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هفته کتاب و کتابخوانی را پشت سر گذاشتیم 
بازار نشر بسیار پر تنش  این روزها  در حالیکه 
گرانی  هستند.  مضطرب  و  خسته  فعاالنش  و 
فشار  شده  سبب  چاپ  های  هزینه  و  کاغذ 
ای  گونه  به  شود  وارد  بخش  این  به  زیادی 
که برخی ناشران تعطیلی را ترجیح داده اند و 
برای  مبارزه  با هزار مشکل همچنان در  برخی 

بقایند.
از  کتاب  و  نشریات  که  است  این  واقعیت 
که  هستند  فرهنگی  محصوالت  ترین  عمده 
جامعه  یک  فرهنگ  پیشبرد  در  مهمی  نقش 
میزان  دیرباز  از  که  ای  گونه  به  کنند  می  ایفا 
اصلی  شاخص  دو  مطالعه،  متوسط  و  نشر 
سوی  از  کشورها  توسعه  میزان  سنجش  برای 
یونسکو تعیین شده است، حتی در دنیای امروز 
و با وجود دسترسی آسان به ده ها رسانه هنوز 
در همه کشورها نشریات و کتاب جایگاه ویژه 
و  فرهنگ  اهل  از  بسیاری  و  دارند  را  خود 
مطالعه آن را بر هر موضوعی ترجیح می دهند.

دیرباز  از  ما  جامعه  در  کتابخوانی  آمار  اگرچه 
پایین بوده ومسوالن هر سال از پایین بودن میزان 
گویند،  می  ایرانی  هر  روزانه  مطالعه  متوسط 
اگرچه کتاب های منتشر شده شاید چند سالی 
اما  خورد  می  خاک  ها  کتابفروشی  گوشه  در 
این روزها با موج گرانی کاغذ و چاپ به نظر 
توانستند  می  که  هم  متوسطی  همان  رسد  می 

کتاب بخرندو بخوانند دیگر نتوانند .
این  نیز  نشریات  بگذریم  که  کتاب  بخش  از 
اند  مواجه  بیشتری  مشکل  با  مراتب  به  روزها 
نشریه  هر  برای  اصلی  اصول  از  یکی  که  چرا 
ای انتشار مرتب و به موقع است که این روزها 
به  نیست  پذیر  امکان  بسیاری  برای  متاسفانه 
نشریات  از  بسیاری  انتشار  روند  که  ای  گونه 
مختل شده و بسیاری به مرز تعطیلی نزدیکندو 

در تالش برای بقا .
واقعیت تلخ این است که این فشار ها سبب می 
دور  واقعی خود  اهداف  از  نشریات  گاه  شود 
شمشیر  آنگاه  آورند،  روی  تجارت  به  شوندو 
بقا،  برای  و  اجبار  به  ولو  که  هستند  دمی  دو 
شاید از رسالت خود که آگاهی رسانی درست 
و به موقع است دور شوند و گاه رسالت خود 

را نیز زیر پا بگذارند.
در خبرها بود که در دیدار نمایندگان دینی و 
مسوالن ایرانیان غیر مسلمان با وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی این موضوع بیان شده و نماینده 
که  گرانی  مشکالت  بر  عالوه  زرتشتیان 
های  ممیزی  انجام  است،  نشریات  گریبانگیر 
به  که  دانسته  مضاعفی  فشار  را  ای  سلیقه  گاه 
این بخش وارد می شود و مسوالن باید در این 
زمینه تمهیدات جدی بیندیشند و به کار بندند 
و البته وزیر ارشاد نیز مژده بررسی و بهتر شدن 

شرایط را داده است.
زندگی می  ما در کشوری   ، قضایا  این  با همه 
آن  تمدن  و  فرهنگ  سابقه  همواره  که  کنیم 
نیز  ونشر  کتاب  و  است  بوده  افتخارمان  باعث 
فرهنگ  این  های  مقوله  ترین  عمده  از  یکی 
مشکالت  و  ها  گرانی  همه  وجود  با  که  است 
از سبد فرهنگی زندگی مان خارج شود.  نباید 
تا  باشند  دوست  و  آشنا  آن  با  فرزندانمان  باید 
قدرت جستجو، یافتن و رسیدن به باور درست 
تهاجم  وانفسای  دراین  بتوانند  تا  بیابند  را 
و  سالم  و...  ها  رسانه  انواع  حضور  و  فرهنگی 
سالمت با آگاهی ، دانش و بینش زندگی کنند.

سـرمقـاله

هـفـتـه کـتـاب 
گـرامی بـاد

3750 سال پیام آوری اشو زرتشت، 
تاریخ و فرهنگ  یادآوری  با هدف 
او، در  زرتشتی و مرور آموزه های 

تهران جشن گرفته شد.
اشوزرتشت  آوری  پیام  سال   3750 امسال 

توسط انجمن ها و سازمان های 
زرتشتی بسیاری از کشورها جشن 
این  نیز  تهران  در  گرفته شد که 
دانشجویان  کانون  توسط  جشن 
همکیشان  باشندگی  و  زرتشتی 

برگزار  شد.
آوای  با  بزرگداشت  آیین  این 
گاتها آغاز و سپس مراسم سدره 
از  تن   6 جمعی  دسته  پوشی 

جوانان برگزار شد. 
این جوانان با نوای دف  و همراهی 
سالن  وارد  موبدیاران  و  موبدان 
اوستا  سرایش  با  مراسم  و  شدند 
کشتی  کمربند  بستن  با  و  آغاز 
برکمر آنان و پیوستن آنان به جمع 

بهدینان ادامه یافت. 
دکتر  سروشپور،  پدرام  موبد 

رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان 
نماینده  اختیاری،  اسفندیار  دکتر  و  تهران 
ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسالمی، 

در آیین های جداگانه ای از مقام 
و  مزداپور  کتایون  دکتر  علمی 
دستاوردهای هنری پریچهر نامدار 

تقدیر شد.
حضور  با  نشستی  در  گزارش،  بنابراین 
ادبیات  بزرگان  و  اندیشمندان  استادان، 
فارسی،  از مقام علمی دکتر کتایون مزداپور 

تقدیر شد.
بررسی  و  نقد  بهانه  به  نشست  که  این  در 
کتاب تازه انتشار یافته دکتر مزداپور با عنوان 
»واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی«، 
و  شاعر  معلم،  علی  استاد  شد،  برگزار  
فرنشین فرهنگستان هنر، با یادآوری اهمیت 
کار دکتر مزداپور گفت: در سال های اخیر 
گردش زبان طوری است که ساحت های 

به  واستار  پاداش  دوره  پنجمین 
موفق  جوان  خدادادی-  فرزاد 

شیرازی- رسید.
در  که  واستار  پاداش  اهدای  آیین  در 
دکتر  شد،  برگزار  فیروزبهرام  دبیرستان 
اهدای  از  ای  تاریخچه  به  بهدین،  کیقباد 
کنون  تا  نخست  سال  از  واستار  پاداش 
نام  پاداش  این  برندگان  از  و  کرد  اشاره 

برد. 
سبب  به  مرادیان،  وی،بهنام  گفته  به 
تحقیقی در ادبیات با عنوان شهریاری در 
شاهنامه در سال نخست، پریسا کوکلری 
و  مینیاتور  زمینه  در  اثر  ارایه  دلیل  به 
رابطه  ارایه  دلیل  به  کیخسروی  کامران 
سال  در  مساحت  و  حجم  میان  ریاضی 
به دلیل طراحی  دوم، راییکا خورشیدیان 
و  سوم  سال  در  تیروباد  دستبند  صنعتی 

از جمله سخنرانان مراسم بزرگداشت بودند 
دینی  افتخار  پر  تاریخ  به  اشاره  ضمن  که 
زرتشتی و پیام جاودان اشوزرتشت، 3750 
بزرگ  افتخاری  را  زرتشتی  دینی  سال 

دانستند.

در این مراسم همچنین سخنرانی ویدیویی 
مهشاد  موبدیار  و  دمهری  فریدون 
نامناسب  دلیل  به  که  کانادا  از  خسرویانی 

زبانی در نظم و نثر در مدت کوتاهی چون 
تغییرات گسترده ای می کند و  100 سال 

متاسفانه کاری در این زمینه نمی شود.
وی، یافتن نقطه آغازین برای بررسی دوران 
زندیک و پازند را دشوار دانست و افزود: 
که  باشد  کسی  تنها  شاید  مزداپور  دکتر 
برای  آغازینی  نقطه  تا  است  یافته  جرات 

بررسی های زبانشناسی بیابد.
در این نشست همچنین برخی از دانشجویان 
دکتر مزداپور از ویژگی های اخالقی وی و 

همراهی اش با دانشجویان گفتند.
هنرمند  مقام  از  همچنین  دیگر  آیینی  در 

زرتشتی، پریچهر نامدار تقدیر شد.
فرهنگی  بنیاد  سوی  از  که  آیین  این  در 
اسفندیار  دکتر  شد،  برگزار  جمشید، 
اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی با اشاره 
به آنکه هنر فراتر از زمان و مکان است، 
گفت: این دلیل است که هنرمند باید بیش 

از دیگران مواظب کار خود باشد.
انجمن  فرنشین  خسرویانی،  رستم  دکتر   

ماه  نمایشی  اثر  دلیل  به  خنجری  نسرین 
را  واستار  پاداش  سال چهارم  در  پیشونی 

از آن خود کرده اند. 
عنوان  به  خدادادی  فرزاد  نیز  ادامه  در 
سن  روی  به  واستار  پاداش  امسال  برنده 
رفت و  کار خود در زمینه کنترل از راه 

دور ابررایانه ها را، معرفی کرد. 
در ادامه، برنامه ای برای بزرگداشت  مقام 
برگزار شد.   نیز  مندگار جمشیدیان  استاد 

بودن وضعیت ارتباط مستقیم، ضبط شده 
بود،پخش شد. 

تارنمای  گذار  بنیان  دمهری،  فریدون 
اشیهن،  در سخنرانی خود علت بزرگداشت 
سال 3750 زرتشتی را یادآوری فرهنگ و 

دین خود به فرزندانمان دانست. 
موبدیار خسرویانی نیز در سخنرانی 
خود به زندگی اشوزرتشت و تاثیر 

وی بر فرهنگ ایران پرداخت. 
از   ، همچنین  مراسم  این  در   
زندگی نامه بزرگان زرتشتی گفته 
خانواده  از  بخش  این  در  که  شد 
فیروزگری  مهربان  موبد  و  ایدون 
تاتا  خانواده  زندگینامه  و  گفتند 
نیز توسط خدایار عطایی،  فرنشین 
ارائه  زرتشتیان،  بازرگانی  اتاق 

شد.
 اجرای موسیقی، برپایی نمایشگاه 
عکس با موضوع سنت ها، آداب 
و رسوم و زیارتگاه های زرتشتیان 
با  مرتبط  موضوعات  سایر  و 
فرهنگ و دین زرتشتی و آشنایی 
آغاز  از  زرتشتیان  عمده  تحوالت  با 
دیگر  از  کنونی،  دوران  تا  هخامنشیان 
برنامه هایی بود که در این روز اجرا شد. 

بیان آنکه هنرمندان  با  نیز  زرتشتیان تهران 
فرهنگ و تاریخ یک کشور را می سازند 
گفت با توجه به این موضوع آنان فرهنگ 
یک کشور را به آسمان می رسانند یا آن را 

در سراشیبی سقوط قرار می دهند.  
پریچهر نامدار در این مراسم، در سخنانی 
باشندگان گفت: عشق  از  قدردانی  ضمن 
شما سبب شد تا من کارم را ادامه دهم. وی 
گفت: عاشق طبیعت است و از این رو این 

سبک را ایجاد کرده است .
در  را  تکنیکي  نقاشي،  در  نامدار  پریچهر 
»زمان«،  آن  در  که  رسانده  ثبت  به  جهان 
مي دهد  نمایش  را  »بازتاب«  و  »حرکت« 
دید،  زاویه ي  با دگرگوني  که  معني  بدین  
بعدي دیگر از نقاشي وی بر صفحه ي صاف 

تابلو دیده خواهد شد. 
نشان  هنر،  شوالیه ي  نشان  افزون بر  او   
براي  انگلیسي  عنواني  که  »شمشیرزن« 
هنرمندان برجسته است و جایزه ي »جنتائو« 

را نیز از آِن خود کرده است.

کیقباد بهدین در آغاز این برنامه با عنوان 
ای  موسسه  ایران  در  اکنون  هم  آنکه 
نیست که بیش از 100 سال آموزشگاهی 
را داشته باشد، انجمن زرتشتیان تهران را 
 100 که  دانست  ارگانی   تنها  عنوان  به 
سال  است که مدارسی را در اختیار دارد 
را  آنها  خود  مستقیم  طور  به  سال   70 و 

اداره کرده است.
معدود  جمله  از  جمشیدیان،  مندگار 
افرادی است که تمام سال های آموزشی 
گذرانده  جمشیدجم  دبستان  در  را  خود 
دریافت  ضمن  برنامه  این  در  وی  است. 
دسته گلی از نوشین پشوتن مدیر کنونی 
به  یادبود  لوح  و  جمشیدجم  دبستان 
دبستان،  این  آموزان  دانش  از  نمایندگی 
بیان  خود  آموزگاری  زمان  از  خاطراتی 

کرد.

3750 سال پیام آوری اشوزرتشت، 
در تهران جشن گرفته شد

تقدیر از دو بانوی 
نمونه زرتشتی 

همزمان با اهدای 
پاداش واستار، مقام 

استاد مندگار جمشیدیان 
گرامی داشته شد
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مشکالت و گرانی چاپ و کاغذ از یک سو و 
ممیزی های فراقانونی از سوی دیگر چلپ 
مشکل  با  را  مسلمانان  غیر  کتب  و  نشریات 

مواجه کرده است .
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس 
نشستی که  در  مطلب  این  عنوان  با  اسالمی  شورای 
با حضور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به دعوت 
مسووالن و روحانیون ادیان الهی برگزار شد،گفت: 
هفته کتاب، فرصت مناسبی است تا به مشکالت چاپ 
و نشر توجه شود. وی وضعیت چاپ و نشر کتاب ها 
و نشریه ها به خصوص در ایرانیان غیرمسلمان را بسیار 

نامناسب توصیف کرد. 
اختیاری با بیان آنکه این نشریات با مشکالتی همچون 
و خدمات  کاغذ  گرانی  مساله  اقتصادی،  مشکالت 
ادامه  می تواند  امر  این  و  است  روبه رو  نشر  و  چاپ 
حیات آن ها را به خطر بیندازد ،گفت: نوشتارهای این 
ایرانیان پاک نهاد بیانگر فرهنگ ایران است بنابراین 
تهدید تعطیلی این نشریات تهدیدی است برای بخش 

مهمی از فرهنگ ایران.
کتب  و  نشریات  این  مشکالت  افزود:  اختیاری 
فراقانونی،  ممیزی های  برخی  مانند  مساله هایی  با 
دوچندان شده  است. وی از دکتر حسینی وزیر ارشاد 

خواستار توجه ویژه و حل این مسائل شد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در رابطه با مشکالت 
چاپ با  اشاره به جلسه برگزار شده با رییس جمهوری 
و ناشران ،گفت: مشکالت مطرح شده و سعی در حل 
آن است ولی در این شرایط باید همانند زمان دفاع 
مقدس همه کمک کنند تا از این از شرایط گذر شود.

بیان  با  نشست   این  در  نیز  پور  سروش  پدرام  موبد 
آنکه همبستگي و همازوری با مردمان نیک و انسان 
داد،   ادامه  مي سازد،  را  فاضله  مدینه  درست،  های 
پرستی  یکتا  فرهنگ  ترین  کهن  دارای  زرتشتیان 
می باشند که در باور آنان اندیشیدن ارزش ویژه ای 
دارد. وی با بیان اهمیت راستی همراه با اندیشیدن در 
پیشرفت بشر گفت:همه باید یاد بگیریم که به یکدیگر 
احترام گذشته و توهین و بی حرمتی در این فرهنگ 

جایگاهی ندارد.

اختالف  حل  شورای  از  بازدید   
یزد 

ایرانیان  نماینده  اختیاری،  اسفندیار  دکتر 
شورای  مجلس  دوره  نهمین  در  زرتشتی 
اسالمی، از شورای حل اختالف زرتشتیان 
بلندپایه  مسئوالن  از  یکی  با  و  بازدید  یزد 
دادگستری یزد به گفت وگو و تبادل آرا 

نشست .
 جمشید جم هوشمند شد  

جمشیدجم  دبستان  هوشمند  هاي  کالس 
گشایش یافت.

در مراسمي که به منظور گشایش کالس 
هوشمند این مدرسه صورت گرفت، نوشین 
پشوتن مدیر این دبستان با قدرداني از تمامي 
به   ، این راه یاري رساندند  کساني که در 
هوشمند سازي  به سمت  اهمیت حرکت 
مدارس اشاره کرد.  . در ادامه طرز کار برد 
فواید آن در سیستم آموزشي  و  هوشمند 
بیان  دینی  افشین  و  مزدایي  میراندا  توسط 

شد.
 سیروس نیک بخش رییس انجمن 

زرتشتیان کرمان 
ریاست  به  دیگر  بار  نیک بخش  سیروس 
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اشوزرتشت آزادی و آزاد منشی را 
بزرگترین مزیت انسان برشمرده است

انجمن زرتشتیان کرمان انتخاب شد. 
در انتخاباتي که در آبان ماه در بین اعضاي 
سیروس  گرفت،  صورت  مدیره  هیئت 
آرش  ماند،  ریاست  سمت  در  نیکبخش 
و  شهریاری  شهال  شد،  معاون  ضیاتبری 
و  منشي  عنوان  به  نیز  نوذری  هوشنگ 
خزانه دار در سمت های خود باقی ماندند.

انجمن  پانزدهم  دوره  انتخابات   
زرتشتیان شیراز برگزار شد 

 11 گرفته  صورت  انتخابات  اساس  بر 
است:  شرح  این  به  انجمن  اصلی  هموند 
خسرو قدس ، سیروس خدادادی، افالطون 
آبادی،  زین  پوردهی  شهرام  سهرابی، 
فالحتی،  فرشاد   ، اسفندیاریان  هوشنگ 
فرشید گشتاسبی، رامتین مهربان شهریاری، 
شهرام  آبادی،  شریف  دهموبد  فرشید 
گشتاسبی، بهرام فرهمند همچنین هموندان 
جمشیدی،  آرمیتا  از:  عبارتند  جانشین 
آرش  بنداریان،  داریوش  سرایی،  خشایار 
بر  همچنین   . ماوندادی  جهانگیر  چشمه، 
افالطون  گرفته  صورت  انتخابات  اساس 
برای دوره  انجمن  این  به ریاست  سهرابی 

جدید انتخاب شد.
کشاورزي  فرهاد  استعفای   

هنر  و  فرهنگ  خانه   ازسرپرستي  
زرتشتي 

افتخاري  سرپرست  کشاورزي،  فرهاد 
نامه اي  خانه ي فرهنگ و هنر زرتشتي در 
انجمن  فرنشین  خسرویاني،  رستم  به  که 
است  کرده  تاکید  نوشته  تهران  زرتشتیان 
که تالش کرده تجربه هایش را در اختیار 
هموندان هیات مدیره ي خانه فرهنگ و هنر 
زرتشتي بگذارد و اکنون زمان آن رسیده 

که ادامه راه را به جوانان واگذارد.
 صعود تیم بسکتبال آریا  

وابسته  یزد   زرتشتیان  آریا  بسکتبال  تیم 
یزد  استان  زرتشتیان  ورزش  کمیسیون  به 
در مسابقات لیگ  زیر گروه باشگاه های 
کشور به مرجله نهایی راه یافت و جزء 6 

باشگاه برتر زیرگروه لیگ شد.
تیم بسکتبال آریا زرتشتیان یزد که در لیگ 
کشور  های  باشگاه  گروه  زیر  بسکتبال 
حضور دارد توانست در کرمانشاه با کسب 
امتیاز  در گروه خود ،دوم و مجوز رفتن به 

مرحله نهایی را بگیرد. 
تیم آریا زرتشتیان یزد با بازی افشین یزدانی، 
فرزین  کاوسی،  آرین  نمیرانیان،  فرزاد 
پای  رامین  ابوالحسنی،  مهدی  فرخانی، 

شاهین  رستمی،  کامران  سروی، 
هنرکار،  بهرام  نابکی،  جمشید  سبزه، 

ساسان فالمرزی و حمید طایفی با سرمربی 
مهدی صدرایی و مربیگری علی افشار و 
همکاری  و  ارغوانی  منوچهر  سرپرستی 
هماهنگی  با  جمشیدیان  بهروز  خوب 
یزد در  استان  کمیسیون ورزش زرتشتیان 

این دوره از مسابقات حضور دارد.
 کوهنوردان رهسپارکویر شدند  

یازدهمین  ایران  زرتشتی  کوهنوردان 
برنامه مشترک خویش را در استان کرمان 

برگزارکردند.
شیراز،  شهرهای  از  زرتشتی  کوهنوردان 
یزد، تهران و کرمان در شهر کرمان دور هم 
جمع شده و برنامه مشترکی را در دو بخش  

اجرا کردند. 
برنامه اول که شامل پیمایش دره ای به طول 
کوهستانی  منطقه  از  کیلومتر  از 30  بیش 
کوهپایه کرمان بود که نهایتاً به کویر شهداد 

منتهی شده و پایان یافت. 
در مرحله بعد ،تعداد دیگری از همنوردان 
همکیش به آنها پیوسته و پس از گذراندن 
شب در دل کویر، روز بعد بیش از 6 ساعت 

کویرپیمایی را تجربه کردند.

است  ای  جامعه  اخالقی  جامعه 
که در آن حرمت و حقوق تمامی 
انسان ها حفظ شود و آزادی تنها در 
چهارچوب اخالق است که می تواند 
به حرکت انسان معنی داده و او را 

به حقیقت الهی نزدیک گرداند .
سروش  پدرام  موبد 
پور در همایش ادیان  
با اعالم این مطلب، 
اشوزرتشت  گفت: 
نزدیک به 4000 سال 
پیش پیام خود را در 
و  گسترش  راستای 
نهادینه کردن اخالق 
در جهان بنا نهاد. در 
اشوزرتشت  باور 
سرودهای  در  که 
آسمانی او به نام گاتها 
برای ما به یادگار مانده 
به  اشا  واژه  است، 
»راستی« ترجمه شده 
تمامی  ریشه  است، 
فضایل اخالقی است 
و در مقابل آن دروغ 
تمامی  سرچشمه 

خوی های بد است.
اینکه  اعالم  با  وی 
اخالق  رعایت 
احترام  به  منجر 

اخالقی  جامعه  و  شده  دیگران  حقوق  به 
جامعه ای است که در آن حرمت و حقوق 
تمامی انسان ها حفظ شودگفت:در کنار 
آزادمنشی  و  آزادی  اشوزرتشت  اخالق، 
را بزرگترین مزیت انسان برشمرده که او 
جهان  در  مخلوقات  اشرف  عنوان  به  را 
هستی معرفی می نماید. خداوند خود انسان 
به او  اراده دانسته و آزادی را  را صاحب 
واسطه  به  تنها  اتفاقا  و  است  فرموده  عطا 
که  است  اندیشه  آزادی  و  آزادی  همین 

بستر مناسب برای رشد و تکامل انسانها و 
دست یافتن ایشان به حقیقت الهی فراهم 

می گردد.
سروش پور افزود: اما این آزادی تنها در 
به  می تواند  که  است  اخالق  چهارچوب 
حرکت انسان معنی داده و او را به حقیقت 
الهی نزدیک گرداند در غیر این صورت 

از جاده  برده و  بیراهه  به  را  انسان  آزادی 
حقیقی دور می کند. 

گریگوری  کشیش  همراه  به  که  وي 
مقیم  ارمنی های  نماینده  نرسیسیان 
نماینده  سامیچ  همایون  دکتر  ایران، 
به  ازغدی  پور  رحیم  حسن  و  یهودیان 
میزگرد  در  اسالم،  دین  نماینده  عنوان 
سخن  ادیان   بین  گفتگوی  تخصصی 
زرتشتی  دین  که  این  بیان  با  گفت،  می 
قدیمی ترین دین یکتاپرست جهان است، 

این را باعث افتخار هر ایرانی دانست که 
متعلق به فرهنگی هستند که از پیشگامان 

یکتاپرستی در جهان بوده است.
آموزش  پایه  بر  زرتشتیان  ما  گفت:  وی 
داریم  تاکید  اشوزرتشت  پیامبرمان  های 
به  را  بی حرمتی  کوچکترین  نباید  که 
سایر  ملی  و  دینی  نمادهای  و  ها  ارزش 
ملل حتی به صورت 
رفتار  در  احساسی 
بروز  خود  عمل  و 

دهیم.
زرتشت  دین  نماینده 
در این نشست گفت: 
که  حال  عین  در 
بی تفاوتی  و  سکوت 
در مقابل بی اخالقی ها، 
است.  گناه  بدترین 
تعالیم  اساس  بر  اما 
راه  تنها  اشوزرتشت 
تاریکی،  بین بردن  از 
تکیه بر نور و روشنایی 

است.
در  اگر  افزود:  وی   
محکوم  راستای 
اخالقی  بی  کردن 
نیز  خود  ما  دیگران، 
را  دیگران  حقوق 
آنگاه  کنیم  پایمال 
در  ایشان  با  ما  فرق 
ما  هردو  چیست؟ 
در  بی اخالقی  و  دروغ  گسترش  باعث 
دروغ،  اگر  بدانیم  پس  شده ایم.  جامعه 
برای  مرگ خواهی  و  آز  کینه،  خشونت، 
است  اهریمنی  صفت  یک  ها،  انسان 
صفات  این  ابزارها  همین  با  نمی توان 
اهریمنی را از جهان هستی محو نمود. البته 
این راهی است بس طوالنی و آرمانی است 
که امیدورام ما پیروان ادیان الهی بتوانیم در 
کنار هم و با تکیه بر تجربیات و یادگارهای 

باارزش الهی خود بدان دست یابیم.

با حضور نمایندگان دینی و 
قانونی ایرانیان غیر مسلمان

هفـتـه کـتـاب 
گرامی داشته شد
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از میدان مارکار به سمت بلوار بسیج می روم تا وارد بخشی دیگر از بافت قدیمی شهر یزد شوم، کوچه 
باریکی است با دیوارهای بلند و ساباطی بر جا مانده از روزگاران دور این شهر کویری. نبش کوچه 
چند پله ای به سمت پایین سردر گرمابه ای است که از سمتی دیوار به دیوار مدرسه قدیمی شاه جهان 
خسروی و از سوی دیگر هم جوار بنای قدیمی دربمهر نوش است. گرمابه ای که رونقی دارد و شاید 
یکی از دالیلی که دبستان پسرانه خسروی را چند سالی است از هیاهوی فرزندان خالی کرده، همین 
هم جواری نا مناسب باشد، هم جواری که بی تردید راه دفع فاضالب آن در گذر زمان می تواند در 

پی این بناهای قدیمی نفوذ کند و...
دبستان پسرانه خسروی متاسفانه چند سالی است که متروک مانده و حتی چنان از سوی مسوولین 

فراموش شده که تابلوی آن نیز مخدوش شده است.
چند قدمی پیشتر می روم. بوی آتش و اسپند مشامم را پر می کند، سمت چپ، نشانی خانه ای است 
قدیمی که آتشی چند صد ساله در آن فروزان است. پوران ماوندادی، بانویی مهربان است که هر روز 
کوچه را در امتداد رسیدن به این مکان طی می کند و هیمه بر آتش سپندینه می گذارد. او خالص 
و صمیمانه با مشتی آجیل مشکل گشا و شیرینی پذیرایی می کند. به یاد می آورم چند هفته پیش 
سال روانشاد تهمینه جهانی بود،بانویی که پیش از این در این دربمهر پذیرای زیارت کنندگان بود.

روانش شاد.نگاهی می اندازم به کتیبه های سنگی بر جا مانده روی دیوارها.  به زحمت تا حدودی از 
تاریخ این بنا می خوانم که متعلق به دوران تیموری است و زنده یاد خسرو شاه جهان، آن را بنامگانه 
سیاوخش اورمزدیار بنا نهاده است. کتیبه های سنگی که در فرسایش زمان رها شده اند. اتاقی با دری 
فلزی در کنج سمت راست این بناست که آتش آن دیر زمانی است برجاست. در را که باز کردم، 
حرارت در دستم را گرم کرد، اتاق لبریز بوی آتش بود، آتشی گرم و پاک که در این اتاق از نگاه 

نامحرمان دور نگاه داشته شده بود.
اینجا بنایی است قدیمی مربوط به حدود هفت قرن پیش که در این روزگار در اختیار ارباب کیانیان 
است. این مکان در سال هایی نه چندان دور، صبح هنگام پر می شده از هم آوایی نیایش هاون گاه 
دانش آموزان مدرسه خسروی. حاال سالیانی است که در گذر زمان خالی از هیاهو و برای خیلی ها 
فراموش شده است. اوستایی می خوانم و پر می شوم از آرامش. نگاهی به اطراف می اندازم ،نقوش 
زیبای معماری سنتی را می توان روی آجر نماهای این ساختمان مدور دید. محو دیدن و اندیشیدنم 

که صدای زنگ تلفنم رشته افکارم را پاره می کند. 
به خاطر می آورم که قراری داشتم. اصال آمده بودم که به جای دیگری بروم و حاال اینجایم! نگاهی 

به ساعت، تاخیرم را نشان می دهد.با ادای احترامی و دعایی، ترکش می کنم.
روبروی ورودی اینجا، سمت راست کوچه، مسافرخانه روانشاد پرویز شاه جهان قرار دارد، مسافر 
خانه ای که حاال یک دهه است میزبان بانوان زرتشتی شهر یزد است. مهمان پذیری قدیمی که پس از 
سال ها تنها رها شدن، بازسازی شده و از سوی انجمن زرتشتیان یزد در سال 1381در اختیار کمیسیون 
بانوان زرتشتی یزد قرار گرفته است که در حال حاضر ریاست آن را بانو ماندانا مهربانی برعهده دارد.

چند سالی است که پیگیر فعالیت بانوان در جامعه زرتشتی هستم و عالوه بر برنامه ها و نشست های 
سازمان زنان در تهران که نهادی با قدمت دیرینه است چند سالی است که بسیار از فعالیت بانوان یزد 
هم شنیده ام از برگزاری جشن ها تا برگزاری نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی. و امروز آمده بودم 

که مکان و نحوه فعالیتشان را ببینم.
از در که وارد می شوی، روی دیوار نوشته های مربوط به کالس ها و جلسات و چند ورقی هم از 
متن یا جمالت زیبا می خوانی. پیرامون حیاط در سه سمت چند اتاق تو در تو وجود دارد و در گوشه 
ای آشپزخانه ای. میان حیاط درختان سرو و زیتون که زینت همیشه سبزند، زیبایی خاصی به فضا 

بخشیده اند.
کل خانه آبپاشی شده و بوی عود و نم کاهگل به هم آمیخته. نگاهی می کنم، در دو اتاق گویا کالس 

هایی در حال برگزاری است و این فرصتی است تا سرکی به همه جا بکشم.
در هر اتاق فضاهای متفاوتی در نظر گرفته شده، در گوشه یکی، چند قفسه کتابخانه قرار دارد و در 
گوشه دیگر وسایل صوتی تصویری مورد نیاز برای نمایش فیلم، چند کامپیوتر در اتاق دیگری قرار 
دارد برای آموزش کامپیوتر، اتاقی هم هست برای آموزش خیاطی، در گوشه ای از اتاق لباس سنتی 
زن زرتشتی نمایش داده شده است. میز و صندلی های پالستیکی رنگی چیده شده در آشپزخانه نشانه 

مکان برگزاری دوره های آشپزی و شیرینی پزی و آموزش هایی از این دست است. 
قرارم با نایب رییس کمیسیون بانوان زرتشتی یزد، بانو گلچهر فلفلی است. حاال که دیر رسیدم 
او مشغول ساماندهی کالس هاست. کارش که تمام می شود. می پرسم اینجا کجاست و چه می 
کنید؟ می گوید: اینجا مکانی است برای گردهمایی بانوان زرتشتی تا هم صحبت شوند، اندکی 
از روزمرگی هایشان آسوده شوند و برای آرمانی واالتر همراه شوند، آرمان آگاه زندگی کردن. 
آگاهی که الزمه جامعه امروز و بشر هر زمان است و البته این آگاهی زمانی که در پرورش فرزندان 

جلوه گر شود، جایگاهی ویژه پیدا می کند.
خوانده بودم در راستای چنین آرمان واالیی از سال های دور بانوان جامعه زرتشتی به عنوان یکی از 

ارکان اصلی آموزش و پرورش آینده سازان جامعه و سرزمینمان، مورد توجه قرار گرفته اند، از همان 
زمانی که نخستین کمیسیون بانوان زرتشتیان ایران در کرمان با واال منشی ارباب کیخسرو شاهرخ 
شکل گرفت و رسید به تشکیل نخستین و تنها سازمان مستقل زنان زرتشتی در تهران که در سال 
های ۲5- 13۲4 خورشیدی  تشکیل شد و در بهمن ماه 13۲9 خورشیدی  پس از تصویب اساسنامه  
آن به طور رسمی  به نام سازمان زنان زرتشتی آغاز به کار نمود، سازمانی که پس از گذشت دهه ها 
همچنان بر آن است که بر پویایی بانوان جامعه زرتشتی بیفزاید و یکی از همراهان کمیسیون بانوان 

یزد در ابتدای تشکیل ان بوده است.
کمیسیون بانوان یکی از کمیسیون های زیر مجموعه انجمن های استان های زرتشتی نشین است که 

بخشی از هزینه فعالیت هایشان از بودجه انجمن ها تامین می شود و بخش اندکی از هزینه هایشان نیز 
جدای از دهش نیک اندیشان جامعه، با برگزاری دوره های آموزشی و برپایی نمایشگاه ها.

بازدید از کمیسیون بانوان زرتشتی یزد در مکان مهمانسرای شاه جهان، که وهومن نیک اندیش را 
سرلوحه کارهای خویش قرار داده اند و شنیدن از همراهی ها و گاه بی مهری ها و فراموش شدن 
ها ذهنم را به سازمان زنان زرتشتی تهران می کشاند که سال هاست درکوچه زرتشتیان با جدیت و 

پشتکار  به فعالیت های خود ادامه می دهد. 
از کارهای انجام شده طی این سال ها می پرسم. می گوید:کمیسیون بانوان زرتشتی یزد نیز در همین 
سال های محدودی که از آغاز فعالیتش در سال 1378 می گذرد، توانسته مجموعه فعالیت های قابل 
توجهی را به بانوان جامعه زرتشتی یزد ارائه نماید، فعالیت هایی نظیر برگزاری دوره های آموزشی 
گوناگون در راستای باال بردن سطح آگاهی بانوان، آموزش هنرهای سنتی زرتشتی در راستای حفظ 

آنان برای آیندگان، گردآوری و حفظ گوشه هایی از نمادهای فرهنگی جامعه از جمله پوشش سنتی 
زرتشتیان که همین امر زمینه ساز مراجعه دانش پژوهان رشته های طراحی دوخت، تاریخ، ادیان و 

نظیر اینها بوده است و توانسته در این حیطه مرجعی آگاه و مستند را فراهم آورد.
یک ساعتی است که گپ و گفت ما ادامه دارد. یکی از کالس ها تعطیل شده و سکوت اینجا 
شکسته. انگار ادامه کالس در حیاط است، آنگونه که هر یک مشغول نقد و بررسی مباحث ارایه 
شده اند و از طرفی دغدغه خانه و رسیدن همسر و فرزند و ... فرصت را بر آنها تنگ می کند. همهمه 

ای که از اهمیت کالس های شاهنامه خوانی و کتاب خوانی و نقد آن نشانه دارد.
تا چند روز دیگر آبانگان است و دعوت می شوم برای حضور و شاید دیدن و درک بهتر از فعالیت 
ها. می پرسم همه جشن ها را برگزار می کنید؟ می گوید: تالش می کنیم که همه جشن ها را برگزار 
کنیم.گاه گهنبار هم می خوانیم و در مناسبت های ویژه نمایشگاه صنایع دستی بانوان را برگزار می 
کنیم تا هم فروش کارها انگیزه بیشتری برای تولید ایجاد کند و هم کسانی که دوست دارند فرصتی 

برای خرید با قیمت مناسب، بیابند.
 امروزه روانشناسان و کارشناسان تعلیم و تربیت بر نقش انکار ناپذیر زنان در پرورش فرزندان بسیار 
تاکید می کنند و شاید همین موضوع قوی ترین دلیل و یکی از انگیزه های قابل تامل است که 
مسووالن جامعه و به ویژه انجمن ها باید بیش از پیش به آن توجه کنند. پرورشی که هر چه بر دامنه 
آگاهی روشن آن افزوده شود پربارتر خواهد بود و چه بسا آگاهی سپر نفوذ ناپذیری است در برابر 

گزندها و آسیب هایی که با پیش رفتن زمان و هجوم تکنولوژی نمودی بیشتر می یابد.
کمی از نیمروز گذشته. خداحافظی می کنم تا وقتی دیگر. در راه اما ذهنم آرام نمی گیرد، خوشحالم 
که جامعه بانوان زرتشتی چه در تهران چه در یزد و چه در شهرهای دیگر، امروزه با ایجاد نهادهایی 
مستقل و با صرف وقت و انرژی، خودشان برای افزایش سطح مهارت ها و دانش هایشان دست به 

کار شده اند.
جامعه زرتشتی جامعه ای است غنی از منش و فرهنگی دیرینه با فلسفه ای عمیق و در چنین جامعه 
ای  از زنان برابر با مردان در سروده های جاودان گاتها یاد شده است، زمانی زنان بر پهنه ایران 
زمین حکم فرما بوده اند و همچنان نیز در گذر زمان تا روزگار ما به رغم نامالیمات تاریخ توانسته 
اند همواره در راه پویایی خویش گام های استواری بردارند.اما آنچه روشن است اهمیت حمایت 
مسووالن، اطالع رسانی به موقع و مناسب و در نهایت همراهی بیشتر بانوان زرتشتی با فعالیت های 
این نهادهاست تا به آرمان واالیشان برای رسیدن به آگاهی و آرامش که یکی از ارکان بنیادی 

آموزش و پرورش آیندگان است ،دست یابند.   

بانوان زرتشتی قدم در راه 
آینده بهتر
  سیما دینیاریان 
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فــرهنــگ

همچون  اخالقی  دینی-  متون  پایه ی  بر 
برای  والدین  اندرزنامه ها،  و  اوستا  گات ها، 
باید  شایسته،  و  نیک سیرت  فرزندانی  داشتن 
خصلت  و  ویژگی  چندین  پرورش  راه  در 
خود  فرزندان  وجود  در  نیک  و  بنیادین 

کوشش بسیار کنند، که عبارتند از:
 ایمان به دین، دینداری و پارسایی: 
همسران،  درست  »رفتارهای  موضوع  در 
از  یکی  که،  آوردیم  خانواده«  پایداری  رمز 
ویژگی های یک همسر شایسته، دین داری و 
باور به دین در اوست.)گاتها- هات 53 بند 4( 
بنابراین بر همه   ی پدران و مادران بایسته است 
بذر  و  بهی  دین  به  ایمان  اوان کودکی  از  تا 
پارسایی و دینداری را در وجود فرزند خود 
بپرورانند تا در وجود کودک نهادینه شده و 
در  هنگامه ی جوانی و آغاز زندگی مشترک 
خویش، از این خصلت نیکو برخوردار باشد.   
»و ترا گویم پسر من... در ایمان به دین بسیار 
و  دانایی  خرسندی  بزرگترین  چه  کوش 
بزرگتر )از آن(، امید مینو است.«                                                                                              
)از اندرزهای موبد آذرباد ماراسپندان(

در اندرزهای پیشینیان آمده است که: »فرزند 
پارسا بهتر است«  و در بخشی دیگر از همین 

اندرزنامه آمده: » به داد و دین باید رفتن.«
»فرزندان خود را به دین عالقمند کنید تا در 
حیات و مرگ با سعادت هم آغوش گردند.« 
)پستالوجی(

که:  هست  نیز  حکیم  لقمان  اندرزهای  از 
»فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز.«

 فرهنگ خواستاری: بنا بر تعریفی که 
درباره ی فرهنگ و اهمیت آن در اندرزنامه ی 
در  فرهنگ  است؛  آمده  ماراسپندان  موبد 
هنگامه ی آسایش و راحتی)=فراخی( به مانند 
سختی،  زمان  در  و  پیرایه(   =( زینت  و  زیور 
نیاز،  روزگار  در  و  امن  پناهگاهی  همچون 
همان  تنگی،  زمان  در  و  یاور  و  دستگیرنده 
از  بنابراین  است.  کسب(  و  کار  پیشه)= 
باید  مادر  و  پدر  که  بایستگی هایی  دیگر 
برای تثبیت آن در وجود فرزند تالش کنند؛ 

فرهنگ خواستاری است:
مهل  فرهنگ  از  جدا  خویش  فرزند  و  »زن 
که ترا تیمار و رنج گران بر نرسد، تا پشیمان 

نشوی.« 

فیزیکی  مهارت های  و  ورزیدگی  همچنین 
آدمی  مثبت  داشته های  از  یکی  جسمانی  و 

است:
که چون کاهلی پیشه گیرد جوان

بماند َمنِش  پَست و تیــره  روان
)شاهنامه ی فردوسی(

قوای  پرورش  که  است  آشکار  بنابراین 
یکی  فرزندان  و  کودکان  بدنی  و  جسمانی 
قبال  در  مادر  و  پدر  مسئولیت های  از  دیگر 

فرزندان خواهد بود:
تیر روز کودک به تیراندازی، نبرد و سواری 

آموختن فرست.«      
)از اندرزهای انوشه روان آذرباد ماراسپندان(

 عشق و مهرورزی: »ای مزدا! کسی که 
همیشه به اندیشه ی ایمنی و سود خویش است 
چگونه به جهان خرمی بخش مهر خواهد ور
زید؟...«                                                                                    
)گات ها هات 50 بند ۲(

مهر و عشقی که از سر فروتنی و از صمیم قلب 
بروز می کند یکی از نیرومندترین پیوندهایی 
این  ایجاد می شود، خواه  بشر  میان  است که 
پیوند از نوع زناشویی باشد خواه دوستی میان 
خانواده  اعضای  میان  مهر  خواه  و  انسان  دو 
ناگسستنی،  پیوند  این  فرزندان.  و  والدین  و 
ضمانتی  و  شکل گیری  زمینه ساز  می تواند 

برای بقای یک خانواده سالم باشد. 
»کسی که در پرتو خرد مقدس به بهترین راه 
روی  از  و  مهرآمیز  گفتارش  و  کند  زندگی 
را  نیک  کارهای  دستش  دو  با  باشد،  خرد 
انجام  را(  آرمیتی  کارهای  ایمان)=  روی  از 
)الهام  او  به  اندیشه  یک  تنها  و  داد  خواهد 
خواهد شد( که مزدا پدر راستی است.«                                                  
  )گات ها - هات 47 بند ۲(

به  با کتک  نمی توانید  را  تربیتی  هیچ  »تقریبا 
کودک بدهید، اما آنچه با مهربانی می توانید 
از کودک بگیرید بی حد است.«                                                                                           
) آسترید لیندگرن(

بروز این مهر و عشق نیاز به ابزاری دارد به نام 
زمان یا فرصت. زمان دادن و فرصت بخشیدن 
والدین به خود، برای حضور در کنار اعضای 
خانواده، به ویژه فرزندان و نشان دادن اهمیت 
دارند،  آنها  به  نسبت  که  عشقی  و  مهر  و 
از نوع  پدیدآورنده ی حسی سازنده و مثبت 

دلگرمی، امیدواری، اعتماد و احترام و عشق 
در وجود فرزندان است.

راسخ  اعتقاد  من  می نویسد:«  کاوی  استفان 
به سختی در  ما  از  دارم که چنانچه هر یک 
نادیده  از خانه کار کند و خانواده را  خارج 
مانند آن است که صندلی ها  بگیرد؛ درست 
مرتب  تایتانیک  کشتی  عرشه ی  روی  را 
قعر آب  در  زودی  به  اینکه  از  غافل  بچیند، 

فرو خواهد رفت.«

و  معرفی  شناخت،  با  است  بهتر  چه  بنابراین 
و  درست  رفتاری  الگوهای  ساختن  پیاده 
اخالقی و بر پایه ی اصول دینی در خانواده ها، 
دورنمایی روشن و پر امید را برای جامعه ی 

خود به تصویر بکشیم.

یاری نامه:
- خرده اوستا، برگردان از دین دبیره، به کوشش 

استاد رشید شهمردان.
ذوالفقاری،تهران،  حسن  امثال،  -داستان های 

انتشارات مازیار، 1384.
مقدمه  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  -شاهنامه ی 
سازمان  فروغی،  علی  محمد  از  حال  شرح  و 
انتشارات جاویدان، چاپخانه ی علمی،چاپ دهم، 

.1377
می اندیشید،  که  هستید  آنی  از  عظیم تر  شما   -
تهران  دهم،  چاپ  سبز،  بهار  نشر  لعلی،  مسعود 

.138۲
طبع  و  تصحیح  اساس  بر  سعدی،  کلیّات   -
بهالدین  کوشش  فروغی،به  محمدعلی  شادروان 

خرمشاهی، تهران، انتشارات دوستان، 1383.
اشوزرتشت،  اندیشه برانگیز  سروده های  -گاتها، 
کوشش  به  آذرگشسب،  فیروز  موبد  برگردان 

کانون دانشجویان زرتشتی.
- متن های پهلوی، جاماسب جی دستور منوچهر 
میراث  عریان،سازمان  سعید  پژوهش  جی...، 

فرهنگی کشور، تهران 138۲.
- مینوی خرد، ترجمه ی احمد تفضلی،به کوشش 

ژاله آموزگار، نشر توس، تهران 1379.
و  بزرگان  سخنان  سخن،چکیده ی  هزار   -
جعفری نیا،  محمدرضا  اهتمام  به  اندیشمندان، 

انتشارات نسیم کوثر، چاپ دوم، قم، 1390.

)اندرز انوشه روان آذرباد ماراسپندان(
خرد  خردورزی:  و  اندوزی  دانش   
در  که  است  خواسته هایی  همه ی  از  بهتر 
خرد  از  که  انسانی  هر  و  دارد  وجود  جهان 
بهشت  از  بهره اش  دارد،  بیشتری  بهره وری 
بیشتر است. دانش و کاردانی گیتی و فرهنگ 
و آموزش در هر پیشه و همه ی ترتیبات امور 
مردِم روزگار، به خرد است)برگرفته از کتاب 
مینوی خرد( و دردمند کسی است که خرد 

ندارد.) از اندرزهای پیشینیان(
فردوسی  دانش،  و  خرد  اهمیت  باب  در 

بزرگ چنین می سراید:
خرد برتر از هرچه ایزدت داد
ستـایش خـرد را به از راه داد

خـرد افـسر شـهریــاران بُـَود                                                                
خـرد زیـور نــامـداران بُـَود

ازو شـادمانی وزو مردمی ست                                        
ازویت فزونی، وزویت کمی است...

چنین است که اهمیت تشویق فرزندان و فراهم 
آوردن زمینه های الزم برای کسب دانش و بارور 
ساختن نیروی خرد در وجودشان)=خردورزی(، 

یکی از مسئولیت های بزرگ والدین است.
»اگر ترا پسری باشد به کودکی به دبیرستان 
خور  است...  چشم روشنی  دبیری  چه  ده، 
روز، کودک به دبیرستان کن تا دبیر و فرزانه 
باشد ... و ترا گویم پسر من، که خرد بهترین 
خوشبختی برای مردمان است.«                                                                                
) اندرز انوشه روان آذرباد ماراسپندان(

و  بدن  داشتن  مهارت :  و  ورزیدگی   
زیرا  است.  الزم  کسی  هر  برای  سالم  جسم 
تا تن تندرست نباشد، روان نژند و ناکارآمد 
خواهد بود و برعکس. بدین خاطر است که 
زرتشتیان در دعای روزانه ی خود می خوانند: 
مینومان  تن،  کامه ی  به  باد  بِکامه  گیتی مان 

بکامه باد به کامه ی روان.
 » این چند مردم را باید توانگر شمرد: یکی 
آن که به خرد کامل و دوم آنکه تنش سالم 
است و در ایمنی زندگی می کند...«                                                                                      
)کتاب مینوی خرد(

نیز  پیشینیان  اندرزهای  پهلوی  نوشته ی  در 
آمده است که؛ خواسته)ثروت( و تن درستی 

بهتر است.

پس از دوران نبردی طوالنی، تیموریان در 
ایران بر تخت نشست و هنوز نفیر جنگ و 
در گوش مردمان این سرزمین پیچیده بود 
اما در همین میان، تیموریان سودای هنر و 

خنیاگری در سر داشتند.
در زمان زمام داری تیموریان و به کوشش 
شاهانش، مدارسی در جای جای ایران دایر 
به  تیموری  شاهزاده  شاهرخ،  میرزا  شد. 
ساخت و ترویج این مدارس بسیار کوشید 

و هرات را مهد هنر و علم قرار داد.
و  فقها  که  بود  مدارس  همین  در   
سعدالدین  موالنا  همچون  دانشمنداني 
محمد  چشتي،  الدین  قطب  تفتازاني، 

ی
ـیق

وس
مـ

چه 
ـخ

ری
ـا

ت

معین  ابرو،  حافظ  هروي,  ترمذي  
واعظ  حسین  موالنا  واهي،  محمد  الدین 
تدریس  به  جامي  عبدالرحمن  و  کاشفي 
بحر  همچون  تفسیرهایی  و  پرداختند  مي 
و  االرواح  کشف  الشفا،  کتاب  مواج, 
همین  در  االمیر  لتحفه  التفسیر  جواهر 

روزگار نگاشته شدند.
می  دوران  این  برجسته  ادیبان  جمله  از 
او  برد.  نام  را  مراغه ای  عبدالقادر  توان 
عود  دست  چیره  نوازنده  اینکه  بر  عالوه 
هم  نقاشی  و  شعر  نویسی،  در خوش  بود 
لقب  دلیل  همین  به  او  و  داشت  مهارت 
معلم ثانی در موسیقی را از آن خود کرد. 
مقاالت  و  نظریات  حتی  دوره  این  در 
شد.  بیان  موسیقی  درباره  ای  برجسته 
صفي  موسیقي،  پرداز  نظریه  بزرگترین 
خلیفه  خدمت  در  که  بود  ارموي  الدین 
بغداد به علت مهارت در نوازندگي تنبور 
بود  گرفته  قرار  هوالکوخان  لطف  مورد 
که این گواهی بر جایگاه واالی موسیقی 

در این دوران است. در این زمینه می توان 
اش  مقاله  و  سعید  ابن  پردازی  نظریه  به 

درباره موسیقی نیز اشاره کرد.
المعارف  دایره  یک  المولي،  بن  محمد 
موسیقي و یک رساله مهم موسیقي به زبان 
قرن  طی  که  التحف«  »کتر  نام  به  فارسي 
پانزدهم میالدي نوشته شده بود، را تکمیل 
کرد. از همین کتاب می توان دریافت که 

موسیقي  ادوات  و  آالت 
در  ایراني  مجالس  در 
و  ایلخاني  دوره  طول 
تیموري عبارتند از: عود، 
بزرگ،  چنگ  رباب، 
که  تنبور  و  ني  قیچک، 
البته ابن غیبي نیز یک نوع 
کمانچه و یک نوع تنبور 
و دف و رباب و ني و نفیر 

را به آن اضافه کرد.
شگرف  تحوالت  این  با 
می  موسیقایی  و  هنری 

موسیقی  و  هنر  که  گفت  توان 
شرق  در  بلکه  زمین   ایران  در  تنها  نه 

پردازان  نظریه  نمود.  ویژه  ای  جلوه  نیز 
هنری، این دوره از تاریخ موسیقی را مهد 
شکوفایی هنر می دانند که توجه جهان به 
هنر شرق و به ویژه به این نوع از تفکرات 
تفکرات  و  نظریات  از  بیش  هنری شرقی 

غربی، جلب شد.

موسیقی در 
دوران تیموریان )1(

 تـوریـا

برای داشتن جامعه ای  سالم، به سالمت خانواده ها بیندیشیم )3(

رفتار درست والدین، راه نجات نسل ها
  موبدیار دکتر راشین جهانگیری
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داستـان
خورشیدبانو)23(

 فرانک مهربانی

زد و رفت. می خواست باد به سرش بخورد. داشت در بعد هم در را به هم 
در دلش ناله می کرد:آن خانه خفه می شد، 

نیست  کسی  خدایا!  که براش حتی درد دل کنم. دلم پوسید! یعنی همه زن های - 
را  من  مشکالت  دارند؟! شوهردار 

باید  کرد.  تندتر  را  هایش  پیش از ظهر می رسید تا جایش را عوض کند. جایی که کار می قدم 
کرد کوچک بود و او هم آنجا غریب بود و کسی را نمی شناخت و از اینکه کار قبلی اش را از دست 

داده، ناالن و دلتنگ شد.
باران شروع به باریدن کرد و ...

روزهای مهر ایزد مثل باد گذشتند. مهمانی های چند شب برای مردان سرگرمی و برای زن ها توی هوای 
سرد، با پخت و پز و شست و شو سر جوی آب، همه گذشتند.

سر جوی آب صبح ها مثل هر سال دو طرفش پر می شد از زن های پیر و جوان که یا داشتند ظرف و 
دیگ می شستند یا شکمبه و کله پاچه پاک می کردند تا برای شب بار بگذارند. هوا این چند روز سرد 
بود اما برف نمی آمد. دلخوشی خانم ها به تعریف شب گذشته بود و اینکه چه گفته و چه پخته بودند و 
چه مزه ای می داد. سر منشا آب جوی دل زمین بود. آب از میان سنگ ها قل می زد و از وسط ده عبور 
می کرد یا به تعبیر دیگر ده را دو طرف جوی آب ساخته بودند، چون به قولی هر جا آب است، آبادی 

هم هست. اهالی روستا به تازگی لوله کشی آب به خانه ها برده بودند. 
با این وجود باز اهالی روستا دوست داشتند سر جوی آب، شستشو را انجام دهند لباس ها به یک موج 
شسته می شدند، همین طور ظرف و ظروف. اما همیشه هم جوی آب تمیز و زالل نبود، گاهی آب از 
پر کاه پر می شد.  بهترین موقع استفاده از جوی، صبح زود یا موقع ظهر بود. خانم های مسن تر اعتقاد 
داشتند ماهی های کوچکی که در آب، باال و پایین رفته و مواد غذایی را می خورند باعث تمیزی آب 

می شوند.
خورشید بانو به واسطه درس پرستاری که خوانده بود و درباره آلودگی آب ها و وجود بیماری ها در 
آن می دانست، سعی می کرد پس از شستن ظروف و لباس ها در جوی آب، آنها را زیر شیر آب لوله 
کشی، آب کشی کند که این کار او برای کیان خوشایند نبود و همیشه با کنایه از کارهای عروسشان 

حرف می زد.
خورشیدبانو گوشه پرده را کنار زد و از پشت پنجره اتاق پرستاری که مخصوص کارکنان بود، بیرون 
را نگاه می کرد. بیمارستانی که در آن کار می کرد خیلی کوچکتر از محل کار پیشی اش بود. باغ و 
باغچه ای نداشت و یک ساختمان یک طبقه با چند اتاق و یک سالن برای انتظار بیماران، یک حیاط 
کوچک جلو ساختمان که به یک در چوبی نیمه باز می رسید و آن هم به یک خیابان که تنها محل 
رفت و آمد به همان در منتهی می شد. خورشید بانو امیدوار بود، امروز خداداد بیاید دنبالش چون آنطور 
که جسته و گریخته از حرف هایش در مهمانی های شبانه خانه اقوام شنیده بود، او بعد از مهر ایزد به سر 
کارش بر می گردد. دیگر صبر و تحملش تمام شده بود چون حتی فرصت نکرده به تنهایی دو کلمه با 

شوهرش حرف بزند.
خورشید بانو به خاطر آورد آن روز صبح شنبه زود از خواب بیدار شده بود. نگاهی به کنارش انداخت و 

دید رختخواب خداداد خالی و در نیمه باز است.، بعد هم صدای پایش آمد که وارد اتاق شد. 
خورشید بانو احوالش را پرسید و شوهرش سری تکان داد و آمد که در رختخواب بخوابد، خورشید 

بانو بی مقدمه گفت:
- یادته روزی که اومدی گفتم باید مطلب مهمی بهت بگم؟ 

خداداد خواب آلوده و بی حوصله بود اما سکوت کرد تا ادامه حرف همسرش را بشنود. خورشید بانو 
دهانش را باز کرد که برایش از بچه دار شدنشان بگوید که متاسفانه در اتاق را کوبیدند و کیان سراسیمه 

وارد شد و شروع کرد که:
-  امروز مادر حالش خوب نیست و امشب هم مهمون داریم و فالنی و فالن کس همه می آیند. بعد 
پشت چشم نازک کرد که خودت می دونی! پسر خاله بابا را خوب تحویل بگیر و بعد ریز ریز خندید.

خداداد بلند شد سر به زیر انداخت و به دنیال خواهرش بیرون رفت. و خورشید بانو ماند و رختخواب 
پهن شده که باید جمع می کرد. 

در را که باز کرد آفتاب به سمت شرقی اتاق خانه می تابید. ساعت شماطه ای را نگاه کرد، نزدیک 
هشت صبح بود. آن را کوک کرد و در طاقچه باالی رختخواب گذاشت. صدای تیک تیک ساعت 

در سرش می پیچید، باید صبحانه می خورد و با عجله سر کارش می رفت....
خورشید بانو پالتو پوشید، جوراب های پشمی اش را به پا کرد و شال گردن زرد و مشکی اش را هم 
سرش کرد و خود را در آیینه عروسی اش روی طاقچه نگاه کرد. یاد شانزده سالگی خودش افتاد. 
چرخی زد، کیفش را برداشت که به راه بیفتد. در را باز کرد، خداداد کنار باغچه دست و رویش را می 

شست، فکری به نظرش رسید و از او پرسید: 
- تو کی بر می گردی شهر؟ 

- فردا صبح یا شب، هر وقت اتوبوس بیاد. 
خورشید بانو دوباره پرسید:

- امروز ظهر که کارم تموم میشه می رسی بیای دنبالم؟
خداداد در حالی که داشت فکر می کرد، نگاهش کرد. در دلش گفت خودت بیا با من چی کار داری؟!

ولی دید خورشیدبانو در حرفش مصمم است.

خورشیدبانو سرش به کارهای خانه گرم شد و گذشت زمان را حس نکرد. اما وقتی بوی شوربا از داخل 
آشپزخانه بلند شد، دانست که دیگر وقت ناهار است. زیر دیگ سنگی را کم کرده و کمی ذغال بر در 

آن گذاشته بود تا کم بجوشد.
باید به سراغ خداداد می رفت و موضوع را می گفت، چون می دانست که هر شب منزل یکی از اقوام 
آنان، عمو، همسایه که از قضا فامیل هم بود و شب آخر همه منزل پدری خداداد مهمان می شدند. در 
این چند روز مهر ایزد در مهمانی ها نمی توانست به خداداد بگوید و بعد از مهر ایزد هم حتما خداداد می 

رفت شهر و اگر دیر خبر بارداری او را می شنید گالیه می کرد.
خورشیدبانو سرش را میان دستانش گرفت و روی پسکم جلو درخت انار خشکیده بی برگ نشست، 
چشم هایش خیره ماندند. ولی یکهو بلند شد و تصمیم گرفت برود و شوهرش را بیدار کند اما همین 
که در را باز کرد با تعجب دید که مادر و خواهر شوهرش کنار هم نشسته و با خداداد  مشغول حرف 

زدن هستند!
خورشیدبانو دیگر نمی دانست چه کند. نگاهشان کرد و آنها حتی تعارف هم نکردند که او بنشیند. معلوم 

بود دارند حساب و کتاب می کنند و مطلب مهمی برای خودشان است.
خورشیدبانو دیگر نتوانست تحمل کند و وارد اتاق شد و بعد هم از آنجا به اتاق پشتی رفت. با سرعت 
پالتوی بلند طوسی مشکی را که خیلی دوست داشت پوشید، شال گرم آبی رنگش را سرش کرد. کیف 

و کفش را برداشت که از اتاق خارج شود. مادر شوهرش پرسید:
- مگه امروز مرخصی نداشتی پس با عجله کجا میری؟!

خورشیدبانو در حالی که سعی می کرد آرام باشد بدون اینکه نگاهش کند گفت:
- بعد از ظهر میرم سر کار. آبگوشت هم حاضره بفرمایید! 

خواندیم که :
حدود یک ماه بود که او از خانه اش در شهر به روستای خداداد آمده بود آن هم در زمستان. او منتظر آمدن 

شوهرش بود! 
به حالت نیمه خواب شنید که در می زنند. سرش را از در بیرون آورد و تا آمد بگوید کیه! صدای پایی داخل 
کیچه آمد و سر و کله مردی خیس از برف پیدا شد. نگاهش کرد،  خداداد بود! پر از برف، عصبانی و اخمو! 

کفش هایش را در آورد و به اتاق مادرش رفت. 
صبحانه را که خوردند، کیان دست مادرش را گرفت و بیرون رفتند - مثل مهمان- توقع داشتند ظرف های 

صبحانه را هم خورشیدبانو بشوید.
خورشیدبانو هم رفت و کنار شوهرش نشست.و می خواست هر چه زودتر موضوع بچه دار شدن خودشان را 

بگوید پس پرسید:
- خوب چند روز مرخصی گرفتی؟ چقدر پیش ما می مونی؟ یه ماهه که من اینجام.

بقیه حرفش را نزد و خداداد هم چشم هایش بست...
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این روزا من خیلی خوشبخت شده می باشم . از وقتی که مامانم شیرش را برمن حالل کرده می 
باشد اصال انگار وارد بهشت شده می باشم . از وقتی من به راه راست رفته ام این بابایم هی مث 
شیطون میخواهد من را منحرف کند . اصال همه اش دنبال شر میگردد. یکی از کارهایش این می 
باشد که دوشنبه شبها به جای اینکه بنشیند برنامه نود را ببیند هی میرود تو جلسه انجمن و فضولی 
این  باشد. تو همین یک ماهه حسابی سر  نود درست کرده می  برنامه  پا  می کند وخودش یک 
زمین کنار کتابخونه یگانگی کلی بحث وجدل در خونه ما راه انداخته می باشد. هی میاید میرود 
تمام  انجمن  است  ماه  باشد که یک  می  این وسط چه خبر  نیست  معلوم  می گوید  و  ما  مخ  رو 
به صرفه  برایمان  بخریم خیلی  باشد. یک هفته می گویند  این زمین گذاشته می  را روی  وقتش 
است و یک هفته می گویند نه بدردمان نمی خورد . من واسه اینکه از راه راست ، کج نشوم اصال 

حرف های بابایم را گوش نمی کنم .
باشد می خواهد من  به راه راست هدایت شدن یک مریضی بدی می  بابایم چون فکر می کند 
را به سفر زیارتی تفریحی ببرد تا خدا شفایم بدهد. او می گوید به همراه او ومامانیم به پیرسبز و 
یزد برویم تا هم هوایی عوض کرده باشیم و هم زیارتی رفته باشیم . من خیلی بابایم را دوست 
بابایم می گوید  . او یک مشت دوست در یزد میدارد که همه اورا دوست می دارند.  می دارم 
وقتی به یزد برویم دیگه الزم نمی باشد کلی هزینه هتل و غذا بدهیم چون می توانیم برویم خونه 

دوستانش . 
به خانه آنها  برویم  تا  به دوستانش زنگ می زند  بابایم  باشیم  به یزد رسیده می  اتوبوس  با  وقتی 
بابایم اورا پیچانده می باشند .  بابایم می خندیم . تمام دوستان  ولی بعدش کلی من و مامانیم به 
یکی می گوید همین امروز به یک سفر کاری رفته می باشد اون یکی می گوید چند روزی برای 
باشد. آخیش  نمی  موبایلش را جواب داده  اون یکی که اصال   . باشد  به کرمان رفته می  تفریح 
دلم خنک شده می باشد . تمام این حال گیری ها به خاطر گوش نکردن بابایم به حرف های آقا 

بزرگتر ها می باشد. 
ای  اول یک صبحونه  تا  برد  می  هتل صفائیه  به  مارا  نشود  این ضایع  از  بیشتر  اینکه  واسه  بابایم 
بخوریم . هتل صفائیه خیلی با کالس می باشد همه در رستوران هتل، یهویی به میز صبحونه حمله 
ور شده می باشند من اول فکر می کنم که در آنجا آش و سیروگ داده  می باشند ولی وقتی می 
رسیم می بینیم چقدر چیزای خوشمزه روی میز می باشد. بعد از صبحونه با یک ماشینی که بابایم 
کرایه کرده می باشد به سمت پیرسبز راه افتاده می باشیم . هوا با اینکه پاییز می باشد ولی خیلی 
گرم می باشد .بابایم هی غر می زند که چقدر هوا گرم می باشد و مامانیم عصبانی می شود و می 
گوید: بهتر است از االن به هوای جهندم عادت کرده باشی. من خیلی از حال گیری مامانیم لذت 
هایی  باشی یک حالگیری  را گوش کرده می  ها  بزرگ  آقا  وقتی حرف  اصال   . باشم  برده می 
میتونی بکنی که هیچ کس جرات جواب دادنش را نمی دارد. وقتی به پیرسبز می رسیم می بینیم 
بابایم می گوید اینها توریست غیر زرتشتی می باشندکه برای دیدن   . کلی آنجا شلوغ می باشد 
پیر به آنجا آمده اند. همین که داریم پله ها رو باال می رویم تو یکی از خیله ها چندتا دختر و پسر 
دارند بازی کرده می باشند! مامانیم چشم هایم رو می گیرد که یک وقت از راه راست خارج 
نشوم . بازکه باالتر می رویم می بینیم یک مشته آدم درحال سیخ کردن جوجه و ... می باشند.  
مامانیم گوش و چشمم را می گیرد تا یهویی شیطون از این دوطرف وارد روحم نشود. وقتی به 
پیر می رسیم آقا خادم پیر به ما می گوید که باید بلیط خریده باشیم ولی بابایم با زبان دری با آقا 
خادم حرف می زند و  او بی خیال پول گرفتن از ما می شود . خیلی جالب می باشد از اونهمه 
ماشین وآدمی که ما تو پله ها وپائین دیده می باشیم فقط چند نفری داخل پیر می باشند . بابایم 
می گوید اینجا چون پول می گیرند خلوت می باشد . بعد از اینکه کلی با خداجونم حرف زده 
اینقدر سرشان شلوغ می  . اون دختر و پسرها هنوز  باشیم  افتاده می  پائین راه  باشم به سمت  می 
باشد که اصال خداجون را یادشان رفته می باشد . بابایم قبل از اینکه من غیرتی شوم و بروم آنها را 
به راه راست هدایت کنم دست من را می گیرد و می برد پائین . او می گوید در مسائل خانوادگی 
دیگران نباید دخالت کرده باشی.مامانم هم می گوید: به نظرم اینها هم کتاب دینی اولشان مورد 
منکراتی داشته می باشد ولی انجمنشان حواسشان نبوده است بهتره تا آقا مدیر پیرسبز یک گشت 

ارشاد تو این روزا اینجا راه بندازه .
بعد سوار ماشین می شویم به سمت یزد راه افتاده می باشیم . بابایم چون می بیند دیگر پول زیادی 
نمی دارد و جایی هم نداریم تا شب به آنجا برویم، ما را به راه آهن می برد تا برگردیم تهرون. 

شب هوای قطار خیلی سرد می باشد . بابایم باز شروع می کند به غر زدن و مامانم بهش می گوید: 
عزیزم یک کم تحمل کن وقتی میری جهندم کلی گرم میشی . وای خداجونم  من کشته مرده 

مامانیم می باشم . اصال سفر بدون حالگیری ، حال نمیده . 
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   افقی
1- نام پدر گرامی اشوزرتشت – اجباری نیست ولی نماینده ماست .

۲- پزشک ایرانی – حیوانی بار کش.
3- آب گوجه غلیظ شده – ظرفی که در آن شراب صاف می کردند – خلیج همیشه 

...... – دختر ترکی .
4- نام پدر زال – منجییان بشر در دین زرتشتی – ضمیر متصل .

5- شب بلند سال – شایستگی – چیره دست .
6- هستی بخش،آفریننده – مواد تقویت کننده زمین – واحد اندازه گیری مسافت .

7- مژده – نیاز .
8- تیردان – شرم .

9- به گردن ورزشکار انداخته می شود – فرومایه، پست .
10-  تفسیر کتاب زند – قسمتی از پا – بارگاه .

11-  دربند – انداختن – سکه دارد .
– سازمان جاسوسی  بود  از دختران جمشید که اسیر ضحاک  – یکی  1۲-  کیش 

آمریکا .
13-  عدد فوتبالی – خنک کننده – قفل درهای قدیمی – واحد سطح .

14-  مارکی بر ساعت – گلی خوشبو .
15-  نام قدیم شهر یزد – کتابی از صادق هدایت .

   عمودی
1- زرتشتیان هندوستان – کاخی در تخت جمشید .

۲- قسمتی از بدن – قاره کهن .
3- خاک صنعتی – گردآوری شده – آذین شده – چاشنی ساالد .

4- هوس آبستن – نام یکی از پسران اشوزرتشت – پادشاه .
5- آشنا – بهانه – جالل .

6- نماد شهریاری بد و دشمن شهریور – ستون کشتی – زبان رایج در زمان ساسانیان.
7- نگهبانی – قطاری از حرف دوازدهم فارسی .

8- مددکار – نوعی پارچه .
9- نداشتن چیزی – تیری که با کمان انداخته شود .

10-  در امانت روا نباشد – اندوه – میوه مربایی .
11-  نوعی شیرینی – واحد ظرفیت الکتریکی – نقاب دار معروف .

1۲-  خشکی – دژ ساخته دست جمشید – ظرف لباسشویی ولی برعکس .
13- ضمیری است – یکی از لبنیات – پوسته برنج – حیوان وفادار .

14- پدر ضحاک – به معنای نجیب وجوانمرد .
15-  کتابی از گی دو مو پاسان – گوهر دریایی.

جـدول

از شخصیت  یکی  نام  به  کردن جدول،  کامل  با 

های معاصر زرتشتی دست پیدا خواهید کرد .

سـفـرنـامـه
  کودک نفهم

  سهراب باستانی
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 زیــارت

تابستان ها وقتي براي خواب و فرار از گرما به 
اي  مادرم دقایقي گوشه  رفتیم،  بام مي  پشت 
مي ایستاد و با خود زمزمه ای مي کرد، نمي 
نگاه  یزد  سوي  چهار  به  گفت.  مي  چه  دانم 
شد  مي  سینه  به  دست  هم  گاهي  و  کرد  مي 
مثل  ما  بام  پشت  اطراف  کرد.  مي  تعظیم  و 
به  ها  بام  و پشت  نداشت  دیوار  ها  اکثر خانه 
به  دارد  کردم  مي  فکر  اوایل  بود.  وصل  هم 
دیدم  بعدها  ولی  کند،  مي  سالم  ها  همسایه 
کسي جلوی او نیست. چند بار به او نزدیک 
شدم و از البالي نجواهایش فهمیدم که کسي 
را صدا مي زند. یا پیر سبز! یا پیر نارستانه! و 
...! نمي دانم چه درخواست مي کرد، ولي می 
است.  نشده  عوض  ها  خواسته  امروز  تا  دانم 
مثال  کنند.  مي  دعا  دیگران  براي  افراد  بیشتر 
پدر و مادرها براي بچه ها آرزو می کنند که 
خوشبخت شوند، زن و شوهر خوبي نصیبشان 

شود و در کار و کسب موفق باشند. 
به کوه  از دست دشمن  آنها  مادرم مي گفت: 
به  اند،  بردند. دل سوخته  پناه  هاي اطراف یزد 
خدا نزدیکند و مراد مي دهند. من هم در عالم 
بچگي وقتي به کوه هاي اطراف یزد نگاه مي 
کردم، به این پیران مي گفتم: کاشکي پدرم از 
مسافرت بیاید تا مادرم این قدر زحمت نکشد 
یا مثل دختر قصه مشکل گشا، که همیشه به آن 
گوش مي دادم، شاهزاده اي بیاید، ما و اهالي این 

محل را از این سختی نجات دهد.
در آن روزها یک روز مادرم گفت: شیرین )نام 
مستعار( از هندوستان آمده، بیا با هم برویم، شاید 
پدرت نامه اي یا چیزي فرستاده باشد و اگر هم 
نفرستاده احوالي از او بپرسیم. رسم بود کسي که 
از هندوستان مي آمد تا چند روز عالوه بر فامیل 
ها، کساني هم که فامیلي در خارج داشتند، به 
دیدني مي رفتند تا دیداري تازه کنند. آن روز 
من و مادرم به محله مجاور به دیدن شیرین رفتیم. 
زني چاق و قد بلند و سفید پوست، گوشه پسکم 
روبروي  هم  نفر  چند  بود،  نشسته  فرش  روي 
او نشسته بودند. من و مادرم بعد از احوالپرسي 
نشستیم. او گفت پدرم را دیده و مژده داد که به 
زودي مي آید و یک بسته چاي هم فرستاده که 
ً  وقتي صندوقش را باز کند براي ما مي آورد. بعدا

ها  سال  هایش  بچه  و  شوهر  همراه  به  شیرین 
پیش به هندوستان رفته بودند. مادرم مي گفت 
سالي یک بار به ایران مي آید. مي گفتند وقتي 
مي رود با خود طال مي برد، چون طالي ایران 
ارزان تر است. یادم آمد که چند سال قبل از آن 
نیز یک مرد یزدي را در گمرک گرفته بودند 
و مي گفتند با خود طال مي برده، البته در چراغ 

خوراک پزي جاسازي کرده بوده!
چند روز بعد شیرین به خانه ما آمد و بسته هاي 
چاي فرستاده شده را برایمان آورد. چند نفر مرد 
و زن از محله ما آمدند تا با شیرین از هندوستان و 
کساني که آنجا هستند و وضعشان خوب است، 
پایان شیرین گفت که چند  صحبت کنند. در 
روز دیگر وقت پیرسبز است. من حاضرم »پدر 
خرج« شوم. از محله شما هرکس مي آید اسمش 
را بنویسد و نفري سه تومان از او بگیرید و تا آخر 
هفته به من بدهید. من ماشین کرایه مي کنم و  
همه چیز هم مي خرم. آنهایی که نذري دارند 
با خود بیاورند ولی خورد و خوراکشان با من. 
یادشان نرود لحاف و تشک همراه خود بیاورند.

قرار شد مهربان )اسم مستعار( اسم نویسي کند. 
به مادرم گفتم: من هم مي خواهم بروم پیر سبز. 
گفت: بچه باید همراه بزرگتر باشد. گفتم: شما 
پدرت  چون  نیست،  درست  نه  گفت:  بیا.  هم 
زیر  زدم  پیرسبز.  بیایم  تنها  من  است  مسافرت 
مادرم  تا راضي شد.  اینقدر گریه کردم  گریه. 

پارس  شمارگان  از  تعدادی  متاسفانه 
از  پالک  و  نشانی  تغییر  دلیل  به  نامه 
همه  از  لذا  شده  برگردانده  پست،  طرف 
همکیشان گرامی که تغییر پالک داشته یا 
محل سکونتشان تغییر کرده خواهشمندیم 
نـشـانی جدیـد و کـامـل خود را  به 

پسـت الکترونیـکی  : 
 ، info@parsnameh.ir

تـلفـن  :  0351-8210881  
و یـا دورنـگار :  0351-8210879 

اعـالم کننـد.

پیدا کند  را   اقوام  از  یکي  تصمیم گرفت که 
که به زیارت می رود و دست مرا به دست آنها 
بدهد. روز بعد معلوم شد که خرمن )نام مستعار( 
به همراه شوهرش، چون نذر گوسفند دارد، و 
چند نفر دیگر از اهالي محله نام نویسي کرده اند. 
شوهر خرمن با مادرم فامیل بودند. آنها چند راس 
گوسفند و مختصری کشاورزي داشتند. پسرش 
به تهران رفته بود و تنها دخترش کمي اختالل 

حواس داشت. 
مادرم پانزده ریال به خرمن داد و گفت: حاال که 
تو مي روي براي نذر دخترت، بچه مرا هم ببر، 
ثواب داره. او هم پذیرفت و گفت که اسمم را 
مي نویسد. مادرم گفت: هنوز ده سالش نشده، 
نصف  را  سال  ده  زیر  هاي  بچه  گفته  شیرین 

حساب مي کند.
روز شماري مي کردم. روز جمعه بود. مدرسه 
ها تعطیل شده بود ولي آن روز را یادم هست. 
در ماه خورداد لباس هاي شسته و پاکیزه ام را 
رفتم  داشتم.  خوبي  حال  زود  صبح  پوشیدم. 
زیارت  خواستند  مي  که  نفري  چند  سرکوچه 
آمده  دخترش  و  شوهر  خرمن،  همراه  بروند، 
داشتند.  پشت  به  چادرشبي  هرکدام  بودند. 
ناهار  براي  غذا  بندي  سفره  و  روکش  لحاف، 
داشتند و با هم صحبت مي کردند که تا محله 
مجاور راهي نیست. ولي بردن » چپش » مشکل 
را  االغش  ها  همسایه  از  یکي  شد  قرار  است. 
بیاورد و در بردن »چپش« و اثاثیه ها کمک کند 

تا آنها هم پاي پیر سبز براي او دعا کنند.
وقتي رسیدیم، اتوبوس دم آب انبار ایستاده بود. تا 
آن روز یکي دو بار سوار ماشین شده بودم، ولي 
آرام  شیرین  داشت.  تازگي  برایم  اتوبوس  این 
ایستاده بود و با ابهت با مردم احوال پرسي مي 
کرد. لباسش با زنان دیگر متفاوت بود. پیراهن 
بلند با شلوار و شالي دور گردن )پنجابي( ولی 
زنان دیگر که نسبت به مردها کمتر بودند، همه 
شوال و پیراهن و مکنا با رنگ هاي گوناگون 
پوشیده بودند. آن روز حس کردم لباس ها نوتر 
و تمیز ترند. مردان مسن هم پاکیزه تر به نظر مي 
رسیدند. وقتي همه آمدند، شیرین به راننده گفت 
وسایل مردم را باالي ماشین ببرد و محکم ببندد و 
با تاکید به او گفت که اگر تیکه اي از وسایل گم 
شود، ریالي کرایه اش را نمي دهد. همه ساکت 
بودند. چند نفر کمک کردند تا اثاثیه ها را باالی 
ماشین گذاشتند. وقتي همه چیز آماده شد شیرین 
مردها  و  بنشینند  ماشین  جلوي  ها  زن  گفت: 
عقب. مرغ ها، خروس ها، چپش و گوسفندي 
که از طرف مردم آورده شده وسط ماشین. بچه 

ها هم وسط ماشین!
همه سوار شدیم، درست به همان ترتیبي که او 
گفته بود. دو نفر از پنجاه یا شصت نفر مردي که 
آمده بودند، داخل ماشین چپانده شده، جایشان 
بروند و خود را  باالي ماشین  نبود. گفت آنها 
البالي لحاف و تشک ها قایم کنند تا در راه پیدا 
نباشند. راننده خواست اعتراض کند که شیرین 
گفت: اگر ژاندارم ها آمدند من خودم جوابشان 
را مي دهم. پیرمرد راننده حرفي نزد و ماشین به 
راه افتاد. به غیر از صداي مرغ و خروس ها که 
پاهایشان بسته بود و زیر صندلي ها افتاده بودند، 
صدایي شنیده نمي شد. آنها که روي صندلي 
نشسته بودند با هم حرف مي زدند و ما چند نفر 
بچه ها که وسط ماشین نشسته بودیم، انگار به 
جهانی تازه مي رفتیم. مردها هم وسط اتوبوس 
تعادل خودشان را هر طور بود حفظ مي کردند. 
اتوبوس وقتي از محله بیرون رفت و وارد جاده 
شد. جاده شوسه و خاکي بود. همه با هم صداي 
راهي  و  دادند  سر  شاباش«  »هاپیرو  خوشحالی 

زیارت شدیم.

  بهرام دمهری

   پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شماره چهل و یک - آبان 1391
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 
تلفن : 8۲10881 - 0351

دورنگار : 8۲10879 - 0351 - پیام نگار : 09355466415- 
صندوق پستی : 89195/154

info@parsnameh.ir : پست الکترونیکی
   پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد

 است  وهمه ی نوشته ها دیدگاه
 پارس نامه نیست.


