
اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از  برگرفته 
عبید زاکانی

خدای بی خانه
خواجه  خانة  در  به  اصفهان  در  دهقانی 

بهاءالدیِن صاحب دیوان رفت.
با خواجه سرا گفت كه با خواجه بگوی كه 
خدا بیرون نشسته است با تو كاری دارد. با 
خواجه گفت. به احضار او اشارت كرد. چون 

درآمد پرسید كه تو خدایی؟
 گفت: آری.

گفت: چگونه؟
 گفت: حال آنكه من پیش ده خدا و باغ 
خدا و خانه خدا بودم، نواب تو ده و باغ و خانه 

از من به ظلم بستدند، خدا ماند.
نام همسر ابلیس

شخصی از واعظی پرسید كه زن ابلیس چه 
نام دارد؟

 واعظ او را پیش خواند در گوشش گفت: ای 
مردك قلتبان من چه دانم.

او پرسیدندكه  از  آمد  به مجلس  باز  چون 
چه فرمود؟

 گفت: هر كه خواهد از موالنا سئوال كند 
تا بگوید.

گردن  شکسته
موالنا قطب الدین به عیادت بزرگی رفت. 

پرسید كه چه زحمت داری؟
گفت: تبم می گیرد و گردنم درد می كند. 
تبم شكسته  است  روز  دو  اما شكر كه یك 

است اما گردنم هنوز درد می كند.
 گفت: دل خوش دار كه آن نیز در این دو 

روزه می شكند.
از ترس گربه

قزوینی تبری داشت و هر شب در مخزن 
نهادی و در محكم ببستی. 

زنش پرسید: تبر چرا در مخزن می نهی؟ 
گفت: تا گربه نبرد.

 گفت: گربه تبر چه می كند؟
گفت: ابله زنی بوده ای، ُشش پاره ای كه به 
یك جو نمی ارزد می برد، تبری كه به ده دینار 

خریده ام رها خواهد كرد؟
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در آستان دوست 

نام همسر ابلیس جهان به روایت تصویر

 حضرت سعدی

بی تو حرام است به خلوت نشست
حیف بود در به چنین روی بست
دامن دولت چو به دست اوفتاد

گر بهلی بازنیاید به دست

آزمون استخدامی

در  صالحی  علی اكبر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به   
فناوری  ملی  همایش  اولین  برگزاری  حاشیه 
خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  كوانتومی 
ما  داشت:  اظهار  كشور  در  كوانتوم  دانش 
فناوری  موضوع  روی  بر  كه  است  سال  یك 
این  در  حتی  كه  می كنیم  فعالیت  كوانتومی 
در  كوانتوم  فناوری  مقطع  ایجاد  برای  خصوص 
دانشگاه ها با وزارت علوم صحبت هایی داشته ایم.

می توانند  دانشجویان  بدین واسطه  افزود:  وی 
زیرا  شوند،  تربیت  كوانتوم  فناوری  حوزه  در 

مختلفی  رشته های  با  رشته  این 
محیط زیست،  ارتباطات،  همچون 
دارد. ارتباط   ... و  زیست شناسی 

ادامه  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
و  دولت  كه  هستیم  امیدوار  داد: 
در  حمایت هایی  رئیس جمهور 
زیرا  باشند،  داشته  زمینه  این 
موضوع  روی  رهبری  معظم  مقام 
كه  دارند  تأكید  اسالمی  تمدن 
موضوعاتی  چنین  به  شدن  وارد 

برساند. پیشرفت هایی  به  را  ما  می تواند 
هستیم  درصدد  ما  كرد:  تصریح  صالحی 
انجام  را  فوتون  كوانتوم  آزمایش  اولین 
گام   مهم ترین  می تواند  این  كه  دهیم 
باشد. تكنولوژی  این  به  ورود  برای 

به گفته وی، درحال حاضر بسیاری از مقدمات 
برای انجام این آزمایش فراهم شده و تجهیزاتی 
سازمان  رئیس  است.  شده  گرفته  نظر  در  نیز 
در  امیدواریم  كرد:  خاطرنشان  اتمی  انرژی 
شود. انجام  آزمایش  این  نزدیك  آینده ای 

ایران به دنبال اولین آزمایش کوانتوم فوتون

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

شد،  برگزار  استخدامی  آزمون  جمعه  روز 
شنیده بودم همیشه همه دست خالی برمی گردند 
معطل  قراردادی های  برخی  و  سهمیه داران  و 
مقصد  به  آزمون ها  این  از  رسمی شدن  برای 
مقصود می رسند، ولی من شركت كردم، وقتی كه 
از  بخشی  هرچیز  از  بیش  شد  توزیع  دفترچه ها 
آمد  به چشمم  اشتر  مالك  به  نامه حضرت علی 

كه بزرگ باالی دفترچه نوشته بودند:
با  را  آن ها  و  بنگر!  كارگزارانت  كارهای  »در 
بدون  و  خود  میل  به  و  بگمار!  كار  به  آزمودن 

مشورت دیگران آن ها را سرپرست كاری مكن!«
بهانه های  همه جا  تخصصی  صورت  به  الحمدهلل 
دینی می تراشیم و برای حفظ ظاهر هم كه شده 
كارنامه مان  بر  تا  می كنیم  پیدا  آیه ای  یا  حدیث 
همین  به  اگر  راستی راستی  بگذاریم.  صحه 
حرف ها و ادعاهای خودمان هم عمل می كردیم 
نامة  اصال همین  بهتر می شد.  چقدر وضعیتمان 
53 حضرت امیر به مالك اشتر، امیر خودش درس 
مملكت داری است و حق و حقوق مردم را در برابر 
گران فروشی،  با  مبارزه  از  می كند:  بازگو  حاكم 
احتكار، ربا، دزدی، خیانت، دست های پشت پرده 
و... تا بسط عدالت و اعتدال بین مردم)!( و خیلی 
فقط  ادعا  این همه  به جای  اگر  دیگر...  چیزهای 
می كردیم  اجرا  درست  هم  را  نامه  یك  همین 
فساد  این همه  بودیم.  توسعه  و  پیشرفت  الگوی 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا معضل بی كاری 
و تورم و ركود همه محصول اشتغال مسئولین در 

حوزه ی ریا و كوبیدن بر طبل خالِی ادعا است! 
ذهنم  امتحان  پایان  تا  اما  دفترچه  باالی  نوشتة 
دلم  عمیقا  و  بود  كرده  مشغول  خودش  به  را 
صحبت های  تمام  به  كاش  كه  می سوزاند  را 
امیرالمومنین عمل می شد؛ پشت برگه ی شماره 
عین  بودند  چسبانده  صندلی  روی  كه  داوطلبی 
عبارت را یادداشت كردم و وقتی به خانه رسیدم 
ببینم  تا  دادم  تطبیقش  نهج البالغه  متن  با 
نتیجه  نوشته؟  چه  دقیقا  توصیه  آن  بعِد  و  قبل 

حیرت انگیز بود... باورتان نمی شود!
اتفاقا  افتاده بود.  البالغه  نهج  متن  از  كلمه  یك 
در  شركت كنندگان  همه ی  كه  شبهه ای  همان 
انگار  »دوستی«!  داشته اند...  همیشه  آزمون 
این  نتایج  است  قرار  كه  می دانند  هم  خودشان 

آزمون هم بر اساس دوستی مشخص شود... 
َو  اْخِتباراً،  َفاْسَتْعِملُْهُم  ُعّمالَِك،  اُُموِر  فی  انُْظْر  ثُمَّ 
ُشَعِب  ِمْن  ِجماٌع  َُّهما  َفاِن اَثََرًة،  َو  ُمحاباًة  ِِّهْم  التَُول

الَْجْوِر و الِْخیانَِة.
به  آزمایش  از  پس  و  بنگر  كارگزارانت  كار  در 
با آن ها و  به سبب دوستی  نه   ، برگمار  كارشان 
بی مشورت دیگران به كارشان مگمار، زیرا به رأی 
نخواستن،  دیگران مشورت  از  و  كردن  كار  خود 

گونه  ای از ستم و خیانت است.

تلگرام: 09331377742

Guardian ، 24 آگوست 2017
یکی از معترضان ترامپ در خیابان دوم در مقابل 

یک دسته از پلیس های ضد شورش که تالش 
می کنند منطقه ی اطراف محل سخنرانی ترامپ 

در مرکز کنوانسیون فینیکس را از وجود مخالفان 
پاک سازی کنند زانو زده و مانع می شود.

Barcroft Images ، 25 آگوست 2017
بازدیدکنندگان از آبشار هوکو در رودخانه ی زرد در 

شمال غربی چین شاهد صحنه ای بدیع از خشم طبیعت 
هستند. به دلیل بارندگی بسیار شدید حجم آب در حال 
سقوط از آبشار به میزان چشم گیری افزایش یافته است.

China Daily ، 26 آگوست 2017
گردشگران در حال تماشای  پرفورمنس عروسی 

سنتی چینی که در یک جشنواره فرهنگی در 
بخش موتیانیو در کنار بخشی از دیوار بزرگ در 

پکن، پایتخت چین برگزار می شود.

حسن یزدانی مثل یک ماشین است

بازگشت مارکار به مجموعه تیم ملی 

درخشش کاوه

بانوی نقره ای

شجاعی 
عذرخواهی 
نکرد و خط 

خورد...

سلطانی فر: 

فساد احتمالی در فوتبال بالغ بر 70 میلیارد 
است !

مرسی که قدوس را دعوت نکردی!

کوتاه ورزشی

جهانی  رقابت های  در  قهرمانی  با  یزدانی  حسن 
انداخته  زبان ها  سر  بر  حسابی  را  خود  نام  كشتی 
یزدانی  حسن  درباره  روسیه  ورزش  سایت  است. 
نوشت: »حسن یزدانی تمام حریفانش از قزاقستان، 
از  االصل  روسی  ماكویف  و  آذربایجان  مولداوی، 
اسلواكی را در دیدار فینال با امتیاز عالی شكست داد 
بازنده شد. حسن  او ۴ بر صفر  و تنها والیف مقابل 
یزدانی مثل یك ماشین همه را پشت سر گذاشت.«

ماركار آقاجانیان به عنوان محور تشكیل تیم ب 
ایران از سوی فدراسیون معرفی شد. ماركار دستیار 
مورد اعتماد كارلوس كی روش در دوران حضور در 
فوتبال ایران بود. آقاجانیان اما بعد از اتفاقات تیم 
ملی در دبی از سوی كی روش مانند دیگر اعضای 
ایرانی كادرفنی كنار گذاشته شد و حاال او باز  به 
تكلیف ماركار  البته  اضافه شده  تیم ملی  كادرفنی 
مشخص  ملی  تیم  كادرفنی  در  هنوز  آقاجانیان 
نیست اما حضور او در تیم دوم ایران نشان  می دهد 
گذاشته  كنار  را  او  با  اختالفات  ملی  تیم  سرمربی 

است.

یلدا رنجبر دیگر نماینده ایران در وزن 5۹- 
كیلوگرم در نخست به مصاف ” الهه گلوزاده” 
از كشور آذربایجان رفت و با نتیجه ۲۹ بر ۱۴ 
با جولیانا  برتری رسید. وی در دور بعدی  به 
لیپوتوا از اوكراین بازی كرد و با نتیجه ۱3 بر 
۱۰ به برتری رسید و مدال برنزش را قطعی 
لیلیا  مصاف  به  نهایی  نیمه  در  رنجبر  كرد. 
به  بر ۶  نتیجه ۹  با  و  از روسیه رفت  خوزینا 
دیدار  در  وی  شد.  فینالیست  و  رسید  برتری 
مبارزه  تركیه  از  ارگین  نور  حوریه  با  پایانی 
می كند. رنجبر در دیدار فینال با نتیجه ۱5 بر 

۴ شكست خورد و به مدال نقره رسید.

سابق  مهاجم  رضایی  كاوه  كه  بلژیك  شارلوا  تیم 
استقالل را در اختیار دارد، در جریان بازی های هفته 
پنجم لیگ بلژیك با نتیجه 3 بر ۲ مقابل تیم ورجم 
به برتری رسید. كاوه رضایی در این بازی عملكرد 
بسیار خوبی برای تیمش داشت و عالوه بر زدن گل 
دنبال  نتیجه ۲-۲  با  بازی  اینكه  از  بعد  تیمش،  او 

می شد، گل برتری تیمش را نیز به ثمر رساند.

کارلوس کى روش در آستانه دیدار برابر کره جنوبى با دعوت لژیونرها 
لیست تیم ملى را تکمیل کرد. 

با اعالم اسامى تیم ملى، باز کى روش همه  را شگفت زده کرد، سورپرایز 
جدید او اختصاص به دعوت از مهاجم ایرانى-سوئدى داشت و مسعود 
شجاعى نیز براى این دیدار نامش در بین نفرات دعوت شده به چشم 
نمى خورد. عده اى این عدم حضور را به فشارهاى فدراسیون ربط مى دهند 
و حضور حاج صفى را به علت عذرخواهى عمومى اش مى دانند. سرمربى 
تیم ملى فوتبال کشورمان اسامى بازیکنان تیم ملى را جهت مسابقه با 

تیم هاى ملى کره جنوبى و سوریه به شرح زیر اعالم کرد:
دروازه بانان:

علیرضا بیرانوند، حامد لک، علیرضا حقیقى
مدافعین: 

وریا غفورى، روزبه چشمى، سیدجالل حسینى، محمد انصارى، سعید 
آقایى، رامین رضائیان، مرتضى پورعلى گنجى، میالد محمدى

هافبک ها:

 امید نورافکن، سعید عزت اللهى ، احسان حاج صفى، سامان قدوس، 
على کریمى، اشکان دژاگه

مهاجمین:
مهدى ترابى، وحید امیرى، مهدى طارمى، علیرضا جهانبخش، رضا 

قوچان نژاد، کریم انصاریفرد، سردار آزمون
* از نکات ویژه لیست تیم ملى مى توان به بازگشت علیرضا حقیقى 
پس از مدت ها به اردوى تیم ملى اشاره کرد. دروازه بان سابقا شماره یک 
تیم ملى که در دو تورنمنت مهم اخیر ایران به طور ثابت بازى کرده، با 
بدشانسى و مصدومیت مدتى از اردو تیم ملى دور بود و اینبار با درخشش 

در تیم باشگاهى خود توانسته به جمع شاگردان کى روش بازگردد.
*  کاوه رضایى که تمام فصل گذشته را در حسرت تیم ملى گذراند و 
در نهایت تصمیم گرفت براى دستیابى به این هدف راهى اروپا شود و 
پیراهن استقالل را از تن خارج کند؛ علیرغم درخشش در ترکیب تیمش 
که منتهى به آتش بازى او در بازى شب گذشته شارلوا شد، همچنان در 

بین نفرات مورد اعتماد کى روش قرار ندارد.

*  رامین رضاییان که در دوران بى تیمى نیز یکى از مردان مورد اعتماد 
کى روش محسوب مى شود، این بار با برچسب لژیونر پا به اردوى تیم ملى 
مى گذارد و سامان قدوس نیز تازه ترین دورگه معرفى شده از سوى 
کى روش براى حضور در اردوى تیم ملى است تا رقابت بین مهاجمان 
در این اردو داغ تر از همیشه شود. * مسعود شجاعى که در آخرین بازى 
تیم ملى حضورى فیکس داشت در این اردو جایى در بین نفرات تیم ملى 
ندارد و البته احسان حاج صفى بعد از عذرخواهى اش به اردو دعوت شده 
تا او نیز در رقابت براى حضور در دیدار برابر کره جنوبى قرار داشته باشد. 
* در بین اسامى حاضر در تیم ملى دو بازیکن ایران در حالى که هنوز 
تیمى براى حضور در اختیار ندارند مورد اعتماد ویژه کى روش قرار گرفته 
اند. اشکان دژآگه به عنوان کاپیتان و على کریمى نیز بعد از جدایى 
از لوکوموتیو همچنان مردان مورد اعتماد کى روش محسوب مى شوند 
اردوى تیم ملىامیدوارند. * سامان قدوس و  و به درخشش مجدد در 
امیدنورافکن براى اولین بار نامشان در لیست کى روش قرار گرفته و 

امیدوار هستند این روند تا جام جهانى 2018 ادامه داشته باشد.

از  دفاع  به  جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر 
و  پرداخت  فوتبال  در  گرفته  صورت  هزینه های 
آن را برابر اتفاق شیرینی كه برای مردم می سازد 

ناچیز دانست.
در  جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر  مسعود 
ایران  فوتبال  در  مالی  فساد  اینكه  به  واكنش 
گفت:  نمی شود  آن  به  توجهی  و  یافته  افزایش 
در  ویژه  به  ورزش  در  می شود  گفته  كه  فسادی 
فوتبال وجود دارد، اعداد و ارقام آن چقدر است؟ 
جنجال سازی  و  حاشیه  دچار  می گوییم  ما  اینكه 
فوتبال  لیگ یك و ۲  این است. هزینه  می شویم 

5۰۰-۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست.
سیاست ما این است كه یك ریال هم نباید فساد 
باشد، اما اگر ۱5 تا ۲۰ درصد هم فساد باشد كل 
فساد احتمالی ۷۰ میلیارد تومان می شود، اما ۷۰ 
هزار میلیارد تومان روی آن تبلیغات و هزار برابر 

آن جنجال سازی می شود.
مسعود سلطانی فر كه توانسته رای اعتماد دوباره 
مجلس را دریافت كند با دفاع از ورزش و فوتبال، 
به  توجه  با  را  آن  برای  گرفته  صورت  هزینه های 
فكر  دانست:  ناچیز  ساخته  كه  شیرینی  اتفاقاتی 

می كنیم ارزان قیمت ترین سازوكاری كه می تواند 
با  می توان  را  كار  این  كند،  خوشحال  را  ملت 
یك  كه  كشتی   5 یا  دقیقه ای،   3۰ مسابقه  یك 
ملی پوش مدال المپیك می گیرد، یا با یك مسابقه 
فوتبال ۲ ساعته انجام داد؛ شما چقدر می خواهید 
هزینه كنید تا مردم خوشحال شوند؟ در حالی كه 
آسیا  زیادی در  ما كه طرفداران  پایتخت  تیم  دو 
دارند و هزینه جاری آنها سالیانه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد 
پر  را  نفر  میلیون   5۰-۴۰ سالم  آزاد  وقت  است 
می كنند، با چه سرمایه گذاری می توان این كار را 
انجام داد؟ مثال در عرصه هنر باید هزاران میلیارد 

خرج كرد تا اوقات فراغت مردم را پر كرد.

صفحه  به  اینترنت  ایرانی  كاربران 
شخصی مربی تیم ملی سوئد رفته و از 
او به خاطر عدم دعوت از سامان قدوس 

تشكر كردند.
االصل  ایرانی  بازیكن  قدوس  سامان 
تیم ملی سوئد به اردوی این تیم برای 
رقابت های مقدماتی جام جهانی دعوت 
ایران  ملی  تیم  در  او  حضور  تا  نشد 

جدی تر از قبل شود.
تیم  ایرانی  مهاجم  درخشش 
تا كارلوس  باعث شد  اوسترسند سوئد 
این  نام  ملی  تیم  سرمربی  روش  كی 
مورد  بازیكنان  لیست  در  را  بازیكن 
 ۲۰۱8 جهانی  جام  برای  عالقه اش 

روسیه قرار دهد.
در  درخشش  از  بعد  قدوس  سامان 
تیم باشگاهی اش جمعه شب در مرحله 
حذفی لیگ اروپا برابر پائوك یونان بار 
با  دیگر نمایشی خیره كننده داشت و 
دو گل زیبایی كه به ثمر رساند نقش 
مرحله  به  تیمش  صعود  در  را  اصلی 

گروهی لیگ اروپا ایفا كرد.
در  قبل  روز  چند  قدوس  سامان 

مصاحبه با نشریات سوئدی اعالم كرده 
بود كه از سوی فدراسیون فوتبال ایران 
قصد  نیز  او  و  گرفته شده  تماس  او  با 
دارد با تغییر تابعیتش به تیم ملی ایران 

بپیوندد.
یان اندرسون سرمربی تیم ملی فوتبال 
سوئد نیز برای رقابت های مقدماتی جام 
جهانی از سامان قدوس دعوت نكرد تا 
رسما به حضور این بازیكن در تیم ملی 
ایران كمك كرده باشد. این كار باعث 
این  صفحه  به  ایرانی  كاربران  تا  شد 
مربی هجوم آورده و با لحنی كنایی از 
به خاطر عدم دعوت سامان قدوس  او 

تشكر كنند.

اعالم اسامی بازیکنان تیم 
ملی برای دیدار با کره و 

سوریه


