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ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺨﺼﯽ
دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد و ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر
ﮐﻪ ﻫﺎﯾﺪرا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ اﯾﻨﭽﯽ ژﻟﻪ ای دارد و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ آﺑﻬﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺣﯿﺎء ﺧﻮد دارد؛
اﮔﺮ آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا زﻧﺪﮔﯽ اش را از
ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﺑﺸﮑﻠﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮپ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ای را از ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺪن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﺮوس ﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد .راب اﺳﺘﯿﻞ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﯽ را ﺗﮑﻪ ای آزاد و زﻧﺪه از روده ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ«.
در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ ای ﭼﺴﺒﻨﺎک ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از آن ﺑﺮای آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮش ﻫﻢ دﻫﺎن و ﻣﻮﯾﮋه ﻫﺎی ﺣﺴﺎس آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﻧﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺰه ﻫﺎی زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﯿﺪ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﮐﮏ آﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( را در ﺟﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ دﻫﺎﻧﺶ آن را ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﻮد.

در دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﯿﻞ ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ  60ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺰوﻟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻮﺟﻮدات
رﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزادان
ﺟﺎﻧﻮر را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن رﻓﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎﯾﺪرا ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روز اوﻟﺶ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮده.
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻋﻤﺮﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ و وال ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﻮر آﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  4ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ روی ،ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ  6ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺎﻻ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از آن
ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮔﺬرد و وی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد و ﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از اﯾﻦ دوره ،آن را اﺑﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ.

ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺎﯾﺪرا اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن را ﺑﺎ ﻋﻤﺮ  10ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺘﯿﻞ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت از ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﻣﺎ راز اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺠﺪدا از ﯾﮏ ذره ﻧﺎﭼﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ذره ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻫﺎﯾﺪرا ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮس آﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه اش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و
ﻣﺠﺪدا ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و
در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﮑﺎن دادن ﻟﻮﻟﻪ ﯾﮏ ﺟﺮم ﮐﺮوی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺮه در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای
ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺮه دو ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ای در ﻣﺮﮐﺰ آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮرﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺮ ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮده اوﻟﯿﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای داﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ ،دو،
ﺳﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺟﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﻮن و اﺟﺰای ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

