
در اولین بازی جام جهانی؛

ایران قرمز می  پوشد و انگلیس سفید
بر اساس برنامه ریزی فیفا، ایران مقابل انگلیس با پیراهن 
قرمز به میدان خواهد رفت. بازی روز دوشــنبه ایران و 
انگلیس در حالی برگزار خواهد شــد که با اعالم فیفا، 
ایران در این مســابقه با پیراهــن دوم خود به میدان 
خواهد رفت و سه شیرها سفید خواهند پوشید. پیراهن 
دوم ایران همچون ســال های گذشته قرمز رنگ است 
که البته با طراحی مجید، سروشکل خاصی را به تیم 
ایران داده است. از آن سو انگلیس نیز همچون سال های 
گذشته تولید پیراهن خود را به برند نایکی سپرده که 
رنگ سفید و سرمه ای را برای این تیم برگزیده است. 
ایران در تاریخ جام جهانی شــش بار از پیراهن قرمز 
اســتفاده کرده تا این رنگ در حــد پیراهن اول مورد 
استفاده قرار گرفته باشد. اولین بار در دیدار مقابل پرو 
تیم ملی قرمزپوش شد که شاگردان مهاجرانی با چهار 

گل به حریف قدرتمند باختند. ســپس نوبت به دیدار 
مقابل آمریکا رسید که در این بازی تیم ملی به پیروزی 
رســید اما در مقابل آلمان نتوانســت برد برابر ایاالت 
متحده را تکرار کند. سپس در جام جهانی ۲۰۰۶ ایران 
با پیراهن تولیدی پوما برابر مکزیک قرمزپوش شد که 
در این بازی هم باوجود جبران یک گل، در نهایت ۱-۳ 
بــازی را واگذار کرد. در جام جهانی ۲۰۱۴ آرژانتین از 
پیراهن اول خود اســتفاده کرد و تیم ملی در دیداری 
تاریخی قرمز پوشید. این اتفاق در بازی اسپانیا هم رخ 
داد کــه هر دو بازی با شکســت ۱-۰ همراه بود. حاال 
باید دید شاگردان کارلوس کی روش با پیراهن دوم خود 
مقابل انگلیس چــه خواهند کرد. دیدار افتتاحیه جام 
جهانــی امروز با بازی تیم ملی فوتبال قطر که میزبان 

است و اکوادور آغاز خواهد شد.

آیا بــه راســتی می توان مدعی شــد که 
مارکس و مارکسیســم به خاک ســپرده 
شده و با اطمینان گفت که مارکسیسم هم 
چون نظریات عهد باســتان منسوخ شده 
است؟ آنچه مسلم اســت کسی نمی تواند 
ادعا کند مارکس هم چون پیامبری بود که 
هرگز در پیش بینی هایش اشتباهی مرتکب 
نشــده است. اما می توان ادعا کرد که هیچ 
اندیشــمندی همانند مارکس نتوانست بر 
جهان قــرن نوزدهم و بیســتم تاثیرگذار 
باشــد. بیاییم بــه مارکس نه بــه عنوان 
یک ایدئولوگ بلکه بیشــتر به عنوان یک 
تحلیل گر  تحقیق،  اصول  دارای  اندیشمند 
و نظریه پرداز اجتماعــی بنگریم؛ آن وقت 
پی می بریم که هیچ اندیشــمندی همانند 
مارکس فهم انسان از سیر تحول و تکامل، 
تاریخ، فلسفه و دیالکتیک را این گونه تغییر 
نداده و بــر افراد از همه قاره ها و ملت ها و 

نژادها و حتی ادیان تاثیر نگذاشته است. 
مارکس معتقد است که زندگی و تحوالت 
اجتماعی- تاریخی حاضر و آماده دراختیار 
انسان ها قرار نمی  گیرد. می  گوید: »انسان ها 
تاریخ را می ســازند، تاریخ هیچ نمی  کند و 
هیچ ثروت هنگفتی نــدارد و هیچ جنگی 
به راه نمی اندازد. این انســان است، انسان 
زنــده واقعی که دســت به همــه کارها 
می زنــد، دارایی جمع می  کند و می جنگد. 
تاریخ شــخص مجزایی نیست که آدمی  را 
وســیله ای برای رسیدن به اهداف خویش 

گرداند. 
تاریخ هیچ نیســت مگر فعالیت انسانی که 

اهداف خود را دنبال می  کند.«
ماتریالیســت مارکس به گونه ای نیست که 
جنبه معنوی و روحانی انســان را نادیده 
بگیرد، بلکه معتقد است که هستی حقیقی 
ساخته موهومات نیست. آدمیان مهره های 
بی اختیــار تاریــخ نیســتند، موجــودی 
جســمانی و مــادی، فعــال و عقالنی اند 
که سرنوشت شــان حاصل کار و اندیشــه 

خودشان است و خودشان سرنوشت خود 
را تغییر می  دهند و رقم می  زنند. انســان 
باید بداند که تاریخ و سرنوشــتش حاصل 
کار و تعقل و تالش خودش اســت در غیر 
این صورت دچار ازخود بیگانگی می شود. 
از نظر مارکس انســان بــرای ادامه حیات 
فعالیــت می  کند.  نیازهایش  بــرآوردن  و 
گســترش این نیازها به مــدد کارجمعی 
و ابــزار تولید برآورده می  شــود. نیازهای 
جدیدی پدیــد می آید که وســائل تولید 
پیشــرفته تری می طلبد. همیــن ابزارهای 
تولید ســاخته خود انســان ها مناســبات 
وساختار اقتصادی - اجتماعی جدیدی را 
رقم می  زند که افکار و مناسبات اجتماعی 
و ایده ها متناسب با آن را شکل می دهد اما 
این به هیچ وجه به این معنی نیســت که 
انسان ها آلت فعل بی اراده این ساختارهای 
اقتصــادی اجتماعی اند. همین مارکس که 
به ضدیت با سرمایه داری شهره آفاق است 
بیش از همــه از ســرمایه داری در مقابل 
فئودالیزم دفاع کرده و دستاوردهای مثبت 
آن را برشمرده اســت. اما نکته های منفی 
آن یعنی اســتثمار بی رحمانه و بی عدالتی 
اجتماعی و انباشــت ثــروت و مکنت در 
دســت عده ای قلیل را هم برمال ســاخته 
است. برمال ســاختن استثمار و بی عدالتی 
در ســرمایه داری باعث شد که موج عظیم 
دشــمنی و تبلیغات را علیه خود به جان 
بخرد و سبب شد عده ای بدون اطالع از ُکنِه 
نظریات مارکس، بدبینانه به مارکسیســم 
بنگرند و با آن سرشــاخ شــوند و کم تر به 
اصول تحقیق و روش دیالتیکی او پرداخته 
شود. کدام فیلســوف و اندیشمند، تمامی 
 نظریاتش بدون عیب و نقص بوده اســت؟ 
مگر همــان نیچه و مــردان قدرتمندش 
دســتاویزی بــرای نازیســم و فاشیســم 
نبود؟ اما کل خدمت نیچه به بشــریت در 
همین نکته منفی خالصه نمی  شود. آنچه 
دشــمنی ها و تبلیغ های بی رحمانه را علیه 
مارکــس رقم زد نه این یا آن اشــتباهش 
بلکه همین برمال کردن استثمار بی رحمانه 
و انباشــت ناعادالنه ثروت در دســت عده 
قلیلی در سیستم ســرمایه داری است که 
اکنون به مرحله ای رسیده که تجمع ثروت 

در دســت چند مجتمع بــزرگ انحصاری 
ســرمایه داری اســت که برای منافع خود 
هزینه های نظامی  را به شکل سرسام آوری 
که  هزینه هایی  افزایش می  دهند. همــان 
بایــد صرف آمــوزش و بهداشــت و رفاه 
انســان ها شــود، ولی صرف تســلیحات 
نظامــی  و جنگ افروزی ها و ســلطه طلبی 
همراه  مارکســیت  دشــمنان  با  می  شود. 
می شوم ومی گویم کار مارکس تمام است 
اما کی؟ اختالف برســر زمان همین»کی» 
اســت. برخالف خیال دشمنانش که زمان 
خاک ســپاری مارکسیسم را همین دوران 
حــال می پندارند، اما بایــد به آن ها گفت 
دچار خــوش خیالی نشــوید، تــا زمانی 
که  اســتثمار بی رحمانه و بهره کشــی از 
نابرابری و بی عدالتی  دســترنج دیگران و 
و انباشــت ثروت در دست اقلیتی محدود 
و ســلطه طلب وجود دارد خــواه و ناخواه 
نام مارکس و مارکسیســت پا برجاست و 
به خاک سپرده نمی  شــود و مطرح شدن 
دوبــاره مارکسیســم ناگزیر اســت. البته 
برخــالف برداشــت کلیشــه ای بعضی از 
پیروان مارکس، بایــد پیرامون راه کارهای 
جدید برای پایان دادن به این اســتثمار و 
بی عدالتی ســرمایه داری اندیشید و نسخه 

یکنواخت و آماده ای هم وجود ندارد.
 اشــتباه مارکسیســت هایی که در بعضی 
ممالک قدرت را به دست گرفتند این بود 
که به مارکسیســم نه به عنوان یک اصول 
تحقیق و راه کاریابی بلکه به عنوان الگوی 
کلیشــه ای نگریســتند. به درستی درک 
نکردند که اول این که شرایط زمان مارکس 
متفاوت با شــرایط نوین بــود و زمانی که 
مارکس دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح کرد 
اروپا را انقالب فــرا گرفته بود. دوم این که 
منظور مارکــس از پرولتاریا فقط کارگران 

یدی نبود. 
منظــور حاکمیت اکثریت بــر جامعه بود. 
سوم این که مارکس ماهیت هر سیستمی 
 حتــی لیبرال ترین آن را دیکتاتوری طبقه 
حاکــم و صاحب ابــزار تولید بــر جامعه 
می  داند و این حتما به معنی ایجاد سیستم 
دیکتاتوری کــه مانــع آزادی دمکراتیک 

وکثرت گرایی شود، نیست.

آیا مارکسیسم خاک سپاری شده؟

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

این دو دفتر زمزمه های ساده و گاه غمناک 
و تراژیک و اجتماعی نرگس میریه اســت.

قطعه هــای این دو اثــر ، همگی در قالب 
شعر سپید ســروده شــده اند. درون مایه 
ایــن قطعه هــا، اغلب حدیــث و حکایت 
عشــق به زندگی و مردم و مسائل سیاسی 
و اجتماعی و انســانی اســت. زبان میریه، 
لون عجیبی دارد، زبان و نگاه شــاعر، نو و 
شهری است و در رگرگه های شعری شاعر 
خون حیات و خشم و غربت غریبی جریان 
دارد: » اردیبهشت، به پوتین هیچ سربازی 
چشمک نزد/ این مرز بوی تابوت می دهد، 
بوی جنون، که ایوان های لیلی را خســته 
کرده/ مرگ بر مــرگ، مرگ بر بهاری که 
پدرش را می کشد/ مرگ بر ماه های قرمز ، 
قرمزهای پرچم / و پرچم هایی که اندوه را 
میراث مادر نامید .. ./ مرگ بر مرگ ، مرگ 
بر من که منقول این تراژدی شده ام/ اندوه 
این شعر را ، به ســکوت الله ها می رسانم 
و اردیبهشــت که به پوتین هیچ سربازی 
چشمک نزد.»آن چنان که از درون مایه های 
این قطعه ها بر می آید، شاعر، راوی دردها و 
رنج های عمیقی است که در آئینه شعرش 
انعکاس یافته است و نشانه  و نمودار نظاره 
اجمالــی و موجــز از یک رویــداد و یک 

منظره و خود به کنایه می گوید:»و زن که 
یادبودی از تردید اســت، حنا را به سجده 
هل می دهد/ فتوای وحشتناکی است/ زن 

در صفت پنجره سرگردان است.«
ترکیبات تصویری تشــبیهی و اســتعاری 
شاعر ما را به محتوا و موضوع اشعار نمادین 
میریه بسیار نزدیک می کند:»بیداری ابرها، 
ســمفونی جوهای بی ســر/ جنون سرسبز 
مرد/ رویش کوچ نشــینی/ سال  های خون، 
بی رحمی این ســایه ها/ بوی جاده، سکوت 
مرزها، مرگ ســبزه ها، هیاهــوی خفته، 

تابوت سبز من ، ...«
نرگس میریه گاهی با شیوه ای درون گرایانه 
و در عین حال ســاده و مجسم، تصاویری 
بدیع و بکر می آفرینــد. تصاویری که هم 
درونی )ســوبژکتیو( دارنــد و هم جوانب 
بیرونی )ابژکتیو(. در مثل تصویر زیرین:» 
و رنج، شــکل دیگری از صــورت ما بود/ 
کمی  به خورشــید فکر کنیم/ به ترانه ای 
تازه و خیال که همیشــه خیال است/ اما 
جنگ، که خونش تمام نمی شــود ...« یا» 
این انــدوه از دریا می آیــد، از باالی قلب 
تیرخــورده/ ســرخورده، آب خورده و من 
که شــبیه هیچ اتفاقی نبودم/ شبیه هیچ 
بادی، و حتی کوچه / که راه اش بسته  است 
...« تشبیه رنج به شــکل دیگر صورت، از 
یــک طرف جنبه  ملموســی و واقعی دارد 
و از ســوی دیگــر جنبه  درونــی ، زیرا به 
خورشــید فکر می کند و مثل ترانه  ای تازه 

است. در شــعر دوم هم، شاعر خودش را 
به دریا تشــبیه کرده و اندوه را به قلب تیر 
خــورده و لیز خورده و آب خورده. شــاعر 
حــال خــود را در برابر خواننده مجســم 
کرده و بــه خوبی تصویری کــه پرداخته 
وظیفه مند کرده است. این تصاویر، شعر را 
به ســمت پوئتیک )تجسم هنری( می برد. 
شــاعر گاهی روتوریک)جنبه گزارشی( را 
با تجسم هنری ممزوج می کند:»صبح در 
عربســتان ظهور می کنی/ و جهان رستگار 
می شــود/ عشــق جهانی متفــاوت دارد/ 
می توانی زنی باشــی کــه رگ هایش را به 
کشمیر می برد/ می توانی به ریسمان کابل 
فکر کنــی/ به لهجه ی کالغ هــا، قدم های 
بــاروت، و لیلی که معجــزه ی آتش  بود/ 
عشــق جهانــی متفــاوت دارد/ مردی به 
چاه می رود/ زنی فراموش می کند کاهوی 
زنبیل را و کودکی، که دوچرخه اش را به 
خانه می آورد/ عشق جهانی متفاوت دارد، 
این شــهر بزرگ است و هیتلر هنوز نفس  
می کشــد ...« شاعر روایت گری را از دوسو 
پیش می برد و بر و در روایت خود تصویر و 
صورخیال و تجسمی هنری ایجاد می کند. 
نرگس میریــه، همان گونه  که می گوید به 
قرائت تازه ای، جهان را ترسیم می کند و با 
زبان و نگاه و با صداقتی درخور و با واژگان 
روشــن و شــفاف و با صور خیالی زیبا به 
بیان حدیث نفس  خود و انســان و جهان 

می پردازد.

دو دفتر شعر از نرگس میریه کوره پز »حواس ام حلزونی می  شود« و »اکالیپتوس«

مرگ بر من که منقول این تراژدی شده ام

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

با جام جهانی

شاه ولی؛ زیباترین مسجد یزد در تفت
مســجد شــاه ولی تفت که به آن مســجد امام نیز 
می  گویند، بخشــی از مجموعه شــاه ولی محسوب 
می  شــود و در میدان مرکزی شهر قرار دارد. برخی از 
قسمت های مسجد شامل تابستان خانه با ایوان و گنبد، 
گرم خانه و ماذنه می  شود. در چوبی ظریف و کنده کاری 
شــده، کتیبه کاشی معرق به خط نسخ در اطراف در، 
شــبکه گچ بری ظریف، نورگیر باالی محراب و سنگ 
مرمر نصب شده در محراب تعدادی از تزیینات مسجد 
هستند. با قدمتی که به قرن هشتم هجری قمری باز 
می  گردد، مسجد شــاه ولی در سال ۱۳۴۶، به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و امروزه از جاهای 
دیدنی تفت محسوب می  شود.معماری این بنا به سبک 
آذری و اصفهانــی و در مصالح آن از خشــت و آجر 
استفاده شده است. تزئینات به کار رفته در آن شامل 
کاشی کاری های قدیمی  و بسیار زیبا می شود. از میان 
بخش هــای آن می توان به گرم خانه  ای در ضلع غربی 
با طاق و تویزه آجری کاربندی شــده و یک شبستان 
زمستانی و تابســتانی با ایوان  اشاره کرد. سردرب آن 
دارای یک درب بزرگ آهنی اســت که کاشــی های 
رنگین دور تا دور آن را فرا گرفته اند. در دو سمت این 

سردر می توان پنجره های مشبکی را مشاهده کرد که 
دارای دربی چوبی و خراطی شده هستند. این مسجد 
محرابی ساده دارد که کتیبه ای سنگی مربوط به سال 
۸۷۳ آن را پوشــیده است که آیاتی قرآنی بر روی آن 
حکاکی کرده اند. چند نقش و نگار تزئینی در وســط 
محراب، ســه کتیبه ســنگی و پنجره مشبک کاشی 
کاری شــده هم در باالی آن وجــود دارد. همچنین 
منبری چوبی نیز در کنار این محراب با نقش ســتاره 
داوود خــود نمایی می کند. گنبد این بنا به صورت دو 

پوسته است و کاربندی های بسیار زیبا دارد.

 میراث

»سیدجمال اصفهاني« چگونه کشته شد؟

مشروطه طلِب مغضوِب استبداد
ســیدجمال واعظ همداني مشــهور به »ســیدجمال 
اصفهاني« فرزند سیدعیسي صدرعاملي از نویسندگان 
و خطیبان معروف آغاز دوره بیداري ایرانیان و اســتقرار 
حکومت مشروطه در ایران است. در سال ۱۲۷۹ قمري 
در همدان متولد شد. پنج ساله بود که یتیم شد و همراه 
مادر خود به تهران آمد و در مکتب خانه هاي این شــهر 
به تحصیل اشــتغال ورزید. سپس مدتي نزد دایي خود 
به کار بافندگي پرداخت. ولي در اثر عشــق و عالقه به 
تحصیل دانش دنباله کار تحصیــل را گرفت و صرف و 
نحو و مقدمات عربي را آموخت. در بیســت سالگي به 
منظور تکمیل تحصیالت خود به اصفهان رفت و سال ها 
به تحصیل معارف اسالمي پرداخت و در این راه نزدیک به 
اجتهاد رسید. تمایل به وعظ و خطابه او را در سلک اهل 
منبر درآورد. در همین زمان بود که با میرزانصراهلل بهشتي 
»ملک المتکلمین« و مجداالســالم کرماني و گروهي از 
طالب روشنفکر مانوس شــد و به دستگاه آقانجفي راه 
جست و در مسجد نور »مســجد حاج آقا نوراهلل« براي 
نخســتین بار صاحب منبر شد. از همان آغاز کار ذوق و 
قریحه سیدجمال حرف هاي تازه اي بر زبان او مي آورد، از 
سیاست حرف مي زد، از زورمندان انتقاد مي کرد، از زندگي 
مردم عادي حرف مي زد. در عین حال بیانش ساده و در 
حدود فهم عامه بود و همین خصوصیات منبر او را رونقي 
داد. ســخنراني هاي هیجان انگیز ملي سیدجمال واعظ 
اصفهاني در حمایت از جنبش مشروطه در روزنامه ها به 
ویژه روزنامه »الجمال« که در محرم سال ۱۳۲۵هجري 
قمري در تهران تاسیس شده بود چاپ مي شد. در تاریخ 
۲۳جمادي االول سال ۱۳۲۶ قمري که مجلس شوراي 
ملي به توپ بسته شد، سیدجمال الدین واعظ اصفهاني 
جزء چهارنفر مشروطه طلباني بود که محمدعلي شاه قاجار 
در اولتیماتومی  تبعیدشان را از مجلس شوراي ملي ایران 
خواســته بود و چهار نفر عبــارت بودند از میرزا نصراهلل 
بهشتي )ملک المتکلمین(، سیدجمال واعظ اصفهاني، 
میرزا جهانگیرخان شیرازي و سیدمحمدرضا مساوات. 
هنگامي که ماموران دولت در جست وجوي سیدجمال 
واعظ اصفهاني بودند او لباس خود را تغییر داده شبانه به 
وسیله »دلیجان« به سوي همدان رفت. برحسب اتفاق 
یکي از نوکرهاي محسن خان مظفرالملک حاکم همدان 
همسفر سیدجمال شد و او را شناخت. گرچه سید هویت 
خویش را مکتوم داشت و خود را عوضي، معرفي کرد ولي 
او در شناسایي سیدجمال تردیدي به خود راه نداد و در 
اثر این برخورد مظفرالملک از ورود سیدجمال به همدان 

باخبر شــده و او را نزد خود دعوت کرد. سید هم که با 
حاکم روابط دوستانه داشت و یک بار وي را در اصفهان 
از غضب ظل السلطان رهانیده بود، به امید اینکه بتواند با 
کمک او از مرز ایران خارج شــود، با همان لباس مبدل 
نزد مظفرالملک رفت. وي محترمانه از سیدجمال پذیرایي 
مي کرد، اما در عین حال ورود او را به امیر افخم قراگوزلو 
حاکم بروجرد و لرستان اطالع داده و امیرافخم هم جریان 
را به تهران تلگراف کرد. از تهران به مظفرالملک دستور 
دادند سید را به بروجرد بفرستد، مظفرالملک سیدجمال 
را به حسام الملک پسر امیرافخم تحویل داد. سید چند 
هفته در یکي از اتاق هاي باغ شــورین زیر نظر نوکرهاي 
حسام الملک پســر امیرافخم زنداني بود سپس او را بر 
قاطر سوار کرده و تحت الحفظ به بروجرد اعزام داشتند. 
سیدجمال واعظ اصفهاني چند ماه در بروجرد زنداني بود. 
شخصي به نام رمضانعلي در زندان شیفته بیانات او شد و 

خیلي با وي مهرباني کرد.
امیرافخم دســتور داد او را در ۴۷ســالگي خفه کردند. 
)۲۹آبان ســال ۱۲۸۷( براي خفه کردن ســیدجمال، 
امیرافخم یکي از نوکرهاي خود را که سید بود مامور کرده 
بود: »کشــتن سید به دست عام گناه دارد ولي اگر قاتل 
و مقتول هر دو سید باشــند روز قیامت نزد جدشان از 
عهده یکدیگر برمي آیند.« سیدجمال در آخرین نامه اي 
که از زندان بروجرد براي فرزند ارشدش )سیدمحمدعلي 
جمال زاده نویسنده مشهور معاصر که در آن موقع براي 
تحصیل به بیروت رفته بود( نوشــت خود را »شهید راه 
وطن« نامید و انگشتر و مهر خود را به وسیله رمضانعلي 
براي او فرستاد و سفارش کرد در حق رمضانعلي احسان 
کند. مقبره ســیدجمال واعظ اصفهاني در کنار شــهر 
بروجرد واقع است و در سال ۱۳۰۴خورشیدي به همت 
»همایون سیاح« که در آن وقت پیشکار دارایي بروجرد 

بود به صورت آبرومندي ساختمان شده است.

حافظه تاریخی

نه سرو توان گفت و نه خورشید و نه ماه
آه از تو که در وصف نمی  آیی آه

هرکس به رهی می  رود اندر طلبت
گر ره به تو بودی نبدی اینهمه راه

جزئیات سعدی

دیــوار باربر: دیواری در ســاختمان که وظیفه 
انتفال بار سقف را دارد.

دیوار غیر باربر: دیواری که به منظور جداسازی 
فضاها استفاده می  شود.

مشق کلمات

 درمان نابینایی با کمک 
مینی چشم های آزمایشگاهی

دانشمندان »کالج دانشگاهی لندن« مینی چشم هایی 
را در آزمایشــگاه پرورش داده اند که ممکن اســت 
بتوانند به درمان نابینایی کمک کنند. چشم هایی که 
در ظرف آزمایشگاهی پرورش یافته اند، ممکن است 
شبیه به داستان های علمی -تخیلی به نظر برسند اما 
دانشــمندان را یک گام به درمان نابینایی نزدیک تر 
کرده انــد. دانشــمندان »کالج دانشــگاهی لندن« 
)UCL(، نخستین شبکیه مصنوعی را در آزمایشگاه 
از ســلول های بنیادی کودکان مبتال به »ســندرم 
آشــر«پرورش داده اند. اســتفاده از مینی چشم ها در 
مطالعه ســندرم آشــر، شــواهد مهم جدیدی را در 
مورد این موضوع ارائه کرده است که چه مشکلی در 
چشم پیش می  آید و باعث انحطاط شبکیه می  شود. 
انحطاط شــبکیه، یکی از دالیل اصلی نابینایی است 
که در آن، سلول های حساس به نور به نام سلول های 
میله ای و مخروطی از بین می  روند. این مینی چشم ها 
می  توانند به بیش از ۳۰هــزار نفر در بریتانیا که در 
معرض خطــر نابینایی ناشــی از بیماری های ارثی 
هســتند، کمک کنند و برای حدود ۶۰هزار سالمند 
که مبتال به »دژنراســیون ماکوال« ناشی از افزایش 
ســن هســتند، امید ایجاد کننــد. در این پژوهش، 
سلول های بنیادی از بیماران جوان مبتال به سندرم 
ژنتیکی نادر آشــر که در »بیمارستان گریت اورمند 
استریت« )GOSH( بســتری بودند، گرفته شدند. 
ســپس پژوهش گران، آنها را برای ایجاد سلول های 
بنیادی که می  توانند به هر ســلولی در بدن تبدیل 
شــوند، دوباره برنامه ریــزی کردند. پژوهشــگران، 
فرآیندهای مشاهده شده در نوزادان موجود در رحم 
را طی ۹ماه در آزمایشــگاه تقلید کردند تا هفت نوع 
ســلول ظاهر شــوند، یک الگوی دقیق را تشــکیل 
دهند و به یک مینی شــبکیه تبدیل شوند. این کار 
به پژوهش گران امکان داد تا ببینند که چه مشکلی 
در ســندروم آشــر که یک بیماری ژنتیکی است و 
منجر به نابینایی و کاهش شــنوایی می  شود، پیش 
می  آید. نقش مهم را ســلول هایی به نام »سلول های 
مولر« بر عهده دارند که از شــبکیه عبور می  کنند و 
انرژی چشم را تامین می  کنند. این پیشرفت، نتایجی 
را به شــواهد روبه رشدی اضافه می  کند مبنی بر این 
که ســلول های مولر در همه انواع انحطاط شــبکیه 
نقش دارند. این امر احتماال به این دلیل اســت که 
سلول های مولر در برخی افراد آسیب می  بینند و به 
درستی از سلول های حساس به نور شبکیه حمایت 
نمی  کنند. »جین سودن« استاد زیست شناسی رشد 
و ژنتیک در موسسه بهداشت کودکان موسسه گریت 
اورمند اســتریت و پژوهش ارشــد این پروژه گفت: 
توانایی اســتفاده از مینی چشم ها، یک چالش است 
که گروه هــای علمی زیــادی روی آن کار می  کنند. 
من معتقدم که در ۱۰ســال آینده، بسیاری از موارد 
نابینایی ارثی قابل برگشت خواهند بود. این شبکیه ها 
واقعا به ما کمک می  کنند تا ببینیم ورای چشم چه 
می  گذرد. این موضوع برای مطالعه سندرم آشر مهم 
است و شــاید در آینده بتواند به ایجاد درمان هایی 
کمک کند که برای مشــکالت پیچیده تری مانند 
دژنراســیون ماکوال ناشــی از افزایش ســن ارائه 
می  شــوند. سندروم آشــر حدود ۱۰هزار نفر را در 
بریتانیا تحت تاثیر قرار می  دهد و باعث می  شود که 
بینایی آنها به تدریج بدتر شود و در بزرگسالی نابینا 
شوند. در این پژوهش، مینی چشم ها از سلول های 
بنیادی ســه کودک مبتال به سندروم آشر پرورش 
یافتند. این مینی چشــم ها که انــدازه  آنها حدود 
یک میلی متر اســت، در مقایسه با مینی چشم های 
ساخته شده از سلول های بنیادی کودکان سالم، به 
مشــکالت اولیه در مورد سلول های میله ای حسگر 
نور دچار هستند. در این پژوهش مشخص شد که 
ســلول های مولر در شبکیه چشــم به دلیل نقص 
ژنتیکی آســیب دیده اند و احتمــاال در حال مرگ 
هســتند. این امر ممکن اســت اثر ضربه ای روی 

میله ها و مخروط های چشم داشته باشد.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی
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می کرد اومد گفت عمو ساندویچ چنده؟
گفتم من ساندویچ آماده نمی فروشم، خواست بره 
گفتم بیا بشــین یه دونه برات درست کنم. تا اون 
ساندویچش رو تموم کنه اونقدر مشتری اومد که 

اندازه یه نصف روز جنس فروختم.)ا یـــَرج(
 تجربه به من ثابت کــرده بین دو فرزندی که 
یکی شــون آروم و مســئولیت پذیر و آدم حسابی 
و بــه فکر پدر مادره و بچــه ی دیگر که عوضی و 
بی مســئولیت و اذیت کــن و خانمان برانداز و پر 
دردســره، پدر مادر ایرانی اون فرزند خوبه رو ول 

می کنن و دو دستی می چسبن به بَده. )دلفین(
 رک بودن یعنی تو در مورد خصوصیات اخالقی 
خودت با کسی تعارف نداشته باشی اما، بی شعوری 
یعنی به خودت اجازه بدی در مورد دیگران راحت 

)zari( .نظر بدی
  نمی دونــم کجا خوندم ولی تــو ذهنم مونده؛ 
نوشته بود: آدم خوبی باش ولی سعی نکن اینو به 

)United۴ever(همه ثابت کنی

مجازستان


