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 ا	�را��دا " �" 
  

  سرسخن

دغدغه ترين فصلهاست. امتحانات پايان پر از جملهبراي آناني كه دانشجو هستند، فصلهاي زمستان و بهار، 

از مهمترين فعاليتهاي ترم، تحويل دادن پروژه ها، كنكورهاي ارشد و دكترا، شروع ترم جديد و ... 

اين فصلها هستند و كساني كه عالوه بر اين فعاليتها، عالقمند به كارهاي گروهي و اجتماعي  ردانشجويي د

در اين بازه نيز  . زيرا بسياري از جشنهاي مهم احساس مي كننددو چندان را نيز باشند، مشكل كمبود وقت 

  شوند.برگزار ميزماني 

ي همياريهمكاران ويستا از جمله كساني هستند كه شرايط باال براي آنها صدق مي كند. اگرچه كه با 

رصت آراسته و فهمكيشان، بسياري از مطالب ويستا براي چاپ در فصل زمستان و بهار آماده بود، ولي 

و از آنجايي كه حذف كردن نوشته هاي گذشته دور از ادب بوده و جانشين  كنون مهيا نشدآمده كردن آنها تا

زمستان پاييز و ويستا، گاهي بوي شماره مطالب اين  كردن آنها با مطالب جديد كمي وقت گير مي نمود،

اميدواريم كه شما بزرگواران پوزش ما را  در اين فصل تابستان است.دارد و گاهي يادآور خاطرات بهاري 

  پذيرا باشيد و از اين ويستاي چهار فصل لذت ببريد.
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  پسكَمِ مس

سالگي ام به يادم مي آيد و آنگاه است كه ناخودآگاه نام خدا و  5ين بروم خاطره ياي به پاهر وقت مي خواهم از پله 

 هايو يكي از محله 1338را به زبان مي آورم. دوست دارم اين خاطره كه مربوط به سال  (زيارتگاهها) اشوزرتشت و پيرون

و قبل از آن) خانه هاي يزد و حال و هواي  1300يزد است را همراه با توضيح درباره نقشه ساختمانهاي آن زمان (حدود سال 

  زندگي نياكانمان، برايتان شرح دهم.

خانه ما تا حدودي شبيه به خانه ديگر همكيشان و به صورت چهار پسكمي (صفه) بود. البته بعد از آن، خانه هاي جديدي 

  گفتند.شت كه به آن خانه هاي دو طرفه ميپسكم، يك حياط بزرگ و اتاقهاي ديگري هم دا 4عالوه بر  كه خته شدسا

  اتاق زير بود و اغلب رو به آفتاب ساخته مي شد: 3پسكم مس (بزرگ)، يكي از مهمترين پسكمها و داراي 

  مخصوص نشيمن و خوابيدن بود.اتاق خفتون (خوابيدن) كه حتماً به پسكمهاي ديگر هم راه داشت و  .1

اتاق حجله كه در ضلع روبه روي پسكم و همان طور كه از نامش معلوم است، اتاق تر و تميزي براي عروس و  .2

داماد خانواده بود. چون بچه بودم هيچ وقت استفاده دقيق آن را متوجه نشدم و مي پنداشتم كه شايد جشن و مراسم 

 شادي در آن برگزار مي شود. 

نوندون (نان دان)، حكم يك انباري را داشت. اتاق نسبتاً كوچك، خنك، تاريك و بدون پنجره بود كه فقط يك  اتاق .3

در ورودي داشت و به فراخور وضع مالي صاحبخانه، اطراف آن خمره هاي سفالي كوچك يا بزرگي چيده شده 

هداري انواع حبوبات بود. يك تخته بود. خمره هاي بزرگ براي آرد، گندم و برنج و خمره هاي كوچكتر براي نگ

در زمستان انواع خوراكي ها را براي در امان ماندن از سقف آن آويزان بود كه بيشتر"وي جو"چوبي مشبك به نام 

از دست حشرات و پستانداران موذي مانند موش و گربه را روي آن گذاشته يا به آن متصل مي كردند. وي جو در 

نبود، اهميت زيادي داشت و حتي سفره هفت سين (سفره نوروزي) را زير آن در اتاق  آنزمان كه حتي از برق خبري

 دند كه در هنگام سال تحويل، وي جو تكان مي خورد.ونوندون پهن مي كردند و معتقد ب

اش با سه پسكم ديگر برابر بود ولي همه مراسم مذهبي از جمله سال و گهنبار را در آن برگزار مي كردند.  پسكم مس اندازه

به اين شكل كه سفره ورون و تن (روح درگذشته) را در آنجا پهن كرده و موبد و دهموبد و بقيه مردان فاميل هم سر سفره 

وانم بگويم كه پسكم مس در خانه حالت مقدسي داشت و هر روز مي نشستند و مراسم اوستا خواني برگزار مي شد. مي ت

و كندر در آفرينگان (آتشدان) روي آتش ريخته و در آنجا گذاشته مي شد. حتي  اسفندصبح و عصر به همراه خواندن اوستا، 

شبهاي خاصي، چراغي روشن مي كردند و در پسكم مس مي گذاشتند. ولي اگر تازه در گذشته اي در خانواده بود، هر شب 

-پسكم مس و اتاق نوندون مياين كار را انجام مي دادند. تقدس پسكم مس به حدي بود كه وقتي پاك نبودي، نبايد وارد 

  شدي.

 168/12. شماره رده در كتابخانه 1368قدردان، مهرداد. جستاري در آيين زرتشت. شيراز. رخشيد، 
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كندني)و هيچ كارِ تعميراتي و بنايي بر زير زمين ( در زير پسكم مس و اتاق نوندون، زير زميني عميق با كلنگ حفر مي شد

به علت خنكي آن، يك يخچال بزرگ خانگي محسوب مي شد و تابستانها همه خوراكي ها و ميوه ها  روي آن انجام نمي شد.

يك پنجره چوبي نسبتاً بزرگي داشت كه چنگكهايي براي كندني و حتي كوزه آب را در آنجا مي گذاشتند. سقف زير زمين 

ن آويزان كردن خوراكي ها در سبدهاي حصيري و يا كيسه داشت و براي تابستا

مورد استفاده قرار مي گرفت. البته در برخي خانه ها، زير زمين هاي ديگري بود كه 

كف آن آجر و ديوار و سقف آن نيز گچ كاري شده بود و به علت داشتن هواي 

خنك و ماليم، ظهرهاي تابستان افراد خانواده در آنجا استراحت مي كردند. به حق 

در زير زمين و شبها بر روي بام، با گرماي كه نياكان ما چه خوب با گذراندن ظهرها 

  طاقت فرساي يزد كنار مي آمدند.

از  آن پشت بامولي سقف پسكم مس با ديگر پسكمها هم سطح بود با وجودي كه 

عد از رسيدن به ديگر قسمتها بلندتر بود و براي رسيدن به آن، بايد چندين پله را ب

دس خاصي داشت و محل خوابيدن قرفتيم. اين پشت بام نيز تپشت بام، باال مي

- برديم و مراسم پنجه را به جا مي چيديم و ميوه و هيزم ميه، آب و جارو مي كرديم و سفره ميرا شب آخر پنجآنجا نبود. 

در ارتفاع اضافي كه بين سطح پشت بام ديگر پسكمها و پشت بام پسكم مس وجود داشت، مخصوص اتاقي اما  آورديم.

بود كه ارتفاع نسبتاً كوتاهي داشت. باالخانه مخصوص نگهداري بطري هاي بزرگ (كَروبه) بود كه  "باالخانه"تاريك به نام 

  ليتربودند و دور تا دور باالخانه چيده مي شدند. 15-10ليتر و برخي داراي گنجايش  3برخي كوچك و داراي حجم حدود 

ويي و راه پله پشت بام و آخري به آشپزخانه و حياط آن طرف  سه پسكم ديگر، يكي به راهرو و درب خانه، ديگري به دستش

  خانه راه داشتند. و اما خاطره من ...

در يكي از روزهاي گرم تابستان كه فقط من و مادرم در خانه بوديم، مادرم از من خواست به زير زمين كندني بروم و سفره 

ه هاي زيرزمين داشتم، اين كار را قبول كردم كه ناگهان تعادلم را نان بياورم و من با ذوق زيادي كه براي دو تا يكي كردن پل

توجه به گلي بودن پله ها، فقط كمي  اپله را يكباره طي كرده و به كف زير زمين افتادم. خوشبختانه ب 10-12از دست دادم و 

وندون شود و يا از ترس ديدن دست و پايم خراش برداشت. مادرم صداي جيغ مرا شنيد، ولي يا نمي توانست كه وارد اتاق ن

وضعيت من، به سراغم نيامد. بعد از مشقتي كه براي باال رسيدن تحمل كردم، انتظار هر واكنشي را از سوي مادرم داشتم به 

غير از تنبيه كردن!! گريه كنان گفتم: مه مه من كه تقصيري نداشتم! ولي او با تمام وجود گفت، مي داني چرا افتادي؟ چون 

را ياد نكردي. يادت باشد كه هميشه در هر كار و هر حركتي، خدا و اشوزرتشت و پيرون را ياد كني. از آن روز بود كه خدا 

  حرف مادرم را گوش كردم و همواره به خصوص در موقع پايين آمدن از پله ها نام خدا را به زبان مي آورم.

ورامزدا و اشوزرتشت قدم برداريد و مطمئن باشيد كه اگر با نام و ياد آن ها و به خشنودي بله عزيزانم همواره با ياد و نام اه

  خدا و پيامبرانش، كاري را انجام دهيد، موفق خواهيد بود.
 نگارنده: ر. خ.
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  )دوم (قسمت مشكل خواب

  

 نخوابيدن خوب براي فراواني روزمره داليل

  . از جمله:دارند وجوددر دوران بزرگسالي 

 اتاق خواب گرم يا سرد است يا سر و صدا زياد است.  �

  .باشد كوچك يا ناراحت رختخواب  �
 متفـاوت  شـما  بـا  شما همسر خواب الگوي دارد احتمال  �

  .باشد
 نداشـته  خواب براي منظم الگوي يك است ممكن شما  �

  .نكنيد بدني نرمش كافي ميزان به يا باشيد
دن را مشـكل  خوابيـ  اسـت  ممكـن  ،حد از بيش خوردن  �

  .سازد
 از پـيش  بيداري سبب است ممكن رفتن بستر به گرسنه  �

  .گردد موعد
 و چـاي  مثـل  دار كـافئين  هاي نوشيدني و الكل سيگار،  �

  قهوه
 باال تب يا درد بيماري،  �

 احساسي مشكالت  �

 نگراني و اضطراب  �

  روزانه مشكالت به حد از بيش فكر  �

  آيا مصرف قرص كمكي به ما ميكند؟

قرصهاي خواب چندين سال است كه بوسيله مردم مصرف 

  ميشوند ولي اين قرصها:

  .ندارند مدت طوالني اثر  �
 پـذير  تحريك و خسته شما ،آنها مصرف از پس روزِ  �

  .بود خواهيد
 شـما  و دهنـد  مـي  دست از را خود كارايي زود خيلي  �

  .كنيد استفاده دارو بيشتري مقدار از مجبوريد
 مصـرف  بـا  واقـع  در شوند، مي معتاد آن به بسياري  �

 نظـر  از انسـان  آور خـواب  هـاي  قرص مدت طوالني
  .شود مي وابسته آنها به رواني و جسمي

بســــياري از عــــوارض قرصــــهاي خــــواب آور   �
) zolpidem, zalpelon, zopicloneجديـد( 

 ماننـــــدهـــــم شـــــبيه قرصـــــهاي قـــــديمي 
Nitrazepam,Temazepam,Diazepam 

  است. 

 هفتـه)  دو از (كمتـر  بـراي مـدت كوتـاه    بايـد   قرصهاي خـواب 

  خوابتان نمـي بـرد و   اصالً در مواقعي كه شما مثالً. مصرف شود

  .پريشاني شده ايد  دچار

 كنيـد  مي استفاده ها دارو اين از كه است طوالني مدت شما اگر

 خـود   پزشـك  مشـورت  با است بهتر

 كـاهش  تـدريج  بـه  را مصـرف  مقدار

 مصــرف نيــز مــوارد برخــي در دهيـد، 

   ميباشد. مفيد افسردگي ضد داروهاي

  داروهاي بدون نسخه پزشك

 داروهاي مثل شما كه دارد وجود داروها گونه اين از مورد چند

 پزشك نسخه بدون را آنها توانيد مي سرماخوردگي و آلرژي ضد

 احتمال به اما ثرندمؤ حدودي تا ها دارو اين البته .كنيد خريداري

  .بود خواهيد آلود خواب كامالً شما بعد روز قوي

 مربوطه اخطارهاي به حتما كرديد مصرف داروها اين از شما اگر

 خطرناك وسايل با كار و رانندگي از جداً بعد روز و كنيد توجه

  .كنيد دوري

 و شده مقاوم ها دارو اين به نسبت بدن اينكه هم ديگر مشكل

 اثر به تا كنيد مصرف دارو بيشتري مقدار مجبوريد شما تدريج به

 از موقت طور به كه است اين راه بهترين يابيد، دست مطلوب

 كار به را آن زياد مدت به گز هر و كنيد استفاده داروها اين

  .نبريد

 بر آنها اكثر و است گياهي هاي دارو از استفاده درمان، ديگر نوع

 گياه اين از اگر شوند، مي ساخته الطيب سنبل دارويي گياه پايه

 بهترين شود استفاده و هر شب هفته سه دو مدت به دارويي

 مورد نتيجه كنيم استفاده آن از گهگاه اگر داشته ولي را نتيجه

  .داشت نخواهد را نظر

 از استفاده عوارض مراقب بايد ما ،آلرژي ضد داروهاي مانند به

  .باشيم ها دارو اين

 داروهاي ساير از يا كنيد مي مصرف دارو خون فشار براي اگر

 از استفاده از قبل حتماً كنيد مي استفاده آور خواب يا بخشآرام

  .كنيد مشورت خود دكتر با داروها اين

  

   

 گردآورنده: شهرزاد (شاهرخ) رشيدي

.                  51/19. شماره رده دركتابخانه 1385كارلسون، ريچارد. در زندگي سخت نگيريد. ترجمه نوشين رشيدي. تهران: نقش و نگار، 
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  اقتصاد در انجمن زرتشتيان اصفهانكاربرد 

اند دست آورده خواسته يا ناخواسته به چه كهها بايد از آنمن به رشته ام عالقه ي چنداني ندارم اما عقيده دارم كه انسان 
  حداكثر استفاده را ببرند.

چهار سال اقتصاد خواندم و در اين چهار سال، سه سال و اندي از آن به تعريف علم اقتصاد گذشت، تعريفي كه عبارت 
  "كمياب جهت رفع نيازهاي نامحدود بشر.ي منابع نهتخصيص بهي"است از: 

در اين متن قصد ندارم به اقتصاد در سطح كالن و يا قيمت ارز و طال و... بپردازم بلكه مي خواهم چند خطي را به 
  استفاده از تعريف بيان شده در سطح انجمن زرتشتيان اصفهان اختصاص دهم.

   دي دارد و حتي نياز به ابراز شخصيت و كشف شدن.انسان نيازمندي هاي زيادي هم چون مطالعه، ورزش و شا

ه اي بزرگ از انواع و اقسام ) كتابخانه اي شامل مجموع1منابع موجود در جامعه ي زرتشتيان اصفهان عبارت است از: و 
) 4؛ ازي) دو دستگاه بدنس3 ؛) سالني بزرگ، با قابليت برگزاري جشن هايي بزرگ2 ؛شته اي دور تا به امروزذكتابها، از گ

) وسايل تفريحي براي 7 ؛فوتبال، واليبال و بدمينتون ) زمين آسفالت6؛ ) سه عدد ميز پينگ پنگ5 ؛دستيفوتبال 
  .) فضاي باز و هواي آزاد مجتمع فرهنگي ورزشي خسروي8 در مجتمع؛ كودكان

نيازها، از طريق محاسبه ي سود اقتصاديِ در ادامه ي اين متن تالش خواهم كرد تا افزون بر ايجاد ارتباط ميان منابع و 
خود ببرم. الزم به ذكر است كه سود اقتصادي عبارت است از:  ي به اقتصادي بودن يا نبودن جامعةبدست آمده، پِ

  تفاوت ميان ورودي ها و خروجي ها.

  سود =ورودي ها  -خروجي

ارد كه منتهي به كتابخانه مي شود. از اولين ري وجود ددخانه ي زرتشتيان كه وارد مي شويم، در سمت راست  درباز 
روزي كه بچه هاي اصفهان تصميم گرفتند كتابخانه را راه اندازي كنند، روزهاي زيادي مي گذرد. جوانان زيادي گرد 
هم آمدند و كتاب ها را رده بندي كردند، كارت و برچسب زدند و در انتها مشخّصات كتاب ها وارد دفتر و كامپيوتر شد. 

  داقل يك سال وقت صرف تمام اين كارها شد.ح

يابيم. اما آيا نياز به  جوان استفاده شد تا به مجموعه اي بزرگ جهت مطالعه دست در اين جا از منابعي هم چون نيروي
و  هاران كتاب برآورده شددافراد نيز برطرف شد؟ تا آنجاي كه من اطّالع دارم تنها نياز سه يا چهار نفر از دوستمطالعه 

و اما سود حاصل از كتابخانه  نيز بي پاسخ ماند.متأسفانه بعد از استعفاي عزيزاني كه مسئول كتابخانه بودند، نياز آن ها 
   خواهد شد:به صورت زير محاسبه 

 

 

  

  خانهسود حاصل از كتاب =                                                     - 

 

  

برآورده شدن نياز سه يا چهار 
نفر كتابخوان براي مدتي 

 محدود + 

شادي و تجربياتي كه جوانان 

در طي آماده سازي كتابخانه 

 در كنار يكديگر بدست آوردند

 خستگي جوانان + 

 زمان صرف شده ي مسئولين  +

 تعداد زيادي كتاب چشم انتظارِ كتابخوانان +

مبالغ هنگفتي كه جهت راه اندازي و خريد كتاب ها 

 هزينه شده +

 فضاي اشغال شده توسط كتابخانه و كتاب ها
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  جنبه ي اقتصادي ندارد... "كتابخانه"است كه وجود بنابراين مشخص 

مي رسيم به  ها به سمت پايين سرازير مي شويم.از كتابخانه بيرون مي آييم و به سمت راهرو پيش مي رويم، از پلّه 
زماني كه در حياط به تماشاي برنامه ها مي پرداختيم، آرزويش  سالني بزرگ، سالني كه روزگاري در ساختمان قديمي، 

-قالب جشن ها، كالس ها، گردهمايي هايي هم چون شاد بودن و همازوري دردر اين سالن نياز را در سر مي پرورانديم.

ين مي توان نياز به ابراز شخصيت و شكوفا شدن استعدادها را برطرف كرد. اما ها و... قابل برآورده شدن است. هم چن
  چگونه؟

خدا را شكر، دين ما دينِ شاديست و ما زرتشتيان حداقل ماهي يك جشن داريم؛ اگر افراد بيش تري براي برگزاري 
ده ي بهينه تري به عمل جشن ها، چه در پشت صحنه و چه بر روي صحنه همكاري كنند، مي توان از منابع استفا

آورد. وجود افراد بيش تر براي برگزاري جشن ها سبب شكل گيري جشني بهتر و نهايتاً شادي بيش تر خواهد شد. افراد 
  برگزاركننده قادر خواهند بود ابراز شخصيت كنند و چه بسا استعدادي نهفته شكوفا گردد.

بنابراين گاهي شاهد سودي مثبت  .هاي مختلفي برگزار مي گرددبه گونه هاي متفاوت و با كيفيت در اصفهان جشن ها 
  و گاهي شاهد سودي منفي بوده ايم.

  

  

  

  

  در جشنها سود حاصل از سالن =                                        

  

  

  

  

باال آنچه بسيار اهميت دارد كيفيت برگزاري جشن هاست. اگر تعداد برگزاركنندگان كافي و داراي مورد به نظر من در 
مهارت هاي مورد نياز باشند، قطعاً شاهد جشني با كيفيت باال خواهيم بود و حضّار مطلوبيتي مثبت به دست مي آورند و 

  به صورت مثبت در مي آيد.سود  نهايتاً

اندكي در برگزاري مراسم شركت داشته باشند، به دليل محدود بودن مهارت ها و تكراري شدن اما در صورتي كه تعداد 
افكار و ايده ها جشن ها با كيفيت نامطلوب برگزار خواهد شد و در اين صورت به دليل استقبال كمِ همكيشان، چه بسا 

رنامه هايي با كيفيت نه چندان باال جوانان برگزاركننده سرخورده گردند و همكيشان نيز وقتشان صرف مشاهده ي ب
  منفي است. ،خواهد شد. بنابراين سود اقتصادي در اين حالت

 ابراز شخصيت و شادي جوانان +

باال رفتن مهارت ها و توانايي 

 هاي اجتماعي برگزاركنندگان +

شادي همكيشاني كه از حضور در 

 جشن لذّت برده اند

زماني كه برگزاركنندگان براي برنامه ريزي 

 صرف مي كنند +

زماني كه حضّار براي شركت در جشن 

 صرف مي كنند +

 انرژيِ  فكري و فيزيكي برگزاركنندگان +

برق سالن  مبالغي كه صرف شيريني، چايي،

 و... مي شود

- 
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حال به انتهاي سالن مي رويم. سمت راست، پشت پرده اي سفيد، دو دستگاه بدنسازي ديده مي شود كه برخي از 
تعدادي شيوه ي استفاده از آن را نمي دانند. بنابراين باز هم منبعي بدون استفاده و نيازي وجودش به كلّي بي اطّالعند و 

. البته در اين مورد شايد مشكل اساسي از جانب خود دستگاه هاست زيرا تخصصي بوده و براي ه استبي پاسخ ماند
راهنما و طرز استفاده از آن ها چندان  ،سيار از سوي تعدادي از جوانانبعموم طراحي نشده اند به عالوه با وجود تالش 

  نيست. يعني فرمول سود براي اين وسايل به شكل زير خواهد شد:مشخص 

  

  

  سود حاصل از دستگاه هاي بدنسازي = 0 -

  

  

افزون بر سودهاي منفي و شايد نااميد كننده اي كه تا به حال بيان شد، در سالن خانه زرتشتيان شاهد سودهاي مثبتي 
مورد استقبال تعداد زيادي از همكيشان  اين وسايلنيز هستيم از جمله استفاده از فوتبال دستي و ميزهاي پينگ پنگ. 

  ند برد.ها لذّت برده و خواهة آناز استفاد ، افرادقرار گرفته و روزهاي فراواني

در آخر به سمت مجتمع فرهنگي ورزشي خسروي حركت مي كنيم. مكاني كه روزهاي زيادي در آن به واليبال و فوتبال 
ازي در زمين بدمينتون گذرانديم. روزهايي كه زمان زيادي است به پرداختيم و روزهاي خيلي كم و دوري را هم به ب

فراموشي سپرده شده. فكر نمي كنم نيازي به پرداختن به جزئيات باشد چرا كه هر كسي با ديدن زميني با تورِ پوسيده 
ر اين مجموعه ي د ي به اقتصادي نبودن آن مي برد.(و شايد بدون تور!) و آسفالتي برآمده و نبودنِ شخصي در آن، پِ

تفريحي و ورزشي شاهد تاب و سرسره و االكلنگ نيز هستيم. وسايلي كه مدت مديديست كودكي با آن ها بازي نكرده 
  ست و تنها استفاده آن، صحبت با موبايل در حاليست كه در گوشه تاب نشسته ايم. و باز هم سود منفي است.ا

تر است. بنابراين مي تواند مكان مناسبي فريح و شادي و همازوريِ بيشت براي سبز و زميني بزرگمجتمع داراي فضاي 
اگر اين  .باشد و گردهمايي ، ورزش بزرگساالن (واليبال، فوتبال، دوچرخه سواري، اسكيت و ...)براي بازيِ كودكان

-شود، مي و خوردني هاي ديگري كه به همت همكيشان تهيه مي آش و شولي تشكيل شود با احتساب گردهمايي ها

  است. "كامالً مثبت"توانيم بگوييم كه سود مجتمع خسروي در اين حالت، 

باشيم. آرزومندم به جايِ  ماننيك آرزو دارم روز به روز شاهد هرچه بيشتر شدن همازوري در جامعه وگفتني ها را گفتم 
از كاربردي نبودن دستگاه ها، از كثيف اينكه زبان به شكايت و گلگي از كيفيت پايين جشن ها، از خراب بودن آسفالت، 

  بودن تاب و سرسره و از قديمي بودن كتاب هاي كتابخانه باز كنيم، همت هايمان را افزون كنيم.

اگر من و تو سري به كتابخانه و زمين بدمينتون بزنيم، اگر من و تو در جشن و شادي با ديگر همكيشانمان شريك 
انجمني ها اين حضور من و توست كه مي تواند  رنگ تر و نهايتاً محو مي شود.شويم، آن وقت است كه مشكالت كم 

امن  فراموش نكنيم خانه زرتشتيان، مكانينمايد. ي را براي جامعه ي اصفهان فراهم را دلگرم تر كند و امكانات بيشتر
  ويران گردد.  ،اي كه از آن يادي نگرددخانه و فرزندان ماست و شادي من و تو براي

  به اميد فرداهايي بهتر، فرداهايي سرشار از انديشه هاي ناب اشوزرتشت...

هزينه اي كه خيرانديش بابت خريد 

 آن صرف كرده است  +

 +ها مكان اشغال شده توسط دستگاه

 در طول زماناستهالك دستگاه ها 

 نگارنده: شيرين ماوندادي
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  مخارج اردو

 كاالنوع  هزينه(ريال) كاالنوع  هزينه(ريال)

عدد  5 60.000

 نوشابه

 كيلو برنج10 240.000

عدد  3 70.000

 ماست

 روغنعدد  1 24.000

كيلو  1 100.000 آبليمو 15.000

 زرشك

عدد  50 230.000

 موز

مقواي   6 42.000

 كاردستي

عدد  50 700.000 سان ايچ 60.000

 يادبود

 جايزه 140.000 شيريني 180.000

  پارچه نويسي  120.000    
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مبلغ حاصل از جمع آورري هزينه ثبت نام: 

 ريال 2.350.000

 ريال 160.000دهش نقدي به اردو: 

 ريال 2.510.000كل مبلغ جمع آوري شده: 

 

عدد)،  17عدد)، ژله ( 50دهش مادي: بستني (

عدد)،  50 سريظروف يك بار مصرف (هر 

، مواد الزم براي لوازم التحرير و وسايل خرازي

 سوپ و ...

 ريال 2.521.000هزينه كل: 



  داخلي انجمن زرتشتيان اصفهان گاهنامهـ  ويستا       

  

  

   

 12 

سال ه
شت

ي 
م. شماره س

ستان.
نهم. تاب

 
1391

 

  داري نكاتي كوچك براي خانه  

 سـوراخ  نزديك را خيار پوست ها مورچهر فرا براي •

 .دهيد قرار هامورچه

 كـه  محلـي  در مـوش  دسـت  از شدن خالص براي •

 .بپاشيد سياه فلفل ايد كرده پيدا را موش

 هنگـام  در حشـرات  دسـت  از شـدن  خالص براي •

 در و بـالش  و تخـت  نزديـك  را نعنـا  برگهاي شب

 .دهيد قرار خود اقتا اطراف

  
 

چند نكته درباره ي نگه داري 

  پنير

  
 پنيـر، براي جلـوگيري از خشـك شـدن     •

ن كمـي كـره يـا    آرف بريده شده طروي 

براي اين منظور همچنـين   روغن بماليد.

ميتوانيد دستمال تميزي را كه پرز پـس  

سركه خيس كنيد و به دور قالب با ندهد 

 پنير بپيچيد.

 اگر پنير را در ماست بيندازيد بسيار لذيذ ميشود. •

لومينيـومي بپيچيـد بـراي    آاگر پنيـر را در فويـل    •

 موثر است. آن ز خشك شدنجلوگيري ا

ن را آاگر ميخواهيد پنير نرم تـري داشـته باشـيد     •

 درون دوغ خيس كنيد.

خواهيـد پنيـر ديـر    و به عنوان اخرين نكته اگر مي •

فاسد شود هميشه آن را در ماست يـا آب ماسـت   

  بيندازيد.

  يرشيد )شهرام( شهرزاد گرداورنده:

  داري نكات خانه منبع:

  

 پالوده مرواريد

  مقدار  الزممواد 

  پيمانه 1  نشاسته گل تازه

  پيمانه 7تا  6  آب

  نصف استكان  گالب

  قاشق چايخوري 2/1  نمك

  طرز تهيه:

پيمانه ديگـر را بـا    2پيمانه آب را بگذاريد به جوش بيايد.  5

نشاسته مخلوط و نشاسته را در آن حل كنيد. به مـرور ايـن   

بيافزاييـد و  محلول را در آن جوش ريخته و نمك را بـه آن  

در حالي كه مرتب به هم مي زنيد بگذاريد كم كم بپزد. بعد 

  دقيقه، گالب را به آن باضافه كنيد. 15از حدود 

در يك لگن، آب خنك با يخ ريختـه و آبكـش متناسـبي را    

هم روي لگن بگذاريد كه با هم جفت شوند. سپس نشاسـته  

ريـد از  را كم كم درون آبكش بريزيد  تا دانه دانه مثـل مروا 

چشمه هاي آبكش بيرون آيد و توي آب سرد ريختـه شـود.   

وقتي كه تمام نشاسته از آبكش رد شـد بگذاريـد كـه يـك     

ساعت در آب خنك بماند. بعد مجدداً با آبكـش، مرواريـدها   

را از اب بيرون آورده و در پـارچ ريختـه و در يخچـال قـرار     

  دهيد.

يـد و  شربتي از شيره شكر و گـالب و يـخ و آب درسـت كن   

مرواريدها را به آن اضافه كنيد. اكنون مـي توانيـد از پـالوده    

  مرواريد خود لذت ببريد.  

به جاي گالب مي توانيد از عرق نعناع، نسـترن و   •

 عرق بيدمشك نيز استفاده كنيد.

استفاده از تخم شربتي كه از قبل آب شده اسـت   •

 نيز مي تواند پالوده شما را لذت بخش تر نمايد.

اين پالوده يك از بخشهاي ميـز هفـت سـين در     •

 نوروز بوده است.
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 گردآورنده: ميترا پشوتني زاده

 منبع: سروش پير مغان

 .   11/39. شماره رده در كتابخانه 1388نميرانيان، پوراندخت. دنياي ترشي ها و شورها. تهران: ترمه، 
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     )ثپارسي (بخش  واژگان

 ثابت = پايدار -1

 ثروت = دارايي -2

 ثمر = ميوه، بار، بر -3

 ثنا = ستايش -4

 ثنويت = دوگانگي -5

 ثواب = مزد، پاداش نيك -6

 ثوابكار = نيكوكار -7

 ثبت كردن = نوشتن، يادداشت كردن -8

 ثبات ورزيدن = پايدار كردن -9

 ثالث = سوم  -10

  

  

  اميد

 شخصي را به جهنم مي بردند، در راه، بر مي گشت و به عقب خيره مي شد،    

   ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببريد. فرشتگان پرسيدند چرا؟ پروردگار           

  فرمود: او چند بار به عقب نگاه كرد، او اميد به بخشش داشت.            

  

  جوانمردي

اسب از بيابان مي گذشت. شخصي را ديد كه بي حال و تشنه  مردي سوار بر

بر زمين افتاده است. از اسب خود پياده شد تا به آن شخص، آبي بدهد. 

ناگهان آن مرد تشنه با پاشيدن يك مشت شن به صورت مرد اسب سوار، بر 

اسب او پريد و تاخت. مرد صاحب اسب، فرياد زد: اسبم حاللت باد به شرط 

يت را جايي بازگو مكني تا جوانمردي از ميان نرود. مرد دزد با آن كه حكا

  .شنيدن اين جمله، دهانه اسب را كشيد و بازگشت و آن دو با هم رفتند

  

  

  

  

  

  

 گردآورنده: م. آتشبند

 !منبع: كتاب تو تويي؟

 گردآورنده: بهزاد نيكدين

 158/13. شماره رده در كتابخانه 1368جباري مقدم، عباس. نظريه ادبي مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو. قم: فراگفت، 
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  صاحبه با پيشكسوتانم

از اين شماره قصد داريم كه به منظور ارتباط بيشتر بين نسل هاي متفاوت و استفاده از 

مصاحبه با "تجربيات و دانش بزرگان جامعه اصفهان، بخشي تحت عنوان 

داشته باشيم تا بتوانيم بدين وسيله توانايي نوشتن و نويسندگي را در  "پيشكسوتان

نوجوانانمان نيز گسترش دهيم. گروهي از سؤاالت توسط همكاران ويستا تهيه شده 

است كه به نوجوانان عزيزي كه دوست دارند در اين قسمت با نشريه ويستا همكاري 

انجام داده  فيروزه آتشبندسوت مورد نظر مصاحبه را انجام دهند. اولين مصاحبه را خانم داشته باشند، داده مي شود تا با پيشك

  است كه از ايشان و پيشكسوتي كه وقت و تجربيات خود را در اختيار نشريه ويستا گذاشتند، بسيار سپاسگزاريم.

  : چگونه با همسر خود آشنا شديد؟1سوال 

دخترخاله بوديم. چون محل زندگيمان از يكديگر دور بود، ماهي، من و همسرم در گذشته پسرخاله و 

سالگي رفت و آمدهاي بيشتري  14تا  12يكي، دوبار از همان بچگي همديگر را مي ديديم. از سن 

صورت گرفت زيرا كه پدر و مادرهاي دو طرف مي خواستند به گفت و گو براي ازدواج فرزندانشان 

كه به  .كردندنگاري ميرفتن رضايت، نامهودر رو، مادر و پدر پسر به مادر و پدر دختر براي گبپردازند. بعد از گفت و گوي ر

گويند. اگر جواب بله بود، به صورت رقعه به خانواده پسر اعالم مي كردند و در اين عمل، دختر هيچ نقشي اين كار رقعه مي

و، انار و يك سكه نقره را به نشان سفيدبختي به خانه ما آورند نداشت. بعد از رضايت والدين دختر، خانواده پسر، آويشن، سر

و به پدر و مادرم پيشكش كردند. با مشورت و رضايت هر دو طرف، روز مناسبي براي مراسم نامزدي انتخاب شد و از 

  بزرگان خانواده براي آن روز دعوت كردند. 

گشتر براي نامزدي و يك قند سبز را به من داد و من تازه آن روز نامزدي، مادر همسرم يك پارچه سبز، انار و سرو و يك ان

دانست. همين مراسم را كرد، از اول ميموقع فهميدم كه با او نامزد شده ام ولي داماد چون خودش همسرش را انتخاب مي

دروغ نگوييم و اگر  پس از نامزدي با يكديگر صحبت كرديم و به هم قول داديم كه براي داماد انجام دادند.نيز والدين من 

  اختالفي به وجود آمد، يك طرف كوتاه بيايد تا خانواده از هم نپاشد.

ثبت كردند. همسرم  16، در خط گواه، سنم را مي داشتمسال  16 بايد اما چون براي ازدواجسال داشتم  14گواه گيري من در 

  ساله بود. 20نيز 

  حال چه تفاوتهايي دارد؟ : مراسمهاي قبل از ازدواج در زمان قديم با2سوال 

در زمان گذشته دختر حق تصميم گيري نداشت و پسر هم فقط اجازه داشت كه دختر مورد نظر خود را به پدر و مادر معرفي 

ارها به عهده پدر و مادر دو طرف بود و دختر حتي تا زمان نامزدي از اين موضوع اطالعي نداشت. اما در اين كند و بقيه ك

در گذشته  شوند و خود تصميم مي گيرند و بعد به پدر و مادر اطالع مي دهند.زمان، دختر و پسر با يكديگر آشنا مي

 92/61 . شماره رده در كتابخانه1379حكايت اخالقي ديگر. تهران: قدياني. بنفشه،  101حجواني، مهدي. هم قصه. هم پند 
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نامه نگاري صورت نمي گيرد و اگر هر دو طرف راضي بودند  خواستگاري از دو طرف به صورت رقعه نويسي بوده ولي حاال

  به خانه دختر مي روند. 

  : چرا به اصفهان آمديد؟3سوال 

ما بعد از ازدواجمان به خارج از كشور رفتيم و مدتي را در آنجا زندگي كرديم. پس از مدتي به تهران بازگشتيم ولي چون به 

  شد، به اصفهان آمديم.همسرم، همكاري در صنعت نساجي پيشنهاد 

  : چه سفارشي براي جواناني كه ازدواج نكرده اند، داريد؟4سوال 

توصيه مي كنم كه براي تصميم گيري به اخالق و ادب طرف مقابل توجه كنند يعني نحوه رفتار او با بزرگترها و كوچكترها. 

جند. در واقع نبايد به صورت نگريست، بلكه زياد به پول و ثروت فكر نكنند و معلومات و تحصيالت و دانش طرف را بسن

  بايد سيرت را ديد و از روي عقل و نه احساسات، تصميم گيري كرد:

  اي پسر، سيرت زيبا بيار    صورت زيباي ظاهر هيچ نيست

  : براي اشخاص متأهل چه توصيه اي داريد؟5سوال 

در درجه اول به يكديگر دروغ نگويند و سازش داشته باشند و داشته ها و نداشته هاي يكديگر را با هم مقايسه نكنند. در 

  زندگي مشترك اگر اختالف نظر وجود داشت به آن ادامه ندهند و يك طرف كوتاه بيايد تا زندگي پايدار و استوار بماند. 

تشتي سربلند باشند و به حرف بزرگتر خود گوش بدهند تا به بن بست نخورند، و در آخر با اين آرزو كه همه جوانان زر

  گفتگوي خود را به پايان رساند.

  

        يك خاطرهيك خاطرهيك خاطرهيك خاطره

ــراي             13روز  ــنم را ب ــه دي ــتم ك ــق داش ــن ح ــود. در آن روز م ــد ب ــت و خواه ــود، هس ــن ب ــراي م ــدني ب ــاد مان ــه ي ــان روز ب آب

بهتــرين ديــن را كــه ديــن زرتشــتي بــود را انتخــاب كــردم در آن روز همــه اقــوامم بــه اصــفهان     هميشــه انتخــاب كــنم و مــن 

نفــر ديگــر هــم بــه طــور رســمي بهــدين    4مــا بــه انجمــن رفتــيم و مــن ســدره بــه تــن كــردم. مــن و     5آمــده بودنــد. ســاعت 

بــار كشــتي نــو     2شــديم. شــب آن روز انجمــن بــه همــه ي حاضــران در جشــن شــام داد. از آن روز بــه بعــد مــن روزي           

                                   ميكنم.

  آرزويي به خط دين دبيره

marAdmarAdmarAdmarAd    uzerAuzerAuzerAuzerA                 rah sAk rah     
dasareb nA vb kin VyahrAk Ab dahAxvb vc 

  .آرزو دارم هر كس هر چه بخواهد با كارهاي نيك به آن برسد

 : كيارش نميرانياننگارنده
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  بي رحمي است!! دنيايفيزيك هم 

ر واقع دنيايي است مملو از بسياري از پديده هاي طبيعت است. د بينيپيشدر پي توصيف و  هفيزيك يكي از علومي است ك

ها و نظريه ها و انسانهاي بزرگ و كوچكي كه براي پديده هاي مختلف آن نظريه پردازي كردند. برخي از آنها داراي فرضيه

 و در موارد مختلف علمي، كاربرد خود را نشان داده است وشهرت جهاني هستند زيرا كه نظريات آنها بارها و بارها به ثبت رسيده 

، بحث اين نوشتارقصد من از و گروهي نيز با گمنامي از اين دنيا رفته اند. برخي ديگر تنها شروع كننده راه و نظريه جديدي بوده 

نها و پژوهشهاي علمي و رياعلمي و تخصصي درباره پديده هاي فيزيكي نيست، بلكه مي خواهم به جنبه هاي غيرعلمي از ج

  هايي كه براي آنها صرف مي شود، اشاره كنم.سرمايه

هاي شد. در واقع كشف آن پس از هزينه سوئيس منتشررن شتابدهنده سدر (ذره خدا)  يافتن ذره هيگز مدتي پيش اخباري درباره

الني مدت جوامع علمي براي شنيدن نتيجه كشورهاي مختلف براي يافتن و اثبات آن صرف كرده بودند و انتظار طو كه هنگفتي 

در همان لحظه كه منتشر كردند آب و تابي اين آزمايشات، رخ داد. به همين دليل رسانه ها، اخبار اين واقعه را با چنان يكي از 

  ".ن هم اشتباه كرد و نظرياتش رد شدشتاني" كه شنونده استدالل مي كرداول 

اي كه انيشتين نتايج اصول موضوعهيكي از  اشاره اي كوتاه به مباني علمي اين بحث داشته باشم بايد بگويم كهاگر بخواهم 

ي در خأل نمي تواند در سرعتهايي باالتر از سرعت نور، هيچ فرايند فيزيك آن است كه براي نظريه نسبيت خاص خود بيان كرد،

سرعت نور سريعتر حركت كند. اما يافتن نوترينويي كه با سرعت بيش از سرعت نور انجام بگيرد. يعني ذره اي وجود ندارد كه از 

  نظريه انيشتين قرار داد.اين ساسوي ايتاليا را طي كرد، چالشي در سر راه رنبدهنده سرن فاصله بين ژنو تا گدر شتا

مي كنند را  حركترعتي باالتر از سرعت نور را كه با س "تاخيون"، وجود ذرات جالب اين كه فيزيكدانان در دهه هاي گذشته

اين به معني نقض و بي استفاده شدن  ليو د يك مبحث جديد را پايه گذاري بنمايدشاي هيگزكشف ذره بودند.  پيش گويي كرده

كه باعث بي اعتباري و انيشتين نظريه نسبيت مطرح شدن علوم قبل كه در حد سرعت نور كامالً صادق است، نمي باشد. همانند 

  در صنعت و زندگي روزمره است، نشد. علم پيشتار و اصليهم كه هنوز  ،فيزيك نيوتنيكنار گذاشتن 

من خود بر اين باورم كه بيشتر پيشرفتهاي بزرگ علمي از سنت شكني ها و رفتن به مسيرهاي اگرچه 

نقض كردن  و نمي توان با باشد مصداق هميشگيمتفاوت حاصل شده است اما اين نمي تواند يك 

  به پيشرفت دست يافت.، يناآگاهانه هر نظريه علمي بزرگ

نام انيشتين را مي توان به عنوان دومين فيزيكدان بزرگ جهان بعد از نيوتن قرار داد. او پايه گذار فيزيك مدرن و بسياري از 

اما بايد اول بر نظرياتش ، كاري عظيم محسوب شود ايد بازي با چنين نام بزرگيمفاهيم جديد و ناب در دنياي فيزيك است. ش

  كه به قول خود او تا زمان مرگش تعداد انگشت شماري آن را مي فهميدند، تسلط علمي داشت و بعد درگير نقض آن شد.

نه آيا محافل غير علمي، سياسي و اقتصادي كه بودجه هاي هنگفتي صرف آزمايشات و پروژه سرن كرده اند، حق دارند اين گو

رفتارها تنها اين  شايد ؟! و چنين نام بزرگي را بي خردانه زير سؤال ببرند با رسانه هاي خبري خود جار رو جنجال راه بياندازند

 در شرايط بد اقتصادي غرب باشد و نه يك مبحث علمي؟!!صرف شده توجيهي براي مخارج سنگين  نشانگر
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  )coleusحسن يوسف (

ن گياهاني كه در بيشتر يكي از زيباترين و رنگين تري

ها يافت مي شود گياهي است به نام حسن يوسف. آپارتمان

اين گياه بوميِ هندوستان، شرق آفريقا و جاوا بوده و از 

خانواده نعناع يا لبديسيان مي باشد. حسن يوسف داراي 

سانتي  60تا  15ي چهارگوش بوده و طول آن بين ساقه ا

متر مي باشد. گل هاي اين گياه فاقد اهميت بوده و فقط 

براي بذرگيري از آن ها استفاده مي شود پس بهتر است 

براي قوي تر شدن گياه اصلي، گل ها را بالفاصله پس از 

  جوانه زدن قطع كرده و دور بيندازيم.

و بسيار زيبا بوده؛ به رنگ برگ هاي اين گياه رنگارنگ 

هاي زرد، زرد طاليي، سبز، سبز مايل به زرد، قرمز، 

ارغواني، ارغواني مايل به سياه يا مخلوطي از رنگهاي 

  فوق وجود دارد.

براي اين كه برگ هاي اين گياه ضخيم، قوي، پررنگ و 

درخشان شوند الزم است نكات زير مورد توجه قرار 

  بگيرد.

احتياج دارد ه حداكثر نور روز حسن يوسف ب نور: .1

ها را پشت پنجره هاي جنوبي در بنابراين بايد گلدان

نوراني ترين نقطه ي آپارتمان قرار داد. در مورد نور 

مستقيم آفتاب، اگر از پشت پرده هاي نازك توري 

 تابيده شود بسيار مفبد خواهد بود.

: حسن يوسف گياهي است كه به درجه حرارت .2

مايل به گرم عالقه دارد. بنابراين حرارت ماليم 

درجه ي  22تا  20درجه حرارت در شب بايد بين 

- درجه ي سانتي 25تا  22ر روز بين سانتي گراد و د

 گراد تنظيم گردد.

بت دوست حسن يوسف گياهي رطو رطوبت: .3

تابستان بايد هميشه سطح ميباشد، به اين دليل در 

خاك گياه مرطوب باشد ولي در زمستان هفته اي دو 

بار آبياري كافي است. حسن يوسف احتياج به حمام 

دارد، روزانه يك يا دو بار گل هايتان را آب افشاني 

 كنيد.

اجازه ندهيد گياه حسن يوسفتان خيلي بزرگ و پير شود. 

قبل از اين كه گياه بدمنظره شود با قلمه زدن گياه را زنده 

و شاداب كنيد. توجه داشته باشيد كه با قلمه زدن هم گياه 

مادر جوان و شكيل مي شود و هم گياهان نُو پايِ جديد 

  بوجود مي آوريد.

جفت برگ  7تا  5براي قلمه زدن، شاخه هايي كه بين 

دارند را انتخاب كرده و با يك چاقوي تيز از زيرِ گره 

) آن را از گياه مي دهد(زيرا گياه از زيرِ گره بهتر ريشه 

قه لهيده و جويده نشود، مادر جدا كنيد. مواظب باشيد سا

هاي پاييني را قطع كنيد چون اگر برگ ها داخل سپس برگ

 قلمه ي اصلي را نيز ازآب قرار بگيرند پوسيده شده و 

را در ليوان يا يك ظرف شيشه اي بين مي برند. سپس آن 

ر از آب قرار دهيد. پس از چند روز ريشه ها از انتهاي پ

قلمه شروع به رويش مي كنند. بعد از ريشه دادن آن ها را 

در گلدان هاي كوچك حاوي ماسه و كمپوست قرار داده، 

توانيد حسن روز مي 15 تا 10ري كنيد. بعد از مرتّب آبيا

هاي جديد خود را به گلدان هاي اصلي حاوي يوسف

مخلوطي از خاك معمولي و كمپوست منتقل كنيد و از 

  زيبايي آن ها لذّت ببريد.
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 گرد آورنده: هوشنگ باوفا

 23/3. شماره رده در كتابخانه 1385صمصام شريعت، هادي. گياهان دارويي. اصفهان: چهارباغ، 
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  بازي با اعصاب

وجودتون رو لبريز كرده و دلتون مي خواد كه تو دنياي آدم ها با همه فرق داشته باشيد و به  ،اگه يه جورايي حس آزار

  ها رو بهتون پيشنهاد مي كنم.آزار شناخته بشيد، اين نده دماغ و بي مزّه و دچار مرضِعنوان يه آدم گَ

 بپرند.اول اينكه روزهاي تعطيل مثل بقيه ي روزها ساعتتون رو كوك كنيد تا همه از خواب  •

 ر بميرند.كنيد تا بقيه پشت در از زور انتظاموقع بيدار شدن از خواب يه نيم ساعتي توي دستشويي معطل  •

 موقع خروج از منزل چنان در آپارتمان رو به هم بكوبيد كه شش تا همسايه ي چپ و راست از جاشون بپرن. •

 تا جلويي ها زودتر راه بيفتند.سر چهارراه وقتي چراغ سبز شد، دستتون رو روي بوق بگذاريد  •

 وقتي از كسي آدرسي رو مي پرسيد، بالفاصله بعد از جواب دادنش جلوي چشمش از يه نفر ديگه بپرسيد. •

 رايه تاكسي رو بعد از پياده شدن و گشتن تمام جيب هاتون به صورت اسكناس دوهزار توماني پرداخت كنيد.ك •

 جدول نيمه تموم دوستتون رو حل كنيد. •

 از بستني فروش بخواين اسم پنجاه و چهار نوع بستني رو براتون بگه، دست آخر يه آب معدني سفارش بديد. •

 وقتي از آسانسور پياده ميشيد، دكمه ي همه ي طبقات رو بزنيد و محل رو ترك كنيد. •

 و سرش كاله رفته.وقتي كسي لباس تازه مي خره، بهش بگيد خيلي گرون خريده  •

 ت مي اومد.تر بِهِكوتاه مي كنه، بگيد موي بلند بيشوقتي دوستتون موهاي سرش رو  •

  يك چهارم از اين راه ها براي اين كه به لقب سوهان روح مفتخر شويد كافي است. كافيه!!! فعالً اين چند راه رو داشته باشين،
  

  كووسود

يك  3*3 هاي كوچكها و مربعرا طوري در خانه هاي خالي قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون 9تا  1ارقام 

 .بار ديده شود

    

  

  8 1  6     

 6     3 9  

 1   9  5 8 6 

 7 1 9 3  4  2 

   2  5    

3  2  7 4 1 5  

8 4 3  6   1  

  9     4  

   5  3 9   
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  اصفهان:اصطالحات رانندگي در 

  شورخ بر توش ربِاين لگن را بِـ 

  دا!تكون بده اين واموندـ 

  ندا..!ذاشتَاين آيينه بغالرا برا خوشگلي نَـ 

  سادسس..ماشين اگوسفنداشا فروختـ 

 ي بيشينيشتي ماشيني رخت شوتو مي باس پـ 

 افسره خر شد به تو تصديق داد، تو چرا خر شدي گرفتي؟ـ 

  نرِبِس فرموندا بِمرده شوري اون دـ 

  قر قاچي ميرِد...ـ 

 يس كفدس زير پاش آ وِل شُهر كي يه قارقارك انداختـ 

 (شهر) شَر

د ن پاره س، اگه بِماشين آهخطاب به عابر بي توجه: اين ـ 

  ... دد ميكوند نابودن، ميزِاد بيادمالد از اينا نيست كه خوشبِ

كند: كه پشت چراغ است و حركت نمي ماشينيخطاب به ـ 

باالخره يكي از اين رنگا را انتخاب كون آ سري جد برو...د 

   ...بفرماين ا!!!در نيميشتچراغ از اين سبز

تش به موبايله، يه دستش توي كسي كه يه دسخطاب به ـ 

  ر دار.نيگَ مĤ برا فرمونت يه دس :...بيني

 

زنگ زده است و  ونخطاب به آنهايي كه بدنه ي ماشينشـ 

، گنجيشگا انفروشي ق (وقت)اين ماشينا يه وه: پر از سوراخ

 آواره ميشن.

 .آتيشش كن تا بريم اين لگنا..ـ 

 

 

 : بد قاطيه...شنبه ظهر

  

  : دوباره عادت مي كنه...يكشنبه

  

  : منتظرشه...داره نزديك ميشه...دوشنبه و سه شنبه 

  

  ...اااا...هورادرسي آخرين روز  چهارشنبه: 

  

  چه حالي كنيم... پنج شنبه و جمعه: 

  

  ... داره تموم ميشه...يواي ي جمعه غروب:  

  

  ...مدرسه: خدايا... دوباره بايد برم شنبه صبح 

  

 آموزاندانشوضعيت 
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 راز تندرستي و شادماني

انسان از زماني كه خوراك و تغذيه خويش را بر اساس 

گوشت خواري گذاشت، انديشه انساني به سمت و 

سوي خوي حيواني دگرگون شد و تندرستي خود را از 

دست داد. آيين و كيش اشوزرتشت پرهيز اساسي 

گذاري كرد تا حداقل ما چند روزي  روزهاي نبر را پايه

توانيد با  پس تا ميخواري پرهيز نماييم.  را از گوشت

خواري زندگي  خواري و سبزي خواري، ميوه طبيعت

هي و خالي شود و تكنيد تا داروخانه شخصي منزلتان 

به جاي آن شادماني و تندرستي و خوشي را در وجود 

گويند  و جسم خود و خاندان و بستگانتان پر نماييد. مي

گوشت آهن و پروتئين دارد، بايسته است بدانيم كه 

جات نيز سرشار از آهن و  ات، سبزيجات و ميوهحبوب

پروتئين طبيعي است كه براي دستگاه گوارش و جسم 

انسان نيز بسيار مفيد است. حال دستورالعملي كه براي 

سازي و سالمتي قلب بسيار مفيد است و  پاك

اند را براي شما  انديشمندان جهاني نيز آن را تأييد كرده

هم كه داراي بدني كساني  كنم. هرچند بازگو مي

  توانند آن را آزمايش كنند. تندرست و شاداب هستند مي

  

                       

پرآب را با پوست  وهفت عدد ليموترش شيرازي سالم 

عدد سير همداني (پاك  30بشوييد و آن را با تعداد 

كرده و بدون پوست) در آسياب مخلوط كنيد. يك تا 

دو عدد ليوان آب به آن اضافه نماييد و آن را در ظرفي 

مسي بريزيد و سپس بجوشانيد. هنگامي كه آب در 

اي پاكيزه بريزيد  نرا درون شيشهآابتداي جوشيدن است، 

داريد. هر بامداد قبل از صرف  در جاي خنك نگهو 

صبحانه به اندازه يك استكان از اين معجون را به همراه 

هاي  دو ليوان آب بياشاميد. با اين عمل گرفتگي رگ

بدن و قلب برطرف شده و رسوبان آن پاكسازي 

  شوند. مي

          

  

  كننده ناخن تقويت و پاك

  قاشق غذاخوري 3عرق بهارنارنج       ليمويي:كننده  پاك

  قاشق چايخوري 1ليمو  آب

شه مواد را در يك ظرف با يكديگر مخلوط كرده و هرچند وقت يكبار از آن استفاده كنيد يا خيلي ساده اين مواد را در يك شي

ا توان ب كار را به تنهايي نيز ميها بكشيد. حتي اين  ، حداقل روزي يكبار آن را روي ناخنخالي الك بريزيد و سپس با برس

  كننده عالي و هم تقويت كننده سطح ناخن است.ليموي تازه انجام داد كه هم پاك 

  پاك كردن الك ناخن

كنيد بهتر است يك قاشق  پاك كردن آن است. اگر با استون الك را از روي ناخن پاك مي ،ترين قسمت الك زدن مخرب

  ها خشك و شكننده نشوند. شود كه ناخن ري گليسيرين به آن اضافه كنيد. اين كار باعث ميغذاخو
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 گردآورنده: پريچهر مالي

 گرد آورنده : بهزاد نيكدين
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  دلنوشته    

  "بياري اهورامزدا"

  دوست داشتم كه دل نوشته اين بار رو با يك داستان كوتاه شروع كنم:

گذشـتند، در   مـي كردند. در اين سفر از بياباني  دو دوست با يكديگر همسفر شده بودند و راهي را طي مي

شود و دوست اول بـه دوسـت    اي با يكديگر بحثشان مي حين گذشتن از بيابان دو دوست راجع به مسئله

نويسد: امروز دوسـت مـن، بـه     هاي بيابان مي زند. دوست دوم با ناراحتي بر روي شن دوم يك سيلي مي

رسـند. هنگـامي كـه داشـتند      ي ميا دهند تا به رودخانه من يك سيلي زد. اين دو نفر به سفرشان ادامه مي

افتـد و  چـون شـنا كـردن      خورد و به رودخانه مي كردند، دوست دوم ناگهان پايش ليز مي نفسي تازه مي

پرد و او را از  شد. در اين بين دوست اول براي نجات دوستش به رودخانه مي دانست داشت غرق مي نمي

كنـد: امـروز    يخ بر روي سنگ اين جملـه را حـك مـي   كشد. بعد از اين اتفاق دوست اول با م آب بيرون مي

پرسد كه چرا وقتي به تو سيلي زدم بر روي  دوست من، جان مرا نجات داد. در اين هنگام دوست اول مي

ها حك كردي؟؟؟!!!... ديگري جـواب داد   ها نوشتي ولي وقتي جانت را نجات دادم آن را بر روي سنگ شن

ها نوشت تا با وزش اولين نسيم از ياد آدم برود ولي  بايد بر روي شنها و اشتباهات دوستان را  كه بدي

  هاي آنها را بايد بر روي سنگ حك كرد كه تا ابد ماندگار باشد. خوبي

دلنوشته اينبار من نيز حول همين داستان است. داشتم فكر ميكردم تا براي چاپ جديد ويستا چه انتقادي 

م كار اين روزهـاي مـن شـده انتقـاد،     بكنم كه ناگهان احساس كردم تما

شكايت از بقيه و فقط ديدن مشـكالت اجتمـاع و همـين باعـث شـده كـه       

هاي آن را با دقت ببينم. نكته جالبي كه در اينجا وجود دارد  نتوانم خوبي

اين است كه با وجود اينكه در اصفهان جامعه كوچكي داريم امـا همـين   

  كه در اين جامعه هستند مانند يك خانواده براي من باشند. جامعه كوچك باعث شده تا تمام  كساني 

هـايي در   بينم كه بـراي داشـتن اينچنـين رابطـه     گويم واقعاً مي وقتي براي دوستانم از جمعي كه داريم مي

خورند. درست است كه اطرافيانم گاهي اشـتباه   توان به هركسي اعتماد كرد غبطه مي دنياي امروز كه نمي

رسـانند امـا...    شوند، گاهي من را از فرط عصبانيت به مرز جنون مـي  باعث رنجش من ميكنند، گاهي  مي

شايد اين شيريني بودن در كنار آنها و بودن با يكديگر باشد، تا زماني كه از دست آنهـا ناراحـت نشـوم،    
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كند، تا زماني كه از دستشان عصـباني نشـوم،    خنديدن و لذت بردن با آنها معني پيدا نمي

كند، تا زمـاني كـه از آنهـا دور نباشـم معنـي بـودن در        دوست داشتن آنها معني پيدا نمي

كنارشان را نخواهم فهميد و شايد.... بهتر باشد كه اگر دفعه بعد از دست آنهـا ناراحـت و   

هـا بنويسـم، تـا بـا وزيـدن اولـين        عصباني شدم كمي صبر كنم، اين خاطره تلخ را بر شن

تـر پـر    ود و به من اين فرصت را بدهد تا جاي خالي آن را با يك خاطره شـيرين نسيم اين خاطره محو ش

  كنم. 

سال نو آرزويي ندارم، جز اينكه سال جديد براي شما مملو از سنگهايي باشد با خاطرات خـوب بـر روي   

  آنها.

          

          

  "به ياري اهورامزدا"

  ي ويستافصلنامهگرامي گردانندگان 

  با درود

  انسان روشنفكر براي هر كاري بيشتر زحمت بكشد از نتيجه ي آن كار بيشتر لذّت مي برد.

-مي همكاران نشريه اين را نشان ميدر آوردن نشريه اي شكيل، پربار و كامل مانند ويستا به دست گروهي جوان پرشور (اسا

ي زحماتي است كه براي نشر آن كشيده شده است. مانند نشان دهندهنشريات حرفه اي ندارد دهد) كه دست كمي از 

گردآوري و انتخاب مطالبي كه از اشخاص مختلف رسيده است، غلط گيري و ويرايش آنها، انتخاب عكس ها و تصويرهاي 

صحافي، مناسب براي هر مطلب، نوشتن سرسخن، حروف چيني، كادربندي، طراحي، چاپ، تهيه ي كاغذ و ساير ملزومات، 

  .حمل و نقل و سرانجام توزيع نشريه بين همكيشان حاضر و ارسال آن به سايرين (اميدوارم چيزي را از قلم نينداخته باشم)

ولي به نظر اينجانب با ديدن نتيجه ي كار (آن هم به اين خوبي) لذّتي به انسان دست مي دهد كه تمام آن زحمات از يادش 

توجه داشته باشيد كه شماره هاي منتشر شده ي نشريه ي ويستا (مانند هر نشريه ي ديگري) براي هميشه ماندگار  ود.بر

              ي راهتان استوار و شادكام باشيد. است. اميدوارم در ادامه

                             

 

 نگارنده: شيتون و لجباز

 ايدون باد

 هوشنگ باوفا
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  خالصه يك سخنراني

بهزاد نيك دين به ارزش و اهميت آزادي و آزادي خواهي  ياردر دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان، موبد 30/8/90در تاريخ 

نيك دين نخستين شهيد را  ياربراي هر دين و قوميتي اشاره كرده و افراد را در انتخاب دين و آيين آزاد دانست. موبد

 اشوزرتشت معرفي كرد كه در آتشكده بلخ و در حال نيايش به دست توربراتور توراني به شهادت رسيد.

  

  

  تشكر ويژهتشكر ويژهتشكر ويژهتشكر ويژه

به نظر من هميشه بايد به دنبال فرصتي بود كه از ديگران و زحماتشان تشكر و سپاسگزاري كرد و هيچ فرصتي بهتر از روزهاي جشن 

  نيست.

باور كنيد كه هنوز به درستي نمي دانم جشن شهريورگان روز پدر است و يا جشن بهمنگان ؟!!  

گرفتيم. و من مي خواهم از ا براي مردان و پدران جشن ميولي به هر حال، زماني جشن بهمنگان ر

گويم طرف همه همكاران ويستا ضمن اينكه اين روز را به همه مردان نيك جامعه مان تبريك مي

سپاس ويژه به كشند، ويستا صميمانه زحمت ميپست و  توزيع  عزيزاني كه براي چاپ، انتشار، از 

   عمل آورم.

  اشان باعث دلگرميان است.محبتهاي پدرانه هستيم كههمچنين قدردان كساني 

داشتي به دوش به همه بانوان و مادران جامعه زرتشتي اصفهان كه بار مسئوليت بسياري از جشنها را بي هيچ چشمنيز جشن اسفندگان را 

كه هميشه با مطالب متنوع و زيباي خود، از نشريه ويستا پشتيباني مي كنند،  بانوان فرزانه ايكشند، خجسته باد گفته و از مي

  سپاسگزاريم.

  

  

  اخبار آينده

رأس ساعت  براي به باد دادن رشته تير و باد. )19/4/91ي كوه صفه در روز باد ايزد و تيرماه (دگردهمايي و كوهنور

  منتظر شما هستيم.كوه صفه  سنگي شيرپاي  ،از ظهر بعد 30/6

  

 سردبير ويستاسردبير ويستاسردبير ويستاسردبير ويستا



  داخلي انجمن زرتشتيان اصفهان گاهنامهـ  ويستا       

  

  

   

 24 

سال ه
شت

ي 
م. شماره س

ستان.
نهم. تاب

 
1391

 

  

  

  ها دهش

  بابت كمك به بودجه انجمن ـريال  000/000/1  خانم مينو بهرام فر بنامگانه روانشادان مهربانو بلندي و شهريار بهرام فر   

  بابت كمك به بودجه انجمن ـريال  000/000/1  بنامگانه روانشادان مهربانو بلندي و شهريار بهرام فر     خانم گيتي بهرام فر

  بابت كمك به بودجه انجمن ـريال     000/700  آقاي آرش چهلمرد بنامگانه روانشاد مهربان چهلمرد  

  بابت كمك به بودجه انجمن ـ ريال 000/000/10  فرزند گودرز   _آقاي اسفنديار مزدايي 

  به بودجه كمسيونبابت كمك  ـريال  000/500  خيرانديش بنامگانه روانشاد پريچهر بهرام خسروي    

  ونريال ـ بابت كمك به بودجه كميسي 000/500  آقاي كيوان كيانفر

 

    

 :39فروشگاه ويستاي 

 تومان) 20000قند سبز با طرح و عكس دلخواه شما (

 براي سفارش اين محصول به آقاي پدرام باوفا و يا خانم شيرين ماوندادي مراجعه فرماييد.
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