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»فیدل مرد«، نیویوک پســت با  این تیتر 
اول کوتاه و عکس کاســترو، مرگ او را به 
عنوان سوژه اول خود برگزید. تیتر فرعی 
نیویوک پست این بود: »پایان مشکل کوبا 

در 90 سالگی«!
کاسترو یکی از شخصیت های بحث برانگیز 

جهان معاصر بوده است. 
بــه  بین المللــی  مختلــف  جوایــز  وی 
دســت آورده و حامیانــش او را قهرمان 
سوسیالیسم، ضد امپریالیسم و بشردوستی 
و کسی که توانسته استقالل کوبا را در برابر 

امپریالیسم آمریکا حفظ کند، می دانند. 
در مقابل؛ منتقدانش وی را یک دیکتاتور 
تمامیت خواه می داننــد که دولتش باعث 
بــروز موارد متعــدد نقض حقوق بشــر، 
آوارگی بیــش از یک میلیــون کوبایی و 

تضعیف اقتصاد کشور شده است.
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رابین هود
»رابین هود« یک فیلم اکشن ماجراجویی 
اســت که براساس قصه معروف و شناخته 
شده رابین هود ساخته شده است. داستانی 
کــه یکــی از مشــهورترین فولکلورهای 
انگلیسی اســت و بارها مورد اقتباس برای 
ساخت انیمیشن، فیلم سینمایی و سریال 
قرار گرفته اســت. با بررسی دقیق تر رابین 
هود در تاریخ ســینما خواهیم دید که از 
سال ۱9۱۲ شاهد ساخت فیلم سینمایی 
اقتباس شده از این قصه بوده ایم. از اواسط 
قرن بیســتم )دهه پنجاه میــالدی( پای 
رابین هود به سریال های تلویزیونی هم باز 

شد. همچنین در صحنه های تئاتر و بازی های ویدیویی هم چندین و چند اثر با الهام از این کاراکتر و ماجراهایش ساخته 
شده اند.

اما جدیدترین رابین هود ســینما توسط اتو بترست، کارگردان بریتانیایی ساخته شده است. بترست از کارگردانان سریال 
تلویزیونی پیکی بالیندرز بود و بابت کارگردانی بخشــی از این سریال جایزه بفتا هم برده است. بد نیست به این نکته هم 

اشاره کنیم که بترست کارگردان نخسین قسمت از سریال بریتانیایی آینه سیاه )Black Mirror( هم بوده است.

فناوری

روش جدید ژن درمانی برای درمان یک بیماری چشمی
پژوهشــگران ایرلندی، یــک روش جدید 
ژن درمانی ابداع کرده اند که می تواند برای 
درمان بیماری های چشمی کارآمد باشد و 
از نابینا شــدن بیماران پیشگیری کند. به 
گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، 
 Trinity( دانشمندان کالج ترینیتی دوبلین
College Dublin(، یــک روش جدید 
ژن درمانی ابداع کرده اند که می تواند برای 
درمان بیماری های چشــمی امیدوارکننده 
باشد و بر زندگی هزاران انسان در سرتاسر 
جهان اثر بگــذارد. همچنین این پژوهش 
می تواند پیامدهــای خوبی برای اختالالت 
عصبی مرتبــط با افزایش ســن به همراه 

داشــته باشد. بیماری موســوم به DOA که معموال عصب های نوری را از بین می برد، معموال نشانه هایی را در بیمارانی 
پدید می آورد که در ســال های نخســت بزرگسالی هستند. این مشکل می تواند به بروز نقص در بینایی و برخی نقایص در 
دیدن رنگ ها منجر شود اما شدت آن متفاوت است، نشانه های آن به مرور زمان بدتر می شوند و ممکن است برخی افراد، 
بینایی خود را از دست بدهند. در حال حاضر، هیچ روشی برای پیشگیری یا درمان این مشکل وجود ندارد. ژن موسوم به 
OPA1 به ساخت پروتئینی منجر می شود که در سلول ها و بافت های سرتاسر بدن وجود دارند و برای حفظ عملکرد کامل 
میتوکندری که تولیدکننده انرژی در ســلول ها به شمار می روند، مهم هستند. بدون پروتئینی که توسط OPA1 ساخته 
 OPA1 می شود، عملکرد میتوکندری و شبکه ای که در آن، سلول های سالم به هم متصل هستند، مختل می شود. جهش
و عملکرد ناقص میتوکندری در افرادی که به بیماری DOA مبتال هستند، می تواند به پیشرفت بیماری منجر شود. این 
گروه پژوهشــی به سرپرستی دکتر دنیل مانولی و پروفســور جین فارار، یک روش جدید ژن درمانی ابداع کرده اند که در 
آزمایش ها توانست از عملکرد بینایی موش ها محافظت کند. این موش ها با یک ترکیب شیمیایی تحت درمان قرار گرفتند 
که میتوکندری را هدف قرار می دهد. دانشمندان دریافتند که روش ژن درمانی آنها می تواند به بهبود عملکرد میتوکندری 

در سلول های انسانی که به جهش در ژن OPA1 دچار شده اند، کمک کند و برای کمک به بیماران موثر باشد.

چهرهها

هومن سیدی؛ کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر
هومن سیدی متولد 8 آذر ۱۳۵9 در رشت، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سینما و 
تئاتر و تلویزیون ایرانی است. هومن سیدی پس از ساخت چند فیلم کوتاه )از جمله ۳۵ 
متری سطح آب و دندان آبی که به خاطر آن ها جوایز متعددی از جشنواره فیلم کوتاه 
تهران کسب کرد( اولین فیلم بلند خود را در سال ۱۳89 با نام آفریقا کارگردانی کرد. 
این فیلم در بیســت و نهمین جشنواره فیلم فجر )بخش آثار ویدئویی( جایزه بهترین 
فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن )آزاده صمدی( را از آن خود کرد. سیدی به غیر از 
کارگردانی، به عنوان نویســنده و تدوینگر نیز در این اثر حضور داشت. شهاب حسینی 
یکی از بازیگران این فیلم اســت که تنها ده کلمه دیالوگ می گوید و کم دیالوگ ترین 
نقــش اصلی عمرش را بازی می کند. منتقدان ســینمای ایران آفریقــا را در زمره آثار 
ســینمای نئو نوآر ایران برشمرده اند. همچنین برخی هومن ســیدی را ادامه دهنده 
ســینمای اجتماعی اصغر فرهادی می دانند )البته با دکوپاژ و قاب بندی های متفاوت و 
غیرکالســیک( او نویسنده و کارگردان تئاتر روایت ناتمام یک فصل معلق بوده است. از 
دیگر فعالیت های او آموزش هنرجویان بازیگری در آموزشگاهش است. او در فیلم هایش بازیگران جدیدی مثل امیر جدیدی 
و یســنا میرطهماسب را به سینمای ایران معرفی کرد. فیلم های هومن سیدی در مقام کارگردان عبارتند از آفریقا، سیزده، 
اعترافات ذهن خطرناک من، خشم و هیاهو و مغزهای کوچک زنگ زده. وی بعد از موفقیتهای داخلی و بین المللی، دکترای 
افتخاری کارگردانی از شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی دریافت 
کرد. ساخته های او جوایز متعددی از جشنواره های فجر و ورشوی لهستان و جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و شانگهای 
چین و جشنواره فیلم شهر دریافت کرده اند )از جمله جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، جایزه ویژه 

هیئت داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران(.

فریدریش انگلس؛ فیلسوف و انقالبی کمونیست آلمانی
فریدریش انگلیس متولد ۲8 نوامبر ۱8۲0 در ووپرتال - درگذشته ۵ اوت ۱89۵ در لندن، 
فیلسوف و انقالبی کمونیست آلمانی و نزدیک ترین همکار کارل مارکس است. او به همراه 
کارل مارکس »مانیفست حزب کمونیست« و آثار تئوریک دیگری نوشته است. آثار تئوریک 
او و کارل مارکس را اولین آثار تئوری کمونیستی می دانند. انگلس دوش به دوش مارکس، 
برای پایه گذاری تئوری علمی سوسیالیســم، تدوین برنامــه مبارزاتی کارگران اروپایی و 
ایجاد حزب طبقه کارگر، پیگیرانه شرکت کرد. او از آغاز جوانی مشتاقانه می خواست در 
پیکار علیه وضع موجود شرکت فعاالنه ای داشته باشد. در سال ۱8۴۱ به هنگام گذراندن 
سربازی، در اوقات فراغت در جلسات سخنرانی دانشگاه ها حضور می یافت و با افکار نو آشنا 
می شد. در همین سال ها همانند مارکس، انگلس نیز به جناح چپ پیروان هگل پیوست 
و به دنبال آن، در سن ۲۲ سالگی اولین اثر انتقادی خود زیر عنوان »شلینگ و اشراق« 
نوشــت و طی آن از نتیجه گیری های محافظه کارانه و نیز تناقضات مربوط به دیالکتیک 
غیرمادی فریدریش شلینگ انتقاد کرد. بنا به خواست پدرش، انگلس عازم انگلستان شد 
تا در آن جا علم تجارت بیاموزد. انگلستان که در آن عصر پیشرفته ترین کشور صنعتی به  شمار می رفت و خاستگاه اصلی طبقه 
جدید، یعنی طبقه کارگران صنعتی، محسوب می شد، تجارب ارزنده ای در اختیار انگلس گذاشت. او در این کشور فرصت یافت 
تا از نزدیک شاهد زندگی و کار مرارت بار و جان کاه کارگران صنعتی باشد. متاثر از این استثمار بی رحمانه، انگلس به ریشه های 
درد و علل شــرایط تحمل ناپذیر کارگران اندیشــید و به مطالعه نقایص جنبش منشورگرایی، که ساده لوحانه و خیال پردازانه، 

برکناری داوطلبانه قدرت سرمایه داری را تبلیغ می کردند، آغاز کرد.

فیلمبازی

دنیاي نورا
به جهان جادو پا بگذارید و با بال هاي داستاني از یوستین گاردر به دنیاي نورا بروید...  

»صداي مادربزرگ طنین آرامي داشت طوري که انگار از زیرزمین یا از درون یک جعبه بیرون مي آید. اما 
هنوز حرف پیرزن تمام نشــده بود: ما دقیقاً هفتادو دو ســال دیگر همدیگر را خواهیم دید و در آن زمان 
تو پاســخگو خواهي بود. ناگهان نووا خسته شــد، آخر پیچیدن در سحروجادوي زمان کار دشواري است. 
اتاق مي چرخید و مادربزرگ مي خندید، خنده هاي کودکانه اي که مناسب بانویي در این سن و سال نبود. 
اما ناگهان ســرش را به پشتي صندلي چسباند و طوري به آن لم داد که گویي آماده مردن شده باشد. اما 
بعد با صداي بلند و ناالن طوري که انگار خود نورا اســت که مي خواهد خود را در دنیاي ســاحران معرفي 

کند. خواند: همه پرنده ها... همه پرنده ها... همگي اینجا هستند و با خود خوشبختي و برکت آورده اند...«
دنیاي نورا ۲08۴ نوشته یوســتین گاردر با ترجمه مهوش خرمي پوررا در ۱97 صفحه انتشارات تندیس 

رهسپار بازار کتاب کرده است.

دیگو مارادونا روی دست ها!

کمپین آگاه سازی مردم از خطرات ویروس کرونا در بازار شهر دهلی هند

طرحروز

قاب

پیشنهاد

علی رادمند

خبرگزاری فرانسه

احساس تنهایی دانشجویان، از معضالت کرونا
اتحادیه دانشــجویی هلند هشدار داد که شرایط به وجود آمده 
از شــیوع کرونا شــرایط روحی و روانی دانشجویان را به شدت 

تحت الشعاع قرار داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از یودبلیونیوز،  موسسات آموزشی هلند 
در تالش بودند که طبق وعده های قبلی،از دانشــجویان  خود 
 »LSVb « حمایت کنند. اتحادیه دانشجویی هلند تحت عنوان
نسبت به وضعیت دانشجویان آموزش عالی به ویژه سال اولی ها 
ابراز نگرانی کرده است. چراکه این دانشجویان مواردی از قبیل 
احساس تنهایی، ســطح زیاد استرس و افســردگی را گزارش 

داده اند.
رئیس اتحادیه »LSVb« گفت که به ویژه نسبت به دانشجویان 
جدیدالورود نگران است. این دانشجویان تعداد بسیار محدودی 

کالس های حضوری دارند و این شــرایط را برای آنها بسیار دشوار کرده است چراکه این دانشجویان جدید نسبت به دیگر دانشجویان 
به سختی اطالعات و شناخت دارند.

این اتحادیه مدعی شــده که بسیاری از موسسات آموزش عالی اقدامات کافی و درخور دانشجویان را انجام نداده اند.به عنوان مثال این 
اتحادیه به دانشگاه های هلند پیشنهاد داده بود که مکانهای بیشتری را اجاره کنند تا برگزاری کالسهای حضوری با رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی افزایش یابد. اما گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از دانشگاه ها از انجام این کار سرپیچی کرده اند.
یکی از نگرانی های مهم مربوط به شرایط روحی دانشجویان، تنهایی است. بسیاری از دانشجویان احساس می کنند که در این شرایط تنها 
هستند. این امر خصوصاً در مورد دانشجویان سال اول اتفاق می افتد. بعضی از آنها هنوز امسال  در دانشگاه حضور فیزیکی نداشته اند.

دانستنیها

یاِد سامی، یادآوِر سیاست ملی
مردمِی سالمت

احسان شریعتی*

نام و منزلِت زنده یاد دکتر کاظم سامی در میان قربانیان 
قتل هــای  سلســله 
آشــکار  و  پوشــیده 
سیاســی طــی چند 
دهه  گذشــته هنوز و 
همچنان در سایه و یا 

مغفول مانده است.
در  بویژه  که  چهره ای 
روزگار عســرت ناشی 
جمعــی  کشــتار  از 
بیمــاری همه گیــر و 
اقتصادی- تنگنــای 

معیشــتی کنونی، بیش از هر زمان شایسته یادآوری ملی 
و ارج شناســی اخالقی اســت. روان پزشکی که طرح ملی  
شدن طب، با هدف همگانی و رایگان سازی نظام درمانی 

کشور پس از انقالب مدیون اوست.
روشــنفکری متعهد و تالش گری پیگیــر در جبهه ملی 
و مردمــی که در طــول زندگی خویش بــه آرمان های 
»اســتقالل و آزادی ، عدالت ، توسعه و تعالی« وفادار ماند 

و نادم نشد. 
یکتاپرســتی نواندیــش و مّوحــدی مردمی کــه همراه 
وهمــدوش رفیق هم رزمــش علی شــریعتی، از عنفوان 
جوانــی در مشــهد و از آغازهای »کانون نشــر حقایق 
اسالمی« و »خداپرستان سوسیالیست« تا نهضت بیداری 
فکــری، نوزایی فرهنگی و نوپیرایــی مذهبی، بویژه طی 
سالهای سخت کوشی حسینیه ارشاد در دهه ۵0، همواره 

حضوری فعال داشت.
خالء چنین چهره هایی و ضرورت بازشناسی تاریخی این 
تبار، بویژه در ســپهر سیاستگذاری های اجتماعی و اتخاذ 
مشــی ملی و انسانی درمانی در دفاع از سالمت جامعه و 
اقشار و طبقات آســیب پذیر در شرایط فجیع کنونی که 
بحران حاد اقتصادی بر شــکنندگی آن می افزاید، امروزه 

بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.
نگرش و رویکردی که نشــانگر ســنخ و نــوع جهتگیری 
جامعه محور و آن ســبک از عدالتخواهی مردم ســاالرانه 
دموکراتیک اســت که از ســویی با دعــاوی عوام فریبانه 
پوپولیستی و راســتگرایانه افراطی تفاوت ذاتی دارد، زیرا 
نسبتی وثیق با حقوق انسانی و آزادی های شهروندی دارد 
)عــالوه بر آن که در این جهانبینی از پشــتوانه اخالقی-

معنــوی دگرگونه ای برخوردار اســت(؛ و از دیگرســو، با 
آن نوع از ســبک نیکوکاری خیریه ای و »حســناتی«، از 
اطعام گرسنگان تا دستگیری از مستمندان، با انگیزه های 
مذهبی و انساندوستانه، که ریشه های ساختاری بازتولید 
فقر و فالکت را نشانه نگیرد و در بند نقش ایوان باشد، در 

ماهیت و خط مشی، یکی نیست.
 ایــن نــوع از عدالتخواهــی تنها در متنی از توســعه و 
پیشرفت عمومی و همه جانبه اقتصادی-اجتماعی متوازن 
و متناسب با اقلیم و بوم زیست و میراث فرهنگی تاریخی 
و با مشخصات سوسیال-دموکراتیک، یعنی با دو بال دیگر 
مطالبه آزادی و معنویت )عرفان یا همبســتگی اخالقی- 

معنوی(، طرح افکنی می شود.
نمونه کار دکتر ســامی نشــان می داد کــه او در دوران 
کوتــاه صدر انقالب از پی ارائــه الگویی معیار و مصداقی 
از سیاســت گذاری و مدیریت اصولی در راســتای تحقق 
طرح و برنامه سوســیال-دموکراتیک »شورایی« مّدنظر و 

مدعای طالقانی ها بود.
یــاد طبیب جان و روان، شــهید کاظم ســامی را با نقل 
توصیفی از دوســت او، معلم مردم، علی شــریعتی، زنده 
می داریم؛ این دو دوستی که یکی در ۲ آذر )۱۳۱۲( زاده 

شد و دیگری در ۲ آذر )۱۳۶7( به شهادت رسید:
»دکتر ســامی و امثال او در این روزگار سخت در جامعه 

ما کمیاب و لذا گرانبهایند. 
این که گفتم »کمیاب« به خاطر این نیست که ما در میان 
این دو پایگاه روشــن و مشخص بی پایگاه مانده ایم که نه 
در قالب هــای کهنه موروثی توانســته ایم مجهز بمانیم و 
نه قالب های عرضه شــده تحمیلی را توانسته ایم بپذیریم؛ 
چرا که برای نسل قدیم تصمیم گرفته اند و برای نسل نو 
می گیرند و از این رو با دلهــره، ارزیابی تصمیم و انتخاب 
خود را به جان خریده ایم تا راه سرنوشــت خویش را بی 
نیاز از دیگران - ولو به هر قیمت- خود آغاز کنیم و ناچار 
روزنه های امید بیشــتری چون این تک- مردان را نداریم 
تا ما را- که در برزخ میان دو دوزخ گرفتاریم- راهنمایی،  

یاری و یاوری باشند.
هم از این رو است که بایستی چنین چهره هایی را غنیمت 
شــمریم و آنها را از زندگی و ضرورت های زندگی شــان 
به زور هم که شــده – به زور نیاز خویش- بیرون کشیم و 
ناچارشان کنیم که فقط  برای ما باشند و فدای راه ما...« 

)م.آ.7،  شیعه یک حزب تمام، ص۱۱۲(
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گردشگری

حضرت محمد )ص(: 
هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد با همسایه خویش نکویی 
کند هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد مهمان خویش را 

گرامی دارد هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد سخن بخیر 
گوید یا خاموش ماند. 
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