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امشی

سدره پوش شدن، آرزوی فراموش شده نسلی از تاریخ

شایسته ساالری سرلوحه کار دولتمردان باشد
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یک ماهی اس��ت که دولت جدید آغاز 
ب��ه کار کرده اس��ت.دولتی که خود را 
دول��ت تدبی��ر و امید نام داده و س��عی 
در حرک��ت در ای��ن راه دارد.هرچن��د 
ک��ه آقای رییس جمه��وری در تبلیغات 
انتخاباتی خ��ود نیز از عدالت، برابری و 
اجرای قانون می گفت اما هفته گذش��ته 
در مق��ام ریی��س جمه��وری منتخ��ب و 
محکم تر از همیش��ه از برابری حقوقی و 
جای��گاه اجتماعی اقلی��ت های دینی در 
رده ه��ای مختل��ف کاری و اجتماع��ی 

س��خن گفت.
وی در سخنان خودهم به اقلیت های قومی 
و نژادی اشاره کرد و هم اقلیت های دینی.

هرچن��د ک��ه نص صری��ح قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ای��ران نیز ب��رای همه 
ایرانی��ان حق��وق برابر و مس��اوی تعریف 
کرده اس��ت وهیچ منعی در رابطه با کار و 
سایر مس��ایل برای اقلیت های دینی،قومی 
و نژادی قائل نیس��ت اما مدتی است که بر 
اس��اس یک قانون نانوشته وش��اید اعمال 
نف��وذ و بس��ط عقاید ش��خصی،  برخی  از 
راه ه��ا برای اقلیت ها بس��ته ش��ده اس��ت 
وآن��ان ازداش��تن پس��ت ه��ای کلیدی و 
حس��اس و حتی مدیریتی در رده های باال                   

منع شده اند. 
حت��ی دربح��ث اس��تفاده از ب��ورس های 
تحصیلی و پذیرش های گزینش��ی گاهی 
اعمال نظر ش��ده اس��ت که امیدواریم در 
فض��ای کنون��ی و با مس��اعدت ریاس��ت 
جمه��وری و ی��اری هم��ه یاران��ش ای��ن 
مشکات نیز برطرف ش��ده و راه برایشان 

هموار تر شود.
قرار اس��ت جش��نواره پیر نارک��ی مهرماه 
برگزار ش��ود!بیش از دو دهه ای  بود که 
به همت نیک اندیشان دریکی از روزهای 
زی��ارت پیر نارک��ی ،جش��نواره علمی با 
هدف تقدیر و تشویق نوجوانان و جوانان 
زرتش��تی در رده های علمی و پزوهش��ی 
برگزار می ش��د. به عبارتی این جشنواره 
بهان��ه ای بود تا بس��یاری از خان��واده ها 
برای فرزندانش��ان هم که ش��ده توشه راه 
بردارن��د وراهی نارکی ش��وند تا در کنار 
زیارت، فرزندانش��ان هم با گرفتن جایزه 
ای و دیدن دوس��ت و آشنایی قوایی تازه 
کنند وس��ال بعد با انگیزه بیش��تری تاش 
کنن��د. اما امس��ال ای��ن جش��نواره هم در 
دامن مش��کات یا... . علت��ش فرقی نمی 
کندمهم این است که برگزار نشد و حاال 
م��ی گویند ش��هریور و آخرین اعام هم 

مهرماه   اس��ت.
جش��نواره پیر نارکی مال روزهای زیارت 
پیر نارکی است. ش��کوه و شیرینی اش به 
روزهای زیارت اس��ت و حضور مردم در 
پیر. خاطره اش در شمع و عودی است که 
اول افروخته می ش��ود ،اوستایی است که 
خوانده می ش��ود و بعد جای��زه ای که در 
حضورزیارت کنن��دگان وبه بهانه زیارت 
داده می شود حاال زمان دیگر و شاید جای 

دیگر چه معنایی دارد؟ 
کاش س��نجیده تر عمل کنی��م تا حداقل، 

داشته هایمان را به تاراج ندهیم.
روزهای مس��ابقات مانتره اس��ت ، حضور 
بس��یاری از نوجوان��ان و جوانانمان در این 
مسابقات را ارج می نهیم و آرزو می کنیم 
بیشتر این دین اهورایی را بشناسیم و آموزه 
هایش را که چیزی جز راس��تی و درستی 

نیست به کار بندیم.

ســــرمقـــــاله

امید به دولت امید

هفته آينده و در ماركار تهرانپارس برگزار مي شود

بیستمین همايش سراسري اوستاخواني و گاتاشناسي مانتره 
و  اوس�تاخوانی  همای�ش  بیس�تمین 
گاتاشناس�ی مانتره، با هدف آشنایی 
بیش�تر نوجوان�ان زرتش�تی با دین و 
تحقی�ق و پژوهش دین�ی، 11 تا 15 
شهریورماه در دو بخش اوستاخوانی 

و گاتاشناس�ی برگزارمی ش�ود.
شعارهمایش مانتره امسال "کهنه یا کهن؟ تازه 
یا مدرن؟" و محور همایش رده گاتا شناسی  

موضوع" فرهنگ زرتشتیان و آینده "است.
رقابت های مقدماتی مانتره بیستم در روزهای 
نهم و دهم ویازدهم امردادماه در ش��هرهای 
کرم��ان ، تهران و یزد برگزار ش��د . اس��امی 
پذیرفت��ه ش��دگان مانت��ره مقدمات��ی بخش 

اوستاخوانی به این شرح  اعام شده است :
بخش از برخوانی زیر 14 سال :

فروزان ایرجی ،ندا نمیری ،بیتا مالی ، بهار بهشاد ، 
مهتا مالی ، ویستا رایومند ، پگاه بزرگ چمی

بخش اهنود گات زیر 14 سال :
آرمیتا مهرشاهی ، نیایش نامدار ، فروزان ایرجی 
نصرآبادی ، بهار بهشاد ، بیتا مالی ، آیدین کیانی ، ندا 
نمیری ، آرین خسروی ، شینا سرداری ، جاوید 
نریمان ، نسترن دمهری ، آریانا نجمی ، نازگل 
مالی ، ساینا زند خاوری ، مهرنوش بهروزی ، 
آرمیتا پیروزمند ، مهرآنا آتشبند ،هما موبد ، یسنا 
بهشاد ، ویستا خسروی ، پورچیستا خسرویانی ، 
آرش رستمی ، شادمهرمرزبانی ، سپیده فرهنگ ، 
پردیس جمشیدیان ، ارشیا کیومرثی ، مهرنوش 
موبد ، آتوسا پوراردشیری ،آرین بمانی جم ، 

شیرین فرودی 
بخش اشتود سپنتمدگات :

خشایار خضری ، سپهر گشتاسبی ، شادی مرزبانی ، وستا 
ایران زمینی ، روژان آذرگشاسبی ، ماندانا گشتاسبی ، 
پرهام ماوندادی ، مهزاد جمشیدی ، پریسا چهل مرد، 
پدرام نجمی ، ساینا آذرگشاسبی ، مهران منوچهری ، 
مهتا مالی ، خداداد نجمی ، خدامراد چهل مرد ، فربد 

لریان ، کیارش شهریاری ، آریانا خسروپور
بخش اهنود گات :

شکیا شهریاری ، آناهیتا مهرشاهی ،پریسا رایومند ، 
فرناز گشتاسبی ، شهریار اورمزدی ، پریناز چهل 
مرد ، مروارید پرستار ، مهتاب گشتاسبی ، سپند 
ایزدی ، سروناز چهل مرد ، آریا رستمی ، اردشیر 
زندیان ،مهران قندی ، راتاناز دهنادی ،ش��اهین 

ش��هزادی ، آرمان لری��ان ، آذین کیانی ، آبتین 
بهمردی ،اردشیر بهشاد ، رشید فیروز فرد ، مهسا 

خدایی ، دالرام سهیمی ، اسفندیار مالی 
بخش از برخوانی :

پریسا رایومند ، نگار بزرگ چمی ، رشید فیروزفرد 
بخش کل گاتا :

ارشیا خسروپور ، پریسا کیانی پور ، شایان رستمی ، 
مهرنگار موبد ، رامین آبیاری ، تهمینه اختری 

اسامی پذیرفته شدگان بخش گاتا شناسی نیز 
به این شرح اعام شده است :

 گاتا شناسی جنبی زیر 18سال :
بخش پوستر :

آبتین زندخاوری و اردش��یر آذری با موضوع : 
بررس��ی دیدگاه آموزگاران کاس اول دبستان 
درباره کتابهای دینی و آموزش اوستا سال نخست 
دبس��تان،بیتا خدادادکوچکی با موضوع :تاریخ 
شفاهی آتشکده دولتخانه از گذشته تا کنون،افشین 
تشکر و امید افسادی با موضوع : حجاب در دین 
و اجتماع زرتشتی،پدرام خرمی با موضوع : خانه 
و اسباب خانه در ایران باستان،آریومن فروهری 
وپوریا نوش��ادی با موضوع : داد و دهش،افروز 
ایرجی و ویستا فرهی فر با موضوع : سفره دختر 
ش��اه پری و بی بی سه شنبه،کسری و کوروس 
شهریاری با موضوع : قهوه شیرین،ماندانا گشتاسبی 

و آندیاجوانمردی با موضوع : آثار ملی ایران
بخش ارائه مقاله :

آناهتیا و آرمیتا مهرش��اهی با موضوع : بررسی 
عوام��ل اجتماعی فرهنگی موثر ب��ر تمایل به 
مهاجرت،آرمان و رومینا فرامرزی با موضوع : 
بزرگ استاد ریاضی پرویز شهریاری،سروش 
رستمی وشاهین دولت زاده با موضوع : تاریخ 
ش��فاهی غذاهای زرتش��تیان کرمان،کوروش 
کریمدادی و س��یاوش کاویانی ب��ا موضوع : 
تفاوت های گاه شماری در دوره های تاریخی 
ایران پیش از اس��ام،مهرنگار و مهرنوش موبد 
با موضوع : جش��ن رپتون،خش��ایار کاویانی با 
موض��وع : فرزانه بزرگ زرتش��تی، آرمه ییتی 
کاویانی با موضوع : مقایس��ه مراس��م گهنبار 
در کرمان و یزد،کاوه غیبی و آریا رس��تمی با 
موضوع : نگاهی به تاریخچه آموزش و پرورش 
زرتشتیان کرمان،امید وآتریا پیروزمند با موضوع : 
وستا و آتخش، نیروهای شگفت انگیز،آرین 

قدردان با موضوع : یادی نو از یادگاری کهن.
گاتا شناسی جنبی باالی 18 سال :

بخش پوستر :
آرمیتا وآرمین بهمردی با موضوع : پنجی جشن 
بزرگ ایران باستان،مهزادجمشیدی و مهرنوش 
منوچهری با موضوع : چگونه به اخاق نیک برسیم

بخش ارایه مقاله :
آرمیتا فرهمند ورامتی��ن زندخاوری با موضوع : 
بررس��ی درون مایه کتاب های دینی و آموزش 
اوستا سال نخست دبستان،سینافرهی فر و سپنتا 
ماندگاری��ان با موضوع : خیر آب��اد چه بود چه 
شد.درس عبرتی برای ...،کوروش جمشیدی و 
خداداد خسرویانی با موضوع : راز در اوستا،پشوتن 
مهران وامید آذری با موضوع : ستاره ای درخشان 
در آس��مان کویر،فرانک وبهرام کوش��کی با 
موضوع : کاربرد اوستاها، دعا ها و افسون ها،بهنام 
مرادیان : کتاب های درسی دینی زرتشتی دوره 
دبس��تان زرتش��تیان ایران از گذش��ته تا آینده و 

کتاب های درسی دینی زرتشتی
گاتا شناسی اصلی زیر 18سال :

بخش پوستر : 
پانیذ مزدیسنی و روشنک شهریاری با موضوع : 
زندگی در نگرش اشوزرتشت،شیرین بنداریان 
وکیاناغیبی با موضوع : ناهمخوانی ها و چالش 
های امشاسپندان و ایزدان در نوشته های گوناگون

بخش ارایه مقاله :
نیایش نامدار و پگاه ب��زرگ چمی با موضوع : 
نگرشی نو بر بخش های هس��تی انسان در دین 
زرتشتی،پریسا و ویستا رایومند با موضوع : آینده 
نگری در گاهان،راتاناز دهنادی ومهسا خدایی با 
موضوع : در پی شناخت خدا،یسنا وسینا غیبی با 
موضوع : سنجه های بازشناخت دین نیک از دین 
دروغین در هات 49 از گاتها،آرزو غریب شاهی 

و افروز ایرجی با موضوع : قانون جذب در گاتها
گاتا شناسی اصلی باالی18سال :

بخش ارایه مقاله :
تریتی کیانی با موضوع : اهن��ود و آموزه های 
اشوزرتشت،جاماسب سامیا و سپهر گشتاسبی 
ب��ا موضوع : نگرش��ی بر جبر و اختی��ار،آرش 
غیبی با موضوع : همسنجی خداشناسی گاتها با 
خداشناسی شاهنامه،مهران سپهری با موضوع : 
یکتایی آفرینش و یکتایی بینش در دین زرتشتی

ص�ورت  ب�ه  دین�ي  ه�اي  کالس 
حضوري براي دوره پیش دانشگاهي 
برگزار مي شود و کالس هاي دیني 
امس�ال ه�م ب�راي دان�ش آم�وزان 

رایگان است.
در بیس��ت ودومین کارگ��روه دینی که در 
سازمان جوانان زرتشتی )فروهر( برگزارشد، 
ضم��ن تعیین زمان امتح��ان هماهنگ دینی 
در س��ال تحصیلی آینده تاکید شد بر اساس 
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کاس 
های دیني براي مقطع  پیش دانش��گاهی نیز 
به مانن��د دیگر کاس ها ب��رای تمام دانش 

آموزان حضوری برگزار می شود.
در این نشس��ت، گزارش��ي ازتوزیع کتاب 
های دینی ارائه شد. براین اساس امسال نیز 
به مانند سال گذش��ته کتاب های دینی در 
ابتدای س��ال به صورت رای��گان در اختیار 

کلیه دانش آموزان قرار خواهد گرفت. 
همچنی��ن تاکید ش��د با توجه آنکه س��رانه 
دینی به تم��ام انجمن های برگ��زار کننده 
کاس دینی پرداخت ش��ده است، کاس 
های دینی به مانند سال قبل رایگان خواهد 

بود.

ک�ه  فره�اد«  پ�ای  »ج�ای  کت�اب 
زندگی ش�هید زرتشتی فرهاد خادم 
را از نگاه مادرش روایت می کند به 

چاپ دوم رس�ید.
از  فره��اد" کتاب نخس��ت  پ��ای  "ج��ای 
مجموعه »مادران« اس��ت که زندگی شهید 
زرتش��تی مهندس فرهاد خ��ادم را از نگاه 
م��ادرش روایت می کند. این اثر در س��ال 

1389 به قلم فرهاد خضری نوشته شد
ای��ن کت��اب از س��وی انتش��ارات روایت 
فت��ح به چاپ دوم رس��ید. داس��تان »جای 
پ��ای فره��اد« از کوچ��ه پس کوچه ه��ای 
کرم��ان پا می گی��رد و خوانن��ده را دنبال 
دخترکی می کش��د که آرام و قرار ندارد 
اما سرنوش��ت دخترک چنین رقم خورده 
که بعدها مادر ش��هیدی باشد به نام »فرهاد 
خادم«؛ همان که روز نخس��ت اس��فندماه 
1360 در خ��ط مق��دم جبه��ه، در تن��گ 

چزابه، به ش��هادت رس��ید.
روایتش  کتاب  ای��ن  در  خضری  فرهاد 
را ب��ا یک جس��ت وجو آغ��از می کند؛ 
هستی«،  به  عش��ق  »فوران  جست وجوی 

در قل��ب ی��ک م��ادر ایران��ی. 

چهارمین دوره مس�ابقات جام فوتس�ال 
ایراندخت )مختص بانوان( در روزهای  
پنجم تا هشتم شهریور، با همت انجمن 
زرتش�تیان نصرت آباد در سالن ورزشی 
باش�گاه و جوانان زرتش�تی یزد برگزار 

خواهد شد .
زمان نام نویسی این پیکارها روزهای 22 الی 29 
امردادماه و قرعه کش��ی  روز 31 امردادماه  در 

پردیس مارکار یزد برگزار شد .
 در این دوره از پیکارها 6 تیم آرش یزد، دختران 
سیمین ، پوالد کسنویه ، بانوی شرقی ، ایرانشید 
و پارسه ش��یراز حضور دارند که قرار است به 

صورت  دوره ای به رقابت بپردازند .
سومین دوره جام ایراندخت سال 1390 در تاالر 
ورزشی س��ازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد 
برگزارشد . در این رقابت ها 9 تیم آرش، آترین، 
پوالد کسنویه، نرسی آباد، نصرت آباد، آناهید، 
آرین، زرگان گش��ت، ایران شید در دوگروه به 
رقاب��ت پرداختند . بازی پایانی را دو تیم آرش و 
پوالد کسنویه برگزار کردند که تیم آرش برای 
سومین بار قهرمان این پیکارها لقب گرفت و تیم 
پوالد کس��نویه دوم و ایران ش��ید عنوان سوم را 

کسب کردند .

كالس هاي حضوری ديني     
پیش دانشگاهي 

»جای پای فرهاد«          
تجديد چاپ شد

برگزاری جام فوتسال 
ايــراندخت



مش
هما

شپ 
اج

ا-ه
رپ

داد
13پ

ا92
س93

13
-پم9

ا9م
مس

را
شه

دشم
سم3

ا9ن
پا2

9من
دا

بر
ــ

ــ
ــ

خ

ا

* برنام�ه همایش همازوربی�م اله آباد 
اعالم شد

انجمن زرتش��تیان اله آباد ، ری��ز برنامه های  
همایش همازوربیم که قرار است در روزهای 
14،13و15ش��هریور م��اه در درمه��ر اله آباد 

برگزار شود ، را اعام کرد.
در ای��ن اطاعی��ه  از همکیش��ان ال��ه آبادي 
دعوت شده تا در این همازوري شرکت فعال 
داشته و انجمن و برگزارکنندگان همایش را 

یاري کنند. 
چهارش��نبه 13ش��هریورماه، س��اعت 4 پسین 
مس��ابقه دوز و دارت، نام نویسی همزمان در 

درمهر انجام خواهد شد. 
پس��ین    5 14شهریورماه،س��اعت  پنجش��نبه 
روانش��اد  بنامگانه  گهنبار خوان��ي  مراس��م 
اس��تاد خدابخش گشتاسب یزدانی، ساعت 
6 پس��ین : آغاز بیستمین همایش همازوربیم  
آم��وزان،  دان��ش  از  مراس��م  درای��ن 
و  ،ع��روس  ورزش��کاران   ، دانش��جویان 
داماده��ا تقدیر و.... برنامه هاي متنوع دیگر  

اجرا خواهد ش��د  .
آدینه 15 ش��هریورماه،  اج��رای برنامه تور به 
درخواس��ت همکیشان اله آبادي .  برنامه تور 
یک هفته قبل از همایش اطاع رساني و ثبت 

نام خواهد شد. 

*سدره پوشي 10 تن از نوجوانان در 
پیر نارکي 

امسال در روزهاي زیارت پیر نارکي آیین سدره 
پوشی ده نوجوان زرتشتی در محل سالن شاهرخ و 
شیرین میزانیان پیر نارکی از طرف خانواده میزانیان 

و با همکاری کمیسیون دینی یزد برگزار شد.
مهس��ا ف��رزاد باس��تانی ، س��حر س��هراب 
بمانی ، مهرنوش بهرام بهروزی ، بهار جمشید 
بهش��اد ، خشایار جمش��ید جهانگیری ، رائیتی 
شهرام خسروی ، بیتا داریوش دمهری ، نسترن 
کیخسرو دمهری ، پیمان اردشیر فرهادیه و هما 
اردشیر موبد،10 نوجواني بودند که در این روز 

به جمع بسته کشتیان پیوستند.
همچنی��ن بنابراعام صورت گرفته،جش��نواره 
پیر نارکي که امس��ال برخاف رسم چند ساله 
برگزار نشد نیز قرار است نیمه مهرماه در مکان 

دیگري برگزار شود.
* باغ�ات هاش�م آباد و ملک پرس�ش 

کرمان به فروش می رسد 
فرنش��ین انجمن زرتش��تیان کرمان در دومین 
نشس��ت مجمع عموم��ی ، از آمادگی انجمن 
برای دریافت نظرات سازنده همکیشان گفت 
و از مردم خواس��ت تا انجمن را از خود جدا 

ندانند. 
وی با خواندن پیشنهادات مجمع در خصوص 

فروش دو قطعه زمین متعلق به انجمن ، دالیل 
فروش ملک هاشم آباد را بدین شرح برشمرد: 
فاصله بسیار دور باغات هاشم آباد ازکرمان ، 
بی آبی قنوات آنجا و خشکس��الی زمین ها ، 

هزینه های زیاد و نبود کارگر مورد اعتماد .
 در ادامه  با صحبت موافقین و مخالفین ، نظر 
اکثریت برآن شد تا باغات ملکی هاشم آباد 
تبدیل به احس��ن شود. در مورد ملک پرسش 
نیز فروش آن با اکثریت آراء مورد قبول واقع 

شد. 
در پایان با رای همکیشان، آقای فرهاد دولت 
زاده و آقای کیانپ��ور کامیابپور مجددا برای 
مدت یک س��ال به عنوان بازرس��ین انجمن 

گردش 20 انتخاب شدند. 
* اعالم زمان نام نویس�ی کالس های 

دینی دانش آموزان استان یزد  
ی��زد  اس��تان  زرتش��تیان  دین��ی  کمیس��یون 
دراطاعیه ای زمان و ش��رایط ثبت نام دانش 
آموزان  برای ش��رکت در کاس های دینی 
که قرار اس��ت امس��ال نیزبه صورت متمرکز 

برگزار شود ، را اعام کرد. 
 براس��اس ای��ن اع��ام، زمان نام نویس��ی در 
ای��ن کاس ها س��اعت 18 ت��ا 20 روزهای 
در  ش��هریورماه  شش��م  و  پنج��م   ، س��وم 
کتابخان��ه زرتش��تیان یزد واق��ع در طبقه دوم                    

سالن بانو و کیخسرو بزرگچمی خواهد بود . 
حضور دانش آم��وزان و والدین به هنگام نام 
نویس��ی ضروری بوده و مدارک الزم جهت 
نامنویسی اول دبس��تانی ها و افرادی که برای 
نخستین باردر این کاس ها ثبت نام می کنند 
عبارتند از: فتوکپی شناسنامه ،  دوقطعه عکس 
پشت نویسی شده 4*3 و پوشه فنردار )دبستان 

سبز - راهنمایی قرمز - دبیرستان آبی( .
کاس های دینی پس��ران در پردیس مارکار 
وکاس های دختران در دبس��تان و مدرس��ه 
راهنمایی مارکار برگزار می شود و روزهای 
این کاس ها بعدازظهر  پنجش��نبه ها  خواهد 

بود .
 * فراخ�وان طراح�ی تندی�س ه�ای 
جشنواره علمی زنده یاد دکتر مینا ایزدیار 
 در راس��تای برگزاری جشنواره علمی زنده 
یاد دکتر مینا ایزدیار افرادی که می خواهند 
در طراح��ی تندی��س ن��ام آور و تندی��س 
افتخار این جش��نواره همکاری داشته باشند، 
م��ی توانند طرح های خ��ود را تا تاریخ 10 
ش��هریور ماه س��ال جاری ب��ه آدرس ایمیل 
 ramtinshohrat@yahoo .com

ارس��ال نمایند. 
ب��ه گفته برگزار کنندگان ،طرح نهایی از بین 

طرح های ارسال شده انتخاب خواهد شد.  

خــبرهای كوتاه

دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

شایسته ساالری سرلوحه کار دولتمردان باشد

توسعه مشارکت ایرانیان غیرمسلمان 
در اداره کشور و در مدیریت ارشد، 
باید به صورت ملموس دیده ش�ود 
و نظام شایس�ته س�االري ب�ه دور از 
مس�ائل غیر قانوني باید در سرلوحه 

کاري تمام دولتمردان قرار گیرد.
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در 
مجلس شورای اسامی  در حمایت از سخنان 
دکت��ر روحان��ی رییس جمهوری اس��امی 
ایران ،مبنی براینکه بای��د از همه اقلیت های 
دین��ی و مذهبی در امور و برنامه ها اس��تفاده 
کنیم،تاکیدکرد: "گلس��تان ای��ران زمین" با 
حضور گل هاي متنوع و زیبا معنا پیدا مي کند. 
وي با بیان اینک��ه "ملت" از چهار ویژگی 
جغرافیا، زبان، تاریخ و اقتصاد ش��کل می 
گیرد،گف��ت: چنانچه مردم ب��ه جایگاهی 
برسند که به دور از گرایش های مختلف، 
خود را" هم میهن" بدانند، آن گاه می توان 
آنها را یک ملت یگانه دانس��ت و  افتخار 
ایرانیان آن اس��ت که به عنوان یک "ملت 
یگانه" دارای حس همبس��تگی ، فرهنگ، 
تمدن و تاریخ مشترکی اند و خصوصیاتی 
همچ��ون هوش��مندی، آزادگ��ی، تاریخ 
سازی و دقیق بودن بخشی از ویژگی های 
ایرانیان است. بنابراین با وجود همه اقوام، 
مذاهب و ادیان اس��ت که "گلستان ایران 

زمین" معنا پیدا کرده است.
نماینده ایرانیان زرتش��تي با بیان اینکه این 
حس مش��ترک را مي توان در دفاع از این 
مرز پرگهر در دوران دفاع مقدس، به طور 
واضح دید ادامه داد: شهداي گرانقدر همه 
ادیان، اقوام و نژادها، ایران را از ش��رق تا 
غرب و از ش��مال تا خلیج همیش��ه فارس، 
پاس داش��تند. عزیزانی ک��ه این مرز و بوم 
را نگاهبان بودند و ب��ه عنوان یک میراث 

گرانبها به ما سپردند.
رییس کمیته پ ژوه��ش و فناوري مجلس 
با بی��ان اینک��ه قانون  ش��وراي اس��امي 
اساسي و اصول متعدد آن ظرفیت عدالت 

محوري را براي تم��ام ایرانیان پاک نهاد 
ایجاد کرده اس��ت ،تاکید ک��رد: به طور 
واضح اصل 13 قانون اساسي به صراحت 
و ش��فافیت آزادي ایرانیان غیرمسلمان را 
تضمین مي نماید ولي متاس��فانه  پایبندي 
به ای��ن اصول قان��ون اساس��ي در برخي 
دس��تگاه ه��اي اجرایي کم اس��ت و این 
امرس��بب ش��ده ت��ا از ت��وان و تخصص 
این ایرانیان دلس��وز که داراي پتانس��یل، 
تحصی��ات و تجرب��ه هاي ارزش��مند و 
گرانبهای��ي م��ي باش��ند، براي پیش��رفت 

کش��ور اس��تفاد   ه نش��ود.
دکت��ر اس��فندیار اختیاري گفت:توس��عه 
مش��ارکت ایرانی��ان غیرمس��لمان در اداره 

مدیری��ت  در  و  کش��ور 
ارش��د، بای��د ب��ه صورت 
ملموس دیده ش��ود و نظام 
شایس��ته س��االري به دور 
از مس��ائل غیر قانوني باید 
در س��رلوحه کاري تم��ام 
دولتمردان قرار گیرد. البته 
هم��ان گونه که ریاس��ت 
محت��رم جمهور نی��ز بدان 
اش��اره نمودند باید به دور 
از "شعار" بلکه در "عمل" 

این موضوع دیده شود. 
وی افزود:م��ا نماین��دگان 

ایرانیان غیرمس��لمان پیش��نهاد داده ایم که 
این "عمل" ابتدا از نهاد ریاست جمهوري 
آغاز شود. از همه وزارتخانه ها و دستگاه 
های ذیربط نیز می خواهم با توجه به نگاه 
دولت "تدبیر و امید" با  برداش��تن موانع و 
مشکات در این رابطه و بکارگیری افراد 
با تجرب��ه و تحصیل ک��رده در جایگاهی 
درس��ت، موجب س��ربلندي بیش از پیش 

میهن عزیزمان شوند.
وی گف��ت: اینجان��ب ب��ه عن��وان ی��ک 
زرتش��تي که خاس��تگاهي به غیر از ایران 
زمی��ن ندارد و پیش��رفت این م��رز و بوم 

آرزوي همیش��گي آن است ،آرزو دارم 
کنار یکدیگ��ر به مانند یک ملت یگانه و 
با پیمودن مسیر راستی که تنها راه رسیدن 
به اه��داف اس��ت، در جهت دوس��تي و 
برابري و س��ازندگي ایران بزرگ و عزیز 

کوش��ش نماییم.
دکتر حس��ن روحان��ی  رییس جمهوری 
ایران،در مراسم تودیع و معارفه  اسامی 
وزیر کش��ور خاطر نش��ان ک��رد که در 
دول��ت تدبی��ر و امی��د ،هی��چ مقامی به 
ویژه در وزارت کش��ور نباید بین اقوام، 
مذاه��ب و اقلیت های مختل��ف تفاوتی 
قائل ش��ود ایش��ان همچنین با بیان اینکه 
بای��د از همه اقلیت ه��ای دینی و مذهبی 
در ام��ور و برنام��ه ه��ا 
گفت:  کنی��م  اس��تفاده 
وحدت و انس��جام نه با 
ش��عار که با عمل ایجاد 
می ش��ود و هم��ه اقوام 
متنوع گلستان  گل های 

ایران هس��تند.
اختیاری  اسفندیار  دکتر 
و  گف��ت  در  همچنی��ن 
گو با خبرنگار ما گفت: 
این سخنان را به صورت  
نام��ه ای ب��رای ریی��س 
جمهوری فرستاده است.

در این زمینه نمایندگان س��ایر اقلیت های 
دینی در مجلس ش��ورای اس��امی نیز در 
گف��ت و گو با ایرنا ضمن اس��تقبال از این 
سخنان برآمادگي اقلیت ها براي مشارکت 

در توسعه ایران اسامي تاکید کردند.
کارن خانل�ري نماین��ده ارامنه ش��مال 
کش��ور در مجلس در این زمینه با بیان این 
ک��ه ایران، وطن و کش��ور مح��ل زندگي 
اقلیت ها است گفت: منافع ملي کشورمان 
براي اقلیت ها اهمیت دارد و متخصصان و 
کارشناسان اقلیت هاي دیني حاضر هستند 
ک��ه نق��ش آفرین��ي بیش��تري را در روند 

سازندگي و پیشرفت ایران داشته باشند.
وی ب��ا تاکی��د بر آمادگ��ي ارامن��ه براي 
نقش آفریني بیش��تر در قوه مجریه افزود: 
نمایندگان اقلیت ه��ا در قوه مقننه حضور 
دارن��د اما نق��ش آنها در ق��وه مجریه کم 

رنگ است.
وي ادام��ه داد: متخصصان و کارشناس��ان 
برجسته اي در میان اقلیت هاي دیني وجود 
دارن��د که برخي از آنها جزو دانش��مندان 
بین المللي شناخته مي شوند که استفاده از 
آنها در مناص��ب تخصصي تر و باالتر مي 
تواند به ارتقاي جای��گاه بین المللي ایران 

نیز کمک کند.
س�یامک مره صدق، نماین��ده کلیمیان 
ای��ران در مجلس نیز تصری��ح کرد: هیچ 
ف��ردي نمي توان��د بین اقلیت ه��اي دیني 
و ملت ای��ران جدایي بین��دازد، زیرا آنها 

بخشي از ملت هستند.
وی با اش��اره به اینک��ه  اقلیت هاي دیني 
جداي از مردم ایران نیس��تند و خواس��ته 
ه��اي آنها نیز همان خواس��ته هاي س��ایر 
ش��هروندان ایران��ي اس��ت،گفت: اقلیت 
ه��اي دین��ي خواس��تار آنند ک��ه امکان 
دسترس��ي آنها به تمامي مقامات و پست 
ها که طبق قانون براي اقلیت هاي مذهبي 

امکان پذیر اس��ت ، فراهم ش��ود.
نماینده کلیمیان ایران در مجلس ش��وراي 
اسامي ادامه داد: همه مردم در برابر قانون 
اساس��ي به صورت مساوي هس��تند و باید 
دس��تیابي ب��ه امکانات بر اس��اس لیاقت و 
توانایي و با ش��رایط براب��ر طبق نص قانون 

اساسي فراهم باشد.
یونات�ن ب�ت کلی�ا نماینده مس��یحیان 
آش��وري دیگر نماینده اقلیت در مجلس 
ش��ورای اس��امی نیز تصریح کرد: ما از 
ریی��س جمهوري درخواس��ت کرده ایم 
که از اقلیت هاي مذهبي به عنوان مشاور 
در نه��اد رییس جمه��وري و وزارتخانه 

هاي مختلف اس��تفاده ش��ود.
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هرچن��د زمان��ی که کش��تی را به دس��ت 
گرفته بودند، دستانشان می لرزید ،هرچند 
مدتی ک��ه ب��رای نیایش خواني ایس��تاده 
بودند،خستگی پاهایش��ان نمایان بود ،هر 
چند گرد پی��ري چهره و گیسوانش��ان را 
فرا گرفته بود.،ام��ا کمربند بندگي را که 
به کمر بس��تند،آنگاه که ب��ا نواي موبدان 
و موبدی��اران در خوان��دن پیم��ان دی��ن 
همراه ش��دند  و با برساد مراسم را به پایان 

بردند،انگار سبکبال تر از گذشته بودند.
 انگیزه هایش��ان براي حضور متفاوت بود 
یکي آرزوي پوشیدن سدره و بستن کشتي 
را داش��ت،یکي به عافیتي مي اندیشید که 

بدون سدره و کشتي فرا مي رسد و....
با ش��کوه بود نه، با شکوه در وصفش کم 
اس��ت،بي نظیر بود.برپایي جش��ن س��دره 
پوش��ي هفت ت��ن از بانوان زرتش��تي که 

میانگین سني باالي  60 سال داشتند.
روز اورم��زد از م��اه ش��هریور، آغازی��ن 
روز م��اه پایانی تابس��تان،  فرخنده روزی 
ب��ود برای برپای��ی بزمی آیین��ی و این بار 
در خور مادرانمان، مادرانی از نس��لی که 
در روزگار آنان گوش��ه هایی از آداب و 
آیین فرهنگ واالی زرتش��تی را عده ای 

نه چندان بلند نظر به کنج پستوها راندند.
7 ت��ن از بان��وان ب��ا میانگین س��ني 55 تا 
73 س��ال س��ن به پیمان دین سدره به تن 
کردند و کشتی به کمر بستند، ایراندخت 
جمش��یدی، ای��ران گشتاس��بی، مروارید 
ایران خواه و ش��هناز ش��هریاری، شایسته 
ش��اینده، هما شاد و بانو ش��ش برادران، 
ب��ا اوس��تاخوانی موب��دان و موبدی��اران 
فیروزگ��ری، مانکچ��ی و ماوندی، دکتر 
راش��ین جهانگیری، س��رور تاراپورواال، 
میترا مرادپور، پریا ماوندی، با باش��ندگی 
جم��ع زیادی از همکیش��ان در آییني که 
به همت و ابتکار س��ازمان زنان زرتش��تی 
برگزار ش��د، در نیمه دوم زندگیش��ان به 

جمع  بس��ته کش��تیان  پیوس��تند.
س��اعتی پی��ش از آغاز مراس��م ، در تاالر 
ایرج س��دره پ��وش ش��وندگان و س��ایر 
برگزارکنن��دگان در تکاپوی مهیا ش��دن 
بودند. یکی ش��ال سپید س��رش را آراسته 
تر می ک��رد، یکی روی صندلی داش��ت 
ساعت را می پایید تا شروع مراسم، یکی 
دخترش داش��ت چهره مهربانش را زیباتر 
می ک��رد، یک��ی آرام کنج دی��وار روی 
صندلی نشس��ته بود.یکی دلواپس آن بود 
ک��ه صندلی برای نشس��تن باش��د و نکند 

مجبور باشد روی زمین بنشیند.
 س��ر صحبت را با س��ام و احوالپرس��ی 
مختصری باز کردم. بزرگترشان بود، بانو 
ایراندخت جمشیدی. حس خوبی داشت 
از اینکه این جش��ن زیب��ا را در  هفتاد و 
س��ومین س��ال زندگیش تجربه می کند. 
آرامش و مهربانی در چهره اش آش��کار 
بود. از فرزندانش گفت که آنسوی آب 
هس��تند و گف��ت ک��ه به اصرار دوس��ت 
دیگری ع��زم این آیی��ن کرده،مروارید 
ای��ران خ��واه دیگر بانویي ب��ود که براي 
مراسم آماده مي شد، او گفت که مشتاق 
پیوستن به هم ساالنش برای برگزار شدن 

این مراس��م بوده.
 از هر کدامش��ان که پرس��یدم چرا زودتر 
این آیی��ن را تجربه نکرده ان��د با کامی 
آرامتر گفتند که جور نش��ده یا اینکه آن 
زمان ها ای��ن جور آیین ها چندان رس��م 

نبوده. 
تاریخ را که در ذه��ن مرور کنی خواهی 
دانس��ت که چند دهه ای جف��ای دوران، 
برخی آیین ها و س��نت ها را کمرنگ تر 
کرده اما هیچگاه و هیچ جای تاریخ، بنیان 
فلسفی دین زرتشتی دستاویز تاریخ سازان 
نش��ده است. بانوانی که س��دره پوش می 
شدند از همان چند نسلی بودند که در آن 
دوران کودکی شان را سپری کرده بودند. 
شایسته ش��اینده هم به جمع ما پیوست ، 
از حال و هوایش که پرس��یدم گفت که 
او به آرزوی دیرینه اش رسیده و هر بار 
که فرزندانش پس از س��ال ها به اوس��تا 
خواندن، کش��تی نو می کنند با خود می 
گفته ک��ه کاش جایی از زندگی اش او 
هم هنگام اوس��تا خواندن بتواند کشتی به 

داش��ته  کمر 
باشد.

دخترش داشت 
نش  چش��ما
را پ��ر رنگ 
می  جلوه  تر 
او  از  داد، 
پرس��یدم که 
چ��ه حس و 
دارد  حال��ی 
گف��ت:  و 
ل  ش��حا خو
ک��ه  اس��ت 
ی  ر گا ز و ر
م��ادر  ای��ن 
او  که  ب��وده 
را ب��ا پیراهن 
آراسته  سپید 
س��دره  ت��ا 
ش��ود  پوش 
جاها  حاال  و 
شده.  عوض 
دیگر  یک��ی 
دخت��ران  از 

گف��ت 
را  م��ادرش 

برای خرید لباس مناس��ب س��پید همراهی 
کرده و دیگری که داش��ت شال سپید سر 
همه را مرتب می کرد در پاسخ اینکه چرا 
هم��ه را کمک می کن��د، گفت: باالخره 

همه  شان مادرند.
نظرش��ان را درباره برپایی مراسم مشابهی 
ب��رای آقایان مي پرس��م همه ب��ا لبخندی 
م��ي گویند: چرا که نه ،خوب اس��ت. اما 
برخی گفتند غرور آقایان نمی گذارد که 
در چنین مراس��می شرکت کنند، یا اینکه 
چن��دان اهمیتی به چنی��ن آیین هایی نمی 
دهند، برخي هم گفتن��د آقایان روحیاتی 
دارند که اگر اشتیاقش��ان بیشتر از خانم ها 
نباشد، کمتر نیس��ت. پاسخ این پرسش را 
می گذاریم س��هم زمان تا روزی که خبر 
مش��ابهی درباره برگزاری چنین مراسمی 

برای آقایان منتشر شود!
آری همه ش��ان مادرند، مادرانی که گذر 
زمان رد ها بر چهره ش��ان باقی گذاش��ته. 
یک��ی دختران��ش پی ه��م م��ی آمدند و 
اشتیاقی دوست داشتنی میانشان بود، یکی 
منتظر سر رسیدن فرزندش بود هرچند که 
فرزندان دیگرش فرس��نگ ه��ا از او دور 
بودن��د. یکی هم فرزندانش همه آنس��وی 
آبها بودند و می پرس��ید ک��ه بچه هایش 

کی و کج��ا عکس ای��ن روز را خواهند 
دید. با خودم اندیش��یدم ک��ه چه روزگار 
غریبی اس��ت اینکه باید در دنیای مجازی 

پی عزیزانت بگردی تا ببینی شان.
حاال دیگر ک��م کم همه آم��اده بودند و 
برای گرفتن چند عکس یادگاری به طبقه 
باالی س��الن رفتند. وقتی از پله ها باال می 
رفتند قدم های آهس��ته و تکیه زدنشان به 
ن��رده ها را که دی��دم در ذهن با اش��تیاق 
درونش��ان که در چهره مهربان همه ش��ان 
آشکار بود حس زیبایی می آفرید. حس 
اینکه آدم ها هر جای زندگی و هر س��ن 
ک��ه باش��ند آرزوهایی دارن��د و اینکه هر 

جای زندگی آرزوها را می توان یافت. 
دوست داشتنی بود اینکه جاها عوض می 
شود و حاال این فرزندانند که سدره پوش 
مادرشان  شدن 

را نظاره گرند.
پیش  فرصت��ی 
آمد ت��ا با خانم 
 ، گچم��ی ر بز
ریی��س  نای��ب 
س��ازمان زن��ان 
صحب��ت  ه��م 
ش��وم. از میزان 
جامعه  استقبال 
مراس��م  این  از 
پرسیدم و گفت 
بوده  خوب  که 
به  پاس��خ  و در 
فقط  چرا  اینکه 
7 نف��ر، دالیلی 
برش��مرد  را 
جمل��ه  از  ک��ه 
تمای��ل  آنه��ا 
قطع��ی برخ��ی 
همراهی  ب��رای 
ن  ا ر ی��ا بد مو
ب��ود و یا  بان��و 
ی��ت  ر و معذ
ه��ای دیگر که 
اینها  وج��ود  با 
ع��اوه بر ای��ن 7 نفر 2 نف��ر دیگر هم در 

نوبت بوده اند.
از هزینه برگزاری این مراس��م پرس��یدم 
که در پاس��خ توضیح دادن��د که هرچند 
از س��دره پ��وش ش��وندگان هزین��ه ای 
درخواس��ت نش��ده اما چندتایی از آنان 
و ع��ده ای دیگر از روی عاق��ه هزینه 
ای را برای برگزاری این مراس��م دهش 

نم��وده ا  ن��د. 
مراسم س��اعت 6:30 پسین با طنین خوش 
بانو شیرین شیرمردیان آغاز شد. با همراهی 
آوای دف والله های روش��نی،بوي اسپند 
کندر. هر یک از بانوان دس��ت در دست 

موبدان و موبدیاران  وارد سالن شدند.
س��الن اما حال و هوایي داشت. صندلي 
ه��ا پر بود پیر و ج��وان، زن و مرد آمده 
بودند تا در این مراس��م دین��ي هم بهره 

ش��وند.
موب��د  طنی��ن ص��دای  ب��ا  اوس��تاخوانی 
فیروزگری و س��رایش اورمزدیشت آغاز 
ش��د. بانوان روبروي موبدان و موبدیاران 
ایستادند و همراه شدند با نجواي  اوستاي 

کشتي،پیمان دین،تندرستي و برساد .
اوستاخوانی با پیشکش قند سبز به موبدان 
و موبدیاران  و دادن گواهی سدره پوشی 

از س��وی انجمن موبدان به نوبسته کشتیان 
به پایان رسید.

 س��پس بان��و پروی��ن مهربانی زرتش��تی، 
فرنشین س��ازمان زنان زرتش��تی به عنوان 
نخس��تین س��خنران گفت: بانوان زرتشتی 
سهم بس��زایی در نگهداری اصل سنت ها 
و آداب و رس��وم دارند. وی این مراس��م 
را س��ومین سدره پوش��ی همگانی دانست 
که توس��ط س��ازمان زنان زرتشتی پس از 
انقاب اس��امی برگزار می شود که البته 
ای��ن بار به لحاظ رده س��نی میان س��االن، 

متفاوت است.
دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان 
در مجلس ش��ورای اس��امی در سخنانی 
گفت که جشن سدره پوشی بزرگترین و 
با ش��کوه ترین جش��ن در زندگی هر فرد 
زرتش��تی اس��ت چرا که دربرگیرنده دو 
مفهوم واالی اندیش��یدن و آزادی اس��ت 
ک��ه همواره در منش و فرهنگ زرتش��تی 
از هزاره های دور اصل قرار گرفته است. 
دو مفهومی که جهانی��ان به تازگی دم از 
آن م��ی زنند و پی آن مي گردند به گمان 
آنکه تازه این مفاهیم را کشف کرده اند.

وی در ادامه به س��ه دهه در تاریخ معاصر 
اش��اره کرد که به دالیلی ک��ه به بیرون از 
جامع��ه زرتش��تی باز می گ��ردد برخی از 
مراس��م و س��نت ها کمرنگ شده اند که 
برگزار نکردن س��دره پوشی هم از جمله 

آنها بوده است.
بانو مهرانگیز شهزادی دبیر سازمان زنان 
این مراسم  از دیگر س��خنرانان  زرتشتی 
بود ک��ه ضمن مروری بر تاریخ س��دره 
و کش��تی ،به چند دلیل برای حفظ آیین 
سدره پوشی اش��اره کرد. از جمله اینکه 
بجا آوردن آداب و رسوم برای آرامش 
درون��ی زندگان اس��ت و اوس��تاخوانی 
، پوش��یدن س��دره و بستن کش��تي و ... 
بخش عمده ای از آن را تامین می کند. 
دلیل دیگر، وامداری ما از نیاکانی است 
که رنج دوران را به جان خریدار بودند 
تا آیی��ن و فرهنگ زرتش��تی را برای ما 

حفظ و به ما بس��پرند.
وی گفت: این ناسپاس��ی به گذش��تگان و 
خیانت به آیندگان اس��ت اگر این آیین و 

فرهنگ را از یاد ببریم. 
حس��اس"  "ط��رح  گ��روه  همس��رایی 
سازمان زنان زرتش��تی، خواندن چکامه 
،اهداي پیش��کش هایی از سوی نماینده 
انجمن زرتشتیان  زرتش��تیان در مجلس، 
تهران و س��ازمان زنان زرتشتی به نوبسته 
کش��تیان و پذیرایی از دیگر بخش های 
این مراس��م بود که با زمزمه" ای ایران" 

به پایان رس��ید.
 زمانی که آهنگ" منم یک زرتش��تی، 
ن��ژادم آریایی، ب��ه تن کنم س��دره به 
روی آن کش��تی" را در س��الن پخش 
اندیش��یدم که چند  این  ب��ه  می کردند 
نف��ر از آدم های��ی ک��ه ام��روز اینج��ا 
اند،  حاضرن��د و س��دره پ��وش ش��ده 
اکن��ون آن را ب��ه تن دارند،کش��تي نو 
م��ي کنند و با نو کردن آن خود نو مي 
ش��وند و بایسته هاي دین که چیزي جز 
اندیش��ه،گفتار و کردار نیک نیست را 
م��ي کنند؟  یادآوري  به خ��ود  روزانه 
تا  نفرهمچون من س��دره ش��ان  و چند 
خورده و کش��تی ش��ان را حلقه کرده 

در کنجی گذاش��ته اند؟ 

سدره پوش شدن، آرزوی فراموش شده نسلی از تاريخ
سیما دينیاريان
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هنوز هنر و موس��یقي ایران زمین از ضربه 
جنگ ها و فراز و فرودهاي سیاسي دوران 
افش��اریه و زندی��ه به خود نیام��ده بود که 
نابساماني و س��ردرگمي از حمله افغان ها 
پیش آمده بود. با تاس��یس سلسله قاجاریه 
و پس از بر تخت نشس��تن فتحعلي ش��اه، 
اوضاع تا حدي آرام تر ش��د و گویا چون 
روحی��ه ملوکانه ش��اهان قاج��ار کمتر به 
جنگ و درگیري تمایل داش��ت، خود را 
در دربار و حرمسراهایشان مشغول عشرت 
کردند. خاک وطن هم ک��ه بماند ارزاني 

آرامششان چه باک! 
فتحعلي شاه که در آرامشي نسبي مملکت 
بر تخت بود، جمعی از موسیقی دانان دوره 
زندیه از خواننده و نوازنده و اس��تادان بنام 

آن عه��د را ب��ه درب��ار خود منتق��ل کرد. 
ش��اعران دوره زندیه نیز به همین شکل به 
دربار قاجار راه یافتند که پس از آن تلفیق 
موس��یقي و ش��عر مقدمه اي براي ش��کل 
گیري س��اختار خاص موسیقي شعر محور 

در دوره مشروطه شد.
پ��س از ورود هنرمن��دان به درب��ار قاجار 
س��ر درگمي خاص��ي در م��ورد ارائه نوع 
موسیقي و ش��کل کلي آن به وجود آمد. 
موس��یقي دان هایي از ش��یراز و اصفهان و 
دیگر نقاط کش��ور گرد ه��م آمده بودند 
و ه��ر یک به نوعي س��از خوی��ش را مي 
نواختند. اینکه گ��ردآوري و تعیین روش 
و خط مش��خصي براي موسیقي دغدغه ي 
ش��اهان قاجار نبود، در آن شکي نیست، و 

تنها عیش و عشرت خویش را از موسیقي 
طل��ب مي کردند و به خوش��ي ش��ان مي 
اندیش��یدند. لذا این مهم بر گرده اساتید و 

دلسوزان هنر بود و موسیقي.
از دی��د ش��اهان قاج��ار، رجال موس��یقي 
)عمل��ه طربخانه( نامیده مي ش��دند و تنها 
براي آرامش شبانه حرمسراي آنها کاربرد 
داش��تند. در میان مردم عادي هنوز ذهنیت 
هاي دوره صفویه نمود داشت و نوازندگان 
را مطرب مي خواندند و معاش��رت با آنها 
هنوز احتیاط داش��ت. اما اوضاع در دربار 

کمي بهتر بود. 
اندروني درب��ار قاجار نیز نه جاي مملکت 
داري ک��ه ج��اي آرامش و خوش��ي بود، 
آنگون��ه که نقل م��ي کنن��د درون دربار 

رامشگران به صف بودند، براي جلب نظر 
و آرامش آوري طرب ملوکانه.

پادش��اهان قاجار نیز در ادامه راه و رس��م 
پیش��ینیان خ��ود موس��یقی را ب��ه صورت  
عنصری از زندگانی دربار درآورده بودند 
و ای��ن هنر در درب��ار آن��ان ارج و اعتبار 
خاصی داشت. موسیقی نه تنها در جشن ها 
و میهمانی های رسمی نواخته می شد بلکه 
در زندگانی روزمّره آنان نیز همواره وجود 
داش��ت، چنا نکه حتی هن��گام  خوابیدن و 
غذا خوردن و س��وار کاری نیز از ش��نیدن 
آن نمی آسودند. برای مثال  آقا محمد خان 
عادت داش��ت که هنگام خوابیدن، نّقالی 
برای او ش��اهنامه  بخواند و خود هم هرگاه 
سرخوش و سرحال بود دوتار می نواخت. 

آيین سدره پوشی در دين زرتشتي
موبديار دكتر راشین جهانگیري

موسیقی در دوران قاجار )بخش نخست(
  توريا

 سدره پوشی یکی از رسوم بسیار کهن این 
سرزمین است بطوری که دیرینگی کشتی 
بستن حتا به پیش از آمدن اشوزرتشت در 
میان آریاییان نس��بت داده می شود و پس 
از اشوزرتشت با پیوند یافتن پیراهن سدره 
به آن، این مجموعه به عنوان نش��ان دینی 

مزدیسنان پذیرفته شده است. 
تاثیر و اهمیت به تن داش�ت سدره 

و کشتی:
در این ب��اره در ب��اب دهم ص��د در نثر و 
همچنی��ن در ب��اب 85 ص��د در بنده��ش 
چنین توضیح داده ش��ده که" در هر جای 
دنیا کرداری نیک از بهدینی س��ر زند همه 
کس��انی که کش��تی بس��ته اند از آن نیکی 

بهره مند می گردند".
در کت��اب مین��وی خ��رد درب��اره ی تاثیر 
ذهن��ی- روانی  س��دره و کش��تی و نقش 
بازدارنده ی آن در آزار رساندن به دیگران 
چنین آمده اس��ت:" بدون کشتی و سدره 
راه مرو ت��ا از تو به دوپای��ان و چهارپایان 
و به فرزندان گزند نرسد.")پرس��ش یکم، 

بند 35(
آیی�ن  فک�ری  زیرس�اخت های 

سدره پوشی:
 یکی از آداب نخس��تین سدره پوشیدن، 
پیوستن یک فرزند به جرگه بسته کشتیان 
از طریق اجرای آیین سدره پوشی است. 
ای��ن آیین، جش��نی اس��ت ک��ه در عین 
س��ادگی ظاه��ری وپرهی��ز از تجم��ات 
مادی، دارای شکوهِ مینویی بسیار است و 
بی اغراق، بزرگترین و سرنوشت سازترین 
به  روی��داد زندگ��ی ه��ر زرتش��تی زاده 
ش��مار م��ی رود. ای��ن بزرگی، ش��کوه و 
سرنوشت س��ازی آیین سدره پوشی از آن 
جهت است که س��ه محور زیربناییش را 
اندیشیدن-کسب دانش، گزینش و  نیک 
تشکیل  مسولیت)وظیفه شناس��ی(  پذیرش 

می ده��د.
بای��د گف��ت ک��ه در می��ان آیین ه��ای 
نمونه ی  بهترین  سدره پوش��ی  زرتش��تی، 
عملی و یادآور  ب��رای معنا و مفهوم بند 
دوم از هات 30 اهنودگات از سرود های 

اندیش��ه برانگیز گاتهاس��ت:
"بهترین)حقایق( را با گوش هایتان 
بشنوید، )به آن ها( با اندیشه روشن 
بنگرید، هر فرد برای خویشتن بین 
دو راه برگزینی�د، پی�ش از رویداد 

ب�زرگ ه�ر یک ب�ه درس�تی بیدار 
گس�ترش  را  این)پی�ام(  و  ش�وید 

دهی�د."
 نی��ک اندیش��یدن و تاش ب��رای دانش 
افزون��ی با افزایش ح��س اعتماد به خود 
در ف��رد، نتیجه ی مثبت و س��ازنده ای به 
هم��راه دارد که همان، انتخاب عقانی و 
گزینِش دانش محور است. چون پذیرش 
مس��ولیت انتخاب ه��ا نی��ز با ای��ن رابطه 
پیوند دائم��ی خورده)هات 31 بند 20(، 
بنابراین انتخاب درست و برپایه ی دانش 
و اندیش��ه، از فش��ار روح��ی- روانی و 
ترس ناش��ی از احتمال انتخاب نادرست 
در انتخابگ��ر می کاهد و به نوعی تضمین 
روانی شخص  آرامش روحی-  کننده ی 
خواه��د بود. چنی��ن فردی با ش��جاعت 
بیش��تر و توان روح��ی باالتر مس��یولیت 
انتخاب های خود را در حوزه اندیش��ه و 

گفت��ار و ک��ردار خواه��د پذیرف��ت.  
در  تربی��ت  و  تم��دن  کتاب"س��یر  در 
ایران باس��تان" نوشته اس��داهلل بیژن، در 
خص��وص اهمی��ت مس��یولیت پذیری و 
انجام درس��ت وظایف پ��س از گزینش 
و انتخاب چنین اش��اره می ش��ود که؛ از 
دیرب��از فرزند در س��ن پانزده س��الگی، 
رش��د ک��رده و عض��و کام��ل اجتم��اع 
دانس��ته می  شد و مش��مول تمام وظایف 
اجتماعی و دینی یک نفر زرتش��تی بود. 
او می بایست هر روز وظایف دینی خود 
را انج��ام می داد و پ��س از آن به دنبال 
کار و پیش��ه خود می رفت. همچنین بعد 
از پانزده سالگی بود که هر فرد موظف 
می شد تا س��ه راهنما برای خود گزینش 
کن��د. نخس��ت یک موب��د ی��ا هیربد یا 
دس��تور که همواره راهنم��ا و همراز او 
باش��د و در گاه س��ختی او را راهنمایی 
کن��د و گ��ه گاه او را متوج��ه وظای��ف 
دینی و اجتماعی اش س��ازد. دوم ایزد یا 
امشاسپندی بود که یار او بوده و هنگام 
س��ختی و تنگی او را به کمک بطلبد و 
س��ومین راهنما، دوس��ت دانایی بود که 
از می��ان مردمان گزین��ش می کرد تا در 
مواقع س��ختی بتواند با او مشورت کند.

انتخ��اب راهنمایان دانا در طول زندگی 
نکته ای بس��یار بااهمیت اس��ت که بارها 
چنین  پیامب��ر  اشوزرتش��ت  س��خنان  در 

مورد تایید و تاکید قرار گرفته اس��ت:

" گوش دهید به س�خنان درس�ت 
اندیش و دانایی که آموزش هایش 
درمان بخش زندگانی اس�ت و در 
گفت�ار راس�تین تواناس�ت و بیان�ی 

روان دارد..."
امروزه برای پاسداش��ت درست و اصولی 
این آیین ریش��ه دار، لزوم حفظ و برقراری 
اص��ول فوق در بدنه ی ای��ن آیین، بیش از 

پیش احساس می شود. 
 اصول و روش های اجرایی آیین:

نخس��ت: س��ن مناس��ب برای انجام این 
مراسم یکی از اصول اجرایی است که در 
تفاوت هایی  دارای  گوناگون  کتاب های 
است. در تیریشت، اشاره ای به سن بلوغ 
ش��ده اس��ت چنان که آن را برای پسران 
پانزده سالگی معرفی کرده است. )کرده 
شش��م فرگردهای 4 و 5( در کتاب های 
شایس��ت ناشایس��ت و صد در نثر و صد 
در بندهش هم همین س��ن برای س��دره 
پوشی معین ش��ده است. در حالی که در 
فق��ره 54 از فرگ��رد 18 وندیداد اش��اره 
شده که دیو دروغ به سروش اشو گفت 
ک��ه از یاران او م��ردان و زنانی هس��تند 
ک��ه پس از پانزده س��الگی بی س��دره و 
کشتی باش��ند. این نوشته اینگونه یادآور 
می شود که مراد از پانزده سالگی در این 
منابع، سقف س��نی و نهایت زمانی باشد 
که یک زرتش��تی زاده باید س��دره پوش 
گردد، بطوری که بی س��دره و کش��تی 
بودن یک زرتش��تی زاده پ��س از پانزده 

س��الگی روا نیس��ت.
اما در دیگر نوشته های زرتشتی اشاره هایی 
به س��نین مناسب برای س��دره پوشی مانند 
ده س��الگی و حتا هفت و هش��ت سالگی 
ش��ده اس��ت.از آن جمله کتاب "وجرکرد 
دین��ی" اس��ت که هفت س��الگی را س��ن 
مناس��ب برای این امر معرف��ی کرده و در 
"ان��درز گواه گیران" نیز س��فارش ش��ده 
ت��ا پ��دران و م��ادران، فرزندان خ��ود را 
در ده س��الگی س��دره پوش��انده و کشتی 
ببندند.)آذرگشس��ب، آیین س��دره پوشی 

زرتشتیان، ص 20(
موبد اردش��یر آذرگشس��ب در صفحه 21 
کتاب خود با نام "آیین سدره پوشی" بسیار 
زیبا سن مناسب برای سدره پوش کردن را 
ب��ه صورت ی��ک طیف س��نی از هفت تا 
پانزده سال معرفی کرده و فراگیری برخی 

از دان��ش پایه دین��ی را از ملزومات اصلی 
آن می داند :"وقتی پسر یا دختری زرتشتی 
به س��ن هفت الی پانزده س��الگی رسید و 
معلومات آیینی و اوس��تاهای بایسته بویژه 
سروش واژ و اوستای کشتی را فرا گرفت، 
اولیای او روزی را برای برگزاری مراس��م 
س��دره پوشی و بس��تن کش��تی به کمر او 

نامزد می نمایند." 
در مجم��وع  یافته ه��ا حاکی از آن اس��ت 
که س��ن آموزش و پرورش دینی- آیینی 
– تربیتی- اخاق��ی و اجتماعی کودکان 
زرتش��تی از هفت سالگی ش��روع شده و 
به پانزده س��الگی پایان می یافته است. اما 
پانزده سالگی س��ن فارغ التحصیلی فرزند 
و ورود او به صحن امور اجتماعی و دینی 
و مس��ئولیت پذیری بوده اس��ت ت��ا مانند 
یک کارورز آنچه را که تا پانزده س��الگی 
آموخته اس��ت )در دوران کارآموزی( به 

درستی به کار ببندد.
در این میان گزینش س��ن مناس��ب برای 
هر کودک بر اساس س��طح هوشیاری و 
توان روحی و روانی او در این طیف سنی  
تعیین می ش��ده اس��ت. این امر در دنیای 
امروز هم از نظر عقانی پذیرفتنی اس��ت 
و هم ب��ا اصل آزادی گزینش بر اس��اس 
اندیش��ه و دان��ش که گاتها به آن اش��اره 

می کن��د، براب��ری دارد. 
امروزه در کنار اینکه خانواده های زرتشتی 
ب��ه مانند گذش��ته می کوش��ند ت��ا هنگام 
رس��یدن فرزندان خود به سن هوشیاری و 
مس��یولیت پذیری و پس از کس��ب دانش 
پایه دین��ی، این آیین خجس��ته را برگزار 
 کنند، اهمیت تش��ویق و ض��رورت فراهم 
آوردن شرایط مناس��ب برای پیوستن همه 
زرتشتی زادگانی که پیش از پانزده سالگی 
س��دره پوش نشده اند، نیز با توجه به تاثیر و 
اهمیت دربرداش��تن سدره و کشتی که در 
ب��اال به آن پرداخته ش��د، بیش از پیش در 

جامعه احساس می شود.  
دوم:کس��ب معلومات و دانش های پایه ی 
دینی-اخاق��ی- آیینی که دراین نوش��ته 

درباره اهمیت آن بارها گفتگو شد.
سوم: حفظ سادگی و شکوه مینوی مراسم.

چه��ارم: ترغی��ب و تش��ویق همگان��ی به 
پاسداش��ت این آیی��ن و ایجاد احس��اس 
برپای��ی  ب��ا  یکپارچگ��ی  و  همبس��تگی 

سدره پوشی های دسته جمعی و گروهی.
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سپبگوپح9لپ3دهممیدپزنپسهدمبپچطومن؟
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ش3پ9یشپا9یشپممپاود��اد.پهپب1پاج��تپب9مپمفت.پا2وزپبورپب9ممنپهپک9نپگلپب1پ3ج��9مپ3شپمساد.پشلشپدومستپلبپب9مپب2جا2دپهپ3دشمپممپمگ9نپک2د.پ

ممگ9مپمینپاا1پس9لپمگذدت1پبوشپهپدومدادب9موپاا9نپشدتدپا9مزشنپس9ل1پددنپبوشپک1پااجپغاشپمدمدت.
هقتيپمزپج9یشپبم2دپد��دپب1پی9شپگذد��ت1پا9پدومس��تپچدديپبزمدپم93پ دجاحپشمشپمگ9ايپب1پشهمپهپبدشپبا2دمزشپک1پکسيپمهيپب9مپا9يپشیگدپمهپممپ
ماا2د.پک1پم9گه9نپکسيپممپشید،پدجکشپزش.پکسيپب1پشمپاجتپب9مپ کا1پشمشنپبوشپهپچجمپا9یشپشمپچجمپا9يپمه،پلهظ1پقج2گيپبوش.دومدادب9موپ

شستپبدپشا9نپمزپاجتپشستشپگفت:
سشمپب9زپبوش؟پ وپ23وپمزپا9یانپشیدي؟

سپباا2مپدومدادب9مو،پ3يپدومستيپچدخپبزميپک1پشهب9منپا9یتپااچپبخومش؟!
3تمکپدادی2يپبوش...پب1پشلپدومدادب9موپمجست...

داستـــان
خورشیدبانو)32(

 *فرانک مهربانی

از یک طرف خواهرش ارغوان که در اثر سکته زمین گیر شده و به هیچ وجه نتوانسته بود از جایش 
حرکت کند و از طرف دیگر از دست دادن دخترش. 

ارغوان پشتش آنقدر به تشک چسبیده بود که زخم داشت و فرنگیس مجبور بود خودش او را از یک 
پهلو به پهلوي دیگر بچرخاند. براي غذا دادن، دستشویي و حمام او مشکل داشت. سهراب هم همه چیز را 
براي او جا مي گذاشت. ماهي یک بار سر مي زد و اگر غر مي زد و اوقات تلخي مي کرد، دیرتر مي آمد.

براي کسي هم نمي توانست درد دل کند، چون جوابش را مي دانست که مي گفتند همه اش تقصیر 
خودت است. باز صداي ناله ارغوان بلند شد. فرنگیس در دلش گفت: دیگر خسته شدم، مگر من باید 
مراقب خواهرم باشم، دختر سهراب دامنش را کشید که بلند نشود. با سختي خودش را از دست بچه 

خاص کرد و به طرف اتاق ارغوان رفت که ناگهان صداي در آمد و سهراب وارد شد.
فرنگیس با صداي بلند گفت:خاله کجا رفتي، دیرکردي من دست تنهام؟ 

سهراب جوابش را نداد، دست دخترش را گرفت و در اتاقش را محکم بست. فرنگیس خوب مي 
دانست که دیگر مادر زن سهراب نیست و فقط خاله اش است، پس باید کاري مي کرد،کاري که 

دوباره بتواند سهراب را برگرداند. نقشه اي برایش کشید.
***

لحظه هاي تلخ و شیرین. لحظه هایي که باید تجربه اش را داشته باشي. دست هاي سهراب مال خودش 
نبود. داشت با انگشتش خاک هاي گوشه دیوار سنگي را کنار مي زد تا ساقه هاي یک گیاه کوچک 
و خودرو را از میان آن گل و سنگ بیرون بیاورد. آن گیاه به صورت طبیعي هم مي توانست رشدکند، 
اما سهراب کمک میکرد تا این روند زودتر انجام شود. همان طور که آرزو مي کرد خودش هم یک 
گیاه تازه رسته بود و مي توانست از نو شروع کند ... اما نمي دانست چگونه و چطور این کار را انجام 
بدهد. دوباره آن کوچه دراز را به طرف غروب دویده بود و حتي وقتي همان جاي قبلي پشت دیوار 
سنگي آن باغ نشست متوجه موقعیت خودش نشد و دست هاي گره شده اش را به دیوار کوبید، آنقدر 
که متوجه درد آن هم نبود. آیا مي شد از اسارت غم هایي که طي سالیان دراز بر شانه اش آویخته و 
او را به زنجیر کشیده بودند راحت شود، فرار کند؟ آیا انتهاي این کوچه دراز، انتهاي دنیای غم هاي 
او بود و اگر باز هم مي دوید و مي دوید در بیابان برهوت و بر سنگ هاي خیس باران خورده نشانه 

خوشبختي را مي دید؟
شانه هاي او، دست هایش و تمام وجودش نشان از درختي کهنسال مي دادند که قسمتي از آن دیگر 

سبز نشده بود و تنها قسمتي از آن سعي مي کرد تا با سر شاخه هاي تازه به جنگ سختي ها برود.
آه عمیقي کشید و سرش را به سوي آسمان بلند کرد.گوشه آسمان، نزدیک افق، جایي که کوه هاي 
کوچک و پراکنده خط روشني به وجود آورده بودند، ستاره کوچک و نوراني براي چند لحظه سو 
سو زد و دوباره در روشني خط غروب پنهان شد. سهراب بي اختیار چند قدم به جهتي که ستاره را 
دیده بود، دوید. بعد دو زانو نشست و بلند بلند خندید، خنده اي از ته دل، خنده اي که سال ها صداي 
آن را حتي خودش هم نشنیده بود، بلند و از ته دلش گفت: آن ستاره خوشبختي من است. آرام روي 
همان سنگ پشت دیوار باغ نشست و این همان زماني بود که سهراب آرزو کرد بایستد تا این آرامش 
جاودانه شود. اما فکرش و قلبش نا آرام چیز دیگري مي گفتند و درگیر موضوع دیگري بودند...

خورشیدبانو.... او که بي خبر و تنها آمده بود و یک بچه هم آورده بود، چرا اینگونه آمده بود؟
اینها پرسش هایي بود که سهراب جوابي براي آنها نداشت ولي امیدوار بود جواب ها به نفع او باشند.

***
اواخر بهار خورشید بانو خسته در حالي که بچه بر شانه هایش خوابیده بود در خانه را باز کرد. توي 
آفتاب خیلي راه رفته بود تا به شهر نزدیک برسد. با آنکه صبح زود راه افتاده بود موقع برگشت زیر نور 
مستقیم آفتاب و پاي پیاده سخت بود، گرمش شده بود و سرش درد مي کرد، حال خوشي نداشت. 

فکر مي کرد شاید گرما زده شده اما هنوز که فصل گرما نشده بود.
در خانه را باز کرد، شاخه انار کوچکي به پایین افتاد. پرواي برداشتن آن را نداشت. در خانه را پیش 
کرد و وارد شد. بوي شوربا مي آمد اما از خانه همسایه. اول صبح حالش براي پختن غذا خوب نبود 

پس غذاي دیشب که روي" وي جو" گذاشته بود کفایت مي کرد. 
دخترش پریسا را آرام به اتاق برد. او را بوسید و خواباند. چارقد از سر برداشت و از سر دلتنگي کنار 

دخترش دراز کشید. هنوز پلک هایش سنگین نشده بود که صدایي آمد.
- آهاي خورشید بانو خونه اي؟

با عجله بلند شد و به طرف صدا رفت تا بچه بیدار نشود. با خودش گفت که کاش در را مي بسته.
تا میانه حیاط دو نفر آمده بودند. یکي را خوب مي شناخت و دیگري را کمي. آن را که کمتر مي 
شناخت از روي شباهت فهمید خواهر زن سهراب است که سال ها او را ندیده بود و بزرگ شده بود 

و به نسبت دیگر خواهرها و برادرهایش زیبا بود و دیگري سهراب... 
خندید و آرام خوشآمد گفت.

- بفرمایید بنشینید ... تازه از راه رسیدم، االن شربت خنک مي آورم.
رفت به طرف کوزه آب خنک که سرش گیج رفت و دستش را به دیوار گرفت که نیفتد. سهراب 

دید، به دختر خاله اش گفت: 

پاشو گلرخ،کمکش کن که نیفتد و تا خورشید بانو آمد چیزي بگوید به زمین افتاد.
سهراب خودش هم بلند شد و به کمک گلرخ او را روي زیلو کنار پسکم خواباندند. گلرخ کمي 
آب خنک به او خوراند. سهراب نبضش را گرفت. تند تند مي زد. تب داشت. دست بر پیشاني اش 

گذاشت و آه از نهادش برآمد.
خورشید بانو به سختي چشم هایش را باز کرد و نگاهي پرسشگر به سهراب انداخت.

سهراب پرسید:
-  چند روزه حالت اینطوره ؟

خورشید بانو بریده بریده گفت: 
-  فکرمي کردم...خوب میشه...

سهراب بیماري را خوب مي شناخت خیلي خطرناکتر از یک سرماخوردگي معمولي بود. خورشید 
بانو به دارو و مراقبت نیاز داشت و سهراب مطمئن بود که او تنهاست و به یک آدم دلسوز نیاز دارد. 

سهراب بلندشد که برود. دخترخاله اش پرسید:
-  من اینجا تنها بمونم؟کجا مي ري؟

سهراب خوب مي دانست که منظور دخترخاله اش چیست و مي دانست خاله فرنگیس چطور مواظب 
است .اگر گلرخ دیر مي کرد با عجله همه ده را مي گشت و بدترین جا خانه خورشید بانوي بیچاره و 

بیمار بود که او را پیدا کند. گفت: 
-  من مي رم شهر دارو بگیرم و بیام. تو کمي بمون. پسین اگر نیومدم برو خونه که خاله دنبالت نگرده.
دیگر صبر نکرد که جواب بشنود. چشم ها و گوش ها و حتي پاهایش فقط به یک چیز فکر مي کردند :

" خورشید بانو". او خیلي تنها و بیمار بود و به مراقبت نیاز داشت. درست بود که او ازدواج کرده و 
دختري کوچک داشت اما االن هیچ مردي به عنوان همسر نبود....نه نبود....

سهراب نشست و نگاه کرد...انتهاي کوچه دراز را بي اختیار تا کنار باغ آمده بود و باید به سرعت بر 
مي گشت. فرصتي نبود. بلند شد.

***
24 ساعت طاقت فرسا، خورشیدبانو در تب زیادي مي سوخت و حتي دارو در او بي اثر بود. کودکش هم 
نشان از بیماري داشت و بي حال چند قطره شیر مي خورد. سهراب همه سعي خود را مي کرد و گلرخ تمام 
مدتي که مي توانست از خانه خارج شود کنار او بود. هر دو نگران حال خورشیدبانو بودند. غروب وقتي 
دختر خاله سهراب رفت، او تصمیم گرفت و به خودش قول داد اگر خورشیدبانو تا صبح بهتر نشود او را به 

بیمارستان برساند. 
تمام شب را نشست. سپیده که زد و آسمان داشت رو به روشني مي رفت همه شان به خواب عمیقي رفتند. 
اولین کسي که چشم باز کرد خورشید بانو بود. شانه هایش سنگین بود و با سختي مي توانست بنشیند. تب 
و بیماري آنقدر فرسوده اش کرده بود که دور و برش را نمي شناخت. دخترش داشت گریه مي کرد. او 

را در آغوش گرفت. کمي آن طرف تر سهراب به دیوار تکیه زده و همانطور خوابش برده بود. 
خورشیدبانو داشت کم کم به یاد مي آورد که چه اتفاقي افتاده. نفس عمیقي کشید و در همان حال 

سرفه کرد. از صداي سرفه او سهراب سراسیمه به طرف آنها آمد.
- خورشید بانو حالت چطوره ؟
خورشید بانو لبخند زد و گفت :

- متشکرم .... تو به کمک من و دخترم اومدي 
سهراب از جایش بلند شد و دست هایش را به هم قفل کرد و به اطراف کشید تا خستگي اش در 

برود. بعد گفت:
-  فکر کنم تب نداري اما حتما باید چند روز را توی رختخواب بموني و کسي مراقبت باشه.

خورشید بانو آمد چیزي بگوید و مخالفت کند اما سهراب انگشتش را به عامت سکوت بر دهان 
گذاشت و ادامه داد: 

- من باید به محل کارم برگردم اما از گلرخ و دختر گل همسایه مي خوام به نوبت مراقبت باشند.
 بعد در حالي که سعي مي کرد خوشحالي اش را پنهان نکند به شوخي گفت:

- من از آنها مي پرسم اگر به حرفهایي که گفتم گوش نکني، می یام دعوات مي کنم.
ولي انگار چیزي در دلش فرو ریخت... احساسش به او مي گفت خیلي زود خورشید بانو از کنارش خواهد رفت. 

***
دو هفته طول کشید تا خورشید بانو سامتي اش را به دست آورد. روي پسکم نشسته بود و شولي گرم 
و خوشمزه اي را که گل همسایه فرستاده بود با اشتها مي خورد. در تمام بدنش احساس بهبودي مي 

کرد. دخترش روي پاهایش در یک بالش نرم به خواب رفته بود. 
دو ماه و چند روز از آمدن او به روستا مي گذشت ولي هیچکس از او سراغي نگرفته بود، نه همسر و 
نه خانواده  همسرش. آنها او را به حال خود گذاشته بودند یا بایست با آنها همراه مي شد و هر  چه مي 
گفتند قبول مي کرد یا بي کس و تنها در روستاي خودش مي ماند. داشت یا حرص پرزهاي زیلو را مي 
کند و فکر مي کرد چه کاري درست است، پس زندگي مشترک چه معني داشت؟ عاقه، دلبستگي، 

خانواده .... یعني او اشتباه کرده بود؟
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امروز در خانه ما س��کوت برقرار می باشد . 
من خیلی از این بابت خوش��حال می باشم 
البت��ه فک��ر نکنید ک��ه بابای��م و مامانم در 
آرامش و عش��ق و دوس��تی می باشند )نه . 
س��اده اید(  این س��کوت بابت الل شدن 
آنها نیز نمی باش��د )فرضی مح��ال(. نکنه 
فکر کرده می باش��ید من کر شده می باشم 
)کور خونده می باش��ید( .  البته خود من از 
طرفی دلواپس این س��کوت هم می باشم . 
نه اینکه فکر کرده باش��ید که من ترسو می 
باشم) عمرا( . چیه حتما االن میگین باز من 

خرابکاری کرده ام )من و خرابکاری؟( . 
اااهه��ه اصا بزارین برایت��ان بگویم چرا 
در خان��ه ما س��کوت می باش��د. خوب 
طبیعی اس��ت . بابایم ومامان��م خانه نمی 
باش��ند . البته فک��ر نکنید باهم به س��ینما 

)بی  باش��ند  م��ی  رفت��ه 
مش��غول  االن   ) خی��ال 
زدن  لی��س  بس��تنی 
پ��ارک  در  عش��قوالنه 
باش��ند؟)  م��ی  س��اعی 
حتما  پ��س  اید(  بام��زه 
هوای  خ��وردن  ب��رای 
پاک ب��ه بام تهران رفته 
اند)بروبینی��م باب��ا(. بابا 
چق��در ش��ماها خنگول 
م��ی باش��ید . بابای��م و 
این خونه  ب��رای  مامانم 
نمی باش��ند چ��ون رفته 
اند طاق گرفته باش��ند 

.دلواپس��ی من هم بابت این می باش��د. 
من نمیدانم طاق چه جوری می باشد ولی 
هرچی می باش��د به آرامش و آسایش من 
بس��یار کمک کرده نمی باشد . بابایم می 
گوید زن وش��وهر زرتش��تی از اون خیلی 
قدیمه��ا تا به االن طاق را کاری زش��ت 
میدانند و معتقد می باش��ند که کانون گرم 
خان��واده را نبای��د با طاق داغ��ون کرد. 
البت��ه بابایم خالی می بندد چون من خودم 
یک مش��ته بابا و مامان زرتش��تی میشناسم 
ک��ه همدیگرو ول کرده ان��د . البته با بچه 
هاشون دوس��ت نمی باشم تا بفهمم آینده 
خوب��ی میدارند یا خیر؟ م��ن بنظرم طاق 
خوب نمی باشد . بجای اینکه بابا و مامانم 
از هم جدا ش��وند بهتر این می باش��د که 
از این سوس��ن جون و دایی کامی فاصله 

گرفته ش��ود . 
ماهرچ��ی میکش��یم از ای��ن دونف��ر می 
باش��د .ت��ا همین دی��روز خونه م��ا کلی 
آرام��ش میداش��ت ول��ی یهوی��ی ای��ن 
سوس��ن جون به خونه م��ا اومد و با کلی 
عصبانی��ت به مامان گفت: ش��نیدی قرار 
ش��ده می باشد که جش��نواره نارکی رو 
که امس��ال برگزار نش��ده بود رو دوباره 
برگزار کنند ؟. وای خداجونم باز اس��م 
جش��نواره نارکی اومد. من نمیدونم این 
چه کاری می باش��د . طی سال تحصیلی 
مامانم و سوسن جون کلی داد و هوار و 
فحش و بدوبیراه بار من کرده می باشند 
که باید امس��ال معدلت از 20کمتر نبوده 
باشد . چرا؟ چون این دونفر می خواهند 
به این بهون��ه بروند پیرنارکی و به خاطر 
نمرات خوب من اون باال بروند وجایزه 
گرفته باشند . یکی از مواردی که باعث 
ش��ده می باش��د که نمرات من هرس��ال 
بهتر و بهتر ش��ود فح��ش های آبدار این 

دونفر می باش��د . 

بگذریم تا مامانم این حرف رو شنید داغ 
کرده می باش��د که شورش رو درآورده 
می باش��ند . مگه ما مس��خره می باش��یم 
که س��الی دوبار به خاطر جای��زه باید پیر 
نارک��ی بروی��م. خوب هم��ون دفعه اول 
جایزه بچه مون را می دادند چی میش��د . 
بابایم که داش��ت این حرف ها رو میشنید 
به مامانم گفت : خانم من،حتما مش��کلی 
وج��ود داش��ته که امس��ال ای��ن برنامه به 
تاخیر افتاده می باشد.اصا مگر ما بخاطر 
جای��زه باید به نارکی برویم ؟ کس��ی هم 
که مجبورمون نکرده می باش��د . این بچه 

امس��ال جایزه نگیره که نمیمیره . 
من کاما موافق حرف بابایم می باش��م . 
من امس��ال که هیچی تا بیست سال دیگه 
ه��م جایزه نگیرم نمیمی��رم. به خداجونم 
قس��م من اصا جایزه 
دارم.  نم��ی  دوس��ت 
اگر قرار می باش��د به 
هرس��ال  جایزه  خاطر 
وهوار  داد  کل��ی  من 
بش��نوم جای��زه به چه 
 . خ��ورد  م��ی  دردم 
ول��ی مامان��م مخالف 
نظر من را می دارد و 
حرف  همین  خاطر  به 
،س��ربابایم داد وهوار 
راه م��ی ان��دازد ک��ه 
واس��ه  معلومه  بعل��ه   :
ت��و مه��م نمی باش��د 
. ت��و خ��ودت نمرات��ت زیر صف��ر بوده 
معلوم��ه نم��رات بچ��ه ات هم بد باش��د 
اهمیت��ی نمی��دارد . تو چ��ه میدونی این 
جای��زه چقدر برای س��ال آین��ده به بچه 
اینه��ا بیخود  انگی��زه میده��د. اصا  ات 
کرده می باش��ند که جش��نواره رو یک 
زم��ان دیگ��ری برگ��زار میکنن��د . مگه 
ما بیکاری��م که هرروز ب��ه خاطر جایزه 

بروی��م ی��زد وبیائی��م . 
بابای��م ک��ه از عصبانیت س��رخ کرده می 
باش��د می گوید : خانم، درس��ته این آدم 
ها ب��ا کاری که تو این س��ال ه��ا کردند 
کل��ی انگیزه برای بچه ها هم ایجاد کردن 
ولی نبای��د این کار اونها رو وظیفه بدونیم 
و همش ازش��ون توقع داش��ته باش��یم که 
هرس��ال این��کار رو انج��ام بدهند . خوب 
حتما مشکلی بوده که امسال این جشنواره 
س��روقتش انجام نش��ده. چرا آخه به مردم 
فحش و بدوبیراه میدی؟ این همه سال که 
جایزه دادن یکبار تش��کر کردی ازشون ؟ 
همین حرف ها باعث ش��د تا مامانم همون 
چهارتا بش��قاب س��الم خونم��ون رو هم 
توس��ربابایم خورد کند و با سوس��ن جون 

از خون��ه    بی��رون ب��رود.
دیدین چقدر س��اده کانون گرم خانواده 
ما داغون ش��ده می باشد ؟ اصا در خانه 
ما عشق ، موج مکزیکی میزند . من نمی 
دانم چ��را این بابا و مام��ان ها برای این 
جایزه ها اینقدر سرودس��ت میش��کونند. 
به خداجونم قس��م من ب��دون جایزه هم 
اگ��ر بخوام میتون��م نمره بیس��ت بگیرم. 
بدبخت��ی ای��ن می باش��د که م��ن خودم 
نمیخ��وام .چون از کام��ران و هومن یاد 
گرفته می باش��م که نمره بیس��ت کاس 
رو نخوام .اصا من آخر نفهمیدم واس��ه 
آینده من علم بهتر می باش��د یا داش��تن 

خانواده عش��قوالنه یا جایزه ؟ 

علم بهتر می باشد يا جايزه ؟
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هواپیمای عجول ولی وارونه – عبور کرد – همراه داماد – مایه پیشرفت بعضی ها .  -13

ستون – سرآمد .  -14
15- کتابی از مهشید میر فخرایی

طراح:سهراب باستانی
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* بهرام دمهری
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غروب یکی از روزهای تابس��تان اواس��ط 
دهه س��ی خورش��یدی، به همه اهل محل 
گفته ش��ده بود که س��ر ش��ب در محوطه 
میدان پشت حس��ینیه جمع شوند، چون از 
طرف دولت فیلم نش��ان م��ی دهند. تا آن 
روز هیچ فیلمی ندیده ب��ودم. هوا کم کم 
داش��ت تاریک می شد که تقریباً همه اهل 
محل در  وع��ده گاه حاضر بودیم. ما بچه 
ه��ا زودتر رفته بودیم. س��اعتی قبل از آن، 
یک ماش��ین جیپ که بلندگویی روی آن 
نصب ش��ده بود انتهای میدان ایستاده بود. 
پرده س��فیدی روی دیوار کشیده و میدان 
تاریک شده بود. مردان یک طرف و زنان 
ط��رف دیگر می��دان روی زمین نشس��تند. 
از بلندگ��و صحبت های م��ردی که داخل 
جیپ نشسته بود پخش شد و آنگاه تصویر 
یک مگس روی پرده نقش بس��ت. مگس 
در اندازه بزرگ. کمی وحش��تناک بود و 
سپس ورود یک فروند!! پشه با آن ساقهای 

نازک و بد شکل.
سکوت بر میدان حاکم شده بود که بلندگو 
اع��ام کرد اینه��ا عامل بیم��اری و کچلی 
هس��تند. کم کم فیلم نشان می داد که پشه 
و مگس روی دست و صورت آدم ها می 
نش��یند و میکروب منتقل می کند. تا اینجا 
همه محو تماش��ا بودند ت��ا اینکه فیلم یکی 
از محات را نش��ان م��ی داد که حوضچه 
های س��ر باز توالت منازل در بیرون کوچه 

ها پر از کثافت و 
مگ��س و زنبور و 
گوینده  است.   ...
موق��ع  ای��ن  در 
گف��ت: همه اینها 
و  میکروب  عامل 
مریض��ی اند. باید 
و  شود  کنده  چاه 
مدرن  ه��ا  توالت 

شوند.
در ای��ن لحظه پچ 

پچ تماش��اچیان بلند ش��د. با هم حرف می 
زدند و کم کم به انتهای فیلم رس��یدیم. در 
آن تاریکی راهی خانه شدیم. در پایان گفته 
شد که هفته بعد هم می آیند تا فیلمی دیگر 

به ما نشان دهند.
اولین فیلمی که دی��دم زمینه اش همین بود 
ولی ش��ب تا صبح به این هنر و تکنولوژی 
فکر می کردم. ف��ردا صبح به محل نمایش 
فیلم رفت��م. البته با عده ای از بچه ها تا ببینم 
روی دیوار اثری از مگس و پشه وجود دارد 

یا نه؟!
آن ش��ب گذش��ت. از ف��ردا در محله ما و 
محل��ه مجاور به صورت گس��ترده تر، این 
بحث شروع ش��د که دولت می خواهد از 
راه حفر چ��اه و ریختن ک��ود داخل چاه! 
کش��اورزی را نابود کند. وقتی کشاورزی 
نابود شود، وابسته و فقیر می شویم. قحطی 
م��ی آید و دولت های خارجی کش��ور را 
می گیرند. همه بحث روی این مسئله بود. 
هیچ کس حاضر نبود برای سامتی هم که 

شده چاه بکند.
 تا یادم نرفته وس��یله ای به نام  “امش��ی” را 
برای ش��ما ش��رح دهم. آن روزها از حشره 
کش های امروزی خبری نبود. وس��یله ای 
بود مانند تلمبه ای که چرخ دوچرخه را باد 
می کند. این تلمبه به یک قوطی وصل بود. 
داخل قوطی ماده ای از نفت و ماده دیگری 
م��ی ریختند که بوی بدی داش��ت. با تلمبه 
زدن نف��ت در هوا معلق می ش��د و پش��ه ها 
فرار می کردند یا کشته می شدند. “امشی” 
ساخت خارج بود.”امشی” و بوی بد آن در 

حافظه ام ماندگار است. در آن سال ها،  این 
وس��یله تنها وسیله ای بود که کمی انسان ها 
را در مقابل بیم��اری های به وجود آمده از 
مگس و پشه محافظت می کرد. البته کمی.

از آن ش��ب که آن فیلم مع��روف را دیدم، 
شاید بیس��ت سالی طول کش��ید تا مردم به 
اهمیت نظافت بیش��تر پی بردن��د و تصمیم 
گرفتند تا در خانه ها چاه های سر بسته حفر 
کنند و مانع گسترش بیماری شوند، البته آن 
هم فقط در شهر ها. در این سال های طوالنی 
آیا می ت��وان آماری از گس��ترش مریضی 
ارائ��ه کرد، آن هم به دلی��ل تامل و درنگ 
در اجرای این امر بهداش��تی؟ این مقاومت 
در مقاب��ل تغییر، جان چند نف��ر را گرفت؟ 
شاید باور نکنید، هنگامی که به اولین کسی 
که این اصول بهداش��تی را رعایت و سنت 
شکنی کرد، جایزه دادند و تنی چند از مردم 
برایش کف و س��وت زدند، خیلی ها هم او 
را از خود راندند. پشت سرش حرف زدند، 
تحقی��رش کردند و گفتند چ��ون اصول را 

رعایت نمی کند باید به او شک کرد!
الزم نیس��ت بگویم که از قدی��م تا امروز 
که س��رعت علم و تکنولوژی هر س��ال تا 
دو برابر افزایش م��ی یابد، مقاومت وجود 
داشته و دارد. وقتی برای اولین بار آب لوله 
کش��ی و برق آمد، چه حرف ها که نزدند، 
ول��ی مقاومتی که در براب��ر تلفن، رادیو و 
تلویزیون ش��د قابل مقایس��ه با دیگر موارد 
بیش��تر  نیس��ت. 
گفتند:  می  افراد 
نظ��رات  رادی��و 
مخالف را پخش 
می  کن��د،  م��ی 
خواه��د آرامش 
ما را و در نهایت 
منطق و دین ما را 

از ما بگیرد.
یادم هست وقتی 
س��ال  آن  در 
ها ب��رای رفع کمب��ود و کمک ب��ه تغذیه 
کودکان، برای اولین بار ش��یر خش��ک به 
وسیله سازمان شیر و خورشید سابق پخش 
ش��د گفتند: م��ی خواهند مردم م��ا را بی 
غیرت کنند. آنها دارند به همراه شیر، ماده 
ای به بچه ها می خورانند که او را بی دین 
و غیرت بار آورند. وقتی بچه ها به مدرسه 
رفتند مخصوصاً دختران، حکایت مقاومت 
در براب��ر تغییر، حکای��ت عجیب و غریب 
دیگری بود. این بحث هنوز هم ادامه دارد.

هم س��ن ه��ای م��ن و حت��ی خود م��ن از 
تکنولوژی ارتباطات، موبایل، اینترنت و ... 
به��ره کافی نمی بریم، چ��ون می گوییم از 
ما گذشته و توانایی یادگیری وجود ندارد. 
ش��اید هم نمی خواهیم به دانسته های خود 
که سال ها و قرن هاست در ما نهادینه شده، 

خلل و شکستی وارد شود.
 با یک سوال این بحث را به پایان می برم. 
در درون ما انس��ان هایی که خود را کامل 
و بالغ می دانیم، آی��ا هنوز مقاومت وجود 
ن��دارد؟ آیا هن��وز در درون خود به پدیده 
ه��ای تمدنی ای��راد نمی گیری��م؟ بیایید با 
خود رو راست باشیم و از خود انتقاد کنیم 
ک��ه چرا اینگونه ایرادهای��ی را می گیریم. 
اش��کالی ندارد وقتی اینگونه بیندیش��یم و 
در مقابل پیش��رفت مقاومت کنیم، از قافله 
عق��ب می افتیم و لذت کمت��ری از پدیده 
های پیش��رفت می بریم. یادمان باش��د می 
ت��وان با داش��تن فرهن��گ و تاریخی کهن 
و پرافتخ��ار، هماهن��گ ب��ا زم��ان به جلو 

حرک��ت  ک��رد.
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