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تبعیض را میان شهدا، نبرید معجزه ای همیشه سبز در دل کویرپرسه تیرماه؛ یادی از گذشتگان

نام  تغییــر  موضــوع 
خیابان مهر به شهدای 
زرتشــتی در نشست 
شــورای شــهر یزد با 
مخالفت ها و موافقت 

هایی همراه شد

تابســتان به زیبا روز 
اورمــزد و نام یگانه 
مهربان هستی بخش 

آغاز شد

امسال دلم هوای رفتن 
داشت و از همان آغاز 
حســاب  خورداد  ماه 
روزها را نگه داشــتم 
و زمان را پاییدم تا فرا 
رسیدن مجال زیارتش.
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تابســتان به زیبــا روز اورمزد و 
نــام یگانه مهربان هســتی بخش 
آغاز شــد. اورمزد روز و تیرماه، 
مجال دیگری اســت تــا به یاد 
درگذشتگان و زنده روانان گرد 

هم آییم. 
پرســه همگانی در آغازین روز تیرماه در 
همه شهرهای زرتشتی نشین برگزار شد. 
در برخی شهرها همچون تهران، یک جا 
، در تاالر ایرج با حضــور خانواده هایی 
که هنوز ســالی از درگذشت عزیزانشان 
نگذشــته بود، با نیایش خوانــی موبدان 
،ســخنرانی و پخش لرک و میوه تبرک 

برگزار شد. 
در تعدادی دیگر از شــهرهای زرتشــتی 
نشــین نظیر یزد، در برخی محله ها پرسه 
همگانی تیرماه ، از هنگامه صبح با سر زدن 
به خانه آشنایانی که در یک سال گذشته 
عزیــزی را از دســت دادند، آغاز شــد. 
ورودی های آب پاشــی شــده و درهای 
نیمه باز ، بوی اسپند و کندر در هر کوی 
و محله یاری ات می کرد تا نشانی خانه را 

زودتر بیابی.
پســین همان روز مراسم نیایش خوانی به 
یاد هماروانان و درگذشتگان در آرامگاه 

زرتشتیان یزد برگزار شد.
حوالی ساعت 6، وقتی به آرامگاه رسیدم، 
رفــت و آمد زیاد بــود. وارد آرامگاه که 

شدم هوایش پر بود از بوی عود. 
به ردیف مقبره ها نزدیک شــدم. تنها دو 
ردیــف دیگر جا باقی مانده بود. شــروع 
کردم به قدم زدن میان ردیف ها، بیشــتر 
قبرها نشــانی از آن داشــت کــه آن روز 
کســی ســراغی گرفته. ردی از عود نیم 
ســوخته، خاکســتر برجا مانده از آتش، 

خاکی که از ســنگ ها شســته شده بود،  
مورد و گل بر خاک نهاده و....

به ســمت مقبره شــهید زنده روان، رستم 
آذربــاد رفتم، تاریخ روی ســنگ را که 
خواندم، درست روز بعد از پرسه سالگرد 
درگذشتش بود. بانویی در حالی که شاخه 
موردی روی سنگ قبر گذاشت و یادبادی 
به زبان آورد، لبخند تلخی زد و گفت، ما 
کمتر سراغ امثال آذربادها را می گیریم و 

افسوس خورد از فراموشکاریمان.
به ســمت قبرهای قدیمی تر پیش رفتم، 
دو ردیــف آخر همچنان خــاک گرفته 
بود با سنگ های خرد شده و تاریخ های 
رنگ باخته. جوان دیگری را همان حوالی 
نزدیک ســرو قدیمی دیدم. لبخند تلخی 
زد و گفــت میان این همــه هیاهو، حاال 
دیگر هیچ کس حتی ســراغ 
این ســنگ های شکســته را 
هم نمی گیرد. چند عودی را 
که در دست داشتم در همان 

حوالی روشن کردم. 
ازدحام در آرامگاه بیشتر شده 
بودند که  بود. درگذشتگانی 
عزیزانشان این روزها فرسنگ 
ها آنســوی آبند اما همســایه 
و دوست ســراغ خاکشان را 
گرفته بودنــد. چند قبری که 
عکــس درگذشــتگان را بر 
سنگش گذاشــته بودند دیدم و اشعاری 
که روی برخی ســنگ ها نوشــته بود را 

،خواندم.
دو ردیف آخر خط کشی شده بود و چند 

قبر خالی....
به سمت ســاختمان آرامگاه رفتم. سفره 
گســترده بود و موبــدان نیایش خوانی را 
آغاز کرده بودند.روی صندلی نشســتم. 
آوای اوســتاخوانی موبــدان در فضــای 

آرامگاه پیچیده بود. خورشید در حوالی 
کوه دخمــه راه غروب را در پیش گرفته 

بود. 
چــه هــوای آرامــی دارد، چــه آرامش 
سنگینی و شاید مهیبی. به دخمه یا همان 
برج خاموشان خیره ماندم، گوش هایم پر 
بود از نوای اوستا و مشامم سرشار از بوی 
آتش و اســپند و ســیب. نیایش خوانی با 
ایستادن و هم سرایی برساد  به پایان رسید. 
لــرک و میــوه را میان حاضــران پخش 

کردند. 
حاال دیگر خورشید چنان پایین رفته بود 
که ماه را می شد باالی تک درخت سرو 
نزدیک دیوار دید. دیگر کسی نمی آمد.

 همه راه بازگشــت را پیش گرفته بودند. 
آرامشی بود از جنس دیگر.خورشید تور 
زرینش را از ســر آسمان می کشید و می 
رفــت. نرمه بادی گویا آهنگی در گوش 
ســروها زمزمه مــی کرد. حــاال دیگر نه 
صدای ماشــینی بود،نه همهمه ای، فقط 
صــدای قدم هــای مــن و همراهم روی 
ســنگ ریزه ها بودکه به ســکوت اینجا 

تلنگر می زد.
در مسیر بازگشت، همان میدان اول را که 
گذشــتیم دیدن صحنه نزاعی در خیابان، 
حال و هوایــم را دگرگون کرد. آن همه 
ســکوت و یاد و فرجام کجــا و این همه 

هیاهو و غفلت و فریاد کجا!

پرسه تیرماه؛يادی از درگذشتگان

مشكالت قانوني مربوط به ايرانیان غیرمسلمان بررسي شد
معاونان  بین  مشترکي  نشست  در 
فرهنگی و حقوقی قوه قضائیه با 
نمایندگان ایرانیان غیرمســلمان 
در مجلس شــورای اســامی و 
روحانیــان دیني ادیــان الهي، 
برخی مشکات مربوط به ایرانیان 

غیر مسلمان بررسی شد.
االســام  حجــت  نشســت  ایــن  در 
والمســلمین هــادی صادقــی، معــاون 
فرهنگی قوه قضاییه بــا بیان اینکه باید 
پیروان ادیان مختلف را به هم زیســتی 
مسالمت آمیز دعوت کرد، تاکید کرد 
در ایران هم زیســتي بیــن پیروان ادیان 

الهي سابقه تاریخي دارد.
ذبیح اهلل خداییان، معــاون حقوقی قوه 
قضاییه نیز در این نشســت با بیان اینکه 
امروز نمــی توانیم کشــوری بیابیم که 
همه اتباعش از یک قوم، نژاد و یا یک 
مذهب خاص باشــند و اکثر کشــورها 
دارای اقلیــت هــای نــژادی، قومی و 
مذهبی هســتند، گفت: ایــن اقلیت ها 
طبیعتــا دارای حقوقــی هســتند، ولي 
متاســفانه در صد ســال اخیر در برخی 
کشــورها تبعیض هایی نسبت به اقلیت 

ها صورت گرفته است.
وی با اشاره به حمایت از جامعه اقلیت 
ها در قالب ســازمان ملل و کنوانسیون 
هــای بین المللی بعــد از جنگ جهانی 
دوم، افزود: کنوانسیون های بین المللی 
زیادی در حمایت از اقلیت های مذهبی 
به تصویب رســیده اســت که از جمله 
آنها می توان به منشــور ســازمان ملل، 
اعامیه جهانی سازمان ملل، کنوانسیون 
های ممنوعیت تبعیض نژادی یا حقوق 

کودک اشاره کرد.
خداییان با اســتناد به اصول13، 14، 19 
و 21 قانون اساســی ادامه داد: براساس 

اصــول قانون اساســی مردم ایــران از 
هر قــوم و قبیله ای از حقوق مســاوی 
برخوردار هســتند و رنگ و نژاد سبب 

امتیاز برای فرد نیست.
دکتــر اســفندیار اختیــاري، نماینــده 
ایرانیان زرتشــتي نیز در این نشســت با 
بیــان اینکه هــر ایراني براي پیشــرفت 
کشــورش حاضر به فداکاري اســت، 
گفت: این ویژگــي منحصربفرد باعث 

همزیستي ایرانیان 
در طــول هزاران 
سال در کنار هم 
بــوده و توانســته 
اند مشــکات را 
تحمــل کننــد و 
برای حل آن قدم 

بردارند.
وي با برشــمردن 
مشکات مختلف 
ویژه  بــه  قضایي 
مــاده 881 مکرر 
دشــواری  کــه 

های زیادی را براي ایرانیان غیرمسلمان 
به وجود آورده اســت، گفــت: اولین 
طرحــي کــه در مجلس هشــتم و نهم 
ارائه شد اما متاســفانه تا به حال توسط 
قــوه قضائیه  مورد تایید و تصویب قرار 
نگرفته اســت، همین مــاده 881 مکرر 

است. 
نماینــده ایرانیان زرتشــتي با اشــاره به 
مقاله  آیت ا...   ســید محمود هاشــمي 
شــاهروي، ریاســت ســابق قوه قضائیه 
بــا عنوان "بحثــي در بــاب ارث بردن 
مسلمان از غیرمســلمان و حجب ورثه 
غیرمســلمان"  کــه با نوشــتن آن اصل 
اســتناد فقهي این ماده قانوني را به زیر 
سوال برده اســت، ادامه داد با این ادله 

محکم هنوز مشــخص نیست چرا باید 
مقاومــت در برابــر اصاح ایــن قانون 
وجود داشــته باشد. وي ســپس به نظر 
مشورتي مجمع تشخیص مصلحت نظام  
و دیدار با آیات اعظام اشاره و راه حل 
ایــن موضــوع را در ابتــدا ارائه الیحه 

توسط دولت و قوه قضائیه دانست. 
اختیاري ســپس با اشاره به برخي کاستي 
هاي دیگر قانون و عدم توجه ویژه برخي 

قضات در صدور احــکام مربوط به آن، 
با ارائه مثال ها و مواردي از این دســت، 
گفت: براي حل این موضوع مي بایست 
شعب ویژه براي پرونده هایي که اینگونه 
قوانین بر آن حاکم اســت، دایر شــود تا 
قضات این شعب با در نظر گرفتن دغدغه 
هــا و اصول حقوقــي و قانونــي ایرانیان 

غیرمسلمان، حکم درست صادر کنند.
نماینــده ایرانیان زرتشــتي ســپس با بر 
شــمردن برخي مشکات دیگر در قوه 
قضائیه به غیر قانوني عمل کردن برخي 
از ارگان هــاي کشــور حتي بر خاف 
وقف نامه و قوانین جاري اشــاره کرد 
و گفت: باید قوه قضائیه در مقابل آنان 
اقدام قانوني را انجام دهد تا اعتماد الزم 

را کسب نماید. 
دکترســیامک مــره صــدق، نماینــده 
کلیمیــان ایــران در مجلس نیــز با بیان 
اینکــه مــا به این نــگاه نمــی کنیم که 
خارجی ها راجع به ما چه فکر می کنند 
بلکه به این می نگریم که ایران فرهنگ 
توحیدی قدیمــی دارد و هیچگاه نژاد 

پرستی نداشته است. 
وی خواستار ادامه این جلسات در سطح 
کارشناسی و به صورت تخصصی شد و 
گفت: مسووالن رده های پایین تر کمتر 

به مسایل و مشکات ما اشراف دارند .
در این نشست یوناتن بت کلیا، نماینده 
آشــوریان نیز برحفظ حقوق اقلیت ها 

در کشور تاکید کرد.
وي ســپس با اشاره به قانون 881 مکرر 
گفت: این قانون که در ســال 1370 به 
تصویب رســید و باعث شده افرادي  با  
تغییر دیــن ظاهری، ارث دیگر اعضاي 
خانــواده را مصــادره کننــد. نماینــده 
آشــوریان در مجلس با اشاره به برخي 
ارگان هــاي دولتــي، خواســتار رفــع 

تصرف قانوني از اماک شد.
روبرت بیگلریان، نماینده ارامنه جنوب 
کشــور نیز در سخناني خواســتار رفع 
ابهــام در برخــي از قوانیــن مربوط به 
اقلیت هاي دیني شــد و یکسان سازي 
آن را راه حلــي مناســب بــرای حــل 

مشکات در این زمینه دانست.
دکتــر کارن خانلري، نماینــده  ارامنه 
تهران و شــمال کشــور نیز خواســتار 
تنفیض احکام احوال شــخصیه توسط 

دادگاه ها شد.
در ایــن نشســت از جامعه زرتشــتیان، 
موبدیاردکتر راشــین جهانگیري، موبد 
پــدرام سروشــپور و دکتــر اســفندیار 

اختیاري دعوت و حاضر بودند.
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موضوع تغییر نــام خیابان مهر 
به شــهدای زرتشتی در نشست 
شورای شهر یزد با مخالفت ها و 
موافقت هایی همراه شد و در 

نهایت به جنجال کشیده شد.
به گزارش سایت تابناک یزد،در این 
نشست، هر دو طرف موافق و مخالف 
در عمل ســخنان ناروایی به شهدا به 
خصوص شهداي ایرانیان غیرمسلمان 

نسبت دادند.
مخالفــان این تغییر نام، بــرای توجیه 
مخالفتشان گفته اندسری که درد نمی 
کند را دستمال نمی بندیم و این کار 

ضرورتی ندارد.
از ســوی دیگر موافقان ایــن تغییر نام 
با  یادآور شــدن اینکه شهدای زرتشتی 
جایگاه شهدای اسام را ندارند، اما براي 
حفظ نظام جمهوری اسامی شهید شده 

اند، با این طرح موافقت کرده اند.
به دنبال این اتفاقات، دکتر اســفندیار 
اختیاری نماینده ایرانیان زرتشــتی با 
ارســال نامه ای به رئیس شورای شهر 
یزد با اشــاره به مقام شــامخ شهدا که 
زندگی و جان خود را فدای آسایش 
و آرامــش دیگران کــرده اند. تاکید 
کرد : شــهدا نه تنها بــه زمان و مکان 
تعلق ندارند بلکه وابسته به هیچ قشر و 

دسته و گروهی نیز نیستند.
 نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس با 
نام بردن از شــهداي زرتشتی در کنار 
شــهدایی از جامعه ارامنه، آشوریان و 
کلیمیان، یادآور شد:این شهدا همان 
درجه، ارزش و احترام را در بین انسان 
های آزاده دارند که  شــهدایي چون 

بابایی ها و جهان آراها دارند.
اختیاری گفت: شهیدان نیازمند داشتن 
نامی بر سر در کوچه و خیابان ها نیستند 
بلکه این ما هســتیم که می خواهیم با 
این روش فداکاری ها و رشادت های 
آنها را فراموش نکنیم و از این اسطوره 

ها درس از خود گذشتگی بگیریم. 
مخالفــت اکثریــت جامعــه ایرانی و 
همشهریان یزدی با این گونه تفکرات 
تبعیض آمیز به ویژه در خصوص شهدا 
نکته ی دیگری است که مورد توجه 
نماینده زرتشــتیان قرار گرفت،وی با 
گرامیداشت یاد شــهدای غواص که 
پس از ســال ها به میهن بازگشته اند، 
گفت: آنان با دســتان بســته مقاومت 
کردند ولی بعضی ها با دست باز چه 

می کنند؟ 
نماینــده ایرانیان زرتشــتي در انتها با 

ابــراز ناخشــنودی از ســخنان مطرح 
شده در جلسه شورای شهر یزد تاکید 
کرد:اینگونه سخنان تنها مفهوم ملت 
یکپارچه را به زیر ســوال مــی برد و 

وحدت ملی را خدشه دار می کند.
متن کامل نامه دکتر اسفندیار اختیاری، 
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی به رئیس 

شورای شهر یزد را بخوانید:
به نام دانای بزرگ هستی بخش

حجت االسام و المسلمین عباس زارع
ریاست محترم شورای اسامی شهر یزد

با درود فراوان
احترامــاً، پیرو خبر منتشــر شــده در 
خبرگــزاری های متعــدد در رابطه با 
جلســه 12 خرداد ماه 1394آن شــورا 
با عنوان "تغییر نام یک خیابان، جلسه 
شورا شــهر یزد را به تشــنج کشید"، 
یــادآوری چنــد مطلب بســیار مهم 

ضروری است.
شهیدان، انسانهای بزرگ و از خودگذشته 
ای هستند که زندگی و جان خود را فدای 
آسایش و آرامش دیگران کرده اند. این 
مفهوم مهم و پرمعنا در همه ادیان الهی با 
قداست خاصی بیان شــده است و همه 
پیروان خداوند یکتا و بی همتا، در مقابل این 
بزرگ مردان و شیرزنان سر تعظیم فرود می 

 آورند.
حال با این کام ســاده اما پرمعنا باید 
تاکید کرد که شــهدا، نه تنها به زمان 
و مــکان تعلق ندارند بلکه وابســته به 
قشر، دسته یا گروه خاصی نیز نیستند 
و جایگاهشــان چنــان  واالســت که 
اجازه دســته بندی آنها وجود ندارد. 
در ایران زمین همانگونه که شــهدایی 
چون بابائی  ها، صیاد شیرازی  ها، جهان  
آراها، ســتاری ها و دیگر ســرداران 
و جان برکفان دفــاع مقدس جایگاه 
خاص و ویژه ــای در بین انســان های 
آزاده دارند، قطعاً شــهیدانی همچون 
مهــرداد فرارونــی، کامــران گنجی، 
کیخسرو کیخسروی، بهروز باستانی، 
پرویــز آبــادی، داریوش شــهزادی، 
فرهاد خادم، اسفندیار دارابیان، فریدون 
نژادکی، جمشــید گشتاســبی، رستم 
آذرباد، دیهیم شهریاری، جهانبخش 
مهرداد  آبادیــان،  داریوش  نمیرانیان، 
آبادیــان، پرویز ســرایی و یا واهیک 
باغداســاریان، یوناتــان بــت ملک و 
فریبــرز موریم نیز دارای همان درجه، 
ارزش و احترام هستند. در این موضوع 
ذره  ای تردیــد وجود نــدارد که اگر 
باشد باید به تردیدکنندگان آن،  شک 

کرد نه به ماهیت و جایگاه شــهدا و 
هشت سال دفاع مقدس.

الزم بــه توضیح اســت که شــهیدان 
نیازمند داشــتن نامی بر سر در کوچه 
و خیابان ها نیســتند، ایــن ماییم که به 
یادآوری رشــادت ها و اهــداف واالی 
آن عزیــزان نیاز داریم. ما نیازمندیم تا 
فرزندانمان از سلوک آنان و زندگی 
پربارشان درس بگیرند و اسطوره های 
خــود را از زندگی نامه آنان بســازند. 
فرزندانمــان باید بدانند و بیاموزند که 
در صــورت نیاز، همگــی باید برای 
هدف مشترکی که استقال و آزادی 
کشــورمان، ایران اهورایی اســت، از 
جان بگذریــم. که اینگونــه نیز بوده 
است، چنانکه همین شهیدان با رشادت 
در کنار هم و دوشــادوش هم، به دور 
از تفاوت هــای قومــی، نــژادی و دینی 
جنگیدند و پیروز شدند که همانا رمز 
پیروزی ما هــم در همین یکپارچگی 
بــود. این مقام و مفهوم آنقدر عمیق و 
واالســت که سالها می توان  در مورد 
آن صحبت کرد و کتابها نوشت ولی 
به این خاصه بسنده می کنم که اگر 
گوش شنوایی باشد، همین کوتاه بس 

است.
بر این نکته اســتوارم کــه اکثریت هم 
وطنانم و بخصوص همشهریان یزدی 
من، با هر گونه تفکرات  تبعیض گونه 
ای که در خصوص جان برکفان میهنمان 
مطرح شــود مخالفند و از سخنان رد و 
بدل شده در آن جلسه شورای شهر یزد، 
دل چرکین و آزرده خاطرند. من به همه 
آنان درود می فرســتم و در مقابل روان 
پاک تمام شهدای ایران زمین سر تعظیم 
فرود می آورم، بخصوص شهیدانی که 
پس از چندین ســال با دستانی بسته به 
کشور خود بازگشتند. غواصانی که از 
جان گذشتند تا فراموش نشود که  آنان با 
دستانی بسته مقاومت کردند ولی بعضی 

ها با دست باز چه می کنند.
در پایان ضمن ابراز ناخشنودی از سخنان 
مطرح شده در جلسه شورای شهر یزد که 
اینگونه سخنان تنها مفهوم ملت یکپارچه 
را به زیر سوال می برد و وحدت ملی را 
خدشه دار می کند، شایسته است با دقت 
بیشتری، مطالب در شورای شهر مطرح 
گردد تا روح بلند شــهدا آزرده نگردد 
و یادآوری می شود که هر ایرانی با این 

بیت  زندگی می کند:
چو ایران نباشد تن من مباد             

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
با سپاس

دکتر اسفندیار اختیاري
نماینده ایرانیان زرتشتی

*نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان 
تهران برگزار می شود

مجمــع همگانی نوبــت دوم انجمن زرتشــتیان تهران 
ســاعت 9 بامــداد روز دی بمهرایزد و تیرمــاه برابر با 
آدینه دوازدهم تیرماه در جشنگاه خسروی برگزار می 

شود. 
مجمــع همگانی عــادی نوبت اول انجمن زرتشــتیان 
تهــران در تاریــخ 28 خردادمــاه برگــزار شــد اما به 
حدنصاب نرسید و رسمی نشد . نوبت دوم این نشست 
با ســه دستور جلســه شــنیدن گزارش ریاست انجمن 
و بازرســان قانونی انجمن، تصویــب ترازنامه و بیان 
منتهی بــه پایان اســفندماه 1393 و انتخاب بازرســان 

اصلی و علی البدل برگزار می شود. 
همراه داشــتن کارت شناسایی زرتشتیان برای حضور 

در مجمع الزامی است.
بانوان  کمیســیون  مدیــره جدید  *هیات 

شدند انتخاب 
زرتشــتیان  انجمــن  بانــوان  کمیســیون  انتخابــات 

یزد)وهومن( برگزار شد.
انتخابات هیات مدیره کمیسیون بانون انجمن زرتشتیان 

یزد با حضور 27 تن از بانوان زرتشتی،  برگزار شد.
در ایــن انتخابــات خانم هــا گلچهره فلفلی، سوســن 
بختیــاری، مینــا بزرگچمــی، پریســا نجمی، مهشــید 
دهموبد، روشــنک مهرشــاهی، گیتا اردشیری، شهین 
دینیاریــان، ماندانا جمشــیدی، مهــوش منوچهری به 

عضویت هیات مدیره در آمدند.
همچنیــن بــا حضــور اعضــای جدید هیــات مدیره، 
گلچهــره فلفلی بــه عنوان رئیس، مینــا بزرگچمی در 
سمت نایب رئیس، مهشید دهموبد و سوسن بختیاری 

نیز به ترتیب در جایگاه دبیر و حسابدار قرار گرفتند.
*مدیر دبیرستان فیروزبهرام تغییر کرد

دبیرکنونــی  تریــن  پرســابقه  پرخیــده  بوذرجمهــر 
فیروزبهرام به عنوان مدیر جدید دبیرستان فیروز بهرام 

انتخاب و معرفی شد.
پرخیده از روز چهارشــنبه بیســت وهفتــم خردادماه 
منوچهــر  از  پســت مدیریــت  بــا تحویــل گرفتــن 
جاوید)مدیرقبلــی( به عنوان مدیرجدید این مدرســه 

آغاز به کار کرد.
در مراســم تحویل پســت مدیریــت از زحمت های 
منوچهر جاوید که حدود هشــت ســال مدیریت این 

دبیرستان را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی شد.
*مدیر جدید مهدکودک یسنا معرفی شد

 در مراســمی با حضور همکیشان نیکتا مژگانی، مدیر 
جدید مهدکودک یســنا، معرفــی و از زحمات افروز 

اخترخاوري مدیر سابق این مهد قدر دانی شد.
در ایــن برنامه گــزارش فعالیت یک ســال گذشــته 
مهدکودک به همــراه بیان مالی ارائه شــد همچنین 
مادران و پدران حاضر پیشــنهادهای خود را برای سال 

آینده مطرح کردند.
 در این نشســت مدیر جدید مهد نیــز محورهای کار 
خــود را اعام کرد و همچنین خبر از فعالیت این مهد 

در عصرهای فصلتابستان برای کودکان داد.
*کسب رتبه برتر طرح شهاب توسط دبستان 

جمشیدجم
شــش نفر از دانش آموزان پایه پنجم دبســتان مدرسه 
جمشید جم به همراه مدیر این مدرسه به عنوان نفرات 
برگزیــده طرح شــهاب منطقه 21 انتخــاب و از آنان 

تقدیر شد.
نوشــین پشــوتن مدیر مدرسه جمشــید جم  به همراه 
دانش آموزان: پارسا رشــیدی - آرین مهربد - آرین 
دهنــوی زاده - آرش مهررســتمی - فرهود یگانگی 
- ســینا همتی افــرادی بودند که از بیــن1000 دانش 
آموزی که در طرح شــهاب شــرکت کرده بودند، به 

عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند
طرح شهاب، مکمل مدارس سمپاد است که با اجرای 
صحیح ایــن طرح ، تمــام دانش آمــوزان از دوره ی 
ابتدایی اســتعدادیابی می شــوند و می توان با آســیب 
شناســی نقاط ضعف،بحث کیفیت بخشی آموزش را 

در این مدارس تقویت کرد.

خــبرهای کوتاه

تبعیض را میان شهدا ، نبريد 

جشن تیرگان برگزار می شود
جشن تیرگان، روز تیر از ماه 
تیر برابر با دهم تیرماه برگزار 

می شود.
جشن تیرگان را امسال نیز همچون 
سالیان گذشــته در تمامی شهرهای 
زرتشتی نشین با گردهمایی، نیایش 
خوانــی و شــادمانی، گرامــی می 

داریم.
در تهــران، آدینــه 12 تیرمــاه، در 
کوشــک ورجاوند، تیرگان همراه 
با مراســم گهنبارخوانی برگزار می 
شود. زرتشتیان یزد، دهم تیرماه، در 
محات گوناگون جشن تیرگان را 
برگــزار می کننــد. در کرمان نیز، 

جشــن تیرگان عــاوه بــر 10 تیر،  
آدینه 12 تیرماه با برگزاری جشــن 
سدره پوشی همگانی دانش آموزان 
همراه خواهد بود. در سایر شهرهای 
زرتشتی نشین همچون شیراز، کرج 
، زاهدان، اصفهان و اهواز نیز تیرگان 
با برگزاری برنامه های متنوع دینی، 

فرهنگی و هنری جشــن گرفته می 
شود. 

از جملــه برنامــه ایــن جشــن هــا 
اوســتاخوانی، سخنرانی های دینی، 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 
نظیــر اجــرای موســیقی و نمایش 
است. بستن نخ تیروباد به نشانه پایان 
خشکسالی و گرفتن فال کوزه نیز از 
برنامه هایی اســت که در این جشن 

ها انجام می گیرد.
تیرگان، جشــن پایان خشکســالی 
و بارش بــاران و به روایتی جشــن 
پیروزی آرش کمانگیر بر تورانیان 

و تعیین مرزهای ایران زمین است. 
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امســال دلــم هــوای رفتن داشــت و از 
همان آغاز ماه خورداد حســاب روزها 
را نگــه داشــتم و زمان را پاییــدم تا فرا 
رســیدن مجال زیارتش. هرچند انباشت 
روزمرگی ها و دغدغه های بســیار امید 
تحقق این اشتیاق را کم رنگ می کرد، 
اما ســرانجام در واپسین زمان باقیمانده، 
درست روز پیش از پایان وقت زیارت، 

اسباب سفر مهیا شد و راهی شدم.
از همان ابتدای ســفر، در ایســتگاه راه 
آهــن از نــوع پوشــش و زبــان برخی 
مسافران منتظر در ایستگاه قطار، دانستم 
تعــدادی از همکیشــانم ، هــم قطار من 

هستند و هم مقصود.
قطار مسیر شب را در دل کویر پیمود و 
نورافشان  پاگشای خورشید  به  بامدادان 
از قطار پیاده شــدیم. به خانه رسیدیم و 
چند ســاعتی را خوابیدیم. دقایق پی هم 
می دویدند و ســاعت ها می گذشــتند 
و من بــا گذر زمان اشــتیاقی افزون می 

یافتم.
پسین همان روز با عزیزانم راهی شدیم. 
از شهر خارج شدیم و مسیر را به سمت 
میبد و اردکان پیمودیم. گویی روز می 
خواســت از گرمای زیاد بیاساید. وارد 
جاده قدیمی خاکی شــدیم. حاال دیگر 
تا چشــم کار می کرد بیابان بود و بوته 
های خار و گون. خورشید مغربی گویا 
در پیــچ و خم جاده از پــس کوه های 
افراشته قایم باشــک بازی می کرد. در 
پیچی پدیدار می شد و چشمانمان را پر 
از نور غروب مــی کرد و در پیچ دیگر 

پشت کوهی پنهان می شد.
رفت و آمد ماشــین ها سکوت کویری 
جــاده را به هم زده بود.کمی از مســیر 
را کــه پیمودیم چند نفری را دیدیم که 
راه را پیاده در پیــش گرفته بودند، قدم 
هایشان آهســته بود اما پیوسته می رفتند 
تا رســیدن. چهره شــان از گرما تر شده 
بود و پاهایشان خسته، خدا قوتی گفتیم 

و از آنها گذشتیم. به یادم آمد که: 
»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم           
سرزنش ها گر کند خار مغیان غم مخور«

آخرین کــوه را کــه دور زدیم پدیدار 
شد، همچنان سبز و همچنان با هیبتی که 
بی اراده چشــم ها را از  اشتیاقی دیرینه 
تر می کرد. رســیدیم. ساعت حوالی 7 
پســین بود اما چنان ازدحامی از ماشین 
های بزرگ و کوچک بود که چند پیچ 
پایین تر از مســیر پیاده ماشین را پارک 
کردیم، بار و بنــه را بر دوش گرفتیم و 

راهی شدیم.
از همــان ابتدا تجدید دیدارها و زیارت 
قبول گفتن ها از سر گرفته شد. زیبا این 
بود که همه چهره ها را مشتاق می یافتی 
و آرام و خنــدان. گویی هوایش هر چه 
غم اســت از دل می بــرد. پله های پهن 
و کوتاه مسیر را طی کردیم. همه آمده 
بودند، پیر و جوان، زن و مرد، از راه دور 
و نزدیک. عده ای با زنبیلی کوچک که 
می شــد بطری روغن و جعبه شیرینی و 
چندتایــی میوه را در آن دید، و عده ای 
هم با پشــته هایی سنگین نفس زنان باال 
می رفتند تا شب را هم زیر طاق پرستاره 

همان جا بخوابند.
به خیله ها رســیدیم و پله های ســنگی 
بلندتر و مســیر کــم عرضی کــه مژده 
پیمودن نیمی از راه را می داد. از اینجای 
مسیر ازدحام بیشــتر می شد. آرام آرام 
رفتیم تا آخرین پله ها. دست و رویمان 
را بــا خنکای آب زالل تازه کردیم و با 
پاهای برهنه و ســر پوشیده قدم به درون 

حریمش گذاشتیم.

نفس را تا عمق 
فــرو  وجــودم 
بردم و پر شدم 
از بوی خوش. 
بود  پــر  فضــا 
از همهمــه ای 
وقتی  که  مبهم 
گوش  خــوب 
ســپردی  مــی 
مــی توانســتی 
نیایش  زمزمــه 
هــا و نجــوای 
را  ها  خواستن 
مجمر  بشنوی. 
پــر  نیلوفــری 
از شــمع  بــود 
به  کــه  هایــی 
شوق و شکری 

افروخته بودند و آتشی که سرشار بود از 
سپند و بوی خوش.

گوشــه دیگر، در دل ســنگی کوه، سه 
شــعله افروخته، بــه هر جرعــه روغن، 
فروغــش جانی تــازه می یافــت. روی 
زمین پر بود از بطری های روغن، جعبه 
های شــیرینی و ظرف های پر از آجیل 
مشــکل گشــا که مدام پــر و خالی می 
شد. آنسوتر چند کاسه مسی برای جمع 
آوری قطره قطره آب تبرک روی زمین 

گذاشته بودند.
همان گوشه، ایستادم و به دیوار صخره 
ای پیر تکیه دادم، با همه وجود ضربانی 
عجیب را در تن پیر حس می کردم. گاه 
گاهی چکیدن قطره آبی همه وجودم را 
بــه خنکی و پاکی تلنگر می زد. اوســتا 
خواندم و همــه قوای ذهنی ام را به کار 
بســتم تا در مقــام ســپاس چندتایی از 
گشــایش ها و بخشــش ها را برشمرم. 

خواسته هایم را خواستم و سپردم.
چند دقیقه ای ایستادم به نظاره. قطره ها 
را پاییدم تا چندتایی را در دست بگیرم. 
میان آن همه هیاهو هنوز با کمی درنگ 
می شــد تک آوای چک چک آب را 
شنید. چک چکی پیوسته و دیرینه و سر 
بمهر. آبی که سیاووشــان روییده بر تن 

پیر را سیراب می کند. 
هر چند دقیقه ای ولوله شادی و صدای 
دایره و هم نوایی هاپیــرو هاپیرو باعث 
می شــد نگاهــم را به ســمت ورودی 
پیــر بچرخانم. یا آمدن تــازه عروس و 
دامادی را مژده می دادند و یا شــادباش 

آوردن کودکی را.
اما در این میــان چیزی عجیب در گذر 
ســالیان حال و هوای زیارت هایمان را 
دگرگون کرده و آن دغدغه برداشــتن 
مداوم عکــس های یــادگاری. عکس 
های یادگاری که برای ثبت لحظه های 
بی بازگشــت اســت و بهانه لبخندی در 
کنج تنهایی و دلتنگی. اما گاهی احساس 
می کنــی چنان دلواپس این ثبت ها می 
شــویم که لذت بردن و سرشار شدن از 
حضور در لحظه های اکنونمان را از یاد 
می بریــم. همه اکنونمان را تنها در قاب 
دوربیــن هایمان می بینیم و اندوخته می 

سازیم برای آینده ای نامعلوم.
فضــای  در  درنــگ  ســاعتی  از  پــس 
زیارتــگاه، خارج مــی شــوم. ازدحام 
ورودی پیش از زمان آمدن است. حاال 
دیگر شــب خیمه پر ســتاره اش را برپا 
کرده اســت. همه جا چراغانی اســت. 

خیله ها را می گــردم. در یکی عده ای 
مشــغول پختــن و آماده کــردن غذایی 
برای شام هســتند. چند خیله ای مشغول 
نواختن دایره و تنبــک و خواندن ترانه 
های خاطره انگیزند. صدای آهنگ هم 
از چنــد خیله دیگر به گوش می رســد 
که اسباب شادمانی و پایکوبی را فراهم 
آورده. در گوشه و کنار خیله ها هستند 
پدربــزرگ ها و مادربــزرگ هایی که 
زیارت به جا آورده اند و حاال میان این 

همه هیاهو به خواب رفته اند.
مجال زیبایی است برای تجدید دیدارها. 
کم نیستند مســافرانی که از فرسنگ ها 
آنســوی آب آمده اند تــا هم در هوای 
پیرسبز تجدید قوایی کنند و هم تجدید 
دیداری با آشنایان و دوستانشان. دوستی 
مــی گفت چنان همــه از روزها قبل در 
تکاپوی مهیا شــدن و آراســته آمدن به 
پیرســبز هستند که انگار به بزمی بزرگ 
دعوتند. آری! همه چنان آراســته بودند 
به لباس های رنگین و چهره های مشتاق 

که گویا بزمی بزرگ برپاست.
پس از چند ســاعتی راه بازگشت را در 
پیــش می گیرم. از پله هــا که پایین می 
روم، ساعت حوالی 11 شب است. عده 
زیادی تازه از راه رسیده اند و راهی پیر 
هستند. نســیم شبانگاهی کویر مکناهای 
گلدار زنان را تاب می دهد. حاال دیگر 
از صدای همهمــه خیله ها فاصله گرفته 
ام و پلــه های پهن مســیر را به ســمت 

ماشین پایین می روم.
 برمی گردم و می نگــرم هیبت نورانی 
و همیشه ســبزش را که سرشار است از 

شوق و شادی و شکر.
در دل بــار دیگــر خواســته هایم را می 
شــمرم و می سپارم. ســپاس می گویم 
که اسباب رفتنم فراهم شد و بدرود می 
گویم تا مجالی دیگر .تا کی به دســت 

آید و به کدام بهانه شادی آفرین.
ماشین ،راه شــب را در پیش می گیرد. 
پیچ جاده را که می گذرانیم، پیر از نظر 
پنهان می شــود. دیگــر تاریکی محض 

است و سوسوی ستارگان. 
یکــی از همراهانــم از صفــای زیارت 
پیرســبز در روزهــای کودکی اش می 
گفت. از اینکه بــا امکانات محدود آن 
روزها با شــوق بیشــتر و پرتــوان تر به 
زیــارت می رفتند. بیشــتر با هم بودن را 
تجربه می کردند. از دایره زدن ها و فال 
کــوزه گرفتن ها و نان و پنیر خوردن ها 
با نور فانوس می گفت. از ترانه خواندن 

ها و متل شنیدن ها.
 از مکنای گلدار و شــوال قرمز و دامن 
چین داری که مادر برای زیارت پیرسبز 
برایشان می دوخت. از نقل و نخودچی 
که گوشه مکنایشــان گره می دادند. از 
صدای خنده کودکانــه که در پله های 
آب انبــار می پیچید تا بروند کوزه را از 
آب خــوردن پر کننــد. از اینکه عکس 
برایشــان همان خاطره لحظه ها بود که 

در پستوی ذهنشان جاودان شده است.
مقایســه ســختی اســت. حــال و هوای 
زیــارت آن روزها با این روزها. فکر می 
کنــم ما به نام پیشــرفت خودمان به عمد 
خیلــی چیزها را فراموش کرده ایم. ترانه 
های قدیمی را به خاطر نســپردیم، لباس 
های ســنتی را به صندوقچه ها سپردیم و 
اگر اکنون گاهی به سراغش می رویم نه 
با آداب خودش بلکه با سلیقه امروز می 
پوشیم که گاه بسیار از اصلش دور است.
آن روزهــا زیارت یعنی بــا هم بودن و 
فارغ از هر چه آســودن، امروز تاشــی 
نمی کنیم با هم باشــیم زمانمان را به هر 
بهایی بــا عزیزانمان تنظیــم نمی کنیم، 
زنــگ موبایل هــا و فلــش دوربین ها 
خلــوت با هم بودنمان را بــه هم ریخته 
اســت و ســی دی ها را جایگزین ترانه 

های محلی و سنتی مان کرده ایم.
آیا اینها نشــانه مدرن بودن است و جبر 

زمانه ؟
غرق افکارم هستم که یکی ازهمراهان 
پیشــنهاد می دهد ماشــین را دقیقه ای 
خاموش کنیم و ســتاره بــاران بی نظیر 
کویــر را در تاریکــی خالــص شــب 
بنگریــم. پیــاده می شــویم. چنــان با 
شــکوه  است که دستانم را باال می برم 
تا ســتاره ای بچینم اما من در فرشــم و 
آنها نورافشــان عرش. سکوت است و 
نرمه بادی که گویا الالیی شــب کویر 
را در گوش شــن ها زمزمــه می کند. 
چند دقیقه ای چشــمانمان پر می شــود 
از ســتاره و بعد مسیر را ادامه می دهیم 
تا رســیدن به چراغ های زرد و سفید و 

رنگین شهر.
مهیای خــواب می شــوم. چندی پیش 
فیلمی از پیر سبز دیده بودم، پیر سبز در 
ســال های دور، شاید چیزی حدود  40 
یا  50 سال پیش. زمانی که شب تاریکی 
عظیم بود و سوســوی فتیله های روغنی 
پیر و نور فانوســی که اتاق خادم پیر را 
روشن می کرد. زمانی که خادم پیر باید 
منتظــر زاِئری می ماند تا پیامی از شــهر 

بیاورد یا پیامی برایش ببرند. 
در نمایی از فیلم کــه فضای داخلی پیر 
دیده می شود چنان صدای چک چکی 
هســت که می شود موســیقی متن فیلم. 
فیلم روایــت از زمانی دارد که چنان از 
حریم پیر پاســبانی می شد و چنان دیده 
بانش بودند که هیــچ نامحرمی، پله ای 

باال نمی رفت. 
در مرور اینها بودم که به خواب رفتم .

صبح وقتی با صدای زنــگ تلفن بیدار 
شــدم. کمــی نشســتم و به همــه آنچه 
گذشته بود اندیشیدم. یادم آمد دوستی 
می گفت که درست است در پنج روزه 
زیارت نشــانی از ســکوت نمی یابی و 
خلوتــی برای بــا خودت بودن اســت، 
اما تنها زمانی اســت که آســوده ای از 
هجوم بی پروای ناآشــنایانی که گاهی 
خنــده های تلخ و پرســش های غریب 
و رفتارهای نابخردانه شــان خاطرت را 

آزرده می سازد و دلت را می رنجاند.
اما به راســتي سهم ما از این آرامش تنها 

5 روز در سال است ؟

معجزه ای همیشه سبز در دل کوير
*سیما دينیاريان
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فرهنگ

مسئولیت پذير باشیم
یکــی از مهمترین شــاخص هــای روش 
زندگی گاهانی، موضوع مسوولیت پذیری 
در زندگی است. همین شاخص است که به 
زندگی انسان رنگ و بوی مینوی و اخاقی 
می دهــد. فردی که خود را تابع و پیرو هیچ 
قانون و روشی قرار نمی دهد و زیر بار هیچ 
مسوولیتی نمی رود، نمی تواند روح زندگی 

دینی را درک نماید.
در گاهان؛ســروده های الهی اشوزرتشت، 
مسوولیت های آشــکار و مشخصی برای 
انسان بیان شــده است. از جمله، مسوولیت 
انســان در برابر پروردگار یکتا و بی همتا و 
آیین و خواست الهی و وظیفه انسان در قبال 

خود و دیگران.
»...پــروردگارا مــا را از تکالیف بایســته و 
احترامات شایســته و در خور خویش آگاه 

کن و روشن ساز.«)هات 33 بند 7(
دلیل وجود مسوولیت برای انسان از 

دیدگاه گاهان: 
ااز منظر گاهان، انســان موجودی اســت با 
مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد 
که در ســایر آفریده های خداوندی کمتر 
یــا اصا دیده نمی شــود. این ویژگی های 
خــداداده از چنان ارزشــی برخوردارند که 
بندی از گاتها تنها به این امر پرداخته و آن را 

به مردم یادآور شده است:
»ای خداوند خرد هنگامی کــه در روز ازل 
جســم و جان آفریــدی و از منش خویش 
نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که 
به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی 
کار کردن و ســخن گفتن و رهبری کردن 
عنایت فرمودی خواســتی تا هــر کس به 
دلخواه خود و با کمال آزادی کیش دلخواه 

خود را برگزیند.«)هات 31 بند 11(
بنابراین انســان با تولد خویش مجموعه ای 
از توانایی ها را به جهان می افزاید. از جمله 
دانش و خرد، کار و کوشــش، ســخنوری 
و گویایــی، هدایت و رهبــری، انتخاب و 
گزینش. پس موظف است تا در سایه سار 
این توانایی ها تاثیری درســت و سازنده بر 
خود و جهان اطرافش داشــته باشد)اََشــَون 
گردد(. هرچند گاهــی از همین توانایی ها 
اســتفاده نمی کند و منفعــل و ناکارآمد و 
بازیچه دست نااهان اســت)= نادان( و چه 
بسا بدتر از آن، از توانمندی هایش استفاده 
می کند اما در راستایی که با خواست الهی 
یعنی اشا)راستی( همسو نیست)دِرِگَونت می 

شود(.
ثمره شناخت درســت و پذیرش 

مسوولیت ها:
گاهان همیشه به ما آموخته است که انسان به 
واسطه توانایی های خداداده اش موجودی 
مســوول و موظف اســت. از همین رو هم، 
نتیجه همه انتخاب ها و رفتارها و اندیشــه و 
گفتار و کردارش متوجه او و روانش خواهد 

بود.
»ای مردم، بهترین را به گوش هوش بشنوید 
و )به آنها( با اندیشــه روشن بنگرید. هر فرد 
برای خویشتن بین دو راه برگزینید و پیش از 
رویداد بزرگ هر یک به درستی بیدار شوید 
و این)پیام( را گسترش دهید.«)هات 30 بند 

)2
» کســی که به سوی راســتی و پاکی روی 
آورد)=اشون(، جایگاهش سرای روشنایی 
خواهد بود ولی شخص بدکار)=درگونت(، 
زمانی دراز با شــیون و افسوس در تیرگی و 
کوره روشنی به ســر خواهد برد. به راستی 

وجدان، )آنها را( به ســوی کردار خودشان 
خواهد کشانید.«)هات 31 بند 20(

 - نخستین مسوولیت مهم  و سرنوشت 
ساز انسان:

نخســتین و مهمترین مســوولیت انسان در 
این دنیای خاکــی، مســوولیت او در برابر  
اهورامزداســت، پروردگار بزرگی که تمام 
امکانات خوشــبختی و رســایی را برای او 
فراهم نموده اســت: »اهورامزدا که از روی 
حکمت و دانش بر جهان سروری می کند 
در پرتو شهریاری خویش پاسخ داد:" آرمیتی 
پاک و مقدس را که با اشای تابناک دوست 
نزدیک است برای شما برگزیده ام؛ بکوشید 
تا همیشــه او را از آن خود سازید."« ) هات 

32 بند 2(
پس سزاوار اســت که این آفریده به اندازه 
توان خود قــدردان و  سپاســدار داده های 
پروردگار خود باشد و در برابرش، مسوولیت 
هایی که بر عهده او گذاشته شده را بپذیرد 

از جمله:
1- شــناخت پــروردگار و درک 

قدرت او:
از جمله مســوولیت هایی که انسان در برابر  
اهورامزدا دارد این اســت که حق شناخت 
درســت را درباره پــروردگار خود به جای 
آورد و بــه این درجه از دانایی و شــناخت 
دســت بیابد که بداند آفریــدگارش از چه 
ویژگی ها و توانایی هایی برخوردار است و 

خواست و اراده اش بر چیست.
»ای خداوند جان و خــرد، هنگامی که در 
اندیشه خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی 
شناختم، آنگاه با دیده دل دریافتم که تویی 
سرچشــمه منش پاک، که تویی آفریننده 
راســتی و داور دادگری که کردار مردمان 

جهان را داوری می کنی.«)هات 31 بند 8(
» اوســت نخستین اندیشــه گری که با نور 
خود افاک را درخشان ساخت و با نیروی 
خرد خویش قانون راستی را بیافرید تا نیک 
اندیشان را یار و پشتیبان باشد...«)هات 31 بند 

)7
و  همــکاری  ستایشــگری،   -2

فرمانبرداری از پروردگار:
از دیگر مســوولیت های بســیار مهم که بر 
عهده انسان واگذار شده است سرسپردگی 
و فرمانبرداری او در برابر اهورامزداســت. » 
)اهورامزدا به ســخنان خود چنین ادامه می 
دهد:( این ســرود مقدس خوشبختی افزا از 
هستی بخش مطلقی است که اراده اش با اشا 
یکسان اســت و پروردگار پاک آن را برای 
پیشرفت جهان و ســعادت مردمان درست 

کردار نازل فرموده است...«)هان 29 بند 7(
ستایشــگر پروردگار بودن و پذیرفته شدن 
ســتایش ها، از مســوولیت ها و آرزوهای 
هــر انســان درســت کــردار و دینــداری 
است:»پروردگارا هدف نهایی و ماموریتم را 
به خوبی به من نشان ده تا در پرتو اندیشه پاک 
آن را انجام دهم و ستایش تو را ای خداوند 
خرد به جای آورم. پروردگارا سرود ستایشم 
را که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می 

کند بپذیر و...«)هات 33 بند 8(
این موضوع  چنان در گاهان مورد توجه است 
که هدف از آفرینش آدمی، فرمانبرداری از 
پیام الهی و تاش برای به ثمر نشستن خواست  
اهورامزدا)اشا( شناسانده شده است. » زرتشت 
همه جســم و جان خود را با برگزیده ترین 
منش پاک خود چون پیشکشی بی ارزش، 
به خداوند خرد نیاز می کند و با فرمانبرداری 

از دســتورات الهی و سرسپردگی، کردار و 
گفتار و همه نیروی خود را به اشا به ارمغان 

می آورد.«)هات 33 بند 14(
چنانچه مهمترین ویژگی اشوزرتشــت که 
در هنگام برگزیده شــدنش برای پیامبری 
مطرح می شــود نیز، همین فرمانبرداری و 

سرسپردگی در برابر فرمان الهی است:
»اهورامــزدا می فرماید: یگانه کســی که به 
فرامین الهی گوش فرا داد و من او را خوب 
می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است. تنها 
اوست که خواستار آموزش آیین راستی و 
سرودهای ستایش مزداست...« )هات 29 بند 

)8
- مسوولیت انســان در برابر خود و 

دیگران:
نظــام اخاقــی گاهان، نظامی مســوولیت 
گراســت؛ چنانچه بندهای بسیاری موجود 
است که  نشــان دهنده مسوولیت انسان در 
برابر زندگی و سرنوشــت مینوی خود و به 
ویژه دیگران اســت و این به دلیل همان بعد 
ســازندگی و پرورش اخاقی و راهنمایی 
است که در گاهان فراوان به چشم می خورد 
و به موضوع بایستگی)تکلیف( و وظیفه و 

مسوولیت، توّجه بیشتری می کند.
1- مسوولّیت در برابر خود:

در آموزش های گاهانی، شــناخت خود و 
توانایی ها و ویژگی ها برای هر انسان امری 
ضروری اســت. زیرا با شناخت و آگاهی و 
دانش درست است که می توان از همه این 
توانمندی ها و خصایص به نیکی بهره برد. بر 
هر فردی واجب اســت تا خود، روحیات و 
قدرت ها و ضعف هایش را بشناسد تا بتواند 

بر توانایی ها افزوده و از ضعف ها بکاهد.
»مرد دانا و توانایی که بنا به دســتور ایزدی و 
یا از راه مهر و عواطف انســانی خواستاران 
کمــک را خــواه از هواخواهان راســتی یا 
دروغ به گرمی پذیرا شود او پیرو اشا بوده و 
زندگی اش سرشار از راستی و درستی است. 
ای هستی بخش دانا، او بخردی است که با 
نیروی دانش، گمــراه را از تباهی رهانیده و 
او را به خودشناسی و اتکای به نفس رهبری 

خواهد کرد.«)هات 46 بند 5(
چنین کسی می تواند در گذر زندگی همه 
فروزگان مینوی همچون اشا، آرمیتی، خشثرا 
و ..را در خود تقویت کرده و تکامل بخشیده 
و با شناخت به موقع و صحیح میان نیک و 
بد و گزینش های درست،سرانجام به کشور 

جاودانی خداوند دست یابد.
»ای مزدا کســی کــه با خواســت درون و 
جانبازی بیــن وجدان خــود و منش پاک 
پیوســتگی پدید آورد چنین کسی از عشق 
و ایمان به خداوند برخوردار بوده و در پرتو 

راستی و درستی به زیور خرد آراسته خواهد 
گردید و ســرانجام با داشتن همه فروزگان 
مینوی، ای اهورا در کشور جاودانی تو به سر 

خواهد برد.«)هات 49 بند 5(
»در پرتــو منش پــاک و چیرگی بر نفس، 
هستی بخش دانا و بی همتا بخشایش خویش 
را به ما ارزانی خواهد داشت.«)هات 51 بند 

)21
2- مسوولیت در برابر دیگران:

از منظــر گاهانی، به همان اندازه که انســان 
در برابــر زندگی و سرنوشــت مینوی خود 
مســوول اســت صد البته بیشــتر، در برابر 
زندگی و سرنوشــت دیگران مســوولیت 
دارد. اشوزرتشــت پیامبر، بر اســاس همین 
حس وظیفه شناســی در برابر دیگران، پس 
از شــناخت درســت از خود و سرنوشــت 
خود، در پی انجام وظیفه برای دیگر مردمان 
بود تا همگان به خوشبختی حقیقی دست 
پیدا کنند. معرفی سودرسان یا سوشیانت در 
گاهان و برشمردن جایگاه و ویژگی ها آن 
نیز از نمونه های همین مسوولیت پذیری در 

قبال دیگران در سطوح باالتر است.
»مــزدا اهورایی که فرمانروای مطلق اســت 
چنیــن مقرر فرموده که: خوشــبختی برای 
اوست )که( از سوی او خوشبختی به دیگران 

رسد...«)هات 43 بند 1(
»ای هســتی بخش یکتا، چه کسی ایمان به 
خدا و نیروی خدمت به برادران نوعی را در 

ما پدید آورد؟...«)هات 44 بند 7(
»پروردگارا! چه شــگرف است نیروی تو! 
چقــدر آرزو دارم ای خداونــد خرد که با 
کردار نیک و خدمت به بشر و در پرتو راستی 
و منش پاک و دســتگیری از وارستگان و 

بیچارگان به تو بپیوندم...«)هات 34 بند5(
جهانی اندیشیدن و جهانی تاش کردن از 
ویژگــی مردان و زنان بزرگی اســت که به 
مسوولیت خود برابر جهان و جهانیان اندیشیده 
و به درستی به آن جامه عمل پوشانده اند: » 
پروردگارا بشود که مانند کسانی که جهان 
را به سوی تکامل و آبادانی پیش می برند از 

بندگان وفادار تو باشیم...«)هات 30 بند 9(
با نظر به مطالبی که گفته شد و اینکه آفرینش 
جهان و انســان هدفمند اســت و هدف آن 
چیزی جز گســترش راستی نیســت، باید 
فراموش نکنیم که همــواره همه ما در برابر 
یک مرجع برتر)پروردگار( پاسخگوییم و 
عدم مســوولیت پذیری در برابر او، خود و 
دیگران، چه دشواری ها و نتایج ناخوشایندی 
را برایمــان به همراه خواهد داشــت و باید 
بکوشــیم تا ایــن روحیه وظیفه شناســی و 
مسوولیت پذیری را با رفتار درست خود در 

نسل های آینده تثبیت نماییم.
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فرهنگ

ورستان

خورشید و ماه و ستارگان همچون فانوس های درخشان در آسمان روز 
و شــب، چنان فریبایند که نگاه جســتجوگر هر انسانی را به خود جلب 
میکنند و نیروی تخیل و تفکر او را برمی انگیزند تا از خود بپرســد که 
این گردش ســتارگان و سیارگان به دور خود و یکدیگر را چه نیرویی 
اینچنین نظم بخشــیده، هدایت می کند تا مبــادا که لحظه ای درنگ و 

تاخیر، فجایع جهانسوز و هستی براندازی را رقم بزند.
این دلفریبان نورانی همچون خورشــید که پرده ظلمت را به یکباره می 
درد و یا همچون ستارگانی که سوسوکنان در کنار چراغ آسمان شب؛ 
ماه درخشان،  دامن سیاهی را نورباران میکنند، از دیرباز در این سرزمین 
و در میان ایرانیان باســتان جایگاه ویژه ای داشته اند و سرود وصفشان با 
بیان ســپاس از آفریدگار اینهمه زیبایی و نعمت، بخش هایی از اوستا و 

حتا سروده ای از گاهان را به خود اختصاص داده است. 
خورشید و ستارگان غالبا در اوستا با هم نام برده شده اند و در کنار آنها 
از مهر و تشتر)تیر( و انیران)روشنایی های بی پایان( هم ذکر به میان می 
آید:» ما درود می فرستیم به فروهرهای پاکان که به ستارگان و به ماه و 

خورشید و به انیران، راه های مقدس بنمودند...«)فروردین یشت(
اشوزرتشت نیز در هات 44 بند 3 همچون یک دلداده زیبایی و عظمت 
آفرینــش ایزدی، از اهورامزدا می پرســد:» چه کســی به خورشــید و 
ســتارگان راه ســیر بنمود و از کیست که ماه گاهی در افزایش و گاهی 

در کاهش است...«
در اوستا خورشید، پاک کننده و نگهبان نطفه نخستین انسان)کیومرث( 

و ماه، تشــکیل دهنده تخمه و 
نژاد ســتوران و نگهبان جنس 
آنهاست. همچنین یشتهایی نیز 
به نام این دو و برخی ستارگان 
همچــون تشــتر نامــزد بوده و 
نیایــش هایــی نیــز در اوســتا 
و  نیایش  همچــون خورشــید 
مــاه نیایش در وصف این داده 
نیک خداوندی ســروده  های 

شده اند.
تیر که نامش بــرای ما ایرانیان 
تجلیگــر آغــاز تابســتان گرم 
اســت و مقدمــش بــا جشــن 
آبریزان یا تیرگان گلباران می 

شود، همان تیشتریه اوستایی یا تشتر فارسی  و نام ستاره پربرکت و خوش 
یمن باران اســت که معادل ستاره "شعری یمانی" یا "سیریوس"اروپایی 
دانسته می شود. پلوتارک می گوید:» هرمزد سیریوس)تشتر( را نگهبان 

و پاسبان سایر ستارگان قرار داد.«
تشتر برای خود یشتی ویژه دارد که در فرگرد 44 آن، ارزش و جایگاه 
ســروری و نگهبانی او بر ســایر ســتارگان مشــابه ســروری و راهبری 
اشوزرتشت بر دیگر مردمان دانسته شده که از سوی اهورامزدا برگزیده 

شده است. 
رایومند و فرهمند، دو صفت برای تشــتردر اوستاســت که در کنار نام 
او نام ســه ســتاره دیگر نیز به چشــم می خورد که این چهار ستاره در 
کنار هم فرماندهی و ســپهبدی بر چهار جهت فلک را بر عهده دارند و 
مابقی ســتارگان فرمانبردار اینانند. در آسمان: تشتر؛ خوراسان سپاهپت، 
ســتویس؛ خوروران ســپاهپت، وننــد؛ نیمروچ ســپاهپت و هفتورنگ؛ 

اپاختر سپاهپت است.
جشن تیرگان یا آبریزان، تمثیلی است از بارش باران در اوج ترکتازیهای 
گرما و خشکسالی تابستان و یادآور اسطوره مبارزه و پیروزی تشتر)عامل 
باران زا( اســت در برابر اپوش )دیو خشکسالی و بی آبی(. همچنین یاد 
دلیرمردی اســطوره ساز ایران زمین، تیرانداز آریایی، آرش کمانگیر یا 
اِِرخش شــیواتیر را در خاطره ها زنده می کند که تک تیر پّرانش را به 
نیروی ایمان چنان در آســمان آرزوهای هر ایرانی به ســرعت پّراند که 
ساعتها گشت و آنقدر دور شد که به مانند ستاره تشتر، سرور و نگهبان 
آرزوهای بزرگ و بلندپروازانه هر مرد و زن ایرانی گشــت و ستاره ای 

شد به نام ستاره شکوه و عظمت و آزادی ایران زمین.
در بحبوحه تابستان که دل خاک از تشنگی چاک چاک و لبان گیاهان 
تشــنه است و نایی به تن خســته درختان نمانده است و همه چشم به راه 
پیک اهورایی هســتند که مژده رحمت برســاند، ما هم زمزمه میکنیم:» 
تشــتر ستاره رایومند و فرهمند را می ستاییم که چارپایان خرد و بزرگ 
و مردم مشتاق دیدار او هستند که کی دگرباره طلوع خواهد کرد و کی 
دگرباره چشمه های آب به ستبری شانه های اسبی جاری خواهد شد.«

نام به  دلیرمردی 
  ِاِرخِش شیواتیر 

موبديار دکتر راشین جهانگیری

 داستان زندگی بانوی پارسی)1(

قرار اســت در این ســتون به چــاپ زندگینامه 
بانویی پارســی بپردازیم. بانویی که اکنون دهه 
هشتاد عمرش را پشت ســر می گذارد.او آرام 
است و شــکرگزار،با وجود سنش هرگز ناامید 
و خسته نیست و همچنان زندگی را با آرامشی 

مثال زدنی دنبال می کند.
در ســفری به هند، مهمان خانه آشنا ، دوست و 
هم بازی کودکی هایم بودم. در شبی که با هم 
به گپ زدن نشسته بودیم از مادربزرگش گفت 
که خاطراتش را نوشــته. بانوی پارسی آراسته 
و آرام، به راســتی در همان چنــد برخورد می 
توانســتی آرامشــی درونی را در عمق نگاهش 

ببینی. 
مقدمــه ایــن زندگینامــه را وقتــی خواندم که 
مادربزرگم تازه از پیشــمان ســفر کــرده بود. 
خواندم و بی اراده اشک ریختم و غبطه خوردم 
به حال آرمیتا و رکسانا که توانسته بودند احوال 
زندگــی مادربزرگشــان را بــه قولــی جاودانه 
ســازند. زندگی پر فراز و نشیب ،پر از درس و 
پند. بر آن شــدم بخش هایی از زندگینامه این 
بانوی پارســی را به فارسی برگردانم.امید است 
که بتوانم با حفظ امانت،برگردانی روان از بیان 

شیرین این زندگی را به رشته نوشتار دراورم.
مقدمه نویسنده

این ماجرا به ترغیب نوه ام رکســانا آغاز شــد 
و آن هــم بــا تردیــد و ترس از اینکــه چگونه 
مــی توانم به ســالیانی از زندگــی ام بازگردم. 
اما اکنون این کار انجام شــد و من سپاســگزار 
رکســانا برای اصرارش به انجام این کار هستم، 
چرا که بســیاری از خاطرات زیبا زندگی ام را 
که در کنــج ذهنم مانده بــود، برایم یادآوری 

شد.
اکنــون آرمیتا، نــوه دیگرم، کار چــاپ آن را 
عهده دار شــده و با مشــکات زیــاد و صرف 
زمان بســیار به انتخاب عکــس ها و جایگزینی 

مناسب آنها پرداخته است.
سپاس صمیمانه من برای آرمیتا و رکسانا دو نوه 
پســری ام برای تشویق و یاری من در انجام این 
کار و همچنین از دخترم ماهرخ و پسرش برای 

بازبینی نهایی آن.
مقدمه رکسانا کاراکا

آرمیتا و من خوش شــانس بودیم از این جهت 
که در کنار پدربزرگ و مادربزرگمان، بزرگ 
شــدیم. آنانی که خانواده ما را کامل کردند و 
خانه ای را که ما در آن بزرگ شدیم را به خانه 

ای زیبا و کانونی گرم تبدیل کردند. 
ممسی، مادربزرگ ما، به راستی که نام شایسته 
فرنی را دارد، که نام دختر اشوزرتشــت است. 
او به راستی برای ما الگویی قابل احترام است و  
از نگاه ما دارای شخصیتی مهربان، زیبا، فرزانه 

و قوی است. 
پدربزرگمان نیز به ما اهمیت، دقت، تاشگری 
و نظم را آموخت. او همچنین به ما آموخت که 
زندگی را باید به نهایت و با تمام توان زیست. 
در دوران کودکیمــان هــر صبح ممســی برای 
پدربزرگ صبحانــه آماده می کــرد، صبحانه 
ای که شــامل پوره، نان، کــره، تخم مرغ و در 
آخر هم یــک موز بود. آنها هر صبح ســاعت 
7 صبحانه را شــروع مــی کردند تــا وقتی که 
پدربــزرگ باید بــرای کار از خانــه بیرون می 
رفت. ممســی مصرانه به دنبــال پدربزرگ می 
رفــت و از او می خواســت تــا صبحانه اش را 
بخورد، حتی وقتی که پدربزرگ آماده می شد 
و می رفت تا تلفنــی بزند یا یادش می آمد که 

چیزی را در دفتر روزانه اش بنویسد.
بعدازظهرهای ســال های نوجوانی ما با گوش 

دادن به موسیقی پایان می یافت که با بلندترین حد 
صدا پخش می شد. پدربزرگ موسیقی را دوست 

داشت و در ریتم آهنگ ها فرو می رفت.
پدربــزرگ و مادربــزرگ ما چنان سرشــار از 
عشــق بودند که در هر جایی و موقعیتی به هم 
عشق می ورزیدند. یادم می آید که یک روز از 
مدرســه به خانه آمدم و با نگرانی و دست های 
عرق کرده به ممســی گفتم که بــا یکی از هم  
مدرسه ای هایم دوســت شده ام. او لبخند زد، 
لبخند زیبایی که همیشــه باعث گرمی نگاهش 
می شود،او گفت:» این عالی است عزیزم. عشق 
زیباترین هدیه خداوند به جهان است. من بسیار 
ناراجت می شــدم اگر مــی آمدی و می گفتی 

که از کسی متنفری!«
مادامی که ما بزرگتر می شــدیم، پدربزرگ و 
مادربزرگ برایمان جاودانه تر می شــدند، چرا 
که بیشــتر و بیشتر عاشقشان می شدیم و آنها را 

الگوی خود قرار می دادیم. 
زمانــی که ما شــاهد بودیم کــه پدربزرگ به 
آرامی و پیوسته توان خود را از دست می دهد 
و ممسی به ســختی می کوشید تا توان خود را 
حفظ کند، برای ما بســیار ســخت و غم انگیز 
بــود. آرمیتا و من برای پدربزرگ داســتان می 
خواندیــم در حالی که او روی ویلچیر نشســته 
و چشــمانش بسته بود. ممســی به ما می گفت 
که ممکن اســت او نتواند بشنود که ما چه می 
خوانیــم، اما مــا همچنان به کتــاب خواندنمان 

ادامه می دادیم. 
زمانــی که پدربــزرگ چیــزی در ارتبــاط با 
داســتانی که ما می خواندیم، به زبان می آورد، 
بســیار دلگرم می شــدیم چون می دانستیم که 
چقدر برایش تمرکز داشــتن ســخت است. او 
همیشــه می گفت که ما بســیار خوشبختیم که 
چنین خانواده زیبایی سرشار از عشق در دنیای 
امروزی داریم. من نیز با او موافقم و به ممســی 
این اعتماد را می دهم که به راســتی او ســنگ 

زیربنای این خانه و خانواده است.
دیدن پدربزرگ و مادربزرگ عاشــق، مردی 
سختکوش که همیشه ساده می پوشید و شجاع 
بود. مردی که از سختکوشــی اش حتی در سن 
هشــتاد سالگی هم دست نکشــید. مردی شوخ 
طبع که بســیار بــه همه افــراد پیرامونش توجه 
مــی کــرد و اینکه مراقــب بود تا کســی ما را 
ناراحت نکند یا قلب ما را نشــکند. چند ســال 
قبل پدربزرگ را از دست دادیم اما پدربزرگ 
و مادربــزرگ بــرای ما جاودانه انــد و من می 
خواهم که آنها را برای نســل هــای آینده هم 
جاودانه ســازم تا آنــان نیز از زندگــی این دو 

انسان فرزانه و عاشق بدانند. 
اینگونــه بود که ممســی را ترغیب به نوشــتن 
کردم و در نهایت با کمی پافشــاری، او نوشتن 
را آغــاز کــرد. زمانی که ممســی به من گفت 
شروع به نوشتن کرده، من بسیار به وجد آمدم. 
ممسی هر روز می نوشت. او از وقتی خورشید 
طلوع می کرد به ایوان می رفت و می نوشت و 
حتی به نوشــتنش پس از غروب آفتاب هم در 
اتاق ادامه می داد. بعد هم شروع به تایپ کردن 
نوشــته هایش با ماشین تحریر کرد و من عاشق 
شــنیدن صدای تیــک تیک ماشــین تحریرش 
بــودم. وقتــی که راهی ســفر به ایران شــدم و 
شــنیدم ممسی نوشته هایش را با کامپیوتر تایپ 

می کند، بسیار خوشحالتر شدم.
این نوشــته سرشار از پیام عشــق است و من با 
همه وجود سپاسگزار ممسی هستم که آرزوی 
مرا بــرآورده کرد و حاال دیگــر پدربزرگ و 

مادربزرگم جاودانه شدند.
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کودکان

جهان هفتگانه  عجایــب 

ســاخت تفنگ آبی
قصــد داریم به شــما یاد بدهیــم که چطور 
میشود با یه قوطی دور انداختنی، یک تفنگ 
آبی درست و حسابی ساخت و کلی لذت برد! 

در فصل تابستان و گرما، چه کیفی دارد!

لوازم مورد نیاز

قوطی سس )یکی به ازای هر نفر!(
اسپری رنگ )برای رنگ کردن قوطی(

آماده سازی

پوسته دور سس را باز کنید.

قوطی رو با آب بشــویید، تمیز و بعد خشک 
کنید.

رنگ     آمیزی

حــاال اگــر دوســت داشــتید، مــی توانید با 
اســپری رنگ آمیزی کنیــد )در حیاط، نه در 

اتاق!( 

پرکردن و شروع بازی!
بعــد از رنگ کردن حدود یک ربع صبر کنید 
تا قوطی خشــک بشود. )تقلب: جلوی پنکه!( 
بعد از خشک شدن قوطی را پر از آب کنید.

دو ســه تایــی به حیــاط بروید و حســابی از 
جشــن تیرگان لذت ببرید! فقط کافی اســت 

فشارش بدهید!

عجایب هفت گانه، به هفت اثر برتر معماری و مجسمه سازی 
بار  اولین  ظاهراً  اثر  هفت  این  می شود.  اطالق  باستان  دوران 
قرن  در  آنتیپاتروس  نام  به  یونانی االصل  فنیقیایی  یک  توسط 
دوم پیش از میالد در یک کتاب ثبت شده است. مشخص نیست 
که این فرد خودش این آثار را دیده است یا نه. به هر حال آنچه 
این  تمام  که  می زیسته  زمانی  در  وی  که  است  این  است  مسلم 
او  و  بوده اند  موجود  و  سالم  هنری  و  معماری  شاهکارهای 

نمی خواست ویرانه ها را به هم عصران خود معرفی کند.

تعداد  برای  هفت  عدد  انتخاب  آثار  این  مورد  در  دیگر  نکته 
آنهاست. دلیل این امر هم مقدس بودن این عدد است. عدد هفت 
چه در گذشته و چه در حال، برای انسان، محترم و مقدس بوده 
توجه  عدد  این  به  بندی  تقسیم  گونه  هر  در  تقریبًا  بطوریکه 

شده است.
از زمانهای بسیار قدیم تا کنون، فهرست های متعدد و متفاوتی 

از عجایب هفتگانه به نگارش درآمده است.
1- هرم بزرگ جیزه

2- باغهای معلق بابل
3- نیایشگاه آرتمیس

4-تندیس زئوس در المپیا
5- آرامگاه هالیکارناسوس

6- غول رودس
7- فانوس اسکندریه

بزرگ  هرم  است  پایدار  هنوز  هفتگانه  از عجایب  موردی  تنها 
جیزه در مصر است و سایر عجایب بر اثر بالیای طبیعی مانند 

زلزله و یا جنگها خراب شده اند.
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پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی     

شماره هفتاد و دو- خورداد 1394
صدحبهمروادزهدهردیوهرسئهل:هشکووهمس-ادید هم واد ده
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 م-ن:هم088م382م5ا0

شد اگد :هر087م382م5ا0
وادمهاگد :ه5مه66ه55ار0

صاددقهوسوش:هه5م/5رمر8
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آخر

عالف
* بهرام دمهری

در آن روزهــاي نــه چندان دور کــه هنوز به 
تاریخ نپیوســته،  روز هایی کــه هنوز افرادی 
از آن زندگــی می کننــد و گواهی می دهند 
و اجازه نمی دهند که به دســت تاریخ نویسان 
دچــار انحراف شــود، در هر کــوي و محله 
عاوه بر مغازه هــاي قصابي، نانوایي و بقالي، 
مغــازه هایي هم وجود داشــت که بــه آنها " 
عافــی" مي گفتند. عافي یعني علف فروش 

یا به قول امروزي ها یونجه فروش.
کار اصلــي "عــاف" فروش یونجــه بود که 
پیش از برآمدن آفتاب، از دهات اطراف براي 
آنها آورده مي شــد و صبح که می رســید،  

مغازه "عاف" انباشته بود از علف.
اگر بگویم در آن زمان ها، همه خانه ها، به اغراق 
گفته ام ولي بیشــتر خانه ها بزي، گوســفندي یا 
اگر نبود مرغ و یا خروسی داشتند که از ته مانده 
سفره یا پوست هندوانه و خربزه به آنها می رسید 
و کســري خوراک آنها هــم از خرید همین 

یونجه ها تامین می شد.
میوه و سبزي فروشي، شــغل دوم یا شغل هم 
جوار "عــاف ها" بــود. در آن زمان ها میوه 
و ســبزي مثل امروز به فراواني پیدا نمی شــد 
و از شــهرها یا ممالک دیگر نمي آمد. هرچه 
در یزد به عمل مي آمد و کشاورزی می شد،  
مــي خوردیم. مثا بعد از عیــد کاهو بود و تا 
رســیدن هندوانــه و خربزه اگــر چغندري در 
کنار آنها کاشته شده بود وگرنه باید صبر مي 
کردیم تا زمستان که شلغم، چغندر و زردک 
برداشت می شد. آن روزها موز، کیوي، انبه، 
نارنگــي و پرتقال را ندیده بودیم تا چه رســد 
به اینکه عادت به خوردن آنها داشــته باشــیم. 
برخی از ایــن میوه ها، دم دکان عافي ها هم 

دیده مي شد.
با این مقدمه، دوســتي مي گفت: در آن محله 
اي کــه من زندگي مــي کردم چنــد کوچه 
وجود داشــت کــه منتهــي مي شــد به یک 
خروجــي دروازه مانند، که بــه آن مجموعه 
دربند مي گفتند. در آن خروجي که همچون 
بازارچــه اي بــود، عاوه بر چنــد مغازه یک 
"عافي" هم بود. میرزا )نام مســتعار( صاحب 
آن "عافی" بود. با همه دربند نشــینان،  رفت 
و آمدی داشــت. پدرش هم قبا در همین مکان 
عافی می کرد. او مســتاجر یک ارباب بود که 
ایشان بزرگ و تاجر محله بود. بیشتر آدم هایي که 
در دربند زندگي مي کردند از اقوام و خویشــان 
ارباب محســوب مي شــدند و اگر هم نبودند به 

نوعي همراه و گوش به فرمانش بودند.
زندگي در آن دربند مي گذشت تا اینکه  سر 
و کلــه جواني زیر بازارچه پیدا شــد. او آنجا 
قــدم مي زد. بــد اخم و کم حــرف بود. بدن 
ورزیده اي داشــت. یکي از مغازه داران از او 
پرسیده بود که:» با شخصی کاري داري؟ اگر 
نشــانی اش را مي خواهي به شما کمک کنم 
؟« جوان پرخاش کرده بود و با جماتي او را 
سرجایش نشــانده بود! جوان پر زور، چشمان 
درشت و رنگیني داشــت. با یکي از دربندی 
هــا دعوایش شــد، خودش گفت کــه به من 
مي گوینــد " زاغــي" ، از آن روز در خانه و 
محله دربند ترســي ایجاد شده بود. "زاغی" به 
صراحــت گفته بود: براي اینکــه امنیت اینجا 
حفظ شــود باید رضایت مرا جلب کنید یا به 

قولي دم مرا ببینید!
وقتي خبر این اتفاقات به ارباب رسید، لباسش 
را پوشــید، عصایش را به دست گرفت و راه 
افتاد. وقتي زیر بازارچه رســید با مغازه داران 
و مــردم حــال و احوالي کرد تــا اینکه به آن 
جوان رســید که کنار دیوار ایستاده بود. یکي 
از پاهایش را به دیوار چســبانده بود و دســت 

هایش را بغل زده بود. دکمه هاي پیراهنش باز 
بود و حالت جنگــي به خود گرفته بود. وقتي 
ارباب به او رسید سام کرد و گفت:» از دیدن 
شما خوشحالم. شما را کمتر دیده ام.« "زاغی" 
حــرف او را برید و گفت: »من هم شــما را نمي 
شناســم ولي از دیدن شما خوشحال نیستم و ...« 
مردم دخالت کردند و خواستند جواب بي ادبي 
او را بدهند که ارباب با تحکم آنها را سرجایشان 
نشاند و به جوان گفت: »اگر کاري داشتي، خانه 
من آنجاســت« و  با عصا انتهاي کوچه را نشــان 
داد. "زاغی" با پررویي گفت:» نوبت تو هم مي 
رسد.« ارباب در سکوت همگان، از آنجا دور 

شد.
ارباب کسي را فرســتاد دنبال " میرزا" همان که 
عــاف بود و یونجه مي فروخت. وقتي آمد بعد 
از احوالپرســي گوشه تاالر نشســتند و در رابطه 
با "زاغی" صحبت کردنــد. ارباب گفت:» اینها 
جوانند. غرور دارند. در خانواده بدبخت و شاید 
بدون سرپرســت بزرگ شــده اند.« میرزا ضمن 
تایید صحبت هاي ارباب گفت:» من تحقیق کرده 
ام این شازده )زاغی( از محله مجاور آمده. یزدي 
نیست. پدرش از شهرهای هم جوار به یزد آمده. 
بعد از فوت پــدرش خودش بدون سرپرســت 
بزرگ شده حاال هم دنبال کارهاي خاف و باج 

گیري است.«
ارباب گفت:» باید کنترل شــود.« میرزا گفت: 
» مــن ادب کردن او را به عهده مي گیرم ولي 
کمي خرج دارد.« اربــاب نگاه تحقیر آمیزي 
بــه میرزا کرد و گفت: » بــا این هیکل نحیف 
و تریاکــي چطور مي تواني او را ادب کني؟« 
میــرزا گفت: »کاري مي کنــم که در نظرش 
گربه ها مثل شــیر باشــند. کاري مي کنم که 
همه هیکل و قد و قواره اش فرو بریزد. مغز و 
فکرش کج و کوله شــوند و در هم بشکند. او 
را وادار مي کنم که در همین محله و بازارچه 

به خاک بیفتد و گدایي کند.«
اربــاب با دهني باز به میرزا نگاه کرد و گفت: 
» آ میرزا مثل اینکه خواب زده شده اي! نکند 
در مصرف تریاک زیــاده روي کرده اي که 
این چنیــن مثل پهلوانان ســخن مي گویي؟!« 
میرزا گفت:» ارباب شما تا دو ماه، مبلغي پول 
به من بده و نتیجه کار را ببین.« ارباب ناباورانه 
قبول کرد. میــرزا خداحافظي کرد و رفت. از 
آن روز دســت به کار شــد و با هر زباني بود 
"زاغــي" را به مغازه اش برد. در  انتهاي مغازه 
"میرزا" انباري بــود که پرده اي آن را از جلو 
مغازه و پیشخوان جدا مي کرد. همیشه در آن 
مکان بســاطی فراهم بود و "میــرزا" خودش 
را در آنجــا می ســاخت! بعد از چند جلســه 
کــه "زاغي" همراه "میرزا" شــد و خودش را 
ســاخت، همچون مرغي ســر کنده در دست 
هاي میرزا اسیر شد. روزهاي اول به او مجاني 
تریاک مي داد. بعداً او را واداشت تا در مغازه 
اش کار کنــد. بعد از دو مــاه، "زاغی" رنگ 
پریده و تکیده شــده بود. ایــن موضوع ادامه 
داشــت و بعد از ســال ها او نوکر دست بسته 
دربند شــد. ایستاده چرت مي زد. بچه ها او را 
اذیت مي کردند و به لباس پاره و وصله دارش 
مي خندیدند. ارباب صدایش مي زد "زاغي" 
و او با حالتي شــبیه راه رفتن کاغ ها با ورجه 
ورجه، تند تنــد به طرف ارباب مي رفت و او 
چند شاهي کف دستش مي گذاشت تا بیشتر 
در هم بشکند و به قول میرزا کج و کوله شود.

این واقعیت را که دوستم تعریف کرد، ناراحت 
شدم. به فکر فرورفتم که امروز هم عاف هایی 
هســتندکه آســیب های اجتماعی را در جامعه 
گســترش می دهند و افراد را می شکنند و کج 

و کوله می کنند. باید مراقب بود. خیلی مراقب.
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