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اینشرحبینهایت
به مكارم اخــاق پايبند باشــيد كه مايه
سربلندى است و از اخالق پَست دورى كنيد
كه انسانهاى شريف را پَست و بزرگوارى را از
بينمىبرد.
امامعلی(ع)
مرحباایدوست
ز حد گذشــت جدایی میان ماای دوست
بیــا بیا کــه غــام تــوام بیاای دوســت
اگر جهان همه دشــمن شــود ز دامن تو
به تیغ مرگ شود دست من رهاای دوست
ســرم فدای قفای مالمتســت چــه باک
گرم بود ســخن دشــمن از قفاای دوست
به نــاز اگر بخرامــی جهان خــراب کنی
به خون خسته اگر تشنهای هالای دوست
چنان به داغ تو باشــم که گر اجل برســد
به شــرعم از تو ســتانند خونبهاای دوست
وفــای عهــد نگــه دار و از جفــا بگــذر
به حــق آنکه نیم یــار بیوفاای دوســت
هزارســال پس از مــرگ من چــو بازآیی
ز خاک نعــره برآرم که مرحباای دوســت
غم تو دســت برآورد و خون چشمم ریخت
مکن که دســت برآرم به ربناای دوســت
اگــر به خوردن خــون آمدی هــا برخیز
و گر بــه بــردن دل آمدی بیاای دوســت
بســاز بــا مــن رنجــور ناتــوانای یــار
ببخش بر من مســکین بینواای دوســت
حدیث سعدی اگر نشــنوی چه چاره کند
به دشــمنان نتوان گفت ماجراای دوست
سعدی

ل صفحه آخرsafhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :
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مرور کتاب

پیچیدگی آدمها

رمان «انگار خودم نیستم» دومین
رمــان و ســومین کتاب یاســمن
خلیلیفــرد پــس از کتابهــای
«یادت نرود کــه »...و «نقش جنگ
بر سینمای غیرجنگی ایران» است
که اواخر دی ماه  96منتشــر شد و
در حال حاضــر در میان کتابهای
پرفروش فارسی قرار دارد .این رمان،
ی است که
داســتان زندگی آدمهای 
به مرور و با گذر زمــان دچار تغییر
میشــوند تا جایی که خودشان هم
خود جدیدشــان را نمیشناسند.
«انگار خودم نیســتم» تنهاییهای
انســانهای معاصر را روایت میکند که برای مواجهه
با این تنهاییها تصمیمات مختلفی میگیرند .رمان
جدید خلیلیفرد هفت راوی دارد و پازل داستان با کنار
همقرارگرفتنروایتهایهریکازاینراویانودرواقع
شخصیتهای اصلی تکمیل میشود .در رمان «انگار
خودمنیستم»نیزهمچونکارقبلینویسنده،عناصری
چون گذشــته و خاطرات نقش موثری را در پیشبرد
داستانایفامیکنند.
شخصیتهای داستان قشــر متوسط و روشنفکر
جامعه امروزیاند و به همین جهــت به لحاظ لحن،
لحنهایی شبیه به هم دارند اما سعی بر آن شده است
تا به واسطه جنســیت متفاوت راویان ،لحنهای آنها
تغییر کند .شخصیتهای اصلی «انگار خودم نیستم»
درواقع دانشــجویان قدیم یک دانشــکده هنریاند
که پس از ســالها گرد هم میآیند .جلد رمان تا حد
زیادی نمایانگر فضای داستان است و به خوبی طراحی
شده است .رنگ آبی آن ســردی روابط آدمهای قصه
را بازنمایی میکند و تصویر زن میانسال روی جلد با
نیم ه صورت پوشیدهشــدهاش ،میتواند نماینده هر

یک از چهار زن داســتان باشد؛ از لعیا
گرفته تا شانار که سن کمتری نسبت
به دیگــر زنــان دارد .آدمهــای رمان
مجموعــهای از خصوصیــات اخالقی
متفاوت دارند و شاید در ظاهر یک گروه
دوستی را تشکیل دهند اما شکل و نوع
دوستی رمان قبلی
ارتباطشان با گروه
ِ
خلیلیفرد یعنی «یادت نــرود که»...
بسیار متفاوت است .در الیههای زیرین
ارتباطی آنها میتوان ردپاهای گذشته
و اختالفات و رازهای ســر به مهری را
پیدا کرد که قطعا بازیابــی این روابط
نه چندان پررنگ و علنــی اما مهم ،از
جذابیتهای خواندن این داســتان بلند است .روابط
شخصیتهای«انگارخودمنیستم»پیچیدهترازرمان
قبلی خلیلیفرد است و بهرغم رویدادهای نه چندان
پیچیده داستان ،نویسنده کوشیده است تا بر درونیات
آنها و شخصیتپردازیهای کارش بیشتر تمرکز کند
و بیش از نمایش تحوالت بیرونی ،تغییرات و حاالت
درونیآنهارامطرحكند.
این رمان  440صفحهای را نشــر «ققنوس» روانه
بازار کرده اســت .جلســه رونمایی و جشن امضای
«انگار خودم نیستم» ماه گذشته در کتابفروشی تازه
تأسیس آوند برگزار شد و در آن اهالی سینما و ادبیات
حضور داشتند« .انگار خودم نیستم» که با شمارگان
1100نسخه منتشر شــده ،جزو کتابهای پرفروش
نشر ققنوس به شــمار میرود .یاســمن خلیلیفرد
کارشناس ارشد کارگردانی ســینما از دانشگاه هنر
تهران است و فعالیت حرفهای خود را بهعنوان منتقد
سینما از سالهای نوجوانی آغاز کرد و در حال حاضر
ب ه عنوان فیلمســاز کوتاه و عضــو انجمن منتقدان و
نویسندگانسینماییمشغولبهفعالیتاست.

فوکوس
 199ســال پیش ،برابر بــا چهاردهم فوریه  1819میالدی ،کریســتوفر لتم شــولز ،روزنامهنــگار و مخترع ماشــین تحریر ،در
مورسبرگ از شهرهای ایالت پنســیلوانیا به دنیا آمد .شــولز در واقع نخستین کسی بود که اولین ماشــین تایپ استاندارد و عملی
را ســاخت .او همچنین مبدع صفحه کلید  QWERTYاســت که امروزه به صورت وســیع مورد اســتفاده قرار میگیرد .شولز عالوه بر
روزنامهنگاری ،مخترعی فعــال بود و در طول حیات حرفهای خود دســتگاههای صنعت چاپ را ارتقا داد .اولین دســتگاه از ماشــین
تحریرهای اختراعی شولز را که با همکاری کمپانی رمینگتن ساخته شــده بود مارک تواین نویسنده برجسته آمریکایی خرید .او این
دستگاه را «شیطان کوچک کنجکاو» نامید.

در آستانه حلول سال نو چینی ،این کشور با افزایش سرسامآور سفرهای داخلی روبهرو شده است .در تصویر مسافرانی که سوار بر قطار از پکن راهی چنگدو هســتند در وضعیتی فشرده و برخی نیز ایستاده راه را میپیمایند؛ آن هم
برای سفری  26ساعته! عکس :فرد دوفور AFP /
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ازهردریسخنی

نکاتی که باید در مورد اهدای عضو بدانیم

صدف عباسی  -سفیر انجمن اهدای عضو
ایرانیان | اهــدای عضو در زندگی افــرادی که به
انتظار پاییز نشســتهاند ،بهار میآورد .اگر بدانیم
که درصــورت از دنیارفتن نیــز میتوانیم مفید و
نجاتبخش باشیم ،آیا لحظهای برای قدمبرداشتن
در این راه خیر شــک میکنیم؟ باید در نظر داشت
که وقتی از اهدای عضو صحبــت به میان میآید،
شرایطی پیش آمده که متاسفانه فرد به هیچ عنوان
دیگر نمیتواند به زندگی بازگــردد ،اما میتواند با
اهدای اعضای خود ،جان بیماران نیازمند فهرست
انتظار را نجات دهد .با این وجود ،ممکن اســت در
مورد چنیــن فرآیند نجاتدهنــدهای ،تردیدها و
سواالتیوجودداشتهباشند.
کارتاهدایعضوالزامقانونیایجادنمیکند
قبل از هر چیز ،باید دانست که همراهداشتن کارت
اهدای عضو ،کوچکترین الزام قانونــی برای اهدای
عضو ایجاد نمیکند و صرفا نشاندهنده تمایل فرد
نیکوکار بــرای اهدای اعضای بدن خــود در صورت
مرگ مغزی اســت؛ حتی درصورتی کــه خانواده از
رضایت قلبی عزیزشان مطلع باشــند نیز ،نیازی به
صدور کارت وجود ندارد .درحال حاضر با مراجعه به
سایت EHDA.CENTERو امکان دسترسی به کلیه
واحدهای فراهمآوری اعضای پیوندی کشور به این
سامانه ،به راحتی میتوان از داشتن یا نداشتن کارت
اهدایعضوفردمرگمغزیمطلعشد.
رضایتخانوادهبرایاهدایعضوالزماست
کارت اهدای عضــو صرفا بیانگر تمایــل فرد در
مورد اهدای اعضای بدن خود است و باعث میشود
تصمیمگیری بــرای خانواده در شــرایط دردناکی
که عزیزشــان مرگ مغزی شــده ،راحتتر باشد.

همچنین ،داشــتن این کارت از نظر فرهنگسازی
اهمیت بسیاری دارد .درصورتی که فردی از گرفتن
کارت اهدای عضو منصرف شود ،میتواند با اعالم این
خواسته به مسئوالن یا از طریق سایت ،عضویت خود
را لغو کند و خانواده خود را نیز در جریان این تصمیم
قراردهد.
مدتزمانبهتأخیرافتادن
مراسمخاکسپاریفردایثارگر
مراحل اهدا و پیوند اعضا ،معموال36ساعت به طول
میانجامد و کالبد فرد اهداکننده ،توسط آمبوالنس
مرکز اهدای عضو ،به هر نقطهای از کشور که خانواده
فرد تصمیم داشته باشــد او را خاکسپاری کند ،برده
خواهد شــد .همچنین ،یک لوح تقدیر به همراه تاج
گل توسط یکی از پرسنل مرکز اهدای اعضا به یکی
از مراســم ختم فرد ایثارگر برده میشــود .در این
مراسم ،لوح خوانده میشود تا هم تقدیری از تصمیم
ایثارگرایانه خانواده فرد باشد و هم شاهدی بر اینکه
چنین حرکت قابل تحسینی ،اهدای عضو بوده است
و نه فروش عضو.
مالقاتخانوادهفرداهداکنندهوگیرنده
به دلیل وجود مالحظاتی ،هویت طرفین محرمانه
خواهد ماند اما ممکن است برخی خانوادهها تمایل
داشته باشند که از طریق نامههای بینام و نشان (با
همکاری مرکز اهدای عضو) ،با یکدیگر مکاتبه داشته
باشند.
درانتخابفردگیرنده
تنهاوزارتبهداشتدخالتدارد
مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،تنها مرکزی اســت که فهرست
بیمــاران نیازمنــد را در اختیــار دارد و آن را بهروز

میکند .بنابراین ،تخصیص اعضا فقط توســط این
مرکــز و درنظرگرفتن ســازگاری خونــی و بافتی
بیمار ،وخامت شرایط بالینی و طول مدت انتظار در
فهرست پیوند و فاصله مکانی شخص از واحد پیوند،
اولویتبندیمیشود.
اولویتدریافتاعضایاهدایی
بهدقتمشخصمیشود
همانطور که گفته شد ،فقط مرکز مدیریت پیوند
وزارت بهداشت است که میتواند تخصیص اعضا را
انجام دهد .در این وزارتخانه ،فردی مسئول تخصیص
عضو مشغول به کار اســت که براساس اولویت زمان
ورود به سامانه ،گروه خونی و همخوانی سایز گیرنده
و اهداکننده ،فردی را انتخــاب میکند و در نتیجه،
امکانمداخلهسایرافراددراینفرآیندممکننیست.
فردمرگمغزیکهبهزندگیبازگشته!
گاهیاوقات ممکن اســت افــراد بگویند که در
اطرافیان خود کسی را میشــناختهاند که به گفته
پزشکان ،مرگ مغزی شــده اما در کمال تعجب ،به
زندگی باز گشته است .در این مورد باید گفت که فرد
مرگ مغزیشده ،به هیچ عنوان توانایی بازگشت به
زندگی را ندارد و از لحاظ پزشکی کامال از دسترفته
محسوب میشود؛ از طرفی ،تشخیص مرگ مغزی
کاری بسیار تخصصی و تنها برعهده پزشکان معتمد
وزارتبهداشتاست.
دیدگاه مذهب نسبت به اهدای عضو
مساعد است
ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که از
نظر شرعی و مذهبی ،نهتنها کوچکترین مسألهای با
اهدای عضو ندارد ،بلکه آن را کاری بس خداپسندانه
محسوبمیکند.

پیشخوان

رمانی جدید از نویسنده «مردی به نام اوه»

«ومندوستتداشتم»عنوانکتابجدیدیازفردریک
بکمن است که در نشر چترنگ با ترجمه فرناز تیمورازف
ت جلد کتاب میخوانیم« :شب
منتشر شده است .در پش 
کریسمس است و پدر و پسری بعد از چندسال همدیگر
را میبینند .پدر میخواهد تا دیر نشده ماجرایی را تعریف
کند همان موقع که درباره دخترکی شجاع ،که چند مایل
آنطرفتر روی تخت بیمارستان خوابیده ،حرف میزند
حقایقیراهمدربارهخودشفاشمیکند:موفقیتهایش
در کسبوکار ،اشتباهاتش در مقام یک پدر ،ندامتهای
گذشــتهاش و امیدهایش به آینده .در شب کریسمس
به پدر فرصتی میدهند تا کاری فوقالعاده انجام دهد و
بتواند سرنوشت دخترکی را که اصال نمیشناسد ،تغییر
دهد اما قبل از انجام بهتریــن معامله در کل زندگیاش،

باید بفهمد زندگیاش چه ارزشی داشته و فقط پسرش
میتواندجواباینسؤالرابدهد».فردریکبکمندرسال
 1981دراستکهلممتولدشد.اوتحصیالتاشرادررشته
فقه مسیحی نیمهکاره رها کرد و بهعنوان راننده کامیون
و شاگرد گارســون و کارگر در رستورانها و انبارها شروع
به کار کرد .بکمن درسال  ۲۰۰۷بهعنوان روزنامهنگار آزاد
در روزنامهای نهچندان مهم در اســتکهلم دوره تازهای از
زندگیاش را آغاز کرد و بزودی بهعنوان یک وبالگنویس
به شهرت رسید .در سال ۲۰۱۲نخستین رمانش «مردی
به نام اوه» را منتشر کرد .این رمان که از قلمرو رمانهای
سرگرمکننده میآید۶۰۰ ،هزار نسخه به فروش رفت و
به ۲۵زبان ترجمه شد .درسال ۲۰۱۶نیز فیلمی براساس
این رمان به کارگردانی «هنس هولم» فیلمساز سوئدی

ساخته شد و به نمایش درآمد« .مردی به نام اوه» رمانی
ساده و دوستداشتنی است .مردی تنها و خودخواه و در
عینحالعملگرا.اُوهنمایندهانسانهاییاستکهامیدبه
زندگیراازدستدادهاند.چیزینداردکهبخواهدوبهامید
آنراهیرابهجلوبگشاید.تقدیر،زنیایرانیبهنام«پروانه»
را به زندگی او میآورد ،پیوندی که اوه با اکراه بدان تن در
میدهد.پروانهبارفتاروبرخوردهایخودروشنایی،امیدو
شوررابهزندگیاوهباز میگرداندواوهبه تدریج شخصیتی
نو ،اجتماعی و تازه پبدا میکند .در ســال  ۲۰۱۳بکمن
بهعنوان«موفقترین»نویسندهسوئدشناختهشد«.ومن
دوستتداشتم»فردریکبکمنباترجمهفرنازتیمورازف
در نشر چترنگ در 1000نسخه و با قیمت11هزار تومان
منتشرشدهاست.

قسم راست و دروغ
دو پیرمرد برای طرح دعوی بهلول
را میان خود حکم قرار دادند .یکی از
آنها قد بلند و دیگــری خمیده قد بر
عصای خود تکیــه داده بود .بهلول از
آنها خواســت که طرح دعوی کنند.
پیرمرد قد بلنــد گفت« :من مقداری
طال به این شــخص قــرض دادم تا
در وقت امــکان به مــن برگرداند و
اکنون توانایی ادا کــردن بدهکاری
خود را دارد ولی تاخیــر میاندازد و
اینک میگویــد گمان میکنم طلب
تو را دادهام .حضرت قاضی! از شــما
تقاضــا دارم او را ســوگند بدهید که
آیا بدهکاری خودش را داده است ،یا
خیر .چنانچه قسم یاد کرد من دیگر
حرفی ندارم ».بهلــول از آن دیگری
خواســت از خود دفاع کند .پیرمرد
خمیده قد گفــت« :من اقرار میکنم
که مقداری طال از او قــرض کردهام
ولی بدهــکاری را ادا کــردم و برای
قســم یاد کردن ،آمادهام ».بهلول از
پیرمرد خمیده قد خواست که قسم
یاد کند قرض خود را ادا کرده اســت.
پیرمرد خمیده قــد عصای خود را به
مرد مدعی داد ،سپس هر دو دستش
را به سوی آســمان بلند کرد و گفت:
«به خدا قسم که من قطعات طال را به
این شخص پس دادم و اگر بار دیگر از
من مطالبه کند ،از روی فراموشکاری
و ناآگاهی اســت ».بهلول به طلبکار
گفت« :اکنون چــه میگویی؟» او در
جواب گفت« :مــن میدانم که این
شخص آدم مقیدی است و قسم دروغ
یاد نمیکند ،شاید من فراموش کرده
باشم ،امیدوارم حقیقت آشکار شود».
بهلول به آن دو نفر اجازه مرخصی داد.
پیرمرد خمیده قد عصــای خود را از
دیگری گرفت و هر دو به راه افتادند.
در این موقع بهلــول به فکر فرو رفت
و بیدرنگ هر دوی آنهــا را صدا زد.
بهلول عصا را از پیرمــرد خمیده قد
گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه
کرد .ســپس دیواره عصا را تراشید و
ناگهان قطعات طال که در میان عصا
جاسازی شده بودند پدیدار شد .مرد
طلبکار از دیدن طالها حســابی جا
خورد و خوشحال شد .آن سو پیرمرد
خمیده قد سر خود را به زیر انداخت.
بهلول بــه طلبکار گفــت« :این مرد
وقتی عصا را به دســت تو داد ،حیله
کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او
زیرک تر بودم».

