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تشخیص قرار گرفتن در معرض کروناویروس با یک دستگاه پوشیدنی

مهندســان دانشگاه ییل ( )Yaleدســتگاهی پوشیدنی ساختهاند که
مشــخص میکند آیا فــرد در معرض ویروس ســارس-کوو(۲-عامل
بیماری کووید )۱۹-قرار گرفته است یا خیر .به گزارش ایسنا و به نقل از
نیواطلس ،این دستگاه ارزان روی لباس فرد متصل شده و ذرات ویروس
معلق در هوای محیط اطراف فرد را دریافت میکند .از تستهای سریع
گرفته تا واکسن ،بسیاری از نوآوریهای خارقالعاده به ما در کنترل این
همهگیری کمک کردهاند .در حالی که راههای زیادی برای تشــخیص
عفونت فرد به ویروس ســارس-کوو ۲-وجود دارد اما تشخیص اینکه
فرد چــه زمانی و چگونه در معرض ویروس قرار گرفته اســت در حد
حدس و گمان باقی مانده اســت .امید میرود اختراع جدید محققان دانشــگاه ییل این خالء را پر کند .این دســتگاه که
 Fresh Air Clipنام دارد ،قیمت ارزانی داشــته و به گونهای طراحی شــده که میتوان آن را به یقه لباس متصل کرد
تا ذرات ویروســی معلق در هوای اطراف دهان و بینی فرد را دریافت کند .این گیره ،ذرات ویروســی را روی یک ســطح
پلیدیمتیلسیلوکســان( )PDMSجــذب میکند و در پایان روز یا پس از چند روز ،فــرد آن را از گیره جدا کرده و به
آزمایشگاه میفرستد تا با استفاده از آزمایش پیسیآر( )PCRوجود ویروس سارس-کوو ۲-مشخص شود .مطالعهای جدید
در مورد چندین آزمایش انجام شده بر این دستگاه نشان میدهد که این گیره به طور موثری قادر به جذب ذرات ویروسی
موجود در هوا است .در یک آزمایش این گیرهها در اختیار چندین داوطلب قرار گرفت تا طی پنج روز آنها را مورد استفاده
قرار دهند .از  ۶۲دســتگاه استفاده شده ،پنج مورد در معرض ویروس سارس-کوو ۲-قرار گرفته بودند و نتیجه تست آنها
مثبت بود .این مطالعه نشان داد که از پنج گیرهای که آزمایش آنها مثبت شده بود ،چهار مورد متعلق به کارمندان رستوران
و یک مورد متعلق به کارمند پناهگاه بیخانمانها بود.
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داستان هفته
گفتگوییدوستانه
علی یار زارعی

فیلم بازی
شمال از شمال غربی

نورث بای نورثوســت یا شمال از شمال
غربــی ،فیلمــی آمریکایــی در ژانر فیلم
جاسوسی دلهرهآور محصول  ۱۹۵۹است
که توسط آلفرد هیچکاک کارگردانی شد.
ارنست لمن ،نوشــتن فیلمنامه این فیلم
را عهــدهدار بود و بازیگرانــی چون کری
گرانت ،اوا ماری و جیمز میســون در آن
نقشآفرینی کردند .چهلوششــمین اثر
هیچکاک ،عنــوان نامــزدی  ۳جایزه در
سیودومین مراسم اسکار از جمله نامزدی
جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی برای
ارنســت لمن را در پی داشت .موسیقی این فیلم همانند بسیاری از آثار دیگر هیچکاک ،برعهده برنارد هرمن بود و تیتراژ
ابتدای آن را نیز ســال بس طراحی کردهاســت .داستان فیلم ،حکایت تودرتو و پرتعلیق از مردی است که ناخودآگاه خود
را درگیر ماجرایی جاسوسی و اتهاماتی که به وی وارد آمده میبیند و زنی که در این میان قصد کمک به او را دارد .وجه
عنوان فیلم تا مدتها مورد بحث بود .برخی میگفتند عالوه بر محلی که نقطه اوج داستان در آنجا اتفاق میافتد،
تسمیه
ِ
اشــارهای نیز به قطعهای از نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکســپیر دارد« :به هنگام وزش باد جنوبی ،خوب و بد را از هم
بازمیشناسم ،جنون من تنها در هنگامیست که باد از شمال  -شمال غربی میوزد ».اما حقیقت آن است که نورثوست
( )Northwestنام یک شــرکت هواپیمایی مشــهور در آمریکاست و در صحنه فرودگاه« ،کری گرانت» (راجر تورنیل) با
هواپیمای آن شرکت ،به طرف شمال آمریکا میرود و در نمایی کوتاه ،نام این شرکت هواپیمایی را بر محل ورود به دفتر آن
میبینیم .از طرفی آلفرد هیچکاک در مصاحبهای با پیتر بوگدانوویچ در سال  ،۱۹۶۳اشاره کرد که تمام فیلم بر روی عنوان
آن متمرکز است ،اما چیزی به نام «شمال از شمالغربی» روی قطبنماها وجود ندارد و طبعاً چنین برداشتی غلط است.

مردم سنگ قبر هم قسطی میخرند!

دانستنیها
کمبود خواب میتواند به بروز اسکیزوفرنی منجر شود

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات –  23دی 1361

روزنامه اطالعات تیتر اول خود را به ســخنان
علی اکبر هاشــمی رفســنجانی رئیس وقت
مجلس شــورای اســامی در دیــدار اعضای
شورای ســردبیری روزنامه کیهان اختصاص
داد :بایــد در مطبوعات انتقاد ســازنده وجود
داشته یاشــد .طبعا عده ای از انتقاد ناراضی
خواهند شد.
هاشــمی همچنین گفته بود :مطبوعات باید
محل برخورد افکار مختلف و در جهت رشــد
جامعه باشد.
از دیگر تیترهــای صفحه اول ایــن روزنامه
برگزاری دادگاه سران اتحادیه کمونیستها و
محاکمه عامالن فرار ابوالحسن بنی صدر بود.

چهرهها
سید جعفر شهیدی ،ادیب و استاد ممتاز دانشگاه

ســیدجعفر شــهیدی ( ۱۲۹۷در بروجرد –  ۲۳دی  ۱۳۸۶در تهران) رئیس مؤسســه
لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارســی ،استاد تمام دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات فارسی ،فقه و تاریخ
اسالم بود .او فرزند سیدمحمد سجادی که از دانشمندان و مفاخر بزرگ ادبی ایران بهشمار
میرفت ،در ســال  ۱۲۹۷هجری خورشیدی در یکی از محالت قدیمی شهر بروجرد به
دنیا آمد .وی دوران تحصیل ابتدایی و اندکی از متوســطه را در این شــهر و سپس ادامه
آن را در تهران به انجام رساند .شهیدی ابتدا به نام سجادی معروف بود که بعدها تغییر
شهرت داده و با نام شــهیدی در مراکز علمی و دانشگاهی شهرت پیدا کرد .شهیدی از
شاگردان برجسته علیاکبر دهخدا و بدیعالزمان فروزانفر در دانشگاه تهران بود و در سال
 ۱۳۴۰دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی و تاریخ دریافت کرد .او همچنین در حوزه
علمیه قم و حوزه علمیه نجف زیر نظر سید حسین طباطبائی بروجردی ،سید ابوالقاسم
خویی تحصیل کرد و درجه اجتهاد داشــت .برخورد با محمد معین ،باب آشــنایی وی را به حضور علیاکبر دهخدا فراهم کرد
و بعد از تشکیل مؤسسه لغتنامه دهخدا ،معاونت سازمان رابهعهده گرفت .سپس عالمه دهخدا از سیدجعفر شهیدی دعوت
به همکاری کرد و در نامهای به آذر (وزیر فرهنگ وقت) نوشــت« :او اگر نه در نوع خود بینظیر ،ولی کمنظیر اســت ».دهخدا
در این نامه میخواهد که به جای  ۲۲ساعت ،به او شش ساعت تدریس اختصاص دهند تا بقیه وقتش را در لغتنامه دهخدا
بگذراند .مدتی اینگونه میگذرد ،تا سال  ۱۳۴۰که با مدرک دکتری به دانشگاه منتقل میشود .تدریس در دانشگاه تا حدود
سال  ۱۳۴۵ادامه پیدا میکند ،اما بعد با ناامنی دانشگاه ،دانشجویان خود را به لغتنامه میبرد .پس از سالها نیز ،تا پایان عمر
وی هنوز دانشجویانش چهارشنبهها به دفتر وی در مؤسسه لغتنامه دهخدا میرفتند و با شهیدی جلساتی را داشتند .بعد از
مرگ محمد معین ،شهیدی مسؤولیت اداره سازمان لغتنامه دهخدا را بر عهده گرفت .او در زمینههای ادبیات عرب و فارسی
استادی بنام بود و درک محضر و همنشینی با استادانی نظیر بدیعالزمان فروزانفر ،دهخدا ،جاللالدین همائی و محمد معین
اعتبار علمی و معنوی او را دو چندان کرد .او همچنین دوستی نزدیک و ارتباط علمی با سید موسی صدر در ایران ،بیروت و
قاهره داشت .او به جز همکاری در تدوین فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا ۴ ،عنوان ترجمه ۳ ،عنوان تصحیح و تعداد زیادی
تألیف دارد که شماری از کتابهای وی به زبانهای بیگانه ترجمه شدند و جایزه دریافت کردند .جعفر شهیدی خانه خود را به
شهرداری اهدا کردند تا در آنجا کتابخانه ای درست شود

محمدعلی جمالزاده ،پدر داستاننویسی نوین ایران

سید محمدعلی موسوی جمالزاده اصفهانی ( ۲۳دی  ۱۲۷۰در اصفهان–  ۱۷آبان ۱۳۷۶
قصهنویسی معاصر ،پدر داستان
در ژنو) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود .او را پیشتاز ّ
کوتاه در زبان فارسی و آغازگر سبک واقعگرایی در ادبیات فارسی میدانند .جمالزاده در
خانوادهای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد .او فرزند سید جمالالدین واعظ اصفهانی بود.
واعظ اصفهانی در اصفهان زندگی میکرد ،اما غالباً برای وعظ به شــهرهای مختلف سفر
میکرد .جمالزاده پس از  ۱۰سالگی پدر خود را در برخی از سفرها همراهی میکرد .وی
به همراه خانواده در سال  ۱۳۲۱ه.ق به تهران مهاجرت کرد .جمالزاده که اصالتا لبنانی
و از ســادات صدر عاملی بود ،حدود دوازده سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به
بیروت فرستاد .در دوران اقامت او در بیروت؛ اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد ،در آن زمان
محمد علی شــاه قاجار مجلس را به توپ بســت و هر یک از آزادیخواهان با مشکالتی
مواجه شدند .پدر جمالزاده خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات فرار کند ،ولی در
آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد .امیر افخم ،حاکم بروجرد دستور اعدام او را صادر کرد .جمالزاده در بیروت با ابراهیم
پور داود و مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین چندین سال همدوره بود .در سال  ۱۹۱۰تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل
به اروپا برود .سپس از راه مصر عازم فرانسه شد .در آنجا ممتازالسلطنه سفیر ایران به وی پیشنهاد کرد که برای تحصیل به لوزان
سوئیس برود .سید محمدعلی تا سال  ۱۹۱۱در لوزان بود ،پس از آن به شهر دیژون در فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از
دانشگاه آن شهر گرفت .او نخستین مجموعه داستانهای کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال  ۱۳۰۰در برلین
منتشر ساخت .جمالزاده در سال  ۱۹۶۵نامزد جایزه نوبل ادبیات شد .او و زین العابدین رهنما و حسین قدس نخعی و ابوالقاسم
اعتصامزاده تنها چهار فارسیزبانی هستند که آکادمی سوئد نامزد این جایزه اعالم کردهاست – و هیچیک جایزه را نبردهاند .وی
در سال  ۱۹۶۹نیز در یک قدمی جایزه بود .داستانهای وی انتقادی (از وضع زمانه) ،ساده ،طنزآمیز و آکنده از ضربالمثلها و
اصطالحات عامیانه است .وی در سال  ۱۳۷۶در  ۱۰۵سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو ،سوئیس درگذشت.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشــان دادهاند که عوامل محیطی مانند کمبود خواب میتوانند به بروز اختالالت روانی
س نیوز ،گیرنده  ۲سروتونین به طور گستردهای در مغز توزیع شده
مانند اسکیزوفرنی منجر شوند .به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساین 
اســت و نقش مهمی در ادراک ،شناخت و روانپریشــی بر عهده دارد .همچنین ،این گیرنده مسئول اثرات روانگردان داروهای توهمزا
اســت .عملکرد غیرطبیعی این گیرنده ،با اختالالت روانی از جمله اسکیزوفرنی مرتبط است .داروهای ضد روانپریشی که برای درمان
اســکیزوفرنی استفاده میشوند ،گیرند ه  ۲ســروتونین را هدف قرار میدهند تا نشانههای توهم و اختالل در شناخت را کاهش دهند.
پژوهشی که توسط آملیا گالیتانو ( ،)Amelia Gallitanoاستاد بخش پزشکی و روانپزشکی دانشگاه آریزونا انجام شده است ،نشان
میدهد که یک عامل استرسزای محیطی یعنی محرومیت از خواب میتواند سطوح این بیماری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که استرسهای محیطی در افراد مبتال به اسکیزوفرنی ممکن است تعادل گیرندههای مغزی را
که با داروهای ضد روانپریشی کنترل میشوند ،تغییر دهند .گالیتانو که آزمایشگاه او روی بررسی تعامل استرس محیطی و استعداد
ژنتیکی در پیشروی بیماری تمرکز دارد ،گفت :پژوهش ما نشان میدهد که محرکهای محیطی ممکن است سطوح گیرندههایی را که
نقش مهمی در مغز دارند ،در عرض چند ساعت تغییر دهند .ما مکانیسمی را شناختهایم که به واسطه آن این اتفاق رخ میدهد .واسطه
این اتفاق ،ژن « »EGR3است .نقش گیرندههای  ۲سروتونین در کنترل توانایی فرد برای درک و پردازش اطالعات ،به طور گستردهای
مورد بررسی قرار گرفته است .با وجود این ،فرآیند سیگنالدهی که بیان این ژن را تنظیم میکند ،تاکنون به خوبی شناخته نشده است.
پروتئینهای گیرنده در سطح سلولهای مغز ،شبکه ارتباطی داخل مغز را کنترل میکنند .این گیرندهها زمانی ایجاد میشوند که یک
ژن فعال شود و دستورالعملهایی را تولید کند که سلول برای ایجاد پروتئین از آنها استفاده میکند .تعداد گیرندههای ساخت ه شده و
وجود آنها روی سطح سلول ،نحوه پاسخ سلول مغز به ناقل عصبی سروتونین و همچنین به داروهایی مانند داروهای ضد روانپریشی
ی شده خود را از ژن  HTR2Aدریافت میکند .این پژوهش
یا توهمزا را تعیین میکند .گیرنده  ۲ســروتونین ،دستورالعمل رمزگذار 
نشان میدهد که پروتئینهای تولید شده توسط ژن  EGR3نیز برای بیان گیرنده  ۲سروتونین مورد نیاز هستند .عملکرد ،EGR3
اتصال به  DNAو روشن و خاموش کردن ژنهای دیگر است .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که محرکهای ناشی از کمخوابی
باعث میشوند که  EGR3به ژن گیرنده  ۲سروتونین متصل شود و دستورالعملهای آرانای پیامرسان را برای تولید پروتئین بیشتر
فعال کند .این کار ،وجود تعداد بیشتری از گیرندههای  ۲سروتونین در مغز را به همراه دارد .یافتههای این پژوهش ،به درک این موضوع
کمک میکنند که چگونه محیط میتواند بیان گیرندههای مغز را در قشر پیشپیشانی تغییر دهد .اختالل عملکرد قشر پیشپیشانی
مغز ممکن است به نقصهای شناختی منجر شود که از ویژگیهای اسکیزوفرنی هستند.
اسکیزوفرنی ،نوعی بیماری روانی است که با اختالل در ادراک ،تفکر و حافظه مشخص میشود .این بیماری ،فرآیندهای شناخت ،خواب
و حافظه را مختل میکند و به بروز توهم و جدایی از واقعیت در بیماران منجر میشود.

قاب

آسوشیتدپرس

طرفداران تیم ملی فوتبال غنا در بازی این تیم مقابل مراکش در چارچوب جام ملتهای آفریقا

ناهار را که خوردند پیرمرد گفت:
 «برم یه قدمی بزنم غذام هضم بشه».و پیش ازآن که از جا بلند شود پسرش گفت:
 «ازهمین جا هم که نشستی همه جا پیدا ست».پیرمرد درحال بلندشدن گفت:
 «نه قدم زدن یه کیف دیگه داره».پسرش نیمخیز شده گفت:
 «همرات بیام ؟»پیرمرد که حاالایستاده بود گفت:
 «اگــه خودت میخوای بگردی بیــا اما اگه میخوای موظبمن باشی نه».
عروس پیرمرد رو به همسرش گفت:
 «پدرجون ماشااهلل از تو هم سرحالتر وقوی تره».پیرمرد کفشهایش را که پوشــید ،لحظهای ایستاد .نگاهش،
نگاه کنجکاو و جســتجوگرش به هر سو چرخید و کشیده شد
تا دورها .پسر و عروسش به او چشم دوخته بودند .پسر پرسید:
 « طوری شده پدر جون؟»پیرمرد بیآن که رو برگرداند و نگاهش کند ،گفت:
 «نه ،چیزی نیست دارم نگاه میکنم که از کدام طرف برم».در میان سکوت و نگاههای متعجب پسر و همسرش پیرمرد به
راه افتاد .آهسته و آرام قدم برمیداشت و به اطراف نگاه میکرد.
کودکان را میدید که شادمانه جست وخیز میکردند ،خانوادهها
را میدید که یا ناهار خورده بودند یا در حال کشیدن غذا.
بعضی در پای منقل پر از آتش نشسته بودند و بادبزن در دست
گوشتهای در حال کباب شــدن را باد میزدند .دورتر پسر و
دختر جوانی روی نیمکتی نشســته بودند .قلیانی میانشان بود
و به نوبت پُکی به قلیان میزدند .لحظهای ایســتاد و نگاهشان
کرد .گویی همهی خاطرههای گذشــته در ذهنش زنده شــد.
خاطرههای فرو رفته در میان غبار فراموشــی ،از پس سالهای
دور به کنــار میرفتند ،جــان میگرفتند و زنده میشــدند.
احساسی غریب و ناشــناخته در وجودش به حرکت و جنبش
درآمده بود .چیزی وسوســهاش میکرد.دلش میخواست کنار
آنها مینشســت ،حرف میزد ،درد دل میکرد و از آن چه از
گذشته به یاد داشت میگفت .به آنها نگاه کرد ،به آنها که با
ذوق و شوق خاصی به قلیان پُک میزدند و دودش را سرخوشانه
به هوا میفرستادند ،اندیشید.
 « آنها را نمیشناسم ،با آنها آشنایی ندارم» .بعد خودش گرهرا باز کرد« .آشــنایی نمیخواد سالم و همین میشه مقدمهی
آشنایی».
فاصله ی او تا آنها قدمی پیمودنی بود .نزدیکشان که شد گفت:
 «خوش به حالتون که هیچ غمی ندارید».پســر که پک می زد به قلیان ،دودجمع شــده در دهانش را به
هوا فرستاد وگفت:
«عموجون بفرما صفا کن».پیرمرد که متتظر چنین سخنی بود لبخند به لب گفت:
« اتفاقا» اومدم که کنارتون بشینم ،البته اگه اجازه بدید».دختر گفت:
« بفرمایید خیلی هم خوشحال میشیم».هر دو تکان خوردند و کمی جابه جا شدند .پسر قلیان را دربغلش
گرفت و گفت:
«بفرما عمو جون بفرما».پیرمرد مهربانانه گفت:
« نمی خوام اذیت بشید».پسر باز هم تکان خورد و گفت:
« نه اذیت نیستیم بفرما ».پیرمرد که نشست پسرجا به جاشد .قلیان را گرفت طرف پیرمرد
و گفت:
« پدرجون بفرما پک بزن».پیرمرد سررا باال برده گفت:
« نه نمی کشم ».پسر گفت «:یه پک بزن طوری نیس».
پیرمرد گفت:
 «من اصال» اهل دود و دم نیستم».پسر و دختر به هم نگاه کردند ،پسر گفت«:یعنی هیچوقت قلیون
نکشیدید؟ حتی جوونیاتون؟»
پیرمرد سرتکان داد:
 «قلیون نه ،جوونیام سیگار میکشیدم».دختر گفت«-:یعنی حاال نمیکشید؟»
پیرمرد گفت« -:اون وقتا که کار می کردم بخصوص شبهایی
که کشیک داشــتم برای این که خوابم نبره سیگار میکشیدم
این دیگه شــد .عادتم البته خواب رو از سرم می پروند اما نفس
تنگی گرفتم ،کم حوصله شــده بودم  ،عصبی شده بودم .وقتی
بازنشسته شــدم تصمیم گرفتم دیگه سیگار نکشم .یه روز تو
خونه پاکت سیگارم رو له کردم و گفتم من دیگه از امروز سیگار
نمی کشم.
االن سالم و سرحالم» و لبحند به لب رو به پسر گفت«:حاضرم
با خودت مسابقهی دو بدم».
پسر و دختر خندیدند ،پیرمرد گفت:
 «اما حکایت پسرم جالب تره».پسر گفت:
 «مگه اون هم سیگار میکشید؟»پیرمرد گفت« -:اون پیپ میکشید».
پسر و دختر با هم گفتند:
 «پیپ؟»پیرمرد سرش را پایین آورد و گفت:
 «بله پیپ ،تو هر مجلســی میرفت ،مهمانی ،عروسی ،شبنشینی محفل دوستانه فورا « پیپش رو از تو جعبه درمیآورد،
روش توتون میریخت و کبریت میکشید بعد هم پک میزد،
اونم چه پکهایی».
پسر گفت «-:حاال هم میکشه؟»
پیرمرد بی توجه به سوال پسر گفت:
 «یه روز حالش به هم خورد ،راحتتر ،سکته کرد».چهره پسر و دحتر درهم رفت پیرمرد گفت:
«سن و سالی هم نداشت .چهل و هشت سالش بود .رگهایقلبش گرفته بود .دکتر گفت ،این نتیجهی کشیدن پیپه .حاال
حالش خوبه .از دود سیگار و قلیون و این چیزها هم بدش میاد».
به پسر و دختر نگاه کرد و گفت:
«خواهر برادرین یا زن و شوهر؟»پسر گفت «-:نامزدیم».
پیرمرد گفت «زندگی خوبی داشته باشید اما حرفهایی که زدم
یادتون نره» و ازجا بلند شد.

