
پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
سال چهارم - شماره بیست و پنج - تیر 1390

Parsnameh - No.25 - July. 2011

13 امـرداد 
جشنــواره 
پیرنــارکی
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 42 گردش  رییسه  هیات  انتخاب   
انجمن تهران

 41 گردش  فرنشین  خسرویانی،  رستم  دکتر 
نشست  حاشیه  در  تهران،  زرتشتیان  انجمن 
ارسال  از  تهران،  زرتشتیان  انجمن  هفتگي 
مدارک منتخبان گردش آینده خبر داد وگفت: 
با باشندگی منتخبان گردش  به زودی نشستی 
آینده صورت خواهد گرفت که در آن، هیات 

رییسه گردش42 مشخص می شود.
منتخب گردش 42،  و  انجمن  فرنشین کنونی 
رییسه  هیات  تعیین  از  پس  افزود:  ادامه  در 
درخواست تایید صالحیت منتخبان به وزارت 

کشور ارسال خواهد شد. 
و  برگزاري مجمع همگاني عادی  با  همچنین 
و  انتخاب  تهران  انجمن  بازرسان  العاده،  فوق 
با فروش زمین هاي سهم انجمن از زمین هاي 

مشاع روانشاد جوانمردي موافقت شد.
اندوهگین،  حضورخانم  با  که  مجمع  این  در 

گذشت.آن  نامه  پارس  انتشار  دیگراز  سالی 
روز که انتشار پارس نامه را آغاز کردیم، می 
داریم.  پیش  در  را  ناهمواری  راه  که  دانستیم 
خوب  رسانه  و  بودن  رسانه  که  دانستیم  می 
است  سنگینی  مسئولیت  و  سخت  کار  بودن 
و  نهادیم  راه  در  پا  ها  آگاهی  این  همه  با   و 
هر  پایان  تا  بردیم  کار  به  را  کوششمان  تمام 
ماه نشریه ای درخور فرهنگ و اندیشه واالی 
شما مخاطبان و خوانندگان گرامی منتشر شود، 
اینکه تا چه حد موفق بوده ایم، بسته به قضاوت 

شماست،  که امیدواریم نمره قبولی بگیریم. 
از نشریه و راه  بهانه ای است که  این روزها   
17امردادماه  که   چرا  بنویسیم.  انتشار  سخت 
است  نامیده شده  روز خبرنگار  نیز  تقویم  در 
و هر نشریه ای به اتکا نیروی انسانی و اندیشه 
و تالش آنها می تواند راه درست خبر رسانی 
که  بنویسیم  چه  و  بپیماید  را  دادن  آگاهی  و 
هنوز با وجود همه شعارها، بسیاری از نهادها 
و ارگان های جامعه زرتشتی وجود  و حضور 
کوچکترین  با  و  تابند  نمی  بر  را  نشریه  یک 
انتقادی راه بدخلقی و ... را در پیش می گیرند. 
کاش کمی عمیق تر و دوستانه تر رسانه ها را به 
عنوان بازوهای قوی و چشم و گوش های بینا 

و توانای جامعه باور می کردیم.
هر  گذشت،  پارس نامه  انتشار  از  دیگر  سالی 
و  کردیم  چاپ  را  خبرها  از  بسیاری  شماره 
بسیاری را هم به دلیل کمبود جا روانه بایگانی 
گزارش  تهیه  با  کردیم   کردیم.سعی 
به  دیگری  نگاه  وگو  گفت  و 
رویدادها و اتفاقات جامعه داشته 
و  داستان  کنارش  در  و  باشیم 
سرگرمی برای کمی آسودگی 

و شاید لبخندی برلب.
 امروز مجالی است برای ورق 
و  نامه  پارس  بایگانی  زدن 
مرور خبرها از برگزاری جشن 
ها و آیین ها گرفته تا چشم به راه 
ماندن خبر تعویض تندیس روانشاد 
کیخسرو شاهرخ در کرمان و یا دعوت 
های  رقابت  پوشش  برای  خبرنگارانمان  از 

جام جانباختگان و... 
سالی دیگر از انتشار را آغاز می کنیم به این 
خبرهای  لبریز  خبرمان  صفحات  که  امید 
جامعه  افراد  افرازی تک تک  سر  و  موفقیت 

مان و صفحات دیگر کامل کننده آنها باشد. 
خوانندگان  شما  تک  تک  دست  راه  این  در 
گرامی را می فشاریم و به همراهی و همیاری 

دعوتتان می کنیم.

نماینده وزارت کشور و باشندگي تعدادي از 
همکیشان تهرانی تشکیل شد،با شمارش آرا از 
میان 5 کاندیدای بازرسی، مهران هرمزدیاران، 
به عنوان  بهروز جمشیدیان،   فهیم فرهادی و 
انتخاب شدند، سپس  بار دیگر  بازرسان اصلی 
موضوع تبدیل به احسن 3 دانگ از زمین های 
رای  به  جوانمردی  بهمن  روانشاد  مشاع  
گذاشته شد، کل این زمین 400 متر است که 
کمیته امداد امام در نظر دارد 200 متر آن را به 
فروش برساند، مجمع فوق العاده انجمن تهران 
نیز با فروش سهم انجمن موافقت کرد و قرار 
شد 10 درصد از درآمد آن به انجمن موبدان 
مزدا  ساختمان  تکمیل  در  مابقی  و  شود  داده 
هزینه شود.زمین هاي روانشاد جوانمردي در 

شمال تهران – تجریش- قرار دارد.
 برگزاري مسابقات آمادگی مانتره در 

کرمان 
پنجمین دوره مسابقات آمادگی مانتره کرمان، 

شانزدهمین نشست انجمن ها  و ارگان های 
میزبانی  به  کشور  سراسر  زرتشتی 
با  و  آباد  نصرت  زرتشتیان  انجمن 
شخصیه،  احوال  از  بندهایی  تصویب 
و  ها  پروژه  و  ها  بودجه  تصویب 

گزارش کارگروه ها برگزار شد.
نخستین دستور جلسه، بررسی پیشنهادات کمیته 
بازنگری احوال شخصیه بود که در این رابطه 
این تبصره به ماده 25 الحاق شد.» الزام به تمکین 

در دین زرتشتی وجود ندارد.«
در رابطه با ماده واحده و تبصره چهارگانه آن 
نیز که در رابطه با »هم تنی و هم روانی« بود،قرار 
شد که در نشست بعدی تصمیم گیری شود. 
همچنین مقرر شد تا در این رابطه  همه پیشنهادها 
و نظرات به کمیته ارسال تا پیشنهاد نهایی ارائه 

و در نشست بعدی فقط به رای گذاشته شود.
با توجه به مصوبه نشست قبلی که تصویب شده 
بود »آزمایش عدم اعتیاد قبل از ازدواج، توسط 
پزشک قانونی انجام گیرد و ثبت ازدواج با تایید 
انجام  ازدواج  از  قبل  مشاوره  دوره  گذراندن 

در  شاهرخ  کیخسرو  ارباب  شادروان  یادواره 
سالن آدریان کرمان برگزار شد.

کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان کرمان، هر 
ساله پیش از برگزاری مسابقات مانتره، مسابقاتی 
داخلی در سطح استان کرمان را برگزار می کند. 
نخستین دوره این مسابقات 6 سال پیش به یاد 
شادروان خداداد خنجری برگزار شد. دومین تا 
چهارمین دوره این مسابقات نیز به ترتیب به یاد 
اشیدری و ورهرام رستمی،  روانشادان مهوش 

منوچهر فرهنگی و یاران دریا برگزار شد. 
کرمان  زرتشتیان  انجمن  فرهنگی  کمیسیون 
کالس  ،برگزاري  مسابقات  این  بر  عالوه 
گاتاشناسی و کالس های آموزش کامپیوتر و 
اینترنت را نیز در دستورکار خود قرار داده است.

پاداش  سوم  مرحله  به  جوان  دو   
واستار رسیدند

دو جوان به مرحله سوم پاداش واستار رسیدند. 
این دو تن که از طریق ایمیل از راهیابی خود 

پذیرد«  قرار شد زمان اجرای آن با هماهنگی 
قبلی ارگان های مربوطه و از اول مهرماه باشد.

اختالف  حل  شورای  اعضای  انتخاب  نحوه 
آرا  اکثریت  با  که  بود  بعدی  بحث  زرتشتیان 
اینگونه به تصویب رسید:«تمام اعضای شورای 
مستقیم  انتخاب  با  زرتشتیان  اختالف  حل 
رسمی  های  ارگان  مدیره  هیات  اعضای 
زرتشتی آن استان انتخاب می شوند.«  در این 
رابطه، دبیرخانه کمیته بازنگری احوال شخصیه 
زرتشتیان به شورای حل اختالف زرتشتیان یزد 
و دبیرخانه کارگروه وقف به انجمن زرتشتیان 

کرمان منتقل شد.
گزارش کارگروه های تخصصی، دستورجلسه 
رابطه کارگروه ورزش  این  بود که در  بعدی 
بر اجرای آیین نامه انضباطی و با هدف توسعه 
جان  جام  های  رقابت  در  ورزش  در  اخالق 

باختگان تاکید کرد. 

دینی  آموزگاران  بازآموزی  کارگاه 
سازی  یکسان  هدف  با  کشور  سراسر 
دینی،   و محتوای کتاب های  آموزش 
از روز 23 تیرماه  به مدت سه روز و با 
دینی  آموزگاران  از  تن   200 حضور 
سراسر کشور در پردیس دانش مارکار 

یزد  برگزار شد.
برگزاري این کارگاه در اسفندماه سال گذشته در 
کارگروه دینی که با حضور نمایندگان انجمن ها 
و نهادهای برگزار کننده کالس های دینی سراسر 
کشور و نماینده انجمن موبدان تشکیل می شود و 
مسئولیت دبیرخانه آن را سازمان جوانان زرتشتی 

تهران )فروهر( بر عهده دارد،به تصویب رسید.
این کارگاه  با برنامه ریزی اجرایی کمیسیون دینی 
استان یزد به نمایندگی موبدیار مهربان آفرین و 
پریوش  وحیدی،  مهراب  دکتر  موبد  همت  به 
خدادادی و پروین خدادادی طراحی و برگزاری 

این دوره های آموزشی انجام پذیرفت. 
،این  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  براساس 
کالس ها به سه بخش تقسیم شده بود بخش 
عمومی، که در آن اطالعات مورد نیاز برای 
تکنولوژی  تدریس،  روش  جمله  از  آموزش 
دکتر  توسط  زمان  مدیریت  و  آموزشی 
راشین  دکتر  موبدیار  و  اختیاری  اسفندیار 

جهانگیری به بحث گذارده شد.
در بخش تخصصی، مباحث اصولی و پایه ای 
دین وه مزدیسنی مانند گیتی در گاتها، اخالق 

تا  دارند  فرصت  تیرماه   31 تا  اند  شده  آگاه 
توضیحات کار خود را به اهداکنندگان پاداش 

واستار ارسال کنند.
 6 امرداد زمان برگزاری مجمع همگانی 

نوبت دوم انجمن شریف آباد یزد
حضور کم همکیشان شریف آبادی باعث شد 
تا مجمع همگانی نوبت اول انجمن زرتشتیان 
شریف آباد به حدنصاب نرسد و 6 امرداد ماه 
به عنوان تاریخ مجمع نوبت دوم از سوی انجمن 

زرتشتیان شریف آباد اعالم شده است.
 مجمع عمومی شیراز در کنار گاهانبار 

برگزار شد
خود  عمومی  مجمع  شیراز،  زرتشتیان  انجمن 
را برگزار کرد. این مجمع همزمان با گاهانبار 
چهره میدیوشهم گاه در تاالر روانشاد یزدانی، 

برگزار شد.
در این مجمع پس از تصویب تراز و بیالن و ارایه 

کارگروه دینی نیز گزارشی از عملکرد هماهنگی 
کالس ها و کتب دینی ارائه کردند. کمیسیون 
دینی با اشاره به یکپارچگی کالس های دینی یزد 
در سال تحصیلی آینده از نحوه اجرای کارگاه 
بازآموزی آموزگاران دینی گفت. حاضران با 
تایید برگزاری این کارگاه، خواستار تداوم آن 
شدند. در این رابطه مقرر شد تا کلیه اعضای 
کارگروه ها به خصوص دینی، با نامه رسمی 
تصمیم  نظر  از  تا  شوند  معرفی  ذیربط  ارگان 
گیری به مشکلی برنخورد. کارگروه زنان نیز 
گزارشی از تصویب آیین نامه داخلی، تدوین 
برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
بررسی علل طالق بیان کرد. گزارش کارگروه 
مددکاری، جوانان و رسانه نیز ارائه و مقرر شد 
در این رابطه اطالعات درخواستی برای دبیرخانه 

های آن ارسال گردد.
بعدی  دستورجلسه  بودجه،  امتیازات  جدول 
سال  از  قبلی  مصوبات  بر  مروری  با  که  بود 
1387 تاکنون،جدول بودجه و پروژه ها مورد 

تصویب قرار گرفت.

در فرهنگ زرتشتی، آشنایی با گاتها و اوستا و 
متون باستانی، مینو در گاتها، باورهای بنیادی در 
دین زرتشتی، اصالت نور در فلسفه اشراق و سیر 
تاریخی دین زرتشتی توسط موبد دکتر اردشیر 
خورشیدیان، موبد پدرام سروش پور، موبدیار 
اردشیربهمردی، مهرداد قدردان و دکتر فرزانه 

گشتاسب مرور شد.
آموزشی  هاي  کتاب  مرور  دیگر،  بخش  در 
دینی به صورت مجزا در سه مقطع تحصیلی 
اساتید  متوسطه( توسط  )ابتدایی، راهنمایی و 
سیمین  گرفت.  انجام  مقاطع  این  مدرس 
ولی،  پریناز  بزرگ چمی،  آریایی، خورشید 

در ادامه راه
سرمقاله

کارگاه بازآموزی 
آموزگاران دینی 

برگزار شد

عکس: مهربان افسرکشمیری

پریا  فر،  شهریاری  آزیتا  گشتاسبی،  روشن 
بمانی،  منوچهر  یزدانی،  افالطون  ماوندی، 
مهرداد بنداری، بهنام بنداری از جمله مدرسان 

این بخش بودند.
 همچنین در این کارگاه، نحوه تدوین کتاب 
هاي دینی جدید براي مقطع ابتدایی توسط بهنام 
مرادیان به آگاهی حاضران در جلسه رسانده شد.

روز سوم کارگاه بازآموزی، با تشکر از اساتید و 
برگزار کننده این کالس های آموزشی به پایان 

رسید .
افراد شرکت کننده  نامه  است گواهی  قرار   
در این کالس بازآموزی پس از بررسی نحوه 
به  و  صادر  کارگروه  توسط  افراد  حضور 
انجمن های محل سکونت آموزگاران ارسال 

تا در مراسمی به آنها اهدا شود.
مورد  در  ،میزگردي  کارگاه  آخر  روز  در 
موضوع هاي مختلف دیني و اجتماعي با حضور 

عالقمندان و صاحبنظران برگزارشد .
حاشیه:

- هر روز صبح با آوای دلنشین اوستا، تمامی 
آموزگاران دینی به صورت دسته جمعی کشتی 

نو می کردند.
پایان کالس های آموزشی در هر  از  -  پس 
روز، بازدیدهایی برنامه ریزی شده بود. پیر مستر، 
گهنبارخانه، آتشکده، خانه سه نیک، سته پیر و 
پیر نارستانه از جمله مکان هایی بود که باشندگان 

در کارگاه از آن بازدید کردند.

شانزدهمین نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی 
برگزار شد
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نارکی  پیر  جشنواره 
امسال نیز همزمان با زمان 
با  و  پیرنارکی  زیارت 
و  آموزان  دانش  تقدیراز 
دانشجویان ممتاز زرتشتي 
می  برگزار  کشور  سراسر 

شود
. انجمن زرتشتیان تفت و توابع 
با اعالم روز پنجشنبه 13 امرداد 
ماه برای برگزاری این جشنواره 
دریافت  شرایط  واجدان  از 
جایزه خواست تا 3 امرداد ماه 

مدارک را به دست برگزار کنندگان برسانند.
دانش  نارکی،  دریافت جوایز جشنواره  برای 
آموزان مقطع اول و دوم که در هر دو نوبت 
درج  خوب«  »خیلی  آنها  دروس  تمام  برای 
شده باشد و سوم، چهارم و پنجم دبستان که 
معدل کل 19.5 دارند دارای شرایط دریافت 

در  زاده  زرتشتی  نوجوان  از 30  بیش 
جشن های سدره پوشی همگانی که در 
تیرماه،در شهرهای تهران ،یزد ،کرمان 
و شیراز همزمان با برخی مناسبت های 
دینی برگزار شد،به جمع بسته کشتیان 

پیوستند.
تیرگان  جشن  با  همزمان  آیین  این  شیراز  در 
برگزار شد و طی آن 5 تن از نوجوانان به جمع 
بسته کشتیان پیوستند. دراین مراسم لرک همراه 
با فال حافظ بین مهمانان توزیع و نخ تیرو باد نیز 

به دستانشان بسته شد.
زرتشتیان  انجمن  فرنشین  سهرابی،  افالطون 
شیراز، اسفندیار اختیاری ،نماینده زرتشتیان در 
مجلس،موبد رشید خورشیدیان وخانم شهزادی 
در این مراسم به سخنرانی پرداختند و این جشن 

با شادمانی و پذیرایی از باشندگان پایان یافت.
از  تن   16  ، آباد  بوداق  باغچه  در  کرمان  در 
جامه  شکوه  با  جشنی  در  کرمانی،  نوجوانان 
نیک اندیشی به تن کردند و سدره پوش شدند.

این برنامه با سرایش بندهایی از گاتها و سخنان 
زرتشتیان  انجمن  فرنشین  نیکبخش،  سیروس 

کرمان آغاز شد.
در ادامه با حضور 8 موبدیار که در میان آنها، 
موبدیار بانو مهرزاد کاویانی، نیز حضور داشت، 
16 نوجوانان زرتشتی زاده همراه با نوای دف 
وارد تاالر شدند و آیین سدره پوشی برگزار 

شد.
با پایان یافتن آیین سدره پوشی از سوی انجمن 

این جایزه هستند.
و  دبیرستان  و   19 معدل  راهنمایی،  مقطع  در 
پیش دانشگاهی و هنرستان ها شرط معدل 18 

برای دریافت این جایزه عنوان شده است.
همچنین پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی 
کارشناسی  کارشناسی،  کاردانی،  مقاطع  در 
 90-89 تحصیلی  سال  در  دکترا  و  ارشد 

نو بسته کشتیان  از موبدان و  زرتشتیان کرمان 
تقدیر به عمل آمد و هدایایی به آنها اهدا شد.

اهورا  دف  گروه  هنرنمایی  به  نوبت  سپس 
چندان  دو  را  جشن  این  شادی  که  رسید 
اختیاری، دراین جشن  اسفندیار  نماید، دکتر 
زرتشت  دین  در  اندیشه  و  آزادی  اهمیت  از 
دو  این  بدون  پوشی  افزود:سدره  و  گفت 
سدره  برگزاری  به  سپس  ندارد،  مفهومی 
اتفاقی که حدود  پوشی گروهی اشاره کرد، 
دو دهه پیش به همت روانشاد مهوش اشیدری 
به حضور  اشاره  با  آغاز شده است، همچنین 
را  آن  کنار هم،  در  و کرمانی  یزدی  موبدان 
نمادی از عملی شدن شعار همازوری دانست.

وی همچنین به اصل برابری مرد و زن اشاره 
کرد و خواستار حضور پر رنگ تر موبدیاران 

بانو در آیین ها ومراسم شد . 
به  اختیاری  دکتر  سوی  از  هدایایی  سپس 
نوجوانان سدره پوش شده اهدا شد و در ادامه 
این نوجوانان به اجرای سرود ینگه هاتام و ای 

می توانند از این هدیه بهره مند 
شوند.

کارنامه  باید  شرایط  واجدین 
به  شده  مهر  کامپیوتری  کامل 
قطعه  یک   ، آموزشگاه  مهر 
و  شناسنامه  کپی  و  عکس 
اشتغال  گواهی  دانشجویان، 
کارت  کپی  تحصیل،  به 
اول  برگ  کپی   ، دانشجویی 
شناسنامه و یک قطعه عکس را 
به انجمن زرتشتیان تفت و توابع 
ارسال نمایند. همچنین بر روی 
تلفن  شماره  و  کامل  آدرس  ارسالی  پاکت 

تماس درج شود.
بنا بر این اعالم، به مدارکي که بعد از سوم یا 
در زمان برگزاری جشنواره به برگزارکنندگان 
 . شود  نمی  داده  اثر  ترتیب  شود،  رسانده 
جشنواره پیر نارکي  با دهش خیراندیشان در 
سالن روانشاد شاهرخ میزانیان برگزار مي شود.

ایران پرداختند.
تقدیر از دست اندرکاران این جشن به ویژه خانم 
ماندانا رستمی، بریدن کیک توسط نوجوانان 
سدره پوش شده و پذیرایی از بخش های پایانی 

این جشن بود.
دریزد، سدره پوشی همگانی در کوچه بیوک 

برگزار شد
در این آیین که آدینه 17 تیرماه برگزار شد،10 
پسر و 2 دختر، به جمع بسته کشتیان زرتشتی 

پیوستند. 
گالب  و  آیینه  با  سالن  به  ورود  ابتدای  در 
سرایش  و  شد  استقبال  همکیشان  از  نقل  و 
خسروی  آویسا  توسط  گاتها  از  بندهایی 

آغازگر برنامه بود.
 افالطون یزدانی، فرنشین انجمن زرتشتیان کوچه 
بیوک و موبدیار مهربان آفرین فرنشین کمیسیون 
دینی یزد در این مراسم، از تالش آموزگاران 
دینی و همچنین سدره پوش شوندگان قدردانی 
با صدای دف و سورنا و بوی خوش  کردند. 
اسفند، موبدان و نوجوانان وارد سالن شدندو ایین 

سدره پوشی برگزار شد.
دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در 
مجلس و شهناز شهزادی در سخنانی در این 
مراسم ضمن شادباش این جشن ، از 9 اصل 
دین زرتشتی و سدره پوشی وفلسفه سدره و 

کشتی سخن گفتند. 
مسابقه  برندگان  به  جایزه  اهدای  با  آیین  این 

کتاب خوانی کمیسیون دینی یزد پایان  یافت.

سالیان  مطابق  نیز  امسال  پنجی  آیین 
زیادی  جمع  حضور  با  گذشته 
با  کالنتر  مزرعه  در  همکیشان  از 
گهنبارخوانی ،برگزاری مسابقات مختلف 
بر  سحرگاه  افروزی  آتش  و  ورزشی 

روی بام ها برگزار شد .
همزمان با نخستین روز پنجی قدیم و همراه با 
برگزاری آیین گاهنبار در روستاهای مختلف 
زرتشتی نشین به ویژه روستای مزرعه کالنتر، 
سی و چهارمین دوره مسابقات جام پنجی نیز 
شامگاه روز آدینه 24 تیر ماه با برگزاری آیین 

گشایش آغاز شد.
والیبال  کوچک،  گل  های  رشته  در  جام  این 
دختران و آقایان، پینگ پنگ، پیاده روی، دو، 

شنا و بدمینتون برگزار شد. 
آیین پنجی، متعلق به 5 روز آخر سال و چهره 
همس پت میدیم گاه است، در این 5 روز، در 

گاهنبارخوانی  آیین  مختلف  های  خانه 
برگزار می شود و مردم در تکاپوی 

رسیدن سال جدید هستند، سپس 
و  اورمزد  روز  دم  سپیده  در 
افروزی  آتش  با  ماه،  فروردین 
به استقبال سال  بام ها  بر روی 
جدید می روند، بر اساس گاه 
شماری قدیم که در آن روزهای 

کبیسه محاسبه نشده است، زمان 
ماه  تیر  اواخر  به  پنجی  برگزاری 

رسیده است، اما تفاوت اصلی پنجی 
و  سنت  این  هماهنگی  کالنتر  مزرعه 

جشن قدیمی با مسابقات ورزشی و برنامه های 
امروزی تر و حضور گسترده زرتشتیان و به ویژه 

جوانان در این روستای زرتشتی نشین است.
مراسم پایانی جام پنجی نیز در تاالر جان باخته 
رستم آذرباد برگزار شد. در این مراسم ضمن 
تقدیر از شرکت کنندگان در مسابقات مختلف، 

سخنرانی و برنامه های شاد  اجرا شد .
روزهای پنجی امسال با افروختن آتش بر روی 
بام ها در سحر گاه روز 28 تیر ماه و حضور در 

آتشکده مزرعه کالنتر به پایان رسید.

گزارش هیات مدیره، اردشیر ساسانی به عنوان 
بازرس اصلی انتخاب شد. کیخسرو فالحتی نیز 
به عنوان جانشین بازرس سال مالی آینده انجمن 

زرتشتیان شیراز برگزیده شد.
 اهدای جایزه به دانش آموزان ممتاز 

کرمانی
انجمن زرتشتیان کرمان با همکاری کمیسیون 
فرهنگی در نظر دارد به دانش آموزان ممتاز در 

تمامی مقاطع تحصیلي، جایزه پیشکش کند.
دانش آموزان کرمانی که شرط معدل در نظر 
تا  حداکثر  توانند  می  دارند،  را  شده  گرفته 
و کپی کارنامه  15 شهریورماه کپی شناسنامه 
تحصیلی خود را به دبیرخانه انجمن زرتشتیان 

کرمان ارسال کنند.
بنا بر این اعالم،معدل کل برای دوره پایه اول 
تا چهارم دبستان 20-پنجم دبستان 19.5-مقطع 
شده  18اعالم  دبیرستان  19ومقطع  راهنمایی 

است.
فرنشین   ، زرتشتی  ایرانیان  نماینده   

کمیته پژوهش و فناوری مجلس 
ایرانیان  ،نماینده  اختیاري  اسفندیار  دکتر 
عنوان  به  پیاپی  سال  چهارمین  برای  زرتشتی 
مجلس  فناوری  و  پژوهش  کمیته  فرنشین 

شورای اسالمی انتخاب شد.
 انتخاب هموندان گردش 25 انجمن 

زرتشتیان اهواز 
اهواز،  انجمن زرتشتیان  انتخابات گردش 25 
همزمان با گاهنبار چهره میدیوشهم گاه و پس 
از اوستاخوانی موبدان برگزار و آقایان  بهمن 
افشاری،  سهراب  اشیدری،  دینیار  سروشی، 
مهربان پوالدی، پرویز آبیاری، بهنام جم ترکی 
و بهروز آبیاری به عنوان اعضاي اصلي و خانم 
فیروزه فرودی و آقایان سیروس جمشیدی و 
بهروز جم ترکی به عنوان اعضاي علي البدل 

خانم  نیز  گردش  این  بازرس  شدند  انتخاب 
آذرچهره رستمی راد است .

ای  دوره  میان  انتخابات  برگزاري   
انجمن زرتشتیان یزد 

از میان 6 نفرکاندید این انتخابات با راي مردم، 3 
نفر به عنوان هموند اصلی گردش فعلی انتخاب 

شدند.
شهرت،رشید  رستم  نجمی،  خداداد  آقایان 
به عنوان هموندان اصلي و آقایان  ماوندادی 
اردشیر  و  کیانزاد  خدایار  خسروی،  ایرج 
فرهی به عنوان اعضاي علي البدل این انجمن 

هستند.
 کنکوری ها به شیراز رفتند

شرکت  ماه،  تیر   26 یکشنبه  روز  شامگاه 
از  اردوی ویژه کنکوری ها  کنندگان سومین 
شهرهای یزد، تهران و کرمان راهی شیراز شدند.

در این اردو که در روزهای 27 تا 29 تیر ماه 

به میزبانی  توسط انجمن یانش وران مانتره و 
نفر   60 شد،حدود  برگزار  شیراز  وقفی  باغ 
قرار  گروه   6 در  زرتشتی  های  کنکوری  از 
گرفتند و در طول سه روز اردو در کنار بازدید 
با  آشنایی  و  فارس  استان  تاریخی  اماکن  از 
آن، به انجام بحث های گروهی، فعالیت های 

گروهی و ... پرداختند.
 جشن تیرگان برگزار شد

جشن تیرگان در همه شهرهای زرتشتی نشین 
ایران وجهان برگزار شد

در تهران این جشن در کوشک ورجاوند و با 
برگزاری  با  و  بود  مراسم گهنبارخوانی همراه 
برنامه شاد به پایان رسید . در شیراز این جشن با 
برگزاری سدره پوشی همگانی همراه بود و در 
کرمان در کنار برپایی آبریزگان مراسم جشن و 
اوستاخوانی برگزار شد. تیرگان در محله های 
مختلف یزد نیز با برگزاری آیین هایی جشن 

گرفته شد. 

 با باشندگی همکیشان در جشنواره پیر نارکي،13 امردادماه برگزار مي شود
مزرعه کالنتر 

آیین پنجی برگزار شد 

با برگزاری آیین های 

سدره پوشی همگانی

33 نوجوان به جمع 
بسته کشتیان پیوستند
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در  آترین  ورزشی  گروه  انحالل  اطالعیه  انتشار 
و  بازیکنان  از طرف  را  تیرماه واکنش هایی  اوایل 
اعضای قدیمی این تیم در پی داشت که نتیجه آن 
و  انحالل  علت  پیگیری  برای  ای  جلسه  برگزاری 

جلوگیری از آن بود . 
 گروه ورزشي آترین یکی از موفق ترین گروه های ورزشی 
جامعه زرتشتیان در چند سال اخیر بوده که با تالش شخصی 
در   بود  توانسته  بهرامی  افالطون  آقای  گروه  این  سرپرست 
رده های مختلف و در رشته فوتبال مقام های ارزنده ای به 
دست آورد. این گروه همچنین به تازگي فعالیت  در رشته 

بسکتبال را نیز شروع کرده بود.
دلیل  به  آن  انحالل  بر  مبني  تیم  این  سرپرست  نامه  پي  در 
بازیکنان  با حضور  نشستی  11تیرماه   ، آمده  پیش  مشکالت 

قدیمی آترین برگزار شد که در این نشست، افالطون بهرامی از عمده ترین دالیل تصمیم خود براي انحالل این تیم گفت.
وي در این نشست از مقید نبودن بازیکنان زرتشتی به تیم های خود سخن گفت وضمن گالیه از ورزشکاران وخانواده های آنان و 
سرپرستان تیم های دیگر، خواستار این شد تا در خصوص تعهد بازیکنان به تیم های خود تمهیداتی اندیشیده شود تا تالش مربیان و 

سرپرستان پرورش دهنده ورزشکاران به نوعی هدر نرود.
در این نشست که دکتر اختیاری و برگزار کنندگان جام جان باختگان نیز حضور داشتند مقرر شد تا در جلسات کارگروه ورزش به 
مسئله قرارداد بازیکنان با تیم ها و ثبت این قراردادها ومقید بودن به مفاد آن بیش از پیش پرداخته شود و مصوبات مربوط به آن در 
خصوص بازیکنان الزم االجرا گردد. در پایان این نشست قرار شد تا تیم آترین در مسابقات جام جان باختگان سی ویکم حضور پیدا 
کند. گروه ورزشی آترین از سال 1377 در رشته فوتبال ودر رده نونهاالن ونوجوانان تشکیل شده است ودر چند سال اخیر نیز در رده 

بزرگساالن و در رشته بسکتبال فعالیت داشته و توانسته در تمامی رده های سنی موفقیت هایی را در مسابقات مختلف به دست آورد.

سی و یکمین دوره جام جان باختگان قرار است از سوم تا هفتم امردادماه 
در مجموعه مارکار تهرانپارس برگزار شود.

 این دوره از مسابقات به روال سال های گذشته در رشته های گروهی فوتبال ، بسکتبال، 
شطرنج   ، شنا   ، دوومیدانی  میز،  روی  تنیس   ، بدمینتون  انفرادی  های  رشته  و  والیبال 

ودوچرخه سواری برگزار خواهد شد.
 کانون دانشجویان زرتشتی از ابتدای تیرماه آیین نامه های مختلفی را برای برگزاری 
هرچه بهتر و حرفه ای تر رشته های مختلف برای حضور شرکت کنندگان در جام سی و 

یکم جان باختگان منتشر کرده است. 
کمیته برگزار کننده جام با راه اندازی وب سایت مختص جام و ثبت نام اینترنتی شرکت 
کنندگان، اطالع رسانی الزم را در این خصوص داشته است. ثبت نام جام سی و یکم اما 

با اتفاقات تازه ای همراه بود. 
در این دوره برای نخستین بار شرکت کنندگان می توانستند به صورت اینترنتی مدارک 
بیمه ورزشی  ارسال کنند.  این مسابقات  برگزار کنندگان  برای  را  و اطالعات مربوطه 
نامه های مختلف ، حضور  به آیین  با توجه  اجباری شده و  برای حضور ورزشکاران 
ورزشکاران در رشته های مختلف با دستورالعمل اجرایی خواهد بود و موارد انضباطی 

نیز قرار است به شدت کنترل شود.
امسال برای نخستین بار مسابقات فوتبال ویژه پیشکسوتان نیز برگزار می شود.

فراخواند  را  تس  تاتلی  بزرگمهر،  دیگر  روز 
و برایش شرح داد که بازی شترنگ از پیکار 
باز  را  کارشان  و  مهره ها  و  دهد  می  نمایش 
صفحه  در  که  است  چنین  روایتی  به  گفت. 
کارگران  نمود  سربازان،  یا  پیادگان  شطرنج 
دیگر  مهره های  از  بیش  که  کشاورزانند  و 
حرکت می کنند و غالبا با فداکاری مهره های 
قربانی  خود  و  می دهند  نجات  را  با ارزش 
می شوند. دو مهره رخ، نمود خانه و پناهگاهی 
است که رعیت چندی از فرمان اربابان آسوده 
می شدند. وزیر، قدرتمندترین مهره در صفحه 
است و غالبا وزیر تنها کسی است که می تواند 
نماید.  امور  برخی  انجام  به  مجاب  را  پادشاه 
شاه، بلندقدترین مهره شطرنج است که توسط 

تمام مهره ها حفاظت می شود.
 آنگاه شترنگ نهادند و به بازی پرداختند. سه 
بزرگمهر  بار  سه  هر  در  که  کردند  بازی  بار 

پیروز بود.
آنگاه تاتلی تس برپای ایستاد و گفت: »جاودان 
باشید که ایزد این چنین فر و شکوه و خرد و 
ایران  بر همه  به شما داد که  پیروزی  ثروت و 
و غیر ایران شاه باشید. مدت هایی گذشت تا 
دانایان هند توانستند چنین بازی پدید آورند و 
بزرگمهر به ساعتی با خرد و هوش ذاتی اش راز 

آنرا به خوبی گشود. «
سپس تاتلی تس، آن مبلغ پولی را که آورده 
دیگر  داد.روز  تحویل  شاهی  خزانه  به  بود 
اردشیر از بزرگمهر پرسید: آن چه گفتی مهیا 

می کنم و به شاه هند می فرستم چیست؟
آورده  پدید  بازی   گفت:  بزرگمهر 
کنایتی  بازی  این  »نرد«.  نام  به  ام 
سپندارمذ  به  و  است  هستی  از 
 30 است.  همانند  )زمین( 
سی  از  نشان  که  دارد  مهره 
به  سپید  است.15  شبانه روز 
روز همانند شود و 15 سیاه به 
گردانه  هر  است.  کنایت  شب 
و  اختران  گردش  به  تاسی  یا 
بر  خال  شود.یک،  همانند  سپهر 
هر کعبتین کنایت است که اهورامزدا 
خداوند یکتاست و هر نیکویی از اوست. 
تن.  جهان  و  روان  جهان  از  است  کنایت  دو، 
اندیشه و گفتار و کردار  از  است  سه، کنایت 
از چهار عنصر که  نیک، چهار، کنایت است 
از آمیزش آن مردم زندگی کنند و چهار جهت 
جهان. پنج، کنایت است از پنج روشنی که از 
آسمان آید،یعنی روشنی خورشید و ماه و ستاره 
و آتش و آذرخش. شش، کنایت است از شش 

گهنبار که شش مرحله آفرینش است.
آنکه  از  است  کنایت  تخته،  بر  بازی  اساس 
و  بیافرید.گشتن  مردمان  گیتی،  بر  خداوند 
آن  از  نشان  ها،  مهره  شدن  جابجا  و  حرکت 
و  کنند  زندگی  گیتی  اندر  مردمان  که  است 
جنبش و تکاپو ورزند تا به جهان مینوی رسند 
و به هفت سیاره و دوازده برج بروند.یک بر 
مردمان  که  گویاست  برچینند،  و  زنند  دیگر 
اندر جهان بر یکدیگر زنند و چون به گردانه 
برچیدن  و  زدن  برچینند.این  همه  گردش  آن 
بازی کردن،  و  نهادن  تخته  بر  مهره  دوباره  و 
از  چون  است،  مرگ  و  زندگی  از  نشانی 
زندگی دوری یافت دوباره زندگی یافته و از 

سرگرفته می شود.«
شادمان  شنید  سخن  این  چون  شاهنشاه 
شد.فرمود تا کاروانی از زر و گوهر و مروارید 
و ... تدارک بینند و به ساالری بزرگمهر، این 
و  هند  شود.دانایان  هندوستان  روانه  کاروان 
شاه آن سرزمین، چهل روز مهلت خواستند.اما 
چون این مدت سپری شد نتوانستند راز بازی را 
بگشایند.پس دوسرم دو برابر فرستاده های شاه 
ایران را به بزرگمهر تحویل داد و حکیم و دانای 

ایران زمین با فر و شکوه به ایران بازگشت.

گروه ورزشی آترین  و 
بحران  انحالل 

3 امرداد آغاز می شود:
سی و یکمین دوره جام جان باختگان

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی ماه

شترنگ و نرد)بخش پایانی(

  صعود تیم والیبال آریا
تیم والیبال نوجوانان آریا که با دعوت از بهترین های والیبال نوجوانان ،توسط کمیسیون ورزش 
انجمن زرتشتیان استان یزد انتخاب شده است، توانست به دیدار نهایی مسابقات لیگ والیبال 
یزد صعودکند . این مسابقات با حضور 11 تیم در دوگروه برگزار شد و تیم آریا با مربیگری 
هوشنگ یزدانی وبه سرپرستی منوچهر ارغوانی توانست در دیدار نیمه پایانی با نتیجه 2 بر یک 

از سد تیم شهرستان تفت عبورکند.

  صعود کوهنوردان 
گروه کوهنوردان زرتشتی به مناسبت جشن تیرگان برنامه سنگین پیمایش خط الراس کلون 
بستک – خلنو را برگزار کردند.این گروه پس از صعود به قله سرکچال راهی تلخاب شده 
وجشن تیرگان را در آنجا گرامی داشتند..برنامه پایانی تیرماه گروه کوهنوردان زرتشتی صعود 
شبانه به قله توچال براي آمادگی همنوردان در صعود به دنا والبرز که از برنامه های امردادماه 

این گروه است ، می باشد. 

  تاخیر در نشست کارگروه ورزش 
یازدهمین نشست کارگروه ورزش که قرار بود در 24 تیرماه به میزبانی انجمن زرتشتیان مریم 
آباد برگزار شود ، به تاخیر افتاد. دلیل  این تاخیر، همزمانی وتداخل برنامه هاي این نشست با 

برنامه کالس های بازآموزی دینی عنوان شده است .
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در این دوره، هنر پیکرتراشی و حجاری ایرانی 
نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای هم جوار نیز 
گسترش یافت و ممالک زیادی را تحت تاثیر 

هنر خود قرار داد.
تجلی این هنر بیشتر به صورت حجاری و نقوش 
برجسته بر روی کوه هاست و مجسمه های این 
دوره بسیار اندیشه بر انگیزند. مجسمه ی نیم تنه اي 
ازاین دوران - مربوط به شاپور دوم - در موزه ی 
اکسفورد نگهداری می شود و در نوع خود بدیع و 
از نظر هنری قابل توجه و گویای پیشرفت و رواج 

این هنر در دوره ی ساسانی است.
 آثار این دوره بسیار با شکوه و نمایانگر فکر، 
اندیشه و دقت هنرمندان است. قرینه سازی ها 
و حالت ساده و بی تکلف تصاویر و نقوش و 
مجسمه ها، تجسمی از واقع بینی و ظرافت هنری 

این دوره است. 
پروفسور هرتسفلد معتقد است که: » اصول و 
سبک این حجاری ها از روی نقاشی بوده است 
و نمونه مجسمه سازی حقیقی نیست. با همه اینها 
حجاری های ساسانی قسمتی مهم از صنایع ایران 
و دنیاست و تردیدی نیست که بعضی از آنها 

توسط صنعتگران درجه اول ساخته شده است. 
از مهم ترین مراحل هنر ساسانی، حجاری های 

مفصل و متنوع هنرمندانه ای است که در 
نقوش  کرمانشاه،  بستان  طاق  نقوش 

تنگاب فیروزآباد، برم دلک شیراز، 
در  ساسانی  دوم  بهرام  نقش 
دوم  بهرام  نقش  شیراز،  گویم 
درسرمشهد کازرون، حجاری 
های نقش رجب، نقش رستم 

و... دیده می شود.
در نقوش طاق دوم نقوش طاق 

خسرو  که،  است  نمایان  بستان 
اسب  بر  ساسانی  شهریار  پرویز، 

خود )شبدیز( سوار و سپر و نیزه بلندی 
ریزه  لحاظ  از  نقوش  این  دارد.  دست  در 

کاری هایی که برای نمایاندن جزییات سالح ها و 
لباس ها، مخصوصا لباس شاه و محارم و درباریان 
و حاالت مختلفه حیوانات شده، بسیار جالب و 
از لحاظ شناسانیدن صنعت بافندگی و طراحی 

پارچه ها بسیار حائز اهمیت است. 
از حجاری های دیگر دوره ساسانی که ارزش 
این  استادان  اهمیت کار  بسیاری دارد و  هنری 
موجود  های  حجاری  می دهد،  نشان  را  دوره 
در طاق بستان است که عبارتند از نقش برجسته 
طاق  و  شاپورها  برجسته  نقش  و  دوم  اردشیر 

بزرگ یا طاق خسرو دوم. 
دوره  این  ساخت  های  مجسمه  و  ها  حجاری 
تخته  بر  بسیار است و در حدود سی حجاری 
سنگ های نقاط مختلف، پیروزی های شاهان 
ساسانی را نشان می دهد که اگرچه با یکدیگر 
متفاوتند، ولی با تامل و دقت می توان به هنرمندی 
و ظرافت کار استادان و قدرت آفرینندگی چنین 

آثاری پی برد. 
از روی این آثار و آثار متعدد دیگر این دوره می 
توان استنباط کرد که هنرمندان و هنرآموزان، با 
فرا گرفتن فنون حجاری و پیکر تراشی از سطح 
مند  بهره  هنری  عالی  بسیار  آموزش  و  دانش 
بوده و شاید گزافه گویی نباشد اگر گفته شود 
که، استادان و هنرمندان روزگار ساسانی از نظر 
هنرها  این  تدریس  و  تعلیم  و  هنری  آموزش 

سرآمد دیگران بوده اند. 
تنوع هنر و پیشرفت آن در این دوره، محصول و 
نتیجه سیستم آموزشی پیشرفته ای است که نیاز 
به آموزش مداوم و مستمر در طول زمان داشته و 

تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است.

اپیزود اول :
نون وپنیر وپسته  آی قصه قصه قصه 

یک قصه درسته می خوام بگم براتون 
تابستان سال های نه چندان دور ، یک حیاط با یک حوض آبی پر 
از آب  ، هندوانه داخل حوض ، یک تخت و چند تا پشتی، بوی 
نم آب ریخته شده کف  سنگفرش حیاط در تابستان گرم ، یک 
صدای آشنا و لرزون ، دست هاي چروکیده و پینه بسته ، بوی عطر 

چارقد گل گلی مادربزرگ و قصه هایی به رنگ کودکی ها . 
جوجه   ، سوسکه  خاله   ، حنا  وخانم  حسن   ، زن  قلقله  کدو  کدو 

اردک زشت و... و صد البته رستم ، رخش وسیمرغ و... 
 آن شب ها با زمزمه مادر بزرگ با پیر زن کدو کدو قلقله زن همراه 
مي شدیم و از جنگل قصه ها مي گذشتیم ، شب دیگررستم را سوار 
بر رخش مي دیدیم وهمراهش مي شدیم در میدان نبرد و مردانگي 

و شبي  دیگر براي جوجه اردک زشت اشک مي ریختیم و ...  
نور چراغ گردسوز نفتی ، مزه آجیل مشکل گشا ، طعم شیرین توت 
حیاط مادربزرگ . نفسی که نفس ما بود و صدایش آشناترین و 

دلنشین ترین صدا ها. 
دامان  توی  ناز  ، خواب  بود  شبا  اون  به سادگی  هایمان  دلخوشی 
مامان بزرگ و نوازش گیسوان کودکیمان  با دست هاي پاک وپر 

مهر او.
ما کودکان قصه مادربزرگ  بودیم . مادربزرگ  که قصه می گفت، 
ما روي حیاط زیر نور ماه با موسیقي صداي جیر جیر  جیرجیرک ها 

با مادر بزرگ همراه مي شدیم.
حال، من پر از تنهایی، در خواب می بینم  که او مي نشیند بر زمین 
خیال هاي من، در اتاق تمام آرزوهایم،  و یکي بود یکي نبود سر 

آغاز کالمش است....
اپیزود دوم :

نون وپنیر وپسته  آی قصه قصه قصه 
رو پوست شهر نشسته رنگ سیاه غصه  

دیرزماني است که روزگارمان خالي از قصه ها و خواب ها و خیال ها 
شده ، دیر زماني است که بي رویا به خواب مي رویم و در آرزوي 

رویا هاي شیرین  از خواب بلند مي شویم. 
دیر زماني است که با ته مانده قصه هاي ذهنمان روزگار پر آشوب 
امروز را مي گذرانیم و براي فرزندانمان هم رویایي براي ساختن 

نداریم. باید کاري کرد، حرکتي و...
اپیزود سوم:

 سر انجام کاري شد.
تابستان همین امسال ، یک حیاط با چند درخت سبز و گلدان هاي 
گل ، صندلی ها چیده شده توي هرم آفتاب  ،چند جوان در حال 
آماده کردن دکور، یک چراغ نفتی ، دو تا قالی کهنه ونخ نماپهن 

شده روي سنگفرش حیاط 
نور  نور،   ، سیاه  های  برج  در هجوم  قدیمی گم شده  خانه  رنگ 

مصنوعي فالش هاي دوربین هاي عکاسي .
جای نور ماه نو ، روشنی یک چراغ توی حیاط 

توی این شهر کثیف خال قزی گم شده بود ، خاله سوسکه غرق 
ماتم شده بود .

یک صدای خسته،  فکر نو کردن قصه های خوب ، یک جوان به 
یاد روزهای قدیم قصه می گفت . 

هنگامه غروب بود ، آمده بودند ، بچه هایی بی حوصله ، غرق در 

   منوچهر باستاني

   میترا نمیرانیان

به یاد قصه ها ...

پیکرسازی و برجسته 
سازی در دوران 

ساسانی  )بخش پایانی(

تکنولوژی ، بی نفس در دنیای رویا وخاطره
 مادران خسته از یک روز پر مشغله .

باز هم جای پدران خالی
و حاال قصه گو آمده بود، رنگ شادی بریزه  به تیرگی این شب ها .

یکی بود  یکی نبود        مثل برگ های خزون    
روی فرش خاطره           قصه گو نشسته بود

بچه های نازنین     نوگالن این زمین         
واسه ما تو اون روزا         زندگی بود قصه ها

بیا مث اون شبا                 دورهم قصه بگیم       
مهربونی بسازیم                به خوشیمون بنازیم 

تو بپوش لباس اون بزبز قندی ناز          
 من میشم گرگ حسود می خونم بدون ساز

این منم مادرتون غذا آوردم براتون          
درمنو وا کنید  ترس وغم و رها کنید

بدویم دنبال هم  از ته دل خنده کنیم     
دل تنگ قصه  رو از غصه ها جدا کنیم

و قصه گو قصه گفت ... 
اپیزودچهارم:

مهمی  نقش  وقصه  داستان  روایت  گویند:  مي  امروز  روانشناسان   
در تکمیل شخصیت کودک دارد و در واقع باعث پرورش  حس 
زیبایی شناسی ومتوجه ساختن کودک به دنیاي اطرافش مي شود، 
همچنین پرورش عادات مفید در کودکان ، تشویق حس استقالل 
براي کودکان  قصه گویي  های  دیگر هدف  از  و خالقیت  طلبی 

است.
 از دیرباز قصه و قصه گویي در این سرزمین وجود داشته است. 
روایتی که معموال از طریق بزرگان خانواده خصوصا مادربزرگ ها 
گفته می شد و کودکان را به دنیای رویایی فرو می برد . دنیایی که 
در آن کودک به بسیاری از ارزش های اخالقی از جمله پایداری، 
شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری 
از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم آشنا مي شدند و 

با آنها پرورش مي یافتند.
امروزه ادبیات کودک شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان 
است. و در واقع تالشی هنرمندانه است در قالب کالم، برای هدایت 
کودک به سوی رشد، با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم 
او. اما متاسفانه سالیاني است که با پیشرفت زندگي هایمان بسیاري 
از مسایل را خواسته و ناخواسته فراموش کردیم آنگونه که امروز 
دیگر نه خودمان رویاهایمان رنگ کودکي دارد و نه فرزندانمان و 

البته که باید کاري کرد .
آخر

دنیاي بي رویا ، بي تخیل و بي رنگ، بي شک دنیاي تیره وتاري 
واما  اند  تکنولوژي  و  رنگ  در  غرق  امروز  کودکانمان  است. 
دنیایشان بي روح و بي رحم است و اینگونه است که این روزهاي 
گرم تابستان خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان هر چهارشنبه برنامه قصه 
گویي براي کودکان را تدارک دیده است.قصه گوي برتر ایران 
هر چهارشنبه قرار است براي کودکان این سرزمین باز  »قصه ها « 
بگوید و البته از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نیزمی خواهد تا در 

این راه یاری رسان او باشند.
» بشود تا سبب ساز پروازکودکان به سوی سرزمین رنگ و خیال 

و شادی باشیم«.

 روانشناسان امروز مي گویند: 
نقش  قصه  و  داستان  روایت 
شخصیت  تکمیل  در  مهمی 

کودک دارد.
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یکی کوه بد نامش البرز کوه                          
به خورشید نزدیک و دور از گروه

بدان جای سیمرغ را النه بود                          
که آن خانه از خلق بیگانه بود

سیمرغ، پرورنده ی دستان، پدر رستم پهلوان 
و مرغی ورای واقعیت، او که در اوستا زاده 
الطیر  منطق  تا  و  درخشید  شاهنامه  در  و  شد 

عطار و عقل سرخ سهروردی ره پویید. 
سیمرِغ شاهنامه و زایشش در اوستا

بکند  ستاییم؛  می  را  آفریده  اهورا  »بهرام 
برای  از  را  خانه  این  فر،  با  )بهرام(  پیروزی 
گله ی گاوان فراگیرد، چنان که این سیمرغ، 
بارور کوه ها را احاطه می  ابر  چنان که این 

کند.« ورهرام یشت -کرده 15 
َسئِنَه  مِِرُغو  ی  واژه  با  اینگونه  سیمرغ 
افزونش و  فراگیری  با   )mereγo saena(
معرفی  یشت  ورهرام  در  اش  گستری  سایه 
از  نیز  بزرگ  فردوسی  که  ویژگی  می شود، 
از داستان  ماند و در جایی  نمی  بهره  بی  آن 

بیژن و منیژه چنین می سراید:
به رستم چنین گفت پس شهریار                           

که ای نیک پیوند و به روزگار
ز هر بد تویی پیش ایران سپر                                

همیشه چو سیمرغ گسترده پر
احساس  دارنده  مرغی  شاهنامه،  در  سیمرغ 
زال  مهر  خداوند  حکمت  به  که  چرا  است 
را به دل می گیرد و او را چون دایه ای می 
پرورد و برای او نام دستان را برمی گزیند. او 
و  سام،پشیمان  چون  که  چرا  داناست  مرغی 
ناالن در جست و جوی پسرش برمی آید، او 
با نگاهی بر سام و گروهش پهلوانی ها و 
جایگاه او را درمی یابد و با برشمردن 
تا  کند  می  قانع  را  دستان  ها  این 

نزد پدر بازگردد:
چنین گفت سیمرغ با پور سام                              
که ای دیده رنج نشیم و کنام

زند                                    دستان  نام  را  تو  نهادم 
که با تو پدر ساخت دستان و بند

جهان                                   پهلوان  یل،  سام  پدر 
سرافرازتر کس میان مهان 

آمدست                              فرزندجوی  کوه  بدین 
تو را نزد او آبروی آمدست 

روا باشد اکنون که بردارمت                                 
بی آزار نزدیک او آرمت

مگر کاین نشیمت نیاید به کار                             
یکی آزمایش کن از روزگار

تو بودن ایدر مرا درخور است                             
 و لیکن تو را آن از این بهتر است

نیز چون  اسفندیار  و  رستم  رزم  در  همچنین 

یاری  به  آزمند  ِگِرِهمای  که  است  »دیربازی 
برای  را  خود  نیروی  و  اندیشه  کاوی ها 
ساخته اند.  متمرکز  تو  پیام آور  به دام انداختن 
یاری  گمراهان  و  دروغ  هواخواهان  از  آنان 
تباهی  و  فساد  آفرینش  جهان  برای  و  جویند 
آرزو کنند. بدین امید که )هوم(شکست ناپذیر 

آنها را یاری خواهد کرد.«
            هات32-بند14

یا  یا دوردارنده مرگ  ناپذیر  صفت شکست 
مرگ زدای همیشه در یسنای 9 – 11 از برای 

هوم آورده شده است.
هوم  مراسم  از  گاتها  جز  به  اوستا  سراسر  در 
سخن رفته اما در گاتها که از سرودهای خود 
پیامبر است از هئوم یاد نشده است. تا جایی که 
در اوستا یشتی به نام هوم یشت در درون یسناها 
جای داده شده که از یسنای 9 تا 11 را در بر 
می گیرد، هر چند که یشت بیستم اوستا نیز با 
نام هوم یشت نامیده می شود، اما تنها چند بنِد 

هوم یشت اصلی را در بر دارد. 
این یشت در بزرگداشت و ستایش گیاه همیشه 
سرسبِز »هوم« که در اوستا با نام »َهـئـوَمـه« )در 

با  رزم  از  را  رستم  نخست  تجربه،  با  َحَکمی 
اسفندیار بازمی دارد و سپس با آینده گویی 
از فرجام هر آن کس که اسفندیار را خواهد 

کشت، چاره را بر رستم آشکار می سازد. 
چنان  داند  می  نیز  پزشکی  شاهنامه  سیمرِغ 
که زایش فرزند از پهلو را نخست بار او می 

آموزاند:
به بالین رودابه شد زال زر                        

پر از آب رخسار و خسته جگر
همان پر سیمرغش آمد به یاد                    

بخندید و سیندخت را مژده داد
یکی مجمر آورد و آتش فروخت                   

از آن پر سیمرغ لختی بسوخت
هم اندر زمان تیره گون شد هوا                       

پدید آمد آن مرغ فرمانروا
چنین گفت با زال کین غم چراست                  

به چشم هژبر اندرون نم چراست
از این سرو سیمین بَِر ماهروی                       

یکی کودک آید تو را نامجوی
بیاور یکی خنجر آبگون                              

 یکی مرد بینادل پرفسون
نخستین به می ماه را مست کن                     

 ز دل بیم و اندیشه را پست کن
تو بنگر که بینادل افسون کند                          

ز پهلوی او بچه بیرون کند
شکافد تهی گاه سرو سهی                           

 نباشد مر او را ز درد آگهی 
وزو بچه ای شیر بیرون کشد                         

 همه پهلوی ماه در خون کشد
وزآن پس بدوزد کجا گرد چاک                    

 ز دل دور کن ترس و اندوه و باک
گیاهی که گویمت با شیر و مشک                   

بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
بسای و بیاالی بر خستگیش                        

ببینی هم اندر زمان رستگیش 
بر آن مال از آن پس یکی پر من                   

خجسته بود سایه ی فر من
سروده هایی که از آغاز تا پایاِن یک جراحی 
تصویر  به  تمام  زبردستی  و  بینی  نازک  با  را 
کشیده اند از زمان بیهوشی تا تجویز داروی 
پس از عمل. در داستان رزم رستم و اسفندیار 
همچنین سیمرغ، درمانگر رستم و رخش پس 

از رزم نخست با اسفندیار است. 

سانسکریت »َسئوَمه«( آمده، سروده شده است.
»هوم« درختچه ای است همیشه سرسبز که در 
رد گیاهان  و  عنوان سرور  به  ایرانی  باورهای 
نوشیدنی ای  آن  افشره  از  و  می شده  شناخته 
به  هوم  جایگاه  و  اهمیت  می ساختند.  فراهم 

چند ویژگی آن بستگی داشته است: 
هوم تنها در کوهستان و به ویژه در صخره های 
سنگی و بر فراز آنها و به طور خودرو می روید 
جهان  میان  واسطه  خود  کوه  که  می دانیم  و 
خاکی و جهان مینوی یا سرای مردمان و سرای 
ایزدان و اهورامزداست، به ویژه که برگ ها و 
کشیده  آسمان  به  سر  همواره  هوم  ساقه های 

هستند؛
»هوم« حتی در دل برف سرسبز باقی می ماند و 

سیمرغ  دستی  چیره  و  دانایی  و  این حکمت 
در پزشکی، که در شاهنامه نمود می یابد نیز 
فروردین  در  که  چرا  اوستاست  از  برگرفته 
یشت، به فروهر َسئَِن)سینای پارسی( یکی از 
می  فرستاده  درود  اشوزرتشت  دانای  پیروان 

شود:
»فروهر پاکدین سئن پسر اهوم ستوت را می 
ستاییم، نخستین کسی که با صد پیرو به روی 
این زمین به سر برد.« فروردین یشت- کرده 

24
در  را  اوستا  مرغو  سئن  طوس  حکیم  گویی 
پس سیمرغ خود دوباره زنده کرده است اما 
سیمرغ شاهنامه ویژگی های دیگری نیز دارد 
که آنها را از مرغان دیگری در اوستا به ارث 

می برد.
خود  از  پری  سیمرغ  فردوسی،  ی  گفته  در 
گرفتاری  زمان  در  تا  بخشد  می  زال  به  را 
جویی  چاره  به  را  سیمرغ  آن  سوزاندن  با 
فراخواند و او را از دست دشمنان برهاند. این 
ویژگی در اوستا در پر و استخوان مرغی با نام 

واِرغَن )vareγna( نمود دارد:

باری این ویژگی از ویژگی های کرشیپت یا 
کرشیپتر )karshiptar( مرغ است چرا که 
در بند 42 از فرگرد 2 وندیداد اوست که دین 
در  برد.  خواهد  ورجمکرد  به  را  مزداپرستی 
مردمان  زبان  به  او  نیز  اسطوره های زرتشتی 

سخن می گوید. )بندهش(
گونه  هفت  که  داستانی  در  نیز  زادسپرم  در 
امشاسپندند  هفت  همانند  دین  در  که  موجود 
و  سیمرغ  رسند  می  اهورامزدا  پرسگی  هم  به 
این  از  پیش  اینان  دارند  کرشیپتر مرغ حضور 
باریابی ،زبان گشوده و همچون مردمان سخن 

می گویند.
وارغن و کرشیپتر اوستا هر دو از مرغان تیز 
پروازند چنان که سیمرغ شاهنامه در داستان 

زال:
ببردش دمان تا به البرز کوه                                 

که بودش در آنجا کنام گروه
از این روی می توان چنین نتیجه گرفت که 
سیمرغ شاهنامه، سیمرغ و وارغن و کرشیپتر 
در  است.  گذاشته  نمود  به  جا  یک  را  اوستا 
اندوزی خود  با تجربه  واقع فردوسی بزرگ 
در دوره ای که زرتشتی و بیان فرهنگ پربار 
پیشین  سراینده ی  برای  را  مرگ  آن، حکم 
اسطوره   دربرداشت،  شاعر  دقیقی  شاهنامه، 
با دانایی بی مانند  باستان را  ایران  زرتشتی و 

خود رواج داد. 

   موبدیار پریا ماوندی

سیمرغستان )بخش نخست(

در اوایل پاییز میوه های سرخ کوچک می دهد 
و هنگامی که برخی شاخه ها یا برگ های آن 
خشک می شود به رنگ زرین زیبایی نمودار 
همان  از  زرین«  »هوم  به  اشاره  که  می شود 

گرفته شده است.
به  بودن،  آبدار  و  سرسبزی  علیرغم  »هوم« 
راحتی در شعله های آتش می سوزد و موجب 
بر انگیختگی و بر افروختگی شعله های آتش 

می شود.
ماده  دارنده  و  »اِفِدرا«  خانواده  از  »هوم« 
»اِفِدرین« و در نتیجه افشره آن به عنوان یک 
گیاه دارویی خاصیت تسکینی و آرامش بخشی 
دارد؛ در باورهای عامه افشره هوم را موجب 
و  نازا  زنان  در  فرزند آوری  توان  افزایش 

»اهورامزدا )به زرتشت( گفت پری 
از مرغ وارغن بزرگ شهپر بجوی 
و این پر را به تن خود بمال، با این 
نما.  باطل  را  دشمن  )ساحری(  پر 
مرغ  این  از  استخوانی  که  کسی 
دلیر یا پری از این مرغ دلیر با خود 
نتواند  را  او  توانایی  مرد  هیچ  دارد 
کشت و نه او را از جای به در تواند 
فر  بسیار  احترام،  بسیار  آن  برد؛ 
نصیب آن کس سازد آن او را پناه 
بخشدآن پر مرغکان مرغ.« ورهرام 

یشت- کرده 14 
مرغ  مرغکاِن  وارغن  که  چنان 
مرغ  شاهنامه  در  نیز  سیمرغ  است 
فرمانرواست و چون وارغن دارای 

گونه ای فر ویژه است.
سیمرغ شاهنامه زبان آدمیان داند و 

آن را به زال نیز می آموزد:
جوان چون ز سیمرغ بشنید این                             

پر از آب چشم و دل اندوهگین 
اگر چند مردم ندیده بد اوی                                  

ز سیمرغ آمخته بُد گفتگوی

روان  و  هوش  فزایندگی  موجب  همچنین 
می دانند. 

هر  نیز  کلیسا«  »ناقوس  و  آتشکده«  »زنگ 
در  را  »هوم«  که  هاونی  دسته  و  هاون  از  دو 
در  آیینی  به شکل  بعدها  و  می کوبیده اند  آن 

نیایش ها در آمد، اقتباس شده است.
استاد پورداود در کتاب های یادداشت های 
گاتها در مورد این بند بر این باور است که: 
این  از   32 هات  از   14 بند  در  ایران  »پیغمبر 
است  نکوهیده  و  کرده  اراده  را  هوم  صفت 
سئوم)هوم(  مراسم  در  ها  آریایی  اینکه  از 
چارپایان  خون  بیهوده  پیشوایان،  فرمان  به 
ریزند به این امید که پروردگاری بیاری آنان 

خواهد آمد.«
نام  به  امروزه مراسم بسیار روحانی و زیبایی 
واج یشت گهنبار با گیاه هوم برگزار می شود 
که کوچکترین اثری از قربانی و آن رسم های 
گذشته در آن نیست که خود نمونه دیگری 
است از پویایی سنت ها و دگرگونی مراسم 
در  اشوزرتشت  پیام  درک  راستای  در  کهن 

گاتها.

دوری جستن 
از قربانی و خونریزی در گاتها

   موبدیار بهناز نعیم آبادی
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 – کلمبیا  بریتیش  دانشگاه  چان  مرکز 
شهر ونکوور

سر انجام روز برگزاري پنجمین کنگره جهاني 
جوانان زرتشتي فرا رسید. کنگره اي که جوانان 
از  براي حضور در آن  زرتشتي سراسر جهان 
مدت ها قبل برنامه ریزي و براي نام نویسي و 
گرفتن ویزاي سفر به کانادا اقدام کرده بودند،به 
خصوص ایرانیان شرکت کننده از دي ماه سال 
 10 حاال  و  بود  شده  شروع  تالششان  گذشته 

تیرماه ، زمان گشایش کنگره بود.
همه با لباس هاي رسمي به طرف سالن برگزاري 
مراسم در حرکت بودند . جوان بودند . برخي 
 . بودند  آمده  باهم  و  متاهل  برخي  و  مجرد 
درچهره همه به خصوص ایراني هاي شرکت 
کننده به نوعي نگراني و دلواپسی مشهود بود. 
حس غریب تجربه یک محیط و جمع جدید 

و بسیار متفاوت.
روي  و  شدیم  برگزاري  سالن  وارد  سرانجام 
صبح   10 ساعت  .مراسم  نشستیم  ها  صندلي 
آغاز شد . سالن تقریبا پر بود . بنا بر اعالم دست 
اندرکاران کنگره بیش از 300 نفر از زرتشتیان 
زرتشتي  جوان   500 وحدود  ونکوور  مقیم 
حضور  گشایش  مراسم  در  جهان  سراسر  از 

داشتند. 
و  شد  آغاز  کانادا  ملي  سرود  پخش  با  برنامه 
قرار گرفتند،  تریبون  پشت  ها  سپس سخنران 
رییس انجمن بریتیش کلمبیا نخستین سخنران 
برنامه بود ،وي در سخنانش  با خوشامد گویي 
و  مختلف  کشورهاي  جوانان  از  مهمانان  به 
برگزارکنندگان این همایش سپاسگزاري کرد 
دست  متاسفانه  گفت.  تبریک  را  تیرگان  و 
اندرکاران کنگره پیش بیني مترجم براي فارسي 
زبان ها را نکرده بودند که این موضوع کار را 
براي خیلي از فارسي زبان ها سخت کرده بود 
به طوري که خیلي ها متوجه سخنراني هاي به 

زبان انگلیسي نمي شدند. 
به  کنگره  گویي،دبیر  خوشامد  این  از  پس 
معرفي این کنگره پرداخت و کمیته برگزاري 
را معرفي کرد وپس از مراسم ،جشن خواني با 
حضور سولي دستور برگزار شد وي از موبدان 
با  که  کرد  دعوت  مختلف  کشورهاي  جوان 
حضور روي سن، وي را در برگزاري این آیین 
همراهي کنندکه از ایران موبدیار پروا نمیرانیان  
به همراه سایر موبدان  و موبد رامین شهزادي 
جوان از کشورهاي دیگر او را همراهي کردند  
که به شدت مورد توجه و استقبال باشندگان در 

سالن قرار گرفت.
پس از اجراي این آیین دیني که طي برگزاري 
آن توضیحاتي در مورد چگونگي و چرایي آن 
نیز داده شد،برنامه موسیقي اجرا شد و پس از 
سخنران  عنوان  به  سرکاري  فردي  آقای  آن 
که  پرداخت  سخنراني  به  بخش  این  کلیدي 
سخنراني او بیشتر علمي و تخصصي بود. پس از 
وي دکتر اله یار دبستاني سخنراني کرد. وي که 
به زبان فارسي سخن مي گفت از شکل گیري 
و برگزاري چنین کنگره اي اظهار شادماني و 
از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در آن 
سپاسگزاري کرد .وي همچنین ازهمبستگي بین 

زرتشتیان ایران و پارسیان در ونکوور گفت. 
انگلیسي  سخنراني  همه  آن  شنیدن  از  بعد 
شنیدن، یک سخنراني به زبان فارسي البته بسیار 
دلنشین بود. پس از این بخش، برنامه با برگزاري 

برنامه هاي شاد پایان یافت . 
به  ناهار  براي صرف  بخش  این  پایان  از  پس 
رستوران این دانشگاه رفتیم . غذا اکثرا چیني 
وجود  قاشقي  هیچ  اینکه  همه  از  بدتر  و  بود 
نداشت ، خالصه ناهار خوردن سختي بود . اگر 
نگوییم بد مزه ، بي مزه و... از غذاي ایراني هم 
که خبري نبود . گویا دست اندرکاران کنگره 
فراموش کرده بودند بخش زیادي از مهمانان از 

ایران هستند. 
پسین روز گشایش، به مناسبت روز ملي کانادا، 
که  هایي  اتوبوس  با  کنندگان  شرکت  همه 

بود  شده  دیده  تدارک 
ونکوور  بندرگاه  راهي 
بر  سوار  آنجا  و  شدیم 
کشتي کروز شب شادي 
را گذراندیم. بگذریم که 
نتوانستیم هیچ ربطي بین 
فلسفه برگزاري این برنامه 
جوانان  جهاني  کنگره  با 
ولي  پیداکنیم  زرتشتي 

شب خوبي بود.
روز دوم، شنبه 11 تیر 

ماه
برنامه های صبح روز دوم 
و  سخنرانی  چند  شامل 
میزگرد بود که در یکی 
سخنرانی  های  سالن  از 
دانشگاه برپا شد. متاسفانه 
کار  در  مترجمي  هم  باز 
متوسط  دانش  با  و  نبود 
کامل  شد  نمي  زبان 
سخنراني ها را فهمید ، البته 

سالن هم بسیار خالي بود .
نفره  پنج   گروهی  ابتدا 

زمان زیارت هر کدام آغاز کرد، سپس با نشان 
دادن اسالیدهای گوناگون به معرفی زیارتگاه 
ها پرداخت، در ادامه و پس از توضیحاتي که 
وي در مورد پیرسبز داد، آهنگ پیرسبز چک 

چکو با همراهی ایرانیان حاضر خوانده شد.
این بخش به شدت احساس حاضران در سالن 
از  ها  ها که سال  براي خیلي  و  برانگیخت  را 
وطن دور بودند خاطره گذشته ها را زنده کرد.

 پس از این بخش، میزگرد پزشکی ، با حضور 
سه پزشک موفق برگزار شد و  آنان توضیحاتي 

در مورد بیماري هاي مختلف دادند.
پسین این روز با شرکت دربازی چند مرحله ای 
و جذاب شروع شد. این بازي با حضور بیش از 
20 گروه 20 نفره برگزار شدبه طوري که هر 
گروه در هر مرحله کاری را انجام می داد و 

مسئله ای را حل می کرد.
روز چهارم و پایاني

پایانی  روز  های  برنامه  اصلي  هاي  سخنراني 
کنگره را جوانان ایراني بر عهده داشتند.   ابتدا 
پژوهشگر  پتل،  دینیار  سخنان  با  ها  سخنراني 
پارسی آغاز شد که وی از جمعیت زرتشتیان 
صورت  به  و  گفت  سخن  جهان  سراسر  در 
تخمینی جمعیت فعلی زرتشتیان جهان را بین 

112 تا 121 هزار نفر عنوان کرد.
پس از چند سخنراني دیگر ،نوبت به  معرفی 
انجمن ها و گروه های زرتشتی در شهرهای 
مختلف جهان رسید، بخشی که در آن 5 تن از 
ایران نیز به سخنرانی پرداختند که نسترن تشکر، 
آن  از  شهزادي   رامین  موبد  جاماسبی،  بهزاد 
جمله بودند. در ابتدا نسترن تشکر با ارائه مقدمه 
ای در مورد زرتشتیان ایران به تالش های آنها 
برای حفظ دین اشاره کرد و از زرتشتیان شهر 

یزد و به سنت های آنها سخن گفت. 
نشست  این  سخنران  دومین  جاماسبی،  بهزاد 
بود که از کنگره جوانان برگزیده و از برنامه 
سخن  کنندگان  شرکت  انتخاب  نحوه  و  ها 
پیشنهادها  انتظار  در  که  کرد  تاکید  و  گفت 
رامین  موبد  است.  باشندگان  راهکارهای  و 
شهزادی، سخنران بعدی بود که در سخنانش به 
فعالیت های پرشمار کانون دانشجویان زرتشتی 

در زمینه های مختلف اشاره کرد. 
این  سخنران  دیگر  نمیرانیان،  پروا  موبدیار 
برنامه بود، وی از نحوه موبدیارشدن بانوان و 
فعالیت های آنان سخن گفت. سخنران بعدی 
بود، وی در سخنانش  نمیرانیان  دکتر کتایون 
از  و  گفت  شفاهی  فرهنگ  حفظ  اهمیت  از 
و  اشعار  و  ها  داستان  تا  خواست  باشندگان 
خاطره های پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان 

را ضبط کنند و برای سایت اشیهن بفرستند.
با پایان یافتن سخنرانی ایرانیان حاضر، نوبت به 
معرفی کشورهای دیگر رسید، نمایندگانی از 
انجمن جهانی زرتشتیان، از استرالیا، ونکوور، 
اتورنتو، از جوانان زرتشتی هندوستان با عنوان 
به  این بخش  جوانان زرتشتی نسل آینده، در 

سخنرانی پرداختند و از برنامه هایشان گفتند. 
شامگاه روز دوشنبه 13 تیر ماه، مراسم پایاني 
پنجمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی برگزار 
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شد.حدود ساعت 7 پسین اتوبوس هایی که از 
بودند  کرده  حرکت  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه 
به مقصد رسیدند، تاالر  بسیار زیبایی تدارک 
کنگره  کنندگان  شرکت  تا  بود  شده  دیده 
شب پایانی به یادماندنی را پشت سر بگذارند. 
بیشتر شرکت کنندگان به محض ورود شروع 
به گرفتن عکس های یادگاری مي کردند تا 

خاطره این شب را جاودان کنند.
مسابقه  اجرای  شد.  شروع  ها  برنامه  کم  کم 
به  نیوزلند  برنامه شاد، در کنار معرفی  و چند 
در  توضیحی  و  بعدی  کنگره  میزبان  عنوان 
مورد بازی های جهانی زرتشتیان که سال آینده 
به میزبانی ونکوور برگزار می شود، تقدیر از 
برنده  گروه  اعالم  و  کنگره  برگزارکنندگان 

از  کنگره  سوم  روز  انگیز  هیجان  مسابقه 
بود. و در  این شب  برنامه هاي  جمله 

های  برنامه  اجراي  به  نوبت  پایان 
از شب  پاسی  تا  شاد رسید  که 

ادامه داشت .
پنجم  کنگره  ترتیب  این  به  و 

پایان یافت . شامگاه روز بعد   
از  تیرماه- گروه زیادی   14 –
ونکوور  مقیم  زرتشتی  ایرانیان 

گیو  رستم  ارباب  درمهر  در 
جوانان  میزبان  و  آمدند  گردهم 

کنگره  مناسبت  به  که  بودند  زرتشتی 
جهانی جوانان زرتشتی در ونکوور حضور 

داشتند.
همت  به  که  ای  آتشکده  در  نیایش  با  برنامه 
ارباب  روانشاد  یاد  به  گیو  مروارید  روانشاد 
اله  وسپس  شد  آغاز  شده  گذاشته  بنیان  گیو 
یار دبستانی به همه باشندگان به ویژه جوانان 
جامعه  از  و  گفت  خیرمقدم  ایرانی  زرتشتی 
اما  کوچک  جامعه  یک  عنوان  به  پارسیان 
تاثیرگذار نام برد که می تواند الگوی مناسبی 

برای زرتشتیان ایران باشد.
اشیهن سخنران   فریدون دمهری مدیر سایت 
گفت. خیرمقدم  باشندگان  به  که  بود  بعدی 

وي از موبدیار شدن یک بانو برای نخستین بار 
در کانادا در سال آینده و راه اندازی سایتی به 

مناسبت 3750امین سال زرتشتی خبر داد.  
ایراني  در مورد  از مهمانان  ادامه چند تن  در 

موضوع هاي مختلف سخن گفتند.
 پایان بخش این برنامه یک شام ایراني و جشن 
پایاني بود که پس از یک هفته بسیار دل انگیز 

بود.
ایراني هاي  از  پایان رسید. تعدادي  به  کنگره 
شرکت کننده چند روزي را مهمان اقوامشان 
کانادا  مختلف  مناطق  در  گشتن  به  و  بودند 

پرداختند.
دیدني ها بسیار بود،زیبایي ها هم بسیار، اما همه 
وجود  با  که  غربتي  داشت.  غربت  بوي  چیز 
انکارش از سوي خیلي ها ،در چهره ها هویدا بود.

روز پرواز و بازگشت اما حال و هواي دیگري 
بود. به راستي یک سوال: کنگره ، هم اندیشي ، 
فرهنگ ، تاثیر محیط و سرود ملي کانادا، ناهار 

چیني و...  پازل پیچیده اي است .تا نیوزلند.  

ها و  از زرتشتیان کشورهای مختلف دیدگاه 
ارتباطات  برقراری  برای  را  خود  پیشنهادهای 
بیشتر و رسیدن به همازوری جهانی زرتشتیان 
این  در  نیز  باشندگان  برخي  و  کردند  عنوان 

مورد  دیدگاه هاي خود را ارایه دادند.
موفق  پارسیان  از  تن  سه  بعدی  میزگرد  در 
حضور داشتند که از تجربیات خود و راه های 

رسیدن به موفقیت گفتند.
در ادامه نوبت به نشست شبکه ارتباطی رسید. 
باشندگان با توجه به عالقه شان به چند گروه 
همچون  هایی  گروه  شدند،  تقسیم  کاری 
مهندسی، بازاریابی و در ادامه بایکدیگر آشنا 

شدند و دیدگاه های خود را مطرح کردند.
و باز هم همان  برنامه ناهار . غذاي چیني آن هم 

بدون قاشق و...
پسین دومین روز به گشت وگذار در کوه هاي 
ونکوور گذشت .تله کابین و.... انگار از آن باال 
آدم همه سرسبزي هاي دنیا را مي دید . مناظر 

زیبا و رویایي. برنامه تفریحي جذابي بود. 
روز سوم:

این روز از ساعت 10 صبح آغاز  برنامه هاي 
بیني  پیش  هاي سخنراني  برنامه  ابتدا  در  شد، 
شده بود .دکتر جنی رز تاریخ شناس ادیان که 
دکترای خود را در رشته مطالعات ایران باستان 
از دانشگاه کلمبیا گرفته و کتاب هایی از جمله 
تصویر زرتشت، مغ پارسی را منتشر کرده ، در 
موردنحوه گسترش پارسیان در غرب گفت و 
به بازرگانان خوش نامی اشاره کرد که با صدور 

کاالهایشان به آمریکا نقش موثری داشتند.
بنفشه انجینیرسخنران بعدي بود.وي با اشاره به 
سازمان جهانی زرتشتیان)WZO( و تاریخچه 
جهانی  دیني  را  زرتشت  دین  آن،  اهداف  و 
دانست . و در پایان نیز خواستار آموزش درست  
دین و فرهنگ زرتشتي به ویژه به کودکان شد. 
آوا افشاری از زرتشتیان ایرانی مقیم کالیفرنیا 
به زیارتگاه  بود که  این بخش  سخنران دیگر 
های زرتشتیان در ایران پرداخت. وی سخنانش 
را با تاریخچه یزد و اسطوره شکل گیری پیرها و 
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چه ناله هاست نهانا چه زخم هاست دلم را
زهی رباب دل من به دست چون تو ربابی

دلم تو را چو ربابی تنم تو را چو خرابی
رباب میزن و می گرد مست گرد خرابی

یک ساز قدیمی است که خاستگاه آن شرق 
و جنوب شرق ایران قدیم بوده که سیستان و 

بلوچستان و افغانستان کنونی است. 
سازی است زهی، که از قدیمی ترین سازهای 
صدای  وسعت  با  ساز  این  است.  زمین  ایران 

یک و نیم اکتاوی در موسیقی ما شناخته می 
شود. سازی است که غالبا از چوب گردو یا 
می  ساخته  دیگر  سخت  چوب های  و  توت 
کاسه،  از  عبارتند  آن  اصلی  اجزای  و  شود 
سینه، دسته، سرپنجه، و برخی اجزای کوچکتر 
. معموال تمام قسمت های رباب از چوب یک 

تکه ساخته می شود.

باری، اسکندر، لشکری گرد آورد و به ایران 
تاخت، کشت و سوزاند و در هم کوفت.

از دیرباز، دو فرهنگ ایرانی و یونانی دو قطب 
فرهنگی جهان آن دوران بودند که هریک از 
و  بالیدند  می  خویش  های  اندیشه  به  دو  آن 
فرهنگ خود را سرآمد همه جهان می دانستند.

 فلسفه یونان گویی مدرن تر از فلسفه ایرانی 
اش  فلسفه  و  عرفان  در  ایرانی  نمود.  می 
اما  نداشت،  جایی  تهاجم  و  جنگ افروزی 
اسکندر شاگرد ارسطو بود و اگر فلسفه یونان 
بپروراند که جای  شاگردانی چنین خون ریز 

بسی تامل است.
گویی  بنگریم  بیشتر  که  اسکندر  احوال  در 
به  و  نیود  ایرانی  تاج و تخت  تنها  خواسته اش 

مالهادي وکیل پسری به نام ابوالقاسم داشت. 
او نمی دانست که این پسر سر پر شوری دارد 
که او را به سرمدی خنیاگری معاصر ایران 
می نشاند و خاصه دربار و کوچه بازارش می 
کند، چراکه زیبا می نواخت و زیبا می خواند.

 او صرف و نحو عربي و فارسي و علوم 
متداوله را در قزوین فراگرفت و در ادبیات 
تمرین کرد و عالوه بر این در سن سیزده 
نخستین  محضر  در  ماه  برای14  سالگي 
استاد موسیقي خود ، حاجي صادق خرازي 
به فراگرفتن اصول علمي موسیقي پرداخت 
و با داشتن صوت دلنشین و آواز خوش ، 

در این فن ، مهارتي تام پیداکرد. 
وی از دیار خویش به تهران آمد  و به آموختن 

برتری فرهنگ یونانی بر ایرانیان نیز می اندیشید 
اما، در چشم جهانیان نیازمند چنین تظاهری بود.

فلسفه یونان با ساز و موسیقی آمیخته بود و الزمه 
فلسفه آن دوران، سرآمدی در ساز و موسیقی 

بود. 
ها،  شقاوت  آن  از  اسکندر  که  زمانی 
خون  و  ها  آتش افروزی 
ریزی ها آرام گرفت و 
بیشتر  اندکی 

توریا

نغمه رباب

گذری بر موسیقی دوران 
اسکندر و سلوکیان

روی  و  است  بزرگتر  و  خالی  تو  آن  کاسه 
دهانه آن پوست قرار می گیرد. در دو طرف 
به سمت سینه  این کاسه که  باالی 
می رود، دو فرو رفتگی وجود دارد 
که باعث می شود کاسه دو قسمتی 
و  کوتاه  رباب  دسته  آید.  نظر  به 
ادامه چوب سینه است و به صورت 
تعداد  رسد.  می  سرپنجه  به  هرم 
چهار دستان بر آن بسته می شود و 
با استخوان است  تزئیناتی که غالبا 
ادامه سینه،  روی آن دیده می  در 
شود.  پوستی که برای رباب استفاده 
می شود به خاطر نوع صدا و جنس 
سیم ها کلفت تر از سازهای متداول 

زهی هستند. 
به صورت افقی همچون تار و سه تار 
بر روی زانو قرار می گیرد. با مضراب 
می نوازند و دارای شش سیم است. 
انواع رباب در برخی نواحی ایران و 
متداول  همجوار  های  کشور  دیگر 
سال   50 حدود  در  ساز  این  است. 
پیش در گروه نوازی سازهای ملی 

گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایران 
است.

برخی از اساتید بنام این ساز عبارتند از:  
فرهاد فخرالدیني، حسین دهلوي، مجید 

کیاني، محمد رضا لطفي و  بیژن 
کامکار. 

این  به  کنند.اگر  نمی  فراموش  را  )شاهنامه( 
تاریخ منظوم استناد کنیم، که در درستی آن 
می  سازهایی  از  ردی  است،  تردیدی  کمتر 
بینیم که در آن دوران بیشتر رواج داشته و این 
سازها بیشتر منصوب به ایرانیان هستند تا یونان 
تبیره،  کوس،  ناي،  نظیر:   سازهایی  باستان. 

کرناي، دراي و رود از این دسته هستند.
اگر به اسناد یونانیان نیز بنگریم، پیداست که 
برتری  با وجود  بر خالف آرزوی اسکندر و 
فلسفه  و  فرهنگ  او،  جنگی  ابزار  و  سپاه 
ایرانی و متقابال موسیقی ایران نه تنها از یادها 
باستان  یونان  فلسفی  موسیقی  بلکه،  نرفت 
را  خود  و  شد  آمیخته  ایران  موسیقی  با  نیز 
پارسیان در دربار اسکندر و  ترمیم کرد. ساز 
در  و  یافت  رواج  یونانیان  دیگر  و  سلوکوس 
ایران  موسیقی  و  ساز  شد.  حفظ  ایرانی  سینه 
آسیب  دستخوش  کمتر  دوران  این  در  زمین 
شد و نوازندگان یونانی به ایران آمدند و درس 

خنیاگری آموختند.
تاریخ جهان بر این گفته داللت دارد که، چون 
آن  یابد،  برتری  دیگر  قوم  بر  قومی  فرهنگ 
قوم پیروز است اما نه به تاختن و کشتن بلکه 

به غنای فرهنگش. 

هنر 
خط 

و  کوشید  نیز 
پس   . کرد  پیشرفت 
به   ، پدر  سفارش  به  آن  از 
نوحه خواني در پاي منبرها مشغول 
شد.پس از یادگیری کامل هنر خط به 

دیار خویش بازگشت.
افتاد.  سرش  به  عاشقی  هوای  لرزید  دلش 
دختر   ) باال  خانم   ( نام  به  دختري  شیفته   او 
حاجي رضا افشار شد و با وجود مخالفت پدر 
دختر ، مخفیانه او را به عقد خود درآورده و 
، درصدد  با خبر شد  پدر دختر  هنگامي که 

آزار و اذیت عارف برآمد.  
عارف، به رشت رفت و یک سال در آن شهر 
زندگي نمود و با وجود عشق و عالقه اي که 
نسبت به همسر خود داشت، ناچار، به طالق 
همسر  عمر  آخر  تا  و  داد  رضایت  او  دادن 

دیگري اختیار نکرد. 
عشقش  از  سوخته  سینه  شرح  و  عشق  این 

شاید مظمون بسیاری از ترانه های 
او شد. او تصنیف »دیدم صنمی« را 

در وصف ایشان سرود.
قزوینی،  عارف  به  دیگر  که  او 
تحوالت  با  بود  شده  معروف 
سیاسی آن روز جامعه همراه شد و 
به حمایت از جنبش مشروطه، ترانه ها 
خواند و با نوای گرمش از ایران و 
برآورد  فریاد  و  کرد  حمایت  ایرانی 
که »این دست بیگانگان از این خاک 

کوتاه باد«. 
سیاست  با  اول  در جنگ جهاني  عارف، 
و  تزاري  روسیه  گرانه  مداخله  هاي 
که  مهاجرینی  جزء  و  کرد  مبارزه  انگلستان 
ایران  از  بودند،  داده  تشکیل  را  ملي  نهضت 

به استانبول رفت.
او بیشتر از هرکس در روشنگری افکار توده  
آزادي خواهي  و  مشروطیت  زمان  در  مردم، 
چندبار  عارف،  گذاشت.   اثر  ایران  ملت 
با  هایش  ترانه  و  ها  غزل  سرودن  براثر 
را  او  مواجه شد و دستگاه حکومت  مشکل 
.ق  از جمله، در سال 1328هـ  نمود   تعقیب 
غزلي  شنیدن  با  السلطنه  نایب  ناصرالملک 
دستور بازداشت عارف را صادر کرد که او 

به اصفهان گریخت. 
با چاپ مطلب دیگري از عارف در روزنامه 
» ایران آزاد «توسط ضیاءالواعظین شیرازي با 
عنوان»شاه پوشالي و مجلس پوشالي و کابینه 
ي پوشالي و ملت پوشالي« دادستان عارف را 
از سوي شاه به دادگاه فراخواند ، ولي دولت 
الممالک ، عارف را روانه اصفهان  مستوفي 
کرد. عارف، در موقع مهاجرت کمیته دفاع 
ملي به عثماني ، با شور و هیجان به همراه آنها 
به اسالمبول رفت و مدتي در آنجا ماند ، ولي 
با دیدن ناراستی برخي از آنها ، رنجیده خاطر 

شد و به ایران بازگشت. 
در  جمهوري  شعار  شدن  طرح  جریان  در 
پرده  پس  اوضاع  از  آنکه  بدون  او   ، ایران 

باخبر باشد ، با این موج هم داستان شد، 
چنانکه ) مارش جمهوري( را ساخت و 
در تئاتر باقراوف، برنامه نمایش جمهوري 
ایران را برگزار کرد که مورد توجه بسیار 
قرارگرفت. ولي پس از به هم خوردن بساط 
همدان  به  ناامید  اي  روحیه  با   ، جمهوري 

رفت و ساکن آن دیارشد.
و  شعر  که  است  کسي  نخستین   ، عارف 
مضامین  با   ، تصنیف  به صورت  را  موسیقي 
بکر اجتماعي توأم ساخت و با این ابتکار که 
از نظر روح حساس و محدودیت هاي محیط 
افکار  انعکاس  به   ، بود  بسیار مهم  اجتماع  و 
خویش پرداخت و بدین ترتیب طبع سرکش 
و  جامعه  هدایت  در  را  خود  دموکرات  و 
به کار  اجتماعي  با حقوق  آشنا کردن مردم 

واداشت. 
دعوت  به  ه.ش   1305 سال  عارف،در 
دوستی به بروجرد رفت تا شرح احوال دوره 
آزادیخواهی را بنویسد اما در بروجرد بر اثر 
افتاد  اتفاق  برایش  که  ناخوشایند  ای  حادثه 
به اراک پناه برد . در اراک هم او را راحت 

نگذاشتند. 
او خود می گوید:

»االن ده، پانزده سال است، شب و روز ورد 
داد،  ای  بگویم  که  است  شده  این  من  زبان 

بیداد.«
در سال 1308 عارف سر مکاتبه با زرتشتیان 
های خود  پژوهش  برخی  و  باز کرد  را  هند 
فرستاد. هند  به  پارسی،   سردینشاه  برای  را 

اما  کردند،  دعوت  هند  به  را  او  زرتشتیان 
عارف نپذیرفت و دیری نگذشت که از کرده 

خود پشیمان شد.
بیماری عارف را به ستوه آورده بود و به بستر 
این  با  سر خوشی  روزگار  بود.  شده  گرفتار 
خدمتکارش  نداشت.  ایران  خنیاگر  عارف 
می گوید که عارف او را خواند تا به کمکش 
به کنار پنجره بیاید و به او گفت که خواسته 
آسمان وطن را باز نظاره کند و چنین زمزمه 

کرد که:
 پاک آمدم پاک رفتم به خاک  

ستایش مر آن ایزد تابناک
و او در کنار حکیم بوعلی سینا، در همدان، 

آرمید و تنش با خاک وطن پیوست.

اندیشید، به تقابل فرهنگی ایران با یونان روی 
آورد. 

را  تاریخ  که،  است  گواه  منطق  و  عقل 
و  می نوشتند  شاهان  دربار  در  تاریخ نویسان 
هر گاه حقیقت به مذاق شاهی تلخ می آمد، 
تاریخ نویسان حقیقت را به آنچه که فرمان شاه 

بود و برایش خوشایند، تغییر می دادند.
از تاریخ موسیقی دوران اسکندر و سلوکیان 
و  نیست  دست  در  معلوم  و  مکتوب  آثاری 
دو  این  تقابل  به  نهایت  در  اسکندر  گویی 
فرهنگ تن داد و به ویژه برای برتری موسیقی 

یونانی تالش نمود.
 چون تاریخی مستند و مکتوب از این دوران 
کمتر به چشم می خورد، مورخان دانا و آزاد 
طوس  حکیم  منظوم  تاریخ  به  نگاه  اندیش، 

عارف قزوینی
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سر  پشت  را  ای  فرخنده  روزهای 
گذاشتیم . تیرماه ، آغازین ماه تابستان، 
در  پنجه  گهنبار  برگزاری  با  هرساله 
شهرهای مختلف زرتشتی نشین خصوصا 
یزد همراه است . در تهران نیز پنجه و 
وهوای  حال  هرساله  آن،  گهنبارهای 
دیگری را برای همکیشان داشته است 
و اما گهنبار »پری کاله« یکی از باسابقه 
روزهای  گهنبار  ترین  قدیمی  و  ترین 
پنجه است که هر ساله در رستم باغ و 
از همکیشان  زیادی  باشندگی جمع  با 
برگزار می شود . امسال گهنبار »پری 
را  خود  سال  وچهارمین  سی  کاله« 
پشت سر گذاشت و روزآدینه 24تیرماه، 
رستم باغ شاهد حضور تعدادی زیاد از 
نقاط  از  که  همکیشاني  بود.  همکیشان 
مختلف تهران و همینطور از شهرهای 
به  گهنبار  این  در  شرکت  برای  دیگر 
بودند.  شده  راهی  تهران  شرق  سمت 
این اتفاق بهانه ای شد تا گفتگویی ساده 
را با »پری کاله« داشته باشیم . بانویی 
را  او  کس  هیچ  خودش  قول  به  که 
او  با  شناسد.  نمی  پسوند»کاله«  بدون 
درمورد این لقب و گهنبار سی وچهار 

ساله اش به گفتگو نشسته ایم :    
متولد 1316 خرمشاه  زاده   پشوتنی  پریدخت 
یزد.  از سال 1338 ساکن رستم باغ شده ودر 
این 52 سال  سی وچهار بار در روزهای پنجی 

گهنبار خوانده است. 
  مي خواهم که برایم از تاریخچه این 

گهنبار بگوید؟
با لحنی پر از شوق می گوید : سال های خیلی 
پنجه قدیمی،  یزد روز سوم  پیش در خرمشاه 
ومادربزرگم   بزرگ  پدر  همانند  ومادرم  پدر 
که  سالی  چند  از  بعد  خواندند.  می  گهنباری 
من ساکن رستم باغ شده بودم درست در روز 
سوم  پنجه، یاد یزد و گهنبار خانه پدری ام افتادم 
و همان لحظه به این فکر افتادم تا من هم برای 
خودم گهنباری بخوانم . رفتم نانوایی و دوعدد 
زمینی  سیب  و  مرغ  تخم  بعد  و  خمیر  چونه 
و..... خریدم ، بعد هم رفتم پیش روانشاد موبد 
خدامراد یزشنی و ازشون سیر و سداب گرفتم 
وخواستم تا پسین برای خواندن اوستای گهنبار 

بیاید. 
با حضور  را  گهنبار  مراسم  سر کوچه  درست 
تعدادی از همسایه ها خواندیم. روز بعد شادروان 
وگله  شدند  گهنبار  این  متوجه  گیو  مروارید 
کردند که چرا از ایشان دعوت نکردیم . سال 
بعد با کمک همسایه ها و شادروان مروارید گیو 
توانستم مواد الزم را بخرم و گهنباردوم را بخوانم 
و از آن زمان تا به امروز توانستم با کمک مردم 

این راه را ادامه بدهم .
  داستان پسوند »کاله« در ادامه اسم 
پری برایم جالب است،  مي پرسم: پري 

خانم، داستان پري »کاله« چیه ؟
به  پدرش  با  من  پدربزرگ  ها  قدیم  خیلی 
می  کشـــاورزی  کار  مشتـرک  صورت 
به  کرد. درواقع هرچیزی که کشت می کرد 
خانه پدرش می برد و هروقت هم هرچیزی می 
خواست از آنجا برمی داشت . یک روز پسر 
با پدرش دعوایش می شود ودر همین بین هم 
فردی که نفقه آب واجاره زمین را می گرفته 
سر می رسد و از پدر پدربزرگم می خواهد تا 
مبلغ بدهی اش را پرداخت کند. پدر پدربزرگم 
هم به آن مرد می گوید که من امروز پول ندارم 
و اگر امکان دارد در فرصت دیگری بیاید. در 
همین بین پدربزرگ من که از دست پدرش 
عصبانی بود به آن مرد می گوید که پدرش 
دروغ می گوید وتمام پول هایش را داخل یک 
کاله و در انبار کاه پنهان کرده است . آن مرد از 

مژگان نمیرانیان

پدر پدربزرگم می خواهد که به انبار برود و آن 
کاله را با تمام پول هایش  برای او بیاورد. این 
اتفاق که به گوش همسایه ها رسید لقب »کاله« 
را به پدر پدربزرگم دادند و او شد شاه جمشید 
» کاله« . از آن روز تا به امروز این لقب بر روی 
خانواده ما مانده است. پدربزرگم رستم کاله و 
پدرم بهرام کاله وبعد از اینکه من به تهران آمدم 
اسم من هم شد پری »کاله«. وجالب اینکه از 
بین خواهر و برادرهایم فقط این لقب کاله برای 
من مانده است و کسی امروزه من را بدون این 

پسوند نمی شناسد.
   از تفاوت گهنبار در این سی وچهار 
سال مي پرسم و اینکه در کدام دوران 
برایش برگزاری گهنبار لذت بخش تر 

بوده ؟
تمامی این سی وچهار سال برایم خوب وخاطره 
انگیز بوده است . قبل از انقالب هزینه ها کمتر 
بود ولی در این دوران با وجود گرانی، استقبال 
مردم خیلی بیشتر شده است . این گهنبار همیشه 
با کمک مردم برگزار شده است. اصوال گهنبار 
باید با پشتوانه باشد یعنی از محل درآمد خانه و 
زمین و باغ  گهنبار برگزار شود ولی این گهنبار، 
و هست.  بوده  مردم  باکمک  و  پشتوانه  بدون 
همیشه مردم بدون اینکه من درخواستی ازآنها 
داشته باشم به این گهنبار کمک کرده اند. او 
می گوید گهنبار امسال حدود دومیلیون تومان 

هزینه داشته است . 
   مي پرسم هیچ وقت از برگزاري این 

مراسم پشیمان و خسته شده اي ؟
 خیلی ساده و راحت می گوید: بارها خستگی 
ناشی از مریضی وکسالت مرا به این فکر انداخته 

ولی در نهایت برای من، برگزاری گهنبار مهم 
بوده است وآنرا برای هماروانان خوانده ام و 
مي خوانم .مردم فقط هزینه لرک ومیوه وآش 
بینند ولی من هزینه های برق ، آب و  را می 
خساراتی که در طول گهنبار به وسایل زندگیم 
وارد شده است را هم داشته ام که مردم نمی بینند 

وآنها را هم باید به این هزینه ها اضافه کرد.   
 مي پرسم تا به حال در این چندسال 
همکیشانی که  نذری داشته اند، از ادا 

شدن نذرشان گفته اند؟ 
این اتفاق بارها افتاده است و من خوشحالم که 

مسبب این موضوع بوده ام .

سی و چهار سال 
با گاهان بار » پری کاله« 

که گهنبار را نخوانم ولی هربار با کمک بچه هایم 
و مردم توانستم بدون وقفه ای مراسم را بگیرم 
وخدا را شکر می کنم که این انرژی را به من داده 

که شرمنده مردم نشوم.
و  گهنبار  قبل  های  سال  خاطرات   
مراسم بزم گونه ای که شب های قبل 
و بعد از گهنبار بود و مردم را به رقص 
مرور  باهم  را  داشت  می  وا  شادی  و 

می کنیم :
با  گهنبار  برگزاري  آغاز  های  سال  همان  از 
وجود  همیشه  شادی  به  نیاز  اینکه  به  توجه 
داشته و خانواده ما هم به دنبال شادی بوده به 
صورت خودجوش و دروني شروع به خواندن 
برای  که  هم  مردمي  و  کردیم  می  ورقصیدن 
کمک آمده بودند برای رفع خستگی کنار ما 
بودند تا این مراسم به نوعی شکل بزم پیدا کرد. 
هفت سال پیش وقتی دخترجوانم فرنگیس به 
خاطر بیماری درگذشت دیگر دلم نیامد بدون 
او ، برنامه آواز و رقص داشته باشیم. البته موقع 
لرک کیسه کردن زیر لب شعری خوانده می 
شود ولی دیگر به صورت بزم برنامه ای وجود 

ندارد.
   مي گویم شنیدم بعضی از همکیشان  
آنها  از  گهنبار  پول  دریافت  خاطر  به 
حرف هایي زده اند . ناراحت نشده اید؟

در این سال ها خیلی حرف ها شنیده ام .متاسفانه 
برخي مرا متهم کرده اند که  پول گهنبار راخرج 
دیدن  برای  که  سفرهایی   . ام  کرده  شخصی 
یا  و  ام  داشته  به هندوستان  دختر خدابیامرزم  
 . است  بوده  پول  با آن  ام  لوازمی خریده  اگر 
با اینکه شنیدن این صحبت ها ناخوشایند بوده 

در ادامه ودر پاسخ به این سوال که آیا 
گهنبار او باعث شده تادیگر همکیشان 
ساکن رستم باغ هم گهنباری را درایام 
پنجه بخوانند خاطره ای را بازگو می 

کند.
رستم  سابق  دربان  سال همسر  یک 

باغ در اوایل انقالب پیشم آمد و 
گفت: اگر امکان دارد به علت 
مریضی وشرایــط حاد دختــرم         
سیر  پختن  و  آشپزی  دیگر 
ایجاد  خاطر  به  را  وسداب 
سروصدا و بوی غذاها متوقف 

کنم اما  قبول نکردم که به خاطر 
تعطیل  را  ،گهنبار  کسی  مریضی 

همان  شد  باعث  اتفاق  همین  کنم. 
همکیش به خانه برود وپیش دخترش گریه 

کند. دختر مریض او از خدا می خواهد که اگر 
این گهنبار قرار است کمک کار کسی باشد 
به اوهم کمک کند تا  او هم سال بعد بتواند 
گهنباری را بخواند . از قضا حال دختر خوب 
شد و از آن روز به بعد تا وقتی که در رستم باغ 
بود ، گهنبار را مي خواند بعد هم که ساکن یزد 
شد در ستی پیر نذرش را ادا می کند وگهنبار 

می خواند.
وخاطره ای دیگر: یک بار تعدادی غیر همکیش 
به زور  خانه رستم گیو در رستم باغ را تصرف 
کرده وساکن آن شده بودند. یکی از خانم های 
ساکن رستم باغ به همراه خود من و چند نفر دیگر 
پیگیر خروج این افراد غیر همکیش شدیم. در این 
بین همان خانم به من گفت: که اگر این گهنبار تو 
بر حق است امیدوارم کاری بکند که این افراد 
از رستم باغ بیرون بروند وهمین هم شد و از آن 
سال به بعد، آن خانم نیز گهنباری را هرساله در 
نزدیکی خانه رستم گیو در رستم باغ می خواند.  
باشندگان  تعداد  آمار  او  از    
تا  کند  می  فکر  اینکه  و  درگاهانبارش 
چند سال دیگر می تواند این مراسم را 

ادامه دهد می پرسم : 
بسیار سختی است   مشخص کردن آمار کار 
برای تعداد مردم ،کاسه های  ولی مقیاس من 
یکبار مصرفی است که در گهنبار مصرف می 
شود . امسال تعداد این کاسه ها 1500عدد بود 

که تقریبا همگی مصرف شد.
تا وقتی که جان داشته   : پایان می گوید  ودر 
باشم وبتوانم روی پای خود بایستم گهنبار را 

خواهم خواند.



10

13
90

یر 
- ت

ج 
و پن

ت 
بیس

ره 
شما

لی
حلی

ی ت
هش

ژو
ی پ

خبر
مه 

هنا
 ما

ه -
 نام

س
پار

خواندیم که :
پر  را  تنهاییش  به سختی  دینیار  دولت 
می کرد. امروز سالگرد فوت شوهرش 
گاه  که  بود  منتظر  که  حالی  در  بود 
اوزیرن دستور بیاید. آهی کشید و به یاد 
همسرش افتاد، عمرش به سختی گذشته 
بود،بیشتر تلخ و گاهی هم شیرین. او از 
اول یک عروس تنها بود و دلباختگی 
نخ نما  به شوهرش، داستانی کهنه و  او 
بود. قوم و خویش شوهرش و اهالی ده 
به سختی او را جزو خودشان پذیرفته 

بودند.
انداخت،همه  سفره»ورون«  به  نگاهی 
چیز سر سفره بود. موقع مراسم؛به تنهایی 
همه کارها را انجام داده بود.آخر حاال 
یک ماهی می شد که خورشید بانو به 
شهر رفته بود، فکر رفتن به شهر به خاطر 
ارغوان در سر  حرف های سهراب پسر 

خورشید بانو افتاده بود و..
  

چند سال بعد:خورشیدبانو همه کارهای 
کنار  و  داد  انجام  را  پدرش  سالگرد 
بود.  بستر  در  بیمار  بود.مادر  مادرش 
مراسم انجام شد و  فامیل قبل از رفتن ،  
سایه  در  و  گرفتند  را  سر تخت دولت 
گذاشتند. دولت با نگاه سرد و غمگین 
بزند  لبخند  کرد  می  سعی  حالیکه  در 
شد  فشرده  اش  کرد.سینه  بدرقه شان 
گرفت.اما  درد  شدت  به  قلبش  و 
می دانست درمانی نیست و سعی 

مگر  نکند،  ناله  کرد  می 
خورشیدبانوی نازنین 
او چه گناهی داشت. 

  
خورشیدبانو با خودش 

گفت:
و  کشید  طول  سال  -پنج 

حاال خوابم تعبیر شد ... 
پسین،  نزدیک  بود،  گرفته  هوا 
روز اول سال نو و شاید دلگیرترین 
سالی که به یاد داشت. پرسه روز اول 
سال نو تمام شده بود، همانطور که در 

خواب دیده بود. 
بود.  کرده  خیس  را  همه جا  باران 
خورشید بانو داخل کیچه ایستاده بود و 
یارای برگشتن به داخل خانه را نداشت، 
اما با ادامه باران برگشت به اتاق و روی 

صندوقچه مادرش نشست. 
خورشیدبانو سرش پایین بود و چارقد 
مادر را فشار می داد؛ آیا عشق، دوست 
داشتن و ازدواج در بین کسانی که با 
داشت؟  مفهومی  می کرد  زندگی  آنها 
انگار خیلی زود داشت جوابش را می 

گرفت.
اشک هایش را با مکنا پاک کرد، آهی 
کشید و نیم نگاهی به عکس مادر روی 
دلتنگی،  و  سکوت  انداخت.  سفره 
خورشیدبانو را با خود به سال های دور 
و نزدیک می برد، آن سالی که روز اول 
سال نو با اتفاقی کوچک، دختر شانزده 
ساله، مرد جوانی را همه زندگی خودش 
بار  و  زد  تلخی  لبخند  دخترک  دید. 
دیگر یادش آمد که برای دیدن سهراب 
هفته  یک  و  خورد  پیچ  پایش  چگونه 
به شهر،  در رختخواب ماند. فکر رفتن 
درس خواندن و ادامه تحصیل در رشته 
پرستاری که بسیار سخت و طاقت فرسا 

و در عین حال نهایت آرزوی دخترک 
جوان بود.

را  قلب خورشیدبانو  مادر،  نبودن  فکر 
تنهایی  عین  در  اما  می آزرد  شدت  به 
فکری دیگر به افکارش اضافه می شد که 

جوابی برای آن نداشت؟!
بی  او  از  مدت ها  بود؟...  کجا  سهراب 
خبر بود و این بی خبری که به سال هم 
یکی  یکی  را  امید  درهای  کشید،  می 

می بست.
از وقتی مادر مریض و بد حال 

شد و حتی قبل از آن، وقتی 
درسش  را سهراب 
و  کرد  تمام 
در  کار  برای 
بیمارستان به شهر 
رفت،  دیگری 
این اتفاق افتاده 
همان  بود.حتی 
پس  که  موقعی 
انتظار  ساعتی  از 

بیمارستان،  در  خورشیدبانو 
صحبت او و سهراب با یک 

احوالپرسی شروع 
و تمام می شد...

پس 

سهراب 
بود؛  کجا 

که  هیجانی  آیا 
خورشیدبانو در پیدا 

کردنش داشت در مورد 
سهراب هم صادق بود؟ 

دو طرف شمالی و جنوبی حیاط را با 
آجر پوشانده بودند و یک »پسکم« جلوی 

آن برای نشستن ساخته بودند.در طرف دیگر، 
آشپزخانه و روبروی آن اتاق کوچکی مخصوص 
لحاف و رختخواب قرار داشت. روی هر »پسکم« 
یکی دو اتاق »تنبی« بادگیر در سمت جنوب خانه و 

سمت شمال به اتاق باز می شد.
کنارش  »خفتون«،  خواب  اتاق  یکی  اتاق،  سه 
اتاق دیگری برای مهمان و روبروی اتاق خواب، 
اتاق انبار آذوقه بود که سقفش سوراخی داشت 
از  و  بودند  پوشانده  با کاغذ روغنی  را  که آن 
آن طنابی آویزان بود که در انتهای طناب یک 
چهارگوش از چوب حصیری درست شده بود  و 
چهار طرف آن به طناب مرکز سقف وصل بود به 
آن »ویجو« می گفتند. روی ویجو همه چیز بود از 
ظرف شیرینی،حبوبات و نان تا غذای مانده ظهر 
و گوشت نمک سود شده و از همه بهتر »چنگ 
و  داشت  دوست  خیلی  خورشیدبانو  که  مال« 

مخصوص سال نو بود...
مادر  بود  کوچک  وقتی  می آمد  یادش 
بلور  یا  سفالی  زیبای  ظرف  یک  ویجو  زیر 
قرار  انار  یا  قرمز  می گذاشت و در آن سیب 
می داد ، روی آن آب می ریخت و آویشن را 
هم روی آب می پاشید،چند سکه  را هم که 

قایم کرده بود در آب می انداخت.

چنگ مال هم درست می کرد، با ارده شیره در 
کاسه های چینی گل سرخی، همه را کنار هم قرار 
می داد و شاخه سروی هم در گلدان بلور پر از 
آب می گذاشت و بعد صبر می کردند، مادر می 

گفت ویجو تکان بخورد سال تحویل می شود.
اتفاق مادر روی دخترش را می بوسید  این  با   
و به همسرش برای سال نو تبریک می گفت. 
آخ! یادش آمد تخم مرغ های رنگی،تخمه های 
هندوانه و خربزه بو داده همه روی سفره سال 

نو بود.
مادربرای رنگ کردن تخم مرغ ها، اول 
آن ها را می پوشاند بعد با تکه های 
مثلث  و  دایره  اشکال  شمع 
می کشید،  آنها  روي 
از  ظرفی  در  هم  بعد 
پودر رنگی حل شده 
در آب به  رنگ قرمز 
یا زرد تیره، می انداخت 
می جوشاند  خوب  و 
رنگ  تخم مرغ ها  تا 

بگیرند.
ها  مرغ  تخم  وقتی   
رنگ مي گرفتند شکل ها، خودشان 
را نشان می دادند. در روزهاي عید هر 
فامیلی که برای تبریک سال نو به 
خانه آنها می آمد و پسر 
و دختر تا پانزده سال 
مادر  داشت، 
ها  بچه  به 
تخم مرغ 

رنگي 

عیدی 
می داد و 
ها  دست 
یا جیب هایشان 
را از تخمه هندوانه و 
خربزه که با حوصله آنها 
را روی اجاق با شعله کم، بو 

داده و برشته کرده بود، پر می کرد.
 بچه ها، البته پسر بچه ها با تخم مرغ ها 
بازی می کردند. بیشتر در مرکز روستا 
نزدیک جوی آب که نزدیک خانه آنها 
بود، جمع مي شدند و دو تا دوتا نوک تخم مرغ 
زودتر  هرکدام  زدند،  می  هم  به  را  هایشان 
تخم مرغ  می بایست  و  بود  بازنده  می شکست 

رنگی را به دیگری بدهد. 
روی  رودخانه  لب  دیوار،  پشت  هم  دخترها 
سکویی کنار هم می نشستند و با ذوق فراوان به 
پیراهن های پرچین از جنس چیت و کودری 
تا  نگاه می کردند  و دیگران  گلدار خودشان 
یا  است،  قشنگ  آنها  لباس  که  شوند  مطمئن 
حتی خوشگل تر از بقیه است؟! با این کار اعتماد 
می شدند،  بلند  می کردند، هی  پیدا  نفس  به 
چرخ می زدند و برای دوستانشان از عیدی هایی 
که گرفته بودند حرف می زدند، می خندیدند 
و نزدیکی های غروب، مادرها و بچه ها همه با 
هم برای گهنبار سال نو و خوردن آش خیرات 
می رفتندیا ممکن بود ظهر آش بخورند و پسین 

به گهنبار بروند.
خاطرات  و  بود  باهوشی  دختر  خورشیدبانو 
بیش  و  کم  را  نو  سال  و  نوجوانی  سال های 
باهمه شیرینی و تلخی به یاد داشت، خواست 
یاد  به  بنابراین  شود،  عوض  هوایش  و  حال 
پف  بر  مالیمی  باد  زد،  چرخی  روزها  آن 
باد  کرد،  آسمان  به  نگاهی  افزود،  پیراهنش 

ابرها را با سرعت به طرفی دیگر هل می داد 
و با پیش بینی او چند »تشطه« دقیقه دیگر هوا 

کامال صاف می شد...
را  مکنایش  کشید،  عمیق  آهی  خورشیدبانو 
باز کرد تا باد خنک موهایش را از نم باران 
بروند  گهنبار  به  مردم  تا  هنوز  کند،  خشک 

مانده بود اما آیا کسی دنبالش می آمد؟
روی  از  زده اش  باران  و  قهوه ای  موهای 
شانه هایش لغزیدند خورشید بانو زیلو را سر 
»پسکم« آجری کشید و روی آن نشست. باد 
انگار  و  می کرد  نوازش  را  موهایش  خنک 
هیچ اتفاقی نیفتاده بود. روز بسیار زیبایی بود 

ای کاش غم ها نبودند...
خیس  اشک  از  بلندش  مژه های  و  چشم ها 
قلبش  و  او  خانه  دیوار  و  در  بودند،انگار 
آنجا  از  باید  که  دانست  می  می فشرد.  را 
روی  زمان،  که  مدتی  برای  حداقل  برود، 
دلتنگی هایش را بپوشاند،اما مگر فقط همین 
شود  بدحال  مادر  اینکه  از  بود،قبل  دغدغه 

اتفاقی دیگر هم افتاده بود.
می  همسایه  گل  دختر  که  بود  این  جریان 
و  کند  مکان  نقل  دیگر  شهر  به  خواست 
خورشیدبانو مجبور بود از خانه او برود، پس 
در  بود جایی  زیاد،توانسته  و جوي  از جست 
آن   در  که  اي  محله  »روش«،  نام  به  محله ای 
همکیشان نزدیک به هم زندگي مي کردند، 
پیدا کند. این محله را شخص خیرخواهی به نام 
همسرش ساخته بود و از اجاره اندک ساختمان 
ها برای تعمیر خود محل استفاده می کرد. اگر 
بیمارستان محل  از  بسیار دور  آنجا،جایی  چه 
کارش، بود اما چاره ای نداشت و تا چند روز 
دیگر باید باز مي گشت و به  محل جدید نقل 

مکان مي کرد.
  

تا پسین  خورشیدبانو همانجا روی پسکم 
بی  خانه  از  رفتن   بیرون  برای  نشست. 
قرار بود. بوی اسپند و کندر و عود که از 
هند آورده بودند، در هوا پخش بود و با بوی 
می آورد.  وجد  به  را  همه  زده  باران  خاک 
خانه  پشت  آب  جوی  سر  همهمه،  صدای 
توجه خورشیدبانو را جلب کرد؛با عجله مکنا 
و چارقدش را سر کرد،گوشه در را باز کرد 
نزدیک  تا  که  طوری  داد  تکیه  دیوار  به  و 
نشوند او بتواند آنها را ببیند و او در سایه در، 
پنهان باشد.کمی که نزدیک تر شدند خوب 
شناختشان،در جلو دو خانم مسن می آمدند 
خواهرش  دیگری  و  سهراب  مادر  یکی  که 
پشت  مادر  احترام  به  خواهر  که  بود،جوری 
سرش گام برمی داشت و پشت سر دخترخاله 
سهراب و یک قدم عقب تر خود سهراب بود 

که می آمد...
می دانست.  را  لرزید،مراسم  دلش  خورشیدبانو 
می  داماد  عنوان  به  را  پسری  ای  خانواده  وقتی 
پذیرفت اجازه مي داد که با دخترشان رفت و 
آمد کند. خورشیدبانو به در تکیه داد شاید او را 
نبینند و از کنارش بگذرند اما خاله سهراب  او 
رادید و سری از تفاخر برایش تکان داد... از همه 
بدتر این بود که او از احساس خورشیدبانو نسبت 
به سهراب خبر داشت؛آن سالی که پاي او پیچ 
خورد و سهراب به عیادتش آمد و او داشت با 
احساس دخترانه و به سادگی از او دلبری می 
او  انگار  کرد، خاله فرنگیس آقا سهراب  که 
را تعقیب کرده بود، جلوي در خانه ظاهر شد  
استراحت  آن  در  اتاقی که خورشیدبانو  به   و 
مي کرد ،آمد. او همه چیز را دیده بود.گرچه 
خورشیدبانوی زیبا و جوان اهمیت نداده بود، اما 
حاال جوابش را می گرفت. شاید اگر مادر بود، او 

را سرزنش می کرد...
خورشیدبانو از عصبانیت، پاهایش را چندبار 

بر زمین زدو...
 وقت رفتن بود.او سه روز از بیمارستان اجازه 
گرفته بود، به امید دیدار سهراب و حاال او را 

دیده بود...

داستان
خورشیدبانو )8(

   فرانک مهربانی
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افقی

1. رمز جدول
 – اشوزرتشت  کیش  در  دینی  پیشوایان   .2

کسی که با مردم به خوشی رفتار کند
3. میوه خراب – متارکه – اصل، بن

4. کوتاه، ناقص – بخشش – آدم خوبی نیست
5. حرف ندا – نام دیگر دریاچه چیچست – 

منسوب به مشاهر
کتاب  آن  آرام   – مینو  انگره   – بدنما   .6

شولوخف است
– نوعی  نیوتن  – درخت  7. پسوند آلودگی 

آبگوشت روسی
8. تلخ – همان بس است – قبل از دهم –  نت 

ششم – یکی از غالت
9. راه فرار – شهری قدیمی در جنوب دریاچه 

ارومیه – غالف شمشیر
10. چهره، رخسار – کتابی از گراهام گرین 

– زهرآلود
 – تار ولی واژگون  – همراه  تار  نواختن   .11

مایه روشنایی
12. بی نظیر – دست گره کرده – نام قدیم تخت جمشید

 – بیگانه  به زبان  – ستاره  تفریق  13. عالمت 
چای کیسه ای

14.  ساخته ای از داریوش مهرجویی – کج خلق
15. ادامه رمز جدول

یافتم! یافتم!
کاربرد  خیلی  ما  خانواده  در  دوکلمه  این 
آقا  که  وقتی  از  گوید  می  بابایم  دارد.  می 
رو  چیزی  یک  حموم  توی  ارشمیدوس 
یافت ماهم باید راه اون رو ادامه بدهیم . آقا 

ارشمیدوس فامیل بابایم می باشد.
او می گوید تا قبل از ارشمیدوس خانواده ما 
فکر می کرده تفکردر دبلیو سی معجزه می کند 
ولی بعدش مشخص شده حموم چیز دیگری 

می باشد.
دایی کامی  باشد که یک روز  یادم می  من 
وقتی چترش را داخل حموم باز کرد یهویی 
شدکه  معلوم  بعدش  یافتم!  یافتم!  زد:  داد 
سنگ پایش رو که دفعه قبل گم کرده یهویی 

یافته می باشد.
من هم یک بار تو حموم یک خاله سوسکه 
یافتم که بدو بدو اومدم بیرون ولی تا اومدم 
بگم یافتم مامانم زد توکله ام  که چرا با کله  
پر از کف آمده ام بیرون و به جای این اداها 

بروم با دمپایی بزنم تو سر خاله سوسکه.
هفته پیش بابایم داخل حموم بود که یهویی 
بیرون وگفتش که یافتم! یافتم! بعدش  پرید 
ها  وقت  اینجور  میدونیم  چون  همگی  ما 
اتفاق عجیبی در دانش وعلم می افتد همگی 
بابایم رو نگاه کردیم و اون گفت : باالخره 
دنیا  به  مرغ،  اول  که   رو  سوال  این  جواب 
خیلی  این  کردم.  پیدا  مرغ  تخم  یا  اومده 
هممون  به  بابایم   . باشد  می  عجیبی  کشف 
ثابت کرد که اول مرغ به دنیا آمده می باشد 
باشد  می  محفوظ  چاپ  حق  چون  البته  و 
رو  بابایم  دالیل  شماها  برای  توانم  نمی  من 

بنویسم . 
رو  بابایم  پوز  اینکه  برای  کامی  دایی  امروز 
منتظر  لحظه  هر  ما  و  حموم  است  رفته  بزند 

یک کشف جدیدی از او می باشیم.
اینترنت تهاجم  این آقا  به خاطر  ما  تو خونه 
می  هی  مامانم  باشد.  می  دعوا   ، فرهنگی 
زند تو سر بابایم که چرا اسم اون رو ننوشته 
کانادا.  در  جوانان  جهانی  کنگره  برود  که 
تو  سنی  شرایط  خانم  گوید  می  هی  بابایم 
اجازه نمی داد که بری کنگره  ولی گوش 
و هی می گفت چطور  نبود  بدهکار  مامانم 
فالنی که سن بیشتراز 40 سال می دارد رفته 

کوچک ترین پرنده جهان
کوچکترین پرنده جهان مرغ پرنده زرین ، پر 

زنبوری یا مرغ مگس خوار است.
صدا  یا  زنبوری  پر  مرغ  آنها  به  اینکه  دلیل 
زنبوری گفته می شود این است که  صدای  
بال آنها در حال پر زدن مانند وزوز زنبور است.

این پرنده دارای وزنی در حدود 1/8 گرم و 
درازی5 تا 5/7 سانتی متر است.

دارای  و  کوچکتر  ماده  از  پرنده  نوع  این  نر 
کاکل و گلویی به رنگ سبز است.این پرنده 
دارای پرهای آرایشی رنگین کمانی است که 
پرهای قسمت باالیی بدن وی مایل به آبی و 
سپید  به  مایل  خاکستری  آن  زیرین  قسمت 
رنگ  به  باال  قسمت  در  پرنده  این  است.ماده 
سبز مایل به آبی و در قسمت زیرین به رنگ 

خاکستری کم رنگ است .
ماده ها در هر بار تخم گذاری فقط دو تخم 
می گذارند که دارای نقطه های صورتی و 

مایل به نارنجی هستند.
این پرنده های دوست داشتنی کوچک مانند 
یک زنبور می مانند و بسیار چابک و سریع 
می باشند.آنها می توانند مانند یک هلی کوپتر 

در یک نقطه در حال پر زدن بایستند.
مرغ پر زنبوری در هر ثانیه 80 بار پر میزند که 
یا  لکه  مانند یک  انسان  به چشم  پر زدن  این 
بلوری نامشخص می ماند.پرهای رنگین کمانی 
این پرنده مانند یک تکه جواهراست.نوک تیز 
و باریک این پرنده برای کاوش ژرف در گل ها 

ساخته شده است.
آنها با زبان دراز و لوله مانند خود شهد گل ها را 
می مکند و گاهی حشره های ریز و عنکبوت ها 
را نیز با آن می خورند.ماده مرغ پر زنبوری 
النه ای به شکل فنجان می سازد، و بر روی 
تخم هایش که کوچکتر از دانه قهوه هستند 

می خوابد.

   کودک نفهم

   طراح جدول : سهراب باستانی
 __________________________         _____________________________

_________________  بانگ آید روزی          کای بیخبران راه نه آن است و نه این 

یافتم! یافتم!

که  ای  عرضه  بی  اینقدر  تازشم   . باشد  می 
نمیتونی مثل تیم فوتبال جوانان شناسنامه منو 
اه  اه  دستکاری کنی که برسم زیر 40 سال. 
اه این اینترنت خیلی بد می باشد هی زندگی 
مارو می ریزد به هم . مامانم رفته تو سایت ها 
وعکس های کنگره رو دیده می گوید:  یاد 
حتما   میرن  هرجا  ایرانی  دخترای  این  بگیر 
مکنا سرشون می کنند که نشون بدن چقدر 
ایرانی و زرتشتی می باشند . حاال این پسرها 
چی.رفتن اونجا کفش اسپورت و شلوار جین 
واسه  باشند.  می  خارجی  بگن  که  پوشیدن 
چون  کردن  تخته  رو  اتریش  در  که  همینه 
بعدش  آمریکا  میرن  پسرها  این  که  دیدن 
براد  و  کروز  تام  شبیه  کنند  می  فکر  چون 
پیت و جرج کلونی می باشند در نتیجه وقتی 
به زور  برند دم خونه مشتری  پیتزاها رو می 
مشتری  با  و  زنند  می  امضا  پیتزا  جعبه  روی 
عکس یادگاری می گیرند. شما آقایون حتی 

اندازه آقا سندباد هم غیرت نمی دارید.
بابایم  میگه : آخه این وسط سندباد چکاره 
می باشد؟  مامانم می گوید : من مرد باغیرت 
تر از سندباد ندیدم . قربونش برم  تمام دنیا رو 
با شلوار کردی سفرکرد . مامانم راست می 
گوید من هم چندباری که کارتون سندباد رو 
دیدم اصال شلوار کردیش رو عوض نکرد . 
حتی توی دریا هم با شلوار کردی شنا کرد. 

دم غیرتش گرم.
کنگره  این  از  هدف  گوید:  می  بابایم 
همازوری هرچه بیشتر زرتشتیان می باشدآخه 
دانم  نمی  من  میدی.  گیر  چرا  لباس  به 
می  بابایم  باشد.  می  چیزی  چه  همازوری 
می  زیادی  کاربردهای  همازوری   : گوید 
آرامگاه آش  بره  هرکی  دیماه   5 مثال  دارد. 
آرامگاه  کل  اگه  حاال  همازوری  میشه  بپزه 

آش  پختن  نیست.  مهم  باشه  زباله  از  پر  هم 
هرچه  انجمن  انتخابات  واسه  اگر  مهمتره! 
بیشتر زرتشتی بره میشه همازوری حاال مهم 
نیست که اعضای انتخاب شده تو چهار سال 
بیشتر  انتخابات  تو  همازوری  میکنند.  چکار 
یعنی  همازوری  هم  کنگره  تو  میده.  جواب 
اینکه همه زور بزنند تا بتونند یا زن خارجی 
مهم  حاال  کنند.  خارجکی  شوهر  یا  بگیرند 
نیستش که اونایی که رفتند خارج بعدش آیا 

تونستند زندگی خوبی داشته باشند یا نه .
یافتم! یافتم! 

دایی  یهویی   ، هیر و ویری دعوا  این  تو  حاال 
کامی از حموم اومده بیرون ومیگه : یافتم ! یافتم! 
مامانم که باالخره داداشش رو بعد از 6 ماه شسته 

شده میبینه و ذوق مرگ شده میگه قربونت 
برم چی رو یافتی . دایی کامی در حالی 

که هنوز رطوبت می دارد می گوید: 
 DNA آزمایش  بدون  باالخره 
یافتم که اول موبدیار به دنیا آمده 

بعدش موبد  .
اه اه این دایی کامی خیلی منگل 
میگن  من  به  بعدا   . باشد  می 
این  پیش  ماه  خودم  من  نفهم. 

بابایم  ولی  فهمیدم  رو  موضوع 
اجازه نداد اعالم کنم . بیا حاال مامان 

میره این اکتشاف رو به اسم دایی کامی 
ثبت میکنه و بازهم سر من کاله میره. 

عمودی
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 پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شماره بیست و پنج - تیر 1390
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

دکتر اسفندیار اختیاری
 زیر نظر شورای سر دبیری

 صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی

 همکاران :
همراهان تارنمای برساد

 آدرس : یزد - صفائیه - خیابان استاد 
احمد آرام - کوی استادان - کوچه هنر 6

 کد پستی : 8915817113 
 تلفکس تهران : 44049198 - 021

 تلفن : 8210881 - 0351
 دورنگار : 8210879 - 0351

 پیام نگار : 09356238532
 صندوق پستی : 89195/154

 پست الکترونیکی :
info@parsnameh.ir

نوشته ها آزاد  نامه در ویرایش  پارس 
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس 

نامه نیست.

هیچ شباهتي به شناختم. اگر چه 
دختري که اوائل دهه سي دیده بودم نداشت. آن 
روزها موهاي طالئیش زیر آفتاب تابستان برق مي 
زد و رنگ چشمانش، اگر چه اشک آلود، ولي 

هنوز در خاطرم مانده بود.
آن روز متفکر نشسته بود. رفتم جلو و با زبان 
خودمان سالم کردم. نگاهم نکرد. گفت: هر 
کس از ایران مي آید به جز احوال پرسي حرف 
دیگري ندارد. زیر لب به زبان هندي کلماتي 

گفت که فهمیدم تعارف نبود!
گفته هایش را به روي خودم نیاوردم. گفتم من 
از محله ... مي آیم. کمي جابه جا شد و گفت: 
امیدوارم محله ات، روي سر تو و بقیه خراب شود 
. گفتم: من با بقیه فرق مي کنم. گفت: چه فرقي ؟

گفتم: من سال ها پیش گوشه قبرستان شاهد 
خداحافظي تو وسروش بوده ام. 

سرش را باال گرفت نگاهم کرد وکمي با تاخیر 
گفت: تو همان بچه پا برهنه اي هستي که در 
مي  را   ما  و  بودي  ایستاده  متري  چند  فاصله 

دیدي.گفتم: همانم.
چند لحظه به من خیره شد و گفت: همیشه وقتي 

به گذشته فکر مي کنم تصویر تو را مي بینم.

داغ عشق گفته اند: از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر. 
مطلب گذشته درباره »سروش« بود. عاشقي که 
زمین و زمان را در نوردید تا به عشقش برسد. 
ولي نگذاشتند. او در پایان دل شکسته و مایوس 

راهي خانه اي شد که نمي خواست.
خوانندگان  گذشت،  سر  این  انتشار  روز  از 
مطرح  را  هائي  سئوال  تماس،  ضمن  عزیزي 

جز  به  گرفتند،  تماس  که  کساني  نمودند. 
یکي دو نفر که آدرس پرسیدند ! بقیه 
مي  یکي  داشتند.  متفاوت  موضعي 

هم  به  نفر  دو  این  چرا  گفت: 
نرسیدند؟ چرا بعضي از بزرگتر 
ها به سر نوشت دو دل داده بي 
تفاوت و لجباز وبه قول معروف 
یک کالمي بر خورد مي کنند؟ 
رفته  دوستان  از  یکي  دیدن  به 

رفت  پرسي  احوال  از  بعد  بودم. 
سراغ سروش وگفت: از سروش بگو. 

گفتم: اگر از اطرافیان سروش بپرسي بهتر 
مي توانم بگویم. گفت: اگر خبري از آن دختر 
معصوم که راهي هندوستان شد، برایم بگویي 

شاید غصه ام کمتر شود.
گفتم: سال ها پیش که این سر گذشت را دنبال 
مي کردم به شهر بمبئي در هندوستان رفته بودم. 
با یکي از دوستان مقیم آن جا احوال »گلي« )نام 
مستعار است( را پرسیدم. او هم از موضوع، کم 
وبیش خبر داشت. گفت: در یکي از محالت 
اعیان نشین بمبئي رستوران خوبي دارد. خودش 
مدیرآن جاست. گفتم: مي خواهم او را ببینم. 
برم.  مي  جا  ن  آ  را  تو  شرط  یک  به  گفت: 
نخواه  من  از  گفت:  شرطي.  چه  به  گفتم: 
.گفتم:  بیایم  او  مالقات  به  تو  با  که 
مزاج  عصباني  گلي  گفت:  ؟  چرا 
است. چه به شوخي وچه به جد  
متلک مي گوید .گاهي دشنام 
تحمل  قابل  دهد. خالصه  مي 
نیست. شرطش را پذیرفتم. از 
بادست  گذشتیم  خیابان  چند 
رستوراني را نشانم داد و گفت 

اونجاست.
بود. خلوت  شده  باز  تازه  رستوران 
بود. چند نفر مشغول نظافت و مرتب 
کردن بطري ها!! بودند. خانمي حدود هفتاد 
وپنج سال پشت میزي نشسته بود. ناخوداگاه او را 

گفتم: فکر مي کردي روزي مرا ببیني؟ گفت 
مي  گفتم:  ؟  آمدي  جا  این  به  چرا  ولي  :نه. 
سروش  با  هم  من  چون  ببینم  را  تو  خواستم 
دوست هستم. خاطرات او را شنیده ام و آن چه 

به سرش آمده از نزدیک دیده ام.
تعارف کرد بنشینم. به کارگرش گفت: یک 
گفت:  خورم!  نمي  گفتم:  بیاورد.  نوشیدني 
مثل ایراني ها تعارف مي کني؟ گفتم: نه. 
گفت: حتم دارم از من دلخور شدي 
نگرفتم.گفتم: خوب  تحویلت  چون 

حدس زدي .
نه  : اگر مثل من بودي  گفت 
و  آمد  مي  خوشت  کسي  از 
نه بد. نه، دلخور مي شدي نه، 

شادمان. حرفي نزدم. 
ما  جدایي  ها  روز  آن  گفت: 
خیلي سر و صدا کرد. مرا آوردند 
اکثر دختر هاي  مثل  و  هندوستان  به 
ایراني که از ایران مي آمدند و همسر 
ایراني هاي مقیم این جا مي شدند مرا هم دادند 

به یکي از اینها!
شوهرم مرد بدي نبود در یک رستوران کار مي 
کرد. خودش هم به نوشابه! معتاد بود. مي نوشید 

و دنبال کارش بود .
دیدم به این شکل زندگي نمي چرخد. دست 
به کار شدم با کمک شوهرم مغازه کوچکي 
اجاره کردم. با زحمت زیاد به این جا که مي 

بیني رسیده ام.
وقتي شوهرم از این دنیا رفت، زندگي ام شده 
این رستوران و سر پرستي آن. خیلي حرف زد. 
آن  و  ایران  خاطرات  جز  به  دادم.  مي  گوش 
دوران، حرف تازه اي نداشت. به قول خودش 
زندگیش شده بود رستوران، نوشابه! و مشتري. 

گفتم: برنامه اي براي سفر به ایران نداري. گفت: 
نه زندگي من شده گذشته و مرور خاطرات. 
وقتي در خانه پدرم بودم مثل یک مرد در مزرعه 
با سروش  اینکه روزي  امید  به  کار مي کردم 
وخوشبخت  دهم  تشکیل  مشترکي  زندگي 
شوم، ولي نگذاشتند. گفتم: فکر مي کني اگر 

با او بودي زندگیت چگونه بود. 
با اعتماد کامل گفت: او شاه مي شد و من ملکه.

دم  هاي  خیابان  در  کردم.  فظي  حا  خدا  او  با 
کرده وغبار آلود بمبئي با خود زمزمه مي کردم. 

عشق داغي است که تا مرگ نیاید نرود ...

بهرام دمهری
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 آگهی

می پذیرد


