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فوکوس
  208 ســال پیش، برابر با چهارم ژانویه 1809 میالدی، لویــی ِبِریل، مخترع »خط بریــل« )خِط خواندن و نوشــتن نابینایان( در 
دهکده ای کوچک نزدیک پاریس به دنیا آمد. پدر او زین اسب می ساخت و لویی در سه سالگی بر اثر فرو رفتن درفش زین دوزی در 
یکی از چشمانش، ابتدا کم بینا و ســپس از هر دو چشم نابینا شد. او در 15 ســالگی الفبای 6 نقطه ای خود را اختراع و در 20 سالگی 
به عنوان معلم در موسســه نابینایان پاریس شــروع به کار کرد. بریل خط خودش را به نگارش نت موسیقی و ریاضیات هم بسط داد 
و در کنار فعالیت هایش در مؤسسه نابینایان موســیقیدان قابلی هم شد که در کلیســاهای پاریس در روزهای یکشنبه به نواختن 
ارگ می پرداخت. او همچنین نوازنده ویولنســل خیلی خوبی هم بود. لویی بریل در میانه راه زندگی با بیماری سل روبه رو شد که به 
خاطر شــرایط بد زندگی در موسسه نابینایان بود. او ســرانجام در ۴۳ ســالگی، در 6 ژانویه 1852 میالدی در پاریس چشم از جهان 

فروبست. 

رخداد
 کشــف اشــعه ایكس توســط ويلهلم رونتگن، فيزيکــدان آلمانی

 )1896 ميالدی(
 تشــکيل حزب کارگران آلمان به عنوان خاســتگاه اوليه حزب 

ناسيونال سوسياليست آلمان نازی )1919 ميالدی(
 ورود قــوای گرجســتانی بــه تســخينوالی پايتخــت 
 اوســتيای جنوبی، منجر به بروز جنگ بين اين دو کشــور 

)1991 ميالدی(
 خودسوزی محمد بوعزيزی، دستفروش تونسی، منجر به آغاز وقايع 

موسوم به بهار عربی )2011 ميالدی(

طلوع
 شاه جهان- پنجمين امپراتور سلســله گورکانيان هند، بانی احداث بنای 

مشهور تاج محل )1592 ميالدی(
 رودولف کریستف یوکن- فيلسوف آلمانی، برنده جايزه نوبل 

ادبيات 1908 ميالدی، صاحب آثاری چون: تاريخ و تحليل 
مهمترين ارکان عصر ما، بخش حقيقی دين، معنی و ارج 

زندگی )1846 ميالدی(
  هایائو ميازاکی- کارگردان و تهيه کننده ژاپنی فيلم های 

پويانمايی، طراح، گرافيست و فيلمنامه نويس، صاحب آثاری چون: 
شاهزاده مونونوکه، شهر اشباح، قصر متحرک  هاول )1941 ميالدی(

غروب
 بابر- موســس سلســله گورکانيان هند و امپراتوری مغولی هند، آخرين 

امپراتوری از دوران طاليی اسالمی )1531 ميالدی(
 کاترین مدیچ  ملکه فرانسه، مادر 3 پادشاه فرانسه با نام های فرانسوای 

دوم، شارل نهم و  هانری سوم )1589 ميالدی(
 ژان شاردن- ســياح فرانســوی و صاحب کتــاب 10 جلدی 
سفرهای ِسر ژان شاردن، به عنوان يکی از بهتريِن کارهای تحقيقی 

درباره ايران و خاور نزديک )1713 ميالدی(
 آلبر کامو- نويسنده فرانسوی، برنده جايزه نوبل ادبيات  سال 1957، 

خالق آثاری چون: بيگانه، افسانه سيزيف، طاعون )1960 ميالدی(

Reuters / این پاهای نحیف متعلق است به فاطمه حسن عبداهلل ساکن شهر حدیده در یمن. بنا بر اعالم یونیسف بیش از 2 میلیون کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می برند. عکس: عبدالجبار زیاد 
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صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

ماجرای خرید یخچال
گاهی آدم کارهايی می کند که به پشيمانی و حتی 
رويا پردازی می افتــد؛ مثال ياد فيلم هــای کارتونی 
می افتيم که شخصيت اصلی داستان با ماشين زمان 
به عقب برمی گردد تا اشــتباه های خودش را اصالح 
کند. اينجاســت که حتی امکان دارد دايره تخيالت 
آدمی به حدی گسترده شود که روی روح و روانمان هم 
تأثير بگذارد و آرزو کنی  ای کاش ماشين زمان داشتی و 
نمی شد آنچه که شده است. اما اشتباه های ما چه بود؟ 
اشــتباه اول اين بود که از يکی از نمايندگی های يک 
شرکت توليد کننده لوازم خانگی کره ای سه دستگاه 
اسپيلت خريديم. شايد هم اشتباه اول اين بود که به آن 
نمايندگی گفتيم ما می خواهيم يخچال هم بخريم. در 
هر صورت هر کدام را که بخواهی اول بگيری، نتيجه 
کار يکی بود: اصــرار نمايندگی برای اين که يخچال را 
هم از او بخريم. در اين نمايندگی سه نفر مشغول به کار 
بودند. يکی شان گفت چون شما از ما خريد کرده ايد، 
ما به شــما 5 درصد تخفيف برای يخچال می دهيم، 
ولی ما که آنقدر ها عجله نداشتيم که بدو بدو يخچال 
بخريم، پشــت گوش انداختيم. بعد، يکی ديگرشان 
زنگ زد و گفت جشــنواره داريم و يخچال با 5 درصد 
تخفيف می فروشــيم. يکی، دو روز بعد به نمايندگی 
زنگ زدم و ســوال کردم که آيا جشنواره برقرار است؟ 
جواب داد نه، جشنواره هنوز شروع نشده! من هم گفتم 
چه عجيب! پس مثل اين که اشــتباه شده. فردايش 
دوباره خودشان زنگ زدند و گفتند ما می خواهيم به 
شما تخفيف بدهيم، زود تر بياييد يخچالتان را بخريد! 
خالصه يک شــب رفتيم نمايندگی. به کســی که 
يخچال ها را نشانم می داد، گفتم ظاهرا جشنواره هنوز 

شروع نشده، درسته؟ گفت جشــنواره دو، سه روزی 
هست که شروع شده! جل الخالق! من باز هم گيج شدم! 
آخرش نفهميدم اين جشنواره وجود خارجی دارد يا نه. 
خالصه آن يخچالی که می خواستيم را انتخاب کرديم. 
به رنگ سفيد می خواستيم، اما گفتند رنگ سفيدش در 
جشنواره تخفيف نخورده، بلکه رنگ سيلورش تخفيف 
خورده. گفتم خب، اولش شــما گفتيد می خواهيم 
تخفيف بدهيم، من هم فکر کردم هر جنسی را بخواهم 
روی   همان جنس تخفيف می دهيــد. گفتند خير، 
جشنواره است و ما اجناسی را می توانيم تخفيف بدهيم 
که شرکت مشــخص می کند. با اين توضيح که هيچ 
نشانی از جشنواره - حتی در حد يک پوستر تبليغاتی - 
هم روی در و ديوار نبود. باالخره ما آن يخچال سيلور را 
با 5 درصد تخفيف خريديم. پرسيدم يخچال قرار است 

از انبار بيايد؟ گفت بله! 
اين گذشــت و روزی که قرار بود يخچال را بياورند، 
گفتند در بازه زمانی 11 تا 3 بعدازظهر منتظر باشيد. 
من آن روز همه کار هايم را تعطيــل کردم و در حالت 
اســتندآپ بودم تا ســاعت 3 که يخچال با ماشــين 
نمايندگی شرکت رسيد. يخچال را که گرفتيم و کاورش 
را باز کرديم، ديدم که داخل درش زدگی دارد. به راننده 
اعترض کردم، گفت واقعيتش اين يخچال توی فروشگاه 
بوده! خب، طبيعی اســت که هر کسی باشد ناراحت 
می شود، حداقل تصور می کردم که می توانستند خيلی 
صريح بگويند که يخچال داخل فروشگاه را می توانيم 
با 5 درصد تخفيف خريداری کنيم. به نمايندگی زنگ 
زدم و يخچال را برگرداندم و قرار شد يخچال ديگری از 
انبار برای ما بياورند. همچنين با شرکت تماس گرفتم و 

پرسيدم در آن تاريخ، جشنواره ای درخصوص يخچال 
برگزار شده است که پاسخ دادند خير. 

اين گذشــت تا 10 روز بعد کــه از نمايندگی زنگ 
زدنــد و گفتند آن مدل يخچال کال موجود نيســت و 
اگر می خواهی مدل ديگری را به شــما تحويل بدهيم، 
اما من خواستم پولم را برگردانند و گفتم ديگر يخچال 
نمی خواهم. شماره کارت و شماره حساب من را گرفتند 
و روز بعد از شــرکت تماس گرفتند و پس از شــنيدن 
سخنان من، باز شماره کارت و شماره حساب را گرفتند 
و گفتند ظرف حداکثر 72 ســاعت اين پول به حساب 
شما برگردانده می شود. دردسرتان ندهم! هر روز کارم 
شده بود زنگ زدن به شــرکت / نمايندگی / شرکت / 
نمايندگی / شــرکت / نمايندگی... تا پولم را بگيرم. از 
خود شــرکت هم البته زنگ می زدند و می گفتند قرار 
اســت تا فالن تاريخ پول واريز شود. بعد زنگ می زدند 
و می پرسيدند واريز شــد؟ من می گفتم نه! بعد دوباره 
می گفتند ببخشيد فالن مشکل پيش آمد، حتما واريز 
می شود. بعد روز ديگر زنگ می زدند و می گفتند واريز 
شد؟ من می گفتم نه... خالصه دو، سه بار ديگر هم شماره 
کارت و شماره حساب دادم و کلی هم خونم را به جوش 
آوردم و پشــت تلفن داد و بيداد کردم تا بعد از دو هفته 

پول به حسابم برگردانده شد. 
همه اينها را نوشتم تا بگويم که برای خريد يک کاال 
اگر به يک نمايندگی بزرگ و اسم و رسم دار هم نتوانيم 
اعتماد کنيم ديگر به چه شرکت و فروشگاهی می توان 
اعتماد کرد؟ بهتر نيست شــرکت های بزرگ به حال 
خودشان فکری کنند و نام و اعتبارشان را با دست خود 

تخريب نکنند؟

نگاهمخاطب

هر که عيب جويی کند، عيب جويی شود و هر 
که ناسزا گويد، ناسزا شنود و هر که درخت های 

تقوا بنشاند، ميوه های آرزوها را بچيند.
امام علی)ع(

خانه ویران
دوش ناگه آمد و در جان نشست

خانه ويران کرد و در پيشان نشست
عالمی بر منظر معمور بود

او چرا در خانه ويران نشست
گنج در جای خراب اولی تر است

گنج بود او در خرابی زان نشست
هيچ يوسف ديده ای کز تخت و تاج

چون دلش بگرفت در زندان نشست
گرچه پيدا برد دل از دست من

آمد و بر جان من پنهان نشست
چون مرا تنها بديد آن ماه روی

گفت تنها بيش از اين نتوان نشست
جان بده وانگه نشست ما طلب

که توان با جان بر جانان نشست
از سر جان چون تو برخيزی تمام

من کنم آن ساعتت در جان نشست
چون ز جانان اين سخن بشنيد جان

خويش را درباخت و سرگردان نشست
خويشتن را خويشتن آن وقت ديد

کو چو گويی در خم چوگان نشست
دايما در نيستی سرگشته بود

زان چنين عطار زان حيران نشست
عطار

این کتاب را با خيال راحت بخوانيد

معلم ها در زعفرانیه

دریچه

برنا مسروری| »گچ و چای سرد شده« به قلم آتوسا 
افشين نويد را برای معرفی امروز در نظر گرفته ام هرچند 
که نه صددرصد می توانم شما را از خواندنش منع کنم 
و نه تشــويق صددرصدی برای مطالعــه اش در چنته 
دارم! »گچ و چای ســرد شــده« کتاب مفرحی نيست 
و گاهی تغيير راوی آزار دهنده اســت، البته نه بيشتر از 
تعدد شــخصيت ها در شــروع قصه! حتی تکرارهايی 
نظير »قيژقيژ ماشــين کپی« نه تنها دلچسب نيست 
بلکه به فضاسازی نيز کمک چندانی نمی کند. سياسی 
گويی های تکــراری و بی مزه هــم از ضعف های جدی 
کتاب است. ضعف های سيســتم آموزشی کشور نيز 
ظاهراً عامدانه در کتاب مطرح نمی شــود هرچند که 
نزديک شدن به مشــکالت هر يک از معلم های داخل 

داستان و بررسی اين مشکالت می توانست و می تواند 
قدمی هرچند کوچک در جهت اصالح و بهبود وضعيت 
سيستم آموزشی تلقی شود. اين نيمه خالی ليوان بود 
اما با همه اين ها اگر بتوانيد با کتاب همراه شويد نتيجه 
چندان هم بد نيست، گو اينکه پايان بندی قصه هم به 
يکدستی متن ضربه زده اســت ولی باز هم باقی آن را 
می توان خواندنی  به حساب آورد. در واقع متن و روايت 
کتاب خاصيت روان و دوستانه طوری دارد که مخاطب 
را با خود همراه می کند. کتاب همانطور که از اسمش هم 
تقريباً پيداست در مورد زندگی معلم های يک مدرسه و 
ارتباطشان با يکديگر است. معلم های قصه »گچ و چای 
سرد شده« در مدرسه ای در زعفرانيه مشغول تدريس اند، 
معلم هايی که دردها و دغدغه هايشان را همه جا با خود 

همراه دارند و در هر لحظه ای بار آن را به دوش می کشند. 
هر يک از آن ها داستان متفاوتی دارند که در فاصله زنگ 
تفريح ها و بعد از تعطيلی مدرسه و در همراه شدنشان 
با هم )در حرکت رو به پايين شهر(، شاهد آن هستيم. 
معلم هايی که اغلب محل زندگی شــان فاصله زيادی 
با محل کار آن ها دارد و بالطبع مشکالتشان هم خيلی 
بيش از دانش آموزانشان است. مساله داشتن يا نداشتن 
فرزند، به فرزندی پذيرفتن يا نپذيرفتن کودِک ديگری 
و شعارهايی پيرامون اين موضوع، از دغدغه های اصلی 
کتاب به شمار می آيد، البته اشاراتی به تقابل نسل ها و 
تضاد اهداف نيز از ديگر موضوعات ديگر مطرح شده در 
کتاب هستند. خالصه که پای خودتان، بخريد و بخوانيد، 

شايد خوشتان آمد!

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:45:08 | طلوع آفتاب:  07:14:36| اذان ظهر: 12:09:20| غروب آفتاب: 17:04:05   | اذان مغرب: 17:24:13پنجشنبه 14 دی 1396  | 16 ربيع الثانی 1439 |  4 ژانویه 2017 |  سال پنجم  |  شماره 1312

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

کتاب »توسعه و بازار در برابر پوپوليسم، 
نگاهی به تجربه شــيلی« نوشته نجات 
بهرامی روانه بازار نشر شد. نويسنده کتاب 
معتقد است، اکثر حوادث سياسی نيمه 
دوم قرن بيســتم به خاطــر قطب بندی 
ايدئولوژيــک حاکم بر ايــن دوران و نيز 
ســايه ســنگين دو ابر قدرت آن زمان و 
نقش موثر آنها در شکل دهی به مناسبات 

سياسی و بين المللی، به نمادهای شکست يا پيروزی 
مارکسيسم و ليبراليسم تبديل شده اند و در سطحی 
بسيار فراتر از يک ماجرای محلی و منطقه ای مورد 
بازخوانی و تحليل و تفسير قرار گرفته اند. در ارتباط 
با کودتای 11 سپتامبر 1973 شيلی نيز اين موضوع 

صدق می کند.
به عقيده بهرامی، گفتمان چپ به طور اعم و طيف 
چپ ايرانی به طور اخص، ماجرای شيلی و کودتای 
سال 1973 را نماد و نشانه حقانيت جريان چپ ايرانی 
و به طور اخص، ماجرای شيلی و کودتای سال 1973 
را نماد و نشانه حقانيت جريان چپ و مظلوميت آنها 
در مواجهه با بربريت و توحش نظام ســرمايه داری 
می دانند و اين ماجرا مانند هر نماد ديگر، در ادبيات 
و فرهنگ چپ بــه صورت حادثــه ای رازآلود، غبار 
گرفته و حماسی بازتوليد می شود و همين شرايط 
است که بازخوانی واقع بينانه آن را با دشواری مواجه 
ساخته است. قداست دولت چپ گرای آلنده و کيش 
شخصيت او باعث شــد که تا سال ها و حتی دهه ها، 
سخن گفتن از قصور و اشــتباهاتش و نقد اقدامات 

شتاب زده و بنيان برافکن او با طرفداری 
از توحش و ديکتاتوری و ســرکوب برابر 

قلمداد شود.
در پشت جلد کتاب »توسعه و بازار در 
برابر پوپوليسم، نگاهی به تجربه شيلی« 
می خوانيم: »ســوالی که روشنفکران 
توده گرا هيچگاه به آن پاســخی ندادند 
اين است که چرا و با چه استداللی تداوم 
حکومتی توتاليتر و ايدئولوژيک را تنها به اين خاطر که 
در فرايندی دموکراتيک به قدرت رسيده، به حکومتی 
که کارنامه بســيار بهتری دارد، اما غير دموکراتيک 
اســت، ترجيح می دهند؟ مثال های روشنی وجود 
دارد از حکومت هايی که با ابزار دموکراسی به قدرت 
رسيده اند، اما در پی نابودی دموکراسی بوده و هستند. 
حکومت آلنده نمونه ای از آنها بود. در طول سه سال 
دســتاوردهای چند دهه و بيش از آن را بر باد داده و 
جامعه شيلی را به ورطه نابودی کشانيد. نمونه بارز 
چنين اقتصادی، کارنامه وحشتناکی در زمينه حقوق 
بشر هم داشت و از انتقادات روشنفکران نيز در امان 
بود. بيش از پنجاه ســال زمان الزم بــود تا رهبران 
انقالبی کوبا به خطای سيســتم مورد حمايت خود 
اعتراف کنند. همان سيستمی که الگوی آلنده برای 
تبديل شيلی به يکی از اقمار اتحاد جماهير شوروی 
بود.« کتاب »توسعه و بازار در برابر پوپوليسم؛ نگاهی 
به تجربه شيلی« نوشته نجات بهرامی با شمارگان 
هزار نســخه در 105 صفحه بهای 10 هزار تومان از 

سوی موسسه مهرداد منتشر شده است.

یک کتاب دیگر با آلنده و شیلی

مکافات عمل
در بيمارســتان فيروزآبادی دســتيار 
دکتر مظفری بــودم. روزی دکتر صدايم 
کرد. اتاق عمل و پيرمردی را نشان  داد که 
بايد پايش را بــه علت عفونت می بريديم. 
دکتر گفت: »ايــن بار من نظارت می کنم 
و شــما عمل می کنيد.« به مچ پای بيمار 
اشــاره کردم که يعنی از اينجا قطع کنم 
و دکتر گفت: »برو باال تــر...« باالی مچ را 
نشــان دادم و دکتر گفت: »برو باال تر...« 
باالی زانــو را نشــان دادم و دکتر گفت: 
»برو باال تر...« تــا اينکه وقتی به باالی ران 
رسيدم دکتر گفت: »از اينجا بُِبر.« لحن و 
عبارت »برو باال تر« خاطره بسيار تلخی را 
در من زنده  کــرد. دوران کودکی همزمان 
با اشغال ايران توســط متفقين در محله 
پامنار زندگی می کرديم. قحطی شده بود و 
گندم ناياب بود و نانوايی ها تعطيل. عده ای 
از خدا بی خبر با احتکار از گرسنگی مردم 
سودجويی می کردند. شبی پدرم دستم را 
گرفت و به درِ خانه همسايه مان که دالل 
بود و گندم و جو می فروخت رفتيم. پدرم 
هر قيمتی که می گفت، همسايه ما با لحن 
خاصی می گفت: »برو باال تر... برو باال تر...« 
بعد از به هوش آمدن پيرمرد برای ديدنش 
رفتم. چقدر چهره اش آشــنا بود. وقتی از 
حال و روزش پرسيدم گفت: »بچه پامنار 
بودم. گندم و جو می فروختم. خيلی سال 
پيش...« ديگر تحمل بقيه صحبت هايش 
را نداشتم. شناخته بودمش. من باور داشتم 
که: از مکافات عمل غافل مشو... اما به هيچ 
وجه انتظار نداشتم که چنين مکافاتی را به 

چشمم ببينم.
سند جهنم

در قرون وسطی کشيش ها بهشت را 
به مردم می فروختند و مردم نادان هم با 
پرداخت مقداری پول قسمتی از بهشت را 
از آن خود می کردند. مرد خردمندی که 
از اين نادانی رنج می برد به کليسا رفت و 
به کشيش مسئول فروش بهشت گفت: 
»قيمت جهنم چقدره؟« کشيش تعجب 
کرد و بعــد از لحظه ای فکــر گفت: »3 
سکه.« مرد مبلغ را پرداخت کرد و گفت: 
»لطفا سند جهنم را هم بدهيد.« کشيش 
روی کاغذ پاره ای نوشت »سند جهنم« 
و آن را امضا کرد. مرد با خوشــحالی آن 
را گرفت و از کليسا خارج شد، به ميدان 
شهر رفت و فرياد زد: »من تمام جهنم را 
خريدم. اين هم سندش. ديگر الزم نيست 
بهشت را بخريد چون من هيچ کس را به 

جهنم راه نمی دهم!«


