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داروي خرسندي 

ورهرام روزي در شاه ورهرام ايزد تهران

زرتشتيان تيرگان را با شكر و شادي جشن مي گيرند
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توجه و س�اماندهی بیش�تر به امور مددکاری در جامعه 
داوران  از  دینی،اس�تفاده  مربی�ان  زرتش�تی،آموزش 
همکی�ش و تاکی�د ب�ر رعایت اخ�اق در ورزش و حل 
اختافات براس�اس نظر ش�ورای حل اختاف زرتشتیان 
از جمل�ه محوره�ای م�ورد بح�ث در بیس�ت و دومین 

نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی بود.
بیس��ت و دومین نشس��ت انجمن ها و ارگان های زرتشتی سراسر 

کشور به میزبانی انجمن زرتشتیان مریم آباد برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،گزارش کارگروه 
م��ددکاری توس��ط خان��م خ��ادم ارائه 
ش��د.وی در این گزارش ضمن تشکر از 
نیک اندیشان جامعه از ارگان ها خواست 
تا نس��بت به مددجویان خود با حساسیت 
بیشتری اقدام نمایند. ضمنا مقرر شد تا هر 
ارگانی یک نفر از افرادی که مس��ئولیت 
رس��می در آن انجمن ندارد را به عنوان 

مددکار رابط معرفی نمایند. 
در این رابطه گزارش دوره های آموزش 
م��ددکاری در یزد نیز توس��ط باش��گاه 
جهاندیدگان زرتش��تی ارائه شد و مقرر 
ش��د تا ای��ن موض��وع ادامه پی��دا کند و 

م��ددکاران موفق به ای��ن کارگروه معرفی ش��وند. همچنین مقرر 
ش��د که کانون دانشجویان زرتش��تی ، بانک اطالعات محرمانه از 

مددجویان برای  افزایش همیاری به آنان تهیه کنند.
 در این نشس��ت تاکید ش��د تا هر انجمنی حداق��ل یک برنامه در 
ط��ول یکس��ال در زمینه آموزش آس��یب های اجتماع��ی ارائه و 

برگزار کنند. 
در این جلس��ه کارگروه و کمیسیون دینی گزارش عملکرد خود 
را با اش��اره به آزمون هماهنگ دین��ی، ادامه تدوین کتب دینی و 
اوس��تا ، برنامه ریزی برای آموزش معلمان، برگزاری برنامه های 
فرهنگ��ی و امتحان موفق تیزهوش��ان ارائه ک��رد. در این رابطه بر 

تداوم آموزش مربیان دینی تاکید شد .
در بخش دیگر این نشست، گزارش استفاده از داوران زرتشتی در 
تمام مسابقات جامعه ارائه شد. اخالق ورزشی و حمایت از گروه 
های ورزش��ی پایه نونهاالن و نوجوانان نیز مجددا مورد تایید قرار 
گرفت. کمیسیون ورزش اس��تان یزد نیز گزارشی از برنامه ریزی 

های خود را ارائه کرد.
بررس��ی ظرفیت قانونی دستور جلس��ه بعدی بود. نماینده ایرانیان 
زرتش��تی با مروری بر قوانین اصلی، مجددا بر اس��تفاده از ظرفیت 
قانون��ی اش��اره کرد. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
تصمیم��ات مراجع عال��ي اقلیت ه��اي دیني 
درامور حس��بي و اح��وال ش��خصیه آنان از 
جمله نکاح و طالق، معتبر و توس��ط محاکم 
قضائي بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء 
مي   گ��ردد. تاکید کرد: باالترین مرجع عالی 
این قانون، ش��وراهای حل اختالف زرتشتیان 
است و موارد اصالحی آن نیز باید به تصویب 

نشست انجمن ها رسانده شود. 
س��پس در این رابطه ش��ورای ح��ل اختالف 
زرتشتیان یزد گزارش مربوط به این موضوع 
را ارائه کرد و تاکید ش��د ک��ه چنانچه نظر یا 
پیشنهادی در این زمینه وجود دارد، انجمن ها 
برای شورای حل اختالف زرتشتیان یزد ارسال نمایند. توضیحات 
قوانی��ن مالیات به خصوص بخش موقوف��ات نیز بخش دیگری از 

این نشست بود.
نامه انجمن زرتش��تیان تفت و توابع یزد مبنی بربرگزاری جشنواره 
فرهنگ��ی پیرنارک��ی در یک��ی از روزهای زیارت ای��ن زیارتگاه 
مطرح ش��د و م��ورد تایید حاضران قرار گرفت. بروش��ور "تغذیه 
س��الم و کنترل دیابت" که توسط انجمن خیریه درمانی زرتشتیان 
تهران تهیه شده بود نیز در اختیار حاضران قرار گرفت و مقرر شد 
که هر انجمنی نیاز به این بروش��ور دارد با پرداخت هزینه، نسبت 

به تهیه آن اقدام کند.

همایش "آسیب شناسی اعتیاد ،حرکت به سوی زندگی 
ش�اد"با هدف ش�ناخت زمینه های ابتا ب�ه مواد مخدر 
و تاثی�ر آن ب�ر زندگ�ی، همچنی�ن راه های مب�ارزه و 

پیشگیری از اعتیاد در جامعه زرتشتی برگزار شد.
دکتر اسفندیار اختیاری در این همایش، با بیان آنکه معتادان اندکی 
به سمت بهبودی می روند ،خواست تابوی اعتیاد را نشکنیم. وی با 
قدردانی از انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز برای برگزاری 
چنین همایشی خواست تا  جامعه زرتشتی بیشتر به مشکالت اعتیاد 

بپردازند و جوانان را در این باره آگاه کنند .
اعتیاد درمان ندارد

سروان براتی، در این نشست  با بیان آنکه اعتیاد درمان ندارد،گفت: 
مشکل اصلی کشور در این باره عدم آگاهی است. 

برات��ی با بیان آنکه م��واد مخدر در دنیا قدمت ۴ هزار س��اله دارد 
گفت :در هی��چ جای دنیا با مواد مخدر مبارزه نمی ش��ود بلکه با 

قاچاق این مواد مبارزه می شود.
 کارش��ناس ارشد روانشناس��ی پلیس و اعتیاد،با بیان آنکه از سال 
۱۹۹۵ می��الدی دیگ��ر موضوع پیش��گیری در امر اعتی��اد مطرح 

نیست،گفت :امروزه آموزش به مردم در این باره اولویت دارد.
برات��ی در ادامه به توضیح در مورد ویژگی های انواع مواد مخدر 
اش��اره کرد و توضیحات مختصری در مورد س��یگار، حشیش و 
مش��تقات آن، تریاک و هرویین بیان کرد و گفت : امروزه ش��ایع 
ترین مواد مخدر، شیش��ه اس��ت که از ترکیب چندین اس��ید و با 

هزینه و امکانات اندک ساخته می شود.  
وی با اش��اره به تاثیر شیش��ه در بدن گفت :هر بار مصرف شیش��ه 
سبب می شود بیش از ۶۰۰ سلول عصبی مغز بمیرند و حفره هایی 

در مغز پدید بیاید.
س��روان برات��ی همچنین  به ان��واع جدید مواد مخ��در چون مواد 
آدام��س ها و حتی عکس برگردان آدامس نش��ان اش��اره کرد و 
گفت: گاه در اسپری هایی چون خوشبوکننده های بدن و هوا نیز 

مواد مخدر به کار می روند. 
وی در این باره گفت :چون شرکت های غذایی ایرانی در داخل 
بازار، بازرس هایی دارند نوع تقلبی جنس خود را سریع شناسایی 
می کنن��د و می توان جل��وی آنها را گرفت ول��ی در مورد مواد 

غذایی خارجی این چنین نیست. 

وي خواستار مصرف مواد غذایی و تنقالت ایرانی شد.
ایمنی روان ، مانع از بیماری ها می شود

دکتر مهرداد رویین تن، روانپزشک ، دیگر کارشناس این همایش 
بود. وی در س��خنان خود با بیان اینکه هنگامی که سیس��تم ایمنی 
بدن ضعف داش��ته باشد، انس��ان بیمار می شود ،گفت :مشکالتی 
چون انواع استرس های بیرونی ، همیشه وجود دارند ولی چنانچه 
سیستم ایمنی روان بدن قوی باشد، انسان جلوی اینگونه مشکالت 

واکنش مناسب نشان می دهد.
وی در آغاز س��خنانش با جدا کردن بیماری های روان با اعصاب 
گفت: بسیاری از بیماری ها چون افسردگی، وسواس، اضطراب و 

مانند آن بیماری های عصبی هستند. 
دکتر رویین تن در سخنانش با بیان تاثیرات مختلف اعصاب و بدن 
بیان کرد :بس��یاری از این بیماری ها ریشه جسمانی دارند. به عنوان 
نمونه کم خونی می تواند س��بب پرخاشگری شود و یا کم کاری 

تیرویید سبب افسردگی و پرکاری آن سبب اضطراب  است.
دکت��ر رویی��ن تن ادام��ه داد این بیم��اری های اعصاب تا ریش��ه 
جسمانیش��ان حل نش��ود، درمان نمی ش��ود و یک روانپزشک، با 
انجام یک سری آزمایش های ساده می تواند این نوع ریشه ها را 

تشخیص دهد.
وی ادامه داد :برخی از بیماری ها اعصاب نیز ریش��ه پزش��کی دارند 
گاهی سطح مواد ش��یمیایی داخل مغز کم یا زیاد می شود که سبب 
افسردگی می گردند و با یک سری قرص به راحتی قابل درمان هستند.

دکتر رویین تن در مورد اعتی��اد نیز گفت: وقتی دفاع روانی بدن 
قوی باش��د، آنگاه انس��ان در مقابل یک اس��ترس س��اده واکنش 
مناس��ب نشان می دهد. در حالی که اگر اینگونه نباشد زمینه های 

اعتیاد فراهم می شود.
در بخش پایانی این برنامه نیز گروهی از معتادان در حال بهبودی 
که چندین س��ال اس��ت مواد مخدر را ترک کرده اند به صحبت 
پرداختند. این افراد و نیز وابستگان آنها که عضو سازمان مردم نهاد 
معتادان گم نام بودند، با بیان خاطرات خود که ش��امل چگونگی 
روی آوردن به مواد مخدر و دش��واری های زمان اعتیادشان بود، 
از کس��انی که به هر نحوی با معتادان در ارتباطند خواستند تا این 
افراد را تنها نگذارند و کمکشان کنند. آنها اعالم آمادگی کردند 

که به این افراد کمک کنند.

وقتي توش��ه زی��ارت مي بن��دي انگار 
دلت بي قرار مي شود. انگار کوهي از 
دغدغه ها و غ��م همراه داري و محلي 
که بار بنهي و س��بک و آسوده شوي. 

توشه راه مي بندي و راه مي افتي.
راه دوراست اما شوق رسیدن نزدیکش 
مي کند. به جاده محلي که مي رس��ي 
می��ان بیابان ،رف��ت و آمد ماش��ین ها 
،حس نزدیک ش��دن مي دهد. تا چشم 
کار م��ي کند بیابان اس��ت پر از خار و 
اگر  خاش��اک.لحظه دلهره مي گیري 
این رفت و آمده��ا نبود، اگر در بیابان 
ماشین خراب شود و... لحظه اي خاطره 
مادر بزرگ افکارت را آشفته مي کند. 
روزهایي که با پاي پیاده به زیارت مي 
آمدند. م��ادر بزرگ از روزهایي گفته 
که چن��د روز در راه بودند با پاي پیاده 
و دربهترین شرایط با خر یا االغي براي 
بردن بار و بنه. مادر بزرگ از روزهاي 
دور بس��یار گفت��ه . روزهایي که حتي 
هنگامه زیارت نبود و خادمان زیارتگاه 
ب��ا پاي برهنه س��اعت ه��ا در بیابان در 
تابس��تان داغ و زمستان سرد براي جمع 
کردن روغن براي پیر و یا س��رزدن به 
عزیزانش��ان  راه مي پیمودندو عالوه بر 
سختي راه  هیچ پناه و امنیتي هم نبود. 

غرق در افکارم، صداي آهنگ ماشیني 
که ش��تابان مي رود و گرد و خاکي به 
پا مي کند مرا به خود مي آورد. پیچ را 
که مي پیچیم پی��ر باهمه زیبایي هایش 
ب��ا چراغ هاي روش��ن ،اس��توار و پا بر 
جا رو به رویمان اس��ت. دیگر بي قرار 
رسیدنیم.دمي بعد مي رسیم و توشه بر 
م��ي گیریم و راهي مي ش��ویم.  پله ها 
را م��ي پیماییم. دیگراني نیز همراهمان 
هس��تند. گروهي زودتر رس��یده اند و 
حاال اط��راق کرده ان��د و گروهي نیز 

زیارت کرده اند و در راه برگشتند. 
باال مي رویم هر چند خیله هایي با آجر 
و آهن جاي خیلي از خیله هاي خشتي 
و گل��ي را گرفته،هر چن��د حاال زنجیر 
زمخت��ي بر در آهني خیل��ي از خیله ها 
دیده مي ش��ود،هر چند دم در پر است 
از دمپایي هاي رنگارنگ پالس��تیکي، 

هر چند .....  
وارد مي ش��ویم و  دمي مي آس��اییم. 
دمي از غم ها و دغدغه ها ،نیایشي مي 
کنیم به امید برآورده ش��دن،گوش فرا 
مي دهیم به نجواي دعاي دیگر زیارت 
کنندگان . بوي عود و کندر شماممان 

را پر مي کند و....
به تضادهایم مي اندیشم. راه حلي نمي 
یابم. آموخته هایم از حرمت بسیار  این 
مکان و این روزها مي گوید. خاطرات 
م��ادر ب��زرگ از ایمان آنان��ي که در 
بدترین ش��رایط اجتماع��ي و فرهنگي 
ب��ا ج��ان و دل نگهبان و نگه��دار این 
مکان بودند و در آباداني آن کوش��یده 
ان��د و.... اما حاال ؟ همه چیز تغییر یافته 
حت��ي پایبندي هاي ما. براي  هر چیزي 
و انج��ام هر کاري دلیلي تراش��یده ایم 
و....م��ي گذاریم به حس��اب امروزي 

شدن و....
فلش ه��اي دوربین، این بار از س��وي 
خودي ه��ا حریم خلوت��م را برهم مي 
زند. دعایي مي کنم و به امید برآورده 
شدن،راهي مي ش��وم تا موسم زیارتي 

دیگر. 

در بیست ودومین نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی تاکید شد:

توجه ویژه به مددکاری و  نقش قانونی شورای حل اختالف  

اعتیاد درمان ندارد، تابوی اعتیاد را نشکنیم 

هنگامه زیارت
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جش�ن تی�رگان – ی�ادگار آرش – جش�ن پایان 
خشکس�الي و آغاز سرس�بزي و ط�راوت در همه 
ش�هرهاي زرتشتي نشین ایران و سایر کشورهاي 

جهان جشن گرفته مي شود.
در تهران تیرگان با همت س��ازمان 
جوانان زرتشتی تهران ، روز آدینه 
۶ تیرم��اه در کوش��ک ورجاون��د 
برگ��زار می ش��ود.  اگ��ر چه زمان 
برگزاري این جشن ۱۰ تیرماه است 
اما این جش��ن زودت��ر برگزار مي 

شود.  
 بنا بر اعالم صورت گرفته،کوشک 
ورجاون��د از بامداد تا س��اعاتی از 
ش��ب ،پذیرای همکیش��ان اس��ت، 
نیز  آیی��ن گهنبارخوانی  همچنی��ن 
س��اعت ۶ پس��ین در این م��کان با 
نیای��ش خوان��ی موب��دان آغاز می 
شود. همکیشان می توانند با حضور 
در کوش��ک ورجاون��د و هم بهره 

ش��دن در گهنبار، روز آدینه را با ت��ازه کردن دیدارها و 
شادمانی آبریزان، جشن تیرگان را گرامی بدارند.

زرتش��تیان در س��ایر ش��هرهای زرتشتی نش��ین نظیر یزد، 
کرمان، شیراز، اهواز، اصفهان و کرج نیز با گهنبارخوانی، 
آبریزان و برگزاری برنامه های ش��اد دیگر، جشن تیرگان 
را برگزار می کنند. در این راستا کمیسیون بانوان زرتشتی 
یزد )وهومن( نیز برپایی نمایشگاه صنایع دستی 
و مواد غذایی خانگی، را در کنار س��ایر برنامه 

های این روز خود ، قرار داده است.
تیرگان، از جمله جش��ن های بزگ زرتشتیان 
است که سایر ایرانیان در برخی مناطق و اقوام 
دیگر نی��ز آن را با آداب و رس��وم گوناگون 
برگ��زار می کنن��د. از جمله فلس��فه های این 
جش��ن تعیین س��ر حد ایران زمین با سرزمین 
ت��وران به کمان آرش کمانگیر بوده اس��ت و 
دیگر اینکه پس از س��الیانی خشکسالی، باران 
زمین تش��نه را به ش��وق آورده و آب زندگی 

مردمان را شادی افزون بخشیده است.
تی��رگان یادمان آرش کمانگیر و پاسداش��ت 
ایزد باران است و از جمله نمادهایش آبریزان 
و دس��تبند هف��ت رن��گ تیر و باد اس��ت، که 
زرتشتیان آن را در تیر ایزد با آرزویي به دست مي بندندو 

باد روز آن را به امید برآورده شدن به باد مي سپارند.

تع�دادی از خان�واده ه�ای جانباخت�گان ، جانب�ازان و 
آزادگان زرتش�تی  در ت�االر ای�رج گرده�م آمدند تا با 
حضور نمایندگان نهاد " دیدار با پدران آس�مانی " لوح 

یادبودی را دریافت نمایند.
در این مراسم اس��فندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی ، رستم 
خسرویانی فرنشین وهموندان هیئت مدیره انجمن زرتشتیان تهران 

وتنی چند از همکیشان  نیز حضور داشتند.
خانم دکتر آهنگر  در 
این مراس��م به عنوان 
نمایندگان  از  یک��ی 
پدران  با  "دیدار  نهاد 
از نحوه  آس��مانی" ، 
انجمن  این  تش��کیل 
در  وی   . گف��ت 
اشاره  با  سخنان خود 
به اینک��ه این انجمن 
با همت خانواده های 

شهدا تش��کیل شده است و وابس��ته به هیچ ارگانی نبوده ، گفت : 
هش��ت س��ال قبل در روز پدر ، تعدادی از فرزندان شهدا که بر سر 
مزار پدرانشان رفته بودند تصمیم گرفتند تا یک سازمان غیردولتي 
را تش��کیل داده و برنام��ه های��ی را در جهت نگهداری یاد ش��هدا 
برگزار نمایند. در ادامه وی از خانواده های جان باختگان زرتشتی 
خواس��ت تا در این انجمن ش��رکت کنند.در این مراسم لوح های 

سپاس تقدیم خانواده های جانباختگان زرتشتی شد.

*زمان نام نویسی جام سی وچهارم اعام شد    
زمان نام نویس��ی ورزش��کاران برای ش��رکت در سی و 

چهارمین دوره جام جان باختگان اعالم شد. 
مطاب��ق اطالعیه منتش��ر ش��ده ، ورزش��کاران عالقمند به 
حض��ور در این پیکاره��ا باید از تاریخ نه��م تا دوازدهم 
تیرماه برای نام نو یس��ی در رشته ورزشی تخصصی خود 

از طریق تارنمای جام جان باختگان اقدام نمایند.
نام نویس��ی فقط از طری��ق اینترنتی امکان پذیر اس��ت و 
م��دارک به صورت دس��تی تحویل گرفته نخواهد ش��د 
،همچنی��ن پس ازپایان مدت اعالم ش��ده، امکان ثبت نام 

مقدور نخواهد بود.
همچنین آخرین مهلت هرگونه تغییر در تعداد و نام بازیکنان 
در تیم ها تا 2۴ س��اعت پیش از زمان قرعه کشی است .سی 
و چهارمین دوره جام جان باختگان روزهای شش��م تا دهم 

امردادماه در مارکار تهرانپارس برگزار می شود.
*برگزاری کاس های تابستانی در یزد    

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد)وهومن( به مناسبت 
ف��را رس��یدن تابس��تان ، دوره های مختلف آموزش��ی را 

برگزار می نماید . 
مطابق اطالعیه منتش��ر شده توسط کمیسیون ، این کالس 

ها برای تابستان همکیشان درنظر گرفته شده است :
کالس کار با کودکان ۵تا 8 سال ، کالس هایی در زمینه 

نقاشی-سفال -کاردستی - قصه گویی و........ 
کالس آش��نایی ب��ا گیاه��ان دارویی،کامپیوت��ر س��طح 
پیش��رفته بزرگساالن،نجوم و ستاره شناسی، مراقبه و خود 
شناسی،دف و تنبک و اربونه،پنجه دوزیبافی،گلدوزی با 

دست وچرخ ، آشپزی سنتی .
در صورت آگاهی بیشتر و ثبت نام با شماره  ۰۹۱37۴۹۵۹۰۰ 

خانم سوسن بختیاری تماس حاصل نمایید.
*بیس�ت وهش�تمین سالگرد درگذش�ت  روانشاد 

رستم آذرباد برگزار شد     
بیست و هشتمین سالگرد درگذشت جان باخته بهشتي روان 
رستم آذرباد در سالن اجتماعات مزرعه کالنتر برگزار شد.

در این مراس��م که با حضور تنی چند از مقامات شهر یزد 
برگزار ش��د ، خواهر زاده آن روانش��اد نیز به جمع بس��ته 

کشتیان پیوست.  
*س�الگرد درگذش�ت روانشاد اردش�یر مرادیان 

برگزار شد   
کانون دانش��جویان زرتشتی روز آدینه 23  خورداد ماه آیین 
سالگرد درگذشت اردشیر مرادیان را در باغ اسون برگزار کرد. 
در این مراس��م که همراه ب��ا آیین اوس��تاخوانی برگزار 
ش��د،جمعی از دوستداران و همراهان آن روانشاد حضور 
داشتند.روانش��اد اردش��یر مرادیان در س��ال ۱373 در باغ 

اوسون دچار حادثه شد .
*صدور مجوز باشگاه جوانان زرتشتي یزد  

اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان ی��زد مج��وز فعالیت 
رسمی باشگاه جوانان زرتشتی یزد را صادر کرد. 

مطاب��ق این پروانه به مدت س��ه س��ال به باش��گاه جوانان 
زرتش��تی ی��زد اجازه داده ش��ده تا با مدیریت هوش��نگ 
نمیرانی��ان در س��ه رش��ته والیب��ال ، بس��کتبال و آمادگی 

جسمانی به طور رسمی به فعالیت بپردازد.
*کتاب شناسی غزنه به قلم بزرگ چمی  

"کتاب شناس��ی غزنه" به قلم ویدا بزرگ چمی، چاپ و 
در دسترس همگان قرار گرفت. 

 این کتاب به مناس��بت همایش بین الملل��ی غزنه و زبان 
و ادب فارس��ی نوش��ته ش��ده اس��ت، دکتر حداد عادل 
پبش��گفتاری بر  این کتاب نگاش��ته و طی آن از س��رکار 
خانم ویدا بزرگ چمی نیز تقدیر نموده است. عالقمندان 
م��ی توانند ای��ن کت��اب را از کتابفروش��ی ه��ای معتبر 

خریداری نمایند.
*دکتر اس�فندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش 

و فناوری 
دکتر اس��فندیار اختیاری به اتفاق آرا برای هفتمین سال پی 
در پ��ی به عن��وان رئیس کمیته پژوه��ش و فناوری مجلس 
انتخاب ش��د. نماینده ایرانیان زرتش��تی که در سابقه فعالیت 
خود مسئولیت پژوهشی دانشگاه و معاون فناوری پارک علم 
و فناوری یزد، عضو هیات امنای و کمیسیون دائمي فناوری 
کشور، دبیر و موسس جشواره ملي ایده هاي برتر و نمایشگاه 
ملي ابتکارات و اختراعات کشور، عضو بنیاد ملي نخبگان، 
انجمن نانو فناوري و عضو ستاد توسعه هوا و فضای کشور 
را دارد، در چهار س��ال مجلس هش��تم و دو سال ابتدای 

مجلس نهم نیز این مسئولیت را برعهده داشت.

12 ت�ن از دان�ش آم�وزان دبس�تان گی�و 
و جمش�ید جم در مراس�م س�دره پوش�ی 
همگانی که در دبس�تان گیو برگزار ش�د، 

به جمع بسته کشتیان پیوستند. 
در ای��ن جش��ن دین��ي، ش��هنام فرهادی��ان، آوا 
وفاداري، س��پند باوفا، پیوند باوفا، سامان خادمي، 
سپهر خس��رویاني، آریا خضري، کیمیا کیقبادي، 
شهاب فرهادیان، هدیه ایرانخواه، آرش وفاداري 
و رائیتي بهبودي با پوش��یدن سدره و بستن کشتي 

توسط موبدان  ، سدره پوش شدند.
در این مراس��م رامین بامسي به نمایندگي از دکتر 
اس��فندیار اختیاري نماینده ایرانیان زرتش��تي  که 
در زیارت��گاه پیرس��بز حضور داش��ت، به اهمیت 
آموزش دیني اشاره کرد. دکتر رستم خسرویاني 
نیز درباره اهمیت س��دره پوشي همگاني صحبت 

کرد.
خان��م خادم ب��ه نمایندگ��ي از مربی��ان دیني، به 
آموزش هاي دیني ارائه ش��ده ب��ه دانش آموزان 
اش��اره کردو دیگر سخنرانان نیزبه فلسفه سدره و 
کشتي اشاره کردند. سخنرانان هر کدام هدایایي 

به رسم یادبود به نوبسته کشتیان اهدا کردند.
این جشن دینی با اجرای موسیقی دانش آموزان و 

شاهنامه خوانی به پایان رسید.

زرتشتیان ایران تیرگان را با شکر و شادی جشن می گیرند

طالق آخرین راه حل در میان زرتشتیان است

خــبرهای کوتاه
خبــر

هفدهمین کنگره زرتش�تیان آمریکای شمالی 
در روزه�ای 29 ت�ا 31 دس�امبر 2014 در لس 

آنجلس آمریکا برگزار خواهد ش�د.
طبق اطالعیه منتشر ش��ده در تارنمای رسمی کنگره ، 
برنامه امس��ال شامل دوبخش اصلی وجنبی خواهد بود 
که بخش جنبی کنگره  از روز 2۶ دسامبر آغاز خواهد 
شد و شرکت کنندگان  با برنامه های مختلف به مدت 
3 روز همراه خواهند بود و سپس  بخش اصلی کنگره 
در روزه��ای 2۹ تا 3۱ دس��امبر 2۰۱۴ برگزار خواهد 
ش��د  و در انتها در روزهای یکم ودوم ژانویه به مدت  
دو روز برنامه های متنوع وشاد دیگری بهمراه حضور 
در جش��ن آغاز س��ال نو میالدی برای زرتشتیان برنامه 

ریزی ش��ده اس��ت .
 حضور درکنگره برای تمامی زرتش��تیان آزاد خواهد 

بود و محدودیت س��نی نیز نخواهد داش��ت.
هزینه نام نویس��ی در این برنامه در س��ه مرحله و برای 

رده های س��نی مختلف ، متفاوت خواهداست. مطابق 
اع��الم صورت گرفته،عالقه مندان اگر تا  تا قبل از 3۱ 
آگوست نام نویسی کنند،هزینه ها برای بچه های زیر 
۱2 س��ال ۱۵۰ دالر،  برای ۱3 تا 22 س��ال 2۵۰ دالر و 

برای 22 س��ال به باال32۵دالر اس��ت.
از اول سپتامبر تا ۱۵ نوامبر  برای بچه های زیر ۱2 سال 
2۰۰ دالر ، برای ۱3 تا 22 سال 3۰۰ دالر وبرای باالی 

22 س��ال 37۵ دالراس��ت.  
از ۱۶ نوامبر تا 28 دس��امبر نیز  برای بچه های زیر ۱2 
س��ال 27۵ دالر، برای ۱3 تا 22 سال 37۵ دالر وبرای 
باالی 22 س��ال ۴۵۰ دالر تعیین شده است. این هزینه 
ها ش��امل  3 وعده ناهار و 2 وعده شام برای روزهای 
کنگره ،هزینه اقامت و ش��رکت در تمامی بخش های 

اصلی کنگره  اس��ت.
برای برنامه ی سال تحویل 2۰۱۵  نیز تا قبل ۱۶ نوامبر 
هزینه ثبت نام ۱2۵ دالر و بعد از آن ۱۵۰ دالر اس��ت. 

هفدهمین کنگره زرتشتیان شمال آمریکا برگزار می شود

در آیین سدره پوشی دسته جمعي 

12 تن از نونهاالن  زرتشتی به 
جمع بسته کشتیان پیوستند

دیدار نمایندگان "پدران آسمانی " 
با جمعی از زرتشتیان 
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 س�وم خورداد م�اه بهانه اي بود براي به خاط�ر آوردن روزهاي جنگ و 
دف�اع مقدس. روزهاي دف�اع از خاك فارغ از دین و مذهب و این بهانه 
اي بود براي گفت وگو با دو تن از همکیشان که بهترین روزهاي عمرشان 
را در اس�ارت به سر بردند.  درشماره قبل بخشي از خاطرات آن روزها را 

مرور کردیم و اکنون بخش پایاني و روزهاي آزادي
***

بعداز روزهای اول که در ش�وك اسارت بودید آیا فکرکردن به خانواده 
و وطن شمارا اذیت می کرد:

رس��تم خرمدین : در ابتدای اس��ارت همانطور که گفتم من وفرشید یکجا بودیم اما بعد 
از مدتی من را به اردوگاه های دیگری بردند که اس��رای قدیمی تر آنجا بودند بعد بچه 
های قدیمی تر به من می گفتند که ش��ما تازه وارد هستید و فکرهای زیادی ازجمله پدر 
و مادر و .... در سر دارید ولی بعد از مدتی فقط به این فکر می کنید که امروز چند قاشق 
برنج بیشتر یا کمتر گیرت می آید یا چند تکه نان می توانی بخوری. که واقعیت هم کم 
و بیش این طورش��د .ناگفته نماند 27 ماهی که آنجا بودیم اصال شب و ستاره را ندیدیم 

چون همیشه چراغ های آسایشگاه روشن بود و اصال آسمان را نمی توانستی ببینی .
فرش��ید افشاری : اینقدر مشکالت آنجا زیاد بود که آخرین فکر تو می شد دلتنگی ها . 
م��ن معموال وقت خواب به خانواده فکر می ک��ردم .بعضی وقت ها هم که خواب خانه 
و خانواده را می دیدم کلی خوش��حال می ش��دم اما وقتی چش��مهایم را باز می کردم و 
دوباره سقف آسایشگاه را باالی سرم می دیدم ، دلم می خواست که سقف  روی سرم 

خراب شود.
زخم و جراحتی که پیش از اس�ارت بر ش�ما وارد ش�ده بود چگونه درمان 

شد :
 : افش��اری  فرش��ید 
من ی��ک  هفته اول 
نرفته  آسایش��گاه  به 
ب��ودم و در کم��پ 
اس��کان  به��داری 
یافتم. با یک س��طل 
آب و تکه دستمالی 
خ��ودم خ��ون های 
بدنم  ش��ده  خشک 
را می کندم . کسی 
نب��ود که پرس��تاری 
کن��د ، تنه��ا ب��رای 
خوب  زخمم  اینکه 
ش��ود با بخیه ای آن 

را پوشش دادند.
ما   : خرمدین  رس��تم 
خودمان زخم هایمان را جراحی می کردیم. من ترکش ها و گلوله بچه ها را در آوردم 
و بچه ها هم ترکش من را جراحی کردند. باالخره داخل آنهمه آتش هرکس��ی ترکش 
یا گلوله ای خورده بود و نیاز به جراحی داشت ولی چون کسی نبود که اینکار را بکند 

خودمان به هم کمک می کردیم.
بعد از 27 ماه که داشتید آزاد می شدید چه حسی داشتید ؟ 

رس��تم خرمدین : قبل از هرچیز جالبه برای ش��ما بگویم که آن روزه��ا اگر نگهبانی به 
هن��گام تنبیه مثال به ما م��ی گفت : بگو غلط کردم ، ما فع��ل را جابجا می کردیم و می 
گفتیم: غلط کردی . بعد به همین خاطر بیشتر کتک می خوردیم که البته برای ما عجیب 
بود .روز اولی که گفتند تبادل اس��را ش��روع ش��ده اس��ت یک نگهبان به اسم سید علی 
داش��تیم که آمد داخل کمپ و به زبان فارس��ی به ما گفت : از شما حاللیت می خواهم 
و دلم می خواهد خبر خوبی به ش��ما بدهم و آن هم این است که تبادل اسرا شروع شده 
اس��ت. ما همه تعجب کرده بودیم که سید علی ،فارسی را خیلی راحت حرف می زند. 
بعد که از وی پرسیدیم فارسی را چگونه یاد گرفته ای ؟ گفت : من پدرم عراقی ومادرم 
ایرانی اس��ت و فارس��ی را از مادرم یاد گرفته ام . گفتیم : تو که یک رگ ایرانی داری  
ب��رای چی آنقدر مارا زدی ؟ گفت : برای اینکه ش��ما در ایران ب��ه دنیا آمدید و ایرانی 

بودید و من در عراق به دنیا آمدم و عراقی .
خبر تبادل اس��را را اولین بار او به ما گفت و از فردایش تبادل ش��روع ش��د و ما از اخبار 
تلویزیون اس��رای آزاد ش��ده را می دیدیم. ولی ترس ما این بود که جزو اسرا نبودیم و 
صلیب س��رخ مارا ندیده بود.ما دوهفته بعد ازش��روع تبادل ، آزاد ش��دیم. اردوگاه ما ، 
اولین اردوگاه مفقواالثرها بود که وارد ایران شد. تبادل اسرا ۱۰۰۰ نفر به  ۱۰۰۰نفر  بود. 
سری اولی که آزاد شدند دقیقا تا قبل از آسایشگاه ما بود . از طرفی خوشحال بودیم که 
دوستانمان آزاد شدند و از طرفی ناراحت که کاش ماهم در اولین سری قرار می گرفتیم. 
همان ش��ب برای اولین بار نگهبان ها درهای سلول ها را باز گذاشتند که ما بیرون برویم 
و آن ش��ب ، تنها ش��بی بود که آس��مان عراق را دیدیم . صبح روز بعد نوبت ما شد و با 

اتوبوسی عراقی به سمت ایران رفتیم.
فرشید افش��اری : ما هم ، همان صبح یعنی روز ۶ شهریور ۱3۶۹ به اردوگاهی که رستم 
داخلش بود و وارد ش��دیم وهمدیگر را بعد از آن دیدار اولیه ، دوباره دیدیم و بعد هم 

که آزاد شدیم . 
از لحظه ورود به وطن و خاك ایران بگوئید:

فرشید افشاری : تا آخرین لحظه باور نداشتم که داریم آزاد می شویم . حتی به نزدیکی 

مرز هم که رسیدیم ، باورش برایمان سخت بود.چون از روزی که صلح شده بود، وعده 
آزادی زی��ادی به ما داده بودند اما اتفاقی نمی افتاد. این انتظار برای ما خیلی عذاب آور 
بود برای همین آزادی باور پذیر نبود. بعد از رد ش��دن از مرز انگار دوباره متولد ش��ده 
بودیم. اصال توصیفش امکان پذیر نیست .آنقدر این آزادی برایمان عجیب بود که بیشتر 
ش��کل رویا داشت تا واقعیت.همین االن هم که دارم برای شما تعریف میکنم برایم عین 

رویاست.
رستم خرمدین : یک وقت هایی بعضی چیزها برایت محدود می شود. تصور کن دوسال 
فقط تعدادی چهره ثابت را ببینی و هیچ رابطه ای با کس��ی نداشته باشی. من یادم هست 
وقتی اتوبوس ما به مرز خس��روی  که هنوز دست عراقی ها بود ، رسید ، اتوبوس عراقی 
که ایس��تاد ، یک نفر سپاهی وارد ماشین ش��د و گفت : برادران سالم . بچه ها با شنیدن 
همین جمله زدند زیر گریه . از بس آدم دیگری ندیده بودیم در آن لحظه از شوق دیدن 
یک هموطن بغضمام ترکید. همان سرباز سپاهی به ما گفت که اینجا هنوز دست عراقی 
ها هس��ت و حواسمان باشد که شادی نکنیم و شعار ندهیم، چون احتمال برگشتن وجود 
دارد. بعد از نزدیک ش��دن به مرز بدون اینکه پایمان به زمین بخورد از اتوبوس عراقیها 
وارد اتوبوس ایرانی شدیم . بعد راننده به ما گفت که وارد ایران شدیم .آن موقع بود که 

تازه همگی باور کردیم ،آزاد شده ایم.
بعد از ورود به ایران مارا به ایستگاه صلواتی بردند و به ما گفتند هرچیزی دوست دارید 
بخورید. اینقدر خوردنی مختلف دیدیدم که شوکه شده بودیم .بعد به سمت اسالم آباد 
غرب رفتیم ،حدود ۱۱ شب بود که دوباره آنجا به ما غذا دادند و کلی امکانات دیگردر 
اختیارمان گذاشتند . همه چیز برایمان عجیب بود ،از جمله وقتی فشار شیرآب را دیدیم 

برایمان تازگی داشت چون همیشه آب کمی در اختیارمان بود.
خانواده های شما کی باخبر شدند و از لحظه ورود به خانه بگوئید:

رس��تم خرمدین : اس��امی مارا از طریق رادیو اعالم کرده بودند که خانواده های ما بعد 
از مدت ها از زنده بودن ما مطلع ش��ده بودند. آنها تصور می کردند که چند روزی در 
قرنطینه هس��تیم و بعد به تهران می آئیم . در صورتی که یک روز بیشتر ما را در قرنطینه 
نگه نداش��تند و بعد با هواپیما به فرودگاه مهرآباد آمدیم ودرست روز جمعه ساعت ۱۰ 
صبح من به خانه رسیدم . وقتی رسیدم فقط مادرم ،خواهرم و یکی از اقواممان خانه بود. 
مابقی رفته بودند تا برای اس��تقبال از من ، تدارک ببینند. بعد از اینکه رس��یدم خانه ۱۵ 
دقیق��ه بعد همه رس��یدند . با اینکه برخالف بقیه آزاده ها هی��چ تابلویی در درب خانه ما 
نصب نشده بود اما تا سه روز در خانه ما بسته نشد. خیلی از آدم هایی که از خیابان ما رد 
می شدند بدون اینکه من را بشناسند از ماشین پیاده می شدند و می آمدند داخل و به من  

و خانواده ام تبریک می گفتند ومی رفتند.
فرشید افشاری : من و رستم با هم وارد تهران شدیم . وقتی با پاترول من را نزدیک خانه 
آوردند با پالکاردی بزرگ به من خیرمقدم گفته بودند و دس��ته گل هایی هم در منزل 
ما بود.اولین نفر مادرم بود که نزدیکم آمد بعد هر دو با چشمانی پر از اشک همدیگر را 
درآغوش گرفتیم . بعد مابقی خانواده آمدند و رفتیم داخل منزل. آن لحظه را هیچوقت 

کنم.  نمی  فراموش 
آن زمان هرآش��نا و 
غریب��ه ای ب��ه خانه 
ما می آمدند. خیلی 
ها می آمد تا خبری 
بدهم  فرزندشان  از 
از  اما متاس��فانه من 
هیچک��دام از آنه��ا 
و  نداش��تم  خب��ری 
فق��ط به آنه��ا امید 
انشااهلل  می دادم که 
برم��ی  فرزندش��ان 

گردد.
جهان بینی ش�ما 
اس�ارت  از  بع�د 
و  ش�د  چگون�ه 

اگر مجدد جنگ 
بش�ود ب�ه دور از 

هر شعاری آیا برای دفاع می روید :
فرشید افشاری : بعد از آن دوران قدر لحظاتی که کنار خانواده و در وطن هستیم را بهتر 
و بیش��تر می فهمیم. وقتی به مش��کالتی برخورد می کنیم با توجه به تجربه های س��خت 
اس��ارت ، نگاه مثبت تری به مش��کالت داریم. در پاس��خ به بخش دوم سوالت به نظرم 
وظیفه همه ما دفاع از میهن وخاک و خانه مان اس��ت . مطمئنا من هم اگر شرایطی پیش 

بیاید مجددا برای دفاع ، جانم را می دهم.
رس��تم خرمدین : وقتی ما به س��ربازی رفتیم یک جوان هجده ساله خام بودیم اما بعد از 
اسارت به یک مرد پخته وبا کوله باری ازتجربه تبدیل شدیم . خدانکند که جنگی پیش 

بیاید ولی اگر باز همان روزها برگردد، من همین راه را می روم .
صحبت آخری برای  خوانندگان دارید :

فرش��ید افش��اری : آرزوی موفقیت و س��عادت ب��رای همه همکیش��ان و هموطنان دارم 
وامیدوارم از بال و گرفتاری دور باشند.

رس��تم خرمدین : جنگ خانمانس��ور هست. جنگ ویرانی ، از دست دادن و جراحت را 
در خود دارد . امیدوارم دیگر جنگی پیش نیاید. 

گفتگو روزهاي جنگ و دفاع )2( * منوچهر باستاني
گزارش

 فرشید افشاري

رستم  خرمدین
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فرهنگ

داروی خرسندی
شیوا جهانگیری

عبارت کامال رایج »خشنه اثره اهوره مزدا« 
در معنای »به خشنودی هستی بخش دانای 
ب��زرگ« س��خن آغازکننده بیش��تر متون 
اوس��تایی و  قطعه ی اوستایی بسیار آشنایی 

برای هر زرتشتی است.
بیش��تر  ب��ه ج��رات می ت��وان گف��ت در 
س��روده های گاهان��ی، اگ��ر نگویی��م که 
درکل سروده ها، پیامبر مستقیما به توضیح 
مفه��وم خش��نودی و رضایت پ��روردگار 
پرداخت��ه اس��ت ام��ا در ه��ر س��روده ای 
اش��اره هایی درباره ی اهمیت خش��نودی و 
خرس��ندی خداون��د از انس��ان و عملکرد 
او در این جهان اس��تومند)مادی( به چشم 
می خ��ورد. واژگان��ی همچ��ون »چیخش 
نوُش«، »خشِن ویش��ا«، »اوشتا« به کار رفته 
در گات ها و دیگر متون اوس��تایی در زبان 
فارس��ی به صورت خشنودی، خوشبختی، 
رس��تگاری، س��عادت و خرس��ندی معن��ا 
اما کاربردی ترین و آش��ناترین  ش��ده اند. 
واژه در این میان، »اوشتا«ست که بیشتر در 
معنای خوش��بختی و سعادت به کار رفته و 
مش��هورترین دعای زرتشتی یعنی اوستای 
»اَشم ُوهو« دربردارنده این واژه و پردازنده 
به این مفهوم اس��ت. در قطعه ی اوس��تایی 
»اش��م وهو« دو بار از این واژه استفاده شده 
تا به ارتباط و پیوند ناگسستنی میان راستی 
و راه رس��یدن به خوش��بختی و خرسندی 
حقیقی اش��اره نماید:» اش�ویی بهترین 
نیکی اس�ت، )اش�ویی( خوش�بختی 
است، خوشبختی از آن کسی است 

که خواستار بهترین راستی است.«
رسیدن به خوش��بختی واقعی و خرسندی 
تنها از جاّده ی اش��ویی میّس��ر اس��ت. پس 
خواس��تاران رس��تگاری و خوشبختی باید 
برای گس��ترش بهترین راستی)اشاوهیشتا( 
که خواست و مایه ی خشنودی پروردگار 

است،کوشش نمایند.
شناخت، درک و عمل به قانون اهورایی و 
فلسفه بزرگ »ش��ادی و رنج« که در هات 
3۰ بند ۱۱ گات ها به آن اش��اره می ش��ود، 
مقدمه ی حرکت در مس��یر رس��تگاری و 
خرس��ندی اس��ت:» ای م�ردم هرگاه 
ای�ن آیین ه�ا را دریابی�د ک�ه مزدا 
ش�ادی و رنج یعنی کیفر دیرپا برای 
پی�روان دروغ و س�ود )بی پای�ان( 
فراه�م  را  راس�تی  پی�روان  ب�رای 
آورده آن�گاه در پرت�و این دس�تور 
به خرسندی واقعی)اوشتا( خواهید 

رسید.«
رس��تگاری خواسته ی همه ی مردمان است 
خ��واه آنان که بوده اند، خواه کس��انی که 
هس��تند و خ��واه آن��ان که خواهن��د آمد. 
هر کس ک��ه رس��تگاری را از پروردگار 
خویش می خواهد باید بداند که رسیدن یا 
نرسیدن به رستگاری تابع برقراری یا عدم 
برقراری راستی در زندگی از سوی اوست 
و این قانونی است که اهورامزدا از توانایی 
خویش مقرر کرده است.)هات ۴۵ بند 7(

نباشد همی نیک و بد پایدار                                      
همان به که نیکی بَُود یادگار

چو نیکی کنی نیکی آید بََرت                                     
بدی را بدی باشد اندر خوَرت)فردوسی(

و  اهورام�زدا  س�اختن  خش�نود 
ف�روزگان مین�وی او )امشاس�پندان 
به ویژه اش�ا و وهومن و خش�ثرا( از 
بایس�ته های گاهانی اس�ت که برای 
هر انسانی برشمرده شده است. پس 
ه�ر کس باید از هر اندیش�ه و گفتار 

و کردار و رفتار که بر خاف راستی 
اس�ت و ب�ا ناخش�نودی اهورام�زدا 
همراه خواهد بود به س�ختی پرهیز 

کند.)هات 28بند ۹(
در گات ه��ا ه��ات 28 بند ۱ که نخس��تین 
س��روده ی گاهان��ی اس��ت، اشوزرتش��ت 
آرزومند اس��ت بتواند پی��ش از هر چیز با 
کارهای راست و درس��ت و برخورداری 
از خرد و اندیش��ه ی پاک، خشنودی روان 
آفرینش را فراهم س��ازد. زی��را آرامش و 
ش��ادمانی سراس��ر آفرینش را انعکاسی از 
خش��نودی پروردگار و سازنده ی آفرینش 

می داند و بالعکس. 
ب��ه جهان خ��ّرم از آنم که جه��ان خّرم از 

اوست
عاش��قم ب��ر همه عال��م، که هم��ه عالم از 

اوست)سعدی(
اینچنین اس��ت که اشوزرتش��ت پیامبر در 
نخستین سروده ی اشتودگات همه را آگاه 
می سازد که آنکه خواس��تار خوشبختی و 
خرسندی دیگری اس��ت، به خوشبختی و 

خرسندی حقیقی خواهد رسید. 
خش�نودی و رضای�ت پ�روردگار از 
رفتار و کردار انس�ان ها در زندگی، 
از آن روی چنین پر اهمیت اس�ت 
که اهورا، یگانه داور است و همواره 
آنچه خواس�ت و اراده ی اوست بر 
جهانی�ان وارد می ش�ود)هات 2۹ بند 
۴( بنابرای��ن زمینه ی اصلی برای بهره مندی 
از لطف و توجه و بخش��ش این یگانه داور 
جه��ان و جهانیان، ت��الش در راه برقراری 
خواس��ت او یعن��ی اشا)راس��تی( اس��ت. 
چنانچه در هات 2۹ بند 8 اهورامزدا چنین 
می فرماید:» آن ش�خصی که در اینجا 
به من شناخته شده و یگانه کسی که 
به فرامین ما گوش فرا داد، زرتشت 
اس�پنتمان اس�ت چ�ه تنه�ا او مایل 
اس�ت م�زدا و اش�ا را با س�رودهای 
س�تایش آشکار سازد از این رو به او 

شیرینی بیان داده شود.«
در تاکید بر اهمیت رضایت و خش��نودی 
آفری��دگار در هات 3۰ بن��د ۵ چنین آمده 
ک��ه آنک�س ک�ه ب�ا ایم�ان کامل و 
کردار درست اهورامزدا را خشنود 
می س�ازد، راستی را برگزیده است. 
دریاف�ت  شایس�ته  چنی�ن ش�خصی 
پاداف�ره نی�ک در زندگان�ی یعن�ی 

»بهترین منش« است.)هات 3۰ بند ۴(
هس��تی و ب��ه وی��ژه چیس��تی و چگونگی 
و  خرس��ندی  خش��نودی،  خوش��بختی، 
رستگاری در چندین بند گاتها مستقیما از 
سوی پیامبر مورد پرس��ش قرار گرفته که 
یک��ی از آن ها هات ۱3 بند 3 اس��ت با این 
مضمون که آن سعادت و خرسندی که در 
پرتو راس��تی و پاکی)از راه اش��ا( به دست 
آمده و به همه وعده داده ش��ده چیست و 
چگونه بخشیده می شود؟ تا پیامبر با گفتار 

خویش آن را به مردم آشکار سازد.
همچنی��ن در بن��د ۵ از هات 3۱ ب��ه زبانی 
دیگر درباره آگاهی از چیس��تی سعادت و 
پاداش راستی چنین درخواست می شود:» 
ای اهورام�زدا ای�دون براب�ر آیین 
راس�تی آن را ک�ه ب�رای م�ن بهتر 
است به من نشان ده تا برگزینم. در 
پرت�و وهومن من را از پاداش�ی که 
برخوردار خواهم ش�د آگاه س�از تا 

احساس شادی نمایم...«
در دوره  های پس از اشوزرتش��ت همچنان 

باورمندی به اصالت خرسندی، رستگاری 
، خوش��بختی و... به ق��وت خویش برقرار 
ب��ود، با تعابیر و تش��بیهاتی زیبا، بر جلوه و 
مانایی آن افزوده ش��د و در یادداش��ت ها 
و نوش��ته های پهل��وی که از مت��ون متاخر 
زرتش��تی هس��تند به یادگار ماند. یکی از 
این متن های ب��ه یادگار مانده، نوش��ته ای 
با تش��بیهات و تعابیر ادبی- فلسفی فراوان 
اس��ت به نام »داروی خرس��ندی«. در این 
س��خن کوتاه اما زیبا، به زبانی تازه در باب 
باورمندی ایرانیان باس��تان ب��ه تالش برای 
کسب خرسندی و رضایت درونی و ارزش 
این مّهم اش��اره ش��ده و راه رس��یدن به این 
داروی تسکین دهنده ی آالم درونی بشر و 
آرام بخش روح و روان را بیان کرده است.

در نخس��تین بخ��ش نوش��ته، خرس��ندی، 
ح��س رضایت و خوش��بختی ب��ه دارویی 
التیام بخ��ش و کاهنده ی دردها و آس��ان 
کنن��ده ی گره ه��ا و س��ختی های بش��ری 
تش��بیه شده که ش��اید خود ش��فادهنده و 
چاره ی دردها نباش��د اما با حالت تسکین 
دهندگی و آسان کنندگی دردها، به آدمی 
مج��ال می دهد تا درباره حل مش��کالت و 
دردهای��ش چاره ای کارس��از بیندیش��د و 
حت��ا در مواقعی که چاره ای ب��ر دردهای 
بی درمان نمی یابد در سایه سار این تسکین 
و آرامش، اندکی روان و تن خود را از بار 

درد و رنج خالصی ببخشد.
در این متن ب��ه زیبایی چندین جز رفتاری 
مناسب در کنار هم و در ادغام با یکدیگر 
به صورت تش��بیه آمیختن اجزای تشکیل 
دهنده ی داروی خرسندی پیشنهاد می شود:

نخس��تین جز آن، منش، اندیشیدن یا تفکر 
اس��ت که به راس��تی اصیل ترین آموزه ی 
اشوزرتش��ت اس��ت و از ان پس تبدیل به 

بخش جدانشدنی باورهای ایرانیان شد.
»ای خداوند جان و خرد آنگاه تو را 
پاك و مقدس ش�ناختم که وهومن 
ب�ه م�ن روی آورد و نش�ان داد که 
اندیش�ه ی آرام بهترین راه راس�تی 
اس�ت...«)هات ۴3 بند ۱۵( و از آنجا که 
تنها پیوند مستقیم و عمیق میان پیمودن راه 
راس��تی و نیل به خرس��ندی و خوشبختی 
وجود دارد، پس باید به اندیشیدن به عنوان 
اصلی ترین بخش داروی خرسندی اهمیت 
داد و از طریق«دانش ش��ناختن خرسندی« 

نیروی اندیشه را نیرومند و مجهز ساخت.
»دانش ش��ناختن خرسندی« که دومین جز 
داروی مذکور اس��ت ب��ه تعبیری می تواند 
به توانایی درک درس��ت از خرس��ندی و 
خوشبختی اش��اره داشته باشد که همچون 
راهنمایی راس��تین به اندیش��ه آدمی یاری 
می رس��اند تا با کش��ف حقیقت خرسندی 
و رس��تگاری و چگونگی رس��یدن به آن، 
راه را به خطا نرود. بسیاری از پرسش های 
گاهانی با محوریت تالش برای ش��ناخت 
حقیقت خرس��ندی، هس��تی و چیس��تی و 
راه ه��ای رس��یدن به آن، با هدف کس��ب 
مطرح  ش��ناختن خرس��ندی«  این«دان��ش 
شده اند. چنانچه اشوزرتشت در این باره در 
هات ۴3 بن��د ۱۰ می گوید:»پروردگارا 
پ�س تو مرا راهنمایی کن به س�وی 
اش�ا که نهایت آرزوی من اس�ت تا 
با پی�روی از آرمیتی؛ مظهر ایمان و 

محبت به رسایی برسم.«
در ادام��ه ی این متن پهل��وی توضیح داده 
می ش��ود که این دارو را باید با آمیختن و 
کوفتن اجزایش در هاون »صبر و شکیبایی« 

که دس��ته اش از جنس »نیایش« است، نرم 
و قابل اس��تفاده س��اخت و با گذراندن از 
پرنیان)صاف��ی ظری��ف( ت��وکل و ایمان، 
ناخالصی هایش را زدود. آنگاه اس��ت که 
باید با کفچه)پیمانه- قاش��ق( »پناه جس��تن 
به خداوند جهان« دارو را به میزان خورده 
و در پس آن جرعه ای آب« شایس��ته است 
کردن« نوش��ید تا دارو به آسانی و سرعت 
در پیک��ره ی روح و روان آدم��ی جاری و 
س��اری گردد. چرا که ب��ا بی گمانی)بدون 
تردید و شک( خرس��ند بودن، برای تن و 

روان انسان بسیار سودمندتر است.
تک تک اجزای سازنده ی داروی فوق را 
می توان در رفتار و گفتار اشوزرتش��ت به 
عنوان بهترین الگوی انسانی یافت. صبر و 
شکیبایی پیامبر در راه گسترش آیین راستی 
در برابر دش��منان سرس��ختی چون »بندو« 
مثال زدنی  اس��ت:» ای مزدای پاك و 
بی همتا، بندو بزرگترین سد راه من 
است و همیشه با گمراه کردن مردم 
شادمان است. ای بخشنده ی مهربان 
به سوی من آی و مرا توانایی بخش 
ت�ا در پرت�و منش پاك بر او دس�ت 
یافت�ه و او را از گمراه�ی رهای�ی 
بخش�م و از پاداش نی�ک برخوردار 

گردم.«)هات ۴۹بند۱(
نیایش ه��ای خالصانه ی پیامبر در بس��یاری 
از بندهای گا ت  ها آش��کار اس��ت:» ای 
پاسدار آزادی و ای سزاوار ستایش، 
ای هس�تی بخش دان�ا و توانا! با نماز 
و نیای�ش ب�ه درگاه ت�و راه خواهم 
یافت و در پرتو راستی و منش پاك 
به تو خواهم پیوس�ت. پ�روردگارا! 
مرا راهنمایی ک�ن و در کارها یاور 

و پشتیبانم باش.« )هات ۵۰ بند 7(
داش��تن ایمان و باور به قدرت مطلق الهی 
مانند صافی نازک ش��ک و تردیدها را از 
دل او پاک کرده و او را در پیمودن مس��یر 
راستی راس��خ تر می سازد:» ای خداوند 
خ�رد م�ن ستایش�گر ت�و ب�وده و تا 
زمان�ی که مرا تاب و توان اس�ت به 
راه راس�تی خواهم رفت و ستایشگر 

تو خواهم ماند.«)هات ۵۰ بند ۱۱(
پناه جستن به پروردگار یگانه و همه آگاه 
و هم��ه ت��وان گره گش��ای گرفتاری های 
پیامبر اس��ت:»روانم پس از مرگ از یاری 
چه کس��ی برخوردار خواهد ش��د؟ هنگام 
گرفتاری چه کسی از من و یاران و پیروانم 
نگه��داری خواهد کرد؟ ای هس��تی بخش 
دانا جز تو و اشا و وهومن تو کس دیگری 

گرهی از گرفتاریم نخواهد گشود.«
و در نهای��ت پرهی��ز از تردی��د و دودل��ی 
در پیمودن راهی که به س��وی خرس��ندی 
است را تکمیل کننده این مسیر می داند:» 
در  بش�ود ک�ه  ای خداون�د خ�رد 
پرت�و )راس�تی و پاک�ی( از ی�اری 
ت�و برخ�وردار گردیم ت�ا زمانی که 
دس�ت خوش بدگمان�ی و دودل�ی 
هس�تیم اندیشه و قلب ما یکپارچه به 

تو توجه پیدا کند.«)هات 3۰ بند۹(
چو خواهی که یابی ز هر بد رها                                   

سر اندر نیاری به دام بال
رس��تگار                                        ب��د  ز  گیت��ی  دو  در  بُ��وی 

نکونام باشی بر کردگار
ج��وی                                          راه  پیغمب��رت  گفت��ار  ب��ه 

دل از تیرگی ها بدین آب شوی
درس��ت                                    رهان��د  دان��ش  و  دی��ن  را  ت��و 

ره رستگاری ببایدت جست)فردوسی(
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"وارد ش��دم. همه جا نور و س��کوت. همه چیز مرتب.همه جا روشن. زمزمه اي مي آمد. 
هر چه نگاه کردم. کس��ي را نیافتم. هر چه داخل تر ش��دم  نجواي بلند تري ش��نیدم.روي 
گرداندم. پیر مردي س��پید پوش  نشسته بود. اشاره اي کرد. مات مانده بودم که اشاره اش 

یعني چه؟ و دوباره .برگشتم کسي نبود. فریاد زدم و ...."
از صداي فریادم بیدار ش��دم. س��اعت  س��ه و نیم شب بود .بلند ش��دم. آشفته حال. چهره 

پیرمرد سپید پوش و....
آبي ب��ه صورتم زدم. تقویم را ن��گاه کردم. صبح ورهرام روز بود. مي دانس��تم روزهاي 
وره��رام ایزد از صبح خیلي زود مي توان به ش��اورهرام ای��زد رفت  و از مدتها پیش براي 
نوشتن آنچه یک روز ورهرام ایزد در شاورهرام ایزد مي گذرد. برنامه ریزي کرده بودم. 

شاید این خواب عجیب نیز حاصل این فکر بود. نمي دانم.
 لباس پوشیدم و راهي شدم ساعت یک ربع به ۵ صبح رسیدم. با تردید در زدم ولي فوري 
در گش��ودند. وارد که ش��دم چند نفري که پیش از من آمده بودند مشغول نیایش بودند. 
بوي آش فضا را پر کرده بود. به آش��پزخانه رفتم. دیگ هاي بزرگ روي اجاق در انتظار 
زائران بود. آش رشته و یک جور آش دیگر. نمي دانم از کي سر گذاشته بودند. دوستي 

مي گفت از نیمه شب، به هر حال آماده بود.
 دس��تي شس��تم و وارد فضاي نیایشگاه ش��دم. همان فضاي آرام و روش��ن. نشستم. لختي 
چشمانم را بستم و باز رویایي .نمي دانم چقدر طول کشید که با صداي بلند حال و احوال 
دو تن از همکیشان پریدم. اوستا خواندن را شروع کردم. حاال ده نفري بودند که مشغول 
نیای��ش بودند. نجواي دعا و نیایش در فضاي آرام ش��اورهرام ایزد طنین انداز بود. نیایش 

که تمام ش��د. بیرون آمدم. کاس��ه اي آش روي میز بود با بشقاب ها و 
قاش��ق. چند نفري مشغول خوردن بودند. من هم بشقابي برداشتم 

و همراهشان ش��دم. یکي از خوشمزه گي آش مي گفت و 
دیگري از همت آناني که کمر به انجام چنین کارهایي 

بستند. 
امروز قرارم این است که اینجا بمانم پس مي نشینم.
حاال س��اعت حدود 7 صبح است. رفت و آمدها 

بیش��تر شده است. بیشتر میانس��االن هستند که یا 
دوتایي یا با گروه دوس��تان مي آیند. روي میز 
بیرون جعبه هاي شیریني است که ردیف مي 
ش��ود. حاال س��یروگ هم آماده شده با کاسه 
هاي آش روي میز بیرون. بعد از نیایش بازار 
دیدني و گپ و گفت گرم اس��ت به ویژه که 
خ��وردن آش هم بهانه اي باش��د ب��راي چند 
لحظه بیش��تر مان��دن. موضوع صحب��ت ها اما 
جالب است و در گروه مردان و زنان متفاوت. 

در گروه بانوان میانس��ال به باال بیشتر از خبرهاي 
جامعه خودمان گفت وگو مي ش��ود و اینکه مثال 

کي، کجا چه مراس��مي برگزار مي ش��ود و... ، در 
گروه میانس��االن مرد س��خن از بح��ث و نقد عملکرد 

است. 
در آشپزخانه اما هنوز عده اي در کار هستند از پر کردن کاسه 

ها تا شستن ظروف و.... برخي هم بعد از خوردن سري به آشپزخانه 
مي زنند و ظرفي آش هم بابت بردن براي عزیزانشان پر مي کنند.

بگذریم از برخي رفتارهایي که نه دیدنش جالب است و نه واگویه آن، اما اي کاش بیشتر 
در برخي رفتارهایمان اندیشه کنیم و بیشتر منتقد خود باشیم تا دیگران. 

س��اعت ۱۰ صبح. با گرم شدن هوا عده کساني که مي آیند کم شده است حاال بچه هاي 
مهد کودک آمده اند تا هم با آداب و رس��وم دیني آش��نا شوند و هم بهانه اي باشد براي 
س��پري کردن اوقاتي آرام در جایي امن. دس��ته جمعي در کنار مربیانش��ان س��رها را مي 
پوشانند و اشم وهو را با زبان بچه گانه خود مي خوانند آنگاه نخود کشمشي بر مي دارند 

و در بیرون آش و گاه سیروگي مي خورند. 
حضور بچه ها س��کوت اینجا را مي شکند. فضاي معنوي اینجا با جیغ و داد و شادي بچه 
ها رنگي دیگر مي گیرد هر چند برخي که به زیارت آمده اند از این حضور ش��اکي مي 

شوند اما آنها واهمه اي ندارند که دنیاي آدم بزرگ ها را به هم بزنند. 
از آرزوهایش��ان مي پرسم. یکي مي گوید س��المتي مامان و بابا، دیگري داشتن خواهر و 

برادر و آن دیگري مي گوید:خاله آرزو چیست؟

به راستي آرزو چیست؟ نیاز، خواهش یا... نمي دانم.
 با صف کش��یدن و رفتن بچه ها باز س��کوت برقرار مي شود. حاال دیگر آش تمام شده و 
دیگ هاي بزرگ را مي ش��ویند. میز را جمع مي کنند. خانمي جعبه هاي خالي ش��یریني 

روي میز را  برمي دارد و شیریني ها را مرتب مي کند. 
اگرچه رفت و آمد طي س��اعت هاي مختلف وجود دارد اما صبح زود و عصر بیش��تر مي 
شود. عصر خانواده ها    بیشتر هستند. پدر و مادر همراه با فرزندان و برخي پدر بزرگ یا 
مادر بزرگ را هم به همراه دارند. فضاي نیایشگاه این ساعت ها پر از نجواي دعا و نیایش 
مي ش��ود. بازار خرید ش��مع و روغن هم گرم اس��ت. ظرف هاي روغن اس��ت که در پي 
برآورده شدن حاجتي یا آرزویي خالي مي شود و شمع هایی که به نیتي روشن مي شود. 
کیس��ه هاي نخود و کشمش و گاه نقل و شیریني است که در ظرف هاي داخل نیایشگاه 
خالي مي ش��ود تا تبرک ش��وند و کام ها را شیرین کنند. البته امروز یکي دو خانواده تازه 

عروس و داماد هم آمدند با همراهي خانواده هایشان با جعبه هاي شیریني و.....
اما فضاي نیایشگاه در هر ماهي متفاوت است. این ماه، ماه امتحانات است و بیشتر دعاهاي 

نوجوانان و خانواده ها پیرامون آرزوي پیروزی براي بچه هایشان در امتحانات است. 
با نزدیک شدن به شب، گروه جوانان که با دوستان آمده اند و زوج هاي تازه نامزد شده 
بیشتر مي شود و البته سر و صدا و گپ و گفت. گاه صداي خنده ها سکوت را مي شکند 

گاه باال بردن صدا براي غالب کردن نظر و عقیده اي در موضوعي. 
حیاط زیارتگاه در همه ساعت هاي امروز مکاني بود براي دیدني و گپ وگفت آدم هایي 

که پس از نیایشي و دعایي فرصتي مي یافتند براي تجدید نیرو.
کم کم در ساعت هاي پایاني شب هستیم اما رفت و آمدها ادامه دارد. آقاي رویین 
تن و خانواده اش یک روز بس��یار ش��لوغ و پر کار را پشت سر گذاشته اند 
اما همچنان درها باز اس��ت و کارها ادامه دارد از برداش��تن جعبه هاي 
خالي ش��یریني و نظم دادن به میز تا برداشتن ظروف خالي روغن 

و شمع و...
س��اعت حدود ۱2 شب است. حاال دیگر خلوت شده است.

هر چند تک و توکي هنوز هم هس��تند اما قرار است دیگر 
درها را ببندند. امروز آنقدر ش��لوغ بود که حتي تقاضاي 
گف��ت و گو هم با آقاي رویین ت��ن نکردم. تنها از دور 

کارها را به نظاره نشستم.
به نظاره نشستم و شنیدم طنین دعا هایي را براي رسیدن 
به حاجتي، ریزش اش��ک هایي را از س��ر غم و به امید 
مش��کل گش��ایي و  خنده هایي از س��ر رضایت براي 

رسیدن به حاجتي. 
امروز ش��نیدم از آناني که وقت رفتن تش��کر و سپاسي 
گفتن��د خدمات آناني که صادقانه مح��ل را براي امروز 
مهی��ا کرده بودند و البته دیدم رفتار کس��اني را که ندیده 
گرفتند و رفتند و متاس��فانه بودند کس��اني که فقط زبان به 

انتقاد و گالیه گشودند.
امروز ش��نیدم از زبان خیلي ها از ضعف فالن مسوول اما نشنیدم 
راه��کاري ی��ا ندایي براي یاري. نش��نیدم همان منتق��دان  بخواهند 

یاریگر باشند یا کاري کنند. 
امروز گالیه جوانان را ش��نیدم از نبود فالن چیز و فالن کار اما نشنیدم سپاسي 

بابت این روز و این حضور و این فرصت با هم بودن.
امروز شنیدم از کیفیت فالن چیز اما نشنیدم ....

ام��روز ورهرام ایزد بود ی��ک روز بزرگ و مقدس. فرصتي ب��راي اندکي نیایش و یافتن 
آرامش براي یک ماه دیگر. امروز شاورهرام ایزد تهران بسیار شلوغ بود. امروز همه جا پر 

بود از نغمه دعا و نیایش. خواستني و خواهشي تا مجالی دیگر.
 بیرون ش��اورهرام ایزد هم امروز روز دیگري بود. روزي پر از رفت و آمد ماشین و آدم. 
پر از س��ر و صدا، حرف زدن و چاق سالمتي کردن، پر از پارک دوبل و پارک مقابل در 
پارکین��گ. اهالي محل انگار این روز را مي دانند هر چند که گاه معترض و عصباني مي 

شوند کاش بیشتر مراعات کنیم.
 امروز ورهرام روز بود.

 نیمه شب به خانه مي رسم و مي اندیشم شاید آن پیرمرد مرا فرا خوانده بود براي.....

گزارش

ورهرام روزي در شاه ورهرام ایزد تهران 
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کودکان

يك كالغ ، چهل كالغ

اريگامي  ) هنر كاغد و تا (            
با چند بار تازدن كاغذ، يك گربه بسازيم . 

رنگ آميزي
بعد از پيدا كردن تفاوت هاي بين دو شكل ، 
نقاشي باال را با مدادرنگي و نقاشي پايين را با 

ماژيك يا مداد شمعي رنگ كنيد .

در اين  قسمت ، داستان به وجود آمدن يك ضرب المثل را بخوانيم .

براي يك كشيدن يك نقاشي ساده ، گام به گام با ما همراه باشيد 

ننه كالغ صاحب يك جوجه ش��د . روزها گذش��ت و جوج��ه كالغ كمي بزرگتر 
ش��د. ي��ك روز ك��ه نن��ه كالغ براي 
آوردن غ��ذا بي��رون م��ي رف��ت به 
جوج��ه اش گفت : عزي��زم تو هنوز 
پرواز كردن بلد نيس��تي نكند وقتي 
من خانه نيستم از النه بيرون بپري .

ننه كالغ پرواز كرد و رفت .
هنوز مدتي از رفتن ننه كالغ نگذشته 
بود ك��ه جوج��ه كالغ بازيگ��وش با 
خ��ودش فك��ر كرد ك��ه م��ي تواند 
پرواز كند و سعي كرد كه بپرد ولي 
نتوانست خوب بال وپر بزند و روي 

بوته هاي پايين درخت افتاد .
هم��ان موق��ع ي��ك كالغ از آنجا رد 
مي شد ،چش��مش به بچه كالغ افتاد 
و متوج��ه ش��د كه بچ��ه كالغ نياز به 
كمك دارد . او رفت كه بقيه را خبر 

كند و ازآنها كمك بخواهد .
او پن��ج كالغ را ديد كه روي ش��اخه 

اي نشسته اند، گفت : چرا نشسته ايد ؟جوجه كالغ از باالي درخت افتاده.كالغ 
ها هم پرواز كردند تا بقيه را خبر كنند . 

     ... ت��ا اينك��ه كالغ دهم��ي گف��ت :  جوجه كالغ از درخت افت��اده و فكر كنم 

نوكش شكسته .  و همين طور كالغ ها رفتند تا به بقيه خبر بدهند .
 ... كالغ بيس��تمي گفت : كمك كنيد چون جوجه كالغ از درخت افتاده و نوك 

و بالش شكسته .
    همين طور كالغ ها به هم خبر دادند تا به كالغ چهلمي رس��يد و  گفت : اي 

داد وبيداد ! جوجه كالغ از درخت افتاده و فكر كنم كه مرده .
هم��ه با آه و زاري رفتند كه خانم كالغ را دلداري بدهند . وقتي آنجا رس��يدند 
، ديدن��د  ننه كالغ تالش م��ي كند تا 
جوج��ه را از ت��وي بوت��ه ه��ا بي��رون 

بياورد .
كالغ ها فهميدند كه اش��تباه كردند و 
قول دادند ت��ا از اين به بعد چيزي را 

كه نديده اند باور نكنند .
از آن به بعد اين يك ضرب المثل شد   

و هرگاه يك خبر از افراد زيادي نقل  
شود طوري كه به صورت نادرست در 
آي��د ، مي گويند خبر يك كالغ، چهل 

كالغ شده است .
پس نبايد به س��خني كه توسط افراد   

زيادي دهان به دهان گشته، اطمينان 
ك��رد زي��را ممكن اس��ت بعض��ي از 
حقايق از بين رفته باش��د و چيزهاي 

اشتباهي به آن اضافه شده باشد .
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آخـــر

َزندگی ساده 
* بهرام دمهری

ابتدای تاریخ معاصر ما زرتش��تیان با پارس��یان و کشور هندوس��تان پیوند خورده است. 
پدرها و پدر بزرگ های ما برای تامین س��اده ترین خرج و دخل زندگی به آنجا س��فر 
م��ی کردند و با تحمل س��الها زندگی به دور از خان��واده، حداقل های یک زندگی را 

تامین می کردند.
بنابراین بسیار بدیهی است که در آن زمان چنانچه پس از شش ماه، یک نامه از پدری 
که در غربت زندگی می کرد به دست خانواده می رسید، انگاری اتفاق بزرگی افتاده 
و هر مسافری هم که می آمد، رفتن به دیدنش و انتظار یک پیامی، عادت همگان شده 
بود. این داستان از یک و یا چند خانواده فراتر رفته بود، به گونه ای که هندوستان خانه 

دوم زرتشتیان و حتی ایرانیان به حساب می آمد.
در این بین نباید به همیاری پارس��یان با زرتشتیان و ایرانیان ساکن ایران غافل شد. تاثیر 
عملکرد بزرگمردانی همچون شادروان مارکار را حتی االن نیز می توان در خانواده ها 
مشاهده کرد. تاریخ معاصر ما پر است از جای پای پارسیان در همه عرصه های زندگی 
ف��ردی و اجتماعی. آنهایی که در غربت، ضم��ن حفظ هویت فرهنگی، دینی و میهنی 
خود که کاری بس عظیم و مش��کل است، پیش��رفت کردند. در همه زمینه ها، که می 

تواند آموزه هایی آموزنده برای ما داشته باشد.
چنانچ��ه پیگیر این بخش از پارس نامه بوده اید، نوش��تم که پس از اجازه از روانش��اد 
پدرم به هندوس��تان مسافرت کردم تا ببینم پدر در چند سالی که در بمبئی زندگی می 
کرده در کجا مشغول به کار بوده است که به یک نانوایی رسیدم. پس از دیدن نانوایی 
که پدرم در آنجا س��الها پیش کار می کرد با دوست صمیمی ایشان روانشاد کیخسرو، 
به پش��ت نانوایی رفتیم و از کنار یک رخت ش��وی خانه گذشتیم و از پله ها باال رفتیم 
تا برویم یکی از همش��هریانی که آنجا سکونت داش��ت ببینم، "جهان" و "رشید" ) نام 

مستعار (.
هفت، هشت ساله بودم که گفتند: "جهان"، دختر همسایه ما با پسردایی ندیده اش! که 

مقیم هندوستان است و از ترس سربازی می ترسد بیاید ایران، ازدواج کرده و همین 
روزها می رود بمبئی. یادم هس��ت "جهان"، زار زار گریه می کرد. کم س��ن و سال 
بود و با خواهرم دوس��ت بودند. با هم حرف می زدند و من می ش��نیدم. می گفت: 
نمی خواهم بروم بمبئی و خیلی حرف های دیگر که خواهرم، همه را تایید می کرد. 
وقت��ی از پله ها باال رفتم، روی بالکن کم عرضی که به کوچه کنار نانوایی اش��راف 
داش��ت دو اتاق به موازات هم ساخته شده بود هرکدام حدود ۴۰ مترمربع بود. اتاق 
اول متعلق به "جهان" و "رشید" بود که با دو پسرشان در آن اتاق زندگی می کردند. 
پس��رش روی تختی که در ابتدای ورودی اتاق قرار داش��ت خوابیده بود. "جهان" و 
ش��وهرش به استقبال ما آمدند. تا مرا دید، انگار هنوز بچه کوچک آن روزها هستم. 
در آغوش��م گرفت و زد زیر گریه!. شوهرش با روانشاد کیخسرو ضمن احوالپرسی 
پرس��ید این کیه؟! کیخسرو گفت پس��ر فالنی است که در این نانوایی کار می کرد. 
رشید گفت: چه خوب. ما فامیل هم هستیم. من که تازه از دست گریه های "جهان" 
آزاد ش��ده بودم، او دست مرا گرفت و گفت پدرت خیلی زحمت کش بود و بسیار 
مراعات می کرد. چند سالی که اینجا مشغول کار بود حتی یک دفعه هم نیامد خانه 

ما. اشاره به دور دستها کرد و گفت: بعضی وقتها می رفت آنجا خانه خواهرش.
گفت��م: کجا می خوابید؟ مرا برد لب نرده بالک��ن و گفت: این تخت را می بینی که 
زیر درخت قرار دارد، این تخت مخصوص مدیران این نانوایی است. اگر شب کار 
باش��ند، روز روی آن می خوابند و اگر روز کار باشند شب روی آن می خوابند. در 

حی��رت  این موضوع بودم که "جهان" م��ا را به داخل خانه دعوت کرد. از کنار تخت 
خواب رد ش��دیم و رفتیم داخل. چهار صندلی چوبی و یک میز کوچک قرار داشت. 
روی آن نشس��تیم و هر چهار نفری با هم حرف می زدیم. گفت ش��وهرم مریض است 
نمی تواند برود مغازه. یکی از پسرانم شب و یکی دیگر، روز می رود مغازه و آنجا را 
اداره می کنند. این پسرم که خوابیده، شب کار بوده. جهان گفت: تعارف نمی کنم و 
نمی پرس��م که نوشابه س��رد می خوری یا گرم، تا مثل ایرانی ها تعارف کنی و بگویی 
هیچ کدام! روانشاد کیخسرو گفت: شیر و چای یا میوه بیار که خوبه. پرده وسط اتاقش 
را کنار زد. دیدم محوطه کوچکی به عنوان آشپزخانه پشت پرده است و انتهای آن شیر 
آبی  دیده می شد. وقتی پرسیدم این آشپرخانه شماست! گفت: این حمام ما هم هست 

و البته دستشویی پایین ساختمان و عمومی است.
باور کنید تمام وس��ایل ای��ن زندگی در یک وانت کوچک ج��ای می گرفت. خیلی 
حرف زدیم و پسرش هم بیدار شد به جمع ما پیوست. زبان دری را دست و پا شکسته 
حرف می زد. خیلی جالب بود، اسم من و چند نفر از اهالی محله را می دانست. انگار 
آنها را دیده بود. مادرش گفت: اینقدر از ش��ما ها حرف زده ام که  شوهر و بچه هایم 

شما را می شناسند.
س��اعتی آنجا ماندیم. وقتی از خانه "رش��ید" و "جهان" بیرون آمدیم، یک بار دیگر به 
تخت خواب زیر درخت و مغازه نانوایی نگاه کردم. به آن اتاق و تخت خواب و چهار 

صندلی هم فکر کردم و در دلم گریستم!.
 ش��ادروان کیخسرو دریافت که در درونم چه می گذرد. بدون آنکه حرفی بزند سوار 
ماشین ش��دیم و یک راست مرا برد پذیرش��گاه. خداحافظی کرد و رفت. گفت: فردا 
می بینمت. من ماندم و حکایت زندگی، مهاجرت، وطن، دین، عشق، وظیفه، خانواده، 
کار و هزاران موضوع دیگر. موضوعات اندیش��ه برانگیز. چقدر سخت ولی شیرین به 

مانند تالشی همچون ساده زیستن. 
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