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ن باختگان
چهارمين دوره پيكارهاي جام جا

برگزارى سي و 

گهنبار در قاب دوربين
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روزهاي زيارت پير ناركي با برگزاري 
بيست و هشتمين جشنواره آموزشي و 
فرهنگـي و تقدير از دانـش آموزان 

نمونه و موفق برگزار مي شود.
بنا بر اعالم انجمن زرتشــتيان تفت وتوابع 
يزد ،شــرايط پذيرش در اين جشــنواره به 

اين شرح است  :
 دوره ابتدايــى از پايــه هــاى اول تا پنجم 
كــه در كارنامه توصيفى آنهــا براى تمام 
دروس در هــر دونوبت خيلى خوب درج 
شــده باشــد و پايه ششــم با معدل كل از 
19(توجه : بــراى پايه هاى چهارم و پنجم 
دومــورد امتياز خوب بــراى دروس قابل 

ارفاق است.)
پايــه هفتــم دوره اول دبيرســتان و ســوم 

راهنمايى با معدل كل از 19
دانــش آمــوزان متوســط اول نظــرى تا 
چهارم(پيــش دانشــگاهى) بــا معدل كل 

از 18 وهنرجويــان ســال هاى دوم ســوم 
هنرســتان بــا معــدل كل از 17 پذيرفتــه 
  93-92 سراســرى  كنكــور  شــدگان 
دانشــگاه هــا و مراكز آمــوزش عالى در 
كاردانى،كارشناسي،كارشناســى  مقاطــع 

ارشد،دكترا و فوق دكترا.
مــدارك مورد نيــاز براى دانــش آموزان 
تصويرهــاى كارنامه كامــل كامپيوترى با 
مهر وامضا مســئول آموزشگاه وبرگ اول 
شناسنامه با يك قطعه عكس مناسب و براى 
دانشجويان تصوير معتبر كارت دانشجويى 
وبرگ اول شناســنامه با يك قطعه عكس 
همراه با گواهى اشــتغال به تحصيل در ترم 

هاى سال تحصيلى 92-93.
بنــا بر برنامه ريزي صورت گرفته مراســم 
از ساعت 6 پســين روزشانزدهم امردادماه 
آغــاز مي شــود و بخــش پايانــي برنامه، 

اهداى جوايز خواهد بود .

امسـال نيـز همچون سـاليان ودهه 
هاى گذشته در روز اورمزد روز از 
ماه امرداد، زرتشتيان مزرعه كالنتر 
در يـزد ،هنگامـه برآمـدن آفتـاب 

همزمان با روشـن شدن  آتش 
برفـراز آتشـكده  ايـن روسـتا 
،بـر بام ها آتـش افروختند و با 
بردن بخشـى از آن به آتشكده 

،همازور شدند.
اين مراســم كــه در اصطالح محلى 
آن را "تــش بــوم" مــى گويند در 
بامــداد اورمزد روز برگزار شــد به 
گونه اى كــه مردمان با پخش نواى 
دف و نــى از آتشــكده از خــواب 
برخاســتند و با خواندن اوستا  بر بام 

ها رفتند. از روز قبل هيزم و عود و برخى 
ها ميــوه هايى چــون هندوانــه و خربزه 

آمــاده كــرده بودنــد.

بــا پايــان اوســتا، آتــش بر فــراز برج 
آتشــكده روشــن شــد و همه مردم بر 
پشــت بام ها به نشــانه بدرقــه فروهرها 
آتش افروختند.ميــوه ها را قاچ كردند 

و عــود و كندر برآتش نهادندوســپس 
با بردن آن به آتشــكده بــا هم هم بهره 

شــدند. 

آييــن پنجى ســاليانى اســت كه توســط 
مردمان روستاى مزرعه كالنتر با شادمانى 
وگهنبــار خوانــى و برگزارى مســابقات 
ورزشــى برگزار مى شود. امســال نيزاين 
آييــن با برگزارى مســابقات مختلف 
ورزشــى و اهداى جوايز بــه نفرات 
برتر مسابقات همچنان دانش آموزان 
موفق و نمونه برگزار شــد.در بسيارى 
از خانــه ها گهنبار خوانده شــد و در 

همه خانه ها     باز    بود.
در تقويم قديم ايرانى به دليل محاسبه 
نشدن روزهاى كبيسه ،جشن سال نو 
به اين روزها مــى افتاد كه با اصالح 
تقويــم و محاســبه روزهاى كبيســه 
نوروز مبنا قرار گرفت. پنجى يادگار 
آن روزهــا و فرصتى بــراى همازورى و 
ديدار اســت كــه تنها در مزرعــه كالنتر 

برگزار مى شــود.

سـى و چهارميـن دوره پيكارهـاى 
جـام جان باختگان، روزهاى ششـم 
تـا دهـم امردادمـاه در همايشـگاه 
مـاركار تهرانپارس برگـزار خواهد 
شد.در آئين قرعه كشى اين پيكارها 
كه در تـاالر لعل نوذر جمشـيديان 
برگزار شـد رقابتهاى تيمى بسكتبال 
، واليبـال ، فوتبـال و رقابـت هاى 
انفرادى تنيس روى ميز ، شـطرنج و 

بدمينتون گروه بندى شد .
براســاس نتايج قرعه كشــي ،رقابت هاى 
بســكتبال امســال در ســه بخش آقايان با 
حضورچهار تيم اميد نرســى آبــاد ، اميد 
فروهر ، ســازمان وباشگاه جوانان زرتشتى 
يــزد و مزرعه كالنتر برگزار خواهد شــد 
كــه به صورت دوره اى بــا يكديگر بازى 
خواهند كرد. در رده بانــوان نيز چهارتيم 
حضــور دارند. زرگان 2 ، اردشــير همتى 
كرمان ، زرگان 1 و يسنا چهار تيم اين رده 
هستند. رشته بسكتبال سه نفره نيز با هشت 
تيم در دوگروه چهار تيمى برگزار خواهد 
شد . يسنا 2 ، آتشين ، اردشير همتى كرمان 
و اميد فروهر ، نرســى آباد ، ياران مزرعه 
كالنتر ، اشــا و يسنا 1در اين رشته شركت 

كرده اند.
رقابــت هــاى فوتبــال هم در ســه رده 
بزرگســاالن  و  نوجوانــان   ، نونهــاالن 
پيگيــرى خواهد شــد. در رده نونهاالن  
ســه تيم آرمان تفت وتوابع ، اميد تفت 
وتوابــع و آتريــن حضور دارنــد. رده 
نوجوانــان بــا حضــور پنج تيــم آرمان 
 ، ، آتريــن  اهرســتان   ، تفــت وتوابــع 
نيلوفر رســتم باغ (روانشــاد رستم گيو) 
واردشــيرهمتى كرمــان پيگيرى خواهد 
ســال  هماننــد  بزرگســاالن  رده  شــد. 
هاى پيشــين با تعــداد بيشــترى برگزار 
خواهد شــد. يــازده تيم : نيلوفر رســتم 
باغ ، آتريــن 2 ، ياران ، اردشــيرهمتى 
، اهرســتان ، ايزد و آتريــن 1 ، منتخب 
زرتشــتيان تهران ، آرمــان تفت و توابع 
، يــاران هوشــنگ ماندگاريــان و جان 
كننده  برگزار  باخته جمشيد گشتاســبى 

رده بزرگســاالن هســتند.
مســابقات واليبال نيــز در دو رده بانوان و 
آقايــان برگزارمــى شــود. در رده آقايان 
هفــت تيــم  ســازمان وياشــگاه جوانــان 
زرتشــتى يــزد ، آدريان بــزرگ ، نميران 
،فروهر، اشــتاد مريم آباد ، منتخب تهران 

و FIVB در دو گــروه با يكديگر رقابت 
خواهند كرد. بانوان نيز با شــش تيم  ياران 
آرمين ، اردشير همتى كرمان ،آرين ، گرد 
آفريد ، پارســه شــيراز و آدريان  پيگيرى 

مى شود.
پيكارهاى بدمينتون در رشته هاى انفرادى 
و دوبل ميكس در رده هاى بزرگســاالن ، 
نوجوانان و نونهاالن آقايان و بانوان برگزار 
خواهد شــد. در اين رقابتها 46 ورزشكار 
در انفــرادى آقايــان ، 24 ورزشــكار در 
انفرادى بانوان و 26 ورزشــكار در رقابت 
هــاى مختلط ميكس به پيــكار با يكديگر 

خواهند پرداخت.
رقابت هاى شــطرنج جام سى و چهارم نيز 
با حضور 33 ورزشكار در رده بزرگساالن 
و 27 ورزشــكار در رده نوجوانان برگزار 
مى شود. تنيس روى ميز نيز در رشته هاى 
انفرادى و دوبــل بانوان و آقايان با حضور 
نزديــك به 70 ورزشــكار برگزار خواهد 

شد .
جام ســى و چهــارم ، پيكارهاى دوچرخه 
ســوارى ، شــنا و دو وميدانــى نيزخواهد 
داشت كه شــركت كنندگان در روزهاى 

برگزارى مسابقات مشخص خواهد شد.

روزهاى زيارت پير ناركى در راه 
است و امســال قرار است به روال 
ساليان گذشته در روز آخر زيارت 
از دانــش آمــوزان و دانشــجويان 
ممتاز ونخبه زرتشــتى تجليل شود. 
پير  فرهنگى  برگــزارى جشــنواره 
ناركــى اين ســال هــا انگبزه قوى 
براى حضور بسيارى از خانواده ها 
،به ويژه جوانان و نوجوانان شــده 
است.به گونه اى كه از خوردادماه 
اخبار چگونگى برگزارى و ارسال 

مدارك پيگيرى مى شــود. 
معنــاى  هميشــه  زيــارت  روزهــا 
خاصى داشــته اســت. نياكانمان با 
ســختى بســيار راه مــى پيمودند و 
اين چند روز را بــا اتراق در خيله 
هــا به نيايش و ديدنى و همراهى با 
اما امروز مفهوم  هم مى گذراندند 
زيارت نيز تغيير كرده است. امروز 
هركس هر زمان كه بخواهد سوار 
اتومبيلش مى شــود و راه در پيش 

مــى گيــرد . 
ايــن روزهــا وجــود خيلــه ها هم 
ديگــر خيلى معنا نــدارد و اينگونه 
روزهــاى خاص  اگــر  كه  اســت 
زيــارت بــه تعطيلى و آخــر هفته 
نخــورد جمعيتى هم خودشــان را 
ملزم بــه رفتن نمى داننــد. در اين 
ميان امــا بايد انديشــه ديگر كرد. 

انديشــه نو شــدن. 
هاى  برگــزارى جشــنواره  شــايد 
در  هنــرى  و  فرهنگــى  مختلــف 
زيارتــگاه ها به ويــژه در روزهاى 
زيــارت حكايت نو شــدن باشــد. 
اينكه جوانــان و نوجوانــان ما در 
كنار خانواده هــا به عزم زيارت و 
شــركت در جشــنواره راه زيارت 

در پيــش گيرنــد.
برگزارى  مخالف  برخــى  چه  اگر 
هر مراســمى در روزهــاى زيارت 
هســتند و آن را مانعى بر ســر يك 
زيــارت با اخــالص مــى بينند اما 
مى توان با كمى چشــم پوشــى و 
و حضور  همراهى  اهميــت  درك 
را جدى  هــا  برگزارى جشــنواره 

گرفــت.
جام پنجى مزرعــه كالنتر رويكرد 
ديگرى در اين زمينه اســت .فارغ 
برگزارى  فلســفه  موافق  اينكــه  از 
آن باشــيم يــا نباشــيم، بهانــه اى 
اســت براى گردهمايى، شــادى و 
باز بــودن درهاى بســته خانه ها و 
روبيــدن غبارهاى شــايد يكســاله 

وگاه بيشــتر . 
واقعيت اين است كه جامعه ما بيش 
از پيش به گردهماييها،شــادى ها و 
همراهى هــا نيــاز دارد و برگزارى 
زيــارت  زمــان  در  هــا  جشــنواره 
زيارتگاه ها و حتى زمان هاى ديگر 

مى تواند گامى در اين راستا باشد.
پــس بياييم با همفكرى در طراحى 
هنرى،  فرهنگــى،  هاى  جشــنواره 
همچنيــن  و  ورزشــى  و  دينــى 
اينگونه  برگــزارى  در  مشــاركت 
برنامــه هــاى شــاد و آموزنــده با 
انجمن ها و افراد متولى، در هرچه 
پربارتر كــردن بيش از پيش برنامه 

هاى زيارت گاه ها بكوشــيم.

 همزمان با آخرين روز زيارت پير ناركي

جشنواره آموزشى فرهنگى ناركى برگزار مى شود 

آتش پنجى افروخته شد

برگزارى سي و چهارمين دوره پيكارهاي جام جان باختگان

زيارت وبرگزارى 
جشنواره ها
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سـى و چهارميـن دوره پيكارهـاى 
جـام جان باختگان، روزهاى ششـم 
تـا دهـم امردادمـاه در همايشـگاه 
مـاركار تهرانپارس برگـزار خواهد 
شد.در آئين قرعه كشى اين پيكارها 
مـاركار تهرانپارس برگـزار خواهد 
شد.در آئين قرعه كشى اين پيكارها 
مـاركار تهرانپارس برگـزار خواهد 

كه در تـاالر لعل نوذر جمشـيديان 
برگزار شـد رقابتهاى تيمى بسكتبال 
، واليبـال ، فوتبـال و رقابـت هاى 
انفرادى تنيس روى ميز ، شـطرنج و 

بدمينتون گروه بندى شد .
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20 نفـر از نوجوانـان زرتشـتي 
زاده در جشـن سـدره پوشـي 
همگانـي با پوشـيدن سـدره و 
بسـتن كشـتي به جمع بهدينان 
پيوسـتند و به عنوان زرتشتي با 
آرمان هاي اشوزرتشت پيمان 

بستند.
 در دو مراســم جداگانــه در 
شــهرهاي كرمــان در تيرمــاه 
جشــن هــاي ســدره پوشــي 
همگانــي برگزار شــد. در ن 
 12 نخســتين جشن،پنجشــنبه 
زرتشتى  نوجوان  تيرماه هشت 
زاده با مراســم سدره پوشى با 
حضور همكيشــان و در سالن 
شــادروان رشــيد نيك بخش 
باغچه بــوداغ آبــاد كرمان به 

جمع بسته كشتيان پيوستند.
در ايــن مراســم كه به رســم 
چند دهه قبل برگزار شد تمام 

دانش آموزان مقطع پنجم دبســتان با 
يك مراســم ساده و معنوي، به جمع 
بســته كشتيان پيوســتند. اين جشن با 
خواندن ســرودهاى گاتها آغاز شد 

وســپس هشــت نفــر از نوجوانان با 
موبــدان و بــا اواز دف و بوي كندر 

وارد سالن شدند. 
موبدان با آيين اوســتا خواني مراسم 
كردنــد.  آغــاز  را  پوشــى  ســدره 
كشــتي را به كمر نوجوانان بستند و 

تندرستي را برايشان خواستار شدند. 
در اين مراسم،موبد مهرزاد كاويانى 
به اهميــت آموزش دينى پرداخت و 
ســيروس نيك بخش رئيس انجمن 

زرتشتيان كرمان از برگزار كنندگان 
اين مراسم قدردانى كرد. 

دكتــر اســفنديار اختيــارى  نماينده 
زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي 
نيــز در ايــن مراســم با شــادباش به 
نوبسته كشتيان به فلسفه مراسم سدره 
پوشــى به خصوص هنگامى كه 
به صورت همگانــى برگزار مى 

شود، پرداخت. 
مراسم با اهداى لوح و پيشكشي 
براي قدرداني بــه موبدان همراه 
در سدره پوشى همگانى، نو بسته 
كشتيان و معلمان دينى ادامه پيدا 
كرد. در پايان نيز از باشندگان با 

شيرينى و آش پذيرايي شد.
همچنين در مراســم ديگري كه 
توسط كميسيون دينى زرتشتيان 
اســتان يزدبرگزار شد،12 تن از 
دانش آموزان سدره پوش شدند.
اين آيين  با حضور همكيشــان، 
دكتــر اســفنديار اختيــارى نماينده 
ايرانيان زرتشــتى و اعضا و روســاى 
انجمن هاى زرتشتى يزد آدينه بيستم 

تيرماه برگزار شد.

در دو مراسم جداگانه سدره پوشي همگاني

20 نفراز نوجوانان به جمع بهدينان پيوستند

از ســوى انجمن زرتشــتيان تهران ، 
وضعيت اســتفاده از ســرويس رفت 
و برگشــت دانش آمــوزان مدارس 
زرتشــتى تهران براى سال تحصيلى 

94-93 اعالم شد.
ايــن موضوع كــه هرســاله از موارد 
پرچالش هيئــت مديره انجمن بوده،  
امســال زودتر از هميشه مورد بحث 

و بررســى قرار گرفــت و در نهايت 
مقرر شــد تا دانــش آموزانى كه در 
ســال تحصيلى 94-93 در مسيرهاى 
متعــارف از ســرويس مينــى بوس 
استفاده مى كنند ، هزينه اى نپردازند.
مــراد ملك پــور مســئول دبيرخانه 
انجمــن زرتشــتيان تهــران ، گفت : 
دانش آموزانى كه تمايل به اســتفاده 
نقليه ديگرى  از وســائل 
از جملــه تاكســى و ون 
دارنــد ، مى بايســت از 
طريق انجمن هزينه هاى 
مربوط به اين نوع وسائل 

را بپردازند.
خدمــات  كميســيون 
انجمن زرتشــتيان تهران 
زمــان نامنويســى دانش 
آموزان براى اســتفاده از 

ســرويس مدارس زرتشــتى در سال 
تحصيلى 94-93 را اعالم كرد.

مطابق اعــالم اين كميســيون دانش 
آمــوزان عالقمنــد اســتفاده از اين 
ســرويس ها مى توانند بــا در همراه 
داشــتن يــك قطعــه عكس پشــت 
نويســى شــده حــاوى مشــخصات 
خــود و تكميل فرم مربــوط به نامن 
ويســى از تاريخ پانزدهــم امردادماه 
تا پايان ســاعت ادارى بيست وپنجم 
شــهريورماه بــه دبيرخانــه انجمــن 
مراجعــه و نســبت به ثبت نــام اقدام 

نمايند. 
اين كميســيون بــراى برنامــه ريزى 
از دانــش  دقيــق مســير سرويســها 
آموزان وخانواده هاى آنان خواسته 
تا حتما در زمان اعالم شده ، مراحل 

نام نويسى را انجام دهند. 

*"شـيرين خوبچهر" رئيس كميته ورزش هاى 
همگانى اقليت هاى مذهبى شد     

بــا حكم علــى مجدآرا، رئيس فدراســيون ورزشــهاى 
همگانى، شيرين خوبچهر، به عنوان رئيس كميته ورزش 

هاى همگانى اقليت هاى مذهبى منصوب شد.
شيرين خوبچهر كه در حال حاضر مدير مجموعه آدريان 
بزرگ تهران و مسئول گروه ورزشى ورهرام است،گفت 
:از اهداف ما در اين كميته، تشويق مردم به مشاركت در 
ورزش هاي همگانى و ايجاد روحيه نشــاط و ســالمتى 

براى اقشار مختلف در جامعه است.
خوبچهر افزود: با توجه به اينكه، قشر عظيمى از جوانان 
و نوجوانــان به ســمت ورزش حرفــه اى رو مى آورند، 
ســعى داريم با كمك انجمن هاى مختلفى كه زير نظر 
فدراســيون ورزش هاى همگانى مشــغول به كار هستند 
و مردم نيز با آنها بيشــتر آشــنا هســتند، فعاليت خود را  
گسترش داده و غير از رشته هاى بسكتبال، پرتاب وزنه، 
داژبال، دوچرخه ســوارى و ...، رشــته هــاى ديگرى را 

نيزمدنظر قرار دهيم.
وى ادامه داد:  قرار است با ايجاد كميته هاى مختلف در 
اقليت هاى مذهبى، در جريان مراســم مختلف مذهبى، 

جشنواره ها و مسابقات متنوعى را برگزار نماييم.
*سردفتر ازدواج زرتشتيان يزد منصوب شد   

موبد مهربان آفرين طى حكمى به سمت سردفتر ازدواج 
زرتشتيان در يزد منصوب شد. 

اين حكم از سوى احمد تويســركانى معاون رئيس قوه 
قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد وامالك كشور صادر 
شده است و بنا براين حكم از اين پس موبد مهربان آفرين 

، اجازه ثبت ازدواج هاى زرتشتيان را خواهد داشت.
كانـون  اردوى  در  كننـدگان  *شـركت 

دانشجويان زرتشتى مشخص شد   
84 نوجــوان و جوان زرتشــتي به اردوي امســال كانون 

دانشجويان زرتشتي دعوت شده اند.. 
به گفته دبير كانون دانشجويان ، تعداد شركت كنندگان 
در  اردوى سى و ششم، 84 نفر خواهد بود كه اين تعداد 

به نسبت دوره قبل 12 نفر افزايش يافته است.
*مدير مسئول ماهنامه فروهر درگذشت  

روانشــاد هرمزديار فريدون هرمزديارى، مدير مســئول 
ماهنامه فروهر ،در ســن 92 ســالگى براثر كهولت ســن 

درگذشت . 
بهشــتى روان هرمزديارى وكيل و كارشــناس رســمى 
دادگسترى ، عضو هيئت مديره سازمان فروهرطى سالهاى 
43 تا 82 ، بنيانگذار و مدير باشگاه ورزشى فروهر ، مدير 
مســئول مجله فروهر ، صاحب امتياز انتشــارات فروهر، 
عضو هيئت امناى رستم باغ ، عضو هيئت مديره بنياد گيو 
، مسئول حسابدارى وتنظيم مقاالت مجله فروهر تا سال 
1382و عضو هيئت مديره شركت اشتاد بود و همواره به 
عنوان يكى اركان اصلى سازمان فروهر شناخته مى شد.

روانش شاد و بهشت برين جايگاهش.
*انتخابـات انجمـن زرتشـتيان مزرعـه كالنتـر 

برگزار شد 
انتخابات چهارمين دوره انجمن زرتشتيان روستاى مزرعه 
كالنتر روز آدينه بيست وهفتم تيرماه برگزار شد،براساس 
نتايج به دست آمده،نفرات برگزيده در اين دوره انجمن 
عبارتند از: نفرات اصلى هيئت مديره : شاهپور ظهرابى، 
دلنــواز جوانمــردى ،خــداداد منوچهــرى ، پريدخت 
جمشــيدى ، جاماســب ايزدى ،نفرات جايگزين هيئت 
مديره :فريدون جمشــيدى ،شــاهرخ رفيعى واسفنديار 
ايزدى نيز به عنوان نفرات جايگزين هيات مديره انتخاب 
شدند .همچنين منوچهر جمشيدي به عنوان بازرس اصلى 

و فرخ ايزدى به عنوان بازرس جايگزين انتخاب شد.
*كالس هاي آموزشي سازمان زنان  زرتشتى

ســازمان زنان زرتشــتى در نظر دارد تا در روزهاى 23 و 
30 امرداد ، نحوه آماده سازى انواع خمير نان و پيراشكى 
را توسط شهين بختيار براى عالقمندان آموزش دهد.اين 

دوره در ساعت 9 بامداد برگزار خواهد شد.
كالس ســاخت زيورآالت با سيم و سنگ توسط سحر 
مزديسنا نيز از ديگر دوره هاى آموزشى اين ارگان است 
. قرار اســت اين دوره از تاريخ سى ام تيرماه و از ساعت 

5:30 پسين بمدت 4 جلسه برگزار شود .
براي نام نويســي و كسب اطالعات بيشتر با سازمان زنان 

زرتشتى تماس حاصل نمائيد 

طالق آخرين راه حل در ميان زرتشتيان است

خــبرهاى كوتاه
خبــر

دوميـن دوره جشـنواره علمى 
دكتر مينا ايزديار با ايجاد انگيزه 
در ميـان همكيشـان در زمينـه 
فراگيـري  در  كيفيـت  ارتقـاء 
و  شـناخت  مختلـف،  علـوم 
تشـويق نخبگان علمـى جامعه 
زرتشـتى برگزار مي شـود.اين 
يـادواره همچنيـن زمينه هاى 
الزم را براي معرفي و آشـنايي 
همكيشـان با برگزيدگان علمي 

فراهم  مي كند. 
جشنواره  زنده ياد دكتر مينا ايزديار 
در 4 ســطح و در دو شــاخه علمي، 
علــوم تجربــي و آنچه كه بــر پايه 
علوم تجربي اســت و علوم رياضي 
فيزيــك و آنچــه كه بر پايــه علوم 

برگزار مى  اســت،  فيزيك  رياضي 
شــود.

سطح 1: نام آوران زرتشتي، استادان و 
اعضاي هيات علمي زرتشتي شاخص 

در دانشگاههاي ايران.
ســطح 2: قبول شــدگان شــاخص 
زرتشــتي در كنكــور سراســري و 
برگزيدگان المپيادهاي علمي كه از 

گذراندن كنكور معاف شده اند.
سطح 3 و4: كليه قبول شدگان سال 
93 در مــدارس تيزهوشــان و نمونه 
دولتى در دومقطع دبيرســتان دوره 

اول و دوره دوم
واجدين شــرايط با ارسال مدارك و 
مستندات به آدرس دبيرخانه (تهران- 
 (13145-593 شماره  صندوق پستي 

تــا تاريــخ 15 
ه  ما ر يو شــهر
مــى   1393
در  تواننــد 
جشــنواره  اين 

شركت كنند.
ايزديــار،  مينــا  دكتــر  روانشــاد 
موســس انجمــن تاالســمى ايران، 
اســتاد دانشكده پزشــكى دانشگاه 
تهــران، متخصــص اطفــال و فوق 
تخصص خــون و ســرطان بود كه 
مختلف  هاى  بخش  مديريت  سابقه 
بيمارســتان هاى به نــام تهران و به 
و  بخــش خون  رياســت  خصوص 
ســرطان مركــز طبى كــودكان را 

برعهده داشــت.

دومين جشنواره علمى زنده ياد دكتر مينا ايزديار 
برگزار مى شود

مينى بوس رايگان براي دانش آموزان 
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گزارش

يك روز گرم تابستان در هفته هاي آخر تيرماه،در آخرين روز پنجي،فرصتي شد براي 
شركت در گهنبار،درخانه اي قديمي و باصفا در يزد.گهنبار در آيين ما فرصتي است براي 

داد و دهش ،براي همراه و هم بهره شدن اگر چه زندگي شهر نشيني و توسعه و مدرن شدن 
و... همه و همه بهانه هايي شده كه گاهي از اصل و ريشه و علت برگزاري برخي از ادابمان 
بي خبر باشيم ولي هستند هنوز نسلي كه پايبندند و با ايمان و اخالص در حفظ ارزش ها و 

آداب مي كوشند. اين عكس ها گزارشي است تصويري از يك همازوري .

روز قبل: خانه را آب و جارو مي كنند،نان 
مي پزند ،لرك آماده مي كنند و... مهيا براي 

يك روز خوب

ساعت از قبل اعالم شده،مهمان 
ها مي آيند و همراهشان موبد و 

دهموبد.

صبح زود: اعضاي خانه مهيا مي شوند،به روال خيلي 
از روزها اسفند و كندري دود مي كنند،تدارك 

پذيرايي مي  بينند. اينجا قرار است مهمانان با صبحانه 
پذيرايي شوند.

بچه ها هم آمده اند. شايد آنها از گرفتن لرك 
بيشتر از بزرگ ترها خوشحال مي شوند

سفره گهنبار چيده شده؛ سفره كه نماد سپندارمزد امشاسپند است ،فتيله اي روشن در روغن(به نماد ارديبهشت امشاسپند،تاس روزين پر از 
آب كه تاس روزين نماد شهريور امشاسپند است و آب درونش نماد خورداد امشاسپند،ليواني شير به نماد وهمن امشاسپند و گل و سبزي 
كه نماد امرداد امشاسپند است و در كنار اينها البته ليواني چاي و شربت،بشقابي مسي پر از برنج و تخم مرغ،نان و كماچ و سيروگ و البته 

ميوه هاي فصل و لرك

اوستا خواني شروع مي شود.جمعيت آرام 
نجوا مي كنند و برخي با موبد همراه مي شوند. 
موبد آفرينامى مي گويد انگشت ها را بلند مي 

كنند و...

موبد در حال اوستا خواني ميوه هاي چيده شده 
در سيني را برش برش مي كند تا تبرك شوند

خانم ها بيشتر با لباس سنتي هستند :مكنا و شوال 
هاي زيبا با رنگ هاي شاد و اكثرا گلدار.

1

4

2

35

3

گهنبار در قاب دوربين
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گزارش

يك روز گرم تابستان در هفته هاي آخر تيرماه،در آخرين روز پنجي،فرصتي شد براي 
شركت در گهنبار،درخانه اي قديمي و باصفا در يزد.گهنبار در آيين ما فرصتي است براي 

داد و دهش ،براي همراه و هم بهره شدن اگر چه زندگي شهر نشيني و توسعه و مدرن شدن 
و... همه و همه بهانه هايي شده كه گاهي از اصل و ريشه و علت برگزاري برخي از ادابمان 
بي خبر باشيم ولي هستند هنوز نسلي كه پايبندند و با ايمان و اخالص در حفظ ارزش ها و 

آداب مي كوشند. اين عكس ها گزارشي است تصويري از يك همازوري .

بچه ها هم آمده اند. شايد آنها از گرفتن لرك 
بيشتر از بزرگ ترها خوشحال مي شوند

سفره گهنبار چيده شده؛ سفره كه نماد سپندارمزد امشاسپند است ،فتيله اي روشن در روغن(به نماد ارديبهشت امشاسپند،تاس روزين پر از 
آب كه تاس روزين نماد شهريور امشاسپند است و آب درونش نماد خورداد امشاسپند،ليواني شير به نماد وهمن امشاسپند و گل و سبزي 
كه نماد امرداد امشاسپند است و در كنار اينها البته ليواني چاي و شربت،بشقابي مسي پر از برنج و تخم مرغ،نان و كماچ و سيروگ و البته 

ميوه هاي فصل و لرك

اوستا خواني شروع مي شود.جمعيت آرام 
نجوا مي كنند و برخي با موبد همراه مي شوند. 
موبد آفرينامى مي گويد انگشت ها را بلند مي 

كنند و...

موبد در حال اوستا خواني ميوه هاي چيده شده 
در سيني را برش برش مي كند تا تبرك شوند

برساد خوانده مي شود .چادر شب را به كمر 
مي بندند و مشتي لرك بين شركت كنندگان 

توزيع مي شود
ميزبان در تدارك پذيرايى است

شركت كنندگان صبحانه مي خورند ودر ميوه 
گهنبار هم هم بهره مي شوند .

همه مي روند تا سال ديگر در چنين روزي بار 
ديگر مهمان اين خانه باشند.

سير و سداب آماده مي كنند.(سير و سداب تشكيل 
شده از برگ گياه سداب با سير و كمي برگ نعناع 
كه از قبل اينها را كوبيده اند حاال در كمي روغن 
سرخ مي كنند، ادويه مي زنند و آخر كار بر آن 
سركه مي ريزند.بخار سير و سركه بوي خاصي 

دارد،به آن كمي آب اضافه مي كنند و در كاسه 
مي ريزند و چند تكه اي نان را هم در آن تليت مي 
كنند. سيو سداب خاصيت ميكروب زدايي و آرام 

بخش دارد.
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گهنبار در قاب دوربين
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تيرگان است، يادمان آرش تنها كماندار اساطيرى ايران زمين كه 
همچنان البرز كوه، طنين گام هاى استوارش را در  گوش دارد و 
هنوز راه پويان دماوند، نامش را نجوا مى كنند. آرش كه به قواى 
جان چنان تيرى از كمان راند كه روزها سواران پى آن تاختند 
تا تير را بنشسته بر درختى تنومند بسيار آن سوتر  يافتند و سر حد 
ايران زمين چنان گسترد كه چشم تنگ تورانيان از رشك خاك 
ايران زمين گريان شد.دهم تير، نام روز تير برابر است با نام ماه 
بلندترين  از  گذشتن  و  گرما  فزونى  و  است  تابستان  آغاز  كه  تير 
روز سال تا پايان تابستان و رسيدن به اعتدال پاييزى. تير از فروزه 
هاى خداوندى است كه يادمان پاسداشت باران است. باران كه 
از پس ساليانى خشكسالى و قحطى زمين تشنه را به وجد روييدن 

آورد و مردمان را شكرانه اى شادمانه ارمغان داد.
سفره  گستردن  در  شدن  همازور  و  بهره  هم  افشاندن،  يكديگر  روى  بر  اب 
زمين  كه  باران  پس  از  كمان  رنگين  رنگ  هفت  درخشش  نشان  به  گهنبار 
ترك خورده از دلتنگى را و دانه هاى جان داده از تشنگى را به شوق آورد، 
ابريشم هفت رنگ تابيده را به آروزهاى بلند بر دست مى بندند تا به روز باد 
به اميد برآوردن دستبند آرزوهاى تير و باد را به باد بسپارند. فال كوزه هم در 
اين جشن، داستانى بس دلنشين دارد. فالى كه به آرزوهاى كوچك و بزرگ 
داشته هاى به اندازه يك انگشترى يا هر نشانى به هر ارزشى را در كوزه اى 
سفالى مى اندازند كه قدرى آب در آن ريخته اند و بعد دوشيزه اى خردسال 
از پس سرايش هر بيت و غزلى كه خبر از گشايش دارد و وصال و اجابت، 
اندك  بازگشت  به صاحبانش  ها كه  نشانه  ارد. همه  بر مى  را  از كسى  نشانى 

آب درون كوزه را بر روى باشندگان آن جمع مى افشانند.
تيرگان جشن زيبايى است كه همچون ديگر جشن هاى ايرانى فلسفه اى غنى 
از سپاس خداوندى و شادى و گردهمايى را در بر دارد. اين جشن را از پس 

هزاره ها همچنان پاس مى داريم و حتى ايرانيانى در مناطق و اقوام 
آرمان  كه  چرا  دارند،  مى  گرامى  را  جشن  اين  نيز  گوناگون 

باران  نعمت  و  است  آيين  دين  هر  از  فراتر  آرمانى  آرش، 
خواستن نيز داستان ديرينه هر مردمى است.

اما اين روزها بسيار شنيديم خبر خشكيدن تاالب ها و 
درياچه ها، و مرگ دسته جمعى مرغان و ماهيان را، 
پاسداشت  همواره  كه  غنى  فرهنگى  پشتوانه  به  پس 
توان  را مى  فراوانى طبيعت  و  داده هاى خداوندى 
در فلسفه هر باورش يافت، روايتى تازه كنيم در اين 
معناييم  همه  اين  وامدار  كه  ما  گويى  كه  روزگار 
بايسته است كه ژرف تر بينديشيم و  كردارمان از 

جنسى ديگر باشد.
اما اين روايت چنين است:

سرزمينمان قرار گرفته بر كمربند بيابانى كره زمين، 
سرزمينى كه هرچند گذران پر رنج زمان گاه بيگاه 

به يغما برده،  به خاكش تاخته و گوشه و كنارش را 
آسياست،  قاره  وسيع  كشورهاى  جمله  از  همچنان  اما 

در  را  اش  امپراطورى  نام  جهانيان  تاريخ  كه  كشورى 
خوب در حافظه دارد.

ايران، على رغم قرارگيرى در اقليم گرم وخشك اما از ميان 
حدود  دارد،  وجود  جهان  در  كه  هوايى  و  آب  گونه   13 حدود 

9 گونه از ان را در 
داراست،  وسعتش 
سوى  اين  همچنانكه 
افراشته  كوه  رشته 
هاى  جنگل  البرز 
درياى  و  سرسبز 
و  است  نيلگون 

آنسوى آن بيابان. 
آب همواره از جمله 
شكل  بنيادين  عناصر 
سكونتگاه  گيرى 
هاى انسانى بوده، چه 
در زمان كوچ نشينى 
انسان ها و چه زمانى 
معنا  يكجانشنين  كه 
گرفت و پديده هاى 
شكل  شهر  نام  به 
كره  زمين  گرفت. 

كه  است  رنگى  آبى 
گوناگون  جانداران 
زندگى  آن  پهنه  در 
از جمله  مى كنند كه 
انسان  جانداران،  اين 
سوم  دو  كه  است 
همين  را  بدنش  حجم 
داده  تشكيل  آب 

است.
تنها  پيش  ها  هزاره 
وجود  قاره  يك 
به  بعدها  داشت، 
شد  قسمت  قاره  دو 
قاره  پنج  اينك  و 
هاى  پهنه  همان  كه 
بر  كه  هستند  وسيعى 
زمين  حركات  اثر 
گرفته  شكل  شناختى 
حجم  ميان  در  اند 
هاى  آب  از  عظيمى 
دارد.  قرار  زمين  كره 
مسئله  آب  همچنان 
عجيب  و  هاست  آدم 
آبى  كره  در  اينكه 
مسئله آب است، چرا 
ميزان  تنها  كه 
از  اندكى 

اين وسعت آبى آب شيرين قابل دسترس است. 
مى گويند، پس از جنگ هاى جهانى اول و دوم جنگ سومى 
اگر در بگيرد دستيابى به آب مى تواند مقصود جنگجويان 
تنها  انسان  و  است  افزايش  به  رو  همچنان  باشد. جمعيت 
انديشه  بدون  است  زمين  منابع  از  گيرى  بهره  حال  در 
باشد  عظيم  منابع  اين  شايد  منابع،  اين  بودن  محدود  به 
اما گويى در برابر  نيازهاى نامحدود انسان هاى رو به 
افزايش نمى توانند چندان عظمتشان به طول بينجامد. 

نامحدود و گوناگونى كه  نيازهاى  بر اساس  انسان ها 
را  هايى  فعاليت  سير  شود  مى  افزوده  زمان  مسير  در 
زند،  مى  هم  بر  را  طبيعت  قواعد  كه  دهند  مى  انجام 
انسانى را  باشند كه طبيعت هيچ كنش  بى آنكه هشيار 
باقى نمى گذارد، چرا كه طبيعت قواعد  بدون واكنش 
پيچيده خلقت را داراست كه از جمله اين قواعد بنيادين 

نظم است، همان كه اشا مى خوانيم.
بر هم بخورد، اليه  انسانى  فعاليت هاى  با  اگر  نظم طبيعت 
براى  كه  خورشيدى  هاى  اشعه  عبور  از  مانع  ديگر  اوزون 
در  شود  مى  افزون  گرما  شود،  نمى  است  مضر  انسان  سالمت 
مى  كم  بارش  و  خشكند  مى  ها  آب  و  شوند  مى  آب  ها  يخ  نتيجه 
و  كشت  يابد،  مى  افزايش  محيطى  زيست  هاى  آلودگى  انواع  ميزان  شود. 
زرع به بحران كشيده مى شود، حيات جانوران به خطر مى افتد و انسان در 

اين چرخه بر هم خورده بى ترديد نمى تواند زندگى سالمتى داشته باشد.
در  جايى،  هر  در  سازند  مى  پس  دارند،  نياز  سرپناه  و  مسكن  به  ها  انسان 
جنگل  بر  ها،  كوه  لغزان  دامنه  بر  سواحل،  حريم  از  آنسوتر  رودها،  بستر 
آه  ها  آتشفشان  اگر  بلرزد،  زمين  اگر  بعد  هرجايى،  و...  شده  ويران  هاى 
... مى گوييم بالى طبيعى، مى گوييم  بكشند، اگر آب ها طغيان كنند، اگر 
حاصل  اينها  همه  اينكه  از  غافل  الهى،  امتحان  گوييم  مى  و  شده  زمان  آخر 
خودخواهى ها، كوته انديشى ها و  سركشى هاى انسانى است كه حريصانه 
با  حتى  كه  جايى  تا  دارد،  طلب  طبيعت  عظيم  منايع  از  نامحدودش  نيازهاى 
بر هم مى  را هم  قواعدش  نظم  به تكنولوژى،  ادعاى مدرن شدن و دستيابى 

زند.
خودخواهى.  و  حرص  با  ندارد  نسبتى  طبيعت  سخاوت  كنيم،  درنگ  كمى 
نيكوست اگر آموزه هاى پر قدر نياكانمان را بازيابيم و طبيعت را حرمت نهيم و 
فراوانى هايش را نيك پاس داريم و باور كنيم كه زمين، كه آب، خاك، هوا، 
داشته  پاس  برايمان  الحق  كه  بوده  نياكانى  ميراث   ... و  جانوران  و  ها  روييدنى 
شده و بى ترديد اينها تنها از آن اين روزگاران نيست و ميراثى است براى نسل 

هاى آينده اين سرزمين و اين زمين.

گزارش

تيرگان; جشن سپاس به آب
سيما دينياريان
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كودكان

ــه ــتى خاله خرس دوس

واژه يابى
كلمه the را در جدول زير پيدا كنيم.

پرجمعيت ترين كشورها
1- چين 1,365,720,000 
2- هند 1,246,970,000

3- اياالت متحده آمريكا 318,429,000
4- اندونزى 252,164,800
5- برزيل 202,886,000

6- پاكستان 188,020,000
7- نيجريه 178,517,000

8- بنگالدش 156,664,000
9- روسيه 146,068,400
10- ژاپن 127,090,000

وسيع ترين كشورها (بر حسب كيلومتر مربع)
1- روسيه 17,125,242

2- كانادا 9,984,670
3- چين 9,572,900

4- اياالت متحده آمريكا 9,526,468
5- برزيل 8,515,767

6- استراليا 7,692,024
7- هند 3,166,414

8- آرژانتين 2,780,400
9- قزاقستان 2,724,900
10- الجزاير 2,381,741

 

در اين  قسمت ، داستان به وجود آمدن يك ضرب المثل را بخوانيم .

براي يك كشيدن يك نقاشي ساده ، گام به گام با ما همراه باشيد 

ــود . پيرمردي  ــر از خدا هيچكس نب ــود يكي نبود غي ــي ب يك
ــرد . اين پيرمرد  ــاغ بزرگي زندگي مي ك ــي دور در ب در ده

ــت ولي خيلي تنها  از مال دنيا همه چيز داش
بود ،  چون در كودكي پدر و مادرش از دنيا 
ــت . او به  رفته بود و خواهر و برادري نداش
يك شهر دور سفر كرد تا در آنجا كار كند 
ــت  ــي با او دوس . اوايل ، چون فقير بود كس
ــي پيدا كرد  ــد و هنگاميكه او وضع خوب نش
ــت شود ، چون مي  ــد با آنها دوس حاضر نش

ــت ــت كه دوستي آنها براي پولش اس دانس
ــرد از تنهائي گرفته  ــك روز كه دل پيرم  ي
ــت . در ميان راه يك  ــمت كوه رف بود به س
ــت . از او علت  خرس را ديد كه ناراحت اس
ــيد . خرس جواب داد : “  ناراحتيش را پرس
ــده  ــده ام ، بچه هايم بزرگ ش ديگر پير ش
ــاال خيلي تنها  ــد و مرا ترك كرده اند و ح ان

ــتم . ” هس
ــش را براي  ــتان زندگي ــي پيرمرد داس وقت
ــد كه با  ــا تصميم گرفتن ــت ، آنه ــرس گف خ

ــوند . ــت ش هم دوس

ــت و بخاطر محبتهاي پيرمرد ، خرس او را خيلي  مدتها گذش
ــرس با يك  ــي خوابيد خ ــي پيرمرد م ــت . وقت ــت داش دوس
ــي پراند . يك  ــهاي او را م ــتمال مگس دس
ــرد خوابيده بود ، چند مگس  روز كه پيرم
ــرد  دور نمي  ــورت پيرم ــمج از روي ص س

ــدند . ــدند و موجب آزار پيرمرد ش ش
عاقبت خرس با وفا خشمگين شد وبا خود 
گفت : “ االن باليي سرتان بياورم كه ديگر 

ــت عزيز مرا اذيت نكنيد . ” دوس
ــت و  ــزرگ را برداش ــنگ ب ــد يك س و بع
ــها را كه روي صورت پيرمرد نشسته  مگس
ــنگ را محكم  ــت و س ــانه گرف ــد نش بودن

ــرد . ــرت ك پ
و بدين ترتيب پيرمرد جان خود را در راه 

ــت داد . ــتي با خرس از دس دوس
ــا فرد  ــتي ب ــورد دوس ــع در م و از اون موق
ــب آزار  ــت موج ــه از روي محب ــي ك نادان
ــل معروف  ــود اين مث ــت خود مي ش دوس
ــتي فالني مثل  ــد “ دوس ــي گوين ــده كه م ش

ــت . ”  ــه اس ــتي خاله خرس دوس
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آخـــر

وچم
* بهرام دمهرى

بعضــى از كلمــات و جمالت مــى تواند 
زندگى فردى را تغيير دهد. شــايد يكى از 
اين كلمات كليدى "وچم" باشــد. "وچم"  
به معنى "بچه من" است كه تا اينجا نه تنها 
بد نيســت بلكه خيلى هم خوب است ولى 
بعضــى از پدرها و مخصوصــاً مادرها، در 
برخــى مواقع بيش از حد معمول اين كلمه 
را غليظ اســتفاده مى كننــد. اين موضوع 
هنگامــى حادتــر مــى شــود كــه فرزند، 
مخصوصا پسر را تا هنگامى كه بزرگ مى 
شــود و حتى بعد از ميانسالى هنوز "وچم" 
ناميده شود و جايگاه خاصى براى او قائل 
باشــند. ضمنا خودش هم باور داشته باشد 
كه رييس خانواده اســت و بــه قولى مقام 

فرزند ساالرى را به خوبى اجرا كند.
دوســتى مى گفت كه يادش بــه خير، در 
گذشــته ها پدر رييس و ســاالر خانه بود. 
تا آمديم بزرگ شــويم و مزه رياســت را 
بچشيم فرزندان شدند رييس خانه و امروز 
حســرت رياست و پدرســاالرى به دل ما 
مانده و هيچ كاره ايــم! اين تعبير چه غلط 
و چه درســت، حكايت از يك دگرگونى 
در رابطه خانوادگى دارد كه اعمال نانوشته 
خــود ما ســبب آن شــده اســت. يكى از 
پيامدهاى منفى اين موضوع را در داســتان 

زير مى توان ديد.
خانواده اى در دهه سى در همين نزديكى 
هاى محله ما زندگى مى كردند كه نسبت 
فاميلى نيز داشــتيم. پدر خانــواده به دنبال 
زحمت و كار طاقت فرســاى كشاورزى و 
رعيتى (كه البته بــه تعريفى! اين دو مقوله 
جدا از هم مى شــود) بــود و مادر خانواده 
مثــل بقيه خانم ها، زحمــت بزرگ كردن 
فرزنــدان و كار منزل را به عهده داشــت. 
فرزنــد چهــارم آنها پســرى بود كــه نام 
مباركش را چنگيز (نام مستعار) نهادند. چه 
شــورى در اين خانواده پيدا شــد. راستش 
را بخواهيــد اين عادت ناپســند در بعضى 
از خانــواده ها در قديم جــا افتاده بود كه 
قدم پســر براى والدين خوش يمن تر بود 
و مقدمــش را بيشــتر گرامى مى داشــتند. 
ايــن هــم از آن فرهنگ هايى بــود كه با 
فرهنگ زرتشــتى فاصله زيادى داشت كه 

خوشبختانه تقريبا تمام شده است.
اين چنگيز خان تا مدتى جنسش از همسايه 
ها و اهل محل مخفى بود! مى گفتند فالنى 
باز هم دختــر آورده. بعد از مدتى با كلى 
دعاى چشــم زخم و انواع مهره ها و حتى 
قسمتى از اعضاى بدن حيوانات، نو رسيده 
را راهــى كوچــه كردند. يادم هســت كه 
حتى روى لباس نو اين تحفه! وصله دوخته 
بودند تا چشم نخورد. حتى مادر و پدر اين 
فرزند،  نمى گذاشتند كه با هم سن و سال 
هــاى خود بــازى كند كه خــداى ناكرده 

بيفتد و دستش زخمى شود.
آن روزها در هر سن و سالى كه بوديم بايد 
در كار كشــاورزى و خانه، به پدر و مادر 
كمك مى كرديم. ولــى اين چنگيزخان، 
اصال دســت به سياه و سفيد نمى زد و نمى 
گذاشــتند حتى آفتــاب و مهتاب به بدنش 
خدشــه اى وارد كند. زمان مى گذشت و 
همه بزرگ مى شديم. هر سال براى او در 
درب مهر جشن تولد، كه يك جشن تازه 
اى بود برگزار مى شــد. ما بچه ها به همراه 
بزرگترها به اين جشــن تازه تعريف شده، 
مى رفتيم. ســيرگ و پشمك مى خورديم 
و دسته جمعى براى اين چنگيزخان بزرگ 
زاده! دعا مى كرديم. روانشــاد مادرش كه 
پيش از تولد او كمتر در اجتماع ظاهر مى 

شــد، كم كم مادرخرج مى شد و مردم را 
به زيارت مــى برد. يك بار مــن و مادرم 
همراه آنها همســفر شديم و رفتيم يكى از 
زيارت ها. يادم هســت كــه چقدر تبعيض 
قائل مى شدند. باور كنيد نصف هندوانه را 
مى گذاشتند در سينى براى چنگيز خان و 
نصف آن را به بقيه مى دادند. آنقدر قربان 
صدقه اين بچه مى رفتند كه نگو! با صداى 
بلند مى گفتند، " وچم وچم كربون وچم". 

يعنى بچه ام بچه ام قربون بچه ام.
 آن روزها مى گذشت و همه با هم بزرگ 
شــديم. آن روزها معلم سرخانه و كالس 
هاى تقويتى در شهر ما راه نيفتاده بود ولى 
شــنيده بوديم كه بعضــى از معلم ها براى 
اضافه كارى به خانه چنگيزخان مى رفتند 
تــا بــه زور و جبر ديپلمــش را گرفت. در 
كنكور قبول نشــد. هنگام سربازى رسيده 
بود و اجبارا بايد مى رفت ســربازى ولى با 
هزار پارتى بازى شد سپاه دانش و رفت در 
يكى از دهات يزد مشــغول به خدمت شد. 
مادرش كه ديگر تنها شده بود به همراه او 
به ده مذكــور رفت و براى "وچش"  خانه 
دارى مى كرد. رســم بر اين بود كه بعد از 
خدمت در ســپاهى دانش، اگر تمايلى بود 
آموزگار مى شــدند كه چنگيز خان نيز از  

اين قاعده پيروى كرد و معلم شد.
مادرش از دنيا رفت و او ماند و كوله بارى 
تهى از تجربه و سختى هاى روزگار. نمى 
توانســت تحمل كنــد. زود رنج و عصبى 
بــود. منزوى و گوشــه گير شــد. بدبختى 
هايــش را به گــردن جامعه مــى انداخت. 
تحويلــش نمى گرفتند. ديگر كســى نبود 
كه قربان صدقه اش بــرود و كارهايش را 
انجام دهد. تا روزى شــنيدم كه خودش را 

به شهر ديگرى منتقل كرده.
پس از ســال ها به محله ما آمد. ســال ها 
بود كه او را نديده بودم. تكيده و رنجور 
آمده بــود تا با بقيــه خواهرانش زمين ها 
و مايملك پدرشــان را بين خود تقســيم 
كنند. مايل نبود بــا هم حرف بزنيم. نمى 
خواســت كســى او را ببيند و زود از اين 
جا رفت. خير زندگيش را گرفتم. خوب 
نبــود. اصال خــوب نبود. او كــه روزى 
دردانه بود و مــادرش خيال مى كرد اين 
هديه از آســمان فرود آمده، امروز چنين 

درمانده شده بود.
يه يقيــن او هديه ارزشــمندى از خداوند 
يكتــا و بى همنا بود ولى با محبت بى جاى 
پدر و مخصوصا مادر،  قدرش را ندانستند 
و به اين روز دچار شــد. امروزه هم داريم 
مى بينيم كــه برخى پدر و مادرها با اعمال 
خــود به ويزه بــا توجيهــات آن، پرورش 
دهنده هاى چنگيز خان هاى آينده هستند. 
به خصوص آنان كه جالى وطن مى كنند 
و مى گويند كه از ما گذشته، براى بچه ها 

مى رويم!
چرا نمى خواهيم كه آينده ســازان جامعه 
به درســتى بزرگ شوند. چرا نمى خواهيم 
بچــه هايمان دانســته راه خــود را انتخاب 
كنند. ضمنا تعدادى از آنهايى كه اينگونه 
تصميم مــى گيرند هم خوب مى دانند كه 
براى بچه هايشــان اينگونه كارها را انجام 
نــداده اند ولــى ديوارى كوتاه تــر از بچه 
هايشــان پيدا نكــرده اند تا تمام كاســه و 
كوزه ها را بر سر آنها بشكنند. يادمان باشد 
كه بخش زيادى از چنگيزها توسط اعمال 
و رفتارهــاى ما پرورش پيدا مــى كنند. با 
انصاف باشــيم و بچه ها را وسيله اى براى  

خواسته هاى ناپسند خود نكنيم.
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