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بانوى ورزشكار در سايه تنهايى

برگزارى جشنواره علمى زنده ياد دكتر ايزديار
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حكايتي اس��ت حكايت ما آدم ها. حكايت  
نس��لي كه بود  و نس��لي كه هست. نسلي كه 
سختي كشيد ورنج ديد و مقاومت كرد.نسلي 
كه باور داشت و ايمان حتي اگر بايد آنها را در 
پستو ها قايم مي كرد ،حتي اگر بايد وصله بر 

لباس نو مي زد تا از ديگراني متمايز شود.
آن نسل ماند و گروهي از آنان مهاجرت كردند 
با باور به اينكه  وسيله شوند براي بقا آنان كه در 
وطن ماندند  و شدند،ياري شان دادند.مدرسه 
و آب انبار و... ساختند،داد و دهش كردند،آن 
نسل نسلي بود كه با همه سختي ها زندگي را 
باور داشت. آنان فرزندانش��ان را ياري دادند 
تاعلم بياموزند و با سواد شوند. به آنان آموختند 
كه وفادار و بخشنده باشند ودر دستگيري از 

همكيشان و هموطنان بر هم پيشي گيرند.
آن نسل نسلي شد كه برومند و پر افتخار در 
وطن گام برداشت. ده ها دكتر و مهندس و... 
ياريگر هم ميهنانشان شدند. بسياري از آنان راه 
فرنگ را در پيش گرفتند،تحصيل كردند و 
بازگشتند به عشق همه آنچه كه باورهايشان بود 
و حتي آنان كه ماندند نيز،پايبند ايراني بودن و 

زرتشتي بودنشان بودند.
 آن نس��ل از س��ختي پدر و مادر واجداد مي 
دانست،وطن و خاك برايش معنا و قداست 
داشت. آن نسل از هر جنسي كه بود به نياكانش 

افتخار مي كرد،به گويش و پوشش و....
آن نسل اما در گرداب زمان به دام افتاد. فرزندان 
آن نسل خواس��تند قدم بلندتر نهند و جبران 
گذشته اي را كنند كه آزارشان مي داد، اما ... و 
اينگونه شد كه به بهاي مدرن شدن،به بهاي نو 

شدن،به بهاي.....
 آن نسل شد اين نسل. نسلي كه جمعيت و 
اهميتش را در جغرافياي سياسي جامعه درك 
نكرد و اينگونه ش��د كه امروز همين چند تا 
مدرسه به يادگار مانده از نيكي گذشتگانمان 
تهي شده از دانش آموزان. امروز ديوار هاي 
كهن اين مدارس كه زماني براي بهبود وضع 
زرتش��تيان و ايرانيان پايه گذاشته شده بود و 
نسلي عالم و تحصيلكرده را به جامعه تقديم 
كرد امروز  زنگار گرفته  اس��ت و با صداي 
زنگ مهر ديگر نه از شلوغي خبري هست 

و نه از ....
امروز آنان كه دغدغه مهاجرت داشتند رفتند 
و مي روند نه در پي ايراني بودن و ايراني ماندن 
كه در پي آنچه كه خود نيز نامش را نمي دانند 
و فرزاندانشان نه تنها گويش دري را نمي دانند 

و نمي فهمند كه فارسي را نيز .
امروز لباس سنتي شده وسيله اي براي نمايش 
در مهماني ها و برخي مراس��م. امروز ،ظرف 
هاي مس��ي خان��ه ها را ي��ا دزد ب��رده يا در 
انباري،اتاقي روي هم انباش��ته اس��ت،امروز 
گهنبار خواندن در بس��ياري از خانه ها باري 
است كه پدر ومادر بر دوش فرزندان گذاشته 
اند،چرا كه گهنبار را يا بايد در دماوند خواند 

يا با تور....
زمان تكرار مي شود ،مهرگان در راه است . اما 
نس��ل امروز خسته است و خسته راهي را مي 
رود كه بي ش��ك مي داند درست نيست اما 

انگار برگشتن و تجديد نظر سخت است.
بينديشيم ما ميراث داران ميراث گرانبهايي هستيم 
كه به قيمت جان به ما رسيده است.بينديشم امروز 
مدارسمان خالي است و خانه هاي بسياري خاك 
گرفته ،امروز برخی گهنبارها جور ديگري معنا 
مي شودو برخی سدره پوشي ها گونه ديگري 

جشن گرفته مي شود.
بايد با جها ن نو شد اين قانون اشوزرتشت 
است ،اما قانون نخست آن بزرگمرد و پيام 
آور آريايي انديشيدن و درست انديشيدن 

است.فراموش نكنيم.
مهرگانتان مبارك مهرتان افزون . 

ســــرمقـــــاله

حكايت ما آدم ها

نهم مهر ماه برگزار مي شود:

نخستين دوره جشـنواره علمي زنـده ياد دكتر مينا ايزديار 

با تقدير از برگزيدگان:

مانتـره بيسـتم پايان يافـت 

 نخس�تين جش�نواره علمي زنده ياد 
دكتر مينا ايزدي�ار با هدف تقدير از 
نخبگان، ايجاد انگيزه براي فراگيري 
علوم در س�طوح مختلف تحصيلي و 
قدرداني از نام آوران زرتشتي، نهم 
مهرماه از س�اعت 6 پس�ين در سالن 

خسروي برگزار مي شود.
در اين جش��نواره كه با حضور مس��ئولين 
جامع��ه زرتش��تي و مهمانان��ي از سراس��ر 
كش��ور برگزار مي شود قرار است از يك 
نفرزرتش��تی به عنوان ن��ام آور، دو نفر به 

عنوان افتخار آفرين تقدير شود.
همچنين در اين جشنواره از دانش آموزان 
زرتشتی رتبه برتر كنكور رياضی ، تجربی 
والمپياد و تمام قبول ش��دگان تيزهوشان و 
نمونه دولتی مقاطع راهنمايی و دبيرس��تان 

تقدير خواهد شد.
بر اساس آيين نامه برگزاري اين جشنواره ،دامنه 
فعالي��ت در چهار س��طح است:س��طح 1: 
ن��ام آوران زرتش��تي، اس��تادان و اعضاي 
در  ش��اخص  زرتش��تي  علم��ي  هيئ��ت 
دانشگاه هاي ايران.سطح 2: قبول شدگان 
ش��اخص زرتش��تي در كنكور سراس��ري 
و برگزي��دگان المپياده��اي علمي كه از 
گذران��دن كنكور معاف شدهاند.س��طح 
3: قبولي دانش آموزان ش��اخص زرتشتي 
در تيزهوش��ان و نمون��ه دولت��ی ك��ه در 
س��ال اعطاي جايزه، دوره اول دبيرس��تان 
)راهنمايی( را به پايان رس��انده اند.سطح 
4: قبولي دانش آموزان ش��اخص زرتشتي 
در تيزهوش��ان و نمونه دولتی كه در سال 
اعطاي جاي��زه، دوره دبس��تان را به پايان 

رس��انده اند. 
براس��اس اعالم صورت گرفته جايزه هاي 

جشنواره عبارتند از : در سطح 
ن��ام آوران: تندي��س ن��ام آور 
و  لوح تقديرس��طح 1: تنديس 
افتخ��ار و ل��وح تقدير، س��طح 
2: لوح تقدي��ر و جايزه نقدی، 
س��طح 3 و 4 : ل��وح تقدي��ر و 

جايزه.
ايزديار  دكترمين��ا  ي��اد  زن��ده 
در تاري��خ نهم مه��ر ماه 1328 
اول  ب��ا  مطاب��ق  خورش��يدی 
اكتبر ه��زار و نهص��د و چهل 
و ن��ه ميالدی در ش��هر كرمان 
چش��م به جهان گشود. پدرش 
داري��وش ايزدي��ار و م��ادرش 

پوران تيگرانی بود.
دوم  و  اول  ه��ای  س��ال  وی 
دبس��تان  در  را  ابتداي��ی 
ش��هر  ش��هرياری  دختران��ه 
كرم��ان گذراند و برای ادامه 
تحصي��ل به ته��ران آمد و در 
دبيرس��تان  و  گي��و  دبس��تان 
ادام��ه  دادگ��ر  انوش��يروان 
 1346 س��ال  داد.در  تحصيل 
در  كش��وری   13 رتب��ه  ب��ا 
دانشگاه  پزش��كی  دانش��كده 
 80 با رتبه  تهران و همچني��ن 

دانشگاه  پزشكی  دانش��كده  كشوری در 
ش��يراز قبول ش��د ودر اين بين دانشگاه 

ته��ران راب��رای ادام��ه راه برگزي��د.
روانش��اد ايزديار در س��ال 1352 با پرويز 
مل��ك پ��ور ازدواج ك��رد كه ثم��ره اين 
ازدواج س��ه فرزن��د به اس��امی ش��يرين، 
ش��يرزاد و ش��يدا است.  ش��يرين دكترای 
رياضی و ش��يرزاد و ش��يدا نيز دانشجوی 

دكترای مهندس��ی برق هس��تند.
وی از س��ال 1362 تالش خود را برای 
شروع  ايران  تاالس��می  انجمن  تش��كيل 
ك��رد و در س��ال 1368 اي��ن انجمن را 
بنيان گذاش��ت و به طور رسمی به ثبت 
اواخر  ايزديار در  بهش��تی روان  رساند. 
خ��ورداد م��اه امس��ال چش��م از جهان       

فرو بس��ت. 

بيستمين دوره همايش اوستاخوانی 
وگات�ا شناس�ی مانت�ره ك�ه امس�ال 
ب�ا ش�عار "كهن�ه يا كه�ن؟ ت�ازه يا 
م�درن؟"  در روزه�ای 12 ت�ا 14 
ش�هريورماه در م�اركار تهرانپارس 
برگزار شد،با تقدير از برگزيدگان 
رش�ته ه�اي مختل�ف ب�ه كار خود 

پاي�ان داد .
در پايان اي��ن همايش نفرات برگزيده به 

اين ش��رح انتخاب ش��دند:
بخ��ش ازبرخوان��ي زير 7 س��ال : از تمام 
ش��ركت كنن��دگان اين رده تقدير ش��د. 
اسامی شركت كنندگان  : آوا زنده نوش، 
سپند بلندي، فروزان رستمي عصرآبادي، 
هوم��ن بماني چ��م، ديانا فرودي، روش��ا 

مزديس��ني، چيس��تا نيكزاد بودند.
بخ��ش ازبرخوانی زير 14 س��ال :ويس��تا 
رايومند با امتياز 99/41 ، فروزان ايرجی 
ب��ا امتي��از 99/37 ، ندانمي��ری ب��ا امتياز 

99/08
بخش اهنود گات زير 14 س��ال : آرميتا 
مهرشاهي با امتياز 99/25 ، نيايش نامدار 
ب��ا امتي��از 98/91 ، ف��روزان ايرج��ي  با 

امتي��از98/25 
بخش اش��تود س��پنتمدگات : فربد لريان 
با امتي��از 99 ، مهزاد جمش��يدی با امتياز 
98/92  ، پرهام ماوندادی با امتياز 98/67 

بخ��ش اهن��ود گات :پريس��ا رايومن��د با 
امتياز 99/92 ، آناهيتا مهرش��اهی با امتياز 
مهت��اب  و  ش��هرياری  ش��كيال   ،  99/58

گشتاس��بی با امتياز 98/92
بخ��ش از برخوانی : ن��گار بزرگچمي با 
امتياز 99/72 ، پريس��ا رايومن��د با امتياز 

 99/07
بخش كل گاتا : ارشيا خسروپور با امتياز 
96/91 ، رامي��ن آبياري با امتياز 96/58 ، 

ش��ايان رس��تمي با امتياز 96/33 
بخش ازبرخواني گروهي :  تيم س��ازمان 
فروه��ر متش��كل از: س��پهر گشتاس��بي، 
ماندانا گشتاس��بي و  خش��ايار خض��ري، 

فرناز گشتاس��بي 
گاتاشناس��ي اصلي زير 18 س��ال : پريسا 
رايومن��د و ويس��تا رايومن��د ب��ا نوش��تار 
آينده نگ��ري در گاهان، نوش��تار آرزو 
غريبشاهي و افروز ايرجي با عنوان قانون 

ج��ذب در گاته��ا
گاتاشناسي جنبي باالي 18 سال  : آرميتا 
فرهمن��د و رامتين زند خ��اوري با عنوان 
بررس��ي درونماي��ه كتاب ه��اي ديني و 

اوس��تا ی س��ال نخس��ت دبس��تان بود.
رده جنبي باالي 18 س��ال : سينا فرهي فر 
با نوشتار »خيرآباد  و س��پنتا ماندگاريان، 
چ��ه بود، چه ش��د، درس عبارتي براي... «، 
ب��ا عنوان  نوش��تار مهردخت ش��هرياري 

»فروهر و فروردين يش��ت«، نوشتار بهنام 
مرادي��ان با عن��وان »كتاب هاي درس��ي 
ديني زرتش��تيان دوران دبستان زرتشتيان 

ايران از گذش��ته تا آينده« 
 رده جنب��ي زي��ر 18 س��ال : آرميت��ا و 
آناهيت��ا مهرش��اهي با نوش��تار »مهاجرت 
زرتش��تيان«، نوش��تار آري��ن ق��دردان با 
عن��وان »ي��ادي ن��و از ي��ادگاري كهن« 
بودند. نوشتار شايسته ي تقدير اين بخش 
نيز نوش��تار اش��ا سروش��پور ب��ا موضوع 
»بررس��ي رويكرد جوانان در تقابل سنت 

و مدرنيس��م« بود.
بخ��ش ترجم��ه : مه��رداد خس��روياني، 
داريوش رس��تمي، بهنام مراديان و مژده   

هماون��د 
رده ي اصل��ي ب��االي 18 س��ال : مه��ران 
با نوش��تار »يكتاي��ي افرينش و  س��پهري 

يكتايي بينش در دين زرتش��تي« 
بخش پوس��تر : ويس��تا فرهي فر و افروز 
ايرجي با پوستر »سفره شاه پري و بي بي 
سه ش��نبه« و پوس��تر مهرنوش منوچهري 
و مهزاد جمش��يدي با عن��وان »چگونه به 

اخالق نيك برس��يم« 
مح��ور هماي��ش :  آناهيتا پش��وتني زاده، 
س��رور تاراپورواال، رايكا خورش��يديان، 
فرشته فالحتي، مهران س��پهري  ، مهران 

غيبي، بهنام مراديان و فيروزه رس��تمی.
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* پرداخ�ت كم�ک هزين�ه تحصيل�ی 
برای جوانان زرتشتي 

بني��اد صدري ب��ا هم��كاری بنياد ني��كان، به 
جوانان زرتش��تی كه در آموزشكده های فنی 
و حرفه ای و دانش��گاه ه��ا تحصيل می كنند 
و دانشجويان رش��ته های پزشكی، مهندسی، 
علوم، مديريت، و زبان های باس��تانی كمك 

هزينه تحصيلی پرداخت می كند.
مبل��غ پرداختی براس��اس نيازمن��دی جوانان 
بوده و از مهر ماه 92 به مدت يك س��ال قابل 
پرداخت است. دانش��جويان براي استفاده از 
اين تس��هيالت بايد گواهی اشتغال تحصيلی 
يا پذيرش،كپی آخرين كارنامه دانشگاهی يا 
ريز نمرات ديپلم و پيش دانش��گاهی همراه با 
رتبه كنكور، كپی مدرك بابت شهريه دوره 
با زمان دوره و كپی كارت شناسايی زرتشتی 
خود را   به همراه فرم ثبت نام تا بيستم مهرماه 
ب��ه آدرس: كرم��ان - صن��دوق پس��تی 937  
-  انجمن زرتش��تيان كرم��ان - بنياد نيكان - 
ماه بانو تاتا  كد پس��تی: 7615634895 و يا به   
m_n_tata@yahoo.com ارسال نمايند. 

* نمايشگاه صد وچهارپنجره با حضور 
هنرمند زرتشتی 

پونه اش��يدری هنرمند تصويرگر زرتش��تی به 
همراه 51 هنرمند ديگر نمايش��گاه صدوچهار 
پنجره را در نگارخانه مميز خانه هنرمندان برپا 

كردند. 
در اين نمايشگاه  مضارع تصويری ، 52 هنرمند 
تصويرگر ايرانی و خارجی بر اساس اشعار 52 
شاعر معاصر ايرانی و خارجی ، آثار خود را در 
گالری مميز به نمايش گذاشتند كه با استقبال 
بسيار دوستداران هنر و هنرمندان رو به رو شد.

مس�ابقات  در  زرتش�تی  نوج�وان   *
بدمينتون كشوری 

كي��ارش ش��هرياری ، نوجوان زرتش��تی به 
عن��وان يكی از نفرات ش��ركت كننده براي 
حض��ور در مس��ابقات بدمينت��ون كش��وری  
انتخاب شد . اين مسابقات كه قرار است در 
مش��هد برگزار ش��ود جهت انتخاب اعضای 

تيم ملی بدمينتون اس��ت.
 اي��ن پيكاره��ا در س��ه رده امي��د ، نوجوانان و 
خردس��االن و به صورت دوبل و انفرادی انجام 
خواهد شد و كيارش ش��هرياری قرار است در 
رده نوجوانان با ديگر ورزشكاران رقابت كند.

نفرات اول تا هشتم اين رقابت ها براي عضويت 
در تيم ملی بدمينتون انتخاب خواهند شد.

 * اجرای "بادهايی كه به ساحل نمی 
رسند " با ترانه های هنرمند زرتشتی  

نمايش " بادهايی كه به س��احل نمی رس��ند " 
ب��ه نويس��ندگی وكارگردان��ی اكبر حس��نی 
در جريان ش��انزدهمين جش��نواره بين المللی 
نمايش آئينی و س��نتی به روی صحنه س��الن 

سايه مجموعه تئاتر شهر رفت .ترانه های اين 
نمايش نوشته هنرمند زرتشتی نسرين خنجری 

بود.
ط�رح  دوره  پنجمي�ن  برگ�زاری   *

بهب�ود كيفي�ت 
گروه آموزش��ی طرح بهبود كيفيت آموزش 
مدارس زرتش��تی در نظ��ر دارد ت��ا پنجمين 
دوره كالس های خود را برای سال تحصيلی 

جديد در دبستان جمشيد جم برگزار كند. 
قرار اس��ت اين كالس ها به مدت 20 جلسه و 
در روزهای پنجشنبه از ساعت 9:30 الی 12:45 
برای دانش آموزان سال چهارم تا ششم دبستان 

در دبستان جمشيدجم برگزار شود.
زم��ان ثبت نام دوره جديد روز چهارش��نبه 10 
مهرماه ساعت 12:30 الی 14 و روزپنجشنبه 11 
مهرماه ساعت 8 تا 11 صبح خواهد بود. همچنين 
جهت آش��نايی والدين با اين طرح ، نشس��تی 
درساعت 8 صبح روز پنجش��نبه 11 مهرماه در 

دبستان جمشيدجم برگزار خواهد شد.
ثبت نام در اين دوره ها برای تمامی دانش آموزان 

زرتشتی چهارم تا ششم دبستان آزاد است . 
* اهدای نقشه 87 ساله كشور ايران به 

موزه زرتشتيان كرمان 
خانم پری ش��هرياری با حض��ور در دبيرخانه 
انجمن زرتشتيان كرمان ، گنجينه ای ماندگار 

را تقديم موزه كرمان كرد.

 تعدادی عكس خانوادگی قديمی از خاندان 
ش��هرياری به همراه بي��ش از 50 قطعه كارت 
پس��تال كه قدمت بس��ياری ازاين عكس��ها به 
ي��ك قرن م��ی رس��د و همچنين ي��ك جلد 
كتاب دس��اتير و كتاب چاپ سنگی قديمی 
ش��اه نعمت اهلل ولی و دفترچه مخزن االغذيه 
و يكبرگ نقش��ه مفصل قديمی كشور ايران 
چاپ 1926 ميالدی كه در تركيه چاپ شده 
و از سوی اداره معارف ايالتی كرمان به رسم 
جايزه در جش��ن معارف به روانشاد سروشيار 
ش��هرياری اهداء ش��ده است بخش��ی از اين 

گنجينه ارزشمند است . 
 اين كتب و اس��ناد بزودی در موزه زرتشتيان 

كرمان جای خواهد گرفت.
* برگزاری رقابت های جام ايراندخت 
چهارمين دوره جام ايراندخت در روزهای پنجم 
الی هشتم شهريورماه 92 درسالن ورزشی  سازمان 

و باشگاه جوانان زرتشتی يزد برگزار شد .
در 15 ديدار برگزار شده، تيم پوالد كسنويه با 
4 برد و يك باخت و كسب 12 امتياز به عنوان 
قهرمان اين مس��ابقات ش��ناخته شد و تيم های 
پارس��ه شيراز با 10 امتياز و دختران سيمين با 8 

امتياز در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند. 
تيم آرش به عنوان تيم اخالق و افروز سهرابی 
ب��ا 7 گل زده به عن��وان خان��م گل اين دوره 

شناخته شدند.

خــبرهای كوتاه

جام راســتی 
پايان يافت

دهم مهـرماه،مهـرگان جشـن گـرفته مي شود

سی و چهارمين دوره پيکارهای 
جام راستی  با ش�ناخت نفرات 
پاي�ان  ب�ه  برت�ر  ه�ای  تي�م  و 

رس�يد.
در ابتدای مراسم پاياني گاتها خوانی 
توس��ط آذين كيان��ی و آيدين كيانی 
انجام شد و س��پس اردشير نابكی در 
مورد اخالق ورزش��ی در مس��ابقات 
اس��فنديار  دكت��ر  ك��رد.  صحب��ت 
اختي��اری ني��ز برگ��زاري مس��ابقات 
باس��ابقه ای همچ��ون جام راس��تی را 
از س��تون های ورزش جامعه دانست 
و از برنامه ريزی درس��ت و جديد بر 
اساس نيازهای حال جامعه در ورزش 

س��خن گفت.
وي از ورزشكاران و ورزش دوستان 
خواست تا در جلسه ای كه در مهرماه 
در پردي��س دانش ماركار برگزار می 

ش��ود ، حضور يابند.
بر اس��اس نتابج به دست آمده نفرات 
برت��ر در رش��ته ه��اي مختل��ف اين 

مس��ابقات عبارتند از :
نفرات برتر در تنيس روی ميز پسران 
نوجوان : فرش��اد پشوتنی زاده، آرش 

فرودی و س��پهر فرودی
پس��ران  مي��ز  روی  تني��س  در 
بزرگس��ال نف��رات اول ت��ا س��وم : 
آرمين يزدانی، رش��يد ذهبی و سينا 

س��توديان
تي��م اول مس��ابقات بس��كتبال : تي��م 
مزرع��ه كالنت��ر، تيم دوم مس��ابقات 
بس��كتبال : تيم نرس��ی آباد الف، تيم 
سوم مسابقات بس��كتبال :تيم مزديسنا 
خرمش��اه، تي��م شايس��ته قدردانی نيز 
تيم سازمان و باشگاه جونان زرتشتی 

)ب( ش��ناخته    ش��د.
در اين مراسم همچنين از داوران اين 

مس��ابقات نيز تقدير ش��د.

م�اه  از  مه�ر  روز  مه�رگان  جش�ن 
مهربراب�ر ب�ا ده�م مهرم�اه در هم�ه 
شهرهاي زرتشتي نشين كشور جشن 

گرفته مي شود.
در تهران بنا بر اعالم انجمن زرتشتيان تهران، 
جشن مهرگان در سالن ماركار تهرانپارس با 
حضور گروه هاي هنري زرتشتي و هنرنمايي 
نونهاالن مهد كودك ها برگزار مي ش��ود. 
متولي برگزاري امسال جشن مهرگان خانه 
فرهنگ و هنر زرتشتيان خواهد بود و دكتر 
اس��فنديار اختياري  نماينده زرتش��تيان در 
مجلس شوراي اسالمي و دكتر خسروياني 

رييس انجمن زرتشتيان تهران سخنرانان اين 
جشن در تهران هستند. 

جش��ن مه��رگان در ي��زد نيزدرمحل��ه هاي 
مختلف جش��ن گرفته مي شود و بنا بر اعالم 
برگزار كنندگان در بسياري از محله ها ،جشن 
مهرگان با اهدا جايزه و تقدير از برگزيدگان 

علمی، هنری و ورزشی همراه خواهد بود.
درشيراز،كرمان،كرج،اهواز،اصفهان و زاهدان 
نيزمهرگان با برگزاري مراسم  مختلف از جمله 
اجراي برنامه هاي موسيقي،نمايش و سخنراني 

در مورد مهرگان جشن گرفته مي شود.
مه��رگان بنا بر تقويم ايراني آغاز زمس��تان 
بزرگ و بنا بر روايت��ي روز پيروزي كاوه 

آهنگر بر ضحاك ديو سيرت است . 

بازگش�ايي مدارس زرتشتي  آيين 
مدارس كش�ور  ب�ا همه  همزم�ان 
ب�ا  مهرم�اه  روز  نخس�تين  در  و 
حض�ور مقام�ات جامع�ه زرتش�تي 

برگزار ش�د. 
زنگ دبس��تان جمش��يد جم ، ب��ا حضور 
دكتر اختياري و خس��روياني نواخته ش��د 
و س��پس مهمان��ان در س��خنان كوتاه��ي 
آغاز س��ال تحصيلي را ش��ادباش گفته و 
براي دانش آموزان  سالي خوب به همراه 

موفقيت ه��اي تحصيل��ي آرزو كردن��د.
دكتر خس��روياني و اختياری در مدرس��ه 
فيروز به��رام نيز حض��ور يافتن��د و براي 
خ��وب  س��ال  آرزوي  آم��وزان  دان��ش 
تحصيل��ي را كرد.بن��ا ب��ر اع��الم مدي��ر 

في��روز بهرام امس��ال همه دان��ش آموزان 
ف��ارغ التحصيل اين دبيرس��تان در مراكز 

آموزش عالي كش��ور پذيرفته ش��ده اند . 
 اما امس��ال براي نخس��تين بار در 5 س��ال 
گذش��ته، تع��داد دانش آموزان زرتش��تي 
دبيرس��تان »فيروزبه��رام« نس��بت ب��ه كل 
دانش آموزان اين دبيرستان، از نصف هم 
كمتر شده اس��ت و از 159 دانش آموزي 
كه امس��ال در دبيرستان فيروزبهرام درس 
م��ي خواند، 77نفر زرتش��تي هس��تند كه 
اميد اس��ت با ياري همكيشان اين شرايط 

تغيي��ر   كن��د  
مدرس��ه  در  همچني��ن  دكتراختي��اري 
راهنمايی رس��تم آباديان نيز حضور يافت 
.امسال رس��تم آباديان فقط دوكالس اول 
وس��وم دارد و مدي��ر جديد اين مدرس��ه 
بهم��ردي در  اس��ت.  بهم��ردي  اردش��ير 
س��خناني گفت:تم��ام تالش��ش را ب��راي 
بهب��ود كيفي��ت آموزش��ي اي��ن مدرس��ه 

خواه��د ك��رد.
مدرس��ه  در  همچني��ن  اختي��اري  دكت��ر 
دخترانه گيو و دبيرس��تان انوش��يروان نيز 
حض��ور يافت و با تبريك س��ال تحصيلي 

جديد براي دانش آموزان اين دبيرس��تان 
آرزوي موفقيت و ش��ادكامي كرد. 

بنا ب��ر اع��الم مدير مدرس��ه انوش��يروان 
امس��ال همه دانش آموزان زرتشتي فارغ 
التحصيل اين مدرس��ه در مراكز آموزش 

عالي پذيرفته ش��ده اند.

همزمان باآغاز مهرماه و بازگشايي مدارس سراسر كشور

سال تحصيلي جـديد در مدارس زرتـشتيان آغازشد
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نخس�تين بانويي اس�ت ك�ه مدرك 
را  اي�ران  بدن�ي  تربي�ت  دكت�راي 
گرفته اس�ت. اس�تاد تربي�ت بدني 
سرپرس�ت  و  ته�ران  دانش�گاه 
ورزش دانش�كده هاي مختلف بوده 
و امروز اما ،در خانه اي بسيار ساده 
و ب�ا امكانات كم زندگ�ي مي كند و 
البت�ه كمتر كس�ي از جامع�ه ما مي 
شناس�دش واز وجود ش در جامعه 
اس�تفاده م�ي ش�ود. پي�دا كردنش 
اتفاقي بود ، دوس�تي معرفي كرد و 
ب�ه ديدنش رفتي�م. بانويي كه هنوز 

روحيه ورزش�كاري را دارد و ...
كمي از خودتان و خان�واده بگوييد؟

دولت نیک منش هس��تم پدرم جمشید نیک 
من��ش متولد ی��زد و م��ادرم مروارید خدایار 
هوخت��ی متول��د کرمان بود . پ��درم قبل از 
ازدواج در ته��ران ب��ه کار تجارت مش��غول 
بوده و بعد از اینکه ورشکس��ت ش��د به یزد 
آم��د و با مادرم ازدواج کرد . ما در ش��رایط 
بس��یار سختی زندگی می کردیم . دایی من 
دبی��ر در کرمان بود وقتی اوضاع نابس��امان 
م��ا را دیدند ما را به ته��ران آوردند و پدرم 
در دبیرس��تان فیروزبهرام مش��غول کار شد 

. منزل م��ا در همان 
کوچ��ه زرتش��تیان و 
در یکی از خانه های 

انجمن بود.
چه شد كه سراغ 

ورزش رفتي�د؟
بچگ��ی  از  م��ن 
از  خیل��ی  همانن��د 
ورزش  به  ک��ودکان 
. پدرم  عالقه داشتم 
خوبی  اوض��اع  چون 
نداش��ت برایم کفش 
بود  خریده  ورزش��ی 
به  بندکف��ش م��ن   .
زیاد،  ورزش  خاط��ر 
م��دام پاره می ش��د 
پدرم به کفاش محله 

پول��ی داده بود که هروقت من می روم بند 
کفش��م را درس��ت کند . 

در كدام مدرس�ه درس خوانديد؟
من در دبس��تان گیو و دبیرستان انوشیروان 
دادگ��ر درس خوان��ده ام . آن زم��ان این 
دو مدرس��ه ب��ه هم��راه م��دارس پس��رانه 
جمشیدجم و فیروزبهرام از مدارس بنام در 
سطح تهران بودند. معلمان ورزش ما خانم 
پارین��ه و آقای پارینه بودن��د. در آن زمان 
ناخ��ودآگاه به ورزش والیب��ال گرایش پیدا 
کردم . در کنار زمین والیبال مي ایس��تادم 
و بازی دیگران را می دیدم وبعد به تنهایی 
تمرین می کردم تا توانس��تم به سطح آنها 
برسم . در آن روزها به واسطه ورزش زیاد 

بدن ورزیده ای پیدا کرده بودم.
ورزش بان�وان درآن زم�ان در چ�ه 

س�طحی بود؟
در آن زمان مسابقات بانوان  فقط در سطح 
مدارس بود و رقابت های برون مرزی هم 
فقط در کش��ور ترکیه وهند برای تیم های 
منتخب برگزار می شد . مسابقات کشوری 
هم بیشتر در ش��هرهای تهران و کرمان و 
آب��ادان برگزار می ش��د و تیم های زیادی 
از اس��تان های مختلف در این مس��ابقات 
حضور داش��تند که از همین بازیکنان، تیم 
منتخب کش��وری ب��رای مس��ابقات برون 

مرزی انتخاب می ش��د . خانم ها مسابقات 
دوومیدانی هم داش��تند ولی در دیگر رشته 

ه��ا در آن زم��ان بان��وان فع��ال نبودن��د.
ش�ما چ�ه زمانی ب�رای تي�م منتخب 

كشوری و تيم ملی  انتخاب شديد؟
من ه��م مثل دیگ��ر ورزش��کاران در این 
مسابقات حضور داشتم و بعد از انتخاب در 
تیم کش��وری هم همیشه به عنوان کاپیتان 
بازی م��ی کردم . مدتی هم در مس��ابقات 
دوومیدانی کشوری شرکت کردم وتوانستم 
قهرمان رش��ته پرتاب دیسک و وزنه شوم . 
من عضو تیم والیبال منتخب مدارس شدم  
و هم��ان زمان این تیم ب��رای عضویت در 
باشگاه تاج سابق انتخاب شد .بعدها نیاز به 
مسابقات خارجی در ورزش کشور احساس 
ش��د و در نتیجه برای این مس��ابقات باید 
تیم ملی  تش��کیل می ش��د که من هم به 
عن��وان یک��ی از اولین بازیکن��ان تیم ملی 

والیبال بانوان ایران انتخاب ش��دم.
چه ش�د ك�ه ب�ه تدريس مش�غول          

ش�د يد؟
به خاطر نیاز ش��دید مالی که داشتم بعد از 
مدتی ک��ه در دبیرس��تان درس خواندم در 
کالس هش��تم به تدریس ریاضی در سطح 
شدم  مش��غول  دبستان 
خصوص��ی  ش��اگرد  و 
در  بعدها   . می گرفت��م 
آمریکایی  یک مدرس��ه 
معلم  عن��وان  به  ایرانی 

ورزش مشغول ش��دم.
چگونه به دانش�گاه 

راه يافتي�د؟
در دوران دبیرستان چون 
رش��ته  در  خوبی  نمرات 
طبیعی  داش��تم معلمانم 
پیش��نهاد کردن��د که به 
ب��روم  پزش��کی  رش��ته 
ولی م��ن تربیت بدنی را 
انتخ��اب ک��ردم . در آن 
زمان زمزمه رشته تربیت 
دانشس��رای  در  بدن��ی 
عالی دانشگاه تهران شروع شده بود ومن به 
عنوان یکی از اولین دانش��جویان این رشته 
وارد دانش��گاه شدم و درس��م را دراین رشته 

ادامه دادم .
بعن�وان يك�ی از ف�ارغ التحصيالن 
رشته تربيت بدنی برخورد جامعه با 

اين رش�ته چگونه بود ؟
رش��ته تربیت بدنی زیاد شناخته شده نبود . 
در دانش��گاه تهران هم استادان دیگر رشته 
ها ب��ا ما برخورد مناس��بی نداش��تند و زیاد 
تحویل نمی گرفتند . برای آنها رشته تربیت 
بدن��ی به عنوان رش��ته ای ب��ود که در آن 
دانشجویان فقط توپ بازی و پشتک و وارو 
می زنند در صورتی که رش��ته های دیگر به 
ش��دت باید درس م��ی خواندند برای همین 
زیاد مورد توجه نبودیم. البته حکومتی ها به 
این رش��ته زیاد اهمیت می دادند چون می 

خواس��تند ورزش را اش��اعه بدهند .
بع�د از درياف�ت ليس�انس تربي�ت 

بدن�ی چ�ه  كردي�د؟
مدتها به عنوان معلم ورزش در دبیرس��تان 
ها از جمله دبیرس��تان  نوربخش مش��غول 
کار شدم . من هشت سال در مدارس فعال 
بودم بعد از آن برای دانشگاه تهران گزینش 
ش��دم .ورزش دانشگاه ها تازه شکل گرفته 
ب��ود و ما به عنوان اولین مدرس��ان ورزش 

دانشگاه ها شناخته می شدیم. در آن زمان 
عالوه برکنک��ور، امتحاناتی نیز در س��طح 
ورزش ش��روع ش��ده بود و تربیت بدنی به 
عنوان یک واحد درسی اضافه شده بود. ما 
عالوه برتدریس ورزش ، سرپرستی ورزش 
دانش��کده ها را نیز عه��ده دار بودیم. من 
مدتی سرپرس��ت ورزش دانشکده هنرهای 
زیبا ، دانشکده پزش��کی و دانشکده حقوق 

ب��ودم . 
از ادام�ه تحصي�ل و 
گرفت�ن  چگونگ�ی 
م�درك دكترای خود 

بگوئيد ؟
بعد از کار در دانش��گاه 
همراه  ب��ه  من  ته��ران 
یک خان��م ارمنی که او 
ه��م به عنوان مدرس و 
شناخته  ملی  ورزش��کار 
ط��رف  از  ش��د  م��ی 
ادامه  ب��رای  دانش��گاه 
آمری��کا  ب��ه  تحصی��ل 
اعزام شدیم.من 4 سال 
در دانش��گاه واش��نگتن 
دی س��ی آمریکا درس 
خواندم و بعد از انقالب 
وارد  دکت��را  م��درک  با 
ایران شدم .  آن خانمی 

که با من ب��ه آمریکا آمد، همان جا ماندنی 
ش��د و من بعد از برگشتنم به عنوان اولین 
دکت��رای تربیت بدن��ی در ایران ش��ناخته   

ش��دم.
بعد از مدرك دكترا و ورود به ايران 

چ�ه كردي�د ؟
چون ما بورس��یه دانشگاه تهران بودیم می 
بایس��ت حداقل 5 س��ال برای دانشگاه کار 

م��ی کردی��م درنتیجه 
من کماکان به تدریس 
در دانشگاه ادامه دادم 
و بعد از سی سال هم 
.البته  بازنشسته ش��دم 
درکن��ار تدریس مربی 
تی��م ه��ای مختلف��ی 
ه��م ب��ودم . بعدها در 
هم  حج��اب  باش��گاه 
فعال ش��دم و سال ها 
ه��م به عن��وان مربی 
مش��غول  داور  ه��م  و 
ش��دم . بعده��ا هم در 
س��مینارها و مسابقات 
مختلف حضور داش��تم 
و ب��ه عن��وان مش��اور 
در  ناظ��ر  و  داور   ،
و  والیبال  فدراس��یون 
فعالی��ت  دوومیدان��ی 

داش��تم .
در جامعه زرتشتی نيز فعال بوديد ؟

م��ن هفت س��ال در کان��ون دانش��جویان 
فعالیت داشتم . در اردوهای زیادی شرکت 
داش��تم و در زمین��ه ورزش در این اردوها 
فع��ال بودم .مدت��ی هم در س��ازمان زنان 
فعالی��ت می کردم ولی واقعیت این اس��ت 
که م��ن اینقدر درگیر کار و درس بودم که 
فرصت زیادی نداشتم تا در جامعه زرتشتی 
خدم��ت کنم . زندگی س��خت و کم درآمد 
اج��ازه نم��ی داد زمانی را ب��رای کارهای 

جماعت��ی بگ��ذارم.
خاط�ر  ب�ه  مختلف�ی  ه�ای  ارگان 

فعاليت های ورزش�ی از شما تقدير 
ك�رده اند . آي�ا در جامعه زرتش�تی 
از ش�ما ش�ده    تش�كری  و  تقدي�ر 

اس�ت ؟
تنها یک بار سازمان زنان در یکی از برنامه 
های��ش از من تقدیر کرد ولی در هیچ جای 
دیگر حتی معرفی هم نش��دم.البته نه فقط 
از من ، در مجم��وع از فعاالن جامعه ما به 
ص��ورت خوب��ی تقدیر 
نمی ش��ود تا جوان ها 
نیز ب��ه اینگونه حرکت 

ها تش��ویق ش��وند .
 اسفندماه سال گذشته 
ورزش  از طرف شبکه 
من  با  مصاحب��ه  برای 
ب��ه منزلم��ان آمدند . 
ش��رایط  دیدن  از  آنها 
زندگ��ی م��ن تعج��ب 
شاگردان  بودند.  کرده 
م��ن االن در ش��رایط 
بس��یار خوب��ی زندگی 
ما هنوز  می کنند ولی 
ش��رایط خوبی نداریم. 
افش��ار  به��رام  دکت��ر 
انجم��ن  رئی��س  زاده 
ورزشی  پیشکس��وتان 
هم که ب��ه دیدن من 
آمد از دیدن زندگی من بس��یار متاسف شد . 
واقعیت این اس��ت که ما زرتش��تیان نسبت 
به همنوع خود که ش��رایط مناس��بی ندارد 
ک��م لطف هس��تیم . همی��ن االن هم اگر 
کس��ی که فعال اجتماعی است یک ماه از 
جامعه دور باشد کسی به آن صورت یادش 
نمی کند و به نوعی احوال پرس خودش و 

زندگی��ش نخواه��د   ب��ود.
درمحافل  را  ش�ما 
زرتشتيان  ورزشی 
كمت�ر دي�ده ايم . 

چرا ؟
مهمتری��ن دلیلش این 
اس��ت ک��ه ج��وان ها 
مس��ئول  معموال  ک��ه 
برنام��ه های ورزش��ی 
اط��الع  و  هس��تند 
امثال  از وجود  چندانی 
ب��زرگان  ندارند.  م��ن 
جامع��ه هم ک��ه هیچ 
تالش��ی برای شناخته 
کنند  نم��ی  ما  ش��دن 
در نتیج��ه جوان��ی که 
امروز فعالیت ورزش��ی 
دارد از کج��ا باید مارا 
بشناسد . من فکر کنم 
رسانه ها مي توانند در 
این ش��ناخت کمک زی��ادی کنند . افرادی 
ک��ه تجرب��ه زی��ادی در ورزش دارند می 
توانند ب��رای جهت ورزش کردن درس��ت 
و اصول��ی کم��ک زیادی کنند . می ش��ود 
در مس��ابقات مختل��ف از باتجربه ها کمک 
زی��ادی گرفت و با مش��اوره گرفتن از آنها 
در جلس��اتی که با حضور سرپرست تیم ها 
و برگزارکنندگان مسابقات برگزار می شود 
سطح مس��ابقات را به صورت علمی باالتر 
ب��رد و از طرفی با مش��اوره ه��ای تغذیه و 
بدن س��ازی میزان آمادگی ورزش��کاران را 
به سطحی برساند که کمتر در برنامه های 

ورزش��ی آس��یب  ببینند. .

 بانـويی ورزشـكار؛ در سـايه تنـهايی
منوچهر باستانی
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ناصر الدين شاه كه خوابگاهش دارای چهار 
در ب��ود و يكی از آنها به اتاق  رامش��گران 
باز می ش��د، عادت داشت هنگام خوابيدن 
به نوای س��از گوش كند. )عمله طربخانه( 
)نوازنده س��نتور(،  المل��ك  س��رور  مانند 
آقا غالمحس��ين )نوازنده تار( و اسماعيل 
خ��ان )كمانچه كش(، هرك��دام به نوبت 
برای ش��اه می نواختند تا اينكه او به خواب 
می رفت و زمانی از نواختن باز می ايستادند 
كه ديگر نشانی از بيداری در او نمی ديدند. 
س��رور الملك در لحظه هاي��ی كه خواب 
اندك اندك بر شاه چيره می شد، دستمالی 
روی س��نتور په��ن می كرد تا نوای س��از 

ماليم تر به  گوش شاه برسد.
اعتم��اد الس��لطنه، وزير انطباع��ات دربار 
ناصری، در خاطرات خ��ود درباره پانزده  
س��ال آخر عمر ناصر الدين شاه می نويسد 

كه»عمله طرب«بيش��تر اوق��ات در هنگام 
ص��رف غذا حضور داش��تند و برای ش��اه 
می نواختن��د، ب��ه وي��ژه هنگام،پختن  آش 
س��االنه كه گوي��ا آيين��ی در درب��ار ناصر 
الدين ش��اه بود، هميشه چند تن از خواص 
نوازندگان حاضر بودند و در كنار وزيران 

و رجال دربار بر سر سفره  می نشستند.
در اي��ن ميانه بي خيال��ي و خوش گذراني 
گاه بزرگاني بودند كه دردشان درد مردم 

است و وطن و به آزادگي تن داده اند. 
ميرزا تقي خان امي��ر كبير كه دل در گرو 
وطن داشت با تأس��يس مدرسه دارالفنون 
ش��عبه آموزش موس��يقي نظامي آن را نيز 
بنا كرد. در ش��عبه نظامی آن برای نخستين 
بار دروس موس��يقی نظامی گذاش��تند كه 
به كوش��ش ژنرال فرانس��وی »آلف��رد ژان 
باتيس��ت لوم��ر« راه افتاد. لوم��ر از 1248 

خورش��يدی در ايران به تربيت ش��اگردان 
موس��يقی نظام��ی پرداخ��ت. اين دس��ته 
جديد موزيك جانش��ين موسيقی قديمی 
نقاره خانه شد. هدف لومر، تربيت نوازنده 
و آهنگس��از و معلم موسيقی نظامی بود و 

در اين راه به خوبی پيروز شد.  
اين آموزش��گاه ش��اگردان را ب��ا اصول و 
قواعد نظری و عملی موس��يقی غربی آشنا 
می كرد و در مناس��بات رس��می به اجرای 
در س��ال 1252  موس��يقی می پرداخ��ت. 
خورش��يدی متن نخس��تين س��رود ملی و 
به دست  ناصرالدين شاه  تاجگذاری  مارش 
لومر س��اخته و در حضور ش��اه اجرا شد. 
در دوره  ناص��ری از موزي��ك نظامی در 
ايام عيد، س��فرهای ييالقی شاه، آيين های 
رس��می دربار، تعزيه تكي��ه دولت، هنگام 
غ��روب، جش��ن های عروس��ی درب��ار و 

مسابقات ُكشتی اس��تفاده می شد. لومر در 
1288خورش��يدی در تهران درگذشت و 
غالمرضاخان ساالر معزز جانشين وی شد.

امي��ر كبير با آوردن عل��ی اكبر فراهانی از 
فره��ان به احياي دس��تگاه هاي موس��يقي 
ايران��ي پرداخ��ت. نواهاي زم��ان باربد و 
رامتين چنان بر آنان تاخته بودند و زخمي 
و خ��ون ب��ار، نفس ه��اي آخري��ن را مي 
كش��يدند، كه از آن ميان تنه��ا 360 نغمه 
خس��رواني باربد، باقی مانده اس��ت كه به 
كوشش بزرگاني آزاد انديش، جاني تازه 
گرفت و همي��ن هفت دس��تگاه باقيمانده 
از ميراث نياكانم��ان را مديون آنانيم. پس 
از عل��ي اكبر خان فرهاني،  پس��ران او آقا 
حسينقلی و ميرزا عبداهلل اين ميراث را زنده 
نگه داش��تند و اين بار را بر دوش اساتيدي 

نهادند كه تا امروز رشد كرده است.

نمـاز َاشـم ُوهـو
موبديار دكتر راشين جهانگيري، موبديار ميترا مرادپور

موسيقی در دوران قاجار )بخش دوم(
  توريا

 در نامه مينوی اوس��تا، چه��ار نماز مهم دين 
زرتش��تی وج��ود دارد كه، ج��زو مانتره های 
س��پندينه  زرتشتيان به حس��اب می آيند. اين 
چهار نماز كه در درون بخش گاهانی يا كهن 
اوستا قرار دارند عبارتند از: »اَِشم ُوهو« و »يِنگِه 
هاتام«،»اَهوَن َور«)يتا اهووئيري��و( و »اَيريََمن 
ايش��يِه«. متن س��ه نماز نخس��ت، در  بندهای 
13 تا 15 يس��نای 27 يعنی درس��ت پيش از 
گات های اشوزرتش��ت )كه از هات 28 يسنا 
آغاز می ش��ود(، قرار دارند و نم��از »اَيريََمن 
ايشيِه« در يس��نای 54؛ يسنای پس از گات ها 
قرار گرفته و س��خنی از آن نيز در يسنای 27 
ب��ه ميان آمده اس��ت. اين چهار نم��از كه در 
بخش گاهانی يا كهن اوس��تا جای دارند، از 
نظرمفهوم اخالقی- دينی بسيار به آموزه های 
گاهانی)گات ها(نزديكند  و به مانند گات ها، 
از دي��د زبان ش��ناختی و دس��توری،چهره ی 
نخس��تين زبان اوس��تايی را بازتاب می دهند.          

) راشد محصل،1382 ص 14 و 15(
همين ط��رز جايگيری اين چه��ار نماز در 
بخش گاهانِی اوس��تا، می توان��د به عنوان 
يكی از نشانه های اهميت شان شناخته شود. 
كمتر قطعه ای از اوستا  وجود دارد كه در 
آغاز، مي��ان يا پايانش و ي��ا در كرده های 
پايان��ی اش مك��رراً اي��ن نمازه��ا نيام��ده 
باش��د. ما زرتشتيان دو س��رود »اَِشم ُوهو« 
و »اَه��وَن َور«را به نام اوس��تای »پيرامون-

يش��ت« می شناس��يم. اين دو نيايش كوتاه 
اما بس��يار پرمعنا، در بين ما چنان س��پندينه 
و ارجمندن��د، كه همواره در آغاز و انجام 
هر سروده  ی مينوی اوستا خوانده و گاه به 
دفعات فراوان تكرار می ش��وند كه نشانگر 
ويژگ��ی مينوی اين دو و تاثير ش��گرف و 
مثبت معنای آنها در انديشه خوانندگان شان 
است و شايد نشانه ای از باور به تاثير تكرار 
يك ذكر س��پندينه بر روان و مينوی انسان 
نيز باش��د ك��ه در فرهنگ مردم��ان ناحيه 

شرق رايج است. 
از گذش��ته تا امروز كمتر زرتشتی  وجود 
دارد ك��ه اين نمازها به ويژه »اَِش��م ُوهو«، 
»اَهوَن َور« را نشناس��د و از بر نباش��د و آن 
را بر زبان نرانَد. »اَِشم ُوهو«، »اَهوَن َور« دو 
نيايش اوستايی است كه كوشش می شود 

تا به هر كودك زرتشتی آموخته شود.
در سرتاس��ر اوستا و در بس��ياری از نوشته 
ه��ای پهل��وی و پازن��د درب��اره اهميت و 
اصال��ت و ويژگی های نيك و س��ازنده ی 

اين س��روده ها به ويژه »اَِش��م ُوهو«، »اَهوَن 
َور« گفته ش��ده اس��ت. بارها در يش��ت ها 
آمده كه اشوزرتش��ت نخستين كسی بود 
كه »اَِش��م ُوه��و«، »اَه��وَن َور« را با آوای 
بلن��د خواند و به ياری همي��ن نيايش ها بر 
ب��دی پيروز ش��د. در يس��نا و ونديداد نيز 
ب��ه اين گون��ه اش��اره ها درب��اره ی اهميت 
اي��ن نيايش ه��ا برمی خوريم؛ در يس��نای 
21)فرگرد س��وم بغان يشت(اشاره شده كه 
سراينده ی حقيقی»اَِشم ُوهو« و »اَهوَن َور«، 
س��پنتامينو يا خرد مقدس اهورايی اس��ت. 
س��پس به ياری زرتش��ت اين س��رود كه 
سراس��ر مانترای مقدس است، آشكار شد 
تا ابزار او در برابر انگره مينو)اهريمن؛نماد 
پليدی و ب��دی( باش��د.)پورداود، گات ها 

سرودهای زرتشت، ص 100(
در كتاب شايست ناشايست درباره ويژگی 
نماز »اَهوَن َور« آمده است: "دين چنان به 

يَتااَه��و پيوس��ته ك��ه 
مو پيوس��ته به س��ر و 
مايه ف��ّر و زيبايی آن 

است."
يس��نا  در  همچني��ن 
ك��ه  می خواني��م 
اهورامزدا نماز »اَهوَن 
پي��ش  را  َوئيريِ��ه« 
جه��ان  آفرين��ش  از 
آفريد  م��ادی  ني��ك 
از  آن  خوان��دن  و 

بَر)حفظ(، با ص��دای بلند و بدون درنگ، 
بسيار ارزشمند است. در  اوستا گفته شده 
كه خواندن يك »اَِش��م ُوه��و« و يا »اَهوَن 
َور« و ي��ا يك نماز برای پاكان با دل پاك 
و قلبی سرشار از خواسته نيك و راست، بر 

هر دعايی برتری دارد.
ه��ر چند ب��ا كاه��ش تدريج��ی كاربری 
عمومی زبان اوس��تايی در زندگی با گذر 
زمان، گويا تنها به همان ويژگی ذكرگونه 
بودن اين نيايش ها بس��نده ش��د، اما امروز 
بيش��تر از پيش هم��ه به درك درس��ت و 
عميق معنا و مفهوم اي��ن نيايش ها برای به 
كاربس��تن هميشگی پيامش��ان در زندگی 

نيازمنديم.
اين چهارگانه به ويژه س��ه نماز »اَِشم ُوهو« و 
»يِنگِه هاتام«،»اَهوَن َور«)يتا اهووئيريو(، چون 
دارای مفهوم��ی بس��يار نزديك ب��ه گات ها 
هستند، همانند خود گات ها، ذهن خوانندگان 

را به چالش��ی انديشه برانگيز در درك معنای 
درس��ت در مقايسه با ديگر متن های اوستايی 
می اندازند. از همي��ن روی تاكنون برگردان 
و تفاس��ير زيادی از س��وی اوستاشناس��ان و 
پژوهندگان زرتشتی، غيرزرتشتی و غير ايرانی 

بر آنها نوشته شده است.
سروده ی »اَِشم ُوهو« كه به آن »نماز اََشه«، 
»اََش��ه َوهيشَت« و »اَشو ستُوئيری« هم گفته 
می ش��ود، نيايش��ی در س��تودن جايگاه و 
ارزش راس��تی در زندگی است. از آن رو 
كه معنای اين س��روده با اش��ا و چگونگی 
رابطه ی خوشبختی حقيقی با راستی، پيوند 
ناگسس��تنی دارد به جاس��ت كه اشاره ای 
كوت��اه به اين نغ��زواژه ی عمي��ق گاهانی 

داشته باشيم.
مه��رداد قدردان در كت��اب جايگاه نور و 
آتش در آيي��ن زرتش��ت، در معرفی اين 
واژه می نويس��د:« اشه )به فارس��ی باستان 
گاهان180  ارت��ه(در 
بار تكرار می ش��ود و 
اين به خوب��ی ارج و 
گوش��زد  آنرا  ارزش 
دكت��ر  می كن��د. 
اش��ه را  پرويز رجبی 
جانمايه آيين زرتشت 
می داند، نيبرگ اش��ه 
دين  اصلی  هس��ته  را 
برمی ش��مارد  آريايی 
و در گاه��ان كمت��ر 
بندی اس��ت كه بدون اين واژه يا در پيوند 
با آن شكل گرفته باشد. ارديبهشت دومين 
امشاس��پند در آيين زرتش��ت تبلور اشه و 
باش��كوه اشوزرتشت برای  برآيند رويای 

رستگاری است در حقيقت.”
در جای ديگر در همين كتاب می خوانيم: 
“اهورام��زدا با ارديبهشت)اش��ه وهيش��ته( 
مجموع صفات خود را آشكار می سازد و 
به اين اعتبار ارديبهشت تبلور اوج برداشت 
آدم��ی از اهورامزداس��ت. براب��ر گاهان، 
يس��نای 31 بندهای 7 و 8 اهورامزدا اشه را 
از خرد خود آفريده و چنانكه اش��اره شد 
بر اساس يس��نای 47 بند 2 اهورامزدا خود 
پدر اشه و سرچش��مه آن است.” )قدردان 

1388، ص  33-32 (
در بخش��ی از هات 44 بن��د 3 گات ها، كه 
اشوزرتش��ت در پ��ی يافتن آفري��دگار و 
سرچشمه اشا از روز ازل است، آمده است 

كه تنها مزدا، آفريدگار اش��ا و سرچش��مه 
راس��تی اس��ت. بنابر گاهان، اهورامزدا بر 
پاي��ه  ی داد و قانون و هنجاری خلل ناپذير، 
هس��تی را بنيان نهاده كه همان خواس��ت 
اوس��ت و ج��ز آفرين��ش و هس��تی برای 
رس��يدن به س��رمنزل مقص��ود و كمال در 

مسير  اين هنجار قرار دارد.
 اش��ه، تبل��ور ذات اهورام��زدا در آيي��ن 
اشوزرتش��ت و دربرگيرنده بخش بس��يار 
بزرگی از تمامی دكترين اوست. )قدردان 

1388، ص  32 (
راس��تی در ذات خداون��د، نظ��م مطلق و 
توانايی نظم دادن اس��ت كه بصورت نظم 
و قانون حاكم بر هس��تی )نظام راس��تی( 
تجلی يافته اس��ت. اين فروزه در انس��ان، 
توانايی نظم دادن بر پايه ی راستی يا همان 
هماهنگ كردن انديشه و گفتار و كردار 
با نظام راس��تی اس��ت. هر كس بايد اين 
توانايی را پيوس��ته در خود پرورش دهد 
كه همه رفتارهايش را همواره با راس��تی 
هماهن��گ س��ازد و بيرون از راس��ت راهِ 
روش��ِن راس��تی، راهی نپويد و پيوسته بر 
اين باور اس��توار باش��د كه: تنها يك راه 
وجود دارد و آن »اََش��ِه )راس��تی(« است. 
يس��نا هات 72 بن��د 11.) خنجری1380، 

ص  41 (
اشه را ش��ايد بتوان پُرمعناترين و پُربارترين 
واژه اوس��تايی خواند: راس��تی، درس��تی، 
حقيق��ت، اخالق انس��انی، جوه��ر قانون و 
قانونمن��دی، مص��در دادگس��تری، مظهر 
نيكويی، خرد، نظم درس��ت، مظهر نظم و 
ترتي��ب جهانی يا نظ��م خدايی صفت ها و 
مفهوم هايی هستند كه اشه)ارته( را با خود 
به همراه دارند. اشه هنر است به مفهوم همه 
قابليت ه��ا و توانمندی های زيبا و انس��انِی 

رستگاری آفرين.)قدردان 1388، ص 34(
اين چنين اس��ت كه در نگاه نخست، شايد 
»اَِش��م ُوهو« س��روده ای متشكل از چندين 
واژه به ظاهر س��اده به نظر برسد، اما هنوز 
ه��م درك حقيق��ت معن��ای آن حتی در 
تك واژه اش يعنی »اش��ا« برای بسياری از 
ما دش��وار و گاه ناممكن است. اين اوستا 
به مانند دو سروده ی ديگر در ظاهر ايجاز 
اس��ت و در معنا اعج��از. بطوری كه طيفی 
گسترده از معانی و تفسيرهای انديشمندان 
و اوستاشناس��ان را پي��ش روی ديدگان ما 

قرار می دهد. 
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فکرگاسپشمبپیيپدارس��تپكرپداگکپیودنپزنپس��هکابپراستپهپفقطپشولرپاشپاست،پوسپبوادپكونيپیيپكکد،كونيپكرپدهبونوپبتماردپسهکابپ
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س��هکابپآوپعواقيپكج��ادپهپس��کشپناپبرپسميپآسوونپبمردپكکد.پایوپفكکشپهپقم-شپروپآنامپیمضمعپداگکيپبمدرد...شمن ادبورم....پاهپكرپبيپش-کپهپ

 رهوپآیدوپبمدپهپانپبچرپامپآهندوپبمد،پچکاپاارگمررپآیدوپبمد؟
شمن ادبورمپدشتکشپوکاسوپناپآنامپبرپا وقپبکد.پاهپناپبمسادپهپشمابورد.پچونقدپازپسکپبکدا تپهپازپسکپدلترگيپكرونپدشتکشپدنازپكجاد.پارمزپومنپ
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9پآاويپشمن ادپبورمپشمررپاي؟
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***
دهپافترپطملپكجادپ وپشمن ادپبورمپسالیتيپاشپناپبرپدستپآهند.پدهپیووپهپچردپنهزپازپآیدنپاهپبرپنهستوپیيپگذ تپهليپااچكسپازپاهپ

سکاغيپرگکفترپبمد،پررپاوسکپهپررپشورمادوپپاوسکش.پآرهوپاهپناپبرپحولپشمدپگذا ترپبمدردپاوپبواستپبوپآرهوپاوکاوپیيپ دپهپاکپپچرپیيپگفتردپ
ق-ملپیيپكکدپاوپبيپكسپهپ رهوپدنپنهستويپشمدشپیيپیورد.

داستـــان
خورشيدبانو)33(

 *فرانک مهربانی

مگر شوهر او آخرين فرصت نبود؟ اما حاال چه چيزی برای زندگی او درست تر بود؟ داشت كارش 
را از دس��ت می داد. اگر اينجا می ماند چه چيزی عوض می ش��د؟ درآمد كمی از اجاره زمين های 
روستا سهم او بود، حتی سهراب هم كه داشت می رفت پرسيده بود كه اگر به پول احتياج دارد بگويد!

بايد برمی گش��ت اما ميان تابستان وگرما برای بچه بد بود. پروين نامه نوشته بود كه مستاجر خانه اش 
دارد می رود.

كسی در زد و چون در باز بود وارد خانه شد و صدا زد:
- خورشيد بانو خونه ای؟ 

و جواب شنيد: 
- بيا توگلرخ، بچه روی پايم خوابه. بيا تو.

گلرخ آمد و نشست. خوشحال نبود. از هوا گفت كه گرم است. شال و مكنايش را درآورد، بلند شد 
و خودش را كمی باد زد و دوباره نشست. باد ماليمی از »تنبی« به داخل می وزيد. خورشيدبانو گفت 
كه برود جلوی تنبی بنشيند تا كمی خنك شود اما گلرخ متوجه نشد. اين پا و آن پا می كرد، انگار می 
خواست چيزی بگويد. هر دو در افكار خودشان سير می كردند كه خورشيدبانو سعی كرد موضوعی 
را هر چند برايش مشكل بود از گلرخ بپرسد. گلرخ داشت برای خودش و او چای می ريخت. وقتی 

سينی را گذاشت و نشست خورشيدبانو با خنده پرسيد:
- خوب گلرخ خانم چيزهايی شنيدم...

گلرخ سرش پايين بود و داشت با ليوان چای بازی می كرد. سرش را بلند كرد و با بغض گفت: 
- بگو چی شنيدی؟

گلرخ دختر دوم بود و يك خواهر كوچكتر، به قولی ته تغاری، داشت. برخالف مادرش قدش متوسط 
بود و صورتی گرد و هيكلی نس��بتا چاق داش��ت. چشم های قهوه ای تيره و درشت با ابروهايی كه به 
چشم هايش خيلی نزديك بودند، يعنی كشيده و صاف و لب هايی كوچك. مكنا و شوال با پيراهن 

گلدار و پرچين خيلی به او می آمد و زيبا می شد كه جوانی هم البته كمكش می كرد. 
بع��د از خواهر بيچاره اش مرواريد، مادر دو پس��ر به دنيا آورده ب��ود و بعد گلرخ. نامش را از نام مادر 
بزرگش كه مادر پدرش بود گرفته بودند.گلرخ نامش را دوست داشت اما در ذهنش درگير نقشه بد 
مادر بود كه برايش كش��يده بود و او با آن مخالف بود. پس سكوت كرد و منتظر شد تا خورشيدبانو 

حرفش را ادامه بدهد.
خورشيدبانواز ترس اينكه بچه بيدار شود تند تند شروع كرد:

- از دختر گل همسايه شنيدم با وجودی كه می دونم او حرفا را بزرگ می كنه اما حتما چيزی شنيده! 
اون ميگه كه مادر تو در روستا هر جا كه می نشيند ميگه می خواد تو را شوهر بده و اينطور پيچيده كه 

اون شخص سهرابه.
-  گلرخ بر آشفت و فريادی كشيد. خورشيدبانو از او خواست كه آرام باشد تا حرفش را ادامه بدهد. البته 
دختر گل می گويد: همه فرنگيس را سرزنش می كنند و می گويند او كار درستی نمی كند و برای اينكه 

سهراب را برای خودش نگه دارد تو را... ولی ديگر بقيه حرفش را نزد و سر به زير انداخت و...
خودش هم عصبانی بود. گرچه او ديگر شوهر و بچه داشت و نمی بايست عكس العمل نشان دهد ولی 
از اينكه فرنگيس، مادرگلرخ، دوباره می خواست خودخواهی های خودش را بر خانواده اش تحميل 

كند و شايد دوباره ... افكارش را صدای گلرخ قطع كرد ...
- من نمی خوام و موافق نيستم. من نمی گذارم اين اتفاق بيفته حتی سهراب هم مخالفه و ميگه اگر مادر 

بخواد اين كار را بكنه از اينجا می ره.
خورشيدبانو همه حرف های گلرخ را گوش كرد و ته دلش نفس راحتی كشيد.

شاخه های قد كشيده انار توی حياط با باد خنكی كه از تنبی بيرون می آمد تكان می خورد. پر از گل 
انار شده بود.

خورشيدبانو ديد كه گلرخ كنار شاخه های انار ايستاده و پشتش به او بود. با پر مكنا داشت اشك هايش را 
پاك می كند، اما چيزی نگفت. به گلرخ فكر كرد كه هنوز هم يك طايفه بزرگ در روستا بودند. مادر، 
پدر، برادرها و همسرهايشان، همه در كنارش بودند.گلرخ هم مانند او نمی خواست افكار مادر را بپذيرد.

خورشيدبانو با خودش فكر كرد حاال ديگر مادر شده و اگر به حرف های مادر خدا بيامرزش گوش می 
كرد و به خاطر سهراب به شهر و سپس برای درس خواندن نمی ماند شايد حاال زندگی ديگری داشت. 
گلرخ بچه را به خورش��يدبانو داد، بغض كرده ، انگار موضوع س��هراب جدی بود. كنار خورشيدبانو 

نشست. جرعه ای چای سركشيد و در حالی كه سرش پايين بود اينطور شروع كرد:
- از موقعی كه خودم را شناختم و يادم هست هميشه حرف مادر بود كه بايست انجام می شد و اگر 
كسی خالف ميلش كاری می كرد مورد غضب بود. مثال همسرهای برادرهايم را مادر انتخاب كرد. 
خواهر بيچاره ام كه رفت نقشه مادر برای من شروع شد او برای اينكه باز هم پسر خواهرش را نگه داره 
و به او فخر بفروشه می خواد مرا به سهراب بده. من هم از سهراب مطمئنم كه اگر اين حرف را به او 

رودررو بگه، دختر و مادرش را برمی داره و برای هميشه ميره اما ترس من از رستمه...
وقتی اسم رستم را گفت گونه هايش قرمز شد و سكوت كرد... خورشيدبانو خيلی كنجكاو شده بود 

پس پرسيد:

- گلرخ چرا ساكت شدی؟ رستم كيه؟ چه كاره است؟ چرا بايد از اين موضوع بترسی؟
گلرخ گفت:

- به تو ميگم اما مطمئنم كه نمی تونی كمكم كنی. رستم و خانواده اش پايين ده زندگی می كنند. چند 
تكه زمين كشاورزی دارند. رستم تنها پسر خانواده است و دو خواهرش هم ازدواج كردند.

گلرخ بلند ش��د و از خانه بيرون زد. می بايس��ت تا پايين ده می دويد. به مادر گفته بود به ديدار دختر 
گل می رود و غروب بر می گردد، مادر هم زياد سخت نمی گرفت تا بتواند بعدا تحكم داشته باشد.

نزديك جوی آب تخته سنگ بزرگی بود. بعد از ظهر كسی سر جوی ديده نمی شد اما او اميدوار بود 
كه شايد رستم بيايد. حداقل غروب كار مزرعه كه تمام می شد می آمد گوسفندهای روستا را جمع 

می كرد و به چرا می برد.
گلرخ نگاهش روی جوی آب ثابت ماند، حركت منظم آب، صدايی آرام او را به يك سال قبل برد...

خوب به خاطر می آورد. كمی از س��ال نو گذش��ته بود، مادر به او بقچه ای داده بود تا چند متر پارچه 
اطلسی را برای خياط ببرد. آن روز ابرهای گوله گوله سفيد كه با باد حركت می كردند حواس گلرخ 
را پرت كرده بودند و همين طور كه داشت دنبال ابرها می دويد  محكم به كسی خورد و بعد هم ... 

بعدها رستم به او گفته بود خوب آنها را نديدی، صدای زنگوله هايشان را هم نشنيدی؟!
بعد از آن روزهای خوش��ی داشتند، حتی رس��تم مادرش را به خانه آنها فرستاده بود كه فرنگيس من 
من كنان بهانه آورده بود و جواب را به بعد موكول كرده بود و چند روز پيش جسته و گريخته از زن 
برادرش شنيد كه مادرش به رستم گفته كه مگر دختر در روستا قحطی است و بروند برای رستم دختر 

ديگری پيدا كنند.
گلرخ بلند ش��د و شروع كرد به قدم زدن به طرف جايی كه محل قرارشان بود. انتهای جوی آب كه 
از روستا بيرون می رفت چند تا تپه خالی كنار هم بود و چند تا درخت كهنسال كه از ديد پنهان بود. 

مخفيگاه قشنگی كه گلرخ و رستم پيدا كرده بودند.
كنار درختی كه هميشه می نشستند ايستاد و به غروب خورشيد چشم دوخت. غروب شد و رستم نيامد، 
بلند شد، بايد به خانه می رفت اما موقع برگشتن راهش را به طرف خانه رستم تغيير داد تا شايد ديدن 

خانه از دلتنگی ديدار كم كند...
مرد جوان با هيكل درش��ت روی سكوی جلوی خانه نشسته بود. گلرخ فريادی از خوشحالی كشيد. 

رستم سرش پايين بود با صدای گلرخ لبخند تلخی زد.
-  اينجا چه می كنی گلرخ؟

- هر چه منتظرت شدم كه با گله بيايی نيومدی چرا؟
- امروز حوصله نداشتم... می دونی چی شده؟

گلرخ سرش را تكان داد. 
- آره می دونم ولی مطمئن باش من با كس ديگه ای عروسی نمی كنم.

دلش نيامد درباره سهراب بگويد. شايد هم رستم می دانست ولی اينطور بهتر بود. گلرخ رفت و پهلوی 
رستم نشست. رستم بلند شد.

- چرا بلند شدی؟
- اينطور بهتره، يكی رد ميشه و ميبينه.

- چرا بد اخالق شدی؟
رستم طاقت نياورد دست گلرخ را گرفت و گفت: 

- ببين مادرم از دست مادرت ناراحت شده و با خواهرهام مشورت كرده، ممكنه چند روز ديگه برای 
"خواستگاری"برود و به من هم گفت بهتر از تو را برايم "خواستگاری" می كند. 

گلرخ با حرص پر مكنايش را به دهان برد و گوشه آن را كند. بعد هم بلند شد. كاری از دستشان بر 
نمی آمد كسی بايد وساطت می كرد.

همين طور كه داشت می رفت روبه رستم كرد وگفت:
- به من قول بده مادرت را راضی كنی برای"خواستگاری"نرود من هم قول می دهم به جز تو... 

حرفش ناتمام ماند، صدای مادر رستم از خانه بلند شد كه او را صدا می زد.
گلرخ آنقدر تند دويد كه زودتر از هميشه به خانه رسيد. بوی نان تازه و سيروگ می آمد، معده اش به  قار و قور افتاد.

هفته ديگر سهراب می آمد البته اميدوار بود كه بيايد.
***

سهراب يك شاخه كوچك مورد از دربمهر چيد، در دست هايش گرفت و آن را بو كرد. وقتی جلوی 
در خانه خورشيدبانو رسيد شاخه مورد را الی در گذاشت كه دو تا شاخه خشكيده انار پايين افتادند. 
سهراب خم شد و آنها را برداشت. خوب می دانست كه نشانه خوبی نيست. در خانه مثل هميشه باز نبود 
و جواب اين بود... خورشيدبانو مدتهاست از آنجا رفته است... در حاليكه سهراب شاخه های خشكيده 
را در دس��تانش فش��ار می داد حس غريبی داشت. انگار ته دلش خالی بود. اينطور كه به نظر می آمد 

خورشيدبانو بی خبر رفته بود. به كجا؟ نمی دانست، ولی شايد همسايه ها می دانستند.
صدای هس هس نفس های كسی آمد، سرش را برگرداند، گلرخ بود كه نفس زنان به طرف او می 

آمد. فكری كرد. بايد گلرخ را به خانه گل می فرستاد تا درباره خورشيدبانو بپرسد.
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من امروز خيلی داغون می باش��م . اصال 
حال نم��ی دارم تا ب��رای خانم س��ردبير 
مطلب نوش��ته باش��م . هرچ��ی هم بهش 
ميگم اصال حاليش نمی باش��د . اون مثل 
اينكه خبر نمی دارد مدرس��ه ها بازش��ده 
می باش��د و م��ن اصال اعصاب درس��تی 
نم��ی دارم . هم��ش از صب��ح رو مخ من 
رفته می باش��د كه بچه جون پارس��نامه به 
خاطر نوش��ته تو روی هوا مانده می باشد . 
زود ب��اش يك چي��زی بنويس و بده من 

بب��رم . 
اص��ال  ك��ه  ه��م  نماين��ده  آق��ا  اي��ن 
 . باش��د  نم��ی  گرفت��ه  ماروتحوي��ل 
اي��ن هم��ه وقته دارم واس��ه  باباج��ون 
ت��ون مطلب می نويس��م .عيدی كه بهم 
ن��دادی حداقل بيا مدرس��ه مون به آقا 
مدي��ر بگو كه نمره انضباط منو از 100 
تا واسه من كم   20 . آخه  حساب كنند 
اينجوری  اول  هفت��ه  . همين  باش��د  می 
ك��ه اينا از نمره من ك��م ميكنند زودی 
ب��ه زير ده ميرس��ه . خوب قب��ول كنيد 

خيلی  نم��ره  تا   20
انضباط��ی  واس��ه 
ازش  روز  ه��ر  كه 
برم��ی دارند ، كم 

می باش��د.
نماينده  آق��ا  اي��ن 
م��ی  ك��رده  فك��ر 
باش��د من مثل اون 
م��ی باش��م كه هی 
بخونم  درس  بشينم 
 . ش��وم  دكت��ر  ت��ا 
می  .م��ن  بابا  ب��رو 
خواهم تو مدرس��ه 
ای بروم كه بش��ود 
آقا  صندل��ی  روی 
م��داد  معلم��ش 
گذاش��ت تا بش��ينه 

روش و جي��غ بكش��ه و كل��ی بخنديم . 
اصال مدرس��ه ای كه بچه اول دبس��تانی 
هاش��و نش��ه هل داد تا برن تو ديوار به 

چه دردی خورده می باش��د؟ 
ح��اال من اينارو ب��ه خانم س��ردبير ميگم 
ول��ی اص��ال حاليش ش��ده نمی باش��د . 
اومده بهم ميگ��ه : بچه جون ببين انجمن 
اوم��د هزينه س��رويس مدرس��ه تون رو 
برداش��ت .خوب اين برای اينه كه تو به 
مدرس��ه رفتن عالقه نش��ون بدی . بيشين 
ر  گا ز و ر ختم  م  د خ��و .م��ن  بابا  بينيم 
. مام��ان من همون روز اول  ش��م  با می 
ك��ه فهمي��د س��رويس مجانی ش��ده می 
باشد،پولش��و برداش��ت با سوس��ن جون 
رفت��ن كلی م��واد الزم برای خوش��گل 
كردن خان��م ها خريده می باش��ند . اين 
چه تش��ويقی واس��ه من می باش��د؟ اگر 
ح��اال چهارتا بی تربيت��ی فيل و پفك هم 
می خريدن ش��ايد من مدرسه رو دوست 

می داش��تم .
براتون  ببين   : خانم س��ردبير می گوي��د 
پي��ك نيك دان��ش آموزی گذاش��تن . 
همي��ن واس��ه رفتن به مدرس��ه بس نمی 
باش��د؟ دل اي��ن خان��م س��ردبير خوش 
م��ی باش��د . پيك ني��ك دانش آموزی 
ه��م نزارن ، ماه��ا همينطور ه��ی ميريم 
م��اركار كلی تو س��روكله هم می زنيم. 
اتفاقا تو پيك نيك بدتر هم می باش��د . 
هی به بهونه مس��ابقات ورزشی نميزارن 

تا م��ا عش��ق و ح��ال كني��م .فقط يك 
چيزي��ش خيل��ی باحال می باش��د . اين 
ق��در مواد خوراك��ی بهم��ون ميدن كه 
ه��ی می ريزيم رو زمي��ن و می خنديم. 
ماماني��م هم اونجا نمی باش��د كه من رو 
واس��ه ريختن غذا دعوا كند .ولی اصال 
دليل نمی باش��د كه من ب��ه خاطر پيك 
ني��ك دانش آم��وزی به مدرس��ه رفتن 

عالقمند ش��ده باش��م . 
باباي��م ك��ه كنار من نشس��ته می باش��د 
خ��ودش را يهويی وس��ط می اندازد و 
م��ی گويد : م��ن فكر كرده می باش��م 
اي��ن هزين��ه ای ك��ه برای پي��ك نيك 
و س��رويس ، انجم��ن ق��رار می باش��د 
بده��د، تو خود مدرس��ه ه��ا هزينه می 
ش��د، بهتر ب��ود. بابا و مام��ان خيلی از 
پول واس��ه گوش��ی  بچه ها كلی  همين 
اينج��ور  و  باك��س  ايك��س  و  موباي��ل 
چيزای بچه هاش��ون مي��دن . حاال پول 
بابا و  بدهن��د. كاش حداقل  ايناروه��م 
سرويس��ی  پول  بيان  خودش��ون  مامانها 
ميدادن  باي��د  كه 
 ، رو  انجم��ن  ب��ه 
مدرس��ه  به  بدهند 
تا امكان��ات اونجا 
ي��ا  بش��ه  بهت��ر 
های  كالس  بيايند 
تقويت��ی ك��ه  بچه 
بيرون  مي��رن  ه��ا 
مدرس��ه  توی  رو 
اي��ن  و  ب��زارن 
خ��رج  رو  پ��ول 

معلمان��ش كنن��د.
من نم��ی دانم اين 
می  چ��كاره  بابايم 
باش��د ك��ه وس��ط 
جلسات من وخانم 
می  حرف  سردبير 
زن��د . اه اه اه. من اينق��در بدم می آيد از 
اين جلس��اتی كه همه فك��ر می كنند حق 
دارند حرف بزنند. از بس رفته جلس��ات 
انجمن تحت تاثير قرار گرفته می باش��د . 
در ضمن بابايم اصال چكاره می باشد كه 
تو كارهای انجمن دخالت می كند . اون 
ها دوس��ت می دارند هزينه س��رويس و 
پيك نيك و از اين چيزا بدهند. به ما چه 
مربوطی می دارد. كاش��كی يكی تو اين 
جلس��ه ما بود تا به بابايم بگويد س��اكت 

ش��ود و اينقدر حرف نزند.
خانم س��ردبير ب��از می گويد : پس��رم تو 
باي��د خيلی خوش��حال بوده باش��ی . ببين 
مدرس��ه ش��ما چقدر خلوت می باش��د . 
توهم ميتونی توی اين كالس��های خلوت 
بهت��ر درس بخونی وهم از همش��اگردی 
هايی كه نم��رات خوبی دارند درس ياد 
بگيری . باز اين خانم س��ردبير يه چيزی 
ميگه كه من حالش��و بگيرم . همشاگردی 
با نمره خ��وب كيلويی چند می باش��د ؟ 
همه اون بچه درس خون ها مارو پيچونده 
وبه مدرس��ه ه��ای غير انتفاع��ی رفته می 
باش��ند . عجب اين خانم سردبير آدم گير 
و رو مخی می باش��د . من دوس��ت نمی 
دارم برای پارس��نامه بنويسم .من دوست 
نمی دارم پيك نيك بروم . من دوس��ت 
نمی دارم س��وار س��رويس مجانی بشوم. 
خداجونم از دس��ت اين آدم بزرگا خسته 

می باش��م.

همشـاگردی كيلويـی چند؟ 
كودک نفهم

5م4مامهممم0مر45678اهم

م

ه

ا

4

5

6

7

8

ر

0م

مم

هم

ام

4م

5م

افقی:
1. آرامگاه كوروش بزرگ – زيردست

2. لوله های گياه – محل نمايش حيوانات – سرگذشت و وقايع قديمی 
3. بيماری قند- ساده لوح – گياه 

4. سنگ قيمتی – خوب نيست – خشمگين – بافت 
5. اسم اشاره – آش مخصوص جنوب – راه راست يافته 

6. فهميده شده – نگاه كردن به چيزی – غذای آبكی 
7. ستيزه كردن – دانشمند زمان اشوزرتشت اسپنتمان – شوخی نيست 

8. استان – منظره – ايزد آب 
9. مدرك – دختر افراسياب و همسر سياوش – جای بازگشت 

10. شخصيتی كارتونی – بيمارستانی در تهران – راهنمائی 
11.بوی خوش – يكی از اجزای وجود آدمی – كوچك ، خرد

12. هم خونی – جمع قبر – مفرد اشيا – جشن و شادی 
13. شهری در آذربايجان – پهنه ی آبی وسيع – قضاوت 

14. يكی از بزرگترين شهرهای فارس در دوران قبل از اسالم – نويسنده ،منشی 
15. كوچكترين برادر اشوزرتشت اسپنتمان – يكی از امشاسپندان و نگهبانان آتش 

عمودی:
1. شست وشوی مذهبی – نام خانوادگی اشوزرتشت 

2. گياهی خوشبو – بهشت – پسر شاهپور و نواده ی اردشير بابكان 
3. بزرگ قوم – مقصود – مذهبی در ژاپن

4. نزاكت – نوعی ماهی در شمال – اصل هر چيز – مخفف دختر 
5. فاسد – منها – شهری تاريخی در تهران 

6. مزه ی خرمالو – دروغ – رئيس نوازندگان و خوانندگان 
7. نشانی ،عالمت – بلندترين نقطه در ايران – گل سرخ 

8. قرصی كه روكش موادقندی دارد – هواپيمای روسی – فريب دهنده 
9. جزئی نيست – محصول دريايی قيمتی شمال كشور – هوای خارجی 

10. ورم رگهای پا – فرشته – اثر ،نشان 
11. برهنه – درخت انار – كشته در راه دين و وطن 

12. استخر حمام – مخفف شاه – بسيار امركننده – حيوان نجيب 
13. منطقه ای در شمال تهران – جنگ در راه دين – دانشگاه هنر 

14. سياستمدار – سخن دان و با فرهنگ – موسس هخامنشيان 
15. محلی تاريخی در فارس – يشت 

طراح:سهراب باستانی

جدول
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ازدواج دو فـرهنگ
* بهرام دمهری

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

 وونوپوریووپهپان9 هکامنپهرام
صوحبپایتاوزپهپیداکپیسئمل:پدكتکپاسفرداونپاشتاونی

زاکرظکپ منایپسکدباکی
اوكونان:پاوکااونپ ونروویپبکسود

آدن :پازدپ9پصفوئارپ9پشاوبونپاستودپاحودپآنامپ9پكمیپاستودانپ�پكمچرپارکپ6پ
كدپوستش:پامم7م58مر8
 مفن:پم088مه98م5ا0

دهنرگون:پر087مه98م5ا90پواومپرگون:پ5م554664ار0پ
صردهقپوستش:پ54م/5رمر8

info@parsnameh.irوستپالكتکهراكش:پ
وونسرویرپدنپهاکااشپرم ترپاوپآزادپاستپهپاورپرم ترپاوپدادگووپوون پرویرپراست.

آن روزه��ا هنوز بازار رف��ت و آمد به 
هندوس��تان كس��اد نش��ده ب��ود ولی از 
رون��ق افتاده بود. در دهه س��ی كم كم 
بچه ه��ا به مدرس��ه می رفتن��د، تك و 
توك��ی كارمند، كارگ��ر و حقوق بگير 
در جامع��ه پيدا می ش��د، ول��ی آنها كه 
رفت��ه بودند هنوز آمد و رفتی داش��تند. 
تابس��تان  اواخر  از روزه��ای  در يك��ی 
گفتن��د س��روش )ن��ام مس��تعار( آم��ده 
ايران. من هم همراه مادرم برای ديدنی 
اش و احوالپرس��ی از پ��درم به ديدنش 
رفتيم. گوش��ه پسكم روی تشك نشسته 

بود. حق داش��ت همه را نشناس��د. می 
گف��ت: خيلی كوچك بوده كه همراه 
پدرش به هندوس��تان رفته. وقتی اسم 
پدرم را ش��نيد گفت: » بله ايش��ان را 
می شناس��م. ما بچه های محل حداقل 
هفت��ه ای يك ب��ار هم ديگ��ر را می 
بينيم و در مراس��م و عروس��ی ها هم 

دور هم جمع می ش��ويم.«
يادم هست سيه چرده بود. دندان های 
س��فيد و مرتبی داش��ت. خنده رو بود 
و با ص��دای بلند حرف م��ی زد. نمی 
توانست جمله را تمام كند، از اين نظر 
وقتی كمكش م��ی كردند از خجالت 
قرم��ز می ش��د و م��ی خندي��د. قدش 
كوت��اه بود ول��ی هي��كل ورزيده ای 
پيراهن آستين كوتاه  داشت. س��روش 
با زير شلواری پوشيده بود كه سدره و 
كش��تی از دكمه های باز پيراهنش پيدا 
بود. نشان می داد كه ديندار و مذهبی 
اس��ت. بعد از چند دقيق��ه خداحافظی 

كردي��م تا جايمان را ب��ه ديگران بدهيم 
ك��ه ب��رای مالقات��ش آم��ده    بودن��د.

بع��د از چن��د روز گفتن��د دهموبد محل 
به محله مجاور رفت��ه تا دختری را برای 
سروش خواستگاری كند. عصر آن روز 
وقتی زن ها س��ركوچه جمع شدند تا هم 
اس��تراحتی كرده باش��ند و هم خبرهايی 
را رد و ب��دل كنند، ش��نيدم يكی از آنها 
گفت: چه دور و زمانه ای شده آدم بايد 
دختری را بگي��رد كه اهل محله خودش 
باش��د بايد خان��واده اش را بشناس��د. از 
قديم می گفتن��د: بايد دختری را گرفت 
كه ه��ر روز صب��ح ببينی چه ش��كلی از 
پش��ت بام بر می خيزد و س��ر ش��ب چه 

ج��وری م��ی خواب��د!
يكی ديگر از زن ه��ا گفت: می گويند 
پدر اين دختر نيز خيلی ديندار و مذهبی 

هم نيس��ت. معلوم نيست اصال اين دختر 
و خانواده اش س��دره پوش شده اند يا 
نه. ديگر پدرش رعيتی و كش��ت و كار 
هم نمی كند. كت و ش��لوار می پوش��د. 
رفته بازار و معامله گر ش��ده يكی ديگر 
نيس��ت. ديگری  گف��ت: پولش ح��الل 
با هم فرق  اينها فرهنگشون  گفت: اصال 

م��ی كند و به درد هم   نم��ی خورن��د.
خانم ها تا آنجا پيش رفتند كه قرار ش��د 
يك��ی از آنها با س��روش صحبت كند و 
قضي��ه را بگوي��د و اگر قرار ش��د او را 
از ازدواج ب��ا چني��ن دخت��ری منصرف 

كنن��د. نم��ی دان��م چ��ه گذش��ت ولی 
بع��د از چند روز س��روش ب��ا تابنده )نام 
مس��تعار( ازدواج كرد و هر دو نفر عازم 

هندوس��تان ش��دند.
سالها گذش��ت. وقتی ديگر در يزد نبودم 
ش��نيدم سروش با همس��ر و فرزندانش به 
يزد آمده و بچه ها را سدره پوش كرده و 
دوباره راهی هندوستان شده اند. گذشت 
تا اينك��ه به بمبئی رفتم و س��عی كردم تا 
س��روش را ببين��م و احوالش را بپرس��م. 
يكی از همش��هريان كه آدرس��ش را داد 
گف��ت: خيلی خوش��حال می ش��ود تو را 
ببيند. سروش خيلی به يزد و ايران و محله 

خ��ودش عالق��ه دارد. 
به زحمت رستورانش را پيدا كردم. دو 
دهنه مغازه حدود 50 متر مثل رستوران 
های س��نتی بمبئی. آش��پزخانه كوچك 

ب��ا چند دس��ت مي��ز و صندل��ی چوبی، 
ويتري��ن و يخچ��ال ها ب��رای نگهداری 
و  دخ��ل  پش��ت  پس��رش  ه��ا.  نوش��ابه 
ه��ا  صندل��ی  از  يك��ی  روی  خ��ودش 
روبروی مغازه نشس��ته ب��ود. چند نفری 
هم داش��تند شير و چای و ش��يرينی می 
خوردند. خلوت بود كه من رس��يدم. تا 
او را ديدم ش��ناختم. هم��ان قيافه ای را 
ديدم كه س��ال ها پيش ديده بودم ولی 
موهايش سفيد ش��ده بود. حاال هفتاد و 
چند سالی داشت. وقتی روبرويش قرار 
گرفت��م پي��ش از آنكه  خ��ود را معرفی 

نماي��م گفت: بهرامی؟ گفتم: بله. بعد از 
احوالپرسی رفتم س��راغ گپ و گفتگو. 
از زندگي��ش گف��ت و زحماتی كه در 
غرب��ت كش��يده. خدا را ش��اكر بود كه 
هم��ه چي��ز دارد. خان��ه، مغ��ازه و بچه 
های خ��وب. ضمن صحب��ت گفتم: چه 
جوری با تابنده خانم راه آمدی؟ ش��ما 
ديندار و ايش��ان!. حرف��م را قطع كرد و 
گفت ايش��ان ديگر تابنده خانم نيس��ت، 
اسمش گوهر اس��ت و زرتشتی ديندار. 
ادام��ه داد، وقت��ی آمدم ي��زد، فاميل ها 
چن��د دختر نش��انم دادند ك��ه من او را 
پس��نديدم. گفتن��د: م��ی گويند پدرش 
زياد ديندار نيس��ت. من گفتم: ش��ما ها 
هم س��دره و كش��تی نداريد، اوستا نمی 
خواني��د، فق��ط مراس��م س��ال و گهنبار 
انجام می دهيد و ب��ه زيارت می رويد. 

در بمبئی و در ش��هری ك��ه من زندگی 
م��ی كنم می گويند اگر كس��ی س��دره 
و كش��تی نداش��ته باش��د و ه��ر روز به 
نيست. شما هم  دربمهر نرود، زرتش��تی 
كه س��دره و كشتی نداريد پس زرتشتی 

نيس��تيد! ديندار كردن ايش��ان با من. 
رفتن��د  ه��م  آنه��ا  اس��تدالل  اي��ن  ب��ا 
از عروسی  بعد  خواستگاری. صبح روز 
ب��ه گوهر )تابنده( گفتم بلند ش��و برويم 
دربمه��ر. گف��ت: ع��ادت ن��دارم اينجا 
كس��ی دربمهر نمی رود. گفتم: ولی من 
می روم و عادت دارم. بعد از پوش��يدن 
س��دره و كش��تی نو به دربمه��ر رفتيم. 
فردای آن روز ماش��ين محم��د ابراهيم 
را گرفت��م و با همه فاميل رفتيم پيرس��بز 
و بع��د از دو روز آمديم هندوس��تان تا 
امروز طبق عادت، همه روزه يا حداقل 
ي��ك در ميان م��ی روي��م دربمهر. در 
همه مراس��م ش��ركت می كنيم و ايشان 

ش��كايتی ندارد.
 حس كردم ب��ه دليل موضوعی ناراحت 
اس��ت. نمی خواس��تم كنج��كاوی كنم. 
س��روش گفت: امش��ب با دوس��تانت بيا 
اينجا. من هم به همس��رم و عروس��م می 
گويم ت��و آمده ای. آنها ه��م می آيند. 
آن ش��ب ميهمان او بوديم و سنگ تمام 

گذاش��ت.
را  آن ش��ب همسر س��روش موضوعی 
برای من تعريف كرد. ايشان گفت: در 
اي��ن ديار غربت ما زندگی را س��اختيم 
ت��ا اينكه پس��ر بزرگ��م در دانش��گاه با 
يك دختر هندو آش��نا ش��د و كارشان 
به عشق و عاش��قی كشيد. می خواستند 
س��روش  ك��ه  كنن��د  ازدواج  ه��م  ب��ا 
مخالف��ت كرد. روی حرفش ايس��تاد تا 
باالخره پس��رم با دختر مورد عالقه اش 
ازدواج كرد و راهی كانادا ش��د. حتی 
تا امروز س��روش حاضر نيست با پسرم 
حرف بزند. پس��ر كوچكم با يك دختر 
ت��ا چند ماه  ازدواج كرده و  زرتش��تی 
ديگر او هم راهی غرب می ش��ود. من 
ماندم و س��روش و اين رس��توران. می 

دانم كه تنها می ش��ويم. 
چن��د س��ال بع��د وقتی دوباره س��راغ 
آنه��ا را گرفت��م پس��ر كوچك��ش هم 
ب��ه غرب رفت��ه ب��ود و آن دو نازنين 
درگذش��ته بودند و ش��ايد خوش��حال 
از اينك��ه در دخم��ه بمبئ��ی به ابديت 
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