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زن، نگین زمین و شکوه زمانبسیار سفر باید کرد تا ...سپندارمذگان جشن گرفته شد
اسفندگان  آیین جشن 
همزمان با روز سپندارمذ 

امشاسپند از ماه اسفند
روز زن و مادر در تقویم 
ایرانی توسط زرتشتیان 

جشن گرفته شد.

فهرستى خوانده بودم 
نــام کتــاب ها و  از 
هایى که خوب  فیلم 
است هر کس آنها را 
بخواند و تماشا کند.

جانــى  خورشــید 
روزها  ؛  یافته  دوباره 
بلندتــر و عمر شــب 
کوتاه تر مى شــود ؛ 
زمین نفس مى کشد



لى
حلی

ى ت
هش

پژو
ى 

خبر
مه 

هنا
-ما

مه
س نا

پار
-1

39
ن3

هم
- ب

ت
هش

 و 
ت

شص
ره 

شما

2

خبــر

چهاردهمین دوره پیکارهاى جام 
وهمن روزهــاى 21 تا 24 بهمن 
در سالن سازمان و باشگاه جوانان 

زرتشتى یزد برگزار شد.
در ایــن دوره از رقابت ها که در دو رده 
بانوان و آقایان برگزار شد در رده بانوان 
پنج تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتى 
یــزد ، گرد آفرید ، یاران آرمین(الف) ، 

کانون دانشــجویان 
یــاران   ، زرتشــتى 
آرمین (ب) حضور 
داشتند که در یک 
صورت  بــه  گروه 
دوره اى بــه رقابت 
 . پرداختنــد  باهــم 
درپایان تیم سازمان 
جوانان  باشــگاه  و 
زرتشتى توانست به 
مقام قهرمانى دست 
پیدا کند و تیم هاى 
گردآفرید و یاران آرمین (الف) نیز دوم 

و سوم شدند.
برترین هاى رده بانوان نیز بدین صورت 
اعالم شــد : بهترین ســرویس زن: سپیده 
ماندگاریان از تیــم گردآفرید ، بهترین 
پاســور: نــگار جهانگیرى از تیــم یاران 
آرمین (الف) ، بهتریــن توپ گیر: پگاه 
کاویانــى از تیــم کانــون دانشــجویان 
زرتشتى ، امتیازآورترین بازیکن: سپیده 

مالى از تیم یاران آرمین (الف) 
رده آقایان نیز در دو گروه و مابین هفت 
تیم برگزار شد . در گروه یک تیم هاى 
ســازمان و باشــگاه جوانان زرتشتى یزد 
، اشــتاد مریم آبــاد (ب) و همازور و در 
گروه دوم نیز تیم هاى اشــتاد مریم آباد 
(الف) ، باشگاه اردشــیر همتى کرمان ، 

کانون دانشــجویان زرتشتى و پارسیان 
حضــور داشــتند کــه در نهایــت پس 
از برگــزارى دیدارهایــى جــذاب، تیم 
پارسیان توانســت قهرمان این رده شود.
اشــتاد مریــم آبــاد (الف) و ســازمان و 
باشگاه جوانان زرتشــتى یزد نیز به مقام 

هاى دوم و سوم رسیدند.
برترین هاى رده آقایان نیز بدین شــرح 
اعالم شد :بهترین ســرویس زن: خداداد 
نجمى از تیم اشــتاد مریم آبــاد (الف)  ، 
بهتریــن مدافــع: هومــن یزدانــى از تیم 
کانــون دانشــجویان زرتشــتى ، بهترین 
پاسور: شــروین کاووسى از تیم پارسیان 
، بهترین توپ گیر: اشــکان نجمى از تیم 
اشــتاد مریم آباد (الف) ، امتیازآورترین 
بازیکن: فرشاد خدادادى از تیم پارسیان

آیین جشن اسفندگان همزمان با روز 
سپندارمذ امشاسپند از ماه اسفند-روز 
زن و مادر در تقویم ایرانی- توسط 

زرتشتیان جشن گرفته شد.
ســپندارمذ امشاســپند در باور زرتشــتیان 
نگهبان زمین اســت و زمین نماد گرمی و 
رویش و اینچنین است که از دوران کهن 
ایــن روز را جشــن اســفندگان نامیدند و 
روزي شد براي تقدیر از مقام زنان و بانوان.
از روزگاران گذشــته در این روز زنان بر 
تخت می نشســتند و مــردان امور جاري 
زندگی را انجام می دادند و پیشکشــی نیز 

تقدیم زنان می کردند.
ایــن روز در شــهرهاى کرمــان، کرج و 
اصفهان جشــن گرفته شــد و امســال این 
روز بهانه اي بود تا بنیاد فرهنگی «جمشید 
جامسیان» به مناسبت جشن سپندارمذگان و 
روز گرامی داشت زن از مادران توانمندساز 

سپاس داري کند.
اجراي موسیقی، چکامه خوانی و سخنرانی 
پیرامــون جایگاه زن و مادر در گذشــته و 
امــروز، برنامه هاي این آییــن بود که روز 
یکشنبه، 26 بهمن ماه 1393 خورشیدي در 

تاالر خسروي برگزار شد.
 در این جشن که برخی از مادران توانمند 
ســاز حضــور داشــتند، دکتر اســفندیار 
اختیاري، نماینده ي زرتشــتیان در مجلس 
پیرامون جایــگاه زن در فرهنــگ ایرانی 

سخنرانی کرد. 
در پایــان به پــاس صبــوري و مهربانی این 
مادران هدایایی به رسم تقدیر تقدیمشان شد.

اسفندگان در سازمان فروهر  
سازمان فروهر نیز با کمی تاخیر این جشن 
را در روز آدینه یکم اسفندماه برگزار کرد. 
در ایــن روز برنامه هاى متنوعى با کمک 

دانش آموزان و مربیان آموزشــى تدارك 
دیده شده بود.

در این مراسم که دکتر اسفندیار اختیارى 
و رستم خســرویانى نیز حضور داشتند از 
آمــوزگاران کالس دینى قدردانى شــد 
و دانــش اموزان نیز بــه اجراى برنامه هاى 

مختلف فرهنگى وهنرى شاد پرداختند

سازمان زنان و جشن اسفندگان 
مراسم بزرگداشت مقام مادر و زن با همت 
ســازمان زنان زرتشــتى تهران پسین روز 
چهارشنبه بیســت ونهم بهمن ماه در تاالر 

خسروى برگزار شد.
این مراسم با برنامه هاى مختلف فرهنگى و 

هنرى و تقدیر از مادران برگزار شد.

جشــن اســفندگان در دبیرستان 
انوشیروان   

دانش آموزان و مربیان آموزشى دبیرستان 
هــاى انوشــیروان دادگر و گشتاســب به 
مناسبت فرارسیدن جشن اسفندگان ، روز 

زن را گرامى داشتند.
این برنامه با اجراى مراسم نیایش ، نمایش 
، موســیقى ، شاهنامه خوانى ، سرود توسط 
دانش آموزان هر دو مدرســه همراه بود و 
نماینده ایرانیان زرتشتى در مجلس ، فرنشین 
انجمن زرتشتیان تهران و جمعى از همکیشان 

نیز نظاره گر این برنامه ها بودند.
 همچنین برنامه هاي بزرگداشت دیگري 
نیــز در مهد کــودك ها و ســایر مدارس 

زرتشتی برگزار شد.
در یزد کمیســیون بانوان این جشن را با 
گهنبارخوانی براي ســالمتی تمــام بانوان 
،خوانش شاهنامه و برنامه هاي سخنرانی و 

موسیقی برگزار کرد.
در این روز در برخی دیگر از روستاهاي 
زرتشتی نشین نیز جشن هایی برگزار شد.
در شیرازجشن اسفندگان چهارشنبه 29 
بهمن ماه در تاالر «روانشــاد یزدانى» شهر 
شیراز آغاز شد و مجرى برنامه، از جایگاه 
واالى مادر و اینکه تمام راه ها به عشق مادر 

ختم مى شود، سخن گفت.
در ادامه گاتاخوانى انجام شد. سپس پروین 
دهموبد، هموند کمیســیون بانوان انجمن 
زرتشتیان شــیراز و هماهنگ کننده ى این 
جشن در سخنانى به بیان گزارش عملکرد 
یکساله  و بیالن مالى این کمیسیون پرداخت.
پخــش نمایه هایــى به منظور نشــان دادن 
ارزش وجــودى مادر ،اجــراى رقص باله 
،چکامه سرایی و.. از دیگر برنامه هاى این 

جشن بود.

جـام وهــمن بـرگـزار شـد

با هدف بزرگداشت مقام زن

سپنـدارمـذگـان جـشن گـرفته شـد

مراسم ســدره پوشى دسته جمعی  
چهار نفر از دانش آموزان مدرسه 
جمشید جم و رستم آبادیان بیست 

ونهم بهمن ماه برگزار شد. 
دراین آیین باشــکوه کــه با حضور جمع 
زیــادي از همکیشــان،جمعی از دانــش 
آموزان جمشــید جم و رســتم آبادیان و 
معلمان آنان در تاالر خسروي برگزار شد، 
فرنام کاویانى ، پارسا مژگانى ، کوروش 
فرهى از دبســتان جمشــید جــم و فرهاد 
پوالدى درویش از مدرسه رستم آبادیان 

به جمع بسته کشتیان پیوستند.
 دراین آییــن، دکتر اســفندیار اختیاري 
نماینــده زرتشــتیان در مجلس شــوراي 
اســالمی از اهمیت مراسم سدره پوشی و 
پوشش سدره و بستن کشتی به عنوان نشانه 
بیرونی زرتشتیان گفت. دیگر سخنران این 
نشست خانم خادم بود .اجراي موسیقی از 

دیگر برنامه هاي این مراسم بود.

سدره پوشى دسته جمعى 
دانش آموزان برگزار شد 
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* انتخابات گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران پیش روى است 
انجمن زرتشــتیان تهران از برپایى مجمع همگانى عــادى  و برگزارى 

انتخابات گردش آینده انجمن خبر داد. 
انتخابات گردش 43 انجمن زرتشــتیان تهران در تاریخ 22 اسفندماه از 
ساعت 9 بامداد در جشنگاه خسروى برگزار خواهد شد. مجمع عمومى 
این انتخابات در روز 15 اسفند ماه در سالن خسروى برگزار مى گردد.

دستورجلسه این مجمع عبارت است از : انتخاب هیئت رئیسه گرداننده 
مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران به 
منظور انتخاب 21 نفر عضو اصلى و 7 نفر عضوعلى البدل هیئت مدیره، 
اخذ مجوز ثبت نام افراد مشــمول تبصره یک ماده 11 اساسنامه جهت 

کاندیدا شدن در انتخابات گردش 43 انجمن. 
* برگزاري همایش اله آباد ي ها  

بیست و ســومین همایش همازوربیم اله آباد با همت انجمن این روستا 
در یزد برگزار شد.

در این برنامه دکتر اسفندیار اختیارى نماینده ایرانیان زرتشتى ، گروهى 
از مقامات شهرستان زارچ وهمکیشان حضور داشتند.

 این برنامه با ســخنرانی،اجراي موسیقی  و برنامه هاي هنري شاد همراه  
بود و در پایان نیز از باشندگان پذیرایی شد.

* رقابت در ساخت سازه هاي ماکارونى 
مسابقه ســازه ماکارونى که از ســوى کانون دانشــجویان زرتشتى در 
راستاى اهداف همایش علمى زرتشتیان سراسر کشور برگزار مى شود 

، امسال نیز در شهر یزد برگزار شد.
این رقابت ها درســالن قاسم آباد برپا شد و این نتایج بدست آمد:گروه 
نخســت:  آذرخش مرکــب از :رامبد نجمى،شــهرزاد باســتانى،بهنام 

بلیوانى،آرمان جمشیدى،سامان بهرامى
گروه دوم: توپچى ها مرکب از:شاهین پیر غیبى،آبتین بهرامیان،رکسانا 

ایرجى،دیبا دهموبد
گروه سوم: انجمن یانشــوران مانتره مرکب از:خداداد نجمى،مهرنوش 

منوچهرى،آیدا جمشیدى،آناهیتا زرندى،نوشین شهرت،سامان فرودى
* مراسم پرسه همگانى برگزار شد

مراسم پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه در همه شهرهاي زرتشتی نشین 
برگزار شــد. در تهران این مراســم با حضور همکیشان در تاالر ایرج و 
اوستا خوانی موبدان از ساعت 8 تا 11 برگزار شد ، سپس همکیشان در 
آرامگاه حضور یافتند . در یزد مراسم اوستا خوانی در آرامگاه با حضور 
دکتر اسفندیار اختیارى برگزار شد. در سایر شهرهاي زرتشتی نشین نیز 
آیین پرســه همگانی با حضور همکیشان در آرامگاه ها و آرامش باد به 

بازماندگان برگزار شد.
* آیین گشت در روستاهاي زرتشتی نشین

آیین گشت مهر ایزددر روستاهاي چم ،مبارکه و زین آباد برگزار شد. 
در این مراســم همکیشــان با نواي دف و ســرنا بر در خانه ها رفتند و با 
آرامش باد به درگذشــتگان و آرزوي تندرســتی و شادمانی براي افراد 

حاضر آیین گشت مهر ایزد را برپا کردند . 
در چم مردم در زیارتگاه سرو چم حضور یافتند و مراسم اوستا خوانی 
برگزار شد. در زین آباد و مبارکه نیز این مراسم در آتشکده برگزار شد.

* رقابت هاي پرتاب حلقه در ستی پیر
کمیســیون ورزش زرتشتیان اســتان یزد روز اشتاد ایزد و بهمن ماه مسابقه 
پرتاب حلقه را در ســتى پیر برگزار کرد.نفرات برتر این رقابت ها عبارتند 
از:رده آقایان بزرگسال : بهنام بهمردى، رده بانوان بزرگسال : فرحناز بمانى ، 

رده نوجوانان : سپهر کدخدایان
* برگزاري جشن فجر با حضور اقلیت هاي مذهبی

مراســم جشنى به مناسبت دهه فجر با حضور نمایندگان ادیان توحیدى 
در هتل انقالب تهران برگزار شد.

در این مراســم على یونسى دســتیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و 
اقلیت ها ، على جنتى وزیر فرهنگ وارشاد اسالمى ، عباس صالحى معاون 
وزارت ارشاد ، اســفندیار اختیارى نماینده ایرانیان زرتشتى در مجلس ، 
سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس به ایراد سخنرانى پرداختند.

هموندان انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان نیز به عنوان نمایندگان 
زرتشتیان در این مراسم حضور داشتند.

* سالمندان زرتشتی در آدریان بزرگ
اشتاد ایزد ، روز  دیدار ودوستى و ورزش با سالمندان زرتشتى با حضور 
همکیشان عالقه مند و به همت خانم شیرین خوبچهر در آدریان بزرگ 

گرامى داشته شد. 
در این برنامه پس ازسرایش نیایش تندرستى توسط پوران حکیم ،  مژده 
وصالى سرپرست و مربى کمیته یوگا در آدریان بزرگ در مورد عوامل 
بروز گردن درد ســخن گفت و همکیشــان را با انجام  تمریناتى جهت 

پیشگیرى از بروز گردن درد آموزش داد. 
در بخش تغذیه ســالم  پروین خسرویانى کتابى رادر مورد فواید  گیاه 
خوارى به همکیشان معرفى نمودندویک جلد آن را به کتابخانه آدریان 
بزرگ اهدا نمود ومهرى غیبى مطالبى را در مورد فواید گیاه زنجبیل و 

روش تهیه چاى زنجبیل به آگاهى همکیشان رساند.

خــبرهاى کوتاه
خبــر

همازورى انجمن ها و ارگان ها ي زرتشــتی براي 
بهبود و پیشرفت جامعه زرتشتی

نماینده زرتشتیان در مجلس شوراي اسالمی: 
گلستان ایران با همه گل هایش زیباست

ایجــاد بانــک اطالعات 
شناســایی  کارت  و 
یکســان،تاکید بر جایگاه 
شوراي  اساســی  و  مهم 
زرتشــتیان  اختالف  حل 
و توضیح جایــگاه آن و 
هاي  نشســت  برگزاري 
اجتماعی  هاي  آســیب 
از  هــا  انجمن  توســط 
بیست  محورهاي  جمله  

و ســومین نشست انجمن ها 
و ارگان هاي زرتشتی سراسر 

کشور است.
بیســت و سومین نشســت انجمن 
ها و ارگان هاى زرتشــتى سراسر 
کشــور با هــدف ارایــه گزارش 
عملکــرد کارگــروه هــاي فعال 
و برنامــه ریــزي بــراي اجــراي 
اقدامات تازه و هماهنگی بیشــتر 
میــان ارگان هــا و انجمــن هاي 
سراسر کشــور در پردیس دانش 

مارکار یزد برگزار شد.
رســتم  دکتــر  جلســه  ایــن  در 
خسرویانى رییس انجمن زرتشتیان 
تهران بــا خیر مقدم بــه حاضران، 
تاریخچه کوتاه و عملکرد انجمن 
زرتشتیان تهران را ارائه و سپس به 
مشــکالت مربوط به انجمن اشاره 
کرد . در این زمینه روساى انجمن 
هــا آمادگى خود را براي همراهى 
با انجمن زرتشتیان تهران براى رفع 

مشکالت همکیشان اعالم کردند.
 در ایــن نشســت، کارگروه دینى 
گــزارش کارهاى انجام شــده از 
قبیــل تدوین و چــاپ کتاب هاى 
دینى و اوســتا، امتحــان هماهنگ 
دینى، ارائه بسته هاى فرهنگى و... 

را ارائه داد. 
کمیســیون دینــى زرتشــتیان یزد 
نیز بــا ارائه گــزارش عملکرد، از 
برگزاري سدره پوشى دسته جمعى 

در تابستان خبر داد.
کمیســیون ورزش اســتان یزد در 
رابطه بــا ورزش همگانــى و ارائه 

برنامــه هــاى ورزشــى در جامعه 
زرتشــتیان گزارشــی ارائه کرد و 
مقرر شــد تــا کارگــروه ورزش 
توسط کانون دانشجویان زرتشتى 
هرچه ســریع تر تشــکیل جلســه 
دهد و با بررســى مشــکالت جام 
هاى ورزشــى، آنها را ساماندهى 
کرده و حداقــل یک تقویم منظم 
با حضــور کلیه تیم هــا و انجمن 
ها تنظیم کنند. کمیســیون ورزش 
استان یزد نیز در  جلسه اى، برنامه 
ریزى یکپارچه اى در زمینه ورزش 

همگانى داشته باشد.
گــزارش اقدامــات انجــام شــده 
گروه مددکارى یسنا توسط آقاى 
شاهرخ باســتانى ارائه شد. وى در 
ایــن زمینه به آمــوزش و حمایت 
هــاى الزم در جهت بهداشــت و 

درمان تاکید کرد.
 همچنین مقرر شــد تا هر انجمنى 
حداقل یک برنامه در طول یکسال 
در زمینــه آمــوزش آســیب هاى 

اجتماعى ارائه و برگزار کنند.
بررســى ظرفیــت قانونى دســتور 
جلســه بعدى بود. نماینده ایرانیان 
زرتشتى با مرورى بر قوانین اصلى، 
مجددا بر استفاده از ظرفیت قانونى 
اشــاره کرد. وى ســپس به ماده 4 
قانــون حمایت از خانواده اشــاره 
کرد. در تبصره مــاده 4 به دعاوي 
اشخاص موضوع اصول دوازدهم 
(12) و سیزدهم (13) قانون اساسی 
حســب مورد طبــق قانــون اجازه 
رعایت احــوال شــخصیه ایرانیان 

محاکم مصوب  در  غیرشــیعه 
1312/4/31 و قانون رسیدگی 
به دعــاوي مطروحــه راجع به 
تعلیمات  و  شــخصیه  احــوال 
ایرانیان زرتشتی، کلیمی  دینی 
و مســیحی مصوب 1372/4/3 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

رسیدگی می   شود.
عالــی  مراجــع  تصمیمــات 
اقلیت هاي دینی مذکور درامور 
حسبی و احوال شــخصیه آنان از 
جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط 
بــدون رعایت  محاکــم قضائــی 
تشریفات، تنفیذ و اجراءمی  شود. 
نماینده ایرانیان زرتشتى تاکید کرد 
که باالترین مرجع عالى این قانون 
شــوراهاى حل اختالف زرتشتیان 
مى باشد و موارد اصالحى آن نیز 
باید به تصویب نشســت انجمن ها 
رسانده شــود. در این زمینه تاکید 
شــد که چنانچه نظر یا پیشنهادى 
وجــود دارد، انجمــن هــا بــراى 
شــوراى حل اختالف زرتشــتیان 
یــزد ارســال نماینــد. توضیحات 
قوانیــن جدید مالیــات و معافیت 
هاى قانونــى بخش دیگرى از این 

نشست بود.
هماهنــگ  شناســایى  کارت 
زرتشــتیان دستورجلسه بعدى بود 
در این زمینه ضمن برشمردن نحوه 
صدور کارت شناســایى زرتشتى 
در شهرها و انجمن هاى مختلف، 
قرار شد انجمن ها در رابطه با شیوه 
نامه شکل گیرى بانک اطالعات و 
کارت یکســان، بررسى و نظرات 
خود را ارســال نمایند تا در جلسه 

بعدى مطرح شود
جامعــه  ســایت  انــدازى  راه 
متخصصین زرتشتى با نام هوخت 
به اطالع اعضا رسانده شد و مقرر 
شــد تا کلیــه انجمن ها بــه اطالع 
اعضاى خود برسانند تا فعال تر از 
گذشــته به کار خود در این زمینه 

ادامه دهد. 

دکتــر اســفندیار اختیارى 
ادیان  مشــترك  نشست  در 
فرهنگ  گفــت:  توحیدى 
ایرانی  نقطه مشــترك تمام 

ایرانیان است.
نماینــده ایرانیان زرتشــتى با بیان 
اینکــه برخى رفتارهــاى دینى در 
بســتر فرهنگ نیز تغییر مى کند، 
که  همجوار  گفت:در کشورهاى 
افــرادى اعمالى خالف انســانیت 
انجام مــى دهند نیز ادعاى پیروى 
از ادیان الهى دارند ولى این شیوه 
ایرانى  تفکر هیچــگاه در تفکــر 
جایى نداشته است زیرا انسانیت و 
احترام به انسان، محور تفکر یک 

ایرانى و فرهنگ ایران است.
اختیــارى با برشــمردن تنوع قوم 
و دیــن در ایران ادامه :گلســتان 
ایران با همه گل هایش زیباست و 

گلستان تک  رنگ زیبایى ندارد، 
بنابراین باید در برابر تمام کسانى 
که مى خواهند گلســتان ایران را 

تک  رنگ کنند، ایستاد.
 نماینده ایرانیان زرتشتى در ادامه 
به نیاز همبستگى بیشتر از گذشته 
ایرانیان اشــاره کــرد و گفت: ما 
باور داریــم توهین بــه هر کدام 
از پیامبران الهــى، توهین به همه  
آن ها اســت و باید بــر روى این 
موضوع بیش از پیش تاکید کرد.
وي در پایــان با یادى از شــهید 
مهرداد فرارونى، شهدا را نمادى 

از همبستگى ایرانیان دانست.
در ایــن نشســت دکتــر صالحى 
معاون فرهنگى وزارت ارشاد نیز 
در ســخنانى بر زندگى مسالمت 
آمیز ادیــان گوناگــون در طول 
تاریخ ایران اشــاره کرد و آن را 

ریشه در فرهنگ ایران دانست.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
ویــژه   دســتیار  یونســى،  علــى 
رییس جمهــور در امــور اقوام و 
اقلیت ها نیز بر عدم نســل کشــى 
و قوم کشــى در ایــران در طول 
تاریــخ اشــاره کــرد و آن را از 
فرهنگ مقابله با خشونت ایرانیان 

دانست.
وى گفــت: در ایــران اقلیــت و 

اکثریت نداریم
دکتر مره صــدق نمایده کلیمیان 
در مجلس، یوناتن بت کلیا نمایده 
آشــوریان در مجلــس و نماینده 
کشــیش ارامنه نیز در سخنانى بر 

یکپارچگى ایران تاکید کردند.
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گزارش

بسیار سفر باید کرد تا...

فهرســتى خوانده بــودم از نام 
کتاب هــا و فیلم هایى که خوب 
اســت هر کس آنها را بخواند و 
تماشــا کند. در ذهنــم از جمله 
ســرزمین هایى بود و هست که 
خوب اســت هر کس به آن سفر 
از آدم هایى که  کند. شنیده ها 
به آنجا سفر کرده اند برایم چشم 
انــدازى را تصویر کرده بود که 
در نظرم سفر به آنجا آنقدر برایم 
داشتم  قصد  که  نمود  مى  دشوار 
اما  اکتفــا کنم  به شــنیده هایم 
پاییز  پایانى  روزهاى  در  باالخره 
اسباب سفر مهیا شد و با عده اى 

راهى شدیم.

ورود به سرزمین 72 ملت
شهره اســت به سرزمین 72 ملت که البته 
گویــا از شــماره ملت هایى کــه در این 
ســرزمین زندگى مى کنند خارج است. 
در مســیر فرودگاه بــه خانــه اى که در 
طول سفر زحمت میزبانى ما را با مهربانى 
پذیرفتــه بود، آنچه از داخل ماشــین مى 
دیــدم چندان تفاوتى بــا تصویر ذهنى ام 
نداشت. خیابان هاى کثیف و دریغ از هیچ 
سطل زباله اى، گاو، خوك و سگ هایى 
که گوشــه خیابان ها یا بى رمق خوابیده 
بودند یا در زباله ها مى چریدند، گدایان 
مفلوك که در فواصل کوتاهى خودشان 
را به پنجره ماشین مى چسباندن، سرپناهى 
از نایلون و ریســمان و گونى در حاشــیه 
خیابــان، بچه هاى برهنــه و حتى عریان، 
هواى شــرجى با بوهاى ناخوشایندى که 
مشــامت را مى آزرد، صداى ممتد بوق 

ماشین و موتور و ....
آزادى خاص

آزادى، واژه اى کــه هنوز و تا همیشــه 
به  مردمــان جوامع گوناگــون  تاریــخ 
تعریــف واحد و جامعى از آن دســت 
نمــى یابنــد و همچنــان به نــام آزادى 
جنــگ افزارهــا در میدان نبــرد آتش 
پرتاب مى کنند. آنچه که در این ســفر 
کوتاه درباره مردمان این سرزمین توجه 
مرا به خود جلب کرد همین آزادى بود 
برابــر بر تعریفــى که برخــى مواقع در 
ذهنــم دارم.آزادى یعنــى هرکس مى 
توانــد آنگونه که مــى خواهد زندگى 
کند تا جایى کــه مانع و مزاحمى براى 

دیگرى نباشد.
اینجا هیچ کس از دین تو نمى پرســید. 
به یــاد حرف اســتادى افتــادم که مى 
گفت مردم پى گذران زندگى خویشند 
بى آنکه باورهایشــان برایشــان امتیاز یا 
محرومیت باشد. یادش بخیر مى گفت: 
مى بینى کسى از جیبش تندیسى چوبى 
در مــى اورد و بــه آن اداى احترام مى 

کند با این باور که خدایش است. 
آنچــه در هنــد دیدنــى اســت انبــوه 
زیارتگاه هاى متعدد اســت از مســجد 
و کلیســا و آتشــکده تا انواع بیشمارى 
از معابــد خدایــان. جالــب اینکه وقتى 
با دو نفر هم صحبت مى شــوى شــاید 
هیچ از خدا و باور دیگرى نداند و هیچ 
اصرارى هم به دانســتن نــدارد. به قول 
تمثیل معروف عیسى به دین خود است 

و موسى به دین خود.
جالــب اینکه هیچ کس به هر پوششــى 

که باشــد به دیگرى نگاه سوال برانگیز 
یا ... نمى اندازد، زنى با چادر و روبنده 
مشــکى کنار خانمى که لباس ســاحلى 

پوشیده مى نشیند بى آنکه....
آرامش

صداى ممتد بوق کالفه ام 
کرده بــود. اما وقتى دقت 
کردم به رانندگى شگفت 
دوچرخه  و  گارى  انگیــز 
و ســه چرخــه و موتور و 
ماشــین و کامیون در یک 
مســیر نه چندان عریض و 
بود  جالب  برایم  طرفه  دو 
مــردم بدون هیچ  این  که 
چراغ قرمز و خط کشــى، 
نیمه  تــا  نه  پلیســى،  پل و 
از پنجــره بیــرون مى ایند 
و ناســزا نثــار دیگرى مى 

کنند، نــه حتى تصادف مــى کنند که 
بخواهنــد با قفل فرمان و ... دســت به 
یقه شــوند و اگر بر اثر تصادف آسیب 
ندیــده انــد در نــزاع درگرفته بر ســر 

بیمارستان شوند! راهى  تصادف 
این شــاید نوعى آرامش و خونســردى 
بود که در خیابان ها و مراکز خرید میان 
راننــدگان و حتى اهالى کســب و کار 
هم آشــکار بود. همین باعث شد که به 
صــداى ممتد بوق ها عــادت کنم و در 

شیوه رانندگى شان حیرت زده بمانم!
برابرى زن و مرد

از همــان ورود بــه فــرودگاه و دیدن 
مامــوران زن تــا زنانــى کــه در پمپ 
بنزیــن مامــور بودند تــا... برایم جالب 
بود که زنــان در هر زمینه 
اى آنگونه که جویا شــدم 
مدیریــت  و  ریاســت  از 
در صنایــع و ارگان هــاى 
رسمى و دولتى تا کارهاى 
خدماتــى تا مشــاغل آزاد 
با مردان  بى هیچ تفاوتــى 
مشــغول به کار بودند. این 
یعنى تقســیم برابر وظایف 
اجتماعى میــان زن و مرد 
که کامال متفاوت است از 
فرهنگ آشناى من که مى 
گوید مرد نان آور است و 
کودك مى آموزد که بابا نان داد و زن 
کدبانوست، با هر گونه توانایى علمى و 

ذهنى که دارا باشد.
و باز فرهنگ آشناى من به یاد دارد زن 
کدبانویى که رداى شاهانه به تن کرده 

بزم عروسى
یکــى از بهانــه هــاى این ســفر مهمان 
شدن به جشن عروسى هم بازى دوران 
کودکى ام بود. ســه شبانه روز جشن و 
آیین هایــى که برگزار شــد برایم زیبا 

و خاطره انگیز بود. ما مهمان عروســى 
پارســیان هند بودیم. همان زرتشــتیانى 
که از ایران براى حفظ بقاى باورهایشان 
مهاجرت به ســرزمین هند را چاره ساز 

پنداشتند. 
پارســیان هند و یا زرتشــتیان ایران، بى 
تردیــد همــه از یک جامعــه باورمند با 
فلسفه اى استوار برگرفته از آموزه هاى 
اشوزرتشــت هســتند. باورهایى نهادینه 
و بى زوال همچون ســه اصل اندیشه و 
گفتار و کردار نیک داشــتن. بى تردید 
عامل مهاجرت در یک برهه بحرانى از 
زمان نمى تواند موجب گســیختگى در 

باورهاى بنیادن شود.
همچنــان که برخــى آداب و رســوم 
فرهنــگ  از  متاثــر  ایــران  زرتشــتیان 
حاکــم بر جامعه بوده اســت، آداب و 
رسوم پارســیان نیز بى تاثیر از فرهنگ 
جامعــه هند نمانده اســت. ســه شــبانه 
روز جشن شــامل آیین هایى بود نظیر 
مهمانــى خانواده داماد کــه به نوعى با 
پاگشا کردن عروس و پیشکش کردن 
بــه عروس و  هدایایى براى شــادباش 
داماد و خویشــان نزدیک، همراه بود. 
روز دوم و کاشــتن درخــت زندگــى 
در خانه پدرى عروس کــه آیینى زیبا 
بود. نشــاندن نهال میوه به نشــانه ریشه 
دار بودن زندگــى و برقرارى و به ثمر 
نشستن آن است. شــب دوم و مهمانى 
خانواده عروس که براى آشنایى بیشتر 
خانواده ها در یــک مهمانى خودمانى 
بود. روز ســوم و مراســم اوستاخوانى 
که جداگانه توســط موبــدان در خانه 
پــدرى براى عــروس و داماد اجرا مى 
شــد و پیش درآمدى بود بــراى آیین 

گواه گیرى.
شب سوم که جشــن عروسى با برگزارى 
آیین گــواه گیرى آغاز شــد. آیین گواه 
گیرى که بــا آدابى کم وبیــش متفاوت 
توســط موبدان به انجام رسید اما آنچه در 
بنیاد برقرار بود آیینى یگانه براى برقرارى 
پیوند همســرى بود. آیینى با همان ســفره 
نمادین که نشانه هاى از مهر و آشتى میان 

سر و همسر را در بر دارد.
آنچه که در این جشــن عروسى دوست 
داشتنى بود و شاید ما آن را فراموش کرده 
ایم، على رغم آذین بندى باشکوه مکان 
برگــزارى عروســى و پذیرایى در خور، 
سادگى و آرامش میزبانان به ویژه عروس 
و داماد بود که جشــن را به یک مهمانى 
بزرگ خانوادگى و دوستانه تبدیل کرده 
بود که صمیمیت و گرماى آن بزم را در 

سایه تجمالت قرار نداده بود.
بهانه اصلى

خواســته بودیم تا بهانه اصلى ســفرمان 
را در پایان به انجام برســانیم تا آسوده 
از محدودیــت زمانــى باشــیم. راهــى 
منطقه اودواره شــدیم، روستاى ساحلى 
که ســاکنان آن پارســیان هند هســتند. 
اودواره محــل قرارگیــرى آتش بهرام 
است که از ایران از آتشکده آذربرزین 
مهر خراســان، یکى از ســه آتشــکده 
بزرگ ایران زمین در دوران ساسانیان، 
به هند برده شده است. آتشى که اولین 
بار و بعد از خروج از ایران، در سنجان 

تخت نشین شده،
 ادامه در صفحه 5

*بازار میوه فروشان

منطقه  راهى 
اودواره شدیم، 

روستاى ساحلى که 
ساکنان آن پارسیان هند 
اودواره محل  هستند. 
بهرام  قرارگیرى آتش 

است که از ایران از 
مهر  آذربرزین  آتشکده 
خراسان  به هند برده 

شده است. 

*درگاه ورودى اودواره
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ادامه از صفحه 4
 ســپس به وانســدا، ناوســرى و بولسرا  
منتقــل و در ســال 1742 میــالدى بــه 
اودواره برده شــده اســت. اودواره از 
ســوى یونســکو در فهرســت میــراث 

جهانى نیز به ثبت رسیده است.
اینها را شــنیده بــودم و خوانده بودم. 
وارد کوچــه کــم عــرض که شــد، 
ماشــین توقف کرد و راننده گفت که 

منتظرمــان مى ماند. روى تابلو نوشــته 
شــده اســت که بردن هرگونه وسیله 
دوربین  و  موبایــل  نظیر  الکترونیکــى 
به درون حریم آتشــکده ممنوع است. 
وسایلمان را داخل ماشین مى گذاریم 
و وارد مــى شــویم. ســمت راســت 
ورودى ســالنى اســت کــه وارد مى 
شویم. ظرف هاى کوچکى هست که 
بایــد از آب درون ظرف هاى بزرگى 
شــبیه به کوزه که آنجا گذاشــته اند، 
آنها را پر کرد و دســت و رویمان را 
شســتیم. ســپس به نو کردن و بســتن 
کشتى ایســتادیم، بعد از همراهانم هر 
کس چوب صندل خواســت خرید و 
چند نفرى هم به نیتى که داشــتند فتیله 

روغن سوز را روشن کردند. 
بــه ســمت پلــه هــاى ورودى رفتیم، 
صــداى زنــگ بلند شــد. دنگ دنگ 
دنــگ، صدایى که تغییــر گاه هاون به 
رپیتون را خبر مــى داد. صداى زنگى 
که از دیرباز گذران زمان را به مردمان 
خبــر مى داده، با تــن و جامه پاکیزه و 
سرپوشــیده، قدم به درون گذاشــتیم. 
هواى دیگرى بود. بوى خوش مشــامم 
را پر کــرد. جلوتر رفتم، گرماى آتش 
گویى تــا عمق وجــودم را گرم کرد. 

نــواى اوســتاخوانى موبــدان فضا را 
پــر کرده بــود. گاه نیمروز رســید و 
موبــدان آتــش را با هیــزم و صندل 
خوراك دادند. آتش فروزان شــعله 
برکشــید و چشــمانم در رقص سرخ 
و زرد شــعله هایش خیره ماند. هواى 
دیگــرى بود، آنچنان کــه بى اختیار 

اشک از چشمانم فرو غلتید. 
چــه رازآلود اســت تاریــخ و عجب 
سر بمهر است گذران بى امان زمان. 
آنچه آتشــى را هــزاره هــا فروزان 
و نامیــرا نــگاه مى دارد. آتشــى که 
از ســرزمینى تا فرســنگ ها آنسوتر 
مى برندش تا حرمتــش را نامحرمان 
نشــکنند و بــه یــادگار از ســرزمین 

مادرى برقرار بماند.
دســت هایم را باال گرفتم تا بخواهم 
اما این بار هوایــى را که در این حریم 
پــاك و روشــن نقــس مــى کشــیدم 
خواســته هــا را از خاطــرم بــرده بود، 
شــاید هم آنقدر خواســته هایم فراوان 
بودند که با هجــوم واژه ها به ذهنم از 

خواستن درماندم. 
نفســى عمیق کشیدم تا حرارت و عطر 
هواى آنجا را تا عمق وجودم فرو برم. 
دســت هایم گرماى آتش را در مشت 

گرفــت و چشــمانم خیــره مانــد میان 
فروغ بى زوالش. خواســتم تا سرشــار 
شــوم از گرماى گرمابخشــش، فروغ 
روشــنگرش، پاکى بى زوالش و ابهتى 
به پشتوانه تاریخ مردمان یک سرزمین، 
ابهتى به پشــتوانه فلسفه اى نا گسستنى 
کــه هیچ تاراج و عصیانى نمى تواند به 

آن دست اندازى کند. 
آتــش، چــه نمــاد زیبایى، سرشــار از 
روشــنى و گرما و پویایــى و پاکیزگى 
و به فراز رفتن. معانــى که نیازى به آن 
نیست که واژه ها را به تعریفش بکشانى 
تنها کافى اســت اندکى درنگ کنى و 

اندیشه ات را بگذارى تا پرواز کند.
باید رفت

آنجا صــداى عبور زمــان را که تیک 
تاك مــى کرد نمــى شــنیدیم. دیگر 
وقت رفتن بــود. همچنان که در باورم 
نمى گنجید که اســباب سفر و رفتن به 
این دورترین زیارت مهیا شود، هنگام 
بازگشــت در ذهن پرســیدم که شاید 
دیگر هیــچ جاى زندگــى ام براى بار 
دومى بــه آنجا نروم و شــاید هم.... به 
هر روى ســعى کردم تــا ذهنم را آرام 
کنم و مهار افکارم را به دســت گیرم، 
تنها توانســتم نام عزیزانــم را از خاطر 

بگذرانم، و بعد سپردم، سپردم به همان 
که بى آغاز و بى انجام است، همان که 
ناگفته شــنیده و نانوشته خوانده، همان 
که تردیدى در تدبیرش نیســت، همان 
که یگانه اســت، یگانه اى بخشــنده و 
بخشایشــگر و مهربــان. همــان که آن 
حریم پاك و آن آتش پر فروغ ســبب 
ساز خلوتى اســت براى از او خواستن 
و به او ســپردن، اهورامزداى یکتا و بى 

همتا
از در بیرون آمدیم، ســالنى بود که به 
دیوارهایــش عکس هایــى از بزرگان 
پارســى را آویخته بودند. چراغ هایى 
که به جاى المپ در آنها شمع گذاشته 
بودند و حلقه هایى از گل یاس به آنها 
آویخته بودنــد، یادم مــى آید که هر 
کس از اینجا برایم گفته بود، تصویرى 
زیبا از شب اینجا را برایم مجسم کرده 
بــود. زمانــى که بــدون هیچ روشــنى 
مصنوعى و الکتریکى، تنها با نور شمع 

فضاى اینجا روشنى ملیح مى گیرد.
بیرون رفتیم و چند عکس یادگارى از 
ورودى اودواره گرفتیم و راهى شدیم.

برداشت دیگر
اینکــه بخواهــى اصلــت و عناصــرى 
که هویت مــى بخشــند را حفظ کنى 
زیباســت. زیباتــر اینکــه میــراث دار 
فرهنــگ و آمــوزه هاى پیــام آورى 
هســتیم که رســمش بر پایه فرشکرد و 
تــازه گردانى جهــان در گردونه زمان 
اســت. پس بایسته اســت که سنگینى 

کهنگى  غبار  و  گرد 
هــا را از آثار اصیلى 
که نشــانگر هویتمان 
بى  بزداییــم،  اســت 
به  بى گــدار  آنکــه 
آب بزنیــم و بــه نام 
فرشــکرد آنها را در 
تجمل  سایه  تاریکى 

گرایى گم کنیم.
اســت کــه  خــوب 

بســازد  برایت  تا مجالى  باشــد  جایى 
کــه فــارغ از تیــک تیــک صــداى 
دوربین هــا و زنگ هــاى گوناگون 
اما  بنشینى.  به خلوت  اندکى  گوشــى 
خوب هم هســت اگر کتاب ها را در 
کتابخانــه چوبى نو مرتب و آراســته 
را  رنگارنــگ  هــاى  کاله  بچینــى، 
نیمکــت هاى چوبى  ســامانى بدهى، 
کهنــه را بــا همــان ســبک و طــرح 
قدیمــى نو کنى، کفپــوش موکتى را 

با نوعى که به ســبک بنا بى تناســب 
و.... کنى  نباشد عوض 

زیباست که جامعه زررتشتى در هر زمان 
و در هر ســرزمینى جامعه اى سرمایه دار 
بوده است، حتى اگر گاهى خود سرمایه 
هایش را نادیده انگاشــته، و زیباست که 
همین جامعه هنر آن را داشــته باشد که 
فرشــکرد را به درستى به عمل درآورد، 
رهــا از کهنگى ها و دور از تجمالت پر 
گیر و دار. زمانى کــه جامعه مان با همه 
پشتوانه اســتوار باور و فرهنگ، سرمایه 
هــاى عظیم مادى و انســانى اش را پاس 
بدارد آنگونه که متناسب با گذران زمان 
به پیش بــرود، زمانى 
اســت که مــى توان 
میراث  حــق  گفــت 
دارى نیاکانمــان را به 
جا آورده ایم. نیاکانى 
که رنــج دوران را به 
بهــاى جــان خریدار 

بودند.
خداحافظ

کوتــاه  ســفر  عمــر 
اســت. ســفرمان به ســر آمــد و راهى 
سرزمین مادرى مان شــدیم. سرزمینى 
که حتى اگر به هــر عذر و بهانه اى از 
آن هجرت کنى چنان خاکش در دلت 
ریشــه دوانده که هیــچ گاه نمى توانى 
از آن حذر کنــى. یعنى آنکه هر جاى 
جهان باشــى نام ایران را در هر خبرى 
و از هــر زبانــى که بشــنوى رو بر مى 
گردانى و با تمام حواست به آن گوش 

مى دهى.

*آذین بندى جایگاه عروس و داماد، پبش از ورود

اینکه بخواهى اصلت و 
عناصرى که هویت مى بخشند را 
حفظ کنى زیباست. زیباتر اینکه 
میراث دار فرهنگ و آموزه هاى 

پیام آورى هستیم که رسمش بر پایه 
فرشکرد و تازه گردانى جهان در 

گردونه زمان است.

*از خدایان هندو *طبیعت هندوستان
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دینى

خورشــید جانــى دوباره یافتــه ؛ روزها 
بلندتر و عمر شــب کوتاه تر مى شود ؛ 
زمیــن نفس مى کشــد و دوباره ضربان 
زندگى تند مى شــود . زنده شدن زمین 
و درخشیدن زندگى در فرهنگ ایرانیان 
بــا زن پیوندى دیرینه دارد و زمین و زن 
و زندگى به هم پیوســته هستند . احترام 
به زنان در ایران ریشــه هایى عمیق دارد 
. از زمان پرستش ایزدبانوهایى همچون 
آناهیتــا تا زمــان اشوزرتشــت و وجود 
امشاســپندى همچون ســپندارمذ و پس 
از آن احتــرام به مــادر و اعتماد به زنان 
در کشــور دارى و ارتش دارى و دین 
دارى ؛ دانســتن جایــگاه زن در تاریخ 
ایران ثبت شده اســت . در بیشتر تاریخ 
ایران زنان جایگاهى نه باالتر و نه پایین 

تر بلکه همسان با مردان داشته اند .
سپنته آرَمیتى یا سپندارمذ در فرهنگ و 
ادبیات ایرانى بسیار فراوان استفاده شده 
اســت. در گاتهاي  اشوزرتشت، هجده 
بار از او یاد شــده اســت و اشوزرتشت 
اسپنتمان بارها او را براى زندگى پاك، 

بــراى آرامش بخشــى بــه کشــتزاران، 
چراگاه هــا و جانــوران، بــراى پیدایى 
یک فرمانرواى نیــک، و براى یارى به 
دخترش «پوروچیستا» در گزینش شوى 

خویش، به یارى فرا مى خواند.
ایمان  «اي آرمئی تی، اي مظهر 
و محبــت، آن پرتــو ایزدي که 
سراســرنیک  زندگانی  پــاداش 
منشــی است به من ارزانی دار .» 

(هات 43 بند1)
«اى مــزدا در آن زمان که خرد 
پــاك تو و خشــترا و وهومن به 
ســوى ما آینــد ، آن گاه جهان 
هســتى به سوى راستى و درستى 
پیشــرفت خواهد کرد و آرمئى 
تى، نور محبت و ایمان را در دل 
رادمردان روشن کرده ، آنان را 
خواهد  رهبرى  حقیقت  سوى  به 
نمــود و هیــچ کــس را یاراى 
فریفتن پروردگار نخواهد بود .»   

(هات 43 بند6)
  در اســاطیر ایرانى، ســپنته آرَمیتى بود 
که پیشنهاد و فرمان ساختن تیر و کمانى 
بــراى آرش کمانگیر را به منوچهرشــاه 
داد تــا گســتره و آغوشــش را بــراى 

فرزندان خود، بزرگتر کند. 
متن پهلــوى «صد در بندهش» ، ســپنته 

آرَمیتى را یارى رســان نویســندگان، به 
عنــوان پدیدآورندگان فکر و اندیشــه 
مى دانــد.  پلوتــارك نقــل مى کند که 
اردشیر دوم، پادشاه هخامنشى،  بهبودى 
همســرش آتوسا را از ســپندارمذ طلب 

مى کند و او به یارى آنان مى شتابد. 
سراسر اوســتا و به ویژه فروردین یشت 
و یســناى 38، آکنــده از ســخنانى در 
ستایش و گرامیداشت زمین و زن است.

 اشوزرتشت به روشنى در گاتها  زنان و 
مردان را در جایگاهى برابر قرار میدهد: 
«اى هســتى بخش دانا ! از مرد و 
زن هر کس در این جهان آنچه را 
که تو بــه عنوان بهترین کار مقرر 
داشــته اى به جاى آورد ، چنین 
شخصى از پاداش اشا و خشترا که 
همانا نیــروى معنوى و خدمت به 
مردم است و در پرتو اندیشه پاك 
برخوردار  آورد  توان  دســت  به 
خواهد گردیــد . پروردگارا من 
به آنــان خواهم آموخت که تنها 
تو را پرستش کنند و هنگام گذر 

کــردن از پل چینــوت آنان را 
راهنمایــى خواهم کرد .»  (هات 

46 بند 10 )
«اى مردان و زنان کوشش کنید 
به این حقایق توجه داشته باشید ، 
از دروغ؛ که همان زندگى مادى 
اســت، پرهیز کنید و از پیشرفت 
فریب و ریــا جلوگیرى نمایید .»  

(هات 53 بند6 )
«اى مردم بهترین ســخنان را به 
گوش هوش بشــنوید و با اندیشه 
اى روشــن و ژرف بینــى آنها را 
بررســى کنید . هر مرد و زن راه 
نیک و بد را خود برگزینید . پیش 
از فرا رســیدن روز واپسین همه 
به پا خیزید و در گســترش آیین 
راستى بکوشید .»  (هات 30 بند 2) 
در سراســر گاتها زنان و مردان یکسان 
هســتند و تنها هنگامى از یکدیگر پیشى 
میگیرند که در راســتى برتر باشند . این 
برابرى حقــوق زن و مرد را در جاهاى 

دیگر اوستا نیز مى توان یافت . 
در یســناى 39 بند 3 چنین آمده است : 
«اینک روان هاى مردان و زنان 
پاك را در هر جایى زاده شــده 
، آنهایــى که از بــراى پیروزى 
راســتى میکوشــند و خواهنــد 

کوشید ، مى ستاییم .» 
در سرود «ینگهه هاتام» ، که 
مانند «اشــم وهو» و «یتااهو» 
در جاى جاى اوســتا تکرار 
مى شــود ، زنــان و مردانى 
که برابر آیین راســتى رفتار 

میکنند، ستوده مى شوند.
در یســناى 41 بنــد 2 بــه 
گونه اى آشکار و شگفت 
آور برابــرى کامل حقوق 
زن و مرد در هر دو جهان 
مادى و مینــوى آرزو مى 

شود :
 « بشود که فرمانرواى 
مرد  خــواه  خــوب 
و خــواه زن در هــر 
ما  بــر  زندگانــى  دو 

فرمانروایى کند .»
بنابرایــن زنــان نــه تنها در 
پیشــگاه خداونــد برابــر با 
در  بلکــه  هســتند  مــردان 
زمینــه رهبرى نیــز چه در 
جهان مادى و چه در جهان 
همســان  جایگاهى  مینوى 

آنان را دارا هستند .
 دربخــش هایــى دیگر از 

یســنا به مســوولیت زنان در گســترش 
دانش و همچنین مســوولیت گســترش 
راســتى و گســترش دین نیز اشاره شده 
اســت . تاثیــر مادر بر کــودك و نقش 
مادر در حفظ ســنت ها و سپردن آن به 
نســل هاى بعد انکار ناپذیر اســت و به 
ســالمت جســمی و روانی مادران براي 
داشــتن نســلی کارآمد در آینده ، باید 
توجه کرد و به دلیل همین تاثیر شگرف 
مادران در ساختن نسل ها و حفظ سنت 
انتخاب همســري شایسته را  هاست که 
در اندرزنامــه ها می بینیم و مســوولیت 
گســترش راســتى اســت که احترام و 
اعتماد بــه زنــان را در جامعه طلب می 

کند .
در یشــتها نیز زنــان هم تراز بــا مردان 

ستایش شده اند .
بنا بر اندیشــه هاى اشوزرتشت، در دین 
زرتشتى به شــکلى ویژه به جایگاه زنان 
توجه شده است؛ چنانچه‘سپنته آرَمیتى‘ 
یا ســپندارمذ یا اســفند امروزي با معناى 
از خودگذشــتگی و فروتنــی و مهر بی 
پایان، فروزه اي است با ویژگی هاي زنانه 
و مادرانــه یعنی مهر و عشــق بی پایان و 
فروتنی که به راســتی زمین نمادي نیکو 

بر آن است که در اوستا در جهان مینوى 
نمودار مهــر و فروتنى و در جهان مادى 
موکل زمین اســت . پنجمیــن روز ماه و 
آخرین ماه ســال به سپندارمذ اختصاص 
دارد و برابر شــدن ایــن روز و این ماه را 
به نام جشــن اســفندگان مى شناسیم . به 
روایت از ابوریحان بیرونى این جشــن به 
زنان اختصاص داشــته و زنان از شــوهر 
خــود هدیه دریافت مــى کردند و بدین 
دلیل این روز به روز ‘جشــن مردگیران‘ 

معروف بود . 
اسفندگان جشنى اســت یادآور قدرت 
عشــق و فروتنى زنان و ســالیان درازى 
اســت که براى ارج نهادن به زنان بر پا 
مى شود. چه زیباست که ما هر سال در 
آغاز نفس کشــیدن زمین و تند شــدن 
ضربــان زندگــى ، اســفندگان را براى 
زنان ، کــه جریان زندگى اند ، جشــن 

مى گیریم.  
منابع : گاتها سروده هاى زرتشت ،موبد 

فیروز آذرگشسب
از ایران زرتشتى تا اسالم ، شائول شاکد 

ترجمه مرتضى ثاقب فر
شناخت اساطیر ایران ، جان راسل هیلنز 

ترجمه باجالن فرخى

زن، نگین زمین و شکوه زمان
* موبدیار سرور تاراپورواال 
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ســنگین ترین جانــوران خشــکى

مــعـمــا

جواب معماى قبلى

در این شــکل 7 مثلث هم اندازه داریم. فقط با جابجا کــردن 3 چوب کبریت، 7 مثلث را به 8 مثلث تبدیل 
کنید.

توجه نمائید شما نمى توانید چوب کبریتى را حذف کنید یا آنها را روى هم قرار دهید.

1- فیل
فیل ها سنگین ترین جانوران خشکى هستند. نوع 
بالغ فیل نر در حــدود 5400 کیلو وزن و 6,3تا 
4 متــر طول دارد. دو گونه فیل وجود دارد؛ یکى 
فیــل آفریقایى که در آفریقــا مخصوصا کنگو و 
کنیا زندگى مى کند و دیگرى هم فیل آســیایى 
که در هند، برمه، ماالیا، سیالن و سوماترا به سر 

مى برند. 
این جانوران از خرطوم دراز خود به عنوان دست 
اســتفاده مى کنند و با آن غــذا و آب را در دهان 
خود مى گذارند. جنــس عاج فیل ها مانند جنس 
دندان اســت. فیل هاى نر از عاج براى جنگیدن 
اســتفاده مى کنند. فیل گیاه خوار است و در یک 
روز ممکن اســت 70کیلو برگ و علف بخورد و 
200 لیتر آب بیاشامد. فیل حیوانى بسیار باهوش 
و در عین حال کینه جو است. دوره باردارى آنان 

20 ماه است.
فیل ها احتیاجى به دفاع از ســرزمینى که در آن 

زندگى مى کننــد ندارند، چون به نظر مى رســد 
همسایگانشــان را مى شناســند و با آن ها روابط 
دوستانه دارند. آن ها قدرت بینایى ضعیفى دارند 
ولى حس شــنوایى و بویایى آن ها بســیار خوب 
است. اگر یکى از فیل ها احساس خطر کند، همه 

گله، گوش به زنگ مى شود.
2- کرگدن

کرگدن ها با وجود گیاهخــوار بودن، حیوانات 
خطرناکى هستند. در هندوســتان و نپال میزان 
حمالت حمــالت و آسیب رســانى کرگدن ها به 

انسان بیش از ببرها و پلنگ ها است.

کرگدن ها به خاطر شاخشان به صورت غیرقانونى 
شکار مى شــوند و این نسل بعضى گونه هاى آن 
را در معــرض خطر انقراض گذاشته اســت. بر 
پایه گزارش سازمان بین المللى حفاطت از محیط 
زیست، نسل کرگدن سیاه غرب آفریقا منقرض 
شده و سرنوشت مشابهى در انتظار کرگدن سفید 

بومى آفریقاى مرکزى است.
کرگدن ها در چمن زارهــا و جنگل هاى مناطق 
گرمسیرى زندگى مى کنند و همیشه در نزدیکى 
آب هســتند  زیرا نیــاز دارند که هــر روز آب 
بخورنــد و از غلتیــدن در ِگل هم لذت مى برند.

این جانوران فقط گیاه مى خورند.کرگدن ها حس 
شنوایى و بویایى خوبى دارند ولى دیدشان ضعیف 

است.
کرگدن ها با وجود پوســت کلفتشــان‘ گرفتار 
کنه ها و انگل ها مى شوند.بیشتر وقت ها مى توان 
آن هــا را بــا پرنده ها دیــد‘ که با خــوردن این 
آفت ها بــه کرگدن هــا کمــک مى کنند.ممکن 
اســت گربه ســانان بزرگ مثل ببر و پلنگ، بچه 
کرگدن ها را شکار کنند، ولى تنها دشمن کرگدن 

بالغ، انسان است.
3- اسب آبى

اسب آبى یک جانور پستاندار گیاه خوار ساکن 
آفریقا مى باشد.و یک یا فقط دو هم خانواده دارد.

این موجودات حیواناتى نیمه آبزى هســتند که 
در زیر صحراى بــزرگ آفریقا در رودخانه ها و 
برکه ها زندگى مى کنند.این حیوانات در طول روز 
بــا ماندن در آب رودخانه یا در گل و الى خود را 

خنک مى کنند.
اســب هاى آبى یک محــدوده اى از رودخانه را 
بــه خود اختصاص داده و مانع از ورود ســایرین 
مى شــوند. آنها هنگام تاریک روشــن هوا براى 
تغذیه و چریدن از آب بیرون مى آیند.اسب هاى 
آبى در رودخانه و در کنار هم استراحت مى کنند 

و چریدن عملى اســت که آنها بــه تنهایى انجام 
مى دهند و دسته جمعى به بیرون آب نمى آیند و 

آنها در واقع حیوانات خشکى زى نیستند.
اسب آبى از بدن درشت و بشکه مانندش و دهان 
و دندان بزرگش و بدن بى مو و پاهاى کنده دار 
و بزرگ و کوتاهش قابل شناســایى است.از نظر 

اندازه، اندازه کرگدن سفید است و فقط فیلها از 
نظــر وزنى با آنها برابرى مى کنند.با آنکه چاق و 
ســنگین هســتند و در ضمن پاهاى کوتاهى نیز 
دارند اما به راحتى مى توانند از یک انسان پیشى 
بگیرند.اســبهاى آبى مى توانند با ســرعت 48 
کیلومتر در ساعت در مدت زمان کوتاهى از یک 
دونده المپیکى سبقت بگیرند.اسب آبى آفریقایى 
از حیوانات خطرناك و تهاجمى به حساب مى آیند 
و در صورت نزدیک شدن انسان ها حمله مى کنند 

و مرگ آورند.
اســب آبى اغلب در حالتى که فقط چشــم ها، 
گوش ها و سوراخ هاى بینى اش دیده مى شود در 
آب دراز مى کشد. یک گله اسب آبى عرض یک 
رودخانه را اشغال مى کند. آنها با دندان هاى عاج 
مانند و درازشان زخم هاى خطرناك و بدى را در 

بدن یکدیگر ایجاد مى کنند. 
4- زرافه

زرافه یک جانور آفریقایى پستاندار داراى پنجه 
و سم از رده زرافگان، بلندقدترین حیوان زمین 
و بزرگ ترین نشخوارکننده اســت. به این جانور 
شــترگاوپلنگ نیز مى گویند. زرافه ویژگى هاى 
خاصى دارد براى مثال ســر و گــردن دراز این 
جانور بســیار خاص است. قد زرافه به 6 متر نیز 
تجاوز مى کند و وزن متوسط آن 1600 کیلوگرم 
براى جنس نر و 830 کیلوگرم براى جنس ماده 

است.
زرافه هــا معمــوالً ســاکن دشــت ها، مراتــع و 
جنگل هاى باز هســتند. منبع غذایى اصلى آن ها 
برگ هاى اقاقیا هستند که هر حیوان گیاه خوارى 
قدش به آن ها نمى رســد. زرافه ها همواره هدف 
حمله شــیرها، پلنگ ها و سگ هاى وحشى قرار 
مى گیرنــد. زرافه هــاى بزرگ ســال نمى توانند 
پیوندهاى اجتماعى قوى ایجاد کنند. هنگام حمله 
کردن به زرافه ها، این موجودات گردن خود را به 

عنوان سالح استفاده مى کنند. 
توســط اتحادیه بین المللــى حفاظت از طبیعت، 

برخى از این موجودات در خطر انقراض هستندو 
برخى نیز خطرى براى انقراض آن ها نیســت. با 
این حــال، هنوز هم زرافه ها در پارك هاى ملى و 

بازى ها یافت مى شوند.

جواب: رئیس دریانوردان
چون پرچم ژاپن متقارن است از باال و پایین و وارونه بودن آن معنى ندارد.

پس رئیس دریانوردان دروغ گفته بود و دزدى کار او بود.
پرچم ژاپن 
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آرزوى منفى
مهرى  بهر 

وقتی مصاحبه بعضی از هنرمندان یا اشخاص 
سرشناس را می خوانم، اکثر آنها ادعا مى کنند 
که رفت و آمد بزرگان و هنرمندان و همنشینى 
با آنان باعث رشــد وکمال آنها شــده است. 
این حــرف دور از ذهن و بیهوده اي نیســت 
زیرا رفــت و آمدهــا در روح و روان بچه ها 

تاثیرگذار است، چه مثبت و چه منفی.
در آن ســالها و در دهه ســی، این رفت و آمد 
ها در خانه هاى زرتشــتیان خیلى زیاد نبود. به 
خانه ما که فردى نمی آمد. با کسی هم رفت و 
آمدى نداشتیم، به جز همسایه ها. حرف هایى 
هم که زده مى شــد همان بحث هایى بود که 
معموالً ســر کوچه ها می شنیدیم. ولی وقتی 
روانشاد پدرم، از مسافرت هند می آمد، حداقل 
چند روزي آمد و رفت در خانه ما هم جریان 

داشت و اشخاص متفاوتى می آمدند.
برخــى افراد مــى آمدند که از بســتگان خود 
احوالى بپرسند. بعضی ها از درآمد و نوع کسب 
و کار آنجا می پرســیدند. شــاید می خواستند 
زمینه اى را فراهم کنند براي رفتن به آنجا یا به 
قول امروزي ها مهاجرت کنند. روزى از محله 
مجــاور ما جوانی آمده بود که بــا پدرم کامًال 
آشنا بود. فارسی و لهجه ما را دست و پا شکسته 

حرف می زد و بد جورى، بوي خارج می داد!
بعد از مدتى نشستن، وقتی از پیش ما رفت. پدرم 
گفت: این شخص آن جا سعی می کند خودش 
را بیشتر به ما نزدیک کند. با لهجه دري حرف 
می زند. اگر الزم باشد حتى کشتی هم به کمرش 
می بندد تا مورد اذیت  و آزار هندوهاي متعصب 
قرار نگیرد. در سفرهاي بعدي هم گاهی وقت ها 
چندین بار براى دید و بازدید آمد. از حرف هاي 
رد و بدل شده، می فهمیدم که کار و بارش در 
هندوستان براه است. رستوران دارد و پولش را 
می فرستد یزد تا برادرش برایش زمین بخرد و 
کم کم صاحب زمین هاى زیاد و چاه آب شد. 
بعد از مدتى، قسمتی از آب چاه را به کشاورزان 
فروخت و قسمتی از آن را به مصرف کشاورزي 

خود می رساند.
سالها گذشت و دیگر او را دیر به دیر مى دیدم. 
براي خودش کسی شده بود. دیگر به هندوستان 
نمی رفت. گاهی وقت ها به دیدن پدرم می آمد. 
گاهی هم من با پدرم به مغازه او در یزد می رفتیم. 
فرد مودب و خوش صحبتى بود. روزي به پدرم 
گفت: برادرم در حق من نامردي کرده اســت! 
پولهایى را که می فرستادم تا براي من زمین بخرد، 
مقداري از آنهــا را براي خودش زمین خریده و 

سند را به نام خودش صادر کرده است. 
پدرم دلداریش می داد و می گفت: به هر صورت 
او هم برادر شماست. براى شما زحمت کشیده. 
براي شــما چاه آب و باغ درست کرده. ولى او 
می گفت: شــرط ما این نبــوده، براى کمک به 
من، مزدش را خودش معین کرده و من پرداخت 
کردم.  هیچ وقت با من در این زمینه مشــورت یا 

صحبتی نکرده.
 دل پر خونی داشــت وقتی حرف مــی زد و از 
برادرش می گفت پک محکمی به سیگار می 
زد و دود را تا اعماق وجودش فرو مى داد. پدرم 
به شوخی می گفت:  یادت هست که به تو می 
گفتم به جاي شــکر، داخل شیر چیز دیگه اى 
نریز، می گفتی اینها هندي اند و اشکالی ندارد. او 
هم می گفت: ارباب، نمک روي زخم من نریز. 
حاال من یک غلطی کردم تو جلوى بچه ات چرا 

آبروى مرا مى ریزى.
 آن روزها گذشت و بچه ها بزرگتر و بزرگترها 
پیرتر می شدند. گاهی می رفتم و از مغازه او خرید 
می کردم. خودش روي صندلی می نشســت و 
دائم سیگار می کشید. بعضی وقت ها که در مغازه 
نبود، شاگردش می گفت: ایشان رفته اند سري به 

چاه آب، باغ و امالکش بزند و بیاید.
این روند ادامه داشــت و انگار حرف دیگري 
نداشت، هروقت مرا می دید، از برادر و خانواده 
اش بدگویی می کرد. می گفت: برادرم تریاکی 
شده و زنش همیشه می رود خانه مادرش. بچه 
هایــش درس خوان نیســتند و زندگی خوبی 
ندارد. سعی می کردم او را آرام کنم ولی موفق 
نمى شدم. گاهی هم به او می گفتم: دین ما می 
گوید ‘نیکی از براي نیکان و بدي از براي بدان‘ 
چشمانش را می بست و با خود زمزمه می کرد، 
نیکــی از براي نیکان و بدي از براي بدان. هر از 
گاهى هم داستان هایى را براى من تعریف مى 
کردکه چه کســانی را می شناســد که به دلیل 
بدي کردن، زندگی خود را از دســت داده اند 
و عاقبت به خیر نشــده اند. بیماري گرفته اند، 
زمین گیر و فراموش شده اند و خالصه آرزوي 
مرگ می کنند و اجل به سراغشــان نمی آید، 
ولی باز هم انتهاى کالمش به برادرش می رسید 
و مانند همیشه مى گفت که: آخر مگر می شود 
برادر به برادر خیانت کند و ادامه مى داد که چه 
زحمتی کشــیدم، دور از خانواده، زن و بچه ام 
شب و روز در رســتوران کار کردم، آن وقت 
برادرم زمین هاى مرا به نام خودش ســند بزند. 
من هم باز دلداریش می دادم که شما هم حاال 
وضع زندگیت خوب است، اگر برادرت نبود 
و پولت را دســت فرد دیگري می دادى شاید 
امروز چیــزي از آن نمانده بود پس برو خدا را 
شکر کن که حداقل نصف زمین ها را به نامت 
ســند گرفته، ولى راضی نمی شد که نمى شد.  
گاهى هم به طعنه مى گفتم که گندم از گندم 
بروید جو ز جو و از عمل و عکس العمل برایش 
تعریف مى کردم ولی چون ایشان بزرگتر از من 
بود، نمی توانســتم رك و راست به او بگویم: 
شاید رنجى که می کشــی به دلیل بدي هایى 

است که در گذشته انجام داده اى.
 آن روزها گذشت. یک روز که سوار دوچرخه 
از جلو مغازه اش می گذشتم و در دنیاى خودم 
غوطه ور بودم، با صداي بلند گفت: ارباب ارباب 
بیا کارت دارم. دیدم خیلى خوشــحال اســت. 
دوچرخه را کنار گذاشــتم و رفتم روي صندلی 
روبرویش نشســتم. گفت: آرزوي من برآورده 
شــده است و زمینی که برادرم از پول من به اسم 
خــودش خریدارى کرده بــود، چند روز پیش 
پسرش به دلیل جریمه قاچاق فروشى فروخت و 
ادامه داد که به وسیله یک دالل، باغ را به قیمت 
ارزان خریده است و حاال زمین متعلق به او شده 
است و با خوشحالى مى گفت: به آرزویم رسیدم. 
کاشــکی پدرت زنده بود و می دید که باالخره 
حــق به حق دار رســید و برادرم بــا بچه هایش 

بدبخت شدند.
من که مات و مبهوت شده بودم فقط به او نگاه 
می کردم. چیزي نگفتم. با خودم گفتم بگذار در 
این حالت بماند. چند روز بعد به دیدنش رفتم و 
به او گفتم: اگر این چند ســال گذشته، آرزوي 
بزرگتري از خداوند درخواست می کردي بهتر 
نبود. گفت: چه آرزویى؟ گفتم: آرزو مى کردى 
که خداوند بــرادرت را بیامرزد و برادرت را می 
بخشیدي و حاال هردو خوشبخت بودید. گفت: 
آن وقت تکلیف آن بدي چه می شد. جوابش را 

ندادم و از پیش ایشان رفتم.
چند ماهى بیشتر نگذشــته بود که دیدم پارچه 
ســیاهی روي مغازه بسته اش نصب شده و روى 
آن نوشته شده بود: «همه به سوي او باز می گردیم 
و ...... دار فانی را وداع کرد و به ابدیت پیوســت. 
» از در مغــازه کــه دور مى شــدم به خود گفتم 
که: خدایش بیامرزاد ولى چقدر آرزوى منفى، 
کوچک و بیهوده اي داشــت. عملکرد این فرد 

درس بزرگی به من داد. 


