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وقتی فکر میکنی همه چیز تمام شدهاست!

شهری که متخصصان ژنتیک را متعجبکرده است

مریم ملی| روزنامه نگار

فاطمه قاسمی | مترجم

اهالی این منطقه رقم زدهاست .این مرد متهم اصلی
این داســتان از نظر اهالی اســت .منگله ،یک پزشک
نازی بود که آزمایشــی روی دوقلوهــا در اردوگاه کار
اجباری آلمان در آشــویتس انجام مــیداد .او وظیفه
داشــت با انجــام آزمایشهایــی راز تولــد دوقلوها را
کشــف کند تا آدولف هیتلر بتواند از آن برای افزایش
مصنوعی جمعیت اســتفاده کنــد .این فرد در ســال
 1960بهعنوان دام پزشک به این شهر سفر میکند
تا بتواند آزمایشهای پزشــکی ترســناک خــود را که
در طــول جنــگ جهانی دوم بســیار مشــهور شــده و
نیمهکاره ماندهبــود ،ادامــه دهد .گویا این پزشــک،
غیــر از تحقیــق ،از طرف هیتلــر مامور بودهاســت که
نــژاد آریایی را گســترش دهــد .محلیهــا مدعیاند
که او به زنــان داروهایی میداده کــه نتیجهاش تولد
بیش از حد دوقلوها بودهاست که تا این زمان همچنان

ادامه دارد .نظریه عجیب دیگری که بین اهالی دهان
به دهان میشود ،وجود مادهای اسرارآمیز در آب این
منطقه اســت که به دوقلوزایی منجر میشــود .البته
برای این داســتان هیچ مــدرک علمی وجــود ندارد.
به گفته «اورسال ماته» پزشــک ژنتیک ،آزمایشهای
دی.ان.ای که از سال  2009روی  30خانواد ه انجام
شدهاســت ،وجود نوعی ژن خــاص را در زنان دارای
فرزنــدان دوقلو ثابت کردهاســت .اورســا طبق این
آزمایشها ادعا میکند که دوقلوزایی خیلی پیش از
دوران منگله وجود داشتهاست و هرگونه دخالت او در
ژن این اهالی را رد میکند .کسی چه میداند؟ شاید
گذشت زمان دوباره افسانه پزشک آلمانی را تایید کند
یا روزی دانشمندان با تحقیقات بیشتر ،راز دوقلوزایی
را با پشتوانههای علمی قویتری کشف کنند.

بالتازار

مریم ملی| روزنامه نگار

شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که
لباس محبوبتــان بعد ازپهن شــدن روی
طنــاب و ماندن زیــر آفتاب  ،رنــگ و رویش
بــرود و حتی کهنــه به نظــر برســد .اولش
ذهــن آدم مــیرود ســمت اینکــه مگــر
لباسهای مــا نعناع یــا آلو و توت هســتند
که در آفتاب پهنشــان کردهاند تا خشــک
بشــوند؟ خب مگر لباس توی سایه خشک
نمیشــود؟ اگــر ایــن ســوال را از مادرها و
مادربزرگهــا بپرســید قطعــا میگوینــد
«آفتــاب میکروبهــای لبــاس را از بیــن
میبرد و بهتر است تا جای ممکن پوشاک
را زیر نور خورشــید قــرار بدهیــم» اما واقعا
آفتاب بــا لباسهای خیس مــا چه میکند
که رنگشــان میپرد؟ نور خورشید باعث
میشود مولکولهای رنگ با مولکولهای
اکســیژن ترکیب بشــوند و مــاده بیرنگی
را تشــکیل بدهنــد؛ بــه ایــن واکنشهای

منابع :دانستنیها ،استیمایت ،تلگراف

دیــدن یک جفــت دوقلــو در خیابــان کــه لباسهای
همشکل پوشــیدهاند ،احتماال برای خیلیها جالب
اســت مگر ســاکنان «کاندیدو» .اهالی این شهر ،هر
روز حتما یک ســری دوقلو را میبینند که در کنار هم
درحال قدم زدن هســتند .چندان دل ِخوشی هم از
این قضیه ندارند چون این همه دوقلو مشکالت زیادی
را به خصوص در مدرســهها و برای معلمهــا به وجود
آورده انــد .کاندیدو در برزیل قرار دارد و شــهرتش به
تعداد زیاد دوقلوهایش است؛ چیزی حدود 10برابر
میانگین جهانی700 .نفر از جمعیت شش هزارتایی
این شهر ،دوقلو هستند .تا اینجا هنوز نکته غیرعادی
و عجیبی وجود ندارد اما باید بدانید کشف دلیل این
ماجرا ،سالهاســت که متخصصان ژنتیک را درگیر
کردهاست.آنهابهدنبالیافتنپاسخیمنطقیبرای
این پدیده هستند ،محلیها داستانهای غیرعلمی
خودشــان را تعریف میکنند و این وســط دوقلوزایی
در این شــهر به جاذب ه گردشــگری تبدیل شدهاست.
چشــمهای آبی و موهای طالیی دوقلوها یادآور نژاد
آریایی-آلمانی اســت و نکته عجیب دیگری که ذهن
محققان را به خود مشــغول کردهاســت؛ شــهری که
ظاهر افرادش شبیه آلمانیهاست ،در دل برزیل جا
خوش کرده! آیا برای افزایش این نژاد در این منطقه
اقدامات عمدی انجام گرفتهاســت؟ اینجاســت که
بــازار شــایعههای محلــی داغ و قصههــای عجیــب،
شنیدنی میشود .گفته میشود مردی که به او لقب
«فرشــته مرگ» دادهاند ،یعنی دکتر «جوزف منگله»
در یک دســتکاری ژنتیکی چنین سرنوشتی را برای

شــیمیایی که با کمک نور خورشــید انجام
میشــوند واکنــش فوتوشــیمیایی گفتــه
میشــود .جالب اینجاســت که اگر دقت
کنید فقــط لباسهای خیس نیســتند که
در آفتاب تغییر رنگ میدهند بلکه وسایل
پالستیکی،خودروهاوچادرهایمسافرتی
هم زیر نــور خورشــید رنگشــان میپرد.
برای همین است که در فضاهای باز برای
خودروها ،پارکینگهای سقفدار درست
میکنند چون حتی خودروها هــم زیر نور
آفتــاب تغییــر رنــگ میدهند .هــر چقدر
رنگ لباسها تیرهتر باشــد احتمال تغییر
رنگشان هم بیشتر است .رنگهای تیره
بیشــتر از بقیه رنگها نــور خورشــید را به
خودشــان جذب میکنند و خب به همین
دلیل زودتر درگیر واکنش فوتوشــیمیایی
میشوند .حتما شنیدهاید که میگویند در
تابستان بیشتر رنگهای روشن بپوشید تا
نور آفتاب جذب لباستان نشود و در نتیجه
از گرما هالک نشوید.

اولینمعلمموسیقیاشپدرشبودواینباعثمیشدهمه
فکر کنند خب پس لودویگ در آرامش کامل و خیال راحت
تویخانهشــاننشســتهوپدرشدروقتهــایآزادشبهاو
موسیقییادمیدهدولیقضیهبهاینسادگینبود.پدرش
معموالحالعادینداشتوفکرمیکردبایدازلودویگیک
موسیقیدانبزرگدرحدواندازههایموتزارتبسازد.اگر
پسرشحوصلهنداشتیانتهارادرستیادنمیگرفتآن
قدر کتکش مــیزد تا بهتر بنوازد .لودویگ بتهوون عاشــق
موسیقیبودومیدانستکههیچکاریبهاندازهموسیقی
خوشــحالاشنمیکنــدولــیزورواجبــارپــدرکالفهاش
کردهبود .پــدرش اوایل مجبورش میکــرد در مهمانیها و
نهابنوازدوپولیراکهمردمبــهاومیدادند،خودش
جشــ 
جمعمیکرد.سالهاینوجوانیاشوضعکمیبهترشد،
حاالخیلیهااورا میشناختندوبرایهنروتواناییاشپول
خوبیمیدادند.آهنگهاییکهدرسالهایجوانینواخت
آنقدر معروف شــد که نامش در دنیا پیچید .تازه افتادهبود
روی دو ِر ســاخت سمفونیهای شــاهکار که احساس کرد
گاهیصداینتهارادرســتنمیشنود.صداهایداخل
سالنوحتیصدایخودشرابهسختیمیفهمید.پزشکان
بهاوگفتندبهمرورناشــنوامیشود.روزهایکودکیاشتا
 45سالگی با صدای نتها و حرکت انگشتانش روی پیانو

گذشتهوحاالقراربودجهاناطرافشتاآخرعمرساکتشود.
اولشفکرکرد«دیگرتمامشد.مگرمیشودبدونشنیدن،
موسیقیدرستوحسابیبنوازی؟»ولیامروزمیدانیمکه
لودویگبهترینآثارشرادرهمانسالهایناشنواییاش
نواخت،بدونشنیدنصداینتهایپیان ووفقطباتکیهبر
تجرب ه اندوخته ســالهای قبل .میگویند روزهای پیش از
ناشــنواییاشوقتیبــا«گوته»درکوچهایقــدممیزدند،
اشــرافپشتسرشانرسیدندومیخواســتندازکوچهرد
نها
بشــوند .گوته به بتهوون میگوید بیا کنار برویم تا اول آ 
یگوید ارزش هنرمند
عبور کنند .لودویگ با عصبانیــت م 
بیشــترازاشــرافاســت،آنهابایدکنارروندوبهمااحترام
بگذارند .گوته کنار میایستد و کالهش را به نشانه احترام
برمــیدارد ولی بتهــوون جلوتر از اشــراف
حرکتمیکندوبهانتهایکوچه
میرســد .اشــراف با دیدن
لودویگکنارمیایـستنـد
وادایاحتراممیکنند.
همیــن اســت کــه
میگوینــد بتهــوون
هیچوقــت در خدمت
طبقه ثروتمند نبود و با
آنها مثل مــردم عادی
برخوردمیکرد.

سیگنال

مگرماچهکارکردیمکهبالکشدیم؟
« »Action Blockedپیغامی در اینســتاگرام است که این
روزها بعضیها را درگیر خودش کردهاست .ممکن است
شمایادوستانتانهمدرگیراینماجراشدهباشیدوندانید
دکمه «غلط کردمش» کجاســت.اول باید بدانیم چه شــد
که اینطور شــد .خب البد کاری کرد هاید که اینســتاگرام
عصبانی شــده! مثال یک روز نشســتهاید پای اینستاگرام
و شــروع کرد هاید به فالو کردن آدمهای مختلــف به تعداد
زیاد یــا مثــا در طول زمانــی کوتاه ،پســتهای زیــادی را
الیک کردهاید .همه اینها باعث میشود اینستاگرام شما
را به عنوان یک روبات شناســایی کند و بگوید این رفتارت
آدمیــزادی نبوده پــس بالک میشــوی .اگر میــزان فالو و
آنفالوکردنهایتــان در مــدت زمانــی کوتاه ،زیاد اســت یا
واقعا از روباتهای مختلف برای افزایش فالوئر یا کامنت و
الیک اســتفاده میکنید حواستان را جمع کنید؛ همین
روزهاست که مورد خشم اینستاگرام قرار بگیرید .بهترین

تر
فند

راهــکار بــرای زمانی کــه به دلیــل فعالیــت خاصی بالک
شــدهاید این اســت کــه 24تا 48ســاعت هیــچ فعالیتی
نداشتهباشــید .اگر از برنامه دیگری برای افزایش فالوئر و
الیکهایتاناستفادهمیکنیدوقتشرسیدهکهبهسرعت
پاکشکنید.اگرهمواقعاهیچکاراشتباهیانجامندادهاید،
مشکلرابهاینستاگرامگزارشکنیدتاحسابکاربریتان
رابررسیکند.برایاینکارگزینه«سهنقطه»راازباالسمت
راست پروفایل در گوشــیهای اندروید یا گزینه تنظیمات
در آیفون را انتخــاب کنید .گزینــه «»Report a Problem
راانتخابکنیدومشکلرابرایاینستاگرامتوضیحبدهید.
حاال باید صبر کنید تا نتیجه اعالم بشــود .وقتی حســاب
کاربریتاندراینستاگرامبهحالتطبیعیبرگرددبایدجدا
حواستانراجمعکنیدتادوباره«اکشنبالک»نشویدچون
اگرچندبارایناتفاقبیفتدممکناستکلپروفایلتاندر
اینستاگرام بستهشود.

کمیک
متن و اجرا:
صابری  -مرادی

وقتی چیزی گم میکنیم

مامانخانم!
میشهبگین
تیشرتسبزمنکه
عکسکریسرونالدو
دارهکجاست؟
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بلهمیشه.
تنته!خدایامنو
بکش،راحتشماز
دستاین!

مامانجونم!
شماهدفونبلوتوثیمنو
جمعکردین؟
پیداشنمیکنم

آره خوردمش!
خبچشمتروباز
کن.رویمیزته!

چراهرچیدنبالش
هستیمنیستاماتامامانمیاد
هست؟

بایدیهتلهبذاریم.
مثالاینمبلروببریم
تبوم!
پش 

مامان!
بیامبلجلویتلویزیون
گمشده!

مبلبهاینگندهایرو
نمیبینین؟
مردمبچهدارن،منمبچهدارم!

