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تفأل
حافظ

آشناترین غریب
حضرت رضا (ع) فرمودند« :مؤمن ،حقیقت ایمان را درك نمى كند
مگر آن كه سه خصلت داشته باشد :خصلتى از خداوند كه كتمان
اسرار افراد باشد ،خصلتى از پیغمبر(ص) كه مدارا كردن با مردم
باشد و خصلتى از ولى خدا كه صبر و شــكیبایى در مقابل شداید

همشهریسالم

و ســختىها را داشــته باشــد ».و فرمودند« :چنان چه در موردى
خواستى غضب كنى و براى خدا برخورد نمایى ،پس متوجه باش
كه غضب و خشــم خود را در جهت و محدوده رضایت و خشنودی
مسنداالمام الرضا علیه السالم
خداوند ،اِعمال كن».
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دور دنیا
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استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
پیروزى همیشه در ســایه جنگ و جهاد نیست.
موفقیــت و پیروزى خــود را در ســایه لطف خدا
بدانیم ،نه نتیجه فكر ،طرح ،تدبیر و قدرت خود.
حتى پیامبر هــم با هدایت و توفیــق الهى به راه
مستقیممىرود.پیروزىبردشمن،هدفنهایى
نیست؛بلكهمقدمهاىبراىدریافتنعمتهاى
دیگر اســت .آن چه خداونــد مرحمت مىكند،
برجستهترین ،روشنترین و بهترینهاست.

فلسفه به زبانساده

حقیقـت این اسـت که کسـی کـه میخواهد به
هرقیمتیاعمالفاضالنهانجامدهد،درمیان
ِ
جماعـت بسـیاری کـه فضیلتـی ندارنـد ،دچار
نیکولوماکیاولی
رنجواندوهمیشود .
فیلسوفوسیاستمدارایتالیایی()1527-1469

ماکیاولــی با معرفــی اصــول ضداخالقی خود
برایموفقیتدرکا ِرجهان،درکتابمشهورش
«شهریار/پرنس»بدنامیرابهجانخرید.کتاب
ماکیاولی بر یک اصل بنیادی و اساسی استوار
است« :حق با قدرت است ».کاری که باید انجام
شود ،باید انجام شود حتی اگر شده برای عملی
شدنش متوسل به خدعه و نیرنگ شویم .انجام
کا ِر درســت را در همه حال و همــه جا فراموش
کنید چــون در خیلی جاها و خیلــی احوال جز
شکســت و ناکامی برایتان ثمری ندارد .خوبی
کردن نه تنها اتالف وقت و منابع است ،بلکه در
رسیدن به هدف مان وقفه ایجاد میکند و حتی
بهرقبایمااینفرصترامیدهدکهمارامغلوب
کنند .از این موضوع اطمینان داشته باشید اگر
از فرصتی که برای از پشت خنجر زدن به آنها
دارید اســتفاده نکنید ،آنها بــر میگردند و در
استفادهازخنجرشاندرنگنمیکنند.درواقع
بررسی ماکیاولیســم به عنوان فلسفه اخالقی
کار سختی اســت ،چون هیچ نکته اخالقی در
مورد آن وجود ندارد.
«هربار که معنی زندگی را فهمیدم ،عوضش کردند»

نوشته :دانیل مارتین کالین | ترجمه :حسین یعقوبی

ضرب المثلفارسی
گندم نمای جو فروش

وقتی کاســب ،جنس مرغوبی را نشان داده
امــا موقــع تحویــل ،نامرغــوب تحویــل دهد
میگوینــد «گنــدم نمای جو فروش» اســت؛
یعنی آدم متقلبی است.

دیکشنری
!Never mind
Disregard that; don't worry or
bother yourself about it.
بی خیال .ولش کن.
مثال:
What did you say? -Never mind,
it wasn't important.
چی گفتی؟  -بی خیال ،چیز مهمی نبود.Never mind, you can always take
the driver's test again.
بی خیال ،همیشــه میتونی بــازم امتحانرانندگی بدی.

درمان سرطان با درخت بومی
گــودنــیــوزنــتــورک | دو دخــتــر دبیرستانی
دراندونزی موفق شدند با کمک یک درخت
بومی ،سرطان سینه موشهای آزمایشگاهی
ِ
رویـــداد
را درمـــان کنند .ایــن دو دختر در
اختراعات خالقانه جهان که در کره جنوبی
برگزار شد ،یافته هایشان را ارائه دادند و مدال
طالی این رقابت را از آن خود کردند .آنها
از یک درخت بومی که در طب سنتی کاربرد
دارویی دارد ،به نام باجاکا ،دارویی ساختند
که بعد از دو هفته ،موشهای مبتال به سرطان
سینه را درمان کردند .یافتههای این دو دختر
نوجوان ،بارقههای امیدی را در سراسر جهان
برای درمان سرطان روشن ساخته است.

کفش با برکت
ِ

ام اس ان | صبح روز یک شنبه ،آرویو بی خانمان
 30سالهکنارپیادهرونشستهبودومثلهمیشه
تابلوی «من گرسنه و بی خانمانم و حتی یک
جفت کفش ندارم» را کنارش گذاشته بود که
یک غریبه در حال دویــدن با دیدنش ایستاد
وکفش هایش را در آورد و به آرویو داد .آرویو هم
متعجبازاینمحبت،درمصاحبهباخبرنگارای
بیسیماجراراتعریفکرد.ماجراوقتیجالب
شد که مصاحبه او از تلویزیون پخش شد و
«اندرو زوریکا» صاحب چند غذاخوری بزرگ
درنیویورک،اینمصاحبهرادید وبهاوپیشنهاد
داد برایش کار کند .آرویو گفته من ته یک چاه
بودم،حاالیکنردبانبهمندادهشدهاست.

خواندنی

گل و گیاهان در ُفرمهای عجیب

طبیعت پر از عجایــب جالب و زیبا و ناشــناخته
اســت .یکی از این عجایب ،شکلها و فرمهایی
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بریدهکتاب

در آیات یک تا 3سوره فتح میخوانیم:

همانــا مــا گشــایش آشــكارى را براى تــو پیش
آوردیم .تا خداوند بــراى تو گنا ِه پیــش و پس را
ببخشــد و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه
راســت هدایت نماید و خداوند تــو را با پیروزى
شكست ناپذیرى یارى نماید.

کاشمر
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گناباد

31

سنگنمادین
گودنیوزنتورک| نگهبانانپارکملیآمریکا یک
بستهدریافتکردندکهداخلآنیکسنگبه
شکل قلب و یک نامه بود .در نامه دختری که
خودش را «کارینا» معرفی میکرد ،گفته بود
که این سنگ را در بازدیدش از پارک برداشته
واالنپشیماناست.نگهبانانپارکدرپستی
درفیسبوکاینعکسونامهرامنتشرکردند
و خطاب به دخترک نوشتند« :کارینای عزیز
تو یک حافظ طبیعت فوق العاده ای .ممنون
که متوجه شدی که عناصر طبیعت باید همان
جاییکهبهآنتعلقدارندبمانند.اگرهربازدید
کنندهیکسنگازپارکبهخانهببرد،هرسال
 11میلیونسنگازپارککممیشود.

 98سالگی
اینساید ادیــشــن | همکاران «بنی فیستو»
کهنه سرباز جنگ جهانی دوم ،او را برای
تولد  98سالگی اش سورپرایز کردند .بنی
که در یک فروشگاه بــزرگ کار میکند روز
سه شنبه تولدش را در کنار همکارانش که
بسیار دوستش دارند جشن گرفت .به گفته
رئیساش ،فیستو با وجود سن باالیش عاشق
کــارش اســت و هرگز بی انضباطی نکرده.
او که در جنگ جهانی خلبان بــوده ،بعد از
بازنشستگی در این فروشگاه مشغول کار
شده است .فیستو درباره راز طوالنی زیستن
هم گفته :برای داشتن عمر طوالنی دهانتان
را بسته نگه دارید و با هیچ کس بحث و جدل
نکنید.

 4گوشه ایران
اســت کــه مــادر طبیعــت بــه گلهــا و گیاهان
ازdesgnswan :
میدهد .

حکمت روز

خوشوقت دانهای که شود زیر خاک

دیالکتیکتنهایی

تنهایی موضوعی اســت که همواره
بشر به آناندیشیده است زیرا تنهایی
و طردشــدگی مفاهیمــی نزدیک به
هم هســتند و انســان همواره به تایید
همنوعــان خــود نیــاز دارد .انســان
موجــودی اجتماعــی اســت و از این رو
تنهایی برایش ســخت اســت .ولی در این کتاب
موضوع تنهایی به شکلی دیگر مورد بررسی قرار
میگیرد .احســاس تنهایــی آنطور که انســان
خود را از جهان و حتی از خویشــتن بیگانه حس
میکند،مفهومیفلسفیاستوبهشناختخود

نوشته :دوریس لسینگ |
ترجمه :مهدی غبرائی

روزی هارون به بهلول گفت:آیا میتوانی
از قیامت و صراط و سوال و جواب آن دنیا مرا
آگاهی دهی؟ بهلول جــواب داد :به خادمین
خود بگو تا در همین محل آتش نمایند و تابه بر
آن آتش نهند تا سرخ و خوب داغ شود .هارون
امر نمود تا چنان کردند .آن گاه بهلول گفت:
اکنون من با پای برهنه روی این تابه میایستم
و خودم را معرفی میکنم و آن چه را خوردهام
و هر چه پوشــیده ام ،میگویم .ســپس تو هم
باید پای خود را مانند من برهنه نمایی و خود
را معرفی کنــی و آن چه خورده و پوشــیدهای
ذکر نمایی .هارون قبول کــرد .آن گاه بهلول
روی تابه داغ ایســتاد و فوری گفــت :بهلول،
خرقه و نان جو و ســرکه .ســپس فوری پایین
آمد و ابدا پایش نسوخت .چون نوبت به هارون
رسید ،تا خود را با القاب طوالنی معرفی کند،
پایش بســوخت و پایین افتاد .بهلــول گفت:
ســوال و جواب قیامت به همین طریق است.
آنها که درویش بودنــد و از تجمالت دنیایی
بهره ندارند آســوده بگذرند و آنها که پایبند
تجمالت دنیا باشند به مشکالت گرفتار آیند.

کیلومتری
در ۵۰
ِ
جنوب شیراز و در روستای
رمقان که به باغهای انار و
درختهای بلوطش معروف
است ،به آبشار کوهمره
سرخی میرسیم که اسمش
را از اسم این منطقه گرفته
است .کوهمره سرخی
سرزمینی است کوهستانی
و جنگلی که آخرین شاخه
جنوبی رشتهکوههای
ِ
زاگرس به شمار میرود.
باالی آبشار کوهمره سرخی
به شالیزارهای برنج
میرسد و غربش هم جاده
آب
است .صدای زمزمه ِ
آبشار و قرار گرفتن آن در
جنگلی چشمنواز و
منطقه
ِ
کوههای مرتفع ،این منطقه
را به یکی از زیباترین
مقصدهای تابستانی
تبدیل کرده است.

معرفیکتاب

از :فرزند پنجم

حکایت

آبشار
کوهمره سرخی

یک دانه اگر روی خاک قرار بگیرد دیده میشود
اما فقط دیده میشــود و به جایی نمیرســد؛ یا
میپوسد یا زیر دست و پا ،له میشود یا خوراک
پرندگان میشود .ولی آن دانهای که زیر خاک
قــرار میگیــرد ،بــه ظاهر گــم میشــود و دیده
نمیشود اما زنده میشــود و یک روزی از خاک
سر میزند و دیده میشــود و به همه آن چه باید
دست پیدا میکند« .خوشوقت دانهای که شود
زیر خاک گم» ما هم مثل همان دانهها هستیم.

تابســتان آن ســال ،خانــه تــا زیــر شــیروانی
اهالی
پر از افــراد خانــواده بــود .خانه بــرای
ِ
لندن جــای مناســبی بــود؛ بعضیهــا صبح
همراه دیوید به لندن میرفتنــد و همراه او بر
میگشتند.منطقهروستاییهممناسبپیاده
روی بود و هم بــا اتومبیل  20دقیقــه راه بود.
فامیلها میآمدند و میرفتند ،میگفتند دو
روز میآیند و یک هفتــه میماندند و این همه
خرج را کی میکرد؟ خوب ،البته همه کمک
میکردند و صــد البته اینها کافــی نبود .اما
همــه میدانســتند پــدر دیوید پولدار اســت.
بدون پرداخت اقساط هیچ یک از این اتفاقات
نمیافتاد .پول همیشه کم میآمد .پس صرفه
ِ
بزرگ
جویی شــروع شــد :یک یخچال فریز ِر
دســت دوم بهاندازه همان کــه هتلها دارند
ســبزی تابستانی
خریداری شد و پر از میوه و
ِ
شــد .دوروتی ،ســارا و آنجال ،آب میوه ،مربا و
ترشــی را توی شیشــهها ریختند .نان پختند
و همــه خانــه را بــوی نــان
برداشــت .ســعادت همین
بود؛ البته به شیوه کهن.

اگر بخواهیم دیده شویم و دست و پا بزنیم برای
دیده شدن ،میشود؛ اما به جایی نمیرسیم .اما
کسانی که گمنام ،سعی و تالش میکنند ،شاید
در مقطعی دیده نشــوند و نامشان ســر زبانها
نیفتد امــا یــک روزی باالخره جلــوه میکنند.
حافظ را ببین؛ میگوید «از نام چه پرسی که مرا
ننگ ز نام است»؛ اما امروز همین حافظ یکی از
نام آورترینها در میان مردم است.
نقره سپید | حجت االسالم رنجبر


مرتبط میشــود .نویســنده معتقد
اســت تنهایی عمیقترین واقعیت
در وضــع بشــری اســت .انســان
یگانه موجودی است که میداند
تنهاســت و یگانه موجودی است
کــه در پی یافتن دیگری اســت.
«دیالکتیــک تنهایــی» نوشــته
«اكتاویو پاز» به بررسی مفهوم تنهایی پرداخته و
نگاهی نو به این موضوع دارد .پاز در فصل پایانی
این کتاب ،به بررسی فلسفی موضوعاتی از جمله
عشــق و مرگ میپــردازد .ایــن کتــاب نقدی بر
روشهای ارتباط انسانی است و درکی دگرگون
از تنهایی انسان را شرح میدهد.

دیالوگماندگار

مدرســه هنر ،مزرعه بالل نیست كه هر سال
محصــول بهتــری داشــته باشــد .در كواكب
آســمان هم یكی میشــود ســتاره رخشان،
کمال الملک
الباقی سوسو میزنند .
کارگردان :علی حاتمی

ضربالمثل خارجی
آلمانی:جاییکهمردارباشد،مگسهمهست.
ژاپنــی :شــکوفه از درخــت افتــاده به شــاخه
برنمیگردد.
کره ای :آدم عاقل کســی اســت که حرف زیاد
داردبزند،ولیساکتمیماند.
روسی :آن چه انســان را گرم نگه میدارد نان
استنهپتو.
انگلیسی :آن گونه عمل کن که میخواهی با
توعملکنند.

