وقتي به طرف خونه ما مي اومد اين اتفاق افتاده. وقتي دير 
كرد، رفتم بيرون خونه كه ديدم وسط خيابون افتاده. مردم مي گفتند موقعي كه هنوز به هوش بوده 

دستش را روي بچه اش گذاشته و كمك مي خواسته... 
سهراب اول دخترش را معاينه كرد. خوشبختانه هيچ آسيبي نديده بود فقط كمي ترسيده بود او را 

بغل پروين داد و گفت: 
-اين بچه را ببريد خونه تا به مادرش رسيدگي كنيم. 

پروين دكتر را نگاه كرد. مي خواست درباره خورشيدبانو بپرسد اما جرات نكرد. بچه را در آغوش 
كشيد و رفت در حالي كه با نا اميدي سوال هاي زيادي در سرش بود.

س��هراب سراسيمه پرستار را صدا زد تا خورشيدبانو را تميز كند. مي دانست كه تنهايي نمي تواند 
تصميم بگيرد. دستش را كه مي لرزيد در جيب شلوارش برد و در حالي كه در راهروي بيمارستان 

مي دويد با خودش حرف مي زد: 
-واي خورشيدبانو تو اينجا كار مي كردي؟ همين جا؟! من تو را نديدم؟! خدايا چه كار كنم؟ يعني 

خوب ميشه؟
در همين حالت محكم به كسي  خورد. سرش را بلند كرد. دكتر همكارش را ديد همان كسي كه او 
الزم داشت. تمام ماجرا را در حالي كه او را به طرف اتاق خورشيدبانو مي برد توضيح داد... سهراب 
صندلي اش را كنار تخت خورش��يدبانو گذاشت. همه كارهايش را به ديگران سپرد اما زمان نمي 
گذش��ت. با نگاه كردن به ساعت فهميد كه از نيمه شب هم گذشته. با گرفتن نبض خورشيدبانو و 

اطمينان از اينكه هنوز زنده است...
بيست و چهار ساعت طاقت فرسا بايد مي گذشت تا خورشيدبانو اين فرصت را پيدا كند كه حداقل 

زنده بماند... سهراب نفس عميقي كشيد، طبق محاسبه او تا فردا 10 صبح اين زمان پايان مي يافت. 
به ساعتش نگاه كرد ساعت سه صبح بود. در تاريكي، نبض خورشيدبانو را امتحان كرد اما دست 
هاي او را رها نكرد. آرام و بي دغدغه ترس از حضور ديگران به اميد  اينكه خورشيدبانو آن را بشنود 

و در بهبود او تاثير گذارد شروع به حرف زدن كرد.
-خورشيدبانو من تو را دوباره پيدا كردم، اگه مي دونستي چقدر دنبالت گشتم در حالي كه اينجا 

كنار من بودي! وقتي تو را مي بينم كه چشمهات بسته است ... 
در حالي كه اش��كهايش س��رازير مي ش��د س��ختي هاي خودش و خورش��يدبانو را به ياد آورد و 
اينكه مجبور ش��ده بود دوباره كار كند اما هيچ كدام در آن موقع مهم نبودند مهم به هوش آمدن 

خورشيدبانو بود.
-خورشيد بانو چشم هات را باز كن و حرف بزن. من هيچ جا نمي رم تا تو چشم هات را باز كني.

طاقت نياورد و با دس��ت اش��ك هايش را پاك كرد. چند جرعه شير گرم را كه پرستار آورده بود 
نوشيد. دم دماي صبح وقتي كه »ورهرام اهورا داده در كالبد پرنده اي بزرگ با بال هاي گشاده به 

پرواز در مي آيد هنگامي است كه بي خوابان به خواب مي روند و بيماران بي حال مي شوند...«
 پلك هاي سهراب سنگين شد و به خواب عميقي رفت، گرچه اين خواب طولي نكشيد اما خواب 
عجيبي ديد: »خورشيدبانو به صورت جواني اش در ميان صحرا مي دويد و سهراب هرچه او را صدا 
مي زد انگار صدايي از گلويش بيرون نمي آمد. براي آخرين بار كه او را صدا زد خورش��يدبانو به 

طرفش برگشت«
سهراب سراسيمه در حالي كه خيس عرق بود بيدار شد. قلبش تند تند مي زد. نور آفتابي كه از الي 
ش��كاف پرده اتاق روي ديوار افتاده بود آمدن روز ديگري را خبر مي داد. ساعت را كه نگاه كرد 
حدود هفت بود. تنها چند ساعت ديگر مانده بود اما او ديگر طاقت نداشت، پس بلند شد بايد كاري 
مي كرد اما نمي دانست، پس از در اتاق بيرون رفت و به برستار سپرد كه مراقب خورشيدبانو باشد. 

چند قدم نرفته بود كه صداي پرستار سكوت بيمارستان را شكست.
-دكتر! دكتر!

سهراب دويد و جلوتر از پرستار وارد اتاق شد. پرستار خورشيدبانو را مي شناخت و مدتي همكار 
بودند. نگاهش رو به خورشيدبانو به سهراب گفت: 

-دكتر! خورشيدبانو براي چند لحظه چشم هايش را باز كرد. 
س��هراب دست خورشيدبانو را گرفت تا خودش نمی ديد باور نمي كرد. سرش را نزديك گوش 

خورشيدبانو برد و آرام صدايش زد:
-خورشيدبانو منم سهراب. دوباره چشمهات را باز كن.

چند دقيقه طوالني گذش��ت و درست مثل اينكه از خواب بيدار شود خورشيدبانو چشم هايش را 
باز كرد. دور چشمانش تيره و گود افتاده بود. سعي كرد حرف بزند، لب هايش بي رنگ بودند و 

صدايش به سختي در مي آمد.
-حال بچه ام... دخترم...يگو حالش خوبه؟!

سهراب هنوز دست خورشيدبانو را در دست داشت آن را محكم فشرد و گفت:
-خوبه، خيالت راحت باش��ه حتي يك خراش هم برنداشته. اونو به پروين خانم سپردم، اسمش را 

درست گفتم؟
خورشيدبانو به سختي خنديد. آنقدر خيالش راحت شده بود كه ديگر نيازي نمي ديد سوالي بپرسد. 
خيال سهراب هم راحت شد. بيست و چهار ساعت تقريبا تمام بود. خورشيد بانو شانس آورده بود. 
مي توانست روزها حتي ماه ها طول بكشد تا به هوش آيد. پرستار پرده اتاق را كنار زد. خورشيد بانو 
يك آفتاب و يك صبح  ديگر را با چش��م هايش مي ديد ... اميد داشت پروين دخترش را بياورد، 

او سهراب را پيدا كرده بود.
لب هايش را به سختي باز كرد:

-انگار داش��تم خواب مي ديدم... توي يك دش��ت گل، آزاد مي دويدم نزديك پلي رسيدم پل از 
زمين باالتر بود و پايين پل داشتند دايره مي زدند. چند پله مانده بود باالي پل برسم كه كسي صدايم 

زد.... تو بودي سهراب .وقتي صدايم زدي چشم هايم را باز كردم.
سهراب با حركت دست او را وادار به سكوت كرد. خورشيدبانو هنوز خيلي نياز به مراقبت داشت و 
اولين كار اين بود كه ببيند جايي از بدنش شكسته يا ...به خانم پرستار گفت به دنبال دكتر همكارش 

برود.
وقتي خانم پرستار رفت سهراب لبخندي از خوشحالي بر لبانش بود. به خورشيدبانو نگاه كرد. چند 
حلقه از موهايش از زير روس��ري روي پيش��اني اش افتاده بود و با آن صورت رنگ پريده و خسته 

هنوز زيبا مي نمود.



مش
هما
شپ 
اج
و ه
سپ
- ه
بآپ
انا
9با
بآ
 پرا
وان
م9
را
شه
پراا
آپ9
پج
وپه
سا
پون
انو
نا

می
ـر

رگ
ــ

س

7

امروز صبح من رفته می باشم نون بربری گرفته 
باشم . هوا كلی بارون زده می باشد و من خيلی 
برای خري��دن نون ذوق مرگ مي��دارم . ما از 
ديش��ب زندگی جدي��دی رو تجربه كرده می 
باشيم. البته منظور از ما ، من و بابايم می باشيم. 
چون از ديروز صاحبخونه با لقد مارو از خونه 
اش بيرون انداخته اس��ت و مامانيم كه كال در 
همه چيز ش��ريك زندگی می باشد رفته است 
به خونه سوسن جون  و گفته می باشد هروقت 
خونه جديدی گرفتيم برمی گردد. برای همين 
م��ن وبابايم ديش��ب را در خيابون خوابيده می 

باشيم و به ما كارتون خواب می گويند.
م��ن تا حاال نمی دانس��تم كارت��ون خوابی چه 
چيزی می باشد. فكر می كردم كارتون خواب 
كسی می باشد كه يك مشته سی دی كارتون 
تام و ج��ری ، كاله قرمزی ، باب اس��فنجی و  
غيره می ريزد زمين و روی آن می خوابد نگو 
كارتون خواب يعنی اينك��ه توی اين كارتون 

مقوايی ها بايد بخوابی. 
بله ما از ديشب كارتون خواب شده می باشيم. 
كارت��ون خواب��ی خيلی باحال می باش��د. اوال 
رختخواب نميداری كه هی مجبور بشوی پهن 
ي��ا جمعش كنی. از اون ط��رف چون كارتون 
دستش��ويی نم��ی دارد مجبور نمی باش��ی هی 

مس��واك بزن��ی و ك��ف 
خميردن��دون رو ق��ورت 
بده��ی. ت��ازه ش��م وقتی 
ميروی  داش��تی  دبليوسی 
دي��وار. خالص��ه  پش��ت 
كارتون خوابی را دوست 

می دارم.
ديشب كلی بارون ميومد 
و ما ت��ازه فهميديم بارون 
چق��در خيس می باش��د. 
قب��ال كه خون��ه خودمون 
بارون��ش  فق��ط  بودي��م 
ص��دا م��ی داش��ت ولی 
ديش��ب كلی خيس آب 

كشيده ش��ده بوديم. بابايم هم كارتون خوابی 
را دوس��ت می دارد . وقتی كه س��رم را روی 
پاهايش گذاشته بودم برايم شعر زير رو خوند :

تلنگر ميزند پيوسته باران 
به روی كله ما در خيابان

كه سگ هم توی شهردارد پناهی
نجنبيم ، توی سرما  می دهيم جان

من خيلی دلم برای بابايم می سوزد. او هی زور 
می زند تا آدم س��الم و پاكی باش��د ولی همه 
ب��ا اون دعوا می كنن��د وتحويلش نمی گيرند. 
يادم می باش��د مامان��م اون قديما كه هنوز آقا 
صاحبخونه مارو با لقد بيرون ننداخته بود يك 
روز كه سوس��ن جون هم خونه ما بود به بابايم 
گفت : آدم  حس��ابی آخه ت��و چه جور مردی 
می باش��ی. چرا از بقيه چي��زی ياد نمی گيری. 

يارو رفته به بهون��ه اينكه پول نمی دارد ، توی 
خونه انجمن نشسته وقرار است بعد از سه سال 
اونج��ا رو خالی كند ولی االن كلی س��ال می 
باش��د كه با اجاره كم اونج��ارو تخليه نكرده. 

همون روزا بابايم گفت :
اگر بنده بميرم در لجن ها 

 نگيرم خانه ای از انجمن ها 
چرا ؟ چون خانه اش دارد دوصد حرف

چه بهتر، بشنوم ُغرهای زن ها 
بع��د از اي��ن ش��عر ه��م مامانيم كل��ی حرف 
عشقوالنه بی تربيتی به بابايم گفت و چند روز 
قهركرد ورفت . يكروز هم دايی كامی با كلی 
ذوق به باباي��م گفت : خبرداری ارگاني ديگر 
از چند تا س��اكن پير ف��الن موقوفه ، كلی پول 
بابت بازسازی خانه های آنجا گرفته می باشند 
، در ضمن بعد از بازس��ازی ه��م اجاره خونه 
اين بنده خداهارو باال برده می باش��ند. كجای 
دنيا ديدی هم پول بازس��ازی بدهند هم اجاره 
بيشتری ؟ بابايم بعد از شنيدن اين خبر به دايی 

كامی گفت :
چرا هی ميزنی حرف پشت همكيش

 به ما چه كه اجاره اش شده بيش
خبر پخش ميكنی عين من وتو

دماغت چون LNBروی يك ديش
دايی كامی هم كلی از دست 
بابايم ش��اكی شد و گذاشت 
رفت. م��ن هم ب��ه خاطر اين 
همه هن��ر بابايم در ش��اعری 
حال ك��ردم و به دم��اغ دايی 

كامی خنديده می باشم . 
هوا خيلی بارونی تر شده می 
باش��د وهمينجوری اگر قرار 
باش��د ببارد فردا بايد مارو از 
ت��وی جوي ه��ای كهريزك 
جمع كرده باشند. من حسابی 
ترس��يده می باش��م و اش��كم 
سرازير شده می باشد . بابايم 
تا اش��ك مرا می بين��د ، می 

گويد :
چرا فرزند نازم اشك می ريزی ؟

نكنه داری تو ترس از مريضی ؟
ببين خيس خورده چركهات زير بارون

مثه گلبرگ گل ناز وتميزی 
من هم ديگه از دس��ت بابايم عصبانی شده می 
باشم وبا همان زبان آقا شاعرها به او می گويم :

باباجونم داری ميگی توهذيان
چرا می خندی تو در زير باران

به زير سقف كارتون هی ميگی شعر
شدی عين بابا طاهرعريان 

بعد از ش��نيدن اين شعر بابايم با يك لقد من را 
از زير كارتون به بيرون پرتاب كرد و در حال 
حاضردارم در كنار گربه محلمون برای ش��ما 

مطلب می نويسم . 

کارتون خوابی باباطاهر عريان
 کودک نفهم

افقی:
1 –واحد مسافت در قديم –نام – ميوه ای ريز و ترش مزه كه از آن مربا نيز درست می كنند .

2 – رسم كننده – نگهبان آتش – زين ساز . 
3- نحس – شيخ اشراق – آزاد . 

4- كلمه ای در مقام شگفتی– اهل كشور هفتاد ودو ملت – مريخ – تكيه دادن .
 5- هزاروصدويازده – بيماری اغنيا . 

6- دختر اشو زرتشت  اسپنتمان – خاص تر – چوب قيمتی . 
7 – سر – سرمای شديد – ميوه نيوتن .

8 – قومی كهن – حرف زيادی – خاندان – حيله .
9 – قسمتی از شعر – مترجم كتاب كليله ودمنه وخداينامه كه در 63 سالگی  به قتل رسيد 

– راه .
10 – دندان های نيش –گردش – كتابی از هومر . 

11 – نوعی تفنگ قديمی – رودی در عراق . 
12 – محكم كردن – كاستن – زمين شوره زار – نتی است . 
13 – چين پيشانی – شاهكار ادبيات اساطيری ايران – پشت . 

14 – شغال حيله گر – نوعی شيرينی – آتش . 
15– كاخی در تخت جمشيد – گيره – از اجزا  وجود آدمی .

عمودی:
1 –از نخستين پيروان اشو زرتشت اسپنتمان– موسيقيدان نامی زمان ساسانيان .

2 – نفوذ كردن –شيفته ويس – آرامگاه زرتشتيان در قديم . 
3 – پدر نريمان – نام قديم يزد – پسوندی به معنای دارنده .

4 – رطوبت – قسمت وهر بخش از يسنا را گويند – عمارت حكومتی – كلمه تنبيه در مقام اگاهی .
5 – شاعر سده    ششم هجری - وسيله آب دادن گياهان .

6- هديه كردن – نيك – پسر گودرز پهلوان ايرانی . 
7 – هموطن ترك زبان – وسيله نقاشی – سنگ آسمانی . 

8 – درخت آزاده – كالم –رفتار سياسی – دم .
9 – محكم وثابت – راستی – وسيله برای پرواز . 

10- وحشی ها – طرز خواندن حرفی از الفبا – شهری دراستان گيالن . 
11- بيماری زردی – امانتی . 

12- خاك صنعتی –فلز يست – درخت اعدام – واحد مقياس سطح . 
13 – جرقه – زبان باستانی هندوستان وخط كتاب ودا – حق برخی كشور ها در سازمان ملل .

14 – تنبل – عامل برخی از بيماری ها –  وحی والهام .
15- وزير خردمند زمان اشو زرتشت اسپنتمان – چهره ماندگار زرتشتيان 

طراح:سهراب باستانی

جدول
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شما کی باشيد
* بهرام دمهری

آن روزها همه كارها هماهنگ با طبيعت، 
يا ش��ايد به قول بعضی ها تس��ليم طبيعت 
انج��ام می ش��د. وقتی بهار فرا می رس��يد 
همراه با پرندگان مهاجر و همچون پرستو، 
كوچ س��اليانه خ��ود را آغاز م��ی كرديم. 
لحاف و تش��كمان را از اتاق های تاريك 
و دربس��ته به پس��كم منتقل م��ی كرديم. 
براس��تی همراه صدای پرستوها از خواب 
بيدار می شديم و رقص آنها را روی تاب 
هاي��ی كه زير س��قف ها بس��ته بوديم می 
ديديم ت��ا اينكه جوجه ه��ای آنها از النه 
های گلی كه با چه ظرافتی س��اخته بودند 
و هن��گام گرفتن غذا يك ص��دا دور النه 
ش��ان سرك می كشيدند نگاه می كرديم. 
ولی نكته اينجاس��ت كه مادر اين پرستوها 
عدال��ت را رعايت می كرد و هر دفعه كه 
می آمد به دهان يك��ی از آنها غذايی می 
گذاشت و دوباره می رفت. چقدر رعايت 
عدال��ت بي��ن بچه ه��ا از طرف م��ا پدر و 
مادرها مش��كل است و ش��ايد بعضی از ما 
نمی خواهيم عادل باشيم و به اندك بهانه 

ای يكی را بر ديگری ترجيح می دهيم.
بگذريم، آن روزها اگر نمی خواستيم هم 
مجبور بوديم صبح زود بيدار شويم چون 
مادر و پدر برای كار روزانه در خانه شور 
و شوقی ايجاد می كردند و از اين نظر ذره 
ای كوتاه نم��ی آمدند چون م��ی گفتند: 
كسی كه بعد از برآمدن خورشيد بخوابد، 

شيطان در روح و جسمش نفوذ می كند!
در دهه س��ی هنوز شغل هايی مثل مسگر، 
لحاف دوز، پيله ور و ... در محله با صدای 
خ��ود جار می زدند و آمدن خود را اعالم 
م��ی كردن��د. آن زمان ها تم��ام لحاف و 
تشك ها از پنبه درس��ت شده بود. پارچه 
روي��ه لحاف ها، بافت خانم های خانه بود 
و اكث��را پنب��ه داخل آن توليد م��رد خانه. 
لحاف دوز با كمان و موس��ته و اگر الزم 
بود با چرخ دستی خود می آمد و در يكی 
از پس��كم های خانه، چادر ش��ب بزرگی 
په��ن می كرد. اگ��ر پنبه تازه و ن��و بود با 
چرخ دس��تی كه دو غلط��ك را روی هم 
م��ی چرخاند پنبه دانه ها را از پنبه جدا می 
كرد و سپس موسته كه به زه كمان می زد 
پنبه را روش��ن و پفكی می ساخت. بعد از 
چند س��ال لحاف و تش��ك های كهنه نيز 
بازسازی می شد. رويه آنها عوض می شد 
و پنبه دوباره با كمان زده می ش��د و  نو و 
تميز می شد. به اعتقاد من هنوز اين لحاف 

و تشك های پنبه ای بهترين است.
در ي��زد و در آن زم��ان چهار فصل س��ال 

كام��ال از هم متماي��ز و جدا ب��ود. بعد از 
به��ار و هن��گام گرم��ا با همي��ن لحاف و 
تش��ك به پش��ت بام م��ی رفتيم و س��پس 
نيم��ه های ش��هريور ماه دوباره به پس��كم 
می آمديم و در  زمس��تان ب��ه اتاق ها نقل 
مكان می كرديم. گذراندن بهار و تابستان 
و پاييز آس��ان و بی دردسر بود و با ييالق 
و قش��الق، از طبيعت بهره می برديم ولی 

سرما و زمستان برايمان سخت تر بود.
برای فصل زمستان از ماه ها پيش تدارك 
الزم انديش��يده می ش��د. آنها كه داشتند، 
گوس��فندی را قورم��ه م��ی كردن��د. آنرا 
داخل ديگ يا خمره كوچكتر می ريختند 
و آنها كه نداش��تند، پيه و دنبه گوسفند را 

آب می كردند 
و روغ��ن پي��ه 
غذای  دنب��ه  و 
چ��رب و گرم 
زمس��تان ب��ود. 
آرد و حبوبات 
در خمره  حتما 
ه��ای كوچك 
بزرگ��ی  و 
اين  ب��رای  كه 
ت  ال محص��و
ه��ا  خان��ه  در 
پي��دا می ش��د 
بايد پر می شد 
ت��ا زمس��تان به 
نگذرد.  سختی 
س��وخت  برای 
هن��وز  چ��ون 
ساير  و  بخاری 
وس��ايل گ��رم 
وجود  كنن��ده 
نداش��ت تا می 

توانس��تيم از خار و درخت هايی كه بريده 
شده بودند به خانه می آورديم و عالوه بر 
آنها از ل��رد )LARD( باالی محله، چند 
من چ��وب های تاق م��ی ريختيم و وقتی 
ساربانان بارهای درمنه، كه بوته هايی نرم 
است، برای فروش می آوردند آنها را هم 
انبار می كردي��م. بعضی از خانواده ها كه 
وضع بهتری داشتند چند من زغال هم می 
خريدند ولی آنها كه نداشتند از تابستان به 
فك��ر فضوالت ش��تر و گاو بودند. آنها را 
خش��ك می كردند تا در زمستان استفاده 
كنند. همه اين وس��ايل، افراد را گرم نمی 
كرد به ويژه در شب های زمستانی كوير. 
در اينجا بود كه ارزش گرمايی اين لحاف 

و تش��ك های پنبه ای مش��خص می شد. 
اگ��ر منقلی از چوب های س��وخته ش��ده 
پر می ش��د، چند ساعتی بيش��تر دوام نمی 
آورد، كس��ی به آن اهميت نمی داد. همه 
م��ی رفتيم زير لح��اف و اگ��ر خيلی هوا 
سرد بود شال چهارتخته ای كه به بزرگی 
لحاف بود هم م��ی انداختيم روی لحاف. 
اين ش��ال های چهارتخته ديگ��ر در بازار 
نيس��ت چون آن زمان ها با پش��م بافته می 
شد و بيشتر برای حمل كاه و علف خشك 
كه جای زيادی الزم داش��تند استفاده می 
ش��د ولی در شب های زمس��تان به عنوان 
مكمل لحاف و برای جلوگيری از س��رما 

هم كاربرد داشت.
پش��می  لب��اس 
ج��وراب،  مث��ل 
دس��تكش، كاله و 
ژاكت هم به وسيله 
خانم های خانه دار 
بافته می شد و آنها 
س��ركوچه  وقت��ی 
ه��م م��ی آمدند يا 
وقت��ی با هم حرف 
می زدند دستش��ان 
مش��غول بافتن بود. 
بودم  ش��نيده  حتی 
گفتن��د  م��ی  ك��ه 
خانمی در محله ما 
ب��وده كه  وقتی در 
تاريكی می خوابيد 
ه��م ج��وراب می 
روز  ه��ر  بافت��ه! 
كاالهای  هم  صبح 
بافته ش��ده خود و 
را می  همس��ايه ها 
ب��رده ب��ازار و م��ی 
فروخته. همه اينها يك پيام دارند و آن هم 
زحمت كش بودن اين زنان سخت كوش 

براستی انسان.
كارهای زمس��تان به اينجا ختم نمی شود. 
چون در اين فصل كار زراعت و كش��ت 
و كار تعطي��ل ب��ود، ه��ر روز صبح مردم 
در باغچ��ه ای كه تقريب��ا بالصاحب بود، 
جمع می ش��دند و از نعمت نور و گرمای 
خورش��يد بهره می بردند. مردها بيل های 
خود را كنار ديوار می گذاشتند و خود در 
پناه آفتاب روی زمين می نشس��تند. وقتی 
ه��وا كم كم گرم تر می ش��د بحث ها نيز 

داغ تر می شد.
ن��ور و ح��رارت آفتاب باع��ث تحرك و 

ش��ادابی می شود و اين اختصاص به انسان 
ه��ا ندارد بلك��ه موجودات ري��زی كه در 
آن زمان ها به دليل نبود بهداش��ت فردی 
و گروهی، در موی س��ر و الی درز لباس 
بعضی ها النه كرده بودند هم به جنبش در 
می آمدند. خودم شاهد بوده ام كه بعد از 
گرم ش��دن، بدن ها خارش می گرفتند و 
بعد از جستجويی ساده می توانستی شپش 
ها كه حش��ره موذی و خونخواری است، 
را ببينی و آنها را بكش��ی. اينها را نوشتم تا 

بپردازم به اين خاطره.
 خدابخ��ش )ن��ام مس��تعار( ك��ه راه��ی 
هندوستان ش��ده بود، در آنجا هم نتوانسته 
ب��ود كاری پيدا كن��د يا به ق��ول يكی از 
دوس��تان وقتی كس��ی در اينج��ا نتواند يا 
نخواه��د كاری انجام ده��د، در مملكت 
غري��ب هم نمی تواند. ب��ه هرصورت بعد 
از يك س��الی برگش��ت. من هم مثل بقيه 
افراد محل كه هر وقت كس��ی از سفر می 
آم��د راهی خانه اش می ش��دند و به قول 
مع��روف از او ديدنی م��ی كردند همراه 
مادرم ب��ه دي��دن خدابخش رفت��ه بودم. 
روی تكه فرشی نشسته بود. زير شلواری 
راه راه و س��دره ای ه��م به تن داش��ت. 
ي��ادم می آمد كه لهجه اش عوض ش��ده 
ب��ود يا ع��وض كرده ب��ود! هركس وارد 
می ش��د، با آب و تاب از خاطرات س��فر 
خود می گفت. از طرز لباس پوش��يدن تا 
خوراك��ی های آنجا حكايتی داش��ت. از 
زرتش��تيان يا پارسيان می گفت كه ارباب 
و پول دارند. می گف��ت هر ايرانی كه به 
آنج��ا می رود اول باي��د در خانه يكی از 
پارسيان چند ماهی خدمت كند، اگر آنها 
تش��خيص دادند آن وق��ت او را به بازار 
می برن��د و اجازه می دهند ت��ا در مغازه 
يا رس��توران آنها كار كن��د. همه مات و 
مبهوت س��خنان خدابخ��ش را گوش می 
داديم كه خورش��يد خانم كه زن مسن و 
بی كس��ی بود وارد ش��د. بعد از س��الم و 
احوالپرسی نشست. خدابخش رو كرد به 
خورش��يد و گفت: "شما كی باشيد؟" من 
ش��ما را به جا نمی آورم. خورشيد خانم 
هم نام��ردی نك��رد و بی مقدم��ه گفت: 
همس��ايه، منم خورشيد. خانه ام در باغچه 
مهر. يادت رفته كه زمستان پارسال با هم 
كن��ار آفتاب ش��پش ه��ای يكديگر را به 

كمك هم می كش��تيم! 
آيا قبول داريد اين داستان شبيه آنی است 
كه برای ش��ما ه��م در برخ��ورد با بعضی 

آدمها اتفاق افتاده است!
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