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جشن سده خجسته باد

قرنی به وسعت صد سال

آینده نگری در گاهان
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خبــر

مهندس افالطون 
ضیافت درگذشت 

مهندس افالطــون ضیافت دومین 
دوره  سومین  در  زرتشتیان  نماینده 
مجلس شورای اســالمی و فرنشین 
پیشــین انجمن زرتشــتیان تهران ، 

درگذشت .
شادروان افالطون ضیافت  بامداد ششم دیماه 

در سن 67 سالگی در تهران درگذشت .
شادروان ضیافت، زاده 1326 در شریف آباد 
یزد بود که پس از اخذ دیپلم، لیسانس خود 
را در رشته مهندســی اقتصاد کشاورزی از 
دانشــگاه کرج و فوق لیســانس را در رشته 
مدیریت دولتی دریافت کرد. وی در کارنامه 
کاری خود سرپرستی موقوفه روانشاد رستم 
آبادیان،ریاست انجمن زرتشتیان کرمان و 
ریاست انجمن زرتشــتیان تهران را داشت 
.افالطون ضیافت نماینده زرتشتیان در دوره 
سوم مجلس شــواری اســالمی، در اسفند 

1380 از وزارت کشور بازنشسته شده بود.

زرتشتیان همراه با سایر ملت ایران 
در روزهای دهــه فجر، پیروزی 
انقالب اسالمی را با اجرای برنامه 
هنری  و  فرهنگــی  مختلف  های 

جشن می گیرند.
ســاعت 9 بامداد روز دوازدهم بهمن ماه 
چند نفــر از جامعه ایرانیان غیرمســلمان 
به عنــوان نماینــده، در حــرم مطهر امام 
خمینــی)ره( حضور خواهند داشــت تا 
در کنار دیگر مســووالن بــا آرمان های 
آن مقــام گرانقدر تجدیــد بیعت کنند. 
همچنیــن در ســاعت 9:33 دقیقه بامداد 
همــان روز زنــگ انقــالب در مدارس  

زرتشتیان به صدا درمی آید.
اجرای برنامه های فرهنگی و شاد توسط 
مهد کودک ها، مــدارس و ارگان های 
زرتشــتی از دیگر برنامه هــای دهه فجر 
است که توســط انجمن زرتشتیان تهران 

برگزار می شود.
روز 16 بهمن ماه نیز مراســم مهمانی الله 
ها برپا خواهد شــد. به پیشنهاد کمیسیون 
فرهنگــی و موافقــت همونــدان  انجمن 
زرتشــتیان تهران قرار اســت این مراسم 
در آرامــگاه قصر فیروزه برگزار شــود. 

همچنین برنامه مالقات با رئیس جمهوری 
و یا رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز 

پیش بینی شده است.
برنامه ها و جشــن های دهه فجر در دیگر 
شهرهای زرتشتی نشین نیز توسط انجمن 
های زرتشتیان همان شهر برگزار می شود.

با  هوخــت  تارنمــای 
عنــوان جامعه مجازی 
مشــاغل  و  متخصصین 

زرتشتی، رونمایی شد.
شــامگاه دوم بهمــن ماه در 
ســالن لعل نوذر جمشیدیان 
ایــن تارنما بــا حضور دکتر 
اســفندیار اختیاری، نماینده 
مجلــس،  در  زرتشــتیان 
دکتــر رســتم خســرویانی، 
ریاســت انجمن زرتشــتیان 
جاویــد  مهنــدس  تهــران، 

شــهریاری فر، یکی از طراحان ســایت 
و سینا گشوادی دبیر کانون دانشجویان 
زرتشــتی و گروهی دیگر از همکیشان 

رونمایی شد.
ســایت هوخت در چهــار بخش بانک 

زرتشــتی،  متخصصان  بانک  مشــاغل، 
آخرین فرصتهای شغلی و سرمایه و ایده 
توســط جاوید شــهریاری فر و جمشید 
نادر راه اندازی شده است. هدف از این 
ســایت که به تصویب بیســت و دومین 

نشســت نمایندگان انجمنها و 
رسیده  نیز  زرتشــتی  نهادهای 
است شناســایی متخصصین و 
صاحبان مشــاغل و بنگاه های 
اقتصــادی زرتشــتی و ایجــاد 
ارتباط بین این گروه ها است 
تا بتوانند خدمات بیشتری را به 

جامعه زرتشتی ارائه دهند.
گفتنی اســت همکیشان عالقه 
مند در ابتدا باید عضو ســایت 
شــوند تا برای آنها صفحه ای 
اختصاصــی تعریــف شــود و 
بر اســاس آن به معرفی، شــغل، کسب 
و کار، تخصــص و یا ایــده های خود 

بپردازند.
 www.hookht.ir با  تارنمای هوخت 

قابل دسترسي است.

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده 
ایرانیان زرتشتی به مناسبت جشن 
سده پیامی را منتشر کرد و جشن 
پیدایش آتش و آغاز تمدن را به 
همگان شــادباش گفت. وی در 
این پیام آتــش را نماد دانش و 
خردورزی  و جشن سده را روز 
تفکر و تامل دانســته است. متن 

کامل پیام در بدین شرح است
خشنه اتره اهورهه مزداو

درود بــر فروهر پاک بــزرگ پیام آور 
آریایي، اشوزرتشــت اســپنتمان، درود 
بر راســتی و راســتی خواهان جهان که 
اندیشــه، گفتار و کردارشــان را تنها به 
نیکی و راستی می آرایند و درود بر آذر، 
فروغ مینوی و همیشه جاویدان و یکی از 
مهمترین آفرینش ”اهورامزدا یکتا و بی 

همتا و یگانه  سزاوار  پرستش”  .
خوشا به نیک بختی ما ایرانیان که هزاره 
ها پیش از ایــن در چنین روزی، آتش 

پاک گهر، این آفریده بســیار ارزشمند  
داناي بزرگ هستي بخش ، در سرزمین 
پرافتخارمــان ایران و به دســتان توانمند 

ایرانیان خردمند کشف شد.
امروز هنگام جشن، شــادمانی و سپاس 
اســت، امروز فرخنده روز مهــر از ماه 
بهمــن و روز پیــروزی نیکــی بر بدی، 
راســتی بر دروغ و روشنایی بر تاریکی 

است.
 جشن سده، این جشن باستانی، 

این غرور و افتخار ملی بر 
همگان خجسته باد 

ستوده باد اندیشــه پاک، قلب روشن و 
اراده شکست ناپذیر مردم دیار پارس که 
همواره مهر و دادشان جهان گستر است. 
درود بر پارسیان دیار پارس که آتش را 
نماد دانش و خردورزی  و جشن سده را 

روز تفکر و تامل مي دانند.
درود بــر ایرانیان مهرورز و تمدن ســاز 
کــه با پیــروی از پیــام روز مهــر از ماه 

بهمن یعنی دوســت داشتن بر پایه نیک 
اندیشــی، گرما، روشــنایی، مهر، نیکی 
و دوســتی را به زیباتریــن جلوه به همه 

جهانیان هدیه دادند.
باشــد که هر ســاله در کنار یکدیگر با 
افروختن شعله های آتش، بر پیمان خود 
اســتوار باشیم و به همازوري با یکدیگر 

بیش از پیش افتخار کنیم.

زرتشتیان دهه فجر را جشن می گیرند

هوخت رونمایی شد

جشن سده خجسته باد
فرزند  مهریار ضیافــت  به دعــوت 
روانشــاد افالطون ضیافت به منظور 
تعیین تکلیف موقوفه روانشــاد رستم 
آبادیان،نشســتی در محــل انجمن 

زرتشتیان تهران برگزار شد. 
در این نشست دکتر رستم خسرویانی، مهریار 
ضیافت ، امراله شهابی ، جمشید غریبشاهی ، 
اسفندیار تیراندازیان ، سیروس بیژنی ، رستم 
خسرویانی ، جمشید هوشنگی ،پرویز فروهر 
، رســتم بهدین ، فرشــید نمیرانیان ، خداداد 
نمیــری ، علی ســرتیپی ، فهیــم فرهادی به 
عنوان نمایندگان، بازرســان، مسئوالن مالی 
و وکالی موقوفه رســتم آبادیــان و انجمن 
زرتشــتیان تهران به همراه دکتر اســفندیار 
اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس 
حضور داشتند وبابت نحوه تغییر و تحوالت 
موقوفه و تحویل مدارک و حسابرسی اسناد 

ومدارک مالی تصمیمات الزم گرفته شد .
 در این نشست بر اساس وقف نامه، ریاست 
انجمن زرتشتیان تهران به عنوان رئیس هیئت 

مدیره موقوفه رستم آبادیان برگزیده شد.
دکتر خســرویانی رئیس انجمن زرتشــتیان 
در مورد این نشســت گفت: روز آدینه  26 
دیماه نشســت دیگری در موقوفه روانشــاد 
رســتم آبادیان بــا حضور همونــدان هیئت 
مدیره جدید موقوفه به همراه وکیل موقوفه 
روانشــاد رســتم آبادیان، امراله شــهابی به 
منظور دریافت اسناد و مدارک  برگزار شد 
که شــهابی، وکیل موقوفه که در راس این 
تغییر و تحــوالت قرار دارد حضور نیافت و 
بخشــی از اســناد بدون حضور وی تحویل 

شد.
اقالم تحویلی در نشســت مذکــور عبارت 
بود از:سند مدرســه قلمستان در کاشانک ، 
سند قنات ، سند زمین 87 متری ، شش فقره 
اوراق ســپرده بانکی و تعدادی ته چک در 
این نشست عنوان شد: سند ساختمان رستم 
آبادیــان موجود نبــود و همچنین هیچگونه 

دسته چکی تحویل نگردیده است.
موقوفه روانشــاد رســتم آبادیان مجموعه 
ای از واحــد هــای تجــاری و اداری واقع 
در میدان ولیعصر تهــران و برخی امالک 

پراکنده  است.

موقوفه رستم آبادیان تعیین 
تکلیف می شود
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*چهاردهمین پیکارهای جام وهمن برگزار می شود
 زمان نامنویسی چهاردهمین دوره پیکارهای جام وهمن اعالم شد.

عالقمنــدان به شــرکت در این دوره از رقابت هــا از دهم تا چهاردهم 
بهمن  فرصت دارند تا از طریق تارنمای رســمی انجمن یانشوران مانتره  

نام نویسی کنند.
پیکارهای جام وهمن تنها در رشته والیبال و در روزهای 21 تا 24 بهمن 
برای بانوان و آقایان در ســازمان و باشــگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار 

خواهد شد.
*نام نویسی نمایشگاه ابداعات و اختراعات 

کانون دانشــجویان زرتشــتی در نظر دارد امســال نیز همانند سال های 
پیشین برای پرورش و بازیابی خالقیت عالقمندان ، نمایشگاه ابداعات 
و اختراعات را در همایش علمی  برگزار نماید. هدف از برگزاری این 
نمایشــگاه شناســایی و تقدیر از مخترعان، مبتکران و نوآوران زرتشتی 
اســت.عالقه  مندان به شرکت در این نمایشگاه  می توانند تا تاریخ 11 
بهمن ماه از طریق ســایت همایش علمی و تکمیل فرم مربوطه اقدام به 

ثبت نام و شرکت در این بخش نمایند.
*مدیر سازمان خیریه اشیهن درگذشت 

فریدون دمهری مدیرســازمان خیریه فرهنگی اشــیهن وهموند انجمن 
زرتشتیان ونکوور درگذشت. 

وی از فعاالن جامعه زرتشــتی خصوصا در اســترالیا و کانــادا بود و با 
بنیانگذاری ســازمان فرهنگی خیریه اشــیهن و تارنمایی به همین نام در 

فرهنگ سازی و شناساندن جامعه زرتشتی خیلی موثر بود. 
از جمله اقدامات وی برگزاری جشــنواره فیلم فرهنگ ایران باستان در 

کانادا و آمریکا بود.
وی که 67 ســال سن داشت در اثر تصادف به کما رفت و متاسفانه بعد 

از چند روز درگذشت.
*پیکارهای تخته نرد در روز درختکاری 

کمیسیون ورزش زرتشتیان استان یزد در نظر دارد تا در روز درختکاری 
رقابت هــای تخته نــرد را به همراه دیگــر برنامه هــای تفریحی برای 

همکیشان برگزار نماید. 
مطابق اطالعیه منتشر شده از سوی این کمیسیون این برنامه قرار است در 

تاریخ پانزدهم اسفندماه همزمان با روز درختکاری برپا شود .
رقابت های تختــه نرد در دو گروه آقایان و بانــوان و برای تمامی رده 
های سنی از ساعت 10 بامداد در پردیس مارکار یزد آغاز خواهد شد.

مسابقات ورزش های همگانی دیگری نیز به همراه مراسم درختکاری 
ودیگر برنامه های تفریحی برای خانواده ها در نظر گرفته شــده اســت 
.عالقمندان میتوانند  تا پنجم اســفند جهت نامنویســی با شماره موبایل 

09131548286 تماس گرفته و یا نام خود را پیامک کنند.
*آیین گهنبار »شاه عباسی« در آتشــکده ی »دولت خانه « 

کرمان برگزار شد
این آیین از ساعت 10 صبح با اوستاخوانی موبدیاران فریدون هرمزدی، 
مهران غیبی، فرهنگ فالحتی و هومن فروهری آغاز شــد و در پایان از 

باشندگان با دونو، سیرو، سدو، گوشت بریون و کولو پذیرایی شد.
زرتشتیان کرمان هر سال روز سروش ایزد و دی ماه از گاه شمار زرتشتی، 
گهنباری با نام گهنبار شــاه عباسی را به پاس رهایي یافتن همکیشان از 
حکم ســتمگرانه اي که در زمان شــاه عباس صفوی بر آن ها رفته بود، 

برگزار می کنند.
*پردیس دانش مارکار یزد ، میزبان گردهمایی انجمن ها 

نماینده ایرانیان زرتشــتی در نامه ای به نهادهای زرتشــتی سراسر کشور از 
آنها دعوت کرد تا دســتور جلسه پیشنهادی خود را برای بیست و سومین 
گردهمایی نمایندگان انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور ارائه دهند. 
در این نامه پردیس دانش مارکار یزد به عنوان بیســت و سومین میزبان 
معرفی شــده اســت و روز 24 بهمن ماه به عنوان زمــان برگزاری این 

گردهمایی تعیین شده است.
*فیروزبهرامي ها در هشــتاد و دومین ســال گشایش این 

دبیرستان گرد هم مي آیند.
دانش آموختگان، دبیران و مدیران فیروزبهرام که دســت کم یک سال 

در این آموزشگاه بوده اند مي توانند در این گردهم آیي شرکت کنند.
 گردهم آیي ســاعت 16 پنجشــنبه، نهم بهمن ماه 1393 خورشیدي در 
دبیرســتان فیروزبهرام برگزار مي شــود و برگزارکنندگان آن کســاني 
هستند که زماني در این دبیرستان تحصیل مي کرده اند. این گردهم آیي 
شــامل برنامه هایي چون ســخنراني، اجــراي موســیقي، گفت وگوي 
خودماني، مرور خاطــرات، پذیرایي و همچنین گزینش هیات مدیره ي 

هازمان فیروزبهرام خواهد بود.
دبیرستان فیروزبهرام واقع در خیابان میرزا کوچک خان ، از دهش »بهرامجي 
بیکاجي« به یادگار از فرزند درگذشــته اش، فیــروز، بر روي زمین انجمن 
زرتشتیان تهران ساخته شد. ساخت این آموزشگاه در 18 اردیبهشت 1311 
خورشیدي به سرپرستي اردشــیر کیامنش و به رهنموني ارباب کیخسرو 

شاهرخ آغاز شد و در دوم دي ماه همان سال گشایش یافت.

خــبرهای کوتاه
خبــر

6 بانوی زرتشتی به 
جمع بسته کشتیان پیوستند

نسخه خطی اوستا ، برگزیده بزرگداشت حامیان نسخ خطی 

در آییــن ســدره پوشــی 
با  جشــنی  در  و  همگانــی 
حضور همکیشــان ،شش نفر 
از بانوان زرتشتی با پوشیدن 
توسط  بستن کشتی  و  سدره 
موبدان به جمع بسته کشتیان 

پیوستند.
در این مراســم که به همت سازمان 
زنان زرتشــتی برگزار شد،خانم ها 
ســیما دمهري، مینا دمهــري، فریبا 
مستغني، شهناز غیبي، شهین غیبي و 
دولت بهمردي سدره پوش شدند. این 
بانوان را موبدان مهربان فیروزگری و 
سهراب هنگامی و موبدیاران راشین 
جهانگیــری ، پریــا ماونــدی ، پروا 
نمیرانیان وفرزاد لهراســب ، به جمع 

بسته کشتیان درآوردند.
ایــن مراســم کــه در تــاالر  در 
خسروی و با حضور جمع زیادی 
از همکیشــان برگــزار شــد؛این 
بانوان با نــوای دف و ترانه محلی 
به همراه موبدان روی سن آمدند 
و با اوســتا خوانی موبــدان آیین 

سدره پوشی آغاز شد.
اوســتای  نجــوای  بــا  موبــدان 
کشتی،کشتی را به کمر ابن بانوان 
بستند و ســپس با خوانش اوستای 
تندرســتی ،تندرســتی و شادی و 
آرامش را برایشان خواستار شدند.

پس از پایان مراســم سدره پوشی، 
موبد دکتر اردشــیر خورشیدیان از 
انجمن موبــدان به توضیحات دیني 
پیرامون سدره  ، کشتي و اشوزرتشت، 

پیامبر آریایي پرداخت. 
وی از اندیشــه نیک،گفتار نیک 
و کردار نیک به عنوان ســه اصل 
اساســی دین زرتشت نام بردو در 
مورد ویژگی های سدره و کشتی 
و مراسم سدره پوشی توضیح داد.
نماینده  اختیاری  اســفندیار  دکتر 
مجلــس  در  زرتشــتی  ایرانیــان 
شورای اســالمی نیز در این آیین 
گفت:، این مراســم و این آزادی 
انتخاب به وبژه اکنون که همه جا 
سخن از آزادي بیان و دموکراسي 
اســت، اهمیت خاص مي یابد.در 

واقع سدره پوشــی همان انتخاب 
آزادانه ي دین با فکر است.

دکتر رســتم خســرویاني، فرنشین 
انجمن زرتشتیان تهران نیز با شادباش 
بــه این بانــوان ،از اهمیت برگزاری 

چنین گردهمایی سخن گفت.
مهرانگیز شهزادي،دیگر سخنران این 
مراســم بود که درباره ي برگزاري 
آیین سدره پوشي در جهان و اهمیت 
آن در پایداري ســنت ها و فرهنگ 

زرتشتي سخن گفت.
 در ایــن مراســم همچنین رییس 
ســازمان زنــان زرتشــتی ،رییس 

ســامان فروهر نیز ضمن شادباش 
برگــزاری چنین مراســم هایی از 

اهمیت آن گفتند.
ایــن مراســم همــراه بــا اهــدای 
پیشــکش به نوبســته کشــتیان و 
خوانــش ترانــه هــای محلــی و 
اجرای موسیقی های مختلف بود 
و در پایان از باشــندگان با لرک 

پذیرایی شد.
این دومین برنامه سازمان زنان در 
راستای سدره پوشی بانوان باالی 
30 سال است که با استقبال خوبی 

روبه رو بوده است.

کتاب “وندیداد ســاده ، نســخه 
خطی اوستا 976 ت” ، برگزیده 

چــاپ  محــور  بخــش 
آیین  چهاردهمین  عکسی 
بزرگداشــت حامیان نسخ 

خطی شد . 
جشنواره  این  برگزیدگان 
از سوی دبیرخانه علمی و 
اجرایی در ســالن همایش 
و  اســناد  ســازمان  هــای 
کتابخانــه ملــی جمهوری 
اعــالم  ایــران  اســالمی 
بخــش  بیــن  .در  شــدند 
جشــنواره   مختلف  هــای 
)نســخه  ســاده  وندیــداد 

خطــی اوســتای 976 ت(که به 
کوشــش دکترکتایــون مزداپور 

و روانشاد دکتر ایرج افشار تهیه 
شده است در بخش محور چاپ 
اثر  بــه عنــوان  عکســی 

برگزیده معرفی شد . 
توســط  کتــاب  ایــن 
انتشارات فروهر در سال 
1392 منتشر شده است و 
از میــان تعداد 50 عنوان 
آثار چاپ عکســی)اعم 
از روی نســخه  از چاپ 
خطــی و کتــاب قدیــم 
چاپ ســنگی و ســربی( 
توســط دبیر ایــن بخش 
دکتــر مرتضی رزم آرا ، 
اثر برگزیده شناخته شد.
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گفت و گو
قرنی به وسعت صد سال

*رشید شهرت

ابتدای پر افتخار
 در ســال هــای ابتدایی این 
ســردمدار  زرتشــتیان   ، قرن 
و  باعث  و  مــدرن  آمــوزش 
بانــی پیشــرفت یــزد بودند. 
به  متعلق  مــدارس  بیشــترین 
مدارســی  بــود،  زرتشــتیان 
بــا یــاری نیک  کــه همگی 
زرتشــتی  جامعــه  اندیشــان 
ســاخته می شد، مدارسی که 
مدیریت  زرتشــتیان  توســط 
مــی شــد تــا عمــوم جامعه 
بتواننــد از آن بهــره ببرند و 
جامعــه یــزد به یــک جامعه 
علمی و موفق در ســال های 
آینــده تبدیل شــود.و اکنون 
در ســال های پایانی این قرن 
در  زیادی  ســواالت  هستیم، 
ذهــن نقش بســته اســت.آیا 
مدارس ما همان نقش ســابق 
را دارنــد؟ فرهنگیــان ما چه 
وضعیت  دارنــد؟   جایگاهی 
آموزشــی ما چگونه اســت؟ 

و ...
افتخار است که می ماند

البته فراموش نکنیم که سرمان باالست و 
سینه مان ستبرو با افتخار به جامعه خوش 
نام و نیک اندیشــان خــوش فکرمان می 
نازیم که ســال هــا پیش چه مــدارس و 
بیمارســتان ها و آب انبارها و... را ساخته 
اند و االن نیز سعی می کنیم در همین راه 

قدم بر داریم.
کنجکاوی

پهنه ی گســترده ای روبروی ما اســت و 
ما عادت داریم که دقت کنیم و جزئیات 
را بنگریم، همانند انســانهای کنجکاوی. 
همیشــه دقیــق دیدن لذت بخش اســت 
امــا گاهی بایــد لنزمان را تغییــر دهیم و 
باز نــگاه کنیم، ببنیم که هنوز مدارســی 
داریم که اختیارش با ما باشد، هنوز مدیر 
و آمــوزگار زرتشــتی داریــم، هنوز در 
جامعه ما مســئولین زیادی حضور دارند 
که دغدغه آمــوزش دارند و هنوز نیک 

اندیشی در جامعه ما فراوان است. 
نتیجه کوتاه

این ســده در حال تمام شدن است. پس 
تا تمام نشــده، دو بیننده مان را خوب باز 
کنیــم و وضعیتی که خودمــان آفریننده 
اش هســتیم را درست تر ببینیم. ببینیم که 
برای رشــد مداوم نیازمند تفکری بهتری 

از قبل هستیم.
***

آمــوزش و پــرورش مدرن، ســابقه ای 
بیش از یک ســده در بین زرتشتیان دارد 
و گواه آن نه تنها مدارس پرشــمار بلکه 
آمــوزگاران فراوانی اســت کــه در این 
یکصد ســال بــه تعلیم و تربیــت ایرانیان 
مشغول بوده اند. یکی از این آموزگاران 
خدایار زندخاوری است، وی متولد سوم 
دی 1304 اســت، در یکی از شــب های 
سرد زمستان و همزمان با روز پدر، همراه 
با یکی از دوســتان که آشنای مشترکمان 
بود، در خانه شان را زدیم و برای ساعتی 
در کنارش نشســتیم تا برایمان از روزگار 

معلمی بگوید.
خدایــار کودکی اش را در نعیم آباد یزد 
گذرانده اســت و از 9 ســالگی به قاسم 
آباد آمده، تحصیلش را در دبستان قاسم 
آبــاد، دینیــاری، مارکار و ایرانشــهر پی 

گرفته و در 19 ســالگی موفق شده دیپلم 
دانشســرا را اخذ کند. عالقه اش بیشتر به 
ارتش بوده است، اما به دلیل بیماری پدر، 
ترجیح می دهد که معلم شود و در نتیجه 
از 20 ســالگی کارش را در شــهربابک 
شــروع می کند. به مدت ســه ســال در 
شــهر بابک ناظم و آموزگار  و 2 ســال 
در روســتای همت آبــاد از توابع مهریز 
مدیــر و آموزگار بــوده و بعد راهی یزد 
شده اســت. تا اوایل انقالب در مدارس 
مختلف همچون مدارس مارکار دخترانه 
و پســرانه به معلمی و دبیری مشغول بوده 
است، در ابتدا تاریخ و جغرافیا، اما بعدها 
ریاضــی آموزش مــی داده اســت. البته 
در ســال های پایانی قبل از بازنشســتگی 
در اداره آمــوزش و پرورش  در ســمت 
معاونت مدارس راهنمایــی انجام وظیفه 

کرده است. 
این آمــوزگار باســابقه در دوران دانش 
آموزی، ســفر مارکار به یزد را به یاد می 
آورد و بخشی از دوران تحصیلش را در 
مدرســه مارکار گذرانده و حتی شاگرد 
میرزا ســروش لهراســب نیز بوده است و 
چند سال بعد در همان مدرسه و در کنار 
میرزا سروش، خود شــاگردان زیادی را 
آموزش داده است. به قول خودش میرزا 
سروش انسانی بسیار باسواد و جدی بوده 
کــه در زمان معلمــی، انگلیســی، عربی 
و ریاضــی را آمــوزش مــی داده و بعدا 
سرپرســتی مدارس زرتشتی استان یزد را 

بر عهده داشته است.
زندخاوری از آن دسته معلمانی بوده که 
هیچ دانش آموزی جرات نداشــته است 
ســر کالســش حرف بزند چه برســد به 

شوخی.
خودش تعریف می کرد که روز اول که 
می خواســته در شهر بابک به سر کالس 
برود، مدیر دبســتان به او گفته که خیلی 
محکم باشد و گرنه اصال نمی تواند این 
دانش آموزان را کنترل کند و در همان 
روز چنان زهر چشمی گرفته است که نه 
تنها دانش آموزان وقتی او را می دیدند 
به دنبال سوراخ موش می گشتند تا خود 
را مخفی کنند، بلکه یکی از آموزگاران 
نیز بــه او گفته ما هم از تو می ترســیم. 
ســپس از خاطره ای از زمان حضورش 
در دبیرســتان مارکار تعریــف می کند 
و می گوید: گروهــی از آموزگاران به 
میرزا ســروش می گفتند که چرا فالنی 
را ناظم نمی کنی. میرزا ســروش جواب 
داده  می ترســم فردا مجبور شــویم که 
جــواب بدهیــم، البته در نهایــت هم از 
طــرف میرزا ســروش بــه عنــوان ناظم 

انتخاب می شود. 
البتــه البه الی ســخنانش بــه نوعی این 
موضوع را می رســاند که با توجه به سن 
و ســال باالی دانش آموزان در آن زمان 
نســبت به امروز و قد و باال و هیبتشان که 
بیشــتر آنها از آموزگارشان بلندتر بودند، 
اگر به غیر از این برخورد می کردند، نمی 

توانستند کالس را کنترل کنند  و 
جالب است بدانید، برادرش زمانی 
که شــاگردش بوده به خدایار می 
گویــد جدیت زیاد تــو باعث می 
شــود که بچه ها خــوب درس را 
یــاد بگیرند و از ســوی دیگر می 
گوید یکی از شــاگردانش ســال 
هــا بعد به او گفته: آن زمان خوب 
بــود، حداقل دانــش آموز به یک 
جایی می رســید. و ادامه می دهد 
کــه آن روزهــا خیلــی از دانش 
آمــوزان کار می کردنــد، درس 
هــم می خواندند، اما امروز نه کار 
می کننــد و نه درس می خوانند و 

همیشه پای کامپیوتر هستند.
وی ارج و قــرب معلمی را در آن 
زمان خیلی بیشتر از اکنون می داند 
و در مورد حقــوق و مزایا نیز می 
گویــد، آن زمان ارزانی بود و این 

حقوق خیلی خوب بود. 
در مورد فراوانی مدارس زرتشتی 
می گویــد، در ابتدا تعداد مدارس 
متعلق به زرتشتیان بیشتر از مدارس 
دیگــر بــود و بــه نقش مهــم این 
مدارس در پیشــرفت مردم یزد اشاره می 

کند. 
خدایــار زند خاوری خاطرات زیادی از 
همــکاران زرتشــتی اش دارد، در حالی 
که عکســهایی از زمان آموزگاری اش 
را نشــان مــی دهد، از افــرادی همچون 
فرخانی، منیری، مرادیان، بهرامشــهری، 
مهربــان خانی، موبد رســتم شــهزادی، 
ســپهر، خرســند، کاویانــی و... یاد می 
کنــد و به عکــس برخی از آنها اشــاره 
مــی کنــد. در پایان نیز برایمــان خاطره 
ای تعریف می کند از ســه مسئله درس 
حساب که هر چه فکر می کند، راه حل 
آنهــا را نمی یابد، برای یافتن جوابش به 
ســراغ رئیس دفتر آمــوزش و پرورش 
که مدرک لیســانس داشــته می رود و 
می پرســد کــه این مســائل چگونه حل 
می شــوند، وی می گوید بگذار بررسی 
کنــم خبرت می دهد، بعــد از چند روز 
کــه پیگیری می کند می گوید هر وقت 
توانســتی حل کنی به من هــم بگو. البته 
خودش مدتی بعد،راه حل این مسائل را 

پیدا می کند.
خدایار زند خاوری ســه پسر و دو دختر 
دارد که در یزد، تهران و کرمان زندگی 
می کننــد وی پس از 33 ســال تدریس 
بازنشســته شــده و از آن زمان تاکنون به 

کشاورزی مشغول است. 

***
توضیح عکس قدیمی:

 مربوط به 1330
نشسته از راست به چپ

1.شاپور لهراسبی آموزگار موسیقی
2.اشیدری دبیر مارکار

3.اسفندیار کاویانی مدیر دبستان دینیاری
4.ریاست دفتر آموزش و پرورش

5.طاهری رئیس آموزش و پرورش
6.میرزا سروش لهراسب 

7.هرمزدیــار فرخانــی مدیــر دبیرســتان 
مارکار

8.بهمن سپهر مدیر دبستان مارکار
9.خدایار زندخاوری دبیر دبیرستان
10 دینیار خسروی آموزگار دبستان

***
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فرهنگ

به گوش اندر این گفته  ها بسپریـد                          
بـه اندیشـه  ي روشنـش بنـگرید

سپس مرد و زن از شما زین دو راه                         
ره کـرفـه گیـریـد یـا کـه گنـاه

به عقـل و خـرد راه و آیین خویش                          
بیابید و وانگه در این راه خویش

بمـانیـد سخـت استـوار و شـدیـد                          
کـز آن پس رستـاخیز آید پدید

آینده  ي جهان آفرینش و انسان  ها در 
هر یک از ادیان توحیــدی به نحوي به 
پیروان آن، آگاهي داده   شــده اســت. 
از عوامل مشــترک در مــورد آینده در 
بســیاري از ادیــان مي  توان به بهشــت 
و دوزخ اشــاره کرد که پــروردگار به 
وســیله  ي آن، انســان  هــا را از آینده  
شــان آگاهی داده  است.چنانچه، آمدن 
نجــات  دهنده نیز حکایت از ســرانجام 

هستي دارد.
آینده یک مبناي زماني اســت، به طور 
کلــي زمان کمیتي اســت، بیانگر مدت 
زمان انجام کار. دو دیدگاه در این زمینه 
وجود دارد: دیدگاه نخســت چنین بیان 
مي  کند که زمان قسمتی از ساختارهای 
اساســی جهان است، جنبه  اي است که 
پیش آمدهاي پشــت سر هم در آن رخ 
می دهنــد. همچنیــن این دیــدگاه بیان 
می نمایــد که زمان قابل انــدازه  گیری 
است. دیدگاه دیگر مي  گوید که زمان 
قسمتی از ساختارهای ذهنی انسان است 
آن چنان که ما در ذهن خود رشــته   ي 

رویدادها را دنبال می کنیم.
آینــده  نگري به طور کلي یک ویژگي 
اخالقي مثبت جهت پیش  بیني آینده و 
در پایان، تصمیم  گیري  هاي درســت 
است به شکلي که اکنون آینده  شناسي 
یا آینــده  پژوهي یکي از رشــته  هایي 
است که در دانشــگاه  ها آموزش داده 
مي  شــود که در آن به بررســي علمي 
آینــده مــي  پردازند. برنامــه  ریزی از 
دیگر مواردی است که به آینده  نگري 
پیونــد داده   مــي  شــود. برنامه  ریزي 
شــامل کارهایي است که در چارچوب 
زمان آینده به شــمار مي رود و یکي از 
جنبه  هاي آن، مدیریت و برنامه  ریزي 
راهبردي)اســتراتژیک( اســت. در این 
روش از برنامه  ریزي تالش مي  شــود 
با پیش  بیني آینده در جهت بهترشــدن 

گام برداشته شود.
آینده  نگري از دیدگاه گاهان

در گاهــان در بســیاري   از بندها نشــانه  

هایي از آینده  نگري دیده مي  شود که 
این آینده  نگري  ها به دو دســته تقسیم 
مي  شوند: آینده  نگري  هاي بلند مدت 

و آینده  نگري  هاي کوتاه مدت. 
آینــده  نگــري  هاي بلندمدت شــامل: 
ســراي روشني و نیک اندیشي یا بهشت 
و فردوس کــه در بســیاري از بندها از 
جملــه، هــات 30 بند 1 و روز واپســین 
همچــون هات 30 بنــد 2 و یا کیفرهاي 
مینــوي همچون در هات 32 بند 12 و یا 
پاداش و بخشــش  هاي مینوي در هات 
28 بند  هاي 4 و 8 ، از آنها ســخن رفته 

است.
آینده  نگري  هاي کوتاه  مدت شــامل: 
آرزوها و هدف  هاي دنیوي مانند هات 

28 بند 3 و هات 32 بند 1.
از جملــه بندهایي کــه در آن از آینده  
نگــري بطــور روشــن  تــري گفته می  
شــود، مي  توان هــات 31 بندهاي 5 و 
14 را می تــوان نام برد کــه در آنها از 
واژه  آینده  یاد شــده  اســت. از جمله 
بندهایی که در آنها بطور غیرمستقیم از 
آینده  نگري یادشــده و از واژه  آینده  
مستقیماً استفاده نشــده است، مي  توان 
به هات 30 بند 1 اشــاره کرد که در این 

بند مي  خوانیم: 
حقیقت  جویندگان  براي  اینك   
و مــردم دانا از ایــن دو پدیده 
بزرگ، ســخن خواهــم گفت و 
روش ســتایش خداونــد جان و 
خــرد و نیایش وهومــن یا منش 
پــاك را بیان خواهــم گفت و 
همچنین از دانش   الهي و آیین 
نمود  )اشا( گفتگو خواهم  راستي 
تا با برخورداري از رســایي، نور 
حقیقــت را دریابیــد و از نعمت 

فردوس بهره مند گردید .
در این بند اشوزرتشــت براي رسیدن به 
کمال و برخورداري از پاداش مینوي و 
فردوس مواردي را الزم دانســته که از 
جمله آنها مي  توان به مبارزه نیک و بد 
و ســتایش پروردگار از روي یکرنگي 
و ایمان داشــتن به یکتایــي پروردگار، 
پرورش وهومن و تقویت اندیشــه پاک 
و هوش خدادادي، چیرگي بر وسوســه  
هــاي اهریمني واندیشــه  هــاي پلید و 
کســب دانش واقعــي از راه راســتي و 

پاکي و پرهیزگاري اشاره کرد.

سوشیانت
 سوشــیانت  یــا  سوشــیانس  از مصدر  
ســو به چم سودرســاندن آمده اســت. 
اشوزرتشــت اسپنتمان در گات  ها خود 
را نخســتین سوشــیانت مــي  داند. وي 
پیرو واقعی اشــا و رســایي و بزرگترین 
بنــد 31(.  سوشــیانت بود.)یســناي 43 
سوشــیانت در گات  هــا نــام ویژه  اي 
نیســت بلکــه به هــر نجات  دهنــده یا 
آبادکننــده  ای کــه جهان را به ســوي 
بهترشــدن پیش مــي  برد، گفتــه    مي  
شود. باری این فرد باید بکوشد ویژگی  
هایــی که بــرای سوشــیانت در گاهان 
بیان  شــده را به دســت آورد. در اولین 
و نزدیکتریــن بخش اوســتا به گات  ها 
کــه توســط دین بــاوران و شــاگردان 
اشوزرتشت نوشته  شده نیز آمده  است، 

وظیفــه سوشــیانت پــاک  
کــردن جهــان از بــدي و 

ترویج آیین راستي است.
در هــات 48 بند 12 آمده  
اســت:  آنان سودرســانان 
و  بود  کشــورها خواهنــد 
منــش  خشــنودي  درپــي 
نیــک مي باشــند و کردار 
خود را بر روي راســتي و 
طبــق آیین تو اســتوار مي  
سازند.  )نقل از کتاب پیام 

زرتشت(
در هــات 34 بنــد 13 مي  

خوانیم:
 اي خداونــد هســتي بخــش! راهي را 
که به من نشــان دادي راه نیک منشــي 
اســت که بر مبناي آموزش سوشــیانس  
ها)سودرســانندگان و نجات  دهندگان 
بشــر( قرارگرفته اســت، آموزشــي که 
توصیــه مي  کند هر کار نیکي به منظور 
انجــام کار و در پرتــوي راســتي انجام 
شــود، شــادماني به بار خواهــد آورد. 
آموزشــي که انســان را به خرد و دانش 
واقعي رهبــري مي  کنــد و پاداش آن 

رسیدن به توست، اي خداوند خرد .
در ســطر آخــر بنــد 12 از همین هات 
اشوزرتشــت اســپنتمان مــي  فرمایــد:  
راه  راســتي  پرتو  در  پروردگارا 
پاك منشــي و خودشناسي را به 
مــا بیاموز  و در دنباله آن مي  فرماید: 
راه نیك منشــي، راهي است که 
انســان را بــه خوشــبختي   مي  
است که سوشیانت   راهي  رساند. 
ها یــا نجات  دهندگان بشــر به 
مردم نشــان داده و خود آن را 
پیموده  اند، راهي که مبناي آن 
بر آموزش پیشــوایان دیني قرار 
گرفته  است. این راه شامل انجام 
هر کاري با اهداف خیر و پاك و 
بدون چشــم  داشت براي کمك 
و مهرباني به دیگر انســان  ها مي  
باشــد. راه پاك منشــي، راهي 
است که انســان را به سوي خرد 
و دانــش پیش مي  برد و او را از 

کارهاي ناشایست، باز مي  دارد.
بهشت و دوزخ

بــر اســاس قانون اشــا رفتار انســان در 
همیــن جهان به خودش باز می  گردد و 
بهشــت و دوزخ را برای او می-آفریند. 
بهشــت یا دوزخ بازتــاب طبیعی رفتار 
انســان به خود اوســت. اندیشــه، گفتار 
و کردارنیک به وجدان و روان انســان 
شــادی و آرامش می  بخشد و اندیشه، 
گفتــار و کــردار بد، پریشــانی و اندوه 
را. بازتــاِب راســتی، درســتی، نیکی و 
ســازندگی، برای انســان بهشت را می  
ســازد و بازتاِب دروغ، کژی، فســاد و 

تباهی، دوزخ را بوجود می  آورد.
بهشــت به معنی بهترین از واژه اوستایی  
َوهیشتِم َمنو  بوده که معنی بهترین منش 
را مــی  دهد و دوزخ از واژه اوســتایی 
دروجو ِدمانِــه  به معنی جایگاه دروغ یا 

درون تیره است.
بهشــت و دوزخ در گات  هــا دو مفهوم 
مینوي به شمار مي  روند و حالتي رواني 
هســتند زیرا بي  کران بوده و پیرو زمان 
و مکان نیســتند، چرا که ســرمنزل روان 
مانند خودش قابل لمس و دیدن نیســت. 
در گات  ها آمده است که مردمان نیک 
در این جهان سرزمین بهشتي و راستي را 
ایجاد مي  کند و این سرزمین یا بهشت، 
یک حالت فکري و رواني است و شکل 

ندارد. پاداش نیکان)اشــوان( شــادي در 
جاودان)ابدیــت( اســت. در این حالت 
فکري و روانــي دوگانگي وجود ندارد، 
اندوه و بدي در آن نیست، سراسر برکت 
و خوبي اســت. درســوي دیگــر، روان 
بــدکار در هنــگام گذر از پــل چینوت 

دچار اندوه و پشیماني مي  شود.

آینده نگري در ادیان دیگر
در تمامي ادیــان، آینده  ي جهان و نیز 
آینده  ي انســان  ها به شکلي به پیروان 
آن آییــن، آگاهي داده شــده  اســت. 
در بیشــتر ادیــان، آینــده  ي جهــان با 
آشــفتگي   و پــس از آن با آمدن یک 
منجي و ســپس رستاخیز نشان داده شده  
اســت و نیز آینده  ي انســان درستکار، 
پاداِش ابدي و آینده    ي انسان بدکار، 
مجــازاِت ابدي اســت. در تمامي ادیان 
از بهشــت و جهنم یاد شده  است و نیز 
کســي که مي    آید و با آمدنش جهان 
را دگرگون ســاخته و فرمانروایي را به 
دســت مي  گیرد و این تا روز رستاخیز 

روان  ها، ادامه دارد. 

گفت:اشوزرتشــت  باید  پایــان  در 
اســپنتمان بر این باور اســت که هر کس 
برای دستیابی به جایگاه سوشیانت باید در 
خدمت به مردم، ترویج نیکی و پیشرفت 
و آبادانــی گیتــی بکوشــد، فــروزگان 

امشاسپندان را در خود بپرود و ...
در واقــع اشوزرتشــت بــرای این هدف 
آینــده  نگرانــه، برنامــه  هایــی را پیش 
روی جوینــدگان حقیقت قرار می  دهد. 
چنین اســت هنگامی که اشوزرتشــت از 
انجام کارهای نیــک و پرورش وهومن، 
هماهنگــی با اشــا و ... برای دســتیابی به 
وهیشتم منو سخن می  گوید. برنامه  ریزی 
که ارتباط مســتقیم با آینده  نگری دارد. 
هر کدام از ما نیز باید بکوشیم با خواندن 
ســرودهای گاهان بر این راه  ها بیندیشیم 
و حتــی برنامــه  هایــی را برای بــه اجرا 
درآوردن آنها، اندیشیده و به کار بندیم تا 
به چشم اندازهای روشنی که اشوزرتشت 

در گاهان بیان ساخته، دست یابیم.
 اي خداوند خرد! مرا از بهترین 
تا در  گفتار و کــردار آگاه کن 
پرتو این آموزش با اندیشــه  اي 
روشن و قلبي پاك ستایشت را به 

جاي آورم. 
اي هستي بخش بزرگ! با نیروي 
خویش چنان ســاز کــه از یك 
راستي  از  و سرشار  نوین  زندگي 
بهره  مند گردیــم.      )هات 34 
بند 15(                                                                                

***
چکیده نوشــتار برگزیــده بخش اصلی 

زیر 18 سال، بیستمین همایش مانتره
استاد راهنما: موبدیار پـریا ماونـدی

آینده نگري در گاهان
* پریسا و ویستا رایومند
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طنز

ورستان

من نمیدانم این چه زمســتانی میباشد. 
همــش هوا ابری میشــود و یهویی هم 
صاف میشــود.بدون اینکه برفی بیاید 
تا ما تعطیل شویم و مدرسه نرویم.هوا 
هم هی وارونگی میــدارد و آلودگی 
خفــه مان کــرده می باشــد. اصال من 
خیلی عصبانی میباشم که امسال هنوز 

برف بازی نکرده میباشیم. 

امروز قرار میباشد که من و بابایم یک 
کالس آشــپزی برگزار نماییم. البته نه 
از اون آشــپزیها که توی شبکه تهران 
نشون داده میباشند و کلی هم تبلیغات 
میدارد.نخیرم. ما آشپزی سالم یاد داده 
می باشیم که کلی هم برای جامعه مان 
خــوب بوده می باشــد. بابایم میگوید 
کــه یکجایی آقا امیرکبیــر اون قدیما 
گفته می باشــد که : اگر نیت یکساله  
دارید برنج  بکارید، اگر نیت 10 ساله  
داریــد، نهال بکاریــد و اگر نیت صد 
ســاله دارید آدم تربیــت کنید . حاال 
ما قرار میباشــد به شــما دستور پخت 
آدم را بدهیــم .اونهــم نــه از این آدم 
معمولیها. ما دســتور تهیه آدم شفاف 

ســاز را میدهیم تا حداقل واســه 100 
سال بدرد شما بخورد.

مــواد الزم : یــک جــوون ســالم و 
چشم وگوش بســته . دختر یا پسرش 
مهــم نمیباشــد فقــط یــه جورایی تو 

کارخودش مونده باشد.

ابتــدا جــوون ســالم رو یکــروز بــه 
آشــپزخونه دعوت کرده میباشــیم و 
حســابی با او حرف زده میباشیم . این 
جوون ســالم بایــد بداند کــه اوضاع 
جامعه ما خیلی خوب نمی باشد و تنها 
ما وامثال او میتوانیــم جامعه را نجات 
داده باشــیم. یعنــی جوون ســالم باید 
فهمیده باشــد که خیلی نقش اساســی 

در اصالح جامعه میدارد.  

بعــد از آنکــه مغــز جوون ســالم رو 
برای ســاعتی شستشــو داده می باشید 
اوبرای شــفاف شــدن آماده میباشد. 
سپس کافی میباشــد این جوون چشم 
و گوش بســته، شســته شــده را برای 
اولیــن حرکت بــه یکی از جلســات 
این  باشید.  ارگانهامون فرســتاده  مهم 
جوون ســالم چون چیــزی نمیداند و 
خیلی هم ســاختن جامعه برایش مهم 
میباشد به تمام حرفهای آدمهای توی 
جلســه اهمیت میدهــد و هرچه را که 
میگویند مي شــنود و مینویسد. بعد از 
اینکه جوون ســالم ، گزارش جلســه 
را برایتان آورد، کمی تا قســمتی زیاد 
اصالح ونصیحتــش میکنید. اینکه چه 
جوري، خدا هم نمیدونه و فقط دست 
خودتونه ولــی جوون ســالم رو باید 
کامــال توجیه کنید که ایــن نصیحتها 
و درست شــدنها برای اصالح جامعه 

الزم میباشد.

بعدش مطالــب اصالح شــده جوون 
ســالم را به اسم خودش و یجورایی به 
گوش و چشم همه همکیشان میرسونید 

واز اونطــرف هم کلی پیامها و نظرات 
الکی و خوشــگل رو به اســم مردم به 
خورد جوون ســالم میدید. نتیجه این 
حرکت این میباشــد که جوون ســالم 
می بیند خیلی طرفدار میدارد و تصور 
میکند که کارش درســت میباشد در 
نتیجه کلی ذوق مرگ شــده و منتظر 

دادن نظرات بعدی میشود.  

حاال به مرحله دوم پخت جوون سالم 
رفته میباشــید. در ایــن مرحله جوون 
ســالم باید یاد بگیرد که کله شق باشد 
و یــاد بگیرد که هرچیــزی رو که می 
بینــه، بدون هیــچ اطالعــات کافی و 
درســت، همه جا  بگه و بنویسه، چون 
این موضوع براي پیشرفت جامعه الزم 
میباشد و فقط اونه که از پسش برمیاد. 
در نتیجه جوون ســالم فکر میکند که 
کارش خیلی درســت بوده است و در 
اصالح جامعه قدم بلند تری برداشــته 
میباشــد و از طرفی چون لج آدم های 
مســئول را درآورده میباشــد انــرژی 

گرفته میباشد. 

مرحله دوم پخت جوون ســالم خیلی 
حساس میباشد چون شــما باید سریعا 
وارد مرحله سوم شوید. اگر حواستان 
نباشد ممکن اســت جوون سالم میون 
کارها وحرفها سوخت شود و اونوقت 
بــه درد الی جرز هم نمیخــورد. بعد 
ازاینکــه احســاس کرده میباشــید که 
جــوون ســالم در مرحلــه دوم آماده 
اســت باید بهش جاي مانور بیشــتري 
بــدي. همیــن حرکت باعث میشــه تا 
جوون سالم خودش را یک آدم مثبت 

و منتقد سالم ببینه. 

بعد ازاینکه جوون ســالم به ســالمت 
وارد مرحلــه ســوم شــد دیگرکمــی 
خیالتــان راحت میباشــد. چون جوون 
ســالم دیگر به راه راست هدایت شده 
است و کج کردنش کار حضرت فیل 

میباشــد. جوون ســالم به راحتی به هر 
جلســه اي میره و هرچه دلش بخواهد 
از حرفهــای آدمهای اونجا برداشــت 
میکند و از اینکه یک مشــته آدم را تو 
جون همدیگر می اندازه، خوشــحال 
شده و دیگه به هیچ چیز فکر نمي کنه 
و فقط و فقط اصالح جامعه را در نظر 

گرفته میباشد.

در این مرحله کافی اســت هر خبر بی 
ربطی را کــه میخواهید پخش کنید به 
اسم جوون سالم باشد. در نتیجه جوون 
ســالم بعد از چند هفته خودش را همه 
کاره جامعــه میدانــد و اســمش همه 
جا پخش شده میباشــد. حاال میتوانید 
با خیالــی راحت شــبها بخوابید چون 
جوون ســالم به راحتی به یک جوون 

سالم شفاف ساز تبدیل شده میباشد. 

بابایــم میگوید با پختــن یک جوون 
سالم و شفاف ســاز شما چندکارمهم 
کــرده میباشــید: اول از خــروج ارز 
جلوگیری کــرده اید. چون جوونهای 
شــفاف ســاز چینی اصال بدرد بخور 
نیستند و آخرش خائن ازآب در آمده 
میباشند. دوم اینکه جوون سالم شفاف 
ســاز زرتشــتی خیلــی بهتــر از نمونه 
غیرزرتشــتی آن اســت چون باالخره 
عرق ملی جوونهای ما بیشــتر میباشد. 
ســوم اینکــه جامعــه ما با این دســت 
پختتــون خیلی خوب اصالح میشــود 
بــدون اینکه شــما پول زیــادی خرج 

کرده باشید.

بــه قول آقــا امیرکبیر حاال شــما یک 
جوون ســالم شــفاف ســاز دارید که 
میتوانید به مدت صدســال هرجا الزم 
شد صدایش بزنید و بگویید برو فالن 
جا حرف بزن، فالن جا اعتراض کن ، 
فالن آدمو آبروش رو ببرو ... امیدوارم 
با جوون سالم شفاف ساز خود حالشو 

ببرید. 

دستورپخت جوون شفاف ساز سالم
کودک نفهم
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کودکان

خوزستان استـان 

ی ز مو بســتنی 

؟

مــعــمــا

؟

جواب معمای قبلی

در این  قسمت ، اطالعاتی مربوط به یکی از استانهای زرتشتی نشین را خواهیم آموخت

استان خوزستان با مساحت ۶۴,۰۵۷ 
کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران 
در کرانــه خلیج فــارس و اروندرود 
قــرار دارد و مرکز اســتخراج نفت 
ایران به شــمار می آید. شــهر اهواز 
مرکز اســتان خوزســتان است. این 
اســتان پنجمین اســتان پرجمعیت 

ایران است.

خوزستان از شمال به استان لرستان، 
از شمال شــرقی و شــرق به استان 
چهارمحال و بختیاری، از شمال غربی 
به استان ایالم، از شرق و جنوب شرقی 
به اســتان کهگیلویــه و بویراحمد، 
از جنوب به اســتان بوشــهر و خلیج 
فــارس و از غرب به کشــور عراق 

محدود می شود.این استان با جمعّیت 
)سرشــماری  نفــر   ۴,۵۳۱,۷۲۰
دارای ۱،۰۸۳،۳۴۱ خانوار   )۱۳۹۰
است که این تعداد شامل ۷۹۳ هزار 
و ۲۸۹ خانوار شــهری و ۲۹۰ هزار 
و ۵۲ خانوار روســتایی است. استان 
خوزســتان در محدوده ۴۷ درجه و 
۴۲ دقیقه تــا ۵۰ درجه و ۳۹ دقیقه 
از نصف النهار گرینویچ  طول شرقی 
و ۲۹ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۲ درجه 
و ۵۸ دقیقــه شــمالی از خط اســتوا 

قراردارد.

استان خوزســتان دارای ۱۸ نماینده 
در مجلــس شــورای اســالمی و ۶ 
نماینــده نیــز در مجلــس خبرگان 

رهبــری می باشــد. شــرکت ملــی 
مناطق نفت خیــز جنوب؛ بزرگترین 
تولیدکننــده نفت ایران، در اســتان 
خوزســتان و در شــهر اهواز مستقر 
می باشد. این شــرکت بطور متوسط 
۸۵  درصد از نفت خام و ۱۶  درصد 
از گاز طبیعی ایران را تولید می کند.

اکثریــت  بریتانیــکا  دانشــنامه 
جمعیــت خوزســتان را متشــکل از 
دو قــوم بختیــاری و عرب دانســته 
که بطــور تقریبی هر یــک کمتر از 
نیمــی از جمعیــت این اســتان را به 
همچنین  می دهنــد،  اختصاص  خود 
دزفولی ها، قشــقایی ها، زرتشتیان و 
ارامنــه نیز در بخش هایی از اســتان 

خوزستان سکونت دارند.  

کشــتی ژاپنی وسط دریا بود .قبل از رســیدنش به مقصد ، کاپیتان کشتی رفت 
حمام کند ســاعت طالیش که مارک رولکس بود با انگشترش که نگین الماس 
داشــت را درآورد و روی میز گذاشــت ..اما بعد از اینکه از حمام بیرون آمد نه 
ســاعتش را دید و نه انگشــترش را .چهارتا از افسران را صدا کردافسر ملوان . 
افســر مخابرات.رییس دریانوردان و افســرمکانیک و از همه ی آنها فقط یک 

سوال پرسید ،اینکه یک ربع قبل کجا بودند ؟
افسرملوان گفت : من خواب بودم زیرا کشیک نیمه شب با من بودهافسرمخابرات 

گفت : من تو اتاق مخابرات مشــغول بودم و داشــتم خبر رسیدنمان را به بندر 
بعدی تلگراف میکردم .رییس دریانوردان گفت : من باالی دکل بودم و داشتم 
پرچم را که وارونه شــده بود ؛ درســت میکردم .افســرمکانیک گفت : من تو 
موتورخونه بودم و داشــتم نقص فنی موتور سمت راست را درست میکردم .به 
محض اینکه صحبت چهارافســر تموم شــد ،کاپیتان دزد ساعت و انگشترش را 

شناخت .
بنظر شما او چگونه دزد را شناسایي کرد؟

درست کردن یک بستنی موزی خانگی، 
فقط یک موز رســیده، یک مخلوط کن، 
یک فریزر و یک انسان خالق در هوای 
ســرد می خواهد. سایت های زیادی این 
دســتور را با کمی تغییر نوشــته اند، اما 

دستور اصلی اش کم وبیش همین است.

طرز تهیه:
برای هر نفر، یک موز رســیده را پوســت 
بکنید، حلقه حلقه کنید و روی یک سینی یا 
بشقاب پالستیکی، بی آن که روی هم تلنبار 
شــوند پخش کنید. ظرف را به مدت یک تا 

دو ساعت در فریزر بگذارید.
حلقه های یخ زده موز را در یک مخلوط کن 

بریزید و تا حدی که ماده خامه شکل و یکنواخت درست شود، مخلوط کنید. 

بستنی موزی آماده است.

نکته های گوشه ای:
این بســتنی یا دســر ساده و ســالم را 
باید زود و تازه درســت کنیــم و نوش 
جان کنیــم. به جای این که این بســتنی 
را در فریزر نگه داریم، بهتر اســت موز 
حلقه حلقه شــده را در فریزر نگه داریم 
تا ســر بزنگاه، در مخلوط کن بریزیم و 

بستنی را آماده کنیم.
میوه هــا و طعم هــای دیگــری را هــم 
می شود به این بستنی اضافه کنیم؛ یکی 
دو تا توت فرنگی یخ زده، کمی شــکالت 
تیره تلخ، کمی نسکافه )مثل عکس یک(، 

یکی دو قاشق کره بادام زمینی.

میوه را از جعبه ای که عنوانش سیب و پرتقال است بردارید.
اگر از جعبه سیب بیرون آوردید، جعبه حتماً جعبه ای است که حاوی سیب بوده، زیرا 
جعبه سیب و پرتقال نمیتواند باشد زیرا برگه عنوان سیب و پرتقال خورده بود که طبق 

صورت مسئله حتماً برگه اشتباه به جعبه چسبانیده شده است. 

پس برگه عنوان سیب را به آن می چسبانیم و سپس برگه عنوان پرتقال را به جعبه 
ای می چسبانیم که قبالً عنوان سیب به آن چسبیده بود و درنهایت برگه ای که عنوان 
سیب و پرتقال برآن درج شده را به جعبه ای می چسبانیم که قبالً عنوان پرتقال بر آن 

چسبیده بود.
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وقتي تراكتور آمد
* بهرام دمهری

چنــد روز پیش بــا بهرام در مجلســي با هم 
درباره گذشــته ها حرف مي زدیم. از ایشان 
پرســیدم براي اولین بار چــه زمانی تراکتور 
وارد یزد شــد. بهــرام گفت: در دهه ســي 
روانشــادان گشتاســپ پور و خداداد توس، 
تراکتور را به یزد آوردند. کمي درباره نوع 
ســوخت و موتور تراکتور براي من صحبت 
کرد. بهــرام، عمــري را در راه تعمیر و راه 
اندازي تراکتور و موتورهاي چاه هاي عمیق 
صــرف کرده و بــا این موتورهــاي قدیمي 
آشناســت. هنوز هم اگرچــه پایش درد مي 
کند و سني ازش گذشته، ولي همیشه دم در 
تعمیرگاهش مي نشــیند و با مردم حرف مي 

زند.
آن روزها، زمین کشاورزی را با بیل بلند که 
حدود 60 سانتیمتر طول و حدود 4 کیلوگرم 
وزن داشت، شــخم می زدند. از صبح چند 
نفر پهلــو به پهلو، کنار هــم و با هماهنگي، 
پاي راســت یا چپ را روي کنــاره بیل که 
پهــن بود مي زدند و به قولي زمین را به جلو 
هل مي دادند و می کندند. اگر مي خواستند 
زمین را با عمق بیشــتري شــخم بزنند، یک 
بار دیگــر آن محلي که کنده شــده بود را 
با هماهنگي یکدیگــر، دوباره بیل می زدند 
و عمــق زمین را بیرون مي کشــیدند. به هر 
صورت، تا ظهر و گاهي بعدازظهر یکســره 
همیــن کار را تکــرار مي کردنــد. این کار 
بســیار ســخت، در روزهای خاصی از سال 
ادامه داشــت. کشاورزان ســختکوش، فقط 
حدود ســاعت نه صبح براي ناشــتایي، چند 

دقیقه اي دست از کار مي کشیدند.
یادم مي آید که روانشــاد خــداداد که ذکر 
خیرش شــد، در آن زمان ها با تراکتور سبز 
رنگش آمده بود در صحراي مجاور محله ما 
تا برای اولین بار با این ماشین بزرگ، زمین 
ها را شخم بزند. آن روز همه آمده بودند از 
بزرگ و کوچــک، تا ببینند تراکتور چطور 
زمین را شخم مي زند. همه شروع کردند به 
نظر دادن و اول از همه هم ایراد گرفتند. اول 
گفتند که این وســیله زمین را عمیق شــخم 
نمي زند. بعدش گفتند که تراکتور وقتي مي 
خواهد دور بزند زمین هایي را که تا به حال 
شخم زده و کنده، دوباره رویش راه رفته و 
به حالت اولیه باز مــي گرداند. گروهی هم 
می گفتنــد که بعد از شــخم زدن تراکتور، 
کلوخ هــای بزرگ در زمین به جا می ماند. 
دیگری مــی گفت که زمین هاي محله ما و 
شاید کل یزد، کوچک و کم عرض و حتی 
کم طول هســتند و تراکتــور که برای زمین 
های بزرگ طراحی و ســاخته شــده است، 
چنــدان مفید نیســت و هزاران هــزار ایراد 

دیگر.
در ایــن بین یکــي از میــان جمعیت گفت: 
هرچه باشــد آســان تر و با صرفه تر اســت. 
دیگر نباید منت شــاگرد و کارگر بکشیم. با 
این کمبود آب، زمین را یک بار کمتر آب 

مي دهیم و  شخم می زنیم و ...
تــا عصر همان روز، روانشــاد خداداد زمین 
هاي اشخاص مختلف را شخم زد. مردم نیز 
دســته جمعي به دنبالش راه افتاده بودند. از 
این زمین به زمین کشاورزی دیگر و از این 
ایــراد به ایرادی دیگر! فــرداي آن روز قرار 
شــد روانشــاد خداداد، تل ریگــي که کنار 
یکــي از زمین های کشــاورزی بر اثر مرور 
زمان تشــکیل شــده بود، صاف و تســطیح 
کند. فردا تراکتور با هیبت جدید آمد. ابزار 
دیگری به پشــت تراکتور بســته شــده بود، 
متفاوت با وسیله ای که شخم می زد. وسیله 

اي بــا یک ســطح صاف که براي تســطیح 
کردن زمین اســتفاده مي شــد. شروع کرد 
به کشــیدن ریگها برروي زمین. بعد از چند 
دقیقه کارکردن، تراکتور در یکي از گودال 
های پر از ریگ گیر کرد و هرچه روانشــاد 
خداداد گاز داد، تراکتور از آن گودال پر از 
ریگ بیرون نیامد. خالصه پس از گاز دادن 

زیاد، تراکتور خاموش شد. 
مشــغول  روانشــاد خــداداد  نیــم ســاعتي 
دســتکاري قطعاتی از داخل موتور شد ولي 
باز هم تراکتور روشــن نشــد.  جمعیتی که 
دور او و تراکتــور را گرفتــه بودنــد دوباره 
شــروع کردند به اظهار نظر. هرکس حرفي 
مي زد تا اینکه یکي گفت: شاید چشم یکي 
از ما ها شــور بوده. این فــرد فوراً به یکي از 
خانه هاي نزدیک رفت و با مشــتي اســفند 
آمد. آتش افروختند و مشــتي اســفند روي 
آتش ریختند. بوي اســفند و دود فضا را پر 
کرد. همراه آن بر چشــم حســود و حسرت 
خوار نفرین فرســتادند ولي تراکتور باز هم 

روشن نشد که نشد.
روانشاد خداداد که از زخم زبان اطرافیان و 
درست نشدن موتور خسته شده بود بیل یکي 
از کشــاورزان که آنجا ایســتاده بود گرفت 
و افتــاد به جان بي جــان تراکتور. با صداي 
بلند به ســازنده و وارد کننده و صاحب و ... 
تراکتور بد و بیراه می گفت و با پشــت بیل 
روي تراکتور مي کوبیــد. کاماًل عصباني و 
خسته شــده بود. چند نفري دخالت کردند 
و روانشــاد خداداد را آرام کردند. حاضران 
کــم کم با حالــت یاس و نومیــدي به خانه 
هایشــان رفتند و روانشــاد خــداداد رفت تا 

یک نفر مکانیک بیاورد.
آن روز  و حوادثش گذشــت و بر اثر مرور 
زمــان، تراکتــور کم کم با تالش روانشــاد 
خداداد و خدادادها، جاي خود را بین مردم 
باز کرد. این ماشین کشاورزی مدرن، عالوه 
بر شــخم زدن زمین، با عــوض کردن ابزار 
آن، گندم را هم از کاه جدا مي کرد. دیگر 

خبري از گاو و ورجین نبود. 
این خاطره را که مــرور می کردم، راجع به 
مفهوم و عملکرد مدرنیتــه و موارد پیرامون 
آن، به فکــر افتادم. اگر مدرنیته را داشــتن 
ابزار تــازه و اختراعات پیشــرفته بدانیم، ما 
هم از قافله نو شــدن عقب نمانده و نیســتیم 
ولــي مدرنیســم را اگر فکر و اندیشــه نو و 
طرز به کار گیــري بدانیم هنوز در خیلي از 
زمینــه ها جای کار داریم که گاهي وقت ها 
براثر زخم زبان ها و ندانسته ها، باید با بیل و 
چماق به جان وسایلي بیفتیم که خود ساخته 

ایم.
یکي از جامعه شناســان ارجمندی که مدتي 
پیش در یکي از سالن هاي محالت زرتشتي 
نشــین یزد سخنراني مي کرد مي گفت: اگر 
امــروز همه شــما را که تقریباً دویســت نفر 
هســتید با یک هواپیما به یکي از کشورهاي 
اروپایي یا آمریکایي ببرند. در آنجا هم همه 
وســایل مدرن امروزي فراهم باشــد و لباس 
و ســر و وضع شــما را ظرف بیست و چهار 
ساعت تغییر دهند، آیا فرهنگ و روش غذا 
خوردن، عبــادت و افکار شــما عوض مي 
شود؟ همه افراد حاضر در آن جلسه به اتفاق 
گفتند: خیر. همین مســئله درباره مدرنیته و 
مدرنیسم هم صادق است. با آوردن وسایل 
پیشرفته در هر زمینه اي قرار نیست ما مدرن 
شــویم ولي حتماً در ظاهر تغییر شــکل مي 
دهیم. حال به نظر شــما مدرنیته خوب است 

یا خیر و چگونه باید با آن روبرو شد.
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