
اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از  برگرفته 
عبید زاکانی

راه پس
حاكم آمل از بهر سراج الدین قمری براتی 
نوشت بر دهی كه نام او پس بود. سراج الدین 
به طلب آن وجه می رفت. در راه باران سخت 

می آمد.
مردی و زنی را دید كه گهواره ای و بچه ای 

در دوش گرفته به زحمت تمام می رفتند.
پرسید كه راه پس كدامست؟ 

مرد گفت: اگر من راه پس دانستمی بدین 
زحمت گرفتار نشدمی. 

لیل و نهار
مجد الدین زنی داشت كه به غایت پیر و 

بد شكل بود. 
كدخدائی  خواجه  گفت:  بدو  روزی  زن 
چنین نكنند كه تو می كنی؛ پیش از من و 

تو لیل و نهاری بوده است.
گفت: خاتون زحمت خود مده پیش از من 

بوده باشد. اما پیش از تو نبوده باشد.
لطف خدا

خادم  می پخت.  بنك  مسجد  در  شیرازی 
مسجد بدو رسید. با او در سفاهت آمد.

شیرازی در او نگاه كرد. شل بود و كل و 
كور. نعره ای بكشید. گفت: ای مردك، خدا 
در حق تو چندان لطف نكرده است كه تو در 

حق خانة او چندین تعصب می كنی.
حکایت حج اعرابی

دستارش  طواف  در  رفت.  حج  به  اعرابی 
تو  خانة  به  كه  یك بار  گفت: خدایا  بربودند. 
آمدم فرمودی كه دستارم بربودند، اگر یكبار 
دندان هایم  تا  بفرمای  بینی  اینجا  مرا  دیگر 

بشكنند.
راه خانه!

عسسان شب به قزوینی مست رسیدند.
 بگرفتند كه برخیز تا به زندانت بریم. 

گفت: اگر من به راه توانستمی رفت به خانة 
خود رفتمی.
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حکایت حج اعرابی داستان عبرت آموز خون و جنون

سعدی

آهنی را كه موریانه بخورد
نتوان برد ازو به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن وعظ

نرود میخ آهنی در سنگ

دست ژن های برتر را کوتاه 
کنید

خروج رضاشاه از ایران
به خواست لندن و مسکو

دکتر سیده طیبه خلیلی
انیمیشن  در این نوشتار قصد داریم نگاهی بر 
كوتاه »Fallen Art« دومین ساخته ی ارزشمند 
»Tomek Baginski« انیماتور لهستانی است 
كه در سال 2006 برنده جایزه بفتا برای بهترین 

انیمیشن كوتاه شده است.
كوتاه  انیمیشن  این  تماشای  پایان  از  پس 
نخستین چیزی كه به ذهن آدمی می رسد این 
است كه این فیلم مثل تیر در جایی درون انسان 
احساس؟  وجدان؟  قلب؟  كجا؟  اما  می آید،  فرود 

عقل و منطق؟
برای فهمیدنش باید بارها و بارها تماشایش كرد 
اما متاسفانه خیلی زود می فهمی پلی كردن فیلم 
برای بار دوم اصال آسان نیست چه برسد به تماشای 
چندباره. پس الجرم نقد كسی را می خوانید كه 
فقط یك بار فیلم را دیده است. البته با همان بار 
اول هم می شود فهمید كه این انیمیشن اصال قصد 

سرگرم كردن شما را نداشته، و نه تنها به شما 
آرامش نمی دهد بلكه قصدش گرفتن كه نه، خراب 
كردن، نابود كردن و از بین بردن همه این ها به 
كوبنده ترین شكل ممكن است. در مورد من كه 

البته بسیار موفق بوده.
 اگرچه با فیلمی در ژانر ترسناك مواجه نیستیم 
اما هر كسی می تواند این اسم را روی آن بگذارد. 
FallenArt القاگر ترس و وحشت از جهانی بی 
رحم است و نوعی دوگانگی خوف ناك بین الحاق 
مرگ و رقص تا مدتی بعد از اتمام فیلم درون آدم 

احساس می شود.
بیان  فیلم  اولین لحظات  تابلو در  نشانة روی   
می كند در این جغرافیا فیلم برداری ممنوع است 
و جو خفقان از همان ابتدا به فیلم تزریق می شود.

می شود  آغاز  ناگهانی  و  تند  با صعودی  فیلم   
ژنرال  به  مذبوح  و  نچسب  صعود  این  انتهای  و 
تا  را  كالهش  كه  می شود  ختم  تنومندی 

چشم هایش فرو كشیده و همین یك حس گنگ 
را بوجود می آورد كه چشم ها به روی چه چیز بسته 
شده و چرا؟ در ادامه مدال شجاعت و سقوط و 
مرگ سربازی نحیف حس دلخراشی را در روح 
بوجود می آورد. سربازی كه باز با كالهی تا چشم 

بركشیده محكوم به سقوط و مرگ شده است. 
هر كسی از خودش می پرسد چرا؟ به چه علت 

و با چه هدفی؟
به سوی  بی رحمانه  را  این هدف  فیلم  ادامه  و 

مخاطب شلیك می كند. 
مرگ برای هیچ. مرگ برای یك هدف واهی. 

مرگ برای رقص سیاه. برای كسی كه از این مرگ 
لحظه با موسیقی تند می رقصد سرباز با رقص او و 
اراده و امیال اون چه بامعنا و چه بی معنا به حركت 
در می آید. مرگ برای لحظه ای رقص سردمداران 
كه بهای جان سربازی در برابرش بسیار بی مقدار 
بوده. این رقص مرگ نیست. مرگ به خاطر رقص و 

پوچی یك  هدف است. هدفی كه شاید پوچی اش 
از همه پنهان شده و تصوری از واالیی و ارزشمندی 
آن هدف در ذهن همه به وجود آورده اما در واقع 

بی ارزش ترین چیز است.
و در انتها قطره اشكی كه گویی هنوز وجدانی 
دارد دست و پا می زند كه زیر امیال و هوس ها فورا 

فروخورده می شود.
كه  تماشاچی  بدون  نمایشی  صحنه  و  رقص 
افراد  حضور  یا  تشویق  و  تحسین  عدم  گویی 
تاثیری در اجرای دوباره آن ندارد و با سقوط بعدی 
 ناگریز از اجرا است و سكانسی دیگر بدان اضافه 

می شود.
فیلم نماد جنگ و جاه طلبی است و به نوعی 
نوعی  به  همه  هستند.  محكوم  درونش  همه 
دست هایی آغشته به خون دارند. حكایت آشنای 
جنون و خونخواهی. حرص و جاه طلبی سیاه انسان 

كه گویی تمامی ندارد.

فوق العاده  نمایش  از  پس  ایران  والیبال  ملی  تیم 
مقابل ایتالیا و آمریكا مقابل برزیل قرار گرفت و نتیجه 

را سه بر صفر به برزیل واگذار كرد.
درحالی كه ست سوم بازی 5 بر صفر به سود ایران 
آمریكا  بازی  به  شبیه  می رسید  نظر  به  و  شد  آغاز 
شاگردان كوالكویچ قصد بازگشت به مسابقه را داشته 

باشند اما ادامه بازی باور نكردنی بود.
برزیلی ها در امتیاز 11 خود را به ایران رساندند و 
تكنیكال تایم اوت دوم 16 بر 14 به سود حریف گرفته 
شد. اما نكته عجیب تر اینكه از این امتیاز تا 24 بر 
14 ایران حتی موفق به كسب یك امتیاز هم نشد 
تا باالخره لوكارلی سرویس را به اوت زد تا ایران به 

امتیاز 15 رسید.
از  یكی  تا  رسید  پایان  به   15 بر   25 سوم  ست 

اخیر  های  سال  در  ایران  عملكردهای  عجیب ترین 
اتفاق بیافتد.

 حاال كوالكوویچ با ناراحتی در این باره می گوید: 
»بازیكنان ایران در مسابقه با برزیل انرژی الزم برای 
شكست این تیم را نداشتند. شاید خیلی انرژی در 
به  هم  برزیلی ها  و  دادیم  دست  از  اولمان  بازی  دو 
تحت  را  ایران  بی نظیرشان،  توانایی های  با  و  خوبی 
»روند  می گوید:  برزیل  درباره  او  دادند.«  قرار  فشار 
برزیل  اما  رود،  پیش  این  از  بهتر  می توانست  بازی 
باورنكردنی  دفاع  در  و سوم  دوم  دوم ست  نیمه   در 

بودند.«
سرمربی تیم ملی والیبال برزیل نظر متفاوتی درباره 

این بازی داشت و گفت: عملكرد شاگردانم در سرویس 
و دفاع امروز خوب بود و به همین دلیل موفق به مهار 

حمالت موشكی ایران شدیم.
دال زوتو در نشست خبری بعد از دیدار ایران و برزیل 
افزود: پیروزی امروز بسیار با اهمیت بود. از آنجایی كه 
ایران والیبالش سرعتی است و سرویس های پرقدرتی 
دارد، سعی كردیم در بازی امروز تمام توان خود را 
بازی كمی  از  قبل  اینكه  بیان  با  وی  ببریم.  كار  به 
شك داشتم كه بتوانیم ایران را ببریم چون ایران تیم 
پرقدرتی است، گفت: در دو بازی گذشته امان حریف 
خوب  خیلی  ایران  دفاعی  سیستم  برید.  را   هایش 

است.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در سومین دیدار 
مرحله گروهی برابر پرتغال به میدان رفت و با شكست 
این تیم به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله بعد 
رقابت های  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به  كرد.  صعود 
حال  در  آرژانتین  در  كه  هفت نفره  فوتبال  جهانی 
برگزاری است، تیم ایران با نتیجه سه بر صفر پرتغال 

را شكست داد و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه 
ایران  ملی  تیم  شد.  مسابقات  دوم  مرحله  راهی   B
برابر روسیه  اولین دیدار خود در مرحله گروهی  در 
شكست خورد و دو دیدار دیگر خود مقابل آرژانتین 
و پرتغال به پیروزی دست یافت. رقابت های جهانی 
فوتبال هفت نفره با حضور 16 تیم در چهار گروه زیر 

برگزار می شود. گروه A : برزیل، ایرلند، كانادا، اسپانیا
گروه B : آرژانتین، روسیه، پرتغال، ایران
گروه C : هلند، انگلستان، ونزوئال، ژاپن

گروه D:  اوكراین، آمریكا، ایرلند شمالی، استرالیا
این مسابقات از 19 شهریور ماه آغاز شده و تا یكم 

مهر ماه در شهر سان لوئیز آرژانتین ادامه دارد.

سال ها از درخشش بازیكنان تیم ملی كشورمان 
باز  امسال  و  بود  گذشته  معتبر  لیگ های  در 
روز  هر  كرده اند.  تسخیر  را  اروپا  ایرانی  شیرهای 
كاوه  آزمون،  جهان بخش،  گوچی،  موفقیت  خبر 
رضایی و انصاری فرد به گوشمان می رسید و كلی 
ذوق می كردیم. حاال نوبت به سامان است... سامان 
قدوس...  پنج شنبه شب استرسوند سوئد با گلزنی 
مهاجم ایرانی خود موفق شد برابر زوریا اوكراین 

به نخستین پیروزی لیگ اروپا دست پیدا كند.

به گزارش مستقل، استرسوند سوئد كه با صعود 
از مرحله مقدماتی در گروه J لیگ اروپا قرار گرفته 
از ساعت 23:35 پنج شنبه شب در نخستین بازی 
از سامان  بهره مندی  با  این رقابت ها  فصل جدید 
لوهانسك،  زوریا  خانه  در  حمله  خط  در  قدوس 
میدان  به  اوكراین  لیگ  جدول  هفتم   تیم 

رفت.
اتمام رسید  به  این دیدار بدون گل  اول  نیمه   
اما پنج دقیقه پس از شروع نیمه دوم، ِكن سما 

جریمه  محوطه  راست  سمت  به  زمینی  پاس  با 
سامان قدوس را صاحب توپ كرد تا این مهاجم 
زوریا  دروازه  وارد  را  توپ  دقیق  شوت  با  ایرانی 
لوهانسك كند و شروع چشم گیری در رقابت های 

مرحله گروهی لیگ اروپا داشته باشد.
بازی  شده  تلف  وقت های  دقیقه  چهارمین  در 
دروازه،  كنج  به  تماشایی  شوت  با  ِگرو  الحاجی 
دومین گل استرسوند را به ثمر رساند تا این تیم 
سوئدی مرحله گروهی لیگ اروپا را با برد و البته 

صدرنشینی در گروه J به دلیل تساوی هرتا برلین 
آلمان و اتلتیك بیلبائو اسپانیا آغاز كند.

سامان قدوس در مراحل انتخابی لیگ اروپا هم 
برابر گاالتاسرای تركیه موفق به گلزنی و گرفتن 
پنالتی شد و دو بار هم دروازه پائوك یونان را باز 
كرد كه حاال در نخستین بازی مرحله گروهی هم 
ضمن  كند؛  گلزنی  اوكراین  زوریا  مقابل  توانست 
اینكه او در لیگ آلسونسكان سوئد نیز تاكنون 5 

گل به ثمر رسانده است.

كمدی  هنرپیشه  فرزند  كه  لوئیس  سوزان 
و  فیالدلفیا  خیابان های  در  روزها  اكنون  است 

پنسیلوانیا می گذراند.
دختر بازیگر و كمدین مشهور آمریكایی جری 
بی خانمان  پدرش،  زیاد  ثروت  وجود  با  لوئیس 

است و كارتن خوابی می كند.

به  سالگی   60 اواخر  در  اكنون  كه  دختر  این 
سر می برد زندگی سختی داشته و تمام وسایل 

زندگی اش به اندازه یك كیسه است.
پدر او جری لوئیس كه به تازگی بر اثر بیماری 
طول  در  نیز  است  مرده  سالگی   91 سن  در 
سال های گذشته هیچ توجهی به این دختر خود 

نداشته و او را در كنار دیگر فرزندانش قرار نداده 
بود.

حرفه ای  عمر  مدت  طول  در  لوییس  جری 
خود جوایز متعددی را از جشنواره فیلم كمدی 
فیلم  منتقدین  اتحادیه  طالیی،  دوربین  آمریكا، 
خود  آن  از  ونیز  فیلم  جشنواره  و  آنجلس  لس 

هالیوود  مشاهیر  یادبود  منطقه  در  و  كرده است 
به   1154۸ سیارك  دارد.  خود  برای  ستاره  دو 

نام اوست.
زمان كه وقت  ادعا می كند پدرش هر  سوزان 
داشته به مالقات وی می آمده و زمان كوتاهی را 

با او می گذراند.

آرش  وكیلی  - روزنامه نگار

دهه  جوانان  اشتغال  عدم  و  بی کاری  که  روزها  این 
شصتی تبدیل به بحرانی روحی برای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی شده است هم زمان آقازاده ها به تکاپو افتاده اند 
سکوت  نمایند.  اثبات  یک دیگر  به  را  خوبشان  ژن  تا 
پدرها و یکه تازی پسرها تبدیل شده به بغض فروخفته 
نسلی که با هزار امید و آرزو مدارج علمی را طی کرد 
و شایستگی اش را به اثبات رساند ولی حاال جانشینانی 
گستاخ برای خود یافته که تمام موقعیت های ایشان را 

اشغال کرده اند و ُپِز منصبشان را به دیگران می دهند. 
این روزها نخبه ساالری هم قلب شده است و به جای 
آریستوکراسی بر مبنای توانایی و دانش، ژن خوب مالک 
اشتباهی  در  دیگر  سوی  از  است.  شده  افراد  نخبگی 
مهلک، شباهت دادن کارآفرینان و سرمایه داران اقتصاد 
بازار  به  آریستوکرات های یک جامعه خواص ساالر تبدیل 
به امری  متداول گشته است. اساس این  مقایسه، ثروت 
نسبی  هر دو گروه نسبت به شرایط سایرینی است که  در 

 مضیقه هستند.  
ابوی،  با ژن خوب و حمایت  آریستوکرات  ثروت یک 
کاال  به  از عرضه ی  این  ثروت  نیست؛  بازار  محصول 
اثر  آن  بر  نمی توانند  نیامده،  مردم  دست  به  مشتریان 
بگذارند  یا آن را پس  بگیرند. ثروت آریستوکرات یا از 
فتح جایی  بدست  آمده  یا ماحصل عنایت و گشاده دستی 
 فاتحی است. این ثروت ممکن است  با فسخ  بخشندة آن 
یا خلع یدی خشن از جانب فاتحی  دیگر و یا  با افراط در 

اسراف پایان پذیرد. 
افرادی  مدیون  را  ثروتشان  و سرمایه داران  کارآفرینان 
به  می کنند.  حمایت  از  کسب وکارشان  که   هستند 
 محض اینکه افراد دیگری خدماتی  بهتر یا ارزان تر به 
 دست مصرف کنندگان برسانند کسب و کار آن ها  به طور 

اجتناب ناپذیری از دست می رود. 
واقعیت این است که حفظ این آریستوکرات ها حتی با 
نظام سرمایه داری  سازگار نیست، چه برسد به قوانین 
اقتصاد اسالمی، براندازی آن ها و  استقرار اصل برابری در 
مقابل  قانون، موانعی که  بهره مندی بشر از تمامی  منافعی 
که نظام  مالکیت  خصوصی وسایل تولید و سرمایه گذاری 

خصوصی  ممکن می سازد را  از میان بر می د ارد.  
مردم عادی مسئله را این گونه می بینند: افراد  سبک سر 
شایسته ی  دست یافتن  که  جای  آنانی  به  بی ارزش 
به ثروت و اعتبار بودند به این  جایگاه  دست یافته اند. 
که  هدفشان  جایگزینی  می کنند  وانمود  گروه  دو  هر 
روش های »توزیع« عادالنه تر به  جای روش های آشکارا 
 ناعادالنه ای است که تحت  نظام  سرمایه داری شایع است. 

16سپتامبر سال 1941 )25 شهریور 1320( در زمانی که 
نیروهای شوروی و انگلستان به تهران نزدیک شده بودند 
محمد علی فروغی به اتفاق علی سهیلی وزیرامور خارجه 
کابینه اش به دیدار سفیران انگلستان و شوروی شتافت و 
به آنان اطالع داد که رضا شاه همچنان که آن دو دولت 
خواسته بودند کناره گیری کرده و ره سپار اصفهان شده 
است. همسر و فرزندان رضا شاه قبال به اصفهان رفته 

بودند و تنها محمدرضا در تهران مانده بود.
دولت  دو  موافقت  دیدار،  همین  در  زیاد  احتمال  به 
انگلستان و شوروی با شاه شدن محمدرضا به فروغی 
ابالغ شده بود، زیرا که فروغی پس از آن دیدار، مستقیما 
به بهارستان رفت و نمایندگان مجلس را از کناره گیری 
رضاشاه و بر جای او نشستن محمدرضا آگاه کرد. قبال 
قرار بود که پس از برکناری رضاشاه، دولت های اشغالگر 
ترتیب دیگری برای ایران بدهند و کشور ما تا چند سال 
توسط یک هیئت مدیره موقت اداره شود و سپس نوع 
حکومت تعیین گردد. برخی از مورخان جنگ جهانی دوم 
نوشته اند که چون مقامات لندن و به ویژه چرچیل نگران 
بودند که پس از انقضای حکومت هیات مدیره )هیات 
موقت پیشنهادی حاکم بر ایران(، استالین کمونیستها 
را بر ایران مسلط کند و به عالوه، بررسی خصوصیات 
محمد رضا پهلوی، او را فردی مطیع و عالقه مند به 
تفریح و ورزش )بیش از سیاست( نشان داده بود اصرار بر 

شاه شدن فوری او کردند. محمدرضا شاه آمد.
در آن روز پس از این که فروغی مجلس را از کناره گیری 
رضا شاه و خروج او از تهران آگاه ساخت، نمایندگانی 
که از رضا شاه راضی نبودند بر ضد او نطقهای تندی 
ایراد کرده و به فروغی هشدار دادند که سریعا جواهرات 
سلطنتی صورت برداری کند تا ببیند که رضا شاه بخشی 
از آنها را با خود نبرده باشد! قرار شد مجلس برای ادای 
سوگند شاه تازه یک جلسه فوق العاده فوری تشکیل 

دهد.
 اتفاقا، سوگند وفاداری لوئی شانزدهم شاه وقت فرانسه 
هم به قانون اساسی در 16 سپتامبر سال 1791 میالدی 
بعمل آمده بود و هر دو پادشاه با دو انقالب به فاصله 

188 سال از یک دیگر برکنار شدند.

تلگرام: 09331377742

بازگشت طوفانی افشین و برد فوالد

المپیک در پاریس پس از یک قرن

ایران و اندونزی در فینال

ایسکو در قلب کهکشان!

پیروزی تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل پرتغال

درخشش ستاره ی ایرانی در لیگ اروپا

دختر جری لوئیس هم ژن خوب ندارد!

تعجب سرمربی والیبال ایران از دفاع باورنکردنی برزیل

برزیل حمالت موشکی ایران را مهار کرد

کوتاه ورزشی

فوالد خوزستان موفق شد تا با گل های آرش 
افشین و فرشاد جان فزا برابر سپاهان اصفهان به 

پیروزی برسد.
آرش افشین در بازی روز پنجشنبه موفق شد تا 
بعد از دو سال در لیگ برتر گلزنی كند، او كه به 
شدت از گلزنی برای فوالد خوشحال بود، بعد از 
گل به سمت سید سیروس پورموسوی رفت و او را 
در آغوش گرفت. پورموسوی كه فصل قبل افشین 
در تیمش حضور داشت، او را به همراه خود به تیم 
قرمزپوش اهواز آورد و در اولین بازی فیكس، این 

بازیكن رامهرمزی رو سفیدش كرد.

كمیته بین المللی المپیك در جلسه امروز در پرو با 
رای گیری از اعضا میزبانی پاریس برای المپیك 2024 
و لس آنجلس برای المپیك 202۸ را قطعی كرد. در 
با  المپیك  المللی  بین  كمیته  دیروز  رسمی  جلسه 
رای گیری از اعضا میزبانی های این دو دوره به صورت 
رسمی به این دو شهر اعطا شد. بدین ترتیب پاریس كه 
در سال 1924 میزبان المپیك بوده است بعد از 100 
سال دوباره میزبانی را دریافت می كند. لس آنجلس نیز 
شاهد سومین میزبانی خود در المپیك بعد از سالهای 

1932 و 19۸4 خواهد بود.

تیم ملی دانش آموزی ایران با برتری مقابل كره جنوبی، رقیب 
تیم اندونزی در فینال شد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال 
دانش آموزان آسیا در شیراز و از ساعت 17  روز پنجشنبه 23 
شهریور ماه تیم های ایران و كره جنوبی برای تعیین یكی از 
فینالیست های این دوره از رقابت ها در مجموعه ورزشی بعثت  
به مصاف هم رفتند. این دیدار در وقت قانونی با نتیجه یك بر 
یك به تساوی كشیده و در دو وقت اضافه نیز دو تیم به تساوی 
2 بر 2 تن دادند تا نتیجه بازی در ضربات پنالتی مشخص شود. 
در ضربان پنالتی  این تیم ایران بود كه توانست با نتیجه 5 بر 4 
و در مجموع 7 بر 6 تیم كره جنوبی را مغلوب كرده و به دیدار 

پایانی راه یابد.

قرارداد جدید ایسكو تا سال 2022 اعتبار خواهد 
داشت و بند فسخ او حدود 700 میلیون یورو خواهد 
بود. بدین ترتیب، دو تیم سیتی و بارسا كه به دنبال 
جذب ایسكو بودند در این مسیر ناكام ماندند. حال 
روزنامه ماركا چاپ مادرید مدعی شد كه در قرارداد 
جدید ایسكو طی شده كه او در تركیب تیم زیدان 

از مهره های اصلی باشد.

 Tomek به کارگردانی Fallen Art انیمیشن
 Baginski

این فیلم کوتاه برنده جایزه بفتا بهترین انیمیشن 
کوتاه سال 2006 شده است

Fallen Art نماد سوء استفاده از جنگ و 
خون ریزی و سقوط هنر مدرن است.


