
جاودان  اثر  دلگشا  رساله  از  برگرفته 
عبید زاکانی

 
 خواص نام آدم و حوا 

واعظی بر منبر می گفت: هر كه نام آدم و 
حوا نوشته در خانه آویزد، شیطان بدان خانه 

درنیاید. 
طلحك از پای منبر برخاست و گفت: موالنا 
شیطان در بهشت در جوار خانه به نزد ایشان 
رفت و بفریفت، چگونه می شود كه در خانه 

ما از اسم ایشان پرهیز كند؟ 
 قسم دروغ 

را  طایفه  كدام  كه  پرسیدند  را  شیطان 
دوست داری؟ گفت: دالالن را. گفتند:  چرا؟ 

گفت: از بهر آن كه من به سخن دروغ از 
ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز 

بدان افزودند. 
 اگر می توانستم

مست  مردی  به  شب  )پاسبانان(  عسسان 
رسیدند، بگرفتند كه برخیز تا به زندانت بریم. 
به  رفت،  توانستمی  راه  به  من  اگر  گفت: 

خانه خود رفتمی. 
 بیا پایین

بر  او را دید  اعرابی را پیش خلیفه بردند. 
تخت نشسته، دیگران در زیرایستاده، گفت: 

السالم علیك یا اهلل. 
گفت: من اهلل نیستم. 

گفت : یا جبرئیل. 
گفت: من جبرئیل نیستم. 

پس  نیستی،  جبرئیل  نیستی،  اهلل  گفت: 
چرا بر آن باال رفته تنها نشسته ای؟ تو نیز به 

زیرآی و در میان مردمان بنشین.
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در آستان دوست 

قسم دروغ جهان به روایت تصویر

فخرالدین عراقی

عشق سیمرغ است، کورا دام نیست
در دو عالم زو نشان و نام نیست

پی به کوی او همانا کس نبرد
کاندر آن صحرا نشان گام نیست

شروعی متفاوت از آقای وزیر

نواحی دوست داشتنی  از  نراق، یکی  تاریخی  و  زیبا  شهر 
جهت  سه  از  که  است  مرکزی  استان  در  دیدنی  بسیار  و 
گرداگرد آن را کوه فراگرفته است. همین امر از مهم ترین 
دالیل برخورداری این شهر کهن از آب و هوایی مطلوب و 
دلچسب است که در کنار آثار تاریخی و دیدنی های طبیعی، 
کشور،  مرکز  در  گردشگری  جاذبه های  از  یکی  به  را  آن 
تبدیل ساخته است. باستان شناسان، قدمتی بالغ بر ۲ هزار 
سال را برای شهر نراق تخمین زده اند که در خود خانه های 
قدیمی، آب انبار ها، مساجد، امام زاده ها، بناها و آثار تاریخی 
متعددی را در کنار جاذبه های فوق العاده ی طبیعی از جمله 
است.  داده  جای  دیدنی   کوه های  و  چشمه  غار،  آبشارها، 
درواقع می توان در این شهر، جاذبه های مختلفی را مطابق 

با هرسلیقه ای، یافت. 
1. قلعه اُل )قلعه جنیان(

یکی از جاذبه های طبیعی در نراق، قلعه ای است کهن که 
در »کوه اُل« و در دهانه ی غاری که در ارتفاع ۷۰۰ متری 
محلی  مردم  بین  در  است.  شده  واقع  دارد،  قرار  کوه  این 
این غار، به نام »قلعه ی اُل«، شهرت یافته است که باالی 
مزرعه ی شریف آباد و بر صخره ها قرار گرفته است. قلعه ال 
یکی از دژهای غیرقابل نفوذ با تنها یک راه ورودی است که 

در نوع خود منحصربه فرد است. حضور تنها یک راه ورودی 
به غار که آن هم بسیار سخت و دشوار است، از ویژگی های 
بارز آن به شمار می رود که بیانگر غیر قابل تسخیر بودن 
دژ است. این قلعه در بین مردم محلی به »قلعه ی جنیان« 
نیز شهرت دارد؛ چراکه طبق افسانه ها و حکایات تاریخی، 

جنیان در این قلعه حضور داشته اند.
2. کاروان سرای شمس السلطنه نراق

شهرستان  در  تاریخی  گردشگری  جاذبه های  از  یکی 
بر  بالغ  آن  قدمت  احتماال  که  کهن  است  عمارتی  نراق، 
این  نام  شمس السلطنه«  »کاروان سرای  است.  سال   ۱۵۰
احداث  قاجاریان  حکومت  زمان  در  که  است  ملی  میراث 
زیباترین  از  یکی  کاروان سرای شمس السلطنه،  است.  شده 
محمد  »حاج  از  نیابت  به  که  است  نراق  تاریخی  عمارات 
این  است.  شده  ساخته  خان«  »حاجی  به  مشهور  نراقی« 
نگهداری  یکی جهت  طبقه  دو  از  متشکل  ایران کهن  اثر 
چهارپایان و دیگری برای اسکان و جهت استراحت تاجران 
است. راسته بازار، چهار سوق و تاجرسرا یا معاون الممالک به 
همراه کاروان سرا، مجموعه ی زیبا و کم نظیر شمس السلطنه 
را تشکیل می دهد که به عنوان میراث ملی به ثبت رسیده 

است.

3. غار چال  نخجیر نراق
در فاصله ی ۱۰ کیلومتری از شمال شرق مسیر دلیجان 
به نراق، یکی از جاذبه های گردشگری طبیعی در دل کوه 
نخجیر« شهرت  به »غار چال   است که  گرفته  قرار  تخت 
به دوران سوم  را  این غار کهن  دارد. زمین شناسان قدمت 
بالغ بر  زمین شناسی نسبت داده و آن را که دارای عمری 
کمیاب  و  نادر  پدیده های  از  یکی  است،  سال  میلیون   ۷۰
با  ارزشمند  پدیده ی  این  دهانه ی  کرده اند.  معرفی  جهان 
در  و  دارد  قرار  دریا  سطح  از  متری   ۱۶۶۰ حدود  ارتفاعی 
سال ۱۳۶۸ توسط گروهی از کوهنوردان کشور کشف شد. 
این غار دارای دهانه ی اصلی با ۱۰ متر عرض، بین ۱۰ تا 
۴۰ متر ارتفاع و یک شاخه ی اصلی و چند شاخه ی فرعی 
است که تا کنون ۴ کیلومتر از غار کاوش و شناسایی شده 
است. حضور یک دریاچه در قسمت انتهایی غار با دیواره، 
پیرامون آن را سنگ های  سقف و پیکره های مرموزی که 
عجیب و شگفت انگیز احاطه کرده است، زیبایی مثال زدنی و 
چشم گیری به غار بخشیده است که در کنار تهویه ی طبیعی 
هوای داخلی آن در فصل های تابستان و زمستان که خود از 
شگفتی های غار محسوب می شود، یکی از مکان های جالب 

و دوست داشتنی برای جذب گردشگر خواهد بود.

4. بازار قدیمی نراق
»بازار قدیمی نراق« یکی دیگر از جاذبه های گردشگری 
 ۱۳ قرن  به  آن  قدمت  که  است  کهن  شهرستان  این  در 
این  دیگر  نام  شمس السلطنه«  »بازار  بازمی گردد.  هجری 
زیباترین  از  یکی  زمره ی  در  است که  تاریخی  مجموعه ی 
آثار تاریخی استان مرکزی، قرار گرفته است. معماری انجام 
شده در این بنا دارای زیبایی و ظرافت مثال زدنی است که 
می توان آن را در حجره ها با درب های چوبی و کنده کاری 
شده، تیمچه ها، سقف  های گنبدی شکل، دیوارهای آجری 
بازار  این  همچنین  کرد.  مشاهده  آجری  ضربی  سقف  و 
سبک  نیز  و  تاریخی  هویت  و  قدمت  دلیل  به  سرپوشیده 
معماری اش، بسیار ارزشمند است که همچنان پررونق و از 

مراکز مهم تجاری در نراق شناخته می شود.
5. آبشار دره آبشتا

»آبشار دره آبشتا«، یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی 
در شهرستان نراق است که در فاصله ی ۵ کیلومتری از 

شمال غربی این شهرستان قرار گرفته است. »گیسو« نام 
دیگر این آبشار زیبا است که به دلیل رشد گیاهی به نام 

»پرسیوشان« به این نام شهرت یافته است. بازدید از آبشار 
دره آبشتا برای عالقه مندان به طبیعت بسیار دل نشین 

خواهد بود.

پیشنهادآخر هفته : سفر به نراق

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

وقتی که هیاهوی رای اعتماد فرو نشست و گالبی خوراِن 
سوی  رفت  هرکسی  یافت،  پایان  مجلس  البی گران 
خودش و احتماال تازه وزیران کابینه ی تدبیر هم –البته به 
جز آن یک دانه ی بی طرف و بی البی- رفتند تا بر صندلی 
وزارت تکیه زنند و تا چهارسال عنان تصمیمات کالن 

مملکت را در دست بگیرند.
در این میانه اما وزیر ارشاد نگذاشت جایش روی صندلی 
گرم شود و شبانه بدون تشریفات رایج راه افتاد و به سمت 
یک مسجد تاریخی رفت تا روز جهانی مسجد و شب 
امام جواد و نخستین گام وزارتش را محکم و  شهادت 
در  گذشته  شب  صالحی  سیدعباس  بردارد.  متفاوت 
دیداِر  این  در  و  یافت  وزیر حضور  عیسی  میرزا  مسجد 
هماهنگ نشده که بدون تشریفات رسمی و اداری انجام 
گرفت، با امام جماعت و اهالی مسجد به گفت وگو نشست. 
خودش  تخصصی  حوزه ی  در  آن قدر  صالحی  دکتر 
دانشمند هست که بی فکر و منطق این مسجد را انتخاب 
»میرزاعیسی خان  بانی اش،  که  مسجدی  باشد،  نکرده 
بی خردی  زمانه ی  روشنفکراِن  معدود  از  مردی  وزیر« 
خواست  نجم آبادی«  »هادی  شیخ  آیت اهلل  از  او  بود 
بیمارستانی بسازد و وقف کند و ثلث اموالش را هم به 
این کار اختصاص داد. این مسجد قدیمی خیابان وحدت 
خیابان »بهشت« هم  روبه روی  اسالمی)شاهپور سابق( 
البته وقتی سال ۱۲۹۵هجری قمری  او است که  وقف 
ساخته شد به تدبیر میرزاعیسی  یک مدرسه علمیه هم در 
دل آن ایجاد شد مدرسه ای که دیگر خبری از آن نیست. 
صالحی خوب می داند حضور در مسجدی که مدرسه اش با 
خاک یکی شده، مسئولیتش را دوچندان می کند. او خوب 
می داند مسجد و مدرسه دو رکن اساسی فرهنگ سازی در 
عصر میرزاعیسی بوده و حاال مسئولیت برافراشتن پرچمش 
در دستان اوست. فرهنگی که زمانی تنها راه تبلیغش منبر 
و کتاب بود حاال نیاز به تقویت از راه های نوین دارد. سینما، 
تئاتر و روزنامه، کتاب و ... باید بیایند و کنار مسجد قرار 
بگیرند و از همه شان حمایت کرد نه فقط چسبید به یکی 
و بقیه را رها کرد تا مثل مدرسه ی وقف میرزا عیسی جز 
خاک از آن باقی نماند.  نکته ی دیگر اینکه سمت داشتن 
میرزا عیسی  در دربار باعث نشد که از فکر مردم غافل شود، 
حال باید دید وزیری که شب نخست وزارتش را با حضور 
در مسجدی که یادگار یکی از مردمی ترین و خیرخواه ترین 
مسئولین تاریخ ایران زمین است آغاز نموده آیا می تواند 
زمانی  که صال دادند که برخیزید نام نیکویی همچون میرزا 

عیسی از خود به یادگار بگذارد یا خیر؟

تلگرام: 09331377742

Bloomberg  ، 21 آگوست 2017
پس از حدود یک قرن خورشیدگرفتگی کامل 

در آمریکا اتفاق افتاد این خورشید گرفتگی از 14 
ایالت آمریکا قابل مشاهده بود این پدیده در نوار 

جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل 
مشاهده بود که میلیون ها نفر در این کشور شاهد 
این پدیده طبیعی بودند و رسانه های آمریکایی به 

انتشار تصاویر بسیاری از این رخداد پرداختند.

China Daily ، 22 آگوست 2017
آخرین برخورد نیروی دریایی ایاالت متحده با کشتی 
باری سنگاپور باعث نگرانی های امنیتی در منطقه شده 

است. پکن در روز دوشنبه پس از برخورد موشکی هدایت 
شونده ی نیروی دریایی ایاالت متحده با یک کشتی 

تجاری در نزدیکی سنگاپور در مورد تهدیدات و خطرات 
پنهان برای امنیت ناوبری در دریای چین هشدار داد.

USA Today ، 21 آگوست 2017
مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا در شرایط 

پرتنش برگزارشد. در این مانور آتش نشانان 
با کمک نیروهای آمریکایی در تمرینات ضد 

تروریسم و نیز تمرین آزادی Ulchi درمرکز 
نمایشگاه بین المللی کره در گویانگ، شمال 

سئول، شرکت کردند. کره جنوبی به شدت نگران 
رفتارهای پرخطر کره شمالی است.

ملی پوشی که نقره داغ شد

مرگ ورزشکار در جوانی

انتخاب سرمربی
 تیم ملی ژیمناستیک هنری

مرگ غم انگیز در مسابقات کشتی پیشکسوتان

 تراژدی قهرمانی که روی تشک خاک شد...

کوتاه ورزشی

فوتبال  كنفدراسیون  انضباطی  كمیته 
انضباطی  آرای  جدیدترین   )AFC( آسیا 
فرهاد  اساس  این  بر  كه  كرد  منتشر  را  خود 
فوتسال  تیم  ایرانی  بازیکن  روزبهانی،  توكلی 
جریان  در  بی احترامی  دلیل  به  الوسط  نفت 
در  ویتنام  سوی نام  تای  برابر  تیم  این  بازی 
آسیا  باشگاه های  قهرمانی  فوتسال  رقابت های 
زیر  و  توهین آمیز  الفاظ  از  استفاده  و   2017
پس  مصاحبه  در  داور  صالحیت  بردن  سوال 
از بازی به پرداخت 5 هزار دالر آمریکا جریمه 

نقدی محکوم شد.

 2004 المپیك  در  رضازاده  حسین  رقیب 
خبر  این  درگذشت.  جهان  سابق  قهرمان  و 
به  بزرگی  شوک  شد  منتشر  گذشته  روز  كه 
چوالكوف  ولیچکو  بود.   برداری  وزنه  دنیای 
جان  سالگی   ۳5 سن  در  دیروز  بلغارستانی 
خود را از دست داد. خانواده این وزنه بردار به 
اخیرا  او  كه  كردند  اعالم  محلی  روزنامه های 
است. چوالكوف  رنج می برده  قلبی  از مشکل 

چهار سال نیز به دلیل دوپینگ محروم بود.

زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیك، 
سرپرست  سمت  به  را  خیرخواه  رضا  حکمی  در 
سرمربیگری تیم ملی ژیمناستیك هنری تا مسابقات 

آسیایی جاكارتا منصوب كرد.
تحت  است  امید  است؛  آمده  نام برده  حکم  در   
ملی  تیم  شایسته  هدایت  و  منان  ایزد  توجهات 
برنامه  با  آسیایی  مهم  رویداد  این  در  بزرگساالن 
ریزی منسجم و علمی و كمك گرفتن از ظرفیت های 
عالقمند و مستعد كشور ، شاهد توفیقات ورزشکاران 

در عرصه های بین المللی باشیم.

ناگهان تمام کرد!  قهرمان فن خورد و 
هیچ کس باورش نمی شد. او که یک عمر 
پشت حریفان را به خاک می مالید به ناگاه 
مرگ وسط زمین کشتی به سراغش آمد 
او را در خاک خوابانید. درگذشت یک  و 
پیشکسوت کشتی روی تشک صحنه های 
زد.  رقم  رشته  این  اهالی  برای  را  تلخی 
وقتی دیروز چهره های قدیمی کشتی در 
رقابتی  در  تا  شدند  جمع  هم  دور  تبریز 
بگیرند،  قرار  یکدیگر  مقابل  نسبتا جدی 
ساعت  چند  کرد  نمی  فکر  کس  هیچ 
شک  بدون  شوند.  پوش  سیاه  همه  بعد 
تلخ ترین اتفاقات تاریخ ورزش با درگذشت 
و  داده  میادین رخ  چهره های ورزشی در 
این بار این اتفاق باور نکردنی برای کشتی 

گیر مسن ایرانی رخ داد. 

برابر  گیالن  استان  از  نیک نژاد  حسین 
رده سنی ۵۵- در  اصفهانی خود  حریف 

۶۰ سال روی تشک رفت و هنگامی که 
حریف او فنی را در کنار تشک اجرا کرد 
و نیک نژاد در وضعیت خاک قرار گرفت، 
دیگر خبری از ایستادن کشتی گیر گیالنی 
به  ادامه مسابقه  به هوای  نبود. حریفش 
وسط تشک رفت اما همگان تا چندثانیه 
از وضعیت عجیب نیک نژاد شوکه شده 
بودند. بعد از ثانیه هایی همه چیز تلخ شد 
و خیلی از حاضران در سالن سعی کردند 
با تنفس مصنوعی و حرکات مختلف این 
بازگردانند.  را به زندگی  کشتی گیر مسن 
رقابت  یک  در  آمبوالنس  از  هم  خبری 
هم  پزشکان  رسیدن  دیر  و  نبود  رسمی 
مزید به علت شد تا نیک نژاد در وضعیت 

اورژانس  پزشکان  بگیرد.  قرار  بدتری 
کشتی گیر گیالنی را به بیمارستان منتقل 
کردند اما انگار همه فهمیده بودند دیگر 
پیشکسوت کشتی  و سفر  نیست  امیدی 
فراموش  کشتی  دیگر  ندارد.  بازگشتی 
روی  سرگردان  حاضران  همه  و  شد 
دنبال رسیدن یک خبر خوش  به  تشک 
بودند اما این داستان واقعی بود و حسین 
نیک نژاد در هنگام برگزاری یک مسابقه 
را  قلبی جان خود  دلیل حمله  به  کشتی 
در  او  از  تلخ  تصویر  این  تا  داد  دست  از 
سالن کشتی تبریز باقی بماند. تنها کاری 
که از حاضران و اهالی کشتی بعد از دیدن 
چنین صحنه های تلخی برمی آمد، انجام 
مراسم ترحیم و یادبود در همان سالن به 

یاد مرحوم نیک نژاد بود.


