
اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از  برگرفته 
عبید زاکانی

خر گم شده
شهر  گرد  بود  كرده  گم  خر  قزويني 

مي گشت و شكر مي گفت. 
گفتند: شكر چرا مي كني؟

 گفت: ازبهر آنكه بر خر ننشسته بودم وگرنه 
من نيز امروز چهارم روز بودي كه گم شده 

بودمي.
پیامبر در مطبخ

شخصي دعوي نبوت كرد او را پيش مامون 
خليفه بردند. 

دماغ  گرسنگي  از  را  اين  گفت:  مامون 
خشك شده است.

 مطبخي را بخواند، فرمود كه اين مرد را در 
مطبخ ببر و جامه خوابي نرمش بساز و هر روز 
شربت هاي معطر و طعام هاي خوش مي ده تا 

دماغش با قرار آيد.
مردك مدتي بر اين تنعم در مطبخ بماند 

دماغش با قرار آمد. 
روزي مامون را از او ياد آمد. بفرمود تا او 
را حاضر كردند. پرسيد كه همچنان جبرئيل 

پيش تو مي آيد؟ 
گفت: آري. 

گفت: چه مي گويد؟
 گفت: مي گويد كه جاي نيك به دست تو 
افتاده، هرگز هيچ پيغمبري را اين نعمت و 
آسايش دست نداد زينهار تا از اينجا بيرون 

نروي.
مسكین جواله چون مرد، مرد.

جحي بر ديهي رسيد و گرسنه بود.
و  رفت  آنجا  شنيد.  تعزيتي  آواز  خانه  از   
گفت: شكرانه بدهيد تا من اين مرده را زنده 

سازم.
آوردند  بجاي  خدمت  را  او  مرده  كسان   
چون سير شد گفت: مرا بسر اين مرده بريد. 
آنجا برفت مرده را بديد و گفت: اين چه كاره 

بود؟ 
گفتند: جواله.

 انگشت در دندان گرفت و گفت: آه، دريغ 
زنده  حال  در  بودي  كه  ديگري  هركس 
اما مسكين جواله چون مرد،  شايستي كرد 

مرد.
نیمه ی رمضان

شخصي را در پانزدهم رمضان بگرفتند كه 
تو روزه خورده اي. 

گفت: از رمضان چندروز گذشته است؟ 
گفتند: پانزده روز است.

 گفت: من مسكين از اين ميان چه خورده 
باشم.
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در آستان دوست 

پیامبر در مطبخ زمین تخت گرایان!

باباطاهر عریان

من آن رندم که گیرم از شهان باج
بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج
فرو ناید سر مردان به نامرد
اگر دارم کشند مانند حالج

فیلمی از جنس فقر

سامان زمان زاده 
احتماال خبر داشته باشيد كه يك دار و دسته ای 
»زمين  يا  »زمين تختيان«  نام  به  داريم 
تخت گرايان«. در نگاه اول مسخره به نظر می رسد 
اما حقيقتا وجود  است.  فكر می كنيد شوخی  يا 
رد  در  مقاله  دارند،  سايت  دارند،  انجمن  دارند. 
وب سايت  اخيرا  می نويسند.  زمين  بودن  كروی 
به فارسی هم حتی زده اند كه می توانيد برويد و 

ببينيد آثار و مباحثشان را. 
در نگاه اول واقعا اعصاب خرد كن است. اينكه 
يك عده شروع كنند خالف حقيقت بالشبهه ای 
حرف بزنند كه از هزاران سال پيش دانسته است و 

صدها سال است در آن ترديدی نيست.
اما در حقيقت برای خود من پی بردن به وجود 
اين زمين تختيان مانند نعمت بود. از روزی كه 
قابل  برايم  دنيا  هست  چيزی  چنين  فهميدم 

تحمل تر شد. 
حقيقت اين است كه اين انجمن زمين تختيان 
به  و  می دهد  نشان  را  سفسطه  قدرت  منتهای 
اقناع  برای  تالشی  هر  كه  می كند  عيان  خوبی 
 منطق يك سفسطه گر منجر به شكست خواهد 

بود. 
عكس هايی كه از فضا توسط ناسا گرفته شده 
از زمين را به اين بزرگواران نشان می دهند. چه 

می گويند؟ خيلی ساده: 
است  طويل  و  عريض  مجموعه  يك  »ناسا 
را  جهانيان  تا  می كند  هزينه  دالر  بيليون ها  كه 
فريب دهد. دنيا با تئوری زمين گرد تحت سلطه 
فريبی  اين ها  همه  و  درآمده  جهان  گردانندگان 

بيش نيست. چون زمين تخت است« 
اين  از  پاسخی  با  بياوريد  دليلی  و  منطق  هر 
دست مواجه می شويد. صفحه ها مقاله و يادداشت 

و تفسير و به كارگيری علم برای اثبات تخت بودن 
زمين در آثارشان پيدا می شود. 

مشكل استدالل بر مبنای محاسبه هم اين است 
كه شما كافی است يك فرض يا شرط مرزی را 
در يك نقطه كور محاسبات عامدانه تغيير بدهی و 
ممكن است به راحتی و بدون جلب توجه چيزی 
محيرالعقول را با استفاده از رياضی و فيزيك ثابت 
كنی )احتماال اثبات رياضی 2×2=5 را ديده باشيد( 
آگاه  فريب  و  حقه  اين  به  كه  كسانی  آن وقت  و 
به ديگرانی كه  تا  می شوند بی چاره خواهند شد 
شايد آن قدر به آن محاسبات تسلط ندارند نشان 
نظر  به  منطقی  نتيجه  اين  ايهالناس  كه  دهند 
می رسد چون فالن فرض فالن جای محاسبات 
عامدانه غلط نهاده شده و اگر فالن مثبت و منفی 
در بهمان خط محاسبات آن طور كه بايد تغيير كند 
تغيير كند آن وقت نتيجه اين طور نخواهد بود و... 
اين دقيقا، دقيقا همان نقطه ای است كه سفسطه گر 
عاشق رسيدن به آن است. اينكه اراجيفش به بحث 
گذاشته شود و ديگران تالش كنند آن را رد كنند.

نظريه  يك  فريب  و  با جعل  كه  و خب كسی 
ساخته مسلما می تواند با جعل و فريب از آن دفاع 

كند.
در مرحله بعدی يك عده ابله كه نياز به تعصب 
آن  بدون  و  دارند  مزخرفات  و  افواهيات  به  كور 
زندگيشان لنگ است می شوند مروج اين چرنديات. 
به  من  كه  باعث شدند  تختيان  زمين  اين  اما 
روشنی ببينم، در قدرت سفسطه انتهايی متصور 

نيست. 
فالن دار و دسته معتقد است كه با انرژی سرطان 
درمان می كند. درست از لحظه ای كه يك پزشك، 
استاد معتبر آكادميك، يا هركسی را نشاندی به 

بحث با اين ها، يعنی قافيه را باخته ای. 

به محض اينكه در شبكه های اجتماعی شروع به 
بحث و جدل با اين ها كردی )خبطی كه خودم هم 

مرتكب شده ام(  يعنی تن به بازی آن ها داده ای. 
-اين روش شما كجا آزمايش شده؟ كجا است 

نتايج قابل استناد و مدون و...؟
-به ما آزمايشگاه و امكانات و پول و بيمار و... 
بدهيد تا آزمايش كنيم. جهان می خواهد ما را خفه 
كند، در طول تاريخ هميشه حرف حق در نطفه 
خفه شده... درست همانند استدالل زمين تختيان. 
تاريخ  درباره  شاخ دار  دروغ های  كه  كسانی  يا 

باستان، يا حتی تاريخ موخر می گويند. 
-منبع شما چيست؟ اين حرف را بر چه اساسی 

می زنيد؟ 
آمريكا  و  انگليس  فكر می كنيد  يعنی  -منبع؟ 
)يا حتی برخی می گويند ايران!( و فالن و بيسار 
اجازه می دهند منبع وجود داشته باشد؟ همه اين 
كتاب های جهان را نوشتند كه حقيقت را وارونه 

كنند... 
- باشد، ولی باالخره يك مبنايی بايد اين حرف 
شما داشته باشد. از كجاست؟ يافته های باستان 

شناسی؟ 
همه اش  كه  باستان شناسی  باستان شناسی؟   -
می خواهند  كه  است  جهان  قدرت های  دست 

حقيقت را خفه كنند....
همه سعی دارند اين ها را در نطفه خفه كنند، 
حرفشان  مبنای  نيست  مشخص  هم  آخر  ولی 
همين  شما  كه  امروز  دنيای  در  آن هم  چيست. 
حاال می توانی يك وبسايت بزنی تويش بنويسی 
بروس لی را ابراهيم يزدی كشته، فردا در بحث هم 
همين وب سايت را به عنوان منبع معرفی كنی، يا 
اصال اين كه خوب است. می توانی مسيج بفرستی 
به گروه تلگرام فك و فاميلت و بعد همان را به 

عنوان »منبع، تلگرام« مرجع كنی. 
و اين روش سفسطه درست مانند زمين تختيان، 
هرگز و هرگز شكست نخواهد خورد. تا ابد می توان 
بر اين بالهت قيام كرد. حقيقت اين است كه تنها 
راه برخورد با امثال اين مدعا بی توجهی، رها كردن 

و نيافتادن در دامی است كه آن ها گسترده اند.
هر وقت در اين شرايط گرفتار شديد كه كسی 
بدون منطق و صرفا با سفسطه از عقيده يا اتفاق 
موهومی حرف می زند، توصيه من به شما اين است 
كه سريع خود را يك زمين تختی معرفی كنيد و 
به جای بحث درباره آن موضوع يا اتفاق، از تخت 

بودن زمين دفاع كنيد. 
روش ها و مقاالت و مستندات همه روی وبسايت 
كنيد  تالش  شما  اينكه  جای  به  می شوند.  پيدا 
ثابت كنيد كه فالن واقعه مجعول صد سال پيش 
حقيقت  در  )كه  نداده  رخ  پيش  سال  يا 2500 
اما  ارائه كند  منبع  و  داده  ثابت كند رخ  بايد  او 
سفسطه گر در وارونه كردن اين قصه استاد است( و 
به جای اينكه شما بيافتيد به اين دام كه بخواهيد 
مجعوالت را رد كنيد و توضيح بدهيد چيزی به 
نام حلقه درمانی و حلقه دفاعی وجود ندارد كه 
بخواهد بيماری را درمان كند، هيچ منبعی برای 
فالن داستان و فالن واقعه وجود ندارد و... كه بعد 
او بپرسد تو از كجا می دانی وجود ندارد مگر تو همه 
كتاب های جهان را خوانده ای و الی آخر...  فقط و 

فقط بگوييد زمين تخت است. 
بعد مقاله و رفرنس و سايت و... معرفی كنيد. 
بحث كنيد و نهراسيد. هيچ كس نخواهد توانست 

به شما ثابت كند زمين تخت نيست. 
رفتم در فروم ها و مباحثاتشان را ديدم و واقعا 

لذت بردم از اوج اعتالی سفسطه و مغلطه. 
زمين تختيان زندگی را برای من ساده تر كردند.

اردونشينان تيم ملی جوجيتسو تمرينات آماده سازی خود را در آكادمی ملی المپيك پيگيری می كنند.
به گزارش مستقل به نقل از روابط عمومی فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش، اعضای تيم ملی جوجيتسو اعزامی 
به پنجمين دوره بازی های داخل سالن و هنر های رزمی آسيا تمرينات خود را تا روز اعزام به اين مسابقات در آكادمی 

ملی المپيك پيگيری می كنند.
تيم ملی جوجيتسو كه به تازگی و با كسب ۱۹ مدال رنگارنگ در دو بخش آقايان و بانوان از مسابقات قهرمانی آسيا 
بازگشته است، با تركيبی هفت نفره متشكل از پنج آقا و دو خانم در بازی های داخل سالن و هنر های رزمی آسيا كه 

ميزبانی عشق آباد تركمنستان برگزار می شود حضور خواهد يافت.
سوده كمندانی و نسيم محمدی در بخش بانوان و امير حسين خادميان، محمد منصوری داور، محسن حميدی، 

مسعود جليلوند و مسعود حسن زاده در بخش آقايان اردونشينان تيم ملی جوجيتسو را تشكيل می دهند.
تمرينات آماده سازی تيم ملی جوجيتسوی آقايان زير نظر سيد امير خوش بين و بانوان اين رشته ورزشی نيز زير نظر 

آسيه هداوندخانی به تمرين می پردازند.
پنجمين دوره بازی های داخل سالن و هنر های رزمی آسيا از روز 2۶ شهريور ماه به صورت رسمی آغاز می شود و 

تيم ايران با 2۱2 ورزشكار در ۱۸ رشته ورزشی و در دو بخش آقايان و بانوان در اين بازی ها حضور پيدا خواهد كرد.

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

ذائقه ی  تغییر  یک  با  امسال  تورنتو  فیلم  جشنواره ی 
فیلم های  خالف  بر  است.  شده  همراه  سینمایی 
پرزرق وبرقی که مطابق هرسال خود را آماده کرده بودند 
برای دریافت جایزه، امسال یک فیلم ارزان و مستقل 
گوی سبقت را از سایر آثار ربوده و به پدیده سال تبدیل 
شده است. نمایش »پروژه فلوریدا« در جشنواره تورنتو 
با تشویق و تحسین بی سابقه ای رو به رو شده و خیلی ها 
بالفاصله آن را بهترین فیلم سال نامیده اند. ساخته جدید 
در  ساله  شش  بچه  دختر  یک  سرگذشت  بیکر  شان 
منطقه ای مسکونی در فلوریدا را روایت می کند و ویلم 
دفو تنها بازیگر سرشناس آن است. موقعیت کنونی فیلم 
را می توان به نمایش اول »مهتاب« در جشنواره تلوراید 
سال گذشته تشبیه کرد. »پروژه ی فلوریدا« فیلمی از 
جنس فقر است. اما فقر نه صرف به نبود پول و تأمین 
مایحتاج زندگی فقط برای نفس کشیدن، بلکه بقا. فقر 
همه جانبه ای که زندگی کودکان زیادی را تهدید می کند، 
کودکانی که زاده ی لذت و فراموشی شاید چند ساعته ای 
با چالش های  فقر مواجه شان  هستند که ریشه دواندن 
زندگی را بیش از پیش دشوار کرده است. داستان فیلم 
روایت مونی دختر شش ساله ای است که در یک متل 
با مادر نسبتا معلوم الحالش زندگی می کند. بچگی کردن 
را تشکیل  ماجرا  اصلی  تم  آن  بلندی های  و  پستی  و 
می دهد که از قضا وجود مدیر متلی با بازی درخشان  
ویلیام دفو آن را جذاب تر هم کرده است. بازیگران نقش 
مادر و دختر هردو اولین حضور خود را در سینما تجربه 
کرده اند و کیفت باالی نقش ها نشان از توانایی و استعداد 
دیگر  از  است.  کار  کارگردان  بیکر،  اس.  شان  باالی 
کاراکترهای کودک  فیلم سبک خلق  هوشمندی های 
فیلم است که در جهانی رنگارنگ که مجیک کینگ دام 
دیزنی همه جایش را احاطه کرده، اجازة بچگی کردن 
داشته اند. اتفاقی که در بیش تر فیلم ها شاهد آن نیستیم، 
یعنی کودکان تصنعی ای که یا هوش برتر خاصی دارند و 
خالف دنیای بچه ها راه می روند و یا همگام با بزرگترها 
حرف های پرادا می زنند. اما »پروژه ی فلوریدا« از کلیشه 
بچه های خاص و لوس فیلم ها بیرون آمده، بچه هایش 
گاه احمقند و گاه شیطانی می کنند، گاهی هم با کارهای 
دور از انتظار، شیطنت های ذهن باهوش و خالقشان را به 
رخ می کشند. فیلم که  در بخش دو هفته با کارگردانان 
جشنواره کن به نمایش درآمده بود بعد از اکران نظر اکثر 
منتقدان را جلب کرده و از آن به عنوان فیلمی تماشایی و 
سرپا یاد می شود و در بعضی لحظات یادآور »پسرانگی« 

لینکیلتر شده است.

تلگرام: 09331377742

دیوید بکام هم بوتاکس کرد!

بیانیه پدیده علیه اشتباهات داوری

رونالدو؟ مالیات؟

تمرینات ملی پوشان جوجیتسو
 در آکادمی ملی المپیک

کوتاه ورزشی

ديويد بكام دو روز پيش به نمايش مد محصوالت 
جديد برند همسرش ويكتوريا در نيويورك رفت.

اما بكام از لحاظ ظاهری تفاوت قابل توجهی كرده 
بود و همه متوجه اين موضوع شدند. او بوتاكس 
كرده است. صورت او كامال صاف تر و شفاف تر شده 
اين در حالی است كه بكام عمل زيبايی بوتاكس را 
تكذيب می كند. ولی بوتاكس او غيرقابل انكار است. 
بكام وارد 42 سالگی شده است اما واقعا دليلی برای 
بوتاكس وجود نداشت. چهره او هميشه شاداب و 

جوان به نظر می رسد.

پس از تكرار اشتباهات داوری عليه تيم فوتبال پديده 
چارچوب  در  تراكتورسازی  مقابل  ديدار  در  خراسان 
باشگاه  اين  مديريت  كشور،  حذفی  جام  رقابت های 
بيانيه ای منتشر كرد. در اين بيانيه آمده است: به هيچ وجه 
از آغاز  دوست نداشتيم پس از گذشت تنها پنج هفته 
ليگ برتر هفدهم فرياد تظلم خواهی خود را از طريق 
كه  است  اين  واقعيت  اما  دهيم  انجام  بيانيه  نگارش 
اشتباهات پی در پی داوران در همين هفته های اخير عليه 
تيم فوتبال پديده سبب شد تا نامه ای مملو از رنج را 

منتشر كنيم.

رونالدو  از  را  صحبت هايی  پرتغالی  نشريه  يك 
جلسه  در  پرتغالی  ستاره  آن  در  كه  كرده  منتشر 
و  كرده  تكذيب  را  مالياتی  اتهامات  خود  دادگاه 
رونالدو  كريستيانو  دارد.  تاكيد  خود  بی گناهی  به 
همچنين خطاب به قاضی دادگاه به بی گناهی خود 
در پرونده مالياتی تاكيد كرد و افزود: هميشه افراد 
باهوشی كنار من قرار دارند، زيرا من تا كالس ششم 
اسپانيا  در  باشد  الزم  اگر  نخوانده ام.  درس  بيشتر 
چه  هر  و  نيست  مشكلی  بدهم  بيشتری  ماليات 

قانون بخواهد من انجام خواهم داد.


