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 15تن به جمع

بسته کشتیان پیوستند
همزمان با آخرین روز
زیارت پیــر نارکی؛
هفت نفر از نوجونان
به جمع بسته کشتیان
پیوستند ...

آرزوی سروری یا

سروری آزاد شده
خشــثر یا نیرومندی و
سروری از توانایی های
بشر است که بی گمان
از هنگام زاده شدن به او
بخشیده می شود..

چنین گفت موبد
" فیروزگــر باد در
این مــکان اطاعت
بر نافرمانی ،آشتی
بــر قهــر ،رادی و
سخاوت بر بُخل...

خبــر

با برپایی جشن سدره پوشی همگانی

دادرما -راهچ و داتفه هرامشهرامش سراپ-1394دادرما -راهچ و داتفه هرامش

 15تن از نوجوانان به جمع بسته کشتیان پیوستند

همزمان با آخرین روز زیارت پیر
نارکی؛ هفت نفــر از نوجونان به
جمعبستهکشتیانپیوستند.
آنیتــا اردشــیر دهنــوی  ،همتــا رســتم
هرمزدی  ،جمشــید رستم نودینی  ،فربد
بهــروز خانبدر ،فریبرز بهــروز خانبدر،
نیکنام دینیار رایومند و مهرگان فریدون
جمشیدی هفت نوجوانی بودند که با با
برگزاری آیین ســدره پوشــی همگانی
در هنگامه زیــارت پیرنارکی و در روز
پنجشــنبه  15امــرداد ماه به جمع بســته
کشتیان پیوستند.
اینمراسمازساعت 6پسینبههمتخانواده
شادروان شــاهرخ میزانیان و همسر ایشان
روانشاد شیرین فالح زاده و با حضور جمع
زیادیازهمکیشان،مسئوالنجامعهزرتشتی
وفرماندارشهرستانمهریزبرگزارشد.
هفت نوجوان ابتدا به همراه موبدان در پای
پیر حضور یافتند و پس از آن با نوای دف
ونی با لباس های سپید بر سر سفره گسترده
شده برای سدره پوشی حاضر شدند.

سفره ای سفید و ساده از ساعت ها پیش
پهن شــده بود .کتاب اوستا،کشتی،الله
روشــن،گلدانهای گل  ،کاسه ای آب و
سینی لرک روی سفره سفید بود.
مراســم با نوای گاتها خوانــی دو تن از
نوجوانان آغاز شــد و ســپس موبدان در
کنار نوجوانان قرار گرفتند و اوستا خوانی
را آغاز کردند.با خواندن اوستای کشتی،

کشــتی را بر روی سدره بستند و اوستای
تندرســتی را با پاشیدن برنج و آویشن بر
نوجوانان آغاز کردند.
مراسم با تبریک رسمی به بسته کشتیان و
خانــواده های آنان پایان یافت و هدایایی
برای یادگاری تقدیمشان شد.
ســپس یکی از موبدان از فلسفه سدره و
کشتی و برپایی این مراسم گفت همچنین

پس از وقفه ای چند ساله

رییس انجمن موبدان و نماینده زرتشتیان
در مجلس شــورای اسالمی در مورد این
آیین سخن گفتند.
ســدره پوشــی با پذیرایی پایان یافت و
سپس مراسم اهدا جوایز به دانش آموزان
ممتاز مطابق رسم چند ساله آغاز شد.
امسال نیز از نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
ممتاز رده های مختلف آموزشــی با اهدا
جوایزتقدیر شد.
همچنین در مراسم سدره پوشی جداگانه
ای همزمــان با برگــزاری اردوی دانش
آموزی کانون دانشــجویان زرتشتی در
مارکار تهرانپارس و به همت خانم خادم
 8نفــر از نوجوانان و جوانان زرتشــتی به
جمع بسته کشتیان پیوستند.
در این مراســم ســینا گشــوادی ،سپهر
فرهمند ،پگاه بزرگ چمی ،وستا فرهمند،
آروین اختری ،غزال خرمشــاهی ،شایان
بهرامی و نیلوفر ظهرابی با پوشیدن سدره
و بستن کشتی توسط موبدان سدره پوش
شدند و به جمع بهدینان پیوستند.

جام اشا برگزار شد
دهمين دوره جام اشــا با شناخت
برترين هاي خود در رشــته های
مختلف ورزشی به پایان رسید.
دهمين دوره جام اشــا با شناخت برترين
هــاي خود و بــا برگزاري مراســم پایانی
در روز آدينــه  6شــهريورماه ،با حضور
ورزشكاران  ،همكيشان ،رياست انجمن
زرتشتيان كرمان ،رياست باشگاه شادروان
اردشير همتي و نماينده ايرانيان زرتشتي به
کار خود پایان داد.
در مراسم پایانی ،پس از اعالم گزارش نحوه
برگزاریجامتوسطفرهاددولتزادهرییس
باشگاه اردشــير همتي ،سيروس نيكبخش
ريیس انجمن زرتشتيان كرمان در سخنانی
از ورزش و اهمیت آن گفت  .سپس برترین
های جام با حضور دکتر اسفندیار اختیاری
نمایندهزرتشتیاندرمجلسشورایاسالمی
معرفیشدند وجوايزخودرادريافتكردند.
در این دوره از مســابقات  19تیم در رشته
های بسکتبال ،والیبال و فوتسال و بیش از
 220ورزشکار در رشته های تنیس روی
میز ،بدمینتون ،شطرنج ،دارت و دوومیدانی
حضورداشتند.
مطابق اعالم صورت گرفتــه ،رتبه بندی
برگزیدگان جام اشا در گروه های مختلف
ورزشی عبارتند از:
فوتسالبزرگساالن:
جایگاه نخست :اردشیر همتی کرمان
امید شهریاری  -آقای گل مسابقات
جایگاه دوم :وچگون نصرتآباد
والیبالآقایان:
جایگاهنخست:اشتادمریمآباد
جایگاه دوم :مزرعه کالنتر
والیبالبانوان:
جایگاه نخست :اردشیر همتی کرمان
جایگاه دوم :مزرعه کالنتر
جایگاه سوم :یاران میترا
بسکتبالآقایان:
جایگاهنخست:پوالدکسنویه
بسکتبالبانوان:

جایگاه نخست :امید جوانان
دارت بزرگساالن آقایان:
جایگاهنخست:بهمنفرهادی
جایگاه دوم :پویان کاویانی
جایگاهسوم:مهرشادخسرویانی-پوریانوشادی
دارت بزرگساالن بانوان:
جایگاهنخست:شیرینکیانپور
جایگاه دوم :شهرزاد سروشیان
جایگاهسوم:سحررشیدی-مهساسیروسی
دارت نوجوانان:
جایگاهنخست:اسفندیارمالی
جایگاه دوم :هومن بختیاری
جایگاه سوم :افشین فرامرزی
تنیسروی میز ردهی دوبل میکس:
جایگاه نخست :سروش رستمی و شقایق
وهمنی
جایگاه دوم :شــهریار بازاده خرمشاهی و
آرزو زندهنوش
جایــگاه ســوم :پیمان وهمنــی و فرنوش
نوذری -مهرشاد بختیاری و شیرین کیانپور
تنیسروی میز نونهاالن:
جایگاه نخست :سروش خادمی
جایگاه دوم :سامیا آذرگشسبی
جایگاه سوم :نیما کیانپور -شهرزاد وهمنی
تنیسروی میز نوجوانان:
جایگاه نخست :آرشام باوفا
جایگاه دوم :شقایق وهمنی
جایگاه ســوم :هومن بختیــاری -کامیار
جمشیدیکالنتری
تنیسروی میز آقایان بزرگساالن:
جایگاهنخست:فرشادپشوتنیزاده
جایگاه دوم :شهریار بازاده خرمشاهی
جایگاهسوم:ماهیاررستمیوپوریانوشادی
تنیسرویمیزخانمهابزرگساالن:
جایگاهنخست:رزیتامنوچهریکالنتری
جایگاه دوم :مهرنوش منوچهری کالنتری
جایگاه سوم :نیلوفر ظهرابی -نگار ظهرابی
تنیسرویمیزخانمهاپیشکسوتان:
جایگاه نخست :آروز زندهنوش
جایگاه دوم :فرانک نوذری

جایــگاه ســوم :آریندخــت طهمورثی-
فرنوش نوذری
تنیسروی میز پیشکسوتان آقایان:
جایگاه نخست :پدرام وهمنی
جایگاه دوم :دادمهر رستمی
جایگاهسوم:پیمانوهمنی-مهردادکیانپور
بدمینتونپیشکسوتانخانمها:
جایگاه نخست :نگار نوذری
جایگاه دوم :جمیله دلگشا
جایگاهسوم:شیرینفرهمند
بدمینتونپیشکسوتانآقایان:
جایگاه نخست :دادفر رستمی
جایگاه دوم :فرهاد دولتزاده
جایگاه سوم :نوید کیومرثی
بدمینتونبزرگساالنخانمها:
جایگاه نخست :سرور هرمزدزاده
جایگاه دوم :شیرین اردشیریان
جایگاه سوم :مهرنوش کاویانی
بدمینتون آقایان بزرگساالن:
جایگاهنخست:فرزینرستمی
جایگاه دوم :پویان دمهری
جایگاه سوم :شروین کاووسی
بدمینتونآقایاننوجوانان:
جایگاهنخست:شادمهرنوایزدان
جایگاه دوم :کیومرث ایزدیار
جایگاه سوم :آریومن فروهری
بدمینتونخانمهانوجوانان:
جایگاه نخست :شینا سرداری
جایگاه دوم :بهاره بختیاری
جایگاه سوم :شراره دارابیان
بدمینتون دوبل میکس:
جایگاهنخست:فرزینرستمی،شیناسرداری
جایگاهدوم:شروینکاووسی-سرورهرمزدزاده
جایگاهسوم:پویاندمهری-شیریناردشیریان
بدمینتوننونهاالن:
جایگاهنخست:خشایارکاویانی
جایگاه دوم :کیارش غیبی
جایگاه سوم :کوشا شهریاری
شطرنجنونهاالن:
جایگاهنخست:متینمژگانی

جایگاه دوم :کیوان بختیاری
جایــگاه ســوم :آرمئیتــی کاویانــی و
مهرآفرینرستمی
شطرنجبزرگساالن:
جایگاهنخست:وفادینیاریان
جایگاه دوم :پشوتن مهران
جایگاهسوم:فرشیدبختیاری
شطرنج برق آسا نونهاالن:
جایگاهنخست:پیوندشهریاری
جایگاه دوم :کیوان بختیاری
جایگاه سوم مشترک :مهربرزین رستمی و
پارساپیلتن
شطرنج برق آسا بزرگساالن:
جایگاهنخست:پشوتنمهران
جایگاه دوم :متین مژگانی
جایگاه سوم :وفا دینیاریان
دوسرعت:
جایگاهنخست:فرشادکاویانی
جایگاه دوم :پویان دمهری
جایگاه سوم :سیاوش جمشیدی
دو استقامت:
جایگاهنخست:فرزینرستمی
جایگاه دوم :رستم پرستار
جایگاه سوم :فرشاد کاویانی
ک بزرگساالن:
مسابقات روبی 
جایگاهنخست:آرشیدگشتاسبیان
جایگاه دوم :روزبه آذرگشاسبی
جایگاه سوم :فرود آذرگشاسبی
ک نونهاالن:
مسابقات روبی 
جایگاهنخست:آرشامگشتاسبیان
جایگاهدوم:دنیاگشتاسبیان
جایگاهسوم:کیانافرهمند
نهنفرازکوهنوردانزرتشتینیزهمزمانبادهمین
دوره جام اشا به قله بازُرگان صعود کردند.
شرکت کنندگان در این صعود عبارتند از:
افشین نمیرانیان و پریسا مهری از یزد
آرتای ستودیان ،شــایان رستمی ،یاسمن
جمشیدی و پژمان یزدانی از تهران
آبتین آذرگشاســبی ،داریوش رستمی و
سحر رشیدی از کرمان
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خبــر

خــبرهای کوتاه

3

در پی پخش برنامه مستند از " الک جیغ تا
خدا " از شــبکه دوم صدا و سیما که در آن
با فردی مجهول الهویه تحت عنوان بانوي
زرتشــتی که پس از گرویدن به دین اسالم
با ادبیاتی قابل بحث درباره حجاب ،گفتگو
شده است ،دکتر اسفندیار اختیاری؛ نماینده
ایرانیان زرتشتی ،با ارسال نامه ای خطاب به
ریاست سازمان صدا و سیما اعتراض خود را
نسبت به ناراستی این خبر اعالم کرد.
متن نامه به این شرح است:
به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای محمد سرافراز
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
با درود
روز جمعه /30امرداد ماه 1394/مســتندي با عنوان از
الک جیــغ تا خدا از گروه خانواده و فرهنگ به تهیه
کنندگی هاشم تفکری بافقی از شبکه دوم سیما پخش
شد که در آن اظهارات بانویی مجهول الهویه زرتشتی
که به دین اسالم گرویده است ،به نمایش درآمد که با
ادبیاتی قابل بحث درباره حجاب و عالقمندی این فرد
غیر زرتشتی به این موضوع همراه بود.
در آغاز ذکر این نکته ضروری است که افتخار پیروان
دین اشوزرتشت اسپنتمان پیامبر بزرگ و یکتا پرست
ایرانی آن اســت کــه هر مــرد و زن راه نيک و بد
را شــخصا برمی گزيند از این رو همــگان با اختیار
کامــل اجازه انتخاب دیــن را دارند .این اصل اولیه
آزادی ،در طول هزاران ســال دست نخورده مانده و
ما زرتشــتیان همواره به آن افتخار می کنیم اما شــیوه
تهیه این برنامه بسیار تعجب برانگیز بوده و بحث های
فراوانی را در اذهان پدید می آورد.
اولین نکته قابل تامل این اســت که اطالعات موجود
نشان می دهد فردی که در این برنامه زندگی خود را
شــرح می دهد زرتشتی نبوده و نیست .لذا تهیه برنامه
ای از این دســت و بدون داشتن تاییدیه الزم مبنی بر
صحت این ادعا ،انتشار ناراستی است.
نکته دیگر این اســت که زرتشــتیان به عنوان ایرانی
ترین ایرانــی ،افتخار می کنند کــه همواره حجاب
در فرهنگشــان جایگاه ویژه ای داشــته و دارد .الزم
به یادآوری اســت که در طــول تاریخ پرافتخار این
ســرزمین ،ایرانیان دینــدار و با فرهنــگ ،هرگز در
برهنگی به سر نبرده اند و گواه صحت این مدعا ،نوع
پوششی اســت که نه تنها برای زنان که برای مردان
ش رســتم و
نیز در آثار باســتانی مانند کتیبه های نق 

خشکسالی و کمبود آب درکشور ،در حال
حاضر برای درختان قصر فیروز نیز دردســر
ساز شــده اســت و برخی از درختان قصر
فیروزه در آستانه خشک شدن هستند.
چند وقتی است به دنبال کاهش آب قنات قصر فیروزه
و خشک شــدن آن،موضوع آبیاری و حفظ درختان
قصر فیروزه به مشکل بزرگی تبدیل شده است که با
همفکری مســووالن جامعه زرتشتی راهکارهایی در
دست اقدام است.
انجمن زرتشتیان تهران به همراه فعاالن جامعه زرتشتی
و شــهرداری ناحیــه  ،در حال حاضر اقــدام به احیا و
آبیاری موقت و زمینه ســازی بــرای پایداری آبیاری
آرامگاه قصر فیروزه کرده اند.
در این خصوص خداداد نمیــری هموند گردش 42
انجمــن گفت :انجمن زرتشــتیان تهران در زمســتان
ســال گذشته با هماهنگی های الزم نظامی و اداری و
پرداخت هزینه هــای زیاد  ،کل قنات مربوط به قصر
فیروزه را الی روبی کرد و آن را به کمیت و کیفیت
مطلوب رســاند ولی متاســفانه ابتدای تابستان امسال
بدلیل عملیات ســاختمانی انجام شده در آن منطقه و
ریــزش برخی از دهانه های چاه قنات  ،دوباره انتقال
آب با مشکل مواجه شده است.

تختجمشــید ،ظروف ،تندیسها و مجســمههای
محافظت شــده در موزهها ،منابع وکتب معتبر مانند
شاهنامه فردوســی معرفی شده اســت و پوشش ها
به گونه ای اســت که هیچگونه نشــانی از برهنگی
در آن هــا مشــاهده نمی شــود .از ویژگیهایی که
در اینگونه پوشــشها به شکل یکســان وجود دارد
دو چیز اســت :نخســت اینکه رنگ این پوششها
تداعی کننده طبیعت کشورمان ایران اهورایی است
یعنی رنگهای سرخ ،ســبز ،ارغوانی ،زرد و سفید.
دوم اینکــه در همه این پوشــش ها ،در عین رعایت
پوشــیدگی کامل ،دســت ها برای انجــام کار آزاد
است ،که مشابه آن را در لباس اقوام لر ،کرد ،بلوچ،
گیلکی و ...می توان دید .بنابراین بهتر اســت به تهیه
کننــده این برنامــه یادآوری گردد که با این شــیوه
ناپســند و با تهمت زدن و بیان ناراســتی ها ،به رواج
فرهنگ حجاب نپردازند که حتما نتیجه ای معکوس
خواهد داشت.
بحــث دیگر کــه الزم به توجه بیش از پیش اســت،
پرهیز از گســترش چنین ناراســتی هایی در فضای
سیاسی کنونی کشور است که عالوه بر وارد ساختن
لطمات جدی به باورهای درســت مردم ،با تشویش
اذهان عمومی موجبات تزلزل در همبســتگی ملی و
یکپارچگی قومی ،دینی و فرهنگی کشوری را فراهم
می ســازد که افتخــارش در درازنــای تاریخ ،تامین
بسترهای مناسب برای همزیستی مسالمت آمیز تمامی
ادیان و اقوام بوده اســت که مســئولین نظام نیز بر آن
تاکیــد دارند .الزم به یادآوری اســت که موارد بیان
شده فوق فلسفه وجودی رسانه ای که پسوند ملی را
با خود به همراه دارد را نیز به زیر سوال می برد.
لذا اینجانب ضمن حفظ حق پیگیری این موضوع در
مراجع مربوطه ،اعتراض شــدید خود را نسبت به این
روند اعالم می نمایم و در پایان از درگاه خداوند یکتا
و بی همتا خواستارم که همه بندگان راستین خود را به
یگانه راهی که وجود دارد و همانا راه راستی است
هدایت نماید.
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی
پس از ارســال این نامــه خانم دکتــر مریم جاللی،
مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما در تماس با دکتر
اختیــاری در جریان کم و کیف موضوع بطور دقیق
قرار گرفت که در پی آن سایت مربوط به این برنامه
در سایت رســمی شبکه دو سیما بسته شد و موضوع
همچنان توسط مقامات مسئول در حال پیگیری است.

درختان قصر فیروزه
خشک نمی شوند
و ی گفت:در حال حاضــر هماهنگی های اداری و
نظامی الزم در حال انجام است تا این مشکل برطرف
گردد.
همچنین در پی چندین جلسه مشترک با شهردار ناحیه
،بنابر دســتور ایشان  ،شــهرداری چندین بار با تامین
بخشــی از آب مورد نیاز درختان ،آبرسانی با تانکر،
کمک مناسبی برای حفظ درختان انجام داده است.
انجمن زرتشــتیان تهران نیزبا همراهی همکیشان خیر
اندیش با تامین بخش دیگری از هزینه ها آبرسانی را با
تانکر انجام می دهد.
بنا براین گــزارش ،این موضوع همچنان در دســت
پیگیری است و تالش شده است راهکارهای دیگری
مانند حفر چاه نیز به کار گرفته شود اما تاکنون به نتیجه
قطعی نرســیده است با این حال مســووالن جامعه در
تالش هستند تا حد ممکن اجازه ندهند درختان قصر
فیروزه بر اثر بی آبی خشک شوند.
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*آغاز نام نویسی سرویس مدارس زرتشتی تهران
انجمن زرتشــتیان تهران زمان نام نویسی دانش آموزان برای استفاده از
سرویس مدارس زرتشتی در سال تحصیلی  94-95را اعالم کرد.
بنابر اعالم این انجمن  ،دانش آموزانی که مایل به استفاده از سرویس
ها هســتند باید با همراه داشــتن یک قطعه عکس پشت نویسی شده
حاوی مشــخصات خود و تکمیل فرم مربوط به نام نویسی از ساعت
 8تا  13روزهای هفتم تا بیست وپنجم شهریورماه به دبیرخانه انجمن
مراجعه وبرای ثبت نام اقدام کنند.
انجمن زرتشــتیان تهران برای برنامه ریزی دقیق مســیر سرویس ها ،از
دانش آموزان وخانواده های آنان خواســت تا فقط در زمان اعالم شده
 ،مراحل نام نویسی را انجام دهند.
مطابق اعالم انجمن زرتشتیان تهران در سال تحصیلی  94-95سرویس ها
همگی مینی بوس بوده و در مسیرهای متعارف رایگان خواهد بود .برای
مسیرهای غیرمتعارف نیز هزینه ها اعالم خواهد شد .
*اعــام زمان ثبت نام کالس هــای دینی دانش آموزان
استان یزد
کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد در اطالعیه ای زمان و شرایط ثبت
نام دانش آموزان را برای شــرکت در کالس های دینی متمرکز یزد،
اعالم کرد .
مطابــق ایــن اطالعیه زمان ثبت نــام در این کالس ها ســاعت  18تا
 20روزهای پانزدهم  ،شــانزدهم و بیســت و دوم شهریورماه در محل
کمیسیون دینی زرتشــتیان استان یزد واقع در کتابخانه بانو و کیخسرو
بزرگچمی است.
همراه داشــتن اصل شناسنامه و حضور دانش آموزان و والدین به هنگام
ثبت نام ضروری است.
کالس های دینی پســران در پردیس مــارکار وکالس های دختران در
دبستان و دبیرستان(دوره اول) مارکار در بعدازظهر پنجشنبه ها برگزار
خواهد شد.
*راه اندازی ساعت قدیمی میدان مارکار
زنگ ســاعت مارکار ،پس از رفع خطر تخریب و فرسودگی ،دوباره به
صدا در آمد .این ســاعت در بــرج مارکار در کنار مجموعه فرهنگی -
آموزشی ماركار یزد قرار دارد.
ساعت مارکار از جمله بناهای فرهنگی است که توسط روانشاد مارکار
در سال  1312هجری شمسی در یزد ساخته شد.
در حــال حاضرعملیات مرمــت و نورپردازی این برج ،شــامل تعمیر
ساعت ،ساخت پنجرههای چوبی ،مرمت دربها و سیمانکاری روی
جداره بــرج و محوطه اطراف آن با هزینهای بالــغ بر  70میلیون ریال
انجام شده است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی یزد موتور ساعت مارکار در باالی یک
پلکان چوبی قرار گرفته اســت و با وجود گذشت تقریباً هفتاد سال هر
هفته کوک و تنظیم میشود.
*پنجمیــن دوره بازآمــوزی مربیان دینی زرتشــتی
برگزار شد
دوره بازآموزی مربیان دینی در روزهای پنجشنبه  15و آدینه  16امردادماه
در پردیــس دانــش مارکار با حضــور حدود یکصد نفر از همکیشــان
آموزگار دینی سراسر کشور برگزار شد.
در این دوره مباحث مربوط به نور ،آتش ،آتشکده و همچنین جهان
پس از مرگ ،جبر و اختیارتوســط مهرداد قدردان،کارگاه خالقیت
تورنس توسط دکتر فرانک نمیرانیان ،آموزش خط دین دبیره توسط
موبدیار دکتر راشــین جهانگیری ،اوســتای همازور دهمان و آتش
نیایش توســط موبد دکتر رســتم وحیــدی ،کلید واژگان اوســتایی
توســط دکتر بهمن مرادیان ،گاهان و تفسیرهای آن توسط موبدیار
دکتر اردشیر بهمردی و دین زرتشتی ،فر و فروهرتوسط دکتر فرزانه
گشتاسب برای شرکت کنندگان ارائه شد.
پرسش و پاسخ دینی توسط موبد مهربان پوالدی و بررسی کتابهای
جدید دبستان و استانداردسازی پرسشها و پاسخهای کتاب های دینی
نیز بخش های دیگری از این دوره بود .
*برترين هاي ايرانيان زرتشتي در كنكور سراسري اعالم شد
سازمان سنجش و آموزش كشور بمانند چند سال گذشته ،جهت انتخاب
افراد در جشنواره علمي شادروان دكتر مينا ايزديار برترين هاي زرتشتي
كنكور سراسري را اعالم كرد.
بر اين اســاس ،مرزبان ايزد با كســب رتبه  28در سهميه و  51در كل،
رتبه اول گروه آزمايشــي علوم رياضي و فيزيك و آرمان بختياري با
كســب رتبه  670در سهميه و  1437در كل ،رتبه اول گروه آزمايشي
علوم تجربي را کســب کردند كه در جشنواره شادروان مينا ايزديار از
آنان قدرداني خواهد شد.
همچنین سياوش بزرگ چمي نيز در گروه آزمايشي رياضي فيزيك
و زبــان هاي خارجي رتبــه دوم و در گروه آزمايش هنر رتبه ســوم
ايرانيان زرتشتي شركت كننده در كنكور سراسري سال  94را بدست
آورده است.

انتقاد شدید نماینده ایرانیان زرتشتی
به صدا و سیما

گزارش

مروری بر همایش های اوستاخوانی
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و گاتا شناسی «مانتره»

امســال بیســت و دومین دوره
همایش مانتره برگزار شــد .به جا
دیدیــم در این شــماره مروری
کنیم تاریخچه برگزاری و انگیزه
های برگزاری مانتره را باشد که
با مرور تاریخچــه و هدف آن از
آنچه محور است دور نشویم.
اوایل ســال  1372پیشــنهادی به شورای
دینی کانون دانشــجویان زرتشــتی ارائه
شــد مبنی بر اینکه یک دهشمند پارسی
برای گسترش اوستاخوانی در بین جوانان
زرتشــتی ایران ،جایزه نفیسی را پیشنهاد
داده اســت .اگــر چه این طــرح پیش از
کانون دانشــجویان زرتشــتی بــه دیگر
نهادهای زرتشتی نیز پیشنهاد شده بود اما
کاری در این زمینه صورت نگرفت.
شــورای دینــی کانــون دانشــجویان
زرتشــتی ،بررســی اجرای یک مسابقه
اوستاخوانی را در دستور کار خود قرار
داد هر چند قب ً
ال در این زمینه هم فکری
شــده بود .در ابتــدا رایزنی ها با ســایر
ارگان هــا و بــه خصــوص ارگان هایی
که در کارهای دینی و آموزشــی جامعه
درگیر بودند ،چندان امیدوار کننده نبود.
مهمترین عامــل بازدارنده ،اعتبار کانون
دانشــجویان زرتشــتی در برگزاری این
مسابقات دینی بود .کانونی که مهمترین
و شاید تنها کارهای دینی اش برگزاری
یک گهنبار ساالنه و کالس های کنکور
دینی برای دانش آموزان زرتشتی بود.
جلســهای که با زنــده یاد موبد رســتم
شــهزادی برگــزار شــد ،روح اعتماد به
نفــس را در جوانان کانون دانشــجویان
دمیــد .بــا پذیرفتــن حضــور و داوری
نخستین دوره مســابقات اوستاخوانی از
سوی ایشــان ،فعالیت های جدی کانون
دانشجویان با همراهان آنان در این زمینه
آغاز شد.
در تعریف اهداف همایش مانتره عالوه
بر اوســتاخوانی ،شــناخت و گســترش
فرهنــگ گاتایی نیز در نظر گرفته شــد
تــا در آینــده زمینه پــرورش محققین و
پژوهشــگرانی در این زمینــه نیز فراهم
شود .همچنین در اوستاخوانی نیز عالوه
بر زیباخوانی ،درستخوانی اوستا و گاتا
نیز به عنوان اهداف مانتره تعریف گردید
که بر این اســاس از همان نخستین دوره
مانتــره ،اوســتاخوانی از روی دیندبیره
پایه شکلگیری مسابقات مانتره شد.
هــدف اوســتاخوانی از روی دیندبیره،
برنامهریزی دقیقتری را میطلبید .تالش
های بسیار زیادی از افراد دلسوز ،دیندار و
دین مدار در این زمینه باعث موفقیت این
طرح شد .همزمان در شهرها و روستاهای
زرتشتینشــین ،بــا هماهنگــی کانــون
دانشجویان زرتشتی کالس های آموزش
دیندبیره و اوستاخوانی برگزار شد.
زنده یاد موبد رســتم شهزادی ،با وجود
بیمــاری بررســی تمامــی نوشــتارهای
نخســتین دوره مانتــره را مســووالنه
پذیرفته و آنهــا را مطالعه نمودند و اگر
چه نتوانســتند در تمام روزهــای مانتره
حضور داشته باشــند ،اما در کنار ایشان
حضورشادروان موبد جهانگیر اشیدری

به عنوان داور بخش گاتاشناســی نیز بر
اعتبــار نخســتین دوره مســابقات مانتره
افزود.
تمرکــز دورههــای نخســتین مانتــره بر
روی برگــزاری مســابقات و روش
درســت داوری های مانتره قرار داشت.
یکســال برنامه ریزی و جلسات متعدد،
ســاختارهای داوری مانتره را شکل داد
البتــه باید پذیرفت که جایزه نفیســی نیز
که در نظر گرفته شــده بود تاثیر بســیار
زیادی در رونق و حساســیت نخســتین
دوره مانتــره بــه خصــوص در بخــش
گاتاشناسی داشت.
در دورههــای دوم و ســوم مانتــره در
راستای ســوق دادن شــرکتکنندگان
بخش اوستاخوانی مانتره به نوشتارنویسی
و گاتاشناســی ،جلســات ســخنرانی با
حضور بزرگان فرهنگ و دین زرتشــتی
همزمان با مانتره برگزار شد .
نخســتین دوره همایــش مانتــره در رده
اهنــودگات در بخــش اوســتاخوانی و
بــا حضــور جوانــان  14تا  30ســال در
بخش گاتاشناســی برگــزار گردید .در
دوره دوم ،رده اهنــود و اشــتودگات به
مســابقات مانتره افزوده شد .در این سال
حضور گســترده شــرکت کنندگان در
بخش اوستاخوانی و محدودیت زمانی،
طرح مســابقات مقدماتی مانتــره را پایه
ریزی کرده و در دوره سوم اجرا شد.
دوره ســوم بــا برگــزاری کالس های
اوســتاخوانی ،باعــث حضــور پررنگ
جوانان و به خصوص نونهاالن زرتشــتی
در مسابقات مقدماتی مانتره شد.
از دوره دوم همایش مانتره طرح شــعار
مانتره به تصویب رسید که از همان دوره
هر سال ،همایش مانتره با شعاری ویژه به
همگان معرفی شد.
از آغاز تاکنون بخشهای اصلی همایش
مانتره دستخوش تغییراتی بوده و همواره
تالش بر پیشرفت آن بودهاست و در این
راه همیشــه از افراد صاحــب تجربه در
مانتره نظرســنجی شــده و مورد بررسی
قرار گرفته است.
برخی از این تغییرات با استقبال زیاد همراه
بود و برخی نتایج مورد انتظار را نداشت .
در هشــتمین همایــش مانتــره با هدف
توجــه اوســتاخوانان به معنــی گاهان و
نیــز آموختن واژه هــای کلیدی ،رده از
برخوانــی به مانتــره اضافه شــد .در این
رده؛ ترجمــه فارســی بنــدی از گاهان
در اختیــار شــرکت کننــده قــرار داده
می شــود و شــرکت کننده بند گاهانی
را بــا آوای خوش و با رعایت درســت
خوانی ،خواهد خوانــد .این رده گرچه
منتقدانی داشت اما تبدیل به یکی از رده
هــای هیجان انگیز مانتره شــد .در دوره
پانزدهم ،ازبرخوانی زیر چهارده سال و
ازبرخوانی کل گاتا به این بخش افزوده
شــد .ازبرخوانــی گروهی نیــز از مانتره
هفدهم به دیگر رده ها پیوست .از مانتره
بیســتم؛ رده ازبرخوانی زیر  9ســال نیز
شکل گرفت و یکی از بخشهایی است
که همــواره حضور تماشــاگران زیادی
برای تشــویق کودکان هازمان زرتشتی

با خود به همــراه دارد.پس از برگزاری
 2ســاله ایــن بخــش ،امروز شــاهد آن
هستیم که شــرکتکنندگان پیشین این
رده ،بعــد از یادگیری خط دیندبیره در
بخش اهنودگات زیر  14ســال شرکت
کرده اند و بدون داشــتن هیچ استرس یا
ترسی با افرادی بزرگتر از خود به رقابت
میپردازند.
نقد وارد شــده بــر رده ازبرخوانی این
اســت که هدف توجه به معنی گاهان و
درنتیجه شــرکت در بخش گاتاشناسی،
به طــور کامل برآورده نشــده و بیشــتر
شــرکت کننــدگان با بــه یاد ســپردن
واژههــای کلیدی یا شــماره بند ،آن بند
را به یــاد آورده و از بــر میخوانند .در
مانتره  22بازنگری ویــژهای در رابطه با
این موضوع نســبت به این بخش شــد و
امید اســت که در ســال های آینده باز
هم شیوه برگزاری این بخش بهبود یابد.
از همان آغاز ،شناخت و گسترش فرهنگ
گاتایــی و نیــز پــرورش پژوهشــگران و
ســخنرانان دینی هدفی مهمتر برای کانون
دانشــجویان زرتشــتی بود .در این راســتا
عالوه بر تهیه جزوه های اوســتا و گاهان
و آماده کردن نوارهای اوستاخوانی برای
شــرکت کنندگان بخش اوســتاخوانی و
هماهنگی با آموزگاران شهرهای مختلف؛
تشکیل جلســه های گاتاشناسی ،آموزش
شــیوه درســت نگارش نوشــتار ،معرفی
منابع مناســب؛ اجرای طرح اســتاد راهنما
در هــر شــهر و خرید کتاب هــای مفید
برای کتابخانه هر شهر در راستای پربارتر
کردن بخش گاتاشناسی انجام شد و البته
این تــاش ها نیز به ثمر نشســت و تعداد
شــرکت کنندگان و کیفیت نوشتارهای
بخش گاتاشناسی افزایش یافت و بسیاری
از شرکت کنندگان دوره های دهه نخست
مانتره ،امروزه یک پژوهشگر ،نویسنده و
سخنران دینی هستند.
در طــی  22ســال ،تغییــرات زیادی در
همایــش مانتره ایجاد شــد امــا همواره
تالش شده نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
زرتشــتی تشویق شــوند که گاهان را به
درستی و از روی خط دین دبیره بخوانند،
در موضوعات گاهانی ،اجتماعی ،سنت
هــا و فرهنگ زرتشــتی پژوهش کنند و
بتوانند به درســتی نتیجه پژوهش خود را
ارایه کرده و از آن دفاع نمایند .اما هنوز
هم پس از  22ســال در این راه دشواری
هایی وجود دارد.
بــا اینکه مانتره بینندگان مخصوص خود
را دارد ولی هســتند افــرادی که پس از
 22سال هنوز اسم مانتره را هم نشنیدهاند

و نمیداننــد این همایش چیســت و در
آن چــه برنامههایی برگزار میشــود و
یــا برخی هنــوز نمی دانند که شــرکت
کنندگان بخش اوستاخوانی گاهان را از
روی خط دین دبیره می خوانند.
کم بودن شــمار بیننــدگان و ارایه نتیجه
پژوهشــی که بــرای آن زحمت بســیار
کشــیده شــده اســت ،برای ســالنهای
نســبتاً خالــی ،مایــه دلســردی جوانان
ماســت و باعث میشــود بعــد از مدتی
چه شــرکتکننده و چــه برگزارکننده،
حــس کنند که تالشهایشــان بی نتیجه
مانده اســت .از مانتره 19تاکنون،افزوده
شدن بخش مانتره گستران به بخشهای
همایــش مانتــره ،نشــانی از تــاش
برگزارکنندگان در راه شناســاندن بیشتر
مانتــره بــه جامعه بــوده اســت .پس از
بررســی پرسشــنامهای که در روز آخر
مانتره  19جمعآوری شــد ،مشاهده شد
که کم نیســتند افرادی که برای بار اول
بازدید کننده ایــن همایش دینی بوده و
تا پیش از این ،آشنایی با مانتره نداشتند.
بنابراین کوشــش شــد تا با افــزودن و
تقویت بخشهای جنبی ،نمایشگاه های
هنری و کتــاب در دورههای گوناگون
مانتــره ،به هــدف پربینندهتر شــدن این
همایش نزدیکتر شویم...
برخی از منتقدان مشکل مانتره را گستره
ســنی زیاد و متفاوت شرکت کننده در
این همایــش بیان میکننــد .از این رو
تالش شــده تا چیدمان مسابقات از نظر
ســنی و رده های گوناگــون در  3روز
مانتره به طور تفکیک شده باشد هرچند
شــاید الزم باشــد که در فکــر تفکیک
بیشــتر مانتره از لحاظ ســنی بــود تا هم
بتوان پژوهشگرانی آکادمیک تر داشت
و برنامــهای همایشــی تر برگــزار کرد
و هم بــه کودکان جامعه کــه آیندگان
ما هســتند ،توجــه ویژهای داشــت که
برای عملی کــردن این هــدف ،به نظر
راه طوالنــی میآید و یا شــاید زمانی به
نتیجه برسیم که برگزاری مانتره به همین
صورت کــه امروزه برگــزار میگردد،
درست تر است.
شــاید وقت آن رسیده اســت که به تنها
همایش دینی جامعه توجهی ویژه داشته
باشیم.
نویسندگان:
موبدپدرام سروشپور
دکتر فرزانه گشتاسب
موبدیار سرور تاراپورواال
مهنوش یزدانی
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فرهنگ

آرزوی سروری یا سروری آرزو شده

(به پاس فرا رسیدن جشن شهریورگان؛ یادواره از خودگذشتگان راه راستی)

خشــثر یا نیرومندی و ســروری از توانایی های بشر است که بی گمان از هنگام زاده شدن به او
بخشــیده می شود .همین قواســت که کودک را برمی انگیزد تا از همگنان خود پیشی بگیرد و
حتی از همان دوران حس برتری و ســروری نســبت به اطرافیان به ویژه هم قطاران را در خود
پرورش دهد.
ورزیدن و پروراندن درست و عادالنه این قوای درونی بسیار با اهمیت است زیرا در اثر بدپروری،
می تواند همچون چاقویی دو لبه در آینده ،ابزار زورگویی و ظلم و آزار فرد نسبت به کهتران و
ضعیفان و حتی هم ساالن و هم ردان خود شود.
آرزوی ســروری داشتن بر دیگران یکی از خواســته های به حق آدمی است همانطور که همه
مکاتب و ادیان بیان می کنند ،بشر و آدمی اشرف و سرور مخلوقات است اما آنچه که گاه مورد
کم لطفی قرار می گیرد آن است که آیا انسان اشرف و سرور مخلوقات است یا انسان نیک و
درست کردار و پیرو اشویی؟ آیا به دست آوردن شهریاری و سروری و نیرومندی بر دیگران،
از هر راه و با هر ابزاری پسندیده و آرزو شده است؟
گاهان می گوید که فرق اســت میان آرزوی ســروری یا خشثر و ســروری نیک یا وهوخشثر
و ســروری آرزو شده یا خشثروئیریه .خشثروئیریه سلطنت اهورامزدا و کشور جاودانی اوست.
در حقیقت خشــثروئیریه ،آرمان شهر گاهان است در زمینه شهریاری و سروری .آرزوی روان
آفرینش در گاهان ،همین ظهور شهریاری نیک(وهوخشثر) است تا بتواند رهبری مردمان را به
جایگاه و شکوه سروری آرمانی یعنی شهریاری خداوند بر هستی و جهان آفرینش نزدیکتر سازد.
شــهریاران نیک ،نجات دهندگان مردم از شــر هواخواهان دروغ و خشم اند .آنان ،خواستاران
گســترش راســتی و دارای غیرت آباد کردن جهان با پشتیبانی نیروی خشــثروئیریه اهورامزدا
هســتند(هات  29بند .)2ســروران و رهبرانی مهربان و بی آزار که دافعان خشم و دروغند نه از
راه بیدادگری و ستم پیشگی .آنان نگهبان نیکوکارانند در برابر تبه کاران از راه برقراری عدل و
دادی برخاسته از اشا و راستی(هات  29بند .)3اینان قدرت نیکشان را از راستی به دست می آورند
و صاحب هر نوع قدرتی نیستند.
اشوزرتشت در گاهان یک رد یا رهبر روحانی است که شاید سردار(اهو) قوی پنجه و توانایی
نیســت و زور و قدرت باال (بازوان نیرومندی) برای پشتیبانی از روان آفرینش ندارد اما او یک
نجات بخش روحانی اســت و آنچنان نیروهای مینوی و ایــزدی را در خود پرورش داده که از
سوی اهورامزدا به عنوان یگانه خواستار واقعی گسترش راستی برگزیده می شود (هات  29بند
 ،)8او خواهان گسترش اشاست به هر قیمت و بهایی .او می داند که نجات جهان و جهانیان در
برقراری راستی است پس برای آن می کوشد ،می جنگد و از خویش و خواست های خویش
عبور می کند.
نیرومندی نیک(وهوخشثر) ،گرانبهاست .بخششی است بهتر آورده شده (از عرش) که خواست
های درون از خودگذشتگان راه راستی را در پرتو اشا به خدمتگزاری مردم برخواهد انگیخت.
ای مزدا بهشت(بهترین) تنها با نیکوکاری به دست می آید پس برای همیشه در انجام کار نیک
کوشا خواهم بود(.وهوخشثرگات بند )1
شهریاران نیک و رهبران خوب ،گسترانندگان آرامش و آشتی از راه نیک اندیشی و راستی اند.
زیرا در گردونه مینوی هفتگانه در گاتها ،که مراحل پرورش خصلت های نیک اخالقی انسان
هستند ،نخست باید اندیشه را در سرچشمه نیکی ها شستشو داد و تنها به نیکی و راستی اندیشیدن
آن را عادت داد .دوم به اندیشه و گفتار و کردار خویش آموزش داد و طوری آنها را پروراند که

تنها به راستی برای رسیدن به بهترین راستی بیندیشند ،راست گویند و راست رفتار کنند.
اکنون زمان سلطنت بر خود و قوای درونی خویش است .این سلطنت زمانی نیک و خواستنی
اســت که خصایل انگرهی و غیرانسانی و ناشایست در زندان درون محکوم به حبس ابد شوند
و ویژگی های شایســته و انسان دوستانه و برخاسته از اشویی ،همه زوایای وجود آدمی را دربر
گرفته و از هر روزنه ای به بیرون سر باز کنند(،نیک ببیند ،نیک بشنود ،نیک بگوید ،نیک رفتار
کند ،نیک بخواهد و)...
این شهریاران نیک بر جهان خود ،به چنان رافت قلب و ایمان پاکی دست می یابند که دیگری
را بر خود مقدم می دانند .برای برقراری راستی ،از خود و خواست های به حق و بهترین داشته
هایشان می گذرند و می شوند الگوی تمام نمای انسانیت در جهان ما .رهبران و سروران بشری
که از هزاره ها پیش تاکنون وجود داشــته اند و تا دنیا دنیاســت داشتن چنین سرورانی خواست
بشریت خواهد بود.
وهوخشــثرگات از گاهان سرفصل معرفی نمونه های بشری چنین بزرگان و شهریاران نیک در
زمان پیامبر است ،کی گشتاسب با تقویت انجمن برادری ،فرشوشتر هوگووا با نثار وجود خویش
در راه دین بهی ،جاماسب با خواستاری روشنایی حقیقت و دانش الهی و میدیوماه با وقف خود
در راه پیشرفت آیین راستی با اگاهی کامل ،به نیروی مینوی خشثرا دست یافتند.
در مقابل وهوخشثرگات ،مملو از بندهایی است که هشدار می دهد ،رفتار زشت و دروغ ورزانه
مردان و شهریاران بد و ستم پیشه ،از دید عدالت پرور اهورامزدا دور نمی ماند .زیرا همین عدالت
و دادگری بی مثالش ،برخاسته از قدرت شهریاری یگانه و بی همتای او بر جهان و جهانیان است.
آتش فروزان مینوی اهورامزدا و آزمایش فلز گداخته با اشــاره به واژه فلز که در باور زرتشــتی
نماد شهریور امشاسپند است ،برقرار کننده عدالت و داد خداوندی است که از شهریاری خدشه
ناپذیر و خلل ناپذیرش سرچشمه می گیرد .او مهربان و بخشنده است اما در هنگامه سنجش رفتار
آدمیان و پاداش بخشی ،پیروان دروغ و تبه کاران را رنج و اندوه نصیب ساخته و به هواخواهان
راستی ،شادی و سود بی پایان می بخشد این است همان شهریاری آرزو شده که بی تردید ،حق
را به حقدار می رساند.
« ای مزدا! هر دو گروه ،یعنی هواخواهان راســتی و دروغ ،از راه آتش فروزان مینوی آزمایش
خواهند شد و این آزمایش فلز گداخته ،سرشت هر یک از دو گروه را آشکار و نشانی بر پاداش
تو خواهد بود .پیروان دروغ و تبه کاران را رنج و اندوه نصیب بوده و هواخواهان راستی از شادی
و سود بهره مند خواهند شد( ».وهوخشثرگات بند )9

همایش جوان ایرانی،صلح جهانی با نقش جوانان ادیان الهی

همایــش جوان ایرانی ،صلح جهانی با موضوع نقش جوانان ادیان الهی در توســعه صلح
جهانی ،با حضور مقامات و جوانان ایرانی غیر مسلمان برگزار شد.
در این همایش که با حضور دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان ،حجت االسالم و المسلمین
یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ،گری لوییس نماینده سازمان ملل متحد در ایران ،دکتر
پرمون رئیس مرکز میراث ناملموس فرهنگی یونسکو ،محمدر رضا رستمی معاون ساماندهی
امور جوانان و نمایندگان و جوانان ايرانيان غيرمسلمان برگزار شد،رادمان خورشیدیان به عنوان
یکی از جوانان زرتشتی ،گفت :من در جایگاه یک جوان ایرانی زرتشتی فرصت یافته ام تا هم
اکنون در حضور شما درباره صلح صحبت کنم و به جایگاهی که در آن قرار دارم افتخار می
کنم ،چرا که از یکسو به عنوان یک ایرانی زرتشتی می توانم از اندیشه ای سخن بگویم ،که
یکسره انسان ها را به صلح و دوستی دعوت می کند و از سوی دیگر نماینده نسلی هستم که با
تمام وجود از جنگ ،نابرابری و خشونت بیزار است و جهد آن دارد که دنیایی زیباتر ،امن تر
و ّآبادتر را از خود به میراث بگذارد.
حجت االسالم و المسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها،
نیز در این همایش موفقیت ایران در توافق هســته ای را حاصل حمایت جوانان کشورمان
دانست و گفت :آنچه که ملت ایران را در جنگ ،صلح ،انتخابات و تحوالت بزرگ حفظ
کرده ،داشتن ارزش های مشترک است.
وی با بیان اینکه جوانان ،آرمان خواه و خواهان دستیابی به همه ارزش ها هستند خاطر نشان
ساخت :جوان بیش از آنکه به دفاع و پیروزی بیندیشد به نتیجه پیروزی فکر می کند .این
ویژگی در همه جوانان ایران به وضوح قابل مشــاهده است .آنگاه که جنگ تحمیل می
شود ،همه جوانان از هر دین ،قوم و قبیله ای آماده دفاع و صلح می شوند نه آماده جنگ.
دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز در این همایش گفت:ما می توانیم ضمن داشتن
هویت مشترک ،نگاه مشترک هم داشته باشیم .به نظر می رسد همین عنصر باعث شده
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ما در موضوع جنگ تحمیلی همه در یک سو قرار بگیریم و نگاهی مشترک به آن داشته
باشیم.
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که ما شهدای زیادی از اقلیت های مذهبی تقدیم کشور
کرده ایم ،افزود :این نگاه رهبران فرهیخته باعث شده ،تفاوتی بین قومیت ها وجود نداشته
باشد آن چه که بوده هم سازی مجموعه ها است .
بهادر میکائیل ،نماینده جوانان کلیمی در همایش جوان ایرانی ،صلح جهانی گفت :این مهم
نیست که گویش ها ،لهجه ها و دین هایمان با هم متفاوت است  .مهم این است که به بهانه ی
باهم یکی بودن و بیان اندیشه هایمان گرد هم آمده ایم .این مهم است که همه ما ایرانی هستیم
و یک ملیت داریم و حرف دل هایمان یکی است چون همگی جوانیم و سرشار از شور و
شوق و امید .از گذشته تا به حال با هم بوده ایم ،در کنار هم همگی با عشق و دنیایی امید و
آرزو دنیای آینده مان را با هم می سازیم ،چون همه ما می دانیم و اعتقاد داریم که همدلی از
همزبانیبهتراست.
زوریک کاراپتیان در همایش جوان ایرانی ،نماينده جوانان و دانشجویان ارامنه ایران گفت:
همزیستی مسلمانان ،زرتشتیان ،کلیمیان ،آشــوریان و ارمنیان ایران که سده های متمادی
است بر پایه احترام متقابل به عقاید و رسوم یکدیگر در کنار یکدیگر و با هدف تعالی و
پیشرفت کشور انجام می گیرد ،می تواند گواهی توانا و الگویی حقیقی درخصوص امکان
ایجاد جهانی عاری از جنگ و خشونت ،توأم با احترام متقابل ،عدالت و همبستگی بین ملل
مختلف باشد.
رامسین آقاسی زاده به نمایندگی از جوانان آشوری در همایش جوان ایرانی ،صلح جهانی
گفت :ما آشوریان ایران ،مفتخریم که در تمامی برهه های تاریخی ،چه جنگ و چه صلح،
همواره پای به پای ساکنان این مرزو بوم ،برای اعتالی آن کوشیده ایم و گاه با خون و گاه
با خرد خود ،به این سرزمین پرگهر ،ادای دین کرده ایم .
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ماهرخ ،دخترم ،که بزرگتر شــد ،اخبار
فیلــم های هنــدی را پیگــری می کرد.
او می دانســت که بــرای ترغیب مادرم
به تماشــای یک فیلم ،فقط کافی است
که بگوید آن فیلم چقدر تراژیک و غم
انگیز اســت ،آن وقت بود که ماهرخ و
مادرم هر دو با چشــمان قرمز و دستمال
های خیس از اشــک از سالن نمایش به
خانه می آمدند.
خانه ما دیوار به دیوار یک فروشــگاه و
یک کارخانه آب معدنی بود .آشپزخانه
و اتــاق غذاخوری در طبقــه پایین قرار
داشــت و زمانی که آشــپزها کار پخت
غذا روی آتش را تمــام می کردند ،در
همان اتاق غذاخوری میز را می چیدند.
آنجا یک باغچه کوچک پر از گل های
رز رنگی هم داشــت .طبقــه باالی خانه
هم سه اتاق داشت و یک بالکن بزرگ
کــه ما تابســتان ها آنجا مــی خوابیدیم.
من همیشــه با مادربزرگم مــی خوابیدم
و او بــا گفتن قصــه هایی از هزار و یک
شــب ،خیاالت مرا سرشــار از عشــق و
ماجراجویی می کرد.
آنســوی خیابان مغــازه و خانــه جواهر
فروش بــود کــه دخترانش لیــا و مینا
دوســتان من بودند .خواهــر مادربزرگم
با همســرش و چند نفر دیگر از آشنایان
هم در همــان نزدیکی خانــه ما زندگی
می کردنــد ،آنها در کارخانــه پنبه کار
مــی کردند .آقــای کاما با همســرش و
ســه دخترش هم در نزدیکی ما زندگی
مــی کردند ،آنها هم با ســه دخترشــان
در کارخانــه چــای که متعلق بــه برادر
مادربزرگم بود ،کار می کردند.
(واردا) ،شــهری که خانه مــا آنجا بود،
همان شــهر آرامگاه گاندی اســت .آن
روزهــا ،مبارزات بــرای اســتقالل هند
شروع شده بود اغلب زنانی را می دیدم
که با لباس ســفید ســاده راهپیمایی می
کردند و شــعارهای انقالبــی می دادند.
یــادم می آید کــه یک بار عــده ای از
همین زنان معترض روسری های(ساری
های) وارداتی خــود را در خیابان روی
هم انباشــتند و به آتش کشیدند تا وطن
دوستی خود را نشان دهند.
شرایط کاری پدرم ایجاب می کرد که 6
یا  7ماه دور از ما باشد و من و مادرم این
مدت را تا 6سالگی در همان شهر واردا
ســپری کردیم .تــا اینکه در 6ســالگی،
پــدرم برای اولین بار با دوچرخه اش مرا
به مدرسه برد و ثبت نام کرد .بعد ازآن،
من برای  10یا  12سال در همان مدرسه
بودم.
بعــد از مدتــی ،پــدر و پدربزرگم نقل
مــکان کردنــد و مادرم با مــن در همان
شــهر ماندیــم .آن زمــان خانه مــا خانه
دنجــی بود در مجتمعی کــه چهار خانه
دیگــر هم شــبیه خانه ما آنجــا بود .این
مجتمع برای پارســیان ســاخته شده بود.
مجــاور خانه ما عمــارت بزرگ قدیمی
دیگری بود متعلق به پارسیان که امروزه
تاالر عروســی قصر مروارید است .آنجا
زمین تنیس و بدمینتون ،میز بیلیارد و سه
یا چهار میز بازی دیگر داشــت .دوست
مــن مهرو به همراه پــدر و مادرش برای
ســکونت به آنجا آمدند و او هر روز به
خانه ما می آمــد و مرا برای بازی همراه
خود می برد.

پدربزرگم ســحرخیز بــود .او هر روز
آب را بــرای حمامــش گــرم می کرد
و بعد از حمام نیایــش صبحگاهیش را
مــی خواند .حــدود ســاعت  6:30یا 7
صبحانه می خورد .غذای مانده از شب
و نان خانگی (روتی) برای صبحانه بود.
مادرم چای درست می کرد .پدربزرگم
گنجشک ها را دوســت داشت و نیمی
از نانــش را بــرای آنهــا ریــز ریز می
کــرد و کنار بشــقابش می گذاشــت.
گنجشــک ها هم عادت کرده بودند و
می آمدند ســر میز و خرده های نان را
که پدربزرگم برایشــان گذاشته بود را
می خوردند.
خدمتــکار حدود  6:30صبــح می آمد.
جارو و گردگیری و نظافت را انجام می
داد و بعد برای خرید روزانه به فروشگاه
می رفت .غذای ظهر و شب را آماده می
کرد ،نان مــی پخت و چای عصر را هم
آماده می کرد و می رفت.
پدربزرگــم هر روز به دیدن دوســت و
آشنا می رفت تا احوالشان را جویا شود.
پدرم هم با دوچرخه اش به دفتر کارش
در حیدرآباد می رفت .مادرم هم در این
فرصت به خیاطی ،گل دوزی ،مطالعه و
کارهای دیگرش می رسید.
بعد از چای عصر هم بــاز پدربزرگم به
گردش همــان دور و اطراف می رفت،
نیایش عصرگاهیش را می خواند ،شــام
می خــورد ،برای مــن از داســتان های
شاهنامه می گفت و می خوابید .او به من
اوستای کشتی و سایر نیایش های روزانه
را هم یاد می داد.
خانــواده مادرم موقع عروســی اش به او
ده هــزار روپیه جهیزیه همــراه با طال و
جواهرات داده بودند .بعد از  5ســال آن
سپرده پولی به پانزده هزار روپیه افزایش
یافته بــود .در آن زمان ارتش زمین های
منطقــه ای را تفکیــک می کــرد و می
فروخــت .پدر و مادرم پــول را دادند و
زمینــی را خریدند که روبــروی پارک
بود .نقشــه خانــه را پدرم کشــید و بعد
از اینکه شــهرداری قبول کرد ،ســاخت
شروع شد .بعد از اینکه ساختمان تکمیل
شد پدرم به ماموریت رفت.
ســعادت خــان خدمتکار پــدرم بود که
پیش مــا زندگی مــی کرد .مــادرم هر
هفته یک بار ســری به ساختمان می زد
و چــون مســیرش طوالنی بــود ،مادرم
پیــاده مــی رفت و مــرا عقــب (ترک)
دوچرخه ســعادت خان می گذاشــت.
سری به ساختمان می زدیم ،پول هفتگی
کارگرها را می دادیم و برمی گشتیم.
بعد از جشــن اســتقالل هند ،ما به خانه
جدیدمان رفتیم که از مدرســه من فقط
چند دقیقه پیاده روی داشــت .اســم این
خانــه را پدر و مادرم گذاشــتند (ویالی
فرنی).
پدربزرگم دیگر پیــاده روی نمی رفت
و در ایــوان مــی نشســت و روزنامه می
خواند .او شــخصیتی داشــت که همه به
او احترام می گذاشــتند ،با ریش ســفید
بلندش و کالهی کــه برای دعا خواندن
همیشــه روی ســرش داشــت .متاسفانه
پدربزرگم چون ناراحتی خاصی داشت،
همیشه زیر نظر دکتر بود ولی دیگر نمی
توانستند کاری برایش انجام بدهند و بعد
از دو روز آخرین نفسش را کشید.

چنینگفتموبد...
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بخش نخست
" فیروزگــر باد در این مکان اطاعت بر نافرمانی ،آشــتی بر قهر ،رادی و ســخاوت
بــر بُخل ،فروتنــی بر غرور ،راســت گفتاری بــر دروغگویی و اشــویی بر دروج"
(آفرینگان دهمان)
...خانم ها و آقایان موضوع ســخنرانی امروز ما بحث پیرامون کلمه اشویی؛ یکی از
مهمترین تعالیم اوستایی است .اشویی معنی بسیارعمیقی دارد و تنها مقصود پاکیزگی
نیست بلکه دارای معانی راستی ،درستی ،ایمانداری ،نظافت ،نظم و ترتیب ،پارسایی
و مانند اینهاست و تنها کلمه ای که در فارسی می تواند تا اندازه ای معانی اشویی را
برســاند ،واژه "پاکی" است که آن هم نه فقط به معنی نظافت است بلکه در کلماتی
مانند پاکدل ،پاکدین ،پاک حســاب ،پاک چشــم ،پاک دست ،پاک منش و غیره
هر یک دارای معانی خاصی اســت پس هر وقت در نامه های دینی ما زرتشــتیان به
واژه "اشــه" " ،اشو"یا " اشا" برخورد کنیم ،باید تمام معانی فوق را نظر داشته باشیم
و کلمه "اشــه وهشت" یا بهترین اشویی نام و صفت یکی از امشاسپندان است که ما
آن را اَردیبهشت و عده ای به اشتباه اُردیبهشت تلفظ می کنند.
کلمه ضد اشــویی طبق آیه باال ،دروج اســت که آن هم بسیار پرمعنا بوده و به معنی
دروغ ،کثافــت ،بی ایمانی ،بی انضباطی و ناپاکی اســت .واژه"دروند" یا اوســتایی
آن"درگونــت" نی��ز از همین اصل و بــه معنی دروغگو یا ناپاک اســت و همانطور
که راه راســتی و پاکی در اوستا"اشــهه پنتــا" نامیده می شــود ،راه دروغ و ناپاکی
نیز" دروجو پنتا" نام دارد .پس کلمه دروج که در اوســتا اغلب با دیو همراه اســت،
مخلوقات هول انگیز افسانه ها نیستند بلکه هر کس که پیرو راه اشویی نیست ،دروج
نامیده می شــود .لقب اشویی یکی از القاب بزرگ اوســتایی است که در بین تمام
ایزدان فقط به سروش و در بین تمام افراد بشر فقط به زرتشت داده شده است چنان
چه گوییم "سروشــه اشیهه"" ،سروش اشــو" و "اشوزرتشت" یا "اشو یشت زرتشت
اســپنتمان"یعنی "اشــو شَت زرتشــت" یا "شَت اشوزرتشــت" و کلمه "شَت" همان
"یشت" اوستایی و به معنی "سزاوار مدح و تمجید" است.
اشــویی پایه و اساس کیش زرتشتی بوده و طبق اوستا یگانه راه نجات بشر در هر دو
جهان اســت چنانچه آمده اســت"راه در جهان یکی است و آن اشویی است ".هیچ
اوستایی نیست که در آن چندین بار به کلمه "اشه" برنخوریم و اوستایی خوانده نمی
شــود که چندبار نماز معروف "اشــم وهو" سروده ویژه اشویی را نسراییم .در همین
سرود اهمیت اشویی چنان چه باید متذکر شده است:
"اشم وهو وهیشتم استی ،اوشتا استی ،اوشتا اهمایی هیت اشایی وهیشتایی اشم".
"اشویی بهترین نیکی هاست ،مایه خوشبختی است ،خوشبختی بهره کسی است که
خواستار بهترین اشویی باشد".
...ســرود اشم وهو یکی از سرودهای بسیار قدیم اوستایی ست که برای هزاران سال
دســتور آن جزو شــعایر ملی و آرمان قوم نجیب ایرانی بــوده و آن را به تمام معنی
پیــروی هم می کردند .تمام مورخین باســتانی حتی آنهایی که از دشــمنان ایرانیان
بوده اند ،این حقیقت را صریحاَ اقرار کرده اند که در بین تمام مردم عهد خودشــان
ایرانیان ضرب المثل راستگویی بوده و دروغ را بدترین گناه می شمردند.
هرگاه به درســتی نگاه کنیم همین صفت بــارز ،ایرانیان را به بلندترین درجه قدرت
مادی و اخالقی و روحانی رســانید .داریوش در کتیبــه فناناپذیر خود هنگام دعا به
ایران گوید ":اهورامزدا این کشور را از لشکر دشمن و قحطی و دروغ حفظ کند و
مبادا دشمن و بدسالی و دروغ در این کشور وارد شود ".در کتیبه دیگر در نصیحت
به پادشاهان آینده ایران ،داریوش شاه گوید ":ای آن که پس از من شاه خواهی شد،
از دروغ ،سخت بپرهیز و مردی که دروغ گفت را به سختی عقوبت ده و اگر چنین
کنی دیهیم شاهی این کشور تا دیرزمان پایدار خواهد ماند".
باز مورخین قدیم یونان نوشــته اند ایرانیان سه چیز را به فرزندان خود یاد می دهند:
"راستگویی ،راست اسب سواری ،راست تیراندازی".
هادخت نســک فقرات یک تا پنج گوید ":کســی که با دلی پاک و ایمانی درست
دســتور اشــم وهو را پیروی کند مرا که مزدااهورا هستم خوشــحال کرده است .با
پیروی اشــم وهو ،دین نیرومند و فیروزگر شــود .با پیروی اشویی پاکان بیش از هر
کار نیک دیگر از شما خشنود گردند"...
(ادامه این سخنرانی را در شماره بعدی پارس نامه پی خواهیم گرفت).
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كودكان

شفق قطبی

رقص ارواح میگویند.
در قطب جنوب نیز این اتفاق میافتد ولی فقط در جنوبیترین
عرض جغرافیایی قابل رویت است و گاهی اوقات در آمریکای
جنوبی و استرالیا (استرالیا در زبان التین به معنی جنوب است).
بنجامین فرانکلین اولین کسی بود که به شفقهای قطبی توجه
نشان داد .در تئوری او علت وقوع
شفقهای قطبی این انتقال نور در مرکز
بار الکتریکی در سرزمینهای قطبی
توسط برف و رطوبت شدت میگیرد،
بود.
علت وقوع شفق قطبی خروج جرم
از تاج خورشیدی است که از طریق
مغناطیس و کمربند مربوطه ،به مناطق
قطبی هدایت میشوند.

ضرب المثل های فارسی
* زیره به کرمان بردن

زیــره از دانــه هایی اســت که در
غذا استفاده می شود بهترین زیره
هــا در کرمــان پیدا می شــود .به
همین دلیل وقتی این ضرب المثل
زیبای فارسی به کار می رود کنایه
به این می زند که کار انجام شــده
کاری است بیهوده و عبث.

* گهــی پشــت به زیــن و گهی
زین به پشت

این ضــرب المثل گاهــی به گونه
"گهی زین به پشــت و گهی پشــت
به زین" هــم کاربرد دارد و بیانگر
این اســت که لذت ها و سختی ها
ماندگار نیســتند و همواره در حال
تعویض با هم هستند .هیچ لذتی و
همچنین هیچ بدی ماندگار نبوده و
نیســت نباید دل به لذت ها سپرد
و یا از تمام شدن سختی ها نا امید
شد.

* دســت و پــای کســی را در
پوست گردو گذاشتن

این ضرب المثل فارســی وقتی به
کار می رود که فرد زودباوری را به
انجــام دادن امری تشــویق کنند و
وی بدون دوراندیشــی و تحلیل به
آن اقدام کند و به این گونه در بن
بســتی گرفتار آید .درباره ی چنین
شــخصی می گویند که :دســت و
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پایش را در پوست گردو گذاشتند
یعنــی کاری بــه او داده اند که وی
نمی داند چه کاری بکند.

* حاال من میو

این ضرب المثل فارســی در عین
حال که خیلی بین مردم جا نیفتاده
اســت ولی یکی از زیباترین ضرب
المثل های فارســی است و اشاره
دارد بــه ایــن کــه االن نوبــت من
اســت و وقت جبــران کــردن فرا
رســیده اســت .این ضــرب المثل
دارای داســتان و ریشه ای هست
کــه آن را بســیار زیبــا و بــه یــاد
ماندنــی مــی کنــد ،در توضیح این
ضــرب المثــل فارســی در دهخدا
چنین آمده است :
گربــه ای بســیار گرســنه در کنار
سفره ای شــروع به میو میو کردن
کرد ،فردی که بر ســر ســفره بود
پاره ای گوشــت برای او انداخته و
لقمه ای برای خود برداشــت ،ولی
هنوز مرد لقمه ی خــود را نخورده
بود که گربه ســهم خودش را تمام
کرده بود و میو میو از ســر گرفته
بود .بعد از چندین بار تکرار شدن
این قضیه ،مرد برخاست و گربه را
به جای خودش ســر سفره نشاند و
خود بــه حالت چارپا بــه جای گربه
نشست و گفت “حاال من میو”!!!

معما
در این تســت هوش تصویری شــما باید طــوری رابطه بین
حروف پیدا کنید تــا منطق خاصی بر این جدول حروف حاکم
باشــد .در واقع در این دســته از ســواالت هوش شما باید
عــاوه بر هــوش منطقی باال رابطه ی هندســی را نیز مد نظر
داشــته باشــید و بدانید که حروف قرار گرفته به دلیلی در
مکان خود هستند.

دادرما -راهچ و داتفه هرامشهرامش سراپ-1394دادرما -راهچ و داتفه هرامش

َش َفق ُقطبی (به انگلیسی:
 )Auroraیکی از پدیدههای
جوی کره زمین است .شفق
قطبی پدیده ظهور نورهای
رنگین و متحرک در آسمان
شب است و معمو ً
ال در
عرضهای نزدیک به دو قطب
زمین که براثر برخورد ذرات
باردا ِر ِ
باد خورشیدی و یونیزه
شدن مولکولهای موجود در
یونسپهر (یونوسفر) زمین
به وجود میآید.
شفقهای قطبی نورهای
زیبایی هستند که به طور
ً
طبیعی در آسمان دیده میشوند .که معموال در شب و در عرضهای
جغرافیایی قطبی به چشم میخورند .آنها در یونوسفر تشکیل
میشوند و در سپیدهدم قطبی قابل مشاهده هستند .در عرض
جغرافیایی قطب شمال به آنها شفقهای شمالی نیز گفته میشود
که این نام بر گرفته از نام ایزدگونه رومی سپیدهدم و نام یونانی باد
شمالی است که در سال  ۱۶۲۱توسط پیر
گاسندی روی این پدیده طبیعی گذاشته
شد .به شفقهای قطبی ،نور قطب شمال
هم گفته میشود زیرا آنها غالب ًا در نیم
کره شمالی رویت میشوند و هر چقدر
به قطب شمال نزدیک میشوید با توجه
به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی
زمین احتمال بیشتری میرود که بتوانید
آنها را ببینید به طور مثال در شهرهای

شمالی کانادا که بسیار نزدیک
به قطب هستند امکان رویت
آنها بسیار زیاد است.
شفقهای قطبی در نزدیکی
قطب مغناطیسی شمالی
ممکن است خیلی باال باشد
ولی در افق شمالی به صورت
سبز بر افروخته و در صورت
طلوع خورشید به صورت
قرمز کمرنگ دیده میشود.
شفقهای قطبی معمو ً
ال از
سپتامبر تا اکتبر و از مارس تا
آوریل اتفاق میافتند .بعضی
از قبایل کانادایی به این پدیده

آخر

درویش

* بهرام دمهری
دادرما -راهچ و داتفه هرامشهرامش سراپ-1394دادرما -راهچ و داتفه هرامش

درگذشته هاي دور يعني دهه سي خورشیدی،
همه كمبودها روي ســر اين مملكت و ملت
خراب شده بود و وضعيت اصال مناسب نبود.
يك كشــور اشــغال شــده بعد از جنگ ،بي
ســوادي و فقر ،نبود ســاده تریــن امكانات و
از طرفــي ،ديدن و يا شــنيدن وضعيت خوب
كشــورهاي ديگــر ،از نظر روحــی و روانی
مردماني ســاخته شــده بودند كه از جنبه هاي
مختلــف قابل بحث و تحليل بودند ولي آنچه
مورد نظر این بخش اســت ،وجود اشخاصي
كه با كمك هم فكران خود محيطي را فراهم
می ساختند تا براي افرادي كه كمي از آنها به
لحاظ فكري و شغلي متفاوت بودند ،جهنمي
ساخته شود غير قابل تحمل .ساده ترين كاري
كــه مي كردند ،بر روي اينگونه اشــخاص به
قولي "اســم" مي گذاشــتند .اسامی عجیب و
غریب! از ســر و وضع آنان گرفته تا تغيير نام
آنان با پسوند و پیشوند به نام حيوانات يا هزار
جور تحميل حقارت بار ديگر.
اگرچــه امــروز هم اين رســم ناخوشــایند و
بیمارگونــه رايج اســت كه بعضــی افراد که
مريض و به قولي حسود هستند ،نام و شهرت
اشخاص را به درســتي نمي برند و با تحقير و
توهين ،به خصوص در غياب آنها ســعي مي
كنند افراد را تحقیر کنند.
كسي را مي شناسم كه به دلیل همين موضوع
با خانواده اش از يزد رفت تا حداقل در غربت
مورد بي احترامي قرار نگیــرد و حداقل نام و
فامیل او را به درستی صدا کنند.
آن روزهــا در اين فصل كه مي شــد ،فقرا و
درويــش ها ،كولي ها و  ...به زمین ها و محله
88636422
های ما ســرازير مي شدند تا ســهم خود را از
كشاورزان و صاحبان منازل بگيرند .چون براي
خود حقي قائل بودند! مردم هم هواي آنها را
داشتند و سهم آنان را می دادند.
پارس نامه
در بین آنان درويشي بودكه براي خنده و گرفتن
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
سهم بيشــتر اداي بزغاله را در مي آورد .بدش
هم نمي آمد كه به او بگويند "بز" .وقتي معركه
شماره هفتاد و چهار -امرداد 1394
مي گرفت و ما بچه ها دور او جمع مي شديم و
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
بزرگترهاهمازدورنظارهگربودند،گاهلبخندي
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
روي لبان غمناكشان مي نشست .درويش وقتي
آدرس :یزد   -صفائیه   -خیابان استاد احمد آرام  -کوی استادان ـ                        جمعيــت را مي ديد كه دور او جمع شــده اند
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
تغيير حالت مي داد ،قيافه اش جدي تر مي شد
و شروع می کرد به قصه گويي .سكوتي حاكم
تلفن0351-8210881 :
مي شد و او وارد داستان مي شد.
دورنگار0351-8210879 :
یک روزی درویــش گفت :در قديم پيري با
پیام نگار09355466415 :
مريدش از بياباني مي گذشــت .گرســنگي و
صندوق پستی89195/154 :
تشــنگي آنها را تا مرز هالك شدن پيش برد.
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست .اميد خود را از دســت داده بودند كه ناگاه از
دور چيزي شبيه چادر نمايان شد .با اميدواري

به سوي آن مکان راه افتادند تا باالخره به آنجا
رسيدند .درون چادر پدر و پسر فقيري زندگي
مي كردند كه از مال دنيا بزي داشتند كه از شير
او تغذيه مي كردند
وقتي آنها بــي رمق به داخل چادر رســيدند،
صاحب بز براي آنها مقداري شــير بز آورد به
آنهــا داد تا از مرگ نجات پیــدا کردند .آنها
بعد از اســتراحت به راه خود ادامه دادند تا به
مقصد برســند .مريد در راه به پير خود گفت:
اين پدر و پســر ما را از مرگ نجات دادند چه
چيزي به آنها بدهيم تا آنها راضي باشــند .در
ميان حيرت مريد ،پير گفت :اگر مي خواهي
بــه آنها خدمت كني برگرد و آن بز را بكش.
مريد گفت :اين چه خدمتي است؟ همه هستي
آنها اين بز است .اگر او را بكشيم آنها بدبخت
مي شوند .پير گفت :تو مي داني اين دو نفر به
اين بز و شــيري كه مي دهد دل بسته اند .اگر
اين بز نباشد آنها براي پيدا كردن زندگي تازه
و پيشــرفت ،جان تازه اي مي گيرند و فعاليت
بيشتري از خود نشان مي دهند.
مريد با اكراه پذيرفت .برگشــت و شبانه بز را
كشت و بدون آنكه پدر و پسر بفهمند ،دوباره
به همراه پيــرش به راه خود ادامــه دادند تا به
مقصد رسيدند .چند ســالي در آنجا ماندند و
دوباره از همين مســير برگشــتند .وقتي به آن
محل رســيدند ،دیدن آن پدر و پســر از آنجا
رفتــه اند .بعد از طي مســافتي به شــهري آباد
رسيدند .پير جهانديده مي دانست كه اين شهر
توسط آن پدر و پسر ساخته شده است .در آن
شهر ســراغ صاحب شهر را گرفت و به اتفاق
مريدش به ديدن آنها رفتنــد .وقتي آن پدر و
پســر را در قصر خود با همه امكانات ديد ،به
مريدش گفت :حاال ميفهمي كه آن شــب با
كشتن بز چه خدمتي به آنها كردي.
درويــش در آن روز وقتــی ایــن داســتان را
تعریــف کرد ،ادامه داد :درون ما پر اســت از
"بز" نيمه جاني كه همه وجود ما را در برگرفته،
آرزوهــاي كوچــك و محــدود ،رفتارهای
بيهوده و گاه مضر ،عادت های زشت و ناپسند،
كينــه و نفرتي كه در وجود ما النه كرده اند و
هزاران هزار از این دست كه ما را از تحرك و
فعاليت و پيشرفت باز مي دارد .بیایید آنان را از
بین ببریم تا بتوانید به سمت پیشرفت و بزرگی
پرواز کنیم.
اگر چه ما آن روز عمق گفته هاي درويش را
نمي فهميديم ولي بزرگتر ها خوب فهمیدند.
امــروز مي دانم كه بزها نمي گذارند وجود ما
سرشار از عشق و محبت و زندگي شود .پس
ســعی کنیم که به همه عشق بورزیم و محبت
کنیم.
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