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امیدم به خداجون

مانتره بیست و يكم برگزار مي شود

ل ماست
آتشي كه نمیرد هرگز، در د
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سـي و چـهارمين مسابـقات جـام جان باختـگان بـرگزار شـد

نماینده ایرانيان زرتشتی:

یادی از ارباب جمشيد جمشيدیان در موزه مشروطه نيست 

س�ی و چهارمین دوره پیکارهای 
رش�ته  در  باخت�گان  ج�ان  ج�ام 
های فوتب�ال ،بس�کتبال ، والیبال، 
تنیس روی میز،ش�طرنج،بدمینتون، 
دوچرخه سواری ،شنا ، دوومیدانی 
ده�م  ت�ا  شش�م  روزه�ای  در 
امردادم�اه در همایش�گاه م�ارکار 

برگزار شد .
آيي��ن  برگ��زاري  ب��ا  مس��ابقات  اي��ن 
گش��ايش،رژه تيم هاي ش��ركت كننده 
،س��خنراني مس��ئولين جامعه زرتشتي و 
در نهايت روش��ن كردن مشعل بازي ها 
آغاز شد و و در شامگاه روز آدينه دهم 
امردادماه با معرف��ی نفرات برگزيده در 
رش��ته های مختلف و تقدي��ر از آنان به 

پايان رسيد.
نفرات برتر كليه رش��ته ها بدين صورت 

اعالم شد : 
نخس��ت:  مق��ام  نونه��االن:  فوتب��ال 
دوم:  مق��ام   ، تواب��ع  و  تف��ت  آرم��ان 
آتري��ن)2( س��وم:  ،مق��ام   آتري��ن)1( 
نخس��ت:  نوجوانان:مق��ام  فوتب��ال 
آرم��ان  دوم:  ،مق��ام  رس��تم باغ 
آتري��ن س��وم:   تفت وتوابع،مق��ام 

نخس��ت:  بزرگس��االن:مقام  فوتب��ال 
نيلوف��ر  دوم:  تهران،مق��ام  منتخ��ب 
باغ،مقام س��وم: اردش��ير همتی  رس��تم 

واليبال آقايان:مقام نخس��ت: اشتاد مريم 
سوم:  اشا)FIVB(،مقام  دوم:  آباد،مقام 
 اميد سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی يزد

نخس��ت:  بانوان:مق��ام  واليب��ال 
اردش��ير  دوم:  گردآفريد،مق��ام 
آرمي��ن ي��اران  س��وم:   همتی،مق��ام 

بس��كتبال آقايان:مقام نخست: سازمان و 
باشگاه جوانان زرتش��تي يزد،مقام دوم: 
 امي��د فروهر،مق��ام س��وم: مزرعه كالنتر

نخس��ت:  بانوان:مق��ام  بس��كتبال 
زرگان  دوم:  ،مق��ام  ب  زرگان 
همت��ي اردش��ير  س��وم:  ،مق��ام   ال��ف 

بسكتبال سه نفره:مقام نخست: نرسي آباد 
 ،مقام دوم: يس��نا)1 (،مقام سوم: آتشين

بدمينتون انفرادي بزرگساالن آقايان:مقام 
نخست: فرزين رستمی،مقام دوم: پويان 
مهيار خس��روي ،مقام س��وم:   دمه��ری 

بانوان:  بزرگس��االن  انف��رادي  بدمينتون 

مق��ام نخس��ت: م��ژگان مژگاني،مق��ام 
ماندگاري��ان، مهت��اب   دوم: 

بدمينتون انف��رادي آقايان نونهاالن:مقام 
نخس��ت: كوش��ا ش��هرياري،مقام دوم: 
 خشايار كاوياني،مقام سوم: آرين بماني

بدمينتون انف��رادي نوجوانان بانوان:مقام 
نخس��ت: مهرنگار موبد،مقام دوم: آتريا 
 زره پوش،مق��ام س��وم: پرديس بهمردي

بانوان:مقام  نونه��االن  انفرادي  بدمينتون 
دوم:  س��رداري،مقام  ش��ينا  نخس��ت: 
 مهرنوش موبد،مقام سوم: رومينا زره پوش

نوجوان��ان  انف��رادي  بدمينت��ون 
كي��ارش  نخس��ت:  آقايان:مق��ام 
س��ياوش  دوم:  ش��هرياري،مقام 
خوبياري ورهرام  س��وم:   شمس��ي،مقام 

بدمينت��ون دوبل ميكس: مقام نخس��ت: 
فرزين رستمي و پريا نوشيرواني ،مقام دوم: 
شروين كاوس��ي و فيروزه آتشبند،مقام 
 س��وم: ش��ينا س��رداري و پويان دمهري

مق��ام  بان��وان:  تنيس روي ميزانف��رادي 
نخست: فرناز آتش��بند،مقام دوم: آرزو 
 زنده نوش،مق��ام س��وم: ش��قايق وهمني

آقاي��ان  انف��رادي  مي��ز  روی  تني��س 
آرش  نخس��ت:  نوجوانان:مق��ام 
فرش��اد  دوم:  ،مق��ام  ف��رودي 
 پش��وتني زاده،مقام س��وم: اميد نميرانيان

آقاي��ان  ميزانف��رادي  روی  تني��س 
مه��رداد  نخس��ت:  بزرگس��االن:مقام 
دوم:پيم��ان  كيانش��اهي،مقام 
 جهانگيري،مقام س��وم: مهرداد پوالدي

نوجوان��ان  دوب��ل  مي��ز  روی  تني��س 
ف��رودي  آرش  نخس��ت:  آقايان:مق��ام 
مه��ران  دوم:  فرودي،مق��ام  س��پهر  و 
منوچه��ري و س��پند ايزدي،مقام س��وم: 
باس��تاني رس��تم  و  افش��اري   ش��ايان 

تني��س روی مي��ز دوب��ل بزرگس��االن 
س��اميا  رس��تم  نخس��ت:  آقايان:مق��ام 
كالنتري و مهرداد كيانشاهي،مقام دوم: 
مهي��ار فرودي و فره��اد خدادادي،مقام 
 سوم: آرمين يزداني و فرشاد پشوتني زاده

تني��س روی مي��ز دوب��ل ميكس:مق��ام 
نخس��ت: آرميت��ا بخت من��د و آرمي��ن 
يزدان��ي ،مق��ام دوم: في��روزه ف��رودي 
س��وم:  پوالدي،مق��ام  مه��رداد  و 
ف��رودي س��پهر  و  خس��روي   آندي��ا 

نخس��ت:  نوجوانان:مق��ام  ش��طرنج 
آري��ن  دوم:  مق��ام   ، مژگان��ي  متي��ن 
 بماني،مق��ام س��وم: غ��زال خرمش��اهي
نخس��ت:  بزرگس��االن:مقام  ش��طرنج 
داريوش كريمدادي ، مقام دوم: هومان 
 گنجي پور،مقام س��وم: آبتي��ن بهمردي

نخس��ت:  بليتس:مق��ام  ش��طرنج 
هوم��ان گنجي پور،مق��ام دوم: مازي��ار 
 بهمردي،مقام سوم: داريوش كريمدادي
داريوش  نخس��ت:  ش��طرنج دوبل:مقام 
كريمدادي و مازيار بهمردي،مقام دوم: 
وف��ا دينياري��ان و بردي��ا آريامقام،مقام 
 س��وم: آري��ن باس��تاني و آري��ن بماني
نخس��ت:  نفره:مق��ام   ٤ ش��طرنج 
بهم��ردی مازي��ار  و  بهم��ردي   آبتي��ن 
بهم��ردي س��يمولتانه:مازيار   ش��طرنج 

آقايان:مق��ام  س��رعت  ميدان��ي  دوو 
نخست: فرشاد كاويانی،مقام دوم: فرزاد 
نميراني��ان س��وم: نوند   ايرجی،مق��ام 

مق��ام  بان��وان:  س��رعت  وميدان��ی  دو 
دوم: مهرافزا  بهزادی،مقام  نخست: بهار 
فريدونی  خسرويانی،مقام س��وم: موژان 

دووميدان��ی اس��تقامت آقاي��ان: ،مق��ام 
نخست: فرزين رستمی،مقام دوم: سهراب 
منوچه��ری سوم: فرش��يد   زندی،مق��ام 

ام��دادی  رش��ته ي  دووميدان��ی 
نخس��ت: مهران  تي��م  آقاي��ان: 
منوچه��ری،  پوري��ا  منوچه��ری، 
 ش��ايان خادم��ی، به��رام اس��تقامت راد

:مقام  نونه��االن  قورباغه  بانوان/  ش��ناي 
نخس��ت: رايتی بهبودی،مقام دوم: آنديا 
خسرويانی مهرو  س��وم:   اورمزدی،مقام 

شنای بانوان /كرال س��ينه نونهاالن:مقام 
نخس��ت: مهرو خس��رويانی، مقام دوم: 
 رايتی بهبودی ،مقام سوم: آنديا اورمزدی

شنای بانوان /كرال پشت نوجوانان: مقام 
دوم:  خس��رويانی،مقام  مهرافزا  نخست: 
 ميترا خدادادی،مقام سوم: فريماه فروغی

ش��نای بان��وان /ميك��س نوجوانان:مقام 
نخست: ميترا خدادادی،مقام دوم: مهرافزا 
 خس��رويانی، مقام س��وم: فريماه فروغی

شنای بانوان /كرال سينه بزرگساالن:مقام 
نخس��ت: پرنيان خرمی،مق��ام دوم: پرتو 
ماندانا گشتاس��بی  بابكان،مق��ام س��وم: 

ش��نای بانوان /ميكس بزرگس��االن:مقام 

نخس��ت: پرنيان خرمی،مق��ام دوم: پرتو 
ماندانا گشتاس��بی  بابكان،مق��ام س��وم: 

شناي آقايان/كرال سينه ي نونهاالن:مقام 
نخست: شهنام فرهاديان،مقام دوم: آرشام 
 مهرشاهي،مقام س��وم: پارسا گشتاسبيان
س��ينه ي  /ك��رال  آقاي��ان  ش��نای 
روزب��ه  نخس��ت:  بزرگس��االن:مقام 
رامتي��ن  دوم:  آذرگشاس��بي،مقام 
 نميرانيان،مق��ام س��وم: خس��رو بهمردي
ش��نای آقايان /قورباغه ي نونهاالن:مقام 
نخس��ت: ش��هنام فرهاديان ،مق��ام دوم: 
پوي��ا فرهي يزداني،مقام س��وم: ش��ايان 
پوروشس��ب پوري��ا  ب��رادران-   ش��ش 
نوجوانان:مقام  /مختل��ط  آقايان  ش��نای 
نخس��ت: ش��هاب فرهاديان،مق��ام دوم: 
 پارسا گشتاسبيان،مقام سوم: آرين مالي
ش��نای آقايان /مختلط بزرگساالن:مقام 
نخست: رامتين نميرانيان،مقام دوم: روزبه 
 آذرگشاس��بي،مقام سوم: روزبه اورنگي
تري��ل  تاي��م  س��واری/  دوچرخ��ه 
: ف��رزاد  نخس��ت  آقايان:جاي��گاه 
: فرش��اد  دوم  فروديان،جاي��گاه 
 كاويانی،جاي��گاه س��وم : آرش غيب��ی

/اس��تقامت  س��واری  دوچرخ��ه 
: ف��رزاد  نخس��ت  آقايان:جاي��گاه 
: فرش��اد  دوم`  فروديان،جاي��گاه 
 كاويانی،جايگاه سوم : آرش چهل مرد

/س��رعت  س��واری  دوچرخ��ه 
: مهراف��زا  نخس��ت  بانوان:جاي��گاه 
پشوتنی  : آنديا  دوم  خسرويانی،جايگاه 
فريدونی : ياس��من  س��وم   زاده،جايگاه 

 در روزه��ای برگ��زاری ج��ام گ��روه 
كوهنوردان زرتشتی متشكل از نفرات زير 
 صعود مشتركی را به قله دماوند داشتند :

از ته��ران : تورج باس��تانی ، فرزاد خادم 
، نگي��ن اجب��اری ، في��روزه ماوندادی 
، ش��يرين زندي��ان ، هوم��ن يزدان��ی ، 
خداي��ار پرت��وی ،ك��وروش مرادي��ان 
دهموب��د مهربابا،مه��رداد  آرزو   ، 

س��هرابی  افالط��ون   : ش��يراز  از 
 ، ش��هرياری  مهرب��ان  رامتي��ن   ،
س��رايی خش��ايار   ، س��هرابی   اف��روز 

 از كرمان : سحر رشيدی ، فرشته بختياری 
از يزد : مهزاد خاوريان ، مهنوش رشيدی 

، مهرشاد دهموبد

دکتر اس�فندیار اختی�اری، نماینده 
ایرانی�ان زرتش�تی در مجل�س، ب�ه 
عن�وان یکی از گردانن�دگان پانل 
همای�ش نقش اق�وام و اقلیت های 
دین�ی در انق�اب مش�روطه گفت: 
زرتش�تیان ب�ه مانند دیگ�ر ایرانیان 
همانگونه که در خود قیام مشروطه 
نقش داش�تند و شهدایی دادند، در 
بخش پشتیبانی این انقاب نیز نقش 

فعالی داشتند.
وی به روانشادان رستم اهرستانی و ارباب 
جمشيد جمش��يديان اش��اره كرد و افزود: 
ارباب جمشيد جمش��يديان به سبب نقشی 
كه در مشروطه داشت به عنوان تنها نماينده 
غيرمس��لمان در مجلس اول شورا انتخاب 
ش��د و در دور دوم نيز ب��ه دلخواه خود از 
اي��ن كار نمايندگی كناره گي��ری كرد و 
شادروان ارباب كيخسرو شاهرخ جانشين 

وی شد.

 نماين��ده ايرانيان زرتش��تی با بيان زندگي 
نامه روانش��اد  ارباب جمشيد جميشيديان 
از دروان كودك��ي ت��ا زمان درگذش��ت 
ايشان گفت : متاس��فانه گاه فراموش می 
كنيم چنين افرادی نيز در انقالب مشروطه 
حضور داش��تند، حت��ی ي��ادی از ارباب 
جمش��يد جمش��يديان در موزه مش��روطه 
نيست. ما همه اين كم مهری ها، را تحمل 
می كنيم چرا كه ايرانی هستيم و به ايرانی 

بودن خود افتخار می كنيم.
حجت االسالم والمسلمين يونسی، دستيار 
ويژه رييس جمه��ور در امور اقليت ها و 
اقوام نيز در اين همايش، در سخنانی با بيان 
آنكه نظام آفرينش بر اس��اس تفاوت ها و 
كثرت ها بنيان نهاده ش��ده اس��ت، گفت 
:اي��ن جزو آيات و نش��انه های خداوند و 

نشان كمال و جمال اوست.
دس��تيار ويژه رييس جمهوري ادامه داد: 
فرهن��گ ايرانی در يک تقس��يم بندی به 

كالن فرهنگ و خرده فرهنگ تقسيم می 
ش��ود. وی كالن فرهنگ را ارزش هايی 
دانس��ت كه در بين تمام ايرانيان مشترک 
است از جمله خداپرستی .وي تاكيد كرد: 

ايرانيان هيچگاه شرک نداشته اند.
اي��ران  را،  ديگ��ر  مش��ترک  ارزش  وی 
دوس��تی، دانس��ت و بيان ك��رد : در تمام 
نظرس��نجی ها، تمام اقوام به ايران دوستی 

خود افتخار می كنند. 
 دستيار ويژه رييس جمهوري، با بيان آنكه 
ارزش های قوميتی در تضاد با ارزش های 
ملی نيست بلكه مكمل آن است ،دشمنان 
واقعی ايران را كس��انی دانست كه تالش 
می كنن��د ارزش های قوميتی را در تضاد 

با ارزش های ملی نشان بدهند.
در آغ��از اين همايش ني��ز دكتر صالحی 
امي��ری، فرنش��ين كتابخانه ملي با اش��اره 
به نس��خ خطی موجود در اين كتابخانه ، 
در موض��وع اقوام ايرانی گفت: مش��كل 

بني��ادی در بحث اقوام، نگرش اس��ت و 
همه مس��ئوالن بايد باور داش��ته باشند كه 
اقوام ايرانی يک فرصت درونی اس��ت و 
باي��د آنها را به مانند اعضای يک خانواده 
ديد كه در آن بحث تفكيک جنس��يتی يا 

قومی نباشد.
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پانزده نفر از شرکت کنندگان 
در اردوی کانون دانش�جویان 
در  مراس�می   ط�ی  زرتش�تی 

اردو  پایان�ي  س�اعات 
ب�ه جم�ع بس�ته کش�تیان 

پیوستند.
آناهيت��ا جم ترك��ی ، فيروزه 
آتش��بند ، پارمي��س جي��وه ، 
مهي��ار  نورآيي��ن،  ش��هرزاد 
 ، آب��ادی  قاس��م  ف��رودی 
جهانگي��ر س��المتی ش��ريف 
آب��اد ، مهن��وش يزدانی ، پريا 
اورم��زدی ، پوي��ا اورمزدی ، 
س��پهر راس��تی ، بهرام بخت ، 

آرتين جوانمردی ، فرنام جوانمردی 
، اردش��ير ج��م ترك��ی ،نوجواناني 

بودند كه در اين آئين به جمع بس��ته 
كشتيان پيوستند.

در اين آيين ،نوجوان��ان با همراهي 

دف زنان و بوي خوش عود و كندر 
وارد س��الن ماركار ش��دند و مقابل 

س��فره س��پيد پهن ش��ده رو به روي 
موبدان قرار گرفتند. مراس��م با آغاز 
اوس��تاي موبدان شروع شد و سپس 
موب��دان، كش��تي بر س��دره 
نوجوانان بستند و نحوه بستن 
آن را آموزش دادند .پس از 
آن اوستاي تندرستي خوانده 
شد و بدين ترتيب رسما اين 
نوجوان��ان دين زرتش��تي را 

برگزيدند. 
با س��خنراني،اهداي  مراسم 
هديه و پخ��ش لرک پايان 
يافت. اين مراسم همه ساله 
به ياد ج��ان باخته بهش��تی 
روان فرهاد خادم توس��ط خانواده 

وی برگزار می شود.

زمان ن�ام نویس�ی کاس های 
دینی اعام شد.

)فروهر(در  سازمان جوانان زرتش��تی 
اطالعي��ه ای، زمان نام نويس��ی دانش 
آم��وزان زرتش��تی در كالس ه��اي 
ديني را ، روز های 12 و 13 ش��هريور 
از س��اعت 5 تا 7 پسين و همچنين در 
س��اعت 9 تا 11 بام��داد روز آدينه 1٤ 
شهريورماه اعالم كرد. دانش آموزان 
می توانند برای نام نويسی به محل اين 

سازمان مراجعه نمايند.
مدارک الزم برای نام نويسي عبارت 
است ازتصوير شناسنامه وكارت ملی 
و همچنين 2 قطعه عكس .بنا براعالم 
ص��ورت گرفته، كالس ه��ای دينی 
س��ازمان فروهر  در روزه��ای آدينه 
برگزار خواهد شد و آغاز اين كالس 
ها روز آدينه چهارم مهرماه در محل 

سازمان خواهد بود.
 همچنين زمان نام نويسی كالس های 
دينی ، مختص دان��ش آموزان منطقه 
شرق تهران نيز ساعت ٤ تا 6 پسين روز 
پنجشنبه 13 شهريور  اعالم شده است.

دان��ش آموزان ب��رای نام نويس��ي می 
توانند در ساعت مشخص شده به دفتر 
مديريت مجموعه م��اركار تهرانپارس 

مراجعه كنند.
 ش��روع اين كالس ها كه در مدرسه 

هرمزآرش برپا می شود ، سوم مهرماه 
اعالم شده است.

كميس��يون دينی زرتش��تيان اس��تان 
ن��ام نويس��ی دانش  يزدنيز ش��رايط 
آم��وزان در كالس های دينی س��ال 
تحصيل��ی 9٤-93 ك��ه ب��ه صورت 
متمرك��ز برگزار می ش��ود را به اين 

شرح اعالم كرد:
تاري��خ ثبت ن��ام:9،8 و 10 ش��هريور 
1393،زمان ثبت نام:18 الی 20،مكان 
ثبت نام:كتابخانه زرتش��تيان يزد واقع 
در طبقه دوم س��الن بانو و كبخس��رو 
بزرگچمي .ارايه اصل شناس��نامه در 
موقع ثبت نام و حضور دانش آموزان 
و والدي��ن در روز ن��ام نويس��ي براي 

تكميل فرم الزامی است.
كالس های دينی ي��زد بعدازظهر روز 
پنجشنبه ، پسران در پرديس ماركار و 
دختران در دبستان و دبيرستان ماركار 

برگزار می شود.
بازگش��ايی كالس های دينی همراه 
با اهدا هديه به برترين های مس��ابقه 
كتابخوانی و تقدير از دانش آموزان 
مدارس نمونه دولتی و تيزهوشان در 
سال تحصيلی 9٤-1393خواهد بود.

زمان ش��روع كالس ها ،ساعت ٤ پسين 
پنجشنبه سوم مهرماه 93 و مكان  آن سالن 

اجتماعات زرتشتيان مريم آباد است. 

بیس�ت و یکمین دوره همایش 
اوس�تاخوانی و گات�ا شناس�ی 
مانت�ره در روزه�ای یازده�م 
ت�ا س�یزدهم ش�هریور م�اه در 
برگ�زار  تهرانپ�ارس  م�ارکار 

خواهد شد.
مس��ابقات   از  دوره  اي��ن  در 
برگزي��دگان مرحل��ه اول از هم��ه 
شهرهاي زرتشتي نشين در رده هاي 
مختلف با يكديگر رقابت مي كنند.
هدف از برگزاري مس��ابقات مانتره 
تشويق نوجوان به افزودن اطالعات 
ديني و ارايه نوشتار،خواندن درست 

گاتها و تحقيق و پژوهش است.
اي��ن هماي��ش ك��ه از س��ال 1373 
ب��ه ط��ور مس��تمر از س��وی كانون 
دانش��جويان زرتش��تی برگزار شده 

است ،امس��ال نيز شامل  بخش های 
مختلفی چون : اوس��تا خوانی ، گاتا 
شناس��ی ، محور همايش ، ش��ركت 

كنندگان می باشد.
بخش اوس��تا خوانی ش��امل : اهنود 
گات ، اش��تود وس��پنتمدگات ،كل 
گات��ا ، ازبرخوانی كل گاتا  اس��ت . 
همچنين بخش گاتا شناس��ی ش��امل 
:بخ��ش اصلی ب��اال و زير 18 س��ال 
، بخ��ش جنبی باال و زير 18 س��ال ، 
بخش زير 12 س��ال ، ترجمه ومحور 

همايش می باشد.
هم��اورد مقدماتی اي��ن همايش نيز 
امس��ال در ش��هرهای تهران ، يزد ، 
ش��يراز و كرمان ط��ی روزهای 1٤ ، 
15 و 17 امردادماه برگزار ش��د وراه 
يافتگان مرحله پايانی شناخته شدند .

15 نوجوان زرتشتي به جمع بسته كشتيان پيوستند

نخستين آدینه مهر،
 باز گشایی كالس های دینی

مقام سوم زرتشتيان 
در مسابقات كشوری

مانـتره بيست و یكـم برگـزار مي شـود
* برگزاري مسابقه طراحي پوستر"مهاجرت"    

خان��ه فرهن��گ وهن��ر زرتش��تيان دراطالعي��ه ای از 
عالقمندان به طراحی پوس��تر خواس��ته است تا با ارائه 
آثار خود در جش��نواره ای  با موض��وع " مهاجرت " 

ش��ركت كنند. 
در اطالعي��ه اي��ن هم��اورد آمده اس��ت:" از ميان 
آث��ار فرس��تاده ش��ده 10ت��ا20 اث��ر بهت��ر ب��رای 
ش��ركت در نمايش��گاه )نگارخانه روانشاد مهربان 
كيخس��روان( و دو نف��ر ه��م ب��ه عن��وان برن��ده، 

انتخاب خواهند ش��د.
* جام ایران دخت امسال برگزار نمی شود    

برگزاركنندگان جام ايران دخت خبر از عدم برگزاری 
پنجمين دوره اين مسابقات در سال جاری دادند. 

پيش از اين و پيرو اطالع رس��انی های انجام ش��ده در 
ماه های خ��رداد و امرداد، قرار بود كه اين مس��ابقات 
در هفت��ه س��وم و تاريخ 18 تا 21 ش��هريور ماه برگزار 
ش��ود. اما با توجه به تداخل مس��ابقات ورزشی در ماه 
شهريور انجمن زرتشتيان نصرت آباد با عذرخواهی از 
تيم هايی كه برای ش��ركت در جام برنامه ريزی كرده 
اند و مشغول آماده سازی خود هستند، تصميم گرفت 

تا اين دوره از مسابقات را برگزار نكند. 
دانش�جویی  هزین�ه  کم�ک  نی�کان  بنی�اد   *

پرداخ�ت   م�ی کن�د   
بنياد نيكان به دانشجويان رشته های پزشكی، مهندسی، 
علوم، مديريت، و زبان های باس��تانی و دانشجويانی كه 
در آموزش��گاه های فنی و حرفه ای درس می خوانند، 

تسهيالت پرداخت می كند. 
دانش��جويان عالقمن��د ب��ه دريافت اين كم��ک هزينه 
دانش��جويی می توانند مدارک اعالمی در فرم ثبت نام 
به همراه فرم تكميل��ی را تا تاريخ 20 مهرماه به آدرس 
  m_n_tata@yahoo.com الكتروني��ک  پس��ت 

ارسال نمايند. 
بدمینت�ون  ه�ای  رقاب�ت  دوره  پنجمی�ن   *

زرتشتیان کشور   
مراس��م قرعه كش��ي پنجمين دوره پيكارهای بدمينتون 
زرتش��تيان كش��ور با حض��ور غالمرضا لش��كری وند 
فرنشين هيات بدمينتون شيرازو اعضای كميته برگزاری 
اين پيكارها در ش��يرازبرگزارو پس از آن نيز دوره باز 

آموزی داوران اين رقابت ها برگزار شد..
اين پيكارها در پنج رده های پيشكس��وتان ، بزرگساالن 
، جوانان ، نوجوانان و نونهاالن ، بزرگساالن ، نوجوانان 

و نونهاالن بانوان برگزار خواهد شد.
 در رقابت های امس��ال 86 ورزشكار حضور دارند كه 
در رده نونه��االن 12 نفر ، نوجوانان 16 نفر ، جوانان 21 
نفر ، بزرگس��االن 2٤ نفر و در رده پيشكس��وتان نيز13 

بازيكن با يكديگررقابت می كنند.
* زیارت پیر نارکی همراه با جشنواره فرهنگی 

برگزار شد 
روزهاي زيارت پير ناركي همراه با برگزاري جشنواره 
فرهنگی تقدي��ر از دانش آموزان و دانش��جويان ممتاز 

نيمه امردادماه برگزار شد.
 در اين جش��نواره فرهنگی از همه دانش آموزان ممتاز 
در رده هاي مختلف تحصيل��ي و راه يافتگان به مراكز 

آموزش عالي تقدير شد. 
در مراس��م گشايش اين جشنواره گاتها خواني صورت 
گرفت و پس از چند سخنراني مراسم تقدير آغاز شد.  

* جلسه بازنگری احوال شخصیه در یزد  
جلس��ه بازنگری م��وادی از آيين نامه احوال ش��خصيه 
زرتش��تيان در ش��ورای حل اختالف زرتش��تيان يزد با 

حضور روسای انجمن های زرتشتيان تشكيل شد.
اين جلسه بر اساس مصوبه نشست انجمن های زرتشتی 
،از س��اعت 10 صب��ح در محل ش��ورای حل اختالف 
زرتش��تيان يزد شروع ش��د. در ابتدای نشست پيشنهاد 
ارس��الی از انجمن ها خوانده ش��د و سپس موضوع به 
بحث گذاش��ته شد. در اين نشست مقرر شد تا پيشنهاد 
تهيه ش��ده ب��رای كليه انجمن های زرتش��تی سراس��ر 
كش��ور ارس��ال و نظر انجمن ها در اي��ن رابطه گرفته 
ش��ده و در جلسه ديگر، پيش��نهاد نهايی آماده و برای 
اخذ رای به نشس��ت انجمن ها به عنوان دستورجلس��ه 

داد ه ش��ود. 

خــبرهای كوتاه
خبــر

تی�م داژبال زرتش�تیان ک�ه برای 
نخس�تین بار در مسابقات کشوری 
و انتخاب�ی تی�م مل�ی این رش�ته 
ش�رکت کرده بود به مقام س�وم 

این پیکارها دست یافت.
مس��ابقات قهرمان��ی كش��ور و انتخابی 
بازيكن��ان تي��م مل��ی داژبال ب��ا حضور 
مس��ئوالن ورزش همگان��ی و انجم��ن 
داژبال ايران و با دعوت از دكتر اسفنديار 
اختي��اری  نماينده زرتش��تيان در مجلس 
شورای اسالمی و گروهی از دوستداران 
ورزش  در س��الن ورزش��ی دانش��كده 

فرهنگيان حكيم فروسی برگزار شد. 
در اي��ن مس��ابقات 16 تيم از اس��تان های 
مختل��ف كش��ور ش��ركت  داش��تند .تيم 
وره��رام با مه��ران رس��تمی عصرآبادی، 
پيمان جهانگيری، شروين كاووسی، فرشيد 
منوچهری، پويان دمهری و س��ينا ستوديان 
به مربی گری كاميار بهمنی و سرپرس��تی 
ش��يرين خوبچهر در اين مس��ابقات رو در 

روی رقيبان خود به پيكار پرداخت. 
 در اين رقابت ها تيم ورهرام به مقام س��وم 

قهرمانی كشور دست يافت .
همچنين آقای فرش��يد منوچه��ری به عنوان 
برترين بازيكن فنی مس��ابقات برگزيده شد 
و به تيم ملی داژبال كشور راه يافت و آقای 
پوي��ان دمهری نيز از افراد برت��ر اين دوره از  
مسابقات برای انتخاب تيم ملی برگزيده  شد. 
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گزارش

آتـشي كه نمـيرد هرگـز، در دل مـاست
سيما دینياریان

تور سپيد، گيسوانش را زيبايی افزون بخشيده، پيراهنش را دور تا دورش گسترده و همسر 
و هم پيمانش با كاله س��بزی بر س��ر، كنارش روی قالی گلدار قرمز نشسته. اين تصويری 
است در قاب خاطرات جشن عروسی كه نسل ها آن را در آلبوم خاطرات خود از جايی 
ديرآشنا دارند. مرور كن آلبوم عروسی خودت را يا پدر و مادرت را حتما چنين عكسی 
را خواهی يافت. يادگاری كه پس از آيين گواه گيری در جايی حوالی همان جشنگاهی 

كه ساعت بعد ميزبان جشن آغاز پيوند است، در قاب عكس ثبت می شود.
امروز يک قرن از برقراری اين جای ديرآشنا و سپندينه می گذرد و يک قرن يعنی يک 

تاريخ گفته و ناگفته، نوشته و نانوشته.
آدريان تهران يا همان آتشكده، صد ساله شد. ساختمانی با شكوه هنرمندانه در مركز پر 

دود و دم ته��ران در محدوده ای كه آن را »گذار 
اديان« می نامند، نش��ان به اين نشان كه ديرزمانی 
اس��ت برج ناقوس كليس��ا را از هم��ان ورودی 
آدريان می توانی روبرويت ببينی كه طنين ناقوس 

آن، گاه لرزش حضورت را چند برابر می كند.
اما داس��تان اينجا، فراتر از ي��ک بنای تاريخی يا 
ي��ک اثر هنری يا ميراث فرهنگی اس��ت، اينجا، 
آدري��ان ته��ران، ه��وای ديگ��ری دارد. گام به 
حريمش كه بگذاری از همان چشم انداز زيبايی 
كه آن حوضچه آبی رنگ و انعكاس ستون های 
پر نقش و نگار با رقص زرين خورش��يد در آب، 
می س��ازد، حال ت��و را حال ديگری می س��ازد. 
دست و رويت را كه به زاللی آب پاک كردی، 
پله ها را باال مي روي. كفش ها را در مي آوري. 
و وارد می ش��وی. نفس��ی برآر، هوايش پر است 
از بوی خوش عود و اس��پند و كندر، بوی آتش، 

آتش��ی كه همواره به فروغش روشنايی دهد، به گرمايش سردی بميراند و به پاكی اش 
هر چه پلشتی است را بزدايد. 

اينجا آتشكده تهران است. االن.امروز .امرداد ماه.  چشم هايم را مي بندم و مي انديشم به 
صندلي هاي چوبي به رديف چيده شده ، قالي هاي رنگ و رو رفته الكي ،پنجره هاي 

بلند و....معماري بي نظيرش.
مي انديش��م به اينكه اگرچه غبار صد س��اله گذر زمان و غفلت ما بر همه جايش نشسته 
اس��ت. اما چقدر شكوهمند است. به ياد مي آورم. داستان بازسازي اش را. داستاني كه 
مدت هاس��ت آغاز شده و به هزار و يک بهانه يا دليل هنوز تمام نشده است و برخي از 

كارشناسان حتي بازسازي انجام شده را نيز ....
كتاب اوس��تا را باز مي كنم و نجوايش را آغاز بلكه كمي از درد هايم كاس��ته ش��ود. 

موبدي به رسم پرستاري از آتش وارد مي شود، اوستايي زمزمه مي كند و...
امروز قرار است جشن صد سالگي آدريان برگزار شود اما هنوز كسي نيست و تداركي 
هم نيس��ت. به ياد مي آورم كه براي س��اختن اين بنا چه فك��ر بلندي و چه همت بلندي 
صورت گرفته اس��ت. ارياب كيخس��رو در يادداش��ت هاي خود آورده اس��ت: » به آن 
انديش��ه افتادم كه براي جماعت عبادتگاهي الزم اس��ت، زيرا در تهران براي جماعت ) 
در حدود 500 نفر كه بيش��تر به كار بازرگاني و كش��اورزي مشغول بودند ( تا آن تاريخ 

معبدي نبود . لهذا چون در اين موقع مرحوم 
بهرامجي بيكاجي يكي از پارسيان جوانمرد 
كه كارش س��ياحت بود به تهران آمده بود 
مطلب را با او در ميان نهادم ، مشاراليه وعده 
مس��اعدت داد. شرحي نوشته به او دادم ، به 
بمبئي رفت و اقدام كرد. خوشبختانه عده اي 
از پارسيان مبلغي براي بنيان آدريان سرخط 
رفت��ه بودند چه براي س��اختمان و چه براي 

اندوخته نگهداري كه متدرجاً برسانند«.
درون نيايشگاه س��نگ نوشته اي است كه 
ب��ر روي آن آم��ده :» بي��اري اهورامزدا از 
دهش نيک انديش��ان پارس��يان هندوستان 
پاي��ه آدري��ان تهران اس��توار گردي��د و از 
كمک نيكخواهان و زرتشتيان به فرخندگي 
انجام يافت . خورداد ماه باس��تاني 1286 به 
درخواست انجمن زرتشتيان تهران و ياوري 
س��يت  بهرامجي  بيكاج��ي  و  رهنموني  و 

دستياري اين بنده كيخسرو شاهرخ «.
 بلند مي ش��وم و گش��تي مي زنم پيرامون بناي آتشكده. باالي س��ردر ورودي آدريان 

،سنگ نوشته اي است كه روي آن نوشته شده است: »خشنوتره اهوره مزدا«.
محوطه آدريان تهران ش��امل چندين س��اختمان پيرامونی است كه ساختمان نيايشگاه در 
مركز آنها قرار دارد. از جمله س��اختمان های پيرامونی در ضلع ش��رقی و غربی می توان 
به تاالر بزرگي اش��اره كرد كه در بخش غربی براي مراس��م ديني س��اخته ش��ده و براي 
كارهاي آييني زرتشتيان به انجمن زرتشتيان تهران واگذار شده است و در اتاق مجاور اين 
تاالر كه باالي پلكان قرار دارد و براي كارهاي ديني س��اخته ش��ده است سنگ نوشته اي 
ديده مي شود كه بر روي آن نوشته شده است: » خيرانديش پاک نهاد آقاي بهرام مهربان 
خداوندي بنامگانه روانش��اد مهربان خداوندي فرزند ناكامش��ان مبلغ 35 هزار ريال براي 
توسعه و تكميل اين اطاق نهارخوري و رنگ درب و ديوار تاالر پيوست آن نياز نمودند 

و در س��ال 1329 خورش��يدي درخواست ايش��ان انجام گرديد . پاداش نيک آقاي بهرام 
خداوندي و آمرزش روانش��اد مهربان فرزند ناكامش��ان را خواستاريم . انجمن زرتشتيان 
تهران « تاالر ديگری نيز در بخش شرقي براي كارهاي آييني زرتشتيان واگذار شده است.

اين ساختمان ها بعدها بر اساس نياز زرتشتيان براي انجام مراسم درگذشتگان، خواندن 
گهنبار و ... ساخته و به مجموعه اضافه شد.

اما داس��تان افروختن آتش ورهرام پس از پايان بنا نيز خود داس��تانی است به هزاران بار 
تكرار، شنيدنی، روايت آذران ايران زمين، آتش ورهرام كه تخت نشين كردنش آيينی 

بس گرامی دارد و آتشكده های برقرار ايران زمين نجوايش مي كنند در گوش زمان.
آدريان تهران، جايگاه آتش ديرپای ورهرام اس��ت كه قرنی پيش��تر كاروانی از موبدان 
آن را از آتش ورهرام يزد برگرفتند و پس از طی 
درازای مس��يری آن را به فرخنده جش��ن آذرگان 
در سال 1296 خورش��يدی در بنای آدريان تهران 
تخت نش��ين كردند تا اين س��اختمان پر شكوه به 

سپندينگی اين آتش جاودان حرمتی ديگر بيابد.
 آنگونه كه در منابع آمده است:"پس از پايان يافتن 
ساختمان آدريان، موبد اردشير رستم رستمي و موبد 
بهرام رشيد شيد و موبد هرمزديار بهرام سروش مأمور 
 ش��دند كه آذر بزرگ را از يزد ب��ه تهران بياورند.
نخس��ت اين موب��دان ، آيين هم پيوند ش��دن را با 
زمزمه ارديبهشت يشت و آتش نيايش انجام و آذر 
از آت��ش ورهرام يزد با آيين ويژه به س��وي تهران 

آورده شد .
مجمر آذر بوس��يله يكي از موبدان كه به وسيله دو 
نفر ديگر همراهي مي ش��د سوار بر قاطر ساعت 9 
بامداد از دروازه يزد به س��وي تهران حركت داده 
ش��د.چون نظر آن بوده اس��ت كه روز آذر و آذرماه ،آذر پاک به آدريان تهران برس��د 
بنابراين برنامه براين پايه انجام ش��ده است و قافله پس از بيست وپنج روز به دروازه شاه 

عبدالعظيم تهران مي رسد. 
در ه��ر منزل موبدان به نياي��ش پرداخته و آتش را از چوب »ت��اغ« كه در راه  گرد مي 
آوردند ، تغذيه  مي كردند  و موبدي  كه  آتش��دان را حمل مي كرده عوض مي ش��د. 

موبدان نيز از خوردن غذاي »پستا«   ممنوع بودند.
هنگامي كه موبدان با آذر بزرگ به شاه عبدالعظيم مي رسند با پيشواز رئيس و اعضاي 
وقت انجمن زرتش��تيان تهران و گروهي اززرتش��تيان رو به رو مي شوند. پس از انجام 
آيين هاي ديدار گروهي به تهران روانه مي شوند و درست روز آذر و آذر ماه آتش را 

به آدريان تهران مي رسانند. 
به انگيزه رسيدن آذر بزرگ به تهران و تابيدن آذر ايزدي در دل زرتشتيان تهران، آيين 

جشن خواني و نيايش برگزار شده و همگان به شادي مي پردازند. 
در انجام موبد اردشير و موبد بهرام در تهران مي مانند و آيين هاي ديني را در آدريان به 

آنان واگذار و موبد هرمزديار به يزد برمي گردد." 
 بدين ترتيب سنگ بنای آدريان تهران در روز اشتاد ايزد و امرداد ماه 1293 خورشيدي 
گذارده شد و با كمک پولي پارسيان هند و زرتشتيان تهران در آذرگان 1296 خورشيدي 

پايان يافت و سپس گشايش يافت.
حاال صد س��ال اس��ت آت��ش وره��رام در 
آتش��كده ته��ران ف��روزان و برقرار اس��ت. 
صد س��ال اس��ت كه نجواهاي بس��ياري را 
مي ش��نود،گريه هاي بس��ياري و لبخندهاي 
رسيدن به آرزويي را. آتش ورهرام افروخته 
اس��ت و بيش از دهه هاس��ت كه در بسياري 
از صبحگاه ها پذيراي دل بيقراري اس��ت و 
گرما بخ��ش دل نا اميدي كه از هر در رانده 
و مانده در س��ايه گرمابخشش دست دعا بر 
درگاه خداوند برمي دارد. حاال دهه هاست 
كه دان��ش آم��وزان فيروزبهرام و جمش��يد 
ج��م در بس��ياري از صبح ها س��كوت آنجا 
را مي ش��كنند در طلب نم��ره و موفقيت در 

آزموني....
غروب است.. در حياط آدريان صندلي ها ي 
چيده شده كم كم پر مي شود و با نمايش چند 
اساليد يادي مي شود از صد سالگي اين بنا.هر چند اين مراسم در خور اين بنا نيست ولي 
بهانه اي اس��ت يا شايد تلنگري براي بهتر ديدن و دريافت آنچه گذشتگانمان به دشواري 

براي جامعه فراهم نمودند.
صداي جش��ن و س��رور س��الن خس��روي حاال اينجا پيچيده. چند تايي از مهمانان هم 
كنجكاوانه از پشت در حياط سالن خسروي اينجا را مي بينند. هوا تاريک شده و مراسم 
تمام. با دعايي آنجا را ترک مي كنم. بيرون غوغايي است از شلوغي ماشين هاي مهمانان 

عروسي تا مشتريان ساندويچي ها و آبميوه فروشي و...
 در ذهنم اما يک سوال است .اگر شادروان كيخسرو شاهرخ و مردان بلند همتي چون او نبودند...

و امروز كاش چون اويي بود تا ساختماني مزاحم، سايه بر سر اين بناي صد ساله نيندازد، 
تا بازسازي  با اين همه تاخير و... صورت نگيرد تا.... 

دختركم مي پرسد:يعني منم اينجا عكس عروسي مي گيرم؟
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فرهنگ

داس��تان س��ياوش و گذر پرهيجان او از 
آتش ب��رای اثبات بی گناهيش را بس��يار 

شنيده ايم:

اس��طوره ای از حكيم طوس فردوس��ی 
بزرگ ك��ه يكی ديگر از مفاهيم ايران 
باس��تان در آن زنده شده است؛ مفهوم 
ور. شايد مفهوم ور در شكل مادی آن 
كه بعدها و به ويژه چنان كه از نوشته ها 
بر می آيد در دوره ی ساس��انيان رواج 
يافت، دور از ذهن باش��د باری در بيان 
مولوی دانه ی معنی بگيرد مرد عقل...

و  اس��ت  پهل��وی  واژه ای  ك��ه  »ور« 
شكل اوس��تايی آن ورنگهه است و به 
ي��ا داوری ايزدی، همانا  چم آزمايش 
آزمون هاي��ی ب��وده ك��ه ب��رای اثبات 
بی گناه��ی مدعيان يا َهمپَت��كاران برپا 

می ش��ده   اس��ت. 
ور در اوس�تا و متون زرتش�تی

در كت��اب هش��تم دينك��رد آم��ده كه 
قسمت هايی از نسک هيجدهم اوستای 
ب��زرگ زمان ساس��انيان كه س��كاتوم 
ن��ام داش��ته وي��ژه ی ورهای  نس��ک 
گوناگون و به نام ورس��تان بوده است. 
بنا به نوش��ته های پهلوی، شمار ورهای 
گوناگون به 33 می رسيده است و بسته 
به نوع ور، آزمون م��ورد نظر را انجام 
م��ی دادند، كه اگر آزمون ش��ونده از 
آزمون رهاي��ی می يافت بی گناه بود و 
اينگونه  در غيراين صورت گناهكار و 
پليدی و بدی ك��ه بايد نابود گردد، از 

مي��ان    می رف��ت.
در  واژه  اي��ن  كنون��ی  اوس��تای  در 
»آفرينگان گهنبار« و »رشن يش��ت« آمده 
اس��ت و در ج��ای ديگری از اوس��تا به 
چش��م نمی خورد. در »آفرينگان گهنبار« 
از ور گرم )َگِرمُو َوَرنگهه( سخن به ميان 
می آي��د. باری گزاره ای ب��ه صورت ور 
سرد در اين نوشته ها به چشم نمی خورد. 
در حالی كه در اروپای س��ده های ميانه، 
آزمونی به نام اُردال��ی )Ordali( بوده 

كه دو گونه ی سرد و گرم داشته است.
اما در هات 36 يسنا كه در هفتن يشت 
بزرگ می آي��د از آزمون آذر فروزان 
و آزمايش آتشين با فلز گداخته سخن 

به ميان می آيد. آزمون آهن گدازان يا 
فلز گداخته، بنا به اس��طوره ی زرتشتی 
در كت��اب بنده��ش، در روز واپس��ين 
ب��ه واس��طه ی ايزد اَريام��ن و جهت از 
بي��ن بردن بدی ها و ب��دكاران و خوب 
و پ��اک س��اختن هم��ه ی هس��تی بر پا 

می ش��ود:
“پ��س اَريامن اي��زد، فل��ز در كوه ها و 
دره ه��ا را )به( آتش بگدازد و بر زمين 
رودگونه بايستد. سپس همه ی مردم را 
در آن فل��ز گداخت��ه بگذرانند و پاک 
بكنن��د. او را كه پرهيزگار اس��ت، آن 
گاه چن��ان در نظر آيد كه )در(  ش��ير 
گ��رم همی رود. اگر دروند اس��ت آن 
گاه او را به همان آيين در نظر آيد كه 

در فل��ز گداخت��ه هم��ی رود...”
“ُگَزهرمار بدان فلز گداخته بس��وزد، و 
فل��ز در دوزخ تازد و آن گند و ريمنی 
ميان زمين، كه دوزخ اس��ت، بدان فلز 

س��وزد و پاک ش��ود.”
بعده��ا در نوش��ته های پهل��وی چني��ن 
عنوان��ی در نامي��دن نوع��ی ور به كار 
رفته است كه بر اساس همين نوشته ها، 
موبد »آذرباد مهراسپندان« در روزگار 
ش��اپور دوم ساس��انی از چنين آزمونی 

س��ربلند بيرون آمده اس��ت.
در رش��ن يشت كرده ی 3 تا 6 واژه ی 
ور آم��ده اس��ت كه گزي��ده ای از آن 

چنين اس��ت:
“پ��س م��ن ب��ه ي��اری ت��و آي��م، من 
اهورامزدا به سوی اين ور برقرار شده، 
به س��وی آتش و برسم، به سوی كف 
دس��ت سرشار، به س��وی ور روغن، به 
س��وی ش��يره ی گياه ها، به همراهی باد 
پيروز، ب��ه همراهی داموئي��ش اوپَمن، 
به همراهی فر كيانی، به همراهی س��ود 

م��زدا آفري��ده.” ک�رده ی 4
“پ��س به ي��اری ت��و خواه��د آمد آن 
رش��ن ب��زرگ توانا، به س��وی اين ور 
برقرار شده، به سوی آتش و برسم، به 
س��وی كف دست سرشار، به سوی ور 

روغن...” )ادامه به مانن��د ك��رده ی ٤(
در رشن يش��ت ك��رده ی 3 ت��ا 6 ن��ام 
چندگون��ه ور به چش��م می خورد؛ ور 
آت�ش چنان كه در مورد س��ياوش در 
ش��اهنامه نق��ل می گردد. ور برس�م، 
)ماي��ع  سرش�ار  دس�ت  ک�ف  ور 
سرش��ار(، ور روغن و ور ش�یره ی 
گیاه. از چگونگی اين ورها اس��ناد و 
آگاهی های دقيقی در دس��ت نيس��ت. 
در كت��اب دينك��رد نيز ن��ام چندگونه 
)ور  َور  َگُرَم�ک  اس��ت؛  آم��ده  ور 
با برس��م(،  گرم(، بَرَس�َمک ور )ور 
كت��اب  در  ك��ه  پااوروخ�وران 
دادس��تان دينی نيز به گونه ی ور اخير 

اش��اره   ش��ده اس��ت. 
س��وگند  تركي��ب  و  س��وگند  واژه ی 
خوردن كه در فارس��ی مترادف با قسم 
و قسم ياد كردن آمده، يادگار يكی از 
گونه های ور در روزگار باس��تان است 
نيز فردوسی  كه در داس��تان س��ياوش 
بس��يار چيره دس��تانه واژه ی سوگند را 
با دو معنی امروزی و گذشته ی آن در 

بيت ها گنجانده اس��ت.
اس��طوره ی آزمايش آتش��ين در ديگر 
فرهنگ ه��ا نيز وج��ود دارد كه اغلب، 
آتش در آن ها نقش اصلی را عهده دار 

بوده و ش��ايد گ��واه بر اين باش��د كه 
سوزندگی، روش��نگری  و گرمابخشی 
آت��ش در مي��ان قوم ه��ای گوناگون، 
ب��ا فرهنگ ه��ای گوناگ��ون هم��واره 
پديده ای ش��گفت بوده ك��ه جلب نظر 

می نموده اس��ت.
ور در گاه�ان

ور  واژه ی  اشوزرتش��ت،  گاه��ان  در 
نيامده اس��ت و تنها از عنوان آزمايش 
آتش��ين و آزمايش فلز گداخته س��خن 
رفت��ه اس��ت. برخ��ی از پژوهش��گران 
ب��ر اين نظرن��د كه از قراي��ن و مفاهيم 
واژگان هم��راه در اي��ن بندها چنين بر 
می آيد كه منظور اشوزرتش��ت جنبه ی 

مادی آن آزمون نبوده اس��ت.
در ه��ات 32 بن��د 7 و 51 بن��د 9 ب��ه 
آزماي��ش آتش��ين و ي��ا همراه ب��ا فلز 
گداخته اشاره ش��ده است كه بسيار به 
مفهوم ور اسطوره نزديک  تر می نمايد. 
در ه��ات 30 بن��د 7 و ٤3 بن��د 10 تنها 
مفهومی از آزمايش برداش��ت گرديده 
كه به مفهوم آزمايش آتشين و يا همان 
ور مورد بحث ما نيست. نيز در 3٤ بند 
٤، ٤3 بن��د ٤ و 31 بن��د 3 و 31 بند 19 
كه از آتش س��خن می رود جداسازی 
نيكان از بدان و روش��ن ساختن انجام 
دو گروه بيان گش��ته اس��ت ه��ر چند 
سخنی از آزمايش آتشين و آنچه شبيه 

به ور باش��د، نيس��ت.
هيچك��دام  گناه��كاران  آن  "از 
با كوشش )حاصل  پيشرفت  نمی فهمند 
زندگ��ی  ك��ه  چن��ان  آن  می ش��ود(. 
آموخت��ه اس��ت همان گونه ك��ه گفته 
ش��ده با فلز گداخته )آزمايش آتشين( 
ت��و ای اهورامزدا از فرج��ام آن ها بهتر 

آگاه هس��تی."هات 32 بند 7
"آن پاداشی كه به هر دو گروه خواهی 
داد تو از راه آتش فروزان ای مزدا و با 
آزمايش فلز گداخته می رس��اند نشانی 
در زندگی داده ش��ده كه رنج از برای 

هواخواه دروغ اس��ت و س��ود از برای 
پيروان راس��تی."هات 51 بند 9

خواَاِن��ا   « واژه ه��ای  بنده��ا  اي��ن  در 
اَيَنگه��ا« و »اينگه��ا خشوس��تا« به چم 
»فل��ز گداخته«، »آترا س��وخرا« به چم 
»آت��ش ف��روزان« آمده ان��د. برخی از 
پژوهش��گران اي��ن آزم��ون را آزمون 
بزرگ ايزدی در روز واپسين می دانند 
تاب��ش آن آت��ش و روش��نی  از  ك��ه 
بخش��يش و يا پااليش بدی ها و ماندن 
نيكی ه��ا با فل��ز گداخته، ك��ه به نظر، 
اشون  است،  ش��عرگونه  تشبيه  گونه ای 
از درون��د جدا می گ��ردد. اي��ن تعبير 
بعدها در اس��طوره های رستاخيز و تن 
پس��ين نيز به چش��م می آيد. باری اين 
بازشناس��ی  گونه ای  می توان��د  تش��بيه 
نيك��ی از ب��دی و اش��ون از دروند در 

زندگی اين جهانی مان نيز باش��د. 
نظ��ر  بن��د جل��ب  اي��ن دو  آنچ��ه در 
می نماي��د اي��ن اس��ت كه فرج��ام اين 
اش��ويی و دروج پ��س از روش��نگری 
آزماي��ش آتش��ين و ناب��ودی دروج و 
ش��ادی اش��ويی ها پس از اين آزمايش 

بي��ان می گ��ردد. 
پ��س شايس��ته اس��ت هم��واره يادمان 
باش��د كه آنچه انجام داده ايم سرانجام 
روش��ن خواه��د گش��ت چ��ه در اين 
زندگ��ی و چ��ه پس از م��رگ و پس 
از  اين روش��نگری، از فرجام گريزی 
نيست و اين همان است كه معنی اشا و 
قانون جهان در بردارد و تا پايان هستی 

ادامه خواهد داش��ت.
"هنگام��ی ك��ه آن دو گوه��ر ب��ه هم 
رس��يدند زندگ��ی و نازندگ��ی پدي��د 
بدترين  به  آوردند. هواخواه��ان دروغ 
وضع روانی دچار و طرفداران راستی از 
بهترين منش و آسايش خيال برخوردار 
خواهند گرديد و اين امر تا پايان هستی 

ادامه خواهد داش��ت." 
ه�ات   30 بن�د 4

ورســتـان
 موبدیار پریا ماوندی

چنین گفت موبد به شاه جهان                    
که درد سپهبد نماند نهان

ز هر در سخن چون بدین گونه گشت            
بر آتش یکی را بباید گذشت

چنین است سوگند چرخ بلند                     
که بر بیگناهان نیاید گزند.

نهادند بر دشت هیزم دو کوه                       
جهانی نظاره شده هم گروه

بدانگاه سوگند پرمایه شاه                         
چنین بود آیین و این بود راه.

زبانه ز هر سو همی برکشید                       
کسی خود و اسب سیاوش ندید.

ز آتش برون آمد آزاد مرد                          
لبان پر زخنده به رخ همچو ورد.
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ورستان

م��ن ب��ا اميد زن��ده می باش��م. اي��ن جمله 
روش��نفكرانه را باباي��م به من ي��اد داده می 
باشد. او می گويد آدم برای زندگيش بايد 
نقطه اميدی داشته باشد وگرنه زندگی برای 
او زهرمار می ش��ود. برای همين من كامال 
اميد می دارم. اينكه اميد چه چيزی می باشد 
را االن براتون ميگم فقط از ش��ما خواهش 
می دارم كه همگی باهم اميد داشته باشيم. 

چند ماهی است كه من خيلی داغون بوده می 
باشم. دليل داغونی من اين بود كه آقا نماينده 
وخانم س��ردبير دس��تور داده می باش��ند كه 
پارسنامه كوچولوتر شده باشد. خانم سردبير 
می گويد كاغد گران شده می باشد و ديگر 
م��ا پول ب��رای اينك��ه دری وری های تورو 
چاپ كرده باشيم نمی داريم. برای همين می 
خواهيم نوشته های تورو از پارسنامه حذف 
كنيم. من يهويی خيلی نااميد شده می باشم. 
آخه من بابت كار توی پارسنامه خرج شهريه 
مدرسه مون رو در آورده می باشم. از طرفی 
نوش��تن تو پارسنامه باعث شده می باشد كه 
مردم منو به عنوان يک آدم فرهنگی بشناسند 
وكلی به من احترام بزارند وهی تند تند فحش 
پشت سرم و به پدر و مادرم داده نباشند. اصال 
كار كردن تو پارسنامه باعث افتخارمی باشد 
و همين دمت گرم گفتن مردم بدون فحش 
ونفرين كلی برای من خوب می باش��د. من 
از دست خانم س��ردبير عصبانی می باشم و 
برای  همين هم باهاش قهر كرده می باش��م. 
آقا نماينده هم كه قربونش برم هر روز يک 
سيستم جديدی برای ما چينده می باشد. حاال 
اومده پارس��نامه رو فش��رده كرده می باشد. 
امروز و فرداس��ت كه يک فاي��ل MP3 را 

بريزد روی يک فالپی ديسكت 
به عنوان پارسنامه بفرستد خونه 
مردم. ش��ايدم يهويی ب��ا خانم 
سردبير بشينند با پارسنامه موشک 
درس��ت كنند و پرتش كنند تو 
خونه هاتون. خالصه حواستون 
به كاغذ مچاله های توی حياط 
باشه. قشنگ و با دقت نگاهشون 

كنيد . فكر نكنيد كسی شبنامه پخش كرده . 
اسم اين كاغذهای مچاله پارسنامه می باشد.

خالصه من حس��ابی نااميد ش��ده می باشم. 
باباي��م وقتی فهميد من چه مرگم می باش��د 
می گويد خ��وب ناراحتی نمی دارد. بعضی 
وقتها نش��ريات بخاطر خرج گ��رون تعداد 
صفحات خود را كم می كنند. نشريات كه 
مثل ما پدرها بدبخت و بيچاره نمی باش��ند. 
اونها باز چن��د تا صفحه رو حذف می كنند 
و مشكلشان حل می شود،من چه خاكی تو 
س��رم كنم كه خرج گرون��ه و نميتونم هيچ 

كدوم از مشكالت رو حذف كنم. 
 من به او می گويم كه بابايی آخه بدون من 
كه پارس��نامه واسه پيچونده سبزی هم بدرد 
نميخ��وره. اصال اومديم ك��ه گرونی باعث 
شد پارسنامه تعطيل بشه اونوقت من چطوری 
ج��واب م��ردم رو بدم. بابايم م��ی گويد: نه 
پس��رم. هر آدمی بايد توی زندگيش كمی 
اميد داش��ته باشه. اميد خود من همينه كه هر 
روز تو ميری مدرس��ه و از شرت راحت می 
شم. اين خودش يک مثال از اميده. در ضمن 
اين روزه��ا همه نش��ريات از گرونی كاغذ 
ش��اكی می باش��ند ولی هيچ كدوم تعطيل 
نش��دند. اينكه چيزی نيس��ت ما خودمون يه 

نشريه می شناسيم كه سالهاست 
از ب��ی پولی و گرونی كاغذ می 
ناله ولی هنوز تعطيل نشده. اصال 
فرق��ی ه��م نميكنه . چه س��الی 
يكبار كاغذ گرون بشه چه سالی 
ده بار، اون سالی چهار بار از بی 
پولی و گرونی كاغذ گله ميكنه 
و ميگه ما ميخوايم تعطيل كنيم 
ولی خداروشكر هنوز چاپ ميشه و به مردم 
حال مي��ده. اصال همين گفت��ن اينكه ما بی 

پوليم كلی به نشريه كمک می كنن. 
من كه نمی فهمم بابايم چه چيزی می گويد. 
او باز ادامه می دهد كه يک مثال ديگه از اميد 
برات بگم تا بفهمی. ديدی بعضی از آدمها رو 
تو جامعه خودمون تحويل نمی گيرند خوب 
اگر تو باشی نا اميد ميشی و ميری يک گوشه 
گريه ميكنی ولی اون آدمها اميدش��ون رو از 
دست ندادند و رفتن جاهای ديگه سخنرانی 
كردند و كلی هنر از خودش��ون بيرون دادند. 
اينها برای چيه؟ اونها اميد دارند از جاهای ديگه 
آبی براشون گرم بشه و بتونند خودشون رو تو 
دل مردم جا كنند. حاال اين وسط چقدر دروغ 
ميگن و مارو خراب می كنند كه مهم نيست. 

مهم اميده كه هميشه براشون وجود داره.
ب��از بابايم ميگ��ه: امي��د آدم رو به موفقيت 
ميرس��ونه. مثال بعضی آدمها دوست دارند 
صاحبخونه بش��وند. مهم نيس��ت كه چقدر 
كار ميكنند. اميد اينجا حرف اول رو ميزنه. 
بعض��ی از اينها بعنوان مس��تاجر ميش��ينه تو 
خونه انجمن و ي��ا .... اينقدر اجاره نميده و 
اينقدر اونجا ميشينه تا سند خونه رو بنامش 
بزنند. درسته كه طرف ممكنه تا االن موفق 

نشده باشه ولی اميدوار هست كه اين اتفاق 
بيفته. نهايتش هم اين��ه كه خونه انجمن رو 
به اس��مش نميزنند ولی از ط��رف ديگه از 
بس اجاره نداده يا كم داده كه با پس انداز 
پولش االن دوتا خونه ديگه به غير از خونه 
انجمن داره. خوب اين موفقيت رو از كجا 
بدست آورده؟ اون آدم اميد داشته. يكوقت 

به اون كار آدمها پر رويی نگی . 
يا بعضی ه��ا اصرار دارند ك��ه انجمن تند 
وتند يا زمين مردم رو بخره توش ساختمون 
بسازه يا توی زمين های خود انجمن اينكار 
رو بكن��ه. يكوقت فكر نكنی كه اين آدمها 
دوست دارند از اين ساخت وسازها چيزی 
نصيبشون بش��ه. اونها اميد دارند كه روزی 
همه جوونه��ا يک خونه برای خودش��ون 
داش��ته باش��ند. اين آدمها خيلی اميدوارند 
و شب وروز دس��ت از تالش برنمی دارند 
از ه��ر دری كه بيرونش��ون ميندازند، از يه 
سوراخ ديگه ای ميان وسط و دوباره شروع 
به ت��الش ميكنند. چ��ون ميدونند باز يک 
روزی همه چيز بهم می ريزه و اونها ميتونند 

اين وسط به اميدشون برسند.
م��ن خيلی با حرفهای باباي��م انرژی گرفته 
می باشم. اصال از همين ديروز من اميدوار 
می باش��م. مگه من چه چيزی از ديگرون 
ك��م م��ی دارم. اص��ال همين االن ب��ه آقا 
نماينده زنگ زده می باش��م و برای نوشتن 
دوباره توی پارسنامه باهاش حرف زده می 
باش��م. خدارو چه ديدی ش��ايد اين وسط 
ستون س��خنرانی های تكراری رو حذف 
كرد و مطلب منو چاپ كرد. به قول مامان 

بزرگيم: اميدت به خداجون باشه

شبی در نيایشگاه
آزاده بهمردی

تعطيل��ی چن��د روزه تابس��تان مجال��ی به 
دس��ت داد تا اسباب س��فری برای فراغت 
از روزمرگی ها مهيا ش��ود. مقصد را يكی 
از شهرهای زرتش��تی نشين قرار داديم ، تا 
دغدغه م��كان اقامت را از بركت دهش و 
منش خيرانديشانمان نداشته باشيم. با پيش 
بينی ازدحام مسافرين در اين مجال تعطيلی 
سراغ تلفن پذيرشگاه شهر مقصد را گرفتم. 
تلفن های تماس ثبت شده در تقويم جيبی 
به عنوان مرجع مس��دود شده و تغيير يافته 
بود و جالب اينكه حتی از انجمن شهرمان 
نيز نتوانستم شماره تماس درست را بگيرم! 
با پ��رس و جو از آش��نايان تلفن درس��ت 
را يافتم و با مس��وول پذيرش��گاه آن شهر 
هماهنگ��ی ب��ا اط��الع دادن روز رف��ت و 

برگشت و ساعت تقريبی انجام شد.
روز سفر فرا رس��يد، چند ساعتی مانده بود 
به حرك��ت با مس��وول پذيرش��گاه تماس 
گرفتم تا او را از س��اعت رسيدنمان در شب 
با خبر س��ازم، اما با پاسخی غير منتظره مبنی 
بر اينك��ه اتاقی خالی نيس��ت و باالخره بی 
س��رپناه نخواهد گذاشتمان و جايی برايمان 
مهيا خواهد كرد مواجه شدم. او در پاسخ به 
لحن نسبتا تند من مبنی بر اينكه ده روز پيشتر 
با توجه به ازدحام مس��افر در اين تعطيلی با 
او هماهنگ كرده ام گفت كه پذيرش��گاه 
رزروی نيست و به من اطمينان خاطر داد كه 

مشكلی از نظر جای اقامت نخواهيم داشت
راهی جاده شديم. حوالی ساعت 11 شب 
به مقصد رس��يديم. در گش��وده ش��د و با 

خوشرويی كليد جايی را كه برای خواب 
مهيا ك��رده بود به من و همس��فرم تحويل 
داد. در گش��وده شد. باالی در اتاق تابلوی 
نيايشگاه ديده می شد. چند تشک و بالش 
را ميان اتاق نيايشگاه قرار داده بود. با حسی 
مبهم اما خسته و گيج از مسير طوالنی سفر 

وارد شديم.
اتاقی با ابعاد تقريبی 2٤ مترمربع كه فرشی 
در ميان آن پهن بود، كتابخانه ای چوبی در 
گوشه اتاق با تعداد كتاب اوستا، كشوهای 
پالس��تيكی كن��ار در ورودی با كاله های 
س��فيد، ده دوازده تايی صندل��ی پيرامون 
ات��اق و پنجره ای رو ب��ه فضايی كوچک 
كه به نظر می رس��يد نورگير اتاق ها باشد، 
كن��ج اين فضا آنس��وی پنجره آتش��دانی 
قرار داش��ت با چراغ هايی روشن. پرده را 
كشيدم و همچنان با همان حس مبهمی كه 

از آغاز ورود همراهم بود خوابيدم.
نيمه شب با صدای در كه برای باز شدنش 
كس��ی تقال می ك��رد، كالفه و خس��ته از 
خواب پريدم و در را گش��ودم بانويی كه 
به نظر می رس��يد از مواجه شدن با در بسته 
و ديدن كالفگی من خواب آلود متعجب 
ش��ده بود ب��ا كل��ی عذرخواه��ی كتاب 
اوستايی خواس��ت تا چله ورهرام يشتی را 
كه آغاز كرده بود در سفر فراموش نشود.

كتاب اوس��تا را برداشتم و به دستش دادم، 
در حالی كه تشكر می كرد ، كتاب اوستا 
را بوسيد و گفت كه خودش دستش تميز 
است و كتاب را برمی داشته من هم گيج و 

كالفه با بی حوصلگی گفتم كه دست من 
هم تميز است. شب بخير گفت و رفت. در 

را بستم و به رختخواب برگشتم.
اينبار خوابم نب��رد، آن حس مبهم درونی 
آزارم م��ی داد. م��ن در جاي��ی خوابي��ده 
ب��ودم كه جايگاه نيايش اس��ت نه خواب. 
جايی كه بايسته اس��ت با تن و جامه پاک 
پ��ا به حريمش بگذاری. جاي��ی كه بايد با 
سرپوشيده و دست شسته كتاب را برداری. 
نور سبز رنگ پشت پرده چشمانم را خيره 

كرده بود و به خواب رفتم.
صبح با دس��ت و روی نشسته و همچنان گيج 
به سراغ مس��وول پذيرش��گاه رفتم. از اينكه 
شب گذش��ته جايی برايمان مهيا كرده بود تا 
س��رگردان شهر غريب نش��ويم سپاسگزاری 
ك��ردم و در پی آن با لحنی تندتر زمان خالی 
ش��دن اتاقی را برای بقيه اقامتمان جويا شدم. 
كمی مكث كرد و با خوشرويی وعده پسين 
هم��ان روز را برای تحويل ات��اق به ما داد. به 
اوگفتم شب هر جای ديگری حتی در حياط 
خواهم خوابيد اما نيايشگاه، نه.  گفتم نيايشگاه 
حريمش حرمتی دارد كه اگر آشنا بشكند چه 
انتظار از بيگانه. ب��ا متانت و آرامش حرفم را 
پذيرفت به ويژه آنكه ب��ه او يادآوری كردم 
اگر كس��ی از بيم بی مكان��ی با تن ناپاک در 
آن حريم بماند اين نابايست بر عهده كيست؟

پس��ين همان روز وفای به عهد كرد و اتاق 
مجاور را كه خالی شده بود تحويلمان داد. 
بالفاصله تش��ک ها را بيرون برد، آنجا را 
جارو زد و با عود بويی خوش پراكند، در 

نيايشگاه را باز گذاشت و رفت.
ي��ادم آم��د از خاط��ره پدر ك��ه از دوران 
كودكی اش می گفت و زمانی كه شنيده 
بود كه آتش دربمهر محله شان رفته بود يا 

به تعبيری قهر كرده بود.
ي��ادم آمد كه جاي��ی رفته ب��ودم كه اتاق 
نيايش��گاهی داش��ت، بی هيچ آدابی وارد 
ش��دم و همراهم به من يادآوری كرد كه 
دس��ت و رويم را بش��ويم. او در پاسخ من 
كه گفتم اينجا آتشی افروخته نيست گفت 
نيايش��گاه يعنی حريمی پاک و امن و آرام 
برای نيايش و س��تايش، ح��ال چه به فروغ 

آتش تقدس يافته باشد يا جز آن.
يادم آمد كه دوس��تی می گفت كه زمانی 
به زيارتی رفته بود تا جايی كه حتی فلسفه 
وجودی آن مكان را بيش��تر جايی تاريخی 
می دانس��ت ت��ا زيارتی و گف��ت از ديدن 

آنچه كه او را تا اوج باوری زيبا برده بود.
من از سفر نوش��تم و از شبی در نيايشگاه 
بی آنكه بخواهم انگشت اتهام را به سوی 
كس��ی نش��انه بروم و يا به كس��ی خرده 
بگيرم. نمی دانم چگونه تعبير كنم.مجالی 
بود ب��رای آزمون گزينش م��ن؟ مهمان 
نوازی خداوند بود كه من مسافر خسته را 
شبی در شهری غريب اينگونه در حريمی 
پ��اک و آرام پن��اه داد؟ فراموش��ی من و 
ديگران از حرمت ها و آدابی كه بايستنی 
اس��ت؟بی برنامگی هايی كه مس��وولين 
چني��ن جاهاي��ی را از اداره درس��ت اين 

مكان ها عاجز می كند؟يا...

اميدم به خداجون
* کودک نفهم

آزاده بهمردی
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كودكان

فلف��ل نبي��ن  چه ريزه ، بش��كن ببين چ��ه تي��زه
در اين  قسمت ، داستان به وجود آمدن يك ضرب المثل را بخوانيم .

پروژه علمی:
ساخت کریستال

در  فلفلي  نام  به  موشي 
اي  النه  خودش  براي  دشت 
راحت  خيالش  و  كرد  درست 
بخوبي سپري  را  زمستان  كه  بود 

مي كند .
علف خوردن  براي  گاوي  روز  يك 
به دشت آمد وروي النه آقا موشه 
نشست و مشغول استراحت شد 

.
موش آمد و از آقاي گاو خواهش 
كرد كه از روي النه اش بلند شود 
هيچ  گاو  ولي   . نشود  خراب  تا 
 ”  : توجهي به موش نكرد و گفت 
مي  دستور  من  به  وجبي  نيم  تو 
دهي كه از اينجا بلند شوم . مي 

داني من كي هستم ، مي داني من چقدر قوي و پر زورم ، حاال برو پي كارت 
و بگذار استراحت كنم . “

آقا  و گوش  نداشت  اي  فايده  ولي  كرد  التماس  و  دوباره خواهش   موش 
گاو به اين حرفها بدهكار نبود . موش پيش خودش فكر كرد ، حاال  كه با 

خواهش كردن مشكلش حل نشده بايد كار ديگري بكند .
 بعد يكدفعه روي آقا گاو پريد . گاو از خواب بيدار شد و خودش را تكان 
داد . موش روي گوش گاو پريد و يك گاز محكم  از گوش او گرفت . گاو از 

جايش بلند شد و شروع به تكان 
موش  ولي   . كرد  سرش  دادن 
روي زمين پريد و در يك سوراخ 
كاري  نتوانست  گاو  و  شد  پنهان 

كند.
 ، برد  خوابش  دوباره  گاو  وقتي 
موش دم گاو را گاز گرفت و روي 
بيدار  درد  از  . گاو  پريد  درخت 
سعي   ، بود  عصباني  . خيلي  شد 
كرد كه باال بپرد و موش را بگيرد 
او  تا ادبش كند ولي دستش به 

نمي رسيد .
موش گفت : ” اگه بازم روي لونه 

من بخوابي ، گازت مي گيرم . “
جز  ندارد  اي  چاره   ، ديد  گاو   
اينكه  از آنجا برود و جاي ديگري بخوابد . گاو پيش خودش گفت : ” فلفل 
نبين چه ريزه ، بشكن ببين چه تيزه . با اين قد و قواره فسقلي اش چه 

جوري حريف من شد . “
موش با اينكه خيلي كوچكتر از گاو بود توانست مشكلش را حل كند .  

پس برتری هر كس و هر چيز به قدو قواره اش نيست ، مثل فلفل قرمز 
، با اينكه كوچك است ولي وقتي مي خوريم از بس تند است دهانمان مي 

سوزد .   

وسایل مورد نیاز:
یک  لیوان یا کاسه کوچک )می توانید 
از شیشه های اس��تفاده شده مربا و 
عسل هم استفاده کنید تا به محیط 

زیست هم کمک کرده باشید!(
نصف لیوان نمک

نصف لیوان آب گرم
یک تکه نخ

یک تکه چوب )مثل 
خالل دندان(

رنگ خوراکی
مراحل آزمایش:

آب و نمک را درون 
ظ��رف خوب ب��ا هم 

مخلوط کنید.
از رنگ های خوراکی 

هم می توانید استفاده کنید تا کریستال های شما رنگارنگ شود. 
آنها را می توانید در همین مرحله به محلولتان اضافه کنید.

نخ را وس��ط تکه چوب بس��ته و چوب را باالی لی��وان بگذارید به 

طوری که نخ ب��ه صورت معلق در آب 
بمان��د ) م��ی توانی��د از دو چ��وب هم 
اس��تفاده کنید، به این شکل که دو تکه 
را در دو ط��رف ظرف قرار می دهید و 
نخ را از وسط آن در ظرف آب و نمک 

قرار دهید(
دس��ت ک��م 10 س��اعت بگذاری��د ت��ا 

محلولتان خنک شود. )می توانید از یخچال هم کمک بگیرید(
بعد از آزمایش:

کریس��تال  ش��امل  ن��خ 
ه��ای نم��ک زا بی��رون 
بیاورید و آنها را با دقت 
مش��اهده کنی��د و حتی 
اگر توانستید می توانید 
از میکروسکوپ مدرسه 
تا  ه��م اس��تفاده کنی��د 
ش��کل و فرم بلورها را یه دقت مشاهده کنید. این آزمایش را می 
توانید برای ش��کر و س��ایر مواد هم با کمی تغییر انجام دهید )در 

مورد روش در اینترنت و کتابخانه تحقیق کنید.(

کریستال های نمک

خالصه مراحل روی شکل
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وقتش نرسيده
* بهرام دمهری

در دهه س��ي، هنگام غ��روب آفتاب در 
تابس��تان گ��رم ي��زد و پي��ش از رفتن به 
پشت بام، بيشتر مردم سري به كوچه مي 
زدند. يادم هس��ت بان��وان، داخل كوچه 
بن بست مي نشس��تند و مردها آن طرف 
چهاركوچ��ه و ما بچه ها ب��ه دنبال موش 
كور )خفاش( كه هن��گام غروب از النه 
هاي خود بيرون مي آمدند و با س��رعت 
زي��اد از پيچ و خم كوچه هاي پر از گرد 
و خ��اک و تاريک مي گذش��تند روان 
مي ش��ديم. نم��ي دانم م��وش هاي كور 
به دنب��ال چه بودند. بزرگترها مي گفتند: 
آنها هنگام پرواز حش��رات را شكار مي 
كنند و دهانشان را باز نگه مي دارند و به 
س��رعت پرواز مي كنند. اتفاق نمي افتاد 
كه خفاش��ي به ديوار برخ��ورد كند ولي 
در روز می ش��د آنها را پيدا كرد. پرنده 
اي با جثه اي كوچ��ک، بال هاي پهن و 
بزرگ، س��ري كوچک و مرموز به مانند 
برخي افرادی كه در س��ياهي شب بيرون 

مي آيند.
در آن روزها كه كم كم كش��ت ترياک 
ممنوع مي ش��د و در عوض، بازار قاچاق 
آن رون��ق م��ي گرفت، آن ط��رف محله 
ما چند نفري بودند كه نمي توانس��تند از 
س��ود اين كار كثيف چش��م پوشي كنند 
و عليرغم گرفت��اري و بگير و ببند باز هم 
ادامه مي دادند. طبيعي است كه خريداران 
از راه هاي دور براي تهيه مواد مي آمدند 
و هر روز شاهد حضور آدم هاي ناشناسي 
بوديم ك��ه از محله ما مي گذش��تند تا به 
خواسته خود برس��ند. يكي از اين آدم ها 
شخصي بود به نام فرشيد )نام مستعار ( كه 
هرچند وقت يک بار مي آمد. با دوچرخه 
نو رالي و لباسي آراسته. ايشان از راه نسبتا 
دوري قدم رنجه م��ي فرمودند. جثه الغر 
و تكيده اي داشت. هميشه سيگاري الي 
انگشت هاي زرد و دست هاي كوچک و 

الغرش ديده مي شد.
مي گفتند فرشيد فرزند يک پولدار تهراني 
اس��ت كه به ي��زد آم��ده و در اداره ماليه 
)دارايي( مش��غول به كار ش��ده و تحصيل 
ك��رده اس��ت. حس��ابداري خوان��ده بود. 
وقتي مي آمد، ش��ايد براي رد گم كردن، 
دوچرخه اش را كنار ديوار مي گذاشت و 
با لهجه فارسي-تهراني با همه احوالپرسي 
مي كرد و برعك��س همه كه روي خاک 
كن��ار دي��وار ل��م داده بودند، او ايس��تاده 
صحبت مي كرد. مردها به احترام فرش��يد، 
معموالً در حضور او كمتر حرف مي زدند.
حرف مردم ش��امل مي شد از بازار و نرخ 
مايحتاج و گاهي وقت ها هم ارباب بمان 
ساعت ساز، روزنامه اي مي آورد و براي 
م��ردم مي خواند. وقتي روزنامه توفيق كه 
يک روزنامه فكاهي بود مي آورد، مردم 
براي ديدن كارتون هاي آن روزنامه، دور 
ارباب بمان جمع مي شدند و او هم لطيفه 

ها را مي خواند و همه مي خنديدند.
فرش��يد در هن��گام حضور خ��ود در بين 
م��ردم، گاه��ی ني��م ن��گاه و گاهی كل 
حواسش متوجه اين مردان بود كه چه مي 
گويند، تا با آنها، ش��ايد ش��ريكي بخندد. 
البته با رعايت اينكه نبايد دندانش پيدا می 

شد و صداي خنده اش را مردم بفهمند.
هم��ه مي دانس��تند كه فرش��يد عادت به 
تري��اک دارد و چن��د روز ي��ک بار مي 
آيد تا موادش را تهيه كند ولي وقتي مي 
آمد، ايس��تاده در بحث شركت مي كرد 

و با صداي دو رگه اش كه ناش��ي از دود 
س��يگار و وافور بود، اظهار نظر مي كرد. 
موضع مشخصي نداش��ت. هر موضوعي 
كه مطرح مي ش��د ايش��ان اظهار نظر مي 
كرد. چون لهجه و كالمش متفاوت بود، 
مردم با دقت بيش��تري گ��وش مي دادند 
ولي چون موضع ايش��ان مش��خص نبود، 

معلوم نمي شد چه مي گويند!
شايد براي شما تازگي نداشته باشد. شايد 
با اينگونه افراد برخورد كرده باش��يد كه 
دوپهلو حرف م��ي زنند. بايد اذعان كنم 
ك��ه اگر بعضي ه��ا دو پهل��و حرف مي 
زنند، او چهار پهلو حرف مي زد و سعي 

مي كرد كسي را از خود نرنجاند.
با ش��يوه هاي مختلف اي��ن كار را انجام 
م��ي داد. در ابتدا با پر حرفي س��عي مي 
كرد اص��ل موضوع فراموش ش��ود. آن 
روزه��ا حرف سياس��ت، اقتصاد، مذهب 
و البت��ه غيب��ت حرف اول م��ردم بودكه 
ايش��ان اس��تاد همه فن حريف اين موارد 
بود. بيشتر كس��اني كه در اين نوع بحث 
شركت داش��تند، حرف خودشان را مي 
زدند و به صراح��ت، يا مخالف بودند يا 
موافق. ولي فرش��يد چند پهلو! دقيقا مي 

خواست همه را راضي نگه دارد.
روش ديگه اي كه فرش��يد اس��تفاده مي 
كرد اين بود، اگر س��والي پيش مي آمد 
كه نمي توانست يا نمي خواست جواب 
بده��د قيافه حق به جانب��ي مي گرفت و 
م��ي گفت" هنوز وقتش نرس��يده كه من 
به اين سوال جواب بدهم". فرشيد با اين 
گفته همه را مجاب مي كرد كه ديگر در 
اين باره س��خن نگويند. پس سوال بدون 
جواب هنوز پابرجا مي ماند. بيش��تر مردم 
هم خيال مي كردند او راس��ت مي گويد 
و عالم��ه دهر و همه چيزدان اس��ت. وي 
س��پس به كار خود م��ي پرداخت و پس 
از خريد مواد مورد نياز خود از آنجا مي 

رفت.
آن س��ال ها گذش��ت و در طول زندگي 
با چنين اشخاصي بس��يار برخورد كردم. 
هرچ��ه بزرگتر ش��دم بيش��تر فهميدم كه 
برخی از اين اش��خاص نان ب��ه نرخ روز 
خور چند پهلو حرف م��ي زنند، جواب 
س��وال ها را دقيق و ش��فاف نمي دهند، 
چون به نفع آنها نيست و حتي از واقعيت 
چش��م پوش��ي مي كنند. به قولي آسمان 
ريس��مان مي بافند و جواب را به فرداي 
نيام��ده موكول م��ي كنند ي��ا اصاًل مي 

گويند كه حاال وقتش نرسيده.
 اين اشخاص مانند فرش��يد )نام مستعار( 
اش��تباه مي كنند، زيرا دانسته هاي انسان 
هاي امروز بسيار متفاوت با ديروز است. 
درهاي علوم و فنون به روي مردم گشوده 
شده است. جامعه ما همه تحصيل كرده و 
دانش��گاه رفته اند. سوال بي جوابی ديگر 
نمانده اس��ت. البته انساني نيست كه همه 
چي��ز را بداند ولي همه انس��ان ها در اين 
زمانه ب��ه راحتی به جواب ها دسترس��ي 
دارن��د. امروزه با پيش��رفت حيرت انگيز 
رش��ته ارتباطات، ديگر كلمه اي نانوشته 
باق��ي نمانده و داس��تاني ناگفته در دل و 
ذهن كس��ي فراموش نش��ده است. ديگر 
دان��ش به صورت رازگون��ه نزد عده اي 
پنهان نيست و نمي توان به خاطر دانستن 
نكته اي ب��ر ديگران فخر فروخت و آنها 
را عامه ناميد. پس امروز تالش كنيم كه 

به هوش و شعور انسان ها توهين نكنيم.
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