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شما همینجوری گاز بده برو جلو!

نــــگاره

هانی انصاری

چند خوردی چرب و شیرین از طعام
امتحان کن چند روزی در صیام
موالنا جاللالدین

بــه گــزارش خبرآنالیــن ،مشــاور وزیــر راه و
حضرات
شهرســازی گفــت« :مــردم نگــران نباشــند،
و نظرات
 ۴۰سال است در تحریم خرید هواپیما هستیم»
اصغــر فخریــه کاشــان ،مشــاور وزیــر در امور
طنــــــز
قراردادهای بینالمللی گفــت« :مردم نباید
نگران باشــند و تعجــب کنند .ما در  ۴۰ســال
گذشــته با انــواع تحریمها روبــهرو بودیم ،اما
کشــور از پــس آنهــا بــر آمــده اســت .طبیعتاً
تحمــل ایــن تحریمهــا ســخت اســت ،اما در
همایون حسینیان
عــوض مــا از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و
ظرفیت داخلی را تقویت میکنیم».
خدمت ایشــون عــرض کنم که هنوز ما ملتو خوب نشــناختن! شــما
اصــاً فک کن یهدرصد اگه ما تعجب کنیم .تعجب!؟ ...تعجب!؟...

اذان مغرب 20/24

نیمه شب شرعی 00/11
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خدايــا روزه ام را در ايــن مــاه روزه روزه داران قــرار ده ،و شــب زنده
داری ام را شــب زنده دارى شــب زنده داران ،و بيدارم كن در آن از

اینکــه تعجب نداره! به هر حال پیش میاد .اتفاقاً دشــمن باید از این
استقامتمون تعجب کنه (چشم حسود کور) .وگرنه ما نه متعجبیم،
نه نگران خودمونیم .اگه نگرانی کوچیکی باشــه اونم واســه شــماس
کــه نکنه زیاد خودتونو بــه زحمت بندازین غصه مــارو بخورین .ما از
اون موقــع که بچــه بودیم با این هواپیماهای موجود در داخل که هم
ســنمون بودن ،ســفر میکردیــم االنم داریم با همینا ســفر میکنیم.
دیگــه باقی عمــر و هرچی سرنوشــت خواســت با همیــن هواپیماها
ســر میکنیم حاال اتفاقی هم افتاد با همینا اگه باشــه اشــکالی نداره،
حداقلش اینه که تا آخرین لحظه اصالتمونو حفظ کردیم .در عوض
شــما هــم از این فرصــت نهایت اســتفاده رو بکنین! زیــاد هم نگران
ظرفیت داخلی نباشــین ،ظرفیت بــاالس .فعالً حاال حاالها ظرفیت
داخلی جا داره!.
خبر بعدی اینکه به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار

فقــــدان

آن ســالها ...وقتی از آن ســالها حرف میزنیم تصویری مات و کدر
رویپردهذهنمانمینشیندوخاطراتیکهبهآنمیگویند«:خاطرات
دهه شصتی ».دو شبکه تلویزیونی بود و یک اخبار ساعت ( 21تنها و
مهمترین بخش خبر تلویزیون) با چند چهره همیشگی اما جذاب که
آرام آرام همچنان که ما بزرگ شــدیم تا به دهه هفتاد برســیم ،آنها
نیز جلوی چشــممان پیر و پیرتر شدند« .افشار»« ،حیاتی»« ،بابان».
سه ضلع مثلث خبرهای مهم آن سالها بودند با صداهایی دلبرانه
که در ذهن مینشســتند ...این صداها نوستالژیهای روزهای سخت
و شــیرین ما بودند و شــدند .ما با خبر و در خبر بزرگ شدیم و آنها در

متن خبر پیر شــدند و حاال دیگر این چهرهها به میانسالی رسیدهاند.
بعدهــا شــنیدیم و فهمیدیم که اضالع انســانی ایــن مثلث ،رفقایی
بودند که از تحریریه خبر گذشته بودند و با هم زندگیها داشتند .حاال
یکی از آنها رفته است و ما مات و مبهوت به جای خالی چهرهای نگاه
میکنیم که وقتی شنیدیم «مائده» دختر خردسالش بر اثر خفگی از
دنیا رفته چقدر برای سوگواریاش غصه خوردیم .حاال نوبت به خود
او رســیده تا افســوس رفتنش را بخوریم« .قاسم افشار» مرد شریفی
که هر بار از او حرفی نقل محافل میشد به احترام بود و ذکر شریفی
و شــرافتش .سخت و سنگین گوشــی را برمیدارم تا به رفیقش زنگ
بزنم برای تسلیت« .محمدرضا حیاتی» را میشناسم .احساساتی و
رفیقباز است .نمیتواند از شدت گریه حرف بزند .تسلیت میگویم
و چندکالمی رد و بدل میشود تا حیاتی از رفیق رفتهاش حرف بزند.

مرگ ،خبر آخری بود که خواند

مجازســـتان

گزارش «ایران» از آخرین روزهای بزرگترین جشنواره سینمایی جهان

قدم زدن کهکشانیها روی فرش قرمز

دقیقاً نمیتوان رصد کرد که چه روزی
بــرای اولیــن بار فــرش قرمز زیــر پای
نمای نزدیک
ســتارگان گســترانده شــده ،امــا بدون
شــک فرش قرمز جشنواره را میتوان
باشــکوهترین مراســم در نــوع خــود
دانست .این شکوه و جالل را سهشنبه
شــب در مراســم آغاز نمایش نسخه
جدید جنگ ســتارگان میتوانســتیم
بهمن عبداللهی
خبرنگار اعزامی به
تماشــا کنیــم چــرا که ایــن بار جــدا از
جشنواره کن
بازیگــران ،شــخصیتهای فانتــزی
مجموعه فیلمهای حماسی جنگ ستارگان هم از مسیر سرخ
و پلههــای ســالن گرندلومیــر عبور کردنــد .تعداد زیــادی از این
شــخصیتها نه لباس رســمی بر تن داشــتند و نه کفش پاشنه
بلند ،بلکه آدمهای فضایی به همراه گوریل عظیمالجثه فیلم،
آنطور که در کهکشــان خــود زندگی میکننــد روی فرش قرمز
ن بود که مراسم نمایش فیلم «سولو :یک
راهرفتند .برای همی 
داســتان از جنگهای ســتارهای» مــورد توجه هزاران شــهروند
فرانســوی و میهمانــان جشــنواره قــرار گرفتــه بود ،تــا جایی که
صدها متر دور از ســالن اصلی خیابانها بسته شدند .جشنواره
فیلــم کن نگاهــی کامالً هنــری و کیفی بــه فیلمهــای انتخابی
دارد و در گزینش فیلمهای بخش مســابقه با سختگیری بسیار
عمل میکند ،اما جالب است که به برنامههای عامهپسند هم
معمــوالً عالقه نشــان میدهــد .یکیاش حضــور همین فیلم
ســرگرمکننده اســت که در ســبک اپرای فضایی ســاخته شده و

از ســال ۱۹۹۹مخاطب بدنه را نشــانه گرفته اســت .بــا این حال
مســئوالن جشنواره برای اولین بار یکی از جنگهای ستارهای را
در بخــش خارج از مســابقه نمایش دادند ،تــا در عین حالی که
وجهه هنری جشــنواره حفظ شــود ،به زرق و برق جشنواره هم
اضافه کنند .اکران «ســولو :یک داستان »...ساخته ران هاوارد با
اســتقبال مردمی قرار میگرفت که کارت حضور در ســالنها را
نداشتند ،اما حداقل میتوانستند آدمهایی فضایی را از نزدیک
ببیننــد و اگــر شــانس آوردند ســلفی بیندازند .جشــنواره فیلم
کــن دیروز هشــتمین روز برگزاری خود را از ســر گذراند و کم کم
آماده میشود تا مراسم پایانی را برگزار کند .تقریباً همه فیلمها
نمایش داده شــدهاند ،اما در این میان فیلم «خانهای که جک
ساخت» ساخته جدید الرس فونتریه که بعد از هفت سال در
کــن حضور پیدا کرده و گرچه در بخش مســابقه حضــور ندارد،
به خاطر پرداختن به خشــونت و ماجــرای یک قاتل زنجیرهای
نظرات مثبت و منفی زیادی را راه انداخته و یکی از آثار جنجالی
دیگــر این فیلمســاز اســت .از اتفاقات دیگر جشــنواره ،نمایش
فیلم برای عموم مردم است .فیلمهای کالسیک که در سینما
پــاژ کنار ســاحل روی پرده مــیرود و تالش میکنــد آنها را که
کارت و بلیــت ندارند نیز راضی به خانه بفرســتد .اتفاق جالب
دیگــر عرضــه نمادهــای جشــنواره و یادگاریهــای دوره هفتاد
و یکــم اســت که از فندک و زیر ســیگاری گرفته تا کیــف و کاله و
لیوان و تیشرت چاپ شدهاند و گرچه با قیمت گزاف به فروش
میرسند ،اما عالقهمندان خاص خود را دارند .باالخره جشنواره
ی میمانند.
تا چند روز دیگر تمام میشود اما یادگارها باق 

ایسنا

ëëراهایننیست
اظهارنظــر یک مقام مســئول مبنی بر بســتن فیلترشــکنها بازتاب
گستردهایدرفضایمجازیداشت.برخیکاربراننوشتنداینرویکرد
نمیتواندمنجربهاقبالعمومیبهپیامرسانهایداخلیشود.
ëëکسادیکاراینترنتی
برخی از صاحبان کســب و کارهــای اینترنتی در فضای مجازی
نوشــتند که کنــد کــردن اینترنــت روی کارکرد آنهــا تأثیر منفی
گذاشته است .این افراد افزودند که خوب است در تصمیمگیری
فقطبهتلگراموفیلترشکنفکرنکنندواندکیهمبهفکرکسب
و کارهای اینترنتی مردم باشند که فلج شده است.
ëëخروجکارسازازNPT
یک کاربر فضای مجازی نوشــت که خروج ایران از  NPTزمانی
مؤثــر و مفید خواهــد بود که عزم جــدی برای مذاکــره در ایران
وجود داشته باشد .بر پایه این دیدگاه صرف خروج از ان پی تی
بدون چشمانداز مذاکره برای ایران فایده ندارد.
ëëفیلترینگاولویتنباشد
برخــی کاربــران فضــای مجــازی مطــرح کردند که بهتر اســت
اولویــت مقامهــای مســئول از فیلترینــگ تلگــرام و وی پی ان
به سرنوشــت برجام ،مشــکالت اقتصادی ،فســاد اداری ،فقر و
بیکاری متمرکز شــود .برخی از کاربران با انتقاد از «وزیر جوان»
از او درباره نحوه ورودش به توئیتر سؤال کردند.

ëëفراموشیاینترنتتحقیقات
برخیکاربرانراهاندازیشبکهایباسرعت 100گیگابیتبرثانیه
بهمنظور تحقیق و آموزش با هزینه  12میلیون دالر در سنگاپور
را برجستهسازی کردند و نسبت به تأثیر منفی فیلترینگ و کند
کردن ســرعت اینترنت بر مراکز آموزشــی و تحقیقــی در ایران
هشداردادند.
ëëواقعبینباشید
یککارشناسدرپاسخبهمنتقدانیکهمیگویند«ضمانتهای
الزم در برجــام بــرای نقــض عهد امریکا نیســت» ،نوشــت :آیا
انتظــار محاصــره اقتصــادی امریکا را داشــتید یا میخواســتید
شورای امنیت امریکا را به اقدام نظامی تهدید کند و ....واقعیت
این اســت که سازوکارهای حقوقی و بینالمللی در برابر قدرت
امریکاناتواناست.
ëëهشدار
برخی کاربران فضای مجازی هشدار دادهاند که رفتارهای قوا و
نهادهای مختلف در درون نظام به گونهای نباشد که منتقد به
معترض و معترض به مخالف تبدیل شود .باید مراقب بود که
به رونق اپوزیسیون کمک نشود.
ëëمرگتلخآقایگوینده
درگذشــت ناگهانی قاســم (بهرام) افشــار موجی از واکنشهای
کاربران شبکههای مجازی را به همراه داشت .پس از انتشار خبر
مرگ این گوینده قدیمی اخبار تلویزیون ایران کاربران با انتشــار
قســمتهایی از برنامههای خبری او و همچنین عکسهایی که
طی این چند سال گذشته از وی منتشر شده بود یاد افشار را گرامی
داشتند و از او به عنوان چهرهای مردمی و محبوب یاد کردند.

هنــوز بــاورم
نمی شــو د .
صبــح کــه خبــر
را در شبکههای
مجــازی دیــدم
محمدرضا حیاتی
گوینده خبر
گفتــم ایــن هم
یــک خبر جعل
و دروغی دیگر اســت مثل همه خبرها.
یکی از دوســتان به من زنگ زد و گفت
خبــر را خوانــدی؟ گفتم امــکان ندارد.
قاســم حالش خوب اســت .دلم شــور
افتــاده بــود .بــا همــکار قدیمــی خانم
شیرالی حرف زدم و وقتی خبر را تأیید
کــرد که قاســم در خانهاش فــوت کرده
اســت ،نفســم بند آمد .از ابتــدای دهه
شــصت که کار را شــروع کردیم رفاقت
مــا از کار و ...گذشــته بود .مــا تمام این
ســالها کنــار هــم زندگــی کردیــم و از
بــرادر به هــم نزدیکتــر بودیــم .هنوز
هــم بــاورم نمیشــود .تمــام آن روزها
جلــوی چشــمم رژه میرونــد و حضور
او کــه همیشــه بــا آن صــدا و انــرژی
خوبش بــرای همه ما عزیــز بود .وقتی
پا بــه تحریریه میگذاشــت ،یکی از آن
ســامهای خاص خــودش را میکرد و
همه ما ســر برمیگردانیدم به ســمت
آن صدای زیبا و با صالبت .بعد شروع
میکــرد بــه حرفهــای قشــنگ زدن.
آنقــدر جــذاب بــود و خوش انــرژی که
هر کســی را به خودش جــذب میکرد.
همانطــور کــه گفتــم ،از دســت دادن
برادر ســخت اســت .انگار بــرادرم را از
دست دادهام .تمام این سالها حرفی
نزد .یک روز تصمیم گرفت برود و از کار
فاصله بگیرد و به زندگی شخصیاش
برسد .یک روز گفتند او وضعیت مالی
خوبی ندارد .دروغ بود .قاسم افشار نه
تنهــا وضع خوبی داشــت ،بلکــه مدام

دســتش به کار خیر و خیریــه بود .چند
وقــت پیــش هــم برخــی دوســتان بــه
دیدنــش رفتنــد و مــن خبــردار نبودم.
گله کردم که چرا به من اطالع ندادید؟
گفتند شــما به ایــن قرارمالقاتها نیاز
نداریــد .خودتــان هر وقــت بخواهید با
هم رفــت و آمــد میکنید .راســت هم
میگفتنــد .حــاال او رفتــه اســت .حیف
بزرگی است رفتن قاسم افشار .آن هم
در ایــن ســن ،آن هــم به این شــکل .ما
این رفتنها را میبینیم و درس عبرت
نمیگیریم .چرا قدر هم را نمیدانیم و
فقط در چنین موقعیتهایی است که
مرگ را باور میکنیم .زندگی به یک مو
بند اســت .قاسم دیشب که میخوابید
حتمــاً برای امروزش برنامهها داشــت
کــه بــرود به کارهایی که داشــت برســد
امــا بــه ظهــر نکشــیده رفت کــه رفت.
بگذاریــد حــاال کــه صحبــت از قاســم
افشــار شــده ،درددلی کنم کــه پیشتر
توگــو بــا خــود شــما
هــم یکبــار در گف 
گفتهام .ما گوینده خبر هستیم .مسئول
سیاســتگذاری خبرهــا نیســتیم .مردم
باید بداننــد که گوینده خبــر نمیتواند

صمیمی و اصیل
یـــــاد

سعید فانیان

فعال رسانهای

قاسم افشار شــخصیتی متین ،صمیمی و معتقدی اصیل
به آرمانهای اســامی و کرامت انســانی بود .فعالیتهای
رســانهای او بویــژه اجــرای اخبــار ســیما طــی نزدیــک بــه
ســه دهه ،به بخشــی از خاطرات نســل دیــروز و امــروز این
ســرزمین تبدیل شــده است .افشــار از آنچه چهره رسمی و
حرفــهایاش مینمایانــد ،بســیار صمیمیتــر ،مطلعتر و
محترمتر بود.
او چــه در زمــان اوج فعالیتهــای رســانهایاش -کــه تک
ســتاره بــود -و چــه در ســالهای بعــد از آن ،میتوانســت
چهــرهای جنجالی و تبلیغاتی از خود بروز دهد ،اما همواره
از حاشیهها پرهیز می کرد.
قاســم افشار طی سالهای اخیر تنها مشغولیتش فعالیت
در مؤسســه خیریــهای بــود کــه بهنام و یــاد دختر از دســت
رفتــهاش بنیــاد نهاده بــود و از ایــن راه در مناطق محروم و
دور افتــاده کشــور تعدادی مدرســه بــرای کــودکان محروم

ایران با حضور وزیر ارتباطات« ،رکورد اینترنت همراه با ســرعت یک
گیگابیت بر ثانیه در شــبکه همــراه اول ثبت شــد ».در این گزارش به
اینکه چه جوری این رکورد شکســته شــد اشــارهای نکرده .خط همراه
اول من که هنوز سرعتش تو تلرانس یک تا ده بیت بر ثانیه به اینترنت
وصله .قاعدتاً باید صحنه ثبت رکورد اینجوری باشــه که :تو یه ســالن
آمفی تئاتر همه نشســتن و روی ســن یکی یه پدالیو مثه پدال گاز زیر
دســتش روی میز گذاشــته و بعد هی گاز میده و هی گاز میده! روبهرو
هم یه نمایشــگر شمارنده بزرگ گذاشــتن که سرعت اینترنتو نشون
میده .بعد از مدتی گاز دادن ،نمایشگر باالخره سرعت یک گیگابیتو
ثبــت میکنــه و بعد حضــار بلند میشــن و در حالی که از چشاشــون
اشــک جاری میشه شــروع به تشــویق میکنن و آخرش همدیگه رو
بغل میکنن! فردا هم میبرنش میذارن تو موزه تکنولوژی ،تا مردم
ببینن و حالشو ببرن!

طعم گیالس

فقدان یک ضلع از مثلث صدا
روزنامهنگار

خواب بی خبران ،و ببخش گناهم را در آن اى معبود جهانيان ،و از
من درگذر ،اى درگذرنده از گنهكاران.
روز دوم :
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قاسم افشار گوینده باسابقه خبر تلویزیون در  67سالگی درگذشت

محسن بوالحسنی
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در متــن خبــر دخــل و تصرفی داشــته
باشــد .مــا هــم مثــل همــه مــردم یک
خبرهایــی را دوســت نداریــم و برخــی
خبرهــا را دوســت داریم .امــروز یکی از
سختترین و تلخترین روزهای زندگی
من اســت .قاسم افشار و هر کسی مثل
او برای فرهنگ ،رســانه و خدمتگزاران
ایــن کشــور منبع خیــر و برکت اســت و
فقدانشــان سخت؛ چه برسد که در این
سن و سال آنها را از دست بدهیم .هنوز
بــاور ندارم که او دیگر نیســت .ســخت
اســت و روی زبانم نمیآید که رفتنش
را بــه خانــوادهاش تســلیت بگویــم .به
خانــواد های  80میلیونی بــه اندازه یک
ایران که با او خاطرهها داشــتند و قاسم
افشــار را برای همیشــه در یــاد و خاطر
خود نگه میدارند.
مراسم تشــییع پیکر قاسم افشار گوینده
نام آشــنا و با ســابقه خبر ،امروز ساعت
 ۹صبــح از مقابــل منزلــش در بزرگــراه
صدر ،خروجی منظریه ،خیابان شــهید
رحمانی ،کوچــه دالور ســاختمان آرام
برگــزار و در قطعــه  92درکنــار دخترش
مائده به خاک سپرده میشود.

ایــن مــرز و بوم بنا کــرده بــود .او همچنین تعــداد زیادی از
کتابخانههای مدارس و مؤسســات فرهنگی ،آموزشی را در
دور دستها تجهیز و تکمیل کرده بود.
مرحوم قاسم افشار بدون تردید یکی از سرآمدان خبر سیما
طــی چند دهــه اخیر کشــور اســت؛ صدایی رســا و تصویری
جذاب و البته سواد و تسلطی باال داشت ،بههمین دلیل در
بین گویندگان خبر تلویزیون جایگاهش ویژه و اجرایش کم
نظیر بود.
او گرچــه کارمنــد رســمی تلویزیون نبود اما ســهم زیــادی در
مقبولیت و تشــخص خبر سیما طی ســالهای اجرا داشت و
بهدلیل متانت و مردمداری و منش انسانیاش همواره مورد
توجه و احترام خاص همکاران ،دوستان و مخاطبان بود.
قاســم افشــار بــا دلخــوری و گالیــه جــدی از خبــر تلویزیــون
رفت در حالی که میتوانســت ســالیان زیادتــری در خدمت
بینندگان باشــد .اما صداوســیما در ســالهای گذشته تالش
زیادی برای برگرداندن و بهرهمند شدن از حضور او به عمل
نیاورد و هیچگاه تجلیلی شایسته و یادی بایسته از او نشد.
برای روح بزرگ او آرامش ابدی و برای خانواده گرانسنگش
عزت مستدام آرزومندیم.

.1مــن جزو معــدود ایرانیهایی هســتم
کــه افتخــار داشــتهام دانشــجوی «علی
نکوداشت
فردوســی» در دانشــگاه نوتــردام
ســن فرانسیســکو باشــم .او یکــی از
تأثیرگذارترینمعلماندانشگاهنوتردام
در دپارتمــان تاریــخ و علــوم سیاســی و
همینطــور دپارتمــان علــوم انســانی و
روانشناســی اســت .علی فردوسی زبان
شیمانا صادقی
دانشآموخته
ترجمه شده تاریخ ادبی ،هنری و سیاسی
دانشگاه نوتردام
ایران برای دانشــجویان است .یا به زبان
دیگر میتوان گفت او یک فرد نیســت و به قول انگلیسیزبانها
« »He is a state of mindکــه شــاید نزدیکتریــن ترجمــه برای
ایــن عبــارت ایــن باشــد کــه :او یک فــرد نیســت ،بلکه ســاحت
اندیشــه اســت .اندیشــه او بازتاب یک جریان دائمی یادگیری و
تعلیم اســت .همانطــور که به اعتقاد خــودش ،نقش معلمی
و دانشــجویی را همزمــان ایفــا میکند و همواره یک دانشــجوی
کنجــکاو اســت .بازتــاب اندیشــه علی فردوســی هــم در زندگی
روزمرهاش در مقام همسر و پدر نمود پیدا میکند ،هم در زندگی
حرفهایاش در مقام یک معلم ،پژوهشگر و روشنفکر .در میان
آنچه که او را در بازتاب اندیشــههایش متمایز میکند ،توانایی او
در گســترده کــردن افق
دید دانشــجوهایش در
غرب اســت کــه عموماً
نگاهــی تکبعــدی بــه
مسائل و محیط اطراف
دارنــد .او بــا جــادوی
کلماتوهنرمندیقادر
اســت نــگاه تکبعدی
دانشــجویانش را در
فرآیند تعلیم به نگاهی
چند بعدی تبدیل کند.
.2دوست دارم این نوشته را با معرفی یکی از ترجمههای ارزشمند
علی فردوســی تمام کنم که روی من تأثیر ژرفی گذاشــته اســت.
کتاب «یادنامه شــونکین» اثر تانیزاکی یکی از آثار و عاشقانههای
برجســته در ادبیات کالسیک ژاپن به شــمار میرود .این کتاب به
نوعی میتواند ســلف پرتره علی فردوســی به حساب آید .کتابی
کــه او با ترجمهاش دین خود به فرهنگ و ادبیات ژاپن و اثری که
تفکر ژاپنی بر وی گذاشته را ادا میکند .یادنامه شونکین با مقدمه
درخشــان مترجم ،به زعــم من از درونیات علی فردوســی و نگاه
موشکافانه و شاعرانهاش به پیرامون پرده برمیدارد .او در مقدمه
مینویسد«:باید در ژاپن باشــید تا تلطیف روح را زیر شکوفههای
بهــاری درختان گیالس ببینید و دریابید که وجود میرا و شــکننده
شکوفهها چه کوالکی در دل ژاپنیها به پا میکنند.
یا آخرهای تابســتان همراه ژاپنیها به آواز ســمی (زنجرهها) گوش
کنید ،که پس از ســالها از خاک برآمدهاند تا دو ســه روزی بخوانند،
عشــق بورزند و بمیرند ،تا شــما هم در احساســی که نه شــادی شاد
اســت و نه غمی غم ،اشــکی ناریختنی در چشــمانتان حلقه بزند.
اگر آنجا بودید و توانســتید عاشــق ژاپنی بغل دســتتان نشوید مرا
خبردار کنید .دونالد کین میگوید رسم بر این بود که ساموراییها را
به شکوفههای گیالس تشبیه کنند و آرزوی هر سامورایی این بود که
در اوج توانایی و جمال خود ،همچون شکوفههای گیالس تماشایی
فرو افتد ،نه اینکه به سرباز پیری تبدیل شود و بتدریج محو گردد».
ایران امروز شــبیه همان شکوفههای
به نظر من ،علی فردوســی در ِ
گیالس ژاپنی است که نشاط و طراوت زندگی با آنها معنا مییابد.

لئون
تصویر گفتار

فیلــم «لئــون» یــا «حرفــهای» محصــول  1994ســاخته لوک
بســون فرانســوی اســت .فیلم پــر از صحنههای خشــونت بار
کشــت و کشتار و تیراندازی اســت ،اما کاراکترهایی که بسون از
ناتالــی پورتمــن  12ســاله (ماتیلدا) و ژان رنو(لئون) ســاخته و
همچنین رابطه میان این دو ،از این فیلم اثری شــاخص و به
یادماندنی ساخته است.
لئون :تو به زمان نیازداری تا یک کمی بزرگ بشی!
ماتیلدا :من دیگه بزرگ شدنم تموم شده لئون! بعد از این فقط
سنم زیاد میشه!

