
محقق ژنوم انسان از کشور سوئد در کانون توجه جهانیان؛

»سوانت پابو« برنده نوبل پزشکی شد
»توماس پرلمن« دبیر کمیته نوبل نام برنده جایزه 
نوبــل پزشــکی ۲۰۲۲میادی را اعــام کرد. این 
جایزه به »ســوانت پابو« رای اکتشافاتی مربوط به 
ژنوم انسان های منقرض شده و تکامل انسان تعلق 
گرفت. سوانته پبو  متخصص ژنتیک سوئدی است 
کــه در زمینه ژنتیک تکاملی تخصــص دارد. او به 
عنوان یکــی از بنیانگذاران دیرینه شناســی، روی 
ژنوم نئاندرتال تحقیقاتی انجام داده است. در مراسم 
معرفی برندگان نوبل ۲۰۲۲ که دوشــنبه، ۱۱ مهر 
)ســوم اکتبر( در ســاعت ۱۳ و پنج دقیقه به وقت 
تهران آغاز شد، نام »ســوانت پابو« به عنوان برنده 
جایزه نوبل پزشکی اعام شد. »سوانت پابو« در ۲۰ 
آوریل ۱۹۵۵ )۳۰ فروردین ۱۳۳۴( در سوئد متولد 
شد. وی زیست شــناس و متخصص ژنتیک تکاملی 
اســت. پدرش »سونی برگستروم« به همراه »بنگت 
اینگمار«،»ساموئلســون« و»جان آر. وین« در سال 
۱۹۸۲ برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شد. 
مادر او، کارین پابو اهل اســتونی است.  پابو از سال 
۱۹۹۷ میــادی مدیر دپارتمان ژنتیک مؤسســه 
انسان شناســی تکاملی ماکس پانــک آلمان بوده 
 است. وی با تحقیقات پیشــگامانه اش به اطاعاتی 
دست یافت که در ظاهر ناممکن بود؛ توالی یابی ژنوم 
انسان نئاندرتال، یکی از خویشاوندان منقرض شده 
انسان های امروزی. او کشــف هیجان انگیز دیگری 
نیز انجام داد؛ کشــف یک هومینین )انسان تبار( به 
نام دنیُسوا )Denisova( که در گذشته ناشناخته 
بود. نکته مهم این اســت که پابــو دریافت انتقال 

ژن از ایــن هومینین هــای منقرض شــده به هومو 
ساپینس )انسان خردمند، گونه ای از سرده انسان(، 
در پی مهاجرت به خــارج از آفریقا حدود ۷۰ هزار 
ســال پیش رخ داده اســت. این روند کهن ژن ها با 
انســان های امروزی ارتباط فیزیولوژیکی دارد؛ مثًا 
بر نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن ما به عفونت ها 
تأثیر می گذارد. سال گذشته نیز »دیوید جولیوس« 
و »آردم پتپوشــن« به دلیل »اکتشاف گیرنده های 
دمایی و لمســی« به صورت مشــترک جایزه نوبل 
فیزیولوژی یا پزشــکی را از آن خود کردند. جایزه 
نوبل فیزیولوژی یا پزشکی یکی از جوایز نوبل است 
که هر ســال از سوی مؤسســه کارولینسکا، یکی 
از دانشــگاه های بزرگ علوم پزشــکی اروپا واقع در 
شهر اســتکهلم سوئد، اعطا می شــود. این مؤسسه 
دارای امتیاز انحصاری اعطای جایزه نوبل در رشته 

باستان شناسان موفق به کشف یک شهر باستانی در ترکیه شده اند. قدمت فیزیولوژی و پزشکی است.
این شــهرک به ۸هزار ســال پیش بر می گردد و عجایب زیادی دارد که در 
ادامه می بینیم. باستان شناسان موفق به کشف یک شهر باستانی در ترکیه 
شده اند. قدمت این شهرک به ۸هزار سال پیش بر می گردد و عجایب زیادی 
دارد. باستان شناسان دانشگاه آدام میکی ویز در حال حفاری شهرک بزرگی 
در شهر باستانی چاتال هویوک واقع در لبه دشت قونیه و نزدیکی این استان 
هســتند. چاتال هویوک با جمعیتی بین ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰نفر و در اجتماعی 
مساوات طلب و برابری خواه پدیدار شد. این شهرک متشکل از خانه های مربع 
مانند آجری و گلی اســت و در یک توده سلولی طراحی شده و مساحتی به 
وسعت ۳۴جریب را پوشش می دهد. )هر جریب مساوی با ۴.۴۴۶متر مربع 
اســت( خوشه بندی متراکم در طراحی شــهرک مذکور به این معنی است 
که فضایی برای خیابان ها یا کوچه ها وجود نداشــته، در عوض، دسترسی به 
بسیاری از خانه ها و رفت و آمدهای کلی، ساکنان را ملزم می کرده تا یکسری 
از نردبان ها را طوری به پشت بام بعدی تکیه دهند که به ورودی واقع در سطح 
پشت بام بعدی برسند. باستان شناسان، تحت نظارت و سرپرستی پروفسور 
»آرکادیوس مارسینیاک« در حال حفاری یک سازه خشتی در حاشیه شرقی 
این ســکونت گاه هستند که قدمت آن به بیش از ۸۰۰۰سال پیش می رسد. 
پروفسور مارسینیاک راجع به این سازه توضیح داده:» این ساختمان بسیار 
بزرگتر از ساخت و سازهای مســکونی و معمول آن دوره به شمار می رفت. 
نقشه خانه ها مربعی و مساحت آن ۳۰متر مربع بود.تمام سطح سازه توسط 
دوازده سکوی سفالی پوشانده شده که محققان معتقدند ممکن است بقایای 
دفن شــده انسان در خود سازه وجود داشته باشد. در لبه یکی از سکوها دو 
ستون مسطح وجود دارد که از آنها به عنوان یک عنصر معماری برای ستون 

نگهدارنده استفاده می شــده است. همچنین دو طرف هر ستون با چشم و 
اســتخوان پیشانی گاو تزئین شده است. به گفته پروفسور مارسینیاک، این 
سازه از نظر عملکرد و کارایی مسکونی نبوده، بلکه کاوش ها نشان می دهد که 
از آن به عنوان سالن اجتماعات یا محل تجمع افرادی که در شهرک زندگی 
می کرده اند، اســتفاده می شده اســت. همچنین آتشدان مرکز سالن حاکی 
از این اســت که آنجا محلی برای تجمع بوده است.« پروفسور مارسینیاک 
می گوید:»می دانیم که این ساختمان زمانی مورد استفاده قرار می گرفته که 
دیگر جمعیت چندین هزار نفری چاتال هویوک وجود نداشته است. در آن 
زمان ساکنان پراکنده زندگی می کردند و به محل نیاکان خود برگشته بودند. 

همچنین برخی از آن ها افتخار دفن شدن در آنجا را تجربه کردند.«

کشف یک شهر باستانی با قدمت ۸هزار سال در ترکیه

احمد مددی مدیر ورزشگاه آزادی از مدیریت این مجموعه برکنار شد و علی 
رضا فاضلی طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی سرپرست ورزشگاه آزادی شد. احمد مددی که ۶مهر سال گذشته 
با حکم علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی مدیریت ورزشگاه آزادی را برعهده گرفته بود، امروز دوشنبه ۱۱مهر 

از این سمت برکنار شد و علی رضا فاضلی مدیر امور اداری و تدارکات شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سرپرست جدید ورزشگاه آزادی شد. گفته 
می شود قطعی روز گذشته برق به مدت نیم ساعت قبل از بازی پرسپولیس 
و تراکتــور و عقب افتادن زمان برگزاری بازی، در برکناری احمد مددی از 
سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدای اماکن ورزشی بی تاثیر نبوده است.

پس از تاخیر نیم ساعته در آغاز بازی پرسپولیس - تراکتور؛

مدیر ورزشگاه آزادی برکنار شد

چه می توانم بگویم، آدم باید دمکرات باشــد. 
زن دکتر که می گیری باید پای لرزشش هم 
بنشینی. خانم دکتر»باران« سگش را به من 
داده و می گویــد: »غذای مانــده بهش نده، 
ســرش داد نکش، اونو تو بغل بگیر، نوازشش 
کن، ببرش حمام، تروخشــکش کن، پوزبند 
بهش نزن، گناه داره.«این ها را هرروز می گوید 
که یادم نرود. دیشــب ساعت دو به دولت سرا 
آمده می گوید:»به من نزدیک مشو فکر کنم 
کرونــا گرفته ام؛ ببین اصــًا مدتی برو پیش 
مامانت تا خبرت کنم.« فوری در را می بندم و 
درمی روم. ماشین را که روشن می کنم، بوی 
غذای ســگ حالم را به هم می زند. حاال هم 
باید پیش مادرم بروم هی غر بزند که تو کی 
بچه دار می شوی؟ مرد حسابی االن چهل ونه 
ســالت شــده کی می خوای بچه دار شوی؟« 
برو بابا نفســت از جای گرمی بلند می شــه، 
اگر اســم بچه بیاورم، »باران«سیل می شود 
و ایل وتبــارم را با خــودش می برد. می گوید: 
»عزیز دلم، چطوری می توانم بچه دار شــوم، 
بچه دار شدن یعنی بیمارستان تعطیل، یعنی 
من این قدر درس خوانده ام، پزشک متخصص 
شدم که صبح تا شــب بیایم گه و ریق بچه 
را بشــورم، جیغ و ویقش را بشنوم و... تو اگر 
بچه می خوای، برو سر کوچه،االن مهدکودک 
و مدرسه ابتدایی باز می شود، برو به اونا نگاه 
کن، برو حال کن، اگه مامانت بچه می خواهد 
برو یه بچه  از مراکز ایتام بگیر بنداز تو بغلش. 
یادت رفتــه بهم می گفتی یک مــوی تو را 
به عالمــی ندهم، فقط بگــذار نگاهت کنم. 
یادت رفته می گفتی: »آبشــار گیســوانت را/
مخمل ســرخ لبانت را/شعر شفاف نگاهت را/

بی تو بــودن هم عذابی بود/بــا تو بودن هم 
عذابی بود...«من هنوز حفظمه، زن پزشــک 
می خواهــی، زن خوشــگل می خواهی، زن 
جنتلمن و پــول دار می خواهی، زن انســان 
می خواهی، باید تاوانــش را بدهی. من االن 

دو شــیفت کار می کنم، اگــر نکنم چطوری 
وام آپارتمــان را بپردازم؟ چطوری ماشــین 
بخرم؟ همین دیروز آن ماشــین شاسی بلند 
چینی ام وســط خیابان خاموش شــد. باید 
یک ماشــین بهتر بخرم.تو هــم که مفلس 
فی حبیب اهلل هستی، شپش توی جیبت معلق 
می زند، هرچه گفتم انتشــارات و کار کتاب و 
ویراستاری را ول کن، برو مغازه فست فودی 
بزن،  برو جگرکی بزن،  برو کباب بفروش، توی 

کتت نرفت که نرفت.«
خانم باران از بس بــا ارباب رجوع و آدم های 
الت ولوت حرف می زند، لحنش عوض شــده، 
یــک ماه پیش خــرد و خراب بــه خانه آمد 
که قوم و قبیلــه مردی که زیر عمل جان به 
جان آفرین تســلیم کرد با چوب و چماق به 
بیمارســتان حمله کردند و تمام شیشه های 
طبقه دوم را شکســتند، دنبال من و پزشک 
جراح می گشــتند. اگر ما تــوی توالت قایم 
نشــده بودیم االن تیکه بزرگ مان گوش مان 
بود.»فدای خانه  دربســته ات شــوم مادر/به 
هر طرف که نگاه می کنم زمســتان اســت.« 
خیلی عصبانی بود، شــام نخــورد، فردا هم 
بیمارستان نرفت، پس فردا روی صندلی عقب 
ماشین خوابید، می ترسید که ایل وتبار شیخ 
پشــم الدین در کمین او نشسته باشند. این 
حرف هــا را که به مــادر زدم، گفت:»ول کن 
مــادر! زن که قحط نیســت، اصًا همین جا 
باش با پرســتار من ازدواج کــن، او چیزی 
نمی خواهد، شــوهر می خواهد و یک بچه و 
یکســر اســتراحت، تو هم برو به کتاب هایت 

برس.«
بــه مادر گفتم: »تو باران را نمی شناســی، از 
شوهر سابقش شکار هست، همه  داروندارش 
را باال کشید و با معشــوقه اش فرار کرد، اگر 
مهریه مرا به اجرا بگذارد، باید سی سال توی 
زندان آب خنک بخورم.« مادر کوتاه نمی آمد، 
می گفت: »بهش نگو، زن دیگری بگیر، دولت 
هــم از تو حمایت می کند. این فاطی برای تو 
تنبان نمی شــود، او یک موی سگش را به تو 

نمی دهد.« 
رفتم با پرســتار مادر توی پــارک، »باران« 
هم با ســگش آنجا بود، مــا را دید و به روی 

خودش نیــاورد. چند روز بعــد احضاریه از 
دادگاه آمد.»بــاران« کوتــاه نمی آمد. مهریه 
می خواســت، طاق می خواســت، می گفت: 
»حیف آن همــه خدمت به تو کــردم، چند 
بار مفت و مجانی عملــت کردم همه  فک و 
فامیلت را مجانی ساپورت کردم، حاال با یک 
دختر توپول روبه روی من رژه می روی؟ کاری 
بر سرت بیاورم که مرغان هوا به حالت گریه 
کننــد. اصًا مردها همه این جوری اند؛ طبایع 
جنســی متفاوتی با زن ها دارند. آن یکی هم 
مثــل تو بود. تــف تو ذات پســتت!« هرچه 
قسم و آیه آوردم و گفتم: »همه شب نهاده ام 
سر، چو ســگان بر آستانت/که رقیب درنیاید 
بــه بهانه گدایــی.« توی کتــش نرفت و در 
جواب شعر ســعدی برایم شعر موالنا خواند: 
»غرض هــا را تیره دارد دوســتی را/ غرض ها 
را چــرا ازدل نرانیم.../ســگی بگــذار ما هم 
مردمانیم.«می گفت: »مولوی نباید به ســگ 
توهین می کرد، وقتی قله تان این گونه به سگ 
می نگرد وای به حال افــراد عادی و کثافتی 
مثــل تو.«مولوی باید می گفت: »آدمی بگذار 
ما هم چون سگانیم.« فکر نمی کردم »باران« 
این گونه ببــارد، کی بود می گفت  :»زیر باران 
بایــد با زن رفت و زیر بــاران باید خوابید، نه 
یک چیز دیگر بود، یادم رفت، یادم رفت، یادم 
هست ...« واقعا در مرداد باران می آمد، باران 
توی ماشین، مقابلم ایستاد، داد می زد بدبخت 
می میری، بپر توی ماشین، فکر کنم دیگر آدم 

شده ای . . .
گفتم: »باران جان! ســگ شده ام، چند شب 
چو سگان بر آستانت سر نهادم، مرا بخشیدی. 
داســتان ویس و رامین را خواند و ماه اسفند 
و بنفشــه ها و خیانت رامین. رامین ســه روز 
توی برف پشــت کلبه ویس با اســبش زار 
می زد، شیهه می کشید تا ویس او را بخشید. 
باران گفت: »انگار دو خرما توی چشــمانش 
کار گذاشــته اند نگاه کن، ایــن دختر نامش 
»شــادان« اســت. پدر و مــادرش، در ازای 
مهریــه ای که به من دادی، این بچه را به من 
بخشــیدند. این شناسنامه و این نام پدر، این 
»باران« مادر، یک ســال و دو ماه سن دارد، 

سگ من هم او را خیلی دوست دارد.»

 همه شب نهاده ام سر ...

   فیض شریفی  
   داستان نویس

میراث

حاشیه ورزش 

 چهره

روزی که جنگ کریمه بین عثمانی و روسیه آغاز شد 
کشــمکش میان روســیه و غرب بر سر مناطق نفوذ 
سابقه بســیار طوالنی دارد.جنگ ِکریمه به نبردهای 
اکتبر ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۶ گفته می شود که میان 
امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، انگلیس، 
پادشــاهی ســاردینیا و امپراتوری عثمانی از سوی 
دیگــر رخ داد. نیکای اول تزار روســیه بدون توجه 
به سیاست های بریتانیا و فرانسه نسبت به امپراتوری 
عثمانی به ناوگان خود دســتور داد تا ناوگان دریایی 
عثمانی را در دریای سیاه نابود کند، آنگاه او ایالت های 
رومانیایــی امپراتوری عثمانی را تصرف کرد. ناپلئون 
ســوم امپراتور فرانسه و دولت ملکه ویکتوریا بریتانیا 
با سلطان عثمانی هم دردی کرده و برای نخستین بار 
از گذشته های بســیار دور در یک جنگ علیه کشور 
ثالث با یکدیگر متحد شــدند و ناوگان دریایی خود 
را برای کمک به ســلطان عثمانی به دریای ســیاه 
اعزام کردند. ناوگان دریایی فرانســه و بریتانیا ابتدا 
در ســواحل رودخانه آلما بر قوای روسیه پیروز شده 
و ســپس شهر سواســتوپول که یک قلعه مستحکم 
نظامی بود را در روز ۲۶سپتامبر سال ۱۸۵۴میادی 
در شبه جزیره کریمه محاصره کردند. این جنگ که 
بیش از دو ســال به طول انجامید با شکست سنگین 
امپراتوری روسیه خاتمه یافت و روسیه ناگزیر گردید 
از ادعاهای ارضی خود بر امپراتوری عثمانی دســت 
بردارد. تزار روسیه و سلطان عثمانی توافق کردند که 
اقدام به تشکیل هیچ گونه نیروی دریایی یا زرادخانه 
نظامی در کناره دریای سیاه نکند. این جنگ به بهانه 
یک اختاف مذهبی ناچیز در فلســطین شروع شد. 
اختــاف بین راهبان کاتولیــک رومی و ارتودوکس 
یونانی که بر ســر مناسک معابد مقدس در اورشلیم 
جدل می کردند ســبب به وجود آمدن جنگ کریمه 
شد. روســیه به  این علت به کریمه حمله کرد که در 
ماه های ســرد زمســتان به دریا دسترسی نداشت و 
یخ زدن آب جلوی فعالیت های دریایی این کشــور 
را می گرفت. به همین دلیل به دنبال دسترســی به 
آب هــای گرم بود تــا بتواند در تمام طول ســال با 
بقیه نقــاط دنیا تجارت کند. از طرفی بریتانیا حافظ 
عثمانی بود چرا که سلطان مهار تنگه ها را در دست 
داشت تا روسیه نتواند تهدیدی برای نیروی دریایی، 
تجــارت و امنیت بریتانیا باشــد. در این بحرانی که 
بین روســیه و عثمانــی به وجود آمــد ناپلئون هم 
برای جلب حمایت کاتولیک ها در فرانســه و منافع 
سیاســی اتحاد با بریتانیا برای اســتحکام  بخشیدن 
موقعیت خود در فرانســه وارد جنگ شــد. درنتیجه 
با حمله روســیه به عثمانی، بریتانیا و فرانســه برای 
حمایت از ترک ها وارد جنگ شــدند. در این جنگ 
ارتش فرانســه حرفه ای تریــن و باتجربه ترین نیروی 
جنگ کریمه بود در بحبوحه نبرد کشــورها متوجه 
شــدند که ازلحاظ نظامی و تاکتیکی عقب مانده اند. 
یکی از مشکاتی که ارتش بریتانیا با آن دست وپنجه 
نــرم می کرد خدمه پزشــکی فاقد پرســتار زن بود. 
انگلســتان آن زمان زنان پرستار را هم رده فاحشه ها 
می دانســت و اجازه نمی داد چنین زنانی سربازان را 
وسوسه کنند درصورتی که روس ها و ترک ها مشکلی 

باخدمه پرســتار زن در ارتش نداشتند. باآنکه ارتش 
ترک هــا درنبــردی روس ها را شکســت داده بود و 
متفقیــن هنوز به هیــچ نتیجه ای نرســیده بودند، 
بریتانیایی ها و فرانســوی ها هر دو در حقیر شمردن 
ارتش عثمانی اشتراک نظر داشتند. بیشترین تلفاتی 
که در جنگ وجود داشــت نبــود امکانات درمانی و 
فرماندهی اشتباه نیروها بود، نه تاکتیک های جنگی 
و نظامــی. روس ها ازلحاظ ســاح عقب مانده بودند 
و فقــط به ارتش چند برابری خــود می بالیدند ولی 
ارتش متفقین با تعداد کم و با آتش دقیق مسلســل 
از نزدیک نیروهای روس را هدف می گرفتند. عقیده 
انگلســتان در مورد پرســتاران بعد از سال ها تاش 
توسط پرستار زنی بنام »فلورانس نایتینگل« به مرور 
تغییر کرد. او کــه یک زن از طبقه مرفه بود باوجود 
اعتراض های خانواده در خاک اروپا تعلیم پرســتاری 
دیده بود و به صورت داوطلب برای درمان ســربازان 
جنگ به کریمه رفت و راه پیشرفتی برای پرستاران 
زن در انگلســتان گشــود. در محاصره سواستوپول 
حدود ۱۲۰هزار نیروی روس داخل این استحکامات 
اســیر بودند و بعد از قطع کــردن خط تأمین منابع 
توســط متفقین دولت روسیه دیگر توان سیر کردن 
ارتشش را نداشت. بعد از مرگ تزار نیکوالی پسرش 
الکساندر دوم جانشینش شد. وی که کمتر از پدرش 
اهل جنگ بود، متفقین امیدوار بودند که به دســتور 
او نیروهای روس اســتحکامات سواستوپول را تخلیه 
کنند. نیروی های روس بعد از نبردی که باعث از بین 
رفتن ۵هزار نفر از نیروهایشان شد سواستوپول را رها 
کردند. در پایان این جنگ که روسیه شکست خورد 
معاهده پاریس امضا شدکه در آن استقال عثمانی را 
تضمین می کرد و دیگر روسیه بر دریای سیاه تسلط 
نداشــت و خطری بــرای منافع بریتانیــا در دریای 
مدیترانه ایجــاد نمی کرد. این جنــگ ۲۸ماه طول 
کشــید و نزدیک به نیم میلیــون نفر درصحنه های 
جنــگ، بیمارســتان و دریا جان خود را از دســت 
دادند. دوســوم مرگ ومیرها براثر بیماری گرسنگی 
و بی ســرپناهی و طول کشیدن جنگ ها در زمستان 
اتفــاق افتاد.در این جنگ بریتانیــا ۶۹میلیون پوند، 
فرانســه ۹۳میلیون پوند و روسیه ۱۴۲میلیون پوند 
هزینه کردند. با این حال در ســال ۱۸۷۱ با پیروزی 
پروس علیه فرانسه و اتریش، روسیه فرصت پیدا کرد 
تا از معاهده پاریس سرپیچی کند و کشتی های روس 

دوباره در دریای سیاه رفت وآمد کنند.

حافظه تاریخی

خورشید رخا من به کمند تو درم
بارت بکشم به جان و جورت ببرم

گر سیم و زرم خواهی و گر جان و سرم
خود را بفروشم و مرادت بخرم

جزئیات سعدی

چاه اِرت: بعد از َکندن و قراردادن میله مســی به 
عنوان انتقال دهنده برق.

َگَول: برای جلوگیــری از ریزش انباره چاه درون 
آن تعبیه می شود.

مشق کلمات

 کشف شواهدی در مورد 
نخستین ستارگان جهان

ستاره شناسان با اســتفاده از تلسکوپ »جمنای« 
ســعی دارنــد شــواهدی را در مورد نخســتین 
ســتارگانی که در جهان وجود داشته اند، به دست 
آورند. با پیر شدن جهان، نوع ستارگان موجود در 

آن تغییر کرده است. 
عناصر سنگینی مانند آهن در اثر واکنش هایی که 
درون ســتارگان اتفاق می افتند، ایجاد می شوند و 
نهایتا زمانی که سوخت آن ستاره ها تمام می شود 
و به  عنــوان ابرنواختر منفجر می شــوند، عناصر 
ســنگین تر در اطراف پخش می شــوند و در نسل 

بعدی ستاره ها جای می گیرند. 
بنابرایــن با گذشــت زمان، ســتارگان به تدریج 
سطوح باالتری از این عناصر سنگین تر را به دست 
آوردند که ستاره شناســان از آن به عنوان ســطح 
فلزی بودن آنها یاد می کنند.این بدان معناســت 
که اگر می توانستید نخستین ستاره هایی را که در 
زمان جوانی جهان متولد شده اند، ببینید، متوجه 
می شــدید که آنهــا کاما با ســتاره های امروزی 

متفاوت هستند.
 ایــن ســتارگان اولیه کــه به عنــوان جمعیت 
ســتاره ای Population III stars( شــناخته 
می شــوند، زمانی که کیهان کمتر از ۱۰۰میلیون 
ســال داشته است، شــکل گرفته اند و جستجوی 
آنها یکی از اهداف اصلــی تحقیقات نجومی بوده 
است.اکنون، ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ 
جمنای )Gemini( در هاوایی ممکن است برای 
نخستین بار بقایای این ستارگان اولیه را شناسایی 

کرده باشند. 
آنها یک اختروش بسیار دور، مرکز درخشان یک 
کهکشــان را مورد بررســی قرار دادند و ترکیب 
شــیمیایی ابرهای اطراف آن را مشــاهده کردند. 
ستاره شناسان دریافتند که این ترکیب غیرعادی 
است و نسبت آهن به منیزیم بسیار باالیی دارد. 

این موضوع نشان می دهد که این ماده می تواند از 
یک ستاره اولیه تشــکیل شده باشد که رویدادی 
Pair-(»شــگرف به نام »ابرنواختر ناپایدار جفتی

instability supernova( را تجربــه کــرده 
است. این نوع نظری از ابرنواختر، بسیار قوی است 
و می تواند برای ستاره های اولیه و کم  فلز رخ دهد. 
پژوهشگران با جستجوی بقایای این ابرنواخترهای 
خاص، بهترین شانس خود را برای شناسایی مواد 

ستارگان اولیه داشتند. 
یوزورو یوشــی)Yuzuru Yoshii(، پژوهشــگر 
دانشگاه توکیو)UTokyo( گفت: »برای من واضح 
بود که ابرنواختر مورد نظر برای این پژوهش، یک 
ابرنواختر ناپایدار جفتی از یک جمعیت ستاره ای 
است که در آن، کل ستاره بدون بر جای گذاشتن 

هیچ باقی مانده ای منفجر می شود.
 مــن وقتی دریافتــم که یک ابرنواختــر ناپایدار 
جفتی با جرمی حدود ۳۰۰برابر خورشید، نسبتی 
از منیزیــم به آهن را فراهــم می کند که با مقدار 
کم مورد نظر ما برای اختروش مطابقت دارد، هم 
خوشــحال شــدم و هم تا حدودی تعجب کردم.

جستجوی بیشــتر در مورد بقایای ستارگان اولیه 
می تواند به ما کمک کند تا نمونه های بیشــتری 
پیدا کنیم و در مورد چگونگی شکل گیری جهان 

به شکلی که امروز می بینیم، بیشتر بیاموزیم«. 
»تیموتی بیرز« پژوهشگردانشــگاه نوتردام گفت: 
»ما اکنــون می دانیم که باید به دنبال چه چیزی 
باشیم. ما یک مسیر داریم. اگر این اتفاق در اوایل 
کیهان به صورت محلی رخ داده باشد که احتماال 
همین طور است، پس ما باید انتظار داشته باشیم 

که شواهدی در مورد آن پیدا کنیم.«

دنیای علم 

داستانک
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همنشــینی با دوست نما ها تک بیت عبرت آموزی 
دارد: دشمن دوست نما را نتوان داد تمیز/شاخه را 

مرغ چه داند که قفس خواهد شد؟ 
)سید علی موسوی(  

 عمیقاً معتقدم اگه بچه رو ۱۲ســال، هفته ای 
۵روز، روزی )با احتســاب رفت و آمد به مدرسه( 
۸ساعت در روز بذاری جلوی یوتیوب، ویدیوهای 
رندوم، به شرط انگلیسی بودن شون ببینه، خیلی 
آدم باســوادتر و مفیدتــری می شــه تــا این که 
)گراز( بفرستی ش مدرسه.  

  خاصه می گم عزیزان؛ ندونســتن، سرتاســر 
آرامشه. شروِع تماِم فاکت و بدبختیا همونجاست 
کــه از نفهمــی درمیــای و مــی ری به ســمت 
)ُکنِجد( کمال گرایی.  

  پول همه ایده آل هــای آدم رو تغییر می ده. از 
این شغل بدت میاد؟اگه حقوقش سالی ۱۰۰هزار 
دالر بیشــتر باشه چی؟ یار باید قدش ۱۸۰ به باال 
باشــه؟حاال ۱۶۰باشــه و تاجر جواهر چی؟ خونه 
باید حیاط داشــته باشــه؟اگه آپارتمانش متری 
۹۰۰میلیون بود چی؟آدم باید مهربون باشــه؟اگه 

شمر ذی الجوشن بود با یه بوگاتی چی؟ 
)دیکتاتور حانیه(  

مجازستان


