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  گهنباري از جنس خاطره

در كودكي عاشق مراسمهاي ديني همچون گهنبار و لرك و نان آن بودم. 

مخصوصاً گهنباري كه در منزل خودمان برگزار شود و بتوانم لذت بودن و 

روزهاي  حتي كار كردن در تمام لحظات آن را داشته باشم. آن زمان در

مختلف چهره هاي گهنبار، چندين گهنبار در محله هاي مختلف برگزار 

مي شد و رسم بود كه اقوام و همكيشان از دارا و ندار براي مراسم 

آمدند و نيازي به دعوت نبود. مادرم همواره شركت در آفرينگان خواني مي

گفت اگر حتي يك سنگ به پشت بام گهنبار را واجب مي دانست و مي

شود بيندازي نيز ثواب دارد، چه برسد خانه اي كه گهنبار در آن برگزار مي

  كه بتواني در آن شركت كني.

اصوالً مردان به دليل كمك در مراسم آفرينگان خواني به موبد، در پسكم هاي خانه و زنان در راهرو يا حتي بيرون خانه در 

ل شدن هميشه زجرم مي داد و مي انديشم كه مگر اجداد ما گهنبار را سرما و گرما و حتي باران مي نشستند و اين تفاوت قائ

البته گاهي نيز پيش مي آمد كه به علت تعداد باالي مهمانان، مردم مجبور براي داد و دهش به همگان برگزار نمي كردند؟!  

  بار افراد غريبه بروم.گهنبه مي شدند كه در راهرو و بيرون خانه بنشينند. به همين دليل چندان دوست نداشتم كه 

رسيد بعد از اتمام مراسم اوستاخواني، ابتدا لرك توسط دهموبد بين مردم تقسيم مي شد كه اغلب هم به افراد بيرون خانه نمي

وگ لو 3، 2و ما بچه ها هم كه عاشق لرك بوديم از اين لذت محروم مي شديم. بعد صاحب خانه به همه افراد شركت كننده 

گذاشتند. بعضي گهنبارها هم به نام گهنبار پولي نانها سيب زميني و پياز سرخ كرده مي داد كه گاهي روي (نان كوچك) مي

ريالي هم مي دادند. مادرم مي گفت كه اين پول بركت دارد و بايد آن  10 به هر نفر، يك سكه ،مرسوم بود كه عالوه بر اينها

  را نگه دارم.

كه هر سال انتظارش را مي كشيدم، گهنبار پنجه قديم. خاطره من از اين گهنبار به قبل از ولي اجازه بدهيد از گهنباري بگويم 

. اين گهنبار به روز پنجه اوايل امرداد برگزار مي شد 5گردد. آن روزها، اين مراسم در ساله بودم برمي 8، 7و زماني كه  40دهه 

خريده شده بود، همه ساله برگزار مي شد. يك هفته قبل سال پيش  100وصيت و سفارش اجدادمان از عايدي يك مزرعه كه 

از مراسم، كارها شروع مي شد و روز قبل گهنبار، كاركُن ها، آشپزها و نانواها مي آمدند و از صبح زود مشغول كار مي شدند. 

از هم كيشان دو عدد لووگ و نان بزرگ پخته مي شد. همان صبح زود، قصابي  400، 300پختن لووگ بود. حدود  ،اولين كار

گوسفند را مي آورد و سر مي بريد. عجيب است كه بگويم ما بچه ها عاشق اين صحنه بوديم. اما بايد بگويم كه براي آن 

كرديم زيرا كه تيزومبه (مثانه) آن به ما مي رسيد. تيزومبه را با خاكستر مالش مي دادند و مي شستند و وقتي شماري ميلحظه

  شد. بادكنك!!محبوبترين اسباب بازي ما آماده مي آن را باد مي كردند،
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با آش سيرابي (شامل سيرابي و شش، نخود و عدس و چغندر  يه جگر و دل و قلوه و قليه مولجاي همگي سبز. براي ناهار قل

گوسفندها  و كمي سبزي و گوشت دنده گوسفند، برنج و ليمو عماني) كه فوق العاده خوشمزه بودند، تهيه مي شد. بقيه گوشت

  را نيز در يك قابلمه بزرگ مي پختند.

سيرابي را خريده و با سختي آن  10- 15اما مراسم جالب براي من گيپادوزي بود. ابتدا 

شستند (زيرا در آن زمان  آب لوله كشي نبود). سپس سيرابي ها را قطعه قطعه را مي

خرد شده را درون آن ريخته كرده و برنج و لپه و پياز خرد شده و ادويه و گوشت و دنبه 

عدد آمده مي شد كه به همراه  100دوختند. حدوداً و با كمك زنان اقوام، گيپاها را مي

مقدار زيادي كلم قمري و به، آنها را درون قابلمه مسي بزرگي ريخته و روي آتش 

  كنم.پختند. واي كه هنوزم بوي اين غذاي خوشمزه را حس ميمي

ته شده و بعدازظهر در كاسه هاي مسي مي ريختند. اين براي عصرانه آش ماش پخ

كاسه آش بود را روي  8- 7ل كاسه ها را در يك سيني مسي بزرگ گذاشته و يك مرد قوي هيكل اين سيني مسي را كه شام

هر گذاشت و به همراه يك نفر كه سيني نان را به همراه داشت به درب خانه همسايگان و آشنايان مي بردند. به سرش مي

خانواده يك كاسه آش و دو عدد نان مي دادند. شام نيز به كساني كه در برگزاري گهنبار كمك مي كردند و از آشنايان بودند، 

  كله پاچه داده مي شد.

 شب قبل از گهنبار را آشپزها و نانواها همانجا مي ماندند و همه غذاها و نانها را آماده مي كردند. صبح زود نيز زنان فاميل دور

ريختند. بعد از آن هم جمع مي شدند و پس از چيدن كاسه هاي مسي، يك قطعه گوشت، گيپا، كلم و به، آبگوشت و نخود مي

 كاسه ها را مانند آش ماش به خانه همكيشاننيز از از دنبه هاي له شده در آبگوشت، يك مالقه روي كاسه مي كشيدند. اين 

  د.خيرات گهنبار بو بردند و در واقع اينمي

عصر نيز دهموبد و موبدها به همراه همكيشان از ديگر محله هاي يزد مي آمدند و بعد از اتمام اوستاخواني لرك و لووگ را  

بين مردم پخش مي كردند. من آن روزهاي گهنبار را خيلي دوست داشتم چون با افتخار مي توانستم چند بار را بين اقوام و 

  دهم كه اين گهنبار فاميل ماست. دوستانم حركت كنم و به آنها نشان

در پايان گهنبار نيز هميشه دو وظيفه مهم به من سپرده مي شد كه از انجام هر دوي آنها بي نهايت لذت مي بردم. اول اين 

مرغ آتش ريختم و همراه با سيروگ سگ و تخمرو سدو مي يكه از هر غذايي كه سر سفره بود مقداري بر داشته و در كاسه س

براي سگ مي بردم و وظيفه ديگرم اين بود كه مقداري از آتش گهنبار را در آفرينگان ريخته و به من مي دادند كه به كرده، 

  درب مهر ببرم.

  روزه فاميل و دوستان براي برگزاري گهنبار به پايان مي رسيد. 8- 7و به اين ترتيب تالش 

 نگارنده: ر.خ.
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چگونه در تربيـت فرزنـدان موفـق باشـيم؟     

 )1 (بخش

گاهي والـدين فكـر مـي كننـد فرزنـدان آنهـا رفتـار         

غيرطبيعي و نامناسبي دارند، درحالي كه رفتار كودكـان  

با توجه به سن آنها بايد مدنظر قرار گيرد، بـراي مثـال   

رفتار كودك كه اسباب بازيهايش را به اطـــراف پرت 

مي كند، غيرطبيعي نيست. اين كار ممكن است مـا را  

براي ما خوشايند نباشد، اما بدان معنـي   عصباني كند و

نيست كه كودك بي ادب شده است. براي كـودك در  

ماهگي تنها نه گفتن و يا سر او  20تا  14فاصله سني 

  فرياد كشيدن كافي نيست.

بدين گونه ارتباطي ميان شما و او ايجاد نمي شود. گاه 

نه گفتن شما بايد با نگاه خشمگينانه يا چهره عصـباني  

اه باشد. در واقـع ارتبـاط غيركالمـي بسـيار مهـم      همر

است. بسياري از مشكالت از ناحيه كودكاني ايجاد مي 

شود كه نمي دانند چه رفتاري مناسب است. پـدرومادر  

محدوديت هاي آنها را كامالً مشخص نمي كنند و يـا  

قواعد و مقررات را آن طور كه بايد بـه كـودك انتقـال    

خودآگاه چنـان محـدوديت   نمي دهند و يا به صورت نا

هاي زيادي قائل مي شوند كه كودك مي بيند بخـش  

اعظم رفتارش مورد سرزنش قرار دارد و در اين شرايط 

  بسيار طبيعي است كه ناراحت شود.

شما هر اندازه فرزندتان را دوست داشته باشيد، گه گاه 

عصباني مي شويد و خونسردي خـود را از دسـت مـي    

در عصباني كردن پدرومادر خود  دهيد. در واقع كودكان

استادند، ولي شما نبايد آرامش خود را ازدست بدهيـد و  

زود از كوره دربرويـد، بلكـه بايـد بـا رفتـاري صـحيح       

  كودك را به انجام كارهاي درست ترغيب سازيد.

  آمــــوختن نظــم و تــــرتيب اوليــــه 

بدون ترديد بـــزرگترين مشـكل والـدين بـا كودكـان     

ا، وادار كردن آنها به همكـاري و تشـريك مسـاعي    نوپ

است. وقتي كودكان شيطنت مي كنند، شـما چـه كـار    

مي كنيد و چگونه به آنها مي گوييد كه نبايد بچه هاي 

كوچكتر را كتك بزنند. بچه ها بايد بتوانند حدو حـدود  

خود را تشخيص بدهند و بدانند كه محدوديت هايي در 

ان داد بكشند، به آنهـا ناسـزا   كار است و نبايد سر ديگر

بگويند و هــر كاري بخواهند انجام دهند. شـما بـراي   

اين كه در اين راه كودك خـود را كمـك كنيـد نبايـد     

حتماً با داد و بيداد، خشــــونت و يـا كتـك او را ادب    

كنيد؛ بلكه معناي واقعـــي ادب كردن ، آمـــــوختن  

ند خـود  و درس دادن است؛ يعني اين كـه بـه فــــرز   

  بياموزيد راه بهتري انتخاب كند.

   ايجـــاد اعتمــــاد

تربيت كودك از روز تولد او شروع 

مي شود. رابطه عاطفي و سرشـار  

از عشق و محبت با كودك اسـت  

رفتـار معقـول    كه به ما امكان مي دهد او را در جهـت 

هــدايت كنــيم. شــما وقتــي نيازهــاي اوليــه كودكــان 

مـاد و اطمينـاني بـراي آنـان     رابرآورده مي سـازيد، اعت 

ايجاد مي كنيد؛ رابطه اي مبتني بر اعتمـاد و اطمينـان   

كه كودك را به اين نتيجه مي رساند كه شما صالح او 

توانند در واقع پدرومادر به سه طريق مي را مي خواهيد.

   به فرزندان خود آموزش دهند:
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    . پــرت كردن حواس كــودك:1

را از كاري كه مـي كنـد   شما مي توانيد حواس كودك 

پرت كنيد. مثالً اگر او ابراز ناراحتي مي كند، مي توانيد 

او را در آغوش بكشيد و از اتاق بيرون ببريد و يـا مـي   

توانيد به اويك اسباب بازي بدهيد. بچه ها خيلـي زود  

فراموش مي كنند كه چه مي كردنـد و خيلـي زود بـه    

مي توانيـد  شادي دوباره مي رسند. به اين صورت شما 

  با پرت كردن حواس كودك، مانع رفتار قبلي او شويد.

   . هدايت دوبـاره :2

براي پرت كـردن حـواس كودكـان نوپـا از ايـن روش      

استفاده كنيد.از آنجا كه كودك هنوز از توان و مهـارت  

كالمي مطلوب برخوردارنيسـت، بايـد آنهـا را هـدايت     

د، بلكـه در  كنيد. البته نه اين كه آنها را متوقـف سـازي  

جهت كار آنها حركت كنيد. مثالً فرض كنيـد كـودك   

شما دستش را به سمت ظرف شيريني دراز مي كنـد و  

جيغ مي كشد. اگر شما نمـي خواهيـد بـه او شـيريني     

بدهيد، مي توانيد خوردني ديگري به او بدهيـد كـه از   

آن استقبال كند. با اين رفتار شما در واقـع بـه او مـي    

كه گرسنه اي، مي توانم كمكت كـنم،  گوييد: مي دانم 

اما نمي توانم دقيقاً آن چيزي را كه مي خواهي به تـو  

   بدهم.

  گفتگــوي آمـــوزنده : .3

-از دوران طفوليت تا زماني كه كودك به مدرسه مـي 

رود، مهارت هاي فكري و جسماني او افزايش مي يابد 

و زماني فرا مي رسد كه كودكان دقيقاً مي داننـد چـه   

خواهند و حاضر نيستند كه بـه راحتـي از خواسـته     مي

هايشان بگذرند. ما بايـد بـه آنهـا بيـاموزيم چگونـه از      

چيزي كه به نفعشان نيست، دست بكشند و رفتارشان 

را تغيير دهند و نظـم و انضـباط را نيـز رعايـت كننـد.      

هنگــام طفوليــت، وقتــي فرزنــدمان گريــه مــي كنــد، 

ه هـايش را بـرآورده   بالفاصله بغلش مي كنيم و خواست

مي سازيم، اما وقتي كودكان بزرگتر مي شوند، بايد بـه  

  آنها ياد بدهيم كه رفتارشان را كنترل كنند.

لحـــــن قاطــع امـــــا بـا   

   محبـت

شما بايد به فرزند خود كمـك كنيـد تـا    

خواسته ها و نيازهايش را بشناسـد و بـه   

ازد. گونه اي صحيح خواسته هاي خـود را بـرآورده سـ   

آموختن انضباط براي راحتي پدرومادرو يا حفظ آرامش 

نيست، هرچند به اين امر نيز كمك مي كند. هدف اين 

  است، كه مهارت هاي فرزندتان را افزايش دهيد.

   اصــالح اشتباهـــات

اشتباه كردن بخشي از زنـدگي اسـت و شـما يكـي از     

بزرگترين كمك هايي كـه مـي توانيـد بـه فرزنـدتان      

اين است كه به او بگوييد مي تواند اشتباه كند و  بكنيد،

اشكالي ندارد، به شرط آنكه در مقام اصالح اشـتباهش  

  برآيد.

   به رفتار خـــودتان تــوجه كنيـد

گاهي اوقات الزم است ابتدا مشـكلي را كـه در وجـود    

خودمان است، برطرف كنيم.اگر ما براي حـل مشـكل   

توانيم از او انتظـار  فرزندمان او را كتك مي زنيم، نمي 

داشته باشيم كه براي رسيدن بـه خواسـته خـود سـاير     

  بچه ها را كتك نزند!

  گردآورنده: شهرزاد (شاهرخ) رشيدي                            
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 جشن سده 

بهمن در خانه  مهر از ماهزرتشتيان اصفهان در روز 

 را سده آيين  گرد هم آمدند و نزرتشتيان اصفها

آتش افروزي، گاتاخواني، سخنراني، . گرفتند  جشن

-و نمايش بخشي از برنامهشعرها و دكلمه هاي زيبا اجراي 

خداداد ماوندادي فرنشين بودند. همچنين هاي اين جشن 

آمدگويي به انجمن زرتشتيان اصفهان نيز ضمن خوش

و رابطه با برنامه هاي انجمن بازگ مواردي را در باشندگان

 .كرد

 جشن اسفندگان و روز زن

بهمن ماه در  29جشن اسفندگان و بزرگداشت روز زن در 

 خانه زرتشتيان به همراه برنامه هاي شاد برگزار گرديد.

 يش بين المللي اديان توحيديادومين هم

دومين همايش بين المللي اديان توحيدي به مناسبت دهه فجر در 

باسي اصفهان با حضور نمايندگان اديان توحيدي مسلمان، هتل ع

در نشست زرتشتي مسيحي، كليمي و استاندار اصفهان برگزار شد.  

 132ديد و از تعداد ارائه گر يش، مقاالت برتراهم اينتخصصي 

مقاله برتر توسط هيات داوران برگزيده شد.  كه  5 ارائه شده، مقاله

 سپهري مقام دوم را به دست آورد.در اين بين مقاله دكتر مهران 

ن، وجداـ  جامعه، انديشهـ  نگرش فراگير فردعنوان مقاله آقاي دكتر سپهري 

 آباداني در دين زرتشتي است.ـ  هنجار، توليد ـ مينو، كارـ   گيتي
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  جشن ارديبهشتگان

ور چندي از همكيشان و به همراه جشنواره خوراكي كوكو در محل خانه زرتشتيان با حض 5/2/92اين جشن در روز 

 برگزار گرديد و در پايان جشن، از باشندگان با كوكوهاي تهيه شده پذيرايي شد.

  

  گاه و ميديوزرم گاه همس پت ميديم چهره گهنبارهاي

در  همكيشان، باشندگي با گاه، همس پت ميديم گهنبارخواني چهره آيين

در  1392 و چهره ميديوزرم گاه در ارديبهشت ماه 1391روزهاي واپسين سال 

همراه با گهنبارخواني و سخنراني موبديار  اصفهان، درمهر گوهر و مهربان

  بهزاد نيكدين برگزار گرديد.
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 جشن فروردينگان 

مجتمع فرهنگي  پسين در محل 6ساعت و فروردين ماه  19مردم اصفهان جشن فروردينگان را در روز 

در كنار مراسم اوستاخواني توسط موبديار درگذشتگان  براي خشنودي روان و خسروي گرامي داشتند

به از باشندگان پذيرايي  نيزپس از مراسم  و بوهاي خوش بر آتش نهادند.عود و كندر آتش بهزاد نيكدين، 

 .عمل آمد
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  ادويه ي ايراني براي خورشت ها

  قاشق غذا خوري 1.5جوز هندي  •

  قاشق غذا خوري 1.5فلفل سياه  •

  قاشق غذا خوري 1.5فلفل قرمز  •

  قاشق غذا خوري 1زردچوبه  •

  قاشق غذا خوري 1تخم گشنيز  •

  قاشق غذا خوري 1دارچين  •

  قاشق غذا خوري 1تخم هل سبز  •

  قاشق غذا خوري 1زيره ي سبز يا سياه  •

  هم استفاده كرد. ربراي ادويه ي ماهي مي توان از پودر سي •
 

 جوجه بنيه:

  

  طرز تهيه:

سپس بكينگ پودر و جوش شيرين را اضافه مي كنيم و در حينِ زدن، زنيم. تخم مرغ را در ظرفي شكسته كمي هم مي

 را باروغن مايع را همراه آرد كم كم به مواد اضافه مي كنيم و سپس نمك و فلفل (و در صورت تمايل كمي زعفران) 

رده، در تا غلظت آن ها مانند ماست شود. در آخر، سينه مرغ را به قطعات كوچك تقسيم ك كردهمواد كامالً مخلوط 

مواد باال چرخانيده و در روغن سرخ مي كنيم. اگر براي ميگو بخواهيم از اين مواد استفاده كنيم، براي پف كردن 

  ميگوها بهتر است از كمي ماءالشعير در كنار مواد ذكر شده استفاده شود.

  مقدار  مواد الزم

  دلخواه   فيله يا سينه مرغ

  يوانل 2/1  شير
  عدد 3  تخم مرغ

  قاشق غذا خوري 2  روغن مايع
  پيمانه (ليوان) 5/1  آرد

  قاشق مربا خوري سر صاف 1  بكينگ پودر
  قاشق مربا خوري 2/1  جوش شيرين
  به ميزان الزم  نمك و فلفل

  در صورت تمايل، به ميزان كم  زعفران
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 پريچهر ماليگردآورنده: 
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       )چواژگان پارسي (بخش 

دكر مي تمنّا بيگانه ز داشت خود چه آن          كرد مي ما از جم جامِ طلبِ دل ها سال

  فربه= چاقـ 1

  سرآزاد= ـ چريك2

  بوي راد= عود ـ چوب3

  چطوري= چگونه ايـ 4

  ـ چه قيمت= چند5

  ـ چماق= گُرز، چوب دست بزرگ6

ـ چالق= تباه دست و پا7

    هديه بزرگ 

 و وشش هزاربرات باز مي كنه و توش هشتاد  حسابتصور كن برنده يك مسابقه شدي و جايزه ات اينه كه بانك هرروز صبح يك 

يكي اينكه همه پول را بايد تا شب خرج كني، وگرنه هرچي اضافه بياد ازت پس  چهارصد دالر پول مي گذاره ولي دوتا شرط داره.

هرروز صبح بانك  ول را به حساب ديگه اي منتقل كني ومي گيرند. نمي توني تقلب كني و يا اضافه پ

شرط بعدي اينه كه بانك مي تونه هروقت بخواد  جديد با همون موجودي باز مي كنه.برات يك حساب 

  كني؟ل ميو ببنده و بگه جايزه تموم شد. حاال بگو چه طوري عمر بدون اطالع قبلي حساب

  زمان.همه ما اين حساب جادويي را در اختيار داريم: 

و چهارصد ثانيه  شش هزار و شيم هشتادمي هرروزكه از خواب بيدار اين حساب با ثانيه ها پر مي شه.

تونيم به روز بعد منتقل كنيم. لحظه هايي كه زندگي به ما جايزه ميدن و شب كه مي خوابيم مقداري را كه مصرف نكرديم نمي

ن. يادت چهارصد ثانيه به ما ميد و شش هزار و روز صبح جادو مي شه و هشتاد نكرديم از دستمون رفته. ديروز ناپديد شده. هر

باشه كه من و تو فعال از اين نعمت برخورداريم ولي بانك مي تونه هروقت بخواد حسابو بدون اطالع قبلي ببنده. ما به جاي 

  .استفاده از موجوديمون نشستيم بحث و جدل مي كنيم و غصه مي خوريم. بيا از زماني كه برامون باقي مونده لذت ببريم

 

  

  ل)(بخش او آزمون لهجه اصفهاني

  جمالت زير چه مواقعي به كار ميروند؟  الف)
 

  پاسخ  پرسش  

   .براي خانواده عروس در روز عروسي ري خانواده دامادكُ  يار مبارِك پولكي عروسا اووردن زورِكي    1
  .براي خانواده داماد در روز عروسيكري خانواده عروس   خارسو بيشين رو فشفشه بزا عروسد خوشش باشه    2
3   ّرس جيگّر ديگرس ديگوقتي بخواي محبتتو نسبت به اوني كه دوسش داري نشون بدي.   ر جيگ  

 شيدا رشيدي

 نگارنده: موبديار بهزاد نيكدين

    
 

ي   
ادب

Ib
ad

a
 



  داخلي انجمن زرتشتيان اصفهان گاهنامهـ  ويستا    

  

   

 
12 

سال هفتم. شمار
ه 

ن.
ستا

ل و يكم. تاب
چه

 
1392

 

مواقعي كه كسي خيلي شلوغ پلوغ ميكنه و فعاليت داره. تاتوره   مثلي سگي تاتوره خورده ميموند    4
گياهي است كه هنگامي كه سگ آن را ميخوره دل درد گرفته و 

  هي دور خودش ميچرخه.  
  يعني طرف شبا بيداره و روزا ميخوابه.  ه چراغس آ روزا به غالغ شبا ب   5
    وقتي كسي هي مزه بريزه.  اينقد كريم پِشه بازي درنيار    6
  وقتي يه نفر شيك كرده بهش اينو ميگن.  قرِشا قاشوق كردس    7
    
  
   چيست؟ در كشيده ي آ بدون آقا و كشيده ي آ با آآآقا تفاوت ب)  
        آقا بدون مد يعني پدر - با مد روي آ يعني شوهر آقا پاسخ:  

   چطوره؟ شوهرتون ميشه مد چيطورن؟با خُبين؟آـــقادون سالم: مثال
  سالم خُبين؟ راسي آقادون حالش چيطورس؟بدون مد ميشه باباتون چطوره؟ 

  
   چيست؟ تركيب هر در گلي كلمه معناي پ)

    
  پاسخ  پرسش  

  باالي درخت   گلي درخت   1
   ها كوچه در  كوچا گلي    2
  برهم درهمو  هم گلي    3
  نوك كوه    گلي كوه  4
     
  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 رقابت سكون نداره

استراحت كند. لذا كاله ها را كنار گذاشت و  كاله فروشي روزي از جنگلي مي گذشت. تصميم گرفت زير درخت مدتي

وقتي بيدار شد متوجه شد كه كاله ها نيست . باالي سرش را نگاه كرد . تعدادي ميمون را ديد كه كاله ها را برداشته  خوابيد.

اند. فكر كرد كه چگونه كاله ها را پس بگيرد. در حال فكر كردن سرش را خاراند و ديد كه ميمون ها همين كار را كردند. او 

ها هم از او تقليد كردند. به فكرش رسيد... كه كاله خود را روي زمين پرت كند. لذا  كاله را ازسرش برداشت و ديد كه ميمون

ها را بطرف زمين پرت كردند. او همه كاله ها را جمع كرد و روانه شهر شد. سالهاي بعد نوه  اين كار را كرد. ميمونها هم كاله

كرد و تاكيد كرد كه اگر چنين وضعي برايش پيش آمد او هم كاله فروش شد. پدر بزرگ اين داستان را براي نوه اش تعريف 

چگونه برخورد كند. يك روز كه او از همان جنگل گذشت در زير درختي استراحت كرد و همان قضيه برايش اتفاق افتاد. او 

ند. نهايتا شروع به خاراندن سرش كرد. ميمون ها هم همان كار را كردند. او كالهش را برداشت,ميمون ها هم اين كار را كرد

كالهش را بر روي زمين انداخت. ولي ميمون ها اين كار را نكردند. يكي از ميمون ها از درخت پايين آمد و كاله را از روي 

 فكر مي كني فقط تو پدر بزرگ داري!!!و در گوشي محكمي به او زد و گفت :  زمين برداشت
 

 

 گردآورنده: شايان باستاني
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  Mathdoku) ( جدول متدوكويا  )Ken ken( جدول كن كن

ود و ون، رقم تكراري نوشته نشبراي حل جدول كن كن بايد در هر خانه ارقام را طوري قرار داد كه در هر سطر و هر ست

كه در قسمتهاي مختلف نوشته شده است. به طور مثال در جدول زير رابر عددي باشدچهار عمل اصلي آن نيز ب حاصل

 و بدون تكرار استفاده كرد. 6تا  1فقط بايد از اعداد 
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 گردآورنده: ميترا پشوتني زاده
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  تصويري از سالن در زمان برگزاري جشنها از نگاه نوشين

    

    

    

    

    

    

ي بينيد، سالن با تمامي المپهاي كم مصرف، صندليها، دي.جي در سمت راست، بلندگو در كنار صندليها و همان طور كه در نقاشي نوشين م

باشندگان به تصوير كشيده شده است. اميدوارم كه در نقاشي بعدي نوشين تعداد همكيشان به حدي زياد باشد كـه هـم صـندليها و هـم     

  سالن مملو از تصاوير افراد باشد.

 شتر دوست داري؟كدوم انگشت رو بي

   ).آيد (در اين آزمون انگشت شصت اولين انگشت به حساب مي

اند، اقتصاددانان خوبي هستند و  اين انگشت نماد مسائل مادي و ثروت است و كساني كه اين انگشت را انتخاب كرده: (انگشت شصت) 1انگشت شماره 

  معموالً از نظر مادي در وضعيت خوبي قرار دارند.

اي هستند و به  هاي كاري دهند، انسان اين انگشت نماد كار است و اشخاصي كه به اين انگشت اهميت بيشتري مي: (انگشت اشاره) 2 انگشت شماره

  طور كلي وجدان كاري خوب و موفقيت زيادي در كارهايشان دارند.

چيز اول  كنند، در مورد همه ي كه اين انگشت را انتخاب ميدهد. افراد اين انگشت ميزان اهميت به خود فرد را نشان مي: (انگشت وسط) 3انگشت شماره 

  دهند تا به ديگران. به خود اهميت مي

هايي احساساتي و عاطفي  كنند، انسان اين انگشت نماد محبت و عشق است و كساني كه اين انگشتر را انتخاب مي: (انگشت انگشتري) 4ماره انگشت ش

  كردن ديگران هستند. هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال

مند هستند، افرادي هستند كه به خانواده هكه به اين انگشت عالق نماد خانواده و فرزند است و كسانياين انگشت (انگشت كوچك):  5انگشت شماره 

  دهند. كلي به روابط بين افراد اهميت مي پايبند بوده و به زندگي مشترك و به طور 

     

 

 گردآورنده : فيروزه آتشبند
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 African violet (Saint      آفريقايي بنفشه

Paulia)  

سال ها قبل در يكي از نمايشگاه هاي گل و گياهي كه 

در اصفهان برگزار شده بود، (نگارنده) با بانوي هنرمندي 

 آشنا شدم كه يكي از پرورش دهندگان اصليِ بنفشه

آفريقايي در ايران و حتي در تمام دنيا بود. توسط ايشان، 

محبوب ترين گل هاي بنده با يكي از زيباترين و 

آپارتماني آشنا شدم كه گلي بود به نام بنفشه ي 

توسط انجمن بنفشه آفريقايي. اين بانوي هنرمند بعدها 

آفريقايي كتاب با ارزشي كه نگارش خود ايشان بود 

در پرورش و  من ارسال كردند كه راهنماي من براي

  نگهداري اين گياه جادويي و دلربا شد.

توسط شخصي به نام  1892اين گل در سال 

در آفريقا كشف  "والتر فون سنت پل ايلر"

سنت پوليا "شد كه به احترام او اين گل را 

)Saint Paulia("  ناميدند كه به علّت

د، در زبان شباهتي كه به گل بنفشه دار

مشهور  "آفريقايي بنفشه"فارسي به نام 

است. امروزه اين گل به علّت زيبايي خاص و با 

دارد (گل هاي رنگي در بين برگ هاي سبز  شكوهي كه

ارتماني تبديل مخملي) به يكي از مشهورترين گياهان آپ

هاي گشته است كه در ساير جهان داراي انجمن

دوستداران بنفشه ي آفريقايي مي باشد، به طوري كه 

اعضاي اين انجمن ها مرتب با يكديگر در تماس بوده از 

ه بي مانند استفاده تجربيات يكديگر در پرورش اين گيا

آفريقايي از معدود كنند. قابل توجه است كه بنفشه  مي

گياهاني است كه مي توان آن را آزاد، به وسيله ي برگ 

  تكثير كرده و از پرورش آن لذّت برد.

اگر شما هم بنفشه ي آفريقايي در خانه داريد با رعايت 

نكات زير مي توانيد هميشه و تقريباً در تمام فصل هاي 

  سال، گل هاي شاداب و زيبايي داشته باشيد.

گلدان بنفشه ي آفريقايي بايد هميشه كوچك  .1

باشد. (قطر دهانه ي گلدان بايد حداكثر 

 سانتي متر باشد.)10

حتياج به خاك ندارد، بلكه بنفشه ي آفريقايي ا .2

در مخلوط سبكي از خاك برگ و مواد آلي به 

% هوا 30% مواد آلي، 55خوبي رشد مي كند. (

 % آب)15و 

چند قطعه ي كوچك ذغالِ چوب  .3

 در ته گلدان بنفشه ي آفريقايي قرار دهيد.

آب لوله كشيِ شهري، به هيچ وجه  .4

باشد. اسبِ پرورش بنفشه ي آفريقايي نميمن

ين آب براي آبياري آن آب باران است. بهتر

در صورت استفاده از آب شهري، بهتر است 

ساعت در ظروف مسطّح و  48آب را به مدت 

درب باز قرار دهيد تا كُلُر آن تبخير شده و از 

 آن خارج شود.

درجه حرارت آب بايد مطابق با درجه حرارت  .5

درجه ي سانتي گراد) باشد.  22تا  18محيط (

 گياه صدمه مي زند. آب سرد به

براي آبياري بايد گلدان را در ظرف پر از آب  .6

قرار دهيد تا به تدريج گلدان از پايين به باال 

ياري صبح زود خيس بخورد. بهترين موقع آب

هاي جمع شده در سطح است. پس از مدتي گچ
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گلدان را خارج كرده و به جاي آن خاك 

 مخصوص برگ بريزيد.

مستقيم به نور زياد و غيرريقايي احتياج آفبنفشه  .7

ا نور كافي از المپ هاي خورشيد دارد. (ي

 فلورسنت).

آفريقايي آب  هرگز روي گلها و برگهاي بنفشه .8

 نريزيد.

آفريقايي  درجه حرارت محيط پرورش بنفشه .9

درجه ي سانتي  22تا  18بايد يكنواخت و بين 

 گراد باشد.

در  آفريقاييِ شما تقريباً با رعايت نكات فوق، بنفشه

بهتر  يه همدمچ تمام فصل هاي سال گل مي دهد و

  از گل؟

  هوشنگ باوفانگارنده: 

  

    )Footvolley( فوتوالي
بوده ولي  الواليبالمللي است كه قوانين آن مثل  ورزشي بين

با پا بازي مي شود و زماني امتياز بدست مي آيد  فوتبالمثل 
كه توپ در زمين حريف 
به زمين اصابت كند يا 
حريف مرتكب خطا شود 

لي و يا نتواند توپ فوتوا
  را برگشت دهد.

انجام شد. اين رشته در دهه  برزيلفوتوالي براي اولين بار در 
شصت ميالدي بصورت تفريحي و بدون تشكيالت خاصي در 

كه  1980يدا كرد تا سال بين مردم ساحل نشينان برزيل رواج پ
به عنوان يك رشته ورزشي محبوب رسميت پيدا كرد و داراي 

فدراسيون جهاني شد. فوتوالي براي اولين بار در سواحل 
آغاز شد و كم كم به ديگر شهرهاي برزيل انتقال  ريودوژانيرو
  پيدا كرد.

شود كه هيچگونه برخورد  فوتوالي جزو ورزشهاي محسوب مي
فيزيكي بين بازيكنان در بر ندارد. پس هر كسي مي تواند آن 

  هاي سني. را بازي كند، دختر و پسر و تمامي گروه
  خاصي دارد:اما اين ورزش نياز به شرايط 

سطح زمين بايد از ماسه يكنواخت، مسطح، هموار و يك ـ 
 30المللي ماسه بايد حداقل  شكل باشد كه براي مسابقات بين

سطح زمين نبايد ليز يا به عالوه  سانتيمتر عمق داشته باشد.
  لغزنده باشد.

متر  9×  18ـ زمين مسابقه بايد به شكل مستطيل و به ابعاد 
متر از خط  3آزاد دور زمين حداقل بايد  مربع باشد. مناطق

 5المللي منطقه آزاد بايد حداقل  اصلي باشد. براي مسابقات بين
  )واليبال ساحليمثل زمين (متر باشد. 

متر بوده و در مركز  1متر و عرض آن  9.5ـ اندازه طول تور 
ها نصب گردد. بلندي تور براي مسابقات  زمين بوسيله ديرك

  سانتيمتر باشد. 220رسمي بزرگساالن بايد 
به  بايد دكناري زمين كه محوطه مسابقه را نشان ميده ـ نوار

يمتر باشد و اگر از طناب استفاده سانت 8و حداكثر  5قطر حداقل 
  ميليمتر باشد. 30تا  20شود قطر آن بايد بين  مي

ـ زمين مسابقه محصور شده با دو خط طولي و دو خط افقي 
  است.

 180آنتن بايد از يك جنس نرم و انعطاف پذير باشد و ـ 
  ميليمتر قطر داشته باشد. 10سانتيمتر ارتفاع و 

سانتيمتر در زمين  100تا  50د بين هاي هر دو ديرك باي پايهـ .
  فرو رفته باشد.

ـ هر نوع مانع يا چيزي كه به ورزشكاران آسيب برساند بايد 
  حذف گردد.

تا  67بوده و محيط آن بين  63/0تا  56/0فشار توپ بين ـ 
 Mikasa Kickoffتوپ توصيه شده  سانتيمتر باشد. 70

SWL 310  وMikasa F5 .مي باشد  
 

  

  

  

 آرمين بهمردي
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  ري اصفهاني از شيرازيخواستگا

  آ، براي يه امري خيري همي با سرعت و گاز  اومديم از اصفهان شهري شما، شهري شيراز
  بعدي اون همه پايين باال و اون شيب و فراز  پيروي تماس قبلي و قرار مدارامون

  آ به ما هم براي خدمت رسيدن دادين جواز  كه شومام باالخره بنده رو قابل دونسين
  اومديم خواستگاري تو سروي ناز با بابام جخ  رمن آرزو و با يه خروار اميدبا يه خ

  عمرشو داد به شوما، اونم كجا؟ سري نماز  ننه مم چن سالي مرده س، خدا رحمتش كوند
  اُ دوتا دل داريم و اونم پر از سوز و گداز  آ حاال من با، بابام كه هردومون مجرديم

  تا اُوكي بدين برا وصلتي شرعي و مجاز  ، خدمتتوناومديم خونه شوما، پابوستون
  با كسوني كه وجودشون همش حرص س و آز  آدما!؟ خب نميشد با هركي وصلت بوكوند

  خودشون جنگلي و طايفه شون خرس و گراز  چندي پيش يي زني ديديم كه دور از جوني شما
  ، يه زني خوب و بسازيه زني فهيم و دانا  من مي خم زن بگيرم، يه زني پاك و با كالس
  نه چيشام دنبالي ارثس و نه دنبال جهاز  اُ درسس كه شوما پولدارين و لردين، ولي من

  كه اونم به حكمي قافيه، واسه ش كونيد لحاظ  يه خواهش از شوما دارهآ راسي اين بابام 
  سور و ساتشم فراهم شده از سير تا پياز  طفلكي بابام دلش خوشس به تجديد فراش
  كه بييم سوي شوما دوتايي با آغوشي باز  خوب ديگه، وقتي جوابس خانماي محترم

  دستي مام، عين گدا پيش شوما شدس دراز  آ خالصه چشمي اميدي ما در دستي شوماست
  پس پاشو تا مام بريم به دنبالي تنبك و ساز  ا بابا خنده شونو! انگاري هر دو راضين!

علي اصغر نجفي سراينده:  

شيراز در شاعران منبع:  

  

  تا حاال دقت كردين؟!

  

، دقيقاً اون سه تايي لغو مي شن كه خوب خوندين و نمـره اون  تا حاال دقت كردين كه اگه يه روز چهارتا امتحان داشته باشين

  يكي هم در حد المپيك ميشه!

  ت مي افته!قات دنيا تو اون يك ساعوقتي يك ساعت مي خوابيد تمام اتفا تا حاال دقت كردين كه

  سر سفره وقتي به يكي مي گي نمكدون رو بده، اول خودش ميريزه رو غذاشو بعد مي ده به تو! تا حاال دقت كردين كه

  خيلي وقتا مچمونو بگيره ولي دستمون رو ميگيره! ، خدا با اين كه مي تونههيچ وقت تا حاال دقت كردين كه

  آقايون يه معني رو ميده! "دقيقه خونه ام 5تا "خانوما و جمله  "ماده امدقيقه ديگه آ 5تا "جمله  تا حاال دقت كردين كه
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  يا گوشيتون گم نميشه يا وقتي كه ميشه حتما رو سايلنت هست! تا حاال دقت كردين كه

وقتي جدول ليگ برتر رو مي بيني شك مي كني كه جدول ليگ برتره يا جدول مندليفـه؟ آلومينيـوم،    تا حاال دقت كردين كه

  د، مس، نفت، ذوب آهن و .... واال!!!!فوال

  

        حكايت مالنصرالدينحكايت مالنصرالدينحكايت مالنصرالدينحكايت مالنصرالدين

چـراغ در بهشـت بـرايش    روزي مال داشت سخنراني مي كرد كه هر كس چند زن داشته باشـد بـه همـان انـدازه     

شود كه ناگهان در ميان جمعيت زن خود را ديد و هول كـرد و گفـت: البتـه هرگـز نشـه فرامـوش       روشن مي

  المپ اضافه خاموش.

  

  

  

  در ... فرق رفتن به آرايشگاه
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  چند نكته ورزشي براي زنان خانه دار

زنان خانه دار وقت يا تمايل چنداني براي رفتن به مراكز ورزشي ندارند ولي از آنجايي كه ورزش براي آنان الزم است در اين  اصوالً

  انه به سالمت خود نيز توجه كنند:جا با چند نكته ورزشي به آنها كمك مي كنيم كه در هنگام انجام كارهاي خ

سعي كنيد كه عضله شكمتان را منقبض كنيد به طوري كه يك نفس عميق بكشيد و سر و شانه و شكم را صاف كنيد و سپس  .1

  نفس را رها كنيد اما از شل شدن دوباره شكم جلوگيري كنيد و در همين شكل به انجام كارها بپردازيد.

  ض و جمع كنيد. به طوري كه اين ناحيه سفت و كيپ شوند.عضالت باسن و ران خود را منقي .2

  شانه ها را صاف كنيد. به طوري كه قفسه سينه وسيع و كتفها به هم نزديك شود. .3

خيلي خم نكنيد و يا در حين شيشه پاك  در حين كارهايي مانند مطالعه، ظرف شستن، جارو زدن، آشپزي و ... گردن خود را .4

ض ا نگه داريد اما آن را سفت و منقبره در راستاي ستون مهره هاسعي كنيد گردن خود را هموكردن خيلي به عقب نبريد. 

 نگيريد كه دچار خستگي شويد.

  

  ويتامين ها:

چه مصرف ويتامين هاست. اما  همه مي دانيم كه براي داشتن پوستي ايده آل مي بايست نكاتي را رعايت نماييم. يكي از نكات توجه به

صبحانه بهترين زمان براي مصرف ويتامين ها مي باشد. معموالً  مان براي مصرف ويتامين ها است؟ صبح يا شب؟وقت بهترين ز

و بايد توجه  مصرف ويتامين ها به صورت قرص يا كپسول، بهتر است همراه با يك ليوان شيرِ كم چربي يا آب گوجه فرنگي باشد.

ها ممكن است ضرر داشته لي مي گردند و مصرف غير معقول آنحفظ تعادل سلوسببِ رشد و  ويتامين هامصرف به اندازه كه  داشت

  .باشد

واحد  5000: براي پوست، مو، ناخن ها، دندان ها، چشم و ديگر اعضاي بدن مفيد است. در يك هويج بزرگ، به مقدار A ويتامين

  دارد. A احتياج به ويتامين نيز پوست خشك يافت مي شود. A ويتامين

خمير ترش، مخمر  ه، پوست و مو مفيد است. در مايه: يكي از ويتامين هاي حياتي و ضروري مي باشد و براي بهبود ماهيچB1ويتامين

  آبجو، جوانه ي گندم، تخم آفتابگردان، اسفناج، هويج، زرده ي تخم مرغ، جگر مرغ، شير گاو، سبوس برنج و سيب زميني يافت مي شود.

 ويتامين ن و پايين آوردن كلسترول مفيد است. منابع مهم آن در تن ماهي، جگر، مرغ و برنج است.: براي تسريع گردش خوB3ويتامين

C :ف ويتامينرمص C ويتامين است قبل از خواب باشد و در صورتي كه شما سيگار مي كشيد، حتماً ربهت C .اين  بيشتري مصرف كنيد

مي باشد و مقدار سرشاري از اين ويتامين را مي توان در نارنگي، ليمو، زم الجهت نوسازي سلول، ضد آلرژي و دافع سموم بدن ويتامين 

  ليمو شيرين، فلفل سبزِ شيرين، توت فرنگي و گريپ فروت يافت.

دار را و مواد آهن ،را با صبحانه E ويتامين را ازبين مي برد. E و آهن را با هم مصرف نكنيد؛ زيرا نمك آهن، ويتامين E هرگز ويتامين

  از شام مصرف كنيد. در صورتي كه پوست شما جوش دارد، از مصرف آهن خودداري كنيد.بعد 
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  دلنوشته 

  "بياري اهورامزدا"

دل نوشت تا شايد ماهي قرمز كوچكي پيدا شود و راه  درا من بنويسم، با خود گفتم دل نوشته را بايد درگفتند دل نوشته اين شماره 

  رد.گيبرودخانه را و دريا را در پيش 

موضوع اصلي و روز در جامعه ي زرتشتيان اصفهان حق عضويت و بحث و حديث فراوان درباره ي آن مي باشد؛ تا آنجا كه 

ضوع را تلفني با نماينده ي محترم ايرانيان زرتشتي، جناب آقاي دكتر اسفنديار اختياري درميان گذاشته و ايشان نيز به جاي آنكه وم

اگذار نمايند و يادآوري نمايند كه در اساسنامه ي انجمن اصفهان پرداخت حق عضويت تصويب شده و مسئله را به انجمن اصفهان و

آنچه قانون است، حتي اگر اشتباه باشد، تا زماني كه تغيير نيافته بايد اجرا شود، مرد قانون ما در پاسخ (از قول تماس گيرندگان) 

و اگر زرتشتيان اصفهان بگويند بند حق عضويت از اساسنامه حذف نكنيد.  اند در صورت تمايل مي توانيد پرداخت كنيد ياگفته

  شود، اساس نامه اصالح مي شود.

افرادي از جامعه ي كوچك استانمان با اين مورد كنار نيامده و در اين انديشه هستند كه پرداخت حق عضويت، جزيه و باج و ... 

ره اي توضيح دادم كه افراد باالي شانزده سال بايد طبق اساسنامه حق . در جمع چند نفشود محسوب مي شود و نبايد پرداخت

ما ديگر رأي هم "نديد و گفت: عضويت پرداخت نمايند تا حق رأي دادن به عنوان يك عضو انجمن را داشته باشند. شخصي خ

  "اين كه نمي شود، پس ديگر انجمن هم نداريم!"جواني كه اين را شنيد گفت:  "دهيم.نمي

ي پيگير مي شوند از نماينده ي محترم كه آيا حق عضويت بدهيم يا ندهيم و جواني در اين فكر است كه چگونه ساختمان اشخاص

  مجتمع فرهنگي ورزشي خسروي را سند دار كنند و از جناب آقاي دكتر اختياري كمك مي خواهد.

، ثبت و با تصميم مالي سرفصل جداگانه اي در دفاتر براي چندمين بار شايد الزم به توضيح باشد كه بدانيد مبالغ حق عضويت در

  گيري اعضاي هيئت مديره ي انجمن وقت، براي افراد پرداخت كننده به روش هاي مختلف هزينه مي گردد.

-اعضاي هيئت مديره در جلسه ي انجمن تصميم به برگزاري جشن و مراسمي مي گيرند و به اطالع افراد جامعه ي اصفهان مي

كنند و نيز تعداد محدودي كه كمك كارند، گله مندند كه چرا فقط ما؛ راستي ي تداركات اغلب اشخاص همكاري نميارسانند. بر

شود؟ ما كه در سراشيبي قرار گفته ايم، پس پا را از چه مي ي مار انجمني نداشته باشيم، جامعهچرا فقط ما؟ اگر نياييم، رأي ندهيم، اگ

  و هرچه باداباد.اميد خودت بگوييم  ريم و خدايا بهروي ترمز بردا

هم چنان پابرجا باشد، ياري كنيد تا نيز به اميد اين كه دل نوشته ها، دل نشين باشند و ديگر جا براي گله گذاري باقي نماند و ويستا  

                                                                        هم چنان استوار بمانيم.
 خداداد ماوندادينگارنده: 
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  ام نوروزي رياست محترم انجمن زرتشتيان اصفهانپي

سال گشت زمان را به همراه شكوفه هاي همازوري و يكدلي از طرف جامعه زرتشتيان استان اصفهان به همه شادباش 

مي گويم و آرزو دارم گفتگوها در همايشهاي انجمنها و نهادهاي زرتشتي براي سال پيش رو از جوي آب و خانه خرچنگها 

ضويت فراتر رود و به جوانان و مسائل جمعيتي بپردازد. كه آب در جوي مي رود و خرچنگها خود سرو و حق ع و درخت

  خانه مي سازند و درخت سرو دوباره مي رويد و مردم خودشان با حق عضويت كنار مي آيند. 

  به فكر باشيم كه جامعه بدون جمعيت همانند سفره بي نان است كه به دورش مي اندازند.

 خداداد ماوندادي

 رئيس انجمن زرتشتيان اصفهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ته سخنته سخنته سخنته سخن

بود. در ديداري، پسر فرزانه اي به او  روزي روزگاري پهلواني بود كه همه پهلوانان ديگر را بر زمين زده بود و پهلوان پهلوانان شده

و گفت: تو كه همه پهلوانان را بر زمين زده اي و پهلوان پهلوانان شده اي آيا تا به حال شده كه دست كسي را بگيري و از زمين بلند كني؟ 

 پهلوان ما از دادن جواب شرمنده شد.

اصفهان و حومه (شاهين شهر) است. آيا ما كه در همه موارد،  روي ته سخن امروز با خود ما جماعت زرتشتيان خوب و صميمي ساكن

حتي انتقاد سازنده كردن، پهلوان هستيم و مرتب مي گوييم كه چرا گاهنامه ويستا مرتب در هر شماره الغرتر مي شود، چرا فواصل 

به موقع اعالم و اجرا نمي شود، چرا در  انتشار گاهنامه ويستا مدام بيشتر مي شود، چرا جشنها مرتب برگزار نمي شود، چرا برنامه ها

گنجه بازه، چرا دامنت درازه؟ كه اغلب درست و به جا نيز هست (البته به غير از دو مورد آخر)، آيا شده كه دست ياري هر چند 

ني و كوچكي به طرف جوانان پرشوري كه خوشبختانه روز به روز حضور بيشتري در انجمن زرتشتيان اصفهان و برنامه هاي دي

اجتماعي وابسته به آن دارند، دراز كنيم و در كارهاي بزرگ و سنگيني كه انجام مي دهند، ياورشان باشيم؟ البته همه جماعت در مواقع 

و موارد مختلف يارو ياور يكديگر و دست اندركاران بوده اند كه جاي كمال تشكر را دارد و اگر بنده انتقاد سازنده اي مي كنم طبق 

  د جدي نگيريد!معمول زيا

ايدون باد     

 هوشنگ باوفا
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  يار نيكدينموبد گفتاري از

  از كجا آمده ام    آمدنم بهر چه بود

پرسشي كه همه ي ما انسان ها از خويشتن مي پرسيم؛ اينجانب بهزاد نيكدين پاسخ اين پرسش را اين گونه كنكاش كرده ام كه ما از طبيعت 

بيعت باز مي گرديم. جسم انسان ها از چهار آخشيجِ (عنصر) آب، باد (هوا)، حرارت و خاك، و روان انسان از انرژي تمامي اين آمده ايم و به ط

و آخشيج ها تركيب شده است كه باعث حركت و پيشروي مي باشد. اين انرژي در تمامي خلقت وجود دارد و انسان، اين خلقت بي همتا، با نير

او نهادينه شده است اختيار و آزادي دارد كه چگونه از اين آخشيج ها استفاده كند. در راه درست و پيرو قانون  و انديشهو انرژيي كه در خرد 

دهد جهت شادماني و بالندگي حركت مي اشا كه راستي و نظم طبيعت است يا اين كه برعكس آن. اگر راه اشا را پيشه كند جسم و روان را در

- د. حال مي پرسند پس از مرگ چه ميكار گيرد جسم و روان را در جهت پريشاني افسوس و ناراحتي دگرگون مي كن و اگر وارونه آن را به

اي دگر، و آغازي شود؟ مرگ پايان نيست، آغازي است براي تبديل اين انرژي ها و آخشيج ها كه براي جسم و روان ما تركيب شده، به گونه

پذيرد. تمامي مولكول هاي تركيب شده در جسم و روان ما آزاد ه معني بهشت و جهنم واقعيت ميبراي حركت و زندگي ديگر. اين جاست ك

ا گشته و اگر درستكار باشيم اين مولكول ها و انرژيها در جاي مناسب و نيك آغاز مي يابد و اگر بد باشيم اين آخشيج ها در جاي بد آغاز ر

رك و شعور دانش دارند؛ اگر جلوي يك مولكول آب شادي كني، او هم شاد مي شود و شروع مي كند. علم ثابت كرده كه مولكول ها هم د

اي زندگي كنيم كه انرژي و مولكول هاي تركيب شده در جسم و اگر ناشادي كني آن هم همين گونه خواهد بود. پس بايسته است به گونه

  بد ادامه دارد.روان خويش را به جاي خوب و نيك در طبيعت رها سازيم و اين چرخه تا ا

  ايدون باد ايدون ترج باد

  موبديار بهزاد نيكدين

        ان ايرانان ايرانان ايرانان ايرانطرح جمع آوري اطالعات مشاغل زرتشتيطرح جمع آوري اطالعات مشاغل زرتشتيطرح جمع آوري اطالعات مشاغل زرتشتيطرح جمع آوري اطالعات مشاغل زرتشتيدرباره درباره درباره درباره     اطالعيه كانون دانشجوياناطالعيه كانون دانشجوياناطالعيه كانون دانشجوياناطالعيه كانون دانشجويان

با . چندي پيش كانون دانشجويان زرتشتي بر آن شد تا كتابي با نام كتاب اول شامل اطالعات تمام مشاغل زرتشتيان ايران چاپ و منتشر كند 

توجه به رشد روز افزون مشاغل زرتشتي و كندي به روز شدن راهنماهاي مشاغل، ما تصميم گرفتيم تا با سرعت بخشيدن به اين روند و 

به همچنين تهيه يك راهنماي جامع و كاربردي در راستاي رفع نياز جوانان جامعه براي يافتن كار نزد همكيشان خود و نياز ساير افراد جامعه 

 .گامي مثبت برداريم اطالعاتي براي يافتن افراد ارائه دهنده خدمات مورد نياز آنها يك منبع

گردد.از همكيشان گرامي مي اخت افراد از مشاغل جامعه مي شود بلكه باعث حمايت و رشد مشاغل زرتشتي نيزنچنين اقداماتي نه تنها باعث ش

ما را در تهيه  "kdz_ketabeaval@hotmail.com"الكترونيك خواهشمنديم تا با ارسال مشخصات شغل خود به سامانه پست 

  بانك اطالعاتي هرچه كامل تر ياري كنند. 

الزم به ذكر است كه  همچنين با ارائه پيشنهادات و انتقادات خود در اين زمينه، از طريق اين پست الكترونيك راهنماي ما در اين مسير باشيد.

 امين سال زرتشتي چاپ و در اختيار حاضران در اين مراسم قرار گرفت. 3750داشت نسخه اوليه كتاب اول در مراسم گرامي

تا در ادامه اين نويد را مي دهيم  كه با همكاري هرچه بيشتر هازمان زرتشتي برآنيم تا جمع آوري اطالعات مشاغل زرتشتيان سراسر ايران را 

ين كتاب چاپ و در تمامي شهرها در اختيار زرتشتيان قرار بگيرد. با توجه به اينكه پايان ارديبهشت ماه به پايان برسانيم و با شروع تابستان ا

يافت ميگردد فقط براي چاپ كتاب وكمك به جامعه زرتشتي ؛ هزينه اندكي كه درقبال چاپ اطالعات دريك ارگان خيرانديشي استكانون 

  شود.مي استفاده
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  ها دهش

  به بودجه كميسيون انجمن زرتشتيان اصفهانريال بابت كمك  000/100      خانم بانو طوطي

  نيازمنديها

  تعدادي ميز بزرگ و صندلي براي خانه زرتشتيان

  تعدادي روانداز يا پتو مسافرتي

  كمك به هزينه ايزوگام سقف خانه زرتشتيان و هود آشپزخانه سالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  اندبا انجمن همكاري كرده حق عضويتاسامي كساني كه در پرداخت 

  ده خسرو بهمرديخانوا
  1391و  90سال 

  1392سال مهر تا پايان 

        ريالريالريالريال    2222////300300300300////000000000000

        ريالريالريالريال    1111////000000000000////000000000000

  خانواده روانشاد شاپور كامه
  1391و  90سال 

  1392تا پايان سال 

        ريالريالريالريال    500500500500////000000000000

        ريالريالريالريال    480480480480////000000000000

  خانواده خداداد ماوندادي
  1391ماه پايان سال  5

  1392تا پايان سال 

        ريالريالريالريال    400400400400////000000000000

        ريالريالريالريال    960960960960////000000000000
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  داخلي انجمن زرتشتيان اصفهان گاهنامهـ  ويستا    
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  خانواده مهران بهروزي
  1391ماه پايان سال  5

  1392ماه آغازين سال  6

        ريالريالريالريال    500500500500////000000000000

        ريالريالريالريال    600600600600////000000000000

  خانواده هرمزديار خادمي
  1391ماه پايان سال  5

  1392تا پايان سال 

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000

        ريالريالريالريال    480480480480////000000000000

  خانواده شهرام رشيدي
  1391ماه پايان سال  5

  1392ماه آغازين سال  6

        للللرياريارياريا    400400400400////000000000000

        ريالريالريالريال    500500500500////000000000000

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  1391ماه پايان سال  5  خانواده رامين رستمي

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده پيمان سردار

        ريالريالريالريال    300300300300////000000000000  "  خانواده بهمن آتشبند

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده سام آباداني

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده ساسان خدايي

        ريالريالريالريال    300300300300////000000000000  "  خانواده كيخسرو توكلي

        ريالريالريالريال    100100100100////000000000000  "  اد شاگشتاسبيفرش 

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده هوشنگ باوفا

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده فرهنگ سردار

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده كيوان كيانفر

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  خانواده خدارحم افشاري

        ريالريالريالريال    300300300300////000000000000  "  خانواده كيخسرو كيانفر

        ريالريالريالريال    400400400400////000000000000  "  خانواده شاهرخ رشيدي

        ريالريالريالريال    200200200200////000000000000  "  ه شاهرخ پورمستدامخانواد

        ريالريالريالريال    400400400400////000000000000  "  خانواده مهربان رستمي

        ريالريالريالريال    400400400400////000000000000  "  خانواده كورش كرماني

        ريالريالريالريال    300300300300////000000000000  "  خانواده منيژه گنجي

  بدينوسيله از خانواده هاي ياد شده سپاسگزاريم و منتظر همكاري كليه همكيشان استان اصفهان مي باشيم.

رساند كه نشريه ويستا آماده درج افتخارات و مقام هاي كسب نوسيله به اطالع كليه همكيشان ميبدي  

ديگر همكيشان بوده و به وجود شما در جامعه به  شده شما همكيشان عزيز جهت آگاهي رساني به

به خانم ميترا پشوتني زاده، ما  خود ارائه لوح و مدرك افتخار با مايل لطفاًخود مي باليم. در صورت ت

 با سپاس فراوان      را از افتخارات خود آگاه گردانيد.

 سردبير ويستا


