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 تحويل سال نو در زيارتگاه هاي زرتشتيان

نوروزخوانی

نشانی آشنا
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حاال ديگر زمس��تان ب��ار و بنه اش را 
جم��ع ك��رده و به گوش��ه اي نهاده تا 
در كوتاه زماني ديگر راهي ش��ود ،تا 
به حقيقت بپيوندد اين بيت آن ش��اعر 

نام��ي     ك��ه:
"آن همه ناز و تنعم كه خزان 

مي فرمود
 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد" 
و به��ار مي آيد.در مقدمش به رس��م 
پيش��ينيانمان گ��رد وغب��ار از خانه و 
كاش��انه بر مي گيري��م. رخت ولباس 
ن��و بر مي كنيم وس��ياهي ها و غبارها 
را مي زداييم. گل و سبزه و آينه و... 

مي چينيم و به انتظار مي نش��ينيم. 
آنقدر م��ي دويم ومي دوي��م تا همه 
چيزرا مهياي آمدن��ش كنيم،آنگاه با 
ش��ادماني پذيرايش باشيم. اما ساعتي 
كه گذش��ت .همه چيز تمام مي شود. 
آن همه شور و ش��وق و دويدن ،آن 

همه انتظار براي رس��يدنش و...
انگار رس��م ما آدميان اس��ت كه در 
انتظ��ار بمانيم و آنگاه كه فرا رس��يد 

ب��از در انتظ��اري ديگ��ر ...
نگاه��ي ب��ه زندگ��ي روزم��ره م��ان 
،دوي��دن ها و رس��يدن هايمان و.. به 
خوبي نش��ان م��ي دهد ك��ه راه گم 
ك��رده اي��م. لذت ب��ردن و ش��ادمانه 
زيس��تن را فراموش كرده ايم و بهار 
پيش��كش نيكانمان اس��ت براي به ياد 
آوردن خ��ود و ن��و ش��دن و اندكي 
تفكر در زيس��تن ك��ه آن را هم اين 
روزها، در عصر ماشين و سرعت گم 

ك��رده اي��م.
 ن��وروز زمان نو ش��دن اس��ت. زمان 
عزم��ي  در  كاش  اس��ت.  رس��تاخيز 
همگان��ي ب��راي ن��و ك��ردن زندگي 

هايم��ان ب��ه پ��ا    خيزي��م.
راس��تي  چ��ون  هاي��ي  آم��وزه 
ش��اد  و  ب��ودن  درستي،ش��اد  و 
زيس��تن،احترام و حرم��ت نهادن و... 
را بار ديگ��ر در وجودمان زنده كنيم 
و هم��ه چيز را به گ��ردن اين عصر و 

زندگ��ي نيندازي��م.
به��ار ي��ادآوري اس��ت. ي��اد آوري 
و  زندگي.اينكه دمي هس��ت  مج��ال 
دمي نيس��ت . اينكه بهار پاينده نيست 

آنگونه كه خزان نيز رفتني اس��ت.
به��ار يعني دمي غنيمت اس��ت براي 
زندگ��ي كردن نه دوي��دن و ادعاي 

زن��ده ه��ا را در آوردن .
كاش ب��ا به ي��اد آوردن فلس��فه همه 
پش��توانه ه��اي فرهنگ��ي و ديني مان 
راه بهت��ر زيس��تن را برگزينيم و خود 
و ديگران��ي را از م��رداب روزمرگي 
ها ، خس��تگي ها و نا سپاسي ها نجات 

دهي��م  . 
نيك بينديش��يم،نيك بگوييم و نيك 
انجام دهيم،قانون اش��ا را پاس داريم 
و باور كنيم سوشيانت بودن را در هر 

عرصه اي كه هس��تيم.
 انتخاب كنيم بر پايه خرد و مس��وول 
باش��يم بر انتخابمان  و بي ش��ك اگر 
اين آموزه هاي ب��زرگ پيامبرمان را 
زندگ��ي كنيم.دنيايمان ب��ه گونه اي 
ديگ��ر خواه��د بود. به رن��گ زيباي 

زندگي ،ش��ادي و   س��پاس. 

نوروزتان پیروز

ســــرمقـــــاله

ن�و بوی بهار می رسد س�ال  تحوي�ل  آيی�ن 
ه�اي  زيارت�گاه  هم�ه  در 
زرتشتیان برگزار مي ش�ود. 

در تهران با وجود پروژه بازسازي 
آدري��ان )آتش��كده (تهران،اي��ن 
م��كان در روز 25 اس��فندماه ب��ا 
برگزاري آخرين گهنبار سال براي 
مراس��م تحويل سال نو آماده شده 
و همكيش��ان مي توانند در ساعت 
تحويل س��ال در آدري��ان حضور 
دره��اي  باش��ند.همچنين  داش��ته 

ش��اهورهرام ايزد نيز بر روي همكيش��ان 
باز خواهد بود تا س��ال ن��و در اين مكان 
مقدس و با خواندن نيايش جمعي توسط 

همكيشان آغاز شود. 

در يزد نيز درآتش��كده ه��اي همه محله 
ها براي حضور همكيش��ان ب��از خواهد.
)هماب��اي( ي��زدآن  اتش��كده  همچني��ن 

از نخس��تين س��اعت هاي نوروز پذيراي 

بازديدكنندگان خواهد بود.
و  دركرمان،شيراز،كرج،اصفهان 
اهواز نيز مراس��م تحويل س��ال نو 
در آتش��كده ها برگزار مي شود. 
در ش��يراز باغ وقف��ي در روزهاي 
پذيراي همكيشاني خواهد  نوروز 
بود كه اين ش��هر را براي س��فر بر 
م��ي گزينند. در كرم��ان نيز موزه 
زرتشتيان وآتش��كده براي بازديد 
گردش��گران آماده ش��ده اس��ت. 
همكيش��ان كرجي تحويل سال را 
مي توانند  در خانه دولت در ش��اورهرام 
اي��زد بگذرانند و در اصفهان پذيرش��گاه 
اي��ن ش��هر پذي��راي مس��افران همكيش 

خواهد بود. 

نماينده زرتش�تیان در مجلس ش�وراي 
اس�امي در پیام ن�وروزي خود تاكید 
ك�رد: بکوش�یم تا جهان�ی آبادتر برای 

يکديگر بسازيم.
دكتر اسفنديار اختياري در متن پيام نوروزي 

خود آورده است:
بهار دل انگيز از راه می رس��د. با هزاران اميد 
ب��رای زندگان��ی نو. ن��وروز باس��تانی با همه  
زيبايی ه��ا و تازگی هاي��ش، پيام��ی فراموش 
نش��دنی به هم��راه م��ی آورد. پيام��ی كه به 
ديرينگ��ی هزاران س��ال اس��ت و به پش��توانه 
دان��ش و فرهن��گ. ش��كوفه به��اری با خود 
پيام��ی فراموش نش��دنی به هم��راه می آورد. 
می آيد تا به يادمان بياورد كه هميش��ه نوزايی 

و فرش��كرت همراه با راس��تی، رمز زيبايی و 
ماندگاری است. 

با فرا رس��يدن نوروز، جشن زايش پيام آوری 
بزرگ، ب��ه زايش دوباره طبيعت، ش��كوهی 
صد چندان می بخش��د. سالگرد زايش بزرگ 
پي��ام آور آريايی "اشوزرتش��ت اس��پنتمان". 
مردی ب��زرگ ب��ا انديش��ه ای به روش��نی و 
درخشندگی آفتاب، به زاللی آب، به ژرفای 
دري��ای نيلگون و تازگ��ی جوانه های بهاری. 
پيام آوری كه سخنانش هميشه تازگی خاص 

خود را دارد.
 پيام راستی، نيكی در انديشه و گفتار و كردار، 
جس��تجوی ش��ادمانی خويش در خوشبختی 
ديگ��ری و هزاران پيام تازه كننده  انديش��ه و 

روان، ارمغان و پيش��كش 
بهاری اين ابرمرد است به 
مردم جهان. خوشا به حال 
بزرگمردی  چني��ن  كه  ما 
و  گهرخي��ز  خ��اک  در 
انسان ساز ايران زمين ديده 
به جهان گش��ود و سرود 
يكتا و  پروردگار  پرستش 
ب��ی همتا را برای اولين بار 

از اين ديار به گوش جهانيان زمزمه كرد.
اي��ن بهار و نوروز با ش��كوفه های زيبا را با 
همه يادها و خاطره ها، با همه خوش��بختی 
ها و آرامش ها به شما گراميان خجسته باد 

می گويم.

ايرانی�ان در پروژه تدوي�ن ويرايش 
جديدی از اوستا مشاركت می كنند.

تدوي��ن ويرايش��ی جدي��د از "اوس��تا" نام 
پ��روژه ای ب��زرگ اس��ت كه سال هاس��ت 
پژوهش��گران اوستاش��ناس اروپاي��ی آن را 
آغ��از ك��رده و ب��رای پيش��رفت آن تالش 

می كنند. 
دكت��ر اگنس كورن، دكتر س��الومه غالمی 
و دكت��ر آرمين هونن س��ه نف��ر از اعضای 
اين طرح هس��تند كه در نشس��تی تخصصی 
با اعضای گروه پژوهش��ی يادگار باستان و 
بنياد دست نوشته های كهن دربارة اين طرح 
با هم گفتگو و گزارشی از فعاليت های خود 

را ارائه كردند. 
 اين نشس��ت در  مكان س��النامه راستی و به 
ميزبان��ی خان��م پريرخ خس��روياني برگزار 
ش��د و در آغ��از برنام��ه، گاهنب��ار توجی 
توسط موبدان مهربان فيروزگری و اردشير 
بهمردی  و موبدي��ار ميترا مراد پور خوانده 

شد.
تدوي��ن ويرايش اوس��تا حدود صد س��ال 
قدم��ت دارد. ن��ام محق��ق و اوستاش��ناس 
آلمان��ی، كارل فريدري��ش گلدن��ر، برای 
بس��ياری از زرتش��تيان آشناس��ت زي��را او 
نخس��تين كس��ی بود كه با بررس��ی حدود 
پنجاه دستنوشته اوس��تا، متنی ويرايش شده 
از تمام بخش های اوستا را، با عنوان »اوستا، 
كت��اب مقدس پارس��يان« به چاپ رس��اند. 
در صد سال گذش��ته، اوستای گلدنر مبنا و 
اس��اس تمام پژوهش های اوستاشناسی بوده 
اس��ت، اما ب��ا توجه به نس��خه های جديدی 

كه از اوس��تا پيدا ش��ده و نيز دستاوردهای 
جدي��د علمی، لزوم بازنگ��ری در ويرايش 
اوس��تا امری ضروری به نظر می رسد. اكثر 
نسخه های دستنويس��ی كه گلدنر در دست 
داش��ته و در تدوين كتاب خود از آنها بهره 
برده است، دستنويس های موبدان هند بوده 
اس��ت، در حالی كه در ايران نيز نسخه های 
مهمی وجود داش��ته كه گلدنر هيچكدام از 
آنها را نديده اس��ت. اين امر يكی از داليلی 
اس��ت كه پژوهش��گران را بر آن داش��ته تا 

اوستا را از نو ويرايش كنند. 
در پ��روژة »تدوي��ن ويرايش��ی جدي��د از 
اوس��تا« بجز اگنس كورن، سالومه غالمی و 
آرمين هونن در فرانكفورت،  اوستاشناسان 
ديگ��ری از سراس��ر اروپ��ا ب��ا اي��ن طرح 
همكاری می كنند: در برلين پروفسور ماريا 
ماتسوخ و دانش��جويانش روی خرده اوستا 
از  نف��ر  دو  گوتينگ��ن  در  می كنن��د؛  كار 
پروفس��ور كرين بروک روی  دانش��جويان 
ويس��پرد و ونديداد پژوه��ش می كنند؛ در 
لندن پروفسور آلموت هينتسه و شاگردانش 
دربارة يس��نای پهلوی و سنسكريت تحقيق 
می كنن��د. يكی از مهم تري��ن همكاران اين 
ط��رح پروفس��ور آلبرتو كانترا از دانش��گاه 
س��االمانكای اس��پانيا اس��ت كه با عش��ق و 
عالق��ه ای بس��يار ب��رای يافتن نس��خه های 
دستنويس اوستا و ديجيتال سازی آنها تالش 
می كند و بسياری از ما در سفرهای پيشين او 
به ايران، وی را مالقات كرد ه ايم. در سايتی 
كه پروفس��ور كانترا مدير آن است نزديك 
به شصت دس��تنويس اوس��تا به طور كامل 

آماده ش��ده و به 
آنالين  ص��ورت 
قاب��ل دسترس��ی 
و جس��تجو است 
زيادی  تع��داد  و 
دستنوش��ته ديگر 
ح��ال  در  ني��ز 
ی  ز ه س��ا د ما آ

است.
اي��ن  ادام��ة  در 
دكت��ر  نشس��ت، 
مزداپ��ور و دكتر 

گشتاس��ب گزارش��ی از فعاليت ه��ای بنياد 
دس��ت نوش��ته های كهن و گروه پژوهشی 
يادگار باستان را ارائه دادند و برای همكاری 

بيشتر ،آمادگی خود را اعالم كردند.
 در اي��ران با همت بنياد دس��ت نوش��ته های 
كهن تا كنون حدود 60 دس��تنويس اوس��تا 
پيدا شده است كه در كتابخانه های مختلف 
كشور مانند كتابخانه مجلس، دانشگاه تهران، 
آس��تان قدس رض��وی، كتابخانه يگانگی و 
كتابخانه انجمن زرتش��تيان كرمان به امانت 
نگهداری می ش��ود. از سوی ديگر برخی از 
اين دست نوشته ها توسط ناشران صاحب نام 
ايرانی مانند دايره المعارف بزرگ اس��المی، 
س��ازمان ميراث فرهنگی، پژوهش��گاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و فروهر به چاپ 
رس��يده اند،چاپ چندين مقاله در نش��ريات 
علمی كشور از فعاليت های ديگری است كه 
برای معرفی و شناساندن اين دست نوشته ها    

انجام شده است.

آيين تحويل سال نو در زيارتگاه هاي زرتشتيان برگزار می شود

بكوشيم براي ساختن جهاني آبادتر براي يكديگر

ايرانيان در پژوهش جديدی از اوستا مشارکت می کنند
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دانش�جويان  كان�ون  انتخاب�ات   *
زرتشتي برگزار شد

انتخاب��ات هيات مديره و بازرس��ان كانون 
دانش��جويان زرتش��تی با حضور هموندان 

كانون برگزار شد. 
در ابتدای اين نشس��ت فرشاد يزدانی خزانه 
دار و شاهين بهرام ش��هرياری دبيرگردش 
22 گزارش��ی از عملك��رد 2 س��اله كانون 
ارائه دادندو سپس گزارش بازرسان توسط 

نوشين فلفلی خوانده شد.
سپس نوبت به رای گيری رسيد كه پس از 
انجام آن و شمارش آرا، اعضا هيات مديره 

گردش 23 بدين شرح مشخص شدند:
بهزاد بهزادی ب��ا 96رای. مهنوش يزدانی با 
28رای. آيدا اش��يدری با 82 رای. ش��ايان 
كالنتری با 73 رای. س��ينا گش��وادی با 64 
رای. فرن��وش دلي��ری ب��ا 61 رای و فرزاد 
تاراپورواال با 53 رای. پدرام كش��اورزی و 
فرشيد منوچهری  نيز به عنوان اعضای علی 

البدل انتخاب شدند.
انتخابات بازرس��ين نيز در همين روز انجام 
ش��د كه :آبتين بختياری ب��ا 95 رای و بهناز 
بختي��اری ب��ا 89 رای ، به عن��وان اعضای 
اصلی و سهراب نجمی با 18 رای به عنوان 
عضو علی البدل هيئت بازرس��ين 19 كانون 

دانشجويان انتخاب شدند.
با انتخابات داخلی نيز س��مت های اعضای 
هيئت مديره برای مدت 2 سال بدين شكل 

مشخص شد :
ش��ايان   ، كان��ون(  گش��وادی)دبير  س��ينا 
كالنت��ری )ناي��ب دبي��ر( ، به��زاد بهزادی 

)خزان��ه دار( ، آي��دا اش��يدری )منش��ی (، 
ش��ايان كالنتری )رابط ورزشی( ، مهنوش 
يزدانی )راب��ط دينی( ، ف��رزاد تاراپورواال 
)رابط روابط( ، بهناز بختياری) رابط كار و 
اقتصاد( ، فرنوش دليری )رابط هنر(، بهزاد 
بهزادی )رابط آموزش��ی( و آيدا اشيدری 

)رابط كتاب( 

* اه�داي تقوي�م از س�وي انجم�ن 
زرتشتیان

امس��ال نيز همانند س��اليان گذشته ، انجمن 
زرتش��تيان ته��ران اق��دام به چ��اپ تقويم 
ديواری و جيبی ويژه زرتشتيان نموده است 
كه از روز شنبه هفدهم اسفندماه توزيع آن 

آغاز شده است.
طب��ق اع��الم م��راد ملك پور سرپرس��ت 
ته��ران  زرتش��تيان  انجم��ن  دبيرخان��ه 
همكيش��ان م��ی توانن��د جه��ت دريافت 
تقوي��م س��ال 93 ب��ا در دس��ت داش��تن 
از  كارت شناس��ايی زرتش��تيان )فارسی( 
س��اعت8:30 ت��ا 13 روزه��ای كاری به 

دبيرخان��ه انجم��ن مراجع��ه نماين��د.
به ازا هر كارت شناس��ايی زرتشتيان ، يك 
تقويم جيبی يا ديواری ارائه خواهد شد وهر 
فرد برای دريافت اين روزشمار حداكثر سه 

كارت می تواند ارائه نمايد.
در نشس��ت هفتادوس��وم انجمن زرتشتيان 
،مقرر شد تا برای سال 1393 ، تعداد 4500 
عدد تقوي��م ديواری و تع��داد 2500 عدد 
تقويم جيب��ی چاپ ودراختيار همكيش��ان 

قرار گيرد.

* تیم هنرهای رزمی و دفاع شخصی 
جمش�ید ج�م، مهمان�ان آم�وزش و 

پرورش منطقه 12   
در مراس��م گراميداشت سالروز امور تربيتی 
كه ب��ا حضور رياس��ت محت��رم آموزش و 
پ��رورش منطق��ه 12 ، مربي��ان، مدي��ران و 
معاونان پرورشی برگزار شد،دبستان جمشيد 
ج��م به عنوان پيش��گام در آموزش هنرهای 
رزمی و دفاع شخصی، به دعوت آموزش و 
پرورش منطقه 12 به اجرای حركات "كاتا" 

و مبارزات رو در رو پرداختند.

* جشنواره فرهنگی حسن آبادی ها 
برگزار می شود  

در روز دوم فروردين ماه 1393 جش��نواره 
فرهنگی حسن آباد برگزار خواهد شد. 

در اي��ن برنامه ق��رار اس��ت از تمامی قبول 
شدگان كنكور 92,91 كه پدر يا مادر آنها 

حسن آبادی هستند، تقدير شود.
واجدي��ن ش��رايط م��ی توانن��د مش��خصات 
كام��ل خ��ود را بهمراه تصوير اس��كن ش��ده  
ب��ه تحصي��ل  اش��تغال  ، گواه��ی  شناس��نامه 
،وعك��س خود را ب��ه همراه اطالع��ات مقطع 
تحصيل��ی ، رش��ته و دانش��گاه را ب��ه ايميل :
ارسال   AZ.hasanabad@gmail.com  
نماين��د ويا با ش��ماره تلف��ن 09135297075 

تماس حاصل نمايند.

* برگزاری پی�ک نیک كاس های 
دينی يزد     

كميس��يون دينی يزد ب��ا همكاری انجمن 

يانش وران مانتره روز آدينه 16 اس��فند 
ماه پي��ك نيكی را ب��رای دانش آموزان 
س��وم  و  هفت��م  شش��م،  ه��ای  كالس 
راهنمايی كالس ه��ای دينی يزد برگزار 

ك��رد.
اين پيك ني��ك در محل تاالر جاماس��بی 
اهرس��تان برگزار ش��د و دانش آموزان در 
گروه های مختلف به تمرين و اجرای چند 

نمايش پرداختند. 
برگ��زاری اي��ن پي��ك نيك ها بخش��ی از 
فعاليت های ف��وق برنامه كالس های دينی 
يزد اس��ت كه ب��ا حمايت نيك انديش��ان 

زرتشتی در حال برگزاری است.

* جش�نواره زمی�ن س�بز در آدريان 
بزرگ و شاه ورهرام ايزد  

نمايندگان گروه كوهنوردان ، فوتباليس��ت 
ها ، تني��س روی ميزو خانواده های ورزش 
دوس��ت زرتش��تی ، به مناس��بت جشنواره 
"زمين س��بز" نهاله ايی را در ش��اه ورهرام 

ايزد و آدريان بزرگ كاشتند.

االس�ام  حج�ت  مع�اون  دي�دار   *
يونس�ی ب�ا نماين�دگان ارگان ه�ا و 

همکیشان   
دكتر س��عيد زارع ، معاون حجت االس��الم 
علی يونس��ی دس��تيار ويژه رئيس جمهور 
در امور اق��وام و اقليت هاي ديني و مذهبي 
، در تاالر ايرج حضور يافت و پای صحبت 
ها وخواس��ته های  همكيشان و نمايندگان 

ارگان های زرتشتی نشست.

روز خ�ورداد از م�اه 
جش�ن  فروردي�ن 
سالروز زايش بزرگ 
پیام آور آريايي،اشو 
با  اس�پنتمان  زرتشت 
ه�دف م�رور آموزه 
هاي ديني و اخاقي 
آن بزرگمرد در همه 
گرفته  جش�ن  شهرها 

مي شود.
 در ته��ران اي��ن جش��ن 

بزرگ در تاالر م��اركار و با اجراي برنامه 
گ��روه ه��اي مختل��ف هنري و موس��يقي 
و س��خنراني در م��ورد ش��ان و منزل��ت و 
آموزه ه��اي آن بزرگمرد،برپا مي ش��ود. 

مختلف  ه��اي  محل��ه  در 
ي��زد نيز برپايي جش��ن ها 
بيشتر  همازوري  منظور  به 
و م��رور آم��وزه هاي��ش 
برگ��زار مي ش��ود.اجراي 
موسيقي،نماش،مس��ابقه و 
س��خنراني از محوره��اي 
اعالم شده براي اين جشن 
اس��ت. دركرج،  ب��زرگ 
كرمان و ش��يراز نيز دست 
برنامه  درصدد  اندركاران 
ريزي براي اجراي هر چه با ش��كوه تر اين 
ميالد بزرگ هس��تنداين جش��ن در س��اير 
ش��هرهاي زرتش��تي نش��ين نيز برگزار مي 

شود.

زمان برگزاري جام بسکتبال، دارت 
و تنیس روی میز يگانگي،  تغییر كرد.
جام يگانگي كه هر سال دوم فروردين ماه 
آغاز مي شد، امسال از 7 فروردين ماه آغاز 

و تا 11 فروردين ماه ادامه خواهد داشت.
مسووالن برگزاري جام يگانگي مي گويند، 
اين جا به جايي به دليل كم بودن اس��تقبال 

همكيشان در نخستين روزهاي نوروز است.
امس��ال جام يگانگی از  7 فروردين ماه در 
تاالر سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی يزد 
آغاز خواهد ش��د و در اين جام ورزش��ی، 
پيكارهای بسكتبال، تنيس روی ميز و دارت 

برگزار می شود.
داوران  از  است،امس��ال  ق��رار  همچني��ن 

ش�هر  اس�امی  ش�ورای  فرنش�ین 
ته�ران ، از مجموع�ه رس�تم ب�اغ 
وم�اركار تهرانپ�ارس دي�دن كرد 
و ب�رای حل پاره ای از مش�کات 

اين اماكن قول مس�اعد داد.
در اي��ن ديدار ك��ه اس��فنديار اختياری 

نماين��ده ايراني��ان زرتش��تی در مجلس 
و رس��تم خس��رويانی فرنش��ين انجم��ن 
زرتش��تيان ته��ران نيز حضور داش��تند، 
احمد مس��جد جامع��ی ط��ی بازديد از 
آدري��ان ، تاالر مرواري��د گيو ، محوطه 
رس��تم باغ و زمين های ورزشی ماركار 

در خص��وص وضعي��ت   ، تهرانپ��ارس 
اي��ن اماك��ن و تاريخچه آنان و رس��م 
ورس��ومات راي��ج در بي��ن زرتش��تيان 
س��واالتی را مط��رح كرد ك��ه  نماينده 
ايراني��ان زرتش��تی و فرنش��ين انجمن به 

ايش��ان پاس��خ   دادند.

همچنين در  اين بازديد در مورد شرايط 
و وضعي��ت س��اختمان ه��ای نيمه كاره 

ماركار تهرانپارس گفت وگو ش��د.
احمد مس��جدجامعی چندی پيش نيز با 
حضور در آرام��گاه قصر فيروزه از اين 

م��كان بازدي��د     نم��ود.

آئی�ن گهنبارتوجی برای س�امتی 
ورزش�کاران و ورزش دوس�تان ب�ا 
حض�ور همکیش�ان عاق�ه من�د  در 

آدريان بزرگ برگزارشد. 
اين برنامه با اوس��تا خوانی موبد اردش��ير 
مانكجی و موبديار دكتر راشين جهانگيری 
آغاز شد و سپس دكتر اسفنديار  اختياری 
نماينده ايرانيان زرتشتی در مجلس، پروين 
بامسيان دهشمند ورزش دوست  ،فريدون 
كادم��ی يك��ی از پيشكس��وتان و مربيان  
فوتبال  و كورش ساس��انی نماينده كميته 
فوتبال آدريان بزرگ  س��خنراني كرده و 
از همكيشان براي همكاری بيشتر از جهت 
مادی يامعن��وی و حضور فعال و كار آمد 

در زيبا س��ازی آدريان بزرگ و گسترش 
ورزش  دعوت به عمل آورند

در ادامه از سيروس مندگاری پيشكسوت 
و برگزار كننده جام دوستی  و جام فوتبال 
زنده ياد ميترا زره پوش و  فريدون كادمی 
مرب��ی و پيشكس��وت فوتب��ال و همچنين 
پزشكان مس��ابقات ) دكتر كيقباد بهدبن 
و دكتر راش��ين جهانگيری و دكتر رستم 
خس��رويانی (وداوران مس��ابقات ) بهزاد 
وكيخس��رو  فوتب��ال  اول  داور  رس��تمی 
خس��رويانی و رامين س��توده ني��ا ومازيار 
فرودي��ان( و پيم��ان جهانگي��ری از ياری 
دهن��دگان  در برگ��زاری مس��ابقات جام 
وره��رام و8 نف��ر از نماين��دگان تيمهای 
شركت كننده ) دو نفر نماينده  از چهار تيم 
شركت كننده ( با اهداي هدايايی به رسم 
يادبود از جانب دهشمندان ورزش دوست 
، س��ركار بانو پروين بامس��يان ب��ه نامگانه 
همسرش��ان زنده ياد س��روش سروش��يان 
تاج گوهرخدادادكوچكی)  بانو  وسركار 
خادم( ب��ه نامگانه فرزندش��ان جان باخته  
زنده روان مهندس فرهاد خادم  و خانواده 
ب��ه نامگانه  گرامی حهانگير كش��اورزی 
پدرش��ان زن��ده ي��اد اس��فنديار جهانگير 

كشاورزی تقدير و تشكر شد.

خــبرهای کوتاه

ششم فروردين برگزار می شود

 جشن بزرگ زايش اشوزرتشت

زمان برگزاری جام يگانگی دگرگون شد 

رئيس شورای شهر از رستم باغ و مارکار تهرانپارس بازديد کرد 

گهنبار توجی برای
 ورزشكاران و ورزش دوستان
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 نودمين سال گشايش کتابخانه مجلس 
جشن گرفته شد

نوروز خواني
توريا 

همزمان با نودمين س��الگرد افتتاح كتابخانه 
مجلس، مراسمی به همين مناسبت در سالن 

شهيد مدرس )مشروطه( برگزار شد.
در اين مراس��م كه در تاالرمشروطه مجلس  
شوراي اس��المي با حضورش��خصيت هاي 
مختل��ف از جمله حجت االس��الم ابوترابی 
نائب رئيس مجلس ش��ورای اسالمی، دكتر 
اس��فنديار اختي��اری نماينده زرتش��تيان در 
مجلس شورای اسالمی، دكتر محمد رجبی 
رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 
شورای اس��المی، حسين نوش آبادی معاون 
حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، دكتر رضا داوری 
اردكانی، رئيس فرهنگس��تان علوم، ، دكتر 
رستم خس��رويانی رياست انجمن زرتشتيان 
ته��ران، پرويزفروهرو داريوش اخترخاوری 
اعضای انجمن زرتش��تيان تهران و س��فيران 
و رايزن��ان فرهنگی كش��ورهای مختلف و 
جمع زيادي از عالقه مندان به تاريخ كتابخانه 
مجلس برگزار ش��د، نودمين سال گشايش 

كتابخانه مجلس گرامی داشته شد.
محمد حيدری مدير روابط عمومی كتابخانه، 
موزه و مركز اس��ناد مجلس شورای اسالمی 
در اين مراسم گفت: كتابخانه مجلس شورای 
اس��المی نهادی با سابقه نزديك به يك قرن 
اس��ت كه بخش مهمی از مي��راث ماندگار 

كهنسال  تمدن 
ب��زرگ  و 
ايرانی-اسالمی 
دوش  ب��ر  را 

كشيده است.
وي ب��ا اش��اره 
اقدام��ات  ب��ه 
د  نش��ا ا و ر
و  كيخس��ر
شاهرخ گفت: 
ابت��دا  اينج��ا 

مجموع��ه ای كوچك از كت��ب نفيس بود 
ولی س��پس با تخصيص اعتبار كه هر س��اله 
نيز ميزان آن افزاي��ش يافت، كتابخانه جان 
گرفت به طوري كه در س��ال 1318 هجری 
خورش��يدي بيش از بيس��ت و سه هزار جلد 

كتاب در اين كتابخانه وجود داشت. 
حيدری گفت: رشد كتابخانه موجب پديد 
آمدن يك شورای اداری سه نفره و انديشه 
ارائه جواز به عامه و مراجعان ش��د و تا سال  
1318تعداد 2هزار و807 پروانه به مردم ارائه 
شده كه هر وقت مايل باشند برای مطالعه به 

كتابخانه بيايند.
وی افزود: از نكات بارز تاريخچه كتابخانه 
مجل��س چ��ه در زمان گذش��ته و چه حال، 
ميزان تالش مردم و مس��ئوالن به كتابخانه و 
درجه اعتماد آنان به اين نهاد گران س��نگ 
برای واس��پاری اسناد و كتاب  هاي خويش 
است به طوري كه حجم كتاب هايی كه به 
صورت وقف به اين كتابخانه رس��يده است 

بسيار نفيس و قابل ستايش است.
حيدری با اشاره به درج تاريخ كتابخانه مجلس 
در منابع مختلف گفت:  در مورد تاريخ كتابخانه 
مجلس عموماً تمامی منابع به چهار دوره اشاره 
كرده اند اما آنچه كه مهم است، اين است كه 
در سال )1302 خورشيدي  باالخره تالش هايي 
كه برای تأسيس كتابخانه انجام می گرفت، به 
نتيجه رسيد و كتابخانه از جايگاه موقت خود 
)در حوضخانه( به ساختمانی در سمت شرقی 
ساختمان مجلس شورای ملی كه برای تأسيس 
نهاد كتابخانه ساخته و آماده كرده بودند، منتقل 

و به طور رسمی گشايش يافت.
حيدری با اش��اره به تعداد منابع در كتابخانه 

مجلس در سال گشايش آن گفت: براساس 
س��ند موجود در آن سال،كتب پارسی 183 
جلد، عربی 185 جلد؛ تركی 9 جلد؛ فرانسه 
855 جلد؛ انگليس��ی 21 جلد؛ روس��ی 20 
جلد؛ آلمانی 75 جلد؛ ايتاليايی 17 جلد بود.

وی گف��ت: پ��س از انفصال مجلس ش��ورا 
دوره دوم تقنيني��ه در ، 1290 خورش��يدي، 
دو اط��اق كوچ��ك و تودرتو در قس��مت 
شرق حوضخانه ساختمان مجلس به انضمام 
چند قفس��ه چوبی جهت مراجعه و استفاده 

نمايندگان در نظر گرفته شد.
وی اف��زود: از نظ��ر بن��ا،  روانش��اد ارباب 
كيخسرو ش��اهرخ پارسی با زحماتی فراوان 
و پ��س از منازعات مس��تبدين با مش��روطه 
خواهان، مكانی آبرومند س��اخت و اثاثه ای 

جهت آن گرد آورد.
حجت االسالم ابوترابی ،نايب رئيس مجلس 
شورای اس��المی  نيزدر مراسم نودمين سال 
كتابخانه  مجلس،گف��ت:  كتابخان��ه  افتتاح 
مجل��س در مي��ان پن��ج كتابخان��ه بزرگ 
پارلمان��ی جهان ب��ه زيبايی می درخش��د و 
نگين درخش��انی ب��رای تبيين جاي��گاه نهاد 

قانونگذاری است .
وي تاكيد كرد كه حضور كتابخانه مجلس 
در كن��ار نهاد قانونگذاری گامی برای پيوند 

علم با عمل است.
وی تاكي��د ك��رد: 
افتخ��ار داري��م كه 
كتابخانه مجلس در 
ميان پن��ج كتابخانه 
پارلمان��ی  ب��زرگ 
زيبايی  ب��ه  جه��ان 
می درخشد و نگين 
ب��رای  درخش��انی 
تبيين جاي��گاه نهاد 

قانونگذاری است.
وي تصري��ح كرد: 
كتابخانه مجلس با آرشيو 14 ميليون سند، در 
موزه مجلس و بيش از 25 هزار مجلد نسخه 
خطی بی نظيرترين كتابخانه پارلمانی جهان 
است كه اين برای ايران و جامعه علمی مايه 

افتخاراست.
دكتر محمد حس��ن رجب��ی رئيس كتابخانه 
مجلس شورای اس��المی در سخنانی با بيان 
اينكه موض��وع كت��اب در فرهنگ معنوی 
ايران و آس��يا نقش مهمی دارد اظهار كرد: 
اجداد ما ايرانيان، 3 هزار  س��ال پيش از اين 
،فرهنگ خ��ود را بر مبن��ای كتاب مقدس 
اوس��تا ش��كل دادند و از 1400 سال قبل نيز 
كتاب قرآن  محور فرهنگ و تمدن س��ازی 
ما ش��د و در كنارش نيز آثار از فردوس��ی و 

سعدی و حافظ  به ما هويت بخشيد.
وي اف��زود: در س��ال های رخ��داد انقالب 
مش��روطه  و ب��ا فاصله كوتاهی از تاس��يس 
مجل��س، كتابخانه آن نيز ش��كل گرفت. به 
عب��ارت ديگر اي��ن كتابخانه از 105 س��ال 
قدمت دارد، اما س��اختمانش 90 س��ال قبل 
گش��ايش ياف��ت و اين ب��ه معن��ای اهميت 

موضوع كتاب در فرهنگ ايرانی است..
ب��ه گفته رئي��س كتابخانه مجلس ش��ورای 
اسالمی، در طول تاريخ كتاب های فراوانی 
از ما در اث��ر تعصبات ناش��ی از تحريكات 
مذهب��ی از بين رفته كه حج��م تقريبی آنها 
معادل حجم آثاری اس��ت كه برجای مانده 
است. اين رويدادها به معنی آن است كه ما 
چگونه و با چه س��ختي توانسته ايم كتاب را 
در ط��ول تاريخ حفظ كنيم و امروز هم اگر 
چيزی باقی مانده به دليل نوعی تقدس است 

كه برای آن آثار قائل شده ايم. 

نوروز بدعت زيباي پارسيان، از سال هاي 
كهن تا به امروز نش��انه پيون��د جان و دل 
مردمان پارس��ي ب��ا طبيعت و به��ار بوده. 
مردمان��ي كه ش��كوفايي گل و س��بزه را 
يادآور گشودن درهاي دل بر همه زيبايي 
ها و سرسبزي هاي عالم مي دانند. در اين 
خ��روش طبيعت و آواز س��رورآميز دل و 
جان آش��نا با مه��ر، آنچه ب��ه فرياد درمي 
آيد، همه نغمه اس��ت و آوا و آواز. خواه 
اين آوازه��ا خروش رودها باش��د، خواه 
چهچ��ه بلبالن دش��ت، خ��واه هنجره اي 
عاش��ق، خواه دس��تي كه زخمه ها را مي 

شمارد و پرده مي گرداند.
پرده بگردان و بزن ساز نو

هین كه رسید از فلک آواز نو
تازه و خندان نشود گوش و هوش

تا ز خرد درنرسد راز نو
خلعت نو بین كه به هر گوشه اش

تازه طرازی است ز طراز نو
موسيقي پارسيان و تالقي آن با كنش هاي 
طبيعت، همس��و بودن هرچه بهتر و زيباتر 
آدم��ي را با محي��ط پيرامونش نش��ان مي 
دهد. انساني چنين عاشق، كه نمی تواند از 
اين همه سرور و شادي روز افزون طبيعت 
دگرگون ش��ده و تولد دوباره اش چش��م 
بپوشد. ش��ايد در تاريخ كمتر قومي بوده 
اند كه اين چنين با طبيعت دمساز بوده اند. 
اين همسويي با طبيعت چنان كرد كه پا به 
پاي به��ار و نغمه هاي باد و رود و بلبالن، 
او نيز نغمه هاي بهاري اش را سر مي دهد. 
به قولي كه مي شود به آن به خوبي استناد 
كرد و بر گرفته ش��ده از اندک برجامانده 
ي نورزخواني ه��ا و گويش هاي بهاري، 
مي توان گفت آيين خنياگری، ش��اخص 
ترين چهره ارايه موس��يقی در ايران قديم 
و البت��ه همه تمدن های كهن بوده اس��ت. 
خنياگ��ران فقط به اجرای موس��يقی نمی 
پرداختند بلكه تا ح��دی، هدايت روحی 
و معنوی مردم را نيز در دس��ت داش��تند. 
اينان، حافظان، راويان و ناقالن سنت های 
شفاهی و روايت های ملی و مذهبی بودند. 
اساطير در قالب روايت های آنان از نسلی 
به نسلی زنده می شدند. خنياگران، طبيب 
روح��ی و معنوی جامعه خود بودند و گاه 
به نوعی موس��يقی درمانی نيز دس��ت می 

زدند. 
خنياگ��ران دارای ويژگ��ی ه��ای زيادی 
بودن��د كه از آن جمله م��ی توان به بداهه 
سرايی، بداهه خوانی، بداهه نوازی، راوی 
و نقال روايت های تاريخی، ملی، مذهبی 
و عاش��قانه و قدرت نفوذ معنوی و روانی 
بر جمع و...  اش��اره ك��رد. همين درجه از 
اهميت خنياگران بود كه به آنان اهميت و 

اعتبار غير قابل وصفی می بخشيد.
س��رآمد همه نغم��ه هاي اي��ن خنياگران 

نغمه هاي به��اري بود. در بهار خنياگران 
بهتري��ن آواه��ا و نغمه هاي خ��ود را در 
دش��ت و دمن س��ر مي دادند. اين بدعت 
پيوند آش��ناي انس��ان و طبيع��ت بوده و 
هس��ت و افسوس و به ش��كرانه اين همه 
نعمت و س��بزي پاي مي كوبيدند. رس��م 
ن��وروز خوان��ي ع��ادت م��ردان و زنان 
پارس��ي بود كه پيام آوري گل و سبزه و 
طرب بودند. اين رسم كهن اكنون ديگر 
رو به فراموش��ي رفته. ت��ا همين چند دهه 
پيش اي��ن آيين قديمي را ايرانيان از پس 
قرن ها و سال هاي س��ياه و سپيد گذشته 
بر دوش كش��يده بودند، ام��ا اكنون تنها 
يادي مح��و از آن مانده و با س��ياه بازي 
ها و لودگي در كنار چهار راه ها اش��تباه 

گرفته مي ش��ود. 
اين رسم كهن در بسياری از نواحی ايران 
و به ويژه البرز شمالی و جنوبی، مازندران، 
گيالن و تالش و ديلمان، كومش، طالقان 
و ديگر مناطق ايران رواج داشت و اكنون 
در اندک روس��تاهاي دور افتاده نوايي از 

اين نغمه هاي كهن مي شنويم.
نغمه ها و اش��عار نوروز خواني ها بيش��تر 
ب��ه توصيف طبيع��ت و س��بزه و درختان 
از خواب برخاس��ته ب��ود و در گذارهاي 
تاريخي مدح ش��اهان عادل و آشنا با درد 

مردم را مي كردند.
ن��وروز خوان��ي آميخت��ه اي از س��ه هنر 
ماندگار اس��ت. موس��يقي، نمايش و شعر 
تركيبي آش��نا و دلپذير مي يافتند و شادي 
و ط��رب، درونمايه همه اين نوروزخواني 
ها بوده اس��ت. از ده تا پانزده روز پيش از 
نوروز اين مراس��م آغاز مي شد و مطربان 
ب��ا لباس هاي رنگارنگ، پاي كوبان دهل 
كوبان بر س��رناها مي دميدند و در شهر ها 

چرخ مي زدند.
در نوروز خواني گاه ش��رح حال مردمان 
آن وقت خوانده مي شده و با نمايش هاي 
طنز از رنج مردم مي گفتند و چون ش��كر 

تلخ به كام حاكمان وقت مي دادند. 
اوج ن��وروز خواني ها در زمانه ساس��اني 
بوده و ب��ر گرفته از بدعت باربد در دربار 
خسرو بوده. بيان نيايش هاي مذهبي، مدح 
ش��اه و رشادت پهلوانان در نواهاي خاص 
و دس��تگاه هاي موس��يقي از آن دوران به 
ي��ادگار مانده كه با نزديك ش��دن نوروز 
اش��عار و نواها، نغمه ي سرور به خود مي 

گرفتند و به زيبايي خوانده مي شدند. 
هنوز آث��ار و رد پاهايي از اين نغمه هاي 
به��اري و نوروزي از زمان باربد تا به اين 
زمان در دس��تگاه هاي موس��يقي ايراني 
همچ��ون ماهور و دش��تي ب��ه گوش مي 

خ��ورد.
افس��وس كه جز اندک نشانه هايي از اين 

آيين كهن نوروزي چيزي نمانده. 



مش
هما
شپ 
اج
و ه
هپ
-تف
فسپ
ادن
9فن
فس
 پرن
ونن
م9
را
شه
راد
پ9ه
اا
پهپ
هنو
پود
ننو
دن

گ
ـن

هـ
ـر

فـ

5

پیش گفتار: بازشناسی واژه ها و مفاهيم 
اوستايی و به ويژه گاهان احتياج به دانستن 
قانون های تحول زبان و تخصص در زبان 
های هم ريشه و هم عرض دارد. از آنجايی 
ك��ه بينش حاكم بر گاه��ان نوعی تفكر و 
نگرش به جهان هس��تی و راه های رسيدن 
به كمال آدميت و آرامش و آسايش است 
و اين مفاهيم با زبانی اس��تعاری بيان شده 
است، اس��تفاده از مكتب های فلسفی هم 
دوره و مقايسه آنها با كتاب های متاخر در 
شرق و شمال شرقی ايران ضروری است.

برای بررس��ی و فهم متن های اوستايی، 
زرتشتيان گام های آغازين را برداشته و 
تفسير و شرح هايی بر متن اوستا نوشته 
ان��د كه در دريافت س��نتی ب��ه نام متن 
های زند، شناخته شده است. اين متون 
ترجمه و تفسير متن های كهن اوستايی 
است كه از دوره ساسانيان تا حدود قرن 
س��وم هجری به زبان پهلوی نوشته شده 
اند و غالباً برداش��ت موبدان و دينوران 
زرتش��تی از متن های اوستايی است. از 
سوي ديگر، آغازگر مطالعات تطبيقی 
اوس��تا غربيان بودند كه پس از آشنايی 
با زبان سنسكريت و شناخت زبان های 
هم خانواده آن به زبان اوس��تا نيز توجه 
خ��اص كردند و از طريق اس��نادی كه 
آنكتيل دوپرون از هن��د به اروپا آورد 
بر گنجينه عظيم و كهن فرهنگ ايرانی 
دس��ت يافتند و از آن پس همه كسانی 
كه در زبان های هند و اروپايی تحقيق 
كردند بخشی از فعاليت های خود را به 

زبان اوستا اختصاص دادند.
ش��ناخت اي��ن تف��اوت ها م��ی تواند 
پژوهن��دگان را در ارزياب��ی مجموعه 
متون دين��ی و واژگان آن ياری كند، 
مش��كالت اوس��تا و ب��ه وي��ژه گاهان 
محدود ب��ه اين تحليل ه��ای متفاوت 
نيس��ت بلكه وجه ديگر دشواري های 
آن ،كاربردهای كنايی و فنی زبان، و 
ديگر ناشناخته بودن واژه های اوستايی 
است. در اين گفتار به بررسي گئُوش 

زرتش��تي  س��نت  در  اورَون 
پرداخته شده است.

بررس��ی گئُوش اورَون را در 
س��نت زرتش��تی بايد در دو 

بخش از آثار جستجو كرد. 
1- در كتابهای فارس��ی ميانه 
ك��ه مهمترين ش��ان بندهش، 
پهلوی  روايت  و  وزيدگيه��ا 
اس��ت. 2- از آث��ار موبدان و 
دس��توران دين��ی و مفس��ران 

اوستا.
الف: گُئ�وش اورون در 

متن های فارسی میانه
 گئُ��وش اورون در مت��ن های 
  gōšūrwan فارسی ميانه به صورت
آمده است كه به معنی ) روان گاو(  و 
نام ايزدی است كه نگهبان چهارپايان 

سودمند است.)فروشی.227,1381( 
آم��ده:  زادس��پرم  ه��ای  در گزي��ده 
گوش��ورون كه خ��ود روان گاو يكتا 
آفريده بود، هنگامی كه گاو بگذشت 
)= بم��رد( از < تن > گاو بيرون آمد، 
چنانك��ه روان از ت��ن گذش��تگان )= 
م��ردگان( < بي��رون رود >. به همان 
گونه گله كنان بان��گ به اورمزد برد، 
چ��ون هزارها < مرد > س��پاهی كه با 

هم بنالند.)راشد محصل، 38، 1385(
 ←( محص��ل  راش��د  نظ��ر  بناب��ر 
همان،118،ياداشت 8( گوشورون همان 
روان گاو يكتا آفريده اس��ت. در يس��ن 
29 از س��تم هايی كه بر او رفته است، به 
اورمزد می نالد و در پی ش��بانی اس��ت، 
ت��ا او را از بن��د برهاند. گوش��ورون در 
اوس��تای جديد نگهبان گله و رمه است 
و در مت��ن های ميانه از او با عنوان » ايزد 
گ��وش«  نام برده می ش��ود. او در كنار 
ايزد رام و ماه، بهمن را ياری می دهد تا 
چهار پايان را در حمايت خويش گيرد.

در بنده��ش چنين آمده اس��ت: اين را 
ني��ز گويند كه چ��ون گاو يكتا آفريده 
در گذش��ت، بر دس��ت راس��ت افتاد، 
كيومرث پس از آن كه درگذش��ت بر 
دست چپ. گوش��ورون كه رواِن گاو 
يكتا آفريده اس��ت، از ت��ن گاو بيرون 
آم��د، پي��ش گاو ايس��تاد، چونان كه 
يكهزار مرد به يكب��اره بانگ كنند، به 
هرمزد گله كرد » تو ساالرِی آفريدگان 
را به كه بِِهش��تی كه زمي��ن را لرزه در 
افتاد، گياه خش��ك و آب آزرده شد. 
كجا اس��ت آن م��رد كه گفت��ی )می( 
آفرينم تا پرهيز كند. ) بهار، 52،1380(
بر طب��ق رواي��ت پهلوی گوش��ورن/ 
گوش��ورون ايزد نگاهدارنده و مينوی 

چهارپايان مفيد است. نام او به معنی 
» روان گاو « م��ی باش��د و ايزد موكل 
بر حيوان��ات اس��ت. در متون 
پهل��وی از او ب��ا عن��وان اي��زد 
گوش ) gōš ( ياد ش��ده است 
به روايت��ی او روان گاو ايوداد 
)يكتا آفريده( اس��ت و وظيفه 
مراقب��ت از حيوان��ات مفيد را 
در روی زمين ب��ر عهده دارد. 
برخی گوش��ورون را مونث به 
ارتباطی  ش��مار می آورن��د و 

ميان او وماه فرض كرده اند. 
) قلی زاده،136،1387.(

در يش��ت هف��ت گوش��ورون 

مورد س��تايش ق��رار گرفته و 
در ويس��پرد گوش��ورون يكی 
از ايزدانی است كه سرودهای 
س��تايش و نياي��ش و آفرين به 
پيشگاه او پيش��كش می شود. 
در يس��نا هات 26 روان گوش 
ني��ك كنش م��ورد س��تايش 
ق��رار گرفت��ه و در ه��ات 68 
امشاس��پندان  و  اهورام��زدا  به 
و مه��ر و س��روش و گوش و 
كيومرث درود فرس��تاده شده 
است. يشتی از كتاب يشت ها 
به نام گوش يشت يا ُدروسپ 
يشت در ستايش اين ايزد است.

)عفيفی،615،1383(
ب: در آثار موبدان، دستوران و 

موبدان متن های اوستايی
نريوس��نگ پسر دوال؛ دستور معروف 
پارس��يان هند در اواخر ق��رن دوازده 
مي��الدی اس��ت ك��ه در س��نجان هند 
زندگی می كرده اس��ت. نريو س��نگ 
كه مهارتی بس��يار در زب��ان پهلوی و 
سانس��كريت داشته اس��ت، در هر سه 
 urvan  كاربرد متن 29 معادل كلمه
را    سنس��كريت  در   gәuš و   gәuš-
  ātmanو  gopaçūnām  ātma
gōr م��ی دهد  كه معن��ی آن  ) روان 

گوسپند(2 و) گاو ( است. 
 -gәuš از ستاک -gāv  را معادل با 
-gáu در سنسكريت به معنی )زميني 
ك��ه م��ادر اس��ت( دانس��ته و تركيب 
مشابهی را در ريگ ودا يافته است كه 

واژه mahí-gáuh است.
 همچنين -urvā از ستاک urvan به 
معنی ) روان ( را كه در Yas.26.4 آمده 
 )fravaši(و ترتيب آن بعد از فروشی
و يكی از پنج بخش وجود انسان است 
را به معنی پرتو ايزدی در انس��ان های 
متعالی دانسته اس��ت. به عبارت ديگر 
-urvan جزئی از وجود انسان است 
ك��ه به او اي��ن امكان را م��ی دهد كه 
بين درس��ت و نادرس��ت تفاوت قائل 
شود و راهش را در زندگی پيدا كند. 
Yas.30/2 تاراپ��ورواال اين واژه را از 
ريش��ه -var  معادل سنس��كريت- به 
معنی)گزين��ش، انتخ��اب كردن( می 
گي��رد درنتيج��ه   -urvan به گمان 
اوگزينش درس��ت از نادرست است. 
در حاليك��ه زرتش��تيان اي��ران قدرت 
تشخيص درست از نادرست را وظيفه 
فروه��ر م��ی دانند.)ب��ه نق��ل از موبد 

فيروزگری(
تاراپ��ورواال م��ی گويد ك��ه تركيب 
  gәuš-urvan  كه در سه جای گاثه 
  Yas:28/1;29/1;29/9(ها آمده است

 ( مفهوم )آفرينش زندگی( را 
دارد و بهترين ترجمه برای آن 
به نظر او)روان م��ادر- زمين( 

است.
كان��گا ك��ه يك��ی ديگ��ر از 
دانشمندان پارسی هند است و 
بر زبان اوس��تايی و سنسكريت 
تس��لط داش��ت،    و گجرات��ی 
gәuš را از س��تاک gava به 
معنی )گاو( و  -urvan را به 
معن��ی ) روان ( می آورد و در 
ترجمه گاهان، او هم اين كلمه 

را به مفهوم )زمين ( گرفته است. 
آذرگشس��پ،3  في��روز  موب��د 
)گاو   gәuš-   )1383،134←(
براب��ر مفه��وم ) زمي��ن،  ( را مج��ازاً 

جهان،كائنات ( 
 gәuš-urvan می گيرد و در نهايت
را روان جه��ان آفرين��ش ي��ا كائنات 

آفريده شده بوسيله آفريننده 
می گيرد.

ساس��انفر، )←1390،25( نيز همين تعبير 
را انتخاب می كند، او معتقد اس��ت كه 
geo در زبان التين به همين معنی به كار 
 geologie, برده شده است و واژه های
geographic و غيره از آن ساخته شده 
و در زب��ان يونانی ge ي��ا geie به معنی 
زمين است. روان آفرينش از ديدگاه او 
در حقيقت وجدان جامعه اس��ت كه در 

بند 29/1 با اهورامزدا صحبت می كند.
موبد رس��تم ش��هزادی واژه م��ورد نظر را 
روان آفرينش )ي��ا روح موجودات جهان 
( ترجم��ه نموده اس��ت و در جايی ديگر 
واژه را روان آفرينش ) همه جهان( آورده 

است.  )شهزادی1381 ،35-39(
نتیجه: بنا بر آنچه بيان شد، همه مفسران 
اس��تعاره  را  اورون  گئَ��وش  اصط��الح 
ای م��ی دانند كه می تواند برای هس��تی 
مادی، كائنات آفريده ش��ده به وس��يله 
مزدا، زمي��ن، زمينی ك��ه در حكم مادر 
هم��ه آفري��ده هاس��ت، روح نگهبان و 
حام��ی جان��وران/ چهارپايان س��ودمند 
دانس��ت در حقيقت ميان همه اين معانی 
نوعی همس��انی وجود دارد و نش��ان می 
ده��د ك��ه آنجا ك��ه گئُ��وش اورون به 
اورم��زد می نال��د و از او ياری می طلبد 
خواستار آن است كه اورمزد او را ياری 
دهد تا بتواند آفرينش مادی و مقدس او 
را از وجود نااهالن وستمگران پاک كند 
و كس��انی را كه با كش��تار بی رويه گاو 
آفرينش اورمزدی را آس��يب می رسانند 
و حاصلخيزی و آبادانی زمين را آسيب 

می رسانند، از ادامه خرابی باز دارد.

گُئوش اورَون، ساختار و معنای آن در گاهان
از ديد سنت زرتشتی

*موبديار دکتر اردشير بهمردی
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ي�ک نش�انی قديم�ی و ي�ک جای 
ف�راوان  تردي�د  ب�ی  ك�ه  آش�نا 
گذارم�ان ب�ه آنجا رس�یده، گاه به 
بهانه های ش�ادمانی و گاه جز آن. 
س�اختمانی قديم�ی ك�ه بس�یار ب�ه 
آنج�ا می رويم و بس�یار از آن نمی 
دانی�م. خیابان میرزا كوچک خان، 
كوی زرتش�تیان، پاک 6 مجموعه 
پذيرايی زرتش�تیان. اينجا مجموعه 
تاالره�ای ايرج، خس�روی و بهمن 

است.
بهانه نوشتن

از آن روزی آغاز ش��د ك��ه در نيمروزی 
ب��رای مراس��م درگذش��ته ای راهی تاالر 
ايرج بودم و اين در حالی بود كه دوستی 
همان ش��ب برای جش��ن عروسی به تاالر 
خس��روی دعوت بود. به تاالر ايرج رفتم.
مثل هميش��ه همه چيز مرت��ب ونظم داده 
ش��ده، هنگام گوش دادن به سخنرانی در 

حالی ك��ه نگاهم ب��ه قاب عكس 
بزرگی از تصوير اشوزرتشت 

خيره مان��ده بود، در ذهن 
به ياد داس��تان جابجايی 
ه��ای اين ق��اب افتادم 
و هزينه هاي مادي و 
پرداختيم.   كه  معنوي 
مراس��م كه ب��ه پايان 
راهي  مهمانان  رس��يد 

ك��ه  ش��دند،درحالي 
تاالردر س��ويی  كاركنان 

مشغول جمع آوری چيدمان 
ت��االر اي��رج و در س��وی ديگر 

سرگرم چيدن سالن خسروی و تداركات 
عروس��ی بودند. با خود انديشيدم كه چه 
دنيای عجيبی اس��ت در سويی بزم شادی 

بخش پيوند و در سوی ديگر....
 همين شد بهانه نوشتن از جايی كه بسيار 

رفته ام اما كمتر از آن می دانم.
بنايی قديمی با انديشه ای مدرن

مجموع��ه پذيرايی زرتش��تيان با حدود 
1200 متر مربع وس��عت بيش از نيم قرن 
س��ابقه دارد. مجموعه ای ب��ا گنجايش 

تقريب��ی 600 نف��ر، چندي��ن دهه 
است، مكان مناسب و زيبايي 

ب��رای برگزاری مراس��م 
و آيين های ماس��ت از 

درگذشتگان  مراس��م 
تا جشن های پيوند و 
تولد و س��دره پوشی 
و حتی برپايی مراسم 
گوناگ��ون از س��وی 

نهادهای زرتشتی.
و  فخرآفري��ن  آنچ��ه 

انديش��ه برانگيز است، آن 
كه همچون بس��ياری از داشته 

هايمان اين بنا نيز نش��ان از انديش��ه واال 
و بلن��د نظری گذش��تگانمان دارد. زيرا 
در زمانه ای ك��ه كمتر به چنين مواردی 
پرداخته می شد نيك انديشاني از جامعه 
ما با وقف مكانی شايسته برای برگزاری 
مراسم امكان اس��تفاده همه جامعه را از 

اين بنا فراهم آورند.
آنان ك��ه ام��روز بايد براي رس��يدن به 
نامشان حتي ،بسيار گشت نيم قرن پيش 
با هدف داش��تن محلي ب��راي برگزاري 
مراسم و جشن ها چنين بنايي را ساختند 
و اداره ومديريت آن را در قالب موقوفه 

به انجمن زرتشتيان تهران سپردند.

 حاال در آلبوم خانوادگ��ي هر خانواده 
زرتش��تي حداق��ل چندي��ن عك��س از 
حضورش��ان در مراسم هاي مختلفي كه 
در اين ساليان در اين سالن برگزار شده، 
هست، به قول دوست جواني كه به طعنه 
مي گفت:عروسي نسل هاي مختلفي از 
زرتشتيان در اين س��الن بوده و سالگرد 

درگذشتشان نيز.
شايد تعريف بس��زايی باشد اگر بگوييم 
س��اخت چنين مكان ها و چنين مواردی 
همانند آن است كه يك جامعه بخواهد 
فرهنگ و آيين ه��ای خود را در طبقی 
پرش��كوه قرار دهد، طبقی كه بی شك 
بايد در خور فرهنگ و آيينمان می بود.
ه��ر نهاد و مكانی در ه��ر جامعه ای چه 
كوچ��ك و چه بزرگ، زمانی می تواند 
سودرس��ان و برق��رار بماند ك��ه افرادی 
با دان��ش و بينش درس��ت بتوانند برای 
نگهداری، برنام��ه ريزی و بهره وری از 
آن كوش��ش كنن��د. مجموعه 
پذيرايی زرتشتيان زير نظر 
انجمن زرتشتيان تهران 
مس��تقيم  نظارت  با  و 
می  اداره  نه��اد  اين 
گزين��ش  و  ش��ود 
مديري��ت آن نيز بر 
عهده انجمن  است. 
ومديري��ت  اداره 
از  مجموع��ه  اي��ن 
ابت��دا مدي��ون ت��الش 
مدي��ران زحمتكش  های 
رس��تگاری،  آقايان  نظير  آن، 
هوش��نگی، فوالدي��ان، اختری، س��اميا 
كالنت��ری اس��ت و اكن��ون نيز توس��ط 
امي��د فرهنگ وب��ا همكاری س��يروس 

خسرويانی اداره می شود. 
اي��ن  كاركن��ان  مديري��ت،  كن��ار  در 
مجموعه با زحمتی بس��يار ياری رس��ان 
برگزاری بهتر مراس��م هس��تند. در حال 
حاضر از مي��ان 16 نفر از كادر پذيرايی 
تنها 4 نفر از همكيش��ان هس��تند كه تنها 
برای ي��اری در بخش پذيرايی مراس��م 
همكاری می كنند و س��اير افراد 
در بخش ه��ای گوناگون، 
نظاف��ت،  آش��پزخانه، 
نگهبانی و  تداركات، 
غيره هم��كاری می 

كنند.
مجموعه  مديري��ت 
رعاي��ت  ضم��ن 
ش��ده  تعيين  ضوابط 
انجم��ن  س��وی  از 
زرتش��تيان ته��ران، می 
توان��د ب��رای اداره بهت��ر 
امور چهارچوب های نظارت 
وي��ژه ای را برگزيند، بنابراين هرگونه 
كاس��تی در برگزاری مراسم را مديريت 
مجموعه پاسخگوست در حالی كه حتی 
تخلفاتی كه از سوی صاحبان مجالس نيز 
انجام م��ی پذيرد می تواند ن��ه تنها برای 
مديريت مجموع��ه بلكه برای كل جامعه 

تبعاتی همراه داشته باشد.
بازسازی، حکايتی همچنان باقی

عكس ها بس��يار مي گويند از گذش��ت 
زم��ان و تغيي��رات. همان ط��ور كه آدم 
ها ب��ا گذش��ت زم��ان تغيي��ر كردند و 
بسياري چش��م از جهان فرو بستند ،نوع 
پوش��ش و... تغيي��ر كرد اينج��ا هم طي 

زمان بس��يار تغيير يافته است. از ابتدا كه 
با خري��د بناهاي اطراف،براس��اس نياز، 
س��الن توس��عه يافت و مجموعه ايرج و 
بهم��ن به آن اضافه گش��ت ت��ا در گذر 
زمان كه براي جلوگيري از فرس��ودگي 
و خراب��ي، بازس��ازي ها آغاز ش��د.اين 
اقدامات هرچند كوچك، اين مجموعه 
را ت��ا ام��روز برقرار نگه داش��ته اس��ت. 
بازسازی آش��پزخانه و يكی از سرويس 
های بهداش��تی در زمان مديريت آقای 
اخت��ری ش��ايد آغازی بود ب��رای توجه 
بيشتر به مقوله بازسازی اين مجموعه كه 
تا به حال نيز ادامه دارد. سلسله اقداماتی 
كه مش��اهده تصاوي��ر آن حكايت از نو 
شدن بس��ياری از فرسودگی ها دارد،كه 
از جمل��ه آنها م��ی توان ب��ه تعويض و 
س��اماندهی تاسيس��ات زيرس��اختی اين 
بنا اش��اره كرد. اليه ه��ای متعدد كاغذ 
ديواری، س��نگين ش��دن پوشش كف، 
فرس��ايش راه پله ها، رنگ های انباشته 
روی چهارچوب ه��ای چوبی قديمی و 

زيبای درها و.... 
آنچ��ه در تصاوي��ر بازس��ازی مجموعه 
پذيرايی در س��اليان گذشته جلب توجه 
می كند پالک های فلزی نصب شده ای 

است كه تا آن زمان متوجه نشده 
ب��ودم. پالک های فلزی كه 

اگر اين ب��ار گذارتان به 
اين مجموعه افتاد حتما 

آنها را مرور كنيد تا 
واال  تاثي��ر  متوج��ه 
همتی دهش��مندان 
برای حفظ  جامعه 
و س��اماندهی اين 
از  باش��يد.  مكان 
چوب��ی  دره��ای 
نرده های  تا  زيبا، 
راه پله و چلچراغ 
ها و چيدمان اتاق 

مديريت و غيره.
زمان��ی ك��ه متوجه 

اين همياری ها ش��دم 
با خ��ود انديش��يدم كه 

زيبا بود اگر در هر مكانی 
چه آموزشی، چه فرهنگی و 

ي��ا حتی زيارتی فهرس��تی از موارد 
مورد نياز برای زيباتر شدن، مجهز شدن 
و يا نو ش��دن آن فضاها تهيه می ش��د تا 
افرادی كه توان و بينش آن را داش��تند، 
بتوانن��د به بهترين ش��كل ياری رس��ان 
باشند، شايد اگر اينطور بود با انباشته ای 
از تابلوها و ي��ا فرش های روی هم پهن 
ش��ده در برخی جاها مواجه نمی شديم 
در حالی كه مكان هايی هست كه شايد 

موارد اساسی تری را نياز دارد.
با مديريت سالن 

چند ساعتی را پای صحبت اميد فرهنگ 
كه از سال 86 مسئوليت اين مجموعه را 
قبول كرده اس��ت، می نشينم. با صبوری 
اما گويی با ترديد، از دغدغه هايش می 
گويد. از رون��د مهاجرت و اينكه نوبت 
عروسی فاصله هايش زياد شده و مثال از 
سه چهار عروسی آخر سال، سه زوج از 
آمريكا آمده اند كه خاطره عروسيش��ان 
را اينجا تصوير كنند و بروند. تاالر ايرج 
اما نوبت برای پرس��ه و سی روزه و سال 

بسيار دارد. 
از او درب��اره عروس��ی ه��ای مجلل می 

پرس��م . می گوي��د: ع��ده ای در كنار 
برگ��زاری مراس��م مجلل خ��ود، هزينه 
هايی را هم برای بهسازی و تجهيز سالن 
پرداخت می كنند مثل پياده روسازی و 

يا ديوار پوش سالن ايرج و يا .....
 عده ای ه��م اظهار رضاي��ت می كنند 
كه به فرض می توانند برای ميز شام بره 
س��فارش بدهند در حاليكه ش��ايد حتی 
نرخ دريافت��ی باب��ت آن، از هزينه تمام 

شده اش نيز كمتر باشد.
 فرهنگ می گوي��د در اين باره انجمن 
تصميم گيرنده است و او فقط می تواند 
برخ��ی تجم��ل گرايی ه��ای افراطی را 
كه هيچ تناس��بی با ش��ان اين مجموعه و 
فرهنگ ما ندارد ، پذيرا نباشد و در اين 
باره به تقاضای برخی از صاحبان مجالس 
برای تزئينات ويژه و يا نورپردازی های 

خاص اشاره می كند.
از اوضاع كاركنان جويا می ش��وم. می 
گويد: انجمن تصميم مي گيرد. بيش��تر 
كاركن��ان غير زرتش��تی هس��تند، به ياد 
حرف های قش��نگمان درباره جوانان و 
مهاج��رت می افتم و ازخود مي پرس��م 
واقعا اگر حقوق و ش��رايط مناسب مهيا 
بود جوانان هم كيش��مان در اين عرصه 
نمی آمدند؟ يادم می آيد كه دوس��تی 
م��ی گف��ت عادتمان اس��ت كه 
ب��رای موقعي��ت و ش��غل ها 
در  ش��ويم  قائ��ل  ارزش 
حالي ك��ه گاهی كارايی 
برخی  تاثيرگ��ذاری  و 
ش��غل ها را از ياد می 
كس  فالن  مثال  بريم. 
هر چند با كارش در 
خدمتی  حرف��ه  فالن 
برايم��ان  ب��زرگ 
انج��ام می ده��د، اما 
فراموشش می كنيم و 
يا شايد حتی بی مهری 

می كنيم  و...
 ام��ا به ياد دارم دوس��تی 
از آمري��كا آمده بود و می 
گفت فالن كار)كار سياه(را 
انجام می دهد قدری كه درآمد 
داشته باش��د و بتواند درس بخواند 
والبته ب��ا افتخار هم مي گفت اما آيا واقعا 
اين آدم در همي��ن خاک خودش حاضر 
ب��ود برای ق��دری درآمد و ب��رای درس 

خواندن همين كار را انجام دهد؟
بي شك نه!

و اينگون��ه اس��ت كه جامعه م��ا به ويژه 
در بخ��ش خدمات به ش��دت با كمبود 
ني��رو روب��ه روس��ت و آنهاي��ي هم كه 
دهه ها پيش وارد اين بخش ش��ده اند يا 
بازنشست شده اند يا دل آزرده به انتظار 

بازنشستگي اند.
با اميد فرهنگ بس��يار م��ي توان گفت 
و ش��نيد از خاطرات بد كه ب��ه گفته او 
هر چيزي اس��ت كه نظ��م كار را به هم 
بزن��دد و خاطره خوبی مثل لبخند همراه 
ب��ا رضايت صاحب��ان مجلس ك��ه غبار 

خستگي مي زدايد و ... . 
اما در كنار او ي��ك همراه خوب،ياري 
اش مي كند ،اگرچه فرصتي ندارد وبعد 
از ظه��ر هم��ان روز بايد ص��ورت مالی 
س��اليانه س��الن را به انجمن ارائه كند و 
اطرافش پر اس��ت از فاكتور، زونكن و 
كاغذهای پ��ر از ع��دد و رقمی كه من 

آشـــنا نشــانی 
دينياريان سيما 
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هيچ از آنها سر در نمی آورم،اما سيروس 
خسرويانی با خوش��رويی مرا مي پذيرد.
فيلم بازسازی را كه می ديدم حضور پر 
رنگی داش��ت. برای او كه در اين س��ن 
فرزندان برومندش هر يك به جايگاهی 
رسيده اند، شايد بتوان تنها بهانه را برای 
انجام چنين كار پر دردسری دلسوزی و 
احساس مس��ووليت دانست. از تورم می 
پرسم، با لبخندی می گويد: اين كه چيز 
تازه ای نيس��ت. از تغيير نرخ های سالن 
می پرس��م كه می گويد ص��ورت های 
مال��ی منظمی كه بط��ور ماهانه به انجمن 
ارائه می ش��ود گواهی است بر آن كه نه 
تنها سودی برداشت نمی شود بلكه حتی 

هزينه ها را هم پاسخگو نيست. 
می گويم سال پيش افزايش تعرفه داشتيم 
امسال چطور، می گويد جهش قيمت ها 
كه همه با آن در زندگی روزمره درگير 
بوديم باعث ش��د تا تعرفه پايه با افزايش 
س��ه هزار تومانی از 13 به 16 هزار تومان 
تغيير كند كه البته پيش بينی برای جبران 
هزينه ه��ا 18 هزار تومان ب��ود اما با آن 

موافقت نشد.
می گويم درس��ت اس��ت كه همه تورم 
را كام��ال در زندگ��ی روزم��ره لم��س 
كردي��م اما با اين وجود ه��م با توجه به 
موقوفه بودن اين مكان هر افزايشی سوء 
تعبيرهايی را مي��ان برخی افراد جامعه به 

همراه دارد. او در توضيح اين موضوع 
به ص��ورت ه��ای مال��ی كنار 

دس��تش و به بعضی عدد و 
رقم ها اش��اره می كند و 

اينكه ف��الن قدر روغن 
از ف��الن قيمت يكباره 
50 ه��زار تومان گران 
ي��ا رب گوجه  ش��ده 
فرنگی يا زعفران يا.... 

درباره موقوفه بودن اين 
مكان، می گويد: واقعيت 

اي��ن اس��ت ك��ه هي��چ حق 
الزحمه ای دريافت نمی شود و 

پ��ول دريافتی هزينه مواد مصرفی مورد 
استفاده برای مراسم است از قند و چای و 
شيرينی تا برنج و گوشت و زعفران و ......
سراغ عروسی های مجلل چندين ميليونی 
را می گيرم و می گويم كاش جوری می 
ش��د كه هزينه ها متعادل می ش��د مثال آيا 
اين منصفانه اس��ت كه در عروسی كه بره 
يا بيف استراگانف سفارش داده می شود 
هزينه پايه با عروس��ی كه س��اده و با همان 
هزينه پايه برگزار می ش��ود برابر باش��د؟ 
او ني��ز با من هم عقيده اس��ت و می گويد 
بايد چاره ای ساخت تا جوری نباشد كه با 
پايين نگه داشتن همه هزينه ها در حق عده 
ای كاستی شود و عده ای هم بی مهابا .....

 ح��رف زدن با او خس��ته ام نمی كند اما 
آمار و رقم و حساب و كتاب گيجم مي 
كند،پس ترجيح مي دهم او را با ماشين 
حساب و صورتحس��اب ها تنها بگذارم 

تا با آرامش حس��اب كتاب كند.
ي�ک روز كاری

روزي ديگر.امروز مي روم تا فقط نظاره 
گر باشم. نظاره گر يك روز كاري در 
تنها مجموعه پذيرايي زرتش��تيان تهران.

پيش از نيمروز مراس��م درگذشته است 
و پسين مراسم عروسی امروز يك روز 

پر كار مجموعه پذيرايی اس��ت. 
از شب قبل در تكاپوی خريد ملزومات 
و پاكسازی های مقرربوده اند. از صبح 
زود س��رعت كارها بيش��تر شده. ميوه و 
مواد خوراكی مثل گوشت صبح همان 
روز مراس��م و تازه تهيه می شود و االن 
خريدها رس��يده و مش��غول جا به جايي 
اند. در آشپزخانه صدای ديگ و كفگير 

و بخار آب جوش بلند اس��ت ،در سوی 
ديگر چند نفري مش��غول چيدن صندلی 
های س��الن خس��روی برای عروس��ی و 
صندلی های سالن ايرج برای سی روزه 
هس��تند. برای عروس��ی صندلی ها گرد 
چيده می شود و در سالن ايرج صندلی 

ها رديفی چيده می شود. در سالن 
خس��روی جايگاه عروس و 

داماد را تزيين می شود و 
ايرج جايگاه  سالن  در 

اوس��تاخوانی را م��ی 
چينن��د.

ح��دود س��اعت 11 
صبح اس��ت، س��الن 
مهياس��ت.  و  چي��ده 

لب��اس  ب��ا  كاركن��ان 
های تمي��ز و و ظاهری 

آراسته مهيای ميزبانی اند. 
مراسم آغاز می شود. ميزبانان 

دم در مس��تقر مي ش��وند و مهمانان 
يك به يك سر مي رسند. سري به نشانه 
احت��رام تكان مي دهن��د و در جايي مي 
با  نشينند. مطابق ضوابط، كاركنان سالن 
س��يني چاي پذيرايي مي كنند. موبد مي 
آيد. اوس��تا خواني ش��روع مي شود. هر 
چند در س��كوت اما رفت وآمدها ادامه 
دارد. موب��د جاي��گاه را به س��خنران مي 
س��پارد و ... اما در آش��پزخانه تكاپويي 
اس��ت. ليوان هاي چاي تند تند 
شسته مي ش��ود و ديگري 
مرت��ب ليوان ه��ا را با 
چ��اي تازه دم پر مي 
كند و دو نفري هم 
پذيرايي  مس��وول 
اند وبس��يار تالش 
ك��ه  كنن��د  م��ي 
از  مهمان��ي  هي��چ 
پذيراي��ي جا نماند. 
موبد  ديگ��ر،  بخش 
اوستا را ادامه مي دهد. 
و با به پا خاس��تن مهمانان 
وهمراهي برس��اد مراس��م پايان 
مي گيرد. يك��ي از كاركنان آپيريگوني 
را م��ي آورد تا بوي خوش بر آتش نهند 
و پذيراي��ي ب��ا لرک و ميوه ش��روع مي 
ش��ود در طبقه باال ام��ا هياهوي ديگري 
اس��ت. ميز ناهار چيده شده و آشپزها به 
شدت مشغولند تا آخرين بار مزه غذا ها 
راتست كنند وهمه چيز خوب و درست 
س��ر ميز قرار گي��رد. مهمانان دعوت مي 

ش��وند و.....
 س��اعت ح��دود 13. مراس��م تمام می 
ش��ود.مهمانان می روند.ميزبان��ان نيز با 
مدير س��الن صحبتي مي كنند وتشكري 

و حاال آغاز تالش��ی دوباره.
بع��د از چن��د س��اعت آن چش��م انداز 
آراس��ته س��الن در هم ريخته، طبقه باال 
مي��ز به ه��م ريخته و ظرف ها اينس��و و 
آنس��و، تاالر اي��رج صندلی ه��ا جابجا 
ش��ده و پيش دس��تی های مي��وه روی 
ميزهاس��ت، و چيدم��ان چند رديف دم 

در س��الن خس��روی نيز به هم خورده. 
 بايد همه چيز برای عروس��ی تا ساعت 
4 تمام ش��ده باشد. دوباره تكاپويی تازه 
آغاز م��ی ش��ود.. تغيير چيدم��ان تاالر 
ايرج، مرتب كردن صندلی های س��الن 
خسروی، جمع آوری سالن غذاخوری، 
نظافت مجدد س��رويس های بهداشتی، 
چيدن ميوه های س��الن خسروی، آماده 

كردن چای و ش��يرينی و.....
كاره��ا درآش��پزخانه هم ادام��ه دارد. 
ظرف ها شس��ته ومرتب شده و آشپزها 
در تدارک شام دوباره پيشبند بسته اند.

و س��ر انج��ام كاركنان س��الن بار ديگر 

مرت��ب در پس��ت هايش��ان مس��تقر مي 
ش��وند. از گرفت��ن مانت��و ولب��اس ت��ا 
مسووليت چاي ريختن و... جمع كردن 
پوس��ت ميوه و....همه وظايف مشخص 

اس��ت.
مامور گرفتن كارت و خوش��امد گويي 
به مهمانان دم در مستقر مي شود.
از ساعت 4 صاحبان مجلس 
و اق��وام نزدي��ك برای 
آيي��ن گ��واه گي��ری 
آغاز   5 س��اعت  كه 
می ش��ود می آيند. 
مي  را  گواه  س��فره 
چينند و س��الن كم 
كم ش��لوغ می شود 
. ماشين گل زده كه 
می  سالن  در  روبروی 
ش��ور  و  هيجان  ايس��تد، 
بيش��تری آغاز می شود. بدو 
بدو های كاركنان در حين مراس��م 
ب��رای پذيراي��ی، جم��ع آوری و تميز 

ك��ردن م��داوم مي��ز مهمان��ان و.....
گواه تمام مي ش��ود و ب��ا فاصله اي كه 
مهمانان فرصت پذيرايي وعكس گرفتن 
دارند،مجل��س اصل��ي آغاز مي ش��ود. 
ع��روس و دام��اد با چراغ روش��ن وارد 
س��الن مي شوند و با همراهي مهمانان به 

جايگاه مي روند و آغاز جش��ن.
در كنار همه كارهايي كه در س��الن براي 
پذيراي��ي صورت م��ي گيرد.آش��پزخانه 
ش��لوغ ترين و پر كارترين قسمت است. 
همه چيز بايد تا ساعت 10 مهيا باشد.برنج 
دم كشيده،خورشت ها جا افتاده. و... ميز 
شام چيده مي ش��ود. عروس و داماد مي 
آين��د عك��س و فيلم بگيرند و س��رانجام 
مهمانان ب��ه طبقه باال دعوت می ش��وند. 
بوی مطبوعی در فض��ا پيچيده. همه چيز 
مرتب و مهياس��ت.مهمانان می آيند و باز 
اين كاركنان س��الن هستند كه ديس های 
خال��ی را پر می كنندپس از نيم س��اعتي 
نوب��ت جم��ع ك��ردن و تميز ك��ردن ميز 
هاس��ت... بگذريم از بشقاب های انباشته 
ش��ده از غذاه��ای مختل��ف روی هم يا 

حرص زدن ها برای برداش��تن.... 
گاه يادم��ان می رود آموخته 

هايمان را. ساعت 11 شب 
سالن  مديريت  و  اس��ت 
خوش��بختی  آرزوی  با 
برای ع��روس و داماد، 
می  بدرقه  را  مهمان��ان 
كند.  ع��روس و داماد 
آخري��ن  خويش��ان  و 

مي  كه  هس��تند  مهماناني 
رون��د تا اين زوج را تا خانه 

ام��ا چن��د نفر از  بدرق��ه كنند 
خويش��ان مي آيند غذاهاي مانده را 

تحوي��ل بگيرن��د .
س��اعت از نيمه ش��ب گذش��ته. منظره 
س��الن: صندلی ها به ه��م ريخته، ظرف 
ه��ا اين س��و و آن س��و، دس��تمال های 
كاغ��ذی، گل ، پوس��ت مي��وه و ليوان 
و..... س��رويس ه��ای بهداش��تی ب��رق 

انداخته حاال....... ميز ش��ام......
مهمان��ان رفت��ه اند و يك روز س��خت 
كاری هن��وز در نيمه ش��ب ادامه دارد. 
جابجاي��ی ه��ا، تميز ك��ردن ه��ا و ..... 
يك س��اعتی از نيمه ش��ب گذش��ته. با 
همراهم سوار ماشين می شوم تا به خانه 
بازگردم. در پش��ت سرم بسته می شود، 
فقط نگهبان مانده اس��ت. با وجود آنكه 
فق��ط ناظر اين روز بوده ام خس��ته ام و 
حاال به ب��ار خس��تگی كاركنانی كه از 
حوال��ی 6 صبح تا همين نيمه ش��ب در 

تكاپوی ميزبانی بودند،فكر م��ي كن��م.

قص�ه م�ا به س�ر رس�ید كاغ�ه به 
خونش نرسید

مديران اين مجموع��ه پذيرايی از دوران 
مديريتشان بی ترديد ناگفته فراوان دارند، 
اهالی انجمن اگر در می گشودند گفتنی 
كم نداشتند، كاركنان مجموعه پذيرايی 
تلخ و ش��يرين بس��يار دارند برای شنيدن 

،كه اين همه را اين مجال كافی نيست.  
شنيده ها و گفته ها را در ذهن مرور مي 
كنم و حاصل پرداختن به گوشه هايی از 
آن ش��د اين نوشتار ساده. كنار ساختمان 
قديم��ی مجموع��ه پذيرايی زرتش��تيان، 
ساختمان كانون دانش��جويان و سازمان 
زنان زرتش��تی است و آنس��و تر ساختمان 
انجمن زرتشتيان تهران. در سويی جايی پر 
از اف��كار و انرژی های تازه و جايی ديگر 
صندلی عده ای از همين مسووالن جامعه 
چيده شده. چرا راه دور برويم همين طبقه 
باالي س��الن، دفتر نماينده زرتش��تيان در 
مجلس شورای اسالمی است. كاش داشته 
هايمان رادريابيم و نگذاريم دورانديشی و 
واال همتی گذشتگان دهشمندمان به ورطه 
هايي كش��يده ش��ود  كه حاصلش جز به 
بيراهه رفتن نيست. كاش جای اينكه درها 
را ببندي��م و اين هم��ه محتاطانه و محافظه 
كارانه رفتار كنيم، كمی س��اده باش��يم در 

گفتن و صبور باشيم در شنيدن. 
يادمان باشد كه فرش��كرد يا تازه گردانی 
از آم��وزه های پيام آور راس��تی اس��ت و 
سوش��يانت هر آن كس��ی اس��ت كه سود 
رس��ان باش��د، جايی در مركز كالنش��هر 
تهران، پايتخت ايران به نام كوی زرتشتيان 
پراست از ساختمان های قديمی كه بيانگر 
ميراث فرهنگی نياكانی ماست، از مدرسه 
و كتابخانه و درمانگاه تا آدريان و انجمن 
و س��الن پذيراي��ی و..... كاش قدرش��ان 
را بداني��م و وارث��ان با بصيرتی باش��يم تا 
س��اختمانی بلندت��ر كه اهلش ب��ا ما غريبه 

اند،سايه شان بر حريم ما سنگينی نكند. 
وعده ديدار ما: 

بهار كه رس��يد، روز دوم، نخس��تين بهانه 
رفتنم��ان ب��ه همين نش��انی آش��نا: خيابان 
ميرزا كوچك خان، كوی زرتشتيان 
پذيرايی  مجموعه   .6 پالک 
اما  ب��ار  .اين  زرتش��تيان 
چش��م ها را بشوئيم و 
ببينيم. ديگ��ر  جور 
نهيم تالش ها  ارج 
را و ي��ادي كني��م 
باني��ان و  از هم��ه 
ك��ه  همراهان��ي 
كوش��يدند تا امروز 
م��ا ب��ا فخ��ر والبت��ه 
همچنان پر از خواس��ته 
و انتظار ق��دم در اين تاالر 

نهيم.
بعد از نوشتن:

مي گويند ملتي مي ماند كه تاريخ مكتوب 
داشته باشد و من در پي نوشتن اين گزارش 
بسيار دانستم كه چقدر منابع مكتوبمان كم 
اس��ت. براي جم��ع آوري اطالع��ات بايد 
ب��ه حافظه آدم ها مراجع��ه كرد. آدم هايي 
كه گاه خس��ته ان��د و گاه از س��ر محافظه 
كاري، س��كوت را بر هر گف��ت و گويي 
ترجيح مي دهند و اينگونه است كه نوشتن 
تاريخ درست يا پيدا كردن رد پاي آدم ها 

درگذشت زمان بسيار سخت است .
بعد از نوش��تن بار ديگ��ر دريافتم كه همين 
ام��روز هر مس��وول و دس��ت ان��در كاري 
موظف اس��ت در هر قالبي كه بر مي گزيند 
از خاطره و يادداشت روزانه تا... از روزهاي 
كاري خود بنويسد تا حد اقل در زمان براي 
آيندگانمان بماند ومستندي شود براي نسل 

آينده. 
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خورشيد بانو سعی كرد اول خودش را آرام كند و بعد به دختر گل همسايه گفت:  برود مادرش را برای كمك بياورد.
دخترک گفت: 

- مادر من خوابيده و كاری از دستش بر نمی آيد. يك مرد بايد كمك كند. اين وقت روز چه كسی را پيدا كنم؟
خورشيد بانو گفت:

- من بايد اينجا بمونم كه اگر بيرون اومد به دخترم آسيبی نزنه. 
دختر گل گفت: 

-  من مراقبم تو برو.
خورشيد بانو ناچار چيزی نگفت.فقط تاكيد كرد كه چشم از پنجره زيرزمين بر ندارد و خودش از در بيرون رفت. خوب 
هر دو طرف كوچه را نگاه كرد كسی نبود. مستاصل به طرف سر كوچه دويد. نزديك خانه ارغوان مادر سهراب كه رسيد، 
ديد در خانه باز است. كسی آب دم خانه ريخته بود و سر و صدايی نمی آمد. با خودش گفت: اگر تا سر كوچه بروم شايد 
اتفاق بدی بيفتد پس دل قوی كرد و گفت: هر چه بادا باد االن موقع فكر كردن به حرف های خواهر شوهر و مردم نيست...

خورشيد بانو و سهراب در حاليكه يك بيل در دست داشت، می دويدند.
دختر گل، بچه خورشيد بانو را برداشت و رفت و سهراب باالخره مار و بچه هايش را به سختی گرفت و با كمك خورشيد 

بانو داخل كيسه پارچه ای ضخيمی انداختند.
.خورشيد بانو نگذاشت سهراب آنها را بكشد، بعد دو تايی تا وسط صحرا نزديك كرت گندم دويدند و كيسه را درون چاه 
خشكی انداخته، سنگ بزرگی روی آن گذاشتند و موقع برگشتن  هر دو بی اختيار كنار ديوار كاهگلی نشستند. خورشيد بانو 
بی پروا از اينكه كسی دوباره آنها را ببيند از سهراب به خاطر تمام محبت هايش تشكر كرد و خواست كه بلند شود، سهراب 

پر مكنايش را گرفت و با لبخند گفت: 
- من يه جايی اين پارچه را ديدم، آهان! سر دخترم.... خورشيد بانو تا نخستين ستاره پيدا شود، بمون.

راستی تو كی بر می گردی، فردا؟به خونه خودت توی شهر می ری؟
خورشيد بانو آرام همه حرف هايش را شنيد و در جواب فقط يك جمله گفت:

- امروز خواهر شوهرم اومده بود...
ولی ديگر ادامه نداد، حتی وقتی سهراب در جوابش گفت: خوب برای چی؟خورشيد بانو جور ديگری جمله اش را تمام 

كرد:
- آمده بود كه دوباره برای زندگی با اونها به روستاشون برم، آخه شوهرم اونجا كشاورزی می كنه.

نخستين ستاره در آسمان الجوردی طلوع كرد. سهراب آن را ديد و فرياد زد: 
- خورشيد بانو اين ستاره منه، ستاره... می خواست بگويد ستاره آرزوهايم.

خورشيد بانو برای اينكه حرفش را عوض كند گفت: 
- عروسی گلرخ نزديكه، بعد با خنده ادامه داد: از من قول گرفته حتما برای عروسيش بيام.

از جايش بلند شد، پر مكنايش را تكاند، موقع رفتن بود و سهراب اين را خوب می دانست. خورشيد بانو خواست خداحافظی 
كند كه برای لحظه ای چشم هايش به چشم های سهراب خيره ماند. هر دو جواب را می دانستند.

***
موقع عروسی گلرخ را پاييز پس از برداشت محصول توافق كرده بودند. حدود سه ماه يا كمی بيشتر. سرور در فكر بود كه 
پولی برای خريد پارچه و دوخت لباس برای عروسی دختر خواهرش به دست آورد صنم دخترش داشت سبزی های روی 
پارچه را زير و رو می كرد تا خوب خشك شوند. يك طرف سبزی و طرف ديگر آلوچه ريخته بودند. سرور هس هس 

كنان يك سبد لباس چرک وسط پسكم گذاشت و گفت:
- صنم زود باش نيمرو )ظهر( شد، بريم سر جو لباس ها را بشوييم و بيائيم كه كار داريم.

- چه كار مادر؟
- هيچی، پسين می خوام برم در خونه حاجی بگم اجاره اين ماه زمين پشت باغ پسته را به جای گندم، پول بده تا با پولش نخ 
بخرم بعد دستگاه "كار و چاله"را راه بندازم با هم پارچه ببافيم. وقتی فروختيم، پارچه و لباس نو برای عروسی گلرخ می خريم.
صنم دلتنگ نگاهش كرد و گفت باشد اما در دلش آهی كشيد، می خواست خانه خودش باشد، كاش شوهرش زنده بود...

يك سيد خالی برداشت و گفت:
- مادر االن سر جو شلوغه، ديرتر بريم؟

- نه من توی اين خونه دلم گرفت االن همه سر جو هستند، هم احوالپرسی می كنم و هم كارمون را انجام می ديم.
سر جو جای نشستن نبود. سرور تند تند نفس می كشيد. گفت: 

- بريد كنار برای من هم جا باز كنيد
يكی از زن ها بلند شد: 

- بيا سرور من دارم می رم. 
سبد را روی سنگ لب جو گذاشت و گفت خير ببينی و بعد دو طرفش را نگاه كرد يكی زن همسايه و ديگری كسی بود 
كه بچه زياد داشت و چندتايشان را به اجبار در روستاهای ديگر عروس و داماد كرده بود و چون سر و زبان و به قولی روابط 
عمومی قوی داشت همه را می شناخت و پيغام ها را از همه می رساند. اگر كسی دنبال زن می گشت و يا داماد او اين كار را 

می كرد و اگر كارها خوب جور می شد دهن شيرينی می گرفت يعنی پول و قند سبز يا پارچه به او هديه می دادند.
اسمش سرور بود، وقتی هم نام خودش را ديد، خش وخير بلندی كرد و چشم هايش برق زد. 

- خوب هم نوم بگو حالت چطوره؟ كم پيدايی؟ حال صنم خانم خوبه ؟
صنم خنديد و سرور مادرش در جواب گفت: چه خبر؟ و جواب شنيد: 

- صبر كن سر جو خلوت شه بهت و ميگم. 
سر جو قل قله بود همه داشتند با هم حرف می زدند و تند تند كارهايشان را می كردند. سايه بان كاهگلی اجری روی جو آنها 

را از هوای داغ در امان می داشت بعد هم يكی يكی كارشان را انجام دادند و رفتند.
هوای داغ و تفتيده بعد از ظهر انگار از زمين خالی زرد و نرم بخار بلند می شد، سرور وسط كوچه پايش را به زمين می كشيد، 

هس هس می كرد و دشنام می داد: 
- خجالت نمی كشه حتما "دهن شيرينی" خوبی از اون پيرمرد بد جنس گرفته؟ ميگه بهرام وضع مالی اش خيلی خوبه، بچه 
هاش را عروس و داماد كرده و فقط يكی توی روستا مونده و بقيه به شهر رفتن. حاال زنش فوت شده فيلش ياد هندوستون 

كرده، صنم را ديده و گفته كه اگه زنش شه همه جهازش را خودش مهيا می كنه و هيچی نمی خواد.
پيرمرد خرفت، صنم بيچاره من اقال سی سال ازت كوچيكتره چطور روت شده اين حرف ها را بگی تازه سرور هم نوم ميگه 

چند نفر به اون گفتن كه بهرام را برای اونها جور كنه تازه بهرام خودش صنم را خواسته ...
***

عروس��ی گلرخ! همه چيز مهيا و گلرخ از همه بيشتر می خواست كه سر برس��د. روزها آرام می گذشتند، تابستان گرم به 
خصوص در شهريور با آفتاب بسيار داغش، خانه جای امن و خنك برای بعد از ظهر های طاقت فرسا بود.

خورشيد بانو دخترش را خوابانده بود. پنكه ای با سرو صدا كار می كرد تا اتاقش خنك شود و خودش در حال چرت زدن 
به پشتی تكيه داده بود. فردا جمعه و تعطيل بود. يك ماه می شد كه از شوهرش بی خبر بود و جمعا سه بار آمده بود. هر بار 
يكی دو روز می ماند و دوباره به روس��تا بر می گش��ت و در نوبت آخبر جريان طلبون خواهرش را گفت و اينكه به زودی 

عروسی می كند.
در زدند... خورشيد بانو دويد پشت در آهسته گفت: كيه؟

- منم باز كن
صدای زن بود، پس خداداد نبود. در را باز كرد. گلرخ تو اينجايی؟!

- بله،اومده بودم برای خريد عروسی. همه را فرستادم برن. گفتم كار دارم. اومدم تو را ببينم و برم.
- خوب بقيه را هم می آوردی من ناراحت نمی شدم. 

- نه، بقيه رفتند خونه سهراب.
- سهراب... خوب چقدر ازش بی خبرم. ديگه توی بيمارستان هم نمی بينمش... جز چند بار كه از دور دست تكون داد.

گلرخ چند دقيقه نشست. تند تند و با خوشحالی حرف هايش را زد. يك فنجان چای خورد و رفت... صدای دخترش و 
صدای در با هم بلند شد. خورشيد بانو پريسا را بغل كرد و به طرف در دويد.كيه؟

- منم خداداد باز كن.
- بابا اومده ... عزيزم...

پريسا تقال كرد كه خودش را به آغوش مادر بيندازد و چون موفق نشد زد زير گريه. خداداد بلند شد و او را به زمين گذاشت. 
شلنگ آب را برداشت تا حياط را آبپاشی كند. زيرچشمی خورشيد بانو را نگاه كرد كه داشت آپريگونی را روشن می كرد.

- بعد از برداشت گندم قراره كيان به خونه شوهرش بره و عروسی بگيرن.گفته تو هم حتما بيای... 
خورشيد بانو دندان هايش را به هم فشرد.

-  نمی دونی دقيقا چه روزيه؟
- فكر كنم بعد از جشن مهرگان... خبرت می كنم.

- كاش به عروسی گلرخ نيفته، بهش قول دادم.
- گلرخ ديگه كيه؟

خورشيد بانو هيچ نگفت. هنوز سه هفته ديگر تا عروسی گلرخ مانده بود با خودش گفت: چند روز مانده تصميم می گيرم...
بعد از شام خداداد بچه را خواباند و خورشيد بانو فرصت كرد ظرف ها را بشويد. خداداد آمد كنارش نشست و پرسيد:

- كمكت كنم؟
خورشيد بانو نگاهش كرد، انگار او را نمی شناخت. حداقل زن های ديگر با شوهرهايشان زندگی می كردند اما او چه؟

خداداد دنباله حرف را گرفت. 
- كيان ميگه او كه سر خونه خودش رفت تو و بچه هم دوباره به روستا بيايد.

خورشيد بانو تاب نياورد. 
- اين حرف ها را كيان ميگه. تو چی می خوای؟!

- من...من... از اول گفتم كه بيای. می خوام دو تا اتاق را سفيد كنم كه تميز و راحت باشيد.
خورشيد بانو آه كشيد. هنوز قضيه رفتن به روستا و باز گشتن ادامه داشت و هيچ توافقی بين او و شوهرش به وجود نيامده بود.
از جايش بلند شد و سبد ظرف ها را به آشپزخانه برد و آماده شد كه بخوابد كه ديد خداداد دارد رختخواب را پهن می كند.

خداداد مهربان شده بود. به هر حال او همسرش بود. با وجود اين همه تفاوت كه بين آنها وجود داشت.
فردای آن روز پروين و دخترش سيما بعد از مدت ها مهمانشان بودند. نزديك ظهر آمدند و خورشيد بانو اصرار كرد كه 
ناهار بمانند. خداداد عجله داشت برود. اتوبوس نزديك ظهر حركت می كرد. پس كمی نان داخل شوربا ريخت و آن را سر 

كشيد. موقع خداحافظی دوباره به خورشيد بانو گفت:
- روی حرف هايی كه به تو گفتم فكر كن وحاضر باش.

خورشيد بانو تا پشت سرش رفت.
- كارم را چه كنم؟ممكنه ديگه به راحتی دفعه قبل كار گير نيارم. تازه من اينجا خيلی راحت ترم.

خداداد نگاهش كرد اما هيچ نگفت. انگار تصميم خودش را گرفته بود..
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بازهم عيد ش��ده می باش��د و پدر من تند 
تن��د در آمده می باش��د. من نمی دانم اين 
عيد چه چيزی م��ی دارد كه بايد يك ماه 
قبل��ش ه��ی از در وديوار آويزون ش��ده 
باشيم وخونه تميز كرده باشيم. ما نخواهيم 
عيد داشته باش��يم بايد چه كسی را ببينيم. 
اصال ت��و اين روزای قب��ل عيدی فرصت 
كرده نمی باشم تا سری به نونوايی بربری 
زده باشم. دلم برايش خيلی تنگ شده می 
باش��د. از بس آويزون شيشه بوده ام ديگر 
دست وپايم از مغزم فرمان برده نمی باشد.
 تو اي��ن هير و وير خون��ه تكونی هم هی 
مامانم از اينور و اونور چيزی پيدا می كند 
و به من و باباي��م فحش می دهد كه فالن 
چي��ز اينجا بود و من كلی دنبالش گش��تم 
و آخرش رفتم دوب��اره خريدم . اصال من 
نمی دانم اي��ن چيزايی كه مامانيم پيدا می 
كند كی خريداری ش��ده ت��ا من بخواهم 
گمش كن��م. اين خون��ه تكون��ی قبل از 
عيد، ج��ز بدبخت��ی و فح��ش و بدوبيراه 
چيزی نمی دارد. تازه شم اينقدر كوفته و 
درب وداغون می شويم كه تمام عيد بايد 

خستگی در كنيم. 
بابايم می گويد آدم بايد قبل از عيد خونه 
و دل خودش را پاک وتميز كند و در سال 

جديد با دلی ، تر وتميز 
س��ر س��فره هفت س��ين 
دعا كند كه س��الی پر از 
شادی و س��المتی داشته 
باش��يم. چ��ون هميش��ه 
م��ن قبل از عي��د داغون 
ش��ده می باشم در نتيجه 
موقع س��ال تحويل اصال 
مغ��زم كار نمی كند كه 
بخواهم دع��ا كنم برای 
همي��ن االن كه آويزون 
در وديوار می باش��م می 
پيش  را  دعاي��م  خواهم 

پيشكی بكنم :
خداجونم سالم

خداجون��م من دل��م می خواهد در س��ال 
جدي��د كلی بچه خوبی باش��م و برای بابا 
و مام��ان و دايی كامی و سوس��ن جون و 
آق��ا نماين��ده و خانم س��ردبيرو آقا رئيس 
انجم��ن و آقا مدير مدرس��ه م��ون و اون 
آقا معلم بداخالق حس��ابمون و آقا راننده 
سرويسمون كه هی چپ می كنه و .... آدم 
مفيدی باش��م كه اونها ه��ی به من فحش 
ندهند. می دونم كار س��ختيه واسه همين 

خداجون توروخدا كمكم كن.
خداجونم تورو جون هركی دوست داری 
نزار تو سال جديد چيزی گم وگور بشه . 
آخه مامانم هرچی گم ميش��ه رو ازمن می 
خواد . اون س��ال كه تيم اس��تقالل ليست 
بازيكنانش رو يادش رفت واسه فدراسيون 
آس��يا بفرس��ته و حذف ش��د مامانم چون 
اس��تقالليه از حرصش اومده ميگه بچه از 
رو مبل پاشو ببينم ليست بازيكنان استقالل 
كجاست. تازه ش��م همين چند روز پيش 
هم كه هواپيمای مالزی گم شد باز اومده 

سراغ من و ميگه دست تونيست؟
خداجونم من نمی دونم عيد به چه دردی 
خورده می باش��د. همه وقت سال تحويل 
برای هم دعاهای خ��وب خوب می كنند 
ول��ی بعد از س��يزده بدر هی م��ی زنند تو 
سرهم و بهم فحش ميدن. توروخدا كاری 
كن كه يا هميش��ه عيد باشه يا تا وقتی آدم 
بزرگها بچه خوبی نشده اند ديگه سال رو 

نو نكن.مسخره كه نمی باشيم.

خداجونم سرآقا نماينده رو كمی خلوت 
ك��ن كه يك كمی وقت وفكر برای دادن 
عي��دی به م��ن ب��زاره. اصال آق��ا نماينده 
حواسش به من نمی باشد هر روز می بينی 
صدت��ا كار كرده می باش��د بعد كه بهش 
ميگم عيدی من رو خريده می باش��ی می 
گويد : ش��وخی می كنی ، مگه من وقت 
م��ی دارم برای ت��و عيدی بگي��رم . اصال 
خداجونم در س��ال جدي��د كاری كن كه 
تو بودجه مملكت ، يك پولی هم واس��ه 

عيدی من كنار گذاشته شده باشد.
خداجون��م در س��ال جديد ، يك مش��ته 
صن��دوق كمك ب��ه بيم��اران ، نيازمندان 
و س��المندان درس��ت كن تا مردم تند تند 
ت��وش پول بريزن��د . آخه انجم��ن ما پول 
نم��ی دارد و از طرفی تعداد اين صندوقها 
هم خيلی كم می باش��د. خودت ديده می 
باش��ی كه مثال صندوق ش��اه ورهرام ايزد 
چقدر كوچك می باش��د. بابا، خداجون 
اي��ن انجمن كلی خ��رج م��ی دارد با اين 
صندوقهای دوزاری كه نميش��ه مشكالت 

انجمن رو حل كرد.
خداجونم تكليف اين استخر كوشك رو 
معلوم كن . ببين چند بار دارم می گم. آخه 
مجبور بودی استخر بسازی بعدش هرسال 
بيای  س��ده  وقت جش��ن 
روش ي��ك مش��ته تخته 
بش��ينند.  مردم  كه  بزاری 
آخرش يه ب��ار اين تخته 
ها ميش��كنه و می افتيم تو 
استخر خش��ك وخالی ، 
دس��ت و پامون ميش��كنه 
ه��ا. خداج��ون بابايم می 
گويد اگر بجای اس��تخر 
، هر چيز ديگه ای ساخته 
بوديم كلی توش پول در 

مياورديم.
خداجون درسته ما امسال 
از خيرعي��دی آقا نماينده ، گذش��تيم ولی 
ب��ه ج��ون مامانم عم��را بزارم اي��ن تقويم 
ديواريه��ای انجمن و اون دويس��ت تومن 
عي��دی ك��ه روز دوم فروردين ب��ه ما می 
دهند رو كس��ی باال بكشه. آخه خداجون 
تنها جايی كه كارت شناس��ايی زرتشتيان 
كاربرد می داره واسه گرفتن همين تقويم 

هاست . 
خداجون خودت كمك كن تا بازس��ازی 
آدري��ان ته��ران تموم بش��ه وديگ��ه هيچ 
جای ديگه به تعمير نياز نداشته باشه.اصال 
خداجون از من به ت��و نصيحت ، يه وقت 
بازسازی بهش��ت و دوزخ رو ندی دست 
اين انجمنی ه��ا . اونوقت هم كلی عالف 
بازسازی ميشی ، هم بايد دنبال خيرانديش 
باشی تا بودجه بازسازی رو جور كنی. يه 
وقت می بينی اين دوس��تان وسط كار قهر 
می كنند و ميزارن ميرند. از يه طرف ديگه 
بايد دنبال مجوز ميراث فرهنگی هم باشی 
. تازه شم  وقتی كار رو تحويل می گيری 
می بينی جای آتيش جهنم ، يه ش��ومينه و 
باربيكي��و تحويلت مي��دن ،بروبچ جهنمی 
دارند جيگر می خورند و حالشو می برند. 
خداج��ون مامان��م داره صدام م��ی كنه و 
ميگ��ه چق��در آوي��زون اين پنج��ره ای ، 
زود ب��اش تمومش كن و ب��رو حموم رو 
بشور. می بينی همش در خونه ما كودک 
آزاری م��ی باش��د. خداجون م��ن ديگه 
حرفی نمي��دارم ولی به قول مامان بزرگيم 
: توروخدا ، سايه ات رو هميشه باال سر ما 

بچه ها نگه دار.

نيايش نوروزی
 کودك نفهم
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افقی:
1- كارنيك – نابودی – نشريه ای در انگلستان .

2- روش،رفتار – جزئی از وجود آدمی – جمع كلمه شش .
3- حيوانی گوشت خوار كوچكتر از پلنگ – داخلی – قوم نخستين .

4- پر,فسور حيوانات – جشنی در تابستان كه به آن آذر جشن نيز گفته می شد – تكرار 
حرف .

5- نام پسرانه ايرانی – روا – شاعر هوای تازه .
6- نيمروز،ظهر – سوزاننده جان .

7- سمتی در مدرسه .
8- كادو – نورانی،روشن – دوزنده كفش .

9- حافظ می فرمايد :در همه . . . .نيست چو من شيدايی . 
10- آبشاری زيبا در فارس – نام قديم سيستان .

11- امتحان – ترش رويی – كلمه ای يونانی به معنای راهنما ولی امروزه به معنای مجازی 
بكار می رود.

12- اندازه – مكانی كه درختان نارنج بسيار باشد – بزرگ ،گنده .
13- جشن – شهرستانی در استان بوشهر – كمانگير اسطوره ای .

14- همراه وياری دهنده – سازی ايرانی دارای دو سيم – دوستی .
15- برتری – گرو – ماركی بر لوازم صوتی وتصويری .

عمودی:
1- چهار سين از هفت سين .

2- فيلمی از عباس كيا رستمی – پيوند زناشويی .
3- شب نيست – گهنبار ميان زمستان – جان،روان .

4- آرواره – نما يا پالن در فيلمسازی – گياه كتيرا – نشانه مفعولی .
5- بخشی از گاتاها – نوعی شيرينی .

6- فلز مرتجع – دعای بد – لقب حافظ شيرازی .
7- بهشت،فردوس – لباس وارونه – ميوه ای خوشه ای .

8- پيام نوروزی پارس نامه به شما عزيزان .
9- هستی بخش – سوزان – نام گروه موسيقی سنتی نوگرای ايرانی .

10- فام – نازنين، معشوق – ساز زهی .
11- نام پسرانه تركی،جاويدان – ماه رومی .

12- غذای نذری – قوت غالب – اسباب خانه – پودری برای ساخت بتونه .
12- سنگ قيمتی – فيلمی از داوود مير باقری – بلندی .

14- درياچه ای در فارس – گردش درصفحات اينترنت .
15- مناسبتی فرخنده در اين ماه .

طراح جدول: سهراب باستانی

جدول

و دل خودش را پاک وتميز كند و در سال 
جديد با دلی ، تر وتميز 
س��ر س��فره هفت س��ين 
دعا كند كه س��الی پر از 
شادی و س��المتی داشته 
باش��يم. چ��ون هميش��ه 
م��ن قبل از عي��د داغون 
باش��يم. چ��ون هميش��ه 
م��ن قبل از عي��د داغون 
باش��يم. چ��ون هميش��ه 

ش��ده می باشم در نتيجه 
موقع س��ال تحويل اصال 
ش��ده می باشم در نتيجه 
موقع س��ال تحويل اصال 
ش��ده می باشم در نتيجه 

مغ��زم كار نمی كند كه 
موقع س��ال تحويل اصال 
مغ��زم كار نمی كند كه 
موقع س��ال تحويل اصال 

بخواهم دع��ا كنم برای 
مغ��زم كار نمی كند كه 
بخواهم دع��ا كنم برای 
مغ��زم كار نمی كند كه 

همي��ن االن كه آويزون 
بخواهم دع��ا كنم برای 
همي��ن االن كه آويزون 
بخواهم دع��ا كنم برای 

در وديوار می باش��م می 
پيش  را  دعاي��م  خواهم 
در وديوار می باش��م می 
پيش  را  دعاي��م  خواهم 
در وديوار می باش��م می 

مجبور بودی استخر بسازی بعدش هرسال 

بش��ينند.  مردم  كه  بزاری 
آخرش يه ب��ار اين تخته 
بش��ينند.  مردم  كه  بزاری 
آخرش يه ب��ار اين تخته 
بش��ينند.  مردم  كه  بزاری 

گويد اگر بجای اس��تخر 

بوديم كلی توش پول در 
مياورديم.

بوديم كلی توش پول در 
مياورديم.

بوديم كلی توش پول در 



مش
هما
شپ 
اج
و ه
هپ
-تف
فسپ
ادن
9فن
فس
 پرن
ونن
م9
را
شه
راد
پ9ه
اا
پهپ
هنو
پود
ننو
دن

ـر
ــ

ــ
خـ

آ

8

نوروز آهسته آهسته مى آيد  
* بهرام دمهرى

در كن��ج خانه قديمی و خش��ت و گلی 
اجدادي��م كه بی نهايت دوس��تش دارم 
نشس��ته ام و منتظر آمدن نوروز هس��تم 
ك��ه چن��د روز ديگر م��ی آي��د. هنوز 
هم مثل زم��ان بچگی از آم��دن نوروز 
شاد و س��رحال می ش��وم اگرچه امروز 
پوش��يدن لباس نو و خ��وردن ماهی پلو 
چندان دشوار نيس��ت و به رسم گذشته 
و آيين نو ش��دن و هم��راه طبيعت بودن 
هميشه می خواستم در نوروز لباس تازه 
بپوشم. امس��ال همچون سالهای گذشته 
به مس��افرت نمی روم. يادم نمی آيد به 
غير از يكی دوبار در نوروز به مسافرت 

رفته باشم اگرچه سفر را دوس��ت دارم.
 در نوروز ش��ايد به س��فر ن��روم ولی از 
س��فر خوش��م می آيد و ب��ه تازگی نيز 
از يك س��فر برگش��ته ام. س��فری پر از 
خاطره. س��فری ك��ه ب��رای چندمين بار 
انجام ش��د و از تجربه ام برای خشنودی 
همس��فرانم بهره بردم. با دوستانم به چند 
ش��هر هندوس��تان رفته بودي��م. اگرچه 
همه كش��ورهای جهان را نديده ام ولی 
از اي��ن چندتاي��ی كه دي��ده ام، هند را 
بيش��تر از همه و صد البت��ه بعد از ايران، 
وط��ن عزيزم دوس��ت دارم. علتش را به 
خوبی می دانم. برای ش��ما می نويس��م، 

شايد شما هم با من هم عقيده 
باش��يد.

ده��ه  دور،  س��الهای  آن  در 
س��ی، وقت��ی روانش��اد پدرم 
ب��رای چندمي��ن بار از س��فر 
هندوس��تان آمد، طبق معمول 
بازديدها ش��روع شد.  و  ديد 
ب��ه گمان��م هم  نفری  چن��د 
وع��ده ش��د بودن��د و آمدند 
ب��رای مالقات چون همه آنها 
يا قبال در هندوس��تان مشغول 
كار بودن��د يا به تازگی آمده 

بودند. به هر صورت من شاهد حرفهای 
آنها ب��ودم. گاهی برای آنكه كس��ی از 
جمل��ه من ك��ودک، حرفه��ای آنها را 
نفهمم به زب��ان اردو ح��رف می زدند. 
حاج��ی علی همس��ايه ما ه��م كه مدتی 
پيش از هند آمده بود جز حاضران بود. 
تعجب می ك��ردم كه مثل بقي��ه فنجان 
چای را س��ر م��ی كش��يد و تعريف می 

ك��رد.
بعد از رفتن آنها به پدرم گفتم: چرا شما 
به هندوس��تان می رويد اگر اينجا بمانی 
بهت��ر اس��ت و ما ه��م تنها نمی ش��ويم. 
پدرم با مهربانی گفت: نمی توانم نروم، 
زندگ��ی خ��رج دارد. در اينجا از كار و 
كاس��بی خبری نيس��ت. گفتم آنجا چه 
كار م��ی كنی؟ گفت: آنج��ا نيم دانگ 
نانوايی را ش��ريكم. ي��ك هفته هم بايد 
ش��بها كار كنم و هفته بعد روزها. يعنی 
در شبانه روز 12 س��اعت كار كنم. آن 
روزها هنوز معنی كار و اجتماع را نمی 
دانس��تم. گفتم: چه اشكالی دارد، همين 
جا نانوايی كن. گفت: چون ما زرتشتی 
هستيم، در اينجا ما نمی توانيم. نانوايی، 
قصابی، ميوه فروش��ی، فالوده فروشی و 
... داشته باش��يم. فقط می توانيم رعيتی 
و زراعت داش��ته باشيم. آن هم می دانی 
كه سالهاس��ت چش��مه محله ما خشك 
ش��ده و از آن گذش��ته من برای رعيتی 
س��اخته نش��ده ام. رعيتی كار س��خت و 
طاقت فرس��ايی است. چون آب و زمين 
از خودمان نيس��ت بايد جلو ارباب تملق 

بگوي��م و حرف او را گ��وش كنم. اگر 
يك س��ال خشكس��الی ش��ود يا آفت، 
محصول را از بين ببرد همه از گرسنگی 
ناب��ود می ش��ويم. از اين جه��ت من و 
كس��انيكه امروز در اينج��ا ديدی راهی 
هندوس��تان ش��ديم. در آنجا همكيشانی 
ك��ه قبال رفته اند به م��ا كمك كردند تا 
كاری پيدا كنيم و درآمدی داشته باشيم 
تا برای شما بفرس��تيم. البته در آنجا هم 
به س��ادگی پول به دست نمی آيد. بايد 
كار و ت��الش كرد ولی ديگر اين حرفها 
نيس��ت ه��ر دي��ن و آيينی م��ی خواهی 
داش��ته ب��اش و ه��ر كاری از عهده ات 
ب��ر می آيد ب��رای در آوردن پول انجام 
بده. كمی قانع ش��دم ولی می خواس��تم 
پ��درم در اينجا بماند ول��ی او چند روز 

بعد دوباره ما را تنها گذاش��ت و رفت.
هميش��ه م��ی خواس��تم ب��روم و جايی 
ك��ه پ��درم كار می ك��رده ببينم. هنوز 
پدرم زن��ده بود كه راهی هندوس��تان 
ش��دم. قب��ل از رفتن ايش��ان گفت من 
در بمبئ��ی چيزی ندارم، هم��ه چيز را 
فروخت��م و همان ط��ور كه می دانی به 
تاج��ری س��پردم و او هم ورشكس��ت 
ش��د. گفتم: ب��رای ارث و ميراث نمی 
روم م��ی خواهم رنج و زحمت ش��ما 

را ح��س كن��م، با چش��م ببين��م آنگاه 
ب��ه پ��اس آن بيش��تر ب��ه ش��ما احترام 
گذارم و دوس��تتان داش��ته باشم. پدرم 
پذيرفت. آدرس��هايی كه الزم داش��تم 
را به م��ن داد و دوس��تانی را در آنجا 
معرفی ك��رد. وقتی هواپيمای ايران در 
ف��رودگان بمبئ��ی به زمين نشس��ت، به 
ياد ماه ها پياده روی و رنج همكيش��ان 
و پ��درم افتادم كه از اي��ران برای نان 
درآوردن راه��ی آن ديار ش��دند. چه 
مردم��ان خوب و مهربان��ی كه عليرغم 
فقر باز هم كس��انی را از كش��ور ديگر 
پذيرفتن��د. وقتی افغانی ه��ا را می بينم 
كه چندين س��ال اس��ت از كشور خود 
آواره ش��ده اند و در ش��هر ما مشغول 
كار و زندگ��ی هس��تند به ي��اد برخی 
همكيش��انم كه در آن س��الها و ش��ايد 
به نوعی امروز خود خواس��ته در غرب 
س��رگردانند ب��ا آنها اظه��ار همدردی 
می كن��م. می دانم كه چ��ه رنجی می 
برند. م��ی گويند غم غرب��ت و تنهايی 
اس��ت.  بش��ری  بزرگتري��ن غمهای  از 
نمی دانم تجرب��ه اش كرديد يا نه. در 
اميدوارم  ن��دارد،  حد تجربه اش��كالی 
هيچوق��ت اي��ن غم طاقت فرس��ا دامن 
ش��ما را نگيرد. دوری، غربت و تنهايی 
بهتر  كشنده است. بسيار كش��نده. پس 
است در اين نوروز خجسته، قدر خانه 
و محل زندگی، ش��هر و وطن خود را 
بداني��د. آنها را دوس��ت بداريد كه به 

واقع همه چيز در آن اس��ت.
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