
از کتاب رساله دلگشا اثر عبید زاکانی

کفش ترسا
كفش طلحك را از مسجد دزديده بودند و 

به دهليز كليسا انداخته.
خود  من  سبحان اهلل،  مي گفت:  طلحك   

مسلمانم و كفشم ترساست.
حرف صاحبخانه

دو مغني بر سر آهنگي نزاع مي كردند.
 هريك به ديگري مي گفت: تو به من گوش 
ده. صاحِب خانه از نزاع ايشان به ستوه آمد و 
گفت: اي خواجگان هر دو به من گوش دهيد.

 انزروت!
شخصي مي گفت: چشمم درد مي كند و با 

آيات و ادعيه مداوات مي نمايم.
بدان ها  نيز  انزروت  اندكي  گفت:  طلحك 

بيفزاي.
)انزروت: نوعی داروی گياهی برای تسکين 

درد مفاصل(
سجده ی چوب های سقف!

بود.  گرفته  كرايه  به  خانه اي  شخصي 
به  مي كرد.  صدا  بسيار  سقفش  چوب هاي 
خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد. 
ذكر خداوند  كه چوب هاي سقف  داد  پاسخ 

مي كنند.
ذكر  اين  مي ترسم  اما  است،  نيك  گفت:   

منجر به سجده شود.
کهنه مرده!

قزويني در حالت نزع افتاد. وصيت كرد كه 
در شهر پاره هاي كهنة پوسيده بطلبند و كفن 

او سازند.
 گفتند: غرض از اين چيست؟ 

گفت: تا چون منکر و نکير بيايند پندارند 
كه من مرده اي كهنه ام، زحمت من ندهند.

چوب به جای شمشیر!
خطيبي بر سر منبر به جاي شمشير چوب 
چرا  كه  پرسيدند  داشت.  دست  بر  دستي 

شمشير بر نگرفتي.
به  اين جماعت چه حاجت  با  مرا   گفت: 
اين  با  بکنند  خطائي  اگر  است.  شمشير 

چوبدستي مغزشان برآرم.

 
طنز گذر و نظر

برگی از تاریخ

mostagheldaily@gmail.com :ایمیل
تلفن: 22764796 نمابر: 26650883

نشانی: اختیاریه جنوبی، رازقی شمیرانی، کوچه رز، پالک 21
سازمان شهرستان ها : 88991927-88976881

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فریبا عباسی
سـردبیر: علی نظری

معاون اجرایی: امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی: امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگ و هنر: الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی : شهال منصوریه 

دبیر سرویس گوناگون: آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی: سعید قلیچی

دبیر سرویس بین الملل: نفیسه اهلل دادی
گرافیک و صفحه آرایی: عاطفه مجیدی 

ویراستار: پریا فردوس-امیرحسین نظری

www.mostaghelnewspaper.ir
@mostaghelnewspaper در آستان دوست 

چوب به جای شمشیر! جهان به روایت تصویر

صائب تبریزی

روزگار زندگانی را به غفلت مگذران
در بهاران مست و در فصل خزان دیوانه شو

خانه ای کز وی نیاساید ولی، دربسته به
پیش خواب آلودگان شیرینی افسانه شو

مهرآواز ایران

نخستین پیروزی جنگی ایران

محمدرضا دلفیه 
نتايج پژوهشی كه توسط محققين ايرانی انجام 
شده نشان می دهد كه طراحی و انجام تمرينات 
ناتوانی در  پيالتس، می تواند با كمك به كاهش 

بيماران، كيفيت زندگی آن ها را ارتقا دهد.
»ام اس«،  يا  اسکلروزيس  مولتي پل  بيماری 
در  عودكننده  و  مزمن  التهابي  اختالل  يك 
آسيب  سبب  كه  است  مركزي  اعصاب  سيستم 
حدود  ايران،  در  می گردد.  عصبی  سلول های  به 
40 الي 50 هزار نفر بيمار مبتال به اين بيماری 
وجود دارد. نشانه های باليني ام اس شامل مواردی 
اختالالت  فلجي،  درد،  لرزش،  ضعف،  همچون 
خواب و موارد ديگری می گردد كه هريك می تواند 
برای فرد بيمار مشکالت اجتماعی و شغلی ايجاد 
نمايد. در اين ميان، خستگي شايع ترين مشکل 
در مبتاليان به اين بيماری است كه باعث كاهش 

كيفيت زندگي آنان می گردد.
»ام اس«،  يا  اسکلروزيس  مولتي پل  بيماری 
در  عودكننده  و  مزمن  التهابي  اختالل  يك 
سيستم اعصاب مركزي است كه سبب آسيب به 
سلول های عصبی می گردد. در ايران، حدود 40 

الي 50 هزار نفر بيمار مبتال به اين بيماری وجود 
دارد.

براي جلوگيري از گسترش عالئم ام اس، يکی از 
مهم ترين راهکارها، استفاده از درمان های تکميلی 
نظير فعاليت های ورزشي است. تمرينات ورزشي 
خصوصاً از نوع هوازي، سبب كاهش توانايی هايی 
كه وابسته به سيستم عصبي مركزي هستند شده 
و همچنين موجب بهبود و پيشرفت شاخص  هاي 

كيفيت زندگي مي گردند.

از  ايرانی  پژوهشگران  از  رابطه گروهی  اين  در 
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و دانشگاه علوم 
تبريز،  رضای  امام  درماني  خدماتي  و  پزشکي 
مطالعه ای را انجام داده اند كه در آن تأثير ورزش 
حركتي  ناتواني  خستگي،  بر  »پيالتس«  جذاب 
به  مبتال  زن  بيماران  عضالني  انعطاف پذيری  و 

مولتيپل اسکلروزيس بررسی شده است.
موردتوجه  ويژه ای  به طور  امروزه  كه  پيالتس 
فيزيوتراپ ها قرار گرفته، يك نوع تمرين ورزشی 

است كه به منظور تصحيح وضعيت بدن و اغلب 
به صورت خوابيده انجام می شود.

بيماري  به  مبتال  زن   34 تحقيق،  اين  در 
انجمن  اعضای  بين  از  اسکلروزيس  مولتيپل 
آذربايجان  استان  اسکلروزيس  مولتيپل  بيماران 
شرقي در شهر تبريز و با ميانگين سني31 سال 
كه از لحاظ وزن و شاخص توده بدني در شرايط 

مناسبی بودند، وارد مطالعه گرديدند.
پژوهش گران با استناد به نتايج پژوهش خود، 
ورزشی  تمرينات  انجام  كه  داشته اند  اظهار 
پيالتس از طريق بهبود خستگي و ناتواني حركتي 
عضالني،  انعطاف پذيری  ايجاد  با  همچنين  و 
باعث بهبود كيفيت زندگی بيماران زن مبتال به 
مولتيپل اسکلروزيس می گردد. بنابراين، تمرينات 
پيالتس می توانند به عنوان روشي مطمئن، مهم 
و غيرتهاجمي براي درمان بيماران مذكور به كار 

گرفته شود.
صورت  به  فوق  مطالعه  نتايج  است  قابل ذكر 
»مديريت  نشريه  در  پژوهشی  علمی  مقاله ای 
ارتقای سالمت« وابسته به انجمن علمی پرستاری 

ايران به چاپ رسيده است.

فوالد  گسترش  كه  سه امتيازی  به  توجه  با 
استقالل  حساب  به  كه  يك امتيازی  و  گرفته 
در  تهران  استقالل  شد،  واريز  خوزستان 

هفتم  هفته  پايان 
است  قعرنشين  قطعا 
از  پس  منصوريان  و 
تيم  اين  دادن  تحويل 
چنين  در  30ميلياردی 
و  ساعت  يك  جايگاهی 
خبری  نشست  در  نيم 
خودش  از  دفاع  به 

پرداخت!
آهن  ذوب  با  بازی 
پيش،  فصل  خالف  بر 
را  منصوريان  نتوانست 
بار  آخرين  برای  او،  و  دهد  نجات  تيغ  لبه  از 

سرمربی استقالل بود.

آهن،  ذوب  و  استقالل  بازی  پايان  از  پس 
قابل  اتفاقی  منصوريان  اخراج  يا  بركناری 
اخراج  از  قبل  منصوريان  بود.  بينی  پيش 
توسط باشگاه، در كنفرانس مطبوعاتی استعفا 
او  جانشين  انتخاب  منتظر  همه  حاال،  و  كرد 
هستند.  خارجی  و  داخلی  گزينه های  بين  از 
تلخ در دفاع، حمله  يادگار  با سه  منصوريان، 

و جدول رده بندی استقالل را ترک می كند.
تيم او با ۲ گل زده در هفت بازی، بدترين 
خط حمله ليگ برتر است. آن هم در شرايطی 
كه در كنار ذوب آهن، يك بازی بيشتر از ساير 
برای  فصل،  اين  منصوريان  تيم  دارد.  تيم ها 

زدن هر گل 3،5 بازی زمان الزم داشت!
استقالل در 5 مسابقه اخير و بيش از يك ماه 

را  دروازه اش  نتوانسته  بازی  گذشته، در هيچ 
در  آن ها  كلين شيت  آخرين  دارد.  نگه  بسته 
ورزشگاه آزادی و مقابل تراكتورسازی بدست 
پديده،  سايپا،  از  آن  از  پس  استقالل  آمد. 
پارس جم و ذوب آهن در ليگ برتر و گل گهر 

در جام حذفی گل خورد.
بدتر از همه، اينکه استقالل خوزستان فردا 
از  باالتر  هم  سپيدرود  مقابل  مساوی  يك  با 
استقالل قرار می گيرد و منصوريان، تيمش را 
در منطقه سقوط تحويل مربی بعدی می دهد. 
اوضاع  فوالد،  گسترش  برد  صورت  در  البته 
اولين  برای  استقالل  و  شد  خواهد  هم  بدتر 
را  آخر  رده  در  قرارگرفتن  برتر،  ليگ  در  بار 

تجربه می كند. 

یکی از دالیل اصلی افت در دو هفته اخیر غرور 
بیش از حد بازیکنان پرسپولیس است؛ تیمی که به 
بازیکنان  آسیا  تیم  چهار  به  با صعود  می رسد  نظر 
ایرانی  حریفان  و  شدند  مغرور  نسبتا  هم  تیم  این 
حریفان  گرفتن  دست کم  و  گرفتند  دست کم  را 
ارزش شده است. با  امتیازی  از دست دادن  باعث 

داشته  لیگ  در  خوبی  شروع  پرسپولیس  هرچند 
ندیده  را  برد  لیگ رنگ  در  اخیر  در دو هفته  ولی 
و این مسئله کم کم باعث نگرانی در بین هواداران 
اما بازیکنان پرسپولیس باید بدانند  تیم شده است 
رسیده  برتری  به  االهلی  مقابل  تیم  این  گرچه 
اندازه  همان  به  اما  است  آسیا  برتر  تیم   ۴ جزء  و 
این  به  نباید  و  زیاد شده  تیم  این  از  انتظارات هم 

راحتی امتیاز از دست بدهند. حاال باید این بازیکنان 
بالفاصله خود را برای بازی حساس مقابل الهالل 
آماده کنند و ادامه افت در این مقطع فصل برای 
این تیم می تواند گران تمام شود و آرزوی قهرمانی 
این تیم در آسیا را به یأس تبدیل کند. حضور یک 
روان شناس هم قبل از بازی با الهالل ضروری به 
نظر می رسد چرا که این تیم مشکل فنی ندارد فقط 
حضور  دلیل  به  حدی  تا  که  روانی  روحی  مسئله 
در رقابت های مختلف طبیعی به نظر می رسد ولی 
انگیزه  روی  می تواند  به خوبی  روان شناس  یک 
بازیکنان کار کند و میل برد نزد بازیکنان همچنان 
این صورت  پیدا کند که در  افزایش  پرسپولیس  در 
می توان به برد پرسپولیس مقابل الهالل امیدوار شد.

با پیالتس به جنگ ام اس بروید

سقوط علیمنصور از روی پله ی آخر جدول

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

شرِق  از  خورشیدی  روزی  چنین  در  پیش  سال ها 
دور، از دیار خراسان، در عالم هنر طلوع کرد و در 
»آستان جانان« خوش درخشید، »ساز قصه گو«یش 
فراِز »گنبد مینا«، »مرِغ خوش  بر  را کوک کرد و 
ولی  می دانند  »سرِّعشق«  که  شد  مردمی  خوانِ« 

اسیر ظلمِت زمانه گشته اند...
و او در این »غوغای عشق بازان« »همنوا با بم«، 
سکوت،  »شب،  دل  در  مردم  آتش«ین  »زبان 
او  تا هنگامه ای که »زمستان است«  کویر« شد و 
»چاووش« خواِن »دلشدگان« خواهد بود تا »سرو 
چمان«مان »خون جوانان وطن« را به مقصود غایی 

برساند...
و در چنین روزی است که »مرغ سحر«، »آهنِگ 

وفا« سر خواهد داد... به امید آن روز...
خسرِو آواز ایران، عزیز مهربان و خوش الحان، استاد 

شجریان، تولدت مبارک.
همیشه  می شود  آغاز  تو  مهر  با  هرسال  مهرمان 

سالمت باشی.
آدمی مگر می تواند بدون لفظ استاد خطابتان نماید؟ 
این  و  می یابد  شکوه  شما  نام  از  استادی  که  حقا 
به  ارزش می دهد  »محمدرضا شجریان« است که 
کالم و جان کالم را بدل به اعتبار موسیقی و آواز 
ایران می نماید. استاد صدایتان پاره ای از بهشت است 
و چه دل ها را که از جا نکنده و چه اشک ها که با 
شنیدنش گونه ها را نم دار نکرده است. استاد گران قدر 
شما اعتبار مهرید وقتی که پاییز با جشن میالد شما 
افتخار  به وجودتان  آواز جهان  تاریخ  آغاز می شود. 
زمزمه  را  نامتان  غرور  با  ایرانی ها  ما  و  می نماید 

می کنیم و آوازتان را فریاد می زنیم...

چنان که هوشنگ ابتهاج شاعر پیشکسوت کشورمان 
شعری را در وصف شما سرودی سر داده است الیق 

اسطوره ای همچون شما که:
قدسیان می دمند نای ترا

تا خدا بشنود نوای ترا
آسمان پهن کرده گوش که باز

بشنود بانگ ربنای ترا

بامداد روز یکم مهرماه سال ۱۳۵۹ درحالی که بیش از ۱۰ 
با  ایران نمی گذشت،  ساعت از هجوم هواپیماهای عراق به 
ابالغ رمز »کمان ۹۹« به پایگاه های هوایی، عملیات آغاز شد.

عملیات سایه البرز )کمان ۹۹( بعد از عملیات انتقام )نخستین 
پاسخ تنها دو ساعت بعد از حمله رسمی عراق به ایران(، این 
عملیات اولین عملیات هوایی گسترده ای بود که توسط نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از حمله عراق به 

ایران انجام گرفت. 
پایگاه بوشهر که تا به آن روز پرواز ۴۰ فروند فانتوم را با هم 
تجربه نکرده بود، آماده بود. هواپیماها بر روی باند پرواز قرار 
گرفتند و یکی پس از دیگری در دل آسمان جای گرفتند. 
بعد از سوختگیری هوایی، به سمت اهداف حرکت کردند. در 
آسمان بغداد به خاطر این که این اولین عملیات بزرگ نیروی 
هوایی بود، ناهماهنگی به وجود آمده بود. به شکلی که وقتی 
هواپیماهای پایگاه بوشهر به آن جا رسیدند، هواپیماهای دیگر 
با  ایرانی  خلبانان  که  بودند  بمباران  درحال  باالتر  ارتفاع  از 
مانورهایی خود را در امان نگاه داشته و اهداف مورد نظر را 

بمباران کردند.
اف-۴  و  اف-۵  بمب افکن های  جنگنده  از  عملیات  این  در 
برای بمباران و شکاری-رهگیرهای اف-۱۴ برای محافظت 
از هواپیماها و بوئینگ ۷۴۷ و بوئینگ ۷۰۷ برای سوخت رسانی 
و سی-۱۳۰هرکولس برای جمع آوری اطالعات الکترونیکی 

برای مشخص کردن محل پایگاه های موشکی استفاده شد.
موج دوم حمالت آغاز شد. پایگاه تهران حمله ای دیگر را آغاز 
نمود که بر اساس آن هشت فروند فانتوم هر کدام به ۶ بمب 
و  مسلح شدند  راداری  موشک های  و  بمب  MK82، چهار 
به همراه یک فروند فانتوم شناسایی به قصد بمباران پایگاه 
هوایی الرشید در جنوب بغداد و فرودگاه بین المللی بغداد به 
پرواز درآمدند.  قبل از ورود به خاک عراق، فانتوم ها به دو دسته 
تقسیم شدند و با کم کردن ارتفاع از مرز گذشتند و وارد خاک 
عراق شدند. وقتی به بغداد رسیدند، پدافند عراق که از حمله 
آگاه شده بود، آسمان بغداد را به گلوله گرفته بودند و دودهای 
ناشی از آن آسمان را پوشانده بود. خلبانان نیروی هوایی به 
سمت اهداف خود در پایگاه الرشید و فرودگاه بغداد شیرجه 
رفتند و تمام بمب های خود را بر روی اهداف ریختند که در 
نتیجه آن باند فرودگاه، ساختمان های آن و ماشین آالتی که در 

آن قرار داشت، تقریباً منهدم شد.
ایران  هوایی  نیروی  تاریخ  عملیات  بزرگ ترین   ۹۹ کمان 
و عملیاتی موفق بود و باعث برتری هوایی ارتش ایران در 

ماه های آغازین جنگ شد

تلگرام: 09331377742

قرارداد نجومی رئال
 با هواپیمایی امارات

سلطانی فر: طرفدار تیم ملی ام

جریمه سه و پنج میلیونی 
برای مربیان لیگ برتر!

بیرانوند، داداش اشتباه می زنی!

بحران روحی در پرسپولیس

کوتاه ورزشی

يونايتد  با  نزديکی  بسيار  رقابت  در  كه  رئالی ها 
دررابطه با رقم دريافتی هستند، منتظر پايان قرارداد 
قبلی نشدند و قرارداد جديدی با هواپيمايی اميريتس 
امضا كردند كه طی آن، رئال ساالنه 70 ميليون يورو 
از اين شركت هواپيمايی دريافت خواهد كرد. طبق 
اين قرارداد، رئال رقم دريافتی خود را 3 برابر كرده كه 
حاال از كمپانی شورولت كه ساالنه 6۲ ميليون يورو به 

يونايتد پرداخت می كند، نيز بيشتر است.

به  هيچ گرايشی  كرد  عالم  ورزش و جوانان  وزير 
و  ندارد  پرسپوليس  و  استقالل  تيم  دو  از  هيچ يك 
تنها وظيفه او كمك به رشد ارتقا هر دو تيم است. 
حل مسائل و مشکالت اين دو تيم برايم مهم است 
اين دو تيم هميشه در  به گونه ای حل شود كه  كه 
وضعيت خوبی قرار داشته و پيروزی های خوبی به ويژه 
در مرزهای بين المللی كسب كنند كه باعث عزت و 
افتخار ما شوند. وظيفه من كمك به ارتقا و رشد هر دو 

تيم سرخابی است.

هر  گفت:  ليگ  سازمان  مسابقات  كميته  رئيس 
سرمربی كه در نشست های قبل و بعد از بازی ها غيبت 
كند، بار اول سه ميليون تومان و در دفعات بعدی پنج 
ميليون تومان جريمه خواهد شد. فتاحی در مورد اينکه 
مبلغ اين جريمه در مقابل قراردادهای سرمربيان در 
ليگ برتر رقم بااليی نيست و آيا اين جرايم بازدارنده 
هستند يا خير گفت: باالخره اين مبالغ بر اساس جرايم 
AFC و فيفا تعيين شده و تقريباً معادل همان مبالغ 

است.

در  نکرده  درک  هنوز  ظاهرا  پرسپوليس  دروازه بان 
سال جام جهانی بايد بهترين عمل كرد را داشته باشد، 
نه اينکه مدام اشتباه كند. او در ديدار ايران و سوريه 
عمل كرد خوبی نداشت و در مقابل سپاهان هم به شکل 
عجيبی گل دوم را از حريف خورد. در سال جام جهانی 
تمام بازيکنان تالش می كنند در بهترين فرم ممکن 
باشند. آن ها تمرينات خود را دوچندان می كنند و اين 
به  همه  بين  تنگاتنگی  رقابت  می شود  باعث  مسئله 
وجود بيايد. منتهی بيرانوند نمونه بارز آن جمله طنزی 
را اجرا می كند كه می گويند: »داداش اشتباه می زنی!« 
او به جای پيش رفت، پس رفت داشته و احتماال خبر 
ندارد عليرضا حقيقی و حامد لك برای دروازه تيم ملی 

چه نقشه هايی كشيده اند.

AP ، 21 سپتامبر 2017
مواجهه ی وزیر امور خارجه انگلستان، بوریس 

جانسون، با  فیلیپ هاموند، رییس خزانه داری سلطنتی 
انگلیس در پارکینگ، پس از جلسه با ترزا می به منظور  

هماهنگی در سخنرانی فلورانس برکسیت.

The Guardian ، 21 سپتامبر 2017
تالش برای امداد و نجات بعد از زلزله 7.1 

ریشتری در مکزیکی همچنان ادامه دارد. این 
زمین لرزه ساختمان های سراسر پایتخت مکزیک 

را پایین آورده است.

AFP  )خبرگزاری فرانسه( ، 21 سپتامبر 2017
فعاالن سیاسی در فیلیپین، طی اعتراضات خیابانی 

در محکومیت قتل های جنگی بر سر مواد مخدر، تصویر 
رئیس جمهور، رودریگو دووتره را سوزاندند.


