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اردیبهش��ت آمد.م��اه گل و س��بزی و 
بهارهم��ه زیبایی  طراوت.ماه��ی ک��ه 
های��ش را ب��ر زمین م��ی گس��تراند تا 
از پ��س جمع کردن خ��وان نوروزی، 
مردمان مهمان س��فره بزرگ و زیبای 
هستی شوند و نوشدن و رستاخیز را به 
چشم خود در گل و گیاه و در و دشت 
ببینند و اگر چشم بصیرتی هست بیش 
از پیش ش��کر گ��ذار آفریینده بزرگ 
باش��ند و اینچنین اس��ت که ما این ماه 
را با برپایی جش��ن اردیبهشتگان آغاز 
م��ی کنیم و با برپا یی نخس��تین چرخه 
گهنبار س��ال و داد و دهش به نیمه می 

بری��م و...
اردیبهش��ت اما ش��اید به واس��طه همه 
زیبای��ی های��ش الهام آفرین بس��یاری 
از ب��زرگان در خل��ق آثارش��ان و ماه 
و  ش��اعران  از  خیل��ی  گرامیداش��ت 
هنرمندان اس��ت. سعدی ش��یرازی که 
بوستان و گلس��تانش مایه فخر ایرانیان 
در ه��ر زم��ان و تاریخ ب��وده ،خیام و 

فردوس��ی و....
ایران سرزمین ش��عر و ادب و فرهنگ 
بوده است و بی ش��ک هر یک از این 
ش��عرا در زمان خود انقالبی بر پاکرده 
ان��د از فردوس��ی بزرگ که ش��اهنامه 
اش تا ابد ش��اهنامه نه این سرزمین که 
جهان خواهد بود،سعدی که گلستان و 
بوس��تانش همچنان پندآمیز و زیباست 
والبته خیام که هنوزتفس��یر بسیاری از 
ش��عرهایش در ذهن نگنجد و بر زبان 

نیای��د  . 
تقوی��م ام��ا دو روز را هم ویژه در این 
ماه نش��ان می دهد روز کارگر و روز 
معلم. بی ش��ک چرخه اقتصاد کش��ور 
ب��ه واس��طه کار و کوش��ش کارگران 
چرخیده و م��ی چرخد وفراموش نمی 
کنی��م رن��ج پدرانمان را ب��رای کار و 
ها  این سرزمین،س��ختی  در  کوش��ش 
و آالمش��ان را و صبوری و ایمانش��ان 
را.پس درود بر هم��ه آنانی که همراه 
این چ��رخ گردون ،چ��رخ زندگی را 

چرخان��ده   و م��ی چرخانن��د.
12 اردیبهشت روز معلم است و برهیچ 
کس پوشیده نیست نقش زرتشتیان در 
تعلی��م و تربیت فرزندان این س��رزمین 
از تاس��یس نخستین مدرس��ه ها گرفته 
تا درس دادن ها و ...وچه بس��یار بودند 
معلمانی که از روی عشق و فقط عشق 
همه مش��کالت را به جان می خریدند 
وگاه کیلومت��ر ها راه م��ی پیمودند تا 
بیاموزانند و بجنگن��د با جهل و نادانی 

که بالیی اس��ت خانمانس��وز. 
امروز بس��یاری از ما نامشان را هم نمی 
دانیم ولی یادمان باش��د نسل ما وامدار 
همه گذش��ت ها و رنج هایی است که 
پدرانم��ان بر دوش کش��یدند و اکنون 
راه هموار اس��ت تا ما در فالن دانشگاه 
ورش��ته، رتبه بیاوریم و برخود ببالیم و 
امروز بهانه ای اس��ت که بر دس��تان پر 
خط و تکیده ش��ان بوسه زنیم و درود 
بفرس��تیم بر روح بزرگ همه آنانی که 
در گمنام��ی و تنها با عش��ق ، فرزندان 
بس��یاری را برای امروز این س��رزمین 
پروراندند تا جهل و بی س��وادی جایی 

نداش��ته   باش��د . روانش��ان  ش��اد.

ســــرمقـــــاله

به پیشواز
اردیبهشـت

روزه�اي آغ�از س�ال ن�و با برگ�زاري 
حض�ور  و  فرهنگ�ي  دين�ي-  مراس�م 

همكيشان،جشن گرفته شد.
مراس��م تحویل س��ال نو امس��ال نیز با حضور 
بس��یاری از همکیش��ان در زیارتگاه ها برگزار 
شد. در تهران همکیشان آیین سال نو را با دعا 
و نیایش در ش��اورهرام ایزد ته��ران و آدریان 
آغاز کردند. آیین تحویل سال در یزد وکرمان 
و ش��یراز نیز با حضور بس��یاری از همکیش��ان 

درآدریان ها و زیارتگاه ها  برگزار شد. 
زیارتگاه ه��ا از مدت ها پی��ش خانه تکانی و 
برای حضور همکیش��ان در آیین سال نو آماده 

بودند .
در نخس��تین س��اعت های روز نخس��ت سال 
نو ب��ه آیین گذش��ته ، همکیش��ان ب��ا حضور 
در آیی��ن های جا س��بز ب��اد با خان��واده هایی 
که در س��ال گذش��ته عزیزی را از دست داده 
بودند،همدردی کرده و یاد عزیزان را گرامی 
داش��تند .برخی از خانواده ها ای��ن آیین را در 
خانه هایشان برگزار کردند وبرخی خانواده ها 
نیز با حضور در سالن ها به صورت  پرسه دسته 
جمعی. در تهران این مراس��م در خانه نرگس 

برگزار شد که بسیار شلوغ بود.

دومی��ن روز فروردین م��اه اما دی��د و بازدید 
نوروزی در تهران در سالن خسروی برگزار 

ش��د که با اج��رای برنامه ها ي ش��اد و اهداي 
جایزه به برگزیدگان مس��ابقات نقاشي و رنگ 

آمیزي تخم مرغ هاي شب عید همراه بود.
زاي�ش  ماه،جش�ن  فروردي�ن  *شش�م 

اشوزرتشت
روز خ��ورداد از ماه فروردین س��الروز زایش 
نخس��تین پی��ام آور صلح و دوس��تي در جهان 
ش��هرهاي  تم��ام  در  اس��پنتمان  اشوزرتش��ت 

زرتشتي نشین  جشن گرفته شد.
در ته��ران این جش��ن درم��ارکار تهرانپارس 
با س��خنراني و برنامه هاي ش��اد، موسیقي و ... 

جشن گرفته شد. 
در ی��زد ،جش��ن زایش اشوزرتش��ت در محله 
ه��اي مختل��ف  ب��ا برگ��زاري برنام��ه ه��اي 
ه��اي  مس��ابقه  و  سخنراني،موس��یقي،نمایش 

مختلف برگزار شد.

آیین زادروز اشوزرتشت در کرمان با باشندگی 
همکیشان کرمانی و اجرای برنامه های مختلف 
چون نیایش، سخنرانی دینی، سخنرانی فرنشین 
انجمن و برنامه های هنری چون اجرای موسیقی 
و دست افشانی برگزار شد. در بخشی از برنامه 
نی��ز فیل��م ها و عک��س هایی از جش��ن زایش 
 اشوزرتش��ت در ده��ه ۷۰ به نمای��ش در آمد.

در شیراز نیز این مراسم با گاتها خواني،شاهنامه 
خواني،اجراي پانتومیم و برنامه هاي موس��یقي 

جشن گرفته شد.
همکیش��ان در کرج،اهواز ،زاهدان و اصفهان 
نیز با تدارك برنامه هاي ویژه این روز ،زایش 

اشوزرتشت را جشن گرفتند.
*سيزده به در

روز پایاني تعطیالت نوروز باحضور همکیشان 
در طبیع��ت برگزارش��د. در تهران کوش��ک 
ورجاوند از ابتداي صبح پذیراي همکیشان بود 
که تا پاس��ي از شب ادامه داش��ت. در یزد نیز 
بسیاري از همکیشان سیزده به در به پیر نارکي 
و پیر س��بز رفتند .این زیارت��گاه ها در این دو 

روز ویژه زرتشتیان بود.

*جشن فروردينگان
م��اه  از  فروردی��ن  روز  فروردی��ن-   19  
فروردین)فرودوگ( همره با یاد درگذشتگان 
برگزار ش��د. در این روز همکیش��ان با حضور 
در آرامگاه ها یادي کردند از درگذش��تگان. 
در تهران قص��ر فیروزه پذی��راي جمع زیادي 
از همکیش��ان بود . اتوبوس های��ي براي رفت 
و آمد همکیش��ان به آرامگاه از س��وي انجمن 
تدارك دیده ش��ده بود.در یزد،کرمان وشیراز 
نیز همکیش��ان با حضور در آرامگاه ها و یادي 
از درگذش��تگان ،به ویژه درگذشتگان یکسال 

اخیر کردند.
در هفته نخست فروردین ماه ،همچنین بسیاري 
از همکیشان با حضور درپیر هریشت آیین دعا 

و نیایش را برگزار کردند.
چچچ

با برگزاري مراسم دیني- فرهنگي توسط زرتشتیان:

 روزهاي سال نو جشن گرفته شد

برگزاری
 سدره پوشی همگانی

در  زاده  زرتش�تي  نونه�االن  از  ت�ن   6
آيي�ن س�دره پوش�ي همگان�ي ك�ه در 
م�اركار تهرانپ�ارس برگزار ش�د به جمع 
بسته كشتيان پيوس�تند و دين زرتشت را 

برگزيدند.
در آیین س��دره پوشي همگاني 3 دختر و 3 پسر 
زرتش��تي زاده در مراس��مي که ب��ا حضور عده 
زیادي از همکیشان برگزار شد،موبدان با سرایش 
اوستا ،کشتي را به کمر نونهاالن بسته و آنان رسما 

به جمع بسته کشتیان پیوستند.

در این مراسم دکتر اختیاري نماینده زرتشتیان در 
مجلس شوراي اسالمي،دکتر خسرویاني رییس 
انجمن زرتشتیان تهران و برخي دیگر از مسووالن 
جامعه زرتشتي باش��نده بودند. پس از سخنراني 
ها،برنامه هاي موس��یقي اجرا شد و از موبدان نیز 

به پاس اجراي این مراسم قدرداني شد. 

گ�روه كوبه ای اهورا به سرپرس�تی 
فرام�رز كامي�اب پ�ور، در نخس�تين 
جش�نواره مل�ی موس�يقی حماس�ی 
خلي�ج ف�ارس، موف�ق ب�ه درياف�ت 
تنديس، ديپلم افتخار و وجه نقدشد.

نخستین دوره جش��نواره ملی موسیقی حماسی 
خلیج فارس، 2۷ ت��ا 29 فروردین ماه با میزبانی 
اس��تان کرمان در تاالر خانه شهر این استان برپا 
شد. سرانجام در پس��ین آخرین روز برگزاری 
این جش��نواره، تنها گروه ایرانیان غیر مس��لمان 
ش��رکت کننده توانس��ت با رای هیئت داوران 
برای اجرای خوب خود در بخش جنبی، عالوه 
بر جایزه این بخش، دیپلم افتخار بخش رقابتی 

را نیز از آن خود کند. 

 جشن اردیبهشتگان در 
آدریان تهران

 دیپلم افتخار برای
گروه اهورا

ارديبهش�ت  م�اه  از  ارديبهش�ت  روز 
حض�ور  ب�ا  ارديبهش�تگان  ،جش�ن 
همكيش�ان در آدري�ان تهران جش�ن 

گرفته شد.
تعدادی از همکیشان برای تدارك این جشن 
که دومین جشن سال است ،از صبح زود در 

آدریان تهران باشنده بودند.
در نوبت صب��ح کودکان دو مهد زرتش��تی 
س��پند و پ��رورش ب��ه هم��راه مربی��ان خود 
همچنی��ن دانش آم��وزان آموزش��گاه های 
زرتش��تی  ب��ه آدریان رفته و ب��ه همراه موبد 
مراسم دعا ونیایش دسته جمعی برگزار شد. 
از باش��ندگان نیز با سیروگ و آش پذیرایی 

شد.
در نوبت بعد از ظهر مراسم از ساعت 5 پسین 
با باشندگی دکتر اسفندیار اختیاری وبسیاری 
از همکیشان وآوای اوستای موبدان آغاز شد 
و پس از آن در مورد اردیبهشت امشاسپند و 
نماد آن صحبت ش��د. اردیبهشت برگرفته از 
اشاوهیشتا –راس��تی و درستی- است و نماد 
آن آتش انتخاب ش��ده اس��ت . اردیبهشت 
روز از هر ماه در آدریان تهران مراس��م دعا 

ونیایش دسته جمعی برگزار می شود .
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* برگزاري مجمع عمومی انجمن 
زرتشتيان اله آباد  

انجمن زرتش��تیان ال��ه آباد با انتش��ار آگهی 
، خبر از تش��کیل مجم��ع عمومی این انجمن 
داد.این مجمع از س��اعت 4 پسین روز جمعه 
س��یزده اردیبهش��ت در درمهر ال��ه آباد یزد 

برگزار می شود.
 گزارش س��الیانه انجمن و تصمیم گیري در 
مورد دخمه ال��ه آباد،گزارش بازرس انجمن 
وانتخاب ب��ازرس وگهنبار خوان��ي از جمله 

برنامه هاي این مجمع اعالم شده است.
* انجمن نيكوكاری ماوندادی مجمع 

برگزار می كند 
 نوب��ت نخس��ت مجم��ع همگان��ی انجم��ن 
نیکوکاري ماوندادي زرتش��تیان، روز آدینه 
13 اردیبهش��ت ماه در تاالر ماهیار اردش��یر 

قاسم آباد یزد برگزار می شود.

* هف�ت س�ين ن�وروزی زرتش�تی در 
كاخ گلستان گسترده شد

کاخ گلس��تان، در نوروز امس��ال با جشنواره 
هف��ت س��ین رنگ دیگ��ری به خ��ود گرفته 
ب��ود. یکی از این س��فره هایی که در معرض 
دی��د عم��وم قرار گرفت س��فره هفت س��ین 
زرتش��تیان بود. مهندس ش��اهرخ وخشوری 
که وظیفه گس��تردن این سفره   نوروزی را در 
کنار س��فره های دیگر اق��وام در کاخ موزه 
گلس��تان برعهده داشت از اس��تقبال گسترده 
ایرانیان س��خن گفت و اب��راز امیدواری کرد 
تا در س��ال آینده ب��ا هم��کاری ارگان های 
مختلف زرتشتی س��فره ای زیباتر برای بازید 

عالقمندان فراهم گردد.
* قدردانی از مدير برق منطقه تهرانپارس 
گاهانبار روز پایان��ی چهره همس پت میدیم 

در رستم باغ برگزار وهمزمان با این برنامه 

از مهندس حس��ینی، مدیر س��ابق برق منطقه 
تهرانپارس قدردانی شد. 

سال گذشته برق مجتمع مسکونی رستم باغ با 
تالش های نماینده ایرانیان زرتشتی، مهندس 
حس��ینی و هیات امنای رس��تم باغ  نوس��ازی 
ش��د و عالوه بر نصب دکل های برق در این 
مجتمع و اختصاص کنتورهای مجزا برای هر 
واحد مس��کونی، ظرفیت شبکه آن مکان نیز 

افزایش پیدا کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری در این مراسم آیینی، 
یادبودی را به مهندس حسینی پیشکش کرد. 
وی سپس در سخنانی گاهانبار را جایگاه داد 
و دهش دانست و افزود چهره پایانی گاهانبار، 

زمان پاس داشتن، ارزش های انسانی است.
نماين�دگان  كارگ�روه  *برگ�زاری 

جوان انجمن ها ونهادهای زرتشتی
بیس��ت و دومین کارگ��روه نمایندگان جوان 

انجمن ها و نهادهای زرتش��تی، از س��وي 
انجمن یانش وران مانتره، ب��ه میزباني انجمن 

زرتشتیان مریم آباد، برگزار می شود.
در دع��وت ص��ورت گرفت��ه از انجمن ها و 
نهادهای سراسر کشور خواسته شده است، تا 
پیشنهادات خود را برای از سرگیری همایش 
نمایندگان جوان انجمن ها و نهادهای زرتشتی 

به انجمن یانش وران مانتره ، بفرستند.
همچنی��ن برای باش��ندگي در این نشس��ت، 
ارگان هاي زرتش��تي، مي توانند نماینده خود 
را به انجمن زرتشتیان مریم آباد معرفی کنند.

دس��تور جلس��ه نشس��ت عب��ارت اس��ت از: 
گردهمایی جوانان زرتشتی و ارائه گزارشی 
از دومی��ن دوره آن ، عملک��رد کارگ��روه 
جوان��ان ، تبیی��ن چش��م ان��داز و برنامه های 
6 ماه��ه کارگ��روه ، پیگی��ری مصوب��ه های 

جلسه های پیشین

خــبرهای کوتاه

مسابقات جام یگانگی 
برگزار شد 

خبرگ�زاری فارس رس�مًا از زرتش�تيان 
ب�ه دلي�ل انتش�ار مصاحبه ای ب�ا عنوان 
»ارتباط چهارش�نبه س�وری با زرتش�تی 

ها« عذرخواهی كرد.
انتش��ار گفت وگویی که در روزه��ای پایانی 
سال به بهانه روز چهارشنبه سوری با پژوهشگر 
موسس��ه دارالحدیث قم انجام ش��ده بود و در 
آن دین زرتش��تی را سراسر در هاله ای از ابهام 
دانس��ته بود، اعتراض بس��یاری از همکیشان و 

حتی هم وطنان را در پي داشت.
 به دنبال تشویش افکار عمومي جامعه زرتشتي 
و حتي بس��یاري از هموطنان ،دکتر اس��فندیار 
اختیاری، نماینده زرتش��تیان در مجلس شورای 
اسالمی ، مراتب اعتراض موکالن خود را اعالم 
و ب��ا پیگیری های انجام ش��ده، عالوه بر توبیخ 

خبرنگار آن خبرگزاري و حذف این مصاحبه 
از خروجی س��ایت مربوطه، این خبرگزاری با 
جایگزینی خبری رس��ما از زرتش��تیان کش��ور 

عذرخواهی کرد.
متن عذرخواهی خبرگزاری فارس به این شرح 

است:
"پوزش از هموطنان زرتشتی و توضيح 

درباره يک مصاحبه
خبرگ��زاری فارس ضمن پ��وزش از هموطنان 
زرتشتی که دین آنان در زمره ادیان مصرح در 
قانون اساسی است، تاکید می کند که مصاحبه 
منتش��ره به هیچ عنوان رویکرد و در چارچوب 

سیاست های خبرگزاری نبوده است.
در تاریخ 29 اسفند 1391 به بهانه نقد اقدامات 

چهارش��نبه آخر س��ال، مصاحبه ای ب��ا همین 
ش��ماره خبر و  با تیتر »ارتباط چهارشنبه سوری 
با زرتش��تی ها« بر روی خروج��ی خبرگزاری 
فارس ق��رار گرفته ب��ود که موج��ب گالیه و 
ناراحتی هموطنان زرتش��تی مان شده بود و این 
گالی��ه از طری��ق نماینده محترم زرتش��تیان در 
مجلس ش��ورای اس��المی به خبرگزاری منتقل 

گردید.
خبرگزاری فارس ضمن حذف مصاحبه مذکور 
و با پوزش از هموطنان زرتش��تی که دین آنان 
در زمره ادیان مصرح در قانون اساس��ی است، 
تاکید می کند ک��ه مطالب مندرج در مصاحبه 
مذکور به هیچ وجه رویکرد خبرگزاری فارس 
نبوده و  در آخرین روز کاری س��ال س��هواً بر 

روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته است."

در پی اعتراض نماینده زرتشتیان:

خبرگزاری فارس رسمًا عذرخواهی کرد

ش�ريف آب�اد اردكان، در نخس�تين 
اشتاد ايزد سال، جلوه ای از برپايی 

مراسم آيينی »هيرومبا« بود.
پس از گذش��ت روزهای ویژه زیارت پیر 
هریش��ت در تعطیالت نوروز، این پیرانگاه 
ب��ار دیگر برای برپایی مراس��م هیرومبا در 
روزهای 25 و 26 فروردی��ن ماه، پذیرای 

حضور پر شور همکیشان بود. 
از ی��ک روز پی��ش از رس��یدن نخس��تین 
اش��تاد ایزد س��ال، زرتش��تیان از نقاط دور 
و نزدیک، س��واره یا پی��اده، برای زیارت 
به پیر هریش��ت رفتند. عده ای به ش��کرانه 
برآورده شدن خواسته هایشان مسیری را تا 
پیر پیاده رفتن��د، بخش زیادی از خوراك 
برای پذیرای��ی نیز نذرهای ب��ه جا آورده 
همکیش��ان بود. ش��ب هنگام چش��م انداز 

چراغان��ی پی��ر و هلهل��ه ش��ادی جلوه ای 
دلنشین داشت.

از سپیده دم روز اشتاد ایزد جمعیت زیادی 
از زرتشتیان خود را به شریف آباد اردکان 
رساندند، عده ای که شب پیش را تا صبح 
در آغوش پیر هریشت مانده بودند و تعداد 
زیادی نیز تنها برای تماشای آتش هیرومبا 
در شامگاه روز اشتاد، به آنجا آمده بودند. 
با افروختن آت��ش و هم آوایی موبدان در 
س��رایش کالم مانتره و تک��رار  »هیرومبا«، 
این مراس��م با میزبانی همکیش��ان شریف 

آبادی پایان گرفت.
»هیرومب��ا« آیین��ی اس��ت ک��ه از دیرباز، 
زرتش��تیان ش��ریف آب��اد اردکان، آن را  

برگزار می کنند.

س�ی و پنجمي�ن دوره مس�ابقات 
جام يگانگی ط�ی روزهای دوم 
تا شش�م فروردين ماه در س�الن 
ورزشی يگانگی يزد برگزار شد.

 این دوره از مسابقات با شرکت هفت 
تیم در رده آقایان با عناوین : رس��تمی 
نرسی آباد ، امید سازمان و باشگاه یزد ، 

یاران کوروش مزرعه کالنتر ، سازمان 
و باش��گاه جوانان زرتشتی ،سازمان و 
باشگاه جوانان زرتشتی الف ، مزدیسنا 
خرمش��اه ، صاعقه تهران  و سه تیم در 
رده بانوان با عناوین : سازمان و باشگاه 
جوانان زرتشتی ، رحمت آباد ، زرگان 

گشت برگزارشد.
براس��اس گزارش رسیده،در پایان این 
رقابت ها تیم سازمان وباشگاه جوانان 
زرتش��تی الف توانس��ت با پیروزی بر 
تیم نرس��ی آباد در رده آقایان به مقام 
نخس��ت دس��ت پیدا کند .تیم مزرعه 
کالنتر نیز عنوان سوم را بدست آورد.

در رده بان��وان نیز تیم زرگان گش��ت 
مق��ام اول و تیم رحمت آباد مقام دوم 

را بدست آوردند.
دراین دوره از مسابقات میزان استقبال 
ورزش��کاران و تماش��اچیان برخالف 
دوره های پیش��ین،کم بود . مس��ئولین 
به برگزاری  اقدام  مس��ابقات همچنین 
برنام��ه های جنب��ی از جمله فوتس��ال 
نونه��االن ک��رده بودن��د که ب��ه دلیل 

استقبال کم برگزارنشد. 

همزمان با اشتاد ایزد و فروردین ماه :
مراسم هیرومبا برگزار شد

دبیرخانه
 پیگیری مشکالت وقف 

تشکیل شد
كميسيون وقف زرتشتيان استان يزد 
با حضور روس�ای انجمن زرتش�تيان 
استان يزد، دكتر اسفنديار اختياری 
نماين�ده ايراني�ان زرتش�تی و آرش 
ضي�اء طبری نماينده كارگروه وقف 

زرتش�تيان ، تش�كيل جلس�ه داد.
در ای��ن جلس��ه ابت��دا در رابطه ب��ا اهمیت 
وقف و پاسداش��ت آن صحبت شد. سپس 
وق��ف  کمیس��یون  تش��کیل  راهبرده��ای 
زرتش��تیان یزد به بحث گذاش��ته شد و هر 
انجمن در رابطه با مش��کالت موقوفه خود 
صحبت کردند. س��پس آرش ضیاء طبری 
نماینده منتخ��ب زرتش��نتیان در اوقاف به 
نح��وه گ��ردش کاری در دبیرخانه وقف 

پرداخ��ت.
 در این نشس��ت مقرر شد که دبیرخانه ای 
فع��ال در زمین��ه پیگیری مش��کالت وقف 
تش��کیل ش��ود و هر انجمن طی گزارشی 
کتب��ی عالوه ب��ر اع��الم موقوف��ات خود 
مش��کالت هر ک��دام را به ای��ن دبیرخانه  

اع��الم  کنن��د .
بس��یاری از موقوفات زرتشتیان در سالهای 
اخی��ر به دالی��ل مختلف از جمله توس��عه 

شهری و...با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت.
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 راننده آژانس از ترافیک شکوه مي کند 
و مي گوید: این دو هفته تعطیلی عید در 
این قس��مت از خیابان آیت اهلل کاش��انی 
بس��یار  بعدازظهرها،ترافیک  مخصوص��ا 
سنگین است و امس��ال هم ترافیک بیش 
از هر س��ال است. بعد از طی کردن مسیر 

پر ترافیک به مقصد می رسم. حتی مسیر 
وس��ط خیابان هم ماش��ین ها پارك شده 
اس��ت چون جای پارکی در کوچه های 
اطراف و خیابان اصلی نمانده و پر است 
از ماشین های شخصی با پالك هایی از 

یزد و ش��هرهای دور و نزدیک دیگر.
بساط دس��تفروش ها، ازدحام این راسته 
را بیش��تر ک��رده. پوس��ترهای تبلیغات��ی 
رنگارنگ کافه رس��توران ها و هتل های 
سنتی دیوارهای این اطراف را پوشانده. 
مغ��ازه های اطراف که ی��ا خوراکی می 
فروش��ند و یا صنایع دستی، رونق خاصی 
گرفته اند. از یکي از مغازه دارها درباره 
اوضاع کس��ب و کار این روزهایش می 
پرس��م و او با لحنی محکم خدا را شاکر 

اس��ت و اظهار رضایت می کند. 
خانه س��ه نیک )کسرا(  توجهم را جلب 
می کند . به یاد آن روانش��اد ،س��ری به 
آنج��ا م��ی زن��م. حی��اط کوچ��ک و با 
صفای��ش را در مس��یر جری��ان آبنمایی 
ک��ه جاری اس��ت طی م��ی کن��م و پله 
ه��ا را پایین م��ی روم. طبق��ه همکف با 
تاریک��ش فضای کافی  نیمه  نورپردازی 
شاپی است که صندلی هایش پر است و 
عده ای هم روی همان پله های بیرونی و 
یا فضای داخل ایستاده و مشغول خوردن 
و نوش��یدن و گ��پ زدن هس��تند. جالب 
است که چشیدن طعم آش شولی یزدی 
و س��یروگ ترجیح بس��یاری از مهمانان 
این خانه نس��بت به انواع نوش��یدني هاي 

فرنگي اس��ت.
پله ها را باال می روم. طبقه دوم فروشگاه 

و نمایش��گاه صنایع دستی است . دور تا 
دور، ویترین هایي با انواع صنایع دس��تي 
رنگي چیده شده است. عده زیادی برای 

تماشا می آیند و عده ای هم سوغاتی از 
آنج��ا می خرند. طبقه آخر کتابفروش��ی 
دایر اس��ت برای آنانی ک��ه در پی منابع 
معتبری برای یافتن پاسخ پرسش هایشان 

هس��تند.
به یاد منش واالی روانش��اد دکتر کسرا 

وف��اداری  مي افتم حیف ک��ه بی تجربه 
چنین روزهایی، ترك دنیا کرد. روانش 
میان  برم��ی گ��ردم.در  ش��ادبه خیاب��ان 
ش��لوغي جمعیت.پیاده روش��لوغ اس��ت 
از ازدح��ام عده ای که ب��رای تهیه بلیت 
1۰۰۰تومان��ی بازدید، صف کش��یده اند 

و جمعیتی که قص��د ورود به محوطه را 
دارند. با س��الم و احوالپرسی خودمانی با 
آقای��ي که دم در، مس��وول گرفتن بلیط 
است ، خودم را زرتشتي معرفی می کنم 

و وارد می ش��وم. 
تعداد زیادی مش��غول عکس برداری از 
بنری هستند که در آن بطور خالصه و با 
چند عکس این مکان توضیح داده ش��ده 

اس��ت. حوض آب پر از تکه های کاغذ 
و س��که هایی اس��ت که واقعا دلیلش را 
نمی دانم. روی پله هاوکنار درختان سرو 

همیشه س��بز اینجا، عکس های یادگاری 
زیادی در این روزها ثبت می ش��ود. 

حی��اط را دور می زن��م و از کنار صف 
طوالنی م��ی گذرم و ب��ه صداها گوش 
م��ی دهم، ع��ده ای از رویدادهای صبح 
تا آن لحظه ش��ان می گویند و برخی از 

برنامه ه��ای بازدیدی که بعد از اینجا در 
پیش دارن��د. چندتایی هم در مورد دین 
و تاری��خ ب��ا یکدیگ��ر گف��ت و گو مي 
کنندالبته برخي هم ش��لوغی اینجا کالفه 
ش��ان کرده و از سویی هم نمی توانند از 
بازدید منصرف شوندو البته گالیه است 

و گاه غ��ر زدن.
از جمعی��ت پراکن��ده روی پل��ه ه��ا می 
گذرم، ب��اال می روم و خ��ارج از صف 
بازدیدکنندگان وارد می ش��وم. در میان 
سالن می ایس��تم و جمعیت بازدیدکننده 
را که در صفی مش��خص ش��ده، مس��یر 
را از ورود ت��ا خروج از کن��ار دور می 
زدند، ن��گاه می کنم. زن و م��رد، پیر و 
ج��وان، خانوادگی و یا چند دوس��ت با 
هم، فارس��ی زبان یا جز آن، ایرانی و یا 
مسافرانی از آنس��وی مرزها، مردمانی با 

هر مرام و باوری، ن��ه از ی��ک جن��س. 
چن��د دقیق��ه ای خیره می مانم به ش��عله 
های همیشه فرزوانی که پشت این پنجره 
شیشه ای بهانه همین صف طوالنی است 
و دلیلی است برای همین کنار هم بودن، 
از ه��ر جنس.انعکاس  باورهای��ی  ورای 
م��دام ن��ور فل��ش ه��ای دوربی��ن روی 
شیش��ه تلنگری اس��ت به ذهنم. پرس��ش 
ه��ا زیاد اس��ت اما پاس��خ ها ک��م و این 
گالیه بس��یاری اس��ت اما امسال تدبیری 
دیگر برای بی پاس��خ نماندن پرس��ش ها 

اندیش��یده  ش��ده  اس��ت .
خ��ارج م��ی ش��وم و فل��ش روی دیوار 
به س��مت نمایش��گاه را دنب��ال می کنم. 
درس��الن ورجاوند که چند س��الی است 

برپاست  نمایش��گاهی  ش��ده،  بازگشایی 
که نش��انگر بخشی از فلس��فه آیین های 
اشوزرتشت  پیامبری  از  اس��ت،  زرتشتی 

و چن��د خطی از آم��وزه هایش تا خوان 
نوروزی ایرانی و جشن ها و آیین سدره 
پوش��ی ک��ه همه اینه��ا در نوش��ته هایی 
مختصر و چند تصویر نمایش داده ش��ده 

اس��ت.
اینجا هم میان همهمه ها می توان پرسش 
های ب��ی جواب را ش��نید، اینجا هم نور 
فلش های دوربین عکاسی و فیلمبرداری 
مدام روش��ن و خاموش می ش��ود، اینجا 

ه��م...
از کن��ار نرده ه��ا باز هم با همان س��الم 
از  یک��ی  ب��ا  احوالپرس��ی خودمان��ی  و 
همکیش��انی که کن��ار نرده ها ایس��تاده، 
راه��م را به آنس��وی س��اختمان باز می 
کنم. نفس��ی تازه می کن��م و از پله های 
اصلی ب��اال می روم.روبروی در، س��فره 
نوروزی گس��ترده اس��ت، دست و رویم 
را ب��ا خن��کای آب می ش��ویم، عکس 
روانش��اد اهلل یار را نگاه��ی می اندازم و 

خدابیمرزی می دهم و وارد می ش��وم. 
سکوت اینجا هم با همهمه آنسوی دیوار 

در ه��م ریخت��ه،    ام��ا...
 مش��امم پر می ش��ود از بوی خوشی که 
در فضا پراکنده اس��ت و وج��ودم لبریز 

گرم��ای آنجا می ش��ود. نگاه��م پر می 
شود از ش��عله های سرخ پر فروغ آتش، 
و ای��ن آتش را اگر زب��ان گفتن بود چه 
رازها در دل داش��ت از روزگاران رفته، 
از هم��ان جور زمان که آتش آتش��کده 
ه��ا را میراند و این فروغ را در دل کویر 
س��خت ای��ران پهن��اور آن روزگاران از 

گزند بدمنش��ان ایمن داش��ت.
اینجا آتش��کده یزدان است و همچنان و 
تا هنوز و تا همیش��ه این آتش پر فروغ و 
جاودان خواهد ماند، گاه شعله هایش بر 
فراز و گاهی آرمیده بر خاکستر. صدای 
ت��رق ترق کن��ده درون آتش��دان مرا به 
خود می آرد. حیرانم که به خود ببالم از 
برای وامداری آیی��ن نیاکانی این خاك 
که استواری فلس��فه بنیادینش آنرا تا این 
زمان از تاراج کوته نظران ایمن داش��ته. 
در تردیدم که به ش��وق آی��م از ازدحام 
این روزه��ای خیابان و همهمه آنس��وی 
دی��وار یا دلتنگ ش��وم برای س��کوت و 

آرام��ش ب��ر ه��م خ��ورده     اینج��ا...
اینجا آتش��کده یزدان اس��ت.

آتشکده یزدان، میزبان مهمانان نوروزی
* سیما دینیاریان
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هن��ر و موس��یقی در دوران صفوی��ه چنان 
در چ��اه تاریک ذه��ن و تحج��ر افتاد که 
گویی ت��وان برآم��دن از آن را نداش��ت. 
ب��ه گفته ادیب و آش��نای هنر ای��ران زمین 
احمد ش��املو، بیش از دو قرن و نیم گویی 
در زم��ان صفوی��ه و بعد آنها هی��چ، نه تنها 
از موس��یقی، که از تمام��ی هنرها رد پایی  

نم��ی    یابی��م .
ب��اری چ��ون صفویه ب��ا هن��ر و خنیاگران 
س��رزمینش چنین ک��رد، نوبت به سلس��له 
افش��اریان رسید. نادر ش��اه که با صالبت و 
غرور شمش��یر کش��ید، تنها س��ازی که می 
خواس��ت شنیده ش��ود کوس جنگ بود و 

گاه طب��ل ه��ای رزم.
نادر چنان تاخت و جنگید و رش��ادت کرد 
که مجالی برای هنر و ترویج آن نگذاشت. 
دربار و مردمان نیز ناچار نقش��ه های جنگ 
را مرور می کردند و به موس��یقی ناموزون 
چکاچک شمش��یر ها گوش فرا می دادند. 
ب��ه موس��یقی و خنیاگ��ری  ای  او عالق��ه 
نداش��ت. گویی پس از پی��روزی و فتح نیز 
عالق��ه ای به ش��ادباش های تران��ه خوانان 
نداشت. می ش��ود گفت تقریبا هیچ آثاری 
و گفتاری از موس��یقی در دوران افشاریان 

پیدا نمی ش��ود.  
روایت هایی از حض��ور اندك نوازندگان 

در مجل��س تاجگ��ذاری ن��ادر در دس��ت 
اس��ت و محم��د کاظم، وقایع ن��گار دربار 
نادر ش��اه، از ش��رکت خنیاگران در جشن 
انتخ��اب ولیعهد خبر داده اما این روایت ها 

بس��یار کم رنگ و بی توجه بیان ش��ده که 
مهج��وری این هنررا  در آن دوران نش��ان 

م��ی   ده��د.
ش��اهان بعد از ن��ادر نیز عالق��ه چندانی به 
موس��یقی نداش��تند. آنها بیش��تر ب��ا میراث 
برجای مانده از ن��ادر و قناعم پر قدرش به 
می گس��اری و عیش و نوش می پرداختند 

اما همچ��ون برخی از ش��اهان دیگر ایران 
زمین این عش��رت با موس��یقی همراه نبود.

تنه��ا در زمان بر تخت نشس��تن ش��اهرخ، 
س��رآغاز یک دوره ت��ازه و تجدید حیات 

در بعض��ی از انواع هنر به وج��ود آمد. او 
پادش��اهی بود نیک��وکار و اصحاب علم و 
دانش را گرامی می داشت و ارباب صنعت 
را مورد توجه قرار می داد. در زمان او علم 
و صنعت رواج یافت. او گرایشات مذهبی 
نیز داش��ت که کمتر در شاهان پیشین به یاد  

مان��ده . 

شاهرخ عده ای از موس��یقی دانان، شاعران 
و خنیاگ��ران زمان را گرد خود جمع کرده 
ب��ود، اما ای��ن کار او را از انجام امور دینی 
منع نمی کرد. شاهرخ به همراه پسرش نادر 
میرزا، حام��ی و بانی ش��کل گیری مکتب 
»هرات« از سبک های مهم هنری در ایران 
بود و با حمایت او نقاش��ان، خوش نویسان 
و تذهی��ب کاران را در ه��رات گرد آورد 
ت��ا برای وی ظری��ف ترین آث��ار هنری را 
در خ��ط، تذهیب، جلدس��ازی و صحافی 
ب��ه وج��ود آوردن��د. به س��عی و تش��ویق 
ش��اهرخ، کتابخانه ای عظی��م نیز در هرات 
ب��ه وجود آمد ک��ه جامع تع��دادی از آثار 
نفی��س بود. به عالوه بعضی هنرمندان عصر 
همچون عبدالقادر مراغی اس��تاد موسیقی، 
موالنا خلیل مصور اس��تاد نقاشی و یوسف 
اندکانی استاد آواز، از همان ایام، در دربار 
ه��رات، نام ش��اهرخ را پر آوازه س��اختند 
هرچند که از ترویج موسیقی و ارج نهادن 
ب��ر آن خب��ری نب��ود. از این رو ش��اید در 
دوران افشاریان چوب و شمشیری بر گرده 
نوازن��دگان و خنیاگران م��ا نبود اما باز هم 
گوش��ه تنهایی و بی اعتنایی نصیبشان شده 
ب��ود و دل مرده، گاه گاهی زخمه بر س��از 
می زدند تا این هنر جاودان به امید س��پیده 

دمی آرام، نفس��ی برآرد.

موسیقی در دوره افشاریان
* توریا

ب��رای  اشوزرتش��ت  امشاس��پندان ک��ه 
نخس��تین بار در گاته��ا، آنها را معرفی 
فروزه های  حقیق��ت  در  اس��ت  ک��رده 
م��زدا )خ��دای یکتا( هس��تند که  اهورا
خدای  م��وارد  ز  ا بس��یاری  در  پیامب��ر 
خ��ود را با این صف��ات، صدا می زند. 
در  امشاس��پند،  هفت  این  و،  ا ن��گاه  ز  ا
هر  ک��ه  اس��ت  پله ای  هف��ت  حقیق��ت 
ن��د ب��ا دس��ت یافتن ب��ه  نس��انی می توا ا
و  باالتری��ن جایگاه  ب��ه  را  آنه��ا خود 
م��زدا  اهورا ب��ه  جای��گاه  نزدیکتری��ن 
نهایی  آرم��ان  هم��ان  ی��ن  ا و  برس��اند 

زندگی اس��ت.
ن��ی  زما  34 ه��ات  در  اشوزرتش��ت 
می کند  معرف��ی  را  ه��ا  سوش��یانت  که 
نس��بت  یش��ان  ا ب��ه  ک��ه  را  صفات��ی 
می دهن��د، همین هف��ت فروزه یا هفت 
ه��ا که  امشاس��پند هس��تند. سوش��یانت 
یش��ان را موعود  ا در س��ایر دی��ن ه��ا 
می کنن��د  معرف��ی  نجات دهن��ده  ی��ا 
نس��ان های��ی هس��تند که  ا در حقیق��ت 
فروزه ه��ای  ی��ن  ا ب��ه  دس��ت یافتن  ب��ا 
که  ند  رس��یده ا جایگاه��ی  ب��ه  مین��وی 
و  بوده  سودرس��ان  وجودش��ان  تم��ام 
در  تاثیرگ��ذاران  بیش��ترین  یش��ان  ا
جه��ان هس��تی هس��تند، همچن��ان ک��ه 
نی��ز در گاته��ا خ��ود را  اشوزرتش��ت 

نخس��تین سوش��یانت معرف��ی می کن��د.

اردیبهش��ت، تغییر یافته واژه اوس��تایی 
»اش��ا وهیشتا« در زبان اوس��تایی است 
« ب��ه  « ب��ه »ارد« و »وهیش��تا ک��ه »اش��ا
»بهش��ت« در زبان فارس��ی تبدیل شده 

»بهتری��ن  معن��ی  ب��ه  و 
راس��تی ها« اس��ت.

پ��ر  ز  ا یک��ی  اش��ا 
واژگان  کاربردتری��ن 
»اش��ا«  گاتهاس��ت.  در 
ریش��ه  از  اگرچ��ه 
راس��تی  معنی  ب��ه  »اش« 
ما  ا اس��ت  ش��ده  گرفت��ه 
آن  از  اشوزرتش��ت 
اس��ت  داش��ته  برداش��تی 
بس��یاری  زیربن��ای  ک��ه 
ز مفاهی��م دیگر اس��ت.  ا
راس��تی  معن��ی  ب��ه  اش��ا 
آنچ��ه  ه��ر  م��ا  ا اس��ت، 
هس��تی  جه��ان  در  ک��ه 
هم  باشد  صادق  همیش��ه 
اس��ت که  عی��ن راس��تی 

نی��م.  می دا ن��ون  قا را  آن  فارس��ی  در 
معن��ی  درس��تی  ب��ه  اش��ا  ز  ا ی��ن  برا بنا
ز  ن��ون« ه��م برداش��ت می ش��ود. ا »قا
نند  ن��ون نمی توا س��ویی هیچ��گاه دو قا
این  در  باش��ند،  یکدیگر  کنن��ده  نقض 
دیگر  ش��ود  نقض  که  قانونی  ص��ورت 
نیس��ت چ��ون همیش��ه ص��ادق  ن��ون  قا

جه��ان  نی��ن  قوا تمام��ی  پ��س  نب��وده، 
هس��تی هم راستا بوده و در یک قالب 
می گنجن��د که در فرهنگ زرتش��تی به 

آن »هنج��ار هس��تی« می گوین��د.
نون��ی  قا حقیق��ت  در  هس��تی  هنج��ار   
ش��کل  جهان  آن  س��ایه  در  که  اس��ت 
ی��ن  ن��ده اس��ت. ا ر ما گرفت��ه و پای��دا
آفرین��ش  جل��وه  ج��ز  نیس��ت  چی��زی 
آفرین��ش  کالم  ی��ک  در  و  ون��د  خدا
»اش��ا«  یعنی  ون��د در همی��ن واژه  خدا
خالص��ه می ش��ود. اگر چ��ه در جهان 
م��ادی هم��ه موج��ودات و جم��ادات 
ب��ع بی چون و چ��رای هنجار هس��تی  تا
ما در جهان  نین فیزیک هس��تند ا ی��ا قوا
واس��طه  به  نس��ان  ا ک��ه  جای��ی  معن��ی 
و  خداوند  جانش��ین  راده اش  ا ق��درت 
می آید  نظر  ب��ه  اس��ت،  اختیار  صاحب 
ن��د  می توا ک��ه 
نین  قوا برخ��الف 
گام  معن��وی 
اش��ا  اگر  بردارد. 
راس��تی  معنی  ب��ه 
نس��ان  ا اس��ت، 
دروغ  ن��د  می توا
اگ��ر  ند!  بگس��ترا
معن��ی  ب��ه  اش��ا 
نسان  ا است  نیکی 
ی  ب��د ند ا می تو
بر  م��ا  ا بیافرین��د. 
تمامی  ی��ه گاتها  پا
نی��ز  اختی��ار  ی��ن  ا
اش��ا  س��ایه  در 
هنج��اری  ی��ا 
که  ش��ده  تعریف 
به  اس��ت  نیکی   ، ه��ا نیک��ی  بازخ��ورد 
بدی  ها،  بدی  بازخ��ورد  و  د  فرا ا خود 
و  این جهان  در  یش��ان، چه  ا به  اس��ت 

ی��ا جه��ان دیگ��ر.
با اختیار  نن��د  نس��ان ها بتوا ما هر گاه ا ا
خود در مس��یر اش��ا ی��ا هنجار هس��تی 
رن��د آن��گاه جامعه ای ش��کل  گام بردا

پایه عدل و آزادی  بر  خواهد گرف��ت 
در کن��ار ه��م ک��ه بزرگتری��ن آرمان 
م��ع بش��ری اس��ت. پ��س اش��ا در  جوا
ی��ک معنی ب��ه »نظ��م« و »عدالت« هم 

ترجمه می ش��ود.
ب��ر این اس��اس بزرگترین آرمان اش��ا 
دی��ن  آرم��ان  بزرگتری��ن  ن��ا  هما ک��ه 
راستی  گس��ترش  هست،  هم  زرتش��تی 
ت��ا جایی اس��ت ک��ه دیگ��ر دروغ از 

پهن��ه گیت��ی ح��ذف ش��ود.
نابود ش�ود، دروغ  باي�د  »دروغ 
باي�د  دروغ  ش�ود،  كاس�ته  باي�د 
س�پری ش�ود، دروغ بايد يكس�ره 
مباد ك�ه در جهان  و  نابود ش�ود 

هس�تی راس�تی نابود ش�ود«
17  ارديبهش�ت يش�ت – بند 

همانط��ور ک��ه بی��ان ش��دن در اوس��تا 
زیباتری��ن  را  امشاس��پند  اردیبهش��ت 
ب��ه همی��ن  ن��ام می ب��رد.  امشاس��پندان 
ک��ه  ن��ی  یرا ا فرهن��گ  در  دلی��ل 
زرتش��تی  آن  مفاهی��م  ز  ا بس��یاری 
ب��ه  ه��م  س��ال  م��اه  زیباتری��ن  اس��ت 
ز  ا می ش��ود.  نامی��ده  اردیبهش��ت  ن��ام 
اردیبهش��ت  مادی  نم��اد  که  آنجای��ی 
در جهان هس��تی آتش اس��ت، در این 
هر  از  اردیبهش��ت  روزهای  یعنی  روز 
م��اه زرتش��تیان ب��ه آدریان ه��ا رفته و 
می پرداختند،  م��زدا  اهورا نیای��ش  ب��ه 
در  زیبایی  به  اس��ت  مدتی  رس��می که 
ماه  هر  و  ش��ده  زن��ده  دوباره  ته��ران 
ش��اهد حض��ور همکیش��ان در آدریان 
دس��ته جمعی  نیایش  برپای��ی  و  ته��ران 
ه��ای  س��نت  در  همچنی��ن  هس��تیم. 
زرتش��تی م��اه اردیبهش��ت را ماه یک 
اگر  ماهی که  یعن��ی  می نامیدند  ده  ب��ه 
نتیجه  بر  برا  1۰ دهی��م  نجام  ا نیکی  کار 
بد هم  ندازه کارهای  ا به همان  و  داده 
این س��نت هم  دارد  فره  پادا ب��ر  برا  1۰
بیانگر ارزش��ی بوده  در ه��ر ص��ورت 
اردیبهش��ت  ماه  و  امشاس��پند  ی��ن  ا که 

در فرهنگ زرتش��تی دارد. 

»برای فر و فروغش من او را، ارديبهشت را 
زيباترين امشاسپندان را، با نماز بلند می ستايم

با زبان خرد، با انديشه و گفتار و كردار نيک می ستايم«

                                    ارديبهشت يشت – بند 18

اردیبهشت زیباترین امشاسپندان
* موبد پدرام سروشپور
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خداداد از موقع مهر ايزد كه رفته بود ديگر نيامده بود، فقط با چند نفر از اهالي كه گاهي به شـهر مي رفتند، پيغام مي 
فرستاد و احوالپرسي مي كرد. شوهرش گفته بود كه سال آينده كارخانه را رها مي كند و به روستا مي آيد كه كشاورزي كند. 

خورشيدبانو در اين شرايط نمي دانست چه كند و تصميم درست كدام است ؟
يكي از روزهاي اسفند ماه، نزديك غروب از كشيك بيمارستان بر مي گشت. سر كوچه كه رسيد ايستاد تا خستگي رفع كند كه 

دستي بازويش را گرفت. او تهمينه همان خانم ميانسال بود. تهمينه، خورسيدبانو را كشان كشان به خانه خودش برد.
خورشيدبانو منتظر بود و خسته، حتي  ني دانست از آن زن  چگونه بپرسد كه چرا با او اينطور رفتار مي كند؟

آن زن  همانطور كه سرش پايين بود شروع به صحبت كرد:
-تو خانواده شوهرت را خوب مي شناسي؟!  مي دوني خداداد قبال زن داشته؟

خورشيدبانو از تعجب نزديك بود فريادي بزند كه دست بر دهان گذاشت. نيم خيز شد كه بلند شود، با خودش گفت:"شايد با 
فاميل شوهرش دشمن است از كجا بفهمد كه او راست مي گوبد؟!"

تهمينه نگذاشت بلند شود. خورشيدبانو را خوب ورانداز كرد و ادامه داد: 
-خوب، اونا گشتن، يه آدم غريب و اهل شهر پيدا كردن كه اونا را نشناسه. حتي از اقوام دور يا مردم روستا هم زن نگرفتن چون 

همه قضيه زن گرفتن خداداد را مي دونن. مثل اينكه تو اينجا با كسي رفت و آمد نداري چون هيچی نمي دوني. بعد هم گفت: 
زن خداد اسمش فرخنده بود و از خانواده خوب و پولدار اين ده، اما چون مشكل داشت بعد از چند سال كه هر روز دعوا داشتند، 

مجبور به جدايي شد و حاال گشتن و تو را براي خداداد گرفتن.
خورشـيدبانو داشـت فكر مي كرد كه چقدر اين زن بد دهن و بي مالحظه است و ترجيح داد بلند شود اما از روي ادب خواست 

چايش را بنوشد تا به تهمينه خانم بر نخورد ولی آن زن در حالي كه با خودش حرف مي زد، گفت: 
-بچه بيچاره من! شوهرش به اين راحتي زن گرفت اما دختر بيچاره من مجبور شد با برادرش به شهر بره و اونجا زندگي كنه.

خورشيدبانو چاي را زمين گذاشت، حاال همه چيز را فهميده بود
***

خورشيدبانو دلش نمي خواست از پروين دور شود. اشك از گوشه چشم هاي پروين روان شد. با آنكه از خورشيدبانو توقع داشت 
زودتر به او سر می زد ولي به او حق داد. پروين دست دوستش را گرفت و او را به داخل برد.

شب كه بچه ها خوابيدند،خورشيدبانو سرش را بر شانه هاي دوستش گذاشت و همه چيز را برای پروين گفت.

جریان خانه خورش��یدبانو با خداداد خیلي پیچیده بود. خانم مستاجر، پروین و خورشیدبانو را 
تحویل نگرفت، حتي تعارف هم نکرد. گوشه در خانه را باز کرد و طوري با عجله چند کلمه 
حرف زد و بقیه را با سر جواب داد. از قرار، چون اسفندماه موقع کاشتن بود، خداداد یکي دو 

روز بعدتر به روستا رفته بود.
خورش��یدبانو و پروین، بي جواب برگش��تند خانه. بعد از ناهار خورش��یدبانو ته مانده غذاها را 
برداش��ت و به س��راغ مرغ هاي خانه پروین رفت. دست س��یما در دستش بود و با هم به مرغ و 
خروس ها غذا می دادند. هوا س��رد بود و سوز می آمد،. گوشه حیاط، جایي که آفتاب پسین 
روي دیوار مانده بود، یک صندلي قرار داش��ت. خورش��یدبانو خس��ته روي آن نشست، اما نه 

خسته از کار کردن بلکه از آنکه نمي دانست چه باید بکند.
دست س��یما در دستش بود، یاد آرزوي چند سال پیش خودش افتاد که مي خواست فرزندي 
مانند او داش��ته باش��د. دست هاي بچه را بوسید و روي س��ینه اش گذاشت. اسفندماه، آفتابش 
هم س��رد بود، اما خورش��یدبانو نمي خواست از جایش بلند ش��ود. درمانده بود، او به در بسته 

خورده بود.
***

اگر باد بوزد و ش��دتش کم باشد، گوشه ای مي ایس��تي و پناه مي گیري. اگر شدت باد بیشتر 
ش��ود، در خان��ه ات می مانی و در و پنجره ها را محکم می بن��دی، اما اگر به جاي تکان هاي 

محکم باد که پنجره ها را مي لرزاند، زلزله بیاید چه؟
حاال توي خونه دل س��هراب زلزله اومده بود! حتي با آه کش��یدن هم س��بک نمي شد. دست 
هایش را مشت کرد اما به کدام دیوار بکوبد؟! آره! خونه دل سهراب خراب شده بود... خراب!

پشت در اتاق عمل، سهراب با مشت های گره کرده به در تکیه داده بود و زیر لب چیزی می 
گفت. خوب می دانس��ت که دیگر فرزندش زنده نیس��ت. برای مروارید هم نگران بود و نمی 
دانست حال او هم چطور است. سه روز تمام در خانه مادرش بدون هیچ مداوایی و حاال روی 

تخت جراحی بود که بچه را در آورند تا شاید عفونت او را از پا در نیاورد.
سهراب روی صندلی آهنی بیمارستان نشست و به میله ها چنگ زد.

- وای! مادرم رو رها کردم، به امید مادر مروارید و اومدم، حاال اون چی کار می کنه؟
داروهایی که در بازار وجود داش��ت و جوش��انده هایی که تجویز دکترهای س��نتی بود، تنها 

بضاعت او برای درمان مادر بیچاره اش بود که دلخوش فرزند دکترش بود.
ناگهان صدایی او را به خود آورد.

- دکتر! همس��رت نیاز به خون داره، خیلی خون از دس��ت داده، باید مراقبش باش��ی و تنهاش 
نگذاری. وقتی به هوش اومد کنارش بمون.

بعد هم آرام گفت:
- فکر کنم ...عفونت...
سهراب با لکنت گفت:

- عفونت! منظورت چیه؟
اما دکتر حرفش را تمام نکرد و فقط گفت: 

- خودت پزشکی، برو کنارش بمون، انشااهلل که به خیر بگذره.
س��هراب  معنای عفونت را خوب می دانس��ت و از بالها و عوارضش هم خبر داش��ت. س��ر به 
زی��ر انداخت و آرام در اتاقی که ویژه بیماران بعد از عمل بود، کنار تخت مروارید نشس��ت. 
همس��رش آنقدر بد حال بود که حتی نتوانست او را بشناسد. سهراب، دست مروارید را که از 
تخت آویزان بود، گرفت و آرام در دست هایش فشرد. کاری بیش از این از او بر نمی آمد.

***
فردای همان روزی که خورشیدبانو را حتی به خانه خودش هم راه ندادند، کالفه و دل شکسته 
چمدانش را بس��ت، اشکهایش را پاك کرد، سیما را در آغوش گرفت و از دوستش به خاطر 
همه چیز تش��کر کرد. وقتی پروین از او پرس��ید کجا می رود و پیش آنها بماند، خورشیدبانو 
که هنوز چند روز از مرخصی اش مانده بود، گهنبار را بهانه کرد و گفت که دلش برای خانه 
ش��ان در روستا تنگ ش��ده و می رود تا در خانه را باز کند و آب و جارو کند تا موقع پنجی، 

وقتی روان مادرش باز می گردد، از اینکه در آن خانه باز شده و پاکیزه است، خشنود شود. 
اما پروین خوب خورش��یدبانو را می ش��ناخت و دلش برای او می سوخت، اما غرور دوستش 

بیش��تر برایش ارزش داش��ت. تا جایی که اتوبوس حرکت می ک��رد همراهش رفت و برایش 
آرزو کرد که زندگی اش بهتر شود.

چمدان خورشیدبانو سنگین نبود اما داشت نفس نفس می زد. دلخور بود از اینکه همسر دارد 
اما باید تنها به خانه مادر برود. خانه ای خالی با خاطراتی که بعضی را دوست داشت و بعضی 

را نه!
نزدیک غروب بود که رس��ید و روزها کمی بلندتر ش��ده بودند. باد اسفند ماه هنوز به سردی 
زمس��تان بود. شال پشمی اش را از چمدان در آورد و دور خودش پیچید. یک تکه از شیریني 
خانگي که پروین درست کرده بود را در دهانش گذاشت. بوي نان تازه مي آمد، نان خانگي، 

چقدر هوس کرده بود.
در گوش��ه اي در پناه دیوار نشسته بود تا سردش نشود. حرف مادرش یادش بود که مي گفت 
بعد از آنکه آتش س��ده را می افروزند و به اصطالح او »سده را می سوزانند«، پشت یک آجر 
یا خشت هم پناه بگیري، از سوز باد و سرما در اماني. مي بایست بلند مي شد، شب در راه بود 
و حداقل باید تنهایي رختخواب ها را در آورد. ش��ال را محکم دور کمرش پیچید تا دخترش 

نه! فرزندش سردش نشود. صدایي آمد: 
- خورشیدبانو! تنها اومدي؟

به طرف صدا برگش��ت. جمش��ید بود. خوب نگاهش کرد. پیر و شکسته شده بود، البته سن و 
سال هم داشت، اما هنوز حرف هایش نیشدار بود و خورشیدبانو در جوابش گفت:

- عمه به من گفته که شما دوباره ازدواج کردید... مبارك باشه.
بعد س��اکت ش��د و یادش آمد که زن جمش��ید همان زن چوپاني بود، که عقرب او را گزیده  
و فوت کرده بود و حاال چند س��ال بعد از فوت همسرش، جمش��ید دوباره ازدواج کرده بود. 
جمش��ید هم س��اکت بود و به دنبال حرف نیش��دار دیگري مي گش��ت مثل اینکه شوهرت را 

نیاوردي یا نیامد؟
خورش��یدبانو حوصله جواب دادن نداش��ت. سر به زیر انداخت و تعارف کرد که بفرمایید. اما 

منتظر جواب نشد. چمدانش را برداشت و به طرف خانه رفت. 
***

کلید را داخل قفل »کلیدین« چرخاند، در چوبي را جلو کشید تا راحت تر باز شود که ناگهان 
احساس کرد دستي به کمکش آمد.

- چطوري خورشیدبانو؟
صدا آشنا بود و غریب، انگار روزي از میان دوستانش این صدا را شنیده بود. برگشت و توي 
تاریک و روشن غروب، وقتي که حتي نمي تواني به چشمانت هم اطمینان کني و تفاوت میان 
خیال و واقعیت به حداقل مي رسد، خورشیدبانو فکر کرد که خیاالتی شده. مردي را مي دید 
قد بلند و چهار ش��انه که کمي خمیده مي نمود با موهاي جوگندمي و چش��م هاي درشتي که 

داشت به او نگاه مي کرد.. یعني خودش بود یا خیال مي کرد؟!
- خیلي وقته که ازت بي خبرم، چطوري خورشیدبانو؟

بع��د هم ب��دون آنکه منتظر جواب بماند، چمدان خورش��یدبانو را برداش��ت و به داخل رفت. 
خورشیدبانو بي اختیار به دنبالش راه افتاد. 

- چمدونت رو گوشه پسکم گذاشتم!
حیاط و پسکم پر از گرد و خاك و کاه گل هاي ریخته از بام بود و نیاز به یک رفت و روب 

کامل داشت.
سهراب ادامه داد: 

- خدا بیامرزه همه کس��ایي رو که یه روزی توی این خونه زندگي مي کردن پدرت، مادرت 
و... انگار خیلي خسته اي، مي خواي کمکت کنم؟ بهتره رختخواب پهن کني و بخوابي. فردا، 

روز روشن، مي توني همه جا رو تمیز کني. 
خورش��یدبانو ساکت روي پس��کم رفت و در اتاق خفتون را باز کرد و جلوي در اتاق ایستاد، 
سهراب هم چیزي نگفت، دستي به نشانه خداحافظی باال برد و از خانه بیرون رفت، خورشیدبانو 
هم پش��ت سرش در را محکم بست. خیلي خسته بود. با خودش حساب کرد هنوز چند روزي 

براي تمیز کردن خانه فرصت دارد.
وقتي منقل زغال سرخ شده را به اتاق برد و نشست، اول به یاد مادرش افتاد و بعد سهراب.

داستـــان

خورشیدبانو)28(
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جدول

 عطا��اتچعا��دچ ی-مچ ��دوچنشچب- ��دچ.چنشچ
تعطیالت عید را اصال دوس��ت داشته نمی باشم.

امس��ال هم مثل س��ال های قب��ل تعطیالت عید 
نه جایی رفته می باش��یم و نه عیدی درس��ت و 
حس��ابی گرفته می باش��م . بازهم امسال دستم 
به جیب این آق��ا نماینده نرس��ید و در گرفتن 
عیدی از او ن��اکام ماندم. البته یه جورایی یک 
روزی به بابایم چراغ سبز نشان دادکه برای عید 
دیدنی به منزلش رفته باشیم ولی بابایم همان روز 
گفت: که تمام اینها بازی سیاس��ی می باشد. او 
م��ی خواهد با این دع��وت کردنش دهانت را 
بس��ته باش��د تا تو دیگه در مورد عیدی حرفی 
نزنی . میروی اونجا بعدا یه ش��کالت بهت می 
دهد و م��ی گوید : این هم عیدی��ت . اونوقت 
ت��و دیگه هیچ وق��ت و هیچ کج��ا نمی توانی 
در م��ورد عیدی چیزی بگ��ی . من این آدمای 
سیاس��ی را می شناس��م . ببین همی��ن یارانه ای 
که به م��ا می دهند تا بیای ح��رف بزنی میزنن 
توی سرمان و ساکتمان می کنند.با این حرفای 
بابا م��ا یک پلتیک به آق��ا نماینده زدیم و آخ 
جون هنوز یکس��ال میتونم در مورد عیدی هی 

بنویسم.
من امروز به مدرسه رفته می باشم . نمیدانم این 
مدرس��ه آخر به چه درد ما می خورد. اگر قرار 
می باش��د با مدرك لیسانس مثل بابایم کارمند 
باش��م وهرروز با مامانم س��ر حق��وق و اضافه 
کاری دعوا کنم خوب بی سواد باشم که خیلی 
بهتر می باش��د . امروز در مدرسه ما انشا داشته 
می باش��یم . آقای انش��ایم قبل از عید موضوع 
داده ب��ود که توی تعطی��الت عید در موردش 
بنویس��یم وامروز بای��د جلوی او انش��ایمان را 
بخوانیم . موضوع انشا این بود : تعطیالت خود 

را چگونه گذراندید؟
اش��کان اولین نفری می باشد که باید انشایش 
را بخواند . من اش��کان را دوست نمی دارم .او 
همش بیس��ت می گیرد و همش من را مسخره 
م��ی کند . قد و هیکل��ش هم چهارتای من می 
باشد . من نمی دانم مامان اشکان صبحانه به او 
چ��ه نون و پنیری می دهد که اینقدر رش��دش 
تندتند می باش��د . آقای انشایمان به اشکان می 
گوید : همین جوری که تو داری رشد میکنی 
به س��المتی تابستون دیگه گالبی می دهی .من 
معنی حرف آقا انشایمان را نمی فهمم . اشکان 
م��ی گوید : م��ا تعطی��الت عید را ب��ا مامان و 
بابایم آنتالیا رفته می باش��یم . آنتالیا جای خیلی 
باحالی می باش��د.در آنتالیا ما به کنسرت آقا یا 
خانم کامران وهومن رفته می باش��یم . کامران 
وهومن خیل��ی باحال می باش��ند . آنها کت و 
ش��لوار و گردنبند و دستبند و عینک و یه مشته 
چیز دیگه داش��ته می باشند که روی هرکدوم 
از اونه��ا عکس آقا فروهر می باش��د . آنها این 
قدر آقا فروهر را دوس��ت می دارند که بابایم 
می گوی��د احتماال آنها از نوادگان پادش��اهان 
هخامنش��ی می باش��ند. کام��ران وهومن هم می 
دانند من هی بیس��ت میگیرم چون در آنجا برای 
من می خوانند : تو خودت نمره بیس��تی ، تو مثل 
هیچ کسی نیس��تی . در آنتالیا ایرانیها اینقدر از 
خودشون فرهنگ نش��ان میدهند که آدم فکر 
می کند بجای 4۰۰۰ سال فرهنگ هفت هشت 

هزار اضافه تر فرهنگ می دارند.
آقا معلم نفر بعدی که سیاوش می باشد را صدا 
میزند . س��یاوش می گوید : م��ا تعطیالت عید 
را در یزد گذرانده می باش��یم . بابایم امسال ما 
را به یزد برد تا بتوانیم مس��ابقات جام یگانگی 
ک��ه قدیمی ترین مس��ابقات می باش��د را نگاه 
کنیم. مسابقات جام یگانگی در سطح المپیک       

می باشد ولی من نمیدانم چرا هیچ کسی برای 
تماشای مسابقات به باش��گاه آمده نمی باشد . 
بابایم می گوید هم��ش تقصیر تحریم آمریکا 
می باش��د. من که نمی دانم تحریم چه چیزی 
می باشد. مسابقات بس��کتبال خیلی باحال می 
باش��د کال  بخاط��ر تحری��م آمری��کا ۷تیم در 
آقایان که س��ه تای آن از باش��گاه بودند و سه 
تیم خانمها بودند .کال باش��گاه هرکسی داشت 
رو جمع کرده بود تا مس��ابقات درحد المپیک 
باشد. بابایم می گوید در انشایت زیاد در مورد 
مس��ابقات چی��زی ننویس چون ممکن اس��ت 
تحریمها شدیدتر ش��ود . برای همین من دیگه 

انشایم همین جا تمام میشود.
پدرام می آید و انش��ای پسرخاله اش آبتین را 
برایمان م��ی خواند . من نمی دان��م چرا آبتین 
دیگر مدرسه آمده نمی باشد . پدرام می گوید 
انشای آبتین را از ایمیل گرفته می باشد . آبتین 
نوش��ته اس��ت : من تعطیالت عی��د را درکنار 
های��اس در اتریش گذرانده می باش��م . اینجا 
هوا هنوز زمستان سرد می باشد . من هایاس را 
خیلی دوست می دارم چون قرار می باشد مارا 
به آمریکا بفرستد . از روزی که اینجا آمده می 
باشیم همش داریم یخ میزنیم و منتظر می باشیم 
تا م��ارا صدا بزنند برویم آمری��کا. اینجا خیلی 
جالب می باش��د چون بیش��تر آدمها زرتشتی و 
همه دوس��تان بابا ومامانم می باشند . بابایم می 
گوید خدا عمر هایاس بدهد.  این مسوولین ما 
که فکر زرتش��تی ها نبودند الاقل هایاس فکر 

خوشبختی ما می باشد .
بهزاد هم نوشته است که عید در تهران بوده می 
باش��د . او روز اول پرسه همگانی رفته می باشد. 
به��زاد می گوید : پرس��ه همگان��ی یعنی اینکه 
یهویی ما برویم به خانواده همه درگذش��تگان 
بگی��م اصال نگران نباش��ید ما تمام س��ال کنار 
شما هستیم و جای درگذش��ته شمارا پر کرده 
می باشیم . او می گوید رفتن به پرسه همگانی 
الزم و واجب می باش��د ح��اال اگر بعدش پای 
حرفت نبودی اصال مهم نیس��ت چون کس��ی 
بهت گی��ر نمیدهد. روز بعد به دی��د و بازدید 
در س��الن خسروی رفته می باش��یم . بهزاد می 
گوید که بابایش با مامانش دعوا داشته که همه 
مردم روز دوم عید به خانه سالمندان و مریض 
خانه ها می روند تا اونها رو ش��اد کنند بعدش 
ما می رویم تو سالن خسروی که دید و بازدید 
کنیم خوب به جای اینکارها به خانه سالمندان 
بروی��م . باب��ای منهم مثل باب��ای کودك نفهم 
فقط غ��ر می زند. ما یکروز ب��ا تورهای تهران 
گردی شهرداری به دور تهران رفتیم که جای 
شما خالی هم به کلیسا رفتیم و هم به آتشکده 
خودمان . وای اینقدر آتشکده مایه افتخار بود 
که همه از آن تعریف کرده می باش��ند. سفره 
هفت سینی در حد تیم ملی و قالیهای کف آن 
که کلی حواس همه را به خودش جلب کرده 
بود . خالصه همه کلی آتش��کده را با کلیس��ا 
مقایس��ه کرده بودند وحس��ابی مارا ش��رمنده 

خودشان کردند.
نفر آخر که باید انشایش را می خواند من بودم 
و منهم چون هیچ جایی نرفته بودم فقط نوشتم 
ما تعطیالت عید را در خانه بودیم . برای همین  
آق��ا معلم من را به دفتر فرس��تاد و آقا مدیر هم 
گفت که بابایم فردا به مدرسه بیاید . خوب من 
چه گناهی می دارم که بابایم کارمند می باشد 
و پ��ول زیادی نمی دارد تا مارا به آنتالیا یا جام 
یگانگ��ی ببرد . حاال هی من باید کتک بخورم 
و دعوا بشوم . اصالمن نفهمیدم آخر این درس 

خواندن به چه دردی می خورد.   

تعطیالت  خودراچگونه گذراندید؟

کودک نفهم

افقی

1-  از حواس پنج گانه –طرفداران مانی را گویند .
2-  مارك اتومبیلی در ایران – سریال پلیسی در چند سال پیش .

3-  رشته ای که برای یادآوری به انگشت می بندند – هشت پا – نهیب درهم .
4-  مخفف اگر – یکی از طبقات چهارگانه در ایران باستان – تلخ .

5-  از مصالح ساختمانی – پرده دری – ضروری .
6-  عالم وهم وخیال نزد معتادین – ناشنوایی – برابر،مساوی .

۷-  پرنده ای شبیه به کبک – فال نیک .
8-  زندان ضحاك در این قله – مشورت .

9-  هالك، تباهی – درختی با چوب سخت برای ساخت تیر .
1۰- هم وزن شدن- نام درختی- محل بدون امنیت .

11- ورود کننده- جمع ورم- تفریق .
12-  نوعی زغال سنگ – نوعی اسیدآلی که در بدن تولید می شود و از ترکیب چند 

نوع از آن پروتئین های الزم ساخته می شود – راه مخفف . 
13- یکی از پسران فریدون ولی در هم – ساخته شده از الستیک – یک سگ .

14- آرمانی – به معنای فرمانروایی .
15- وسیله الکتریکی برای تجزیه آب – کاخی در تخت جمشید .

عمودی 

1- وزیر خردمند انوشیروان – وسیله ضد عفونی کننده در بیمارستان .
2- استاندار در زمان هخامنشیان – رشته ای که ارتشیان به لباس خود می آویزند .
3- کسی که بسیار سخن چینی کند – رییس وپیشوای مردم – وقت وزمان معین .

4- پوستین – دانای هستی بخش – عالمت جمع .
5-  از ماه های رومی – جریمه – درود .
6- سلول – کاشف واکسن ابله – استان .

۷- درب فلزی نوشابه –مجسمه اش از عجایب هفت گانه است .
8- بخت آزمایی – طوالنی ترین مسابقه دو میدانی .

9- تمیزی – نوعی کتلت .
1۰- شاعر ودانشمند قرن ششم –فیلسوف وفیزیکدان اتریشی– نوعی آرایش .

11- سازمان فضایی امریکا – لیز خوردن – شاعر نوپرداز .
12- تکرار حرف – کتابی از خیام – نام ترکی .

13- دوست – جشنی در پاییز – منزل .
14- فرمانده دریایی خشایار شاه – جشنی مهم در ایران .

15- به سهراب دیر رسید – فرشته موکل بر آب .
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جای همه ش��ما دوس��تان و همکیش��ان 
س��بز، روز طبیعت )س��یزده ن��وروز( با 
خانواده به پیر نارک��ی رفته بودیم. همه 
چیز عالی بود. چهره و محوطه روبروی 
پیر، منظره چشم نوازی داشت و در آن 
روز، هوای به��اری و آفتابی یزد لطیف 
و دل انگیز بود. دس��ت به��روز جراح، 
همس��ر و خان��واده اش درد نکند که با 
وس��واس و دقت مثال زدن��ی از این پیر 
محافظ��ت م��ی کنن��د. در آن روز  نیز 
برای همه همکیش��ان در پذیرایی سنگ 
تم��ام گذاش��تند و دیگران نی��ز در این 
موض��وع، با حوصل��ه و متانت همراهی 

م��ی کردن��د.
آن روز ب��ا یک��ی از همکیش��ان که از 
ش��هری دیگر آم��ده بود، با ه��م گپی 
درباره این نوش��ته ها داشتیم. ایشان در 
ابتدا پیش��نهاد داد که پ��ارس نامه هر از 
گاهی عکس��ی یا مصاحبه ای از دس��ت 
ان��درکاران خود را چ��اپ کند تا مردم 
آنه��ا را بهتر بشناس��ند و ص��د البته اگر 
م��ی خواهند به قول بزرگی، س��نگی به 
س��رمان بکوبند ی��ا نمکی ب��ه آش مان 
بریزن��د، ک��س دیگری را ه��دف قرار 

ندهن��د!
ایشان در ادامه گفت که از پدربزرگش 
خاطرات بس��یاری دارد که می خواهد 
بنویس��د و حتی خیلی از آنها را نوش��ته 
اس��ت. گفتم کار ارزشمندی کرده ای، 
اینه��ا تاریخ ما هس��تند و بای��د بماند. به 
ایش��ان پیش��نهاد دادم که اگر می تواند 
به ص��ورت کتاب منتش��ر کن��د و یا به 
م��ا بدهد تا در پارس نام��ه چاپ کنیم. 
گف��ت: یک��ی از بچ��ه های��م آنه��ا را 
خوان��ده و گفته تند اس��ت! گفتم: مهم 
نیس��ت، برای پارس نامه بفرس��ت. مثل 
نوش��ته های من چنان شاخ و برگش را 
مرت��ب می کنند! ک��ه وقتی خودت هم 
بخوانی خی��ال می کنی ک��س دیگری 
نوش��ته اس��ت! گف��ت: به ه��ر صورت 
در ای��ن حالت نیز مطالب نوش��ته ش��ده 
توس��ط ش��ما، موضوع و مقصود را می 
رس��اند و فضای گذش��ته را مجسم می 
س��ازد. گفتم: ش��وخی کردم، مسوولین 
پ��ارس نامه نیز باید هم��ه جوانب را در 
نظ��ر بگیرن��د و مطلبی را چ��اپ کنند، 
بنابراین من راضی هس��تم. گفت: ش��ما 
چرا در نوش��ته هایت بیش��تر از خودتان 
می نویس��ی و تا اندازه ای خودش��کنی 

م��ی کنید. گفتم: من حق ندارم از کس 
دیگ��ری به قول مع��روف مایه بگذارم، 
حتی با نام مس��تعار. چون خیلی ها هنوز 
در ذهنی��ات خودگرفتارن��د و حاض��ر 
نیس��تند واقعی��ت را بگویند ی��ا حتی به 
خاط��ر بیاورند. خیلی ها دوس��ت دارند 
اطرافی��ان تصور کنند که طایفه آنها این 
سختی ها را نکش��یده است و از معدود 
طایف��ه ب��زرگان آن زمان��ه هس��تند. در 
صورتیک��ه واقعیت چیز دیگری اس��ت. 
ولی من بدون آنکه احساس بدی داشته 
باش��م، آنچه بوده و دیده ام می نویسم. 
ای��ن دوس��تم ادامه داد ک��ه در یکی از 
نوش��ته های��ت از مردی نوش��تی که در 
زم��ان خ��ودش بعضی از دخت��ران را با 
موافق��ت خان��واده آنها، ب��رای ازدواج 

برده  م��ی  هند  به 
اس��ت. گفتم: بله 
بود.  بزرگی  مرد 
مرد،  آن  گف��ت: 
پدربزرگ  همان 
ب��وده! گفتم:  من 
روان،  بهشتی  آن 
و  ب��زرگ  روح 
داشت.  ش��ریفی 
اینگون��ه  گف��ت: 
که  ها  مس��افرت 
گاهی  و  روزه��ا 
می  طول  ه��ا  ماه 

کش��یده، انس��ان باید به مرحله شهریور 
امشاس��پند رس��یده باش��د ت��ا خطای��ی 
مرتکب نش��ود، س��پس با افسوس سری 

ت��کان داد و ادام��ه ن��داد.
 این گفتگو س��بب ش��د تا بیشتر درباره 
واقعی��ت ه��ا و س��ختی ه��ای آن زمان 
بنویس��م. س��ختی های��ی ک��ه ن��ه تنه��ا 
باعث س��رافکندگی نیس��ت، بلکه نشان 
از پای��داری اس��ت. بنابرای��ن از زم��ان 
تولدم می نویس��م. دهه بیس��ت و دقیقا 
اردیبهشت ماه س��ال 1326. راستش را 
بگویم، من در زایش��گاه متولد نشده ام. 
در تاری��خ آم��ده که اکثر ب��زرگان در 
آغل گوسفندان یا مثال در گوشه ای از 
خانه متولد ش��ده اند و یا اگر به صورت 
ای��ل و طایف��ه در حرکت بودن��د، زیر 
چادر در همان وسط بیابان به دنیا آمده 
ان��د. زنان آن زمان نیز به دلیل ش��رایط 
س��خت زندگی، پ��س از وض��ع حمل 
می بایس��ت پس از گذشت س��اعتی به 

زندگی روزانه و عادی م��ی پرداختند. 
این ش��یوه در آن زمان ی��ک امر طبیعی 
ب��ود. در اینجا مقصود م��ن از بزرگان، 
آن افراد خاصی نیس��ت که در هر زمان 
ب��ا امکانات و به ویژه تمکن مالی خود، 
فقط ب��رای خود و اطرافی��ان، امکانات 
می خرند، چراکه آنها از جنس دیگرند 
و طبیع��ی اس��ت که در خان��ه آنها اتاق 
ویژه ای هم برای زایمان وجود داش��ته 
و در آن زم��ان ک��ه به م��ادران ما برای 
بازگش��تن به حال��ت طبیع��ی فقط چند 
س��اعت فرصت می دادند، آنها تا چهل 

روز ه��م تح��ت نظ��ر بودن��د.
خوشبختانه تا آنجا که به یاد می آورم،  
مادران ما چون کار می کردند، آن هم 
کار س��نگین کش��اورزی و خانه داری 
در  مخصوص��اً  و 
بافت��ن  و  چال��ه 
ر  کا ، چ��ه ر پا
زایم��ان  س��خت 
ب��ه  بازگش��ت  و 
حال��ت ع��ادی و 
روزانه  کار  انجام 
راحتی  ب��ه  نیز  را 
انج��ام می دادند! 
مادر م��ن هم 9تا 
آورد  دنیا  به  بچه 
جایی  هم��ان  در 
ک��ه م��ن آخرین 
نفر در آنجا متولد ش��دم، یعنی در آغل 

گوس��فندان. 
متاس��فانه ش��ش نفر آنها حداکثر تا سن 
5 س��الگی از دنیا رفته اند و ما س��ه نفر 
مانده ایم. باز هم پدر و مادر من نس��بت 
به کس��انیکه تک فرزند هس��تند، بیشتر 

به رش��د جمعیت کم��ک کردند. با این  
زایش��گاه مشخص  ارزش  مقدمه کوتاه 
می ش��ود. مکانی که م��ادران ما پس از 
آن، می توانستند در بهداشت و سالمت 
بچه ه��ای خود را ب��ه دنی��ا بیآورند. با 
این نیاز انسانی، زایش��گاه بهمن بنا شد. 
مکان ارزش��مندی برای همه انس��ان ها، 

بدون درنظ��ر گرفتن دین، نژاد و ق��وم.
در این مت��ن به تاریخچ��ه و نحوه بنای 
با  زایش��گاه بهمن نم��ی پ��ردازم، فقط 
اش��اره مختص��ری نیاز به ای��ن مکان را 
در آن زمان بیان کردم. این بنا در کنار 
مدارس و اماکن خیریه دیگر به وس��یله 
کس��انی که از هندوس��تان آمده بودند 
س��اخته ش��ده اس��ت. آنها برای کمک 
به م��ا آمده بودند ولی در بطن اندیش��ه 
ش��ان مدرن س��اختن کل جامع��ه بوده 
است. انس��ان های اندیشمندی که برای 
ایجاد تغییر، وقت، انرژی و پول زیادی 
ص��رف نم��وده اند و م��ا وارث��ان آنان 
هستیم. سوال اساس��ی این است که آیا 
ما وارثان نیکوی آنان هس��تیم؟ آیا این 
م��کان هایی که با  نیت خیر و با زحمت 
و دش��واری زیادی س��اخته شده است، 
االن نیز در همان راه اس��تفاده می شود؟ 
آی��ا انجمن ها ک��ه از ط��رف صاحبان 
اصلی این مکان ها که همانا زرتش��تیان 
ایران و جهان هستند، مسوولیت حقوقی 
و نگهداری آن را برعهده دارند، به این 
مس��وولیت و اهمیت آن آش��نا هستند؟ 
آرزو م��ی کنم در قبال این مس��وولیت 
خود را به خواب نزنند چون اگر کس��ی 
خواب باش��د می ت��وان او را بیدار کرد 
ول��ی اگر کس��ی خودش را ب��ه خواب 

بزند محال اس��ت بیدار ش��ود.

زایشگاه
* بهرام دمهری
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