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1
باالخره این سال دارد به پایان می رسد. سالی که با غم یاران رفته شروع شد و غم های دیگر بر آن مکرر شد و شد و... اندوه 

آن امسال که هیچ، تا زنده هستیم از یاد نخواهد رفت.
باالخره این سال دارد به پایان می رسد. پایانی که هم اینک در بسیاری کشورها نوید آغازی دوباره و گذر از آوار سنگین 
پاندمی است، ولی ما هنوز در انتظار تدبیر حاکمان  نشسته ایم تا از مدبر لیل و نهار بیاموزند تدبیِر گذر از روزگار را، و از محّول 

نیز تحویل حال و احوال را. در انتظاریم و امیدوار...
2

باری، در سالی که گذشت نسخه کاغذین »پزشکان گیل« جز در دو شماره پایان تابستان و زمستان منتشر نشد؛ اما سربلند 
بودیم که به همت دوستانی که یک لحظه تنهای مان نگذاشتند، پرتوان تر و پرکارتر و مسوول تر از هر 17 سال پیش، تعطیلِی 
نسخه کاغذی و کم رونقِی سایت مجله را با به روز کردن شبانه روزی کانال تلگرامی آن جبران کردیم؛ و دست دوستان درد نکند 
که در این وانفسای هجوم اطالعات غلط )اینفودمی( و ادعاهای گزاف، هر چه از دست مان برمی آمد کردیم: از پوشش آخرین 
اخبار همه گیری، تا ترجمه و تالیف و نشر مطالب موثق علمی، و آموزش رفتارهای درست، و هشدار و اصرار بر بایست ها، و 
نقد و نهی ناشایست ها، و روشنگری در حد فهم و توان، و نصیحت ائمه مسلمین و... که گاه در شمارگان ده ها و حتی صدها 

هزار در فضای مجازی بازنشر و دیده شد. این از دست مان برآمد؛ چه کند بینوا ندارد بیش!
3

از این روست آن چه در صفحات بعد می بینید، تنها نمونه ای است از آن چه در 365 روز سال در کانال تلگرامی مجله منتشر 
می شود. از مطالب علمی روز که می توانید با هشتگ های #باشگاه_مجالت و #تازه های_علمی و سایر هشتگ های روز )#کرونا 
البته این بار از مطالب سنتی شماره  و #کووید_19 و #واکسن و...( جست وجو کنید، تا یادداشت ها و مقاالت دوستان و... 
نوروز فقط معرفی فیلم های احتماالً اسکاری را داریم )علی رغم تعویق جشنواره و حتی معرفی نشدن نامزدهای آن( داریم؛ 
مقاالت برگزیده مسابقه نویسندگی پزشکی ۲۰۲۰ آمریکا منتشر نشدند )یا شاید اصاًل مسابقه برگزار نشد( و »معرفی جاذبه های 
گردشگری ایران« هم نداریم، چون کاًل گردشگری و سفر نداریم! در عوض، به جای ویژه نامه نوبل که مهرماه هر سال منتشر 

می کردیم و امسال نشد، دو مقاله درباره جایزه های جذاب شیمی و پزشکی داریم. 
۴

این یادداشت با دلگیری و ناشادی شروع شد، اما هر چه باشد نوروز است و بهار است. به خاک مرده جان می بخشد، ما 
البته آن قدر خوش بین و خوش باور و امیدوار که وعده های  که آن قدر سخت جان بوده ایم که این سال را هم گذرانده ایم و 
واکسیناسیون کرونای همه ایرانیان تا پایان سال 14۰۰ را باور می کنیم! با تشکر از همه شما خوانندگان پیگیر و ارجمندی که 
امسال هم کنارمان بودید و نویسندگان عزیز و همکاران محترم دفتر مجله و عوامل چاپ و توزیع، نوروزِ جان به دربرده از 
این همه سختی را شادباش می گوییم، و با آرزوی گشایش در بخت مملکت، و تندرستی و سربلندی و شادکامی برای شما، 

دعای هر ساله شاعر همشهری، هوشنگ ابتهاج بزرگ، را تکرار می کنیم:

بهارا زنده مانی، زندگی بخش!
به فروردیِن ما فرخندگی بخش!

مگو کاین سرزمینی شوره زار است
چو فردا در رسد، رشک بهار است

برآید سرخ گل، خواهی نخواهی
و گر خود صد خزان آرد تباهی

بهارا، شاد بنشین، شاد بخرام
بده کام گل و بستان ز گل کام

دگربارت چو بینم، شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم

به نوروز دگر، هنگام دیدار
به آیین دگر آیی پدیدار...

دگربارت چو بینم، شاد بینم!
دکتر مسعود جوزی
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به  یاد آن که برای نخستین بار ناقوس هشدار کروناویروس را به صدا درآورد

هرگز منیرد آن که دلش زنده شد به عشق
دکتر بابک عزیز افشاری

مورد  در  که  بود  فردی  اولین  ون لیانگ  لی  دکتر 
نشانه های ظهور ویروس کرونا هشدار داد و خود قربانی 

این همه گیری شد.
در ساعت 17:43 روز 3۰ دسامبر ۲۰19 وی در یک 
گروه چت خصوصی از هم کالسی های دانشکده پزشکی 
خود نوشت: »7 مورد تاییدشده سارس از بازار غذاهای 

دریایی هوانا گزارش شده  است.«
و همچنین گزارش معاینه بیمار و تصویر سی تی  اسکن 

را منتشر کرد.
در ساعت 1۸:4۲ افزود: »آخرین اخبار، تایید شده که 
آن ها دچار عفونت کروناویروسی هستند، اما نوع ویروس 

متفاوت است.«
دوستان  و  خانواده  تا  خواست  گروه  اعضای  از  لی 
خود را برای انجام اقدامات حفاظتی در جریان بگذارند. 
در  در سایر گروه ها  او  پیام های  اسکرین شات  وقتی 
به طور  منتشر شد و  اجتماعی  پیام رسان ها و شبکه های 
به خاطر  را  او  بیمارستان  وسیع جلب توجه کرد، مدیر 

افشای اطالعات سرزنش کرد.
در 3 ژانویه پلیس از لی بازجویی کرد و به او به دلیل 
تا  شد  مجبور  او  داد.  هشدار  اینترنت  در  دروغ پراکنی 
کاغذی را امضا کند که در آن وعده می داد دیگر این کار 

را انجام نخواهد داد.
در 31 ژانویه دکتر لی نامه هشدار پلیس را در اینترنت 
منتشر کرد. این مطلب داغ شد و کاربران این سوال را 

مطرح کردند که چرا پزشکانی که هشدار داده بودند از 
سوی مقامات مجبور به سکوت شده اند.

و  امروز  باخت.  جان   ۲۰۲۰ فوریه   7 در  لی  دکتر 
در  او  فالوئر  هزاران  برای  سال،  یک  گذشت  از  پس 
فضای مجازی، دکتر لی هنوز زنده است. آنان هر روز 
به صفحه او در ویبو )وب گاه میکروبالگینگ چینی که 
در  و  است  فیس بوک  و  توییتر  با  مشابهت هایی  دارای 
کشور چین دارای محبوبیت زیادی است و بیشتر از 3۰ 
درصد کاربران اینترنت این کشور در آن فعال هستند( 

سر می زنند و پیام می گذارند:
- سالم دکتر لی. االن نوبت دوم واکسن را زدم. کمی 

درد داشت. دلم برایت تنگ شده.
- دکتر لی، امروز یه گربه نارنجی گرفتم. خوشحالم!

- فکر می کنی کی تموم می شه؟ دلم برای روزهای 
بدون ماسک تنگ شده.

- دوباره گریه کردم. امروز 7 فوریه است. هنوز یادمه.
- می ترسم فراموشت کنم.

- یک سال گذشت و احترام من همچنان برایت باقی 
است، افشاگر!

- مرگ تو حتی از کوهستان تای هم سنگین تر است.
- دکتر لی، امتحان فردا رو قبول میشم؟

- دوست پسرم رفته. از آینده مطمئن نیستم.
- دیروزم دوستم مرد. گیتار زدن رو دوست داشت. 

شاید همدیگه رو ببینید.
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- راهت ادامه دارد.
- دچار افسردگی پس از زایمان شده ام. به خاظر پسرم 

باید سالم بمونم. سال نو مبارک دکتر لی.
- امروز با مادرم بحثم شد.

- لطفًا کمک کن دکتر لی.
- این صفحه مثل درخت آرزوها شده. مردم حرف 

دل شون رو می زنن.
)2Nw6JE8/n.pr( از: ان پی آر

ورودی بیمارستان محل کار دکتر لی ون لیانگ در ووهان چین
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روایت تصویری یک پزشک اهل لس آنجلس از دنیاگیری کووید ۱۹

بخش اورژانس با طعم کرونا
ترجمه و تلخیص: دکتر بابک عزیز افشاری

را  درمانی  کارکنان  نفس  که  دنیاگیری  وانفسای  در 
طوری گرفته که پیش از این هیچ چیز هرگز نگرفته بود، 
از  بیمارستانی در لس آنجلس  اورژانس در  یک پزشک 
دریچه دوربین خود به ثبت روایت این روزها پرداخته 

است.
اورژانس  درمانگاه  ارشد  دستیار  کوبنر  اسکات  دکتر 
کارولینای  دانشگاه   - کانتی  لس آنجلس  پزشکی  مرکز 
عکاس  یک  همچنین  و  )ال ای سی-یواس سی(  جنوبی 
درد،  روایت  او  سفید  و  سیاه  تصویر  است.  آماتور 
با  مواجهه  در  درمانی  واحدهای  آشفتگی  و  اضطراب، 

تاخت وتاز کروناست.
به  بود که دکتر کوبنر  دنیاگیری نگذشته  از  ماه  چند 
این فکر افتاد که از صحنه هایی که در بیمارستان می دید 

عکس بگیرد.
او می گوید متوجه شده که ثبت این بخش از تاریخ 
و همه تغییرات و تجربیاتی که در آن گوشه کوچک از 
و  ابتال  موارد  افزایش  است.  مهم  چقدر  داشتند  جهان 
بستری در ماه دسامبر و ژانویه شکل انفجاری داشت. با 
ادامه آن روزهای دلخراش، کوبنر فکر کرد این تصاویر 

ارزش اشتراک گذاری با دیگران را دارد.
او شدت رنج انسانی را که هر روز شاهد آن است 
عمیق، اسف بار، و فراموش نشدنی توصیف می کند: مردم 
باید واقعیت های دنیاگیری را ببینند. هر ساعت دو نفر 
می میرند و ما می توانستیم از مرگ آنان جلوگیری کنیم.

او  بیماران خود عکس بگیرد.  از  کوبنر نمی توانست 
پس از پایان شیفت در بیمارستان می ماند یا در روزهایی 
که شیفت او نبود برای عکاسی به بیمارستان می آمد. در 
یکی از تصاویر یک کاور شفاف پالستیکی را روی دیوار 

می بینیم که مجموعه ای از عکس های کارکنان است که 
قباًل برای شناسایی روی روپوش خود نصب می کردند. او 
می گوید کم کم وضعیت جدید عادی شده و افراد یکدیگر 

را از چشم های هم تشخیص می دهند.
کوبنر می گوید نظرات مردم از سراسر جهان درباره این 
عکس ها اغلب حاکی از ناراحتی و در عین حال همدردی 
آنان مایه تسالی او بوده است: بسیار غم انگیز است که 
تقریبًا در همه جای جهان پزشکان با چالش های مشابهی 

روبه رو هستند.
احیای یک  بهترین عکس های کوبنر صحنه  از  یکی 
بیمار جوان است. چشم های دکتر مولی گراسینی در این 
عکس تنها بخشی از چهره اوست که می توانیم ببینیم و 

سرشار از حس امید به مانیتور دوخته شده است.
اخبار جعلی  و  غلط  اطالعات  وقتی  می گوید  کوبنر 
می زند،  دامن  کروناویروس  بحران  به  دنیاگیری  درباره 
ابعاد  مستندسازی  برای  مهم  ابزارهای  از  یکی  عکاسی 
واقعیت  باور  مردم  از  بسیاری  برای  است:  آن  مختلف 
سخت است مگر این که به چشم خود آن را ببینند و این 
می تواند به گسترش و تقویت پایبندی به مواردی مانند 

ماسک، فاصله اجتماعی و واکسن کمک کند.
در این جا چند عکس از این مجموعه را تقدیم می کنیم. 
برای مشاهده عکس های بیشتر، در کانال تلگرامی مجله 

هشتگ #کروناگرافی را جستجو کنید. 

منابع:
)3pIwrCV/bit.ly( 1. اینستاگرام دکتر کوبنر

)3bzD31x/n.pr( ۲. ان پی آر
)3sekZR2/lat.ms( 3. لس آنجلس  تایمز



دکتر برت بارو و دکتر سیمون میلر 
بیمار مبتال  به سرعت مشغول احیای 
به کووید-19 هستند. بوق مانیتورها، 
درخواست  و  دارویی،  دستورهای 
برای انجام اقدامات پزشکی: مراقبت 
از بیماران مبتال به کووید-19 به معنی 
بدترین  در  یک پارچه  گروهی  کار 
که  دارد  شکر  جای  است.  شرایط 
چنین صحنه های آشفته ای با فروکش 
همه گیری در بخش ما و لس آنجلس 
باید  این حال  با  به کاهش است.  رو 
در  عدد  هر  که  باشیم  داشته  به یاد 
مادر،  یک  است-  انسان  یک  واقع 

یک برادر، یک دوست- که هنوز درد می کشد. این کار گروهی باید در خارج از بخش اورژانس و سراسر جامعه ادامه یابد. ما برای موفقیت 
در واکسیناسیون، فاصله اجتماعی و سایر اقدامات حفاظتی نیاز به کار گروهی داریم. این شانس را داریم که با هم بجنگیم و کاری کنیم که 

پیک اخیر بیماری آخرین پیک باشد. احتیاط کنید. ماسک بزنید. مراقب یکدیگر باشید.

یکی از پرسنل آتش نشانی لس آنجلس 
پزشک  به  گزارش  ارایه  حال  در 
آی سی یو،  خالی  »تخت  اورژانس: 
درمان  برای  مطمئن  جای  یعنی 
بعضی  در  نداریم.«  بدحال،  بیماران 
اورژانس ها در لس آنجلس بیماران در 
داخل آمبوالنس ساعت ها برای خالی 
شدن یک تخت منتظر می مانند. برخی 
در صف انتظار جان می سپارند. حمله 
چاقوخوردگی،  مغزی،  سکته  قلبی، 
به  اهمیتی  م  هیچ کدا آپاندیسیت، 
می توانید  ولی شما  نمی دهند.  کرونا 
به عنوان  را  کار  این  بدهید.  اهمیت 

هدیه کریسمس برای دیگران انجام دهید. خانه بمانید. ماسک بزنید. مراقب یکدیگر باشید.
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در اوج بیماری در زمستان، چادرها پر از بیماران کووید-19 است. در داخل بیمارستان، هیچ تختی خالی نیست.

او  با  بیمار  یک  سر  باالی  بر  بارو  برت  دکتر 
صحبت می کند. او در منزل به سرعت دچار افت 
اکسیژن )هیپوکسمی( شده و هم اکنون برای زنده 
به ونتیالتور خواهد داشت.  نیاز  احتماالً  ماندن 
تصاویری که هر روز می بینم- رنج عمیق بشر که 
هر روز شاهد آن هستم و همه تالش خود را در 
به اشتراک گذاری آن ها به کار می گیرم- می تواند 
تاثیرگذار، تاثرانگیز و فراموش نشدنی باشد. مردم 
باید چهره واقعی دنیاگیری را ببینند: دو مرگ در 
هر ساعت در لس آنجلس که می شد جلوی آن 
را گرفت. در خانه بمانید. ماسک بزنید. مراقب 
تنها راه  این  بزنید.  باشید. اگر شد، واکسن  هم 

زنده ماندن است.
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با افزایش موارد بیماری در نیویورک، چادرهای صحرایی برپا شده و آماده پذیرش بیماران در مواقع اضطراری است.

دکتر مولی گراسینی ضربان قلب و عالیم حیاتی بیمار را در مانیتور کنترل می کند. این نبرد علیه ویروس نیست. نبرد علیه خودخواهی بشر 
است. در خانه بمانید. ماسک بزنید. برای یک لحظه بیایید به ایده آل هایی که به آن ها باور داریم واقعًا عمل کنیم. به دیگران فکر کنید. آیا این 

دورهمی های خانوادگی در تعطیالت ارزش جان یک نفر دیگر را دارد؟
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دکتر داریا اوسیپچوک برای لوله گذاری یک مرد جوان با زجر تنفسی آماده می شود. لوله گذاری و اتصال بیمار به ونتیالتور همواره بخشی از کار 
پزشکان اورژانس بوده است؛ ولی معموالً بیمار در نهایت بهبود می یابد و به زندگی عادی بازمی گردد. وضعیت این روزها با دنیاگیری کرونا 
برعکس شده است. به ندرت کسی که کارش به ونتیالتور بکشد، زنده می ماند. در خانه بمانید. ماسک بزنید. تعطیالت ارزش کل زندگی را ندارد.
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عزیز نسین، نویسنده بزرگ ترک، داستانی زیبا دارد که 
در آن با استفاده از استعاره ای بسیار خالقانه، سال میالدی 
حاضر جهان را به سال بعد تحویل می دهد و پس از آن که 
گفتگوهای بسیار بین آن ها در همه حوزه های حیات شکل 
می گیرد، در انتها سال نو از سال کهنه می خواهد صلح 
را به او تحویل دهد؛ و سال کهنه می گوید آن را هیچ گاه 

تحویل نگرفته است که تحویل دهد!
احواالت جهان در انتهای سال 139۸ چنان بود که بشر 

۱۴۰۰

چه تحویل خواهد داد؟
دکتر هاشم موذن زاده

معاصر هیچ گاه باور نمی کرد آن را به جز در حین تماشای 
فیلم های هالیوودی تجربه کند؛ و در نهایت آن چه رخ داد 
این بود که 1399 سالمت را از 139۸ تحویل نگرفت تا 

به سال 14۰۰ تحویل دهد.
اگر در آستانه نوروز هر سال ایرانیان به هزاران تعبیر و 
ترکیب تالش می کردند »س« سالمت را در میان جمالت 
نوروزی خود بگنجانند، حال تنها این سین بزرگ است 

که همه حال آن ها را تحویل خواهد کرد.



21

کشور  سیاسی  و  اقتصادی  تنگناهای  تمام  اگر  حتی 
و گشایش های  برداشته شده  یک شبه  محال  فرضی  در 
باورناپذیر در کار کشور رخ دهد نیز سالمت همچنان 
گرهی کور و کالفی سر در گم برای ایرانیان خواهد بود.
می توانست  نمادین  شکل  به  که  سالی   ،14۰۰ سال 
پرشور  آیین های  برپایی  و  مراسم ها  جشن ها،  سرآغاز 
باشد، اینک تنها با این دو کلمه در ذهن تداعی می شود: 

»کرونا« و »واکسن«.
سالی   14۰۰ سال  کشور،  تحوالت  تقویم  لحاظ  از 
به غایت سیاسی است زیرا چندین انتخابات مهم در آن 
برگزار می شود؛ ولی بی هیچ شبهه ای می توان گفت که 
مردمان عادی ایران و جامعه سالمت، با همه اهمیتی که 
این وقایع دارند، به آن ها اولویت اندکی در مقابل معیشت 

و سالمت خود خواهند داد.
یک  نام  دیگر،  زمان  هر  از  بیش   ،14۰۰ سال  در 
ساخته دانش بنیان بشری به نام واکسن به جای نام همه 
سیاستمداران، دولتمردان و کارگزاران شنیده خواهد شد؛ 
حتی بسیاری از آنان تالش خواهند کرد زیر سایه نام او 

آوازه خودرا بگسترند.
زمان  سر  بر  نفسگیر  بسیار  رقابتی  سال   14۰۰ سال 

است. با آن که واکسن کرونا سریع ترین تولید پیشگیرانه 
آن چه  و  دهد  باید رخ  آن چه  بین  هنوز  اما  است،  بشر 
می تواند رخ دهد، شکافی عمیق است که تنها دانشمندان 
همه جهان و هماهنگی و هم افزایی شان خواهد توانست 

از میزان آن بکاهد.
به  علم  و  انسان  رابطه  که  است  سالی   14۰۰ سال 
تاریخی ترین قله خود خواهد نشست، زیرا انسان هیچ گاه 
تا بدین پایه همزمان در تهدید و توانایی برای رفع آن نبوده 
است و علم هدایتگر او به سمت خروجی شکوهمندانه از 

نبرد با بیماری، خرافات و نادانی خواهد بود.
ممکن است که سال 14۰۰ هم سالمت را به درستی 
به سال 14۰1 تحویل ندهد، ولی بی شک تحفه ای بسیار 
که  »دانشی  سپرد:  او خواهد  به  را  و سودمند  فروزنده 
را،  آدمیان  جان  یعنی  را،  جهان  در  چیز  ارزشمندترین 

نجات می دهد.«
----------------------

دکترهاشمموذنزاده
متخصص جراحی عمومی

مدیر مسوول پایگاه خبری پزشکان و قانون
Telegram: t.me/drmoazenofficial
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در آستانه  بهاری دیگر ایستاده ایم.
بیش از یک  سالی است که مهمان ناخوانده ای، کرونا 
نام، به جهان و آدمیانش یورش آورده و طب را با چالشی 
بزرگ روبه رو کرده  است. مردمان زمین در همه جای این 
کره درگیر این ویروس هستند و مثل همیشه گروه هایی 
مثل افراد باالی 65 سال، افراد دارای بیماری های زمینه ای 

و... در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
در روزگاری هستیم که در آن آغوش و کنار قدغن، و 
فاصله ها اجباری شده، چهره ها با ماسک ناشناس گردیده 

در آستانه  بهاری دیگر...
دکتر بابک خطی

و تمام زندگی و ابزار آن از ساده تا مدرن در پوشه ای از 
قطران های ریزدانه ی پودری الکل و وایتکِس رقیق شده 

قرار گرفته  است.
چه کسی فکر می کرد روزان و شبانی در راه است که 
سر نزدن به عزیزان مان محبت در حق آنان تلقی شود 

و با دور بودن و فاصله گرفتن امتحان عاشقی بدهیم.

همان  از  پزشکی  گروه  گره پیچ،  وانفسای  این  در 
ابتدا آمدند، بازو گشادند و به قلب بیماری زدند تا از 
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مردمان شان حفاظت کنند. همان هایی که در بخش های 
کردند،  سپر  سینه  و...  کلینیک ها  و  اورژانس ها  ویژه، 
فاصله ها را شکستند و ملجایی شدند برای نگرانی ها و 
اضطراب هایی که این بیماری بی خیال بر زندگی آدمیان 

آوار کرده  است.
اساسًا قدرت نیروهای اجتماعی، برد گروه های موثر و 
کارآیی سیستم ها در شرایط اورژانسی و غیرعادی نمایان 
می شود. کادر درمان در تمام جهان این قدرت تاثیر را 
به روشنی اثبات کردند، و این جا بود که آشکار شد هر چند 
جستجو کردن در نت و دستیابی به خرواری از اطالعات 
می تواند در مواردی برای کسب اطالعات عمومی جذاب 
باشد، اما درمان بیماران از مسیر آن الین، نیاز به یک ذهن 
آموزش دیده دارد تا این اطالعات را دسته بندی و غربال 
کند، سره از ناسره بشناسد و طراحی درمان را بر بالین 
بیمار- بدان گونه که از یک بیمار تا بیمار دیگر متفاوت 

است- انجام دهد.

این رودرویی سخت، چنان که می  شد پیش بینی کرد، 
تلفات و قربانیان دردناکی هم داشته  است. چه بسیار از 
همکارانی که سر در پای انجام وظیفه دادند، گاهی آن قدر 
بی صدا که آن چنان که باید به آن پرداخته و توجه نشد، 
گاهی آن قدر غیر مسووالنه که خانم پرستار بارداری در 
بخش ویژه کار کرد و از پای درآمد. وزارت بهداشت 
باید قدر نیروهایی را که هزینه های فراوان صرف بالیدن 
آن ها شده است، بداند و با تدبیر درست از آن ها برای 

مدیریت بیماری استفاده کند. 
این مجموعه باید از کادر درمان در جبهه های مختلف 
مقابله با کووید نه با حرف که عماًل و به طور موثر حفاظت 
آنان تصور گوشت جلوی توپ  از  نباید  کند، و هرگز 
و  خسته  که  آموزش دیده ای  نیروهای  باشد؛  داشته  را 

فرسوده اند و برای جایگزینی انسانی آن ها به زمان زیادی 
احتیاج است. نحوه به کارگیری منبع به سختی تجدیدپذیر 
کادر درمان قطعًا درایتی باال می طلبد و در کنار آن مواد و 
مفاد الزم برای پیشگیری در برابر بیماری نیز باید، چون 

تمام جهان، مدنظر باشد.

جان انسان ها در همه جای جهان ارزشمند و بزرگ ترین 
سرمایه پیشرفت و توسعه است. اکنون که واکسن های 
کارآ در دنیا تولید می شود، وزارت بهداشت باید در تهیه 
واکسن مناسب هر چه عاجل تر اقدام کند. مقابله اصلی 
ویروسی  انتقال  زنجیره  شکستن  همانا  کووید-19  با 
اجتماعی  فاصله  حفظ  ماسک،  پوشیدن  با  مردم  است. 
و شست وشوی مکرر دست سهم خود را در شکستن 
این زنجیره ایفا کرده اند و حاال نوبت وزارت بهداشت 
است که شرایط استفاده از واکسیناسیون را به عنوان دیگر 
عامل بسیار مهم شکستن زنجیره انتقال ویروس فراهم 
آورد. مسوولیت قربانی شدن افراد بعد از شروع پوشش 
اقداماتی که  واکسیناسیون- برحسب شرایط و حداکثر 
قابلیت انجام دارد- کاماًل با زمان قبل از آن فرق دارد و 
به طور جدی متوجه وزارت محترم بهداشت است، و طبعًا 
در این شرایط جدید، محافظت از جان انسان ها در برابر 
بود که مالحظات  بسیار مهمی خواهد  کووید موضوع 

قانونی و قضایی خاص خود را خواهد داشت.

جهانی  زنجیره  که  سالی  داشتن  پیش  در  آرزوی  با 
انتقال کووید شکسته شود و دنیا نفسی به آرامش بکشد...

----------------------
دکتربابکخطی

طبیب کودکان
Telegram: t.me/basedonatruestory
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چشم انداز کرونا:

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
ترجمه و تلخیص: دکتر بابک عزیز افشاری

وقتی صاحب نظران درباره آینده کروناویروس حرف 
پیش بینی می کنند که کرونا یک عامل  بسیاری  می زنند، 
افرادی که  بیماریزای فصلی خواهد بود که برای بیشتر 
واکسن زده یا قباًل مبتال شده باشند خطر چندانی نخواهد 
داشت. ولی پرسش اصلی این است که رسیدن به آن جا 

در چه زمان و به کدام بها ممکن خواهد بود. 
دانشگاه  در  پزشکی  تاریخدان  مارکل،  هاوارد  به قول 

کروناویروس،  درباره  چیز  قابل پیش بینی ترین  میشیگان، 
غیرقابل پیش بینی بودن آن است. هرقدر هم که طول بکشد، 
بعید است که تبدیل آن به یک ویروس بومی )اندمیک( 

خفیف یک مسیر سرراست باشد.
تابستان  یک  عفونی  بیماری های  پژوهشگران  برخی 
کاهش  ویروس  چرخش  می کنند-  پیش بینی  را  آرام تر 
خواهد یافت و تعداد بیشتری از افراد واکسینه خواهند 

یک  می تواند  دارد  که  بدی هایی  همه  با  دنیاگیری 
درس خوب برای همه ما باشد. بی توجهی به پزشکان 
و نقش مهم آنان در سالمت جامعه حتی در جوامع 
پیشرفته باعث می شود بهترین برنامه ها در مقام اجرا 
نتایج مطالعاتی است که نشان  بماند. نمونه آن  ناکام 
در  اولیه واکسن کووید-19  کمبود  با وجود  می دهد 
سطح جهان، چالش اصلی در طوالنی مدت عدم تمایل 

بسیاری از افراد به تزریق واکسن خواهد بود.
این واقعیت را مطالعه ای که اخیراً در مجله پزشکی 
ماه های  بین  نظرسنجی  براساس حدود 4۰  نیوانگلند 
آگوست ۲۰۲۰ و فوریه ۲۰۲1 منتشر شد به خوبی نشان 
داده است. بیشتر افراد همچنان به واکسن کووید-19 
بی اعتماد هستند. این در حالی است که از صحبت های 
سیاستمداران و تالش شرکت های دارویی برای تولید 
سریع تر واکسن چنین به نظر می رسد که آنان توجهی 
واکسن  درباره  نظر جامعه  و  این موضوع  اهمیت  به 
ندارند. حتی برعکس، گاهی به نظر می رسد همه افراد 

منتظر آمدن واکسن هستند.
یک سوم  حدود  که  باشد  این  می تواند  دلیل  یک 

واکسن  است  ممکن  گفته اند  نظرسنجی ها  در  افراد 
بزنند )حدود یک سوم گفته اند حتمًا واکسن می زنند 
دست اندرکاران  و  نمی زنند(  واکسن  گفته اند  بقیه  و 
سیاست های بهداشتی این را به حساب موافقت گذاشته 
و به این نتیجه رسیده اند که در مجموع حدود دوسوم 
افراد واکسن خواهند زد. درحالی که مطالعات مشابه 
نشان داده افرادی که می گویند کاری را ممکن است 

انجام دهند، اغلب آن کار را انجام نخواهند داد.
بنابراین بسیاری از افراد هنوز نسبت به واکسن و 
اثربخشی آن تردید دارند و اتفاقات چند ماه آینده نقش 
مهمی در تصمیم نهایی آنان خواهد داشت. سه نکته 

مهم در این نظرسنجی ها وجود دارد:
واکسن  اثربخشی  از  عمومی  تصور  این که  اول 
افراد  اغلب  نیست.  کارشناسان  نظر  با  منطبق  لزومًا 
مقابل  در  محافظت  با  معادل  را  واکسن  اثربخشی 
بتواند  واکسن  دارند  توقع  بلکه  نمی دانند  ویروس 
تغییر فوری در زندگی روزمره آنان ایجاد کند. حتی 
بیش از نیمی از موافقان واکسن دلیل موافقت خود 
چنین  کرده اند.  عنوان  عادی  زندگی  به  بازگشت  را 

نقش مهم پزشکان در مقابله با کووید-۱۹
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شد- ولی شرایط در پاییز ناپایدارتر خواهد بود. این که 
ایمنی حاصل از واکسن تا چه مدت پایدار خواهد بود، 
چه درصدی از افراد واکسن خواهند زد، و احتمال وقوع 
جهش هایی که اثربخشی واکسن را کاهش دهند، عواملی 

هستند که نقش تعیین کننده دارند.
شاید اطالع از این پیش بینی ها برای همه ما خوشایند 
نباشد، هرچند برخی نیز خوش بین تر هستند و معتقدند 
پایان دنیاگیری دست کم در برخی مناطق جهان نزدیک 

است.
تفاوت در دیدگاه ها ناشی از تصورات مختلف درباره 
یا  روزانه  تلفات  کاهش  برخی  است.  دنیاگیری  پایان 
موارد بستری در بیمارستان به یک حد خاص را معیار 
پایان کرونا می دانند ولی این تصور درست نیست. هرگز 
قرار نیست کرونا مانند لحظه ای که از یک کابوس بیدار 
تدریجی  اتفاق  این  برسد.  پایان  به  یک دفعه  می شویم، 
یافت  کاهش خواهد  بیماران  تعداد  کم کم  بود.  خواهد 
این  تلقی خواهند شد.  بی خطر  بیشتری  فعالیت های  و 
شباهت  کم کم  که  است  شرایطی  به  بازگشت  به معنی 

بیشتری با شرایط طبیعی خواهد داشت. 
به نظر آنجال راسموسن، ویروس شناس، همه چیز شبیه 
است. کم کم جلو  استخر آب سرد  داخل یک  به  ورود 
می روید و استخر به تدریج عمیق تر می شود تا وقتی که کاماًل 
داخل آب سرد باشید و احساس کنید شرایط عادی است.

چشماندازکوتاهمدت
به نظر می رسد ایاالت متحده به یک نقطه عطف رسیده 
است. موارد ابتال نسبت به اوایل امسال شیب کمتری دارد، 
هرچند در همین حد نیز همچنان خطرناک است. سومین 
واکسن در آمریکا تایید شده ولی جهش های نگران کننده ای 
 1.1.7.B نیز شناسایی شده است. انتظار می رود واریانت
که سرایت پذیری و کشندگی بیشتری نسبت به سایر انواع 
کروناویروس دارد تا انتهای این ماه به شکل غالب ویروس 

در آمریکا تبدیل شود.
کیتلین ریِورس، همه گیری شناس جانز هاپکینز، معتقد 
است واریانت ها مانند پرتاب مواج توپ هستند و می توانند 
مشکل ساز باشند. ایمنی جمعی در تابستان پیش رو دور از 

تصوری برخالف هشدارهای کارشناسان مبنی بر این 
است که زدن واکسن به هیچ وجه بازگشت به شرایط 

عادی را تضمین  نمی کند.
افراد  تصمیم  در  اساسی  نقش  ایمنی  این که  دوم 
و  ایمنی  نگران  همچنان  افراد  دوسوم  از  بیش  دارد. 
بی خطر بودن واکسن هستند. مردم اغلب در این زمینه 
به سیاستمداران و شرکت های دارویی بدبین هستند و 
گزارش های عوارض واکسن را در جراید و رسانه ها 

به ویژه در فضای مجازی پیگیری می کنند.
یک نکته جالب در نظرسنجی ها این است که بیشتر 
افراد به نظر پزشکان بیشتر از سایر دانشمندان و حتی 
اداره غذا و دارو )FDA(  و مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری )CDC(  اعتماد دارند. نتایج مطالعات پیشین 

در سایر موضوعات نیز این واقعیت را تایید می کند.
سوم این که اقشار مختلف جامعه از نظر دیدگاه ها 
درباره واکسن متفاوت هستند. مثاًل اقلیت های قومی و 
نژادی بدبین تر هستند. بخشی از این بدبینی البته ریشه 
تاریخی دارد ولی گرایش های سیاسی نیز در این میان 

بی تاثیر نیست.
به  دنیاگیری  طول  در  سیاستمداران  از  بسیاری 

هشدارهای مکرر پزشکان مبنی بر پرهیز از سیاسی کاری 
و لزوم جلب اعتماد عمومی بی توجه بوده اند. در برخی 
گرایش های  شکل گیری  به  منجر  رویه  این  جوامع 
شده  ماسک  مانند  ساده ای  موضوعات  در  دوقطبی 
است. در آمریکا بسیاری از جمهوری خواهان بااین که 
ابا  آن  زدن  از  ولی  است  موثر  ماسک  می دانستند 
داشتند. تداوم چنین رویه ای در مورد واکسن می تواند 

فاجعه بار باشد.
مانند  پیشگیری جویانه  اقدامات  موفقیت  شرط 
داشته  وسیع  پوشش  که  است  این  ماسک  و  واکسن 
باشند. تاریخ گواه است که بیشتر جوامع در نهایت به 
حقانیت دانشمندان و یافته های علمی پی خواهند برد 
اما در وضعیت فعلی هرگونه تاخیر به معنی تلفات و 
خسارت بیشتر خواهد بود. به این منظور بی توجهی به 
پزشکان باید متوقف شود و جایگاه اصلی در رهبری 
نبرد با کرونا به پزشکان بازگردد. شرکت های دارویی، 
رهبران سیاسی، یا حتی دانشمندانی که پزشک نیستند 

باید این واقعیت را بپذیرند.

از: مجله پزشکی نیوانگلند )kutt.it/a3FxU6(، 3 مارس ۲۰۲1
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دسترس است. هنوز برنامه ای برای واکسیناسیون کودکان و 
نوجوانان وجود ندارد و دست کم یک سوم افراد همچنان 
استرالیا  مانند  کشورهایی  در  هستند.  مخالف  واکسن  با 
وضعیت کاماًل متفاوت است و این نه از ایمنی جمعی 
رفتار صحیح جمعی و رهبری صحیح سیاسی  از  بلکه 

ناشی می شود.
مرکز  محاسباتی  زیست شناس  بدفورد،  تِروور  به نظر 
پژوهشی فرِد هوچینسون، با رسیدن پاییز همه گیری ممکن 
است دوباره اوج بگیرد. با توجه به شیوع واریانت های 
جدید این احتمال وجود دارد که حتی افرادی که واکسن 
باشند.  مجدد  ابتالی  در خطر  مبتال شده اند  قباًل  یا  زده 
هرچند احتماالً بیشتر موارد ابتالی مجدد یا ابتال پس از 
واکسیناسیون خفیف تر خواهند بود. در برخی مطالعات 
اثربخشی واکسن در مقابل واریانت B.1.351 کمتر بوده 
ولی به نظر می رسد همچنان احتمال بستری و مرگ در این 

موارد کمتر است.
حتی اگر پوشش واکسن گسترده باشد و جهش های 
نیافتد،  اتفاق  بدتری در جهت کاهش اثربخشی واکسن 
در  واکسن  اثربخشی  که  است  این  نگران کننده  موضوع 
سنین باال نامشخص و احتماالً کمتر است. دستگاه ایمنی 
سالمندان، برخالف جوانان و کودکان، اغلب توانایی ایجاد 

یک پاسخ ایمنی قدرتمند را ندارد.

نگران  بیشتر  هاروارد،  همه گیری شناس  مینا،  مایکل 
آمدن  با  است.  پاییز  در  اجتماعی  و  روانی  معضالت 
و  مدارس  در  آموزش  که  دارد  وجود  انتظار  این  پاییز 
دانشگاه ها به وضعیت عادی بازگردد ولی خیزش مجدد 
ویروس واقعًا ناامیدکننده خواهد بود. هرچند او امیدوار 
است وضعیت به بدی گذشته نباشد. به هرحال وضعیت 
شکننده خواهد بود و پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی 
تا وقتی کودکان واکسینه  دست کم در برخی شرایط و 

نشده اند باید همچنان ادامه یابد.

چشماندازمیانمدت
برخی رسیدن به ایمنی جمعی را نقطه پایان دنیاگیری 
می دانند ولی این هدف حتی اگر دست یافتنی باشد احتماالً 
طی  بحران  ادامه  به معنی  این  البته  بود.  خواهد  ناپایدار 
سال های پیش رو نیست ولی بسیاری از صاحب نظران بر 
این باور هستند که ایمنی جمعی علیه کروناویروس، چه از 
راه ابتال و چه توسط واکسن، عمر طوالنی نخواهد داشت. 
این می تواند ناشی از کاهش تدریجی توانایی دستگاه ایمنی 

افراد یا تغییرات خود ویروس باشد.
این فرآیند که در همه گیری شناسی اصطالحاً جایگزینی 
افراد آسیب پذیر )susceptible replenishment(  نامیده 
می شود، عامل شکل گیری الگوهای فصلی در آینده خواهد 
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بود. برخی مناطق یا کشورها ممکن است با واکسیناسیون 
احتماالً  ولی  کنند  ریشه کن  موقتًا  را  ویروس  گسترده 
دوباره  کشورها  و  مناطق  این  در  همه گیری  کانون های 

شکل خواهد گرفت.
شدت همه گیری های کرونا در آینده بستگی به تغییرات 
میزان پوشش واکسیناسیون  ویروس، کارایی واکسن و 
خواهد داشت. این یعنی تزریق واکسن یادآور احتماالً هر 
سال الزم خواهد بود. به نظر بن کاولینگ، همه گیری شناس 
دانشگاه هنگ کنگ، مرگ ومیر کروناویروس طی دهه آینده 
پیدایش  آن  دلیل  که  گرفت  خواهد  پیشی  آنفلوانزا  از 
واریانت های جدید به طور مداوم است. تنها تفاوت این 
است که بشر برای مقابله با همه گیری آماده تر خواهد بود.
کری،  منا ینیت  و هستند.  خوش بین تر  ن  دیگرا
ویروس شناس دانشگاه تگزاس بر این باور است که اگر 
دوسوم جمعیت واکسینه شوند همه گیری کنترل خواهد 
شد. پایداری ایمنی ناشی از واکسن ممکن است یک، دو، 
سه یا حتی چهار سال باشد. امکان پیش بینی جهش های 
ویروسی وجود ندارد زیرا یک پدیده کاماًل تصادفی است، 
ولی دالیلی وجود دارد که نشان می دهد سرعت جهش 

کروناویروس در آینده کاهش خواهد یافت.

چشماندازبلندمدت
احتماالً  کووید-19(  )عامل  سارس-۲  بعد،  سال ها 
اصلی  عامل  که  دیگر  کروناویروس  چهار  کنار  در 
و   ،NL63  ،E229  ،OC43( هستند  سرماخوردگی 
HKU1( قرار خواهد گرفت. دستگاه ایمنی بدن ما به کمک 
واکسن، یادآور، یا ابتالی مکرر این توانایی را کسب خواهد 
کرد که کروناویروس را در صورت مواجهه مجدد مهار کند.
که  است  این  ضعیف تر  خوشبختانه  و  بدتر  احتمال 
کروناویروس سرنوشتی مشابه آنفلوانزا پیدا کند. آنفلوانزا 
هر سال صد ها هزار نفر را در جهان به کام مرگ می کشاند، 
هرچند به لطف محدودیت های کرونا در یک سال اخیر 

تلفات آنفلوانزا هم کاهش یافته است.
استنلی پرلمن، ویروس شناس دانشگاه آیوا، معتقد است 
تکامل کروناویروس حتی ممکن است به نفع بشر باشد. این 
احتمال وجود دارد که جهش ها در نهایت باعث تضعیف 
ویروس شود، هرچند در شرایط حاضر این صرفاً یک 

آرزو است.

از: استات نیوز )kutt.it/cjX2ky(، 4 مارس ۲۰۲1

اجاره سهام
سهام بخش کودکان و نوزادان

زنده یاد آقای دکتر بهروز پرتوی
در بیمارستان گلسار
اجاره داده می شود.

شماره تماس: 09121506318



28

سالمون  به  ایران  در  که    )Salmon( َسِمن  ماهی 
است.  آزاد  ماهی  گونه های  از  یکی  است،  معروف 
عمدتًا  )یعنی  سرد  و  شیرین  آب های  در  ماهی ها  این 
رودخانه ها( به دنیا می آیند. بسیاری از آن ها در گذار از 
رودخانه به دریا می میرند. ماهی سمن دو گونه اصلی دارد: 
یکی آن هایی که در اقیانوس اطلس و دیگری آن هایی 
اقیانوس آرام زندگی می کنند. هرچند آن چه در  که در 
فروشگاه ها می فروشند هیچ کدام از این دو نوع نیست؛ 
ماهی پرورشی است! این دو گونه، از لحاظ ظاهری با 
هم تفاوت دارند. محیط زندگی شان هم همین طور. هفت 
هشت سالی را در دریا می چرخند، بعد یادشان می افتد 
که باید از خود نسلی به یادگار بگذارند. این جاست که 

سفر عشق آغاز می شود.

باشند، راه می افتند تا  این دنیای بزرگ که  هر جای 
به زادگاه شان برگردند. آن هایی که مسیر 
عاشقی را برگزیده اند، دسته جمعی و در 
پاییز  اوایل  )که  سال  از  مشخصی  فصل 
پیش  در  را  رودخانه  راه  دریا  از  است( 
برای  کوچولو  سیاه  ماهی  اگر  می گیرند. 
آن که بداند در دریا چه خبر است به شکم 
اره ماهی می افتاد، ماهی سمن می داند که 

برای عشق، باید برگردد.

این ماهِی هفت -هشت ساله دیگر جثه 
با آب رودخانه  ندارد که  را  ایام کودکی 
همراه شود و خیلی راحت به دریا برسد. او 
بسیار تالش می کند تا به مصب رودخانه، 
یعنی همان جایی که به دنیا آمده، برسد. او 

سفر عشق، سفر مرگ
دکتر مسعود شهیدی

دقیقًا به همان جایی برمی گردد که زاده شده. یادت باشد 
اگر ماهی نر یا ماده به تنهایی سفر کنند، حاصلش یک 
عشق نافرجام خواهد بود. بنابراین هر دو با هم خود را 
سمت  به  پاییز  اوایل  کم آب  رودخانه  سنگ های  روی 

باال می کشانند.

نمی دانم تلخی اش است، یا شیرینی. اکثر ماهی ها بعد از 
تخم ریزی دیگر توان بازگشت به دریا را ندارند. همان جا 
که موطن شان است، می میرند. اگر بنا بر مردن باشد، فکر 
می کنم شیرینی اش از تلخی اش بیشتر است. بیخود نیست 

که اسم شان را گذاشته اند: ماهی »آزاد«.
----------------------

دکترمسعودشهیدی
Email: shahidimd@yahoo.com
Website: iraniraniha.ca
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خوشا عیِن آن دوره عاشق شدن 
به عذرای خود مثل وامق شدن 

چو مجنون مالمت شنیدن بسی
به جز روی لیلی ندیدن کسی

شدن خرسِو عشق، فرهادَوش
گذشنت هم از جاِن شیریِن خوش

چنان عشق هایی زمان شان گذشت
»گذشت آن زمانی که آن سان گذشت«

کنون عشق ها غالباً صوری است
روابط در این عشق، منشوری است

جواناِن این دوره گوشی به دست
همه زندگی شان فقط گوشی است

پیامک تو واتساپ و ِتل می زنند
توی اینستا نیز رِل می زنند

چه دانند که نامه و مترب چیست
فقط توی کاِر کپی ِپیست، بیست...

به جای زدن مشت روی پیاز
خورَد پیتزای مارگاریتا با ناز

ولنتاین
دکتر عقیل مظفرپور

ندانند نه بیتی از مولوی
نه فردوسی و حافظ و گنجوی

یکی شان کمی نیست سعدی شناس
شناسند مارگو رابی، آرماس

خالصه نویسی شده کارشان
سپید است امروزه اشعارشان

فقط فینگلیشی رقم می زنند
به فارسی »عجیجم« قلم می زنند

شده زندگی های مان فست فود
کبدها همه چرب شد زوِد زود

خردمند قلباً خورَد حرص را
چو بیند که خرسی خرَد خرس را

هامن دم که جوشانده، شامپاین شد
سپندارمذگان، ولنتاین شد...

----------------------
دکترعقیلمظفرپور)#ع_مظفرپور(

داروساز
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نوبل شیمی 2020

کریسپِر کاس ۹
دکتر محمدحسن هدایتی اُمامی

»کریسپِر کاس CRISPR/Cas9( »9( یک ابزار پرقدرت 
ویرایش ژن است که آن چنان اهمیت دارد که تنها طی 
چند سال، دنیای علم و فناوری را دگرگون کرده است و 
جایزه نوبل را به دو دانشمند کاشف آن داده اند. این ابزار، 
درست مثل یک قیچی، تکه ای از DNA را برمی دارد و 
تکه دلخواهی در همان جا می گذارد، و این کار هم روی 
یاخته های سوماتیک و هم یاخته های ژرمینال شدنی است، 
و روی حیوانات زنده، یعنی روی همه موجوداتی که دارای 
DNA هستند، از ویروس ها تا باکتری ها، تک یاخته ای ها، 
گیاهان و جانوران انجام می شود. با این ابزار ویروس ها 
را ناتوان می کنند، باکتری ها را وامی  دارند مواد مورد نیاز 
ما را بسازند، نژاد گیاهان را اصالح می کنند، غله پربارتر 
و غنی تری تولید می کنند، دام  های سالم  تر، پُر زاد و ولدتر 
با محصوالتی غنی تر تولید می کنند، و حتی جانوران در 

حال انقراض را نجات می دهند.

کاربردهایپزشکی
همیشه نگرانی هست که دستکاری ژنتیکی نطفه انسان 
سر از »اصالح نژاد« درآورد، و ترس از عاقبت شوم آن، همه 
کشورها را واداشته است قوانین محکمی برای جلوگیری از 
کار روی نطفه انسان بگذرانند؛ یا چنین کارهایی را ممنوع 
کرده اند یا تنها در آزمایشگاه های معین، با حفاظت اکید، 

اجازه انجام آزمایش روی نطفه انسان را داده اند.

کشف / قبلی ارثی بیماریهای از رمزگشایی
بیماریهایژنتیکیتازه

با کمک کریسپِر، مبنای ژنتیکی  با دستکاری ژنتیکی 
آشکار  معیوب  ژن های  و  روشن،  بیماری ها  از  بسیاری 
ماهیت  و  مشخص  ژن ها  آن  کار  و  نقش  می شود. 
این  همه  می شود.  روشن  آن ها  در  دخیل  پروتئین های 
آگاهی  ها به دانشمندان کمک می  کند بیماری ها را زودتر 

تشخیص بدهند و به  موقع و بهتر درمان کنند.

ساختننمونهسرطانانساندرحیواناتیایاختههای
انسان

فراوان اند.  سرطان  زمینه ساز  یا  سرطان ساز  ژن های 
به دانشمندان  این ژن ها  تاثیرگذاری  ابعاد  مطالعه درباره 
کمک می کند راه هایی تازه برای شناخت و درمان آن ها 
پیدا کنند. داروهای تازه را بیازمایند و تاثیر خوب و بد 
به راحتی می توان ژن  با کریسپِر  آن ها را مشخص کنند. 
مورد نظر را وارد یاخته انسان سالم کرد یا حیوانی دارای 
آن ژن پرورش داد. دامنه این کارها بسیار گسترده است. 
داد  قرار  معینی در کروموزوم  می توان جهشی در جای 
که کار تازه ای بکند، از کار قبلی ناتوان شود یا بخشی از 
کروموزوم حذف شود. به کمک این ابزار می توانند اثرات 
این کارها را روی همان یاخته بررسی کنند، یا یاخته را به 
حیوانی سالم یا بیمار پیوند زنند و نتایج حضور این یاخته 

دست ساز را در بدن حیوان پیگیری کنند.



31

مبارزهباعفونتهایویروسی
ویروسی  عفونی  بیماری  باعث  خود  هم  ویروس ها 
فراهم  را  مختلف  سرطان  چندین  زمینه  هم  می شوند، 
می کنند. با کریسپِر می توان ژن )های( آن ها را دگرگون کرد 
و مانع تکثیر و دوام شان در بدن میزبان شد. پژوهش ها در 

این زمینه در موردویروس های زیر ادامه دارد:
Human Simplex  Vi rus  1 ,  Human 

Cytomegalovirus, Human Papillomaviruses 
(HPV), Epstein-Barr Virus, Hepatitis B virus, 
Human Immunodeficiency Virus (HIV).
این ویروس ها طبق معمول از دستگاه های یاخته میزبان 
برای تکثیر و دوام خود استفاده می کنند؛ با این دستکاری 

ژنومی، توان این کار را از ویروس ها می گیرند.
را  ویروس  نوکلئیک  اسید  توالی  می توان  کریسپِر  با 
هدف گرفت و نابودش کرد؛ یا توالی نوکلئوتیدی میزیان 
را طوری مهندسی کرد که قادر به مقاومت در برابر ویروس 
باشد؛ می توان در یاخته میزبان عامل الزم برای زندگی و 
تکثیر ویروس را حذف کرد؛ با دستکاری ژن، داروهایی 
ضد ویروس را مورد بررسی قرار داد یا واکسن هایی برای 

بیماری های ویروسی ساخت.

درمانبیماریهایعصبی
تقریباً همه این بیماری ها مزمن و دیرپا و ویرانگرند، 
زودرس  مرگ  باعث  و  می کنند  ناتوان  را  مبتال  فرد  و 
می شوند. بسیاری از آن ها مبنای ژنتیک، یا زمینه ای ارثی 
دارند. کاربرد کریسپِر در مورد آن ها، امکانات ذی قیمتی 
برای پیشگیری از بروز، متوقف کردن سیر پیشرونده، و 
کند کردن سیر ویرانگر، یا محدود کردن اثر ویرانگر آن ها 

در اختیار ما می گذارد.
در مبتالیان به بیماری  هانتینگتون با کمک گرفتن از 

کنند،  برطرف  را  مربوطه  توانسته اند جهش ژن  کریسپِر 
بی آن که به آلل سالم آسیبی وارد شود.

ژن  روی  حیوانی  مدل  روی  اسکیزوفرنی،  مورد  در 
MIR137 که یکی از عوامل خطر این بیماری است، کار 
کرده اند. به داخل مغز موش، محلولی از ویروس حامل 
تزریق کردند؛ این ویروس حامل دارای RNAs راهنمایی 
بود که ژن مذکور را هدف می گرفت. نتیجه عالی بود. 
کنند،  حذف  موش  مغز  از  را  معیوب  ژن  آن  توانستند 
بی آن که آسیبی به جای دیگر بدن وارد شود. معلوم شد از 
همین ویروس حامل می توان برای ژن درمانی، و حذف و 
مهندسی ژن ها در بیماری های دیگر، استفاده کرد. کار با مغز 
انسان بسیار دشوار است. راه های رساندن سازه های اصلی 
کریسپِر به درون مغز هنوز مشخص نیست. تاثیر درازمدت 
این کار هنوز مبهم است و نگران از بیهوده بودن کار یا 

ایجاد خرابی های بیشتر، دست دانشمندان را بسته است.

آلرژیوبیماریهایایمنی
- کسانی که کمبود )JAK3( Janus Kinase3 دارند، 
با آن که تعداد لنفوسیت های B طبیعی دارند، لیکن کارکرد 
این لنفوسیت ها خراب است و همچنین فاقد یاخته های 
کشنده طبیعی )NKs(  و لنفوسیت های T هستند. با کمک 
کریسپِر توانسته اند یاخته بنیادی همه کاره ای بسازند که هر 

سه نابه سامانی این بیماران را برطرف کند.
سندرم هیپرایمنوگلبولینمی IgM وابسته به X، در اثر 
جهشی در ژن چسبانه CD40 به وجود می آید. با کمک 

کریسپِر توانسته اند آن را درمان کنند.
بیماری گرانولوماتوز مزمن وابسته به X، در اثر جهشی 
فاگوسیت  آن،  اثر  در  می آید؛  به وجود   CYBB ژن  در 
نمی تواند به قدر کافی سوپراکسید تولید کند و قادر به کشتن 
میکروب های مهاحم نیست. با کمک کریسپِر توانستند در 
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فاگوسیت های این بیماران، جهش ژن CYBB را اصالح 
کنند و کار اصلی آن یاخته ها را برگردانند.

آلرژیک،  رینیت  و  آسم  مثل  بیماری هایی  ایجاد  در 
پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی )SNPs(  نقش ایفا می کند. 
با کمک کریسپِر به راحتی می توان این SNPها را اصالح 
کرد. در بیماری های آلرژیک و ایمنی، یاخته های خونی 
نقش بسیار مهمی دارند. با کمک کریسپِر، نظراً می توان 
ژن های مربوطه را اصالح یا خنثی کرد. زمینه کار در این 

موارد همچنان باز است.

اثرضدباکتری
یا کمک کریسپِر می توان خاصیت ضد میکروبی معینی 
را در حامل که معموالً ویروسی بی آزار است، ایجاد کرد 
و آن ویروس را به بیمار مبتال به عفونت تزریق کرد تا 
باکتری مشخصی  با راهنمایی RNA خود به  آن حامل 
حمله کند و آن را از بین ببرد. به خاطر اختصاصی بودن 
RNA، میکروب هایی که بیماری زا نیستند، مورد هدف 
استفاده  بنابراین می توان تصور کرد که  قرار نمی گیرند؛ 
از کریسپِر به عنوان وسیله آنتی بیوتیک، چقدر گسترده و 

کارساز خواهد بود.
این ها نمونه های کوچکی است از کارهای عظیمی که تا 
کنون انجام شده و در دست انجام است. این ابزار ذهن هر 
پژوهنده ای را به پرواز درمی آورد و به هر ذهن جوینده ای 
برای یافتن ناشناخته ها، پروبال میدهد. باید منتظر نتایج 

شگرف کاربرد آن باشیم!

همچنینبخوانید:
ابزار ویرایش CRISPR-Cas9 غوغا به پا می کند!

 ،16۲ گیل،  ش  پزشکان  اُمامی،  هدایتی  محمدحسن  دکتر 
)6377=pezeshkangil.com/?p( 96 فروردین

----------------------
دکترمحمدحسنهدایتیاُمامی

متخصص داخلی- غدد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن

نشانی: رشت. بلوار قلی پور، کنار بیمارستان پارس، ساختمان 
پارس طب، تلفن: 3۲111۲۲۸

Email: hedayati1947@yahoo.com
Telegram: t.me/MHAN_Endocrine

جنیفر آ. دودنا
متولد 19 فوریه 1964، واشنگتن دی سی، ایاالت 

متحده آمریکا
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، کالیفرنیا، ایاالت متحده 

آمریکا

امانوئل شارپنتیه
 ،Juvisy-sur-Orge ،196۸ متولد 11 دسامبر

فرانسه
پاتوژن ها،  دانش  برای  پالنک  ماکس  واحد 

برلین، آلمان

جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ به طور مشترک به امانوئل شارپنتیه )Emmanuelle Charpentier( و 
جنیفر آ. دودنا )Jennifer A. Doudna(  به پاس توسعه روشی برای ویرایش ژنوم اهدا شد.
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نوبل پزشکی یا فیزیولوژی 2020

هپاتیت
تهدیدی جهانی برای سالمت انسان

ترجمه: دکتر هدیه حج فروش

التهاب کبد یا هپاتیت، ترکیبی از کلمات یونانی کبد و 
التهاب است که عمدتاً توسط عفونت های ویروسی ایجاد 
می شود؛ اگرچه مصرف الکل، سموم محیطی و بیماری های 
 194۰ دهه  در  هستند.  آن  مهم  علل  از  نیز  خودایمنی 
مشخص شد که دو نوع اصلی هپاتیت عفونی وجود دارد: 
اولین مورد که هپاتیت A نام دارد، توسط آب یا مواد غذایی 

آلوده منتقل می شود و به طور کلی تاثیر طوالنی مدت آن 
روی بیمار کم است. نوع دوم که از طریق خون و مایعات 
بدن منتقل می شود، تهدیدی جدی تر محسوب می شود 
زیرا می تواند منجر به یک بیماری مزمن، با ایجاد سیروز 
و سرطان کبد شود )تصویر 1(. این شکل از هپاتیت موذی 
است، زیرا افراد سالم می توانند سال ها قبل از بروز عوارض 

تصویر 1. دو شکل اصلی هپاتیت وجود دارد. یک شکل، بیماری حاد ناشی از ویروس هپاتیت A است که توسط آب یا غذای آلوده 
منتقل می شود. شکل دیگر توسط ویروس هپاتیت B یا ویروس هپاتیت C ایجاد می شود )جایزه نوبل امسال(. این شکل از هپاتیت 

منتقله از خون اغلب یک بیماری مزمن است که ممکن است به سیروز و کارسینوم سلول های کبدی تبدیل شود.
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جدی، آلودگی بدون عالمت داشته  باشند. هپاتیت منتقله 
از خون با عوارض و مرگ ومیر قابل توجهی همراه است 
و باعث ساالنه بیش از یک میلیون مرگ در سراسر جهان 
می شود که آن را تبدیل به یک نگرانی سالمت جهانی، در 
مقیاسی قابل مقایسه با عفونت HIV و سل، کرده  است.

یکعاملعفونیناشناخته
بیماری های  برابر  در  موفق  مداخله  در  کلیدی  نکته 
عفونی، شناسایی عامل ایجادکننده  است. در دهه 196۰ 
باروک بلومبرگ تشخیص داد که یک نوع هپاتیت منتقله 
به  که  می شود  ایجاد  ویروسی  توسط  خون  طریق  از 
به  منجر  این کشف  و  B معروف شد  هپاتیت  ویروس 
تولید آزمایش های تشخیصی و واکسن موثر شد. بلومبرگ 
برای این کشف در سال 1976 جایزه نوبل فیزیولوژی یا 

پزشکی را دریافت کرد.
در آن زمان، هاروی جی. آلتر در انستیتوی ملی سالمت 
بیمارانی  در  هپاتیت  بروز  بر  مطالعه  حال  در  آمریکا 
بود که تزریق خون داشتند. اگرچه آزمایش خون برای 
ویروس هپاتیت B که اخیراً کشف شده  بود، تعداد موارد 
هپاتیت مرتبط با انتقال خون را کاهش داده  بود، اما آلتر و 
همکارانش با نگرانی نشان دادند که تعداد زیادی از موارد 
باقی مانده  است. آزمایش های مربوط به عفونت ویروس 
هپاتیت A نیز در همان زمان انجام شد و مشخص شد که 

هپاتیت A دلیل این موارد غیرقابل توضیح نبوده  است.
تزریق  خون  که  کسانی  از  توجه  قابل  تعداد  ابتالی 
می کردند به هپاتیت مزمن، به دلیل عامل عفونی ناشناخته، 
یک نگرانی بزرگ بود. آلتر و همکارانش نشان دادند که 
خون این بیماران هپاتیتی می تواند بیماری را به شامپانزه ها، 

تنها میزبان حساس عالوه بر انسان، منتقل کند. مطالعات 
بعدی همچنین نشان داد که عامل عفونی ناشناخته دارای 
خصوصیات ویروسی است. تحقیقات روشمند آلتر به این 
ترتیب شکل متمایز و جدیدی از هپاتیت ویروسی مزمن 
را تعریف کرد. این بیماری مرموز به هپاتیت »غیر A، غیر 

B« معروف شد.

Cشناساییویروسهپاتیت
شناسایی ویروس جدید در آن زمان از اولویت باالیی 
برخوردار بود. از همه روش های سنتی برای شکار ویروس 
استفاده شد؛ اما با این همه، ویروس بیش از یک دهه از 
در  که  هافتون  مایکل  گریخت.  جداسازی  و  شناسایی 
شرکت دارویی Chiron کار می کرد، مسوولیت کار سخت 
و دشوار جداسازی توالی ژنتیکی ویروس را به عهده گرفت. 
هوتون و همکارانش مجموعه ای از قطعات DNA را از 
اسیدهای نوکلئیک موجود در خون یک شامپانزه آلوده جدا 
کردند. اکثر این قطعات از ژنوم خود شامپانزه تهیه شده 
 بود، اما محققان پیش بینی می کردند که برخی از این قطعات 
ممکن است از یک ویروس ناشناخته گرفته  شده  باشد. با 
فرض وجود آنتی بادی علیه ویروس در خون گرفته شده 
از بیماران هپاتیتی، محققان از سرم بیماران برای شناسایی 
پروتئین های  شبیه سازی شده  ویروسی   DNA قطعات 
جست وجوی  یک  دنبال  به  کردند.  استفاده  ویروسی 
نشان  بیشتر  کارهای  شد.  پیدا  مثبت  کلون  یک  جامع، 
داد که این کلون از یک ویروس RNA جدید متعلق به 
 »C مشتق شده و ویروس »هپاتیت Flavivirus خانواده
نامگذاری شد. وجود آنتی بادی در بیماران هپاتیت مزمن 
قویاً این ویروس را به عنوان آن عامل گم شده تایید می کرد.

تصویر ۲. خالصه اکتشافات جایزه نوبل امسال: مطالعات روشمند هپاتیت مرتبط با انتقال خون توسط هاروی جی. آلتر نشان داد که 
ویروس ناشناخته یکی از علل شایع هپاتیت مزمن است. مایکل هافتون از یک استراتژی آزمایش نشده برای جداسازی ژنوم ویروس 
 C نام داشت، استفاده کرد. چارلز ام. رایس شواهد نهایی را ارایه داد که نشان می داد ویروس هپاتیت C جدیدی که ویروس هپاتیت

به تنهایی می تواند باعث هپاتیت شود.
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کشف ویروس هپاتیت C کشفی تعیین کننده بود. اما 
یک قطعه اساسی از این معما هنوز ناپیدا بود: آیا ویروس 
به تنهایی می تواند باعث هپاتیت شود؟ برای پاسخ به این 
سوال، دانشمندان باید بررسی می کردند که آیا ویروس 
کلون شده قادر به تکثیر و ایجاد بیماری است یا خیر. چارلز 
 ام. رایس، محقق دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، به همراه 
سایر گروه هایی که با ویروس های RNA کار می کردند، 
به بخشی از انتهای ژنوم ویروس هپاتیت C که قبال تصور 
می شد نقشی ندارد، شک داشتند که شاید بتواند برای تکثیر 

ویروس مهم باشد. رایس همچنین تغییرات ژنتیکی را در 
نمونه های ویروس های جداشده مشاهده و فرض کرد که 
برخی از آن ها ممکن است مانع تکثیر ویروس شوند. از 
طریق مهندسی ژنتیک، رایس یک نوع RNA از ویروس 
تازه تعریف شده  منطقه  شامل  که  کرد  تولید   C هپاتیت 
ژنوم ویروسی و عاری از تغییرات ژنتیکی غیرفعال کننده 
بود. هنگامی که این RNA به کبد شامپانزه ها تزریق شد، 
ویروس در خون تشخیص داده  شد و تغییرات پاتولوژیک 
شبیه به آن چه در انسان مبتال به این بیماری مزمن دیده 

مجمع نوبل در انستیتوی کارولینسکا روز پنجم اکتبر ۲۰1۰ با انتشار بیانیه ای اعالم کرد جایزه نوبل 
۲۰۲۰ در فیزیولوژی یا پزشکی به پاس کشف ویروس هپاتیت c به طور مشترک به هاروی جی. آلتر، 

مایکل هافتون و چارلز  ام. رایس اهدا می شود. 
در این بیانیه آمده است:

جایزه نوبل امسال به سه دانشمندی اعطا می شود که در مبارزه با هپاتیت منتقله از خون که یک 
مشکل بزرگ بهداشتی جهانی بوده و سبب سیروز و سرطان کبد در انسان ها در سراسر جهان 

می شود، سهم تعیین کننده ای داشتند. هاروی جی. آلتر، مایکل هافتون و چارلز  ام. رایس اکتشافات 
اساسی انجام دادند که منجر به شناسایی یک ویروس جدید به نام ویروس هپاتیت C شد. اگرچه 

کشف ویروس های هپاتیت A و B پیش از کشف این دانشمندان، قدم های اساسی رو به جلو بود، 
اما اکثر موارد هپاتیت منتقله از خون بدون توضیح باقی مانده  بود. کشف ویروس هپاتیت C علت 

سایر موارد هپاتیت مزمن را آشکار و آزمایش های خون و داروهای جدیدی را که زندگی میلیون ها 
نفر را نجات داده، امکان پذیر کرد.

تصویر 3. اکتشافات سه برنده نوبل اجازه طراحی آزمایش های خون حساس را داده که خطر ابتال به هپاتیت منتقل شده توسط انتقال 
خون را در بخش بزرگی از جهان از بین برده  است. این موفقیت همچنین امکان تولید داروهای ضد ویروسی را فراهم کرده که 
می توانند بیماری را درمان کنند. هپاتیت C همچنان یک نگرانی عمده در زمینه سالمت جهانی است، اما اکنون فرصتی برای از بین 

بردن بیماری وجود دارد.
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هاروی جی آلتر
Harvey J. Alter
نیویورک  در   1935 سال  در 
خود  پزشکی  مدرک  شد.  متولد 
دانشگاه  پزشکی  دانشکده  از  را 
در  و  کرد  دریافت  روچستر 
و  مموریال  استرانگ  بیمارستان  
سیاتل  دانشگاهی  بیمارستان های 
در رشته تخصص داخلی آموزش 
دید. در سال 1961 به عنوان عضو 
سالمت  ملی  موسسه  در  بالینی 
شد.  کار  به  مشغول    )NIH (
دانشگاه  در  را  سال  چند  سپس 
تا این که در  جورج تاون گذراند 
سال 1969 به NIH بازگشت و 
به عنوان پژوهشگر ارشد به گروه 

پزشکی انتقال خون پیوست.

مایکل هافتون
Michael Houghton
انگلستان  در   1949 سال  در 
خود  دکترای  مدرک  شد.  متولد 
کینگ  کالج  از  در سال 1977  را 
 GD لندن دریافت کرد. ابتدا به به
در  و   Searle & Company
سال 19۸۲ به شرکت Chiron در 
امریویل کالیفرنیا پیوست. در سال 
و  رفت  آلبرتا  دانشگاه  به   ۲۰1۰
در حال حاضر دارای کرسی عالی 
کانادا،  ویروس شناسی  پژوهش 
دانشگاه  ویروس شناسی  استاد 
آلبرتا، و همچنین مدیر موسسه 

لی  کاربردی  ویروس شناسی 
 کا شینگ است.

چارلز  ام. رایس
Charles M. Rice
ساکرامنتو  در   195۲ سال  در 
متولد شد. مدرک دکترای خود را 
در سال 19۸1 از انستیتوی فناوری 
کالیفرنیا دریافت کرد و بین سال های 
19۸1 تا 19۸5 در همان جا به عنوان 
دانشجوی فوق دکتری آموزش دید. 
در سال 19۸6 گروه تحقیقاتی خود 
دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  را 
تاسیس  سنت لوئیس  در  واشنگتن 
کرد و در سال 1995 به درجه استاد 
تمامی رسید. از سال ۲۰۰1 استاد 
دانشگاه راکفلر نیویورک است. طی 
سال های ۲۰۰1 تا ۲۰1۸ مدیر علمی 
 C و اجرایی مرکز مطالعه هپاتیت
در دانشگاه راکفلر بود و هم  اکنون 

نیز در همان جا مشغول به  کار 
است.

ویروس  که  بود  نهایی  دلیل  این  شد.  مشاهده  می شود، 
هپاتیت C به تنهایی می تواند باعث موارد توضیح داده نشده 

هپاتیت ناشی از انتقال خون شود.

اهمیتاینکشف
نوبل،  برندگان  توسط   C هپاتیت  ویروس  کشف 
ویروسی  بیماری های  علیه  نبرد  در  مهم  موفقیت  یک 
است )تصویر ۲(. به لطف کشف آن ها، در حال حاضر 
در  ویروس  برای  حساسی  بسیار  خون  آزمایش های 
دسترس است و همچنین اساسًا ابتال به هپاتیت پس از 
تزریق را در بسیاری از نقاط جهان از بین برده و سالمت 
جهانی را تا حد زیادی بهبود بخشیده  است. کشف آن ها 
را  داروهای ضد ویروسی  تولید سریع  امکان  همچنین 

که هپاتیت C را هدف قرار گرفته اند، فراهم کرد. برای 
اولین بار در تاریخ، این بیماری اکنون قابل درمان است 
و امید به ریشه کن کردن ویروس هپاتیت C از جمعیت 
جهان افزایش یافته  است. برای دستیابی به این هدف، 
برای تسهیل آزمایش خون و در  بین المللی  تالش های 
سراسر  در  ویروسی  ضد  داروهای  دادن  قرار  دسترس 

جهان مورد نیاز است )تصویر 3(.

Ref: nobelprize.org

----------------------
دکترهدیهحجفروش

Email: dr.hajf@gmail.com
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آقایدکتر،درابتدالطفًابفرماییدسکتههایقلبی
زودرسبهچهمواردیگفتهمیشودوچهعواملی

دربروزآننقشدارند.
 Coronary artery( قلبی  عروق  بیماری  شیوع 
دنیاست،  مردم  در   ٪1/7۲ حدود   )disease: CAD
»زودرس«  آن  به  بیافتد  اتفاق  سالگی   4۰ زیر  اگر  و 

می گویند.  )premature(
در جوانان  قلبی  عروق  بیماری  بروز  علل  از  یکی 
عوامل  درباره  که  است  زودرس«  »آترواسکلروز 
دیگری  علل  اما  کرد،  خواهیم  صحبت  آن  زمینه ای 

در گفت وگو با دکرت رضا پوربهادر، متخصص بیامری های قلب و عروق

اپیدمی کووید-19

و سکته های زودرس قلبی

نیز ممکن است منجر به بروز این بیماری در جوانان 
است.  کودکی  یا  جنینی  عوامل  همه  از  اول  که  شود 
به دنیا   )LBW( تولد  هنگام  کم  وزن  با  که  کودکانی 
و  خون  پرفشاری  آترواسکلروز،  مستعد  می آیند، 
افزایش مقاومت به انسولین هستند که در نتیجه احتمال 
آن  علت  درباره  می شود.  بیشتر  قلبی  عروق  بیماری 
معتقدند ممکن است شرایط اقتصادی-اجتماعی مادر 
در هنگام بارداری و سوءتغذیه جنینی تاثیر داشته باشد.
اگراینطورباشد،پساحتمااًلسوءتغذیههنگام

کودکینیزتاثیرخواهدداشت.

اگرامانتداریژورنالیستینبود،تیتراینگفتوگومیتوانستمثاًلاینباشدکه:»سکتهقلبیبیماریسیاسی
است«!حاالنهبهاینشوری،ولیوقتیبسیاریازعللزمینهسازبیماریعروقکرونریوعواملخطرزایآن
وابستهبهشرایطاقتصادی،اجتماعیودرنهایتسیاسیاست،نمیتوانپیشگیریازآنرافقطبهعنوانیکوظیفه

فردییاخانوادگیتلقیکرد.
باری،نقطهعزیمتگفتوگویحاضر،اینبرداشتعمومیاستکهدرسالهایاخیروبهویژهباشروعپاندمی
کرونا،بروزبیماریهایعروقکرونریدرجوانانافزایشیافتهوسنسکتههایقلبیپایینترآمدهاست.خواستیماواًل
باتعریفوعللسکتهقلبیزودرسشویم،ثانیًابدانیمآیااینمسالهواقعًااتفاقافتادهاست،وسوم-اگرپاسخمثبت
است-آیااینافزایشبااپیدمیکووید-19همارتباطداردیاخیر.آنچهدرادامهمیخوانیدمتنپیادهشدهگفتوگوی

تلفنیماستبااستاددانشمندومحبوبمانجنابدکترپوربهادرعزیزکهازایشانبسیارمتشکریم.
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قطعًا همین طور است، و به همین دلیل ما در جهان 
با این مشکل روبه رو هستیم. سوم بیشتر 

شرایط به توجه با کرد تصور میتوان پس
اقتصادیاینسالها،دردهههایآیندهمواردبسیار
کشورمان در زودرس قلبی سکتههای از بیشتری

داشت. خواهیم
زیادی  اهمیت  و  است  همین طور  متاسفانه  بله؛ 

هم دارد.
 )congenital( ارثی  ناهنجاری های  علت،  دومین 
عروق قلبی است که در سنین ۲۰ تا 4۰ سال منجر به 

بیماری عروق کرونری می شود. 
بدون  همبند  بافت  بیماری های  هم  عامل  سومین 
الیه های  ناگهان  به طور  که  است  آترواسکلروز  وجود 
انتیما و مدیای رگ از هم جدا می شوند و یک »فلپ« 
ایجاد می شود که رگ را می بندد و سبب ایجاد لخته و 

در نتیجه سکته قلبی می شود.
خب،پسازاینهاکهبگذریمتازهبهآترواسکلروز

زودرسمیرسیم...
بله؛ دسته چهارم، زمینه ارثی و ژنتیک آترواسکلروز 

و بیماری عروق کرونری است.

بیماری،چطورمیشود این ارثی زمینه علیرغم
ازبروزآنپیشگیریکرد؟

با وجود آن که بیماری عروق کرونری، همان طور که 
با علت ناشناخته است  بیماری چندعاملی  گفتیم، یک 
)و واقعًا نمی دانیم کدام عامل باعث بروز آن می شود( 
اما ریسک فاکتورهایی )عوامل خطرزایی( وجود دارد که 
باید آن ها را شناخت و در حد امکان با آن ها مقابله کرد.
مهم ترین ریسک فاکتور که ما در آن دخیل نیستیم، 
هم  عواملی  اما  است؛  قلبی  بیماری  خانوادگی  سابقه 
هستند که روی این بستر مستعد عمل می کنند و قابل 
چاقی  کشیدن،  سیگار  همه  از  مهم تر  هستند.  کنترل 
)به ویژه چاقی شکمی(، کلسترول باال، فشار خون باال، 
دیابت، و به طور کلی سندرم متابولیک )مجموعه چاقی، 
خون  فشار  باال،  تری گلیسرید  انسولین،  به  مقاومت 
 hostility دیاستولی باال(، ورزش نکردن، و در نهایت
یعنی حس خشونت و دشمنی و جنگ طلبی که در جامعه 

ما متاسفانه روزبه روز بیشتر می شود...
عوامل نقش میرویم، جلوتر هرچه اینکه مثل
اینتوضیحات با برجستهترمیشود!پس اجتماعی
که عاملی چند روی کووید-19 پاندمی احتماال

وقتی شام در خانه بنشینی 

و فعالیت کمرت شود، 

ورزش نکنی، مشکالت 

اقتصادی و اجتامعی ات 

تشدید شود، حس بدی 

نسبت به جامعه و 

مسووالن و مسایل مختلف 

اجتامعی پیدا کنی، همه 

این ها احتامل سکته قلبی 

زودرس را بیشرت می کند
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فرمودید،موثراست.
بله؛ وقتی شما در خانه بنشینی و فعالیت کمتر شود، 
ورزش نکنی، مشکالت اقتصادی و اجتماعی ات تشدید 
شود، حس بدی نسبت به جامعه و مسووالن و مسایل 
احتمال سکته  این ها  کنی، همه  پیدا  اجتماعی  مختلف 

قلبی زودرس را بیشتر می کند.
عالوه بر این ها، وجود التهاب هم نقش دارد. وقتی 
CRP باال برود، احتمال بروز التهاب و اتفاقات عروق 
کرونری هم بیشتر می شود، و می دانید که تمام بیماران 
مبتال به کرونا CRP باال دارند، حتی بسیار باال تا حد 
مثال بیش از ۲۰۰ که من پیش از این ندیده بودم. در این 
شرایط انگار آتشی درون بدن برپا شده که خواه ناخواه 

عروق هم درگیر این التهاب خواهد شد.
یی  ا لخته ز ش  د خو نا  و کر  ، یگر د ف  طر ز  ا
)ترومبوژنیسیتی( را باال می برد که یکی از این مکان ها 
داخل عروق حساسی مثل عروق ریه و قلب است که 

می تواند منجر به آمبولی ریه یا سکته قلبی شود.
بروز میزان بر مکانیسم چند با کووید-19 پس

سکتههایقلبیزودرسمیافزاید.
بله؛ شیوع بیماری های حاد کرونری در زمان کووید 
در  این که  احتمال  و  است  عادی  موارد  از  بیشتر  قطعًا 

سنین زیر 4۰ سال دیده شود هم بیشتر می شود.
پنهان  عوامل  گفتیم،  که  عوامل  این  از  جدای  اما 
قلبی زودرس نقش  افزایش سکته های  دیگری هم در 
دارد که مهم تر از همه آلودگی هوا و آلودگی مواد غذایی 
است. سال هاست که یکی از علل سندرم مرگ ناگهانی 
هوا  آلودگی  را   )Sudden cardiac death( قلبی 
می دانند که ثابت شده بدون آن که آترواسکلروز ایجاد 
کند، با مکانیسم نامشخصی سبب ایست ناگهانی قلبی 
می شود. مواد غذایی زیادی هم االن مصرف می شوند 
بد  چربی های  به دلیل  هم  و  هستند  سرطان زا  هم  که 
قلبی  سکته های  می توانند  دارند،  که  سمومی  سایر  و 

زودرس ایجاد کنند. 
همچنین ثابت شده است که اعتیاد به مواد آمفتامینی 
قلبی  ناگهانی  مرگ  می تواند  کوکائین  و  شیشه(  )مثل 
بدهد. در مورد تریاک هم اگرچه خود مواد آلکالوئیدی 
و...  سرب  مثل  ناخالصی هایی  ولی  ندارد،  تاثیری  آن 
ارگان ها،  سایر  و  کبد  درگیری  بر  عالوه  می تواند 
درگیری قلبی )کاردیت ها و...( هم ایجاد کند. مخصوصًا 

می خواهم بر نقش شیشه تاکید کنم...

کهمتاسفانهبسیارهمشیوعدارد.
بسیار ارزان و در دسترس است. در خیلی  از جوان ها 
از  دور  وقتی  می شوند،  زودرس  قلبی  دچار سکته  که 
شیشه  مصرف  می گویند  می کنیم  سوال  خانواده  چشم 

داشته اند.
جمعبندی پیشگیری مورد در بخواهیم اگر پس
است مادرزادی و ژنتیکی عوامل از بخشی کنیم،
کهنمیشودکاریشانکرد،بخشیهماقتصادیو
اجتماعیوحکومتیاستکهآنهاراهمنمیشود
کرد پیشگیری میشود که را جاها آن کرد! کاری

بفرمایید!
از  استفاده  با  ساله   3۰ تا   1۸ جوان   5۰۰۰ روی 
پس  و  کردند  مطالعه   Coronary calcium score
 1۰ کشیدن  که  دیدند  ساله،   15 پیگیری  و  بررسی  از 
قلبی  عروق  پالک  ایجاد  احتمال   ٪5۰ روز  در  سیگار 
را باال می برد؛ اگر فشار سیستولیک 1۰ میلی متر جیوه 
باال برود، 3۰٪ بر این احتمال می افزاید؛ اگر قند خون 
15 میلی گرم در دسی لیتر باال برود، ۲۰٪ تشکیل پالک 
کرونر را زیاد می کند؛ پس با کنترل این ها و پایین آوردن 
پیشگیری ممکن   ،HDL بردن  باال  و   LDL کلسترول 
است! درباره نقش قطع سیگار و ورزش و کنترل تغذیه و 
تغییر روحیه و تفکر اجتماعی )کاهش دشمن طلبی و...( 
هم که گفتیم. زمان پیشگیری از سکته های زودرس هم 
از دوران جنینی شروع می شود تا ۲۰ سالگی و باالتر.

وبهعنوانآخرینسوالدربارهالکلبفرمایید.
الکل در پیشگیری نقش دارد، ولی در مورد کسی که 
دچار بیماری قلب شده است خیر؛ نقش درمانی ندارد 
و توصیه نمی شود. در کسانی که مشکل قلبی نداشته اند 
قرمز  شراب  کم  مصرف  و  مشخص  دوز  درباره  مثاًل 
ثابت شده که کلسترول HDL را باال می برد، می تواند 
باعث گشادی عروق شود، فشار خون را پایین بیاورد 
و همچنین ریلکسیشن بدهد. البته دوز باالی آن قطعًا 

مضر است.

----------------------
دکتررضاپوربهادر

اینترونشنیست و عروق-  قلب  بیماری های  متخصص 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن بازنشسته هیات علمی  عضو 

پاستور نشانی: رشت، پل بوسار، مجتمع پزشکان 
تلفن: 33731۰76
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»دیابت« به طور کلی از عدم توانایی بدن برای هضم قند 
خون ایجاد می شود. بر اساس تعریف، قند خون ناشتای 
بیشتر از 1۲5 میلی گرم در دسی لیتر یا غیرناشتای بیشتر از 
۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر به همراه پرنوشی، پرادراری و 
کاهش وزن »دیابت« نامیده می شود. این نتیجه باید در دو 
نوبت جداگانه تکرار شود. اگر آزمایش های اولیه مشکوک 
یا مرزی باشند از »تست تحمل گلوکز« استفاده می شود: 
باید  شونده  آزمایش  )فرد  ناشتا  خون  قند  نمونه  یک 
دست کم هشت ساعت از خوردن و آشامیدن بپرهیزد( 
گرفته می شود، سپس یک گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم 
وزن بدن )دست کم 75 و حداکثر 1۰۰ گرم( به صورت 
شربت گلوکز به آزمایش شونده خورانده، و یک و دو 
ساعت بعد قند خون چک می شود. اگر قند ناشتا بیش 
از 1۲5 و قند در هرکدام از دو نمونه دیگر بیشتر از ۲۰۰ 
میلی گرم در دسی لیتر بود، تشخیص دیابت ثابت می گردد.
نوع  از  موارد  از 9۰ درصد  بیش  در  دیابت کودکان 
یک است که در آن بدن توان تولید انسولین را از دست 
می دهد. این بیماری غالبٌا بر اثر واکنش های ایمونولوژیک 
زمانی  و  می آید  پدید  پانکراس  بتای  سلول های  علیه 
رسید،  درصد   7۰ تا   6۰ به  انسولین  تولید  ظرفیت  که 

بزرگ ترین چالش کودکان و بزرگساالن مبتال به دیابت نوع یک

هیپوگلیسمی
دکتر احیا زری دوست

پرنوشی،  با  مبتال  فرد  می کند.  بروز  دیابت  نشانه های 
می کند.  مراجعه  پزشک  به  وزن  کاهش  و  پرادراری 
با  داده شده  تشخیص  تازه   بیماران  موارد  از  نیمی  در 
بی حالی، بی اشتهایی، درد شکم، کاهش سطح هوشیاری 

و کتواسیدوز دیابتی به مراکز درمانی ارجاع می شوند.
»انسولین«  یک  نوع  دیابت  برای  موجود  درمان  تنها 
است. انسولین های جدید آنالوگ انسولین انسانی هستند 
تولید  و  تهیه  ژنتیک  مهندسی  پیشرفته  به روش های  و 

می شوند. 

هیپوگلیسمی
یکی از عوارض تزریق انسولین هیپوگلیسمی است، 
یعنی افت قند خون به کمتر از 7۰ میلی گرم در دسی لیتر 
خون. در مواردی که قند خون به خوبی کنترل نشده باشد، 
بیمار در سطوح باالتری از قند خون با عالیم هیپوگلیسمی 
مواجه می شود. عالیم و نشانه های هیپوگلیسمی شامل 

موارد زیر است:
- بی حالی

- بی قراری
- عرق سرد
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- دل پیچه
- سردرد

- سرگیجه
- تهوع

- رنگ پریدگی
- کاهش سطح هوشیاری و تشنج

همتاهای  با  مقایسه  در  آنالوگ  انسولین های  گرچه 
دارند،  هیپوگلیسمی  برای  کمتری  ریسک  قدیمی خود 

باز احتمال این خطر به صفر نرسیده است.

با را خون قند کنترل میتواند هیپوگلیسمی آیا
اشکالمواجهکند؟

این  که  چالشی  مهم ترین  انسولینی،  درمان  شروع  با 
خطر  بین  تعادل  ایجاد  هستند،  روبه رو  آن  با  بیماران 
قند  بهینه  کنترل  از طرفی  هیپرگلیسمی هست.  و  هیپو 
خون، بیمار را در معرض حمالت بیشتری از افت قند 
نامتناسب قند  از دیگر سو کنترل  خون قرار می دهد و 
خون خطر رویارویی زودهنگام با عوارض دیابت مانند 
رتینوپاتی، نفروپاتی، هیپرتانسیون، نوروپاتی و عوارض 
و  روز  هر  چالش  این  واقع  در  دارد.  کاردیوواسکوالر 
هر ساعت برای بیمار وجود دارد! خاطره هیپوگلیسمی 
خاطره ای بسیار تلخ ولی به یادماندنی برای بیمار و خانواده 
تصور  والدین  بیمار،  هوشیاری  سطح  کاهش  با  است. 
می کنند فرزندشان در حال مرگ است و این برداشت 
در بسیاری از موارد منجر به کنترل نامناسب قند خون و 

در نهایت پروفایل قند غیرمطلوب می شود. بنابراین پاسخ 
پرسش باال »بلی« است!

شامل  یک  نوع  دیابتی  بیماران  در  انسولینی  درمان 
مصرف دو نوع انسولین است:

1. انسولین کوتاه اثر: که قبل یا همراه هر وعده غذای 
اصلی تزریق می شود و در برخی موارد همراه با میان وعده 

هم پیشنهاد می گردد.
۲. انسولین طوالنی اثر: که بسته به دوز انسولین، یک 

تا دو بار در ۲4 ساعت تزریق می شود.
برای کنترل مناسب و بهینه قند خون، بیماران باید قبل 
از هر بار تزریق »انسولین« یا خوردن غذا، قند خون را با 
استفاده از یک گلوکومتر چک کنند و در هنگام مراجعه 
به پزشک، پروفایل قند را به  او نشان دهند. عالوه بر این، 
گاهی الزم است قند خون پس از خوردن و همچنین در 
موارد بروز عالیم هیپوگلیسمی هم چک و ثبت شود تا 
پزشک مربوطه بتواند با دید بهتری میزان انسولین مورد 

نیاز بیمار را تنظیم کند.
----------------------

دکتراحیازریدوست
فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص کودکان و نوزادان
نشانی: رشت، گلسار، انتهای خیابان ۸7، ساختمان سینا

تلفن: 3۲131695، 3۲131665
Email: dr.zaridoust@gmail.com
Instagram: instagram.com/dr_zaridoust
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کمابیش  زمین  کره  بر  خردمند  انسان  پیدایش  از 
در  )که  اهلی سازی سگ  با  و  می گذرد  ۲۰۰.۰۰۰ سال 
صمیمانه تر  رفتاری  خصوصیات  با  گرگ هایی  واقع 
نسبت به انسان بودند!( تاریخچه 3۰.۰۰۰ ساله همدمی و 
همراهی برخی حیوانات با انسان آغاز شد. برای برقراری 
دوباره امتداد رشته کالم، بخشی از بخش نخست مقاله 
pezeshkangil. گیل:  پزشکان   179 )ش  درمانی  پت 

com/?p=7699( را با هم مرور کنیم: 
همگام با رشد و تکامل فرهنگ و علم که در دهه اخیر 
شتاب گرفته است، توجه موثری به اثرات زیانبار دنیای 
صنعتی بر طبیعت شکل  گرفته است. این اقبال روزافزون 
به طبیعت بیشتر در دولت و ملت های دموکراتیک مشاهده 
می شود که در آن ها به جای ابله ساالری، فرهیخته ساالری 
نهادینه شده است؛ گرچه کمابیش گسترشی جهانگیر دارد.
و اما زیباترین نمود یکی از بازگشت های دوباره بشر 
به طبیعت، همزیستی با حیوانات خانگی است. تاریخچه 
بخشی از این همراهی به پرورش حیوانات اهلی )از زمان 
انسان شکارچی و غارنشین به کشاورزی  روی آوردن 
و دامداری( برمی گردد که برای گوسفند کمابیش 11 تا 
13 هزار سال، برای گاو 1۰ هزار سال، برای مرغ ۸ هزار 

سال و برای بوقلمون ۲5۰۰ سال است. بخشی دیگر نیز 
مختص به همزیستی با سگ و گربه است که به ترتیب 
قدمتی کمابیش 17 تا 3۰ هزار )سگ اولین حیوانی بود 
که اهلی شد( و 11 هزار ساله دارند. این همزیستی در 
تاریخی،  باستانی و  به دالیلی سوای دالیل  اخیر  عصر 

شتاب و شدت دوباره گرفته است؛ اما چرا؟
واحد  که  »نوازش«-  دادوستد  و  عاطفی  تبادل  لذت 
اساسی سالمت روانی هر انسانی است- با طبیعت محض 
جانوران دست آموز )و همچنین دنیای وحش در اهلش( 
با هیچ تجربه  امر را تجربه کرده اند  این  در کسانی که 
دلنشین دیگری جایگزین شدنی نیست. این همزیستی 
در یک  کالم جانشین یا مکمل بسیار موثری برای تنهایی 

انسان مدرن است. 

پس از بروز و همه گیری ویروس کووید-19 و تغییر 
کشورهای  همه  در  اجتماعی  سازوکارهای  در  اساسی 
جهان، و ظهور دوباره مفاهیمی چون قرنطینه و تشدید 
تنهایی وجودی )اگزیستانسیال( بشر در دنیای مدرن، بیش 
از پیش می توان اثرات درمانگر روانی و الجرم جسمانی 
همدمی با حیوانات خانگی را در افراد مشاهده کرد و بر 

اثرات کمک درمانی همراهی با حیوانات خانگی

برای انسان، از نظر احساسی و عملکردی

ِپت درمانی )۲(
دکتر افشین خداشناس حقیقی
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آن صحه گذاشت.
و اما اهلی کردن )Domestication(  چیست؟ اهلی 
آن  در  که  است  تقویت شده ای  چندنسلی  رابطه  کردن 
یک گروه از موجودات زنده، نفوذی موثر بر تولیدمثل 
و نگهداری از گروه دیگری از موجودات زنده دارند تا 
به منابعی قابل پیش بینی و تحت مدیریت از گروه دوم 
دسترسی داشته باشند. domestication از لغت التین 
مشتق  خانه  به  متعلق  یا  وابسته  به معنی   domesticus
شده است؛ بنابراین طیف گسترده حیوانات اهلی شده را 
 Pet یا به سادگی همان  )Household pet( حیوان خانگی
می نامند. بعد از اهلی کردن سگ، به ترتیب زمانی گوسفند، 
بز، خوک، گاو، گربه، مرغ، خوکچه هندی، اردک، اسب، 
اهلی  بوقلمون  انتها  در  و  ابریشم، خرگوش  کرم  شتر، 
انجام  زیر  منظور  چند  به  حیوانات  کردن  اهلی  شدند. 
حیوانی  فرآورده های  از  صنعتی  یا  غذایی  استفاده  شد: 
)گوشت، پوست، پشم، شیر، تخم، ابریشم و...(، استفاده 
در امور کشاورزی )شخم، حمل و نقل و...(، محافظت 
مورد سگ(،  )در  کار  و  زندگی  محل  و  دام  و  گله  از 
تفریح و ورزش و شکار )اسب سواری و...(، همدمی و 
همراهی با انسان از منظر احساسی )مانند همدمی با یک 

سگ، گربه یا پرنده برای سالمندی که ساعت ها در خانه 
تنهاست( یا عملکردی )مانند سگ هایی که برای کمک 
آزمایش های  تحقیقات و  دیده اند(،  آموزش  نابینایان  به 
علمی و سرانجام همراهی در امور نظامی و انتظامی و 
امدادی )کشف مواد مخدر، زنده یابی در بهمن و آوار 

زلزله، ردیابی مواد منفجره و...(.
در  خانگی  حیوانات  حضور  و  وجود  دیگر  امروزه 
زنجیره زیستی انسان بخش مهم و جدایی ناپذیری شده 
است اما در این نوشتار به مورد ویژه ای از این همزیستی 
و تبادل عاطفی با انسان می پردازم که از منظر تخصصی 
 Pet( درمانی  پِت  است:  بسیار جدید  پزشکی  علم  در 

.)therapy
یا   AAT یا    Animal-assisted therapy
جایگزین  یا  مکمل  طب  از  شیوه ای  »حیوان درمانی« 
و  است  شده  وارد  پزشکی  متون  در  امروزه  که  است 
درمان  به  کمک  برای  حیوان  یک  همراهی  از  آن  در 
بیماران استفاده می شود. هدف این شیوه پیشبرد عملکرد 
اجتماعی، احساسی و شناختی بیماران است. این شیوه 
درمانی هم در زمینه آموزشی و هم در زمینه انگیزشی 
در گروه های هدف اثر شگرفی دارد. طیف این گروه ها 
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از ساکنین زندان ها، خانه های سالمندان و آسایشگاه ها، 
موسسات درمانی بیماران روانی تا افرادی با ناتوانی های 
اندام ها(  بینایی، شنوایی و  جسمی )مانند معلولیت های 
و ذهنی )مانند سندرم داون و اختالالت طیف اوتیسم(، 
بیماران  بیماران قلبی، دمانس )زوال عقل سالمندی( و 

مبتال به انواع بدخیمی ها و... را شامل می شود.

اما آیا گرایش انسان به طبیعت، روندی اکتسابی است 
یا ذاتی؟ و آیا گرایش به همراهی با حیوانات در همه 
انسان ها وجود دارد یا صرفًا نتیجه شیوه خاصی از تربیت 

در برخی افراد است؟ خواهیم دید.

:)Biophilia Hypothesis(فرضیهطبیعتدوستی
ادوارد. اُ. ویلسون )Edward o. Wilson(، زیست شناس 
و نظریه پرداز طبیعت، در فرضیه طبیعت دوستی خود به 
دوران  در  اولیه  انسان  بقای  که  است  رسیده  باور  این 
از  او  هشیاری  و  آگاهی  به  شکارگری-خوراک جویی 
دلیل  به همین  داشت.  بستگی  جانوران  طبعًا  و  طبیعت 
تبادل های مثبت یا منفی با حیوانات می توانست کیفیت 
روانی را در انسان، بهتر یا بدتر کند. برای نمونه حمله یک 

ببر خشمگین را مقایسه کنید با همراهی یک سگ باوفا.
خاطره چنین تعاملی در ژنتیک ما نهفته است و همدمی 
با یک حیوان خانگی می تواند با اعمال تغییرات قابل پایش 
نوروترانسمیتری )مولکول های واسطه عصبی(، به وضوح 

در ما امنیت، آرامش و رضایت ایجاد کند.
همراهی  خوشایند  تجربه  درانتقال  سعی  این همه  با 
با یک حیوان خانگی برای کسی که به هر دلیلی )فوبیا 
عقاید  نظافت،  در  وسواس-اجبار  بیمارگونه،  ترس  یا 
است،  این موضوع گریزان  از  و...(  یا شخصی  مذهبی 
ژاپنی  زبان  به  لطیف  عاشقانه  شعر  یک  خواندن  مانند 

برای یک انگلیسی زبان است!

----------------------
دکترافشینخداشناسحقیقی

کیمیا،  داروخانه  روبه روی  جنگل،  سردار  خیابان  رشت، 
ساختمان و مطب پزشکی سردار جنگل

تلفن: ۰1333535775
Email: human_puzzles@yahoo.com
I n s t a g r a m :  i n s t a g r a m . c o m / a f s h i n _
khodashenas
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عزیزکم نامه های تو مرتب و خوب به ما می رسد. از 
نوشتن خسته نشوی.

این بار نامه ای از »دیان« برای تو و آقاجان می فرستیم. 
برای  هم  نامه  یک  اوست.  شاهکار  اولین  نامه  این 

مادربزرگش نوشته است.
اخیراً در خرابه های ری گردش می کردم. می گویند این 
شهر همان راغس ست که در کتاب طوبیا ذکر شده است.1 
من چاره ای جز باور کردن ندارم گرچه در آن جا چیزی 
ندیدم که مربوط به دوره اسالمی نباشد. اما این ویرانه ها 
که در دشتی پهناور پراکنده است، راستی تماشایی است. 
این دشت در جنوب شرقی به بلوچستان و اقیانوس هند 
منتهی می شود. شش ساعت میان این ویرانه ها اسب تاختم 

و هر چه این گردش برای من جالب بود، 
برای اسب محبوبم یعنی »بایکال« نجیب 
مایه خستگی شد. می دانم که اگر برای تو 
قصه ای نگویم، می رنجی. من هم راستی 
چه وظیفه ای به عهده گرفته ام! بدبختانه 
به  چیزی  غم انگیز  قصه  یک  جز  فعاًل 
خاطر ندارم، بدا به حال تو! باید از آن 

عبرت بگیری.
هیجده  جوانی  پیش  روز  پنج  چهار 
ساله که اسمش رجب بود، ساعت یازده 

قصه رجب
احمد علی دوست

شب درِ سفارت انگلیس را که جز کنسول کسی در آن 
نبود، کوبید. سرباز نگهبان در را باز کرد و دید رجب 
با سر و روی خون آلود قمه در دست، خود را به درون 
انداخت و یک سر به اصطبل رفت و به زیر شکم اسب 
برد. رجب طفلک  پناه  است،  مبارکی  کنسول که جای 
می خواستند  بازار  در  بود.  مست  و  زده  به خمره  دمی 
او را توقیف کنند. رجب به مردی که او را گرفته بود 
چندین ضربه زده و در حالی که دوان دوان فرار می کرد، 
به سید محترمی از اهل اصفهان برخورده بود که دنبال 
با  نیز  به گمان آن که سید  کار خودش می رفت. رجب 
دشمنان او همدست است، با یک ضربت او را به خاک 
انداخته و جابه جا کشته بود. اکنون از سفارت انگلیس 
زیرا  بود  پناه می خواست. وضع وخیم 
پیغمبر  به  نسبش  کشتگان  از  یکی  که 
کم کم  سفارت  اطراف  در  می رسید. 
رجب  کنسول  آمد.  به وجود  ازدحامی 
خود  خیانت  به  او  و  کرد  استنطاق  را 
اعتراف نمود و حتی از ارتکاب آن فخر 
کرد. بنابراین حمایت دولت بریتانیا از او 
سلب شد و به شاهزاده حاکم خبر دادند 
که فراش بفرستد و رجب را ببرد. زیرا 
که توقیف او به دست نوکران سفارت 

پسازداستانهای»مالیرشتیوگنجهایعیسیخان«)ش185»پزشکانگیل(و»شبنشینی«)ش189(،
قصهرجببختبرگشتههمنمونهدیگریاستازکتابخواندنی»نامههایایرانی«اثرکنتآرتوردوگوبینو
)1882-1816(،مردفاضلوهوشمندیکهنخستینباردرسال1855میالدیباسمتدبیراولسفارتدولتفرانسه
بهتهرانآمدوهنگاماقامتدرایرانبهمناسبتموقعیتیکهازجهتروابطسیاسیودیدوبازدیدهایرسمیبادربار
ودولتمردانوقتداشت،نظریاتوبرداشتهایتاریخیخودرادرقالبنامهبراینزدیکانشدرفرانسهمیفرستاد.

مخاطبایننامههمبرادرنویسندهاست.
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موردی نداشت. رجب غضبناک در اصطبل ایستاده بود و 
اعالم می کرد که اگر کسی دست به او بزند فوراً خودش 
را خواهد کشت و البته این حادثه در وضع فعلی دردسر 
از مذاکرات متعدد میرغضب  ایجاد می کرد. پس  بسیار 
خودش آمد و به رجب نزدیک شد و آهسته چیزی در 
گوشش گفت. رجب مذکور بالفاصله مثل بره رام شد 

و خود را تسلیم کرد.
این واقعه در تهران سروصدایی راه انداخت. شاه فرمان 
داد رجب را در میدان دروازه نو اعدام کنند و خود نیز 
به عمارتی از قصر که مشرف به این میدان است، رفت 
تا از تماشای اعدام لذت ببرد. معهذا ضمن آن که همه 
از  نفر  چند  بودند،  محکوم  و  مامورین  رسیدن  منتظر 
درباریان شرفیاب شدند و به قبله عالم مبلغی در حدود 
هزار تومان )دوازده هزار فرانک( تقدیم کردند تا مقصر 
را عفو کند. شاه قبول کرد، یکی به سبب دریافت پول و 
دیگر به  علت آن که معلوم شد سید اصفهانی بوده و در 
تهران کس و کاری ندارد و بنابراین بخشیدن قاتل چندان 
موجب ناخرسندی مردم نخواهد شد. در این میان رجب 
در حالی که فراشان و میرغضب و سربازان دورش را 
گرفته بودند، دررسید و همین که چشمش به شاه افتاد، 
او و پدرش محمدشاه و جد و پدرجدش و تمام طایفه 
قاجار را به باد فحش گرفت و افتخار کرد به این که هفت 
نفر را کشته است و این قدر گفت تا شاه که از جا در رفته 
بود، فرمان داد تا او را با ضربت های غیرکاری بکشند و 
با صدای بلند اظهار تاسف کرد از این که رجب شش سر 

ندارد تا شش بار لذت تماشای سر بریدن او را بچشد.
بنابراین او را به پای دار سرخ رنگی که معموالً سرهای 
به  نواحی مختلف مملکت می آورند  از  را که  بریده ای 
بر  با کارد کوچکی  بردند و آن جا  آن آویخته می شود، 
طبق معمول به تدریج بریدن سر او را شروع کردند و او 
همان طور پیاپی به شاه و منسوبان او فحش می داد تا از 

گفتار بازماند.
دیگر میل دارم گمان کنم که طاقت تو از شنیدن داستان 

رجب طاق شده است.
خداحافظ عزیزم، ما هر سه تو را به مهربانی می بوسیم. 
از خبرهایی که از حسن جریان کارهای خودتان می دهی 
به حدی خوشحال می شوم که به گفتن نمی آید. قسمت 
مهم آسایش من وقتی تامین می شود که شما را خوشبخت 

و آسوده بدانم. خداحافظ، برادر عزیزت.

1. در دو بخش از کتاب تورات )کتاب توبیت از ضمائم غیررسمی 
منسوب به تورات و ژودیت یکی دیگر از ضمائم تورات( به نام های 
راگو و راگس اشاره شده و در اوستا با نام رغه از آن نام برده شده 

است )میرخندان، 1373 و البالذری، 1364(. 
)kutt.it/wxcASQ( دکتر سعیدرضا عاملی، مطالعات شهر ری

 )توضیح افزوده از پزشکان گیل(

----------------------
احمدعلیدوست

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گیالن

اعدام یک محکوم در میدان شهر، 
عکس از: آنتوان سوریوگین 

 1 ۲ ۰ 9 -1 3 1 ۲ ( گین  یو ر سو
روسی- عکاس  خورشیدی( 
 5 با  ایران،  مقیم  گرجی-ارمنی 
عکاسی،  حرفه ای  فعالیت  دهه 
از مهم ترین شاهدان زندگی  یکی 
شاه  ناصرالدین  دوران  از  ایرانیان 
تا سلطنت رضاشاه است. او برای 
عکس های  مجموعه  کردن  کامل 
خود تمامی ایران را زیر پا گذاشت 
بهترین  گوناگون  سوژه های  از  و 

تصاویر را تهیه کرد.
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نوشته  زمستان سال پیش درباره فیلم های اسکاری را 
که پیش از نزول بالی کرونا نوشته بودم می خواندم که در 
آن از دلتنگی ها و مصیبت ها و سردرگمی ها نالیده بودم! 
آن قدر در این یک سال بال بر ما- و کل دنیا- هوار شد 
که یادم نمی آید آن زمان دقیقا از چه می نالیدم؛ از دالر 
تلخش؟  عواقب  و  بنزین  گرانی  کشیده؟  فلک  به  سر 
ناامنی شغلی؟ تحریم هایی که پا بر گردن ما گذاشته بود؟
چند روز پیش سال روز وفات دکتر کوچکی نیا، اولین 
شهید جامعه پزشکی کشور بود. در این یک سال آن قدر 
عزیز از دست دادیم، آن قدر از هم دور شدیم، آن قدر از 
ترس مرگ و بیماری در خانه چپیدیم یا با دلهره و از 
ورای چندین الیه ماسک و شیلد و گان با عزیزان مان و 
بیماران مان دیدار کردیم که یادمان نمی آید قبال چگونه 
رخ به رخ با هم درد دل می کردیم تا کمی سبک شویم. 
ما  همیشگی  مرحومه وصف  آن  ملکوتی  انگار صدای 
هست و خواهد بود: »سال، سال، این چند سال، همینه 
حال و احوال! هر سال می گیم دریغ از پارسال...« نوروز 
پارسال، با ماسک و در نقاهت بعد از کرونا، حتی نتوانستم 
فرزندانم را ببوسم. انگار امسال به جای »حّول حالنا« باید 
به خدا بگوییم: »خداجان، انگار احسن الحال ما با مال شما 
تومنی هفت صنار فرق داره! هر ور داری ما رو می بری، 

فقط فرمون رو کج کن یه ور دیگه...!«
بگذریم، خوبی اش این است که انسان را پوست کلفت 
آفریده اند! هرچه باشد عادت می کنیم و زندگی البه الی 
بدبختی هایش چند چیز قشنگ هم دارد که امید را در 
ما زنده نگه دارد. کرونا با تمام بدی هایش شاید فرصت 
در خانه ماندن و کتاب خواندن و فیلم دیدن را بیشتر 

اسکار که فعاًل نداریم

چه فیلم هایی ببینیم؟
دکتر علی ارغوان نجفی

کرد. فیلم های امسال هم بی تاثیر از کرونا نبود. گذشته از 
تلخی مستتر در فیلم ها، بسیاری از کمپانی ها به دلیل عدم 
کمپانی های  به  را  فیلم ها  به ناچار  اکران عمومی،  امکان 
پخش مجازی مثل نتفلیکس واگذار کردند و از همین رو 
بودن  برابر  چند  شد.  گسترده تر  نتفلیکس  امپراطوری 
فیلم های برتر ساخت نتفلیکس در جشنواره هایی چون 
گلدن گالب نسبت به سایر کمپانی ها گواه این مطلب 
است. البته فیلمسازی هم که لزومًا کاری گروهی است، 
در شرایط کرونا با دشواری های فراوان همراه بود، و چه 

بسیار پروژه هایی که ناکام یا ناتمام ماندند.
معرفی  صفحه  چند  این  در  که  فیلم هایی  بر  عالوه 
می کنیم، امسال همچنین فیلم خوب »زندگی پیش رو« 
)The Life Ahead( به کارگردانی ادواردو پونتی، پسر 
سوفیا لورن و کارلو پونتی، براساس رمان »زندگی پیش 
از ما« نوشته رومن گاری، با بازی سوفیا لورن ۸6 ساله 
و نیز بابک کریمی، پسر مرحوم نصرت کریمی، ساخته 
فیلم خارجی  بهترین  کاندیداهای  احتماالً جزو  شد که 

اسکار قرار خواهد گرفت. 
امسال  پرسروصدای  فیلم های  دیگر  از  همچنین 
»برات ۲« به تهیه کنندگی، نویسندگی و بازیگری ساشا 
بارن کوهن بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
بی پرده  هجو  بر  عالوه  آن  در  و  شد  پخش  آمریکا 
رودی  فیلم،  رکیک  طنز  کنار  در  جمهوری خواهان 
جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل ترامپ، را نیز 
مورد تمسخر قرار داد و حتی صحنه ای غیراخالقی از او 
پخش کرد که جولیانی، برخالف بارن کوهن، مدعی شد 

ساختگی بوده است.
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به عنوان یک بیننده پی گیر، معتقدم فیلم هایی که امسال 
کرد(  خواهم  معرفی  که  معدود  مورد  چند  )جز  دیدم 
نسبت به چند سال گذشته افت داشته اند، و بدون اغراق 
به شخصه از دیدن یک قسمت از یک سریال خوب، مثاًل 
»اوزارک« یا »بی شرم« )Shameless( بیش از دیدن اغلب 

فیلم ها لذت برده ام.
امسال همچنین به علت اوج گیری مجدد کرونا، زمان 
مطلب،  این  نگارش  لحظه  تا  اسکار،  مراسم  برگزاری 
برگزار  تاخیر  با  نیز  گالب  گلدن  و  است  نامشخص 

خواهد شد.
در کنار فیلم های مطرحی که نام می بریم، بد نیست 
به سریال های مطرح امسال نیز اشاره کنیم تا در نوروز 
کرونایی پیش رو که احتماالً خانه نشین خواهید بود، از 

اوقات فراغت تان لذت ببرید:
با   )Qeen’s Gombit( وزیر«  »گامبی  مینی سریال 
پرطرفدارترین  و  بهترین  از  شطرنج،  بازی  محوریت 
سریال های سال گذشته بود که دیدن آن را توصیه می کنم. 
همچنین سریال های »تاج«، “Schitt’s Creek”، »اوزارک« 
 ”Flight Attendant“ و »ماندالورین« و مینی سریال های
و “Unorthodox”  و همچنین “Undoing”  با بازی 
نیکول کیدمن و هیو گرانت از سریال های خوب بودند 
جشنواره های  در  را  جوایز  کاندیداتوری  بیشترین  که 
مختلف داشتند. همچنین دیدن سریال خوش ساخت و 
بازی  و  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »قورباغه«  متفاوت 
جلف؛  بد،  »خوب،  مفرح  سریال  نیز  و  سیدی  هومن 

رادیواکتیو« را پیشنهاد می کنم.
در پایان از پسرم سام تشکر می کنم که در جمع آوری 

اطالعات فیلم ها کمک شایانی کرد.

منک
فیلم »مانک« یا »منک« )Mank( به کارگردانی دیوید 
که  فینچر  است.  امسال  فیلم های  مطرح ترین  از  فینچر 
»باشگاه  »بازی«،  »هفت«،  چون  درخشانی  فیلم های  با 
»مورد  و  اجتماعی«  »شبکه  »زودیاک«،  مشت زنی«، 
را  سینما  طرفداران  توقعات  باتن«  بنجامین  عجیب 
کامال باال برده و به ویژه دو فیلم آخر کاندیدای بهترین 
کارگردانی اسکار شده بود، در این فیلم به مقطعی از 
زندگی هرمن منکویتس )معروف به Mank(، نویسنده 
فیلم  این  اگرچه  می پردازد.  کین«  »همشهری  فیلمنامه 
سیاه و سفید از نظر کارگردانی، فیلمبرداری، موسیقی 

آماندا سایفرد  اولدمن و  بازی بسیار درخشان گری  و 
نظرات مثبت منتقدان را جلب کرده، اما اگر با انتظاری 
که از فیلم های قبلی وی دارید به دیدن آن بروید، مثل 

خود من به شدت دلزده خواهید شد!
فیلمنامه این فیلم را که بیشتر به فساد و زدو بندهای 
هالیوود می پردازد، جک  پرده در دوران طالیی  پشت 
دیوید  نوشت.   199۰ دهه  در  دیوید،  پدر  فینچر، 
می خواست آن را پس از فیلم »بازی« با حضور کوین 
اسپیسی و جودی فاستر بسازد، اما عملی نشد تا آن که 
کار  این  بنابراین،  درگذشت.   ۲۰۰3 سال  در  پدرش 
متفاوت را می توان ادای دینی به پدرش به حساب آورد.
شد  نامزد  رشته   6 در  گالب  گلدن  در  گرچه  فیلم 
و از نظر فنی نظرات زیادی را به خود جلب کرد، اما 
که یک  »منک«  نیست.  عامه پسندی  فیلم  عنوان  به هیچ 
است،  موفق  نه چندان  و  یاغی  الکلی  فیلمنامه نویس 
شخصیت »کین« در فیلم »همشهری کین« را با اقتباس 
از شخصیت ویلیام هرست، امپراتور رسانه ای آن دوران، 
و  اصرار  ضرب االجل  با  فیلمنامه  وقتی  است.  نوشته 
اورسون ولز- بازیگر و کارگردان نابغه ۲5 ساله- به پایان 
می رسد، بنا به روایتی ولز که تغییراتی در فیلمنامه داده، 
به منک پیشنهاد می دهد که امتیاز فیلمنامه را به او  واگذار 
زندگی خود  اثر  بهترین  بود  فهمیده  که  منک  اما  کند، 
را خلق کرده، به شدت مخالفت می کند و جایزه اسکار 
بهترین فیلمنامه به طور مشترک به منک و ولز می رسد.
ز  ا بسیاری  نظر  ز  ا سال ها  تا  کین  همشهری 
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منتقدان، بهترین فیلم تاریخ سینما بوده است.

دادگاهشیکاگو۷
فیلم درام دادگاهی و بسیار جذاب »دادگاه شیکاگو 
کارگردانی  به   )7  The Trial of Chicago (  »7
به  سورکین،  آرون  هالیوودی،  قهار  فیلمنامه نویس 
برگزاری دادگاه پرسروصدای 7 تن از مخالفان جنگ 
اغتشاش،  به  متهم  که  می پردازد   196۰ دهه  در  ویتنام 
شورش، توطئه و اجتماعات غیرقانونی و خشونت آمیز 

در شیکاگو شده بودند.
در اواخر دهه196۰ با اوج گیری مخالفت های مردمی 
ویتنام،  در  آمریکایی  سیاستمداران  جنگ افروزی  با 
جوانان  هیپی ها،  چون  متفاوتی  و  مختلف  گروه های 
سیاه پوستان  گروه  دموکرات ها،  طرفدار  دانشجویان  و 
اشتراک نظر  با جنگ  و... که در مخالفت  »پلنگ سیاه« 
تجمع  به  شیکاگو  دست  در  گرفتند  تصمیم  داشتند، 
اعتراضی وسیعی بزنند. علی رغم آن که اغلب این گروه ها 
صلح طلب و مخالف خشونت بودند، درخواست برپایی 
تجمع با مخالفت شهردار روبه رو شد؛ اما به  مدت چند 
روز در پارک ها تجمع و تحصن کردند تا سرانجام با 
نفوذی  نیروهای  به خصوص  و  سو  دو  از  تحریکاتی 

پلیس، درگیری باال گرفت و به خشونت کشید.
دادگاه فرمایشی محاکمه سران این تجمعات که ابتدا 

»شیکاگو ۸«، و پس از اخراج رهبر گروه پلنگ سیاه، 
»شیکاگو 7« لقب گرفت، به لکه ننگی در تاریخ قضاوت 
آمریکا تبدیل و اکثر حکم های سنگینش بعدها در دادگاه 
تجدیدنظر نقض  شد. روند یک سویه دادگاه که از سوی 
مقامات باال برای فرونشاندن غائله و نشان دادن ضرب 
شست به مخالفان دیکته شده است، و قاضی غیرمنصفی 
که همسو با دادستان، علنًا عدالت را مخدوش می کند، 

شاید برای بیننده غیرایرانی شگفت انگیز باشد!
این فیلم در 5 رشته از جمله بهترین فیلم درام، بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد )برای بازی بسیار درخشان ساشا بارن کوهن( در 
و  طنازی  با  که  کوهن  بارن  شد.  نامزد  گالب  گلدن 
بودن  خسته کننده  و  جدیت  از  کاماًل  نقشش،  مالحت 
فیلم کاسته، امسال همچنین برای بهترین بازیگر نقش 

اول مرد در »برات ۲« نیز نامزد شده است.

سرزمینآوارهها
واژه Nomad در فارسی به »خانه به دوش« یا »عشایر« 
 )Nomad land( »ترجمه می شود. فیلم »سرزمین آواره ها
به نویسندگی، تدوین، تهیه کنندگی و کارگردانی کلویی 
ژائو، کارگردان چینی و برنده شیر طالیی ونیز، به زندگی 
»فرن«، بیوه ای تنها و میان سال می پردازد، با بازی فرانسیس 
مک دورمند، بازیگر توانایی که دو اسکار بازیگری نقش 
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اول زن برای فیلم های »فارگو« و »سه بیلبورد خارج از 
ابینگ، میزوری« در کارنامه خود دارد.

این فیلم که براساس رمانی به همین نام ساخته شده، در 
چهار رشته در گلدن گالب نامزد شده و بازی درخشان 
مک دورمند، شانس او  را برای تکرار افتخاراتش، حتی 

در اسکار، فزونی بخشیده است.
در سال ۲۰11 با تعطیل شدن کارخانه گچ شهر امپایر 
در نوادا پس از ۸۸ سال، فرن که پس از مرگ شوهرش، 
چون او  در کارخانه مشغول بود، بیکار شده و با ون خود 
دل به جاده می زند. با پیش رفتن فیلم ما نیز همچون فرن 
ماندن-  زنده  برای  تالش  درحقیقت  زندگی-  شیوه  با 
آوارگانی چون او و راه و شیوه آن ها آشنا می شویم. در 
جایی نوجوانی از شاگردان قدیمی فرن می گوید: مادرم 
گفته شما “Homeless” هستید. فرن پاسخ می دهد: نه؛ 

شاید “Houseless” باشم اما “Homeless” نیستم.«
فرن که برای گذران زندگی به شغل های کوتاه مدت 
و فصلی در هر جایی که بتواند، همچون شرکت آمازون 
و کمپ ها و رستوران های بین راهی مشغول شده است، 
به توصیه یک دوست و همکار به گردهمایی آوارگان 
در صحرای آریزونا می رود. در آن گردهمایی که توسط 
عظیم  خیل  با  افتاده،  راه  ولز«  »باب  نام  به  پیرمردی 
انسان های پاک و دردمند و بی خانمانی چون خود و راه و 
چاه این شیوه زندگی آشنا می شود. هر یک از این آوارگان 
یا از سوی جهان متمدن و پرزرق وبرق پیرامون شان رانده 
شده یا خود آن جهان را از خود رانده اند و برای کسب 
به  دل  وزندگی،  جهان  معنای  و کشف  تجارب جدید 
جاده زده اند. یکی با خودکشی تنها پسرش، در جستجوی 
معنایی جدید برای زندگی خود است؛ یکی پس از آن که 
شریک زندگی اش تنها 1۰ روز پس از بازنشستگی  فهمیده 
سرطان دارد و تمام نقشه ها و  پس انداز بازنشستگی اش 
را بربادرفته دیده و چند روز بعد درگذشته، دل به جاده 

می زند تا دنیا را سیاحت کند و...
فرنی همچنین با »سوانکی« آشنا می شود که سرطانی 
در  مردن  به جای  تا  می دهد  ترجیح  اما  دارد،  پیشرفته 
بیمارستان، از فرصت باقیمانده استفاده کند و دنیا را ببیند 
و به زادگاهش آالسکا و دیدار نوستالژیک پرستوهایی 
برود که در کنار دریاچه النه می سازند. سوانکی نیز در 
عوض کردن الستیک پنچر ماشین به فرن کمک می کند 

و چیزهایی جدید به او  می آموزد.
سکون  و  سکوت  کنار  در   Nomadland فیلم  در 

صحرا و مناظر بدیع طبیعت آمریکا و  پرداختن به تنهایی 
و در عین حال کمک و همراه بودن انسان های بی خانمان، 
علی رغم تلخی زندگی واپس زده توسط دنیای شلوغ و 
تلخ  فیلم های  سایر  از  بیشتر  شاید  معاصر،  پرطمطراق 
خود  پاک  سرشت  با  فرن  دارد.  جریان  »امید«  امسال، 
دست  هر  از  تنهایی،  برهوت  این  در  حتی  که  می داند 
بدهی، از همان دست خواهی گرفت. آوارگان این دنیا، 
برخالف ما سرگشتگان افسرده دنیای مدرن، می دانند که 
باید به هر درراه مانده ای کمک و مهر بی دریغ نثار کنند.

به قول »باب ولز« پیر، خداحافظی در این سلوک معنایی 
جاده  »پایین  می گوید:  که  دارد  کالمی  تکیه  او  ندارد. 
می بینمت.« جایی که مقصد محتوم تمام مسافران است...

زنجوانآیندهدار
 Promissig Young( آینده دار«  جوان  زن   « فیلم 
Woman( در ژانر کمدی سیاه و  مهیج به کارگردانی، 
نویسندگی و تهیه کنندگی امرالد فنل- به عنوان اولین 
کارگردانی وی- و با بازی خوب کری مولیگان ساخته 

شده است.
فنل که سابقه بازی در فیلم های »دختر دانمارکی« و »آنا 
کارنینا« و نیز سریال »تاج« را در کارنامه دارد، به عنوان 
اولین تجربه کارگردانی خود با فیلمنامه ای قوی، تحسین 
منتقدان را جلب کرده و در 4 رشته در گلدن گالب نامزد 
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شده است.
»کاساندرا« یا »َکسی« دختر باهوش و جوان و  آینده داری 
بوده که به خاطر مشکلی که برای »نینا«، دوست و همبازی 
کودکی و  همکالسش در دوران دانشجویی، پیش آمده از 
رشته پزشکی انصراف داده و در یک کافی شاپ مشغول 
به کار است. اما »کسی« معصوم و سرد و بی احساس، 
شباهنگام سرگرمی دیگری دارد؛ او در »بار«ها خود را 
به مستی می زند تا »جنتلمنی« پیدا شود و او را به منزل 
برساند؛ اما متاسفانه تمام جنتلمن ها بدون استثنا »توزرد« 

از آب درمی آیند و قصد سوء دارند!
تمام  برخالف  واقعه،  آن  از  سال   7 از  بعد  »کسی« 
اطرافیان- حتی مادر نینا- که آن واقعه را فراموش کرده اند 
یا سعی در فراموشی و کتمان آن دارند، نتوانسته زندگی 
کاری، خانوادگی و عاطفی اش را جمع وجور کند و سعی 

در انتقام دارد...
»ضدمرد«  فمینیستی  اثر  این  دیدن  با  اول  نگاه  در 
بزنید که کارگردان و نویسنده آن زن  می توانید حدس 
بوده است! اما علی رغم نگاه تلخ و گزنده فیلم به مردان، 
ساختار غیرشعاری و جذاب آن، در کنار فیلمنامه قوی 
و بازی درخشان کری مولیگان که معصومیت و غم و 
شعله های خشم را توامان بازتاب می دهد، فیلمی جذاب 
را در پیش رو قرار می دهد که تلنگری است بر جامعه 
هنوز مردانه؛ جامعه ای که زنان را، حتی در صورت تحقیر 
و تجاوز، از احقاق حقوق خود بازمی دارد و در نهایت 

آنان را مقصر می داند.

تکههاییکزن
»تکه های یک زن« )Pieces of a Woman( در ژانر 
درام-خانوادگی به کارگردانی کورنل موندروتسو، بازیگر 
و کارگردان مجارستانی، و با بازی ونسا کربی و شیا لبوف 

از فیلم های ستوده شده امسال است.
در ابتدای فیلم تصویر پلی در حال ساخت را می بینیم. 
»شان« که کارگر ساخت پل است با بددهانی به کارگران 
دیگر دشنام می دهد و از به طول انجامیدن کار پل گالیه 
می کند. می گوید دخترم باید اولین کسی باشد که روی 
پل راه می رود. یکی می گوید همان دخترت که به دنیا 

نیامده؟ شان می گوید: بله!
صحنه بعد »مارتا«ی زیبا و متین و باوقار را با شکم 
مینی ون  و  شان یک  او  برای  مادرش  می بینیم.  برآمده 
مادر  یک  اقتدارِ  و  ترشرویی  با  اکنون  و  است  خریده 

اختالف  با  ابتدا  همین  از  دارد.  تشکر  انتظار  سلطه گر، 
سطح طبقاتی  شان و مارتا آشنا می شویم و از غر زدن ها 
و  کنایه های  شان در مورد خرید ماشین توسط مادر مارتا، 
پی می بریم که آن دو رابطه خوبی ندارند؛ اما رابطه  شان 

و مارتا عاشقانه است.
دقایقی بعد با شروع درد مارتا و پاره شدن کیسه آبش 
تا دقیقه 3۰ فیلم با یک سکانس طاقت فرسا، پراسترس 
می شویم  متوجه  می شویم.  روبه رو  نگرانی  از  مملو  و 
که مارتا اصراردارد تا درخانه زایمان کند. به ماما زنگ 
می زنند اما وی درگیر مادری درحال زایمان است و مامای 
دیگری را به آن ها معرفی می کند که با اکراه می پذیرند. 
ماما با خوشرویی و تظاهر به خونسردی سعی در آرام 

کردن آن دو دارد.
از  ماما  مارتا و  شان و  با  حرکت های دوربین همراه 
اتاق نشیمن به حمام و از حمام به اتاق خواب، صدای 
قلب پرقدرت و متناوب جنین، نماهای دور و نزدیک 
گرفتن  و  وان  درون  رفتن  دردمند،  و  آشفته  مارتای  از 
دست همدیگر، رفتن روی تخت و تالش آشفته ماما، 
رگ گردن بیرون زده و در حال انفجار مارتا، صدای قلب 
ضعیف جنین و ترس و اضطراب ماما، زنگ  زدن  شان 
ماما، تالش، زور زدن، درد  به درخواست  اورژانس  به 
کشیدن و... صدای گریه بچه و ماما که جلوی آینه نفسی 
به آسودگی می کشد و انگار کوهی از دوشش برداشته 
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شده )و بیننده هم با او نفس راحتی می کشد(، اما ناگهان...
پس از این 3۰ دقیقه به شدت نفسگیر، تیتراژ فیلم بر 

صفحه نقش می بندد.
با  سریال های  یا  فیلم  از  هیچ صحنه ای  در  به جرات 
سکانسی  که  بودم  ندیده  زایمان  یا  پزشکی  مضمون 
این چنین بیننده را در اضطراب، درد و انتظار کشنده پدرو 
مادر شریک کند. با حرکات دوربین انگار بیننده ناگزیر 
آن سه نفر را دنبال می کند و چون آن ها با هیجان، منتظر 

سرانجام کار است.
)از آن جا که از نام فیلم مشخص است چه بر سر بچه 

آمده، از لو  دادن داستان فیلم تا به این جا ابایی ندارم.(
در ادامه فیلم تالش های مارتا و شان را برای کنار آمدن 
با این مصیبت می بینیم که هر یک بنا به شخصیت خود، 
سعی در گذر از این مصیبت دارند؛ مارتا ابتدا با انکار 
و با کنار گذاشتن عکس و لوازم بچه و سپس با کاشتن 
دانه های سیب، گویی زایش و جوانه زدن دوباره را در 
سر می پروراند؛ اما شان، پس از رانده شدن توسط مارتا 
که هنوز نیاز به فضا دارد، همسو با مادر سلطه جوی مارتا 
اصرار به پیدا کردن مقصر و شکایت و زندانی کردن ماما 

دارد و مدام از مارتا دورتر و دورتر می شود.
پلی که  با کامل تر شدن  فیلم، همزمان  با پیش رفتن 
در ابتدای فیلم در حال ساخت بود، می بینیم چه بر سر 

پل های پیوند مارتا و شان می آید...

یکدورِدیگر
من بی  می ناب زیستن نتوانم

بی  باده کشیِد بار تن نتوانم
من بنده آن َدمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم
خیام
 Another( »فیلم »یک دورِ دیگر« یا »یک جام دگر
Round( که در ژانر درام-خانوادگی با کارگردانی توماس 
وینتربرگ، کارگردان شهیر دانمارکی، و بازی فوق العاده 
مدس میکلسن که در رتبه بندی IMDb با نمره ۸ باالتر 
از تمام فیلم های امسال قرار گرفته، بی اغراق بهترین فیلم 
سال است و به احتمال زیاد اسکار بهترین فیلم خارجی 

را از آن خود خواهد کرد.
وینتربرگ در سال۲۰1۲ فیلم بسیار درخشان »شکار« 
)The Hunt( را ساخته بود که جوایز زیادی از آن فیلم 
و مدس نیکلسن کرد و او را یک شبه به اوج رساند و 

همچنین نامزد بهترین فیلم خارجی زبان در اسکار شد، که 
شاید تنها تسالی پیروز نشدنش در اسکار برای ما آن بود 
که این رقابت را به »جدایی نادر از سیمین« واگذار کرد!
گاهی با دیدن بعضی از فیلم ها به حال مسوول سانسور 
صداوسیما یا شبکه های پخش خانگی افسوس می خورم 
که یا باید از خیر پخش فیلم بگذرند یا باید چنان ُمثله اش 
کنند که نفرین دنیوی و اُخروی بینندگان و عوامل سازنده 
فیلم را نصیب خود و بستگان درجه اول خود سازند! 
فیلم با نشان دادن فستیوالی در دانمارک شروع می شود که 
جوانان با در دست داشتن کارتنی آبجو باید دور دریاچه 
را بنوشند و بدوند و هر گروهی که بتواند سالمت و سرپا 
و با کارتن خالی به خط پایان برسد، برنده است! صحنه 
بعد جلسه اولیا و مربیان دبیرستان را در جوی خشک 
و رسمی نشان می دهد که مدیر با قاطعیت به چهره های 
الکل  نوشیدن  که  می دهد  هشدار  معلمان  و  اولیا  سرد 

عاقبتی ندارد و...
»بحران  با  به نوعی  که  تاریخ  افسرده  معلم  »مارتین«، 
محبوبیتی  از  نه  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  میان سالی« 
در کالس و بین شاگردانش برخوردار است و نه رابطه 
عاطفی خوبی با همسر و دو پسرش در منزل دارد. او 
زندگی  از  و  می لنگد  کار  جای  یک  می داند  خود  که 
خود راضی نیست، در جشن تولد 4۰ سالگی یکی از 
همکارانش، به همراه سه دوست دیگر حضور پیدا می کند. 
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از البه الی حرف های همسر و اطرافیان مارتین می فهمیم 
که وی در جوانی آدمی متفاوت و  شاد و حتی رقاصی 
حرفه ای بوده است؛ کاری که به بهانه کمردرد سال هاست 

انجام نمی دهد.
از  یکی  می رود،  پیش  کسالت  با  که  تولد  در جشن 
همکاران که روانشناسی تدریس می کند، نظریه ای از یک 
روانپزشک نوروژی به نام فین اسکاردرود مطرح می کند 
که به گفته وی، کودکان در بدو تولد ۰/۰5 درصد الکل 
در خون شان دارند و انسان ها در بزرگسالی نیز نیاز به 
این مقدار الکل در خون خود دارند تا بتوانند به شادی و 
عملکرد خالقانه مناسب دست یابند. چهار دوست تصمیم 
روانشناسی  تحقیقی  به عنوان  را  نظریه  این  تا  می گیرند 

بیازمایند و از همان شب تولد شروع می کنند!
در کمال تعجب و خوشحالی، چهار معلم که مدام، 
حتی در مدرسه، الکل خون خود را اندازه می گیرند تا به 
آن حداقل دست یابند، پی می برند که کیفیت تدریس شان 
و رابطه شان با دانش آموزان به سرعت بهبود می یابد. حتی 
روابط خانوادگی مارتین با همسر و پسرانش رو به بهبود 
که تصمیم  آغاز می شود  از جایی  می رود؛ ولی مشکل 
می گیرند دریابند تا با باالرفتن درصد الکل، تا چه حد 

بر این خالقیت و شادمانی افزایش می افزاید!
فیلم  ابتدای  در  نیست.  الکل  درباره  مطلقًا  فیلم  اما 
نقش  دانمارکی،  فیلسوف  که گور،  کی یر  از  جمله ای 
چیست؟  عشق  رویا.  یک  چیست؟  »جوانی  می بندد: 
زندگی، جوانی،  ارزش  درباره  فیلم  رویا.«  آن  محتوای 
جوانی کردن، و زندگی کردن است. شاید الکل بهانه ای 
چنبره  در  کرده  گیر  افسرده  میان ساِل  آدم های  تا  است 
روزمّرگی، که عالوه بر جوانی، شور و عشق و نشاط 
خود را گم کرده اند، به »خود« بازگردند. فیلم همچنان 
نشان دهنده نیاز انسان ها به تعادل و خویشتنداری است.
قرار بود دختر وینتربرگ در فیلم نقشی ایفا کند که 
باخت.  جان  تصادفی  در  فیلمبرداری،  پروژه  میانه  در 
وینتربرگ برای ادای دین به او سکانس هایی را در کالس 

درس با حضور همکالسی هایش در فیلم گنجاند.
در سکانس درخشان آخر که بین فیلم های تلخ امسال- 
پرامیدترین  و  بهترین  اخیر-  سال  یک  شرایط  به خاطر 
پایان بندی را دارد، مارتین که گویی تعادل، نشاط، آرامش 
و شور زندگی را یافته است، با پیامکی به »یک دور دیگر« 
میانه،  او در  زندگی دعوت می شود. رقص سرخوشانه 

نویدی است که: زندگی جریان دارد...

یکشبدرمیامی
»یک شب در میامی« )One Night in Miami( اولین 
تجربه کارگردانی رجینا کینگ است که به عنوان بازیگر 
نقش  بازیگر  بهترین  اسکار  جمله  از  متعددی،  جوایز 
مکمل زن را در سال ۲۰1۸ به خاطر بازی در فیلم »اگر 
خیابان بیل می توانست حرف بزند« از آن خود کرده است.
فیلمنامه  که  پاورز-  کمپ  را  فیلم  این  فیلمنامه 
انیمیشن »روح« )Soul( را نیز در کارنامه دارد- از روی 

نمایشنامه ای با همین نام نوشته است.
برد کاسیاس کلی- که پس  از  در فوریه 1964 پس 
مقابل  داد-  نام  تغییر  محمدعلی  به  شدن  مسلمان  از 
سانی لیستون در فلوریدا و کسب عنوان قهرمانی بوکس 
سنگین وزن جهان، وی به اتفاق سه دوست سیاه پوستش، 
حقوق  مدافع  و  مسلمان  سیاسی  فعال  ایکس  مالکوم 
آفریقایی-آمریکایی ها، سم کوک خواننده و موسیقیدان 
برجسته، و جیم براون فوتبالیست و هنرپیشه، در هتلی 

در میامی گرد می آیند تا قهرمانی را جشن بگیرند.
دیدار این چهار نفر که از مشهورترین و قدرتمندترین 
سیاه پوستان عصر خود بوده اند، به واقع رخ داده است؛ اما 
آن چه در فیلم از مکالمه آنان گفته می شود، تخیلی است.
فیلم در فضای محدود هتل و به  گونه ای تئاتری ساخته 
شده و با محوریت انسجام سیاه پوستان و تشکیل »قدرت 
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سیاه« برای مقابله با 4۰۰ سال ظلم و برده داری و احقاق 
حقوق سیاهان شکل گرفته است. مالکوم ایکس سعی 
ایمان  خود  قدرت  به  تا  کند  قانع  را  نفر  سه  آن  دارد 
داشته باشند و از آن برای مبارزه با سفیدپوستان استفاده 
کنند. کلی نیز که تحت تاثیر او به اسالم گرویده، پس از 
آن شب است که علنًا مسلمان شدن و تغییر نام خود را 
اعالم می کند. البته مدتی بعد مالکوم که قصد جدا شدن 
از گروه »امت اسالم« به رهبری عالیجاه محمد و تشکیل 
گروهی جدید داشت، سعی کرد محمدعلی را ترغیب کند 
به گروه او بپیوندد که وی موافقت نکرد و پس از مدتی 
مالکوم به دست سه نفر از گروه امت اسالم به قتل رسید.
نامدار  سیاه پوست  چهار  دوستانه  مهمانی  این  شاید 
از آن رو اهمیت دارد که همگی در نقطه عطف زندگی 
خود بودند؛ به طوری که یک سال پس از آن، دو نفر از 
به  گلوله  به ضرب  کوک-  سم  و  ایکس  آن ها-مالکوم 

قتل  رسیدند.

روح
انیمیشن »روح« )Soul( محصول کمپانی پیکسار به 
نویسندگی و کارگردانی پیت داکتر به احتمال قریب به 
یقین اسکار بهترین انیمیشن سال را از آن خود و سومین 
اسکار را نصیب داکتر خواهد کرد که خالق آثار جاودانه 
و جذابی چون »کارخانه هیوالها، 1 و ۲« و دو انیمیشن 

بر  بوده و عالوه   ”Inside Out“ »باال« و  برنده اسکار 
این ها، شش بار دیگر نیز نامزد اسکار شده است.

»روح« را که درباره فلسفه وجودی و هدف زندگی 
است، شاید بیش از همه بتوان با “Inside Out” مقایسه 
کرد که نقبی به روانشناسی می زد و غم و شادی را در 
کنار خشم و خجالت الزمه یک روان نرمال می دانست. 
البته اگر کودکان نیز در کنار بزرگساالن می توانستند از 
Inside Out لذت ببرند، به نظر می رسد مخاطب روح 

بیشتر بزرگساالن باشند!
»جو گاردنر« معلم سیاه پوست میان سالی است که در 
دبیرستان موسیقی تدریس می کند. او مرد مجردی است 
که با مادرش زندگی می کند و تنها عشقش موسیقی است 
و رویایش این است که روی صحنه به اجرای موسیقی 
جاز بپردازد. بخت با او یار می شود و به سفارش یکی 
زیر  که  می دهد  تست  کالبی  در  سابقش  شاگردان  از 
نظر »دوروتی« اسطوره جاز است. وی دوروتی و سایر 

نوازندگان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
ولی جو شادمان از پذیرفته شدن و از هیجان اجرای 

شب آینده، در خیابان در چاهی سقوط می کند...
فیلم روح شاید قدر شعاری به نظر برسد؛ اما جذابیت 
فراوانی برای گفتن پیام خود )»هدف خود را در زندگی 
بیابید« یا »ببینید دل تان چه می گوید«( دارد. تصویری که 
فیلم از عالم پس از مرگ نشان می دهد، در عین جذابیت، 
با  مغایر  نه  و  می کند  اشاره  خاصی  آیین  و  دین  به  نه 
هیچ کدام است. تصویری شبیه به دوبعدی از فرشتگان 
گاه مسوولیت پذیر و گاه گیج که متولی امور هستند، در 
عین جذابیت بسیار بامزه است! نهایت کار روح مردگان 
هم آن تصور عمومی از نوری درخشان در انتهای فضایی 
تیره است که البته در این جا با پله برقی، برخی شادمان و 

برخی با دلهره به سوی آن می شتابند!
موسیقی در این فیلم جایگاهی ویژه دارد که بر ارزش 
اثر می افزاید و جای بسی افتخار است که نام کیوان کلهر 

نیز، به عنوان مشاور موسیقی فیلم، می درخشد.

----------------------
دکترعلیارغواننجفی

دندانپزشک
نشانی: رشت، چهارراه گلسار، ابتدای خیابان نواب، بن بست 
میخک )جنب هتل شبستان(، ساختمان پارسا، تلفن: 331۲۰۲۰۰
Email: aanajafi@yahoo. com
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امید بهرت است یا آرزو؟
دکتر امید زرگری

انشا  موضوع  نوروز  برای  و  گرفته  تماس  سردبیر 
داده اند: »کووید، بیم و امیدهای 14۰۰«.

یکم:امیدوآرزو
»آرزو« شویم،  بود  قرار  ما  کنیم که  این جا شروع  از 
»امید« شدیم! شفاف تر بگوییم والده  مکرمه پس از دو 
اوالد پسر در آرزوی داشتن دختری بود که به جای آن 
شیر امیدی که ما باشیم پا به عرصه وجود نهادیم و والده 
محترمه را ناکام گذاشتیم، طوری که هنوز هم در عنفوان 

هشتاد سالگی حسرت آن را می خورد!
برخالف تصور، امید و آرزو یکسان نیستند. تفاوت شان 
هم تنها در کوچک تر بودن یک کروموزوم ناقابل نیست 
)شاید برخی ندانند که مردان با داشتن کروموزوم ایگرگ 

صفحه ی آخر 60

به جای ایکس، نقداً چندصد »ژن خوب« کمتر از زنان 
دارند(. امید چیزی است که شما برای داشتن آن اغلب 
تالش چندانی نمی کنید. به بیانی، اغلب انتظاری منفعالنه 
است، بی آن که خود در تحقق آن چه به آن امید داریم نقش 
چندانی داشته باشیم. آرزو اما امری فعال است؛ به نوعی 
تمنای رسیدن به چیزی است و در ذات خود با تولید 
انگیزه همراه است. آرزو )dream( مجموعه ای از انگیزه، 
امید و البته خیالبافی را با هم یکجا در خود دارد و از این 
رو تصور ما این است که چند پله باالتر از امید داشتن 
است. حاال شما ممکن است ما را جان لنون فرض کرده 

و بگویید »دریمر«ی بیش نیستیم!
طی سال گذشته، ویروس کرونا بسیاری از کسان و 
دوستان را از تک تک ما ربوده است. اسف بارتر اما این 
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حقیقت تلخ است که طی سالیان اخیر هیوالیی به مراتب 
چیز  ذره ذره  معروف،  خوره  همان  همچون  مخوف تر، 
مهم تری از کل ما )به عنوان یک ملت( را ستانده است: 

»امید و آرزو«.

دوم: پاندمی و سکرابل
اگر بپرسند واژه غالب سالی که گذشت چه بود، اغلب 
به »پاندمی« رای می دهند؛ واژه ای که جناب تدروس با 
تاخیر فراوان سرانجام در یازدهم مارچ ۲۰۲۰ برای این 
بیماری فراگیر اعالم کرد. در آن هنگام، حدود یکصد 
هزار نفر در بیش از یکصد کشور به این ویروس مبتال 
شده بودند. این رقم اینک بالغ بر یکصد میلیون نفر است.
سکرابل  که  باری  اولین  می آید،  یادمان  که  جایی  تا 
)scrabble(  بازی کردیم در ایام طرح بود؛ در سوسنگرد، 
با دوستی که االن متخصص قلب است. آن زمان هر دو در 

آرزوی تخصص گرفتن و رفتن به ایاالت متحده بودیم. 
چندی پیش مقاله ای خواندیم از فیلسوفی که با حروف 
واژه پاندمیک )PANDEMIC(  سکرابل بازی کرده بود:

PAIN, PANIC, MAD, DAMN, DIE...
و بعد در جستجوی امید )HOPE(  به دنبال حروف 
تازه بود. مقاله با موضوع انشای فوق الذکر کاماًل مرتبط 

است. حالش را داشتید بخوانید. عنوانش این است:
An offering of HOPE during COVID19-: A 

personal reflection
شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز 
داشته باشیم. اصوالً ما اغلب در وضعیتی هستیم که بیش 
از هر زمان دیگری به خیلی چیزها نیاز داریم! لکن در 

غالب اوقات چیزی جز باد هوا نصیب مان نمی شود.
این است که فکر می کنیم بدتر از نومیدی، آن است که 
به آدمیزاد امید عبث بدهند. دریغا و صدافسوس که این 
روزها سیاستمداران علم گریز دنیا گویی دست به دست 
هم داده اند که همین کار را با ما بکنند یعنی از مشتی حرف 
»یاوه«، امید »واهی« بسازند... باز هم بگذریم... تاثیرات 
مخرب غروب جمعه کم کم آشکار می شود... بهتر است 
در همان خیالبافی بی ضرر خود غوطه ور شویم. هر چه 

باشد، آرزوی محال از امید واهی بهتر است!
----------------------
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