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فوکوس
  199 ســال پیش، برابر بــا چهاردهم فوریه 1819 میالدی، کریســتوفر لتم شــولز، روزنامه نــگار 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 QWERTY اســت که امروزه به صورت وســیع مورد اســتفاده قرار می گیرد. شولز عالوه بر 
روزنامه نگاری، مخترعی فعــال بود و در طول حیات حرفه ای خود دســتگاه های صنعت چاپ را ارتقا داد. اولین دســتگاه از ماشــین 
تحریر های 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.  

رخداد
  انتخاب  هانری دوم به پادشــاهی امپراتوری مقدس روم توســط پاپ 

بنديکت هشتم، به  عنوان دومين آلمانی صاحب اين مقام )1014ميالدی(
  آغاز سفر بزرگ و اکتشافی بارتولو دیاز دريانورد نامي پرتغالي، منجر 

به کشف دماغه اميد نيک در جنوب قاره آفريقا )1487ميالدی( 
  ثبت اختراع تلفن توسط الكساندر گراهام بل مخترع، مبتکر 

و دانشمند اسکاتلندی-آمريکايی )1876 ميالدی(
  حضور نيروهــای نظامی آلمان نــازی در ليبی و تونس براي 

حمايت از نظاميان ايتاليايي در آفريقا، منجر به شدت گرفتن جنگ در 
شمال آفريقا )1941ميالدی(

طلوع
  ظهيرالدین محمد بابُر - موسس سلسله گورکانيان و امپراتوری مغولی 

هند، آخرين امپراتوری از دوران طاليی اسالمی )1483ميالدی(
  چارلز ویلسون - فيزيکدان و هواشناس اسکاتلندی، برنده 

جايزه نوبل فيزيک  ســال 1927ميالدی برای کشف 
روش آشکارسازی مسير ذرات باردار در بخار متراکم 

)1869ميالدی(
  ماکس هورکهایمر - فيلسوف آلمانی و از اعضای 

مکتب فرانکفورت، صاحب آثاری چون: خسوف خرد، نظريه 
انتقادی و نظريه سنتی، نقد خرد ابزاری )1895 ميالدی(

غروب
  جيمز کوک - دريانورد و کاشف انگليسی، کاشف بسياری از جزاير اصلی 

اقيانوس آرام همچون استراليا، زالند نو و  هاوايی )1779ميالدی(
  داوید هيلبرت - رياضيدان آلمانی، مشهورترين رياضيدان  قرن 
نوزدهم و از تأثيرگذارترين رياضيدانان در گســترش و پيدايش 

مکانيک کوانتومی و نظريه نسبيت )1943 ميالدی(
  علی نصر - سياستمدار، نمايشنامه نويس، نويسنده، مترجم و 

کارگردان پرکار تئاتر )1340 خورشيدی(
  عزیزاهلل جوینی - مصحح، محقق، نسخه شناس، مصحح متون 

کهن ادبی و شاهنامه پژوه معاصر، استاد دانشگاه )1391خورشيدی(

  در آستانه حلول سال نو چینی، این کشور با افزایش سرسام آور سفر های داخلی رو به رو شده است. در تصویر مسافرانی که سوار بر قطار از پکن راهی چنگدو هســتند در وضعیتی فشرده و برخی نیز ایستاده راه را می پیمایند؛ آن هم 
 AFP / برای سفری 26 ساعته! عکس: فرد دوفور
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نکاتی که باید در مورد اهدای عضو بدانیم
صدف عباسی - سفير انجمن اهدای عضو 
ایرانيان | اهــدای عضو در زندگی افــرادی که به 
انتظار پاييز نشســته اند، بهار می آورد. اگر بدانيم 
که درصــورت از دنيارفتن نيــز می توانيم مفيد و 
نجات بخش باشيم، آيا لحظه ای برای قدم برداشتن 
در اين راه خير شــک می کنيم؟ بايد در نظر داشت 
که وقتی از اهدای عضو صحبــت به ميان می آيد، 
شرايطی پيش آمده که متاسفانه فرد به هيچ عنوان 
ديگر نمی تواند به زندگی بازگــردد، اما می تواند با 
اهدای اعضای خود، جان بيماران نيازمند فهرست 
انتظار را نجات دهد. با اين وجود، ممکن اســت در 
مورد چنيــن فرآيند نجات دهنــده ای، ترديدها و 

سواالتی وجود داشته باشند.
کارت اهدای عضو الزام قانونی ایجاد نمی کند

قبل از هر چيز، بايد دانست که همراه داشتن کارت 
اهدای عضو، کوچکترين الزام قانونــی برای اهدای 
عضو ايجاد نمی کند و صرفا نشان دهنده تمايل فرد 
نيکوکار بــرای اهدای اعضای بدن خــود در صورت 
مرگ مغزی اســت؛ حتی درصورتی کــه خانواده از 
رضايت قلبی عزيزشان مطلع باشــند نيز، نيازی به 
صدور کارت وجود ندارد. درحال حاضر با مراجعه به 
سايت EHDA.CENTER و امکان دسترسی به کليه 
واحدهای فراهم آوری اعضای پيوندی کشور به اين 
سامانه، به راحتی می توان از داشتن يا نداشتن کارت 

اهدای عضو فرد مرگ مغزی مطلع شد.
رضایت خانواده برای اهدای عضو الزم است

کارت اهدای عضــو صرفا بيانگر تمايــل فرد در 
مورد اهدای اعضای بدن خود است و باعث می شود 
تصميم گيری بــرای خانواده در شــرايط دردناکی 
که عزيزشــان مرگ مغزی شــده، راحت تر باشد. 

همچنين، داشــتن اين کارت از نظر فرهنگ سازی 
اهميت بسياری دارد. درصورتی که فردی از گرفتن 
کارت اهدای عضو منصرف شود، می تواند با اعالم اين 
خواسته به مسئوالن يا از طريق سايت، عضويت خود 
را لغو کند و خانواده خود را نيز در جريان اين تصميم 

قرار دهد.
 مدت زمان به تأخيرافتادن

مراسم خاکسپاری فرد ایثارگر
مراحل اهدا و پيوند اعضا، معموال 36ساعت به طول 
می انجامد و کالبد فرد اهداکننده، توسط آمبوالنس 
مرکز اهدای عضو، به هر نقطه ای از کشور که خانواده 
فرد تصميم داشته باشــد او را خاکسپاری کند، برده 
خواهد شــد. همچنين، يک لوح تقدير به همراه تاج 
گل توسط يکی از پرسنل مرکز اهدای اعضا به يکی 
از مراســم ختم فرد ايثارگر برده می شــود. در اين 
مراسم، لوح خوانده می شود تا هم تقديری از تصميم 
ايثارگرايانه خانواده فرد باشد و هم شاهدی بر اين که 
چنين حرکت قابل تحسينی، اهدای عضو بوده است 

و نه فروش عضو.
مالقات خانواده فرد اهدا کننده و گيرنده

به دليل وجود مالحظاتی، هويت طرفين محرمانه 
خواهد ماند اما ممکن است برخی خانواده ها تمايل 
داشته باشند که از طريق نامه های بی نام و نشان )با 
همکاری مرکز اهدای عضو(، با يکديگر مکاتبه داشته 

باشند.
 در انتخاب فرد گيرنده

تنها وزارت بهداشت دخالت دارد
مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، تنها مرکزی اســت که فهرست 
بيمــاران نيازمنــد را در اختيــار دارد و آن را به روز 

می کند. بنابراين، تخصيص اعضا فقط توســط اين 
مرکــز و درنظرگرفتن ســازگاری خونــی و بافتی 
بيمار، وخامت شرايط بالينی و طول مدت انتظار در 
فهرست پيوند و فاصله مکانی شخص از واحد پيوند، 

اولويت بندی می شود.
 اولویت دریافت اعضای اهدایی

به دقت مشخص می شود
همان طور که گفته شد، فقط مرکز مديريت پيوند 
وزارت بهداشت است که می تواند تخصيص اعضا را 
انجام دهد. در اين وزارتخانه، فردی مسئول تخصيص 
عضو مشغول به کار اســت که براساس اولويت زمان 
ورود به سامانه، گروه خونی و همخوانی سايز گيرنده 
و اهداکننده، فردی را انتخــاب می کند و در نتيجه، 

امکان مداخله ساير افراد در اين فرآيند ممکن نيست.
فرد مرگ مغزی که به زندگی بازگشته!

گاهی  اوقات ممکن اســت افــراد بگويند که در 
اطرافيان خود کسی را می شــناخته اند که به گفته 
پزشکان، مرگ مغزی شــده اما در کمال تعجب، به 
زندگی باز گشته است. در اين مورد بايد گفت که فرد 
مرگ مغزی شده، به هيچ عنوان توانايی بازگشت به 
زندگی را ندارد و از لحاظ پزشکی کامال از دست رفته 
محسوب می شود؛ از طرفی، تشخيص مرگ مغزی 
کاری بسيار تخصصی و تنها برعهده پزشکان معتمد 

وزارت بهداشت است.
 دیدگاه مذهب نسبت به اهدای عضو 

مساعد است
ايران يکی از معدود کشورهای منطقه است که از 
نظر شرعی و مذهبی، نه تنها کوچکترين مسأله ای با 
اهدای عضو ندارد، بلکه آن را کاری بس خداپسندانه 

محسوب می کند.

دریچه

به مکارم اخــالق پايبند باشــيد که مايه 
سربلندی است و از اخالق پَست دوری کنيد 
که انسان های شريف را پَست و بزرگواری را از 

بين می برد.
امام علی )ع(

مرحبا  ای دوست
ز حد گذشــت جدايی ميان ما ای دوست
بيــا بيا کــه غــالم تــوام بيا ای دوســت
اگر جهان همه دشــمن شــود ز دامن تو
به تيغ مرگ شود دست من رها ای دوست
ســرم فدای قفای مالمتســت چــه باک
گرم بود ســخن دشــمن از قفا ای دوست
به نــاز اگر بخرامــی جهان خــراب کنی
به خون خسته اگر تشنه ای هال ای دوست
چنان به داغ تو باشــم که گر اجل برســد
به شــرعم از تو ســتانند خونبها ای دوست
وفــای عهــد نگــه دار و از جفــا بگــذر
به حــق آن که نيم يــار بی وفا ای دوســت
هزار ســال پس از مــرگ من چــو بازآيی
ز خاک نعــره برآرم که مرحبا ای دوســت
غم تو دســت برآورد و خون چشمم ريخت
مکن که دســت برآرم به ربنا ای دوســت
اگــر به خوردن خــون آمدی هــال برخيز
و گر بــه بــردن دل آمدی بيا ای دوســت
بســاز بــا مــن رنجــور ناتــوان ای يــار
ببخش بر من مســکين بی نوا ای دوســت
حديث سعدی اگر نشــنوی چه چاره کند
به دشــمنان نتوان گفت ماجرا ای دوست
سعدی

رمانی جدید از نویسنده »مردی به نام اوه«

پیشخوان

»و من دوستت داشتم« عنوان کتاب جديدی از فردريک 
بکمن است که در نشر چترنگ با ترجمه فرناز تيمورازف 
منتشر شده است. در پشت  جلد کتاب می خوانيم: »شب 
کريسمس است و پدر و پسری بعد از چند سال همديگر 
را می بينند. پدر می خواهد تا دير نشده ماجرايی را تعريف 
کند همان موقع که درباره دخترکی شجاع، که چند مايل 
آن طرف تر روی تخت بيمارستان خوابيده، حرف می زند 
حقايقی را هم درباره خودش فاش می کند: موفقيت هايش 
در کسب وکار، اشتباهاتش در مقام يک پدر، ندامت های 
گذشــته اش و اميدهايش به آينده. در شب کريسمس 
به پدر فرصتی می دهند تا کاری فوق العاده انجام دهد و 
بتواند سرنوشت دخترکی را که اصال نمی شناسد، تغيير 
دهد اما قبل از انجام بهتريــن معامله در کل زندگی اش، 

بايد بفهمد زندگی اش چه ارزشی داشته و فقط پسرش 
می تواند جواب اين سؤال را بدهد.« فردريک بکمن در  سال 
1981 در استکهلم متولد شد. او تحصيالت اش را در رشته 
فقه مسيحی نيمه کاره رها کرد و به عنوان راننده کاميون 
و شاگرد گارســون و کارگر در رستوران ها و انبارها شروع 
به کار کرد. بکمن در سال 2007 به عنوان روزنامه نگار آزاد 
در روزنامه ای نه چندان مهم در اســتکهلم دوره تازه ای از 
زندگی اش را آغاز کرد و بزودی به عنوان يک وبالگ نويس 
به شهرت رسيد. در سال 2012 نخستين رمانش »مردی 
به نام اوه« را منتشر کرد. اين رمان که از قلمرو رمان های 
سرگرم کننده می آيد، 600 هزار نسخه به فروش رفت و 
به 25 زبان ترجمه شد. در سال 2016 نيز فيلمی براساس 
اين رمان به کارگردانی »هنس هولم« فيلمساز سوئدی 

ساخته شد و به نمايش درآمد. »مردی به نام اوه« رمانی 
ساده و دوست داشتنی است. مردی تنها و خودخواه و در 
عين حال عمل گرا. اُوه نماينده انسان هايی است که اميد به 
زندگی را از دست داده اند. چيزی ندارد که بخواهد و به اميد 
آن راهی را به جلو بگشايد. تقدير، زنی ايرانی به نام »پروانه« 
را به زندگی او می آورد، پيوندی که اوه با اکراه بدان تن در 
می دهد. پروانه با رفتار و برخوردهای خود روشنايی، اميد و 
شور را به زندگی اوه باز می گرداند و اوه به تدريج شخصيتی 
نو، اجتماعی و تازه پبدا می کند. در  ســال 2013 بکمن 
به عنوان »موفق ترين« نويسنده سوئد شناخته شد. »و من 
دوستت داشتم« فردريک بکمن با ترجمه فرناز تيمورازف 
در نشر چترنگ در 1000 نسخه و با قيمت 11 هزار تومان 

منتشر شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

رمان »انگار خودم نيستم« دومين 
رمــان و ســومين کتاب ياســمن 
خليلی فــرد پــس از کتاب هــای 
»يادت نرود کــه...« و »نقش جنگ 
بر سينمای غيرجنگی ايران« است 
که اواخر دی ماه 96 منتشــر شد و 
در حال حاضــر در ميان کتاب های 
پرفروش فارسی قرار دارد. اين رمان، 
داســتان زندگی آدم هايی  است که 
به مرور و با گذر زمــان دچار تغيير 
می شــوند تا جايی که خودشان هم 
خود جديدشــان را نمی شناسند. 
»انگار خودم نيســتم« تنهايی های 

انســان های معاصر را روايت می کند که برای مواجهه 
با اين تنهايی ها تصميمات مختلفی می گيرند. رمان 
جديد خليلی فرد هفت راوی دارد و پازل داستان با کنار 
هم قرار گرفتن روايت های هر يک از اين راويان و درواقع 
شخصيت های اصلی تکميل می شود. در رمان »انگار 
خودم نيستم« نيز همچون کار قبلی نويسنده، عناصری 
چون گذشــته و خاطرات نقش موثری را در پيشبرد 

داستان ايفا می کنند.
شخصيت های داستان قشــر متوسط و روشنفکر 
جامعه امروزی اند و به همين جهــت به لحاظ لحن، 
لحن هايی شبيه به هم دارند اما سعی بر آن شده است 
تا به واسطه جنســيت متفاوت راويان، لحن های آنها 
تغيير کند. شخصيت های اصلی »انگار خودم نيستم« 
درواقع دانشــجويان قديم يک دانشــکده  هنری اند 
که پس از ســال ها گرد هم می آيند. جلد رمان تا حد 
زيادی نمايانگر فضای داستان است و به خوبی طراحی 
شده است. رنگ آبی آن ســردی روابط آدم های قصه 
را بازنمايی می کند و تصوير زن ميانسال روی جلد با 
نيمه  صورت پوشيده شــده اش، می تواند نماينده  هر 

يک از چهار زن داســتان باشد؛ از لعيا 
گرفته تا شانار که سن کمتری نسبت 
به ديگــر زنــان دارد. آدم هــای رمان 
مجموعــه ای از خصوصيــات اخالقی 
متفاوت دارند و شايد در ظاهر يک گروه 
دوستی را تشکيل دهند اما شکل و نوع 
ارتباطشان با گروه دوستِی رمان قبلی 
خليلی فرد يعنی »يادت نــرود که...« 
بسيار متفاوت است. در اليه های زيرين 
ارتباطی آنها می توان ردپاهای گذشته 
و اختالفات و رازهای ســر به مهری را 
پيدا کرد که قطعا بازيابــی اين روابط 
نه چندان پررنگ و علنــی اما مهم، از 
جذابيت های خواندن اين داســتان بلند است. روابط 
شخصيت های »انگار خودم نيستم« پيچيده تر از رمان 
قبلی خليلی فرد است و به رغم رويدادهای نه چندان 
پيچيده  داستان، نويسنده کوشيده است تا بر درونيات 
آنها و شخصيت پردازی های کارش بيشتر تمرکز کند 
و بيش از نمايش تحوالت بيرونی، تغييرات و حاالت 

درونی آنها را مطرح کند.
اين رمان 440 صفحه ای را نشــر »ققنوس« روانه 
بازار کرده اســت. جلســه رونمايی و جشن امضای 
»انگار خودم نيستم« ماه گذشته در کتابفروشی تازه 
تأسيس آوند برگزار شد و در آن اهالی سينما و ادبيات 
حضور داشتند. »انگار خودم نيستم« که با شمارگان 
1100نسخه منتشر شــده، جزو کتاب های پرفروش 
نشر ققنوس به شــمار می رود. ياســمن خليلی فرد 
کارشناس ارشد کارگردانی ســينما از دانشگاه هنر 
تهران است و فعاليت حرفه ای خود را به عنوان منتقد 
سينما از سال های نوجوانی آغاز کرد و در حال حاضر 
به  عنوان فيلمســاز کوتاه و عضــو انجمن منتقدان و 

نويسندگان سينمايی مشغول به فعاليت است.

پیچیدگی آدم ها

قسم راست و دروغ
دو پيرمرد برای طرح دعوی بهلول 
را ميان خود حکم قرار دادند. يکی از 
آنها قد بلند و ديگــری خميده قد بر 
عصای خود تکيــه داده بود. بهلول از 
آنها خواســت که طرح دعوی کنند. 
پيرمرد قد بلنــد گفت: »من مقداری 
طال به اين شــخص قــرض دادم تا 
در وقت امــکان به مــن برگرداند و 
اکنون توانايی ادا کــردن بدهکاری 
خود را دارد ولی تاخيــر می اندازد و 
اينک می گويــد گمان می کنم طلب 
تو را داده ام. حضرت قاضی! از شــما 
تقاضــا دارم او را ســوگند بدهيد که 
آيا بدهکاری خودش را داده است، يا 
خير. چنانچه قسم ياد کرد من ديگر 
حرفی ندارم.« بهلــول از آن ديگری 
خواســت از خود دفاع کند. پيرمرد 
خميده قد گفــت: »من اقرار می کنم 
که مقداری طال از او قــرض کرده ام 
ولی بدهــکاری را ادا کــردم و برای 
قســم ياد کردن، آماده ام.« بهلول از 
پيرمرد خميده قد خواست که قسم 
ياد کند قرض خود را ادا کرده اســت. 
پيرمرد خميده 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 
اين شخص پس دادم و اگر بار ديگر از 
من مطالبه کند، از روی فراموشکاری 
و ناآگاهی اســت.« بهلول به طلبکار 
گفت: »اکنون چــه می گويی؟« او در 
جواب گفت: »مــن می دانم که اين 
شخص آدم مقيدی است و قسم دروغ 
ياد نمی کند، شايد من فراموش کرده 
باشم، اميدوارم حقيقت آشکار شود.« 
بهلول به آن دو نفر اجازه مرخصی داد. 
پيرمرد خميده قد عصــای خود را از 
ديگری گرفت و هر دو به راه افتادند. 
در اين موقع بهلــول به فکر فرو رفت 
و بی درنگ هر دوی آنهــا را صدا زد. 
بهلول عصا را از پيرمــرد خميده قد 
گرفت و با کنجکاوی ديواره آن را نگاه 
کرد. ســپس ديواره عصا را تراشيد و 
ناگهان قطعات طال که در ميان عصا 
جاسازی شده بودند پديدار شد. مرد 
طلبکار از ديدن طالها حســابی جا 
خورد و خوشحال شد. آن سو پيرمرد 
خميده قد سر خود را به زير انداخت. 
بهلول بــه طلبکار گفــت: »اين مرد 
وقتی عصا را به دســت تو داد، حيله 
کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او 

زيرک تر بودم.«


