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هلهله هیرمبا در پیر هریشتسعدآباد، میزبان زرتشتیانگشایش موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان یزد

 فــاز مقدماتــی موزه 
فرهنــگ  و  تاریــخ 
پردیس  در  زرتشتیان 
مارکار یــزد ، نوروز 
امسال به بهره برداری 

رسید . . . 

شــدم.  ســالن  وارد 
سالنی نســبتا کوچک. 
بانــوان زرتشــتی کــه 
همه دوشــیزگان جوان 
بودند لباس های سنتی 
زرتشتیان را به تن داشتند.

ســالیان  همچــون 
مراســم  گذشــته، 
آیینی هیرومبا در پیر 
هریشت و روستای 
شریف آباد اردکان 

برگزار شد. 
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خبــر

برگزار ی همایش رستار با موضوع 
»میراث فرهنگی و گردشگری«  

 ششم فروردین، زادروز اشوزرتشت  
گرامی داشته شد

سی امین سال درگذشت شهید جمشید گشتاسبی برگزار شد

چهارمین همایش رستار به مناسبت 
زادروز روانشاد رامین شهرت، 22 
اردیبهشــت ماه با موضوع میراث 
فرهنگــی و گردشــگری  در یزد 

برگزار می شود.
 براساس فراخوان منتشــر شده از سوی 
انجمن یانش وران مانتره، علت انتخاب 
این موضوع برای همایش رستار امسال، 
اهمیت بسیار صنعت گردشگری و نقشی 
اســت که زرتشــتیان در این عرصه می 

توانند داشته باشند.
در فراخوان همایش آمده است: زرتشتیان 
ایران، میراث دار فرهنگ و تمدنی کهن 
هستند، از همین رو است که مکان های 
زیارتی و مقدس زرتشــتیان، روستاهای 
قدیمی، آیین های دینی، پوشش سنتی، 
خوراک های زرتشتیان و... برای بسیاری 
از گردشــگران ایرانی و خارجی جاذبه 
هــای فراوانی دارد. تــا آنجا که یکی از 
استان  بناهای گردشگری  پربازدیدترین 
یــزد متعلق به زرتشــتیان اســت. از این 
روست که صنعت گردشگری می تواند 

فرصت بی نظیری برای زرتشتیان باشد.
در چهارمین همایش رستار از همکیشان 
عالقه مند و پژوهشــگر دعوت شــده تا 
نوشــتارهای خود را در یکی از موضوع 

های مرتبط به این شرح ارایه دهند:
-کارآفرینی در صنعت گردشگری

-چگونه گردشگرانی مفید داشته باشیم
-نقش راهنمایان گردشگری 

- چگونگی معرفی یک بنای گردشگری 
در ایران و جهان

و  زرتشــتیان  خصوصــی  -حریــم 
گردشگران 

-آییــن هــای زرتشــتی و روســتاهای 
زرتشتی نشین در موضوع گردشگری

 عالقه مندان تا 15 اردیبهشت ماه فرصت 
دارند تا  نوشــتارهای خــود را به ایمیل 
ارســال   rashohrat@gmail.co

نمایند.

ششــم فروردین ماه، روز خورداد 
امشاســپند از ماه فروردین، جشــن 
زادروز اشوزرتشــت اســپنتمان در 
شهرهای زرتشتی نشین ایران گرامی 

داشته شد.
ششــمین روز نوروز هر ســال، زادروز 
پیــام آور یکتا  اشوزرتشــت نخســتین 
پرســتی در جهان  اســت. این روز بهانه 
ای است برای شادی و مرور کوتاهی بر 

فلسفه این دین اهورایی. 
همه ارگان ها و ســازمان های زرتشــتی 
امســال نیز همچون ســالیان قبــل برنامه 
جشن و بزرگداشت تدارک دیده بودند.

در تهران، زرتشتیان در تاالر مارکار تهران 
پارس گرد هم آمدند و با برنامه هایی نظیر 
گاتهاخوانی، موسیقی، نمایش و سخنرانی 

زادروز اشوزرتشت را جشن گرفتند.
در یــزد نیــز، ایــن روز در محلــه های 
مختلف جشــن گرفته شــد. مراسم زاد 
روز اشوزرتشت در آتشکده ها و سالن 
های محالت مختلف زرتشــتی نشین با 
گاتهاخوانی، موســیقی، شــعرخوانی و 

برنامه های متنوع دیگر برگزار شد.
زرتشتیان کرمان، شیراز، کرج ، اصفهان 
، زاهــدان و  اهــواز  نیز  بــا گردهمایی 
و اجــرای برنامه های مختلــف دینی و 

فرهنگی این روز را گرامی داشتند.
امســال علی یونسی دســتیار ویژه رئیس 

جمهور در امــور اقوام و اقلیت های دینی 
و مذهبی نیز این جشــن بزرگ را به همه 
زرتشتیان تبریک گفت.وی از اشوزرتشت 
به عنــوان اولین پیــام آور یکتاپرســتی، 
صلح طلبی، رعایت حقوق بشر، راستی و 

درست کاری در جهان نام برد.
 وی در بخش دیگری از پیام خود آورده 
است: »زرتشت« پیامبری بود که مردمان 
ایران زمین را به توحید فرا خواند و ایرانیان 
را به پرســتش »اهورامزدا« یا همان خداِی 

داناِی بزرِگ هستی بخش، دعوت کرد.
ایشــان، خواهان همبســتگی همۀ اقوام 
ایرانــی بــود بدیــن جهت ما مشــاهده 
می کنیــم که ایرانیان زرتشــتی، همواره 
در طول تاریخ، از نــوروز به عنوان عید 
ایرانــی که انســجام بخش اقــوام ایرانی 

است، حراست کردند.

مراسم سی امین سالگرد درگذشت 
جان باخته)شــهید(  بهشتی روان 
جمشید گشتاسبی، با حضور مسووالن 
و جمع زیادی از همکیشان برگزار 

شد. 
در  گشتاســبي،  جمشــید  یــاد  زنــده 
5اســفندماه ســال 1342 در حسن آباد 
یزد زاده شد. وی پس از دریافت دیپلم 
رشته ریاضی- فیزیک، در حالی که می 
توانست به تحصیالت خود ادامه دهد، 
تصمیــم گرفت برای دفــاع از این مرز 
وبوم به سربازی رفته و به نیروهای ویژه 

تکاور بپیوندد.
 زنده یاد گشتاسبی، آموزش های سخت 
تکاوری را طی کرد و در عملیات »خیبر« 
در حالیکه در حال کمک رسانی به هم 

رزمانش بود، ناپدید شد.
فروردین ماه امســال، سی ســال از آن 
روز گذشــت. در مراسم سی امین سال 
آن زنده یاد، دکتر اســفندیار اختیاری، 
نماینده زرتشــتیان در مجلس شــورای 

اسالمی گفت:
یاد کردن والگو گرفتن از جان باختگان 

بهشتی روان، نیاز امروز است. 
وی در این مراسم که با حضور خانواده 
آن شادروان، همکیشان، مسووالن جامعه 
زرتشتی و  کشوری برگزار شد، گفت: 

جــان باختگان بهشــتی روان راه میهن، 
اســطوره های مدرن ما هســتند که باید 
بــه عنوان الگــوی درســت و واقعی از 
زندگی و دیدگاه آنان برای فرزندانمان 
بگوییم و یاد و خاطره شــان را همواره 

جاوید داریم. 
 وی گفــت: جان باختــگان ما نیازی به 
تعریــف و یــاد کردن ندارنــد، بلکه ما 
هســتیم که نیاز داریم و با یاد کردن از 
آنهــا می توانیم الگو هــای خوبی را به 

جوانانمان ارایه دهیم. 
نماینــده ایرانیان زرتشــتی  با بیان اینکه 
کشــور بــزرگ و با فرهنــگ ایران در 
منطقه ای قــرار گرفته که همواره مورد 
هجوم قرار داشــته است و جنگ هایی 
را به آن تحمیل کرده اند، ادامه داد:در 
سده های اخیر در هر درگیری، بخشی 
از خاک ایران جدا شــده اســت و تنها 
در جنگ ایران و عراق اســت که حتی 
یک وجب از ایران اهورایی جدا نشده، 
که ایــن به دلیــل شــجاعت و از خود 
گذشــتگی مردم و انســان هایی بود که 
جدا از هــر دین، آیین و قــوم در کنار 

هم از جان گذشــتند و 
از تمامیت این کشــور 

دفاع کردند.
وی بــا بیان اینکــه تعداد 
)شــهدا(  جان باختــگان 
زرتشتی در جنگ با عراق 
نه تنها کم نیســت بلکه 
به نسبت جمعیت جامعه 
زرتشتیان زیاد هم هست 
گفت:بیشتر جان باختگان 
زرتشتی دارای تحصیالت 
بــاال و مهمتــر اینکه تنها 
فرزند پســر خانواده خود 

بوده اند.

زرتشــتی  ایرانیان  نماینــده 
جاوید  نامه  زندگی  ســپس 
جمشــید  االثرشــادروان 
گشتاســبی را اینچنیــن بیان 

کرد 
شــادروان  گفــت:  وی 
جشمید گشتاســبی در روز 
23 اســفندماه 1363  با یک 
قایق موتوری و زیر بمباران 
شــدید، مســوولیت انتقــال 
مجروحین و زخمی ها را به 

عقب برعهده داشته است. دوستان وهم 
رزمانش بــا اصرار از او می خواهند که 
به عقب برگردد ولی او می گوید: یک 
بار دیگر هــم می روم تا فــرد دیگری 
نمانــده باشــد. او مــی رود تــا چنانچه 
مجروحی مانده، جدا از دینش، قومش 
و مذهبــش، نجاتش دهد و این آخرین 
بــاری بــود کــه هــم 
ســنگرانش او را دیدند 
و تــا بــه امــروز منتظر 

بازگشتش هستیم.
نماینده ایرانیان زرتشتی 
ایــن زندگــی نامــه را 
از صمیمیت،  ای  نمونه 
شــجاعت، مســوولیت 
پذیری، اعتقــاد و باور 
داشتن انســانی، بزرگ 

دانست.
 وی سپس از شادروان 
آبادی،  کتایون حســن 
االثــر  جاویــد  مــادر 

جمشید گشتاسبی یاد کرد که تا آخرین 
روز حیات خــود منتظر آمدن فرزندش 
بــود و بــرای هرمزدیــار، پدر شــهید 
جمشید گشتاســبی  که فردی پر انرژی 
و با انگیزه زیاد اجتماعی است، آرزوی 

تندرستی، سالمتی و طول عمر کرد.
  نــادر نصیــری، مدیر کل بنیاد شــهید 
تهران، نیز در ســخنانی شــهدای جنگ 
تحمیلی را 220 هزار شــهید، 560 هزار 
جانبــاز و 43 هــزار آزاده عنوان کرد و 
گفت: به جز کســانی که خائن به وطن 
بودند، همــه  مردم در جنــگ نابرابر با 
عراق همراه بودند، جنگی که ســه برابر 
جنــگ جهانــی اول، دو برابــر جنگ 
جهانــی دوم و یک ونیم برابر جنگ دو 

کره به درازا کشید. 
امــا جان باختگان راه میهــن از هر دین 
و مذهبــی، بــا کمتریــن امکانــات در 
برابر دشــمن بعثی ایســتادگی کردند و 
نگذاشتند که ذره ای ازخاک میهن جدا 

شود.
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*برگزاری انتخابات انجمن نیکوکاری ماوندادی 
انتخابات هیئت مدیره و بازرســان انجمن نیکــوکاری ماوندادی 
زرتشتیان، با حضور تعدادی از اعضای انجمن ماوندادی  و با حضور 

نماینده فرمانداری یزد در سالن استاد ماهیار اردشیر برگزار شد.
هیئت نظــارت بر انتخابات را پریناز مزدایی نــژاد، مه بانو آفرین، 

سهراب اختری و خداداد نجمی بر عهده داشتند.
اسامی برگزیدگان هیئت مدیره به این شرح اعالم شده است:رشید 
کیخســرو ماوندادی، کوروش هرمزد مســرتی، گــودرز مهربان 
ماوندی، رشید جمشید ماوندادی، سیامک رشید ماوندادی، خداداد 

سروش ماوندادی و ماونداد مهربان آفرین
اعضــای علی البدل:تیرانداز گشتاســب فرودی، فرشــید رســتم 

ماوندادی و داریوش بهرام ایران زمینی
اسامی بازرسان برگزیده نیز بدین شرح است:شهرام ایرج ماوندادی، 
پریناز نامدار ماوندادی و بازرس علی البدل: فرشاد فرامرز ماوندادی
*آغاز نام نویسی برای حضور در انجمن زرتشتیان کرمان 
زمان نام نویسی در انتخابات گردش بیست و یکم انجمن زرتشتیان 

کرمان آغاز شد.
نام نویسي براي انتخابات هیئت  مدیره و بازرسان انجمن زرتشتیان 

کرمان، از 5  تا 19 اردیبهشت ماه  انجام مي شود
عالقه مندان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایي زرتشتیان 
کرمان و شناســنامه همراه با فتوکپی آن، فتوکپی کارت ملي و دو 
قطعه عکس از ســاعت 16 تا 19 به دبیرخانه ي انجمن زرتشــتیان 

کرمان مراجعه نمایند. 
*“زرتشت، مردی زما در باستان“ هدیه نوروزی 

آهنگ “ زرتشت، مردی زما در باستان “ به مناسبت فرارسیدن نوروز 
باستانی و زادروز اشوزرتشت اسپنتمان بر روی فضای مجازی قرار 

گرفت.
رهام به منش، آهنگساز و تنظیم کننده این قطعه که ساکن کانادا است 
درباره این آهنگ گفت: صحبت در مورد ملودی این آهنگ مدت 
ها پیش با شادروان فریدون دمهری صورت گرفته بود، اما متاسفانه 
وی درگذشت و کار نیمه تمام ماند. با نزدیک شدن فصل بهار تصمیم 
گرفتم به یاد آن بهشتی روان و به مناسبت فرارسیدن نوروز و جشن 

زایش اشوزرتشت این قطعه را تکمیل کرده و منتشر کنم .
این آهنگ قابل دانلود در فضای مجازی است.

*سومین جشــنواره علمی زنده یاد دکتر مینا ایزدیار  
برگزار می شود 

سومین جشنواره شــادروان دکتر مینا ایزدیار همانند دو سال پیش، 
برگزار می شــود و افراد عالقه مند و واجد شــرایط مــی توانند از 
اردیبهشت ماه مدارک خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند

این یادواره با ایجاد انگیزه در میان همکیشان با هدف باال بردن کیفیت 
در فراگیري علوم گوناگون، شناخت و تشویق نخبگان علمی و فناوری 
هازمان زرتشتی برگزار می شــود و زمینه های الزم را برای معرفي و 

آشنایي همکیشان با برگزیدگان علمي و فناوری را فراهم می کند.
جشنواره شادروان دکتر مینا ایزدیار در 4 سطح و در دو شاخه علمي، 
علوم تجربي و آنچه که بر پایه علوم تجربي اســت و علوم ریاضي 
فیزیک و آنچه که بر پایه علوم ریاضي فیزیک است، برگزار می شود.

واجدین شــرایط با ارســال مدارک و مستندات به آدرس دبیرخانه 
)تهران - صندوق پستي شماره 395-13145( تا تاریخ 15 شهریورماه 

1394 می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
*اشتاد ایزد و فروردین ماه گرامی داشته شد 

اشــتاد ایزد و فروردین ماه، روز نیایش؛ ورزش ، دیدار و دوستی با 
سالمندان زرتشتی به همراه جشنواره تغذیه سالم با خوراک های 

ایرانی در بامداد روز اشتاد ایزد در آدریان بزرگ برگزار شد.
برنامه های  این ماه شــامل نیایش توسط بانو پوران بامسی، خوش 
آمد گویی شــیرین خوبچهر مدیر آدریان بزرگ، اجرای ورزش 
:پیاده روی و نرمش توسط بانو مهری منوچهری، برنامه تغذیه سالم: 
ارایه مطالبی در مورد خواص و فواید کشــمش توسط بانو مهری 
منوچهری و طرز تهیه کلمپه توسط بانو نسرین حافظی بود. همچنین  
برنامه فرهنگی نیز  شامل سرایش اشعار توسط بانو مهری غیبی، نقل 
حکایات طنز توسط بانو ژیال غییی  و پرنامه دف نوازی و مشاعره 

دوبیتی های  بومی محلی توسط همکیشان اجرا شد. 
*بانوی کوهنورد زرتشتی بر بام جهان 

دکتر فرشته بختیاری از کوهنوردان گروه اشا زرتشتیان کرمان، به 
همراه هفت نفر از کوهنوردان کرمانی موفق به فتح چند قله از رشته 

کوه های هیمالیا و حضور در بیس کمپ اورست شدند.
سرپرســتی این کوهنوردان را رســول زندی و هیئت کوهنوردی 
استان کرمان بر عهده داشتند که پس از 23 روز موفق به فتح شدند. . 
دکتر فرشــته بختیاری، یکی از با سابقه ترین کوهنوردان زرتشتی 

است که صعود به قله های مرتفع ایران را در کارنامه خود دارد.

خــبرهای کوتاه

خبــر

در نشست مشترکی بررسی شد:

اصل 881 مکرر قانون مدنی و مشکالت زمین های قصر فیروزه

موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان در یزد گشایش یافت 

فروردینگان، نخستین جشن ماهانه زرتشتیان برگزار شد

در دیدار رییس کمیسیون 
امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجی با نماینده زرتشتیان 
مســایل  برخی  در مجلس، 
و مشــکالت جامعه زرتشتی 

بررسی شد.
دکتر عالءالدین بروجردی، رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، 
به دعوت دکتر اسفندیار اختیاری، 
نماینــده ایرانیان زرتشــتی، برای 
بحث و بررسی در رابطه با  برخی 
مسایل و مشکالت جامعه زرتشتی 
در یک جلســه مشترک  در تاالر 

خسروی حضور یافت.
در این نشســت که دکتر رســتم 
انجمــن  رییــس  خســرویانی، 
زرتشــتیان تهــران، نیــز حضور 
داشــت، موضوعات گوناگونی 
بــه بحث گــذارده شــد و دکتر 
کمیســیون  ریاســت  بروجردی 
و نماینــده مــردم بروجــرد در 
جریان برخی از مشکالت جامعه 
زرتشــتی همچــون اصــل 881 
مکرر قانون مدنی و مشــکالت 

قصر فیروزه قرار گرفت.
دکتــر  نشســت،  ابتــدای  در 

بروجردی با شــاد باش سال نو، 
ایران را کشــوری نامیــد که در 
طول تاریخ شاهد زندگی پیروان 
ادیان گوناگون در کنار یکدیگر 
بوده اســت و در حال حاضر نیز 
در رابطه با مسائل مربوط به آنان 

حساسیت زیادی وجود دارد.
نیز  اختیــاری  اســفندیار  دکتــر 
با شــادباش ســال نــو و آرزوی 
موفقیت برای پیشــرفت ایران و 
ایرانــی، تاکید کرد: زرتشــتیان 
در هر کجای دنیا متولد شــوند، 
ایرانی هســتند و خاســتگاهی به 
غیــر از ایران ندارند و در راه این 
مرز و بوم از جان نیز گذشته اند.

 نماینده ایرانیان زرتشتی تصریح 
کــرد: ما ایــن افتخــار را داریم 
کــه در دوران دفــاع مقدس در 
کنار دیگــر هموطنان خویش از 

تمامیت ارضی ایــران اهورایی 
دفاع کردیم.

دکتر اختیاری در ادامه خواستار 
اصــالح ماده 881 مکــرر قانون 
مدنی شد و از ریاست کمیسیون 
امنیت ملی مجلس خواست تا هر 
اقدامی الزم اســت انجام دهد تا 
این قانون در کمیسیون قضایی به 
تصویب برســد و به صحن علنی 

راه یابد.
نماینده ایرانیان زرتشــتی، سپس 
به مشکالت پیش آمده در رابطه 
با موقوفه قصــر فیروزه پرداخت 
درســت  اجــرای  خواســتار  و 
و صحیــح وقــف نامــه توســط 
“سپاه“ شــد. موضوعی که دکتر 
خسرویانی نیز بر آن تاکید کرد.

تاییــد تمام  با  دکتر بروجــردی 
نکات بیان شــده، موافقت خود 
را بــرای پیگیری و حل مســایل 
مطرح شــده اعالم کرد و گفت: 
همــه این مــوارد پیگیری و حل 

خواهد شد. 
در انتها رییس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس 
بــا همراهــان خــود از آدریــان 
)آتشکده( تهران بازدید کردند.

 فاز مقدماتی موزه تاریخ و 
فرهنگ زرتشتیان در پردیس 
مارکار یزد به مســئولیت و 
اسفندیار  دکتر  سرپرســتی 
اختیاری ، نوروز امســال به 
بهره برداری رسید و به روی 

گردشگران گشوده شد.
این مــوزه در فاز مقدماتــی دارای 
بخش های متفاوتی اســت. به جز 
فضای زیبا و ســنتی آن، در بخش 
ورودی موزه، شخصیت و زندگی 
نامه مارکار، مدارس مارکار و نیک 
اندیش موزه )خانواده شــاهجهان 
گودرز( که هزینه راه اندازی آن را 

پرداخته اند، معرفی شده اند.
 بخش اول مــوزه، به توضیحاتی 
در مورد زندگی نامه بزرگ پیام 
آور آریایی اشوزرتشت اسپنتمان 
و “گاهان“ ســروده های همیشه 
جاویــدان اشوزرتشــت پرداخته 
شده است. سپس مراسم و سفره 

های متفاوت زرتشــتیان همچون 
گاهنبار، نوروز، مهرگان، تیرگان، 
سده، گواه گیری و سدره پوشی 

به نمایش درآمده است.

در بخش دیگــر ، چارتاقی، آتش 
و آتشــکده، موبدان، نماز، پوشش 
هــای ســنتی موبــدان و بانــوان به 
نمایش گذاشته شده است. دخمه، 
آرامگاه، مراسم سالگرد درگذشته، 
خانه های قدیمی و وســایل آن در 
بخش دیگری از این موزه به نمایش 

گذاشته شده است.
عکس هایــی از زیارتگاه های پیر 
هریشــت، پیر نارکی، پیر سبز، پیر 
بانو، پیر نارستانه و ستی پیر در بخش 
دیگری از این نمایشگاه به نمایش 
گذاشــته شده اســت و در قسمت 
انتهایی نیز آشــپزخانه قدیمی برای 
بازدید کنندگان چشم نواز است. در 
محوطه این موزه همچنین آب انبار 
و “گاورو“ به نمایش در آمده است.

هــدف از راه انــدازی ایــن موزه، 
آشنایی با فرهنگ و تاریخ زرتشتیان، 
به ویژه در دوران معاصر و گردآوری 

میراث کهن جامعه زرتشتی است.

چهارشــنبه نوزدهمین روز 
از ماه فروردین و نخســتین 
برابری نــام روز بــا نام ماه 
درســال، جشن فروردینگان 

برگزار شد. 
این جشــن که برای گرامی داشت 
فروهر درگذشتگان است، با حضور 
همکیشان در آرامگاه های شهرهای 

زرتشتی نشین برگزار شد.
در آیین فروردینــگان که در همه 
شهرهای زرتشتی نشین برگزار شد 
نیایش خوانی توسط موبدان صورت 

گرفت.ســخنرانی ،پخش لرک و 
ســیروگ وپختــن آش ، از دیگر 
کارهایی بود که در این مراسم انجام 

شد.
خانواده هایی که در ســال گذشته 
عزیزی را از دست داده بودند نیز به 
یاد درگذشته خود در مراسم حضور 

داشتند. 
هــای  آرامــگاه  روز  ایــن  در 
زرتشــتیان حال و هوای دیگری 
داشت. ســینی میوه و لرک، بوی 
آش نذری، عطر خــوش عود و 

کندر، دود آتــش های افروخته 
در گوشه گوشــه آرامگاه، مورد 
و گل هــای بر خاک نهاده، عطر 
گالب هایی کــه گرد زمان را از 

سنگ ها شسته و...
ورای این همه ،همهمه .فروردینگان 
حس دیگری دارد. حس ســکوت 
و دلتنگی. شــاید فلسفه اش قدری 
اندیشــیدن بر روند زندگی باشــد. 
شــاید حضور در آرامگاه ها و یاد 
درگذشتگان یاداوری باشد که آنها 

رفتند و ما هم در راهیم پس... 
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بعدازظهری بهاری راهی شدم. خورشید 
در میانه آسمان بود و نرمه باد بهاری می 
وزید. گویی جدال خورشید و باد بر سر 
ابرها تمامی ندارد. همان حکایت قدیمی.
سنگینی ترافیک، بارها از رفتن منصرفم 
کرد اما حسی درونی برایم وظیفه تعیین 
کرده بود که باید بروم و باید  نمایشــگاه 
را ببینــم تــا انگیزه ای باشــد بــرای برپا 
کنندگان و فرزندانمان نیز شکوه آیینمان 

را دریابند.
خیابان ولیعصر را با درختان ســر به فلک 
کشــیده اش پیمودم. میــدان تجریش. 
همهمه جمعیت .بازار و امامزاده و دربند 

و....
هر کس مسیری را انتخاب کرده بود به 
امیدی و من راهی دربند شــدم. انتهای 
خیابان ،سمت چپ. مجموعه سعد آباد. 
همان کاخ ســعد آباد که اکنون به رسم 

سرای سپنج موزه هایی بیش نیست.
دم در پوســتری از نمایشگاه نصب شده 
بود“نمایشــگاه آیین و فرهنــگ ایران 

باستان“
همان پوســتر کوچک کافــی بود که 
اطمینان یابم مســیر و مکان را درســت 
آمده ام. ســاعت حوالی چهــار بعد از 
ظهر بود و مســوول فروش بلیط تذکر 
می داد که تنها یک ساعت و نیم برای 

بازدید زمان باقیست.
برای بازدیــد از نمایشــگاه بلیطی الزم 
نبود اما باید بهــای ورودی به مجموعه 

را مــی پرداختیــم. ورودی را پرداختم و 
وارد شدم.فضای سبز و خرم، درختان قد 
برافراشته چنار و بید مجنون. سبزه و گلها. 
همه و همه حکایت از بهار  گذران بود. 

تابلوی راهنما زیاد نبــود ،اما همان چند 
نوشته نصب شــده در فضای سعد آباد و 
رفت و آمد آدم ها، راهنمای رسیدن  به 

نمایشگاه بود. 
رســیدم. برخــالف تصورمــان جمعیت 
زیــادی دم در بودند که پــس از بازدید 

اندکی در سایه درختان می آسودند.
پله هــا را باال رفتــم. روی دیــوار عکس 
مکان ها و برخی مراســم دینی نصب شده 
بود. خیلی از بازدیدکنندگان با تلفن های 
همراهشان مشغول عکس گرفتن از روی 
عکــس ها بودند. برخی هــم از همان بدو 
ورود فیلم می گرفتند. بــاالی پله ها کنار 
ورودی سالن سفره ای آیینی چیده شده بود 
و بانویی با لباس سنتی برای بازدیدکنندگان 

عناصر آن را توضیح می داد. 
بازدید کنندگان از هر سنی بودند .برخی 
با عصا آمــده بودند و البتــه طی نمودن 
حــدود 20 پله برایشــان کار را ســخت 
کرده بود،برخی دانشــجو بودند و برخی 
با فرزندانشان آمده بودند تا به آنها گوشه 
ای از تاریخ و آیین سنتی این سرزمین را 

نشان دهند. 
شــلوغی و ازدحام جمعیت برایمان غیر 
قابل باور بود. شــاید اگر می دانستم که 
استقبال اینگونه اســت زحمت آمدن به 

خود نمی دادم. 
یاد حرف دوســتی افتادم که چند وقت 
پیش، زمانی کــه از مهاجرت و رفتن از 
این ســرزمین و عواقب آن برایش گفتم 
پوزخنــدی زد و گفــت: همــه ایرانیان 
وامــدار تاریخ و آیین این ســرزمینند.تو 

چرا خود را مدعی می دانی؟

آن روز. ســاعت پنج بعد از ظهر. هوای 
گــرم و دم کرده ســعد آبــاد و آن همه 
جمعیت، بار دیگــر حرفش را به خاطرم 

آورد.
وارد سالن شــدم. سالنی نسبتا کوچک. 
بانوان زرتشــتی کــه همه دوشــیزگان 
جوان بودند لباس های ســنتی زرتشتیان 
را به تن داشــتند. رنگ های سپید و سبز 
و صورتی و...سفره های آیینی پهن شده 
بود. در کنار هر سفره راهنمایی توضیح 

می داد.

ســفره گواه. گهنبار. آیین سدره پوشی. 
مراسم درگذشتگان و...

بازدیدکننــدگان عکــس مــی گرفتند. 
برخــی  کردنــد.  مــی  ســوال  برخــی 
توضیحات کوتاهی را که کنار هر سفره 
روی دیوار نصب شــده بود می خواندند 
و از آن عکــس می گرفتند و البته برخی 
هم درخواســت گرفتن عکس یادگاری 

در کنار ســفره یا با 
راهنما  را داشتند.

در اتاقی دیگر روی 
بزرگی  کــوزه  میز 
به  قرار داشــت که 
رسم “چک و دوله“ 
پارچــه  آن  روی 
سبزی انداخته بودند 
و در گوشــه اتــاق 
نیز اسالیدی ؛سفره 
های آیینی را نشان 
چند  داد.هــر  مــی 
ظهر  آن ساعت  در 
تابــش نــور آفتاب 
مانع دیدن اسالیدها 

بود. 
کنندگان  برگــزار 
ای  چــاره  امــا 
نداشــتند که با این 
کنار  نوع کمبودها 
خودشــان  بیاینــد. 

می دانســتند اما نه فرصتی داشــتند و نه 
امکاناتی کــه بتوانند اتاق را به گونه ای 
بچینند یا پرده ای بزنند که اسالیدها در 

هر زمانی دیده شود.
روی دیــوار عکس جشــن هــا و برخی 
مکان های زرتشــتیان بود. عکسی از تیر 
و باد،پنجی و مراسم آتش بوم کردن و....
آقایی برای بازدیدکنندگان از فلسفه آنان 

می گفت. از فلســفه تیرگان و دســتبند 
تیرو باد و... هر چند که گاه خســته شدن 
از تکــرار توضیحات در بیانش نمود می 

یافت.
مشــغول دیدن بودیم که شاهنامه خوانی 
آغاز شــد. پریــا ماونــدی بــا دو تن از 
شاگردانش آمدند و شــاهنامه خوانی را 

آغاز کردند.
داســتان اکوان دیو. مثل گهی پشــت به 

زین و گهی زین به پشت و....
غــرور آفرین اســت جذبه ذاتی ســخن 

فردوســی بزرگ و البتــه وقتی در چنین 
نمایشگاهی  از شاهنامه بگوییم،احساس 

غرور ملی چند صد برابر می شود.
فرصتی نیست. دو سالن کناری، در یکی 
کتاب می فروشــند. کتاب هایی که قرار 
است مربوط به دین و آیین زرتشت باشد 

اما ...
می گویند کتاب های از این دست تمام 
قرار  و  اســت  شده 
است صبح بیاورند. 
آنچه باقیست بیشتر 
تاریخی  های  رمان 
و بــه نظــر قدیمی 
اســت. هــر چنــد 
ن  زدیدکننــدگا با
عالقــه منــد ،نیــاز 
دیگری را نشان می 

دهند.
و آخرین اتاق عرضه 
محصوالت فرهنگی 
است. دستبند فروهر 
و  ،تقویــم  ،لیــوان 
انــواع  از  برخــی 
شیرینی های یزدی .

شــدن  تمام  آقایی 
ســاعت بازدیــد را 
خبر مــی دهد و از 
مــردم مــی خواهد 
سالن را ترک کنند. 
دست اندکاران شروع به جمع و جور کردن 

غرفه ها ،برداشتن میوه ها و... می کنند. 
انــدک فرصــت باقــی مانــده ،دفتــر 
نمایشــگاه را ورق مــی زنــم. برخــی 
تعریــف کــرده انــد و دســت مریزاد 
گفته اند،برخی گله کــرده اند که این 
نمایشگاه در حد شکوه این آیین نبوده 

است. برخی..

بچه هایی هم با همــان خط بچه گانه از 
خاطره بازدیدشان نوشته اند که “بهشون 

خوش گذشته و خوشحالند“
اما جمله ای به تامل وا می دارتم“آفرین بر 
شما که پاس می دارید میراث گذشتگان 

این سرزمین را“
نمایشــگاه را ترک می کنم. در محوطه 
سبز و خرم سعد آباد بازار عکس گرفتن 
گرم اســت و برخی هــم در مورد آنچه 

دیده اند به نقد نشسته اند.
بانویی محجبه تلفنی دوستش را به دیدن 
نمایشــگاه دعــوت می کند و هشــدار 
می دهد کــه فقــط دو روز دیگر زمان 
باقیست،نمی دانم برداشتش از نمایشگاه 
چه بوده؟ مرد میانســالی دست در دست 
نــوه اش زمزمــه مــی کند “چــو ایران 

نباشد،تن من مباد...“
ســعد آباد را ترک می کنم و راهی می 

شوم.
توی ماشــین اندکی می نشــینم و سر بر 
فرمــان می گــذارم .مــی خواهم لختی 

بیاسایم و بیندیشم.
نمایشگاه چند روز بیشتر دایر نبود و تمام 
شــد، اما بی تردید ردی از آن در اذهان 
باقی ماند. ردی که کاش به کژاندیشی و 

تعصب آن را تباه نسازیم.
 کاش برپایــی نمایشــگاه هایی اینچنین 
برای آشــنایی با اقوام و فرهنگ و آیین 
های گوناگون را مغتنم بشــماریم برای 
بیشــتر شــناختن و تعامــالت فرهنگی 

پرثمرتر.
اندکی درنگ کنیم و یاد داشــته باشــیم 
که هیچ بهانه و عیب جویی نمی تواند بر 
دیرینگی داشته های این سرزمین کهن، 

خدشه وارد کند. 
یادمان باشــد که در دورانی هســتیم که 
جهان در پــی هویت گمگشــته خود و 
حتی سندسازی برای اثبات هویت حتی 
نداشته اش است و این در حالی است که 
گاه عده ای از روی تنگ نظری و نادانی 
ســعی بر آن دارنــد تا میــراث فرهنگی 

استوار ما را زیر و زبر سازند.
ســالیانی اســت که برخی از بیگانگان از 
غفلــت حافظــه تاریخی ما توانســته اند 
گوشــه هایــی از فرهنــگ و تاریخ این 
سرزمین را و حتی نام بزرگان فرزانه این 

خاک را به نام خود بسازند.
ایــن نمایشــگاه  کمبودهــای بســیاری 
بازدیدکنندگانــش  از  داشت،بســیاری 
اطالعات خوب دینی و تاریخی داشــتند 
و با ســطح انتظــار باالیی آمــده بودند، 
انتظــاری که بر آورده نشــد امــا اگر از 
کمبودها بگذریم، این نمایشگاه حاصل 
کار جمعی تعدادی از جوانان زرتشــتی 

عضو کانون دانشجویان بود. 
جوانانی که وقت و سوادشان تنها سرمایه 
شان است و این چند روز تالش کردند تا 

آنچه در چنته دارند را عرضه کنند. 
مسوول نمایشــگاه از آمار بازدید روزانه 
700 تــا هــزار نفر مــی گفــت. نماینده 
زرتشــتیان، رییــس انجمن زرتشــتیان و 
مســووالن جامعه در مراســم گشــایش 
نمایشــگاه حضور داشتند و بار نمایشگاه 

بر دوش این جوانان بود. 
باشــد که این فرصت ها را بسیار مغتنم 
شــماریم  و میراث داران خوبی باشــیم 

برای فرهنگ و آیین این سرزمین .

سعدآباد، میزبان زرتشتیان
* سیما دینیاریان  
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فرهنگ

گزارش یک نگرانی
پرستنده آز و جویای کین                  

 به گیتی ز کس نشنود آفرین...

آفریــن گویــی، در معنای ســتودن و 
تحسین و برشــمردن نیکی ها و تشویق 
کردن، یکی از اصول زیربنایی اعتقاد و 
فرهنگ ایران و ایرانی از دوران باستان 
اســت. چنانکه اصطالح “ نــه آفرین“ 
گفتــن که بــه تدریــج مبدل بــه واژه 
“نفرین“ شده  نیز، از همین مقوله نشات 

گرفته است. 
»دهمیا آفریتی« در زبان اوســتایی، که 
در نوشــته های پازند به صــورت ایزد 
“دهمــان وهان آفرین“ بیان می شــود، 
ایــزدی اســت نماینده آفریــن و درود 
یک فرد پارســا. در بندهش بزرگ نیز 
ایــزد دهمان آفرین، دعــای نیک را به 

هدف اجابت می رساند.
“آفریــن“ یکی از رایج تریــن ترین و 
آشــناترین واژگان اوســتایی در نوشته 
های فارســی اســت، به طوری که در 
کتاب خرده اوســتا نامه مینوی، تفسیر 
وتالیــف ابراهیــم پــورداوود آمده که 
)آفریَن یا آفریتی یا آفریَوَن( همگی در 
معنای آفریــن و درود بوده و به تکرار 
در اوستا به کار رفته است. این واژه که 
از ریشه اوستایی “فری“ به معنی دوست 
داشتن و ســتاییدن و خشنود ساختن و 
آفریدن اســت در متــون پهلوی نیز در 
کنار واژه متضاد خود یعنی نفرین دیده 

می شود:
یــزدان آفرین کن و دل بــه رامش دار 
..../ مرد دهبد را نفرین مکن چه آنان به 
شهر پاســبانند و نیکی به جهان اندازند.

آذربــاد  روان  انوشــه  اندرزهــای  )از 
ماراسپندان(

بایــد تاکید کــرد که آفریــن گفتن و 
برشــمردن بزرگــی بــزرگان از نظــر 
اعتقــادی و تاثیر فرهنگــی- اجتماعی 
اش از ســه منظر مــورد توجه اســت: 
نخســت آنکه، بنمایــه آفرین گویی و 
ستودن نیکان، همان باورمندی به اصل 
دین بهی یعنی سپاسداری و قدرشناسی 
در برابــر پــروردگار و آفریــده هــای 
ســودمندش به ویژه انســان های نیک 
و سودرســان)دهمان  و وهــان( بوده، 
از فرایــض دینی ما زرتشــتیان اســت. 
سپاســدار باش تا به نیکی ارزنده باشی.

)انــدرز آذربــاد ماراســپندان بند 37(. 
آفریــن گویی نتیجه تفکر سپاســداری 

است در گفتار و کردار آدمی.
دوم آنکه آفرین گویی و تحسین کردن 
افراد شایســته در برابردیگران، یکی از 
شــیوه های گسترش و پیشرفت رفتارها 
و کردارهــای نیک در ســطح جامعه و 
یکــی از ابزارهای آموزش عملی برای 
تربیت و پرورش نســل های بعد است: 
پیشــوا مرد گرامــی )را( مــه دار)یعنی 
بزرگ دار( و از او ســخن پذیر.)اندرز 

موبد ماراسپندان(
ســوم آنکه در “اندرز دستوران“ گفته 
شده که ســه گروه در گیتی هستند که 
روزی بــرای آنان مقرر نشــده و یکی 
از ایــن ســه گروه بدچشــمان هســتند 
)=حســادت و تنگ نظری( و بدچشم 
کســی اســت کــه از نیکــی و خوبی 
دیگران ناخشــنود و ناخرســند است و 
بــرای فرونشــاندن این خــوی خود از 

نیــکان و وهان به قدر و منزلتشــان یاد 
نکرده و حتا از شــنیدن نیک آوازگی 
دیگــران، آزرده می شــود. رفتار این 
افراد همواره مورد نکوهش دین است 
زیــرا مانع گســترش نیکــی و خوبی و 

درستی در اجتماع می شوند.
با استناد به گاتهای اشوزرتشت، تحسین 
دیگران و برشــمردن کارهای بزرگ و 
نیک و منحصر به فردشــان از هر درجه 
و مقام و در هر زمان و شرایط، از نشانه 
های التزام عملی انســان به فرامین الهی 
است. چنانچه اشوزرتشت در هات 15 
بنــد 22 در یک طرح کلی این رفتار را 
توصیه کــرده و خود بــه آن عمل می 
کند:» کسی که در پرتو راستی و پاکی، 
هر کاری را چون پرســتش پروردگار 
انجام دهد، از دیدگاه اهورامزدا بهترین 
هســتی هاست. کســانی که در گذشته 
و حــال چنین بوده و هســتند آنان را به 
احتــرام و بــه نام یاد کرده و کوشــش 
خواهــم کرد با کــردار نیک بــه مقام 

واالی آنان برسم.«
درس بــزرگ این بنــد همانا عظمت و 
شکوه تحسین و تشویق نیکان و پاکان 
است. اشوزرتشــت در مقام بزرگترین 
رتو یا رهبر دینــی و به عنوان راهنمای 
بشــر از ســوی پروردگار، بــا رفتار و 
گفتار خود به تــک تک ما می آموزد 
که باید بــه احترام یاد کــردن و به نام 
شناســاندن افــراد نیکــوکار و پیروان 
راستی را همواره انجام داد، چه کسانی 
که درگذشته اند چه آنان که الگوهای 
زنــده اخالق و انســانیت انــد. زیرا یاد 
کردن و نام انسان های نیک را آوردن 
با آموزش نیکی و خوبی ها به دیگران 
باعث می شــود تا خوی بدچشــمی و 
حســادت کمرنگ شده و هر فرد برای 
رســیدن به جایــگاه واالی بــزرگان به 
جای ضربه زدن از راه حسادت و تنگ 
نظری، همه کوشــش خــود را در راه 

انجام کارهای نیک صرف نماید.
افــزون بر چنیــن بند جامعــی، بندهای 
ویــژه ای در گاتهــا وجــود دارد کــه 
در آنهــا اشوزرتشــت پیامبــر، زبان به 
برشــمردن نیکی های افــرادی خاص 
بــا یاد نــام و مشــخصات فردی شــان 
گشــوده اســت. این افراد از رتبه های 
اجتماعــی گوناگون انــد. در هات 51 
بند 17  نام فرشوشتر از خاندان هووگوا 
برده می شود که انســانی فداکار بوده 
و در راه خدمت به پیشــرفت دین بهی 
وجود خــود را نثار کــرده. در بند 18 
همان هــات، صحبت از فــردی دانا و 
آگاه بــه دانش مینوی زمان اســت، به 
نام جاماســپ با صفت دانــا از خاندان 
هووگوا که خواستار روشنایی حقیقت 
در پرتو راســتی بــوده و دانش الهی را 
بــرای  خود برگزیــده و در پرتو منش 
پــاک به نیروی مینوی)ُخَوِرنَه( دســت 
یافته است. اشوزرتشت در پایان این دو 
بند  آرزو می کند کــه همه، حتا خود 
او نیز بتوانند با تالش و کوشــش به این 
مقام ها دست یابند. در بند 19 از همین 
هات، نوبــت به یکی از خویشــاوندان 
نزدیک پیامبر می رســد یعنی میدیوماه 

از دودمان اســپنتمان. او مردی اســت 
با آگاهــی کامــل از دین مزدیســنا و 
با داشــتن ایــن آگاهی، خــود را برای 
پیشــرفت آیین مزدا وقف کرده و می 
کوشــد تا زندگی مینــوی را به مفهوم 
واقعی بشناســد و آیین مزدا را با کردار 
نیــک و خدمت به مردم، به شــیوه ای 
بهتــر )کردار نیک و بــا عمل به آموزه 
های دین( به جهانیان بیاموزاند. از همه 
باالتــر اینکــه، اشوزرتشــت در مقام و 
جایــگاه یک پیامبــر و در پیراهن یک 
رد یا رهبر روحانــی و دینی در بند 16 
از همین هات، لب بــه آفرین گویی و 
شناساندن نیکی های یک سردار کشور 
و یک شهریار نیک کردار به نام “ ِکی 
گشتاســب“ گشــوده  اســت. زیرا این 
ِکی، برخالف هــم قطاران خود، یعنی 
شهریاران ستمگر از طایفه َکوی ها، در 
راه گســترش دین بهی و آیین مزدا می 
کوشــد و نقش او در تثبیت و استحکام 
آیین راســتی و دین بهــی بر هیچ کس 
پوشیده نیست: » در پرتو نیروی مینوی 
انجمن برادری و سرودهای محبت که 
از منــش پاک الهام گرفته اســت، کی 
گشتاســب به آن )پاداش( دست یافت 
و در پرتو اشــا از دانشی برخوردار شد 
که هســتی بخش بزرگ دانــا و پاک 
مقرر داشــته. دانشــی که ما را به سوی 
خوشبختی و رستگاری رهنمون شود.«

پــورداوود، در بخــش دیباچــه کتاب 
خود می نویســد که خرده اوستا حاوی 
ادعیه های پازندی است که از دعاهای 
معروف زرتشتیان است از جمله آفرین 
ها یــا آفرینگان ها همچــون آفرینگان 
گهنبار، دهمان، گاتها و رپیتوین و... و 
کلیه مراســم آفرینگان خوانی از سوی 

موبدان و پیشوایان دینی بزرگ برپا می 
شود. آفرینگان دهمان به معنای دعای 
نیک و ســتایش اســت بــرای نیکان و 
پارسایانی که زنده اند و درود فرستادن 
به روان درگذشــتگان و واژه “َدهمان“ 
که جمع “َدهَم“ بــه معنای کارآزموده 
و از کار درآمده و آگاه و دانا و کسی 
کــه نیک و پــاک و پارســا و از آیین 
برخوردار اســت و اشــاره به همه افراد 
از هر طبقه اجتماعی اســت چه از میان 

مردگان چه آنها که زنده اند.
رفتار نیکوی آفرین فرســتادن چنان با 
تار و پــود فرهنگــی- اجتماعی مردم 
ما آمیختــه که همواره در میان اشــعار 
شــاعران و سخن ســخنوران دیده می 
شــود. به ویژه شــاهنامه کــه بیت های 
فراوانی درباره آفرین گفتن به شــاهان 
و بــزرگان و پهلوانان و یالن و مردان و 
زنان نیک و نــام آور روزگار در خود 

جای داده است:
برآورد سر، آفرین کرد و گفت                                                               

که بادی همه ساله با بخت جفت...
بسی آفرین بر سیاوش بخواند                                                               

که خسرو به چهره جز او را نماند....
پرستنده آز و جویای کین                                                                           

به گیتی ز کس نشنود آفرین...
بــا وجود این همه نکتــه از کتاب های 
مقــدس و دینــی و ادبــی در تاییــد و 
تاکید و سفارش ویژگی نیکوی آفرین 
خواندن و تحسین گفتن  افراد ارزشمند 
و نیکوکار جامعه، با شجاعتی برخاسته 
اســتحکام  از آگاهــی، در ترویــج و 
آگاهانــه این رفتار بایســته و شایســته 
دینی، می کوشیم تا هرگز به ناراست، 
بــه عنــوان یــک ضــد ارزش و رفتار 

غیراخالقی شناسانده نشود.
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صدای لق لق چرِخ چرخ دســتی اش، صدایي آشنا به گوش 
اهالی محل بود؛آنقدر آشنا که بی تفاوت ترین صدای کوچه 

شده بود.
خیابان با تک نور چراِغ سر چهارراه کمی روشن بود. 

دســتان کوچکش را روی میله عمود کرد، دو چرخ گاری 
بلند شــد ، با چرخشی کنار سطل سیاه و سرریز شده از زباله 

کوچه، آن را نگه  داشت.
میان زباله هاي سطل، یکي یکي کیسه ها را پاره کرد تا تکه 

های شیشه و پالستیک را از البالی آشغال ها جدا کند.
دســته گل نســبتا بزرگ و تازه ای را از ســطل برداشــت و 
براندازش کــرد. کاغذ پیچیده شــده ي دور گلها را کند و 

شاخه های گل را درون جوی آب انداخت. 
در گوشه ی سطل، جعبه سرمه اي رنگي با روبانی قرمز پیدا 
کرد. در جعبه را باز کرد و کارتي که در آن بود را برداشت 
،جعبه را  تکاني داد و  درون کیسه بزرگ گاری پرت کرد. 
با دســتاِن ســیاهش،  کارت را پیش صورت نگاه داشــت و 

براندازش کرد . کارت انگار یک بارمچاله شده بود.
لبخنــدی زد ، روی زانــو نشســت و کارت را روی پایــش 
گذاشت. با کف دست محکم بر روی کارت کشید. چهار 
زانو نشســت و کارت را جلو چشــمش آورد تا در نور کم 
کوچه بهتر گل ســرخ روی کارت را ببیند. دستان سیاهش 
زمینه صورتی کارت را تیره کرده بود. زبانش را بیرون آورد 
و روی کارت را خیس کرد ، دور وبرش را نگاه کرد و بعد 
نگاهی به لباس چرک مرده اش کرد. بلند شــد و قسمتی از 
لباسش را که در شــلوارش مچاله بود ، درآورد ، تمیزترین 
جای لباس را که به خاکستری مایل شده بود، اتنخاب کرد و 

کارت را روی آن کشید.
آرام الی کارت را بــاز کرد، بوی عطری از کارت مي آمد. 

لبخندي زد و لحظه اي چشمانش را بست.
صورتش را نزدیک کارت کرد و سعی کرد هر جور هست 

حروف را بشناسد و بخواندش.
ّم ّم... من رو... و و، بِبّخش ِع ، ّع عزیزم ...

جمله »دوستت دارم«، را بدون مکث خواند.
کارت را در جیب پاره پشت شلوارش جای داد و گاریش را 

ُهل داد و دور شد.
وقتی گاری و بارهایش را تحویل داد، کارت را از جیبش در 

آورد و گوشه تا شده اش را صاف کرد. 
در محوطه خاکي، کارگران دور آتش جمع بودند و کسي 

آوازي محلي مي خواند و همه گوش مي دادند.
پتوی پاره ســربازی که در اطاقکش شــده بود را کنار زد و 

وارد شد. 
صدای دســت زدن و آواز کارگراِن کنار آتش، لبخندی بر 

لباش نشاند. 
میخ کج و زنگ زده ای را از کنار دیوار برداشــت و کارت 
را به دیوار چسباند و با تکه آجری میخ را در کارت و دیوار، 

فرو کرد.
قدمی به عقب برداشت و روی پیت حلبی وسط اتاق نشست 
و انگشــت اشــاره اش را به ســمت دیوار گرفت و شروع به 

شمردن کرد.
 یک، دو، سه، چهار،...

کمی مکث کرد و تا نوزده شمارش کرد.
دســت هاش را پشــت ســرش حلقه کرد و کمــی به عقب 
برگشت تا کل دیواِر پر از کارت های عاشقانه را بهتر ببیند. 
کارت هایــی که کج و نامرتب جای جای دیوار را پر کرده 
بودند. بعضی مچاله، بعضی نیمه پاره و بعضی سالم و دست 

نخورده.
با صدای هی هی و دست زدن های کارگرها دوباره لبخندی 
زد و از جا بلند شد ، چرخی زد و شروع به تکان دادن خودش 

کرد. 
نگاهی به دیوار با زمینه ســیاه و پــس زمینه ای غرِق عکس 
های گل و جمالت عاشقانه کرد و پتوی جلوي اتاق را کنار 
زد و دوید میان بقیه کارگران ، پرید وســط و شروع کرد به 

رقصیدن. 

همچون سالیان گذشته، مراســم آیینی هیرومبا در پیر 
هریشت و روستای شریف آباد اردکان برگزار شد. 

این مراســم آیینی هر ســال به همت زرتشتیان شریف 
آباد برگزارمی شــود.از بامداد روز ارد ایزد، زرتشتیان 
شــریف آباد که میزبان این مراسم آیینی هستند، از راه 
دور و نزدیک راهی پیر هریشــت می شوند تا اسباب 

پذیرایی از زیارت کنندگان را فراهم آورند.
عــده ای راه زیــارت را پای پیاده طــی می کنند. پس 
از آنکــه غبار راه را با زاللــی آب برگرفتند، با نیایش 
خوانی در مکان پیر هریشــت توانی افــزون می یابند. 
مردان و زنانی که کمتر از جوانان در میانشان دیده می 
شود، در تکاپوی مهیا کردن اسباب پذیرایی از زیارت 

کنندگان  مشغول می شوند.
آماده کردن گوشت نذری برای پختن آبگوشت برای 
ناهار و شــام، پختن سیروگ و آماده کردن چای تازه 
دم از مشغله های آنان است. حجم زیاد سیب زمینی و 
پیازی که باید برای پخت آماده شود، دسته دسته بانوان 
را گرد هم به گفت و شــنود نشــانده و مــردان هم در 

تدارک گوشت نذری هستند.
نزدیکی های غروب دسته دسته زیارت کنندگان از راه 
دور و نزدیک، پیاده و ســواره، زن و مرد، پیر و جوان 

از راه می رســند. ساعتی طول 
نمی کشد که ازدحام ماشین ها 

محوطه ورودی را پر می کند.
حــاال دیگــر نزدیکــی هــای 
غروب اســت و هلهله حضور، 
چنــان شــور و روشــنایی بر پا 
کرده که اینجــا در امتداد این 
جاده خاکــی و در میان بیابان 

هوای دیگری است.
فضای زیارتگاه سرشار از بوی خوش است و نور شمع 
هایی که هر کدام به آرزویی روشــن اســت، چشم را 
خیره می کند. جعبه جعبه نقل و شیرینی و مشت مشت 
آجیل مشکل گشاست که دست به دست می چرخد. 

فضای درونی پر است از نجوای نیایش و خواستن. 
کمــی در نجواها درنگ می کنم. بانویی ســالخوره با 
مکنای زیباش، تکیه زده بــه عصا و برای همه جوانان 
دعای خیر می کند. جوانان گویا بیشتر دغدغه شان از 
جنس آزمون و کنکور و سربازی و کار است و گاهی 
هم بهانه های عاشقانه. پدری برای فرزندش که آنسوی 
آبهاست دعا می کند و اینکه جایش کنار آنها در این 

شب خالی است.
نوزادان آرمیده در آغوش مادر و یا پیچیده در مکنای 
مادربزرگ، بهانه زیبایی شــده اند برای شادی و شکر. 
نوای دایره و شور هابیرو هابیرو، هر از چند گاهی خبر 

از پاگشایی تازه و عروس و داماد می دهد.
پاییــن پله ها در خیله ها دیدارهای فراوانی تازه شــده 
اســت و بازار گفت و شــنود داغ است. نوای موسیقی 
ها با صدای دایره زدن ها و آواز خواندن ها درآمیخته. 
خیله ای مشــغول فال کــوزه اند همان چــک و دوله 

خودمان که به غزل های ناب نشانه ها را از کوزه بیرون 
می کشند.

بوی آبگوشــت جا افتــاده زمان صرف شــام را خبر 
مــی دهد. گویی اینجا خواب رنــگ باخته. خیلی ها 
حوالی نیمه شــب راه بازگشت را در پیش می گیرند 
و خیلی ها هم می مانند تا بامدادان راهي چیدن غیزل 
شــوند.) غیزل بــه بوته های خار در دشــت گفته می 
شــود که پس از چیدن و انبوه کــردن برروی هم به 
شــریف آباد منتقل شــده که آتش هیرومبا از برکت 
این غیزل افروخته و افروخته تر می گردد.( ســکوت 
شــب کویر شکسته. نســیم بهاری تنت را به بوسه می 

نوازد و رسیدن روز دیگر را مژده می دهد. 
خورشــید که ســر مي زند، عده ای راهــی بیابان های 
پهناور حوالی پیر هریشت می شوند تا بوته های خار را 

برای آتش افروزی هیرومبا جمع آوری کنند.
پس از زیارت پیر هریشت و اوستا خوانی با رخصت 
طلبی از پیر، راهی روســتای شریف آباد اردکان می 
شــویم. چه آغاز پر شــور و شکوهی است برای این 
روز. ازدحــام جمعیــت و دوربین هایــی که مدام با 
صدای تیــک تیک صحنه های این مراســم را ثبت 

می کند. 
در محوطه باز آتشــکده مردان 
حلقــه ای بزرگ تشــکیل می 
دهنــد موبدان اوســتاخوانی را 
آغاز می کنند. اهالی شــریف 
آبــاد هر یــک برای هــم بهره 
شــدن، کمی هیزم از خانه شان 
به آتشــکده می آورند و بر بار 
هیزم های آورده از پیر هریشت 
می افزایند. پس از اوستاخوانی 
و هیرومبــا گویی به یــاد تمام نیکان و درگذشــتگان 
زرتشــتی، آتــش هیرومبا در آتشــکده شــریف آباد 

افروخته می شود.
 این آوای اوســتاخوانی موبدان اســت و هم نوایی در 
فریاد هیرومبا برای زنده نگاه داشتن یاد درگذشتگانی 
که نامشان برده می شــود. این آوا و نوا حسی عجیب 
در وجودت برمی انگیزد، حســی کــه گاهی دویدن 
چند قطره اشــک بر گونه هایت مــی خواهد معنایش 
کند اما... شــکوه شــعله های آتش، چنان گرمایش با 
نوازش نسیم بهاری گره می خورد که مستی آور است 

و عظمتش شوق آفرین.
پس از نیایش خوانی، آتش افروزی و هیرومبا خواندن، 
اندک اندک از ازدحام جمعیت کاســته می شــود و 
روســتا آرام آرام در سکوتی دلچســب فرو می رود، 
در حالی که خورشــید تور طالیی صبحگاهی اش را 

بر زمین گسترده.
برای من دیگر زمانی باقی نمانده. بوی خوش برخاسته 
از آتش، تابــش خانه های کاهگلی زیــر نور آفتاب، 
ســکوت و راه بازگشت به هیاهوی شــهر و دلواپسی 

های روزمره، به امید مجالی دیگر.

زباله هاي خاموش

* توریا

هلهله هیرومبا در پیر هریشت
داستانک
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کودکان

ن یبهشــتگا د ر ا

آمــوزش ســاخت جغجغه پالســتیکی

معماجواب معمای قبلی

اعداد 2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 اعدادی هستند که چنین رویدادی را برای ما رقم میزنند.
حال اگر عدد نمایش داده شــده روی ماشــین حســاب را منهای یک کنیم دو حالت 

پیش می آید.
الف( هیچ المپی روشن نشد ) عدد یک(  ---------------< عدد اولیه 2
       فقط المپ میانی روشن شد )عدد 4( --------------< عدد اولیه 5
       فقط المپ باالیی روشن شد )عدد 7( --------------< عدد اولیه 8

ب( المپها هیچ تغییری نکردند. یعنی عدد اولیه ما یکی از اعداد 3 یا 6 یا 9 اســت. که با کم کردن دوباره عدد 
میتوان آن را تشخیص داد.

در این شــکل با جابجایی فقط یک مهره کاری 
کنید که در هر ردیف 4 مهره داشته باشیم.

اردیبهشتگان‹ یا گلستان جشن از جمله جشنهای دوازدگانه سال ایران باستان بوده است و از شمار جشن های آتش است. روز 
سوم از هر ماه باستانی به نام اردیبهشت می باشد و بر اساس گاهشماری امروزین، دوم اردیبهشت خورشیدی، برابر با جشن 

اردیبهشت گان است.

ایرانیان از هزاران سال پیش در روز جشن اردیبهشتگان، لباس سپید رنگ می پوشیدند که نمایانگر پاکیزگی است. زمان برگزاری جشن اردیبهشتگان 
)دوم اردیبهشت( از سویی دیگر همزمان است با زمانی که در بسیاری از مناطق ایران، گلها شکوفا شده اند. از این رهگذر، این جشن به نوعی 

جشن گلها نیز بدل شد؛ جشنی که اکنون در هلند نیز تقریبا همزمان با جشن اردیبهشتگان برگزار می شود.

به موجب یزدان شناسی اوستایی اردیبهشت دومین امشاسپند است. این نام در اوستا اشه وهیشته و یا ارته وهیشته می باشد. جزء اول اشه یا 
ارته به معنی درستی و راستی و نظم و جزء دوم صفت عالی است به معنی بهترین پس با هم به معنی بهترین راستی یا بهترین نظم و قانون 

می شود.

چنانکه همه امشاسپندان دارای دو وجه مینوی و مادی هستند این امشاسپند در جهان مینوی نماینده پاکی و راستی و نظم و قانون اهورایی و 
در زمین نگاهبانی آتش به او محول است. در این مورد منظور از آتش نظم و داد و راستی و پارسایی است .

خلف تبریزی آورده که در این روز نیک است به معبد و آتشکده رفتن و از پادشاهان حاجت خود خواستن و به جنگ و کارزار شدن.

لوازم مورد نیاز

 یک عدد چوب بستنی
چسب برق

چاقو
دو عدد دکمه

یک عدد جعبه آدامس )استوانه ای 
شکل(

نخ کاموا به مقدار الزم
 سوراخ کردن قوطی و عبور نخ

در اول کار باید در دو طرف قوطی 
و در موازات هم دو عدد ســوراخ 

ریز با استفاده از چاقو ایجاد 
کنیم. )می توانید این کار را 
باید یک میلــه ی فلزی داغ 

انجام بدهید(

سپس کاموا را از دکمه  عبور 
میدهیم. فقط یادتون نرود 
که اندازه اش باید به قدری 
باشد که در صورت کشیده 
شدن از شــعاع قوطی کمی 

بیشتر بشود:

بعد دو طــرف کامواهــا را از توی 
گــره  و  می کنیــم  رد  ســوراخ ها 

می زنیم که دیگه بیرون نیایند:

وصل کردن دسته

جغجغــه ی ما بــه یک دســته نیاز 
دارد. بــرای همیــن، درســت در 
وســط استوانه یک ســوارخ ایجاد 
می کنیم و چــوب را از توش عبور 

میدهیم:

اضافه کردن دسته

در آخــر هــم بــا یک تکه چســب 
چوب را سر جاش محکم می کنیم 
تا در نرود. همینطــور دور تا دور 
قوطی رو به جز محل نخ ها چســب 

می زنیم:
جغجغه ی ما آماده است! زودباشید 

دست به کار شوید...
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ریش سفید
* بهرام دمهری

حتما معني »ریش ســفید« و نــوع کاري را 
که انجام مي دادنــد را مي دانید، ولي براي 
یادآوري الزم اســت آورده شــود که، در 
گذشــته هاي خیلي دور حتی تا این اواخر، 
مردانــي بودنــد که خــود را ریش ســفید 
معرفــی مي کردند و در امور مختلفی، حتی 
در برخــی مواقع بدون آنکه کســي از آنها 
بخواهد، دخالت می کردند و راي نهایي را 

هم صادر مي کردند!
 این رفتار ادامه داشت تا هنگامی که جامعه 
از حالت ســنتی خارج شــد و شهرنشــیني، 
تمدن و مدرنیته همه گیر شد. دیگر به وجود 
چنین افرادی نیازی نبود و قانون بر همه امور 
حاکم شــد. از این پس بود که مردم مسائل 
و مشکالت خود را به دست قانون سپردند، 
هرچند که می تــوان در مورد اجرای قانون 

هم نقدهایی نوشت. 
در حال حاضر نیز افرادی هستند که معتقدند 
بیشــتر مشکالت با ریش ســفیدي قابل حل 
اســت و گروهی نیز با این نظــر مخالفند و 
علت این مخالفــت را اتفاقاتی می دانند که 
در گذشته رخ داده اســت. باید تاکید کرد 
که در هر قشــر و گروهی، می توان انســان 
های دلســوزی را پیدا کرد که برای انســان 
دوستی از جان نیز می گذرند و صد البته که 

خالف آن نیز وجود دارد.
با این مقدمه، خاطرات خود را در این رابطه 
که مربوط به واپســین ســال هاي دهه ســي 
اســت به رشته نوشــتار در می آورم. در آن 
زمانه، هنــوز قانون و قانــون گرایی نهادینه 
نشده بود و تمام امور جامعه به دست افرادی 
بــود که خود را ریش ســفید مــی نامیدند. 
برخــی از آنها خود را دانــا و حتی قیم افراد 

می دانستند.
در آن ســال ها چشــمه محله ما، شــاید دو 
قرنی بود که خشــک شده بود و مردم محله 
نیز پراکنده شــده بودنــد. در آن زمان هنوز 
چــاه های عمیق زده نمی شــد و زمین های 
ساکنین محله ما اگرچه بي حاصل بود، ولي 
همچنان دیوارهاي خــراب قدیمي باغ ها و 
تنــه درختان خشــک  بي بر و میــوه در دل 

صحرا، به چشم می خورد.
سالهای پیش تر از آن نیز ماموران اداره ثبت 
اســناد آمــده بودند و با همــکاري صاحبان 
امــالک، این زمین هــا را شــماره گذاري 
کــرده بودند ولــي چه فایده، زمین شــماره 
داشته باشد یا نداشته باشد، وقتي آب نباشد، 
زمین هم بي ارزش اســت. این مشکل ادامه 
داشــت تا اینکه حفر چــاه عمیق در یزد هم 

مثل سایر نقاط ایران کم کم رونق گرفت.
در ایــن زمــان بــود که شــخصي با کمک 
دالالن، شــماره های زمیــن را از دفتر اداره 
ثبت اســناد می گرفت و با بهاي اندک، که 
در ابتــدا تعجب همه را نیــز برانگیخته بود، 
زمین ها را مي خرید. شاید چند قطعه بیشتر 
نخریده بود که بیشــتر مردم متوجه موضوع 
شــدند و دیگــر زمیــن خودشــان را نمــي 
فروختند. آن وقت آن ریش سفیدان مشکل 
دار! دســت به کار شــدند. به صاحبان زمین 
مراجعه مي کردند و مي گفتند: این شخص 
زمین کنار زمین شــما را خریده  و اگر به او 
نفروشی او آن را مي گیرد و شما حریف او 
نیســتید. این افراد برای اینکه به هدف خود 
برســند ادامه می دادند: ایــن خریدار، پول 
خــرج مي کند و زمین را از شــما می گیره 
و چیزي گیر شــما نمي آید، پس بهتر است 

کوتاه بیایید.
بــا این بحث ها و صحبت ها، تعدادی از هم 
محله ای ها، زمین هایشان را به اندک پولي 
فروختند. یادم هســت پیرزن روانشادی بود 
که با وقــف نامه اي در دســت آمده بود و 
می گفــت که زمین مــن »ملکي« نیســت، 
»وقف« است، چه کنم؟ آنها هم ادامه دادند 
و گفتنــد: بــه هرصورت او مــي گیرد، مي 
خواهــي وقف نامه را بــه او بفروش. پیرزن 
دین دار با حالــت عجیبی گفت: گهنبارش 
چه مي شــود! چه کســي آن را بخواند؟ باز 
هــم این افــراد به اصطالح مشــکل گشــا، 
جانــب زورگــو و زورمــدار را گرفتنــد و 
ادامــه دادند که: اگر تا یک مــاه دیگر این 
کار را نکنیــد، ده ما از پیشــرفت می ماند و 
ادامه می دادندکه، خریدار این زمین ها مي 
خواهد براي پیشرفت ده و محله، چاه عمیق 
حفرکنــد. او مــي خواهــد در پایین صحرا 
باغ یکصد هزار متري )که شــاید یک دهم 
آن را هــم نخریده بود( چینه کشــي )دیوار 
کشي( کند. بشتابید وگرنه همین چند شاهي 
هم کسي به شــما نمي دهد. در میان بهت و 
حیرت همگان، باغ ساخته شد و ناله پیرزنان 

و مستمندان به جایي نرسید که نرسید.
 البته در آینده تاوان این کار اشــتباه خود را 
پرداخــت کردند و زمانه بدجــوری آه این 
افــراد را از آن زورگویــان گرفت. بنابراین 
در ایــن روزگار اگر اطمینان به قانون وجود 
داشــته باشــد و همه از قانون پیــروی کنند، 
چه برنده و چه بازنده، دیگر کســي معترض 
به آن نیســت و همــه مي تواننــد با آرامش 

زندگي کنند. 

آخر


	FinalCover1
	FinalMag

