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معناي خاص و  اين روزها  رسانه و مطبوعات 
هر  ها در  اين روزها آدم  است.  يافته  اي  ويژه 
رسانه  از  راحتي  به  تحصیالتي  هر  با  و  سمت 
جريان  ،از  مطبوعات  آزادي  از  گويند،  مي 
همه  حق  دانستن  اينكه  از  اطالعات،  آزاد 
است. اين روزها خیلي ها به راحتي داد سخن 
اطالعات مي  و  اخبار  انتشار آزاد  و  از آزادي 
از  غافل  اند  شده  كارشناس  همه  انگار  دهند، 
يا يك نشريه  اينكه داشتن يك فضاي مجازي 
بسیار  تخصص  و  برابر  چند  مسوولیتي  چاپي 

مي خواهد. 
علم  نگاري  روزنامه  دنیا،  همه  در  روزها  اين 
بسیار پیچیده اي شده است با زير مجموعه هاي 
آموختگانش  دانش  كه  علمي   . بسیارتخصصي 
حتي، آنگاه حرفه اي مي شوند كه چند سالي 
را  كار عملي انجام دهند و تجربه كنند بايدها 
آنجا  عمل.  درمرحله  را  علم  اين  نبايدهاي  و 
يا آنجا  به رو مي شوند  با سران قدرت رو  كه 
كه موضوعي فرهنگي  واجتماعي را دنبال مي 
بیش مي  از  بیش  البته آن گاه است كه   . كنند 
واژه  تنهايی  به  آزادي  كه  فهمند  مي  و  دانند 
دارد  هر كس حق  اي كه  واژه  زيبا.  است  اي 
آن  كنار  در  و  كند  تعیین  برايش  مرز  و  حد 

شعار دهد.
انتشار  ما  كوچك  جامعه  در  حتي  روزها  اين 
بازتاب گسترده  اي در يك سايت خبري  نامه 
اي  گونه  به  شد  شروع  ها  وچالش  يافت  اي 
دادند.  ونظر  كردند   نقد  را  آن  بسیاري  كه 
انجمن  نشست  در  زرتشتیان  انجمن  ريیس 
بگويند  را  واقعیت  تا  خواست  خبرنگاران  از 
پیگیري  عمومي  روابط  طريق  از  را  خبرها  و 
بودن  كذب  از  مدرك  ارايه  با  نماينده  كنند، 

نامه منتشر شده گفت و....
چند روزي افكار عمومي جامعه به هم ريخت 
ها  حريم  كه  است  جدي  سوال  اين  حال  و 
بايد  با واژه آزادي مي توان و  كجا هستند آيا 
نیز  حريمي  و  مرز  يا  كرد  منتشر  را  مطلب  هر 
فقط  اگر   . دارد  وجود  قطعاً  كه  دارد  وجود 
كارمان  لوحه  سر  را  مطبوعات  قانون  فقط  و 
و  شود  مي  سخت  بسیار  كار  آنگاه  دهیم  قرار 
قانون  تفسیر  تنها  نه  كه  چرا  مشخص.  مرزها 
را  قانون  بايد  بلكه  است  قانونگذار    عهده  بر 
جامع و كامل ديد . در اصل 24 قانون اساسی 
در  مطبوعات  و  نشريات  اينكه   بر  تاكید  با 
حقوق  مخل  آنكه  مگر  آزادند،  مطالب  بیان 
اصل  اين  تفصیل  است:  ،آمده  باشند  عمومی 
و  خبر  تهیه  بنابراين  می كند.  معین  قانون  را  
خط  تنها  و  دفاع  قابل  است،  حقی  آن  انتشار 
قرمز مشخص و غیرقابل توجیه آن قانون است. 
به صراحت مي گويد:  قانون مطبوعات   4 ماده 
» هیچ مقام دولتي و غیردولتي حق ندارد براي 
فشار  اعمال  درصدد  مقاله اي  يا  مطلب  چاپ 
كنترل  و  سانسور  به  يا  و  برآيد  مطبوعات  بر 

 « نشريات مبادرت كند. 
 ،9 ماده   4 تبصره  اساس  بر  حال  عین  در  اما 
كه  مطالبی  يكايك  مسوولیت  صراحت  به 
گونه  هیچ  بدون   ، می رسد  چاپ  به  نشريه  در 
تاكید  و  است   مسوول  مدير  عهده  بر  تفسیري 
يا  نويسنده  مسوول،  مدير  بر  عالوه  شود  مي 
و  باشند.  پاسخگو  بايد  نیز  مطلب  نويسندگان 
نشريه  يك  مسوول  مدير  كه  است  گونه  اين 
عمیق  بینشي  و  دانش  داراي  بايد  سايت  يا 
نامه  يك  درستي  نا  يا  درستي  بتواند  و  باشد 

سـرمقـاله

من از بیگانگان 
بازگشت هرگز ننالم... راه  در  قدم  رنگ  هزار  خزان 

گذاشته و اين پادشاه فصل ها راهی است. 
گرامی  را  آغازش  مهرگان  فرخندگی  به 
داشتیم و از پس آبان، آذر را در شامی بلند 
به پايان می بريم. واپسین شامگاه پايیزی كه 

تنها دقیقه ای بیشتر ستاره ها مجال 
يك  همین  اما  دارند  نورافشانی 
دقیقه بهانه ای است برای گرد هم 
آمدن و به بزم نشستن. شبی است 
برای آرزوها را از سر شمردن، نقل 
شاهنامه  جاودان  های  داستان  از 
برخواندن، غزلی از حافظ به بهانه 
ی دل گشودن، تازه كردن ديدارها 
و هر چه كه زيبنده اين بزم آيینی 

است.
درظرفی  سرخ  ياقوت  ريزش 
تابستانی  طعم  چشیدن  بلورين، 
هندوانه در هوای زمستان، نقل و 
شیرينی به كام نهادن، عطر چای 
تازه دم و بهار نارنج، به هر روی 
و  سازيم  می  زيبا  را  سیاه  شب 
رسانیم.  می  خورشید  و  صبح  به 
چنانكه نیاكان ما در اين سرزمین 
پهناور، بر دامن البرز در اين شب 

افروختند، و  ،بیدار می ماندند، آتش می 
شادان و پايكوبان تیرگی شب را به رشته 

مهر و نور می آوردند. 
است  مهر  زايش  پايیز،زمان  شام  واپسین 
در  ای  حلقه  كه  مهری  همان  روشنی،  و 
دست، نشانه ای از هم پیمانی و پیوندی از 
آن دارد. همان مهری كه در اوج سیاهی 
با دمیدن سپیده سحری، از پشت كوه ها و 
میان درياها باال می آيد و از پس آن طول 
شب كاسته می شود و بر عمر روز افزوده 
برابری  به  و شب  روز  زمان  نوروز كه  تا 
می رسد و در زيباترين لحظه هستی، زمین 

و زمان به هم گره می خورند .
نوروز، تیرگان، مهرگان، شب چله، سده، 
همه  و  همه  و...  گاهنبارها  اسفندگان، 
مردمان  نیاكانی  آيین  كه  است  ديربازی 
همه  كه  هايی  آيین  است،  زمین  ايران 
شور  است  بزمی  و  است  سپاس  برای 
انگیز، اين همه برای پاسداشت داده های 
نیك خداوندی است و برای داد و دهش، 

هم بهره شدن و همازور بودن. 

زرتشتیان ایران نیز همراه با 
سایر هموطنان ایراني، آیین 
برگزاري  با  را  چله   شب 
مراسم مختلف پاس داشتند. 
نهادها و ارگان هاي جامعه زرتشتي 
در شهرهاي زرتشتي نشین نیز برنامه 
هاي خاصي را در اين زمینه تدارك 
تهران،كانون  در  بودند.  ديده 
سازمان  زرتشتي،  دانشجويان 
زنان، خانه فرهنك و هنر، مدرسه 
جمشید جم، مهد كودك ها و... 
هاي  برنامه  اجراي  و  تدارك  با 
مختلف همچون سخنراني، برنامه 
هاي موسیقي، نمايش،قصه گويي 
و حافظ خواني، اين آيین را پاس 

داشتند. باشندگي در برخي از اين مراسم نیز 
با فروش بلیط از قبل ، برنامه ريزي شده بود.

پا  بر  بهانه  روزگار   اين  در  راستی  به 
نگاه  اگر  چیست؟  ها،  آيین  اين  داشتن 
چرا  پس  آنهاست  ديرينه  فلسفه  داشتن 
هوايمان نفس گیر است، آبمان گل آلود 

بادها  است،  جنگ  برای  آتش  است، 
ها  برف  است،  لرزان  زمین  ويرانگرند، 
ها  بندند، كوه  می  را  ها  راه  و  غلتند  می 
فرو می ريزند، امواج سركشی می كنند، 
آبها می خشكند و...  میرند،  می  درختان 
لختی بینديشیم و يادمان باشد كه زمین با 
همه داده هايش میراث من و يا میراث تو 
اهلش  هر چند كه  ماند  می  زمین  نیست. 
از  ردی  كه  نیكانند  تنها   و  روند  می 

بودنشان باقی می ماند.
گويی در اين روزگار، فلسفه اين آيین ها 
را در سايه بهانه های تازه ای گم كرده ايم، 
غافل از اينكه بی ترديد واالتر از سپاس و 
سرور و سخاوت نمی توان يافت و چنان 
اينها نزد نیاكانمان گرانمايه بوده است كه 
گاهی  شايد  نیز  زمان  تطاول  پر  گذر  در 
كم رنگ تر شده باشد و يا زمانی گم شده 
باشد اما همچنان باقی خواهد بود و هیچگاه 
اينكه  مگر  افتاد  نخواهد  نابودی  ورطه  به 
آدمی همچنان در داالن پر پیچ تكنولوژی 
و سیاست و اقتصاد بپیچد بی هیچ ايستگاهی 

برای انديشیدن.

تاالر  در  چله  شب  مراسم  يزد،  در 
گرفته  جشن  جداگانه  ها  ازمحله  برخي 
با  مانتره  يانشوران  انجمن  شد.همچنین 

با  رسد  می  زمستان  بزند،  سر  كه  سپیده 
سكوتی سپید كه در میانه راه آتش سده 
تازه  نفس  شوق  به  افروخت  خواهیم  را 
زمین و چشم به راه بهار خواهیم نشست با 

منشی از جنس سبز بهار و شكوه نوروز.
چند روزی كه از زمستان بگذرد، 
در سرمای ساكت آن مجالی است 
از  بزرگمردی  آوردن  ياد  به  برای 
تبار سرزمین آريايی مان كه پیامش 
به آشتی و راستی و خرمی ،جاودان 
زمان هاست. پنجم دی ماه گرد هم 
روان  به  فرستیم  درود  تا  آيیم  می 
پیام  نخست  اشوزرتشت،  پاك 
آوری كه به خرد راه بسوی يگانگی 
خداوند گشود.آنكه آيینش به تازه 
ناجی  و  كوشید  جهان  گرداندن 
كه  دانست  كسی  هر  را  زمان  هر 
با منش و رفتار خود جهان را تازه 
به  خشنود.  را  جهانیان  و  گرداند 
هیچ  در  كه  او  واالی  میراث  پاس 
نیز  را  كژانديشان  حتی  دوران 
يارای به بطالن كشاندن آنها نبود، 
گرد هم می آيیم و هم نوا با كالم 
سراسر رامش مانتره باز می جويیم 
نیك انديشی، به نیكی سخن گفتن و نیك 
است،  راستی  همانا حاصل  را كه  رفتاری 
هستی  سراسر  بهنجار  آهنگ  كه  راستی 
آرامش  و  است. گروسمان، سرای شادی 
پاداش رستاخیز همسويی با هنجار راستین 

هستی است. 
پاس می داريم آموزه های سراسر آشتی 
و آزادی و شادی اشوزرتشت را كه تنها 
ردی از آنها برای بقای آيین های ديرينمان 
می  آرش  پیروزی  كه  آنجا  است.  كافی 
شود بهانه تیرگان و دادخواهی كاوه را به 
فرخ جشن مهرگان گرامی می داريم. آنجا 
می  ارج  را  خداوندی  نیك  داده  هر  كه 
نهیم آب ها را، آتش را، خاك را زمین 
را هر رويیدنی را و هر جانور سود رسانی 
را. آنجا كه داد و دهش از داشته هايمان 

فلسفه چیدن سفره گاهنبار را می سازد. 
كرديم  آرزو  و  گذرانديم  را  چله  شب 
درونی،  شادمانی  داشتن  مردمان  برای 
پر  تنی  افزون،  مهری  برقرار،  آرامشی 

توان و انديشه ای آزاد را.

و  مختلف  هاي  برنامه  تدارك 
روز  چند  را  چله  شب  آيین  شاد 
چشن  آذرماه   30 از  تر  پیش 
نیز  جهانديدگان  باشگاه  گرفتند. 
برگزاري  با  را  چله  شب  آيین 
جشن تولد متولدان پايیز عضو اين 
باشگاه، همراه كرد. در شیراز ايین 
شب يلدا با دكور كامال سنتي و با 
پذيرايي سنتي همچون پختن شلغم 
و ... همراه بود. در اين آيین خانم 
نور افروز به اجراي شعر خواني و 
نیز  قصه گويي پرداخت و مسابقه 
شد.  برگزار  باشندگان  شركت  با 
اهواز وكرج  در كرمان، اصفهان، 
آمدن  هم  گرد  با  همكیشان  نیز 
ديداري تازه كردند و با شادي بلندترين 

شب سال را به سر رساندند. 

شب چله، در گشـودن به سپیـدی زمستـان

برگزاری شب چله در شهرهای زرتشتی نشین

ادامه در صفحه 3

  سیما دینیاریان
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 برگزاري آزمون دیني هماهنگ 
سراسر كشور

نخستین آزمون هماهنگ دينی سراسر كشور 
برگزار شد. اين آزمون در تهران در سازمان 
فروهر و مدرسه هرمزآرش در تهرانپارس و 

در يزد در پرديس ماركار برگزار شد. 
امتحانات دينی هماهنگ 30 آذرماه برای 
دبیرستان  تا سوم  دبستان  پايه های چهارم 
دانش  تعدادی  اين  بر  عالوه  شد.  برگزار 
آموز پیش دانشگاهی كه از امتحان پیشین 
جا مانده بودند، نیز توانستند در اين روز در 

آزمون شركت كنند.
شیراز،  كرمان،  شهرهای  در  آزمون  اين 
هماهنگ  صورت  به  نیز  كرج  و  اصفهان 

برگزار شد.
آباد  نصرت  انجمن  فرنشین    

انتخاب شد
فرنشین جديد  به عنوان   فريدون فالحتی 

انجمن زرتشتیان نصرت آباد انتخاب شد.
  به دنبال برگزاری انتخابات گردش نهم اين 
انجمن، هموندان برگزيده، هیات رئیسه اين 

گردش را انتخاب كردند.
سابقه  كه  فالحتی  فريدون  اساس  اين  بر 
از  پیش  را  آباد  انجمن نصرت  بر  رياست 
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5 دی ماه، در سراسر شهرهای زرتشتی نشین
آیین درگذشت اشوزرتشت برگزار می شود

اين نیز دارد به عنوان فرنشین انتخاب شد، 
رستم نمیرانیان نايب رئیس، فرحناز سردار 
حسابدار و سهراب نمیرانیان به عنوان خزانه 

دار انتخاب شدند.
 عضویت رایگان در سازمان اسناد 

وكتابخانه ملي استان یزد
و  تاريخ  تخصصي  كتابخانه  در  عضويت 
فرهنگ سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان 

يزد، تا آخر بهمن ماه رايگان است.
اين تصمیم سازمان اسناد و كتابخانه ملي به 
مناسبت ايام دهه فجر و براي ارتقا فرهنگ 
گیرد.  مي  صوررت  كتابخواني  و  كتاب 
كارت  صدور  برای  نیاز  مورد  مدارك 
عضويت در اين كتابخانه يك قطعه عكس، 
كپي شناسنامه و هزار تومان به عنوان هزينه 

صدور كارت اعالم شده است.
  جشن 80 سالگي فیروز بهرام

برگزاري  با  فیروزبهرام  دبیرستان 
را  دبیرستان  اين  سالگي   80 گردهمايي، 
برنامه 7 دي ماه، از  اين  جشن مي گیرد. 
ساعت 4 پسین با همكاري دانش آموزان 
جامعه  و  فیروزبهرام  قديمي  و  فعلي 

فیروزبهرام برگزار مي شود. 
برنامه هاي اعالمي در اين روز شامل اجراي 

دانش  بازديد  و  ديد  و  دكلمه  موسیقي،  
آموزان قديمي با يكديگر خواهد بود.

نشان  روز  اين  در  است  قرار  همچنین 
عرضه  و  رونمايي  فیروزبهرام  جامعه 
نخستین  جزو  فیروزبهرام  دبیرستان  شود. 
مدت  در  كه  است  تهران  هاي  دبیرستان 
دانش  خود،   آموزشي  ساله   80 فعالیت 
كشور  تحويل  را  اي  برجسته  آموختگان 
گذشته  هاي  سال  در  است.  داده  ايران 
جامعه اي از سوي دانش آموختگان اين 

مدرسه شكل گرفت.
انجمن  هاي  كالس  برگزاري   

موبدان
انجمن موبدان ، خبر از آغاز برگزاري دور 
زرتشتي  فرهنگ  هاي  كالس  از  جديدي 
آموزش  ويژه  ايران  باستاني  هاي  زبان  و 
موبدي، موبدياري، آموزگاري دين زرتشتي 
تهران  در  دوره  اين  داد.  ديني  سخنراني  و 

برگزار مي شود. 
در آگهي انجمن موبدان 25 آذر تا 15 دي، 
زمان نامنويسي اين دوره از كالس ها كه 
قرار است آدينه ها از 8 تا 12 ونیم برگزار 

شود،  اعالم شده است. 
داشتن  دست  در  با  توانند  مي  عالقمندان 

صفحات  تمام  از  رونوشت 
شناسنامه، كارت ملي، كارت زرتشتي 

و 3 قطعه عكس روزهاي يكشنبه، سه شنبه 
و پنج شنبه از ساعت 10 تا 13 به انجمن 

موبدان مراجعه كنند.
آدریان  در  گهنبار  برگزاري    

بزرگ
آدريان  دوستان  ورزش  و  ورزشكاران 
بزرگ، گهنباري به مناسبت افزايش طول 

روز در اول دي خواندند.
 باشندگان در اين آيین با جشن خوانی و 

خوانش گهنبار، هم بهره گهنبار شدند.
خورشید نیايش نیايشي است كه به مانند 
ديگر نیايش ها براي ستايش اهورامزدا و 
اين  آفريده هايش خوانده مي شود.  در 
به  به خورشید  اي  ويژه  نیايش درودهاي 
عنوان يكي از آفريده هاي بسیار سودمند 

اهورامزدا آمده است. 
پس از شب چله به عنوان بلندترين شب 
از  روزها  آذرماه،  پاياني  شب  در  سال 
ايرانیان  شود.   مي  تر  طوالني  دي  اول 
با  اين روز را  اقوام  از  مانند برخي ديگر 
برگزاري آيین هايي گرامي مي دارند و 
آن را  به نوعي زايش خورشید مي دانند.

به مناسبت درگذشت  جشن خواني 
رسم  تهران،مطابق  در  اشوزرتشت 
هر ساله ، ٥ دي ماه از ساعت 8 و 30 

ایرج  تاالر  در  دقیقه 
برگزار مي شود. 

آيین  پايان  از  پس 
جشن خواني،حدود ساعت 
رايگان  اتوبوس هاي   ،11
از روبروي آدريان تهران، 
آرامگاه  به  را  همكیشان 
قصرفیروزه  در  زرتشتیان 

منتقل خواهند كرد.
از  اتوبوس ها  ديگر 
میدان هاي سلماس،  سنايي، 
مجتمع  و  صادقیه  نیلوفر، 
مسكوني رستم باغ از ساعت 

8 به قصرفیروزه مي روند.
كه  همكیشاني  همچنین 
مايلند در تدارك برگزاري 

و  توانند سوم  آيین شركت كنند، مي  اين 
چهارم دي ماه در آدريان تهران حضور داشته 

باشند.
آيین درگذشت اشوزرتشت، 5 دي ماه در 

های  اندیشه  ی  كنگره  چهارمین 
جوان،  به منظور استفاده از توانایی 
آشنایی  جوانان،  های  اندیشه  و  ها 
آشنا  و همچنین  یکدیگر  با  جوانان 
ساختن جامعه  زرتشتی با اندیشه های 

جوانان، برگزار می شود.
جوان  های  انديشه  كنگره  محوريت 
برای چالش  انديشی  پیرامون هم  امسال، 
يافتن  و  زرتشتی  هازمان  كنونی  های 

ساير شهرهاي زرتشتي نشین همچون كرج، 
با  نیز  شیراز،كرمان، اهواز، يزد و اصفهان  
در  حضور  و  خواني  جشن  آيین  برگزاي 

آرامگاه برگزار مي شود.
آيین  مناسبت  به  اوستاخواني  كرج،  در 
درگذشت اشوزرتشت در خانه ي دولت ، 

انديشه  از  استفاده  با  كاربردی  راهكاری 
خواهد  كنندگان  شركت  خالقانه  های 

بود.
در  كنندگان  برگزار  حاضر  حال  در 
متقاضیان  شده  پر  هاي  فرم  بررسي  حال 
هستند و معیار اولیه ی صحت اطالعات 
پر شده در فرم نام نويسی توسط شركت 
نخستین  راستی،  و  صداقت  كنندگان، 
شده  گرفته  نظر  در  زرتشتی،  دين  ركن 

از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح آغازمي شود 
و پس از برگزاري اين آيین، سرويس رفت 
از خانه ي  دقیقه  و 30  از ساعت 8  و آمد 
دولت كرج، براي بردن 
آرامگاه  به  همكیشان 
مي  حركت  زرتشتیان 
برگشت  زمان  كنند. 
سرويس ها، از آرامگاه به 
خانه ي دولت،  نیزساعت 

14 اعالم شده است.
مانند  كرماني  زرتشتیان 
آيین  همكیشان،  ديگر 
اشوزرتشت  درگذشت 
در  صبح   11 ساعت  را 
برگزار  كرمان  آدريان 

مي كنند.
است  قرار  شیراز  در 
مراسم از ساعت 18 و 30 
روانشاد  تاالر  در  دقیقه، 
برنامه  اجراي  با  يزداني 
هايي همچون اوستاخواني و گاتها خواني، 
دكلمه  اي از سخنان اشوزرتشت، سخنراني 

و پذيرايي برگزار شود. 

است.
كنگره انديشه های جوان، برای نخستین 
بار، در سال 1388 با نام كنگره ی جوانان 
به  آن  نتیجه ی  كه  برگزار شد  برگزيده 
به  كنگره  اين  دستاورد  ی  پروژه  عنوان 
دبی  در  كه  جهان  زرتشتیان  ی  كنگره 
به  را  نخست  مقام  و  ارايه  شده  برگزار 

دست آورد.
و  كنگره  اين  وجود  نیاز  آن،  دنبال  به 
استفاده از انديشه ی جوان برای هازمان 
آن،  پی  در  و  شده  احساس  زرتشتی 
محوريت  با  سوم  و  دوم  های  كنگره 
اهمیت  به  بیشتر،  های  پروژه  و  میزگرد 
انديشه های جوان و تاثیرگزاری آن در 

هازمان زرتشتی، پرداختند.

بـرگـزاری چهارمیـن 
کنـگره انـدیـشه هاي جـوان 

انتشار آن  يا مطلب را تشخیص دهد و سپس به 
است  خوانندگان  با  قضاوت  اينكه  نمايد.  اقدام 
و ما فقط آگاهي رساني مي كنیم به نوعي عدم 
پذيرش مسوولیتي است كه به ويژه در قانون بر 
قانون  هیچ  اساس  بر  ما  و  است  شده  تاكید  آن 
را  ناروا  و  تهمت  دروغ،  انتشار  حق  مجوزي  و 
زير  در  را  افراد  آبروي  نداريم  حق    ، نداريم 
شعار آزادي، دموكراسي و بستر آزاد اطالعات  

به بازي بگیريم .
قبل،  سال  چند  از  كه   بود  موارد  اين  شايد  و 
سايت  الكترونیكي،  هاي  نشريه  براي  قوانیني 
و  شد  تعريف  نیز  ها  وبالگ  و  خبري  هاي 
و  پیگیري  قابل  نیز  آنها  در  مندرج  مطالب 
نیز  و...  وبالگ  نويسنده  و  سايت  مسوول  مدير 
، شناخته شدند.  منتشرشده  مسوول كل مطالب 

اينترنت،حفظ حريم  بستر  با توسعه رسانه ها در 
افراد و امنیت جامعه اما اهمیت ويژه تري يافت 
اينترنتي  جرايم  قانون  آن  پیرو  كه   اي  گونه  به 

تدوين شد . 
راستاي  در  ای  رايانه  جرايم  قانون   18 ماده  در 
به  كه  كس  هر   : آمده  و...  افراد  آبروي  حفظ 
عمومی  اذهان  تشويش  يا  غیر  به  اضرار  قصد 
رايانه ای  سامانه  وسیله  به  رسمی  مقامات  يا 
در  يا  نمايد  منتشر  را  اكاذيبی  مخابراتی،  يا 
مقاصد  همان  با  يا  دهد  قرار  ديگران  دسترس 
عنوان  به  يا  رأساً  حقیقت،  برخالف  را  اعمالی 
طور  به  حقوقی  يا  حقیقی  شخص  به  قول،  نقل 
از  اينكه  از  اعم  دهد،  نسبت  تلويحی  يا  صريح 
يا  انحاء ضرر مادی  از  به نحوی  ياد شده  طريق 
بر  افزون  نشود،  يا  وارد شود  ديگری  به  معنوی 
مجازات  به  امكان(،  صورت  )در  حیثیت  اعاده 
های مختلف كیفری و مدنی محكوم می شود.

رسانه  توسعه  بستر  روزها  اين  كه  گونه  همان   
شده  تر  گسترده  اخبار  و  مطالب  انتشار  و  ها 
اين  از  استفاده  سو  عدم  براي  نیز  قوانین  است، 
فضا صريح تر و وسیع تر شده است و همه اينها 
امنیت  افراد،  براي حفظ فضاي خصوصي  شايد 
پس  باشد.  گروهي  مصالح  حفظ  و  جامعه  ملي 
انتشار  با  و  را  حريم  اين  داريم  پاس  آنكه  بهتر 
كه  گشاده  سر  هاي  نامه  يا  مطالب  نسنجیده 
فضاي  نگارند  مي  نیتي  و  قصد  هر  با  افرادي 
تخم  و  نگردانیم  پاك  نا  را  مان  اي  رسانه 
نپراكنیم.حريم  را  خشم  و  دستگي  دو  و  تفرقه 
كارها  تا  داريم  پاس  را  مان  جامعه  و  يكديگر 

در بستري آرام سامان داده شود.

ادامه از صفحه 2
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گزارش

مصوبه خريد خانه مصادره شده كنار كتابخانه 
يگانگی و لغو آن طی يك هفته گذشته سبب 
نقدهای  و  شد  جامعه  در  بسیاری  های  تنش 
بسیاری را در بر داشت. موضوعی كه سر انجام 
مسووالن جامعه زرتشتی ترجیح دادند به دلیل 
شفاف نبودن بسیاری از كارهای مربوط به آن 

عطايش را به لقايش ببخشند.
آگهی  كه  شد  آغاز  زمانی  از  موضوع 
كتابخانه  نزديكی  در  كه  ای  خانه  ی  مزايده 
يگانگی است و مدتی است توسط ستاد اجرای 
در  شده،  مصادره  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
روزنامه چاپ شد. به دلیل نزديك بودن اين 
ملك به ساختمان های انجمن زرتشتیان تهران، 
در روز پايانی اين مزايده، پیشنهاد حضور در 
آن مطرح و هیات مديره انجمن 17 مهرماه سال 
با  راسا  انجمن، خود  جاری مصوب كرد كه 
پیشنهاد قیمت پايه و كارشناسی اعالم شده، در 
مزايده شركت كند. ضمنا مصوب شد كه برای 
حضور انجمن در اين معامله،چكی به مبلغ 50 
میلیون تومان به عنوان سپرده شركت در مزايده، 
صادر شود. در آن زمان همچنین بحث شد كه 
عام  و  غیرانتفاعی  است  ارگانی  انجمن  چون 
المنفعه امكان مكاتبه و مذاكره حضوری با ستاد 
وجود دارد. و اين امكان نیز هست كه تخفیف 

های ويژه ای برای انجمن در نظر گرفته شود.
ولی دوهفته بعد در تاريخ 24 مهرماه، هنگامی 
شد،  ارائه  شده،  انجام  كارهای  گزارش  كه 
عنوان  شد كه بر خالف مصوبه، انجمن خود 
در مزايده شركت نكرده بلكه با اطالع و اعمال 
نظرتنی چند از اعضا و شخصی واسط، شركتی 

كنیم.در  چاپ  بودگزارشی  قرار 
آستانه انتشار، دلنوشته ای از دوستی به 
دستمان رسید،دوستی كه این روزها و 
با قضایای اتفاق افتاده در مورد زمین 
زرتشتیان  انجمن  نشست  آخرین  در 
و  بود،خواندیم  یافته  حضور  تهران 
ریختیم. اشک هم  و حتی  اندیشیدیم 

بخوانیدش،قضاوت با شما: 
، وقتی كه هنوز  نه چندان دور  در روزگاری 
كانون گرم خانواده معنايی واقعی داشت، وقتی 
كه هنوز به احترام بزرگان خانواده پاهايمان را 
به اندازه دراز می كرديم و وقتی كه هنوز همه 
به فكر هم  اعضا يك خانواده در كنار هم و 
بوديم مادرم با تمام اين خصوصیات مثبتی كه 
خانواده ما داشت بازهم همگی مارا به همراهی 
و همیاری دعوت می كرد. مادرم همانند تمام 
و زحمتكش  ديده  بسیار سختی  قديم  مادران 
سواد  حتی  كه  مادرانی  آن  از   . هست  و  بود 
خواندن و نوشتن را نداشتند و برايشان فقط و 
فقط خانواده و خوشبختی فرزندانشان مهم بوده 
و هست. خوب به خاطر دارم كه همیشه به نوعی 
چه به من كه كوچكترين عضو خانواده بودم و 
چه به ديگر برادرانم می گفت خوشبختی من 
همین روزهايی است كه تك تك شما برادرها 
را كنار هم می بینم. تمام فقر و سختی روزگار 
روزهايی  چنین  ديدن  امید  به  را  ام  جوانی 

گذراندم تا شما را باهم و خوشبخت ببینم.
همیشه دلواپس اختالف نه چندان جدی ما بوده و 
هست. همیشه در حالی كه چشمانش غرق بغض 
خستگی ها بوده و با لرزش صدايی كه همان بغض 
را فرو خورده ما را به آرامش و آسايش دعوت 
كرده و گاه با سكوتش خشمش را به رخمان 
كشیده و تلنگری بر پیكر كشیده و مغرورمان 
زده كه ای پسر ، همسايگان منتظر دوری ما از هم 
هستند تا با شاديشان ، گرز خفقان را بر خوشبختی 
ما بكوبند و صدای خنده مارا با گريه هم آغوش 

با نام »امید ری« با قیمتحدود يك میلیارد و 60 
میلیون تومان، ملك را از مزايده خارج كرده 
انجمن  تومان  میلیون   50 مبلغ   ضمنا  است. 
زرتشتیان تهران نیز كه به عنوان سپرده شركت 
اين  در  است.  شده  وصول  بوده،  مزايده  در 
حالت انجمن زرتشتیان تهران بايد با پرداخت 
قیمت ملك همراه با »سود« مناسب به شركت 

»امید ری«  ملك مورد نظر را خريداری كند.
ها و سواالت گوناگونی  زمان، بحث  در آن 
مزايده  در  خود  انجمن  چرا  كه  شد  مطرح 
شركت نكرده و يا چرا پول شركت در مزايده 
بر خالف مصوبه به يك شخص حقیقی واسطه 

پرداخت شده است.
 چرا گزينه امكان گفت و گو با ستاد اجرای 
هبه  با  دررابطه  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
تصمیم  اين  با  ملك  اين  كردن)بخشیدن(  

غیرقانونی، حذف شده است. 
و  شده  خارج  مزايده  از  ملك  اينكه  با  چرا 
انجمن در مزايده شركت نكرده، چك انجمن 
به مبلغ 50 میلیون تومان وصول شده  است و 
در كل با اين حركت غیرقانونی چه اطمینانی 
انجمن در  نیز مصوبه  اين پس  از  وجود دارد 
هنگام اجرا توسط گروهی كه خود را فراتر از 

اعضای هیات مديره می دانند تغییر نكند و ....
با  و  اول  مزايده  موقعیت  رفتن  دست  از  با 
اختیاراكثريت  در  زمان  آن  تا  كه  اطالعاتی 
اعضای انجمن قرار گرفته بود، علی رغم میل 
با  كرد  پیشنهاد  انجمن،  مديره  هیات  باطنی 
شركت واسط وارد مذاكره شود و با حداكثر 
صد میلیون تومان »سود« به آن شركت، ملك 

كنند . مادرم می دانست كه اختالف ، يعنی از 
هم گسستن ، يعنی ديدن روزگار سختی و درد. 
مادرم ، خوب می داند در اين روزگاری كه همه 
در كنار هم ولی دور از هم نفس می كشند با هم 
بودن فرزندانش يعنی آسايش خیال . به خاطرم 

آمد كه  مادرم سواد ندارد.
چند سالی است كه در گوشه ای نشسته ام و 
قضاوت می كنم . چند سالی است كه بی نگاه 
به اطراف با خواندن و يا شنیدن اتفاقات، ديگران 
را به زير ذره بین می برم . چند سالی است كه 
خود را فرهیخته و بزرگ می پندارم. چند سالی 
است كه چشم در چشم همه می اندازم و لبخند 
بر لب ، دلشان را به دست می آورم. واقعیت اين 
است كه چند سالی است هیچ كس به فكر هیچ 
به من گفت. وقتی  اين را مادرم  نیست.  كس 
كه می ديد همه درگیر انتخاب شدن و انتخاب 
كردن هستند. يك روز رو به من كرد و گفت 
: وقتی انتخاب كردی هم نفس با آنها باش ، 
در كنار آنها باش . جز اين باشی، روزگارت را 
سخت و آينده را ويرانه خواهی كرد. به او گفتم 
: مادرم ، من فقط انتخاب می كنم ، منتخب من 
بايد راه را برای ما هموار كند. او گفت : منتخب 
يعنی خود تو ، منتخب يعنی خود ما . كنارهم 

بودن به ما معنا می دهد .
خسته شدم.حس كردم مادرم همانند ديگران 
شعار می دهد. رفتم و انتخاب كردم . نه يك 
نفر، نه دونفر يك دفعه بیست و يك نفر. كار 
سختی نبود، فقط نوشتنش زمان برد. خوشحال 
به  دوباره  و  ديدم  آزاد  را  خودم   ، انتخاب  از 
هوا  بی  بازهم   . آوردم  روی  كردن  قضاوت 

مورد بحث خريداری كند.
از  بارها  به تاريخ 22آبان ماه   در هفته منتهی 
های  درنشست  موضوع  اين  پیشرفت  روند 
انجمن پرسیده شد ولی جواب مناسب و شفافی 
دريافت نمی شد تا اينكه  تصويب شد بررسی 

های دقیق تر انجام شود.
بر  عالوه  كه  شد  مشاهده  مستندها  بررسی  با 
قانونی فوق درخواست هبه كردن  موارد غیر 
)بخشیدن( اين ملك با توجه به شرايط مكانی 
و فرهنگی كه امكان ساخت بیش از دو طبقه را 
نیز ندارد توسط گزارش های ارائه شده از سوی 
اشخاص حقیقی و حقوقی نیز منتفی اعالم شده 
و شركت »امید ری« نیز با ارائه يك مبايعه نامه 

اين ملك را از ستاد خريده است.
حال شرايط به گونه ای بود كه انجمن برای 
خريد ملك بايد با حداقل »سود« كه پرداخت 
وارد  بود،  حقوقی  افراد  به  ريال  میلیارد  يك 

مذاكره  می شد.
 نكته قابل تامل در اين است كه ستاد اجرای 
اكثريت  همانند  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
اعضای هیات مديره در جريان اين اتفاقات و 

اعمال خالف قانون نبوده است.
 با توجه به تمام موارد فوق هیات مديره محترم 
انجمن زرتشتیان تهران در تاريخ 29آبان ماه به 
اتفاق آرا مصوب كرد كه در اين ناراستی كه 
بر خالف اصول دين زرتشتی مبتنی بر انديشه 
وارد  است  نیك  كردار  و  گفتارنیك  نیك، 
نشود و پیگیرموضوع »هبه« كردن و گفت و 
گو در رابطه با اين ملك از ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام )ره( باشند.

خواندم ،بی اينكه باشم و بعد از مدتی يك دفعه 
. حس كردم شايد  را شنیدم  اختالف  صدای 
منتخبان دارند اشتباه می كنند. با همین حس ، 
به راحتی خودم را زير سوال بردم. مادرم گفت : 
بدترين روز آن وقتی است كه به انتخابت شك 
كنی .به خود گفتم:  نه من اشتباه می كنم، نه 
بقیه  نمی كنند. شايد كار  اشتباه  منتخبان من، 

باشد. مادر چه كنم؟ 
او گفت : ای پسر ، همسايگان منتظر دوری ما 
از هم هستند تا با شاديشان ، گرز خفقان را بر 
خوشبختی ما بكوبند و صدای خنده ما را با گريه 
هم آغوش كنند. چقدر اين جمله برايم آشنا بود 
. چقدر مادرم در كودكی با اين جمله به همگی 
بدبختی...   ، اختالف، دوری  تلنگر می زد.  ما 
كلماتی كه همیشه و همیشه از آنها فراری بوديم 
و چقدر خوب مادرم با اين كلمات سال های 
سال، مارا دركنار هم نگه داشت. درست است 
ما هم مشكل داشتیم ولی چون باهم بوديم راه 
درست را پیدا می كرديم . به فكر افتادم كه بايد 
باشم. همان بودنی كه مادرم قبل از انتخاب به 
من می گفت . ديدم هنوز دير نشده، بايد بروم 
و از نزديك خودم ببینیم و لمس كنم . شايد كه 

من اشتباه می كنم . 
رفتم و از نزديك ديدم. كار سختی نبود، حتی 
ساده تر از انتخاب كردنشان . با ديدن،  قضاوت 
كردن من آسان تر شد. ديدم كه نگاهم بی ديدن 
اخبار و شنیده ها كامال متعلق به خودم شد . چه 
حس خوبی داشتم. صدای اختالف را باز شنیدم 
ولی اين بار از نزديك. وقتی آنجا بودم دغدغه 
های منتخبان را حس كردم . صدای اعتراض 

نامه  و  آمده  پیش  شرايط  به  توجه  با  اكنون 
انجمن  ريیس  گرفته،  صورت  های  نگاری 
زرتشتیان تهران در نامه ای رسما اعالم كرد 
غیرشفاف  و  زمان  گذشت  از  پس   ...« كه: 
بودن كارها، خیر جامعه را در آن ديدم كه 
عطاي زمین را به لقايش ببخشم و در اين راه 
ديگر هموندان هیات مديره هم با من هم راي 
بودند. اكنون كه 50 میلیون تومان انجمن به 
كه  مي كنم  اعالم  شده،  برگردانده  حساب 
بخش  اصلي   458 پالك  زمین  پرونده ي 
جنب  مربع  متر   314 مساحت  به  تهران   3
آشپزخانه ي  پشت  و  يگانگي  كتابخانه ي 
هیچ گونه  جاي  ديگر  و  شده  بسته  آدريان 

بحثي ندارد.«
و اين داستان ادامه دارد ...

را شنیدم و با شناخت كمی كه از مشكالت 
شدم.  ها  سلیقه  اختالف  گر  نظاره  داشتم 
از حرف های زده شده  تفاوت  بی  تعدادی 
فقط و فقط حضور داشتند و تعدادی دلواپس 
كار مردم و تصمیماتی كه آينده را رقم می 
زد بودند. جالب بود خیلی خیلی جالب بود 
. همه منتخبان با سواد بودند .همه منتخبان را 
همه می شناختند ولی انگار تعدادی از آنها 
حتی همديگر را نمی شناختند. يكی ديگری 
را به سادگی زير سوال برد . يكی ديگر حتی 
كلمه ای هم بر زبانش جاری نشد آن يكی 
گاه جدی و گاه به شوخی به فكر تصمیمات 
گذشته و آينده بود . اصال فضای هماهنگی را 
حس نمی كردی به غیر از چند نفر مابقی فقط 
بودند . باورم نمی شد . شنیده ها و خبرهايی 
كه بیرون بود با اين فضا اصال شباهتی نداشت. 
فاصله  منتخبان  اين  از  ما  حس كردم چقدر 
داريم . انگار كار ما فقط انتخاب بوده و چه 
ساده و بی شناخت انتخاب كرديم و حضور 
خودمان را دست كم گرفتیم. نه بازهم بايد 
باشم، نه فقط يك روز شايد به اندازه تمامی 

روزهايی كه آنها هستند، بايد باشم و باشیم. 
. اين  ايم  : ما يك خانواده  مادرم می گفت 
كه  نیامده  وجود  به  امروز  همین  خانواده 
بخواهد به سادگی همین امروز از بین برود . 
سال های سال سختی ها را ديديم و نگذاشتیم 
دانه اختالف، ريشه مان را  با  ما،  همسايگان 
بخشكانند . هیچكدام از ما در گذشته  به فكر 
خود نبوديم . خانواده يعنی ما و اين ما يعنی 
تك تك اعضا . اگر روزی من پايم لغزيد تو 
بايد دستم را بگیری. اگر فردا من نباشم دست 
در دست بايد خانواده را به جلو ببريد. خانواده 
يعنی هم نفسی ، يعنی سوختن و ساختن . آن 
روز وقتی در كنار منتخبان بودم ،باز حرف 
های مادرم در گوشم پیچید و به يادم آمد كه  

مادرم بی سواد است . 

مادرم بی سواد است

داستان یک مصوبه جنجالی

  منوچهر باستانی 

  آزاده بهمردی
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واژه »مگايی« در گاتها از ريشه »مگ« يا »مغ« 
به معنی »بزرگ و برجسته « گرفته شده است.  
موبد تاراپورواال آن را انجمن برابری و يگانگی 
ترجمه نموده است و موبد فیروز آذرگشسب 
نیز هم نظر با استاد پورداوود تاكید كرده است 
كه پیامبر ايران از اين واژه دين و آيین خود« و 

»پیروان دين و آيین خود را اراده كرده است.
بیان  پايه سرودهای گاتها  بر  موبد تاراپورواال 
بین  يگانگی عجیبی كه  برابری و  میدارد كه 
اين  كه  شده  باعث  بوده  اشوزرتشت  پیروان 
به  زرتشتی  جامعه  در  بار  نخستین  برای  واژه 
كار برده شود كه بیانگر همازوری بین نیكان و 

اشوان از ديدگاه اشوزرتشت بوده است.
آنكه  از  بعد  بند11   هات29  در  اشوزرتشت 
شد  برگزيده  پیامبری  به  اهورامزدا  سوی  از 
فرمايد:»اشا)راستی(، وهومن  اينچنین می 
)توانمندی  خشترا  و  پاک(  )اندیشه 
روی  ما  به  وقت  چه  شده(  آرزو 
خواهند آورد؟ كی ای مزدا آیین تو 
پذیرند؟«  می  مغان  بزرگ  انجمن  را 
بند اشوزرتشت آرمانش  كه در اصل در اين 
راستین  بیان كرده كه شكل گیری جامعه  را 
كه  است  همازوری  انجمن  همان  يا  زرتشتی 

موبد آذرگشسب بیان كرده است.
اين  پايه های شكل گیری  از مهمترين  يكی 
انديشه  پايه  بر   . است  برابری  دينی،   انجمن 
های اشوزرتشت در گاتها، اهورامزدا تمامی 
به  تنها چیزی كه  برابر آفريده و  انسان ها را 
پاك  انديشه  دهد  می  بزرگی  و  ارج  ايشان 
و  انسان  اشويی،  برپايه  كه  ای  انديشه  است 
جهان اطراف را پیش می برد.  پیامبر نیز دين 
خود را برپايه همین برابری انسان ها بنا نهاده 

كرداران خواهم بود« 
هات 43 بند 8

از  همازور  جامعه  گیری  شكل  پايه  دومین 
مبارزه  فلسفه  دور  آمدن  گرد  پیامبر  ديدگاه 
جويان  راستی  شك  بی  كه  است  دروغ  با 
بیانی ديگر  به  دايره می گنجند.  اين  تنها در 
ای  جامعه  يا  دروغ  همازوری حول  هیچگاه 
شكل  باشد  آن  در  دروغكار  يك  حتی  كه 
به زيبايی همازوری  نیز  نمی گیرد. در اوستا 

اشوان و راستان بیان شده است.
»همازور بیم ، همازور هما اشوبیم« 
همازور باشیم با همه راستان همازور باشیم.

نیست كه همازوری زرتشتیان  اين شكی  در 
دين  پايداری  رمز  بزرگترين  تاريخ  طول  در 
امر  اين  ولی  است  بوده  زرتشت  فرهنگ  و 

كه به بهانه همازوری چشم ها را بر ناراستی 
اشوزرتشت  فلسفه  با  مغاير  كامال  ببنديم  ها 
بر  تنها  پايدار  همازوری  كه  چرا  است. 
گیرد  می  شكل  درست  و  راست  ساختاری 
با دروغ و دروغكاران  مبارزه  اتفاقا همین  و 
باعث پايداری همازوری در جامعه می شود. 
همازوری كه برپايه های سست دروغ و ريا 
بسیار  و  نبوده  پايدار  هیچگاه  گیرد  شكل 

سست و شكننده است.
رمز مبارزه با دروغ نیز شجاعت است. انسانی 
نتواند انديشه خود را  بینديشد ولی  كه نیك 
بیان كرده و به عمل برساند مهمترين ضعفش 
بررسی  است.  از خوی شجاعت  نبردن  بهره 
واقعیت  اين  بیانگر  گاتها  گوناگون  بندهای 
است كه اشوزرتشت در مبارزه با دروغ بسیار 
شجاع بوده و حتی در زمانی كه دروغكاران 
از  ای  لحظه  بودند  كرده  را  او  جان  قصد 

مبارزه با دروغ دست برنداشت.
و  نیرو  تمام  كه  كسی  مزدا  »ای 
دروغ  هواخواهان  علیه  بر  وجودش 
و  خرد  راه  به  را  جهان  او  كند  پیکار 

دانش حقیقی رهبری خواهد كرد.« 
هات 46 بند 4

با علم به اينكه در حال حاضر نیز بزرگترين 
شهره  همین  زرتشتی  جامعه  اعتبار  و  قدرت 
و همه  بوده  راستی جويی  و  راستی  به  بودن 
شعار  با  را  زرتشتیان  و  زرتشتی  دين  ايرانیان 
كردار  و  نیك  گفتار  نیك،  انديشه  معروف 
نیك می شناسند. در راستای حفظ همازوری 
جامعه خوشنام زرتشتی بايد بیش از پیش در 
مبارزه با ناراستی ها راسخ و شجاعانه برخورد 

كنیم.

و برپايه آموزش های زرتشتی، انسان ها چه 
زن و چه مرد از هر قوم و تیره ای كه باشند 

در مقابل پیام او يكسانند. 
اشوزرتشت همچنین خود را بزرگترين دشمن 
پايه  بر  كه  نامید  هايی  گروه  و  دروغكاران 
دروغ و صفات برگرفته از دروغ بر جهان آن 
اين گروه  از  برتری می كردند.  برخی  زمان 
ها كرپان ها، اوسیج ها و كاوی ها بودند كه 
به  را  كاری  طمع  و  دروغ  صفت  اشوزتشت 

آنان نسبت می دهد.
»آنگاه چنین پاسخ دادم: من زرتشت 
دشمن سرسخت دروغ و دروغگویان 
هستم و تا آنجا كه مرا نیرو و توان است 
تمام  با  پیکار خواهم كرد ولی  آنها  با 
قدرت یاور و پشتیبان نیکان و درست 

در دوران حكومت دو سلسله قراقويونلوها 
و  كمرنگ  دوره  ما  آق قويونلوها  و 
اين  حكام  بینیم.  می  را  هنر  از  كوتاهی 
دوره به خاطر غنای فرهنگی ايران با اين 
وجود كه همگی ترك زبان بودند، خود 

را وامدار فرهنگ ايرانی می دانستند.
قرار  پايتخت  تبريز  شهر  دوران،  اين  در 
ايرانی  شاهان  از  را  خود  آنان  و  گرفت 
دوران  در  حسن  اوزون  دانستند.  می 
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فرهنگ  ترويج  زمینه  در  اش  فرمانروايی 
تالش هايی انجام داد. او اديبان و شاعران 
را در دربارش گرد هم آورد كه در كنار 

اين اديبان موسیقی هم رواج داشت. 
و  ايرانی  موسیقی  تلفیق  از  هايی  ريشه 
موسیقی تركمان ها در اين دوران به چشم 
می خورد. شباهت ساختاری و نوايی ساز 
چگور و دوتار، با تار و تنبور را می توان 
كالمی  های  هجا  يافت.  دوران  اين  در 
ساز  در  آنها  گويش  نوع  و  ها  تركمان 

بیشتر نمودار شد و فضای اين نوع  دوتار 
ساز با سبك زخمه زنی آن و هم آوايی 
اش با كالم و سبك گويش و شعر خوانی 
از  ويژه  تلفیقی  دوره  آن  در  اقوام،  اين 
گويش و سبك و نواخت نوعی موسیقی 

مقامی را تثبیت كرد.
سلطان  دوران،  اين  فرمانروای  ديگر 
ترويج  برای  زيادی  تالش  يعقوب، 
عیسی  قاضی  استادش  او   كرد.  می  شعر 
ساوجی، را به وزارت خود منصوب كرد 

قاضی  شعر  ديوان  او  های  تشويق  با  و 
با  همراه  او  دربار  در  شد.  نگارش  عیسی 

شعرخوانی موسیقی نیز نواخته می شد.
در  گیری  چشم  پیشرفت  دوران  اين  در 
اما  خورد.  نمی  چشم  به  موسیقی  زمینه 
موسیقی آن دوران را بنابر گرايشات زياد 
توان  می  تیموريان،  دوران  به  فرهنگی 
ادامه همان سبك های هنری و موسیقیايی 

دانست.

موسیقی در دوران 
آق قویونلوها و  قراقویونلوها 

 تـوریـا

همـازوری برپـایه اشـویی

 ناهید استقامت

1-  mo dā-ǝ  xo  ā̊xǝr  še  xā̊k  e  bu.
1- مو  دا-اِ  ُخو  آِخر ِشه ُخوك  اِ  بو.

يعنی: اين دست ]كه می بینی[  كه آخرش خاك می شود ]پس قبل از خاك شدن و تا زمانی 
كه از دستت بر می آيد، هر كاری كه می توانی و هر هنری كه داری به كار بگیر تا همیشه 

از تو به نیكی ياد كنند[ . 

ادبیات شفاهی )24 (   ) به لهجه خرمشاهی(
2- vu  mā  xo xeyr še  pāli  na  bo.

2- وو  ما  ُخو  خیر ِشه پالی  نبُو.
يعنی: وای،  اين كه خیرش در پهلو نبود ]و خیرش به هیچ كس نمی رسید[.

3-kδe  xā̊li  gorg-e  divuna  še  tu  hǝm  e  mošta.
3-  كِذ  ُخولی  ُگرِگ  ديوونَه ِشه تو ِهِم  مُشتَه.

يعنی: خانة خالی ]و بدون همدم[ گرگ ديوانه ]و انسان نامتعادل[ در آن بوجود می آيد ]به 
عبارت ديگر تنهايی و بی همصحبتی ديوانه كننده است[.
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داســــتــان

داستـان
خورشیدبانو)24(

 فرانک مهربانی

يادش  آمد كه فردا بعد از ظهر، گاه اوزيرن دستور برای فرنگیس 
گهنبار  با خواندن  دانست كه  باز هم می  و  ارغوان می آيد  به خانه 

كمكی  هیچ  به دختر و مادر شوهرش كه خواهرش بود نداده بود.بدجنسی 
مردم  شد  می  كه  می شب  »لووگ«  نان  بستن  و  گهنبار  كارهای  به  كمك  برای 

بعد هم »لرك« و »ودرين« و پختن غذاهای پاكی سر سفره. آمدند. پس شام می خواستند 
فرنگیس با صدای بلند »وای« گفت و محكم بر سرش زد

-  حاال چه كنم؟ اين خونه با وجود مرواريد پاك نیست و بايد ببرمش خونه اقوام
بعد هم دندان هايش را روی هم فشار داد و گفت:

دردسرم زياد میشه اما چاره ای ندارم تا صبر كنم سهراب بیاد.
صدای  با  مرواريد  بود.  حال  بی  كه  ديد  را  مرواريد  و  كرد  باز  را  خواب  اتاق  در  شد،  بلند 
ضعیفش مادر را صدا می زد. فرنگیس به اتاق رفت. مرواريد داشت به سختی سرفه می كرد و 
نفس كشیدن برايش مشكل شده بود كه يك دفعه فرنگیس ياد چای و نیاتی افتاد كه برايش 

درست كرده بود و روی طاقچه گذاشته بود تا خنك شود!
- مادر كمی الی در را باز بذار.... من حالم خوب نیست.

می بايست به مرواريد می گفت كه چه اتفاقی برايش افتاده اما او حتی قادر به شنیدن هم نبود. 
چای را قاشق قاشق به دهانش ريخت و تنها چیزی كه به فكرش رسید، كمی گوشت را شوربا 
كند و آب زير آنرا بدهد دخترش بخورد كه كمی قوت بگیرد، و لی صدای در او را نیم خیز 

كرد.... داشتند محكم در می زدند.
      

ارغوان هر چه تقال كرد نتوانست سرش را بلند كند، انگار دست ها و پاهايش حركتی نداشتند 
و هر چه سعی كرد حرف بزند جز  صدای خرخر، صدايی از دهانش بیرون نیامد.

همانطور كه او را به يك طرف خوابانده بودند به كمك گوش هايش صدای دستور را شناخت، 
داشت بلند بلند گهنبار می خواند اما انگار صدايش از پشت كوه ها به گوش می رسید!

زن بیچاره نمی دانست چه اتفاقی برايش افتاده است. مدتی كه گذشت صدای همهمه آمد و 
آدمهايی كه به او نزديك و سپس دور می شدند و پچ پچ می كردند كه آيا ارغوان چیزی می 
فهمد؟ آيا آنها را می بیند، صدايشان را می شنود يا نه؟بعد صداها آرامتر شد. يك نفر آمد 

باالی سرش، صدايش زد و سرش را به صورت او نزديك كرد:
- مادر »مما« مرا می بینی؟

ارغوان او را ديد. پسرش سهراب بود؛ اشك از گوشه چشم هايش روان شد و آمد بگويد، 
كمكم كن، بدنم درد می كند، استخوان هايم دارد به تن زمین می رود اما لب هايش كج بودند 

و صدای خرخر بیرون می آمد.
سهراب بلند شد. او اين بیماری را خوب می شناخت و می دانست كه درمانی برايش نیست. 
شايد به تدريج اگر رو به بهبودی برود بتواند پاها و سپس دست هايش را كمی تكان بدهد و 
باز هم می دانست كه با كهولت سن، مادرش ديگر قادر به انجام كارهای خودش حتی شستشو، 

خوردن و دستشويی رفتن به تنهايی نمی شد. او يك پرستار تمام وقت الزم داشت.
با مشت به پیشانی اش كوبید، فقط توانسته بود با مساعدت ريیس بیمارستان يك ماه مرخصی 
بگیرد. يك ماه مثل باد می گذشت. از روی ناچاری نگاهی به فرنگیس، خاله اش، انداخت 

حتی حوصله نداشت برای او توضیح بدهد، پس پرسید:
- خاله جان مرواريد كجاست؟

به  بود  توانسته  فرنگیس  بود.  مادرش  و  مراسم گهنبار  االن گرفتار  تا  بود  آمده  ديروز كه  از 
كمك بچه هايش مرواريد را سوار االغ كرده به خادنه خودش ببرد و يك شبانه روز به چند 
دلیل چیزی به سهراب نگفته بود، يكی اينكه بايد جواب می داد كه چرا مراقب رنش نبوده و 
ديگر اينكه امید داشت دخترش بهتر شود و بتواند موضوع را كوچكتر جلوه دهد. سهراب اين 

بار بلندتر پرسید:
- خاله حواست به منه؟ مرواريد كجاست؟ چی شده؟ 

فرنگیس شوخی، جدی و با خنده جواب داد:
-  چه شوهری هستی بعد از اين همه وقت كه اومدی تازه حاال سراغ زنت را می گیری؟!

سهراب حوصله نداشت اما خودش را نگه داشت و سر به زير انداخت:
- خوب خاله خودت وضعیت را می بینی دست از شوخی بردار، مرواريد خونه شماست؟

فرنگیس چیزی نگفت، يعنی جلوی چند نفر از قوم و خويش ها كه مانده بودند، نمی خواست 
چیزی بگويد. دست سهراب را گرفت و او را به طرف در خانه كشید. وقتی به كیچه رسیدند 

آهسته گفت:
- بیا مرواريد خونه ماست.... توی راه برات تعريف می كنم.

خورشید بانو پالتو پوشید، جوراب های پشمی اش را به پا كرد و شال گردن زرد و مشكی اش 
را هم سرش كرد و خود را در آيینه عروسی اش روی طاقچه نگاه كرد. ياد شانزده سالگی 
خودش افتاد. چرخی زد، كیفش را برداشت كه به راه بیفتد. در را باز كرد، خداداد كنار باغچه 

دست و رويش را می شست، فكری به نظرش رسید و از او پرسید: 
- تو كی بر می گردی شهر؟ 

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

- امروز ظهر كه كارم تموم میشه می رسی بیای دنبالم؟
خداداد در حالی كه داشت فكر می كرد، نگاهش كرد. در دلش گفت خودت بیا با من چی 

كار داری؟!
ولی ديد خورشیدبانو در حرفش مصمم است پس جواب داد:

- اگر كارم اينجا تموم شد می يام. 
خورشید بانو همان طور كه به طرف بیرون خانه می رفت گفت:

- می خوام توی راه باهات حرف بزنم، مهمه!
      

مرواريد در حالی كم كم به هوش آمد كه ديد كسی دارد به رويش آب می پاشد اما قدرت 
آن را نداشت كه دست هايش را حائل صورتش كند كه خیس نشود. با زبان لب های خشكی 

زده اش را خیس كرد و به مادرش خیره شد و گفت:
- نكن مادر بسه!

فرنگیس جلوی دخترش نشست. او را به اتاق خواب برده بودند كه يك تشك كهنه زيرش 
پهن بود. مرواريد از شدت خونريزی بی حال بود و مادرش می ترسید كه اگر اوضاع همین 
طور پیش برود، بچه اش را از دست خواهد داد. صورت مرواريد به رنگ گچ شده و دست 

هايش يخ زده بود. چند تا متكا پشت او گذاشته بودند تا بتواند بنشیند.
او چشم هايش را باز كرد و گفت:

- دخترم حالش چطوره؟ خاله ارغوان چطوره؟ او زنده است؟
دست های فرنگیس می لرزيد. درخانه غوغايی به پا بود. رو به دخترش كرد و با سر جواب 

مثبت داد.
- همه خوبند تو آروم بگیر تا حالت بهتر بشه، االن برات يك لیوان چای و نبات می آرم. 

بعد در يك لیوان بلور يك تكه نبات انداخت، قوری را از بخاری عالالدين برداشت و چای را 
در لیوان ريخت و آن را در طاقچه جلو پنجره گذاشت تا كمی خنك شود. بعد از جايش بلند 

شد و يك لباس شسته دخترش را با يك تكه نبات به پسرش داد و گفت:
- اين را بده به زن دستور كه به شوهرش بده تا هر اوستايی كه می دونه برای سالمتی مرواريد 

بخونه، بعد من فردا می رم هم پول می دم و هم لباس و نبات را می گیرم.
وقتی فرنگیس پسرش را روانه كرد از درز داخل اتاق به دخترش نگاه كرد، بی حال، نه خواب 
و نه بیدار بلكه بیقرار بود. با خودش گفت اگر باز هم خونريزی بند نیايد و ادامه پیدا كند چه 
كنم؟ اشك هايش سرازير شدند، بايد كسی را دنبال سهراب می فرستاد. اول قرار بود شوهرش 
برود ولی از آنجا كه او را می شناخت ترجیح داد پسر بزرگش را روانه شهر كند تا هر كجا در 
خانه يا بیمارستان، سهراب را پیدا كند و با خودش بیاورد. نگاهی به پسكم روبرويی انداخت، 
جايی كه خواهرش ارغوان نیمه هوشیار خوابیده بود و زن های دورش ايستاده و نشسته هر كدام 
حرفی می زدند و حكمی می كردند، اما از جايشان تكان نمی خوردند. يكی می گفت گل 

گاوزبان، آن يكی می گفت شوربای گرم، يكی هم كه حرفش خیلی مهم بود گفت:
- بريد يه ماشین پیدا كنید تا اونو به مريض خانه ببريم.

فرنگیس ار حرص و عصبانیت داشت گوشه لبش را می جويد، اصال فكر نمی كرد از يك 
صبح تا نیمروز، اين همه اتفاق ناگوار برايش بیفتد. با خودش غرغر كرد كه حتما كسی او و 
خانواده اش را چشم زده! بايد كاری می كرد، يادش آمد مادرش برای رهايی از چشم زخم، 
و اينكه نمی دانست چه كسی را مسبب اين كار بداند، رفته بود در همه خانه های روستا را 
زده و از آنها چیزی گرفته بود. اگر خوردنی بود چه بهتر، اگر در را باز نكرده بودند، خاك 
در خانه شان را در كیسه می ريخت و همه را در آب می جوشاند و چند قاشق به خانواده می 

داد كه بخورند.
فرنگیس با خودش گفت:

-  من هم بايد همین كار را بكنم. لعنت بر چشم بد. لعنت بر آدمای تنگ نظر.
بعد هم بلند شد و همه زن های داخل خانه را كه برای فضولی آمده بودند، بیرون فرستاد. رفت 

متكايی زير سر خواهرش گذاشت و با پارچه ای كهنه دور و برش را خوب تمیز كرد. 

خواندیم كه :
خورشیدبانوی داستان ما به وصال سهراب در زمانه پر شور نوجوانی نرسید. سهراب با دخترخاله اش 
مروارید زندگی مشتركشان را آغاز كردند و خورشیدبانو نیز سال ها بعد با خداداد ازدواج كرد. داستان 
با بیان موضوعات و مسائل متعددی كه در روزگاری پیشتر با آن روبرو بود ادامه پیدا كرد، مسائل و 

موضوعاتی كه نقد درستی یا نادرستی آنها به شیوه نگرش و اندیشه جامعه در گذر زمان بازمی گردد. 
و  سهراب  و  و خداداد  مشترک خورشیدبانو  زندگی  یعنی  اصلی  محور  دو  پیرامون  داستان  همچنان 
مروارید ادامه دارد تا جایی كه حاال از یکسو، ارغوان، مادر سهراب دچار سکته شده است و از سوی 
دوران  پایانی  های  ماه  در  سهراب  همسر  مروارید،  هم  باز  بارداری  تجربه  بار  چند  از  پس  نیز  دیگر 

بارداری اش دچار مشکل شده است.
خورشیدبانو كه برخالف میلش بنابر خواسته مادر و خواهر همسرش مجبور به ترک موقعیت كاری اش 
در بیمارستان و خانه و زندگی شده است كه حاصل سال ها تالش سرسختانه خود او بوده، از شهر به 
روستا رفته و نزد خانواده همسرش زندگی می كند در حالی كه خداداد به دالیل نامشخصی بیشتر زمان 
را از او دور است و بی خبر از احوال خورشیدبانو در شهر است. حاال خورشیدبانو باردار است و هنوز 

فرصت مناسب را برای در میان گذاشتن این موضوع با خداداد پیدا نکرده است.
و ادامه داستان:
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وای خدا جونم باز امشب شب چله می باشد . من نمی دانم چرا به اين می گويند شب چله؟ 
برنامه  دارند پشت سر هم  ها  از شب چله همه  سازمان  بعد  هفته   تا يك  قبل  هفته  از يك 
اجرا می كنند  بعد به آن می گويند شب چله . از سه ماه قبل تمام اعضای انجمن ها به فكر 
برگزاری شب چله می باشند، بازهم به آن می گويند شب چله . يعنی خیلی اين آدم بزرگا 
باحال می باشند . باورتان می شود يك شبی را كه سه ماه درگیرش باشیم رو بگويیم شب 
چله. اصال من مانده می باشم كه اگر اين انجمنی ها می خواستند سیزده روز عید نوروز رو 
برنامه بريزند اونوقت چند وقت درگیر آن می شدند. بابايم می گويد :همین االنشم انجمنی 
ها از يك ماه قبل به فكر جشن سده می باشند. خیلی با حال می باشد عینهو اين خارجی ها 
از خیلی قبل تر يادشان می آيد كه بايد سه ماه بعد جشنی بگیرند بعدش تا روز آخرهم، همه 

درگیرش هستند آخرش آتش روشن نشده ، خاموش می شود . 
 ، ومامانیم  بابايیم  و  من  غیر  به   . باشد  می  آدم  ما كلی  در خانه  مناسبت شب چله  به  امشب 
به  اين سوسن جون و دايی كامی خودشان  باشند. اصال  دايی كامی و سوسن جون هم می 
اندازه كلی آدم میوه و تخمه و شام می خورند . بابايم می گويد : خدايا اين همه فامیل را از 
ما نگیر حیف می باشد كه كانون گرم خانواده ما يهويی با نبودن اين همه فامیل سرد بشود . 
من خیلی بابايم رو دوست می دارم . اون همیشه فكر گرم ماندن كانون خانواده ما می باشد .

باشد . همش دارد يواشكی در گوش سوسن  امشب مامانم خیلی عجیب و غريب شده می 
جون حرف می زند . من فكر می كنم كه آنها می خواهند در شب چله كانون خانواده ما 
رو آتیش زده باشند . دايی كامی رو مخ بابايم می باشد و درحالی كه كتاب پائولو كوئیلو 
در دستش می باشد هی می گويد تا بابايم با آن كتاب برايش فال حافظ بگیرد. دايی كامی 

خیلی خنگول باحالی می باشد . 
مامانم كه معلوم می باشد با سوسن جون به تفاهم رسیده می باشد رو به بابايم می كند و می 
بابايم در حالی كه  گويد : ما از فردا می خواهیم برای خودمان روزنامه منتشر كرده باشیم. 
باشید ؟  برای چه چیزی خواسته می  : روزنامه  باشد، می گويد  قلمبه شده می  چشم هايش 
مامانم می گويد : ما می خواهیم برای خودمان خبرگزاری داشته باشیم و تمام اخبار جامعه 
را منتشر كرده باشیم . بابايم می گويد : خوب مگر پارس نامه موجود نمی باشد ديگر يك 
نشريه ديگر به چه دردی می خورد . سوسن جون می گويد : برو بابا، پارس نامه برای دور 
اين سوسن جون خیلی  اه  اه  اه   . برای جامعه  برسد  باشد چه  نمی  سبزی خوردن هم خوب 
آدم بی تربیتی می باشد . بزار خودم به آقا نماينده می گويم وقتی عید  شد به سوسن جون 

عیدی ندهد . 
به خورد مردم می دهید  نشريه هرچه دوست داريد  با يك  : شما فقط  باز می گويد  مامانم 
و اونها هم چون روزنامه ديگری نمی دارند فكر می كنند كه حرف شما راست می باشد . 
بابايم می گويد : ای بابا فكر كرده می باشید كه كار روزنامه نگاری ساده می باشد . مامانم 
می گويد : نه خیلی كار سختی می باشد . يك بچه خنگول آورده می باشید هی برای شما 
چرت و پرت می نويسد . يك خانم سردبیر می داريد كه همش در مرخصی زايمان می باشد 
. خبرها رو هم كه همش از اينترنت برداشته می باشید . ما خوب می دانیم كه در روزنامه نان 

می باشد وگرنه چه دلیلی می داشت تا شما اينهمه به فكر روزنامه تان باشید. 
. اصال  باشد  نمی  ، عیدی هم  نان كه هیچی  . در روزنامه  باشد  مامانم دلش خوش می  اين 
روزنامه همش دردسر می باشد . يك دفعه سوسن جون تو سر من می زند و می گويد : همین 
بچه هی می رود به جلسه انجمن و هرچی دروغ دارد برای بقیه می نويسد و چون بقیه هم 
نمی دانند در انجمن چه خبر می باشد حرف هايش را باور می كند . ما می خواهیم حرف 
هايی كه شماها قايم می كنید را به مردم بگويیم تا مردم بفهمند چه كسی راست می گويد . 
مامان می پرد وسط حرف سوسن جون ومی گويد : همین قضیه زمین كنار كتابخانه يگانگی 
رو شماها كه برای مردم توضیح نمی دهید قضیه چه چیزی می باشد . ما اگر باشیم برای آنها 
. فكر  به مردم می گويیم  را  اطالعات درست  نامه می گیريم و همه  انجمن،  اعضا  از يكی 
كرده ايد می گذاريم شماها آن زمین را نخريد . اصال بايد از روی جسد ما رد بشويد تا از 
خريد زمین پشیمان بشويد. اصال هدف ما شفاف سازی می باشد . ما می خواهیم اينقدر همه 
موضوعات را شفاف نشان بدهیم كه مردم به جان آقا نماينده و انجمنی ها بیفتند. شماها بايد 
بفهمید كه ما قرار نیست به اين سادگی ها عقب بنشینیم . ما دوست می داريم تا تمام زمین ها 
به فروش بروند و سهم ماهم داده بشود .  اگر ماهم در دوران انتخابات روزنامه داشتیم عمرا 

میزاشتیم اين آقا نماينده دوباره انتخاب بشود . 
نمی  مردم خودشان  كنند  می  فكر  اينها  : چرا  می گويد  او   . باشد  می  بابايم خیلی عصبانی 
فهمند. چرا هی دوست می دارند با دروغ سر مردم را كاله بگذراند . حاال همین چند تا زمین 
هم فروخته شد و به فرض به آنها هم سهمی رسید . تكلیف بقیه مردم چه چیزی می باشد. 
آخی بابايم چقدر آدم خوبی می باشد . با اينكه اصال خودش پول نمی دارد ولی دوست هم 
نمی دارد تا زمین هايی كه برای همه می باشد فروخته شود و پولش تو جیب آدمايی مثل 

سوسن جون برود . 
شب چله امشب هم دارد تمام شده می باشد . اين دايی كامی هنوز دارد با كتاب پائولوكوئیلو 
 . باشد  بابايم هم كه حسابی قرمز عصبانی می   . تند تخمه می خورد  تند  كلنجار می رود و 
سوسن جون و مامانم هم در فكر يك توطئه بی تربیتی می باشند . بازهم امسال يادمان رفت 
اين  و  باشد  نمی  شده  معلوم  وقت  هیچ  ما  تكلیف  چرا  نمیدونم  من  بشمريم.  رو  ها  جوجه 

كانون خانواده تو اين سرمای زمستون گرم شده نمی باشد.
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   افقی
1- نويسنده كتاب دانشنامه مزديسنا .

2- نام چند تن از شاهان ساسانی – وقت نماز صبح .
3- عدد فوتبالی – طناب شكار – پهلوان – ورزش مادر .

4- ماليم – مامور تجسس – فلزی سنگین .
5- پرداخت كننده خسارت – فرشته موكل بر آب – بشارت .

6- ياقوت – روپوش زين – طرز عمل .
7- حاكم ديوانه مصر – چاق .

8- پهلوان – خرد مقدس – واحدی در ورزش .
9- با وقار – برابر،جفت .

10- گیاه خورشی – جشن – شورا .
11- نیرو – منطقه ای در استان البرز – زاويه .

12- مسرور – بلند مرتبه،شكوهمند – شكاف پارچه .
13- واحدی در وزن – گودال كوچك – صدای حیوان با وفا –نتی در موسیقی .

14- سر دوشی – بخشی از كتاب اوستا .
15- كتابی از دكتر زهرا خانلری .

   عمودی
1- كتابی از روانشاد موبد رستم شهزادی .

2- نژاد ما – واحد پول چین .
3- حرف درد – میسر – جمع ماده – كتابی ازماتیسن .

4- هر يك از بیست ويك بخش كتاب اوستا – مركز آموزش هنر – گودال .
5- میوه ای مانند خربزه – لباس دو تكه زنانه – قسمتی از قطار .

6- نام وزير انوشیروان – قطاری از ن – ادب ، تربیت .
7- خارج شو – مكان ديده بانی .

8- می گويند روشنايی است – دانای هستی بخش – مانع .
9- خاتم انگشتری – نزديك بین .

10- میدان آزادی سابق – تاريك شاعرانه – شاعر ايرانی .
11- النگو – غذای بیماران فشار خونی بايد چنین باشد – مانند گوهر .

12- مقام نقره ای – پیام آور اورمزد ونمونه مردانگی – رسم .
13-  رودی در اروپا – سايیدن – بی رونقی – نام تركی .

14- مقصد رود – بزرگوارتر .
15- نويسنده كتاب زرتشتیان يكتا پرستند .

جـدول

از  بیتی  نیم  به رمز كه  نمودن جدول  از كامل  پس 
اشعار فردوسی می باشد دست پیدا خواهید كرد . 

 یادمون رفت جوجه
رو آخر پاییز بشمریم

  كودک نفهم

  سهراب باستانی
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 پـای پیــر

فرياد  با  و  افتاد  راه  همكیشان  از  پر  اتوبوس 
شادی راهی پیر سبز شديم. در دهه سی هنوز 
جاده های خارج از يزد شوسه و خاكی بود. 
اتوبوس گاه با تكان های شديد همه را نگران 
می كرد كه نكند اتفاقی افتاده باشد. چند روز 
پیش، يكی از ماشین هايی كه به سمت يزد می 
رفت، به دلیل گرد و غبار جاده تصادف كرده 
بود و چپ شده بود. چون اين تصادف نزديك 
شهر يزد بود چند نفری پای پیاده رفته بودند و 
آن منظره را ديده بودند و هنوز در خاطره ها 

مانده بود و اين نگرانی را دامن می زد.
مسیر  خوشی  و  خوبی  به  اتوبوس  روز  آن   
پیر سبز.  اول جاده  به  تا رسیديم  را طی كرد 
برای اولین بار بود كوه را از نزديك می ديدم. 
خاطره ديدن كوه و دشت آن سالها را هرگز 
فراموش نكرده ام. اتوبوس تا رسید به نزديك 
كوه، مردم با ديدن پیر كه چند درخت و چند 
ساختمان بود و هرگز به وسعت امروز نبود، سه 
بار فرياد »هاپیرو شاباش« سر دادند. بعضی از 
با مشت گره  زنان اشك شوق می ريختند و 
شده آهسته به سینه خود می زدند و زير لب 
زمزمه ای  می كردند. مردها هم چشم به باال 
داشتند و سكوت حكم فرما بود. بعد از چند 
از  از جاده ای كه سیل قسمتی  دقیقه و گذر 
آن را برده بود به پای كوه پیر رسیديم. ماشین 
ايستاد، هنوز ظهر نشده بود. همه پیاده شديم. 
فكر كنم يك ماشین قديمی ديگری هم آنجا 

بود. 
از باال چند نفر باربر در حالیكه دو راس االغ 
جلو آنها می دويد از كوه سرازير شدند. سر و 
صورت همه مسافرها پر از گرد و خاك شده 
بود. بعد از پیاده شدن، لباس ها را تكاندند و به 
هم دست دادند و خدا را شكر می كردند كه 
زيارت نصیبشان شده است و جای مسافران و 
كسانی كه آنجا نبودند را سبز كردند. عده ای 
مشغول پايین آوردن بار و بنه از باالی ماشین 
شدند و چند نفر هم گوسفند، چپش )بز نر(، 
شوهر  آوردند.  پايین  را  ها  خروس  و  مرغ 
خرمن شاخ چپش را گرفته بود. چادر شبی را 
دور شاخ و گردن آن انداخت و محكم بست.

گوسفند را به همین ترتیب مهار كردند. وقتی 
خرج  پدر  كه  خانم  شیرين  رسیدند،  باربرها 
گفت:  باربرها  به  و  ابستاد  بلندی  باالی  بود، 
درخت  روبروی  خیله  ببريد  را  ها  پشته  اين 
سرو، آنجا باشید تا ما بیايیم. اگر يك هندوانه 
يا خربزه شكست يا چیزی گم شد، ريالی به 
قرار  بیايیم.  ما  تا  بمانید  آنجا  دهم.  نمی  شما 
و  همانجا  ببرند  هم  را  و چپش  شد گوسفند 
از  يكی  افتاديم  راه  وقتی  برويم.  ما  تا  ببندد 
جوانان محله كه با خودش دايره آورده بود، 
او را  با دست  بقیه هم  به زدن و  شروع كرد 
خانم  ناگهان خرمن  كه  كردند  می  همراهی 
بنای داد و فرياد را گذاشت كه خجالت نمی 
كه  كسی  برای  بايد  كنید.  می  شادی  كشید 
اين همه راه را يكه و تنها آن هم با پای پیاده 
آمده، گرسنه و تشنه بود و  دشمن به دنبال او 
بوده و اين همه زحمت كشیده، غمگین بود.

 همه ساكت به نطق او گوش می دادند، او 
داد  به  كرد  بنا  گرفته  نطقش  ديد  وقتی  هم 
انداختن و روی زمین نشست و  راه  بیداد  و 
»پیر«  فرياد  با گريه و  به سر و سینه اش زد. 
خورد.  می  غصه  برايش  و  زد  می  صدا  را 
دخترش چیزی نمی گفت ولی آهسته گريه 
می كرد، زن های ديگر هم مات و مبهوت 
زير  رفت  جلو  خرمن  شوهر  بودند.  ايستاده 

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.

بازويش را گرفت و گفت بلند شو تا باالی 
رفتی  پیر  پای  وقتی  مانده  زيادی  راه  كوه 
او  تا  كردند  كمك  هم  ها  زن  كن.  گريه 
همه  عیش  ولی  افتاديم  راه  همه  شود.  بلند 
حرف  هم  با  نفر  دو  نفر  دو  بود.  شده  كور 
قسمتی  رفتیم.  می  باال  كوه  از  و  زدند  می 
راه  احتیاط  با  بود ولی همه  پله شده  راه،  از 
می رفتند تا از كوه پرت نشوند. در مسیر از 
كنار يك آغل و »بوكن« رد شديم كه می 
باالتر  كمی  است.  گوسفندان  جای  گفتند 
گفتند  می  كه  ديدم  دوچرخه  و  االغ  چند 
و  االغ  با  يا  پیاده  نزديك،  روستاهای  مردم 

دوچرخه به زيارت آمده اند.
چند  باال.  رسیديم  كه  بود  شده  ظهر  تقريباً 
نفری در خیله نشسته بودند. در يكی از خیله 
ها سفره ای پهن بود و مردم مشغول خوردن 
شیرين  به  باربرها  رسیديم  وقتی  بودند.  ناهار 
گفتند همه وسايل را سالم رسانده اند. شیرين 
به اهالی گفت: هركسی نگاه كند ببیند كه همه 
بارها هست؟ بعد از اينكه تائیديه همه را گرفت 
به باربرها مبلغی پول داد و آنها رفتند. شیرين 
اعالم كرد سفره برای ناهار پهن شود و بعد از 
ناهار همه می رويم پابوس پیر و چپش خرمن 
پهن شد. همه  پیر می گردانیم. سفره  را دور 
سفره های خود را آوردند و مشغول خوردن 
شديم. نان و پنیر، سبزی، گوشت كوبیده كه از 
ديشب مانده بود، خیار و چند هندوانه و خربزه 
ای كه تازه بريده شده بود، ناهار آن روز بود. 
اصاًل برايم تازگی نداشت چون ناهار مثل خانه 
بود. بعد از آن شیرين گفت همه با هم برويم 
به زبارت و دستمال سبزی به دو شاخ چپش 
بستند و يكی از مردان روی زمین سرپا نشست 
و بقیه كمك كردند تا چپش روی دوش او 
با  را  حیوان  پای  دو  و  دست  دو  بگیرد.  قرار 
دو دست خود گرفت و بلند شد. مردم فرياد 
»هاپیرو شاباش« سر دادند. همه دست می زدند 
و جوانی كه قبال پايین كوه می خواست دايره 
بزند حاال شیر شده بود. دايره را آورد و بنا كرد 
به زدن. جمعیت راه افتاد و از خیله های ديگر 
هم آمدند. در مسیر آويشن و بادام و نقل به سر 
و بدن چپش می ريختند. همه دست می زدند 
و می خواندند، من هم با بچه های ديگر همراه 
آنان راه افتاديم. داخل زيارتگاه رفتند. در اين 
شلوغی حیوان دست و پا می زد و مردم هم 
به سر روی او آويشن و نقل و سنجد و بادام 
و  ملتسمانه  نگاه  باور كنید هنوز  می ريختند. 
وحشت زده آن حیوان بخت برگشته كه دست 
و پا می زد در خاطره ام مانده. ولی چه می شود 
كرد نذر بود و بايد اجرا می شد. همه دست 
می زدند و می رقصیدند. صدای دايره و سرنا 
پا كرده  به  بودم شوری  نديده  تا آن روز  كه 
بود. سر و صورت مردان خیس عرق شده بود، 
خیال می كردی آنها در جنگی بزرگ شركت 
كردند. زنان هم با مكنای خود جلوی دهان و 
بینی خود را گرفته بودند و زمزمه می كردند. 
خرمن با رنگی پريده دست هايش را در آن 
شلوغی بلند كرده بود و حرف هايی می زد. 
زمزمه هايی كه در آن درخواستی نیز مطرح 
كامل  را  حرفش  توانست  نمی  ولی  شد  می 
بزند چون مردمی كه در آنجا بودند او را می 
شناختند و رازش فاش می شد. بعد از اينكه سه 
دور چپش را دور كلك پیر گرداندند همه به 
سوی پايین به راه افتادند و تعدادی هم داخل 
پیرانگاه ماندند ولی چقدر اين مراسم با آموزه 

های اشوزرتشت فاصله داشت.

  بهرام دمهری

   پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شماره چهل و دو - آذر 1391
صاحب امتیاز و مدير مسئول : دكتر اسفنديار اختیاری

زير نظر شورای سر دبیری
صفحه آرا : شادی عبد شريف آبادی

همكاران : همراهان تارنمای برساد
   آدرس : يزد - صفائیه - خیابان استاد احمد آرام - 

كوی استادان - كوچه هنر 6 - كد پستی : 8915817113 
تلفن : 8210881 - 0351

دورنگار : 8210879 - 0351 - پیام نگار : 09355466415- 
صندوق پستی : 89195/154

info@parsnameh.ir : پست الكترونیكی
   پارس نامه در ويرايش نوشته ها آزاد

 است  وهمه ی نوشته ها ديدگاه
 پارس نامه نیست.


