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دوستان خوبم سالم!

باز هم مدرسه ها شروع شده و من باز هم به شما تبریک  مى گویم 
و بهترین ها را در یک زندگى موفقیت آمیز براى شما خواهانم. 
باید  بروید  به مدرسه  مى توانید  که  شما  از  دسته  آن  به 
نید،  بخوا کتاب  حتما  که  بدهید  قول  من  به  بگویم، 
نرود.  یادتان  هم  ورزش  نیست.  درسى  کتاب  فقط  منظورم 
به شما عزیزانى که به خاطر کار کردن نمى توانید به مدرسه بروید 
و هفته اى یک روز یا نصفه روز به کالس هایى مثل کالس "عمو 
خیاط" یا به مراکزى که دوستان خوب و بزرگ ترهاى دوست دار 
کودکان، امکانش را براى تان فراهم کرده اند مى روید و درس 
مى خوانید، باید بگویم، عزیزانم من به عنوان یک بزرگ تر از 
شما معذرت مى خواهم که جهان ما شایسته  و در خور شان 
شماها نیست.  از راه دور مى بوسمتان و به شما آفرین مى گویم 
که مى توانید با تمام این مشکالت با چنین شوقى درس بخوانید. 
کودکى  هیچ  روزى که  و  شما  براى  شاد  زندگى  امید  به 
که  کارهایى  و  خواندن  درس  و  شادى  و  بازى  از  غیر 
نباشد. دیگرى  کار  هیچ  به  مجبور  مفیدند،  او  براى 

دوست شما 
داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

بزرگ ترهاى عزیز سالم!
دومین شماره ى داروگ را در بار ه ى آموزش و حقوق کودکان 20 سال 
پیش منتشر کردیم. پس از آن  در شماره هاى مختلف، جدا از این که 
یک شماره ى داروگ در سال به مقوله ى مدرسه تعلق دارد، که درآن 
با روان شناسان، معلمان و پداگوگ ها مصاحبه کرده ایم، شماره هاى 
ویژه اى هم  بنا به موضوع، مثال وضعیت آموزش براى کودکان مهاجر 
افغان در ایران، هم منتشر کردیم. در تمامى این بحث ها و گفت گو 
و خبر ها وضعیت اسف بار مقوله ى مدرسه خاطرهمه ى ما را آزرده 
مثبت  تغییرى  وضعیت  شاید  که  بوده ایم  امیدوار  بارهم  هر  است.  
بکند، شاید تالش گران حقوق کودکان و معلم هاى شریف دست در 
دست هم با یک فشار از پائین به توانند چاره یى بیاندیشند و یا شاید 
خالصه این کاسه ى صبر لبریز و طرحى نو در افکنده شود. هر بار  
خبردار شدن از نامناسب ترین امکانات، شرایط و اتفاقات دل مان را 
نمى تواند  چیزى  این  از  بدتر  دیگر  گفته ایم:  خود  پیش  و  لرزانده  
اتفاق بیفتد و هر بار مقامات دولتى ایران  سورهاى اساسى در این 
زمینه، که مى تواند از بد، بدتر شود، به ما زده اند و در مقابل جشمان 
ناباورمان، مصیبتى دیگر را به نمایش گذارده اند. در رابطه با بازگشایى 
مدارس، رسانه هاى مختلف، از رسمى ترین مثل بى بى سى، رادیو 
فردا، زمانه، صداى آمریکا و هزاران منبع ریز و درشت خبرى،  مطلب 
نوشته اند و تا آن جا که به جنبه ى اطالعاتى از  فاجعه برمى گردد، 
آمارى را هم ارائه داده اند. جدا از این که خواهى نخواهى ارائه آمار 
هم بسته به گرایش سیاسى اجتماعى و طبقاتى افراد متفات است؛ اما 
به عنوان ارقام  و اطالع رسانى مفیدند، بحث اما بر سر نتیجه گیرى ها 
و رویکردهاى این رسانه هاست.  بنابراین در این مختصر، من جز 
اشار ه هایى ضرورى، به آماردهى نمى پردازم، بلکه نگرانى و هشدارى 
را که از خواندن این خبر ها، این رویکرد ها و این  اظهار نظر ها  پیدا 
کرد ه ام را، با شما در میان مى  گذارم و دست آخر نظر خودم راردر 
این باره  با شما طرح  مى کنم  و امید باز شدن بحثى سازنده در این 
زمینه را دارم.. مهمترین مساله دانش آموزان ایرانى، کماکان محرومیت 
شناسنامه،  نداشتن  دلیل  به  تحصیل  از  محرومیت  است.  تحصیل  از 
اشتغال به کار و موانع دیگر. تعداد زیاد دانش آموزان در کالس ها، 
کمبود معلم،  نا ایمنى ساختمان مدارس، تعطیلى  بیش از  حد مجاز 
مدارس به دالیل مختلف، تنوع  مدارس بیش از" 18 نوع مدرسه،" 
اساس  بر  آموزشى  مواد  تفکیک  آموزشى،  ماتریال  بودن  مناسب  نا 
جنسیت، حجاب اجبارى براى کودکان دختر،  نامناسب بودن افراد 
به عنوان معلم و مربى و سو اتفاده جنسى از آنان ، خشونت و تنبیه 
بدنى در مدارس و ده ها مصیبت دیگر. اجازه بدهید بطور مختصر 

هم که شده  به روایت داروگ نوکى به هر کدام از این مشکالت 
بزنیم. به کار کشیده شدن کودکان در ایران  در عرصه هاى مختلف 
مثل   خصوصى،  کارگاه هاى  و  خانواده گى  کارگاه هاى  در  ویژه   به 
فرش بافى، کار خانه گى، روده پاك کنى، ساالمبور سازى، قطعه کارى 
، از واکى تا کى گرفته، تا پیج و مهره سازى، سبزى پاك، خشک 
و بسته بندى کردن،  سرى دوزى، خشت زنى، سنگ شکنى، جاده 
یا  و  کارگاه ها  صاحبان  به  شدن  داده  اجاره  مزرعه،  در  کار  سازى، 
کارخانه ها، کوره هاى شیشه گرى، ریخته گرى، کار ساختمانى، پادویى 
در آشپزخانه،  خرید، ظرف شویى، به عنوان آلترناتیو کار بزرگ ترها 
شدن ، و دست آخر کار پر مخاطره ى خیابانى و دست فروشى را 
مى توان نام برد. در تمامى این موارد، از اجبار خانواده ها به دلیل فقر 
و تنگ دستى، باال رفتن تصاعدى قیمت ارزاق عمومى و پائین رفتِنِ 
جذر گیرى شده ى در آمد ها و مستمرى خانواده ها، گرفته تا مسائل 
فرهنگى و نگاه به مقوله ى کار کودك را  مى توان نام برد. اما نتیجه 
جان هاى  از  شدن  کشیده  کار  باشد  که  دلیل  هر  به  امر،  این  عملى 
کوچک، محرومیت شان از تحصیل است و بس. سازمان جهانى کار 
در آخرین گزارش سال 2018 باز هم تعداد کودکان کار در ایران را 
11 و نیم میلیون اعالم کرده که با توجه به مشکالت آمارگیرى ابعاد 
فاجعه از این هم مى تواند بیشتر باشد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، آمار 
اخیر تعداد بیسوادان کشور را  10 میلیون  و کم سوادان را 15 میلیون 
اعالم کرده است. سرشمارى سال 1395  که فاجعه ى کودك همسرى 
را هم به نمایش گذاشت، تعداد کودکانى را که  تا سن 15 سال  از 
آموزش همگانى و اجبارى! به اجبار محرومند، را 2،5 میلیون اعالم 
کرد هم چنین 2 میلیون دیگررا کودکانى نام برد که قبل ازپایان دوره ى 
متوسطه ترك تحصیل مى کنند. سایر خبرها که توسط رسانه هاى داخل 
و خارج کشورهم آورده شده، مى تواند  گواه محرومیت از تحصیل 
به دلیل اشتغال به کار باشد. بخش دیگرى از کودکان به دلیل نداشتن 
شناسنامه از نام نویسى و مدرسه رفتن محرومند این کودکان که تعداد 
بیشترشان در استان خراسان و سیستان و بلوچستان زندگى مى کنند، 
کودکان مشترك بین ایرانى و افغان تبارها و یا  ملیت هاى دیگرند، که 
دولت ایران براى آن ها به دلیل غیر قانونى بودن نحوه ى اقامت شان، 
شناسنامه  صادر نمى کند، در سال  2013 میالدى تعداد این کودکان 
فقط در استان خراستان 56000 نفر اعالم شد. این کودکان، هر چند که 
در کشور ایران  به دنیا آمده اند و داراى  پدر و یا مادر ایرانى تبارند، 
تولدشان ثبت قانونى نمى شود  این نقض آشکار کنوانسیون هاى حقوق 
کودکان و  پناهندگى سازمان ملل است. از دالیل دیگر محرومیت از 
تحصیل، جدا از باال بودن هزینه براى خانواده ها، ترك تحصیل  به 
دالیل مختلف از جمله، عدم جدابیت  ماتریال درسى، تبعض هاى 
گوناگون، خشونت در مدرسه، کودك همسرى و محرومیت کودکان 
دختر از ادامه تحصیل و هزار مصیبت دیگر را مى توان نام برد. از 

حاشیه هاى  و  ایران  در  مدارس  بازگشایى  به  نگاهى 
مطرح شده درباره ى آن 
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مشکل محرومیت ازتحصیل که بگذریم و بخواهیم  نگاهى به مدارس 
بیاندازیم و به سراغ تازه خوش شانس ترین کودکانى که مى توانند به 
مدرسه بروند برویم، باز هم در درجه ى  اول با پدیده ى تازه ى دست 
فروشى کودکان به هنگام تحصیل، حتى پشت در مدرسه بر خورد 
مى کنیم.  نا امنى محیط مدرسه چه به لحاظ ساختارى و ساختمانى 
و چه به لحاظ امنیت جسمى و روحى کودکان  مشکالت واقعیند، 
خبر تجاوز معلم ها به کودکان و سوء استفاده ى جنسى از کودکان 
در کنار ضرب و شتم و آزار فیزیکى کودکان،  توسط اولیاى مدرسه 
که پشتوانه ى قانونى هم،در ماده هاى فقهى قانون شرع  مواد 623 
نفس  کند،  مى  اعالم  کودك  نمردن  را  تادیب  حد  که  دارد،  تا 625 
را مى گیرد. این جنایت ها دل هر انسان شریف دوست دار کودکى 
را به لرزه انداخته است. موارد مرگ کودکان در اثر تنبیه آموزگاران 
فجایعى بوده اند که داد همه را در کشور ایران در سال هاى اخیر در 
آورده  است. جدا از این وضعیت ساختار و ساختمان مدارس هم   

امور،  اولیاى  نظر  به  که  چیزى  تنها  این که  جالب  است.  ایمنى  غیر 
آن هم بعد از موارد، زیر آوار ماندن کودکان، یا آتش سوزى و  کباب 
شدن قنارى هاى کوچک  بر آتش جور و ظلم، اتفاق افتاده، تعطیل 
کردن مدارس و محروم ماندن کودکان از تحصیل است. وزیر آموزش 
و پرورش هم زمان با  بازگشایى مدارس، تعداد روزهاى مدرسه را 
174  روز به عوض 185  روز که در قانون آموزش ذکر شده است 
آعالم کرد. تعطیلى بیش از حد مدارس از جمله به دلیل نا امنى آنان، 
در برابر سرما و ریز گرد ها و بالیاى طبیعى دیگر است. جالب این 
که اولیاى امور درباره مواجه با این مشکالت، نظرات مششعى اعالم 
کرده  اند و  رسانه هاى بعضا معتبر هم  بدون نقد آن ها را منعکس 
مى کنند، از جمله این که: "وزارت بهداشت، بهزیستى، فرماندارى، و 
استاندارى ها باید بر اساس هواشناسى زود به مراکز آموزشى اطالع 
بدهند که مدارس تعطیل شود." واقعا به عقل هیچ  کس نمى رسد؟ که  
مدارس محکم و مقاوم در مقابل باالیاى طبیعى بسازند؟ که کودکان 

از تحصیل محروم نشوند؟ تازه این نظرات مشعشع  را با عناوین پر 
طمطراق  مشارکت، برنامه چه مى دانم، چندمِ؟"کلید خورده اقتصادى 
اجتماعى" و هزار خزعبل دیگر به خورد جامعه مى دهند. رسانه ها 
هم  با انعکاس  این خبرها  آگاهانه و نا آگاهانه  عادى سازى خبر 
بد  از  مى زنند که  حرف  متعارفى  جامعه ى  از  دارند  انگار  مى کنند. 
حادثه دچار مشکالتى شده است.  قوانین ساختار آموزش و پروش، 
قوانین کودك آزار دولت ایران نشان مى دهند که اساسا امر آموزش 
در دستورکار جدى قرار ندارد  و منظور از آموزش و پروش صرفا  
آموزش مذهبى است و بس. دست مذهب از زندگى کودکان کوتاه!

تنوع  باره  در  زیادى  بحث هاى  تحصیلى  سال  آغاز  با  هم زمان   
مدارس در ایران و آوردن نام بیش از بیست  نوع مدرسه  صورت 
ببینید  شما  تا  مى آورم  را  مداراس  این  نام  تیتروار  من  که  گرفت، 
آن هم  مذهب  و  دین  اختیار  در  علم  و  آموزش  بودجه  چگونه  که 
یک نوع آن، "مذهب حاکم" قرار مى گیرد. در درجه ى اول مدارس 

دولتى:،«تیزهوشان»،«نمونه  میشوند.  تقسیم  دولتى   غیر  و  دولتى  به 
اسالمى»،«ایثارگران»،  بدنى»،«معارف  امنایى»،«تربیت  دولتى»،«هیأت 
نهادهاى  به  وابسته  ،«مدارس  استثنایى»،«بزرگ ساالن»  «دانشآموزان 
اسالمى»،«مدارس  آزاد  دانشگاه  به  وابسته  سماء  مختلف»،«مدارس 
«شبانه»   و  هوشمند»  دور»،«ماندگار»،«مدارس  راه  روزى»،«از  شبانه 
در مدارس دولتى تحصیل مى بایست رایگان باشد و دانش آموزان 
مى توانند با داشتن شناسنامه در منطقه ى  محل سکونت خود به این 
مدارس بروند. اما حقیقت این نیست.  بسیارى از این مدارس شهریه 
مى دهند.   ارائه  کارشان  این  براى  بى شمارى  توجیهات  و  مى گیرند 
شناسنانه و ساکن بودن در  افغان یا بهایى با وجود داشتن  کودکان 
محل از  ثبت نام شدن بار ها و بار ها محروم شده اند.مدارس غیر 
دولتى را  اصطالحا مدارس مشارکتى  مردم  مى گویند که باید داراى 
همان هدف ها و بر نامه هاى آموزش و پروش در امر تحصیل باشند. 
برنامه درسى شان  توسط وزارت آموزش و پرورش کنترل مى شود  
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و در موارد دیگر زیر نظر سازمان مدارس غیر دولتى اند که تعیین 
شهریه و سایر چیزها به آن ارجاع مى شود. مدارس" نمونه  دولتى" 
انتخاب  آزمون  طریق  از  را  آموزان شان  دانش  که   هستند  مدارسى 
مى کنند. در ظاهر این مدرسه ها براى ترغیب و تشویق دانش آموزان 
مناطق محروم تاسیس شده اند، اما حقیقت نشان مى دهد که در بسیارى 
موارد تبعیضات و پارتى بازى هاى  زیادى در این  مدارس صورت 
گرفته و کودکان ساعى خانواده هاى فقیر حتى با واجد شرایط بودن 
این  ایجاد  دستور  شاهد"،   مدارس"  نمى یابند.  راه  مدارس  این  به 
مدرسه ها در سال 1365 را  آیت اله  خمینى به بنیاد  شهید و امور 
ایثارگران  براى اولویت ثبت نام در آن ها براى فرزندان کشته هاى، 
جنگ که شامل بچه هاى جان بازان باالى 70  و جان بازان با درصد 
جنگ  شده گان  کشته  نوه هاى  جنگ،  رزمنده هاى  فرزندان  و  کمتر 
شده  کشته  حزب الهى هاى  و  بسیجى ها  و 2  یک  درجه  بستگان  و 
در جنگ است. "مدارس استعداد هاى درخشان." که توسط سازمان 
ملى پرورش استعداد هاى درخشان صورت مى گیرد. "مراکز شبانه 
روزى"،  در مرکز استان ها و روستا ها مراکز نا مناسبى  براى دانش 
آموزان محرومند که در واقع  نسل راهیان نور یا" گور" را در آن ها  
پرورش مى دهند. مدرسه ى "هیت امنایى"، در سال 1388  شواراى 
عالى آموزش اقدام به ایجاد این مدارس به دلیل شرکت فکرى، عاطفى 
فرهنگى و اقتصادى، که بیشتر همان اقتصادى و تامین بودجه توسط 
والدینى است که مى خواهند  بچه هاى شان به مدرسه ى تحت نظر 
خودشان برود است. این مدارس هم زیر نظر آموزش و پروش بوده 
داراى همان برنامه و هدف آموزشى اند. "مدرسه هاى علوم و معارف 
را  هدفى  چه  که  پیداست  نام شان  از  که  هم  مدارس  این  اسالمى"، 
باشند  اسالمى   جامعه  نیاز   گویى  پاسخ  است  قرار  مى کنند.  دنبال 
این مدارس از مقطع نهم دبیرستان دانش آموز مى پذیرند. "مدارس 
قرآنى"؛ انگار معارف و شهدا کم بوده اند مدرسه ى خاص تعلیم و 
تالوت قرآن هم  دارند. در این مدارس هم که تحت نظر آموزش 
و پرورشند،   ساعت اضافه درس براى قرآن وجود دارد. "مدارس 
ایثارگران"، متعلق به همسر و فرزندان  و اعضاى خانواده کشته شده 
گان در جنگ، جان بازهاى جنگى، بسیجى هاى فعال اختصاص دارد. 
در رشته هاى مختلف دبیرستانى و شیفت عصر کار مى کنند. خود 
معارف  تکمیلى  وجه  فرهنگ"  "مدرسه ى  مفصل.  حدیث  بخوانید 
سیصدو  و  هزار  سال  از  فعال،  بسیجى هاى  مدرسه  قرآن،  اسالمى، 
هشتاد و سه، مدرسه  دولتى تحت نام فرهنگ  و به بهانه  بهتر شدن 
کیفیت رشته هاى ادبیات و علوم انسانى تشکیل شد  و در سال 1383 
با  بررسى کارنامه این مدارس در دوره ى دولت هشتم، آئین نامه 
تاسیس این مدارس تصویب شد، و تا به حال  16 مدرسه ى فرهنگ  
در شهر تهران دایر شده و 3 هزار و 498 دانش آموز دارد،  که با 
نگاهى به ماتریال آموزشى و تبین هاى آنان از ادبیات و علوم انسانى 
هم  دور"،  راه  از  "مدارس  بس.  و  اسالمى اند  معارف  تکمیلى  وجه 
در سال 1383 بوجود آمدند،  که براى بزرگ ساالن  افراد معلول یا 
متاهل، که کودك همسر ها  را هم شامل مى شوند دایر شده اند. البته  
با نگاهى دقیق تر مى توانیم تعداد هر چه بیشتر دختران خانواده هاى 
مذهبى را که از حضور در مدرسه منعند در بین آن ها مشاهده کنیم. 
از جمله دانشگاه اسالمى از راه دور و اینترنتى براى طلبه هاى دختر. 
"مدارس استثنایى" براى کودکان معلول. که ناگفته پیداست با توجه به 
نگاهى که در جامعه وجود دارد اگر از امکانات ویژه و پرسنل مهربانى 

بر خوردار نباشند، چه شکنجه گاه عبرت آموزى مى توانند باشند." 
مدارس ماندگار" این مدارس باید بیش از 50 سال قدمت داشته باشند 
و از کیفیت باال بر خوردار باشند.  دانش آموزان برجسته  تربیت کنند 
و فارغ التحصیالن ممتاز داشته باشند. در این مدارس هم شخصیت 
معنوى  و شاخص با چهره هاى درخشان  با پیشینه عالى که در نظام 
استثناهاى  بندرت  و  اسالم  معارفین  جز  کسانى  اسالمى  فرهنگ  و 
علمى نیستند را شامل مى شود. "مدارس شبانه" براى ترك تحصیل 
کرده ها و بزرگ ساالن.  "مدرسه ى سماء" از نامش  پیداست که  
مدرسه مذهبى و عرفانى هست و زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمى فعالیت 
مى کند. "مدارس وابسته به نهادها و افراد خاص"، هم داریم. این ها 
مدارسى هستند که بوسیله سازمان ها و یا نهاد هاى دولتى و افرارد 
خاص با هدف هاى خاص آموزشى، در قالب برنامه ها و امکانات 
خاص ایجاد شده و مقررات خاصى دارند. نمى دانم چرا از این مدارس 
بوى ماشین هاى خود کار آدم کشى به مشام من مى رسد. امیدوارم اگر 
از شما عزیزان کسى اطالع  بیشترى در این زمینه دارد داروگ را در 
جریان بگذارد. البته براى خالى نبودن عریضه  برنامه هاى شان تابع 
وزارت آموزش و پرورش است.  البته مى توانند مدارس پیش رفته و 
پر امکان براى  آقا زاده ها هم باشند. اگر تا به حال این چیزها را نشنیده 
بودید و دور از جان نزدیک است روى سرتان شاخ سبز شود، عجله 
نکنید، در وزارت آموزش و پرورش کشورى با سابقه تاریخى زیاد 
در زمینه فرهنگ و ادبیات ، ما "اداره ى قرآن؛ عترت، و نماز" داریم، 
که از جمله فعالیت هایش به کمک کانون پرورش فکرى ، بر گذار 
ایام عاشوراى حسینى، مناسک مذهبى، "مراسم طشت" در تاسوعا، 
عاشوراست و به برگذارى مسابقه ى قرآن خوانى  مى پردازد. براستى 
باور کردنى نیست. اما نکته ى جالب وراى تمامى این ظاهر مذهبى 
و عارفانه منافعى کامال طبقاتى و اقتصادى و تخصیص امکانات مادى 
به نور چشمى هاى نظام خوابیده است. آیا حتى احمق ترین افراد 
نمى توانند که، درك کنند به عوض این همه تنوع مدرسه و اختصاص 
برد؟  باال  را  عمومى  مدارس  کیفیت  مى توان  گوناگون،  بودجه هاى 
ورزش و فرهنگ و تدریس سطح باال را براى درخشان شدن استعداد ها 
در همه ى مدرسه ها پیش برد؟ و امکانات را بین دانش آموزان تقیسم 
کرد؟ امکانات ورزشى مدارس را  مدرن و قابل استفاده براى کودکان 
ساخت ؟ و با فراهم آمدن امکانات و مربى خوب بهترین ها را  که در 
شرایط یک سان و از دل یک هم کارى، بازى و مسابقه ى سالم  بیرون 
آمده اند دست چین کرد.؟ متاسفانه مشکل فقط قانون گذاران دولتى 
نیستند، بلکه طبقه مرفه  و یا همان کفچه ماهى هاى خودمان هم به 
سهم خویش در این اختالف چه به دلیل منافع مادى و چه حق ویژه 
براى خود و فرزند خود خواستن ها ، به آن دامن مى زنند. تفکیک 
جنسیتى در کتاب هاى درسى کافى نیست؟ مانده هاى آسمان را ستون 
فقرات آموزش قرار دادن کم است؟ این همه مدرسه ویژه ى اسالمى با 
بودجه هاى باال را  هم به آن اضافه کرده اند، تازه داد بعضى ها شان در 
آمده که گویا مفاد درسى این مدارس، یا مدارس پول دارها با مدارس 
دولتى متفاوت است و از قرار باید اسالمیزه تر بشوند. البته آن مدارس 
خصوصى که اسالمى نیستند. از مدارس خواص که بگذریم، براستى 
شرم آور است حتى طبق تعاریف مذهبى خود این دولت، ایثارگران 
براى مردم و نظام اسالمى جان با خته اند و گویا اسالم قرار بود دین 
کوخ نشینان باشد، و کاخ نشینى را بر اندازد. این همه امتیاز و ثروت 
و پول و امکانات  به  اسالمیون تخصیص دادن ها، دم خروس  بیرون 
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زده از الى عباى آقا روبا ه است و بس. 
از منظر ساختار ساختمانى!مدرسه هاى ایران به کپرى،گلى، کهنه و 
در حال فروپاشى، کانکسى یا همان پیش ساخته که در گرما و سرما 
بسیار خطرناکند. آغل! بله اشتباه نخواندید، مدارس آغلى، یا اصطبلى 
که دانش آموزان شان در محل نگه دارى حیوانات درس مى خوانند، و  
مدارس غیر استاندارد دولتى  تقیسم مى شوند. هم زمان با شروع سال 
تحصیلى، آموزش و پرورش کرمان خبر از 800 مدرسه ى تخریبى که 
دانش آموزان در آن ها درس مى خوانند داد. وزیر آموزش و پرورش 
هم اعالم کرد 42 مدارس وسیله ى گرمایشى ندارند. به گفته ى مقام 
دانش آموزان  زیاد  تعداد  نیستند.  ایمن  ایران   در  مدرسه  دیگر 30  
در کالس هاى درسى، عدم امکان سرویس هاى بهداشتى استاندارد 

در مدارس، نبودن تهویه مناسب و بى لیاقتى دولت در امر مبارزه با 
آلوده گى هوا هم، منجر به تعطیلى مدارس مى شود گویا براى این 
دولت امر آموزش کودکان و جوانان کوچک ترین اهمیتى ندارد و  
حال  کرد.  تعطیل  مختلف  بهانه هاى  به  را  مدراس  مى توان  براحتى 
کودکان مدرسه اى ایران خوب نیست به این لیست هى اضافه مى شود 
کمبود فضاى آموزشى بسته به افزوده شدن  تعداد دانش آموزان و دو 
سه نوبتى کردن مدارس یک مشکل دیگر است. براى مثال تعداد دانش 
آموزان ایران از حدود 7 میلیون در سال 1357 به بیش از 19 میلیون 
در پایان دهه 1370 رسید. اما مدرسه به همین نسبت ساخته نشده، دو 
سه نوبتى کردن مدارس با ساعت بیولوزیک کودکان هم خوانى ندارد.
بودجه کم آموزش پرورش. از در آمد نا خالص ملى 3 درصد آن، 
سهم  مى شود  گفته  است.  دانش آموزان  و  آموزش   خرج  باغماض 
هر دانش آموز از در آمد نا خالص ملى چیزى کمتر از 600 یورو 
است اما بخوانید و باور نکنید ! با توچه به تعداد مدارس اسالمى در 
داخل و خارج از کشور و صرف هزینه هاى هنگفت وزارات آموزش 

و پرورش، براى اداره و دایر کردن این مدارس، سهم کودك ایرانى 
از این آمار رسمى بسیار پائین تر است.  آموزش و پرورش بطور 
درسى  کتاب هاى  شدن  ورقه  ورقه  مى کاهد.  بودجه  این  از  مرتب 
به دلیل صرفه جویى و نازك شدن کاغذ، مشکل بزرگ شاگردان و 
معلم ها در آغازسال تحصیلى جدید است. کالم آخر، همین تصویر 
کمپین  و  کارکودك  لغو  جنبش  در  که   داد  نشان  خوبى  به  مختصر 
دفاع از حق کودکى و حق تحصیل کامال درست تشخیص دادیم، 
بدون طرح لغو کارکودك و جایگزینى آن با تحصیل رایگان داراى  
کیفیت باال،داشتن معلم هاى خوب با حقوق کافى، ماتریال آموزشى 
مدرن  و با کیفیت،  جواب گوى نیاز کودك هزاره ى سوم، نمى توان 
جامعه اى آزاد و سالم داشت، نمى توان  روى ستون هاى پوسیده از 

بنیان، طاق نصرت معارف و هنر و علم زد، نمى توان از دگرگونى 
حرف زد و بهبود وضعیت کودکان را در دستور نداشت.  نمى توان 
به جنبه هاى قابل رویت و بدیهى کمبود ها در ایران ، با جمالت پر 
طمطراق  با اسم کارشناس، پژوهش گر فالن و بهمان پرداخت و از 
وجود نظام مذهبى حاکم بر آموزش و سود جویى و طبقاتى بودن 
امر آموزش سخنى به میان نیاورد. نمى توان سیستم آموزشى قرون 

وسطایى را به نقد  کشید اما نگفت:
دست مذهب  از زندگى کودکان کوتاه!
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دانیل اریکو      قورباغه و پسرك!

     ترجمه سوسن بهار

فصل نهم: پرواز برتخت 
خانه ما در بخش جنگلى ویندفال درایو قرار داشت. در یک طرف 
خیابان که سمت خانه ما بود، یازده و نیم خانه و در سمت دیگر 
دوازده خانه وجود داشت. براى این مى گویم یازده و  نیم خانه، چون 
یکى از خانه هاى واقع در گوشه ى بلوك، به دو خانم مسن تعلق 
داشت که اسم هردوتاى شان خانم ترینکت بود. آن ها  دوقلو بودند 
ترینکت  خانم  نداشتند.  شباهت  خودشان  اندازه  به  هیچ کس  به  و 
آدرسش را "ویندفال درایو" مى دانست و خواهرش خانم ترینکت، 
اصرار داشت که آدرسش اسلوپ استریت است. طبق گفته ى پدرم، 
تمام این اختالفات، چهل سال پیش و از جایى شروع شد که بین 

آنها بر سر این که چه کسى باید چمن هاى 
بحث  و  جر  کند  کوتاه  را  خانه  اطراف 
ترینکت  مى گفت:"خانم  پدرم  درگرفت. 
شماره یک معتقد بود نباید این کار را بکند 
چون خانم ترینکت شماره 2 قدرى پاهایش 
کمترى  زمان  برایش  کار  این  و  بود  بلندتر 
ترینکت  خانم  عین حال،  در  ولى  مى برد. 
فکر مى کرد  آن یکى خانم ترینکت باید این 
کار را بکند چون او مشکل کمر داشت ولى 
خانم ترینکت شماره 2 نداشت. از وقتى که 
این بحث درگرفت، آن ها از زندگى در یک 
آدرس مشترك امتناع کردند، به همین خاطر 
خانم ترینکت آدرسش را به اسلوپ استریت 
تغییر داد". پدرم این تو ضیحات را مى داد  
و بعد  مى پرسید:"فهمیدى؟". فرقى نداشت  
که پدرم چندبار توضیح مى داد، جواب من 
چمن هاى شان  گاهى  بود.  منفى  همیشه 
به قدرى بلند مى شد که "سوى" از رفتن به 

آن جا خوددارى مى کرد. او مى گفت:"از کجا معلوم چه چیزى وسط 
آنها باشد؟!". به نظر مى رسید آن جا فقط حشره و احتماال مار باشد، و 
سوى هر دو را دوست نداشت. یک مشکل دیگر وجود داشت، این که 
سوى قادر نبود مسیرهاى درست را تشخیص بدهد و براى این که از 
البالى چمن ها بلند عبور نکنیم،  کلى مسیرمان طوالنى مى شد و در 
عوض به داخل جنگل مى رفتیم. عالوه بر این، خانم هاى ترینکت 
همیشه بیرون و داخل حیاط منتظر بهانه اى بودند تا از کوره در بروند. 
آن ها هرروز بر سر پستچى داد مى زدند چون باعث شده بود سگ شان 
مارشال پارس کند. او یک سگ از نژاد کالى بود با موهاى سفید و 
مشکى، و همیشه کنار یکى از آن ها در حال دراز کشیدن بود. گاهى 
فکر مى کردم که آیا او مى تواند آن ها را از هم تشخیص بدهد. اگر 
به راستى حیوانات قادر به صحبت بودند، احتماال این اولین سوالى 

بود که از او مى پرسیدم. هربار که هوا گرم مى شد، هر یک از آن ها 
یکى  مى فرستاد.  برایم  و  مى کرد  درست  لیموناد  دیگرى  درغیاب 
از ترینکت ها لیمونادش را خیلى شیرین درست مى کرد و دیگرى 
خیلى ترش، ولى وقتى آن ها را با هم مخلوط مى کردم مزه لیموناد 
به  جداگانه  هرکدام شان  که  بود  آن  قسمتش  بهترین  مى شد.  عالى 
من پول حسابى مى دادند. یک خانم ترینکت وقتى پول را به دستم 
مى داد مى گفت:"یادت باشه، من آدم مهربونه هستم". دو دقیقه بعد 
آن یکى خانم ترینکت همان مقدار پول را بهم مى داد و همان جمله 
را مى گفت. به این نتیجه رسیدم که هردوى آن ها مهربان هستند، به 
این دلیل که واقعا بودند، ولى بیشتر به خاطر این بود که راه دیگرى 
براى گرفتن پول از آن ها نداشتم جز آن که 
تخت  بر  سوار  کنم.  باور  شان  مهربانى  به 
پرنده به سمت "ویندفال درایو" پایین رفتیم، 
دوازده خانه در سمت چپ و یازده و نیم 
خانه در سمت راست را پشت سر گذاشتیم. 
نفر  یک  فقط  آن روز  ما  خوب  شانس  از 
بیرون بود، خانم ترینکت به همراه سگش 
مارشال. او با لیمونادى در دست درحیاطش 
نشسته و به گیاهان چشم دوخته بود.مارشال 
سرش را باال آورد و هم زمان با نگاه کردن 
به باال دمش را تکان داد. خانم ترینکت یک 
لبخند دوستانه به من زد و موقعى که به او 
نزدیک شدیم براى مان دست تکان داد. من 
هم از روى تخت برایش دست تکان دادم. 
او انگشتش را روى دهانش گذاشت تا به 
من بگوید که مى داند چه طور رازدار باشد، 
و یک چشمک زد. هرچه مى خواهند درباره 
خانم ترینکت بگویند، ولى وقتى دارید با یک 
تخت جادویى پرواز مى کنید و نمى خواهید چیزى به گوش مادرتان 
برسد، خیلى خوب است چنین افرادى هوادارتان باشند. پرواز کردن 
حسى داشت که قبال هرگز تجربه نکرده بودم. شبیه سوار بودن روى 
مشغول  هوا  در  و  شده  خارج  ریل  روى  از  که  بود  "رولرکاسترى" 
گشت و گذار است. وقتى متوجه شدم داریم به کتاب فروشى نزدیک 
و نزدیک تر مى شویم هیجان من تبدیل به نگرانى شد. فراموش کرده 
بودم که انتهاى خیابان ما به کتاب فروشى "فینگان" ختم مى شود، و ما 
داشتیم از مسیر خارج مى شدیم. این کتاب فروشى شبیه یک خانه بود، 
ولى حکایت مفصل ترى داشت. از باال نگاهى به موبایلم انداختم ولى 
حاال دیدنش سخت شده بود. با کلى تالش و تقال توانستم خودم را 
به گوشى برسانم. حاال روى دکمه قهوه اى نوشته شده بود: برگرد و بزن.

 وقتى دکمه را زدم یک ثانیه هم طول نکشید. تشک در یک لحظه 
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صاف شد. فرمان بالشى حاال راحت تر حرکت مى کرد، بنابر این آن 
را به آرامى باال بردم تا اوج بگیریم. از باالى کتاب فروشى داشتیم رد 
مى شدیم که سوى شروع به صحبت کرد. او از من پرسید:"دست به 
فرمانت چه قدر خوبه؟ مى توانیم دورى بر روى خانه ى عمه ترینکت 
تا  فرستاد  مرا  پدرم  تابستان  یک  کنند"یدر  آشتى  شاید  بزنیم؟"  ها 
چمن ها را براى شان کوتاه کنم، ته دلش امیدوار بود تا سمت خیابان 
ما دوباره دوازده خانه اى بشود (او مى گفت ساکنان آن طرف خیابان 
نشد  باعث  چمن ها  کردن  کوتاه  مى دانند).  بهتر  ما  از  را  خودشان 
سمت خیابان ما کامل بشود، ولى من را تبدیل به تنها کسى کرد که 
خانم هاى ترینکت از او خوش شان مى آمد. به عقب نگاه کردم و 
گفتم:"نمیدانم. فقط دارم کارى را مى کنم که حسم مى گوید درسته."
یک  با  زدن  حرف  گاهى  ولى  مى زد،  لبخند  مى رسید  نظر  به  دلى 
قورباغه مى تواند سخت باشد. تا جایى که چشمم مى دید آسمان آبى 
روشن بود. مى دیدم که وزش باد پیراهن سوى را به هم مى ریخت. در 
عرض یک ثانیه داشتیم سریع تر و باالتر پرواز مى کردیم. دلى گفت:"به 
باال رفتن ادامه بده."تخت را به سمت باال هدایت کردم تا جایى که 
در  که  ببینم.   پاى مان  زیر  را  وود"  "استاگ  جنگل  کل  مى توانستم 

سمت غرب، تپه هاى سالتریج نازك 
و سپس ناپدید شدند. نوار جنگل در 
سمت راست مان ضخیم تر مى شد 
واتر  "مرى  به محدوده  جایى که  تا 
گرفتم  تصمیم  مى رسید. کریک" 
کنم.  امتحان  بیشتر  قدرى  را  تخت 
نبود  برمان  و  دور  چیزى  که  حاال 
بهتر بود پرواز با آن را یاد مى گرفتم. 
بالش را به سمت راست گرداندم، و 
کل تخت به طرف راست پرواز کرد. 
آهسته بالش را به چپ گرداندم، و به 
سمت قبل برگشتیم. وقتى به سمت 
جلو هل دادم، تخت سرعت گرفت 

سمت  رابه  بالشت  شد.  جمع  گونه هایم  و  وزید  موهایم  بین  باد  و 
خودم کشیدم، تخت به سمت پایین شیب گرفت و به آرامى سرازیر 
برگشتیم.   قبلى  پرواز  مسیر  به  دادم،  هل  جلو  به  و  برده  باال  شدیم. 
به قدرى غرق یادگیرى بودم که به زحمت متوجه شدم یکى به شانه ام 
مى زند. وقتى برگشتم صورت سوى را دیدم که سبز شده بود، طورى که 
انگار مى خواست باال بیاورد. و گفت:"دارم  حالت سوار کشتى شدن و 
دریا  زدگى پیدا مى کنم."دلى خاطرنشان کرد:"این کشتى نیست."سوى 
فرصتى براى مخالفت نداشت. با حالتى بیمارگونه به کنار تخت رفت. 
من حواسم به این بود که تعادل تخت را  حفظ  کنم  و از این که 
باعث بدحالى او شده بودم احساس بدى داشتم، ولى وقتى فکر کردم 
که همه مان را به خطر انداخته بودم حالم خیلى بدتر شد. دلى براى 
آن که موضوع را عوض کند پرسید:"من قراره کجا برم؟"او روى گوشى 
جست زد و به صفحه نمایش نگاه کرد. دیدم که پایش را بلند کرد و 
دکمه اى را فشار داد که رویش نوشته بود: حالت گشتن ثابت. یک نقشه 
روى گوشى باز شد، نظیر همان هایى که والدینم همیشه روى گوشى 
هاى شان استفاده مى کردند. او کلمه ى "پاویدیل" را تایپ و اجرا کرد. 
بالش به سرعت از دست من خارج شد و افتاد و چسبید به تخت. 
در یک لحظه پوسته اى روشن به رنگ نارنجى از تمام اطراف تخت 

بیرون آمد و باالى سرمان بهم قفل شد. ما کامال محبوس شده بودیم. 
دلى با خوشحالى به ما گفت:"خوش بختانه تخت شما بیش از حد 
کافى خرد براى ایجاد پوسته ى محافظ دارد. این خیال مان را راحت 
دوباره  دارى  نیاز  اگر  سوى،  و  نمى افتد  بیرون  کسى  که  مى کند 
محافظ  پوسته  نباید  این کار  درحین  چون  بگو  من  به  بیاورى  باال 
به  مى رویم  داریم  ما  پرسیدم:"و  زده  هیجان  باشد."من  اطراف مان 
... پاودیویل؟"  دلى گفت:"در حال حاضر؟" به آن جا مى رویم که 
باالى دریا قرار دارد. تخت مى داند کجا برود. باقیش با تخت است. 
ولى این نکته یادت باشد: بهتر است داخل محافظ باشیم تا خارج 
آن، بنا بر این حواست به هر چیزى که ممکن است در مسیر پیش 
ثابت  گشتن  دکمه ى  و  روى  کنترل  صفحه  به  هروقت  باشد.  بیاید 
باز  طرف  دو  از  را  دست هایش  سوى  مى شود."  فعال  غیر  بزنى  را 
کرد و نگاهى به اطراف انداخت و پرسید:"اون بیرون ممکنه با چه 
پرنده  داد:"یکیش  جواب  قاطعیت  با  کنیم؟"دلى  برخورد  چیزهایى 
بدتر  همه  از  آخرى  این  تیره.  ابرهاى  یا  هواپیماها   دیگه  یکى  ها، 
حد  این  تا  تیره  ابرهاى  مورد  در  چیزى  پرسیدم:"چه  دلى  است."از 
آمد. نخواهد  خوش مان  جوابش  از  مى کردم  احساس  است؟"  بد 

مى توانند  تاریک  گفت:"ابرهاى  او 
آن  به  ما  که  باشند  جادویى  منبع 
خرد  ضد  خشم  خشم.  گوییم  مى 
است. باعث تولید کابوس مى شود، 
و بدترین نوع جادو را به مخلوقات 
تیره  ابر  یک  میان  از  مى دهد.اگر 
که داراى بارخشم است عبور کنیم 
معلوم نیست چى نصیب مان بشود."
ولى  وسط پریدم وگفتم:"بسیارخب 
درمدرسه به ما یاد داده اندکه ابرها فقط 
بخار آب هستند و این که آن ها سفید 
هستند و به همین دلیل نور را پراکنده 
مى کنند."سوى پرسید:"واقعا به ما 
یاد  داده اند؟"من حرفم را این طور تمام کردم:"و این که ابرهاى تیره، 
یا ابرهاى بارانى، فقط به این دلیل تیره هستند چون آب بیشترى در 
خودشان دارند."سوى سوال کرد:"این ها را کى به ما یاد دادند؟!"من 
با حالت غرورآمیز جواب دادم:"هفته پیش. به همین خاطر است که 
باید گاهى سر کالس حواست جمع تر باشد."سوى جواب داد:"و تو 
از پنجره بیرون را نگاه کردى، یک قورباغه عینکى را دیدى، و یک 
اژدها را دنبال ما و تخت پرنده ات کشاندى. و البد همه این ها به خاطر 
آن بوده که سر کالس حواست جمع تر بوده است."سوى مى خواست 
خودش را تبرئه کند.  دلى گفت:"ابرها بایستى این طور که مى گویى 
باشند، ولى این نوع ابرها فرق دارند. آن ها از قواعد متعارف پیروى 
نمى کنند، درست مثل رویا مى ماند که از قواعد دنیاى واقعى پیروى 
بتوانید  احتماال  که  هستند  آنى  از  قوى تر  خشم،  و  خرد  کند.  نمى 
تصورش را بکنید." پرسیدم:"چه طور بتوانیم یک ابر تیره جادویى را 
از معمولى تشخیص بدهیم؟"جواب داد:"ابرهاى جادویى شکل هاى 
غیرعادى به خودشان مى گیرند. حتى فوق طبیعى."من و سوى نگاهى 
به اطراف آسمان انداختیم. هیچ ابرى با شکل جالب توجهى آن جا 
نبود. و من هنوز سوال هاى بیشترى داشتم."دلى، اگر ابرهایى هستند 
که درون شان خشم دارند، آیا معنى اش این است که ابرهایى هم 
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هستند که درون شان خرد دارند؟"دلى لبخندى به من زد و گفت:"سوال 
مشاهده  غیرقابل  برایم  که  هوایى  روى  بر  است."تخت  بسیارخوبى 
بود چند فوت پایین تر رفت. دلى به پشت دراز کشید و گفت:"ولى 
لزومى ندارد برایت بگویم، چون خودت به زودى خواهى فهمید." 
کمى بعد دلى کنترل تخت را به دست گرفت و گذاشت من آسمان 
را برانداز کنم تا این که آفتاب شروع به غروب کرد. او به من و سوى 
گفت مى توانیم قدرى بخوابیم، پس مى شد استراحت کرد. سعى کردم 
به یاد بیاورم که آیا قورباغه ها شب ها فعالیت مى کنند یا نه. بعد به 
خودم آمدم که چه اهمیتى دارد، چون دلى گفته بود که یک قورباغه ى 
واقعى نیست. این ها آخرین افکار من قبل از ولو شدن براى خواب 
بود. خیلى وقت بود کابوس ندیده بودم، ولى آن شب دیدم. خواب 
دیدم اژدهایان از زمین و آسمان به من حمله کرده اند. بعد شکلى را 

دیدم که وقتى دلى ظاهر شد داشتم در 
تشخیص  آن موقع  مى کشیدم.  کالس 
نمى دانستم  حتى  و  چیست،  که  ندادم 
چرا آن را کشیده بودم. احساس کردم 
دیده  رویا  در  را  شکل  آن  قبال  شاید 
باشم.  مطمئن  نمى توانستم  ولى  بودم، 
بعد آن شکل باالى سرم شناور شد. هزار 
صداى کوتاه راشنیدم که داد مى زدند 
آن را بگیرم. حاال داشت مى درخشید 
و من بیشتر از هرچیز مى خواستم آن را 
بگیرم.  نفس اژدهاى پشت سرم را در 
حالى که به دنبال شکل مى دویدم حس 
کردم. ولى همین که به آن رسیدم، دلى 
وحشت زده من را بیدار کرد. او گفت:" 
چیزى را دیده که پشت سر تعقیب مان 
مى کند." بعد از آن که نزدیک تر نگاه 
جا  آن  چیزى  که  فهمیدیم  کردیم 
"احتماال  که: گرفت  نتیجه  او  نیست.
رد  داشت  که  بود  هواپیما   یک  فقط 

مى شد."برگشتم دوباره راحت خوابیدم. بقیه شب را خواب دیدم که 
دارم دور دنیا بر روى تعداد بى شمارى شیرینى پرواز مى کنم. این 
خیلى قشنگ تر از خواب اژدها بود. در همین اثنى خورشید طلوع کرد 
و ما داشتیم مى رسیدیم. به دلى یا سوى نگفتم، ولى من تقریبا هیچى 
درباره ایسلند نمى دانستم. در همان اولین نگاهى که به آن انداختم 
نمى توانستم آن چه را که مى بینم باور کنم. به نظرم شگفت انگیزترین 
جایى بود که تا آن زمان دیده بودم. کوه ها و تپه هاى سبزرنگى آن جا 
بود که باالى شان برف قرار داشت. ما از روى دریاچه هاى بزرگ و 
آبشارهایى پرواز کردیم که از دل صخره ها بیرون مى آمدند، و هواى آن 
جا دلچسب تر از هواى پشت خانه مان بود. سوى گفت:"این جا مرا به 
یاد اسکاتلند مى اندازد!" ازش پرسیدم:"تو اسکاتلند بوده اى؟"با حالت 
غرورآمیزى گفت:"آره، وقتى بچه بودم با کل خانواده رفتیم آن جا."
از  هیچى  من  بیاورى؟  به یاد  مى توانى  چه طور  وقت  گفتم:"آن 
گذاشت  شانه ام  روى  را  دستش  بیاورم."او  یاد  به  نمى توانم  بچگى 
وگفت:"بعضى بچه ها از بقیه باهوش تراند." رفتم جلوى تخت مستقر 
شدم، و دلى جست زد پشت سرم. دستور داد:"دوباره دکمه ى گشتن 
ثابت را فشار بده". شاید این من بودم که تخت را به پرواز در مى 

آوردم، ولى چندان احساس نمى کردم که اختیار کارها به دست من 
است. درست بعد از فشردن دکمه، تخت شروع کرد به لرزیدن. محافظ 
نارنجى رنگ به آرامى غالف شد و من پایین آمدن دما را حس کردم. 
بالش پرید به درون دست هاى من و من آن را گرفتم، تمام تالشم 
را کردم تا تخت را متعادل نگه دارم. دلى به ابر بزرگى اشاره کرد 
که حاال درست رو به روى ما قرار داشت. متوجه شدم که شکلش 
باالیش  از  و  بود،  ضخیم  هم چنان  ولى  دراز  بدنش  غیرعادى ست: 
یک تکه ابر بیرون زده بود. سوى زودتر از من فهمید و فریاد زد:"آن 
یک نهنگ است!" تخت را به باال هدایت کردم، به سمت دمش. ما 
انحناى ابر را دنبال کردیم و از پشتش باال رفتیم. من سرعت مان را 
دستکم گرفته بودم، براى همین در عرض چند ثانیه، بیشتر بدنش را 
طى کردیم.تقریبا به قسمت سر رسیده بودیم که دلى فریاد زد:"ما را 
ببر پایین!"بالش را محکم به پایین فشار 
دادم، و از باالى ابر رد شدیم، فقط کمى با 
حفره ى تنفسى اش فاصله داشتیم. آن جا 
یک فوران سفیدرنگ وجود داشت و من 
حس کردم.  را  باد سرد و مرطوب  یک 
چند ثانیه بعد احساس گرما کردم، مثل 
یک روز بهارى. سفیدى دورمان را گرفت 
و ابر شکافته مى شد، و من فهمیدم که 
این ابر سخت نیست بلکه پوك است. به 
پایین نگاه کردم و لکه اى سبز به هم راه 
دایره هاى سفید دیدم، و اجسامى در بین 
آن ها در خطوطى به رنگ برنز در حال 
حرکت بودند. همچنین یک دایره ى آبى 
رنگ هم آنجا بود. مغزم داشت جستجو 
و سعى مى کرد تا آن چه را که مى دیدم 
با هرآن چه که در باره ى ابرها مى دانستم 
جاى  را  جوابم  من  ولى  دهد.  مطابقت 
مى دیدم  آنچه  یافتم.  ذهنم  در  دیگرى 
یک نقشه را به یادم مى آورد. من داشتم 
به یک دهکده نگاه مى کردم. ما داشتیم سریع تر و طوالنى تر از هر 
سقوطى که تا آن زمان تجربه کرده بودم به پایین سقوط مى کردیم. 
حس مى کردم انگار معده ام به حلقم آمده. سعى کردم بالش را به باال 
انگار نیروى قوى ترى  به کشم، ولى به حرکت من جواب نمى داد؛ 
داشت آن را کنترل مى کرد. به محض نزدیک تر شدن به پایین، نورها 
فریاد  سوى  شد.  بلند  تخت  از  غژ  صداى  و  زدند  بیرون  ما  زیر  از 
زد:"یک کارى بکن، من نمى خواهم درون یک نهنگ ابرى بمیرم!"
دلى از وقتى که وارد ابر شدیم تکان نخورده بود. با همان خونسردى 
همیشگى نگاه مى کرد. ابتدا عقب تخت و سپس جلوى آن با زمین 
برخورد کرد. با شگفت زده گى دیدم که آب از همه جا فوران کرد 
آمدید." خوش  پاویدیل  داد:"به  اطالع  دلى  سرمان.  روى  ریخت  و 

 ادامه دارد



10

 داروگ - کودکان                 شماره  46 - سپتامبر 2018

مغز انسان یک معماى اسرار آمیز! 
هر وقت که شما چیزى را مى بینید، صدایى را مى شنوید، بویى را 
استشمام مى کنید. و مزه ى چیزى را حس مى کنید، نرمى یا زبرى 
او  فرمان هاى  و  مغزتان  از  مى کنید،  لمس  را   موجودى  یا  و  شىء 
استفاده کرده اید، چه شما از سرما بلرزید چه از گرما هالك شوید، 
یا  بیاورید  خاطر  به  کنید،  گریه  یا  بزنید،بخندید  حرف  کنید،  فکر 
فراموش کنید، براى همه ى این ها باید از مغز عزیزتان تشکر کنید. 
وقتى که بقیه بدن شما در خواب است، مغز شما کماکان و با ظرفیت 
و  و  دارد  را  هستى  عالم  ساختار  پیچیده ترین  مغز  مى کند.  کار  باال 
مرکز فرماندهى بدن انسان است.على رغم کشف هاى بزرگ علمى 
در مورد کارکرد یا فونکسیون  مغز هنوز" کوچولوهاى خاکسترى" 
یا همان یاخته ها و نرون هاى عصبى مغز ما، د انشمندان را از کار 

خود به حیرت مى اندازند. چرا سلول هاى 
عصبى مغز به این گونه عمل مى کنند؟ به 
که  مى رسند  توافق  به  هم  با  شکلى  چه 
همبسته و متحد هم کارمى کنند؟ و چگونه 
سخن  توانایى  مثل  پدیده هااى  و  مفاهیم 
گفتن، احساسات، حافظه و دانش و آگاهى 
در یک توده ى سلولى کامال مادى و فیزیکى 
جمع شده اند؟ با من همسفر شوید  تا به  
گشت و گذارى در این عضو راز آلود پر 

معما، برویم.
که  پیشانى  لُب  از  انسان.  پیچیده ى  مغز 
انگیز  اعجاب  بسیار  ساختارى  داراى 
بتوانیم  ما  که  است  این  کارش  و  است 
کارهاى مان  عواقب  کنیم،  عمیق  فکرهاى 
را پیش بینى کنیم،تا  بدوى ترین قسمت 

دهه هاى  از  مغز  مارمولکى  قسمت  مغزما(*اصطالح  مارمولکى* 
به  مربوط  مرکز  این  یافت،  رواج  دانشمندان  بین  میالدى    70-60
نیاز هاى ما، به خواب خوراك تولید مثل، رابطه ى جنسى مى باشد،  
قسمت  این  بیایدو  جا  همین  از  هم  بازى  مارمولک  اصطالح  شاید 
مغز بسیار شبیه مغز مارمولک است که مى دانیم حیوانات بسیار با 
هوش و جیله گرى هستند.) مغز از مجموعه اى از مراکز متفاوت به 
لحاظ فعل و انفعالى تشکیل یافته که روزانه به طرز اسرار آمیزى در 
هم  کارى و هماهنگى ى کامل از طریق میلیارد ها سلول  عصبى مغزبا 
یک دیگر فعالیت مى کنند. سلول هاى عصبى مغز از طریق یک سیستم 
شبکه  اى بسیار پیچده  با هم و با نخاع  در ارتباط قرارمى گیرند تا با 
کمک یک دیگر به توانند بدن انسان و حرکت هایش را کنترل کنند.

آناتومى قسمت فوقانى و الیه هاى بیرونى مغز! الیه هاى بیرونى 
مغز  جزو پیچیده ترین قسمت هاى مغزند، اما در عین حال  همین ها 

هستند که ما مى توانیم به ساده گى مورد تحقیق و مطالعه شان قرار 
بدهیم چرا که منشا توانایى تکلم، تفکر و تعقل و حس زیبایى شناسى 
و خالقیت ما هستد. مغز مرکز کنترل انسان است و  به ما کمک مى 
کند  تا با احاطه ى کامل به اتفاقات پیرامون   نسبت به آن ها واکنش 
نشان بدهیم. مغز پیچیده و یا این  مرکز تحرك تکامل یافته ى انسان 
ما این امکان غیر قابل تصور را مى دهد که نسبت به  مجموعه ى 
بى نهایتى از اطالعاتى که مغز در طول رو و شب با آن ها ارتباط بر 
قرار مى کند یا دریافت مى کند، هم آهنگ شویم یا نسبت به آن ها 
واکنش نشان بدهیم. پیام هاى عصب هاى بینایى و شنوایى باید دریافت 
شوند. به ثبت برسند. تصمیم گرفته شود و دستور ابالغ گردد تا، مثال 
ما بفهمیم دوست مان را در خیابان دیده ایم و به او سالم کنیم. یا  
بشنویم که مادر صداى مان مى زند. چنین فرمان ها و  فونکسیونى 
نمى تواند بدون مرکز فرماندهى و بدون 
به  بلکه  یابد،  انجام  هم کارى  از  شبکه اى 
نیازمند  عملیات  و  فرمان دهى  مرکز  یک 
این  تمامى  طبیعت  دلیل  همین  به  است. 
اختیار و فرماندهى را در اختیار مغز قرار 
داده است تا بتواند واکنش نشان بدهد. در 
حالت کلى مغز از دو قسمت مغز بزرگ 
و مغز کوچک، تشکیل شده است. قسمت 
بزرگ و قوى مغز بزرگ را قشر مغز مى 
نامیم. که مرکز احساسات  حواس پنج گانه 
و احساسات و عواطف ما است. به لحاط 
کالبد شکافى این قسمت از 4 نرمه تشکیل 
شده است. بطور عامیانه از یک مرکز در 
فعالیت هاى  که،  مى شود  برده  نام  مغز 
کند   مى  کنترل  خاص  طور  به  را  پیچیده 
و مسئول عملیات پیچیده تراست، این درك عمومى از آن جا مى 
آید که تصور مى شود  کنش هاى مغز  مرز دارند و هر قسمت کار 
خاصى را  بطور محدود انجام مى دهد و این کامال اشتباه است. این 
یک تصویر و تصور ساده انگارانه از مغز انسان است. تمامى فعالیت 
مغز یک شبکه ى هم کارى میان مراکز مختلف و سلول هاى عصبى 
و نخاع است. به عنوان مثال اگر ما عدد 5 را مى بینیم، قسمتى از مغز 
شروع مى کند به یک عکس گرفتن از 5 قسمت دیگر مفهوم ویژه ى 
5 را ضبط مى کند و قسمت سوم تازه 5 را مى بینید و مفهومش را 
درك مى کند، در حالى که قسمت چهارم مشغول این است که، درك 
کند این 5 مساوى 5 عدد از چیزى یا کسانى است؟ یا پنجمین در 
یک رده یا ردیف است؟  الزمه ى تمامى این فونکسیون این است که 
سلول هاى عصبى مغز یا "کوچولوهاى خاکسترى" یا همان نرون هاى 
این  باشند.  مرکزى  طرق  ز  یک دیگر  با  منطقى  ارتباط  در  خودمان، 

 علم علمتازه هاى  تازه هاى  
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شبکه ى پیچیده در مغز ما که از بیش از 100 میلیارد سلول عصبى 
تشکیل یافته  که در آن واحد با 100 یا 200000 سلول دیگر ارتباط بر 
قرار مى کنند،  این سلول ها براى این که مغز ما بتواند کار کند بسیار مهم 
و حیاتى اند. وقتى که چیز جدیدى یاد مى گیریم و به دانش مان افزوده 

مى شود، ارتباطات جدیدى بین نرون ها بر قرار مى شود.
*لُب پیشانى، بزرگ ترین قسمت قشر مغز است و به دالیل مختلفى 
پیچیده ترین قسمت آن. به عنوان مثال از جمله مسولیت هایش، دیدن 
تفاوت بین خوب و بد، پیش بینى خطر. تشخیص عواقب کارهاى مان 
و حل مشکالت پیش آمده است. از لب پیشانى است که شخصت ما 
به وجود مى آید، شناخت و داورى  ما شکل مى گیرد، احساسات مان 
بوجود مى آید یا غلیان مى کند ومى توانیم به تفکر عمیق به پردازیم  و 
تمرکز کنیم. این بخش در عین حال مرکز حس زیبایى شناسى و خالقیت 
ما نیز هست.( رفتار هاى اجتماعى چه هنجار و چه نا هنجارى هم بشدت 

تحت تاثیرلوب میانى اند)
• سر درد، مغز درد نیست. 
مغز، درد را به عنوان یک 
درد  نمى کند.  عضو حس 
از قسمت فوقانى یا درونى 
اغلب  و  مى آید  جمجمه 
است  ضربه هایى  دلیل  به 
یا   آمده  وارد  سر  به  که 
فعالیت  هاى ناگوار عصبى 

شدید که به سلول هاى آن وارد مى شود. آن وقت رگ هاى نازنین مغز 
را  شدن  متورم  شیمایى  فعالیت  و  یابند  ترمیم  مى گیرند که  مسئولیت 
انجام دهند  این بنوبه ى خود باعث مى شود  درد در قسمت فوقانى و 
درونى جمجمه  آشکار شود. هرچند که به نظر برسد درد از قسمت 

درونى و خود مغز احساس مى شود.  
*قشر مغز. قسمت زیادى از مغز را این قشر پلیسه دار مى پوشاند. 
این قسمت فعالیت  هاى بسیار باال و با کیفیتى را بر عهده دارد از جمله 
توانانى تکلم فعل و انفعال زبان، حافظه، احساسات  و حواس 5 گانه 
پلیسه  قشر  ما.  حرکت هاى  و 
جدا  قسمت  دو  از  مغز  دار 
گانه تشکیل شده است که در 
قسمت جسم پینه اى مغز با هم 
اتصال بر قرار مى کنند. این دو 
عین  واقع  در  مغز  نیمکره ى 
نسبت  اما   مى کنند،  عمل  هم 
به اطالعاتى که به آن ها توسط 
"کوچولوهاى خاکسترى" مى رسد،واکنش هاى متفاوتى انجام مى دهند. 
نیمکره ى راست مفز کلى نگر و بصرى است، توانایى دیدن کلیت را  
را دارد. مى تواند مقایسه کند و بسرعت درکش را از یک رویداد و یا 
نتیجه ى یک عمل  منتقل  و اعالم کند. این قسمت از طریق تصاویرعمل 
بر  مغز  چپ  قسمت  است.  آینده  و  حال  زمان  مخصوص  و   مى کند 
عکس بیشتر به تجزیه تحلیل جزئیات مى پردازد  و با منطق سرو کار 
دارد این قسمت به خوبى از عهده ى  تخمین زدن یک نتیجه بر مى آید 
براى حل مسائل ریاضى کار آمد است و مرکز  حافظه است. از طریق 
زمان  کار  به  اساسا  ضرب.   جدول  یا  شعر  کردن  حفظ  مثال  کلمات 

گذشته و حال مى پردازد.

•مغز کوچک.یا مرکز عملیاتى باالى گردن ما است که حرکت هاى ما 
را کنترل مى کند که ما به توانیم باالنس مان را حفظ کنیم و نسبت به 
اتفاقات پیرامونى واکنش نشان بدهیم.  براى انجام این کار مغز کوچک 
از  بینایى و باالنس اطالعات مى گیرد  که بى وقفه در حال گزارش دهى 
از احساسات و محیط پیرامون هستند. مثال ممیک صورت و حرکت 
بازوان که یک اسانس از این اطالعات به  قسمت حرکت  مغز بزرگ 

یا مخ مى رود.
*لُب آهیانه که بخش عقبى قسمت فوقانى مخ است، مرکز عملیات  
براى بیشترین حواس ما هست، که یک جمع بندى نهایى از موقعیت ها  
و حرکت هاى الزم مى کند و  بسته به آ ن حس، یا موقعیت عمل مى کند 
و باعث مى شود که ما حرکت  مناسب را انجام دهیم. مثال دست مان را 
داراز کنیم که چیزى را بر داریم. یک مسئولیت مهم دیگرش،  شناخت 
افراد، صداها، فرم ها، بوها  و سایر چیز ها است. و منجر به واکنش هاى 
ما در مقابل این احساسات مى شود و لب آهیانه را متاثر مى کنند. هر 
چند که لب آهیانه نقشى در حافظه یا حتى همان حواس پنج گانه ى ما  

بطور مستقیم ندارد. اما این حواس 
در لب آهیانه با هم  ادغام مى شوند 
و از این طریق ما مى توانیم  از  آن 
کنیم  استفاده  حواس مان  از  دسته 
ها  آن  معرض  در  دائم  بطور  که 

قرار داریم.
لُب  یا  " ل یتا کسیپ  ا لب   " *

پس سرى مغز
کوچکترین قسمت از چهار لُب مغز است  و بطور کلى فقط قسمت 
تکنیکى حس بینایى ما را بر عهده دارد. اطالعات از  سلول هاى عصبى 

روشنایى،  به  بوط  مر  چشم 
ه  بر مخا قسمت  ین  ا به 
مى شود  و این جا است که  
بینایى  مفهوم  ترین  پایه اى 
انسان  جسم  شى  دیدن  یا 
شکل  دیگرى  چیز  هر  و 
که  است  این جا  مى گیرد. 
فرم ها ،رنگ ها، و حرکت ها، 

شناسایى مى شوند.ضربه به لُب  پس سرى باعث  اخالل در تواناى 
دیدن مى گردد و مى تواند در بدترین حالت منجر به نابینایى هم بشود. 

یا باعث  توهم و یا  مشکل در دیدن اجسام در حرکت مى گردد.
*گیج گاه، یا لب دو طرف سر، که در دو طرف سر یا همان شقیقه 
درست باالى گوش قرار دارد و از جمله وظایف شان شنوایى است. این 
جا مرکزى است که صدا ها ثبت مى شوند هر چند که صدا و کلمات در 
بخش دیگرى از گیج گاه شناسایى مى شوند و بخشى از حافظه هم در 
این بخش قرار دارد.آسیب در قسمت چپ گیج گاه  منحر به فراموشى 
کلمات مى شود ضربه، به قسمت راست منجر به  فراموش کردن یا به 

خاطر نسپردن ملودى هاى موزیک  و تصاویر ا ست.
در  مغز  الیه هاى  ترین  درونى  درون ترین الیه هاى مغز.  آناتومى 
عین حال بدوى ترین آن است و  قسمت مارمولکى آن هم به آن ها 
گفته مى شود. اعمال نا آگاهانه ى ما از جمله نفس کشیدن، ضربان قلب، 
چرخه ى خواب از آن جا کنترل مى شوند و قسمت هاى درونى  مغز در 
عین حال منشا پایه یى ترین احساسات بشرى از جمله ترس و عصبانیت اند.
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در قسمت درونى قشر خاکسترى مغز چند قسمت ویژه ى مغز قرار دارد، که 
به آن ها الیه ى درونى مغز گفته مى شود. که درواقع  تبیین چندان درست 
آناتومیکى هم  نیست. مثال پل مغز که در زیر مغز میانى جلوى مخچه  و 
باالى بصل النخاع قرار دارد، حالتى چند گانه دارد. یک دلیل این گیج شدن 
در تعریف، این است که گاهى یک قسمت از مغز که تبیین خوب آناتومیکى  
مى تواند  حتى  باشد.  داشته  متفاوتى  کامال  فونکسیون هاى  مى تواند  دارد 
کنش هایش را تغییر دهد. مثال سیستم هاى لیمبیک که به معنى مرز و حاشیه 

است با ساختار کمانى شان در قسمت بویایى آمیگدال قرار دارند. 
شکنج کمر بندى و پیاز بویایى  هیپو کامپ ها و  هیپوتاالموس ها. هیپوتاالموس 
ساختار کوچکى است که نزدیک پایه مغز و درست در جلوى تاالموس قرار 
دارد . هیپوتاالموس پیوندهاى گسترده اى با بخش هاى مغز پیشین و مغز میانى 
دارد. هیپوتاالموس بر رفتارهاى هیجانى و انگیزشى و چرخه خواب و بیدارى 
نظارت دارد . آسیب به هسته هاى هیپوتاالموس منجر به ناهنجارى هایى در 
رفتار انگیزشى مى شود .رفتا هاى تجربى مانند: خوردن، آشامیدن ، تنظیم درجه 

حرارت بدن، رفتار جنسى ، پرخاش گرى و میزان فعالیت  بدن مى شود . 
* هیپوکامپ. ساختارى است بزرگ بین تاالموس و قشر مخ ، تقریبا در 
نقش  رویدادها،  برخى  اندوزش  با  هیپوکامپ  پیشین،  مغز  پشتى  سمت 
ویژه اى در حافظه ایفا مى کند. افرادى که هیپوکامپ آن ها آسیب دیده، در 
اندوزش خاطرات جدید با مشکل مواجه مى شوند ،اما خاطرات مربوط به 
پیش ازآسیب دیدگى خود را به خوبى به یاد مى آورند. هیپوکام ها از طریق 
فونیکس ها یا مثلث مغزى حس بویایى  دو نیم کره را  به هم اتصال مى 
در  آن  باالیى  سطح  دارد،  قرار  عقب  در  قاعده اش  مغزى  مثلث  این  دهند. 
عقب به جسم پینه اى  وصل است، و در جلو به "سپتوم پلوسیدوم" یا همان 
دیواره ى مثلثى شفاف و تازك بین غشاى عمودى که بطن چپ و راست 
مغز را از هم جدا مى کند  و به جسم پینه اى مربوط مى سازد .در واقع این 
مثلث مرك اتصال این قسمت ها است. محققان با عمل جراحى قسمتى را 
به  نام  RAS  که همان سیستم هاى عامل شبکه اى مغز هستند و  توده یى 
از سلول هاى عصبى مغزند که در سراسر ریشه ى مغز گسترده اند را مشاهده 
دارند.  عهده  بر  را  بیدارى  و  خواب  بین  چرخه ى  وظیفه ى  این ها  کردند. 
قسمت بزرگى از الیه درونى مخ را جسم سفید رنگ پوشانیده است که دلیل 
این رنگ بودنش تا رهاى ارتباطى دراز سلول هاى عصبى است  که از جنس 
چربى اند. این قسمت از مغز جزو بدوى ترین قسمت هایش است و به همین 
این جاست  از  دارد.  زنده  موجودات  سایر  مغز  با  زیادى  شباهت هاى  دلیل 
که عمل کرد هاى  اتوماتیک  و پایه اى  شکل مى گیرند، مثل نفس کشیدن، 
ضربان قلب و سایر چیزهاى غیر اردادى و خود کار که به زنده گى تمامى 
موحودات زنده  به آن ها وابسته است. هم چنین آن بخش از کردار ما که پایه 
در احساسات بدوى ما دارند، مثل حس هاى درد، ترس که  مى توانند زندگى 
ما را از طریق فرار کردن  نجات دهند، و همچنین حس هاى گرسنگى، تشنگى 
و امیال جنسى. را کنترل مى کند. دست آخر در این قسمت از فونکسیون 
الیه هاى درونى مغز باید حالت تهوع، عطسه زدن و سرفه کردن را نام برد

* غقده هاى قاعده اى که هسته هاى قاعده اى نیز خوانده مى شوند، از پنج 
هسته ى زیر قشرى مغز تشکیل شده اند و مثال احساس تهوع از آن ها مى آید. 
این ها، شکل دانه و جوانه دارند و در عمق مغز بزرگ یا مخ نهان اند. یکى 
از فونکسیون هاى آن ها ایجاد ترمز براى ماهیچه هاست که به توانند وقتى که 
ما مى خواهیم، استراحت کنند. اما هم زمان به ماهیچه ها 
قدرت مى دهند که، انعطاف داشته باشند و به این دلیل  
آسیب هاى  مى کنیم.  حفظ  را  باالنس مان  ما  که  است 
جدى به بصل النخاع  باعث  بیمارى پارکینسون مى شود.

*هیپوتاالموس على رغم جثه کوچکش که بیش تر از یک 
بادام نیست، این غده نقش بسیار مرکزى و بزرگى   بازى 
مى کند. رابط بین مغز و هیپوفیز است، که مجموعه اى 
از هورمون هاى مهم را ترشح مى کنند. از طریق تر شح 
مى کند،  تنظیم  را  بدن  حرارت  هیپوتاالموس  هورمون، 

و  بیست  به  وابسته  شناسى،  زیست  روزى   شبانه  فونکسیون هاى  کارش، 
چهار ساعِت روز و شبى است یعنى آهنگ کار غده ها  و سوخت و ساز  و 
ساعات  خواب و بیدارى  و اثرات سفر با هواپیا و  حس گرسنگى و تشنگى.

بین  رابط  عنوان  به  و  است  مغز  ساقه ى  قسمت  ترین  وسط  پل مغز.   *
نیم کره هاى مغز عمل مى کند. پل مغز بخشى از سیستم تنفسى را تشکیل 
مى دهد که وظیفه اش درست عمل کردن دم و بازدم ما است. پل مغز هم چنین 

به امر بیدارى و تمرکز ما یارى مى رساند.
*جسم پینه اى، قسمتى از مغز بزرگ است که نیم کره چپ و راست مغز 
را به هم متصل مى کند. جسم پینه اى هیچ مرکز عصبى مخصوص ندارد. 
وظیفه اش این است که به دو نیم کره راست و چپ مغز این امکان را بدهد 
که  فونکسیون هاى شان را  مدیریت کنند. مثال  گوش راست مى تواند به 
طرف صدایى که گوش چپ  شنیده است به چرخد و آن را بفهمد، جسم 
پینه اى از ماده سفید  تشکیل شده و دور ور برش را "کوچولوهاى خاکسترى" 

قشر مغز پر کرده اند.
(بساال)   مى کند  کنترل  را  قاعده اى  غده هاى  از  زیادى  تعداد  نخاع   *
فونکسیون هایى را که هیچ کنترل آگاهانه اى برآن ها نداریم. از این جاست 
که قلب ما مى تپد. فشار خون مان تنظیم مى شود. نفس مى کشیم، هم کارى 
نخاع با جسم پینه اى بوجود مى آید و رفلکس هایى مثل بلعیدن، عطسه زدن، 
سرفه کردن  و همین طور 4 کانال عصبى که از جمله،  حرکات سر، زبان و 

ریه ها و قلب را کنترل مى کنند.
* سیستم لیمبیک. یک ساختار کمانى دارد که  به صورت عمیق در مغز قرار 
گرفته است. این بخش از قسمت هاى مختلفى یا صفحات مختلفى تشکیل 
شده که آمیگدال، هیپوکامپ ها و فونیکس را به نمایش مى گذارد. در این 
قسمت مرکز بویایى قرار دارد.هم چنین قسمت کنترل براى امیال جنسى، تنفر، 
و خشم و ترس در این بخش است. بخشى از حافظه و ساعت بیولوژیک 
ما هم، از این جا کنترل مى شود. سیستم لیمبیک نقش بزرگى را در غده هاى 

قاعده اى یا بساال بازى مى کند که ما را زنده نگه مى دارند.
* تاالموس، یک سیستم ریل مانند دارد که مثال سیستم بینایى از این جا  شکل 
مى گیرد درك بینایى به وجود مى آید بروى آن کار مى شود و به قسمت هاى 

دیگر فرستاده مى شود. تمام پیام هاى سلول هاى عصبى 
چشم اول به تاالموس مى روند. که بعد از آن جا به مرکز 

بینایى  در مغز کوچک بروند. این بخش نقش بزرگى در بیدارى ما بازى 
مى کند و در صورت صدمه ى آن ما به کما خواهیم رفت.

* مغز میانى. به لحاظ سابقه ى تکاملى یکى از قدیمى ترین بخش 
هاى مغز ما است. و تفاوت بسیار ناچیزى بین  آن با سایر پستانداران 
وجود دارد. در این قسمت ماده ى سرخوشى دوپامین تولید مى شود. 
که به ما کمک مى کند براى چیزهایى که به حال مان مفید است  تمرکز 
کنیم. مخ میانى هم چنین در ارتباط با کنترل  آگاهانه و رفلکس هاى ما 
نقش دارد. و از این قست دو کانال  بینایى وحرکت منشعب مى شود.

 ادامه دارد



13

 داروگ - کودکان                 شماره  46 - سپتامبر 2018

پرواز سیب زمینى!
از روزى که فهمیدم باید به مدرسه بروم، اسم معلمم را مى دانستم 
خانم آسا! و من مى ترسیدم که او را "آسان"، یا آسمان صدا کنم. 
هر چه من بیشتر  مى ترسیدم و بیشتر سعى مى کردم، بیشتر اشتباه 
مى کردم و او را  آسان، یا آسمان مى خواندم. مادرم یک پالتوى کاله 
پوستى دار صورتى  برایم دوخته بود  و به خاطر دارم که با مادرم به 
مدرسه رفتم. من کمى دیر تر  ازبقیه بچه ها مدرسه را شروع کرده 
بودم؛ آن ها  در ماه سپتامبر شروع کرده بودند اما من چون در ماه 
فوریه به دنیا آمده ام و در ماه سپتامبر هنوز هفت ساله نشده بودم، 
از ماه مارس به مدرسه رفتم. خوب به خاطر دارم که بد جور هیجان 
داشتم و کمى هم مى ترسیدم. مثل این بود که همه مى دانستند چه 

من.  از  غیر  بیفتند  است  قرار  اتفاقى 
به خاطر دارم که در سالن غذا خورى 
یا  و  گوشت  تیکه  یک  باید  مدرسه 
"پاى" که از گوشت درست شده بود 
را از خانم آشپزهاى مدرسه مى گرفتى 
و سیب زمینى پخته را از توى ظرف 
مخصوص متحرکى که روى میز بود 
سیب  تا  مى آمد  بچه ها  طرف  به  و 
زمینى شان را بر دارند، برمى داشتى، 
این ظرف در واقع حرکت مکانیکى 
یک دیگر  به طرف  بچه ها  و  داشت 
را  ترسم  هنوز  مى دادند.  هولش 
سیب  نتوانم  به موقع  اگر  این که  از 
زمینى ام را بر دارم و بچه ها مسخره ام 
کنند به خاطر دارم. به خاطر دارم که 
چه طور یک سیب زمینى را در قاشقم 
که  مى کردم  سعى  و  بودم  گذاشته 
اما  نیفتد.  که  کنم  حفظ  را  باالنسش 

ازبس دستانم  مى لرزید افتاد. یکى از بچه ها زیر دستم زد و سیب 
زمینى پرواز کنان وسط غذاى یک پسر بچه رفت و شوربا به پیراهن 
زیبایش پاشید و آن را کثیف کرد، بشدت عصبانى بود و سرم داد 
کشید. من هنوز نقاشى روى پیراهنش، که یک شخصیت کارتونى 
بودم  زده  هیجان  بشدت  دارم.  به خاطر  را  بود  براوون  چارلى  از 
چون برادر بزرگم هم به  همان مدرسه مى رفت که من  تازه شروع 
کرده بودم. فقط او در قسمت دیگر مدرسه درس مى خواند، فکر 
این که او باید بداند  من هم در همان مدرسه هستم مرا هیجان زده 
مى کرد. من درست به خاطر دارم که همه ى بچه ها گریه مى کردند 
چون اولین بار بود که از مادرهاشان جدا مى شدند. من به خاطر 
دارم که همه ى بچه هاى کالس را مى شناختم چون همه ى ما از 

یک محله ى کارگرى خارج محدوده  مى آمدیم. من به خاطر دارم 
که از مدرسه به خانه مى رفتم نه به خاطر این که، شوق رفتن به خانه 
داشتم، به خاطر این که لوله هاى گاز درست ساعت سه شروع به 
تخیله مى کردند و در آن زمان خبرى از فیلتر نبود و تو اگر در آن 
ساعت در کوچه مى ماندى،در اثر استشمام گاز مثل یک قارچ باد 
مى کردى. خوب به خاطر دارم وقتى که از مدرسه به خانه برگشتم 

باورم نمى شد که مجبورم فردا هم دو باره به مدرسه بروم.
قهرمان!

تقریبا در دوران  پدر من سرباز و در جنگ بود، براى همین من 
مدرسه ابتدایى 7 بار از انگلیس به آلمان و بالعکس جابه جا شدم 
و مدرسه عوض کردم. طوالنى ترین مدتى که من در یک مدرسه 
به  که   بود  آخرى  مدرسه   ، ماندم 
مدت پنج سال در آن تحصیل کردم.

از دوران مدرسه روزى را که خیلى 
خوب به خاطر دارم وقتى بود که در 
ساله  هشت  و  ابتدانى  دوم  کالس 
بودم. اولین روز ورود به این کالس 
را هرگز فراموش نمى کنم. من بشدت 
دلهره داشتم و وقتى که وارد کالس 
شدم، معلم مرا معرفى کرد و همه ى 
شاگردان به من زل زده بودند. حالت 
من مثل زمانى بود که یک نفس عمیق 
مى کشى و بعد به وسط عمیق ترین 
طول  در  مى پرى.  استخر  قسمت 
مى کرد  معرفى  مرا  معلم   مدتى که 
من مى بایست جلوى همه ى بچه ها 
بایستم و دست آخر روى تخته سیاه 
نوشت" این سارا است و از آلمان به 
نزد ما آمده است ومن مى خواهم که 
معلم  خانم  تعریف هاى  تمامى   بگویید.  آمد  خوش  او  به  شماها 
نگاه  من  به  نمى خواستند  حتى  بچه ها  و  داد  معکوس  نتیجه ى 
بکنند. من که بلد بودم ستپ برقصم، آواز بخوانم، و جوك تعریف 
کنم، ساکت و عاقل شدم که آن ها از من خوش شان بیاید. خوب 
به خاطر دارم که همین عاقل بودن هم تاثیر معکوس داشت.آن ها 
فکر مى کردند من تظاهر مى کنم. من نمى توانستم این  وضع را 
تحمل کنم، من همیشه با  دیگران بر اساس اعتماد و دوستى در 
ارتباط بودم، فکرى به کله ام ز د، براى معلم آواز خواندم و او گفت: 
براى همه ى کالس بخوان، موهایم را در شال گردن بستم و خودم 
را شکل" مارکز و سپنسر" در آوردم  روى میز پریدم و شروع به 
خواندن کردم. حاال دیگر من یک قهرمان نبودم که بچه ها از من 

اولین
 روز

 دبستان
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بگریزند و من مجبور باشم سنگین و رنگین بنشینم،  من یکى از 
خودشان بودم درست مثل آن  ها دو دندان جلو هم نداشتم.

نوشته ى سارا کارلتون، آموزگار
خواهر هاى هم خون!

براى من روز اول مدرسه بسیار خوب و بدون مشکل بود. یک 
روز تابستانى بود و من پیش پدر بزرگم بودم. هوا گرم بود و من 
و دخترعمه ام  دیالن،  فکر کردیم که به ییک نیک برویم، اما چون 
بچه بویم نمى توانستیم تنها یى این کار را انجام دهیم. براى همین 
تصمیم گرفتیم که  به باغ  پدر بزرگ من برویم و آن جا پیک نیک 
داشته باشیم. ما به چند چیز احتیاج داشتیم. اول به مغازه رفتیم و 
کمى خوردنى خریدیم. وقتى که بر گشتیم ماماِن دیالن غذا پخته 
بود. ما یک تشک یک خط کش و یک توپ برداشتیم  و فکر کردیم 

است.  بس  میز  چیز  دیگر 
باغ  به  را  چیز  همه  باید  ما 
داشتیم  بر  را  همه  مى بردیم. 
و آماده رفتن شدیم، اما من از 
گاوها مى ترسیدم. براى همین 
نمى توانستم به باغ بروم. باغ 
بزرگ  خیلى  من  پدربزرگ 
است. او  پدر مادر من است 
و پدر بزرگ دیالن نیست اما 
دیالن  و  است  مهربان  خیلى 
مى زند.  صدا  دخترم  هم  را 
مى گفتم: باغ بزرگ بود.اما،ما 
نبودیم. 7 ساله بودیم. دیالن 
بعد  برد  را  وسایل  همه ى 
دنبال من آمد دست مرا گرفت 
و با خودش برد. من فقط با 
نمى ترسید  او  مى دویدم،  او 
پدر  باغ  بود.  شجاعى  دختر 
و   بود  بزرگ  خیلى  بزرگ 
داشت،  درخت  عالمه  یک 
از درخت  انجیر  و  انار  ما 
چیدیم. تقریبا دوساعت بازى 
شده  گرسنه  حسابى  کردیم 
دیالن  خوردیم.  غذا  بودیم، 
زخمى شده بود اما چیز مهم 
به  ناگهان  نبود.  خطرناکى  و 

فکرمان رسید که خواهر خونى بشویم. من هم  مى بایست دست 
خودم را ببرم. دیالن نمى خواست که من خودم  را زخمى کنم که 
بتوانیم خواهر خونى بشویم. اما من لج باز بودم. من مى خواستم 
کارى کنم که نتواند بگوید: نه نمى شه این طور نه! من آن کار را 
کردم و خون بیرون زد، او باید سرش را به جایى که خون بیرون 
زده بود مى مالید و من هم، حاال دیگر ما خواهر خونى بودیم. قول 
دادیم که با هم باشیم از هم خوش مان بیاید و دوست هم باشیم  
و همیشه همه چیز را عین هم به خریم و به پوشیم. ما با خون مان، 
دوستى مان را محکم کرده بودیم. حاال دیگر ما به طور واقعى خواهر 
خونى بودیم. خیلى خوش حال بودیم هرگز نمى توانم این حس را 

توصیف کنم. بعدش ما بازى کردیم و من مستقیم به خانه ى خودمان 
رفتم. 5 روز یک دیگر را ندیدیم. بعد هم دیگر را مالقات کردیم  
و در باره ى مدرسه حرف زدیم. ما براى این که مدرسه را شروع 
مى کنیم خیلى خوش حال بودیم. من نمى دانم چرا دو روز مانده به 
شروع شدن مدرسه زمان سخت و بکندى گذشت من فقط به مدرسه 
فکر مى کردم. این که آیا هم کالسى هایم کى ها هستند؟ کسى هم که 
من او را بشناسم آن جا هست؟ تمام شب را به این فکر بودم. صبح 
روز بعد صبحانه را خورده بودیم و من منتظر دیالن بودم.  دیالن 
که آمد راه افتادیم راه  تقریبا درازى بود. مامان من و مامان دیالن  
با هم صحبت مى کردند. همه ى شاگرد ها در کالس جمع شدند. 
معلم در کالس بود و به آخر کالس رفته بود. معلم با مامان صحبت 
کرد و او از کالس بیرون رفت. من گریه کردم اما دیالن خوش حال 
بود ومى خندید. من عصبانى 
شدم. معلم از همه ى کالس 
تک به تک پرسید: اسم تان 
چیست تقریبا همه به سوال 
بودند.  داده  جواب  معلم 
وقتى که او از دیالن پرسید 
نامت چیست؟ جواب داد نام 
است.  بگپتیر"  من"بیلدیک 
به  کردى   زبان  به  بیلدیک 
است  ملوس  دختر  معناى 
به  معموال  را  حرف  این  و 
مى گویند.  کوچولوها  دختر 
وقتى که معلم از من پرسید 
بگتیر"  دادم:"زهرا  جواب 
نیست،  بگتیر  من  فامیل  اما 
او  کرد،  نگاه  من  به  دیالن 
ساکت بود. من مى  دانستم 
فامیل من " اوزدمیر" است. 
و  من  بودم  کرده  فکر  من 
دختر  خونى  خواهر  دیالن 
بهترین  و  عمه  دختر  دایى 
تصمیم  پس  همیم.  دوست 
گرفتم نام فامیل مان هم یکى 
باشد. وقتى که من خودم را 
گفت:  معلم  کردم،  معرفى 
من فردا مى خواهم با پدر و 
مادر هاى تان صحبت بکنم. شب من به مادرم گفتم معلم چه گفته 
است. روز بعد وقتى که به مدرسه رفتم  مامان با من آمد. معلم به 
مادرم گفت که ما در جواب حاضر غایب این جور گفته ایم. مامان 
گفت ،فامیل من  اوزدمیر است و اسم دیالن بیلدیک نیست. بعد از 
مدرسه وقتى که به خانه  بر گشتیم همه به ما خندیدند. حاال دیگر  
مى دانستیم اگر از کسى خوش مان بیاید نمى توانیم اسم فامیل مان 
را بخاطرش عوض کنیم و هنوز هم  به یاد مى آورم که همه به ما 

خندیدند. 
زهرا 
27 مارس 2017
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شعر ... شعر ... شعر  ...

مدرسه کپرى
مدرسه ما آب نداره

چراغ نفتیش نفت نداره
برق نداره. فانوس داره

فانوسشم، سو نداره
 معلم مى گه

 صبر ماها رو کوه نداره!
* * *

آغل جاى مدرسه
مدرسه که  آغل باشه

بر پا مى شه: بع بع بع!
حاضر غایب که مى کنن 

عوض بله: بع بع بع!
اگه هم یه وقت یکى نبود 
همه مون مى گیم نع نع نع!

در جواب کى خونده درس؟ 
داد مى زنیم:

مع مع مع!
وقتى تموم مى شه خنده
آرزو مى شه یه مدرسه
این همه رنج دیگه بسه

* * *

مدرسه ى کانکسى
مدرسه  مون کانکسیه 
دردمون از بى کسیه
نمى دونى چه حسیه

 بارون که مى آد ضرب 
مى گیره

  باد تند بشه دم مى گیره
از سرما مثل یخدونه
گرماش چله تابستونه
خالصه درب و داغونه
هرکى ندونه وامى مونه
از دست این کانکسیه
 خانم معلم حیرونه  

مبصرما ترانه هم،
 راه مى ره و هى مى خونه:

 این لوطى یه یا مدرسه؟
همه ى مارو مى رقصونه!
این مدرسه س؟ یا فرفره؟

باد که مى آد 
همه رو با هم مى چرخونه
 این مدرسه س یا تنوره 

گزنده است مى سوزونه
گرما ش یه جورى چرخونه  

انگارى آتش گردونه.
سرماش مى شه قطب شمال.

آقا ناظم مى گه بى خیال
 بچه هاى کالس یک

گرما  زده ن رفتن از حال!
* * *

یک دو سه زنگ مدرسه
چهاور پنج و شش

با مداد بکش
هفتو هشتو نه

دست در دست بدو
بخون و برو

 یک
دو

 سه 
 رنج و کار بسه  

بچه ها همه سوى مدرسه!

 سه شعر از سوسن بهار
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- مى دانى زمین به زمین لرزه چى گفته؟
- نه.

- ماست تو دلم کره شد بابا! حاال وقت لرزه نیست. از چى مى ترسى؟ 

- بدترین چیز در کافه تریاى مدرسه به نظر تو چیه؟
- غذا.

- چطور تونستى صاف و راحت 20 بگیرى؟
-  از خط کش استفاده کردم.

مى  درس  و  نشسته  هواپیما  توى  بچه  این  چرا   -
خواند؟

- البد  مى خواهد  تحصیالت سطح باال داشته باشد.

- چطورى در به روى  معلم موزیک قفل شد؟
- کلید ها یش را توى پیانوجا گذاشته بوده البد.

کوچولوى کودکستانى به  کالس اولى: تو مدرسه 
بچه ها چى یاد مى گیرن؟

دبستانى: افل به!

کودکستانى به کالس اولى: امروز توى مدرسه چى 
یاد گرفتى؟

کالس اولى: فکر کنم یاد نگرفتم چون معلم گفت فردا هم باید برم.

- خورشید  در آسمان چه مى کند چرا آن جاست؟
- مى درخشد.

- به کدام شى در کالس مى توان حاکم گفت؟
- خط کش.

- مى دانى مداد به مداد تراش چى  گفت؟
- نه

- این قدر دور خودت چرخ نزن بیا سر خط.

- اگه گفتى کى آرایش گر، موهاى ماه را کوتاه مى کند؟
- معلومه موقع ماه گرفته گى!  

معلم: کى مى داند با پیدا شدن چرخ دنده ها چه اتفاقى افتاد؟
پتر: انقالب شد.

 اگه گفتى کتاب دار ها وقتى که به ماهى گیرى مى روند با خوشان 
چى مى برند؟

- معلومه کرم کتاب ها را.

- به نظر تو کتاب دار ها  چه نوع سبزى جاتى را   دوست مى دارند؟
- نخود سبز هاى ساکت را!

- چرا ساعت توى کافه با این دوستان بکندى مى گذشت؟
- براى این که همش 4 ثانیه  مى رفت عقب.

و  رود  نمى  دانشگاه  به  خورشید  چرا  گفتى  اگه   -
درجات باال نمى گیرد؟

- معلومه چون یک میلیارد درجه خودش دارد.

- اگه گفتى این چیه که 5 تا چشم داره و  پر از آبه؟
- رودخانه ى میسى سى پى.

- اگه گفتى این چیست که یک گوشه مى ایستد اما 
دور دنیا مى چرخد؟

- نمى دانم همچین چیزى وجود ندارد..
- چرا هست. تمبر پشت پاکت.

- معلم مشهور ترین کانل آبى انگلستان چیست؟
شاگرد نمى دانم تلویزیون ما این کانال را نمى گیرد.

معلم در باره ى دریاى مرده چى مى توانى به من بگویى؟
شاگرد: من حتى نمیدانستم مریض شده.

 معلم: چرا مى گویند روزهاى اول تاریخ سیاه بوده اند؟
شاگرد: چون سیاه جامه گان در آن دوران مى زیست اند. 

معلم: آلکس وایکینگ ها ،کد ها و رمزهاشان را چه طور مخابره مى 
کرد ه اند؟

آلکس: خب معلومه به یک زبان دیگه.

معلم: کسر را کى اختراع کرد؟
شاگرد: هنرى یک چهارم.

           خنده...     خندهآى خنده 
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خواب آلود!
خواب دیدیم رفتم کویرگردى، همیشه از این که یک روزى تمام این کویر 
جاى  گاهى  و  مى خوردیم  غلط  روى شان  که  شن ها   این  و  بوده  دریا 
مارپیچى مارها را بر آن مى دیدم، روزى روزگارى دریا بوده، برایم خیلى 
هیجان نگیز بود. دلم مى خواست "کویر گرد" بشوم و شب ها زیر آسمان 
پر ستاره ش که توى دل شب هم تاریک نیست و سورمه اى ست، پشه بند 
بزنم  و از زیر حریر آن ستاره ها را تماشا کنم. اگر برادرم توى خواب من 
بود البد مى گفت: اى خواب آلود میرى "ستاره تماشا"، اما حاضر نیستى 
بدون پشه بند به ستاره ها نگاه کنى؟ حاال که فکر مى کنم، مى بینم از ترس 
مار و عقرب، پشه بند مى خواستم. خالصه، خواب دیدم توى کویرم و 
از تشنگى دارم هالك مى شوم. مطمئن نبودم اما، فکر کردم: شاید عقربى 
چیزى گزیده باشدم که یا از سرما مى لرزم یا این جور از گرما عرق مى کنم 
و تشنه ام. داشتم از تشنگى مى مردم که یک دفعه چند تا پله دیدم. هر 

چى پائین تر مى رفتم، هوا خنک تر مى شد. 
یادم آمد که به این ها "پایاب" مى گویند و 
از توى دل شان هم آب چشمه رد مى شود، 
یا  "ماتیسو"؟  خونه  رسیدم  شاید  گفتم: 
همان دایه فاطمه که خواهر بزرگم را شیر 
ما  پرستار  امروزى ها  قول  به  و  بود  داده 
بچه ها شده بود و به قول قدیمى ها "دایه 
خانم." به خودم جواب دادم: اوال خانه ى 
او که پر از شن نیست، بعدشم آب پایابش 
خشک شده. اما من دارم همین االن بوى 
خنک آب را حس مى کنم. گرما  دوباره 
حمله کرده بود. مثل این که به یک تنور 
نزدیکت کنند، سرتا پا آویزان بشوى  روى 

سر آتیش تنور، بعد دوباره ببرندت کنار، مثل این که بخواهند خشکت کنند. 
"خشکم  کنند؟ نکند  به ته کویر رسیدم؟" نکند به دریا رسیده بودم؟  و 
نزدیک بوده غرق بشوم، خودم را نجات داده ام و با لباس هاى خیس راه 
افتاده ام  و سردم شده؟ اما وقت فکر کردن به دریا را نداشتم. از تشنگى 
داشتم از حال مى رفتم. رسیدم! وقتى به پله ى آخر پایاب رسیدم، دیگر 
پایاب نبود. یک چشمه ى زالِل خنک، وسط شن هاى کویر بود و بس. 
پاهایم را توى آب گذاشتم. خنک بود، خنِک، خنک. دست هایم رامثل 
کاسه کردم و بردم زیر آب. چه آب خنکى! داشتم کاسه ى دستى را که 
حاال شکل قلب بود، به لبانم نزدیک مى کردم که دیدم یک ماهى سیاه 
ریزه از آن ها که اندازه ى  سنجاق ته گردند، آن جاست. زود انداختم ا ش 

توى آب. بعد تا توانستم از آب زالل و خنک چشمه نوشیدم. توى آب 
چشمه ایستادم و اجازه دادم ماهى ریزه ها از الى انگشتان پایم، رد بشوند 
و قلقلکم بدهند. یک نفس عمیق کشیدم. تازه چشمم به درخت بید زیباى 
باالى چشمه خورد. خواستم به درخت سالم کنم که یک ماهى حسابى 
قلقلکم داد و من خندیدم. خنده همان و شنیدن صداى برادرم همان که 
مى گفت: پاشو خواب آلو روز اول مدرسه جا مى مونى! احساس کردم 
دست خنکى روى پیشانى من قرار گرفته و صداى برادرم  را شنیدم که 
مى گفت: "مامان زود باشید بیائید، خواب آلود داره از تب  کباب مى شه. 
با این که فقط سه سال از من بزرگ تر است، مثل یک پدر از من مراقبت 
مى کرد. برادرم ازهمان وقت خیلى مهربان بود. هنوز هم هست. وقتى 
من مریض مى شدم از من مراقبت مى کرد و فقط او بود که مى توانست 
حریره و فرنى را به من بخوراند. داشت از اتاق مى رفت بیرون، بهش 
گفتم: کباب خواب آلود  خوشمزه هست؟ 
خندید و گفت: نه بابا مسموم مى شه آدم. 
کباب  چه  بخوابى؛  باید  همش  آن وقت 
خواب آلود چه مگس تسه، تسه که اگه 
آدم را نیش بزند خواب مى روى اساسى. 
باز هم ماهى ها غلغلکم مى دادند و من از 
بس تشنه بودم دیگر وسط چشمه دراز 
تونل  یک  مثل  را  دهنم  و  بودم  کشیده 
واسه  ماهى ها باز کرده بودم. آنها هم از 
الى دندانه ایم مى چرخیدند و به چشمه 
از  ترکه  یک  مى خواستم  مى گشتند،  بر 
درست  نى  باهاش  و  بچینم  بید  درخت 
کنم. بعد کال برم زیر آب و با آن نى ى از 
بید درست شده یا "نى بید" شایدم بید نى؟  نفس بکشم  که، صداى بغض 
آلود برادرم به گوشم خورد: "خواب آلود اگر قول بدهى خوب بشوى 
دیگر به تو نمى گویم خواب آلود! قول مى دهم." دیگر هیچ چیز نفهمیدم. 
فرداى آن روز که از خواب پاشدم، دیدم برادرم توى اتاق من خوابیده، مادر 
هم. از جا که بلند شدم، هر دو با هم از خواب پریدند. سالم کردم گفتم: 
"گشنمه"، مادر لبخندى زد و برادرم با قشنگ ترین خنده ها گفت: "قول 
دادم دیگه نگم خواب آلود،  شکمو  هم بد اسمى نیست ها." خندیدم و 
گفتم: خواب آلود اسم دوم من هست، عیب ندارد بگو! چون مى دانستم 
برادرم خیلى مهربان هست و مرا دوست مى دارد، عین من که خیلى دوستش 
دارم. دوستش  خیلى  هم  هنوز  مى کردیم.  بازى  هم  با  همیشه  و  داشتم 




