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در تور من افتاد ولی صید نشد
نامی که کنار نام من قید نشد
هر روز بدون او دلم می لرزد
این خانه تکان خورد ولی ...عید نشد
آرش واقع طلب

آرش وکیلی

هنوز مشقهای مدرسهاش تمام نشده که مادر،
چاد ِر سپی ِد گلداری که برای جشن تکلیفش دوخته
را میدهد دستش و دوتایی راه میافتند به سمت
حرم تا از امام رضا بخواهند کمکشان کند.
وقتی به صحن «اسمال طال» میرسند اشک
در چشمهای مادر جمع میشود و مینشیند
روبروی «پنجره فوالد» و با خدا درد دل میکند؛
از پول کرایهخانه میگوید که چند ماهی است
عقب افتاده و از ماشین اصغرآقا _پدر دخترش_
که به روغنسوزی افتاده و نمیشود دیگر با آن
مسافرکشی کرد ...از دستهای خالی یک مرد که
وقتی شرمندهی زن و بچهاش میشود جز به کمربند
و سیگارهای شبانه برای تسکین حس شرمساری
نمیرود...از پول خرج عملی که مدتهاست نادیده
گرفتهشده حتی اگر به قیمت جان مادر تمام شود
و آیندهی دختر...از دختر همسایه باالییشان که
بچهاش نمیشود و آمیز قاسم ب ّنا میخواهد سرش
هوو بیاورد!  ...میگوید و میگوید و میگوید...
چشمهای مادرش خیره به پنجره فوالد پر از
اشک شده و مرواریدهایش میپاشد روی صورت
او ،ولی چشمهای او دنبال کبوترهای صحن از این
سو به آنسو میدود .یکی از خدام شروع میکند به
پاشیدن گندم برای کبوترها ،همهشان دور او جمع
ِ
میشوند و مردم هم دور آنها حلقه میزنند .او هم
دست مادر را رها میکند و کنار آنها میرود .خط
نگاهش کبوتر طوقداری را دنبال میکند که تا
نوک گنبد میپرید و حاال کنار بقیه نشسته و دارد از
زمین دانه میچیند ،چقدر دوست داشت که او هم پر
داشت تا کبوترها او را هم بین خودشان راه میدادند،
آنوقت میتوانست تا پیش خدا پرواز کند و غمهای
مادرش را به او بگوید .با هر دانه که طوقی برمیدارد
حرفهای مادر در ذهنش مرور میشود و با خودش
فکر میکند :کاش خدا هم برای ما دانه بپاشد تا مادر
دیگر گریه نکند...
برگی ازتاریخ

مرگ غول امنیتی یانکیها

ی پرزیدنت جیمی
زبیگنیو برژینسکی ،مشاور امنیت مل 
کارتر از  ۱۹۷۷تا  ،۱۹۸۱یکی از حامیان محمدرضاشاه
سن  ۸۹سالگی
و خالق «مجاهدین افغانستان» در ّ
درگذشت .در اوج انقالب ایران برژینسکی مدافع و
حامی محمدرضاشاه بود و معتقد بود که شاه میبایست
انقالب را سرکوب کند و بعدها بهتدریج فضای سیاسی
را باز کند .در آن زمان تیم امنیت ملی پرزیدنت کارتر به
دودسته تقسیم شدهبودند« :بازها» به رهبری برژینسکی
و «کبوترها» به رهبری سایروس ونس وزیر خارجه
آمریکا و جورج دبلیو بال یکی از معاونین و سیاستمداران
قدیمی که معتقد بودند با انقالبیون باید به نحوی کنار
آمد ،وگرنه در آخر کار ایران تحت کنترل کمونیستها
قرار میگیرد .مشهور است که وقتی شورش همافران در
تهران آغاز شد که به سقوط دولت شاپور بختیار انجامید،
برژینسکی به سفارت آمریکا در تهران تلفن زد و پرسید
آیا هنوز امکان دارد که یک کودتای نظامی ترتیب داد که
به او گفته شد« ،دیگر دیر شدهاست ».یکی از مهمترین
دالیل واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران
در آبان ماه  ۱۳۵۸مالقات زندهیاد مهندس بازرگان با
برژینسکی در الجزایر یک هفته قبل از هجوم به سفارت
بود .برژینسکی و کارتر بودند که با همکاری عربستان،
پاکستان و کشورهای دیگر عرب منطقه پول ،اسلحه
و تعلیمات نظامی برای «مجاهدین افغانستان» فراهم
کردند تا دولت چپگرای افغانستان را که موردحمایت
شوروی بود سرنگون کنند .در تابستان  ،۱۹۷۹قبل از
ورود ارتش شوروی به افغانستان در دسامبر ،۱۹۷۹
برژینسکی به پاکستان در مرز افغانستان مسافرت
کرد ،با «مجاهدین» مالقات نمود .وی بعدها گفت که
شوروی میدانست که آمریکا مشغول چهکاری است و
او و پرزیدنت کارتر میدانستند که عملیات سازمان سیا
که در آن زمان در جریان بود احتمال دخالت شوروی در
افغانستان را باال میبرد که همینطور هم شد .بعد از ورود
ارتش شوروی به افغانستان ،برژینسکی در یادداشتی به
کارتر نوشت« ،حاال ما این فرصت را داریم که ویتنام
شوروی را به آنها دهیم».شوروی در  ۱۹۸۹از افغانستان
خارج شد و دو سال بعد سقوط کرد .ولی «مجاهدین
افغانستان» هم تبدیل به القاعده شدند .وقتی چندسال
پیش ازبرژینسکی پرسیده شد که آیا خلق «مجاهدین»
افغان آنقدر ارزش داشت که حال به خاطر آن دنیا گرفتار
تروریسم است ،برژینسکی پاسخ داد« :چه چیزی برای
تاریخ جهان باالترین اهمیت را دارد؟ طالبان یا سقوط
شوروی؟ چند مسلمان تحریکشده یا آزادی اروپای
مرکزی و پایان جنگ سرد؟» تفکر استراتژیستهای
آمریکا چنین است .صدها میلیون تن را قربانی کن
تا آمریکا به اهداف استراتژیک خود دست یابد که در
اکثریت قریب بهاتفاق آنها هم مردم قربانی شدند و
هم آمریکا خود ضربات وحشتناکی خورد .تاریخ درباره
شخصیتهایی نظیر برژینسکی و هنری کیسینجر
قضاوت مهربانانه نخواهد داشت.
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اکسیر جهانی برای رفع تشنگی

گذر و نظر

کبوترهای سقاخانه
«اسمال طال»
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با اینکه در طول تاریخ ،تحمل  ۱۷ساعت تشنگی ،هیچ
انسان سالمی را نکشته و حتی هیچ ضرر جسمی و روحی
کوتاه مدت یا بلند مدتی را در پرونده خود ثبت نکرده،
باز هم فوق متخصصان عزیز حوزههای مختلف علوم
پزشکی ،انسانی ،اجتماعی و ...در تلگرام ،اینستا ،بالگ و...
دست بکار شده و مخصوص ًا با آغاز ماه مبارک رمضان ،از
معایب روزه داری و اینکه «مگه میشه  ۱۸-۱۷ساعت
تشنگی برای بدن مفید باشه؟!» میگویند و من قبل از
اینکه به همه این دوستان بگویم مگر شما دکترید؟! و

آنها بگویند بله ما دکتریم ...من هم بگویم که احتما ًال
مدرک دکترایتان را مثل من از چاپخانه دوستم توی کرج
گرفتین!
حاال بدون توجه به روزه و ماه رمضان ،اگه شرایطی
دارید که دسترسی به آب در ساعات طوالنی ندارید ،مث ً
ال
ورزشهای استقامتی یا کویرنوردی یا کوهنوردیهای
طوالنی ،گیاهی بنام «خُ رفه» ( )khorfeوجود
دارد که در سازمان بهداشت جهانی بنام «Global
 »Panaceaبمعنی اکسیر جهانی ،شناخته میشود.

این گیاه و تخمش که سالهای دور از افریقا به خاورمیانه
و آسیای شرقی برده میشود و االن در عطاریها به وفور
یافت میشود ،سرشار از بتاکاروتن ،امگا ۳و ویتامین ،B1
 B2و  Cهستش و تخم این گیاه ،خاصیت جذب آب
زیادی دارد که در اصطالح به آن کوهان شتر میگویند
و آب را در مدت طوالنی ذخیره و به تدریج از خودش
خارج میکند.
سال  ۱۹۹۰وزارت دفاع امریکا ،از این گیاه ،مکمل
غذایی برای سربازان خودش تولید میکند که برای

راهپیماییهای سخت و طوالنی و رفع تشنگی و تامین
نیازهای پایه بدن استفاده میشده است.
دوستانی که روزه میگیرید و فعالیت زیادی در روز
دارید ،میتوانید در هنگام سحر ،یک قاشق چایخوری
تخم خرفه را با یک لیوان آب بخورید و از آن لذت ببرید.
دوستانی هم که به هر دلیلی روزه نمیگیرید ،آب بخورید
و حالش را ببرید و وقت و انرژی برای نوشتن درمورد
مضرات روزه بر بدن انسانهای سالم نگذارید!
روزنوشتهای یک دکتر

جورابهای رنگارنگ نخستوزیر کانادا که به لطف آنگال مرکل سوژه رسانهها شد!
اینستاگرام خود ،عکسی از ترودو
منتشر کرد که نخست وزیر کانادا را
در حالی نشان میدهد که شلوارهای
خود را تا حدی باال کشیده تا بتواند
با جورابهای صورتی و آبی خود به
مرکل و مسئوالن ناتو در بروکسل پز
بدهد.
مرکل در توضیح این عکس نوشته:
عالی ترودو؛ نخست
جورابهای
ِ

گرچه جورابهای رنگی و گاه
متفاوت جاستین ترودو نخست وزیر
کانادا پیش از این هم در رسانهها
بازتاب داشت ،اما پست اینستاگرامی
آنگال مرکل صدراعظم آلمان سبب
شد عکس ترودو با جورابهای
رنگیاش بیشتر از همیشه در
رسانههای احتماعی منتشر شود.
آنگال مرکل در صفحه شخصی

وزیر کانادا در دیدار مسئوالن ناتو
در بروکسل ،او به خرید تازه خود
مینازد .ترودو که میگوید پوشیدن
این مدل جورابها را دوست دارد
در صفحه توئیتر خود نیز عکسی از
جورابهایش گذاشته و در توضیحش
نوشته بود :اینها همان جورابهایی
است که دنبالش میگشتید!

راهنمایی مربیان برنده فینالهای حذفی به سمت در خروجی

فینال های جام حذفی در  4کشور صاحب فوتبال اروپا
شنبه شب گذشته برگزار شد و  4تیمی به قهرمانی رسیدند
که مربیان شان یک فصل پرانتقاد را سپری کردند.
بارسلونا ،آرسنال ،بروسیا دورتموند و پاری سن ژرمن
توانستند با پیروزی مقابل حریفانشان ،فصل را با یک
قهرمانی به پایان برسانند اما مشخص نیست که این
قهرمانی تا چه اندازه بتواند انتقادهایی که از مربیان این
تیم ها در طول فصل شده ،از یادها ببرد.
البته داستان لوئیس انریکه با سه مربی دیگری متفاوت
است .سرمربی آبی و اناری ها که از سه ماه قبل گفته بود
که در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد ،در دیدار مقابل
آالوس برای آخرین بار روی نیمکت بارسا نشست.
او که در اولین فصل حضورش در نوکمپ ،به سه گانه
رسیده بود ،این فصل را تنها با یک جام که کم اهمیتترین
آنها هم بود ،به پایان رساند؛ در حالی که در اللیگا رقابت
را به رئال واگذار کرد و در چمپیونزلیگ هم علیرغم ثبت
یکی از فراموش نشدنی ترین بازگشتهای تاریخ این
رقابتها ،در نهایت نتوانست از سد یوونتوس عبور کند.
اگر انریکه تصمیم به جدایی نمی گرفت ،مطمئنا با

قهرمانان منفور...

انتقادهای بسیار زیادی روبرو می شد اما در دیداری که
حکم مهمانی خداحافظی او را داشت ،کسب جام یک
خاطره شیرین را برای او و هواداران بارسا رقم زد.
اما برای سه مربی دیگر آرسن ونگر ،توماس توخل و
اونای امری ،داستان متفاوت است .ونگر پرحاشیه ترین
فصل حضورش در آرسنال را سپری کرد .با انتقادهای
بیسابقه هواداران و کمپین «ونگر برو» اما او که حاال تنها
یک ماه از قراردادش با آرسنال باقی مانده ،هیچ نشانه ای
از جدایی بروز نداده است.
قهرمانی در اف ای کاپ با پیروزی مقابل قهرمان مقتدر
لیگ برت ،چلسی و با نمایشی درخشان ،مطمئنا گروهی از
هواداران آرسنال را راضی کرده است اما بعید است همه
نتایج ناامیدکننده فصل اخیر ،از جمله شکست  2-10مقابل

بایرن در لیگ قهرمانان (در مجموع دو دیدار) را پاک کند.
چه اینکه دو قهرمانی قبلی آرسنال در سه فصل گذشته
هم نتوانسته بود از شدت اعتراضات هواداران این تیم کم
کند .ونگر برای راضی کردن همه هواداران تیمش به جام
بزرگتری نیاز دارد و اگر به حضورش در امیریتس ادامه
بدهد ،باید این کار را در همین فصل آینده انجام بدهد.
مانند اونای امری که قرار بود عالوه بر تکرار
دستاوردهای لورن بالن در رقابت های داخلی ،پاری سن
ژرمن را در چمپیونزلیگ هم به موفقیت برساند اما فصلی
سراسر ناکامی را پشت سر گذاشت .پاریسی ها بعد از چهار
قهرمانی پیاپی در لوشامپیونا ،این فصل رقابت قهرمانی را
به موناکو واگذار کردند و در چمپیونزلیگ هم با شکستی
تحقیرآمیز کنار رفتند.

فصل برای امری با فتح جام حذفی با پیروزی مقابل
تیم کوچک آنژه به پایان رسید اما از همین حاال می توان
پیش بینی کرد که برای فصل آینده ،مدیران پی اس
جی کوچکترین لغزشی را نخواهند بخشید؛ مثل آنچه در
دورتموند رخ داده است.
وقتی توماس توخل در تابستان  2015جانشین یورگن
کلوپ روی نیمکت زردها شد ،بسیاری منتظر یک تحول
اساسی در این تیم بودند اما فراز و فرود زردها در این دو
فصل به اندازه ای زیاد بود که آنها نه تنها نتوانستند به
رقیبی جدی برای بایرن مونیخ تبدیل شوند ،که حتی در
این فصل به سختی توانستند در رتبه سوم بوندس لیگا قرار
بگیرند.پس چندان عجیب نیست که زمزمه هایی در مورد
نارضایتی مدیران دورتموند از توخل شنیده می شود و گفته
می شود که ممکن است آنها مربی دیگری را جانشین او
کنند .هرچند نسبت به سه تیم دیگر ،برای زردها فتح جام
حذفی هم دستاورد قابل قبولی به حساب می اید (به ویژه
اینکه در نیمه نهایی بایرن را شکست دادند) اما مشخص
نیست که تا چه اندازه از حجم نارضایتی مدیران باشگاه از
توخل کم کند.

پایان دربی لندن با قهرمانی توپچیها در جام حذفی

تیم فوتبال آرسنال با پیروزی مقابل چلسی عنوان
قهرمانی رقابتهای جام حذفی باشگاههای انگلیس را
به خود اختصاص داد.
به گزارش روزنامه مستقل به نقل از فرهنگستان
فوتبال ،تیمهای فوتبال آرسنال و چلسی شنبه شب
دیدار فینال رقابتهای جام حذفی باشگاههای انگلیس
را در ورزشگاه ومبلی برگزار کردند که در پایان تیم
آرسنال  ۲بر یک پیروز شد.
آرسنال در نیمه نخست این بازی توسط الکسیس

سانچز ( )۵به گل رسید .این گل مورد اعتراض تیم
چلسی واقع بود چرا که ابتدا آفساید گرفته شد اما داور
پس از مشورت با کمک خود آن را پذیرفت.
در نیمه دوم این بازی تیم چلسی تالش کرد تا کار
را به تساوی بکشاند اما اخراج ویکتور موسس در دقیقه
 ۶۸کار را برای آبی پوشان سخت کرد با این حال
شاگردان کونته در دقیقه  ۷۶توسط دیه گو کاستا به
گل رسید.
این گل دوام زیادی نداشت و آرسنال در دقیقه ۷۹

آخرین جام برای انریکه
رکورد برای نیمار!

بارسلونا در دیدار فینال رقابت های کوپا دل ری
موفق شد با نتیجه  1-3آالوس را شکست بدهد تا
لوئیس انریکه با کسب یک جام دیگر از این تیم
جدا شود.
در این دیدار بازیکنان آالوس نمایش قابل قبولی
داشتند اما نتوانستند حریف ستاره های بارسا شوند
و در نهایت بازی را واگذار کردند .دو تیم بازی را
متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدایی بدون اینکه
موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد شود ،سپری
شد .مصدومیت خاویر ماسچرانو در دقیقه  ،11اولین
اتفاق جدی بازی بود که باعث شد تا انریکه اولین
تعویضش را انجام بدهد و آندره گومس را به بازی
بفرستد.
در ادامه بازیکنان بارسلونا ابتکار عمل را در دست
گرفتند و حمالت بیشتری روی دروازه حریف داشتند
اما دفاع فشرده آالوس مانع از ایجاد موقعیت روی
دروازه این تیم می شد .برتری بارسا ادامه پیدا کرد تا
اینکه در دقیقه  ،30ضربه دقیق مسی ،سرانجام قفل
دروازه حریف را باز کرد .روی پاس همکاری عالی
مسی و نیمار ،ستاره آرژانتینی با یک ضربه پای چپ
تماشایی ،توپ را به گوشه دروازه فرستاد .اما این
نتیجه تنها سه دقیقه پایدار بود و آالوس خیلی زود
کار را به تساوی کشید .روی یک ضربه ایستگاهی
بود که تئو هرناندس با یک ضربه تماشایی ،توپ
را دور از دستان سیله سن ،وارد دروازه بارسا کرد.
بعد از این گل بار دیگر آبی و اناری ها ابتکار عمل
را در دست گرفتند و حمالت خطرناکتری روی
دروازه حریف داشتند تا اینکه در دقیقه  45به گل
دوم رسیدند .روی پاس در عرض آندره گومس به
دهانه دروازه آالوس بود که نیمار با یک ضربه بغل

پا کار را تمام کرد.در حالی که به نظر می رسید
نیمه اول با همین نتیجه به پایان خواهد رسید،
بارسا در دومین دقیقه از وقت های تلف شده به
گل سوم رسید .روی حرکت عرضی عالی از مسی و
پاس او به پشت مدافع آالوس ،پاکو آلکاسر صاحب
موقعیت شد و با یک ضربه محکم کار را تمام کرد
تا نیمه اول با نتیجه  1-3به پایان برسد.در نیمه دوم
هم این بازیکنان بارسا بودند که ابتکار عمل را در
دست داشتند و در مقابل بازیکنان آالوس تالش
می کردند تا روی ضدحمالت گل های خورده را
جبران کنند اما در نهایت در این نیمه توپ دیگری
از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با همان نتیجه
نیمه اول به سود بارسا به پایان رسید .نیمار ،ستاره
بارسلونا شب گذشته با گلزنی در جریان پیروزی
 1-3تیمش حاال پس از پوشکاش به اولین بازیکنی
تبدیل شد که توانسته در سه فینال پیاپی کوپا دل
ری گلزنی کند.بارسا سال  2015موفق شد اتلتیک
بیلبائو را شکست دهد و سال  2016سویا را شکست
داد که در هر دو بازی نیمار موفق به گلزنی شده
بود .آنها شب گذشته سومین فینال پیاپی را پشت
سر میگذاشتند و بارسا با گل مسی از حریف جلو
بود که تئو هرناندس کار را به تساوی کشاند .با این
حال نیمار موفق به گلزنی شد تا تیمش از حریف
پیش بیفتد و در نهایت قهرمان جام حذفی یشود.
آخرین بازیکنی که موفق شده بود در  3فینال
پیاپی گلزنی کند ،فرنس پوشکاش ،اسطوره رئال
مادرید بود که بین سالهای  1960تا  1962موفق
به ثبت این رکورد شد .با این حال ،سپیدپوشان در
این مدت  2بار فینال را به اتلتیکو واگذار کردند ولی
در فینال آخر با شکست سویا قهرمان شدند.

توسط آرون رمزی به گل دوم خود رسید تا این بازی
را  ۲بر یک پیروز شود.
آرسنال در لیگ برتر رتبه خوبی نداشت و با ایستادن
در رده پنجم شانس حضور در لیگ قهرمانان را از
دست داده بود اما چلسی قهرمان زودهنگام لیگ
جزیره شد.فصل گذشته تیم منچستر یونایتد قهرمان
 FA Cupشد اما پیش از آن در دو سال متوالی این
آرسنال بود که عنوان قهرمانی جام حذفی را کسب
کرده بود.

قطر او قرار است راهی تایلند شود تا با یک باشگاه تایلندی
قرارداد امضا کند .فیصل الشمری ،مدیر باشگاه الشحانیه درباره
وضعیت پوالدی گفت :قرارداد پوالدی با الشحانیه به پایان رسید.
او پیشنهادهای زیادی خارج از لیگ قطر داشت و به نظرم با
یک تیم تایلندی به توافقات اولیه رسیده است .برای این بازیکن
آرزوی موفقیت میکنیم .او در الشحانیه عملکرد خوبی از خود
نشان داد.
بدین ترتیب دومین بازیکن ایرانی الشحانیه هم از این تیم جدا
شد زیرا پیش از این رحیم زهیوی ،مهاجم ملیپوش کشورمان از
این تیم جدا شده بود .مهرداد پوالدی ،مدافع سابق پرسپولیس ۳
فصل برای الشحانیه قطر بازی کرد و در این فصل هم باشگاه
قطری به دنبال تمدید قرارداد با او بود اما این مدافع ایرانی ترجیح
داد تجربه جدیدی را کسب کند.

پایان کار شاگردان پیروانی در جام جهانی

حذف تلخ جوانان با ویدئو چک!

در حالی که ملی پوشان ایران از حریف خود پیش بودند نتوانستند
از برتری خود استفاده کنند و با دو گلی که در نیمه دوم درون دروازه
خود دیدند ،از ادامه حضور در جام جهانی بازماندند .ملی پوشان جوان
کشورمان برای دومین بازی پیاپی موفق نشد از برتری خود استفاده
کند و به مانند دیدار برابر زامبیا بازهم در نیمه دوم اسیر حریف شد،
باختی که این بار ادامه حضور در جام جهانی را از ایران گرفت.
در دقیقه چهار ملی پوشان ایران و رضا شکاری به مانند بازی
قبلی باز هم خیلی زود موفق به گلزنی شدند ،ارسال شجاعی از
روی نقطه کرنر با ضربه سر زیبای شکاری دروازه پرتغالی ها را باز
کرد تا ملی پوشان ایران از حریف پیش بیفتند.
پنجاه دقیقه بعد ارسال پرتغالیها از روی نقطه کرنر با دفع ناقص
دروازه بان ایران به گونچاوز رسید و وی نیز با شوت فنی و زیبا

حکایت پیری مار و تدبیر او

آوردهاند که ماری پیر شد و توان شکار
کردن را از دست داد .از سرنوشت خود
اندوهگین شد ،که بدون توان شکار کردن،
چگونه میتوانم زندگی کنم؟ با آنکه
میدید که جوانی را نمیتوان بهدست آورد،
اما آرزو میکرد کهایکاش همین پیری نیز
ماندنی بود .پس به کنار چشمهای که در آن
قورباغههای بسیاری زندگی میکردند و یک
سلطان کامکار داشتند ،رفت و خود را مانند
افسردگان و اندوهزدگان نشان داد .قورباغهای
از او دلیل اندوهش را پرسید! مار گفت« :چرا
اندوهگین نباشم که زندهبودن من در شکار
کردن قورباغه بود ،اما امروز به یک بیماری
دچار شدهام که اگرهم قورباغهای شکار کنم،
نمیتوانم آن را نگهداشته و بخورم».
قورباغه پس از شنیدن این سخن به نزد
حاکم رفت و مژدهی این کار را به او داد.
سلطان مار را به نزد خود خواند و از او پرسید
که چرا دچار این بیماری شدهایی؟ مار گفت،
روزی میخواستم که یک قورباغه را شکار
کنم ،قورباغه گریخت و خود را به خانهی
زاهدی انداخت .من او را تا خانهی زاهد
دنبال کردم ،خانه تاریک بود و پس زاهد
هم در خانه نشسته بود.من انگشت پسر را
به گمان این که قورباغه است نیش زدم و
او مرد .زاهد نیز ،مرا نفرین کرد و از خدا
خواست تا خوار و کوچک شوم ،به گونهای
که سلطان قورباغهها بر پشت من نشیند و
من توان خوردن هیچ قورباغهای را نداشته
باشم .سلطان قورباغهها با شنیدن این سخن
خوشحال شد بر پشت مار نشست .سلطان با
آن کار خود را بزرگ و نیرومند میپنداشت و
بر دیگران فخر میفروخت.
پس از گذشت چند روز مار به سلطان
گفت« :زندگانی سلطان دراز باد ،مرا نیرویی
نیاز است که با آن زنده بمانم و در خدمت
به تو ،روزگار را سپری کنم ».سلطان گفت:
«درست میگویی ،هر روز دو قورباغه برایت
آماده میکنم که بخوری ».پس مار هر روز
دو قورباغه میخورد و چون در این کاری که
انجام میداد سودی میشناخت ،آن را دلیل
خواری خود نمیپنداشت.
کوتاه ورزشی

آکادمی کیا مغلوب بارسلونا شد و صعود کرد

تیم فوتبال آکادمی کیا روز شنبه با نتیجه دو بر صفر
مقابل بارسلونا شکست خورد اما این شکست مانع از
صعود آکادمی کیا به دور بعد نشد.تیم فوتبال آکادمی
کیا که برای شرکت در یک تونمنت دوستانه به سوئد
سفر کرده امروز با نتیجه دو بر صفر مقابل بارسلونا
شکست خورد اما این شکست مانع از صعود آکادمی
کیا به دور بعد نشد.
خواستگاری از گالدیاتور با لباس عروس!

سرباز فراری خبرساز فوتبال ایران به تایلند میرود

مهرداد پوالدی رسما از تیم الشحانیه جدا شد .مهرداد پوالدی
که از سال  2014و بعد از جام جهانی فوتبال به ایران نیامده
از تیم الشحانیه پس از سه فصل جدا شد .به نقل از الوکره

کلیله و دمنه

دروازه ایران را باز کرد .اما این پایان کار نبود و حمله پرتغالیها و
فشار آنها روی دروازه ایران باالخره ضربه نهایی را به ایران زد و
حرکت سیلوا بین مدافعان ایران با ضربه او ادامه یافت اما این شوت
پس از برخورد با نیما طاهری وارد دروازه ایران شد.
اتفاق ویژه :دو ویدئوچک سببساز حذف تیم فوتبال ایران از
جام جهانی جوانان شد .ویدئوچک اول پیش از گل دوم پرتغال و
روی خطای هند مدافع حریف اتفاق افتاد و داور رای به پنالتی خود
را برگرداند .ویدئوچک دوم نیز در بازی زامبیا مقابل کاستاریکا به گل
تساوی زامبیایی ها بعد از به ثمر رساندن و شادی گل تیم آفریقایی
اتفاق افتاد که داور اعالم به مردود بودن گل کرد .با این دو اتفاق
ایران تیم چهارم گروه سوم جام جهانی جوانان شد و از صعود به
دور بعد بازماند.

دختر چینی با در دست داشتن نوشته اش مبنی بر
اینکه از  12سالگی دوست داشتم با فرانچسکو توتی
ازدواج کنم در تمرین رمیها حاضر شد .در این تمرین
توتی غایب بود و بازیکنان و هم تیمیهای وی از این
دختر به گرمی استقبال کردند .این دختر به همراه یک
گروه چینی برای دیدن تمرین رم آمده بودند که این
دختر به نام « ژو رونگرونگ» مخفیانه لباس عروس
را پوشیده و رمیها را در یک شرایط غیر منتظره قرار
داد.

یک هندبالیست دیگر در اروپا

سجاد ندری ستاره بغل زن تیم ملی ایران و فصل
پیش باشگاه صنعت مس کرمان با عقد قراردادی
رسما به تیم بیکاز بیلدیسی پیوست .بیکاز از تیم های
خوب سوپرلیگ ترکیه به حساب می آید که فصل
قبل نیز در سوپر لیگ ترکیه به مقام دوم رسیده بود.
محسن باباصفری سنگربان تیم ملی ایران هم سال
گذشته را در تیم گزتپه ازمیر توپ می زد و با اضافه
شدن ندری به این لیگ تعداد لژیونرهای ایرانی در
این لیگ به دو رسید.

مجبور شدم علیه پرسپولیس حرف بزنم
گویا کنعانی زادگان از رفتن به استقالل پشیمان
شده و حسرت قهرمانی با پرسپولیس را می خورد.
او در مصاحبه با گل گفته یکی از اعضای کادر فنی
استقالل محبورش کرده که علیه پرسپولیس حرف
بزند .باید دید آیا کادر فنی استقالل به این حرفهای
کنعانی زادگان واکنش نشان می دهد یا خیر.

امامی فر :باید غرور از پرسپولیس
فاصله بگیرد
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :غرور کاذب
باید از مجموعه پرسپولیس دور شود و بازیکنان باید
از فضای مجازی فاصله بگیرند .امامی فر همچنین
اظهار داشت :این پرسپولیس برای قهرمانی آسیا بسته
نشده و برای گذر از مرحله حذفی باید از جان و دل
مایه بگذارد.

