
بوسه بر تنديس

برابري بيش از پيش و شايسته ساالري 

آيين هيرومبا برگزار شد 
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خبــر

نماين�ده ايراني�ان زرتش�تي در نط�ق پيش از 
دس�تور خ�ود در مجل�س ش�وراي اس�امي 
خواس�تار توج�ه وي�ژه ب�ه اص�ل 13 قان�ون 
اساسي،اجراي درست شايسته ساالري در هر 
مق�ام و موقعيت�ي و اصاح قان�ون 881 مكرر 

قانون مدني در مجلس شد. 
دكتر اس��فنديار اختياري در نطق پيش از دستور خود 
در روز 17 فروردي��ن 93 گفت :از تمام ارگان ها می 
خواهم به اصل 13 قانون اساس��ي ك��ه به صراحت و 
ش��فافيت آزادي ايراني��ان غيرمس��لمان را تضمين مي 
نماي��د، پايبند باش��ند و در راس��تاي اج��راي آن قدم 

بردارند.
وي ب��ا اش��اره به شايس��ته س��االري و تاكي��د رييس 
جمه��وري ب��ه برابري اق��وام و ادي��ان و... گفت:بايد 
باور داش��ت كه شايسته س��االری تنها اصلی است كه 
بايد مد نظر قرار گيرد تا بتوان به درس��تی و به حق از 
همه قابليت های اين كش��ور اهوراي��ی بهره برد. بايد 

در هنگام اس��تخدام و به كارگيری تخصص ها از 
تبعي��ض ميان يک مس��لمان و غيرمس��لمان دوری 
جست و هرگونه تبعيض غيرقانونی را حذف كرد.

اختياري تاكيد كرد: بايد و بايد، تنها و تنها، شايسته 
ساالری مورد توجه قرار گيرد. از همه وزارتخانه ها 
و دستگاه های ذيربط می خواهم با برداشتن موانع و 
مشکالت در اين مسير و با بکارگيری افراد با تجربه 
و تحصيل كرده در جايگاه هايی درس��ت، موجب 

سربلندي بيش از پيش ميهن عزيزمان گردند.
اختياري دربخش ديگر از س��خنان خود با اش��اره 
به اينکه در مجلس هش��تم و نهم اولين طرحی كه 
اعالم وصول ش��د، طرح اصالح قانون 881 مکرر 
قانون مدنی بودگفت: اين قانونی اس��ت كه اجرای 
آن شان و منزلت انساني  اديان مورد تاييد در قانون 
اساس��ي را مورد تهديد قرار داده است. قانونی كه 

اصالح آن مورد تاييد چندين باره س��ران س��ه قوه نيز 
قرار گرفته اس��ت. اما مشخص نيس��ت چرا با توجه به 
رايزنی های مختلف و پيگيری های مس��تمر در طول 
عمر چهار ساله مجلس هش��تم و دو ساله مجلس نهم 
اق��دام عملی جه��ت حل اين معض��ل اجتماعي انجام 

نگرفت است.
وي گف��ت:از آقای دكتر الريجانی رئيس مجلس می 

خواهم تا اين طرح را پس از ش��ش سال در دستور 
جلسه علنی مجلس قرار داده تا نمايندگان در رابطه 

با آن تصميم بگيرند.
متن كامل س��خنراني دكتر اختياري به ش��رح ذيل 

است:
خشنه اتره اهورهه مزداو

ايو پنتا، يو اشهه
»به نام داناي بزرگ هستي بخش«

"راه در جهان يكی است
 و آن راه راستی است"

س��ال ن��و و ن��وروز باس��تانی، اين جش��ن پرمعنا و 
فرهنگ��ی، اين هديه زيبای ايراني��ان به جهانيان كه 
صلح، انس��ان دوس��تی، اخالق، برابری و راس��تی 
را بان��گ می زند و با هيچ مکت��ب و نظام اخالقی 
انسان س��از در تضاد نيس��ت و می تواند سنگ بنای 

واقعيته��ا و برآورده ش��دن آرزوهای نيک باش��د را 
به تمام��ی مردمان نيک انديش، ني��ک گفتار و نيک 
كردار به ويژه به همه همکيش��ان گراميم، زرتش��تيان 
خوش��نام و پرافتخار كه به گ��واه تاريخ، در هر مکان 
و زماني كه باش��ند، فر و بزرگی اي��ران از بزرگترين 

آرمانهايشان است، خجسته باد می گويم.
در ابتدا الزم اس��ت تاكيد ش��ود كه "مل��ت يکپارچه 
ايران" هزاران س��ال اس��ت كه به دور از گرايش های 
مختلف، خود را هم ميهن می دانند. افتخار ايرانيان آن 
اس��ت كه دارای حس همبس��تگی ، فرهنگ، تمدن و 
تاريخ مش��تركی اند. نبايد فراموش كرد كه "ايران" با 
وج��ود همه اقوام، مذاهب و ادي��ان معنا پيدا می كند 

و هم��ه آنان برای اين مرز پرگه��ر به دور از هر گونه 
وابستگی قومی و دينی تالش كرده اند. همانگونه كه 
رهبر بزرگ انقالب فرمودند، افتخار ايرانيان اين است 
كه ب��ه عنوان اولين يکتاپرس��تان در درازنای تاريخ با 
تف��اوت هر قوم، دين و مذهب، زير نام زيبای "ايران" 
جمع هس��تند. ايرانيان با اين ويژگی های منحصر بفرد 
به گواهی تاريخ می دانند كه هرگونه مشکلی را بايد 
در درون حل كرد و راهبردی غير از اين توس��ط اين 
ملت بزرگ مردود است و اجازه نداده و نخواهد داد 
تا به اين مفاهيم پرمعنا و عميق به روش��های گوناگون 

خدشه ای وارد شود. 
البت��ه نبايد نيز اجازه داد تا گروه��ی اندک ، به عنوان 
مسئول يا غير مسئول، دانس��ته يا ندانسته از تريبونهای 
متعدد به اقوام، مذاهب و ادي��ان ايرانيان بتازند و آنها 
را م��ورد هج��وم قرار دهند و خواس��ته يا ناخواس��ته، 
راه را ب��رای برخ��ی غ��رض ورزان داخلی و خارجی 
فراهم كنند تا به روش��های گوناگون آرامش سياسی 

اين كش��ور را برهم زنند. از س��ازمانهای مربوطه می 
خواهم اين افراد كه اين اعمال غيرقانونی را انجام می 
دهند را به سمت اجرای قانون هدايت كنند و از تمام 
ارگانه��ا نيز می خواهم به اصل 13 قانون اساس��ي كه 
به صراحت و ش��فافيت آزادي ايرانيان غيرمسلمان را 
تضمين مي نمايد، پايبند باش��ند و در راس��تاي اجراي 

آن قدم بردارند.

درود می فرستم به روان بنيانگذار انقالب كه در همه 
حال با پش��تيبانی خود از ايرانيان غيرمسلمان بر اجرای 
اصول قانون اساس��ی اصرار می ورزيدن��د. مفاهيمی 
همچون آزادی، برابری، عدالت، رفع تبعيضات ناروا، 
ايجاد امنيت قضايی عادالنه برای همه و تساوی عموم 
در براب��ر قانون كه به وضوح می توان اين معانی را در 
اصول متعدد بخصوص در اصل س��وم قانون اساس��ی 
مش��اهده كرد و اج��رای تمام و كم��ال آن آرمان هر 
ايرانی است و از دولت آقای دكتر روحانی انتظار می 
رود اصولی از قانون اساسی كه تاكنون به طور كامل 

اجرا نشده است را به مرحله عمل در آورد.
رهب��ر گرانقدر انقالب در س��ال جدي��د، موضوعات 

مهم��ی همچون "اقتص��اد و فرهن��گ" را پيش روی 
سياستگزاران قرار داده اند كه در رابطه با اين دو مهم، 

مطالب زيادی را می توان بيان كرد. 
در عرصه اقتصادی بايد اقتصاد دانش بنيان در سرلوحه 
كاری قرار گيرد. آمار فارغ التحصيالن، دانشجويان، 
پژوهش��گران و علم آموزان و تولي��د علم بخصوص 
تجرب��ه های موفق دهه گذش��ته كش��ور در مديريت 
فن��اوری و كارآفرينی، گواهی از آن دارد كه در اين 
مسير می توان با سرعت بيشتری به سمت جلو حركت 
كرد و موفقيت آن تضمين ش��ده اس��ت ولی شروط 
اساس��ی متع��ددی دارد كه می توان آنها را برش��مرد 
ولی به يک ش��رط آن بسنده می كنم و آن اين است 
كه نباي��د در اين وادی نيز تفاوتی بي��ن اقوام و اديان 
دانست. بايد باور داشت كه شايسته ساالری تنها اصلی 
اس��ت كه  بايد مد نظر قرار گيرد تا بتوان به درستی و 
به ح��ق از همه قابليت های اين كش��ور اهورايی بهره 
برد. بايد در هنگام استخدام و بکارگيری تخصص ها 
از تبعيض ميان يک مس��لمان و غيرمسلمان دوری 
جست و هرگونه تبعيض غيرقانونی را حذف كرد. 
بايد و بايد، تنها و تنها، شايسته ساالری مورد توجه 
ق��رار گي��رد. از همه وزارتخانه ها و دس��تگاه های 
ذيربط می خواهم با برداشتن موانع و مشکالت در 
اين مس��ير و با بکارگيری افراد با تجربه و تحصيل 
كرده در جايگاه هايی درس��ت، موجب سربلندي 

بيش از پيش ميهن عزيزمان گردند.
در عرص��ه فرهنگ نيز، بايد به جای تاثيرپذيری از 
خرده فرهنگهای غربی كه هيچ س��نخيتی با آداب 
و رس��وم و تفکر ايرانيان ن��دارد، پرداختن به آيين 
ها و مراس��م هايی همچون نوروز را در س��رلوحه 
كاری قرار داد. س��نت های خردورزانه كه با منش 
و اخالق نياكانمان در طول هزاره های گذش��ته در 
آميخته اس��ت. آيين هايی كه با تار و پود  اين مرز 
پرگهر از ش��رق تا غرب، از ش��مال تا خليج هميش��ه 
پ��ارس درآميخت��ه و برای پاس داش��ت آن، عزيزانی 
از ج��ان خود نيز گذش��ته ان��د تا ايران زمي��ن با تمام 
مفاهيم بس��يار غنی آن را نگاهبانی كنن��د و به عنوان 
يک ميراث گرانبها به دور از كش��مکش های سياسی 
برای ما به ارمغان بگذارند. بنابراين ترويج اين فرهنگ 
هوشمندانه بهترين راه مقابله با فرهنگ بيگانگان بوده 
و با برجس��ته س��ازی و احيای آنها می توان هويت 

اصيل ايرانی را به جوانان هديه داد. 
در مجل��س هش��تم و نهم اولين طرح��ی كه اعالم 
وصول ش��د، طرح اصالح قانون 881 مکرر قانون 
مدنی ب��ود. قانونی ك��ه اجرای آن ش��ان و منزلت 
انس��اني  اديان مورد تاييد در قانون اساسي را مورد 
تهديد قرار داده است. قانونی كه اصالح آن مورد 
تايي��د چندين باره س��ران س��ه قوه نيز ق��رار گرفته 
اس��ت. اما مش��خص نيس��ت چرا با توجه به رايزنی 
های مختلف و پيگيری های مس��تمر در طول عمر 
چهار س��اله مجلس هش��تم و دو س��اله مجلس نهم 
اقدام عمل��ی جهت حل اين معضل اجتماعي انجام 
نگرفت است. چرا كميسيون قضايي مجلس مطابق 
آيين نامه داخلي، اين طرح را بررس��ی  و به صحن 
علنی گزارش نکرده است و چرا اولين طرح وصول 
ش��ده در دو دوره از مجلس، غي��ر از گفتار درمانی، 
اينگون��ه مورد بی مهری قرار گرفته اس��ت؟  از آقای 
دكتر الريجانی رئيس مجلس می خواهم تا اين طرح 
را پس از شش سال در دستور جلسه علنی مجلس قرار 

داده تا نمايندگان در رابطه با آن تصميم بگيرند.
در پاي��ان آرزو دارم با انديش��ه ني��ک، گفتارنيک و 
كردارنيک، كنار يکديگر در جهت دوستي و برابري 

و سازندگي ايران بزرگ و عزيز كوشش نمائيم.
ايدون باد

دكتر اسفنديار اختياري
نماينده ايرانيان زرتشتي
17 فروردين ماه 1393

در نطق پيش از دستور خود خواستار شد:

برابري بيش از پيش و شايسته ساالري 
در همه عرصه ها فارغ از اديان ومذاهب افراد
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*درج "جش�نواره علم�ی مين�ا ايزدي�ار" در تقوي�م 
انجمن تاالسمی ايران   

جش��نواره علمی زنده ياد ش��ادروان دكتر مينا ايزديار به طور 
رسمی در تقويم منتشر شده انجمن تاالسمی ايران درج شد.

در اين جش��نواره كه نخستين باردر سال گذشته و به مناسبت 
پاسداش��ت خدمات ارزنده ش��ادروان مينا ايزديار و با حضور 
وزير بهداش��ت ، درمان و آموزش پزشکی و جمع زيادی از 
اساتيد ، همکاران و دوستان آن روانشاد برگزار شد ، هدايای 
نفيس��ی به برگزيدگان و برترين های علمی هازمان زرتش��تی 

اهدا شد.
به همين مناسبت انجمن تاالسمی ايران روز زايش آن روانشاد 
)نهم مهرماه( را در تقويم منتشره خود با عنوان جشنواره علمی 

مينا ايزديار نامگذاری كرده است . 
*هم�كاری ني�روی انتظام�ی در حفاظ�ت از نگاره 

فروهر   
  " نيروی انتظامی در خصوص برداشته شدن بنر " نگاره فروهر
فروشگاه نوش��ت افزار يکي از همکيشان ، كه توسط افرادی 
ناش��ناس و ب��ه صورت ش��بانه ص��ورت گرفته بود ، دس��تور 
شناس��ايی افراد متخلف را صادر ، و ماموريت نگهبانی از اين 

تابلو را برعهده گرفت.
اين موض��وع پس ازهماهنگ��ي  دكتر اس��فنديار اختياری با 
سردار ساجدی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ صورت 
گرف��ت كه در پي آن ، ع��الوه بر ماموريت ني��روی انتظامی 
جهت شناس��ايی قانون ش��کنان، كالنتری منطقه نيز مسئوليت 
حفاظ��ت از تابلو فروهر را پس از نص��ب دوباره آن برعهده 

خواهد گرفت.
*سرويس مدارس زرتشتی يزد رايگان شد    

انجمن زرتش��تيان ي��زد در مصوبه اي، هزينه هاي س��رويس 
مدارس پسرانه دينياري و دخترانه ماركار را در سال تحصيلي 

آينده)93 - 94(به طوركامل برعهده گرفت. 
بر اس��اس اي��ن مصوبه كلي��ه هزينه هاي رف��ت و آمد دانش 
آموزان به دبس��تان دينياري و دبس��تان و راهنماي��ي دخترانه 

ماركار يزد را انجمن زرتشتيان يزد پرداخت مي كند. 
*حضور استاندار کرمان در جمع زرتشتيان  

مهندس رزم حس��ينی اس��تاندار كرمان ضمن بازديد از موزه 
مردم شناسی زرتش��تيان و امضای دفتر يادگاری آن در جمع 

زرتشتيان كرمان حضور يافت.
 مهندس رزم حس��ينی اس��تاندار كرمان در اين مراسم گفت: 
ما همواره زرتش��تيان را به راس��ت گويی، نجابت و ش��رافت 
می شناس��يم و هم��واره بين مس��لمانان و زرتش��تيان زندگی 

مسالمت آميزی وجود داشته است.
 وی از جامعه زرتش��تی برای پيشرفت شهری آباد، دعوت به 

همکاری كرد. 
*کارگروه دينی برگزار می شود 

بيست و ششمين نشست كارگروه دينی در روز 26 ارديبهشت 
ماه برگزار خواهد شد. 

اين نشست از ساعت 8:30  بامداد در سازمان جوانان زرتشتی 
)فروهر( و با حضور نمايندگان انجمن ها برگزار مي شود.

*تاري�خ امتحان�ات پاي�ان ت�رم کاس ه�ای دينی 
مشخص شد  

نوزدهم ارديبهش��ت ماه امتحانات سراس��ری درس  دينی ، به 
صورت يکپارچه وهماهنگ  در كليه شهرهای زرتشتی نشين 

برگزار خواهد شد. 
همچني��ن در روز های پنجم و دوازدهم ارديبهش��ت ماه كليه 

كالس های دينی سازمان فروهر برقرار خواهد بود.
حض��ور تمامی دانش آم��وزان برای دريافت نمرات مس��تمر 

دينی در امتحانات داخلی در اين دو روز الزامی است.
*برگزاری سمينار بررسی آسيب های اجتماعی 

انجمن زرتش��تيان شريف اباد مقيم مركز )اشا( برای افزايش 
كيفيت رفاه اجتماعی جامعه قصد دارد تا س��ميناری با عنوان 
" بررس��ی آس��يب های اجتماعی در حوزه اعتياد  با عنوان 

"حركت به س��وی ش��اد زيس��تن" برگزار كند.
 اين برنامه در تاريخ آدينه 19 ارديبهش��ت ماه از س��اعت 9 و 
30 دقيقه صبح در محل س��الن اش��ا واقع در تهرانپارس آغاز 
می ش��ود .همکيش��ان عالقمند می توانند براي نام نويس��ي تا 
تاريخ 12 ارديبهش��ت 93 با شماره تلفنهای 09374118143يا 

09308394353 تماس بگيرند.

هيرومبا،هيرومبا.امس�ال ني�ز همچ�ون س�الياني 
که�ن، دور هم گ�رد آمديم؛زيارتي و آتش�ي و 

هيرومبايي و آغازي ديگر.
امس�ال نيز عده زيادي از زرتشتيان از شهر هاي 
مختل�ف اي�ران راهي يزد ش�دند تا در مراس�م 
هيرومبا ش�رکت کنند. مراسمي که با حضور در 

پير هريشت آغاز مي شود.
امس��ال نيز توره��اي زيادي از 
ب��راي هيرومبا  كرمان و تهران 
همکيش��ان را ب��ه ي��زد بردند. 
اش��تادايزد  روز  صبح  مراس��م 
و فروردي��ن ماه ب��ا حضور در 
زيارتگاه پير هريشت آغاز شد.
 زيارت��ي ك��ه عده اي ب��ا پاي 
پياده از شب قبل از شريف آباد 
حركت كرده و ب��راي زيارت 
آمده بودن��د و عده اي نيز پس 

از زيارت پير سته پير در نخستين اشتاد ايزد سال آمدند.
 پ��س از زيارت اما خيله ها ش��لوغ بودو مث��ل همه آيين 

هاي زيارتي امسال نيز عده اي در پي اداي نذر و شکرانه 
رسيدن به آرزويي خيرات كردند و بر گرد هم ، بر سفره 

اي هم بهره شدند. 
هنگامه عصر نوبت جم��ع آوري هيزم بود. هيزم ها جمع 
شد و جمعيت سواره و پياده به سوي روستاي شريف اباد 
راه افتادن��د. دمادم غروب اما مردم گرد آمدند و هيزم ها 
بر هم نهادن دو موبدان آتش روش��ن 
كردند و سپس با هيرومبا يادي شد از 

همه درگذشتگان از كيومرث تا.....
پس از آيين هيرومبا، مراس��م با جشن 

وشادي پايان يافت.
در مزرعه كالنتر نيز هيرومبا چند روز 
پيشتر از ش��ريف آباد برگزار شد.در 
اين مراس��م نيز مردم با گردهمايي و 

شادي، آتش روشن كردند.
روز  جدي��د  تقوي��م  در  هيرومب��ا 
فروردي��ن  م��اه  از  اي��زد  اش��تاد 
برگزار مي ش��ود و در واقع ياد آوري جش��ن سده  

در گاهش��ماري بدون كبيس��ه اس��ت . 

نمايندگان ايرانيان غيرمسلمان 
اس�امي  در مجل�س ش�وراي 
ب�راي گف�ت و گ�و پيرام�ون 
ب�ا  موج�ود  مس�ايل  برخ�ي 
ج�واد  محم�د  هماهنگ�ي 
مجل�س  ريي�س  الريجان�ي 
ب�ه دي�دار  ش�وراي اس�امي، 

آيات اعظام در قم رفتند.
چهارش��نبه   روز  ديدارك��ه  اي��ن 
20فروردين ماه صورت گرفت ، پنج 
تن از نمايندگان ايرانيان غيرمسلمان 
در مجلس شورای اسالمی با حضور 
در مجتمع آيت اهلل سيس��تانی در قم 
با حجت االس��الم و المسلمين حاج 
س��يد جواد شهرس��تانی نماينده تام 

االختيار مرجع تشيع آيت اهلل سيستانی 
گفت وگو كردند.

آقاي��ان يونات��ن ب��ت كلي��ا نماين��ده 
آشوريان، اس��فنديار اختياری نماينده 
ص��دق  م��ره  س��يامک  زرتش��تيان، 
نماين��ده كليميان، روب��رت بگلريان 
كارن  و  جن��وب  ارامن��ه  نماين��ده 
خانل��ری نماين��ده ارامنه ش��مال در 
با  اس��المی همچنين  مجلس شورای 
آيت اهلل م��کارم ش��يرازی ديدار و 
پيرامون مس��ايل مختلف به خصوص 
نح��وه تصحيح م��اده 881 مکررماده 
مدن��ی ب��ه گف��ت وگ��و پرداختن��د. 
همچني��ن اي��ن نماين��دگان از م��وزه 

هدايای اهدايی بازديد كردند.

موب�د مهربان فيروزگ�ری بيش�ترين آراء را در 
انتخابات انجمن موبدان تهران کس�ب کرد.

انتخاب��ات انجمن موب��دان تهران با حض��ور 104 تن از 
اعض��ای آن برگزار ش��د واعضای جدي��د آن برگزيده 

ش��دند.
بنابر آرا ش��مارش ش��ده، آرای اعضای اي��ن انجمن به 

ش��رح زير اس��ت:
اردش��ير  موب��د   ، رای  فيروزگ��ري82  مهرب��ان  موب��د 
خورش��يديان 75 رای ، موبد پدرام سروش��پور 70 رای 

، موب��د كيخس��رو مزديس��نی 58 رای ، موب��د مهربان 
پ��والدی 53رای ، موبد س��هراب هنگام��ی 47 رای ، 

موب��د مه��راب وحي��دی 40 رای
براس��اس آرای اخذ ش��ده، اعض��ای عل��ی البدل اين 
انجم��ن ني��ز خان��م پروي��ن ش��هزادی، آق��ای آرش 
خورش��يديان و خانم گوهر بان��و ورهرامی برای يک 
دوره سه ساله انتخاب شدند.همچنين در اين انتخابات 
،ب��ازرس اصلی خانم ميترا دوليان و علی البدل انوش��ه 

باس��تانی برای يک دوره يکس��اله انتخاب ش��دند.

تع�داد ط�اق زرتش�تيان در يک س�ال کمتر از 
ده نفر اس�ت که اين آمارنس�بت به درصد آمار 

طاق درکل کش�ور به مراتب کمتر اس�ت. 
در پ��ی مصاحب��ه موبد رش��يد خورش��يديان ب��ه عنوان 
س��ردفتر يکی از دفاتر زرتش��تيان با خبرگزاری "مهر" و 
اعالم آمار ثبت س��االنه 40 طالق و 70 ازدواج در ميان 
زرتش��تيان پرويز سرداری رئيس حل اختالف زرتشتيان 
ي��زد كه زير نظر دادگس��تری فعاليت می كند، با رد اين 
آمارگفت:طالق در دين زرتشتی عملی ناپسنديده است و بر 
اساس آمارهای دادگستری ، مجموع طالق های زرتشتيان در 

استان يزد ساليانه در حدود انگشتان يک دست است. 

وی ب��ا بي��ان اينکه هي��ات های حل اخت��الف در ديگر 
ش��هرهای زرتشتی نش��ين )به غير از تهران( هيچ طالقی 
را ثبت نکرده اند ،گفت: اين نش��ان از نداشتن طالق در 

اين شهرهاست.
 وی با در نظر گرفتن تمام اطالعات و احتماالت، تعداد 
طالق زرتش��تيان در يک س��ال را كمتر از ده نفر عنوان 
كرد و از كم ش��دن تعداد طالق در س��ال 92 نس��بت به 

س��ال های گذش��ته خبر داد.
رئيس ش��ورای ح��ل اختالف زرتش��تيان مهمترين دليل 
طالق در بين زرتش��تيان  را مش��کل اعتياد دانس��ت كه 

متاسفانه باعث از هم پاشيدن خانواده ها می شود .

 با حضور عده زيادي از زرتشتيان از شهر هاي مختلف ايران 

آيين هيرومبا برگزار شد

طالق آخرين راه حل در ميان زرتشتيان است

نمايندگان ايرانيان غيرمسلمان مجلس شوراي اسالمي 

با آيات اعظام در قم ديدار كردند

انتخابات انجمن موبدان برگزار شد

خــبرهای كوتاه

خبــر
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چندين س��ال پيش در محله دستوران يزد موبدی زندگی می كرد كه از همه فنون 
دينی، نجوم و فلس��فه آگاهی كامل داشت. اين موبد دانشمند، دستور تيرانداز  نام 
داش��ت كه هر از گاهی نيز برای تبادل افکار دينی وگفتگوی بين اديان در جلسات 
گوناگون با روحانيت و دانش پژوهان از س��وی زرتشتيان شركت می كرد. دستور 
تيرانداز  به دليل اينکه آگاهی دينی خوبی در مورد دين و فرهنگ زرتشتی داشت 
می توانس��ت تمام ابهامات را پاسخگو باشد و از جلسات اينچنينی پيروزمند بيرون 
بياي��د. اين موضوع باع��ث رنجش برخی از حاضران می ش��د كه كم كم كار به 
دش��منی با دس��تور كش��يد. عده ای از اين تندرو ها تصميم به طرح نقشه شومی 
گرفتند تا اين دس��تور بزرگ را از سر راهش��ان بردارند. در آن زمان شروری در 
ش��هر يزد زندگی می كرد كه در ش��رارت همتايی نداشت ولی در ظاهر دين دار 

و ب��ا خ��دا ب��ود. 
از اين مرد ش��رور دعوت كردند تا در جلس��ه ای كه فقط دشمنان دستور حضور 
داش��تند ش��ركت كند و به او گفتند كه در يزد شخصی زندگی می كند كه كافر 
اس��ت و ديندار نيس��ت! مرد شرور پس از شنيدن صحبت ها رو به حاضرين كرده 
و می گويد: مگر در يزد كافر پيدا می ش��ود! اگر باش��د بايد خونش ريخته ش��ود. 
حاضرين از اين حركت وگفته مرد شرور خوشحال می شوند و به او در برابر از بين 

بردن دستور تيرانداز به او انعام خوبی را پيشنهاد می دهند. مرد شرور نيز با دريافت 
بخشی از آن مبلغ قبول می كند. روز انجام كار می رسد. صبح زود مرد شرور سوار 
بر اس��ب وارد محله دستوران يزد می شود و پس از پيمودن مسافتی به خانه ای كه 
پيرزنی داش��ته جلوی در را آب و جارو می كرده می رس��د. بدون اينکه از اسبش 
پياده شود از پيرزن می پرسد: منزل دستور تيرانداز كجاست؟ پيرزن  هم كه همسر 
دستور بود می گويد: همين جاست. مرد از اسبش پياده شده و با دستش پيرزن را به 
كنار می زند و وارد خانه می شود. پس از پيمودن راهرو و داالن وارد "پسکم مس" 
می ش��ود. مرد ش��رور می بيند كه پيرمردی با موها و لباس سپيد ايستاده و دارد راز 
و نياز می كند و نيايش )نماز( می خواند. قدری تحمل می كند و نظاره گر صحنه 
می شود. سپس بدون هيچ عملی از همان راهی كه آمده بود، بازمی گردد. در بين 
راه به همسر دستور بر می خورد. زن به خيال اينکه مرد با دستور كاری دارد، رو به 
او كرده و می گويد دس��تور االن نمازش تمام می شود صبر داشته باش. مرد شرور 

بدون هيچگونه سخنی سوار اسيش می شود و می رود.
 پس از مدت ها دس��تور تيرانداز می فهمد كه آن روز، آن مرد كه به خانه او آمده 
بود هدفش كش��تن او بوده است ولی دينداری و نماز خواندن ايشان مانع اين نقشه 

شوم می شود. 

نس��ل من در حافظه اش ص��دای آژير قرمز و نعره بمب و موش��ک را ندارد، هرچند 
زاده اوج آن دوران اس��ت، ام��ا خواهرم خوب به ياد دارد: ازدح��ام دلواپس پناهگاه 

ها و مهاجرت از وهم ويرانی خانمان و غبار نفس گير صبح بعد از موشک باران را.
 او براي��م از روزهاي��ی می گويد كه از ناچاری راهی ش��هرهای امن می ش��وند و به 
مدرس��ه می روند و عن��وان "آواره های جنگی"را تجربه می كنند.عنوانی كه از س��ر 

جهل كودكی به آنان داده می شود اما ......
او باور دارد نسل خودش را ،نسلی كه نوجوانی 
اش را در جنگ تجربه كرده است. معنای ترس 
و ويرانی را حس كرده،شجاعت ومردانگی را 
هم ديده است. نسلی كه بحران های زيادی را 
تجربه كرده است و اكنون در آستانه ميانسالی 
با غرور به گذش��ته می نگرد و همچنان چش��م 

نگران ،روزگار می گذراند.
او از خرمشهر و روز آزادی می گويد .از فرياد 
مردمان از س��ر شادی،ازپخش ش��يرينی ونقل 

وبرپايی جشن پيروزی. 
از همس��االن پسرش می گويد كه با وجود سن 
كم اما بس��ياری به جبهه رفتن��د و در راه وطن 
ش��هيد ش��دند و او می گويد : روزهای جنگ 

،روزهای غريبی بودو... 
اينج��ا در منطقه خ��وش آب و ه��وای تهران 
همين باالتر از ميدان ون��ک، بزرگراه حقانی، 

باغ موزه دفاع مقدس قرار دارد. چش��م انداز زيبای اين مکان هيچ تداعی از آن س��ال 
های دلواپسی ندارد. بهانه ام برای به اينجا آمدن سر زدن به گوشه تاريخ است. تاريخ 

آن روزها.
در فضای باغ موزه تانک ها خاموش��ند و جت ها زمين گير شده اند، اما تنديس هايی 
از فرماندهان آن س��ال ها وجود دارد كه برخالف تانک ها و جت ها گويی احساسی 
غريب در دلت برمی انگيزند. هش��ت س��ال از آس��مان اين مرز و بوم آتش باريد و بر 

خاكش خون جاری شد اما...
 تاريخ ديربازی اس��ت كه در حافظه پر پيچ و خمش نهادينه ش��ده كه ايرانی به بهای 
جان خاک وطن را پاسدار است و خانه به بيگانه وا نمی گذارد و ايمان و آبرويش را 

،گزند تاراج گران كژانديش نيست.
تاريخ گواهی می دهد كه آنگاه كه پای خاک وطن در ميان باشد،ايرانی از هر نژاد و 
مذهب ومس��لکی،از هر طبقه اجتماعی وبا هر سطح دانشی،با هر ثروت وقدرتی راهی 

می شود برای قد علم كردن در برابر دشمن.
تاريخ گواهی می دهد كه اگر هيچ س��الحی نبوده،ايرانی به بهای جان و با خون خود 

خاک وطن را پاسداشته است.
و اينگونه است كه اينجا در اين مکان كه باغ موزه نامش نهاده اند در كنار بسياری از 
تنديس س��رداران و فرماندهان جنگ تنديس زنده ياد ش��هيد مهندس فرهاد خادم نيز 

نصب شده است.
"ش��هيد زنده ياد فرهاد خادم در س��ال 1336 در تهران زاده ش��د و در اوج نابرابری 
های جنگ هش��ت س��اله در اول اسفندماه س��ال 1360 در منطقه بس��تان در راه ميهن 
جان باخت. وی از جمله مهندسانی بود كه در ساخت پل عبوری در تنگه چزابه سهم 

بسزايی داشت. 
فرهاد خادم در اوج جوانی در بيس��ت و چهارمين سال زندگانيش بدرود حيات گفت 
در حاليک��ه تالش هايش در س��اخت پل در منطقه بس��تان نقش قاب��ل مالحظه ای در 

پيروزی سربازان وطن در مقابل دشمن داشت. "
اينها بخشی از توضيحاتی است كه زير تنديس نصب شده  است.

بانو تاج گوهر خداداد كوچکی مادر آن زنده ياد در حالی برای ديدن تنديس 
فرزن��دش به ب��اغ موزه دفاع مقدس آم��ده بودكه به تازگی از اين اقدام كه در س��ال 

گذشته صورت گرفته بود،با خبر شده بود.
حاال گويی اين خاک و گل پرداخته ش��ده در قالب تنديس،جان گرفته بود و مادر از 
فراغ س��ی و چند ساله فرزندچنان دس��ت بر گردن تنديسش حلقه می كند كه گويی 

روح در آن دميده شده است. 
او مادر اس��ت. گذر ساليان زخم دلش را مرهم نگذاش��ته ،او داغدار فرزند برومندی 
اس��ت كه اگر دش��من متجاوز او را به جن��گ فرا نخوانده بود، اكن��ون تکيه گاه اين 

روزهای مادر بود. 
در حاليک��ه قط��ره اش��کم را از روی لنز دوربين پاک می كنم، ح��س دلتنگی اش را 
ثبت می كنم .عکس مادری با صالبت كه لحظه ای بی قرار فرزند می ش��ود ،دس��ت 
بر گردن تنديس می اندازد و اش��کی بر پهنای صورتش می دود. اما استوار، اشک را 
پاک می كند و با لبخند از تنديس دل می كند . لبخندی كه پنهان دارد سر درون را.

تركش می كنم. او نياز دارد به س��کوت ،به تنهايی ،ب��ه فضايی كه خود را دوباره باز 
يابد و به دلش آرام نهد.

در فضای باغ موزه عده ای دانش آموز از س��وی مدرسه برای بازديد آورده شده اند. 
چنان بی تفاوت و غرق در بازيگوشی های نوجوانی اند كه گويی در باغی پر گل راه 
می روند بی هيچ نش��انه ای از مردان ناموری همچون تندگويان و آوينی و خادم و... 

كه اگر جان به كف نمی گرفتند حاال نه آنهايی بودند و نه مايی!
آت��ش جن��گ را افروختند ،غاف��ل از اينکه مردمان اين خاک به ه��ر دين و آيين كه 
باش��ند خدايشان يکی اس��ت و غافل بدند از اينکه مردمان اين خاک ،حرمت وطن و 
معنای ايمان و آبرو را حتی به بهای جان خريدارند. همچون فرهاد خادم ها كم نبودند 
به هر دين و از هر قوميت و چه بس��يار بودند زنانی كه با همه نازكی طبعش��ان در آن 
دوران مردانگ��ی را جز مرد بودن معنا كردند. 
زنانی كه گاه سالح بر شانه نهادند در حاليکه 
ش��انه مرد هم از س��نگينی آن كبود می شد، 
گاه پرس��تار بودند بر بالين زخم خوردگان و 
سنگينی سوگ فرزند و همسر را تاب آوردن 

نيز خود جهادی است. 
بگذار برای پدر و مادر زنده روان فرهاد خادم 
بنويس��م كه: مادر س��پاس حس زاللت و پدر 
س��پاس برای روح بزرگت كه همچون فرهاد 
برومندتان بودند كه افس��انه های اين سرزمين 
را معنا دادند، روزگاری فرهاد به عشق شيرين 
بر س��ينه بيس��تون می كوفت و روزگاری هم 
مردان��ی همچون آن زنده ياد، به عش��ق ايران 
و ب��ه حرمت اين خاک، در غرش تانک های 

فوالدين خاموش شدند.
بگذار بنويس��م كه امروز ما وامدار فرهاد شما 
و فرهادهای ديگر اين سرزمينيم. اگرمی بينيد 
كه امروز در زرق و برق زندگی اكنون گم شده ايم اما يادمان نرفته و يادمان نخواهد 
رفت تاريخمان را و حرمت خون هايی كه برای آسايش امروزمان ريخته شده است.

گردش��ی می كنم در باغ و مرور می كنم نام برخی ديگر از ش��هدای زرتش��تی را در 
ذهنم. شهيدان زنده روان: مهرداد فراروني،پرويز آبادي ،داريوش شهزادي ،اسفنديار 
دارابيان ،جمشيد گشتاسبي ،مهرداد آباديان ،بهروز باستاني ، داريوش آباديان ، فريدون 
نژاد كی،ديهيم شهرياری،رس��تم آذرباد،كامران گنجی،كيخس��رو كيخسروی،پرويز 

سرايی،جهانبخش نميرانيان و..... 
ياد همه شهيدان راه وطن گرامی

ت
يادداش

گزارش

بوسه بر تنديس * سيما دينياريان
گزارش

تاثير دين داری                                                                 *موبد سهراب هنگامی
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فرهنگ

آنان كه در هم روييدند...
موبديار پريا ماوندي

اسطوره، واژه نام آش��نايی كه بسياری از 
ما آن را داس��تان هايی فرا واقع می دانيم 
غافل از اين كه بس��ی از باورهايمان پايه 
هايی اسطوره ای دارند. اسطوره ها گرچه 
داستان هايی نمادينند باری نه تنها به سبب 
ت��الش خردمندانه ب��رای درک حقيقت 
هس��تی و انديش��ه پيرامون كش��ف آن، 
ارزش��مندند بلکه به س��بب اين كه شکل 
دهن��ده ی باوره��ا و اعتقادات انس��ان ها 
هستند، ارزش آنها چندين برابر می شود.

همان گونه كه عرفان، حماسه و.... بدون 
توجه به حقيقت محتوايشان، ساختارهايی 
جذاب و سرشار از انديشه اند اسطوره ها 
نيز كه سرمنش��ا بخش هايی از اين سبک 
ها به ويژه حماسه اند )چونان داستان های 
حماسی شاهنامه ی فردوسی(، در جايگاه 

خود بی نظير و جذابند.
يکی از اين اس��طوره ها، اس��طوره پديد 
آمدن انس��ان و نسل بشری است. اسطوره 
ای كه بس��ياری از ما آن را شنيده و حتی 
بدان باورمنديم. اما شگفت اينجاست كه 
تا س��خن از نخس��تين مرد و زن گيتی به 
ميان می آيد بس��ياری به ي��اد آدم و حوا 
می افتند. اسطوره ای كه متاخرتر از شکل 
ايران باس��تان آن و حتی شايد برگرفته از 
آن اس��ت كه در آن نخس��تين مرد و زن 
گيتی مشی و مشيانه نام دارند. اسطوره ای 
كه به گفته مهرداد بهار، پژوهش��گر ايران 
باس��تان، به دورانی كهن ت��ر از روزگار 
نوس��نگی  و اختراع س��فال سازی باز می 

گردد. 
نام اين نخس��تين جفت انسانی در ادبيات 
پهلوی ب��رای ما ب��ه جا مانده اس��ت. در 
گاه��ان اشوزرتش��ت اس��طوره آفرينش 
انس��ان، به گونه ای ك��ه در ادامه خواهد 
آمد، مش��ی و مشيانه نيس��ت. در اوستای 
كنونی به جامانده نيز نام مش��ی و مش��يانه 

نيامده است. 
در كت��اب دينک��رد كه از جمل��ه ادبيات 
پهلوی است، برخی از نسک های اوستای 
بزرگ به طور خالصه توضيح داده ش��ده 
است و در دينکرد هش��تم كه از چهرداد 
نس��ک اوس��تا س��خن رفته، آمده است: 
»چهرداد اساس��ا درباره  تخمه ی مردمان 
اس��ت، چ��ون آفريدن هرم��زد كيومرث 
را ]كه[ نخس��تين مرد اس��ت به آش��کاره 
پيکری و درباره چگونگی هستی نخستين 
جفت، مشی و مش��يانه و درباره  فرزند و 
نسل ايش��ان تا گس��ترش مردم اندر ميانه 
خونيرث  كش��ور و بخش يافتن ايشان به 

شش كشور پيرامون خونيرث«
بنابراي��ن از اين جف��ت در بخش های از 

دست رفته اوستا نام برده شده است.
وداه��ا كه كتاب هنديان باس��تان اس��ت، 
بخش های مشترک بس��ياری از اسطوره 
و فرهن��گ ايراني��ان و هنديان باس��تان را 
دربردارد چرا كه زمانی پيش از ورود قوم 
آريايی به فالت ايران، اين دو در سايه نام 
هندواروپايی با هم زندگی می كردند كه 
با مهاجرت اين قوم از مکان اوليه ش��ان، 
دو بخش شدند؛ بخشی وارد فالت ايران 

شده و بخشی ديگر به سوی هند رفتند.
در وداها نامی از مش��ی و مش��يانه نيست 
ب��اری قرينه هايی تطبيق��ی از آنها وجود 
دارد چن��ان كه يمه يا جمش��يد و خواهر 
همزادش، پدر و مادر نس��ل بشر برشمرده 
می شوند. پس اسطوره نخستين زن و مرد 

گيتی، بس��ی كهن تر از آن اس��ت كه در 
انديشه آيد.

انديش��مند  ق��وم  نوس��نگی،  دوران  در 
آرياي��ی، ب��ه تدريج و با پويش انديش��ه، 
اين اس��طوره را پروردند و جزئيات آن را 

افزون تر كردند.
در هنگام��ه آفرينش م��ادی هرمزد، گاه 
ه��ای گاهان ب��ار بيان می ش��وند. چونان 
س��نت امروزی زرتش��تی كه در هر گاه، 
آفرينش ويژه ای توسط خداوند صورت 
می پذي��رد. در چهره آخ��ر يعنی همس 
پت ميديم ، كيومرث، آفرينش ششم در 
هفتاد روز رقم می خورد. واژه كيومرث 
برگرفت��ه از ِگئُو-َمرته اوس��تايی به معنی 
زندگ��ِی ميرنده اس��ت. كيومرث نه يک 
انس��ان كامل، بلکه يک الگوی انس��انی 
اس��ت. چرا كه پهنا و درازای كيومرث با 

هم برابر است و ظاهری انسانی ندارد. 
رد پای كيومرث در وداها و به عبارتی در 
مش��تركات هنديان و ايرانيان باستان يعنی 
در اس��اطير هندواروپايی ديده نمی شود. 

از اي��ن رو چني��ن برمی آيد ك��ه پرورده 
دوران��ی بعدتر، در زمان پ��س از جدايی 
اي��ن قوم اس��ت و به گفته  به��ار، »نوعی 

تحول شبه منطق در اساطير ايران« است.
چون كيومرث بر اثر تازش اهريمن بيمار 
شد و درگذش��ت، از نطفه او كه بر زمين 
مان��ده بود، گي��اه ريواس دو ش��اخه ای 

روييد كه: 
»يک��ی به ديگ��ری پيوس��ته، ه��م باال و 
همديس��ه بودن��د. ميان هر دو ايش��ان فره 
برآم��د. آن گونه ك��ه ]هر س��ه[ هم باال 
بودند..... پس از نه ماه از ريواس گونگی 
به مردم پيکری درآمدند و فره به مينويی 

در ايشان ]داخل[ شد كه روان است.«
اين توصي��ف بندهش، از پيوس��ته و هم 
ب��اال بودن اين دو، و فره ای كه يکيس��ت 
و اين ي��ک فر روان گونه در هر دو وارد 
می ش��ود، نمادهايی هس��تند كه از برخی 
حقايق خوش��بختی پيوند يک زن و مرد 
س��خن می گويند و همانا واژه هايی آشنا 
از آيي��ن گواه گيری را برايمان  جلوه گر 
می سازند: هم تنی، هم روانی و همسری.

 بن��ا بر نوش��ته ه��ای كت��اب بندهش كه 
جزوی از ادبيات پهلوی است:

» هرم��زد ب��ه مش��ی و مش��يانه گفت كه 
مرُدمي��د، پدر ]و م��ادر[ جهانيانيد. ش��ما 
را ب��ا برترين عقل س��ليم آفريدم، جريان 
كارها را به عقل س��ليم به انجام رس��انيد. 
انديشه نيک انديشيد، گفتارنيک گوييد، 
كردارني��ک ورزيد.... آنه��ا نيز به عنوان 
نخستين كنش انديشيدند. انديشه آنها هم 
اين بود كه هر كدام به ديگری انديش��يد 
كه »او مردم اس��ت« و به عنوان نخس��تين 

س��خن گفتند كه »هرم��زد آب و زمين و 
گياه و گوسفند و ستاره و ماه و خورشيد 
و هم��ه ی آب��ادی را ك��ه از پرهيزگاری 
پديد آم��د، آفري��د...« پ��س اهريمن بر 
انديش��ه ايش��ان حمله برد و انديش��ه شان 
را پليد س��اخت؛ در نتيجه ايش��ان گفتند 
ك��ه »اهريمن آفري��د آب و زمين و گياه 
و ديگر چيز را«. نخستين دروغ آنها سبب 
شادی اهريمن گش��ت، روان هر دو پليد 
ش��د و به س��بب اين گناه، پس از مرگ 
تا تن پس��ين )روز رس��تاخيز( روانشان به 

دوزخ است.«
اين گناه در اسطوره آدم و حوا به صورت 
خ��وردن مي��وه ممنوع��ه نمود م��ی يابد. 
باری گناه اسطوره مش��ی و مشيانه دروغ 
انديشيدن و دروغ گفتن است. يعنی يکی 
از مضامي��ن نکوهيده اخالقی كه در دين 
زرتش��تی يکی از اصلی ترين آنهاس��ت. 
گن��اهِ نخس��تيْن مرد و زن اس��طوره ايران 
باس��تان زبان رمزگونه ای در بيان زش��تی 
و پليدی دروغ و فرجام س��ياه آن اس��ت. 
در  ك��ه  موضوع��ی 
اشوزرتش��ت  گاهان 
و جای جای نوش��ته 
بدان  زرتش��تی  های 
پرداخته ش��ده است. 
از  دروغ،  س��رانجاِم 
پيروزی  رفتن  دست 
و خوشبختی است و 
هنجار اشا، نتيجه اش 
را به��ره دروغگويان 
و دروغ��کاران م��ی 
س��ازد. نتيجه ای كه 
م��ی توان��د همچون 
نماد اس��طوره ای آن يعنی ماندگاری در 
دوزخ تا رستاخيز، س��همگين و دردآور 
باشد. باری اين گناه ش��ايد نخستين گناه 
روی داده توسط بشر باشد اماگريبان گير 
همه انسان ها نيست. در اسطوره زرتشتی، 
روان هر انس��ان مس��وول گناه��ان خود 
اوس��ت و اين بخش��ی از قانون اشاس��ت. 
آموزه ی ارزش��مند گاهانی اشوزرتشت 
كه آشکارا بر اسطوره زرتشتی تاثيرگذار 

بوده است.
» و آن گاه هنگام�ی ک�ه اي�ن دو 
گوه�ر ب�ه ه�م رس�يدند نخس�ت 
پديد آوردند زندگ�ی و نازندگی 
را و چني�ن باش�د به پايان هس�تی، 
بدتري�ن ب�رای هواخواهان دروغ 
ولی بهترين منش برای طرفداران 

راستی. هات 30 بند 4«
مشی و مشيانه دارای دوازده فرزند شدند، 
ش��ش پس��ر و ش��ش دختر. يکی از اين 
ش��ش پسر سيامک نام داش��ت و يکی از 
اين دختران وش��اگ. كه از ازدواج آنها 
جفتی به نام فراگ و فرواگين زاده ش��د 
و سپس از ازدواج آنها پانزده جفت زاده 
ش��د. اين پانزده جفت با حركت خود به 
جای جای جه��ان، قوم ه��ای گوناگون 
در جه��ان را پديد آوردن��د. نه جفت به 
شش كشور از هفت كش��ور زمين رفتند 
و ش��ش جفت در خونيرث ماندند. جفتی 
كه مرد آن تاز نام داشت به دشت تازيان 
در خونيرث آمدند و قوم تازيان را شکل 
دادند و اين نامگذاری به س��بب تاز بود. 
ايرانيان از جفتی هستند كه مرد، هوشنگ 
نام داشت و به همين ترتيب توران و سين 

)چين( و... پديد آمدند. 
اما در ش��اهنامه، نام ايران به س��بب ايرج 
اس��ت. ايرج و سلم و تور، پسران فريدون 
هس��تند كه پس از مرگ پدر، دارنده سه 
بخ��ش از گيتی می ش��وند و ب��ه ترتيب 
كش��ورهای ايران و روم و ت��وران را پايه 

گذاری می كنند.
در اوس��تا نيز نام اين سه قوم به چشم می 

خورد.  
در اساطير ايران باستان، كيومرث نخستين 
انسان است كه سی سال عمر می كند اما 
در شاهنامه كيومرث را به عنوان نخستين 
ش��اه می بينيم كه سی س��ال پادشاهی می 

كند:
» سخنگوی دهقان چه گويد نخست         
که تاج بزرگی به گيتی که جس�ت

باس�تان                                  ی  نام�ه  ی  پژوهن�ده 
داس�تان زن�د  پهلوان�ان  از  ک�ه 
چني�ن گفت کآيي�ن تخت و کاه                               
ش�اه ب�ود  او  و  آورد  کيوم�رث 

 به گيتی درون، س�ال سی شاه بود                       
به خوبی چو خورشيد، بر گاه بود«

همچنين در ش��اهنامه س��خنی از مشی و 
مش��يانه نيست و سيامک مس��تقيما فرزند 

كيومرث خوانده شده است.
در برخی نوش��ته ها جش��ن مه��رگان را 
هنگامه ی آفرينش مش��ی و مشيانه دانسته 
اند؛ نمادی ديگر از اس��طوره ها، كه مهر 
و عشق خوش��بختی ساز زندگی مشترک 
را ي��ادآور می ش��ود. همچنين نخس��تين 
كنش مش��ی و مش��يانه كه هرم��زد هم به 
س��بب بخشش عقل س��ليم به آنها،  انجام 
آن را خواست، انديشيدن بود. گواهی بر 
اهميت انديش��ه ی آزاد در گزينش. مهر 
داش��تن و انديش��يدن آزاد، دو ركنی كه 
اشوزرتشت در هات 35 بند 3 درگزينش 
به پورچيس��تا، كوچکترين دختر  همسر، 

خود پند می دهد.
در اس��طوره ی آفرينش بش��ر، مش��ی و 
مش��يانه ريواس گونه می رويند تا با زبان 
نمادي��ن اس��طوره، بس��يار زيب��ا و لطيف 
بياموزانن��د كه برای آفريدن يک زندگی 
پيروزمند و ش��اد، بايد به سبزی و اشويی 
در ه��م روييد چنان كه اشوزرتش��ت نيز 
خطاب به نوعروسان و تازه دامادان چنين 

می سرايد:
» در زندگانی هميش�ه منش پاک را 
ب�ه کار بنديد و هر کدام از ش�ما در 
راس�تی از ديگری پيشی جوييد؛ چه 
به راستی زندگانی سرشار از خوشی 
به�ره ت�ان خواه�د گش�ت. گات�ا- 

وهيشتوايش گات- هات 35 بند 5 «
 .................................................................................
1 -دوران نوس��نگی ب��ه دوران پيش تاريخی 
گفته می ش��ود كه روزگار آغاز كشاورزی و 
اهلی كردن دام هاست و باستان شناسان آن را 

در حدود ده هزار سال پيش تخمين زده اند.
 2 - خونيرث يکی از هفت كشور زمين است 
كه در اوستای امروزه هم ديده می شود. يکی 
از نيايش هايی كه در مراس��م گهنبار و َجَشن 
ها بس��يار ش��نيده ايم و نام هفت كشور زمين 
در آن آمده، اوس��تای همازور دهمان اس��ت. 
خونيرث كشور مركزی است كه ايران در آن 

قرار دارد.
3 -  در س��نت زرتش��تی، آفرينش انسان را به 
اين چهره نسبت می دهيم كه مربوط به همين 

اسطوره است.
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داستان

با خورشيدبانو راه زيادی را آمده ايم، يک داستان زندگی اما خيالی گرچه به واقعيت بسيار نزديک. داستان خورشيد بانو را به اميد اينکه 
بتواند مراسم و سنت ها را بازگو كند آغاز كردم گرچه روابط خانواده ها را دخيل داشتم. داستان دختری كه پدر و مادر از دست داده و به تنهايی 

با مشکالت زندگی رويه رو می شود. دختری كه بايد پايبند سنت باشد اما در عين حال مدرن هم هست و...
با خورشبد بانو زندگی كرديم خودمان را به جای او گذاشتيم و با خوشی های او گرچه كم شادمان و با غم هايش دلتنگ شديم. گرچه زندگی 

اش هنوز به نيمه نرسيده اما داستان دارد به پايان بخش نخست می رسد.
با وجودی كه با ازدواج گلرخ و رس��تم يک زندگی آغاز می ش��ود اما برای خورش��يد بانو با گرفتن تصميمی مهم پايان می گيرد. هر چند اين 
تصميم پايان زندگی و پايان همه چيز نيست و هر لحظه می تواند آغازی تازه باشد. وقتی داستان را آغاز كردم باور نداشتم اين گونه استقبال را 

از شما خوانندگان عزيز.
با خورش��يد بانو و با لحظه های زندگی اش خوش��حال شدم و همراه او گريس��تم. حتی وقتی كه دوباره پاكنويس می كردم با همان حس اول 
خورشيد بانو را دوست داشتم. شايد يک زمان خوب يک وقتی كه دوباره باز آن را خواندم بتوانم در فصلی ديگر از زندگی خورشيد بانو ادامه 

دهم. با تشکر از همراهی همه شما كه با عالقه داستان را خوانديد و مرا در اين راه تشويق كرديد. به همه شما به اميد ديدار می گويم.
زندگی آب زالل است 

رودخانه ای در جريان، موج سبز دريا 
خورشيد بانو به زندگی قشنگ نگاه كن 

از ميان سختی ها دلخوشی ها را بردار
و آن را ذره ذره و بين همه تقسيم كن چون خوب می دانی 
شادی از آن كسی است كه خواستار شادی ديگران باشد...

داستـــان
خورشيدبانو)30(

 *فرانک مهربانی

پاييز آمد... خبر آمدنش در انتهای س��پيدار بلند، در حرك��ت مواج آنها در گندم زارهای 
درو ش��ده و بوی پاييز ...پاييز آمد باد خنک صبحگاهی، ابرهای گوله در آس��مان آبی و 
بوی پاييز... مهرگاني آمد و رفت... بعد موقع عروسی گلرخ شد كه مال خودش بود و روز 

خودش.
سفره گواه را خيلی با سليقه چيدند اما وقتی رنگ و بوی حقيقی داشت كه عروس و داماد 
كنار آن می نشس��تند.آن وقت س��فره جان می گرفت و همه چيز زيباتر به نظر می رس��يد 
...گل��رخ صبح زود آماده بود موهايش را از دو طرف بافت ."كالچه"مادر را با مکنايی از 
حرير س��فيد وگل های سبز روی آن اندازه كرد. لباس سبز ساتن را بر تنش كرده بود و با 
دست چين های آن را مرتب  می كرد."شوال" تکه دوزی شده زيبايی را هم كه دوخته بود 
پا كرد و صند ل های مخمل گلدوزی شده اش را جلوی در جفت كرد. خوب می دانست 
رفتن كنار رستم تا شب طول می كشد و همه مراسم بايد اجرا شود تا او به شوهرش برسد.

خورشيد بانو گوشه اتاق خانه عروس نشسته بود. می دانست كجاست خانه فرنگيس خاله 
سهراب. اما او به گلرخ قول داده بود تا شب هنگام عروس كشانی كه شايد...

نفس عميقی كش��يد. دخترش آرام كنارش نشس��ته بود و خانم هايی را كه در رفت و آمد 
بودند، نگاه می كرد. فرنگيس چند بار آمد و رفت.خواس��ت متلک بگويد كه خورش��يد 
بانو برود ولی چيزی نگفت. عروس��ی دخترش بود پس بهتر كه آرام باشد گر چه او برای 

عروسی دخترش چيز ديگری آرزو داشت.
نخستين بخش عروسی اجرا شد. چند مرد جوان فاميل سينی لباس داماد را با دستمال سبز، 
نقل و ش��يرينی و آويشن كه چهار گوشه س��ينی ريخته بودند بر سر گذاشته به خانه داماد 
بردند. خانواده دام��اد لباس عروس را صبح زود آورده و حاال بر تن گلرخ خودنمايی می 
كرد. صدای هاپيرو شا باش توی خانه عروس بر سر و صداهای ديگر غلبه داشت .خورشيد 
بانو بلند شد كه خداحافظی كند، گلرخ جلو دويد :بايد بمانی ناهار عروسی خوردن دارد. 
فقط خودمانی ها هستيم. خورشيد بانو سر تکان داد و هيچ نگفت. عروسی دخترک راخراب 
نمی كرد. پس نشست. يک سينی غذا را با سر و صدا و شلوغی برای خانه داماد بردند كه 

در راه غذای خانه داماد هم به خانه عروس رسيد...
سهراب جزء طايفه عروس آن طرف سفره كنار گلرخ  و خاله اش نشست. برادرهای گلرخ 
هم نشستند. طرف ديگر جای عروس ها و بقيه زن های فاميل كه خواهر ها و خواهر شوهر 
ها می ش��دند بود. خورشيد بانو و دخترش گوشه سفره نشستند. ناهار داماد را وسط سفره 
گذاشتند و بعد شوربا را آوردند كه در كاسه بريزند و كنار بگذارند. سهراب به بهانه گوشت 
كوبيدن بلند ش��د كه يکی از برادرهای گلرخ آمد وگوش��تکوب را از دست او گرفت و 
تعارف كرد كه بنشيند. سهراب رفت و سر سفره نشست اما اينبار روبه روی خورشيد بانو، به 
دو دليل اول كه بتواند غذا تعارفش كند چون می دانست و خورشيد بانو را می شناخت كه 

گرسنه از سر سفره بلند می شود و دومی هم چند ماه بود كه او را نديده بود.
روز عروسی گلرخ داشت به غروب نزديک می شد. وقتی آفتاب از سر بام پريد و فقط نور 
روز باقی ماند همه مردان منتظر بودند تا سينی های شام را بر سر گذاشته به خانه داماد ببرند 
و بعد مادر داماد و بقيه فاميل های نزديک آمدند تا او را به خانه داماد ببرند. عروس كشی با 
خواندن شعر و نواختن دايره شروع شد. چادر شب راه راه بافته شده را برادر بزرگ عروس 
به كمر بس��ت و عروس پشت سر او قرار گرفت تا در ازای گرفتن خلعت از اقوام نزديک 
داماد چند قدم جلو برود. عروس كش��ونی با شعر خواندن و دايره زدن و نقل و حتی سکه 
گرفتن ادامه يافت تا انگشتر طالی مادر شوهر كه جلوی در به گلرخ پيشکش شد و او به 

رستم رسيد.
رفته رفته شب از نيمه گذشته بود. هر كس كه خسته و پير بود به خانه بازگشت. بچه های 
كوچک روی ش��انه های پدر و مادرانشان به خواب رفتند و اهالی روستا خسته اما با نشاط 
راهی خانه هايش��ان ش��دند. دختر گل دس��ت مادرش را گرفته بود و آهسته آهسته بر می 

گشتند خورشيد بانو دنبال جايی می گشت كه بنشيند  ،دخترش خواب بود.
دختر گل آهسته به پشتش زد. خورشيد بانو از جا پريد.

-كيه؟
-منم.خسته نشدی؟ ما می ريم خونه. می يای؟

خورشيد بانو من من كنان گفت: 
-تو برو من كم كم می يام.

-باشه اما تنهايی نمی ترسی؟ اقال كسی را همراه كن... خداحافظ.
خورش��يد بانو دخترش را روي ش��انه اش جا به جا كرد و آمد برود روي پله پش��ت ديوار 
بنشيند كه دستي به پشتش خورد. فکر كرد دختر گل دوباره مي خواهد چيزي بگويد پس 

برگشت و گفت: 
-ديگه چه شد...

س��کوت كرد. بعد هم از كارش خنده اش گرفت. لبخندي زد و به صورت سهراب خيره 
شد سهراب دستپاچه پرسيد: 

-چرا مي خندي؟
-آخه فکر كردم تو دختر همسايه هستي.

دوباره خنديد. بعد هم بدون آنکه متوجه باش��ند هر دو روي سکويي پشت ديوار خانه اي 
نشس��تند . ميان كوچه اي بودند كه جمعيت عروس كش��ان تقريبا به انتهاي آن رس��يده و 
صدايشان كم و كمتر مي شد. اما در انتهاي همان كوچه خانه رستم و خانه آرزوهاي گلرخ 

قرار داشت. تقريبا انتهاي طرف ديگر روستا...
بادخنک پاييزی می وزيد. خورشيد بانو چارقدش را روي بچه انداخته بود. سرما بود اما او 
احس��اس نمي كرد س��کوت كرده و در آن سکوت حس مي كرد كسي دارد افکارش را 
مي خواند... مي فهمد، پس سعي مي كرد به چيزي فکر نکند. با گوش هايش آخرين فرياد 
هاي هاپيرو را مي ش��نيد و خودش را به جاي گلرخ می گذاشت از احساسي كه او داشت 

خوشحال بود. انگار در سرش سکوت جايي پيدا نمي كرد.
-خورشيد بانو از زندگي ات راضي هستي؟!

خورشيد بانو منتظر چنين سوالي از طرف سهراب نبود، نگاهش كرد هر دو شان در انتظار 
كه يک روز اين مساله پيش بيايد... براي سهراب انتظار طوالني و براي خورشيد بانو كوتاه 
چون نمي خواس��ت به اين موضوع فکر كند ... هر دوش��ان راه  طوالني از زندگي را رفته 

بودند و راه طوالني تر و خسته كننده تري مانده بود...
گرچه او اين مساله را طوري به عروسي گلرخ ربط داده بود اما انگار سهراب همه پرسش 
ها را در اين سوال جمع كرده بود... به سهراب نگفته بود هفته ديگر عروسي كيان خواهر 

شوهرش است.
خورشيد بانو در حالي كه بلند مي شد سعي كرد حرف را عوض كند.
-عروسي گلرخ چه خوب برگزار شد... آرزو مي كنم خوشبخت بشه.

سهراب نگاهش كرد و جوابي نداد، انگار منتظر شنيدن جواب سوالش بود....
سايه اي روي ديوار نقش بست و نزديکتر شد. خورشيد بانو قدم هايش را سريع تر كرد و 
در گوشه اي كه تاريک تر بود ايستاد. سهراب رسيد و با اصرار بچه را از او گرفت. حاال مي 
توانست همراهش تا خانه او برود. خورشيد بانو در سکوت همراهش قدم بر مي داشت. هر 
دوشان به يک موضوع فکر مي كردند اما مشکالت آنها تفاوت داشت. خورشيد بانو همسر 
داشت... بچه داشت... گرچه هنوز بر سر مکان زندگي با خداداد توافق نداشتند اما سهراب 

چه؟ اگر هنوز همسر و دختر خاله اش زنده بود حتي به او فکر هم نمي كرد؟!
چند قدم مانده به خانه خورشيد بانو سهراب در گوشه اي ايستاد.

-چند روز پيش گلرخ آهس��ته در گوشم چيزي را گفت انگار اين بار نوبت خاله سروره، 
شوهر دخترش فوت كرده و براي دامادي من دندان تيز كرده...

خورشيد بانو نگاهش كرد، سهراب به هدف زده بود.
-فردا يا پس فردا خداداد مي آيدكه به روستاي آنها بروم براي عروسي خواهرش

خورشيد بانو در را باز كرد و با عجله داخل شد تا رختخواب بچه را بيندازد. چراغ برق باالي 
طاق بلند كيچه از دور سوسو مي زد. سهراب لبه پسکم نشست. خورشيد بانو خواست چراغ 

آن قسمت را روشن كند اما سهراب نگذاشت.
-خورشيد بانو بيا اينجا بنشين.

خورش��يد بانو كمي آن طرف تر كج نشس��ت. رويش به سهراب بود. سهراب آمد حرف 
بزند،خورشيد بانو دست بر دهانش گذاشت و سپس بي اختيار دست هايش پايين آمدند و 

براي لحظه اي دست هاي سهراب را گرفت و جدا شد.
-من و تو سال هاي زيادي را پشت سر گذاشتيم، ديگه بچه نيستيم. 

آهي كشيد اما ادامه نداد... به ياد سال هاي تنهايي و دلتنگي... مي دانست سهراب مستاصل 
است و نگران از اينکه براي بار دوم به خاطر خاله هايش خطا كند و اينکه تنهايي هايش را 

چه كند؟! اما حاال اين موقع شب ..... وقت مناسبي نبود.
-بلند ش��و س��هراب، بلند ش��و كه حتما االن دارند دنبالت مي گردند تو كه مردم روستا را 
مي شناس��ي. اون سايه كه ديديم ديگه به اونها رس��يده. فردا هم يک روز زيبا از روزهاي 

خداست...بلند شو و برو....گرچه دلش نمي خواست كه او برود....

   . قسمت پاياني داستان را در شماره آينده بخوانيد.
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كودكان

مورچه شكمو 

اريگامي  ) هنر كاغد و تا (               بياييد اين بار با چند بار تازدن كاغذ يك فرفره بسازيم . 

روزی روزگاری ، يك مورچه برای جمع كردن دانه هاي جو از از راهي عبور 
مي كرد كه نزديك كندوي عس��ل رسيد. از بوي عسل دهانش آب افتاد ولي 
كندو بر باالي س��نگ بزرگی قرار داشت. مورچه هر چه سعي كرد از ديواره 
س��نگي باال رود و به كندو برس��د نشد كه نشد. دست و پايش ليز مي خورد و 

مي افتاد.

هوس عسل او را به صدا درآورد و فرياد زد:»اي مردم، من عسل مي خواهم، 
اگر يك جوانمرد پيدا ش��ود و مرا به كندوي عس��ل برساند يك دانه جو به او 

پاداش مي دهم.« 
ي��ك مورچه بال��دار در هوا پ��رواز مي كرد. ص��داي مورچه را ش��نيد و به او 

ب��روي  گفت:»مب��ادا 
... كن��دو خيلي خطر 

دارد!« 
گفت:»نگران  مورچه 
نب��اش، من م��ي دانم 

كه چه بايد كرد.« 
بال��دار  مورچ��ه 
كندو  ب��ه  گفت:»اگر 
ب��روی ممکن اس��ت 
نيش��ت  زنبوره��ا 

بزنند« 
مورچ��ه گفت:»من از 
زنبور نمي ترسم، من 

عسل مي خواهم.« 
بال��دار گفت:»عس��ل 
اس��ت،  چس��بناک 
دس��ت و پاي��ت گير 

مي كند.« 
گفت:»اگ��ر  مورچ��ه 

دست و پا گير مي كرد هيچ كس عسل نمي خورد.« 
بال��دار گفت:»خ��ودت مي داني، ولي بيا و از من بش��نو و از اين هوس دس��ت 
بردار، من بال دارم، سال دارم و تجربه دارم، به كندو رفتن برايت گران تمام 

مي شود و ممکن است خودت را به دردسر بيندازي.« 
مورچه گفت:»اگر مي تواني مزدت را بگير و مرا برس��ان، اگر هم نمي تواني 
ج��وش زي��ادي نزن. من بزرگتر الزم ندارم و از كس��ي ك��ه نصيحت مي كند 

خوشم نمي آيد.« 
بالدار گفت:»ممکن اس��ت كسي پيدا ش��ود و تو را برساند ولي من صالح نمي 

دانم و در كاري كه عاقبتش خوب نيست كمك نمي كنم.« 
مورچه گفت:»پس بيهوده خودت را خسته نکن. من امروز به هر قيمتي شده 

به كندو خواهم رفت.« 
بالدار رفت و مورچه دوباره داد كش��يد:»يك جوانم��رد مي خواهم كه مرا به 

كندو برساند و يك جو پاداش بگيرد.« 
مگسي سر رس��يد و گفت:»بيچاره مورچه، عسل مي خواهي ؟ حق داري، من 

تو را به آرزويت مي رسانم.« 
مورچه گفت:»آفرين، خدا عمرت بدهد. به تو مي گويند »جانور خيرخواه!« 

و او را ب��ه باالی س��نگ نزديك مگس مورچ��ه را از زمي��ن بلند كرد 
كندو رساند و رفت. 

خيل��ي  خوشحال ش��د و گفت:»به به، مورچ��ه 
چه كندويي، چ��ه بويي، چه چه س��عادتي، 

 ، چه مزه يي، خوش��بختي از عس��لي
باالتر  نمي ش��ود، چقدر مورچه اي��ن 

بدبختند  ك��ه جو و گندم جمع مي ه��ا 
وقت به كندوي عس��ل كنن��د و هي��چ 

نمي آيند.« 
اينجا و آنجا عسل را مورچ��ه قدري از 

تا اينکه ديد ای دل چشيد و جلو رفت. 
عس��ل رس��يده و غافل ميان حوضچه 

چس��بيده دس��ت و پاي��ش ب��ه  عسل 
حركت و ديگر نم��ي تواند از  جايش 

كند. 

ش��ش هرچ��ه براي نج��ات خود  كو
فرياد كرد نتيجه ای نداش��ت. آن  وقت 

افت��ادم،  اي��ن زد:»عج��ب گي��ري  از  بدبخت��ي 
نج��ات بدهي��د. اگ��ر يك بدتر نمي شود، اي مردم، مرا 

كندو بيرون ببرد دو عدد جو به او جوانمرد پيدا شود و مرا از اين 
پاداش مي دهم.« 

مورچه بالدار كه در راه بازگش��ت به خانه بود، ناگهان صدای مورچه را شنيد 
و با عجله خودش را به كندوی باالی سنگ رساند و ديد مورچه ميان كندوی 
عس��ل گرفتار شده است. دلش به حال او س��وخت و او را نجات داد و گفت: 
»نمي خواهم تو را سرزنش كنم اما هوسهاي زيادي مايه گرفتاري است. اين 
بار بختت بلند بود كه من س��ر رس��يدم ولي بعد از اين مواظب باش پيش از 
گرفتاري نصيحت گوش كني و از مگس كمك نگيري. مگس همدرد مورچه 

نيست و نمي تواند دوست خيرخواه او باشد.«
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آخـــر

شغل پدر
* بهرام دمهری

اگرچه برخی دوس��ت ندارند، ولی ش��ايد مناس��ب باشد كه پس��ر شغل پدرش را 
ادامه دهد، چرا كه نيمی از راه را آن بزرگوار رفته و پس��ر مجبور نيس��ت از ابتدا 
آغاز كند و تجربيات پدر می تواند در رش��د س��ريع خانواده كمک كند. در حال 
حاضر ش��غل گذشتگان زرتشتيان ايران، كش��اورز و رعيتی بوده كه اگرچه نشده 
اس��ت ش��غل آنان ادامه پيدا كند ولی آنچه برای برخی  به ارث گذاش��ته اند قابل 
تامل اس��ت كه بايد به درس��تی و در ج��ای خود به كار برده ش��ود تا آينده ای با 

ارزش ساخته شود. 
در متن های پيش��ين نوش��ته بودم كه از كودكی می خواستم بروم هندوستان و تا پدرم 
زنده بودند جايی كه او كار می كرده را ببينم. اين مجوز را گرفته و به آنجا سفر كردم. 
وقتی از هوپيما وارد س��الن فرودگاه شدم صف هايی جلوی گيشه ها تشکيل شده بود 
تا ويزاها را بازرس��ی كنند و برگه هايی را كه در هواپيما داده بودند می بايست پر می 
ش��د. بيشتر افراد اين برگه را با همکاری آنانی كه انگليسی می دانستند پر كرده بودند 
و تعدادی هم آنها را جلوی گيشه پر می كردند. پس از اين مرحله و برداشتن چمدان 

از يک نوار چرخان، راهی گمرک فرودگاه شديم.
از آن روز كه بيش از س��ی سال می گذرد تا امروز، مراحل كامال يکسان بوده و تغيير 
چندان��ی نکرده اس��ت. مامورانی وظيفه دارند تا مانع ورود برخ��ی كاالهای ممنوع به 
كش��ور هند شوند، ولی پس��ته و بادام ايرانی اينقدر جاذبه دارد كه برخی از آنان به ياد 

هديه گرفتن اين كاالهای خوشمزه ايرانی بيفتند!
 به هرصورت از اين خوان ها گذش��تيم و وارد محوطه بيرون فرودگاه ش��ديم. با آنکه 
زمس��تان بود هوای گرم و شرجی بمبئی به ما فهماند كه وارد كشور ديگری شده ايم، 
درس��ت به فاصله چهار س��اعت پرواز. سيل جمعيت مرا غافلگير كرد. خيلی از آنان به 
استقبال آمده بودند ولی تعداد زيادی كسانی بودند كه برای خريد بادام، پسته، قاليچه، 

زعفران، انغوزه، گز و صنايع دستی ايران آمده بودند.
از آن صف و جمعيت گذش��تيم و دوس��تم كه چندين بار به اين سفر رفته بود رفت و 
از گيش��ه مخصوص، بليط برای سوار شدن تاكسی خريد و آمد. غروب نشده بود كه 
رسيديم به )پارسی درم س��را( يعنی پذيرشگاه پارسيان. ساختمان سه طبقه ای نزديک 
دريا. بعدها فهميديم كه محله اصلی زرتش��تيان و پارس��يان بمبئ��ی، همين منطقه بود. 
نزديک دريا و نزديک بازار با وجود درب مهر و آتش��کده های متعدد و دخمه و راه 
آهن شهر بمبئی. با اين موقعيت مکانی به راحتی می توان تشخيص داد كه پارسيان در 
گذشته چه جايگاهی در اين شهر چند ميليونی برای خود داشته اند. اين منطقه در حال 
حاضر نيز با اينکه بخش تقريبا قديمی بمبئی است ولی هنوز خيلی از زرتشتيان در اين 

محدوده ساكن هستند.
به كيخس��رو زنگ زدم. نسبت فاميلی با ما داش��ت هرچند فاميل نزديک تر هم داشتم 
ولی با آنها آشنا و دوست نبودم. روانشاد كيخسرو، مرد دنيا ديده و مهربانی بود. وقتی 
آمده بود يزد با او بيشتر آشنا شده بودم. وقتی در يزد به ديدن پدرم آمد فهميدم آنها با 
هم دوس��ت قديمی اند. به توصيه پدرم، او راهی هندوستان شده بود. وقتی در يزد بود 
با ماش��ين قراضه ام او را به قول خودشان گردانده بودم، قول داده بود كه اگر به بمبئی 
بيايم جبران كند. وقتی همان ش��ب اول ورودم به او زنگ زدم خوش��حال شد. گفت: 
فردا صبح می آيد دنبالم. آن شب با دوستم به خيابان های شلوغ بمبئی رفتيم. از روی 
پلی كه زير آن چند قطار، در رفت و آمد بودند گذشتيم و رفتيم به ساحل دريا. نسيم 
ماليم��ی از دريا تن يخ زده ام را به وجد آورد. ش��ب خوبی بود.. در راه برگش��ت به 
پذيرش��گاه، كن��ار خيابان، مردان و زنان و بچه هايی را دي��دم كه در پياده رو خوابيده 

بودند. زيرانداز آنها تکه ای مقوا بود و روانداز آنها آس��مان ابری و دم كرده شهر. آن 
ش��ب معنی فقر نهادينه ش��ده و كارتون خوابی را حس كردم. در پذيرش��گاه پارسيان 
خوابيديم. ولی نيش پش��ه و صدای بوق اتومبيل ها نگذاشتند بخوابم. هنوز صبح نشده 
بود كه صدای صدها كالغ ما را از خواب صبحگاهی پش��يمان كرد. رفتيم پايين وارد 

خيابان شديم انگار مردم اين شهر خواب نداشتند!
اگرچه بيش��تر مغازه ها بسته بود ولی دست فروش��ان سبزی و ميوه، بساط خود را جلو 
مغازه ه��ا پهن كرده بودند و خريداران در آن وقت! مش��غول خريد بودند ولی طولی 
نکش��يد كه همه به يک باره بس��اط ها را جمع كردند و كارت��ون خواب ها برای كار 
روزانه بيدار ش��دند و زيراندازها را كناری گذاشته. اگرچه در سال های اخير كارتون 

خواب ها كمتر شده اند ولی باز هم می توان ديد.
صبح زود كيخس��رو با اتومبيل فيات آبی رنگش آمد. درس��ت مثل تاكسی های سياه 
رنگ فيات امروزی. در اين فاصله زمانی س��ی س��اله، بيش��تر تاكس��ی ها و اتومبيل ها 

عوض شده اند ولی هنوز تاكسی فيات مدل پايين در اين شهر تردد می كنند.
كيخس��رو گفت: اين پذيرش��گاه مخصوص پارسيانی اس��ت كه از شهرهای مختلف 
هندوس��تان به بمبئی می آيند. البته ش��ما را ه��م راه می دهند ولی "ايرانی درم س��را" 
مخصوص ايرانيان اس��ت. به فاصله ده دقيقه ما را برد به ايرانی درم س��را. س��اختمان را 

نشان ما داد كه آن هم در فاصله 500 متری از دريا قرار داشت.
كيخس��رو گفت: اين محل در سال 1875 ميالدی به دست ايرانيان ساخته شده است تا 
هر فردی كه از ايران می آيد، جا و مکانی داش��ته باشد. گفت: پدرت و من و هركس 
ديگری كه برای كار به بمبئی آمده، اول مقيم اينجا ش��ده اس��ت. س��اختمان دو طبقه 
ای بود با معماری س��اده حدود 20 اتاق رو به ش��مال و جنوب. پش��ت هم ساخته شده 
و راهروي��ی آنها را از هم جدا می كرد و پله هاي��ی كه به طبقه دوم می رفت. اتاق ها 
دو، س��ه و چهار تخته بودند. دستش��ويی و حمام هم انتهای سالن ساخته شده بود. بعد 
از يکصد س��ال هنوز قابل س��کونت بود و تا امروز هم ) ايرانی درم سرا( يا پذيرشگاه 
ايرانی قابل سکونت است و فقط مبلغ اندكی بابت هزينه آب و برق دريافت می كنند 
كه در مقايس��ه با هتل های آن محل، مجانی است. كيخس��رو گفت: در گذشته بيشتر 
پارس��يان و زرتش��تيان مقيم اين محله بودند ولی حاال به جاه��ای ديگر رفته اند. چون 
انجم��ن در مکان های خ��وب و خوش آب و هوا با مبلغ كمی ك��ه می گيرد اقدام به 
س��اخت آپارتمان می نمايد. كيخسرو گفت: وقتی پدرت آمد اينجا و بعدا من آمدم، 
اين مکان تقريبا خارج از ش��هر بمبئی به حس��اب می آمد. گف��ت: دخمه كه به فاصله 
5 كيلومت��ری اينجا قرار دارد، كامال خارج ش��هر بوده. آن روز از من اصرار كه مرا به 
محل كار گذش��ته پدرم ببرد ولی كيخسرو اصرار كه كه اول بايد شهر را بشناسی. در 
فاصله ده دقيقه ای كه از "پارس��ی درم س��را" تا "ايرانی درم س��را" آمديم، مغازه های 
زيادی را نش��ان داد كه متعلق به پارسيان و زرتشتيان ايرانی بود. بيشترشان بزرگ و دو 
نبش. حداقل س��ه آتشکده و درب مهر نش��انم داد كه هركدام وسعتی بيشتر از 5000 
مترمربع در بهترين و گران ترين نقطه ش��هر داش��ت و مغازه هايی كه بس��ته بودند. آن 
روزها می گفت: صاحب اين مغازه ها و رس��توران ها مهاجرت كرده اند و امروز كه 
برای شما اين مطالب را می نويسم تعداد بيشتری از اين مغازه ها بسته شده اند! نا اينجا 
هنوز نمی دانس��تم كه شغل و محل كس��ب پدرم چيست و كجاست! ولی می فهميدم 
كه حتما بس��يار مشکل و سخت بوده است كه بايد ابتدا موقعيت را می شناختم. چقدر 
س��خت پدران م��ا، آينده ما را همراه با پابرجا نگهداش��تن دي��ن و فرهنگ، تامين می 

كردند. چقدر سخت!! 
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