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جستارهای روایی من

فراموشی ،کاله من و این روزهای سپید

علی داریا

جستارنویس

 مــرا تــو را فراموش مــن آدمم تــو ...حاال هرچیز! حاال اگر راســت میگویــی ،بگو چه چیز در
مشتهایم پنهان کردهام؟! شتر؟! نه قبول نیست
تو پاهایش را دیدی! مشــتهایم که جای پنهان
کردن چیزی نداشــت ،آن روزهــای کودکیام را
میگویم ،حاال شــاید گاهی خشــمی در آن نهان
میشود ،هرچند بعد رهایش میکنم ،پرنده که نه
اصــ ً
ا نمیدانم به کجا میگریزد اما میدانم جمع
میشــود ،متراکم ،آه ،ابر ،باران ،گریه شــاید ،گاه
با صدای بلنــد حتی ،های های! بیاوببین! من که
نمیخواهم بار ســنگینی کنم ،همیشه پرندگی و
پرواز و سبکباری را دوست داشتهام ،همه دوست
دارند ،چه عرض کنم ،همه که نه برخی انبار انبوه
مال دنیا میشوند و برخی نیز انبان خشم و نفرت،
این وسط عشق مانده اســت معطل که چه کند،
به کجا بگریزد؟! راســتی بــه دنبال چه میدویم،
نــان؟ نام؟ ننــگ ...چه چیز شــادمان یا غمگین
میســازدمان؟ اگر فراموشــی نبود و خاموشی و
تأمل و اگر ســکوت نبــود و درون فریادی که در
بیرون به گوش نمیرســید و تنها به لبخندی تلخ
میمانســت چه میکردیم .ســپاس خداوندا! به
خاطر آفرینش شگفت و چندالیهات که میتوانیم
خشــم و اندوهشــان را پنهان کنیم ،گریههایمان
را بخندیم و بعد فراموشــی و خاموشــی که این
نیز بگذرد که گذشــته اســت و چــون میگذرد
غمی نیســت که هست مگر میتواند نباشد حتماً
درجایی متراکم میشــود ،ابر میشــود ،باران و
طوفان و سیل و زلزله ...
 من کــه هیچ نفهمیــدم از اینهمه کلمات کهرعدآســا و گاه شاعرانه وزیدن گرفت ،سیالب شد
و رو جانب دریا به امواج خاموشــی و فراموشــی
درغلتید.
 همان بهتر که ندانســتی! که نجوای تلخی بودبرای باد و امواج دریا و خشــمی پنهان و شــعری
ناسروده بغضی ناگشــوده بود در تقابل با کرونا و
همــه زادوولدها و تلخیهایــش و همه رهزنی و
راهزنیهایــش و همه لحظهها و روزها و ماهها و...
که از ما ربود و نزیســتیم زندگی را آنسان که در
شان زندگی و ما بود.

حافظه تاریخی

 دارید از غلبه اندوه و شــادیهای گمشــده درچرخ و پر زمان حرف میزنید؟!
 درســت است ما به تســخیر اندوه درآمدهایم،اندوه ،دغدغه و پریشــانیهای روزمره دارد خوره
زندگی میشود.
 شــاد باشــید خب! چرا به غم و اندوه اینهمهمیدان دادهاید؟! جسارت است میپرسم خود شما!
بلی خود شما ،یا دبیر سرویس و حتی سردبیر اگر
همیــناالن بروید در خیابان و زبانم الل! بشــکن
بزنید ،کسی ایراد میگیرد؟! به نظر من کالهخود
آدمها هم بدجوری در ژســت اندوه غرقشدهاند،
حاال چرا میخندیــد؟! مگر من حرف خندهداری
زدم ،بشکن زدن که عیبی ندارد ،دارد؟!
 عیبــی نــدارد کاله محبوب و ســخنگوی من!موضوع این اســت همینطوری بیدلیل اگر قرار
باشــد به خیابان بروی و بشــکن بزنی خیلی زود
متوجه میشوند مخ مبارک پارسنگ میبرد و سر
از تیمارستان درمیآوری! شادی بهانه میخواهد،
دلیل و منطق ،بستر و زمینه خودش را میخواهد
همانطــور که بســیاری از ما بیخــود و بیدلیل
اندوهگین نشده و نمیشویم.
 چــه بســتری؟! اتفاقــاً دیروز داشــتم یکی ازکتابهای طب ســنتی گیاهی قدیم را که به شعر
هم نوشتهشــده بود میخواندم ترجیح بندش این
بود« :صبح با رقص ز بستر برخیز! قر بده غمزه بیا
عشوه بریز/پایکوبی کن و دستافشانی /شاد زی
یکسره تا بتوانی».
 اوالً ایــن کتاب در تجدید چــاپ باید ویرایشبشــود و برای برخی کلمات حتمــاً مترادفها و
معادلهای مناسب قرار داده شود ثانیاً بخش کمی
از شــادی ارادی و در محدوده تصمیم و مدیریت
فرد در زندگی اســت و بخــش مهمترش نیازمند
دلیــل و وجود زمینههای اجتماعــی ،فرهنگی و
مهمتر از آن اقتصادی است ما نمیتوانیم به کسی
کــه اولویت زندگیاش نان و اجاره خانه و بیکاری
است فرمان بدهیم شاد یا غمگین باشد چه برسد
به اینکه به او بگوییم بشکن هم بزند.
 پس من و کاله قرمز را ببین که چه خوشبینانهو الکیخوش از دریچه بــه برفها نگاه میکردیم
و میگفتیم :چه روزهای ســپیدی و بعد ســعی
میکردیم به دستور آن طبیب سنتی عمل کنیم!
 شما را منعی نیست که در خلوت خویش بشکنبزنید تا ما آدمها بیندیشم بهراستی شادی واقعی
چرا و در کجا پنهانشده است؟!

روزی که دادشاه کشته شد

پــس از  ۱۰مــاه و  17روز تعقيــب و زدوخورد،
باالخــره 21دیماه ( 1336دهــم ژانویه )1958
دادشــاه بلوچ كه ســردبير وقت روزنامه اطالعات
او را «دادشــاه ياغي» مینوشــت كشته شد و دو
زوجه و باقیمانده همدستان وی كه چند نفر بيش
نبودند دستگير شدند!
برای به دام انداختن دادشــاه که یک خردهمالک
ناراضــی و عاصــی از رفتار مأمــوران دولتی بود،
ســرانجام سازمان ژاندارمری کشور به خدعه روی
آورد و متوسل به یک سرشناس محلی شد و قول
داد که اگر دادشاه اسلحه بر زمین بگذارد بخشوده
خواهد شد.
این سرشــناس محلی با دادشــاه تماس گرفت و
به قید ســوگند و با ارســال یک جلد قرآن مجید
و تعهد تأمین ،دادشــاه را برای مذاکره و سازش با
دولت دعوت کرد.
دادشاه تعهد و سوگند آن سرشناس محلی را باور
کرد و با تنی چنــد از همراهان عازم محل دیدار
و مذاکره شــد که ژاندارمها کــه در جریان قضیه
موافقت دادشــاه با مذاکره و ســازش بودند و در
هشــتکوه بر ســر راهش به خانه سرشناس محل
کمیــن کرده بودند ،در پیچ یــک گردنه کوه؛ او،
بــرادرش محمد و دو تن از همدستانشــان را زیر
آتش گلوله گرفتند و کشتند.
در ايــن آخرین زدوخورد ،چنــد ژاندارم نیز جان
خود را از دســت دادند .ماجرا از چهارم فروردين
 1336شروع شده بود.
در ایــن روز دادشــا ِه ناراضی و عصبــی از عمل
مأموران دولتی و بیاعتنایی به شکایات و اعتراض
بــا برادرش محمــد و چند تن ديگــر در نیمهراه
چاهبهار ـ ايرانشــهر و در پیچوخمهای تنگ سرخ
(ســرخه) واقع در منطقه کوهســتانی «االشــار
ـ ســپید کوه» راه را بر خــودرو رئيس منطقهای
«اصل چهار ترومن» در اســتان کرمان بستند که
با همراهانش از ایرانشهر رهسپار چاهبهار (چابهار)
بود.
در این ماجــرا ،کارول (کرول) رئیس  37ســاله

منطقهای اصل چهار ترومن ،ویلســون  35ســاله
همــکار او ،همچنین مترجــم و راننده ایرانی این
گروه کشــته شــدند و بانو آنیتا همسر  35ساله
کرول به اسارت درآمد.
هفت روز بعد از وقوع حادثه ،جســد بانو آنیتا در
چند کیلومتری محل ربوده شدن او به دست آمد
که ضعف ژاندارمری ایران تلقی شــد که نتوانسته
بود در یک فضای محدود و در فرصتى که داشت
مخفیگاه ربایندگان را بیابد.
این رویداد و دنباله آن ماهها از اخبار رسانهها در
سراسر جهان بود.
دولت آمریکا نیز دولت ایران را برای دســتگیری
دادشــاه و اطالع از واقعیت حملــه او به کارکنان
اصل  4زیر فشار قرار داده بود.
آمریکاییان میخواستند بدانند که دادشاه با نقشه
قبلی رئیس اصل  4کرمان را کشــته و یا اینکه به
تصور تعلق اتومبیل به مأموران دولتی ایران.
ژاندارمري ايران همه تالش خود را بکار برد ولی
نتوانست دادشــاه و همدستانش را که از این کوه
به آن کــوه میرفتند در مدتی کوتــاه که انتظار
میرفــت دســتگیر کند[ .مشــابه قضیه بنالدن
در آغاز دهه نخســت قرن  ،21البتــه در ابعادی
کوچکتر].
این وضعیت باعث شده بود که شاه (پهلوی دوم)،
دادن ترفیــع درجه افراد و افســران ژاندارمری را
موکول به دستگیری دادشاه کند.
قضيه یکبــار دیگر و هنگامیکــه آن چند نفر
(دادشــاه و همراهان) بــا تفنگ برنــو (تکتیر)
هواپيمــاي حامــل رئيــس ســتاد ژاندارمري را
ســرنگون و او را كشــته بودند بزرگشــده بود و
خبرگزاریهای پُرمشترک جهان (معروف به بیگ
ـ  )4خبرنگار به محل فرستاده بودند.
پس از كشته شدن دادشاه ،روزنامههای تهران به
اصرار دولت ،عكس جنازه وی را منتشــر ساختند
تا مردم گــزارش از میان رفتــن او را باور كنند.
همچنین عکس يکي از دو زن او را.
منبع :روزنامک

یادداشت

روش های اثربخش در گفت وگوها
محمدعلی نویدی
مدرس دانشگاه

کندوکاو و بحث و فحص در روششناسی و متدولوژی گفتوگوها،
برای نیل به اهداف و نیز درســتی مســیر جریــان گفتگو ،امری
حائز اهمیت و بســیار تعیینکننده اســت؛ و ضــرورت دارد اهل
مذاکره و گفتگو با دقت و اندیشــه راجــع به روشهای گفتوگو
تأمل کنند و از کاربســت آنها مطلع باشند .در بادی سخن الزم
اســت گفته آید که هیچ روش معین و یکسان و واحدی نمیتوان
برای همه گفتگوها ،مثل گفتگوهای اندیشــگی ،علمی ،اجتماعی،
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره ،یافت؛ زیرا سیالیت و تغییر
و گوناگونی در روشها به میــزان محتوای گفتگوها و کنشهای
انسانی متغیر و متحول است؛ یعنی ،ما در گفتوگوها با حرکت و
جریان مکانیســتی و ماشینوار انگاری مواجه نیستیم بلکه گفتگو
معطوف و متعلق به انســان و امور انســانی است که امر حیاتی و
اورگانیسمی و اندیشه ورزانه و خردگرانه است؛ بنابراین ،معقول و
منطقی نیست ما در گفتگوها دنبال روش واحد و یکپارچه بگردیم
و وقت و انرژی صرف کنیــم .بدین دلیل ،اولویتبندی مباحث و
مســائل در گفتگوی شرط اول است و آنگاه نوبت به اولویتبندی
پرســشها و مجهوالت میرسد .گفتگو گشــودن پیچیدگیهای
مسائل و طرح پرسشهای پیش برنده و اندیشیدن و آشکارسازی
مجهوالت اســت .اساســاً ،جریان گفتگو یک جریان معلوم ساز و
پرســش و پاسخ محور اســت .مث ً
ال ،وقتی راجع به مفهوم حقوق
شهروندی اختالف تفســیر و نظر داریم در فرآیند گفتگو و طرح
و تعبیه ســؤاالت و پرسشها ،نکات مبهم و تلقی طرفین اظهار و
آشکار میگردد و امر مبهم و مجهول به امر مبرهن و معلوم مبدل
میشــود .از این مقدمه نتیجه میگیریم پرسشگری در گفتگوها
نقش و اهمیت اول را دارد .شاید ،کتاب «چیستی و قدرت پرسش
اثربخــش» در تبیین این جایــگاه و نقش و اثر آن به گفتگوگران
مدد جدی برســاند .پرسشگری ریشــه در اندیشه ورزی دارد که

حاشیه فوتبال

از جان خردمند آدمی نشــأت میگیرد؛ بنابراین ،شــرط عقل و
خرد این اســت که گفتگوگران ،کنش گران اندیشــهورز باشند تا
پرسشهای اندیشیده و سنجیده مطرح کنند و پاسخهای معقول
و مقبول یابند .سرتاســر فرآیند و جریان گفتگو جستوجوی امر
واقع و حق و نیز پرسش از امور مجهول است .بدینسان ،گفتگوگر
همیشه پرسشــگر است .بهعنوانمثال ،وقتی تلقی و تفسیر طرف
مقابــل را راجع به درد و رنج نمیدانیم شــرط عقل و گفتگو این
اســت که بپرســیم :از چه چیزی رنج میبرد؟ از فقر و فالکت و
تنگی و لنگی معیشت؟ از گرفتاری در روزمرگی؟ از عدم احساس
خوشبختی؟ از شرم ساری در خانواده؟ و غیره؛ یعنی ،با پرسش و
ذکر مصادیق به معنی رنج و سختی در نزد مردم نزدیک میشویم.
پرســش و پرسشــگری یکی از روشهای اثربخــش در رهیافت
گفتگوگرانه اســت .پرسشــگری با روش دیالکتیک بستگی تام و
تمــام دارد .دیالوگ همچنین با لوگوس که ریشــهای بس دیرین
و حداقــل تا هراکلیتوس یونانی دارد و ســقراط بزرگ و افالطون
حکیم و هگل فیلسوف و دیگر اندیشمندان و متفکران این شیوه را
در گفتگوها ترجیح دادهاند ،به منطق و سازگاری درونی گفتگوها
اشــاره میکند و نیز به اعتبار منطقی و عینی مباحث و نوع تأثیر
بر مخاطب معشر اســت .پس دیالکتیک :تز ،آنتیتز و سنتز ،یک
روش دیگر اثربخش در گفتگوهاست .وضعی نهاده میشود و آنگاه
نقیض آن آورده میشود و ســپس سنتزی با توافق طرفین پدید
میآید .این مبحث جای بسط و شرح فراوان دارد .به نظر نگارنده
این ســطور و در این مجال و مقــال مجمل ،روش تفاهم بهترین
روش برای پیشــرفت گفتگوهاست .بدین معنی که :ابتدا یکدیگر
را بفهمیم؛ یعنی تالش هم دیگر را درک کنیم و از هم شــناخت
پیدا کنیم .این شیوه به رفع سوءتفاهمها یاری میکند .دوم اینکه
اصل و بنا را بر هماندیشــی و همدلــی بگذاریم و تکروی نکنیم.
سوم اینکه پرسشهای مناسب و روشنگر طرح کنیم که به تفاهم
کمــک کند .چهــارم اینکه با روش تلفیــق و ترکیبی از قیاس و
اســتقرا پیش برویم .هم موارد و مصادیق اهمیت دارد و هم اصول
و ارکان گفتگو؛ و پنجم اینکه فراموش نکنیم با انســان و انسانیت
و امور انسانی سروکار داریم.

رونمایی از نقص مدارک پرسپولیس و استقالل

شما سه ماه پیش حذفشده بودید!
نقایصی که بــر طبق آنهــا کمیته بدوی
حرفهای ســازی دو باشــگاه پرسپولیس و
اســتقالل را فاقد صالحیــت دریافت مجوز
لیگ قهرمانان آســیا دانسته ،به بیرون درز
کرده اســت .این اســناد مربــوط به زمانی
اســت که دپارتمان حرفهای سازی مدارک
بارگــذاری شــده از ســوی باشــگاهها در
وبسایت کمیته مســتقل کنترل ورود ای
اف سی را بررسی کرده و نقایص این مدارک
را به کمیته استیناف گزارش داده است .در
این اســناد ســهصفحهای ایرادات شکلی و
محتوایی مختلفی به مدارک پرســپولیس و
استقالل واردشده که ازجمله آن میتوان به
بارگذاری بــدون امضای مدیرعامل و هیات
مدیره ،بروز نبودن ،فاقد ُمهر بودن ،جعل و
فتوشاپ و از همه مهمتر مسائل حسابرسی
مالی و بحث مالکیت مشــترک است .نکته
مهم اینکه با توجه به ایرادات گرفتهشــده،
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حرفم را گوش نکرد .ســعيد گفت« :برو به
بهاره بگو ،برود ازدواج کند ،میترســم از
چهل بگذرد دیگرکسی سراغش نیاید».
بدم نمیآمد بهــاره حرفم را زمین نگذارد
ولی نگاهی به قهوهاش کرد .زیر چشمکی
به میــز کناری و بلند شــد .مــن هم به
دنبالــش افتادم .زیر گزلیهــا و آکالتوس
هــا راه میرفتیــم ،تاریک بــود نه کامل.
نزدیکتر شدم دو پرند ه ناآشنا روی درخت
سر بر شان ه هم گذاشته بودند.
 واقعاً این حرف را سعید زد؟ بابا به فکر خودت باش اون االن از پنجاهرد شــده ،دو پســر بــزرگ داره« .ای که
پنجاه رفت و در خوابی /مگر این پنجروزه
دریابی ».نمیپذیرفت .غمگین بود.

 منم دیگه پیر شــدهام ،بمیرم هم دیگرازدواج نمیکنم.
چیزی نگفتم .خیلــی عصبانی بود .وقتی
میخواســت از من خداحافظی کند به او
گفتم« :حاال سیوچند سالته داغی تا وقت
نگذشــته اقدام کن ،اگه تصمیمت عوض
شد بهم بگو ،خودم »...
 بیا تو ،فقط مامانم هست.نرفتم .دمغ بود .به ســعید زنــگ زدم که:
«مخش را تلیت کردهای ،چرا یکی دو دعوا
با او نمیکنی؟ چرا چند لیچار بهش نمیگی؟
چارتا ضد حال بهش بزن ،در می ره».
 من نه بلدم کســی رو برنجمونم نه اینکار رو میکنم .مگه مغز خر خوردم .کاچی
بعــض هیچیه .میخواســتم بعدأ خودش
شاکی نشه که پیرم کردی .من هم نبودم
پیر میشد.
 تــو هم خدا می خوای هــم خرما؟ بایدیه کاری کنی من باهاش زندگی کنم .من
هم دارم پیر می شــم ،من هــم اگر بهاره

ازدواج نکنــه نمیکنم .کاری نکن به زنت
بگم که تو ،تو ســفرات بــا بهاره هماهنگ
میکنی و ...
 منو تهدید نکن احمد جان ،شاخکهایزنم خودش تیزه ،تو تیزترش نکن .من که
گفتــم برو راضیاش کن .خب نمی شــه.
سرش هم بره با تو ،تو نمیره.
گوشــی رو قطع کردم .بهاره داشت زنگ
میزد .پشت سرم بود و داشت میخندید.
چند کتاب توی دســتش بود .گذاشــتش
توی دســتم و گفت« :اینا مال توئه ،باید
برم کنار ســد ،می گن ســد سرریز کرده،
شهرداری زندگی برام نذاشته ،غلط کردم
مهندس شهرداری شدم .االن میان دنبالم.
تو نمییای؟ هوا خیلی خوبه .پالژهای کنار
ســد خیلی با حاله ،هر وقت خواستی بگم
چند روزی توی یکــی از این ویالها ...می
گن امشــب بارون ســختی می آد،ببین
چه جوری درختا شاخبهشاخ شدن؟ نمنم
بارون! تو صورتت پر شبنمه»...

به نظر میرســد فرصت سهماهه که کمیته
اســتیناف به پرســپولیس و استقالل داده،
مورد تأیید ای اف سی نبوده و بهاینترتیب
میتــوان گفت که از مهرمــاه اخیر ،حذف
ســرخابیها از لیگ قهرمانان مسجل شده
بــود .در این اســناد نکتــه عجیبوغریبی
هم درباره مالکیت پرســپولیس و استقالل
وجود دارد کــه بر اســاس آن ۹۸ ،درصد
از مالکیــت سرخپوشــان و  ۹۷.۵درصد از
مالکیت باشــگاه آبیپوش ،در اختیار وزارت
ورزش بوده و باقی آن در اختیار اشــخاص
قرار دادهشده اســت .همچنین ،نکته حائز
اهمیــت تأیید مــدارک باشــگاه گلگهر و
ارســال آن به کمیته حرفهای سازی ای اف
سی و رد آن به دلیل نقص یک مدرک مهم
(بدهکاری به مربی) پس از بررسی مدارک
از سوی شــرکت آلمانی مشاور ای اف سی
(بالیمپیک) بوده اســت .همچنین شرکت

بالیمپیــک ،پس از بررســی دقیق مدارک
بارگذاری شــده ،ایرادات بهمراتب بیشتری
ازآنچه کمیته حرفهای سازی داخلی از این
باشــگاه گرفته ،به مدارک بارگذاری شــده
وارد کرده اســت .مدارک باشــگاهی برای
ارسال به کمیته مســتقل کنترل ورود ای
اف سی در سه گرید  A,B,Cتقسیمبندی
شــده که نقص مــدارک در گریــد  Aبه
معنای قطعیت عــدم صالحیت تیمها برای
دریافت مجوز حرفهای ســازی برای حضور
در لیگ قهرمانان آسیاست که هر دو باشگاه
استقالل و پرســپولیس به دلیل بدهکاری
و عدم ارســال صورتهای مالی ،صالحیت
دریافت مجوز حرفهای ســازی را نداشته و
از همان ابتدا حذفشان قطعی و فعالیتهای
بعدی تنها میتوانســته به حل مشــکالت
آنها برای حضــور در فصل بعدی رقابتها
( )۲۰۲۴-۲۰۲۳کمک کند.

جزئیات سعدی

سر از جیب غفلت برآور کنون
که فردا نماند به حسرت نگون
نه چون خواهی آمد به شیراز در
سر و تن بشویی ز گرد سفر
پس ای خاکسار گنه عن قریب
سفر کرد خواهی به شهری غریب
بران از دو سرچشمهٔ دیده جوی
ور آالیشی داری از خود بشوی

درست بنویسیم

به نوبه خود:
گاهــي تركيب «به نوبه خود» كــه گرتهبردار .از
زبان بيگانه اســت ،باعث میشود جمله ،چهرهای
نامأنوس بگيرد؛ مانند« :ارســطو شاگرد افالطون
بود كه وی به نوبه خود شــاگرد سقراط بود»؛ «او
به ايشان خير مقدم گفت و ايشان به نوبه خود از
او تشــكر كرد» كه اگر «نيــز»« ،هم» و يا لفظی
مناســب را جايگزين «به نوبــه» كنيم ،جملهها
دلنشينتر خواهند شد.

ترازین

به ارث گذاشتن پالک خودرو

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

آیا میتوان پالک خودرو را به ارث گذاشت؟
برای این اقدام باید تمامی امور مربوط به انحصار
وراثت از سوی ورثه قانونی انجام شده باشد.

مجازستان
بچه بزرگ کن بفرستش کالس شنا ،مدرسهی
تیزهوشــان ،تکواندو ،کالس زبان ،معلم خصوصی
بــراش بگیر کلی خرجــش کن که بزرگ شــه
تو اینســتا بنویســه آخ جوون کامنت اول شدم.
(خالفکار)

یه ماســک دارم انقدر ازش استفاده کردم که
سری اولیهی ویروسا روش ُمردن و جسدشون به
عنوان یه الیه ی حفاظتی (سپر ویروسی) در برابر
(آویزوون)
هجمهی بقیه ویروسا وامیسته.
باورم نمیشــه یبار تو جاده داشتم تند میرفتم
افســر پلیس نگهم داشــت گفت چرا انقدر عجله
داری و مغــزم تو اون لحظه هیــچ توجیهی برای
پیشنهاد دادن نداشت به جز اینکه بگم چون نهار
قرمه ســبزی داریم و گفتم و جواب داد و جریمه
(خالفکار)
نشدم.
کراش زدن قدمتش بر میگرده به قرن هشــتم
اونجا که حافظ میگه« :مجال من همین باشد که
پنهان عشق او ورزم
کنار و بوس و آغوشــش چــه گویم چون نخواهد
(گوپی)
شد».

دنیای علم
دانشمندان در حیرت از
«کهکشان بدون ماده تاریک»
کهکشانهای پراکندهای که سه سال پیش کشف شدند،
در کمــال ناباوری فاقد ماده تاریک به نظر میرســیدند
موجب شده تا هنوز هم دانشمندان سردرگم باشند و از
خود بپرســند که آیا این کشف میتواند با سالها نظریه
پردازی در مورد ماده تاریک در تضاد باشد؟ اعتقاد بر این
است که انرژی تاریک و ماده تاریک تقریباً  ۹۵درصد از
جهان هستی را تشکیل میدهند .ما هنوز در مورد اینکه
آنها چه هســتند یا از کجا آمدهاند ،مطمئن نیستیم ،اما
معتقدیم که آنها کهکشانها را با نیروی گرانش خود کنار
هم نگه میدارند .به همین دلیل است که وقتی متوجه
شدیم اخترشناســان یک کهکشان گیج کننده را بدون
ماده تاریک همیشه گریزان یافتهاند ،شوکه شدیم .همه
چیز سه سال پیش زمانی شروع شد که فیلیپو فراترنال
( )Filippo Fraternaliســتاره شناس موسسه نجوم
«کاپتین در دانشگاه خرونینگن» هلند و همکارانش برای
اولین بار با چند کهکشــان پراکنده مواجه شدند که به
نظر میرسید فاقد ماده تاریک هستند .محققان تصمیم
گرفتند یکی از آنها را به طور دقیق بررسی کنند؛ بنابراین
آنها یکی از این کهکشانها را که در فاصله  ۲۵۰هزار سال
نــوری از ما بود ،انتخاب کردند و آن را ۱۱۴۹۰۵ AGC
نامیدند و سپس از  ۲۷آنتن رادیویی تلسکوپ «آرایه بسیار
بزرگ» در نیومکزیکو برای مطالعه آن استفاده کردند .آنها
پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که محتوای
ماده تاریکی که ما در این کهکشان استنباط میکنیم و
میبینیم ،بسیار بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظارش
را داشــتیم .این یافته دستکم گیج کننده است ،اما این
اولین بار نیست که چنین چیزی مشاهده میشود« .پیتر
ون دوکوم» ستارهشناس دانشگاه «ییل» و همکارانش،
کهکشانهای مشابهی را در ســال  ۲۰۱۸با استفاده از
تلسکوپ فضایی «هابل» مشــاهده کردند ،اما چرا آنها
بیشتر مورد بحث و بررسی قرار نگرفتند؟ کهکشانهای
کشف شده توسط «فراترنالی» و سایر کهکشانهای مشابه
آنها «کهکشانهای بسیار پراکنده» نامیده میشوند .آنها
بسیار گسترده هســتند ،اما ســتارههای کمی دارند و
تقریباً آنقدر شفاف هستند که بررسی آنها دشوار است.
آنها در قسمت مرکزی ،کمی کمنورتر هستند ،بنابراین
تشخیص آنها دشوار است« .میریا مونتس» ستاره شناس
مؤسسه علمی تلسکوپ فضایی در بالتیمور و کارشناس
کهکشــانهای پراکنده میگوید :اکنون با تلسکوپهای
بهتر و رصدهای عمیقتر ،آنها بیشتر شناخته خواهند شد؛
بنابراین آیا کهکشان  ۱۱۴۹۰۵ AGCو کهکشانهایی
مانند آن وجود مشکل یا مشکالتی را در تئوریهای رایج
ماده تاریک نشــان میدهد؟ هنوز برای دانســتن پاسخ
این ســوال ،زود است ،زیرا تحقیقات بیشتری از جمله با
استفاده از تلسکوپ فضایی «جیمز وب» باید انجام شود .با
این حال ،از یک چیز مطمئن هستیم و آن اینکه آنچه ما
کشف خواهیم کرد ،درخشان خواهد بود.

