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23مرداد | 1323زادروزعلیحاتمی؛فیلمسازفقیدسینمایایران

 14آگوست | ۱۹۳۲راهاندازینخستیندورهجشنوارهونیز

علی حاتمی با اصالت تفرشی متولد تهران ،کارگردان ،فیلمنامهنویس و تهیهکننده سینما
بود که از پیشگامان فصل جدید سینمای ایران از اواخر دهه  1340بهحساب میآید.
حاتمی خالق آثار ماندگاری مثل «مجموعه هزاردستان» و «مادر» است.

جشنواره فیلم ونیز ،از قدیمیترین جشنوارههای سینمایی جهان به شمار میآید که جایزه
اصلیاششیرطالییاست.دراینجشنوارهجایزهایبهنام«جایزهانسانیت»بهارزش ۵۰هزار
دالر،بهسینماگرانوبازیگرانیاهدامیشودکهخودراوقففعالیتهایانساندوستانهمیکنند.

تفأل
حافظ

آشناترین غریب
یکی از شیعیان میگوید :در زمان هارون الرشید ،امام رضا(ع) شاگردانش را جمع
میکرد دور خودش .قرآن میخواند و تفســیر میکرد و حدیــث میگفت .گاهی به
صراحتوباصدایبلندمیفرمود«:منامامشماهستم».برخیشاگردانمیگفتند
آقاجان ،جاسوســان هارون میشــنوند و خطر دارد .میفرمود «بی خود نگرانید .با

همشهریسالم

من کاری نمیتوانند بکنند ».برخی چون میدیدند آقا مثل پدرانش تقیه و ســکوت
نمیکند ،به امامتش شک کردند .امام فرمود« :جدم رسول خدا(ص) میفرمود اگر
ابوجهل مویی از ســر من کم کرد بدانید پیامبر نیســتم؛ من هم میگویــم اگر هارون
سیرۀ پیشوایان
		
توانستموییازسرمنکمکند،امامنیستم!»
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تفسیرنور

مهارت یکدقیقهای

درآیه  114سوره «طه» میخوانیم:

چطور کمتر کار کنیم
اما نتیجه بهتری بگیریم؟
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بلنــد مرتبــه اســت خدایی کــه فرمانــروای
راستین جهان هستی است.ای پیامبر ،قبل
از دســتور جبرئیل در خوانــدن آیههایی که
شب قدر فرســتادیم عجله نکن و بگو «خدایا
علمم را بیشتر کن».
اســتاد قرائتــی در بیــان نکتههــای ایــن آیه
میگوید:
آفرینش بیهدف و انسان رها نیست ،زیرا
بیهودگــی وبیهدفی در شــأن خدا نیســت.
اگرچهخداوندمیتواندبدوندعاهملطف
کند ،ولی از پیامبرش میخواهد که دعا کند.
علم را از عالم حقیقی طلب کنیم.
اگــر کســی را از چیزی نهــی میکنیم ،در
مقابل،راهصحیحوحقراهمبهاونشاندهیم.

حکایت
آوردهاند که بهلول سکه طالیی در دست
داشت و با آن بازی میکرد .شیادی چون
شنیده بود بهلول دیوانه است جلو آمد و گفت
«اگر این سکه را به من بدهی ،در عوض 10
سکه به همین رنگ به تو میدهم ».بهلول
چون سکههای او را دید ،دانست که آنها از
مس هستند و ارزشی ندارند .به آن مرد گفت
«به این شرط قبول میکنم که سه مرتبه با
صدای بلند مانند االغ عرعر کنی ».شیاد
قبول کرد و مانند خر عرعر کرد .بهلول به او
گفت «تو با این خریت فهمیدی سکهای که
در دست من است از طالست ،من نمیفهمم
که سکههای تو از مس است ؟»
حکیمی پسران را پند همیداد که جانان
پدر! هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد
را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر
است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق
بخورد؛ اما هنر چشمه زاینده است و دولت
پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد ،غم نباشد
که هنر در نفس خود دولت است .هر کجا که
رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه
چیند و سختی بیند.

تربت حیدریه
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با برداشتن سه قدم اساســی میتوانیم این
خواسته را عملی کنیم.
قدماول:اولویتهایواقعیتانراپیداکنید.
برای آن که بتوانیــم «کارهای مهــم» یا همان
اولویتها را از کارهایی کــه «فقط به نظر مهم
میآیند» جدا کنیم ،اول باید تعاریف اشــتباه
مان از موفقیــت و کار مهــم را کنــار بگذاریم.
اگر بیتعارف و صادقانه فکر کنیم ،بیشــت ِر ما
خواهیمدیدکهتعریفماناز موفقیت،وابسته
بهتوقعاتیاستکهدیگرانازمادارند.
قــدم دوم :از دیگران کمــک بگیرید .کمک
خواســتن از دیگــران مســتلزم آن اســت کــه
احساس ضعف و آسیبپذیری را در خودمان
بپذیریــم؛ پذیرفتن این احســاس کار آســانی
نیستاماحاالکهاولویتووظایفمهمترمانرا
مشخصکردهایم،باکمکخواستنازدیگران
بهموفقیتنزدیکترخواهیمشد.
قدم ســوم :مهارت «نه گفتن» را یاد بگیرید.
گاهیاینطوربهنظرمیرسدکهبرایوظایف
وکارهاییکهبایدانجامبدهیمپایانینمیتوان
متصور شد .برای این که بتوانیم کمی از فشا ِر
باریکهرویدوشماناستکمکنیم،بایدیاد
بگیریم که گاهی اوقات به درخواست دیگران
پورتال «چطور؟»
جوابمنفیبدهیم .
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مرد30ساله برای اولین بار
جشن تولد را تجربه کرد

ســانی اســکایز | «کریــس برینگتــون» ،مرد30
سالهای که قدرت درک یک بچه شش ساله را
دارد ،آگوست امســال به همت معلمش اولین
جشــن تولدش را تجربه کرد .چندی پیش ،در
حالی که پــدر کریس که از لوکمی شــدید رنج
میبرد نمیتوانســت از جایش تــکان بخورد،
کریس،دوروزدرخیابانهایتگزاسبهدنبال
معلم قدیمی اش خانم گیرارد سرگردان بود.
وقتی کالنتر محله او را پیدا کرد ،معلم کریس،
«میشــل گیرارد» تصمیم گرفت از او نگهداری
کند.میشلبهخبرنگارانگفتهکهکریسرابه
موسسهنگهداریمعلوالنتحویلنخواهدداد.
«او در زندگی ســختیهای زیادی را پشت سر
گذاشتهواستحقاقیکزندگیخوبرادارد».

تنـــــــــــــــور
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نِه بابا این چه حرفیه
ینجه تهرونه ،کلی
زن ،ا ِ ِ
امکانات دِرَن ،نگران آینده
توله هامان نِباش ،تازه
صحبت کِردُم قِرار شده
بهشان یارانه هم بِدن

دره زمان

به ذره بین نگاه کن .خصوصیت اش این است
که چیزهای کوچک را بزرگ و بزرگتر نشــان
دهد .پیامبر(ص) نیــز همچــون ذره بین بود؛
«ت ُ
ند ُه النِّ عمه َو اِن د ّقت» یعنی اگر کسی
َعظ ُم ِع َ
خدمت کوچکی به او میکرد ،پیش چشمانش

معرفیکتاب
بی باد ،بی پارو

بِچه جان برو دم خانه
خودتان بازی کن،
مگه از خودتان شیر
ماده نِدِرن شما؟!

نوشته :یاسر مالی

فیلسوف انسان گرای بریتانیایی ()1872-1970

ذره بین باش

اِوا هیری جون ،پس بیا یه
چیزی به این پسره بگو فکر
کنم اینم تفاوت فرهنگی داره
اینجوری به من زل زده!

خاطراتیکرزیدنتکودکان

لذات ذهن الاقل بهاندازه لذات جســم مهم
هستند.

حکمت روز

دستِت ر ِ بردار از رو یالُم ،زشته جلو جمعیت،
ای قرتی بازیا چیه؟ شما تازه از او وَر ِ آب آمَدی
اینجه ،تفاوت فرهنگی دِرم ،زشته
ِ

از« :بگو آآآ ،روایت یک شغل»

برتراند راسل

اسم پلور با آب معدنیاش گره خورده ،اما این روستا که کوه دماوند هم در آن جا خوش کرده ،فقط
آبمعدنی یا چشماندازی از کوه دماوند را به ما هدیه نمیدهد .پلور روستایی است که آبشار دارد و درهای به
اسم دره زمان .این دره تا همین دو سه سال پیش فقط مقصد طبیعتگردها بود ،اما حاال دیدن این دره انگیزه
ی است که رودخان ه باصفایی از میانش میگذرد .پس باید
خیلیها برای زدن به دل جاده است .این دره ،تنگها 
تنتان را به آب بزنید و از این که در رودخانه راه بروید خسته و کالفه نشوید .وارد روستای پلور که شدید ،باید
خودتان را به پل سنگی برسانید .پیاده روی از پل قدیمی در کنار رودخانه شروع میشود .عمق آب در همه جا
یکسان نیست و باید مراقب بود .آبشار شاهاندشت و دشت الر ،از جاذبههای نزدیک این منطقهاند.

قربون شوهر بافکرم بشم ،بذار برم یه کم شیر
پاستوریزه بیارم یال هاتون رو ماساژ بدم؟

در کار مــا و البته در زندگــی ما ،آن قــدر غصه و
استرسبهمنزلهواجبکفاییاداشدهکهدیگر
الزم نباشــد چیزی به آن اضافه کنیم .به همین
خاطر دوســت دارم موقــع کار با همه شــوخی
کنم تا شــاد شــوند .مثال موقع معاینــه گردن و
شکمبهبچههامیگویم«نکندقلقلکیهستی»
و آنها قلقلکی میشــوند و الاقل کمــی به این
دنیا و بیمارستانهای مسخره اش میخندند.
به مریــم میگویم «چقــدر عجیــب ،مریم قبلی
که آمده بود این جا اســمش اکبر بود!» یا موقع
معاین هگوشمیگویمتکاننخورندتافیلیراکه
تویگوششانرفتهبگیرم.باورتاننمیشودکه
بچهها با همین پارادوکسهای فلســفی ساده
چقدر درگیر میشــوند .یک بار یک بچه با دو تا
دمموشیقهوهایکوتاهولپهایقرمزآلرژیک،
در راهرو ته روپوش مــرا گرفت و متوقفم کرد .با
چشمهای درشت آبی به من زل زد و بعد از چند
ثانیهسکوتبالهجهشیرینتکزبانیاشگفت:
«عمو فی َلم کو؟» هنگ کرده بودم که منظورش
چیست،نکندفکرمیکندعروسکشرابرداشته
ام .خودش به دادم رســید؛
به توی گوشــش اشاره کرد
وگفت«:ببین...نیست!»

فلسفه به زبانساده

نگرانیهای «هیرمان» و «ایلدا» در آغاز زندگی

Let’s call it a day

Mary:Well,that'stheendofthereports.
Nothing else to do. Sue: Thanks, Let’s
call it a day.
ماری :خب ،ایــن همه گزارشها بــود ،دیگه
کاری نمونده .سو :ممنون ،برای امروز کافیه.

آدیتی ســنترال | این اولین بار نیست که مدیران
شرکتهای خصوصی چین ،کارمندان شان
را تنبیههای عجیــب و غریــب میکنند .چند
روز پیش ویدئویی منتشر شــد که در آن تعداد
زیــادی از کارمنــدان یک شــرکت در اســتان
گوئیژو به صف ایســتادهاند و با حالــت تهوع و
چندشمجبوربهخوردنماهیزندهمیشوند.
سخنگویاینشرکتهمدرجواباعتراضها،
ادعاکردهاینکارمندانبهخاطرکمکاریشان
داوطلبانه حاضر به انجام این کارها شــدهاند!
جمعیت باالی کشور چین باعث شده رقابت
سختیبرایتصاحبکاردراینکشوربهوجود
بیاید و اگر کســی در کارش بهترین نباشد ،به
راحتی با حداقل  ۱۰۰چینی دیگــر که کار را
بهتروتندترانجاممیدهند،جایگزینمیشود.

آدیتـی سـنترال | یـک پسـر جـوان هنـدی کـه
نـام و سـنش فـاش نشـده ،از ایـن کـه پـدرش
بـرای تولـدش بـه جـای «جگـوار» بـه او یـک
«بیام و» هدیه داده اسـت ،آن قـدر عصبانی
شـد که خـودروی جدیـد خـود را بـه رودخانه
هاریانـا انداخـت.
ظاهــرا قیمــت خــودروی جگــوار مــد نظــر
پســر ،حــدود 20هــزار دالر گرانتــر بــوده.
ایــن رویــــداد در هنــد کــه بیشــتر مــردم بــا
روزی فقــط دو دالر یــا کمتــر زندگــی خــود
را میگذراننــد و تخمیــن زده شــده کــه
بیــش از  ۳۵درصــد هند یهــا زیــر خــط
فقــر زندگــی میکننــد ،یــک اتفــاق شــوکه
کننــده اســت.

خبهمانطورکهمستحضریدهمزمانباروزجهانیشیربهمیمنتومبارکی،دوشیزهایلدابا
شازده هیرمان زندگی مشترک خود را در باغ وحش ارم تهران آغاز کردند اما انتشار خبر تلف
شدنهفتتولهببردرباغوحشمشهددراردیبهشتوخردادامسال،ظاهرااینزوججوانرا
نگران کرده است .هر چند آن طور که گفته شده است این شیر نر و ماده فعال فقط برای زندگی
مشترک به یکدیگر معرفی شدهاند و فعال برنامهای برای تولید مثل ندارند.

دیکشنری
Let's finish working for the day.
کار امروز تمــام شــد ،کار کردن بــرای امروز
کافی است.
مثال:
Bob: Let's call it a day. I'm tired. Tom:
Me too. Let's get out of here.
باب :برای امروز کافیه ،من خسته شدم .تام:
من هم همین طور ،بیا بریم.

تنبیه عجیب کارمندان چینی

پسر لوس هندی بیام و هدیه
تولدش را به رودخانهانداخت

 4گوشه ایران

هیری جون تو چه جوری
این قدر با خیال راحت
اینجا نشستی ،شنیدم
هفت تا توله ببر تو
باغ وحش مشهد تلف
شدن ،نکنه تولههای ما
هم تلف بشن؟!

19

بریدهکتاب

در تاثیر تربیت

یک ده آباد ،به از صد شهر خراب
وقتی کســی یک کار را به ســرانجام نرسانده و
خرابوناقصرهامیکندوکاردیگریراشروع
میکند ،میگویند «یک ده آباد ،به از صد شهر
خراب»؛یعنییککاررادرستوحسابیوکامل
انجــامدادن،بهترازپذیرفتنمسئولیتچندین
کارجورواجو ِرناقصوبهدردنخوراست.
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دور دنیا

گلستان سعدی

ضربالمثلهایفارسی

سبزوار

29

قوچان

24

نیشابور

17

کاشمر

19

گناباد

28

کتاب «بی باد ،بی پــارو» مجموعهای
از 12داستانکوتاه،اثریازنویسنده
سرشناس،فریباوفیاستکهبالحنی
صمیمیوسادهروایتشدهوبرگزیده
نخســتین دوره «جایــزه ادبــی احمــد
محمود» اســت .کتاب با داســتان «به باران» آغاز
میشودوباداستان«کلب هرویاقیانوس»بهپایان
میرسد .نویسنده در این کتاب ،بیش از هر چیز
به زنان و مسائل آنان میپردازد؛ مسائل کوچک
و نکات ریزی که همه ما در زندگــی روزمره به آن

خیلیوقتهابرخیلذاتمنحصربهفردزندگی
رافراموشمیکنیم.یکیازآنهامطمئناتفکر
توامباآرامشوبدوندغدغهاست.برتراندراسل
در مقاله «ارزش فلسفه» اشــاره به این موضوع
میکندکهچگونهمواجههباپرسشهایبزرگ
بهبزرگیماکمکمیکند؛پرسشهاییدرباره
حکمت وجود جهان و اهمیت خیر و شر .راسل
البته تاییــد میکند که چنین پرســشهایی با
توجه بــه توانایــی و قابلیتهای محدود بشــر،
پیوســته بی پاســخ خواهد مانــد .او میگوید:
پرســشهایی که پاســخ به آنها مقدور و میسر
اســت درحــوزه دانــش قــرار میگیرنــد امــا
پرســشهای حیاتی که پاســخ به آنها مقدور
نیســت و تنها با تفکر درباره شــان میتــوان به
پاسخهایشخصیرسید،درحوزهفلسفهقرار
دارند.پسفایدهاینسواالتچیست؟ایناست
کهبرایذهنوفکرشماالهامبخشوانگیزهساز
هستند.راسلمعتقداستارزشفلسفهبیشتر
درعدمقطعیتآننهفتهاست.
«هربار که معنی زندگی را فهمیدم ،عوضش کردند»

بزرگ مینمود و پیوســته شــاکر و سپاس گزار
بود؛ برخالف بعضیها کــه گاه اگر بزرگترین
خدمتهــا را در حــق آنهــا به جــا آوریــد ،در
نگاهشان حقیر و کوچک مینماید.

سلوک باران

حجت االسالم رنجبر

برمیخوریماماکمترکسیبهطورویژه
به آنها پرداخته و درباره آنها صحبت
میکنــد .در واقــع نویســنده در تمــام
داستانهابهنکاتریزیاشارهمیکند
که ممکــن اســت برخالف ســادگی،
بسیار تکاندهنده و قابل تأمل باشد.
ایننگاهدقیقونکتهسنج،هرداستان
را برای مخاطبان ،ملموس و قابل درک میکند.
شــخصیتهای داســتانهای کتاب بــه گونهای
انتخابشدهاندکهمخاطبباروبهروشدنباآنها
نشر چشمه
احساسهمذاتپنداریمیکند.
قیمت  14000تومان

نوشته :دانیل مارتین کالین
ترجمه :حسین یعقوبی

دیالوگماندگار
شهردار جان پاپاز :یک
لغــزش فقــط وقتــی
تبدیــل بــه اشــتباه
میشــه کــه بــه جای
اصــاح ،انــکارش
کنی.
City hall

کارگــردان :هارولد بکر

ضربالمثل خارجی
عربی« :عشق» را نمیشود با پنهان کردن،
پنهانکرد.
اســپانیولی :بدی اشــخاص احمق ،هم تراز
نیکیاشخاصعاقلاست.
فنالندی:همیشهکمیبترستاهرگزمحتاج
نشویزیادبترسی.

