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آموزگــاران راســتین

برگزاری آیین درگذشـت اشوزرتشـت اسـپنتمان
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1- واپس��ين روزهاي پاييز رنگ مي 
بازد تا زمس��تان با پوشش��ي س��پيد و 
س��رد فرا رسد،زمس��تان م��ي آيد تا 
ب��ار ديگ��ر صبوري،امي��د و عش��ق 
را آدم ه��ا ب��ا طبيعت تجرب��ه كنند.

زمس��تان س��رد و س��خت را به اميد 
آم��دن به��ار بگذرانن��د و با عش��ق 
و ش��ادي به اس��تقبال به��ار بروند و 
ش��ايد اينگون��ه اس��ت كه يل��دا هم 
پايان ش��ب  معن��ا م��ي گيرد.جش��ن 
بلند و س��ر آغاز زمستان بزرگي كه 
در گام ه��اي نوروز رنگ مي بازد.

اميد كه س��فره يلداي هم��ه ايرانيان 
پر از بركت ودلهايش��ان گرم و شاد 

باش��د .
ماه،سالروز درگذشت  پنجم دي   -2
نخس��تين پي��ام آور ب��زرگ آريايي 
آفري��دگار  يكتاي��ي  از  ك��ه  اس��ت 
پي��روي  ب��ه  را  بش��ريت  و  گف��ت 
از خ��رد خ��ود ف��را خوان��د. او كه 
داد  انتخاب  مس��ووليت  را  آدمي��ان 
و ب��ه برگزيدن نيك��ي دعوت كرد. 
ه��زاره ه��ا مي گ��ذرد اما بش��ريت 
كه  اس��ت  تفك��ري  وام��دار  هن��وز 
عش��ق وخردورزي  و  نيكي  از  ج��ز 
و  بود  دين��ش  اصل  نگف��ت.آزادي 

انتخ��اب راه آن. 
اكنون در زمان��ه اي ديگر اما،ماييم 
به  وآيين��ي ك��ه حف��ظ وس��پردنش 
بزرگ  است  اي  وظيفه  آينده  نس��ل 

و گرانق��در. 
ن��ی  جها هماي��ش  دهمي��ن   -3
هن��د  در  هفت��ه  ي��ن  ا زرتش��تيان 
ش��روع به كار م��ی كند. برگزاری 
برای  اس��ت  هماي��ش ه��ا فرصت��ی 
يكديگر،جامعه  ب��ا  بيش��تر  آش��نايی 
مش��كالت  و  مس��ايل  بررس��ی  و 
های  مهاج��رت  م��وج  با  موج��ود. 
چند س��اله برگ��زاری همايش های 
يابد  می  ديگری  اهمي��ت  ينچنين��ی  ا
گپ  برای  اس��ت  فرصتی  ك��ه  چرا 
نك��ردن  م��وش  فرا ب��رای  گفت، و 
و  مش��كالت  رس��اندن.  ي��اری  و 
جامع��ه  ه��ر  در  ه��ا  محدودي��ت 
ك��ه  بهت��ر  وچ��ه  دارد  وج��ود  ای 
و  هم��كاری  و  آنه��ا  ش��ناخت  ب��ا 
ز بار مش��كالت  همي��اری يكديگر ا
داش��تن  راس��تای  در  و  بكاهي��م 
از  بهت��ر  و  ت��ر  س��الم  ای  جامع��ه 

گذش��ته گام برداريم.
ي��ران وط��ن زرتش��تيان اس��ت  4- ا
.ايران  باش��ند  ك��ه  جاي��ی  ه��ر  در 
توحيدی  دين  نخس��تين  خواس��تگاه 
جه��ان اس��ت و تاري��خ گفته ها در 
اما  اكن��ون  دارد.  بس��يار  ب��اره  اين 
ي��ران در پي��ام  ريي��س جمه��وری ا
خ��ود ب��ه هماي��ش ،از س��ه اص��ل 
و  گفتن��د  زرتش��ت  دي��ن  اساس��ی 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س  ريي��س 
و..  اندي��ش  آزاد  را  ،زرتش��تيان 
خواندن��د و اين مس��ووليت هر فرد 
زرتش��تی را در جامع��ه س��نگين تر 
م��ی كن��د اگر چ��ه ن��ا ماليمات و 
نوش��ته همچون سنگ  نا  قانون های 
ما  اما  راه هس��تند  بزرگ��ی در  های 
با  باز  ايرانی هس��تيم و زرتشتی پس 
داريم  می  بر  قدم  ن��ه  ايمان وصبورا

در گس��ترش راس��تی در جهان.

ســــرمقـــــاله

و آغاز زمستان
کارگروهی با حض�ور نماینده های 
جامعه زرتش�تیان و همکاران  مشاور 
رییس جمهوری در ام�ور اقلیت ها 
تش�کیل خواهد شد تا زیر نظر مشاور 
رییس جمهوری در ام�ور اقلیت ها 
به بررسی مش�کالت و نحوه رفع آن 

بپردازند. 
در نشس��ت حجت االس��الم يونسی مشاور 
ريي��س جمه��وری در ام��ور اقلي��ت ها با 
نماين��دگان جامع��ه زرتش��تی ك��ه دكت��ر 
اسفنديار اختياری نماينده ايرانيان زرتشتی، 
دكتر رس��تم خس��رويانی فرنش��ين انجمن 
فيروزگری،  تهران، موبد مهربان  زرتشتيان 
دكت��ر پرويز اهورايی،  دولت جمش��يدی، 
دكت��ر فرزان��ه گشتاس��ب، دكت��ر افش��ين 
نميرانيان، خدامراد مزداپ��ور، بهار آبادی، 
و موبد پدرام سروش��پورحضور داشتند،در 
م��ورد مس��ايل مختلف جامعه زرتش��تی و 
مش��كالت ايرانيان غير مس��لمان در كشور 

بحث و گفت وگو شد.
در ابتدای اين نشس��ت باشندگان به معرفی 
زرتش��تی  مختل��ف جامع��ه  ه��ای  ارگان 
پرداختند، سپس دكتر اسفنديار اختياری با 
تبريک انتصاب حجت االس��الم يونسی به 
اين س��مت گفت :م��ا از چند موضوع رنج 
می بريم كه بزرگتري��ن موضوع تبعيض و 
احساس برآمده از آن است. وی ادامه داد: 
برخی تبعيض ها، تبعي��ض های غيرقانونی 
اس��ت به عن��وان نمونه ترجي��ح دادن افراد 
مس��لمان به غير مس��لمان در استخدام ها و 
ي��ا در انتخاب مديران اس��ت. اين موضوع 
مورد تاييد مديران ارش��د كش��ور نيست، 
ولی مسئولين رده های ميانی اين تبعيض ها 

را اعمال می كنند.
نماينده ايرانيان زرتشتی، همچنين به وجود 
برخ��ی تبعي��ض ه��ای قانونی اش��اره كرد 
و گف��ت: مهمتري��ن آنها م��اده 881 مكرر 
اس��ت كه بايد با دادن اليحه توسط دولت 
و همراه��ی در طرح ارائه ش��ده در مجلس 
به نتيجه برس��د. وی در بخ��ش ديگری از 
سخنانش با اشاره به سخنان رييس جمهور 

در مجم��ع عمومی س��ازمان ملل كه تاكيد 
كردند "ايران هراس��ی را در دنيا بايد از بين 
برد" گفت: متاسفانه گاهی در داخل هم ما 
ايران هراس��ی را داريم. وی مشكل مجوز 
چاپ و انتش��ار برخی كت��اب های مربوط 
ب��ه فرهنگ و تاري��خ اي��ران را ننتيجه اين 

موضوع دانست.
 دكتر اختياری با اش��اره به مشكل نشريات 
همچون ام��رداد و فروهر گفت: نش��ريات 
ما نيازمند كمک اس��ت. زيرا اين نشريات 
با تي��راژ پايين چاپ می ش��ود و از آگهی 
های دولت��ی نيز بهره ای نم��ی برند ضمن 
اينكه بخش قابل توجه ای از نش��ر و توسعه 

فرهنگ ايران را بر عهده دارند.

دكتر رس��تم خس��رويانی، نيز در سخنانی به 
اهميت آموزش و بهداشت در ميان زرتشتيان 
اش��اره كرد و گفت: با اين حال بس��ياری از 
موقوفات زرتشتيان دارای مشكالتی هستند. 
وی زمين های قصرفيروزه و بيمارستان بهمن 
را به عنوان نمونه ای از اين موقوفات دارای 
مش��كل عنوان ك��رد و خواس��تار همكاری 

دولت برای حل آن شد.
موب��د پدرام س��روش پ��ور، ني��ز در اين 
نشست با اش��اره به اينكه جامعه زرتشتی، 
جامعه ای متعلق به ايران اس��ت و پشت و 
پناه ديگری جز ايران ندارد. گفت: حتی 
اگر كس��انی هم ك��وچ كردن��د، ارتباط 
خ��ود را با ايران قطع نكرده اند. س��ردبير 
مجل��ه فروه��ر، ادام��ه داد: ب��ار فرهنگ 
اي��ران زمين ب��ه دوش ما افتاده اس��ت و 

در حالی ك��ه مهرگان در تاجيكس��تان و 
افغانستان جشن گرفته می شود برگزاری 
چنين جش��ن هايی در ايران تنها بر دوش 
زرتش��تيان اس��ت. وی در ادامه خواستار 

توجه دولت در اين زمينه ش��د.
ديگ��ر باش��ندگان در اي��ن نشس��ت نيز با 
قدردان��ی از همكاری های دولت به برخی 
مشكالت در زمينه تحصيل، ورزش و مانند 

آن پرداختند.
مش��اور ويژه رييس جمهور در امور اقليت 
ها، با بيان آنكه احساس تبعيض، باعث می 
شود، انسان گوشه گير شود گفت:فرهنگ 
زرتشتی، فرهنگ گذشته ما است و همه ما 
ايرانی هس��تيم و الزم است زرتشتيان به آن 
افتخار كنند و پرچمدار كيان فرهنگ ايران 

زمين باشند.
حجت االس��الم والمس��لمين يونس��ی، در 
س��خنان خود با اش��اره به داستان حضرت 
يوس��ف افرود: احس��اس تبعي��ض برادران 
يوسف باعث شد كه بخواهند او را از جلو 
چش��م بردارند و نخس��تين نتيجه اين انتقال 
حس تبعيض يعق��وب به فرزندانش، باعث 

رنج 40 ساله خود يعقوب شد.
وی اف��زود :حكومت ها باي��د تالش كنند تا 
جامعه را به مانند خانه خود اداره كنند و اقوام 
احساس تبعيض نكنند. مشاور رييس جمهور 
ادامه داد: وقتی فردی احس��اس تبعيض كند 
اتفاق��ات را از اين ديد می بيند و تفس��ير می 
كند، در حالی كه ممكن اس��ت بدتر از اين 
اتفاقات نيز برای اكثريت جامعه نيز رخ دهد.

وی در بخش ديگری از سخنانش بسياری از 
تبعيض ها را فرهنگی و ناشی از عدم شناخت 
دانست و گفت: ما بايد همديگر را بشناسيم 
و  من الزم اس��ت از دين زرتش��ت آگاهی 
داشته باشم و زرتشتيان از دين اسالم. و اين 

شناختن به معنای تغيير دين نيست.
در اين نشس��ت ق��رار ش��د كارگروهی با 
حض��ور نماينده ه��ای جامعه زرتش��تيان و 
همكاران يونس��ی تشكيل تا زير نظر مشاور 
رييس جمهور در امور اقليت ها به بررس��ی 

مشكالت و نحوه رفع آن بپردازند. 

ریی�س انجمن زرتش�تیان ته�ران در 
دهمی�ن همای�ش جهانی زرتش�تیان 
گفت:مهمترین ابزار براي رس�یدن به 
همراهي و همگامي، مدیریت یکپارچه 
و تکامل یافته جامعه زرتشتي در همه 
سطوح از نظر اجتماعي، فرهنگي و نیز 

اقتصادي و بازرگاني است.
خالصه سخنان دكتر خسرويانی به اين شرح است:

برگزاري كنگره جهاني زرتشتيان در هندوستان 
فرصتي ارزشمند و بي نظير را ايجاد كرده است 
تا همگي در كنار همديگر نگاهي دقيق تر به 
مسايل امروز زرتشتيان بياندازيم.  واقعيت اين 
است كه آنچه به حفظ و پويايي دين زرتشتي 
كمک كرده است، اتحاد و همدلي اي است 
كه در طول تاريخ ش��اهد و ناظر آن بوده ايم. 
اين همدلي امروزه ما را كه به اينجا كش��انده 
است تا با هم به ياد گذشته پرافتخار و درخشان 
خود كوشش كنيم تا اكنونمان را زيبا و شايسته 
بس��ازيم و براي آينده هم برنام��ه اي در خور 

توجه و درخشان داشته باشيم.
آنچه كه امروز انديش��ه بسياري از زرتشتيان 
را به خود مش��غول داشته است حفظ ميراث 
ديني و فرهنگيان زرتش��تيان اس��ت. ميراثي 
كه براي س��ده ها توسط زرتش��تيان ايران و 
هندوس��تان پاسداري شده اس��ت و امروزه 

با گس��ترش و مهاجرت زرتش��تيان به ساير 
نقاط دنيا نيز داراي اهميت به س��زايي ش��ده 
اس��ت. ميراثي كه از كالبد ديني و اجتماعي 
ما سرچش��مه مي گيرد. آنچه كه ما را يک 
كالم و يک سخن مي دارد پيام اشوزرتشت 
پيام آور راس��تي و پاكي است. هويت ديني 
ما زرتشتيان در نيايش روزانه و به تن كردن 
س��دره و كش��تي به هويت ديني زرتشتيان 
بايس��تي م��ورد توجه همگان به ويژه نس��ل 

نوجوان و جوان زرتشتي قرار گيرد.
كودكان و نوجوانان و جوانان زرتش��تي به 
عنوان آينده س��ازان جامعه بايد با فرهنگ 
و دين زرتش��تي هر چه بيش��تر و بهتر آشنا 
ش��وند. به كودك زرتشتي بايستي از همان 
كودكي آموزش هاي الزم را داد تا با كالم 

اشوزرتشت آشنا شوند. 
به باور من مسايل مرتبط با جوانان از جمله 
مس��ايل مهم و ضروري زرتش��تيان اس��ت 
كه بايس��تي ب��ه آن نگاه ويژه اي داش��ت. 
تحصي��الت و آم��وزش جوانان، ش��رايط 
مرتبط با كار و ازدواج و تهيه مس��كن آنان 
در زندگان��ي پي��ش رو هم��ه از مهمترين 
مواردي است كه بايد همگي ما به آن فكر 

كرده و در جهت رفع موانع آن بكوشيم. 
نقطه مقابل جوانان، س��المندان و افراد مسن 

جامعه مان هستند. افرادي كه روزگاري جاي 
اين جوانان بوده اند و باعث حفظ فرهنگ و 
دين و افتخار آفريني جامعه خود بوده اند. به 
نظر مي رسد داشتن س��رايي ويژه سالمندان 
ب��راي زرتش��تيان يك��ي از واجب��ات دنياي 
پرس��رعت و خالي از عاطفه كنوني اس��ت. 
بايستي تدابيري بيانديشيم كه نسل مسن جامعه 
ما در آرامش و راحتي تمام مراسم ها و آيين 
هاي زرتشتي را به جاي آورند و در عين حال 
از سالمت و تندرستي خود نيز مطمئن باشند.

موضوع ديگري كه در اين ميان مهم و قابل توجه 
است همانا رابطه ي بين انجمن ها و سازمان هاي 
زرتشتي است كه در گوشه گوشه ي اين جهان 

پهناور گسترش يافته و پخش شده اند. 
مهمتري��ن اب��زار براي رس��يدن ب��ه همراهي 
و همگام��ي، مديري��ت يكپارچ��ه و تكامل 
يافته جامعه زرتش��تي در همه سطوح از نظر 
اجتماعي، فرهنگي و نيز اقتصادي و بازرگاني 
اس��ت. مديريت يكپارچ��ه به اي��ن معنا كه 
تمامي همكيش��ان در سراس��ر دنيا به منظور 
ارتب��اط هدفمند و اصولي با همديگر بنا را بر 
آگاهي و همدلي بيش��تر بدانند و گام به گام 
با انجمن ها و سازمان هاي زرتشتي بكوشند. 
اين مديريت يكپارچه، ما را در نيل به رسيدن 

تمامي اهداف و ظرفيت ها ياري مي كند.

در دیدار با مشاور ویژه رییس جمهوری در امور اقلیت ها تصویب شد:

تشـکیل کارگروه برای رفع مشـکالت جامعه زرتشـتی

مدیریت یکپارچه و تکامل یافته جامعه زرتشتی ،ابزار رسیدن به همراهی است
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.* برگزار ي نمایشگاه "شادم از کردار 
نیك مارکار"

نمايش��گاه گروهی از هنرمندان تجسمی يزد 
به پاس گراميداش��ت تالش های بشر دوستانه 

پشوتن جی ماركار برگزار شد.
اين نمايش��گاه با عنوان " شادم از كردار نيک 
م��اركار " از 22 ت��ا 26 آذر م��اه در گال��ری 
روژان واقع در مجتمع خورش��يد يزد برگزار 

شد كه با استقبال خوبي نيز روبه رو شد
* تعویض تابلوي مدارس پسرانه تهران  
تابلوهای جديد مدارس فيروز بهرام و رس��تم 

آباديان  آماده و نصب شد. 
اين تابلوها كه پيش از اين تنها با ذكر اس��امی 
م��دارس و از ط��رف آموزش و پ��رورش و 
مطابق اس��تاندارد اعالمی آنها نصب شده بود 
پس از تاكيدی كه درخصوص درج عنوان " 
وابس��ته به انجمن زرتشتيان " در نشست های 
گذشته انجمن شده بود ، تعويض و تابلوهای 

جديد مطابق درخواست انجمن نصب شد.
پيش��تر نيز تابلوهای مدارس دخترانه  زرتشتی 

با همين مشخصات نصب شده بود .

* برگ�زاری پی�اده روی همگان�ی در 
یزد 

كميس��يون ورزش��ی زرتشتيان اس��تان يزد از 
برگزاری برنامه ه��ای پياده روی همگانی در 

آدينه هرهفته خبر داد 
بهرام بهم��ردی فرنش��ين كميس��يون در اين 
خص��وص گف��ت : برنام��ه های پي��اده روی 
ب��ا ه��دف تروي��ج ورزش همگان��ی برگزار 
خواهد ش��د و قرار اس��ت افراد عالقه مند از 
س��اعت 8:30 بامداد آدينه ها با سرويسی كه 
در روبروی درب س��ازمان وباش��گاه جوانان 
زرتش��تی يزد ترتيب داده شده است به نقاط 
مختلفی جهت پياده روی برده شوند و سپس 

مجددا به محل باشگاه بازخواهند گشت .
نخس��تين تاريخ آغ��از برنام��ه روز آدينه 29 
آذرماه خواهد بودو هزينه ای نيز از همكيشان 

دريافت نخواهد شد
* موافق�ت ب�ا تبدیل به احس�ن زمین 
ه�ای ش�ادروان همت�ی در کرم�ان و 

مارکار در رحمت آباد 
مجم��ع عمومی انجم��ن زرتش��تيان تهران با 

تبديل به احسن زمين های شادروان همتی در 
كرمان و تجمي��ع و فروش زمين های ماركار 

موافقت كرد. 
دكتر رس��تم خس��رويانی،  فرنش��ين انجمن 
زرتش��تيان ته��ران، در آغاز نشس��ت به در 
خط��ر بودن زمين ها اش��اره ك��رد و افزود: 
درصورت��ی كه اي��ن زمين ه��ا را تبديل به 
احس��ن نكني��م مجبوري��م هزينه زي��ادی به 
وكي��ل بپردازيم تا اين زمين ه��ا را بازپس 
گيري��م. وی با بي��ان آنكه با توج��ه به نيت 
خيري��ن ، درآمد حاصل از فروش س��رمايه 
گذاری خواهد شد به ساختمان كيخسروی 
ك��ه تنها يک س��قفش زده ش��ده اس��ت و 
س��اختمان م��زدا ك��ه 80 درصد پيش��رفت 
فيزيكی داشته و نيز ساختمانی كه به زودی 
مجوز س��اختش باطل می ش��ود ب��ه عنوان 
اولوي��ت هايی برای مح��ل هزينه از درآمد 

حاصل��ه ن��ام ب��رد .
 پ��س از تش��ريفات قانون��ی و انتخاب هيات 
رييسه مجمع ،باشندگان با تبديل به احسن هر 

دو زمين ها موافقت كردند.

ونوس�ازی  بازس�ازی  *آغازعملی�ات 
رستم آبادیان  

در اولي��ن مرحله نوس��ازی، نقاش��ی وترميم 
ديوار كالس ها و راهروی مدرسه در دستور 
كار قرار گرفته است و در ادامه نيز قرار است 
كتابخان��ه ،  آزمايش��گاه و كارگاه مدرس��ه 

تجهيز شود.
اقدام��ات مذكور ب��ا هم��كاری وهماهنگی 
كادر آموزشی و اعضای انجمن اوليا ومربيان 
مدرس��ه انجام خواهد شد و تامين هزينه های 

آن نيز از دهش خيرانديشان خواهد بود. 
* رستم بهمردی ، نفر دهم شطرنج کشوری  
رستم بهمردی كالنتری در مسابقات قهرمانی 
ش��طرنج  كش��وری كه به ميزبانی شهر تبريز 
برگزار شد ، توانست در مجموع اين پيكارها 

به مقام دهم كشوری دست پيدا كند.
در اي��ن رقابت ها كه 36 نف��ر از برترين های 
ش��طرنج ايران از 13 اس��تان كش��ور حضور 
داشتند ، رس��تم بهمردی كالنتری توانست با 
ريتينگ 2276  و با كس��ب 5/6 امتياز به مقام 

دهم دست پيدا كند . 

داس�تان  گ�ردآوری  جش�نواره 
ه�ای عامیان�ه زرتش�تی را با هدف 
مان�دگاري فرهنگ ش�فاهي جامعه 

زرتش�تي برگزار مي ش�ود.
گروه پژوهش��ی " يادگار باس��تان " اعالم 
كرد: جش��نواره گردآوری داس��تان های 
عاميان��ه زرتش��تی را با ه��دف ماندگاري 
فرهنگ شفاهي جامعه زرتشتي برگزار مي 

نمايد.
 ش��ركت در اين جش��نواره ب��رای تمامی 
همكيش��ان در هرگروه س��نی آزاد است 
و ب��ه ش��ركت كنن��دگان ب��ه قي��د قرعه 

جوايزنفيس��ی اهدامي ش��ود.
بنا بر اين اعالم، موضوع هاي اين جشنواره 
عبارتند از: قصه سفره ها )مانند وهمن روز 
و …( افس��انه ها )مانند قصه ماه بانو و مار(  
داستان های كودكانه -روايت های كوتاه 
تاريخی و اخالقی )مانند داس��تان هايی كه 
از بزرگمهر نقل می ش��ود و...( - حكايت 

های مرب��وط به ضرب المث��ل ها ، الاليی 
ه��ا و.... -روايت ه��ای  تاريخی درباره ی 
ش��كل گيری روس��تاها، ش��خصيت های 
مهم ي��ا اتفاقاتی كه در يک شهر،روس��تا 
يا محله افتاده اس��ت- روايت های مربوط 
به زيارتگاه ها)مانند روايت ش��كل گيری 
آنه��ا، علت نامگذاری، ي��ا اتفاقاتی كه در 
آنج��ا رخ داده است(،داس��تان هايی كه از 

زبان حيوانات نقل می شود.
در اين جش��نواره  هر فرد می تواند يک يا 
چندداس��تان كوتاه يا بلند را ارسال نمايد.

داستان ها را می توان به صورت ضبط شده 
)روی س��ی دی يا نواركاست( ،به صورت 

متن، يا به هر دو شكل ارسال نمود
ب��ه گفت��ه برگ��زار كنن��دگان، هيچگونه 
سانسور و حذفی نبايد در ضبط يا نگارش 
داستان ها انجام شود. بنابراين، اگر داستان 
ها به صورت متن ارس��ال می شوند، همه 
ی واژه ها،فع��ل ها و جمالت بايد بی كم 

و كاس��ت به همان صورتی كه راوی نقل 
كرده اس��ت، نوش��ته     ش��وند.

 برگ��زار كنندگان جش��نواره از ش��ركت 
كنندگان خواس��ته اند كه به همراه مطلب 
ارس��الي حتما اطالعاتي چون: مشخصات 
كام��ل ش��ركت كننده ، نام راوی ، س��ن 
راوی  ، تاري��خ ثبت قصه  ، نام گويش��ی 
كه قص��ه را به آن گويش ش��نيده و ثبت 
كرده اند )اگر اص��ل قصه متعلق به جايی 
ديگر اس��ت نام  آن روس��تا ي��ا محله ( را 
ارس��ال نمايند تا به عنوان شناس��نامه قصه 

ثبت ش��ود.
لب  مطا نند ا تو مي  ن  گا كنند كت  ش��ر  
نيك��ي  و لكتر ا ني  نش��ا ب��ه  ا  ر د  خ��و
   zoroastriantale@gmail.com
ارس��ال ي��ا از طريق پس��ت به نش��اني : 
- خياب��ان جمه��وری - كوچه  ته��ران 
زرتش��تيان - پ��الك 6 - طبقه س��وم - 
كدپس��تی 1131655415 ارسال نمايند.

دهمی�ن کنگ�ره جهاني زرتش�تیان 
به میزباني هند از روز شش�م دیماه 
در ش�هر مومب�اي )بمبیي( هند کار 

خ�ود را آغ�از م�ي کن�د.
در اي��ن همايش كه زرتش��تيان از 
دارند،مسايل  حضور  جهان  سراسر 
زرتشتي  جامعه  فعلي  مش��كالت  و 
بررس��ي و راه هاي��ي ب��راي بهبود 
خواهد  تدوي��ن  موجود  وضعي��ت 

ش��د.
آش��نايي بيشتر زرتشتيان در سراسر 
جه��ت  در  هم��ازوري  و  جه��ان 
دس��تيابي به جامعه اي آرام،شاد و 
موف��ق از ديگر اه��داف برگزاري 

اين همايش اس��ت.
همكيش��ان  كن��ار  در  اي��ران  از 
عالقمن��د كه به صورت ش��خصي 
يافت،دكت��ر  خواهن��د  حض��ور 

زرتش��تيان  نماينده  اختي��اري  اس��فنديار 
در مجلس ش��وراي اسالمي، دكتر رستم 
خس��روياني ريي��س انجم��ن زرتش��تيان 
جهانگيري  راش��ين  دكتر  تهران،موبديار 

ني��ز س��خنراني خواهند داش��ت همچنين 
ايران،ريي��س  جمه��وري  ريي��س  پي��ام 
مجلس ش��وراي اس��المي توس��ط دكتر 

اختياري خوانده خواهد ش��د.

در  نخس��تين كنگره ي جهاني زرتشتيان، 
س��ال 1960 مي��الدي با هدف آش��نايي 
ته��ران  در  جه��ان  سراس��ر  زرتش��تيان 
آغ��از ب��ه كار ك��رد. دوره ه��اي بعدي 

كنگره در س��الهاي 1964 ت��ا 2009 در 
بمبئي)هندوس��تان(، هوس��تون)آمريكا(، 
لندن)انگلس��تان(، دوبي)امارات( برگزار 
شد. آخرين دوره ي اين همايش در سال 

2009 در دوبي برگزار ش��د.
آنچ��ه در اي��ن همايش ه��ا ب��ه 
بح��ث  م��ورد  كل��ی  ص��ورت 
گرفته  ق��رار  ش��ركت كنندگان 
حفظ  مانند  موضوعاتی  اس��ت، 
زرتش��تيان،  فرهنگ��ی  مي��راث 
پ��رورش  و  موب��دان  جاي��گاه 
دانش��مند،  و  آگاه  موب��دان 
و  ك��ودكان  به  دينی  آم��وزش 
آين��دۀ  و  جوان��ان  نوجوان��ان، 
شرايط  بهبود  زرتش��تی،  جامعه 
منظرهای  از  زندگی زرتش��تيان 
ب��ه كاهش  رو  روند  مختل��ف، 
تع��داد زرتش��تيان و علت ه��ای 
س��ازمان های  در  يگانگ��ی  حف��ظ  آن، 
زرتشتی سراس��ر دنيا  و برقراری ارتباط 
س��ازنده بين زرتش��تيان همه جهان بوده 

اس��ت  .

خــبرهای کوتاه

جشنواره ی گردآوری داستان های عامیانه زرتشتی برگزار مي شود

از ششم دی ماه آغاز به کار می کند:
ن تـشـتیا ر نـي ز یـش جهـا هـمیـن هـما د

درگذش�ت  س�الروز  دی،   5
اشوزرتش�ت ب�ا جش�ن خوان�ی 
ه�ای  آرام�گاه  در  حض�ور  و 
شهرهای زرتش�تی نشین برگزار 

می ش�ود.
آيين  در  با حضور  تهران  زرتش��تيان 
جش��ن خوانی در س��اعت 10 صبح 
اي��رج،  ت��االر  در  م��اه  دی   5 روز 
س��الروز درگذش��ت اشوزرتشت را 
از جش��ن  گرام��ی می دارن��د. پس 
خوانی از مس��يرهای ميدان س��نايی، 
تهرانپ��ارس،   آدري��ان،  س��لماس، 
اتوبوس ها همكيش��ان را به آرامگاه 
اين  تا در  برند  تهران می  زرتش��تيان 
ي��اد درگذش��تگان را گرام��ی  روز 
مانند س��ال های  بدارن��د. همچني��ن 
گذشته از دو روز پيش از برگزاری 
مراس��م درگذش��ت، هم كيشان می 
توانن��د با حض��ور در آدريان تهران 
ماه  دی   5 پذيراي��ی  ت��دارك  برای 

همازور و هم بهره ش��وند.
مراس��م درگذش��ت اشوزرتشت در 
ي��زد ني��ز در ارام��گاه برگ��زار می 
ش��ود. در س��اير ش��هرهای زرتشتی 
نش��ين نظي��ر كرج، ش��يراز، كرمان، 
س��الروز  ني��ز  اه��واز  و  اصفه��ان 
درگذش��ت اشوزرتش��ت  با جش��ن 
خوان��ی، حض��ور در آرام��گاه ها و 
پخ��ت آش خي��رات گرامی داش��ته 

می ش��ود.
گاهش��مار  در  نه��ان  ه��ای  فلس��فه 
اس��ت  جاودان��ی  ي��ادآور  ايران��ی 
سراس��ر  ه��ای  آم��وزه  ب��رای 
ده��ش  و  ش��ادی  آزادی،  آش��تی، 
اشوزرتش��ت اس��پنتمان ام��ا از ميان 
اين روزها و آيين ه��ا همانگونه كه 
پيام  اي��ن  زادروز  ماه  فروردي��ن   6
بخش��ی  آريايی،بهان��ه ش��ادی  آور 
اس��ت برای هم پيمانی در انديش��ه، 
گفت��ار و كردار نيک. 5 دی ماه نيز 
آموزگار  آن  درگذش��ت  س��الروز 
از  ياد  برای  اس��ت  راس��تی، مجالی 
روان درگذش��تگان و فروهر نيكان.

برگـزاری آییـن 
درگذشت اشوزرتشـت 

5 دی، به یاد بزرگ پیام آور 
آشتی و آزادی
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جش��ن يلدا يا ش��ب چله كه در واپس��ين 
ش��ب پاييز و بلندترين شب سال بر پا مي 
ش��ود ويژه آريايي هاس��ت كه نياكانمان 
اين س��نت كهن را از گزند دشمنان، نگاه 
داش��ته اند. و چندين هزار س��ال است كه 

آن را در ايران زمين برپا مي دارند. 
شب يلدا، ش��ب زايش مهر به 

ي��ادگار مان��ده از آيين مهر 
اس��ت. يلدا واژه س��رياني به 
معني تولد يافتن و زاده شدن 
اس��ت و منظور از يلدا يعني 
تول��د مه��ر و خورش��يد. از 
آنجا كه واپس��ين شب پاييز، 
بلندترين ش��ب سال است و 
از فرداي آن شب يعنی روز 
نخست دي ماه خورشيد رفته 
رفته بيشتر بر زمين مي تابد و 
از مدت ش��ب ها كاسته مي 
بلندترين شب  بنابراين  شود، 
س��ال را به مانند تولد دوباره 

مهر و خورشيد دانسته اند. 
ش��ب يلدا، روش��ني و گرما 
ب��ر تاريكي و س��رما چيره و 

خورشيد )مهر( بر اهريمن پيروز مي شود. 
نور و روش��نی همواره در آيين و فرهنگ 
ايرانيان داراي جايگاه ويژه ای بوده است، 

چ��را ك��ه ايراني��ان از ديرباز 
پي برده بودن��د كه آفرينش 
جه��ان و هس��تي و زندگ��ي 
ب��دون روش��ني و پرت��و مهر 
ممكن نيست، از اين رو مهر 
در فرهن��گ ايرانيان جايگاه 
واالي��ي داش��ته و در اين بين 
آتش ني��ز كه نمادي از فروغ 
مه��ر و پرتو اهورايي اس��ت، 

فروزه ای مقدس است.
ايراني��ان گرم��ي و روش��ني 
خورش��يد را مهر مي ناميدند 
و س��تايش مه��ر و روش��ني 
در اي��ران از مراس��م ويژه و 
سروده ها و نيايش هاي بسيار 
دلك��ش و وااليي برخوردار 

ب��ود. در آيي��ن ايرانيان، زايش 
مه��ر و خورش��يد در ش��ب چل��ه نمادي 
از ادام��ه زندگي، گرمي، روش��ني، اميد 
و بالندگ��ي ب��ود. زايش مه��ر نمادي بود 

ب��راي از بين رفتن تاريكي و 
سردي كه تباه كننده زندگي 

و هستي است. 
از آنج��ا ك��ه روزگار مردم 
ب��ا  بيش��تر  باس��تان  اي��ران 
كش��اورزي و زمي��ن داري 
و باغ��داري م��ي گذش��ت 
پس وج��ود گرم��ي و پرتو 
خورشيد برای زمين، بسيار با 
ارزش بود. از اين رو جش��ن 
شب يلدا را جش��ن دهقانان 
نيز می دانند.  و كش��اورزان 
مردم به پاس اين ش��ب، هر 
كدام به فراخور محصوالت 
را  آنچه  خ��ود  كش��اورزي 
كه در س��ال مي كشتند و به 
مقداري  آوردند،  مي  دست 

از آن را ب��ا ش��ادي و مهر با خويش��ان و 
دوس��تان هم بهره می شدند تا سالی پر از 
روزي و پرباري را در پيش روي داش��ته 

باشند.
خوردن آجيل و خشكبار بدين مفهوم بود 

كه س��ال آينده نيز زمين هايشان از پرباري 
برخوردار باش��د. برخي مي��وه ها نيز مانند 
انار و هندوانه كه س��رخي و شيريني دارد 
به مفهوم افزايش شيريني و ادامه زندگي و 
باروري براي آينده است. در پي پاسداشت 
فرآورده هاي خوب، در ش��ب يلدا نيايش 

هاي ويژه آيين مهري نيز برگزار مي ش��د 
كه ام��روزه جاي آن نيايش ها، ش��اهنامه 
خواني و تفال به حافظ از آداب نيک اين 

شب شده است. همچنين بازگويي داستان 
ها و تاريخ پيشينيان در اين شب، نمادي از 
زنده نگه داشتن تاريخ و فرهنگ اين مرز و 

بوم و مردمانش بوده است تا ايرانيان بدانند 
كه در گذشته چه تاريخ و فرهنگي داشته و 

از آن چگونه نگهداري كرده اند. 
شب يلدا سرآغاز چله بزرگ زمستان نيز 
هست. ايرانيان با گذراندن اين شب خود 

را براي زمس��تاني سخت و سرد آماده مي 
كردند، براي همين شب يلدا گرد هم مي 
آمدند ت��ا از روزگار و اح��وال همديگر 
آگاه ش��وند و اگ��ر خانواده و خويش��ي 
داراي مش��كل و تنگي توشه و انبار براي 
گذراندن زمستان بود به آن رسيدگي می 
كردند و ياري می رساندند. در واقع 
شب يلدا به گونه اي دستگيري و 
ياري رساني به همديگر نيز بوده 

است.
در طي گ��ذر هزاران س��ال، رفته 
رفت��ه آيي��ن زايش مهر )يل��دا( به 
فرهنگ و باور ديگر ملل و مردمان 
ني��ز راه ياف��ت. در اروپ��ا كه پس 
از دوره هخامنش��يان )س��ده پنجم 
پي��ش از ميالد( به آيي��ن ميترايي 
روي آوردن��د، بس��ياري از آداب 
و رس��وم آيين مهر ايرانيان بدانجا 
راه پي��دا ك��رد و در فرهنگ آنان 
ج��اي گرف��ت. پ��س از پيدايش 
دين مسيحيت بسياري از نمادها و 
باورهاي ديني مهر به دين مسيحيت 
وارد ش��د و الگو و باور مسيحيت 
ق��رار گرفت. تولد مس��يح در اول ژانويه و 
آغاز س��ال ميالدي نيز مربوط به زايش مهر 
در ايران باستان است. همچنين درخت كاج 
كه نماد جاودانگي و زندگي است 
از باورهاي آيين مهر گرفته ش��ده 
كه در كريسمس در بين مسيحيان 
آذين بندي مي ش��ود. اين درخت 
در نگاره هاي ايران باس��تان بسيار 
ديده مي شود. از نگارگري روي 
سفال ها گرفته تا نگاره هاي تخت 
جمشيد كه هزاران س��ال پيش از 
دين مسيحيت به چشم مي خورد. 
همچني��ن روش��ن ك��ردن چراغ 
و ش��مع و آت��ش در اين ش��ب از 
ديگر نمادهاي آيين مهر است كه 
همچنان در آيين مسيحيت وجود 

دارد. 
پاپ��ا نوئل ني��ز نمادي از پي��ر و يا 
ب��زرگ آيين مهر اس��ت كه بدان 
پير مغان مي گفتند و براي راهنمايي و 
اميد و ياري رساندن در بين مردمان آشكار 
مي ش��د. هرچند اجرا و انجام برخي باورها 
و س��نت هاي آيين مه��ر در اروپ��ا و دين 
مس��يحيت رنگ و ب��وي اروپايي 
گرف��ت اما جان ماي��ه دين باوري 

آيين مهر را همچنان نگه داشت.
از ديگر مراس��م ش��ب يل��دا در 
اين آيي��ن نوازندگ��ي و اجراي 
موسيقي بوده كه امروزه اثري از 
آن نيست يا اگر هم هست كوتاه 
و كمرنگ ش��ده اس��ت. دف و 
چن��گ و ني در ش��ب يلدا براي 
زايش مهر نواخته مي ش��د كه با 

آواز خواني و سرود همراه بود.
ب��ا توجه ب��ه اينكه دي��ن و آيين 
ايرانيان تغيي��ر يافت همچنان اين 
باور پس از گذشت هزاران سال 
باوره��اي  و  ادب  فرهن��گ،  در 
مردمان ايران پا بر جا مانده است. 
چرا كه اين آيين و باور، آميخته 
ب��ا آفرينش، هس��تي و طبيعت اس��ت. از 
آنجا كه آفرينش و هس��تي با مهر و فروغ 
اهورايي بر پا ش��ده و ج��اري و جاودان 
است، پس چنين باور و آييني نيز همواره 

پا برجا خواهد ماند.

زودت��ر از هميش��ه م��ی رود و آن هم 
زودت��ر از هميش��ه م��ی آي��د و خيمه 
مخمل��ی اش را ب��ر طاق آس��مان می 
گس��تراند. مهتاب فانوس پ��ر فروغی 
است برای خيمه شب و ستاره ها بزمی 
آس��مانی دارن��د برای جل��وه گری بر 

دامان اين شب.
طوالن��ی تري��ن زمان را خورش��يد در 
نخس��تين روز تابس��تان به دس��ت می 
آورد و حاال واپسين شب پاييزی سهم 

مهتاب است و ستارگان. 
چ��ه »يلدا« بنامی و چه ش��ب »چله« را 
بشناس��ی خوب می دانی ك��ه مهمان 
ش��بی و شب تاريک اس��ت و دل می 
ل��رزد از اي��ن تاريك��ی طوالن��ی. چه 
زيباست كه اين تاريكی طوالنی را به 
سرور و سرود و سپاس می گذرانيم با 
اميدی اس��توار كه سپيده خواهد رسيد 

و خورشيد باز خواهد گشت. 
زمس��تان انقالبی می كند در واپس��ين 
ش��ب پاييز و اين همان است كه شب 
چل��ه را به ش��ادی می گذرانن��د تا از 
پس آن با فروغ فروزان س��ده زمين از 

انجماد با نفسی تازه رها شود. 
اين ش��ب بلند نمود ديگری اس��ت از 
فرهنگ واالی مردمان ايران زمين كه 
سپاس و س��رور در بينش نياكانی شان 
هميش��ه تاريخ برقرار بوده و هس��ت. 
ايرانی بهانه های بس��ياری برای شادی 
دارد و هميش��ه ش��ادی هايش به شكر 
داده های خداوندی معنايی زيباتر می 

گيرد .
يلداست و بار ديگر اين شب بلند را در 
اين مرز پر شكوه چله نشينی می كنيم 
با خواندن از شور شاهنامه با سرودن از 
غزل غزل »می« و »معش��وق« حافظ، با 
ش��نيدن از زبان بزرگان كه »اين موی 
س��پيد را فل��ک رايگان ندادش��ان« و 
می خوانيم س��رودهای سپاس از همان 
يگانه كه به مهر هستی بخشيده، همان 
كه مجالی داده تا باز اين س��تاره باران 
زيب��ا را، خاطره س��ازی كني��م، همان 
كه داده هايش بی ترديد نيک اس��ت 
هرچن��د گاه به مذاق ما آدميان ش��ايد 
چندان خوش نيايد، همان كه خداست 
و خداي��ی اش در وص��ف نگنج��د، 
همان كه به قول شاعر كاشانی »همين 

نزديكی هاست«.
ايران��ی ب��ه ه��ر گاهی س��فره ه��ا می 
گس��تراند، س��فره هايی پر از زيباترين 
معانی و بر س��ر سفره ش��ب چله نيز در 
اوج انقالب زمستان، تحفه تابستانی می 
گذارد، همان هندوانه سرخ و شيرين و 
آب دار، ياقوت های صدگانه انار را بر 
سفره می گذارد، شيرينی می گذارد و 
اين زيباست كه ايرانی بر سر سفره های 
بس��ياری شيرين كامی را ارمغان دارد و 

به چراغی، روشنی می آرد.
يلداست و بار ديگر گرد هم می آييم 
به شكر و شادمانی و دست بر می آريم 
و م��ی خواهي��م به دل هر چ��ه خوبی 
اس��ت س��هم مردمانمان باش��د، به تن 
توان و ش��فای افزون، به جان شادمانی 
و خش��نودی، به دل عشق و رامش، به 
مال فراوانی و دهش و به كارها پويايی 

و گشايش.

یلدا، به بلندی شب، به دیرینگی تاریخ
آریاچهر نوری

باشد  هم  شب  این 
مهتاب سهم 

سیما دینیاریان
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5 پس از گذار س��خت و هولناك صفويه كه 
بيش از دو قرن هر ص��دا و نجوايي و رنگ 
و گويش��ي از هنر دفن ش��د، در دوره قاجار 
مردم كامال هنوز از آن تعصبات بيرون نيامده 
بودند. هرچن��د دربار قجر نيز، گاه دس��ت 
كمي از دربار صفويه در مورد برخورد با هنر 

نداشت. 
اما عالقه ش��اهان قاجار ب��ه طرب و عيش و 
نوش كمي هنر را در دربار بيشتر مطرح كرد. 

از سويي عالقه شاهان قاجار به حرمسراهاي 
متع��دد و رف��ت و آمد زنان ب��ه عنوان هاي 
گوناگ��ون در دربار، موس��يقي را ميان زنان 
حرمس��را ها مطرح كرد. البت��ه اين فرصت 
تاريخي براي زنان تنها در دربار ايجاد ش��ده 
ب��ود. در كوچ��ه و خيابان هاي ش��هر هنوز 
زنان، تحقير مي ش��دند و براي س��وار شدن 
بر كالسكه نيز اجازت مردانه مي خواستند و 
بدون اجازه پاسبانان حق گذر از خيابان ها را 

نيز نداشتند. 
در اي��ن هياهو هاي ض��د زن و متعصبانه در 
درب��ار ناصري اوضاع فرق ك��رده بود،  تاج 
السلطنه، دختر ناصرالدين شاه، گويي از اين 
ظلمت متعصبانه كمي س��ر برآورده بود. از 
دس��ت خط هاي باقي مانده از او بر مي آيد 
ك��ه، گويي تحصيالتش را ب��ه درجات باال 
رسانده بوده و با خط خوانا مطالبي خاص و 
چشمگير می نوشته. حتي تمسخر اعتقادات و 

تحجر دربار، دستمايه نوشته هايش مي شد.
اما در زمان فتحعلی شاه اتفاقي خاص افتاد: با 
نظر همايوني، دستوري صادر شد تا گروهي 
از زن��ان دربار با تش��كيل دس��ته اي به نواي 
خوش، مجال��س عزاداري و نوحه س��رايي 
ويژه بانوان را در دربار راه بيندازند. گلبخت 

خانم تركمانی و كوچک خانم تبريزی دو 
بانوي درب��ار بودند كه دس��تور به اين مهم 
گرفتند. اين دو با تش��كيل دسته زنان دربار 
مراسم ويژه مرثيه خواني را تشكيل دادند تا 
زن��ان دربار نيز هم از محفل عزاداري مردان 
و گناه ناخواس��ته مردانه دور بمانند و هم از 
ثواب گريستن در ايام سوگ بي بهره نمانند. 
اما در ماه ها و روزهايي كه ديگر عزا حاكم 
نبود، اين دسته از هم گسيخته نشد و بيشتر و 
بيش��تر به موسيقي و ساز روي آورد. اين بود 
كه دسته زنان نه فقط در مجالس عزا كه در 
مجالس ش��ادي و جشن ها نيز مورد استفاده 

قرار گرفت. 
اين مطلب گويي به مذاق شاه خوش آمد و 
از آن پ��س حال بزم و طربش را زنان فراهم 
می كردند. بنابراين به تشويق و ترغيب بيشتر 
آنها پرداخت. اين توجه ملوكانه رقابت را در 
ميان دسته زنان هنرمند بيشتر و بيشتر كرد تا 

در چشم شاه بيشتر بدرخشند.
 رقاب��ت بين گلبخت خانم و كوچک خانم 
چن��ان باال گرفت كه نزاع بينش��ان در دربار 

شاهی مثل شده بود.
در اين مجال  گلبخت خانم، اس��تاد مينا  را 
كه يكی از شاگردان  س��هراب ارمنی  بود، 

اس��تخدام كرد و از ط��رف ديگر كوچک 
خانم، نيز  استاد زهره، شاگرد  رستم يهودی 
ش��يرازی، را به كار گماش��ت و حاصل اين 
رقابت زنانه تشكيل دو  دسته ی موزيک بود 
كه هر يک در حدود پنجاه عضو داش��تند و 
در ميان آنان نوازندگان تار، سه تار، كمانچه، 
ضرب )تمبک( و همچنين چندين بازيگر و 

رقاص  ديده می شد.
كش��مكش هاي زنانه اين دس��ته ها بسياری 
م��وارد جالب تاريخي را بي��ان مي كند كه 
در مجال تفكر جامعه شناسي و رفتارشناسي 

بسيار جاي بحث و گفتگو دارد.

»به راستی كس��ی از بهترين نيكی برخوردار 
خواهد ش��د كه در جهان مادی راه راستی و 
خوشبختی را به ما آموزد و در جهان مينوی 
ما را رستگار س��ازد. راهی كه ما را به جهان 
حقيقت و راس��تی؛ آنجا ك��ه بارگاه مقدس 
اهوراس��ت، رهبری كند. ای مزدا! شيفتگان 
حقيقت و دلدادگان ت��و، با دانش و پاكی با 

تو يكی خواهند شد.«  )گاتا هات 43 بند 5(
هر انسان در زندگی خود برای داشتن حركت 
های سازنده و پيشرو، نيازمند ابزارهای مادی و 
مينوی زيادی است. يكی از مهم ترين اين ابزارها 
كه به��ره مادی و مينوی را ب��رای دارنده اش به 
ارمغان خواهد آورد، دانش و نيروی دانايی است. 
دانايی و فرزانگ��ی ويژگی و صفتی متعالی 
و خاص انس��ان اس��ت كه ديگ��ر جانداران 
از آن بی بهره اند. اين توانايی س��توده شده، 
يک صفت و ويژگی ذاتی نيس��ت بلكه در 
اثر كوش��ش و صبر، توسط خواهان دانش و 

بينش كسب می شود.
»ای مزدا كجاين��د آن رادمردانی كه با منش 
پ��اك آگاهند كه آموزش ه��ای گرانبها را 
هنگام بدبختی و س��ختی با هوش سرشار به 

كار برند؟...« )گاتا  هات 34 بند 7(
اين ويژگ��ی يك��ی از صفات الهی اس��ت 
كه در مورد انس��ان هم در ابعاد انس��انی آن 
كارب��ری ف��راوان دارد و حتی بنا بر هات 43 
بند 5 ابزاری اس��ت برای يكی شدن آدمی با 
پروردگارش. اين فروزه آنقدر باارزش و مهم 
است كه بخشی از نام يكتا آفريدگار جهان 
به آن اختصاص يافته است. اهورامزدا يگانه 
خالق جهان اس��ت كه در پرتو بزرگ دانايی 
اش)مزدا(، قوای هستی بخشی اش)اهورا( را 
با نيكی و قانونمند بودن و س��اختارپذيری و 

هدفمندی، قرين ساخته است. 
فردی كه همه س��ختی های كسب دانش و 
بينش را به جان خريده و در راه افزايش دانش 
خود، از هيچ كوششی فروگذاری نمی كند، 
به مرحله دانايی)ويدوااُ( می رسد و سرانجام 
اين دانا ش��دن، ق��درت گزينش راس��ت از 
ناراست و نيكی از بدی است كه به او بخشيده 

می شود:
»آن دو گوه��ر هم��زادی ك��ه در آغ��از در 

عالم تصور پديدار ش��دند يكی نيكی است 
و ديگری بدی در انديش��ه و گفتار و كردار؛ 
دانا از ميان اين دو راستی را برخواهد گزيد نه 

نادان.«)گاتا هات 30 بند 3(
 و پاداش اين دانايی و گزينش بخردانه حاصل 
از آن، آسودگی و آرامش ابدی روان است:

» آن��گاه كه اي��ن دو گوهر به هم رس��يدند، 
زندگی و نازندگی پديد آوردند. هواخواهان 
دروغ ب��ه بدتري��ن وض��ع روان��ی دچ��ار و 
طرفداران راس��تی از بهترين منش يا راحتی 
خيال برخوردار خواهند شد  و اين امر تا پايان 
هس��تی ادامه خواهد داشت.«  )گاتا هات 30 

بند 4(
در اين ميان، گروهی از انسان ها تنها به كسب 
دانش و بينش برای خويش��تن بسنده نكرده 
و پ��ا را فراتر نهاده و در پ��ی آموختن آن به 
همنوعان هس��تند. نام چنين دانايانی در گاتا، 

آموزگار)َسستيش( است.
اما در گات��ا آموزگاری، تنها يک خواس��ت و 
آرزوی ساده نيست بلكه وظيفه ای بزرگ و حياتی 

است بر دوش هر دانايی تا ديگران را آگاه سازد:
» ...دان��ا بايد با دانش خويش ن��ادان را آگاه 
سازد. نش��ايد كه نابخرد گمراه ماند...«)گاتا 

هات 31 بند 17(
زي��را آم��وزگاران بد و ك��ج انديش هرگز 
از پای ننشس��ته ان��د و در راه تباهی و ويرانی 
خانه)خانواده( و ده و ش��هر و كشور از هيچ 
كوشش��ی فروگذاری نمی كنند.)گاتا هات 

31 بند 18(
پس اشوزرتش��ت داناي��ان را در راه آموزش 

ديگران تشويق می كند:
» دانايی كه آيين راس��تی را گسترش دهد و 
مردم را از پيام مقدسی كه آنها را به رسايی و 
جاودانی و حقيقت رهنمون است آگاه سازد، 
از بهترين خوشبختی برخوردار خواهد شد...«

)گاتا هات 31 بند 6(
و اينچنين از همگان می خواهد كه:

» هيچ ك��س نبايد ب��ه گفتاره��ا و آموزش 
ه��ای دروغگ��و و گمراه كنن��ده گوش فرا 

دهد...«)گاتا هات 31 بند 18(
» ای هس��تی بخش! بشود كه مردم به سخنان 
درس��ت انديش و دانايی كه آموزش هايش 

درمان بخش روح و برای زندگی س��ودمند 
اس��ت گوش ف��را دهن��د و آن��ان را به كار 
بندند. به كسی گوش دهند كه در گسترش 
آيين راستی تواناست و بيانی شيرين دارد...«                  

)گاتا هات 31 بند 19(
در همين بند اس��ت كه ويژگ��ی های يک 
آم��وزگار خ��وب و ارزش��مند مط��رح می 
شود. از ديدگاه اشوزرتشت پيامبر؛ كه خود 
بزرگترين آموزگار انسانيت و اخالق است، 
يک آموزگار راس��تين بايد نخست درست 
انديش و دانا )ويدوااُ( باش��د. دوم، آموزش 
هايش بايد به گونه ای باش��د كه نه تنها آالم 
و درده��ای روح و روان ه��ای زخم خورده 
بشری را تسكين دهد بلكه بايد زندگی ساز 
بوده و برای داشتن يک زندگی سالم و پاك، 
سودمند واقع شود. سوم، چنين شخصی عالوه 
بر دانايی بايد در برقراری آيين راستی از خود 
دالوری، اس��تواری و توانايی به خرج دهد و 
س��ختی های اين راه را به همراه همه خطرها 
و آسيب هايش به جان خريدار باشد، با آنكه 
می داند دانايی همواره با خود نوعی توانايی به 

همراه می آورد:
توانا بود هر كه دانا بود       ز دانش دل پير برنا بود

و اما چهارمين ويژگی يک آموزگار راستين آن 
است كه بيان و گفتارش بايد چنان گيرا و شيرين 
و تاثيرگذار باشد كه باعث گرايش و تشويق افراد 
به سخنان و آموزه هايش شود  نه اينكه مردمان را 

از خود و آموزه ها گريزان سازد.
در نهايت يک آموزگار راستين بايد بتواند با 
قوه دانايی و بينش خود، س��خنان و پيام ها و 
آموزش های حقيقی و درس��ت را شناسايی 
كرده و تنها در راه آموزش و گس��ترش آنها 
بكوش��د. از زبان گاتا، اين آموزش ها همان 

آموزش سوشيانس هاست:
» ای خداوند هستی بخش! راهی كه به من نشان 
دادی راه نيک منشی است، راهی است كه بر 
مبنای آموزش سوشيانس ها)سودرسانندگان 
و نجات دهندگان بش��ر( قرار گرفته اس��ت. 
آموزش��ی كه توصيه می كند هر كار نيكی 
كه به منظور انجام كار و در پرتو راستی انجام 
شود ش��ادمانی به بار خواهد آورد. آموزشی 
كه انسان را به خرد و دانش واقعی رهبری می 

كند و پاداش آن رسيدن به توست، ای مزدا.«                                                                      
)گاتا هات 34 بند 13(

» به راس��تی آم��وزش واقع��ی و خردمندانه 
شخص پارسا بهتر از هر چيزی است...«)گاتا 

هات 32 بند 16(
و آموزگار راستين بايد بكوشد تا از گسترش 
آموزش های نادرست كه توسط آموزگاران 
دروغين داده می شوند، جلوگيری كند چرا 
كه همين آموزش های نادرست، زندگی و 

آينده مردمان را به فساد و تباهی می كشاند:
»آم��وزگار كج اندي��ش تعالي��م مذهبی را 
تحري��ف كرده و با آموزش های نادرس��ت 
خود انسان را گمراه و از هدف واقعی زندگی 
منحرف می س��ازد. او انس��ان را از توجه به 
س��رمايه گرانبهای راستی و درستی و انديشه 

پاك باز می دارد...«   )گاتا هات 32 بند 9(
» اينان با احترام نگريستن به زمين و خورشيد 
را بدترين گناه می شمارند، زيرا تعاليم مذهبی 
را تحريف می كنند. آنها نيک منش��ان را به 
سوی دروغ و گمراهی می كشانند، كشتزارها 
را ويران می كنند و عليه پارس��ايان سالح به 

كار می برند.« )گاتا هات 32 بند 10(
»...آنان بدكاران را به واس��طه شكوه و جالل 
م��ادی بزرگ می ش��مارند. زن��ان و مردان 
ش��ريف را از رس��يدن ب��ه آرزوی خ��ود و 
برخورداری از بخشايش ايزدی باز می دارند، 
پارسايان و راستی گرايان را پريشان و منحرف 
می سازند و زندگی را فاسد و تباه می كنند.«               

)گاتا هات 32 بند 11(
»آنها با آموزش نادرس��ت كوشش می كنند 
مردم را از انجام كار نيک و شايسته باز دارند 
و با گفتار فريبنده مردم را گمراه ساخته ....آنان 
بدكاران را بر راس��تان و پاكان برتری داده و 
برای هواخواهان دروغ آرزوی س��روری می 
كنند ولی خداوند خرد برای آنان كيفر سخت 

مقرر كرده است.«)گاتا هات 32 بند 12(
اميد است كه همه پيروان راه راستی هر لحظه 
بكوشند بر دانش و بينش خويش نيک بيفزايند 
تا شايسته دريافت بهترين آموزش ها از سوی 
پروردگار ش��وند چرا كه » هستی بخش دانا و 
سرچشمه نيكی، بهترين آموزش را به مردم دانا 
و پارسا خواهد آموخت.«) گاتا هات 48 بند 3(

موسیقي زنان دوره قاجار ) بخش نخست(
  توریا

آموزگــاران راســتین
شیوا جهانگیری
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روارادبرسو.هقتيپ صذامپبآپافتنپگهفتپكآپسآپكراپذپمپبهايپرودشپدارت،پاهلپداپررسآپاشپذستقهپرود،پبعدپبآپدسارلپكراپبههدپهپارهپامپبهايپزسدگيپهپاي-د پاشپ صذامپبگاهد...پ
***

وههينپك-راپ ختپروارادبرسوپبآپردتپذيپگهيست...پروارادبرسوپااپداپقسذتپاهاژاسسپروابرسد پبودسد.پبم-دگوپذدامپدكتهپكجاكپااپصداپذيپزدپ رپاي-كآپوههينپذهدپ
ذارسسرليپااپديدپكآپبآپطهفپ ختپروارادبرسوپذيپافت.

سپهابپوههينپااپسگر پكهد:
2پكيپاينپا قرقپافترد؟

2پاذههزپصاح.پارآپاينپررسمپ وچپداذرسگر پزسرنپهپزايذرنپاذانپباذراسترنپدهبرا پاستخدامپرد ،پذنپازپبچآپاشپسگپداايپذيپك-م.پصاحپهقتيپبآپطهفپروسآپذرپذيپاهذدپاينپا فرقپافترد .پهقتيپديهپكهد،پافتمپ
باههنپروسآپكآپديدمپهسطپراربونپافترد .پ

سپهابپاهلپدرتهشپااپذعري-آپكهد.پروراخترسآپااچپاساايپسديد پبودپفقطپكذيپ هساد پبودپاهپااپبغلپوههينپدادپهپگفت:پاينپبچآپااپباهيدپروسآپ رپبآپذرداشپاسادگيپك-ام.پ
***

باستپهپنپراپسرعتپطرقتپفهسرپبريدپذيپگذرتپ رپروارادبرسوپاينپفهصتپااپواداپك-دپكآپحداقلپزسد پبذرسد...پسپهابپسفسپعذاقيپكجاد،پطاقپذهرساآپاهپ رپفهداپ0مپصاحپاينپزذرنپوريرنپذيپيرفت.پ
سپهابپسرعتپااپكآپسگر پكهدپحدهدپافتپبود.پ -پرپن-دپسرعتپديگهپذرسد پبودپاذرپاهپديگهپطرقتپسدارت،پوسپبم-دپردپ،پازپداپا رقپباههنپافتپهپبآپوهستراپسپهدپكآپذهاقبپ

روارادبرسوپبررد.پن-دپقدمپسهفتآپبودپكآپصدايپوهستراپسكوتپباذراسترنپااپركست.
2پدكته!پدكته!سپهابپدهيدپهپجمو هپازپوهستراپهاادپا رقپرد.پسگراشپاهپبآپروارادبرسوپبآپسپهابپگفت:پ

2پدكته!پروارادبرسوپبهايپن-دپلهظآپنجمپاريشپااپبرزپكهد.پ
ن-دپدقاقآپطوالسيپگذرتپ.پروارادبرسوپنجمپاريشپااپبرزپكهد.پدهاپنجذرسشپ اه پهپگودپافترد پبود.پسعيپكهدپحهفپبزسد،پلبپاريشپبيپاسگپبودسدپهپصدايشپبآپسختيپداپذيپاذد.

2پحرلپبچآپام...پدرتهم...يگوپحرلشپروبآ؟!
سپهابپدسترنپروارادپبرسوااپذهكمپفجهدپهپگفت:روبآ،پرارلتپااحتپبررآپحتيپيكپرهاشپامپبهسدارتآ.پاهسوپبآپوههينپررسمپسپهدم.

رارلپسپهابپامپااحتپرد.پباستپهپنپراپسرعتپ قهيارپ ذرمپبود.پروارادپبرسوپررسسپاهاد پبود.پ

داستـــان خورشیدبانو)36(
ی

ک مهربان
*فران

 

خورشيد بانو دوباره پيش آنها برگشته بود. آنهايي كه از ته دل برايش دعا كرده بودند...
***

كتري روي بخاري عالءالدين داش��ت »واج همسايه مي كرد«. پروين، دخترش سيما را كه در خواب 
عميقي بود روي پتو خواباند و بلند شد تا قوري چاي را آماده كند. خورشيدبانو در حاليكه به دخترش 

شير مي داد رو به پروين گفت: 
- فردا گچ پام را باز مي كنند اما اون دنده شكسته خيلي درد داره.

گلرخ حرفش را قطع كرد:
- يعني يک ماهه كه پات توي گچه؟

بعد هم با سماجت شروع به بافتني كرد، بافتني كه تازه از خورشيدبانو ياد گرفته بود.
پروين آب جوش را در قوري ريخت، روي كتري گذاشت و گفت:

- گلرخ اينجاست از بچه ها مراقبت مي كنه. مي خواي من فردا همرات بيام؟
خورشيد بانو گفت: 

- من از تو به خاطر همه كمک هات ممنونم، خودت را به زحمت ننداز. فردا سهراب هست،گفته مياد كه من تنها نباشم.

گلرخ بچه را از خورش��يدبانو گرفت تا راحت تر چايش را بنوشد. بعد هم آمد رو به رويش نشست...
خورشيدبانو داشت آرام چاي مي خورد. فنجان سهم گلرخ توي سيني جلويش بود و از آن بخار بلند 
مي شد. نگاه گلرخ از بخار فنجان چاي رفت تا روي صورت خورشيدبانو و همانجا ماند. مي خواست 
چيزي بگويد، اما سكوت كرد. شايد يک روز برايش مي گفت از آن روزي كه سهراب جلوي مادرش 
فرنگيس ايستاد و گفت: نمي خواهد با او ازدواج كند در حاليكه مي دانست اگر حال مادرش خوب بود 

و يا اگر فاميل مي فهميدند چقدر برايش بد مي شد.
دلش مي خواست به خورشيدبانو از روزي بگويد كه سهراب رفت و با رستم صحبت كرد تا دوباره به 
خواستگاري او بيايند.گريه مادرش از جواب به آنها كه به هزار و يک بهانه طفره مي رفت اما باعث شد 

كه او در تصميمش در ازدواج با رستم مصمم تر شود.
مي خواست بگويد كه وقتي فهميده خورشيدبانو تصادف كرده به خاطر اجازه گرفتن از مادر، اسباب 

كشي سهراب را بهانه كرده و مادر هم به اميد جواب مثبت اجازه داده است تا او االن اينجا باشد.
خورشيدبانو نمي دانست كه سهراب قرار است تا يک هفته ديگر اسباب كشي كند و مادر و دخترش را 
به منزل جديد كه نزديک بيمارستان خريده بياورد تا به اين ترتيب از دست خاله فرنگيس راحت شود....

***
خورش��يدبانو روي تخت بيمارستان منتظر دكتر بود. به يک ماهي كه پايش در گچ بود فكر می كرد 
كه چگونه به كمک عصا كار مي كرد و اجازه داشت زودتر به خانه برگردد. تختش كنار پنجره بود، 
خودش را كج كرد تا دستش به پرده برسد، آن را كنار زد. هوا ابری بود و شايد مي خواست ببارد. اما 

گوشه آسمان باز بود.... آبي روشن...
سهراب به آهستگي وارد شد، خورشيدبانو متوجه نشد، صدايش زد تا او برگشت و از روي حق شناسي 

خواست بلند شود كه سهراب اجازه نداد.
خورشيدبانو گوشه آسمان را نگاه كرد، هنوز آبي روشن بود. آرزو كرد كه كاش زندگي او هم مانند 

آسمان باز شود.كاش اينچنين شود....
***

س��هراب درتدارك  خريد وسايل خانه، گرفتار كار، وقت سر خاراندن نداشت. گلرخ را به روستا 
فرس��تاده و آخر هفته كاميون اجاره كرده بود كه مادر و دخت��رش را بياورد. وقتي همه چيز تقريبا 

آماده شد، منتظر كاميون جلوي در خانه نشست.
پروين و شوهرش از آنجا مي گذشتند، شوهرش با ديدن سهراب خواست برای احوالپرسي جلو برود، 
ولي با اشاره پروين به راه خود ادامه دادند. سهراب آنقدر در فكر فرو رفته بود كه متوجه آنها نشد. پروين 
همان طور كه مي رفت از ديدن سهراب جلوي خانه در تعجب بود، يعني خانه خودش بود يا در آن خانه 
مهمان بود... پس چرا جلوي در خانه نشسته بود؟ نمي دانست. سركوچه كه رسيدند پروين برگشت اما 

سهراب رفته بود...
***

فرنگيس شال پشمي را دور خودش پيچيد و دختر سهراب را بغل كرد. منقل داخل اتاق داشت خاموش 
مي شد اما پرواي بلند شدن نداشت...خانه ساكت و سرد بود. هرچه گلرخ را صدا زد كه كمي ذغال را 

رز )به رنگ سرخ آتش( كند و بياورد جوابش را نداد.
تخت خواهرش گوش��ه اتاق در تاريكي بود. س��رش را بلند كرد كه او را ببيند. مدت ها بود كه به او 

توجهي نكرده و صورتش را نديده بود.
چشم هاي ارغوان نيمه باز و دست هايش از تخت آويزان بود. او را به پهلو خوابانده بود.گاهي وقت ها 
از درد و يا از س��ر دلتنگي صداهايي از خودش در مي آورد. اما از چند روز پيش س��اكت و مات روی 
تختش افتاده بود. از همان روزی كه سهراب پيغام فرستاد كه آخر هفته مي آيد و دختر و مادرش را با 
خودش به ش��هر مي برد، فرنگيس آنقدر عصباني شده بود كه بدون مالحظه بيماري خواهر با فرياد و 

پرخاش همه خشم و عقده هايش را بر سر او ريخته بود. فرنگيس به چشم هاي زن رنج كشيده و بيمار 
دقيق ش��د، انگار پر از اش��ک بود اما باور نكرد و تقصير را به گردن تاريكي اتاق انداخت. اما صورت 
ارغوان خيس بود. فرنگيس فكر كرد يعني او چيزي از دنياي اطرافش متوجه مي شود؟ يعني از رنج ها 

و مشكالت او چيزي مي فهمد؟
دست بر زانو گذاشت و بلند شد تا ذغال بياورد. در اتاق را باز كرد، شب شده بود. شبي سرد، به آسمان 
نگاه كرد، ماه نبود با آنكه آسمان پر از ستاره بود. برگشت، ذغال به منقل ريخت، هواي اتاق گرمتر شد. 
دختر سهراب را خواباند و خودش هم كنارش به خواب رفت. او نفهميد و ندانست كه خواهرش ديگر 

نيازي به رفتن جاي ديگر ندارد. او نمي دانست.....
***

زمس��تان سخت داشت به انتها مي رسيد ولي زور س��رما هنوز از زير درز هاي پنجره پرده را تكان مي داد. 
خورشيدبانو كنار راديويي كه تازه قسطي خريده و روشن بود به فكر فرو رفته بود. بعد از آنكه گچ پايش را 
باز كردند، سرش به كار و بيمارستان و دخترش گرم بود و چند هفته اي از سهراب بي خبر بود. ولي امروز 
صبح از دكتر همكارش علت را جويا شد، موضوع را  كه شنيد ، به سختي تكان خورد. ارغوان مادر سهراب!؟

خورشيدبانو در خاطره هايش به سال هاي دور سفر كرد. جسته و گريخته از گلرخ شنيده بود كه ارغوان 
سكته كرده و زمين گير شده، اما هيچ وقت جرات نكرد به ديدن او برود يا حالش را بپرسد و حاال سهراب 
مادرش ارغوان را از دست داده بود. گلرخ گفته بود كه قرار است سهراب مادر و دخترش را به شهر بياورد.

دختر خورش��يدبانو بهانه گيری می كرد و كلماتي را با زبان ش��يرين كودكي پش��ت هم مي گفت. 
خورشيدبانو هم مدام سرش را تكان مي داد، يعني او مي فهمد در صورتيكه فكرش به همه جا سر مي زد 

بي آنكه نتيجه اي داشته باشد. دلش به سردي هواي بيرون بود و اتاق گرم هم فايده اي نداشت.
ديدن شوهر و اينكه خانواده كوچک آنها كنار هم باشند دور مي نمود، حتي خداداد وقتي او تصادف 
هم كرده بود، نيامد. هميشه كار و گرفتاري باغ و مزرعه را بهانه مي كرد. اما سال نو و پرسه روز اول، او 
الزم بود. خواهر شوهرش پيغام داده بود حتما به روستا برود. خورشيدبانو زانوهايش را بغل كرد، با فوت 
مادر، سهراب حتما توقع داشت كه براي پرسه  برود اما او كه نمي توانست در يک روز دو جا باشد.... !!
ظهر كه براي ديدن دخترش به خانه پروين رفته بود، موضوع را برايش تعريف كرد، پروين براي اينكه او را آرام كند گفت:

- هنوز تا آمدن سال نو ده روز مانده، پس صبر كن شايد گشايشي براي اين كار پيدا شود...
***

چند روز مانده به سال نو اما سرما دست بردار نبود. دختر خورشيدبانو در بغل دختر گل همسايه داشت 
به خواب مي رفت. حياط خانه پر از خاك بود و يک رفت و روب حسابي الزم داشت. خورشيدبانو به 

دختر گل گفت كه دخترش را به خانه خودشان ببرد و بخواباند تا او بتواند خانه را تميز كند.
سر سفره شام گل همسايه، خورشيدبانو خيلي خسته بود و داشت سعي مي كرد كمي نان برشته خيس 
خورده در ش��ورباي گرم را به دخترش بخوراند. خيلي دلش مي خواست و احتياج داشت براي گل و 

دخترش درد دل كند اما خوب مي دانست كه نمي تواند و نبايد اين كار را بكند.
خواهر شوهرش پيغام فرستاده بود كه اگر از يک روز مانده پيش ْآنها نباشد خودش مي آيد و خوب 
معلوم بود كه حرف مردم براي او خيلي اهميت داشت.پس او حتما مي بايست برود اما سهراب را چه 
كند، چون وقتي داشت جلوي در خانه را آب مي پاشيد، گلرخ را ديده بود و او به سهراب اين موضوع 
را مي گفت. اين در حالي بود كه هر دوي آنها نمي دانستندكه سهراب آمدن خورشيدبانو به روستا را 

ديده و دنبال موقعيت است كه به ديدن او برود.
بوي خوشي از آپريگوني بر مي خاست كه با بوي كاه گل خيس خورده به هم آميخته و در يک فضاي 

خنک، آسمان آبي و صاف با گياهان و درختان دوباره شوق نو شدن را بر مي انگيخت.
دختر خورشيدبانو تقال مي كرد كه از بغل او خودش را پايين بكشاند و چون تازه راه افتاده بود از اين كار 
لذت مي برد.خورشيدبانو او را محكم گرفت اما باالخره دخترك پيروز شد و پايين آمد. خورشيدبانو 
براي اينكه دست دخترش نسوزد كمي بوي خوش با اسفند و كندر در دست او ريخت و كمک كرد 
تا آنرا روي ذغال هاي سرخ شده از آتش بريزد. آپريگوني را با سرعت در طاقچه كنار بشقابي كه در 

آن گندم سبز كرده بود گذاشت.
نگاهش به دخترش و حركتش بود اما فكرش جاي ديگري بود. ياد ديروز كه گلرخ با عجله آمده بود 
تا پيغام بدهد و برود. خوشحال نبود و هر چه خورشيد به او اصرار كرد، چيزي نگفت و فقط لبه پسكم 

نشست در حالي كه سرش پايين بود و گفت: 
- سهراب پيغام داده پرسه مادرش را توی خونه خودشون مي گيرند نه خونه ما.

بعد هم آه كشيد و ادامه داد: 
- مادر خيلي دلش مي خواست خونه ما باشه تا همه ببينند كه او چقدر سختي كشيده ولي سهراب روي 

حرفش موند و مادر هم قبول كرد.
خورشيدبانو بايست كاري مي كرد. در هر حال به سهراب مديون بود، زندگي اش را نجات داده بود، 
توقع داشت و از طرف ديگر به خانواده شوهرش هم تعهد داشت در حالي كه زندگي اش تنها بدون 

وجود همسر وقتي به او احتياج داشت، گذشته بود و همه چيز به هم ريخته بود...
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ما امروز امتحان انش��ا می داريم. من كال 
از امتحان انش��ا بدم می آي��د. بابايم می 
گويد آدم بايد آنقدر برای انش��ا نوشتن 
ت��الش كند تا ي��اد بگيرد وقت��ی بزرگتر 
ش��د نامه های عش��قوالنه و پ��ر از خالی 
بن��دی برای همس��ر آينده اش بنويس��د. 
برای همي��ن هم بابايم تمام تالش��ش را 
م��ی كند تا م��ن يک انش��ا نويس موفق 
بش��وم. مامانم هم می گويد انش��ا درس 
بس��يار جالب��ی می باش��د. او م��ی گويد 
تو با نوش��تن يک انش��ای خوب ميتوانی 
همس��ر آينده ات را گول بزني تا بيايد با 
آدم خنگولی مثل تو كه خيلی هم ش��بيه 
بابايت می باش��ی ازدواج كند. اين بابا و 
مامانم كال در همه موضوعی مش��كالت 
عش��قوالنه خود را مطرح می كنند برای 

همين هم من از انش��ا بدم می آيد.
خان��م معلم م��ا ام��روز قب��ل از امتحان 
گوش من را كش��يد و گف��ت وقتی می 
باش��د كه  يادت  بنويس��ی  انش��ا  خواهی 
كاری ب��ه انجمن و آق��ا نماينده و خانم 
س��ردبير و كلی همكيش  ديگه نداش��ته 
باش��ی وگرنه نمره ات را صفر می دهم. 

خانم  حت��ی  بينيد  م��ی 
معل��م ماه��م دوس��ت 
نمی دارد من از شماها 
تعريف كنم واز خوبی 
موضوع  بگويم.  هاتون 
انش��ايی كه خانم معلم 
م��ی  گفت��ه  برايم��ان 
"وقتی  است:  اين  باشد 
ش��ديد  ب��زرگ  ش��ما 
دوس��ت داريد كجا را 
من   " ؟  كنيد  بازسازی 
بازسازی چه  دانم  نمی 
برای  باشد؟  می  چيزی 
معلم  خان��م  از  همي��ن 

م��ی پرس��م و او رو به همه بچ��ه ها می 
گوي��د: بچه ها بازس��ازی يعنی درس��ت 
ك��ردن يک جايی ك��ه دارد خراب می 
اين  برعك��س، كاری كه  ش��ود. دقيق��ا 
كودك نفهم می كن��د. اين بچه، جايی 
كه خراب می باش��د را با نوش��ته هايش 
خرابت��ر می كند. چقدر خانم انش��ای ما 
عقده ای می باش��د. از وقت��ی مطلب من 
رو ب��رای اجاره های خون��ه های انجمن 
خونده بامن لج ش��ده می باشد. خوب به 
من چه كه تو اج��اره هايت را به انجمن 
نم��ی دهی. بچ��ه پ��ر رووووو. بهتر می 
باش��د حواسم را به انش��ايم جمع كنم و 

اس��ير اين حاش��يه ها   نش��وم.
بنام خداجونم. خانم اجازه! من بازسازی 
را خيلی دوس��ت می دارم. انقدر عاشق 
بازس��ازی می باشم كه دوست می دارم 
بازس��ازی  تند  تن��د  بزرگ ش��دم  وقتی 
انج��ام بدهم. من دوس��ت می دارم اول 
بازس��ازی كنم. مدرسه  را  مان  مدرس��ه 
ما خيلی قديمی می باش��د ولی چون در 
حد مدارس الليگا،غيرانتفاعی می باش��د 
درنتيجه بهتر می باش��د تا در و ديوارش 
هم بازس��ازی ش��ود تا چي��زی كمتر از 
س��طح معلمها و درس��هايش     نداش��ته 

باش��د. 
خان��م اج��ازه! بعدش دوس��ت می دارم 
و  بازس��ازی  را  استخركوش��ک  ب��روم 
كام��ل كنم . آخه اين بنده خداهايی كه 
فروه��ر آمده می  توی س��ازمان  جديدا 
باش��ند چه گناهی می دارند كه هی بايد 

حرفهای مردم را بابت اس��تخر بش��نوند. 
اينه��ا كه اون موقع نب��ودن خوب. اصال 
يه  استخر كوشک  بازسازی  برای  خودم 

مش��ته برنامه های خاصی می دارم!
خان��م اج��ازه! اگ��ر دعوايم نم��ی كنيد 
، م��ن می خواه��م خانه ه��ای انجمن را 
نيز بازس��ازی كن��م و ش��ماراهم بندازم 
بي��رون. اگر ش��ما پ��ر رووو می باش��يد 
م��ن خيلی پ��ر رووو تر می باش��م. اصال 
به بقيه چ��ه مربوطی م��ی دارد  كه بايد 
كارتن خوابی كنند و بعد ش��ما به بهونه 
اينكه خونه ه��ای انجمن درب و داغون 
می باش��د اجاره آنجا را نمی دهی. تازه 
ش��م وقتی اين خونه ها بازس��ازی نشود 
انجمنی ها مجبورن��د تند تند خونه هارو 
بفروش��ند كه جايش س��اختمان جديدی 

بس��ازند.
مرسی كه دعوايم نكردی. خانم اجازه! 
م��ن می خواهم ب��روم آدريان تهران را 
نيز بازس��ازی كن��م. البته اگ��ر موضوع 
انش��ايتان رو پارس��ال  م��ی دادي��ن می 
بازسازی  نيز  ايزد را  رفتم ش��اه ورهرام 
م��ی كردم ول��ی چون با ه��زار بدبختی 
وحدي��ث  وح��رف 
باالخ��ره بعد از 6 ماه 
تمام  آنجا  بازس��ازی 
خيال  بی  اس��ت  شده 
اجازه!  خانم  ميش��وم. 
گفت��م  م��ی  داش��تم 
دوس��ت  خيل��ی  م��ن 
بازس��ازی  دارم  م��ی 
را  ته��ران  آدري��ان 
بده��م.  انج��ام  ني��ز 
واس��ه  اگ��ر  چ��ون 
ش��اه  دستش��ويی  ي��ه 
ماه   6 اي��زد  وره��رام 
گذاش��ت،  بايد  وقت 
فك��ر كن��م واس��ه آدري��ان ته��ران يه 
چيزی حدود 30 س��ال وقت الزم باشد. 
اونوقت ديگه كس��ي كه اون موقع زنده 
نمی باش��ند كه كار را بادقت و وسواس 
تحوي��ل بگيرند. من هم مس��ئوليت كار 
به عهده نمی گيرم. ازهمين  ديگرون را 
االن گفته باش��م. يا از همين امروز كار 
رو بديد ب��ه من يا بايد ت��ا روز تحويل 
تازه  كار خودشون رو زنده نگه دارند. 
ش��م ت��ا اون روز قيم��ت دالر كلی باال 
م��ی رود ومن ي��ادم م��ی رود قرارداد 
ام��روز با چه نرخی بس��ته ش��ده اس��ت 
و اون روز باچ��ه نرخ��ی تمام ميش��ود. 
س��رباالرفتن  هميش��ه  اجازه!  خانم  آخه 
قيم��ت دالر و جنس زدوخورد صورت 
ب��دم می آيد  ميگي��رد. من هم از دعوا 
برای همين من دوس��ت نمی دارم قاطی 

اين بازيها بش��وم.
خان��م اج��ازه! اگر م��ی ش��ود از همين 
االن ش��ماره موبايلم را بدهيد در پش��ت 
تا هركسی  تقويم زرتش��تيان چاپ كنند 
خواس��ت جايی رو بازس��ازی كند، بهم 
بزن��د. قس��م می خورم س��روقت  زنگ 
كار رو تحوي��ل بدهم. قس��م می خورم 
كاش��ی درجه 3 چينی  رو به جای درجه 
يک ايرونی قالب نكنم. قس��م می خورم 
موقع بازس��ازی حواسم به روح و روان 
واقف اونجا باش��ه تا يه وقت از دس��ت 
من، روی ويبره نره. اصال اگر بازسازی 
م��ن خوب نبود خانم اجازه! نمره من رو 

صف��ر  بدي��ن.

من عاشـق بازسـازی می باشـم
 کودک نفهم
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افقی:
1 – جای بر آمدن آفتاب – قصر – نژاد ايرانی .

2 – كتابی از اسماعيل فصيح .
3 – طال – ميوه تازه به بازار آمده – شهرستانی در آذربايجان – شراب .

4 – پاك ومقدس – شهری در استان اصفهان – خالی .
5 – مهربان – دست – ناپيدا – پزشک ايرانی .

6 – سر انگليسی – آب گوجه غليظ شده – انديشه – انس – راز .
7 – كمر بند زرتشتيان – برای نواختن ويولون به كار می رود .

8 – حيثيت – تكيه – پرنده ايست – ورزش مديتيشن .
9 – نخستين مرداز تبار كيومرث – نوشيدنی .

 10– مخفف گاه – درون – قدرت – منطقه ای در تهران – واحدی در ورزش .
11 – كرايه دهنده – نتی در موسيقی – بيماری خطرناك – فرشته موكل باران .

12 – يكی از پايتخت های هخامنشيان – نسک پانزدهم اوستا – سود ناروا .
13 – ماهی در سال – جنس – عصاره گل – مايه پيشرفت بعضی ها .

14 – كتابی از هاشم رضی .
15 – پوستی – دوست – ماشين جنگی .

عمودی:
1 – كتابی از پرويز رجبی .

2 – شجاع – نام گرامی همسر اشوزرتشت اسپنتمان .
3 – نام تركی – تكرار حرفی – بخشش – مهره شيشه ای كه برای چشم زخم به لباس 

كودكان می دوختند – غنچه شكفته .
4 – استخر حمام – پدر زن اشو زرتشت – آهسته .

5 – بد نام – صنم – شما به انگليسی – نجات دهنده .
6 – ماركی بر لوازم غذايی – آزاد – دلداده مجنون .

7 – كارمند سفارت – نويسنده موش وگربه .
8 – لحظه كوتاه –اصل هر چيز – درخت انگور – عالمت جمع .

9 – مباركی – نجات يافته .
10 – اقيانوسی است – نوا – بچه ترسان .

11 – هنگام – حيوان بار كش – ترديد – از لبنيات .
12 – شک كردن – هر يک از موعودان آيين زرتشتی – حرف يونانی .

13 – عنصری حياتی – ستون – گياهی كه در مراسم مذهبی كاربرد دارد – بدی – حرف 
انگليسی .

14 – همدم – بزرگ .
15 – خالق سمفونی چنين گفت زرتشت.

جدول
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آقای مدیر
* بهرام دمهری

آن روزه��ا كمتر به 
ما می گفتند آقا. در 
كوچ��ه و ب��ازار كه 
خيل��ی تع��ارف می 
كردن��د م��ی گفتند 
ارباب. اگ��ر معلم و 
ام��روزی ها  به قول 
فرهنگ��ی بوديم می 
گفتند ميرزا يا استاد.

ش��دن  س��اخته  ب��ا 
مدرس��ه ماركار و كيخس��روی، از حدود 
نود س��ال پيش، كم كم  تح��ول فرهنگی 
در جامعه ايجاد ش��ده ب��ود و ابعاد مختلف 
مدرنيت��ه خود را آش��كار می كرد ش��ايد 
تبعيض، بارزترين بعد فرهنگ بس��ته و غير 
پويا باش��د، كه با ابزار فرهنگی می بايست 

رخت می بست.
آن روزها كم كم هم سن و سال های من و 
كمی جلوتر بزرگترهای ما از مزرعه، راهی 
مدرسه می ش��دند. البته مقاومت هايی نيز 
وجود داش��ت. ش��ايد پدر و مادرها حرفی 
نداش��تند تا بچه هايشان با سواد و معلومات 
شوند ولی اطرافيان و كسانی كه بزرگی و 
س��روری خود را در بی سوادی و حقارت 
ديگران می ديدند، به انواع راه ها متوس��ل 
می ش��دند ت��ا نگذارند بچه ها به مدرس��ه 
برون��د. تالش ب��ی ثم��ر آنها ش��ايد برای 
مدتی س��د راه اين عاش��قان پيش��رفت بود 
ولی باالخره اين س��د شكسته شد و هجوم 
مردم برای يادگيری و گسستن زنجيرهای 
اس��ارت و بردگ��ی نتيج��ه داد و ثمره آن 

جامعه امروز ماست.
اواخر دهه س��ی، رفتم دبيرستان ماركار تا 
در كالس هفتم ثبت نام كنم. اولين روزی 
كه به مدرس��ه ماركار رفتم چند روز مانده 
بود به مهرماه. معدل تصديق كالس ششمم 
خيل��ی خوب ش��ده بود. م��دارك الزم را 
همراه داش��تم. دفتردار گفت: عالوه بر اين 
مدارك باي��د هفتاد تومان ه��م برای ثبت 
نام بدهی. گفتم: ن��دارم. گفت: بايد بروی 
و از آقای مدير مدرسه، نامه بياوری. قبول 
كردم. ترسان و لرزان رفتم خدمت ايشان. 
م��ردی بلند قد و كت و ش��لوار پوش��يده،  
پش��ت ميز نشس��ته بود. چند نف��ری روی 
صندلی اط��راف اتاق نشس��ته بودند. چند 
نفر دان��ش آموز هم ايس��تاده بودند. يكی 
از كس��انی كه روی صندلی نشسته بود می 
گف��ت : آقای مدي��ر 70 تومان ن��دارم كه 
بدهم. كف دس��ت هايش را كه پينه بس��ته 
بود نشان می داد و می گفت: رعيتم. امسال 
خشكس��الی ش��ده، حاصل خوب نش��ده. 
آقای مدي��ر حرف ها را گ��وش داد و در 
آخر اس��م او را نوشت و گفت: تحقيق می 
كن��م دو روز ديگ��ر بيا. هم��ه حاضرين به 
نوعی التماس و دعا داش��تند تا نوبت به من 
رس��يد. من هم گفتم: 70 تومان ندارم برای 
نام نويسی بدهم. گفت: چرا پدرت نيامده؟ 
گفتم: پدرم هندوستان است. گفت: بمبئی 
وااله��ا پولدارند برو از مادرت پول بگير و 
فردا بياور. گفتم: پدرم شش ماه است پول 
نفرس��تاده حتی نامه هم ننوش��ته. در ضمن 
مادرم هم خدابيامرز ش��ده. از روی فاميلم 
فهميد كه اهل كدام محله هستم گفت: برو 
و دو روز ديگر بيا. تا اينجا خوشحال بودم 
.وقتی دو روز بعد رفتم نامه نوش��ته و آماده 
بود. گف��ت: اين نامه را بگير و برو ثبت نام 
كن. دس��تپاچه از اتاق مدي��ر ماركار آمدم 
بيرون و نام نويس��ی كردم، بدون پرداخت 

70 تومان.
گون��ه  اي��ن  در 
بچ��ه  م��دارس 
و  پول��دار  ه��ای 
ثبت  هم  سرشناس 
كردند.  م��ی  ن��ام 
آنها  از  بعضی  البته 
نخوان  درس  ه��م 
اتفاقات  و  بودن��د 
خاصی هم به دليل 
حضور آنها می افت��اد كه مديريت اينگونه 
آموزش��گاه ها را مش��كل می ك��رد. برای 
مثال، پس��ر يك��ی از پولدارهای ش��هر كه 
می گفتند در يكی از بخش های ش��هر يزد 
كشاورزی و باغ ميوه دارد، درس نخوان و 
قلدر بود و روزی نبود كه دعوا راه نيندازد. 
در همان زمان روزهای اول مهر، گفتند كه 
پسر رييس تازه اداره دارايی هم به مدرسه 
آم��ده و ثبت نام كرده.  اين پس��ر، جوانی 
ب��ود، از همه متمايز، قد بلند و ورزش��كار، 
با لباس تميز و مرتب. هميش��ه راننده او را 
تا ميدان ماركار می آورد و می رفت. نمی 
دانم چه اتفاقی افتاده بود كه اين جوان تازه 
وارد با آن جوان گردن كلفت درگير شد و 
حسابی او را كتک زد. چند روزی گذشت 
همه س��ر كالس بوديم كه بيست، سی نفر 
مرد كه جل��ودار آنها آن دانش آموز قلدر 
كتک خورده بود، وارد مدرسه شدند. سر 
و صدا راه انداختند و مدرسه به هم ريخت. 
معلم ها و مدير ميانجی شدند و پسر رييس 
دارايی را از چنگ مهاجمين نجات دادند. 
بعد از اين ماجرا ان��گار اتفاقی نيفتاده، هر 
دو با پر رويی می آمدند مدرسه و برای هم 

شاخ و شانه هم می كشيدند.
ب��رای همين بعض��ی وقت ه��ا مديران آن 
زمان كتک هم می زدند. ش��ايد آن روزها 
خش��ونت الزمه تعليم و تربيت بوده. شايد 
خش��ونت مدير مج��وزی بوده ت��ا معلم ها 
هم دس��تی از آس��تين درآورن��د و دانش 
آم��وزان را ب��ا تركه ان��ار و ش��الق ادب 
كنند. يادم هس��ت كه تعري��ف می كردند 
در يكی از مدارس ش��هر، يكی از معلمان 
ب��رای اينكه خوش خدمتی كرده باش��د و 
به مدير بفهماند كه دس��ت كمی از ايشان 
ندارد، س��نگ ري��زه داغ روی بخاری را ، 
پس گردن يكی از دانش آموزان گذاش��ته 
بود،به طوری كه سنگ ريزه سرتاسر پشت 

آن بيچاره را سوزانده بود!
بله، مديريت دبيرس��تان ماركار در آن زمان، 
ش��ادروان هرمزدي��ار فرخانی ب��ود. آنچه از 
روانش��اد فرخانی خاطره دارم اين اس��ت كه 
ايش��ان حتی يک بار دانش آموزی را كتک 
نزد. مهربان و نجيب بود. با شوخی و مزاح سعی 
می كرد همه مسايل را حل و فصل كند. گفته 
های ايشان و سخنانی كه پس از بازنشستگی در 
آتشكده يزد به بازديد كنندگان می گفت هنوز 

هم  ورد زبان و نقل مجالس است.
وقتی برای بدرقه آن روانشاد به آرامگاه يزد 
رفته بودم، جمعيت زيادی آمده بودند. مردم 
حق شناس به ويژه ش��اگردانش، همه آمده 
بودند. صحبت از مهربانی آن روانشاد بود. به 

واقع روانشاد فرخانی هميشه مدير بود.
به يكی از دوستان بغل دستی ام گفتم: شما 
يادت هس��ت كه برای ثبت ن��ام چه مبلغی 
به مدرس��ه ماركار م��ی پرداختيم با تعجب 
گفت: يادم نيست! تعجب كردم. آرزو می 
كنم كه خوبی ها را به اين سادگی فراموش 

نكنيم.
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