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اول سالم !
اَنِّه موضوع دره بحث هاکردن اِ ِّسه که آدم ندونه کمیتا ر بئیره
ماسه و باز هاکنه!!انتقال آب کاسپین دریا جا بئیر تا الب
ِد ِّ
هاکردن استان و وحدت ناشنت مردم مازندران دئی جا!!
این ماه اون الب کردن استان خوامه اتا پنیک بئیرم!!
این سایت ها آدم مرور کنه جدائی طلب ها بیشرتین دلیلی
که ذکر کننه ،جدائی اِ ِّسه عدم پیرشفت،کم بودن کار و نداشنت
کارخنه و فاصله مرکز استان جا هسه!
با اجازه ،همه ایان موارد با دید کارشناسی بررسی کمی!
کارشنان خربه این کار هم دعوت هاکردمی که به وقتش معرفی
کِ ِّمی!!
ِ
پرسوملداش:
استاد کاردانیان
شمه نظر درباره نداشنت کار  ،غرب استان چچی هسه؟؟
استاد کاردانیان:
کار که همه جایی هسه!! وِال من رشق و مرکز استان هم کار
ندیمه!
متوم کشور کار دنیه!اگه این قضیه ر تعمیم هادیم ،به این
نتیجه رسمی که َدکِّل جهان دله کار دنیه!

د ِل گَپ
ِ
پرسوملداش:
استاد پیرشفت نسب؟ شمه نظر درباره عدم پیرشفت که این رفقون گنه چچی هسه؟
پیرشفت نسب:
عدم پیرشفت که گننی؟ اته کم جای بحث داینه! یعنی چی؟ در جریان َد ِرنّی که
فاکتور پیرشفت اتا مقدار کیفی هسه!چتی به این نتیجه برسینی که شام پیرشفت
نکردنی؟؟
ِ
پرسوملداش :
استاد کارخنه نجات لطفا شه نظر درباره این قضیه که غرب استان کارخنه ناینه ،بوین!
استاد "کارخنه نجات" :
من خوامه اول این رفقون اِ ِّسه اته کم تاسف بخرم!!
ملچ ملوچ!{صدای تاسف بخردن}
بخشنی!! شمه وقت بئیت بیئه!!
جانِ رفق اهل غرب استان ،راهی که شونی اشتباه هسه!! ِشام گنج رس نیشتنی! شمه
کوه ،شمه دشت ،شمه آبشار ،شمه جنگل گنج هسه! ته دونی ساالنه گردشکری چنه
درآمد زائی داینه؟؟ ته دونی که صنعتی بئین ته شهر چه تبعاتی داینه؟بیدار بواش!
ِپ ِ
رسوملداش  :خواهش کِ ِّمی استاد فاصله ی جا که شه نظر درباره این قضیه که رفقون
جدائی طلب فاصله مرکز ر بهونه جدایی کننه ،بَ ِّون!
استاد فاصله :
من شمه حرف قبول کمه! اما منم اتا چی گمه شام قبول هاکنین!! قبول دارنی قرن
رص الکرتونیک و اینرتنت هسه!؟شام ایان
بیست و یک درمی!؟ قبول دارنی اِسا عرص ع ِ
قبول هاکردنی؟؟ منم در ادامه قبول کمه که دولت اِتی که و ِِّسه شهر الکرتونیک ِد ِّمال
بئیره ،نئیته!! اتا روز وارش بیه ،متوم دستگاه مستگاه از کار کفنه!
بله همه تی که بدینی ،کارشناسان محرتم برنامه با بررسی علمی ثابت هاکردنه که راه
پیرشفت مازندران  ،الب هاکردن ِو ن ِّیه!!
( ِپ ِ
رسو ِملداش عامل) )):
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خرب ِخ ِنه

کنرست موسیقی مازندرانی و آذری
برگزار بئیه

طبقِ برنامه ای که از قبل هامنگی هاکرد بینه ،ششم مهر ماه کنرست موسیقی مازندرانی
و آذری تاالر وحدت دله برگزار بئیه  .موسسه فرهنگی و هرنی پارپیرار مردم مازرون کمک
جا و همکاری بنیاد رودکی  ،بنیاد هم اندیشی تربی و گروه های موسیقی هزار دستان
مازندران به خوانندگی علی اصغر رستمی و عاشیقالر آذربایجان به خوانندگی عاشیق احد
ملکی «موسیقی مشرتک مازندرانی و آذربایجانی» ِر با شعار:
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار،دگر عضوها را مناند قرار
که ونه هدف کمک به مردم زلزله زده آذربایجان  ،تقویت ارتباط میان اقوام ایرانی و
وحدت میان اقوام بیه.
همه تی که قبال بتنه ،متوم درآمد این برنامه رصف حامیت بازمانده های زلزله ی
آذربایجانی جا بونه .

به گزارش گروه محیط زیست -خربگزاری میراث فرهنگی-
چند صباحی هسه جوون های دوست دار محیط زیست،
بصورت خودجوش و داوطالبانه گروه «رفتگران طبیعت»
با شعار «ایرانی زباله منی ریزد» ،تشکیل هدانه .این گروه
به شکل همزمان استان های مختلف دله ،زباله ها ر
مناطق طبیعی جا جمع کِ ِّننه.

مناطقی که تا اِسا پاک سازی صورت بئیته ،پارک جنگلی
میرزا کوچک خان آمل دله و ساحل شهر رسخ رود ( ِد وار)
و دریاچه زریوار استان کردستان دله بیه.
جا داینه اینجه بَ ِّوم که  ،تیم مازرونی ها این رفقون دست
ِخش ِدنِه و آماده هرگونه همکاری با این عزیزون هسه.

منبع :
سایت پارپیرار
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پنج روز با مازندران دیروز و امروز نیاوران دله
هفته هرن استان مازندران با هدف شناسایی ظرفیتها و توامنندیهای هرنمندان برجسته این
استان با همکاری معاونت امور هرنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کل ارشاد اسالمی
استان مازندران 15تا  19مهرماه به میزبانی فرهنگرسای نیاوران ،تهران دله برگزار بونه.
این هفته دله غرفههای آثار هرنی و صنایع دستی ،مطبوعات ،ساخت ساز ،معرفی مشاهیر
استان و غذاهای محلی استان مازندران در فضای باز فرهنگرسای نیاوران برپا بونه .همچنین
اتا غرفه با موضوع دفاع مقدس پذیرای بازدیدکنندگان هسه.
فضاسازی بومی که با استفاده از کلبه های مختلفی که کوه و دشت  ،شالیزار و دامداری های
استان وجود داینه ،از جمله برنامه های هفته هرن استان مازندران به شامر شونه..
اجرای موسیقی محلی ،شامل تک نوازی و گروه نوازی با سازهای کوبه ای و سورنا جهت
استقبال بازدیدکنندگان جا و برگزاری آئینهای منایشی خاص استان مازندران مثلِ «رقص برنج»
و «عروس بران» جدول برنامههای این هفته هرنی قرار داینه..
در بخش گالری  150تابلوی هرنی و  20اثر حجمی گوشه هایی از ذوق و مهارت هرنمندان
این استان هرن پرور را به منایش اهلنه..
اجرای موسیقی مقامی و اجرای منایش محلی و مراسم آیینی ویژه استان مازندران ،از جمله
بخش های مراسم افتتاحیه هفته هرن استان مازندران هسه.
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سبز ِ رخت َدیِّه تِه تن
ساک ته دوش
مِره لــس هدائی
بَتی اِمبه  ،شی نکن
مه راه ر ِ دار
بنه ی سنگ ِ بوتمه بزومه ته دوش سر
رِ
ِشه راه ر ِ بکشی بوردی
ِخله سا ِل ته بورد راه ر ِ
ِ
سنگ پلی ٌ ِ
مال
بوته
چش جا  ،وجه  ،وجه راه داری
کردمه
نموئی
بی وفا تِه ساک بمو
پالک بمو
ِ
ساک دله ی سنگ بمو
مِه د ِل نزه ونگ بمو
ته نموئی!

شعر ِخ ِنه
محسن صالحی

ترجمه پارسی:
لباس سبز بر تنت
ساک بر دوشت
شاید هم پالک بر گردنت
مرا که دیدی قدم هایت را آهسته برداشتی
گفتی بر می گردم  ،شوهر نکن!
چشم به راهم باش!
تکه سنگی را به شانه هایت زدم ( اشاره به
سنتی در روستاهای مازندران)
راهت را گرفتی و رفتی.
سال های زیادی در مسیر راهی که رفته ای
کنار ِ جای همان سنگ
وجب به وجب چشم به راه سپرده ام
نیامدی.
بیوفا!
ساکت آمد
پالک آمد
سنگ درون ساکت آمد
بغض فرو خورده دلم به فریاد آمد
نو نیامدی!

شاعر  :فریده یوسفی

4
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فرهنگ واژه ها و اصطالحات یاری:
 .1او دنگ :]o dang [ :او (آب)  +دنگ = آبدنگ به معنای آسیاب آبی
 .2اودنگه سری[  :]odange sariبه هنگام آسیاب کردن ،کاری را به رایگان و به همراه آن برای شخصی که محصولش را در آسیاب آبی
تبدیل می کند ،انجام دادن .سری به معنی رایگان.

واژه ِخ ِنه
میثم اسالمی

 .3بَلو :بیل سرکج کوتاه
 .4بینجه تاشون [  :]binje tashunبینج (شالیزار ،شالی)  +تاشون (هنگام تراشیدن ،تراشیدن گاه) ب هنگام دروی گندم و شالی
 .5تیمه جار [  :]time jarتیم (دانه ،تخم) +جار (زار ،مکان ،مثل کشتزار)؛ خزانه ی نشا
 .6تاشی [  :] tashiهنگاه تراشیدن
 .7داره کر چینی[  :]dare kar chiniداره کر(خرمن های انباشته بر درخت)  +چینی (هنگام چیدن و انباشتن آن) ،به هنگام انباشتن
خرمن ها (کرها) بر باالی درخت.
 .8روجاری [  : ]ru gariرو به معنی بازشدن ،گشادگی رو ،با روی باز و جار به معنی یار ،یاور با ی نسبت .یاری ،یاوری ،با روی گشاده
و با میل و رغبت.
 .9کله کلو [  :]kale kaluشخم زدن و زیر و رو کردن زمین با بیل سرکج کوتاه قد (بلو) .کلو به هر چیز سفت شده در اندازه های
مختلف که ابتدا نرم و روان بودند .مثل قنّه کلو (قند کلوخ شده.
 .10کر [  :]karخرمن های انباشته شده از دسته های کسو
 .11کسو[  :] kasuدسته های درو شده ی برنج
.12کایَّری [  ] kayyariکاریاری
 .13هم بندی :هم دوش کردن دو اسب یا دو حیوان را یه یک بند (افسار) بستن.
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پلنگ و بامشی دایی و ِخرزانه

خالی کـَ ِمل لیفا هاکردن

برابر پارسی :سگ زرد برادر شغال است.

برابر پارسی  :آب در هاون کوبیدن

برابر انگلیسیOne is as bad as the other :
کنایه از یک قامش بودن!

6

برابر انگلیسیto carry water in sieve:

پیر بئوتِه مثال
مریم ظاهربین

کنایه از کار بی حاصل و بی فایده!
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مشاهیر ِخ ِنه
محمد پورعلیجان
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رسم و رسوم
بهنام توذری

8
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آموزش بازی
محسن صالحی
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معرفی شهرستان:
شهرستان نکا بین  36درجه و  18دقیقه تا  36درجه و
 50دقیقه عرض شمالی و  53درجه و  13دقیقه تا 54
ف النهار گرینویچ
درجه و  03دقیقه طول شرقی از نص 
واقع بئیه .وسعت این شهرستان 8/1358كيلومتر هسه كه
غرب و جنوب ور جا به شهرستان ساري ،شرق و شمال
شرق ور جا به شهرستان بهشهر و جنوب شرق جا به
استان سمنان محدود بونه.

آبشار گو کشان

غار کمیشان(کلت)
این غار  5کیلومتری شرق نکا بئیه .دیوار بیرونی غار
صخره ای به ارتفاع  15متر قرار داینه .عرض دهانه ی 5
متر و ارتفاع آن  5/4متر می باشد این غار در سال 1365
شناسایی بئیه.

این شهرستان بر اساس آخرین تقسمات کشوری،
شامل یک نقطه شهری 2،بخش 5 ،دهستان و 130آبادی
هسه .نکا تا سال  1374از توابع شهرستان بهشهر بیه

وجه تسمیه :

ن

چشمه آب معدنی
قرمرض اتا نقطه ی
گردشگری مشهور نکا
هسه .این چشمه 10
کیلومتر شهر نکا جا
فاصله داینه  .معروفیت
این چشمه به خاطر
خاصیت درمانی (کلیوی)
ونه او هسه.

گر
دشگری

گردشگری
شباهنگ چاووشی

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ــ
ــــــــ

ساحل مروارید

بعضی ِگنِّه که نکا کلمه ی نیزار-نیکاح-نکاه جا
بموئه .زبان پهلوی دله"نی" به معنی شهر و "کاه"
به معنی کوه هسه .یعنی شهر کوهپایه ای است.
بعضی هم ِگنِّه کلمه ی نکا در اصل آناهیدگاه بیه
که به مرور زمان به ناهیدگاه  -ناهیکاه  -نایکاه -
نکاه و نکا تبدیل بئیه.
دارا
شكست
از
پس
كه
اتا روایت دیگه گنه
رودخانه و منطقه جنگلی کوهسارکنده
(داریوش سوم ) به دست اسكندر مقدونی و
مفتوحه
مرگ زود هنگام اسكندر و تقسیم مناطق
منطقه زیبا و جنگلی و سرسبز  ،روستای کوهسار کنده
به دست ونه سرداران بعضی از یونانیان این
َور که شهرستان دله خله معروف هسه.
منطقه ساكن بئینه و از این جهت كه وشون فاتح
ِّ
وشون زبان یونانی دله « نكاتور »
و پیروز بینه ،
ِ
ِ
یعنی پیروز و فاتح گتنه كه این نوم همچنان اینجه
خاک سر بَمون ِ ّ ِسه.

کا

10

پارک جنگلی و چشمه آب معدنی قرمرض

تپه نارنج باغ
تپه نارنج باغ از تپه های باستانی مربوط به پیش از تاریخ
هسه .منابع تاریخی دله اتا گت ساختمان آجری تا سال
 1349ذکر بئی بیه .اِسا این تپه سر اتا پارک تفریحی
بزونه .این تپه به خاطر داشتن
امکانات مناسب و زمینه دید
مناظر شهر و ونه دور و َور
،اتا خله مسافر و شهروند شه
سمت َک ِشنِه

سواحل نکا  ،نقشه
جغرافیایی دله حدود
5کیلومتر هسه  ،متاسفانه
بیشتر سازمان ها ،
کارخانه جات و نهادهای
دولتی دست دره .اما به
هر ترتیب ساحل مروارید
نکا با امکانات مناسب
و ساخت و سازهایی
مثلِ آالچیق سرویس
بهداشتی  ،دوش آب ،
امکانات اقامتی  ،قهوه
خانه  ،پارک کودک
،امکانات قایق سواری
و  ..خار ساحل به نظر
رسنه
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ساحل زاغمرز

چلم کوه

دریاچه استخر پشت
مسیر نکا به سمت هزار جریب  ،در سه راه بندبن  ،راهی به سمت
دهستان زارم رود شونه که سمت راست مسیر اگه ادامه هادیم یه
وارد منطقه استخرپشت ر ِسمی.

این ارتفاعات جز قشنگترین جاذبه های توریستی
شهرستان هسه .کوههای  2500متری چلم کوه
دهستان استخر پشت دله واقع بئیه.
دریاچه استخر کال
این دریاچه که زبان محلی دله به «اسطل» شهرت داینه
در  75کیلومتری شهر نکا قرار داینه که ونه ارتفاع دریای
جا  1600متر هسه و وسعت دریاچه کم اویی دله 2/2
هکتار هسه و فراوونی اوی دله تا  5/5هکتار َر ِسنِه.

امامزاده عبداهلل اطرب
اتا دیگه اثر تاریخی و زیارتی نکا که هم مشهور هسه و
هم ثبت بئیه امامزاده عبداهلل روستای اطرب هسه  .ساخت
این بنای آجری مربوط به قرن نهم هجری قمری هسه.
ِونه دور و ور گت ِ
گت دار و ونه نما و معماری خله
جذاب هسه.
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امامزاده پنج تن
اتا از معروف ترین جاذبه های زیارتی و گردشگری
منطقه آستانه امامزاده پنج تن ارم هسه که هر سال اتا خله
گردشگر شه سمت کشنه.

آبشار زنگت
روستای سیکا  -محوطه امام زاده یحیی
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افسانه هاي مردم آمل
نويسنده :روح اهلل مهدي پور
عمراني
ناشر :آفرينش
زبان كتاب :فارسي
تعداد صفحه568 :
سال انتشار1389 :

آقایان خسرو احمدی ایرایی ،شکراهلل جعفری
و مجتبی نصیریان افسانه ها ر جمع هاکردنه و
آقای روح اهلل مهدی پور عمران ضمن تدوین،
بر نوزده قصه از بیست قصه ی کتاب توضیح و
تفسیر بنوشته.
اتا نکته ی متمایز که این کتاب با کتاب های
دیگه ونه واری جا داینه ،همین نقد و نگاهی
هسه که بعد هر افسانه دره!
نکته ی دیگه بیشتر افسانه ها کم نظیر هسنه
و تا اِسا کمتر چاپ بئینه و اگه هم چاپ بئینه
روایت ها خله فرق داینه.

ِ
ساعت آهنگ گوش هاکنین؟؟ آیا از دار دنیا فقط
آیا آهنگ مازرونی دوست دارنی؟؟ آیا خوانی 24
اتا سیستم اینرتنت هاشی دارنی؟؟ پس معطل نکنین!! کروم یا فایرفاکس یا خدای نکرد ایرننت
اکسپلورر باز هاکنین  ،آدرسی که این بِن بزوئه ر بنویسین و با منقبض هاکردن انگوس اینرت
بزنین!!
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کار و هرن
بهنام نوذری
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آشپز ِخ ِنه
مریم ظاهربین
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طنز ِخ ِنه
پ ِ
ِرسوملداش
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نگار ِخ ِنه

عکس  :ربیع فیروزجا
آبشار شی الیم ،بند پی  ،بابل
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عکس  :مهدی مدبری
پئیز ما  -سوادکوه
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عکس :مازیار حیدری
رامــــــسر
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عکس  :هانیه شکیبا
نــــــــکا
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آدرس صفحه ی "مازرونی ها" در فیسبوک :
آدرس گروه "مازرونی ها" در فیسبوک :

www.facebook.com/mazeroniha
www.facebook.com/groups/mazeroni

آدرس وبالگ ماهنامه مازرونی ها :

mazeroniha.blogfa.com

آدرس ایمیل ماهنامه مازرونی ها :

mazeroniha@gmail.com

