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دوستان عزيزم سالم!
 سال نو در پيش است. براي شما  بهترين ها را آرزو مي كنم. براي 
همه ي بچه هاي جهان، به اميد روزي كه بازي، شادي، تحصيل، 
سالمتي از آِن همه ى شما عزيزانم باشد. اين دومين سالي است كه 
نعطيالت سال نو با كرونا هم راه است و شما  مجبوريد از ديدار 
بسياري از عزيزان تان محروم شويد. نديدن  مادر بزرگ، پدر بزرگ 
ها،خاله، عمو دايي، عمه ها،  و بسياري از دوستان سخت است، 
اما سالمتي از همه چيز مهم تر است. از وقت آزادتان در تعطيالت 
استفاده كنيد براي هم نامه بنويسيد، تلفني با عزيزان تانصحبت كنيد. 
براي داروگ نامه به نويسيد، نقاشي هاي تان را به فرستيد. اگر بازي 
جديدي  ياد گرفته ايد يا، خودتان درست كرده ايد براي دوستان تان 
از طريق داروگ و نشريات ديگر كودكان ارسال كنيد. وقت خوبي 
هم هست كه كمي از فرصت تان را براي درس ها به گذاريد. نه 
زياد كه بازي هاي تان را كم تر كند، فقط تا آن حد كه به شما كمك 
كند تا اطالعات عمومي تان بيشتر شود. من يك پيشنهاد دارم، اگر 
درسي را معلم داده است، در باره آن اطالعات بيشتر جمع آوري 
كنيد، راجع به حيوانات، گل ها كهكشان و خيلي چيزهاي ديگر! 
مي توانيد اين كار را هم مثل بازي  انجام دهيد،  عكاسي هم خوب 
است، عكس هاي تان را هم براي  من بفرستيد، منظورم عكس هايي 
مثال من  است.  دنياي حيوان ها خيلي جالب  است كه مي گيريد. 
كه  فهميدم  و  كردم  جستجو  موردش  در  و  شنيدم  چيزي  خودم 
درست است كه برايم خيلي جالب بود، مي دانيد فيل چقدر مهربان 
است؟ مي گويند وقتي مي خواهند فيل ها را از آفريقا يا هندوستان 
يا آمريكا به برند،  براي باغ وحش هاي جاهاي  ديگر مثال، اروپا 
براي اين كه در مدت سفر طوالني تكان نخورند و براي هواپيما 
مشكل ايجاد نشود، چند جوجه اردك يا مرغ را درون قفس فيل 
مي اندازند، و اين حيوان با آن جثه بزرگش، از ترس اين كه پايش 
را روي اين جوجه ها نگذارد و له شان نكند، تمام اين ساعت هاي 
طوالني را  از جايش تكان نمي خورد! وقتي موجودات زنده اين قدر 
مي توانند با هم مهربان باشند، چرا بعضي از انسان ها  براي سود 
خودشان، اين قدر ديگران را آزار مي دهند؟ و جنگ و آدم كشي راه 
مي اندازند؟ شما چه فكر مي كنيد؟ برايم بنويسيد، در اين شماره 
مثل هميشه قصه هاي جديد براي شما ترجمه كرده و نوشته ايم، با 
بزرگ ترها حرف زده ايم، جدول و شعر داريم، تازه هاي علم خيلي 
جالب است به بزرگ ترها به گوئيد براي تان به خوانند، خواب آلود 

دوباره شاهكار زده. سال  نو شاد و پر از سالمتي!
دوست شما داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

بزرگ تر هاى عزيز! به سال  دوهزار و بيست و يك در قرن بيست و 
يكم رسيده ايم! تعطيالت شروع شده و بازهم از شما مى خواهيم كه در 
اين اوقات فراغت وقتى را به قصه گوئى براى و قصه خوانى با كودكان 
اختصاص دهيد، براي روشن شدن بيشتر اهميت قصه خواني نگاهى 
به مطبوعات سوئدى و تحقيقاتى كه سازمان مدارس اين كشور كه در 
زمينه حقوق كودكان و ادبيات كودك در سطح باال و كماكان مناسب 
قرار دارد، مى اندازيم . اين برخوردها از منظر پداگوژيكى و روان 
شناسانه هستند. مجله سوئدى  اگر در خانه با كودك تان هستيد؟ در 
شروع مقاله اى پداگوژيكى در اين مورد مى نويسد: ارزش بى نهايت  
قصه ها را از منظر پداگوژيكى به هيچ وجه نمى توان نديده گرفت. 
آن ها اشتياق به خواندن را در ما به اشكال مختلفى تقويت مى كنند، از 

اوان كودكى و در تمام طول زندگى. كنجكاوى سيرى ناپذير كودكان 
به ويژه كودكان بسيار كم سن راز طريق نوشته و تصوير تقويت كرده 
به رشد توانايى تكلم، گنجينه لغات، و همچنين فانتزى آن ها كمك 
براى  آمده: چه چيزهايى شاخص  مقاله  ادامه   بسيارى مى كنند در 
تاثير گذارى قصه خوانى هم راه كودك و قصه گويى براى او هستند 
؟ بنا به   "جيووانى رودارى"  ساده ترين تبين قصه اين است كه بايد 
بگوئيم،قصه يك گزارش ساده كوتاه و قابل اندازه گيرى است. او مى 
افزايد: اين مى تواند شفاهى  يعنى قصه گويى باشد يا قصه خوانى! 
مى تواندواقعى باشد يا پر از فانتزى!  يك قصه مى تواند: قدرت خيال 
و تفكر را رشد دهد. احساسات مختلف مثل؛ شادى، اندوه، انزجار، 
تحسين را بيدار كند. واقعيت را با فانتزى پيوند دهد. نظام ارزشى را 
پايه گذار كن ، مثل، خوبى،بدى،عدالت، احترام، صداقت،هم دردى، 
هم كارى،دوستى و مقاومت. به ما كمك مى كند كه نسبت به مسائل 

مختلف واكنش نشان دهيم و خوبى يا بدى يك رفتار را بسنجيم. 
قصه به كودك كمك مى كند كه براى مشكالت راه حل پيدا كند. 
جدا از اين، قصه ها حافظ فرهنگ و ادبيات براى نسل هاى بعدى 
روانى  در رشد  دهند.  افزايش مى  را  زبان  تسلط  و  توانايى  هستند 
كودك نقش بسزائى ايفا مى كنند. قصه ها گنجينه لغات و قدرت به كار 
گيرى زبان توسط كودك را باال مى برند و هم چنين به رشد تفكر و 
شناخت آن ها كمك رسانده؛ توانايى سنجيدن موقعيت ها را در دنياى 
واقعى با قصه ها به آن ها مى دهد. قصه، حافظه را تقويت مى كند. به 
آن ها آموزش مى دهد كه چگونه مدت طوالنى ترى بر روى چيزى 
تعمق كنند. دقت آن ها را باال مى برد و به آن ها مى آموزد كه چگونه  
دنبال كنند."برنو بتلهليم" روان  پايانى دارد را  آغاز و  مسيرى را كه 

مساله  اين  به  در تحقيقاتش  آمريكايى  نويسنده  و  شناس، روان كاو 
اشاره مى كند، كه: انسان قاتل و جنايت كار به دنيا نمى آيد، شرايط 
و دوران رشد كودك در تكوين شخصيت انسان نقش مهمى دارد و 
در اين رابطه به نقش جادوئى و مثبت قصه ها اشاره مى كند، بتلهيلم 
با آناليز كردن قصه هاى برادران گريم، هزارو يك شب، شنل قرمزى 
در  سزائى  به  نقش  اين ها  از  كدام  هر  كه چگونه  مى دهد  توضيح 
آماده گى انسان براي خطر، هم ذات پندارى با شخصيت منفى قصه 
و در نهايت شكست او در عالم  واقعيت و برعكس او عمل كردن 
و بسيارى چيز هاى ديگر داشته باشد. در واقع   خود ديگر پندارى  
كه يكى از خواص قصه است  بدين معنى است كه، انسان با بيرون 
رفتن از جلد خويش خود را بيشتر زير ذره بين قرار مى دهد و يكى 
از بهترين تاثيرات  قصه خوانى و قصه گوئى  براى كودك است.  چند 
ماه ديگر شاهد سال ١٤٠٠ در كشور ايران خواهيم بود. اين دومين 
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سالى است كه بيمارى وحشتناك كرونا بر دورهم جمع شدن ها و 
شاد ى ها ى دسته جمعى ما سايه افكنده است. براى آن دسته از ما كه
دور از زادگاه خود زندگي مى كنيم و به خصوص براى پدر بزرگ ها 
و مادر بزرگ هايى كه به دنبال بچه ها شان راهى  اين ديارها شده اند و 
زندگى محدود و در انزوايى را به دليل عدم آشنايي  به زبان كشورمحل 
اقامت شان، دارند، شرايط بسيار سخت تر و در بعضى موارد غير قابل 
تحمل شده است. پد بزرگ، مادربزرگ هايى كه  به دليل آسيب پذيرتر 
بودن از ديدار نوه ها محروم گشته اند. اين مساله در مورد كودكان 
مثل سوئد، مدرسه  در كشورى  است، درست است كه  هم صادق 
روابط  در  محدوديت  از  اما  رفته اند،  به مدرسه  و  نبوده  تعطيل  ها 

مى برند.  رنج  خانواده گى 
آورده  با  ديگر  طرف  از 
شدن  كار به محيط خانه 
دليل دور كارى محدويت 
بيشتر  هم  كودكان  بازى 
شده. بچه ها زودتر تعطيل 
مى شوند و والدين، ديرتر، 
به خانه  آهسته  بايد  پس 
آمده و ساكت باشند ديگر 
حتى به خانه پدر بزرگ و 
نمى توانند  هم  بزرگ  ماد 
بروند و هزار مشكل ديگر. 
اميدواريم كه اين مشكل، 
هر چه زودتر رفع شوداما 
توجه  با  و  آن   از  قبل 
همين  به دليل  اين كه  به 
فشارها آمار زيادى در باره 
باال تر رفتن ميزان خشونت 
و  كودكان  عليه  خانه گى 

زنان را شاهد بوده ايم. توجه به سالمت محيط خانواده، از طريق ايجاد 
ارتباط، اشتراك در كار و بازى يك ضرورت است.  به ايام تعطيالت 
آخر سال رسيده ايم و شايد اين فرصتى باشد براى ترميم رابطه هايى 
كه در اثر فشار بيرونى آسيب ديده اند و زمانى براى با هم  بودن بيشتر 
افراد خانواده، بر رسى  مشكالت با يك ديگر، رسيدن به توافقات و 
از همه مهم تر، چيزى كه حتى در حل مشكالت كمك مى كند و با 
عث نزديكى بيشتر به يك ديگر مى شود،  بازى كردن و قصه خوانى 
است. وارد دنياى كودكان شدن و در بازى هاى شان شريك بودن، 
آن چنان اعتمادى را به وجود مى آورد كه در ساير اوقات  براى هم 
كارى بى نظير است. اين اعتماد متقابل، كار ها را آسان تر مى كند. 
تشويق كودكان براى تماس گرفتن با ما بزرگ  پدربزرگ ها، كمكي 
دو جانبه است، هم  به كودكان كمك مي كند كه  در غياب شما به 
دليل گرفتارى كارى، حرف هاى شان را براي كسى به زنند و به  قول 
خودمانى از قربان صدقه شنيدن ماد بزرگ، پدربزرگ ها لذت به برند، 
هم آن ها از تنهايى در مى آيند و دل شان شاد مى شود. اين كار را شما 
بايد سازمان دهيد، با مهربان  و مديريت  هوشمندانه، كار ديگرى كه 
هم بسيار مهم است و هم باعث سرگرمى  پد بزرگ، مادر بزرگ ها 
مى شود،  اين است كه از آن ها به خواهيد، امكانات در اختيارشان 
قرار دهيد، چه گونگى ضبط صدا را براى آن ها كه نمى دانند آموزش 

دهيد كه قصه هاشان را با صداى خودشان ضبط كنند، از اين طريق، 
هم به جمع آورى ادبيات شفاهى كودكان كمك كرده ايد، و هم، كارى 
براى والدين تان ايجاد كرده ايد. اين در مورد خود شما والدين هم  
صادق است اگر وقت نداريد كه هرشب براى بچه ها قصه به خوانيد 
صداى تان را در اين تعطيالت براى شان ضبط كنيد و به گذاريد با 
صداى قصه خوانى شما، شب هايى كه فرصت نداريد و كارتان زياد 
است به خواب روند. از اين تعطيالت براى ذخيره سازى انرژى و  
به روز كردن روابط  با كودكان تان استفاده كنيد. كودكان بيش از هر 
هديه و وسيله ا ى به وجود شما، حضور شما  و توجه شما نسبت 
به آن ها نياز دارند، متاسفانه، بسيارى از والدين، كمبود حضورشان 
با  را  كودكان  زندگى  در 
گران  هديه هاى  خريدن 
نخود  واقع   در  و  قيمت 
به گير و بنشان جبران مى 
تنها  نه  هديه ها  اين  كنند. 
جاى خالى شما را پر نمى 
از  را  كودكان  بلكه  كنند، 
دورتركرده  و  دورتر  شما 
اشكاالت  رابطه ها  در  و  
جدى وارد مى سازند. در 
اين نوشته  قصد نصحيت 
كردن شما را قطعا نداريم 
، بلكه تعهداتى را مرور مى 
كنيم كه براى سعادت يك 
اولى  درجه  نقش  خانواده 
را بازى مى كنند. اميدواريم 
كه اين امر مهم را فراموش 
نكنيد.  نه تنها  كودكان را 
بلكه  كنيد،  و سيراب  شاد 
وسط اين دنياي پر از چالش بزرگ سالى، خانه امن و پناه گاهى براي 
كودك درون تان هم راه با فرزندان تان ايجاد كرده و لذت به بريد. برايى 
به روز كردن شادى ها، بهترين كار با كودكان بودن است. به اميد 
اين كه در ايام تعطيل حرف زدن به زبان مادرى با كودكان را فراموش 
نكنيد، براى شان  به زبان مادرى قصه بگوئيد، خاطره تعريف  كنيد، 
بازي  كنيد ، نقاط اشتراك بازى ها و تفاوت بازى هاى دوران كودكى 
خودتان با آن ها را براى شان به تصوير به كشانيد، سال نو يى سرشار از 
شادى و سالمتى و سعادت براى همه گى شما آرزو داريم. اگر وقت 
گذاشتيد و ادبيات شفاهي را از زبان مادر بزرگ، پدر بزرگ ها جمع 
آورى كرديد، براي صفحه  قصه هاى مادر. بزرگ داروگ هم بفرستيد.
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دانيل اريكو

ترجمه: سوسن بهار

فصل هفدم: 
رفتن به درون كوه سخت نبود. براى اين كه كوه منتظر بود تا ما را 
به درونش راه دهد. اما وقتى كه وارد شديم همه چيز عجيب و پيچيده 
شد.ما وارد داالنى شديم كه با مشعل هايى كه نور بنفش داشتند روشن 
مى شد در انتهاى داالن ما به يك ديوار سنگى برخورديم كه پنج در 
داشت. همه ى درها طيف هاى مختلف رنگ نارنجى داشتند و البته 
بعضى جاهاى شان كمرنگ  شده بود كه بسته به قديمى بودن طيفشان  
تغير مى كرد. اندازه ى درها معمولى بود.  مثل همه ى درها. من فكر 
كرده بودم كه كوتوله ها درها را اندازه ى قد خودشان ساخته اند. وسط 
بر روى آن ها بر  درها دركوب هايى به شكل سر حيوانات بود كه 
پالك هايى نقره ى چيزهائى نوشته شده بود. دلى پرسيد: اين نوشته ها 

چه مى گويند؟ من شروع به خواندن كردم:
شما در را پيدا كرديد شما ها باهوش و زرنگيد

اگر نه گم مى شديد
و هيبت جادوئى نمى تواند به شما كمك كند

اگر به فكر رفتن به طرف چاه ها هستيد
رد پاها را فراموش نكنيد

اگر نه شكست مى خوريد.
سوى پرسيد: منظورش چيست؟من گفتم: نمى دانم و روبه به دلى 
كردم: دلى؟ دلى عينك مينياتورى اش را به دهان گرفته و گاز مى زد. 
من يك لحظه ديدم كه از درون دهانش برقى به بيرون مى جهد. كمى 
فكر كرد و گفت: اين يك سرنخ است كه ما بايد  به وسيله ى آن 
و كشف جواب معما  به چاه  ها برسيم. بايد به دانيم كدام در ما را 
به طرف چاه ها  هدايت مى كند؟سوى گفت: چرا درها را يكى يكى 
باز نكنيم؟ و به طرف در دوم از سمت چپ  رفت.  يك در نارنجى 
كه به  روى روى آن چيزى حك شده بود. اما باز كردن يك در  سحر 
آميز آن هم در مكانى جادوئى بخواهى، نخواهى كار آسانى نبود. حتى 
براى سوى! من فرياد كشيدم: سوى صبر كن دست نزن! و درست 
موقعى كه او دستش را به طرف دست گيره دراز كرد. در از او دور 
شد و او را هم به همراه خودش داشت مى برد. من به موقع توانستم 
بازوى ديگرش را به گيرم و به طرف خودم به كشم. هر دو روى زمين 
افتاديم. دلى كه كنار ما رسيده بود فرياد كشيد: در را به بند! باوجودى كه 
به  و  به گيرم  را  نتوانستم جلوى خودم  به بندم،  را  در  داشتم  عجله 
پشت در نگاه نكنم. آن طرف در يك ابر سياه بود. سياه تر از ابرى كه 
تازه از درون آن بيرون آمده بوديم. اما به عوض سنگ فرش برزمين 
ديوارهاى تو در تويى داشت. در همين آن حيوانات عجيب و غريب 
وحشى شروع كردند به پارس كردن به طرف ما. در را كه بستم ابر  
رو به باال پرواز كرد و ناپديد شد.جمله ى  در غير اين صورت دچار 
مشكل مى شويد  كه بر روى در نوشته شده بود و موقع ورود من آن 
را خواندم  يادم آمد. آن چنان لرزيدم كه هرگز از سرما نلرزيده بودم.  

با تمام نيرويم  سوى  را از در دور كردم و تازه آن وقت در به شدت  
بسته شد. با عصبانيت به سوى گفتم: تو چى فكر كردى هان؟ نميشه 
همين جورى سرتو بياندازى پائين و بروى در رو باز كنى فهميدى؟ 
اين يك معماست.  تازه نگاهم به درى افتاد كه نزديك بود بهترين 

دوستم را از من بگيرد و صورت انتلوپى را كه هيبت شير داشت را 
ديدم. اين جديد بود اين صورت قبل از اين كه سوى به در دست بزند 
آن جا نبود. تازه رنگ  در هم عوض شده بود. آهسته گفتم: دلى، اين 
در همين االن عو ض؟ دلى آهسته تر جواب داد هيس! و تند گفت 
بله در عوض شد. سوى در حالى كه هنوز نفس نفس مى زد گفت: 
اوكى ما ديگر اين در را باز نمى كنيم هرگز! دلى بشدت عصبانى بود 
و من وقتى به دوروبرم نگاه كردم  علت عصبانيتش را فهميدم. در 
ديگر نه صورت انتلوپ داشت نه شير كرگدن شده بود و بيلچه شير 
و يك جور شيرماهى. دلى گفت: من فكر مى كنم در ها دارند سعى 
از سر نااميدى كشيدم. من  مى كنند چيزى به ما به گويند. من آهى 
گفتم: فرقى نمى كند چه درى را باز كنيم؟ هر درى را كه باز كنيم 
عين اولى خواهد بود. سوى فرياد زد: اين عادالنه نيست. آنها حق 
ابر سياه كشيده   به٥ كنند! سوى درون يك  با من  را  اين كار  ندارند 
شده بود. من به او حق مى دادم كه عصبانى باشد. بعد از آن كه آرام 
گرفت من باز دنبال نشانه ها گشتم و چيزى را متوجه شدم. يادم آمد 
مادرم به من ياد داده بود وقتى كلمه ى بزرگى را راحت نمى توانم 
هجى كنم. آن را چند بخش كنم و تيكه تيكه ياد به گيرم. همين كار 
را كردم. نوشته هاى روى درها را تيكه تيكه كردم و انتيجه اين شد 
بيت اول روى در معنى اش ميشد سر راست! شعر اين بود در را پيدا 
كرده ايد شما باهوشيد.  دومى اين بود:   در غير اين صورت براى هميشه 
گم مى شويد.  داشتيم هوشيار ميشديم براى اينكه در اصلى را پيدا كنيم 

قورباغه و پسرك
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.تازه حاال ميدانستيم معنى  براى هميشه گم مى شويد  چيست. انتخاب 
يك در اشتباه ديگر، خطاى بزرگى مى شد. رمزگشايى از مصرع دوم 
پيدا كردن چاه  نبود:  هيچ فرمول و جادويى براى  شعر هم سخت 
به شما كمك نخواهد كرد.  پس بنابراين رِآم هم نمى توانست بدون 
كمك من در را پيدا كند. و مصرع سوم حيله و تزوير بود: ”رد پا و 
راهى را كه رفته ايد فراموش نكنيد  كسانى كه اين را فراموش كنند 
شكست مى خورند. همين طور كه نگاهم برروى لوحه بود گفتم : هى 
دلى منظور از رد پا به  طور واقعى اين جا چيست؟ دلى گفت:   يعنى: 
اين راه را قبال كسان ديگرى نيز طى كرده اند. من به چيزى كه قبال 
تريت براى مان تعريف كرده بودم فكر كردم و آن را به خاطر آوردم   
كوتوله هايى كه چاه را پيدا كرده  بودند، كارى كردند كه هيچ كس 
نتواند آنرا پيدا كند. اما تريت در باره ى راهى كه آن ها طى كرده بودند 
تا به آن  جا برسند چيزى نگفته بود. تريت فقط از راه برگشت آن ها 
خبر داده بود. كوتوله ها! من فرياد زدم درست است. همين است. 
دلى پرسيد: چه چيز فهميدى؟ گفتم: اين لوح و شعر، نمى گويد  در  
را انتخاب كنيد مى گويد باهوش باشيد و در را پيدا كنيد! ديگر الزم 
نيست حدس بزنيم در كدام است و از آن ٥ تا يكى را انتخاب كنيم.
شعر نگفته در را باز كن! گفته در را پيدا كن. در مخفى است. دلى 
و سوى با تعجب و شّكاك  به من نگاه كردند دلى پرسيد: خب اين 
در مخفى كجا هست حاال؟ و به اتاق خالى كه در آن ايستاده بوديم 
اشاره كرد. من گفتم: كوتوله ها چاه را پيدا كردند چون آنها بهترين 
حفارها هستند و اين ها چاه را درست آن جايى پيدا كرده اند كه آن 
را رها كرده اند. يعنى درست زير پاى ما! خوشبختا نه دليل به اندازه 
كافى محكم بود كه دلى و سوى مخالفت نكنند. تازه  چاره ديگرى 
هم نداشتيم. دلى پيشنهاد داد كه درست وسط اتاق را  حفارى كنيم. 
اما من موافق نبودم در گوشه كنار اتاق كمى گردو خاك و آشغال 
ريخته بود، من فكر مى كردم بايد آنجا را سوراخ كنيم. دليلى براى 
حسم نداشتم اما اين طور فكر مى كردم. مدت زيادى از كندن زمين با 
دست هاى مان نگذشته بود كه من و سوى اولين نشانه هاى درِ ششم 
را ديديم. خوب شد كه در را پيدا كرديم براى اين كه سوى داشت از 
دست دلى كه خودش با ما زمين را حفارى نمى كرد و فقط ايستاده 
بود و راهنمايى مى كرد  و دستور مى داد بشدت عصبانى مى شد. او 
ُغر مى زد كه دلش نمى خواهد از كسى كه خودش  حفارى نمى كند 
دستور بشنود فقط! در چوبى مخفى كه ما پيدايش كرديم، مثل بقيه 
درها  نارنجى نبود. بنفش بود. لوحى كه بر آن نقش بسته بود، هر 
چند پوشيده از گردو غبار بود و به خوبى ديده نمى شد اما معلوم بود 
كه حيوان نيست و وقتى كه تميزش كرديم  طرح يك پرى داشت و 
حسى به من مى گفت هر چند بار هم كه در را باز و بسته كنيم  نقشش 
عوض نخواهد شد. سوى گفت: اداى احترام كن! من در را  آهسته 
باز كردم و خودم را براى ديدن هر چيزى پشت آن بود، آماه كرده 
بودم. در واقع  نمى دانستم كه چيزى ما را خواهد بلعيد، يا چه اتفاقى 
خواهد افتاد. جز يك تونل سفيد و سياه  چيزى پشت در نبود. در 
واقع فقط چند متر اول آن سفيد و روشن بود و بقيه به تونلى تاريك 
منتهى مى شد. من گفتم: اول من وارد مى شوم. دلى پرسيد: مطمئنى؟ 
گفتم: بله به همين دليل من اين جا هستم .من بايد به سر آن چاه ها 
به روم. من شروع به رفتن به درون تونل كردم. سوى  بازويم را گرفت 
و گفت: خبر بده فرياد بزن تا به كمكت بيايم! گفتم حتما سوى نگران 
نباش. سوى گفت: قول مى دهى؟ گفتم: مطمئنا سوى. جواب داد: 

اگر اين كار را نكنى عصبانى خواهم شد. دلى نگاهش را برگرداند. 
من زير لب به خودم گفتم: لباس زير طرح موشك. دستم را به لبه ى 
تونل پائين رونده گذاشتم  و بعد از چند نفس عميق، خالصه جرات 
كردم دست هايم را رها كنم.  فكر مى كردم تونل مارپيچ است و به 
تدريج مرا به پائين خواهد مكيد. اما اشنباه مى كردم. تونل مرا مستقيم 
به پائين كشيد با سرعت. فرياد زدم. شايد هم فقط فكر كردم كه فرياد 
زده ام نمى توانستم به چيزى فكر كنم. نمى دانستم چه مى كنم. بعد از 
مدتى احساس كردم كه پشتم به ديواره ى چاه مى خورد و چاه آرام 
،آرام مرا به درون خود مى كشيد. ديواره ها نرم تر و نرم تر مى شدند 
و مسير پائين رفتن مثل ُسرُسره شد. سرانجام وقتى به ته چاه رسيدم، 
رنگ هاى پائيزى را ديدم براق و زيبا.  وقتى كه به آرامى از جايم 
بلند شدم، درياچه كوچك بنفشى ديدم كه نورانى بود. و مثل نئون 
مى درخشيد. بر روى اين درياچه پلى كوچك و چوبى قرار داشت. 
به زودى فهميدم كه به اعماق زمين فرو رفته ام. خيلى خيلى بيشتر 
از همه ى تونل هاى زيرزمينى كه قبال رفته بودم. نمى دانستم چه قدر 
مى آمد.  دقيقه  سه  دو  به نظرم  رسيده ام.  ته چاه  به  تا  كشيده  طول 
به طرف باالى چاه، به طرف دهنه ى چاه فرياد كشيدم: سوى، دلى، 
اين قدر  من حالم خوب است. سوى با حالتى شّكاك پرسيد: چرا 
طولش دادى تا خبر بدى؟ صداى شان آن قدر نزديك بود كه انگار در 
دو مترى من ايستاده اند. من جواب دادم :براى اين كه من سقوط كردم 
و فكر مى كردم خيلى عميق و طوالنى سقوط كرد ه م. او جواب داد: 
آيا هيوال با تو هست؟ گفتم: هيچ هيواليى اين جا نيست. سوى پائين 
بيا و دلى را هم با خودت بياور! اما احتياط كنيد. سرعت مكنده گى 
خيلى زياد است. من شنيدم كه او آهسته به دلى مى گويد: مى بينى 
؟ اين درست چيزى  است كه يك هيوال مى تواند او را مجبور كرده 
اين  اين صداى آكوستيك را كه  به  گويد. من سعى كردم  باشد كه 
فاصله زياد را اين قدر كوتاه نشان مى  داد را به عنوان شاهد و گواه 
ادعايم بگيرم. گفتم: سوى مى بينى، صداى من چقدر به تو نزديك 
است؟ اگر هيواليى هم بود صداى آن ها را هم مى شنيدى. تازه من 
از همين جا كه هستم مى توانم تو را به بينم. بپر پائين! پيش من بيا 
دلى را هم بياور! دروغ گفته بودم او را نمى ديدم، اما شنيدم كه آهى 
كشيد و صداى افتادنش به چاه را شنيدم كه با دلى حرف مى زد و 

به پائين مى خزيد.
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قاى مك كى كمى عجيب است. رنگ مو ها 
و سبيل هايش به شكل سحر آميزى  عوض 
كاز  جانواران  ساير  و  سگ ها  او  شود.  مى 

گيرنده مثل آن ها را دوست ندارد. و دستمال 
سفره هاى پيك نيك را كش مى رود. شما او 
را از رنگ سبز ليموئى چشم هايش، وعينك 

آفتابى قابل عوض شدن، كه هميشه آن ها را 
بينى مى گذارد  پائين تر از چشم ها و روى 
البته اورا  همين طور  خواهيد شناخت. صد 
مورچه ها ى  كه  چمنيش  سبزش  شلوار  از 

بافته اند  سبز  الياف  از  پائيز  در  آن را  سرخ 
ايگولو  در  او  زمستان ها   خواهى شناخت. 
زندگى مى كند و دو اپيگوولو ى او درست 

دم ايگولوى او در چاد  هاى شان مى خوابند. 
صبح زود از درخت تنومند يخ زده باال مى رود 
بعد از درخت به پائين ُسر مى خورد روى 
علف ها مى افتد و شروع مى كند با  زنبور 

هاى عسل حرف زدن.  در زمستان ها بايد  
حواست تان جمع باشد و چشم هاى تان تيز 
بين تا متوجه شويد كه نزديكى با  ها كمين 

ببيند،  نكرده  باشد. براى اين كه اگر شما را 
شروع مى كندچنان سريع دو كف دستش را 
به هم سائيدن كه دستانش نرم و براق مثل پر، 

پرنده ها مى شوند. او هوا را گرم مى كند و 
به طرف شما مى فرستد، طورى كه شما فكر 
است  گرم زمستانى  ابرى  مى كنيد يك روز 
عزيز  به شما هشدار مى دهم دوستان  اما   .
گول كارهاى سحر آميز و محبت هايش را 

به  اگر  است  زمستانى  كت  دزد  او  نخوريد 
خاطر احساس گرماى هوا كت را از تن در 
آوريد،او صداى برگ هاى درخت را در مى 
را   آميز، شما كت  آوريد خش خشى سحر 

كه از تن در آورده ايد گوشه اى مى گذاريد 
و شروع مى كنيد به باالى شاخه ها، جائى كه 
از آن صداى خش خش مى آيد نگاه كردن و 

آن وقت او كت شما را كش مى ود اين دزد 
كه شما حتى  اين  بدون  زمستانى!  كت هاى 
يك ذره از صدائى را كه از نوك شاخه مى 
آيد تشخيص داده باشيد يا يك قطره از برف 
آب شده يدحال سرازير شدن مثل قطره باران 
را ديده باشيد. پس بهتر است كه زمستان  ها 
تن  از  نبايد  يا  باشيد،  خود  كت  مواظب 
درآوريد يا بايد قبول كنيد كه گم شده است! 

آقاى مك كى عاشق كت هاى زمستانى است
 و

 آن ها را مى دزد!
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٤

٥

٦

٧

 
افقى

١- بازى كه  نوع برفيش هم عالى است.
٢- دروغ نيست.

٣- شب هاى زمستان برف را نقره اى  مى كند و درخشنده.
سرما  براى  مى چسبد  زمستان   در  هم  و  است  خوشمزه  هم   -٤

خورده گى هم معركه. اسب ترسيده... مى كند.
٥-  ادويه ى خوش بو كه به كرمان الزم نيست از جاى ديگر برده 

شود.
٦- فهم 

٧- براى تاختن اسب را... مى كنند. زياد نيست.

عمودى
١- به كسى كه سرما به او آسيب زده باشد مى گويند....             

٢- كهكشان ما!
٣- وجوددارد. آدم صريح.

٤- شب هاى زمستان پشت ابر است و چشمك هم نمى زند.
٥- به صداى كلفت و كمى گرفته  مى گويند ...

١٢٣٤٥

١

٢

افقى: 
١- سر سره. ٢- راست. ٣- مهتاب٤- آش 

.رم ٥-زيره .٦- درك. ٧- هى
عمودى: 

١-سرما زده. ٢- راه شيرى.٣- هست.رك 
٤- ستاره.٥- بم.

٣

جدول

جدول ..... جدول ..... 

ــدول  ..... جـ
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شعر ... شعر ... شعر

برف
برف كله گنجشكي

مثل پنبه مي بارد
روي شاخه ها انگار

باز، پنبه مي كارد
من نشسته ام تنها
در كنار اين نرده
نرده مثل پيراهن

برف را به تن كرده
از حياط مي آيد

جيك جيك گنجشكان
روي برف مي ريزم
خرده ريزه هاي نان

مي خورند گنجشكان
خرده ريز نان ها را

گوش مي كنم من هم
جيك جيك آن ها را.

 جعفر ابراهيمي
كودكى

هر وقت كه برف مي باره
كودك  مي شم دوباره

مي خوام برم برف بازي
ِغل بخورم تو برفا

بشم گلوله برفي
يادم مي آد بچه گي

بازيا 
و شاديا

ُسرخوردن تو برفا
كاله آدم برفي

دو دكمه جاي چشماش
يه كت بي قواره
تو تن آدم برفي 

انگاره كه نو نواره
هويج جاي دماغش 
يه شال رنگي رنگي

ديگه چيزي كم نداره
بچه مي شم راست راستي
مي خوام  برم برف بازى

سوسن بهار

آدم برفى
يه بچه كوچولو

 با كفش؟ 
نه! با دمپايي،

راه ميره تو ى برفا

سياه شده از سرما
دستاش حس نداره
دنبال يك لقمه نون

با  يه  دونه   آتش گردون
شده راهي خيابون

دود مي كنه اسفندو دور سر اين و و اون
آدم  برفي توكوچه

ديده همه اين ها رو
لپاش  شدن سرخ سرخ

 از اين  همه رسوايي
سوسن بهار

براى همه بچه ها!
ااوه نگاه كن بچه ها در برف بازى مى كنند
اينقدر بازى مى كنند تا گرم و خسته شوند.

بچه ها شاد بوده اند . 
جشن تعطيالت را گرفته اند

حاال مى توانند بيرون در برف بازى كنند و 
شادِ شاد باشند.

آمدن پاپا نوئل هيجان انگيز بوده
چيزى در تعطيالت سال نو هست كه خيلى 

زيبايش مى كند

برف و پاپا نوئل اول از همه
حاال بچه ها  لباس هاى گرم شان را پوشيده اند 

با كاله و دستكش و كفش زمستانى

مى توانند در برف غلط به خورند
 پرتاب گلوله برفى را كه ديگر نگو!

سورتمه سوارى  را هم
آن ها در برف غار و تونل برفى مى سازند

از يخ جا شمعى درست مى كنند
جا شمعى ها تا بهار مى مانند!

بعد از بازى بچه ها به خانه مى روند
شير شكالت  و  مى نشينند  شومينه  جلوى 

داغ مى نوشند
بله چنين زمستانى و چنين تعطيالتى را

همه ى بچه بايد داشته باشند
همه ى بچه هاى ما!

الرس-اريك جانسون
***

*
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مادر بزرگقصه های 

ايستاده بودم و به حرف زدن دو بچه كه  برف بازي مي كردند گوش 
مي دادم . دخترك با چشم هاي عسلي خندانش، در حالي كه لي لي 
بازي مي كرد، خنده كنان گفت: مي داني برف رنگي هم هست؟ و با 
پا سنگ را به جلو راند. پسرك موفرفري چشم سياه با لب هاي به هم 
فشرده  انگار كه واژه ها را رنده مي كند، گفت:تو هم كه هي قصه 
بگو! مگر مي شود؟ برف رنگي رنگي؟دخترك گفت: بله كه مي شود. 
پسرك تقريبا داد زد: نه كه نمي شود! دختر ديگري كه چشمان سبز 
داشت و موهاي حنايي و روي چان  اش چال  بود، از آن َسِر زمين 
بازي جلو آمد و كفت:اين همش حرف خيالي مى زنه. رنگين كمون 
رو او با برف عوضي گرفته. دختر چشم عسلي گفت: دروغ نمي گم! 
مامان برايم خوانده از روي كتاب هاي آركدي ملئوم.  از كتاب به من 
بگوچرا؟ پسرك درآمد كه: حاال اگر حقيقت هم داشته باشد، من برف 

سفيد را دوست مي دارم. 
فقط  ها  گفته،سگ  با  با
وقتي دنيا را رنگي مي بينند 
 . د ر با به  ف  بر كه 
هه  سيا سفيد نها  ي   نيا د
بى چاره هاپوها! دخترك با 
بي صبري جواب داد: اما 
رنگ  برف  اگر  كن  فكر 
برفي  آدم  قدر  چه  ببارد 
شود  مي  ئي  زيبا هاي 
مو  پسرك  كرد.  درست 
آمد.  نمي  كوتاه  فرفري 
كه  نه  داد:  جواب  گفت: 
آدم  تمام مزه  زيبا نيست. 
اين  كردن  دست  برفي 
هست كه آدم درو گردنش 
شال قرمز بياندازد ، جاي 

دماغش هويج به گذارد و.. دختر مو حنائي دويد وسط حرف پسرك 
و گفت: اما جالب مي شه ها، يك آدم برفي آبي درست مي كنيم، يكي 
سفيد، يكي سبز، يكي زرد، يكي بنفش. اما دماغشان همان هويج و 
شال هاي رنگي هم مي آئريم. دكمه هم چشم هاي شان. باشه؟ ديگه 
دعوا نكنيد. دخترك چشم عسلي خنديد: به من گفتي خيال باف؟ توي 
اون كتاب نوشته  فقط برف قرمز و آبي ! شايدم سبز مي بارد. البته 
و  پراكنده اند  هوا  در  كه  هستند   هايي  قارچ  واقع  در  رنگ ها  اين 
وقني كه برف با آن ها قاطي مي شود به رنگ آن ها در مي آيد. پسرك 
مو فرفري مرا نشان داد و گفت: اصال از مادر بزرگ مي پرسيم. هر 
سه به طرف من دويدند. هر سه منتظر بودند، گفتم: حاال تا كي منتظر 
به مانيم كه واقعا از آسمان برف رنگي رنگي به بارد؟ حاال كه اين همه 

بچه ها   نكنيم؟  درست  رنگي  برفي  آدم  چرا خودمان  باريده   برف 
هرسه با هم گفتند:  مگر مي شود مادر بزرگ؟ من جواب دادم: چرا 
كه نه؟ با رنگ هاي ژله، بچه ها هر سه با هم  داد كشيدند: واي مادر 
بزرگ عجب فكري! هر سه حتي  پسرك موفرفري از خوش حالي 
آدم  اما  گفتم:  من  كرديم،  جمع  برف  حسابي  اول  مي زدند.  دست 
برفي ها نبايد خيلي قد بلند باشند، اين همه رنگ ژله نداريم.  پسر 
كوچك موطاليي با صورتي كه مثل  خورشيد از خنده زيبايش مي كرد، 
مى درخشيد به جمع ما اضافه شد. دست به كار شديم من رنگ، آبي، 
و قرمز و سبز آوردم، برف ها را با رنگ قاطي كردم . هوا منهاي  ٩ 
درجه بود، ما خودمان را حسابي پوشانده بوديم اما، برف ها به خاطر 
سرماي هوا آب نمي شد. خيلي طول كشيد تا آدم برف هاي رنگي را 
درست كنيم.  هوا داشت تاريك مي شد كه دست از كار كشيديم.  
نور چراغ  بر آدم برفي هاي 
بود.  تابيده  رنگي مان  
همسايه ها براي ديدن آدم 
صبح  آمدند.  هامان  برفي 
زدند.  در  بچه ها  زود 
مي خواستند با هم به ديدن  
آدم برفى ها مان برويم، اما 
نبيند،  بد  روز  چشم تان 
م  د آ ي  پا كه  قتي  و
برفي ها مان رسيديم،جاي 
دندان هاي شكموهايي كه 
اشتباه  بستني  با  را  برف 
روي  را  بودند  گرفته 
لُپ  و  دست ها، گوش ها 
ديديم.  مان  برفى ها  آدم 
و  كردند  بغض  بچه ها 
نزديك بود بزنند زير گريه 
كه من گفتم: فكر بدي نيست ها اگر از جايي برف تميز پيدا كنيم، 
مي توانيم با شربت آلبالو، يا ژله رنگي رنگي به خوريم. مادر پسرك 
موفرفري، كه حرف هاي مان را از پشت پنجره شنيده بود گفت: به 
به !مادر بزرگ؟ چه كارهايي به بچه ها ياد مي دهيد، برف كثيف است! 
من گفتم از جا ي تميز  پيدا مي كنيم، تازه اين چهارمين برف است. 
برف اول كثيف است. پدر دخترك چشم عسلي گفت: اين بچه ها 
همين طوري هم كلي برف مي خورند. عيب ندارد مادر بزرگ، من 
كمي ترسيدم. فكر كردم مادر پسرك مو فرفري راست مي گويد، نكند 
بچه ها مريض شوند؟ به خانه رفتم و بايك ظرف بزرگ بستني  آلبالويي 
برگشتم.  به بچه ها گفتم: بستني ي واقعي بهتر است. ما كه مثل اين 
آدم برفيى خورها نيستيم! بچه ها  زدند زير خنده، بستني خوردن در 
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رف واقعا خيلي چسبيد. بچه ها به خانه رفتند. شب شده بود، دم پنجره 
زد. چي  بر جايم خشكم  كنم،كه  تاريك  نيمه  را  كركره ها  تا  رفتم 
مي ديدم؟يك دختر كوچك،.آن قدر كوچك كه، در يك فنجان جا 
مي گرفت، با يك بيلچه،  داشت آدم برفي هاي ژله اي،گاز گرفته را 
من  به  پشت  به رنگ شب.  بود.  سياه  دختر  موهاي  مي كرد.  ترميم 
ايستاده بود و صورتش را درست نمى ديدم، اما از نيم رخش هم پيدا 
آلبالو قرمز. بود كه رنگش مثل برف سفيد است و لب هايش مثل 
درست مثل سفيد برفي. خواستم صدايش كنم و به پرسم: كمك الزم 
داري؟ اما نمي دانم چرا صدايم در نمي آمد؟ بعدش هم با خودم فكر 

كردم اگر صدايش كنم شايد به ترسد و كارش را نيمه 
تمام ول كند. ديگر نمي خواستم به رختخواب بروم . 
تصميم گرفتم همان جا بايستم و دخترك را نگاه كنم. 
براي همين فنجاني قهوه درست كردم .يكي از شيريني 
بادامي هايي كه براي بچه ها درست كرده بودم بر داشتم. 
درحال لذت بردن از قهوه و شيريني به تماشاي دخترك 
آدم  تن  با دست هايش  نرم  و  آرام  ايستادم.  دخترك 
ايستاد.  لحظه  يك  مي كرد.  نوازش  انگار  را  برفي ها 
بودم  ايستاده  من  كه  پنجره اي  به طرف  را  رويش 
برگرداند. فوري خودم را كنار كشيدم نمي خواستم مرا 
به بيند. از گوشه پرده حاال ديگر صورتش را  به خوبي 

و  بود  سفيد  برف  مثل  صورتش  بودم،  زده  حدس  درست  ديدم، 
لب هايش قرمز رنگ آلبالو. چشمانش قهوه اي بود رنگ فندق، مژه 
هايش بلند و برگشته بود و نوك آن ها برف نشسته بود و در تاريكي 
شب    برق مي زد. دخترك رو به پنجره ي من لبخند زد و دست 
تكان داد.  باورم نمي شد! يعني مرا ديده بود؟ من كه قايم شده بودم. 
صداي نرم و مهرباني در گوش هايم گفت: من تو را ديدم مادر بزرگ، 
لباس هايت را به پوش و بيرون بيا و به بين كه چقدر آدم برفي ها 
زيبا تر شده اند. داشتم از تعجب شاخ 
بيرون  هنوز  دخترك  آوردم.  مي  در 
ايستاده بود ولي من صدايش را اين قدر 
نزديك مي شنيدم. با خودم گفتم مگر 
در  شيريني  خنده  دخترك  شود؟  مي 
گوشم كرد و گفت: بله كه مي شود در 
دنياي ما همه چيز ممكن است و شدني! 
زود لباس پوشيدم از خانه  بيرون رفتم 
و به طرف دختر دويدم ، صدايش را 
دوباره در گوشم شنيدم كه مي گفت: 
مادر بزرگ يواش، عجله نكن! زمين مي 
خوري. پيش دختر رسيدم ، با دستان بسيار كوچكش دستم را گرفت. 
آن قدر كوچولو بود  كه در برابرش من مثل غول هاي سرزمين گاليور 
بودم.  گفت: ببين جه خوب شدن آدم برفي ها. ادامه داد:مادر بزرگ 
اين آدم برفي ها را طوري درست كردم كه نه باد، نه باران، نه گرما، 
نمي توانند  خراب شان كنند! چشمانم از تعجب داشت از كاسه بيرون 
رنگي  رنگي  برفي  آدم  تابستان هم  در  ما  يعني   ، پرسيدم   ، زد  مي 
خواهيم داشت؟ دخترك ريز و زيبا خنديد  و گفت: بله  مادر بزرگ!  
از او پرسيدم: تو گفتي در دنياي ما همه چيز ممكن است منظورت 
اين بود؟ سركوچوليش را تكان داد و گفت: بله  درست همين.  بعد 
از اين حرف  سرش را رو به آسمان گرفت.  من دنباله ي نگاهش را 

گرفتم، داشت  ستاره  هاي خوشه اي، يا همان هفت برادران نگاه مي 
كرد.  خواستم به پرسم داري با ستاره ها حرف مي زني ؟ كه ديدم 
يك ُسرُسره از نور ستاره  ها از آسمان تا زمين درست شد. چند ستاره 
خيلي ريز مثل قاصدك ها بر روي اين ُسرُسره ي نوراني به پرواز در 
آمدند. از جلوي ما گذشتند.  رفتند و روي دكمه هاي كت هاي آدم 
برفي ها نشستند. نزديك بود از خوش حالي فرياد به زنم! اوه چه آدم 
برفي هاي باشكوهي!  دكمه ها ي ستاره اي برق مي زدند و همه نور 
هاي دور و بر  در آن ها منعكس مي شد. شال گردن هاي زيبا ، چشم 
هاي سياه دكمه اي. تا آمدم به دخترك به گويم: كاش مي شد از اين 
ُسرُسره باال هم خزيد؟ و دوباره به پائين برنگشت ؟ 
مي شود تا ستاره ها باال رفت؟ناگهان  نردباني از نور 
ستاره ها جلوي پايم ظاهر شد،.دخترك چشمك زد 
و گفت: برو باال مادربزرگ نترس. هرچي از پله ها 
باال مي رفتم از تعداد پله ها كم نمي شد. انگار نردبان 
ته نداشت. باالخره به هفت برادران رسيدم، تا آمدم 
سالم كنم و به پرسم: راستي چرا به شما هفت برادران 
مي گويند؟ دخترك گفت باشد براي بعد، مادر بزرگ 
دير شده است،. گفتم: مگر تو نگفتي در دنياي ما همه 
منظورم  بزرگ،  مادر  چرا  گفت  است؟  ممكن  چيز 
دنياي قصه و خواب بود.  چشمانم را كه باز كرد،م 
ديدم روي مبل در حالي ه فنجان قهوه ام در دستم مانده با خواب 
رفته بوده ام. از ته فنجان خالي، دخترك عروسكي كه نقش ته فنجان 
قهوه بود به من لبخند مي زد. خنديدم، و با خودم گفتم: بايد اين 
قصه، يا بهتر به گويم :خواب را براي بچه ها تعريف كنم. از جايم 

بلند شدم، كره كره را كه باال زدم، از 
رنگي   رنگي  برفي  آدم  چند  ديدن 
هاشان  كت  روي  بر  كه  اي  شيشه 
دكمه هاي ستار اي بود، از تعجب 
روي سرم شاخ در آمد . دست زدم 
شاخ هايم را لمس كنم كه ، نوه ام 
گفت: مادر بزرگ يادت هست آدم 
برفي رنگي درست كرديم؟ از بس 
همه از آدم برفي ها ي ما خوش شان 
آمد، پول جمع كردند و اين آدم برفي 

ها را براي پارك بازي ما خريدند.  پسر ديگر گفت: تو ديشب دير 
از سفر برگشتي و  ما مي دانستيم صبح كه از خواب بيدار شوي، 
تعجب خواهي كرد و هر دو با صداي بلند خنديدند . من هم خنديدم 
، نشستيم و من خوابم را براي شان تعريف كردم. پسرك مو فرفري 
گفت: اما يك چيز عجيب است مادر بزرگ، تو كه اين جا نبودي و 
وقتي كه آدم برفي هاي شيشه اي را نديدي، ما هم كه هيچ اسمي از 
آن ها نبرديم كه تو وقتي  از سفر برگشتي سورپريز به شوي ، پس 
چه طور؟ ان ها را درخواب ديده اي؟ همه مان به فكر فرو رفتيم و 
من ياد حرف دخترك فنجاني افتادم كه گفته بود: در دنياي ما همه 
چيز ممكن است! اما يعني چي؟ يعني من هنوز هم داشتم خواب مي 
ديدم؟ يعني االن هم پسرهايم ، نوه هايم، اين جا پيش من نبودند؟  
يواش يواش داشتم مي ترسيدم كه، دخترم دستش را روي شانه ام 
گذاشت و گفت:مادر شايد ديشب قبل از خواب از پشت پنجره آدم 

برفي ها را ديده باشي !
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نگاهي به درون مغز: هزاران هزار سال است كه، هم پزشكان و هم  
پژوهش گران علم اعصاب و روان و هم انسان هاي عادي مي دانند 
و فهميده اند كه فهم و شعور و حتي ديوانه گي، هر دو ريشه در مغز 
انسان دارند. يعني مغز است كه اين قابليت يا عدم كفايت ها را  توليد 
مي كند. واقعيت يا خوش باوري، هرچه كه هست گفته مي شود  دانش 
ما در باره كاركرد مغز از قرن هجدم  پايه گذاري شده.  منظور روش 
تحقيق و آزمايش پيش رفته تر درباره چه گونه گى كاركرد مغز انسان 
پيش رفت هاي  علي رغم  امروزه  كه،  كرد  آوري  ياد  بايد  اما  است. 
هنوز  زمينه،  دراين  فراوان  علمي  آوردهاي  دست  و  مالحظه  قابل 

خيلي چيز ها را ما در باره ي مغز 
اندام  يك  مغز  نمي دانيم.  انسان 
بسيار پيچيده است. مي تواند از 
طرف  از  و  به فهمد  يك طرف 
ديگر مطالعه كند.تحقيقات جديد 
داده  نشان  مغز  و  اعصاب  علم 
است كه، در درونى ترين اليه هاى 
مغز انسان نوعى خاص از جريان 
نقش  كه  دارد  وجود  الكتريسته 
تقويت كننده، يا همان پروسسور 
بنا  مى كند.  بازى  را  كامپيوتر 
تحقيق  اين  كه  دانشمندانى  به 
منتشر  نوشته  صورت  به  ا  ر
الكتريسته   جريان  اين  كرده اند، 
است   بسيار خوبى  تقويت كننده 
و در  امر هوشمندى و خالقيت 
مى كند.  ايفا  مهمى  نقش  ما  
از  ها  نرون  يا  مغز  سلول هاى 
به  كه  بلندشان  بازوهاى  طريق 
گيره هايى گيرنده وصلند توسط 
آن ها پيام را مى گيرند و به ساير 
سلول  هر  مى فرستند.  سلول ها 
به  كابل  يك   نرون  يا  عصبى 
پيام  آن  با  كه  دارد  آكسون   نام 

مى فرستد و يك رشته نخ مانند، به نام دندريت كه پيام ها را دريافت 
جريان  طريق  از  نرون،  سراسر  به  را  پيام ها  دندريت ها   مى كند. 
ضعيف الكتريسيته مخابره مى كنند. بسته به اين كه مغز در چه حالتى 
ديگر  عصبى  سلول هاى  از  را  پيام  هزار  صد ها  دندريت ها   باشد 
دريافت و مخابره مى كنند. در حالى كه پژوهش گران و دانشمندان، 
بر اين عقيده اند كه اين ميخ هاى الكتريكى يا  دندريت ها با جريان 
الكتريسته شان نقش مهمى در دانش و هوشمندى  ما دارند و  رشد و 

فراگيرى ما بسته به آن ها است، هنوز بسيارى از جنبه هاى كاركرد يا  
مكانيزم دندريت ها به خصوص نقش شان در رشد فكرى و فراگيرى و 
طرز تفكر ما بر دانشمندان پوشيده مانده است. امروزه دانشمندان كشف 
كرده اند نوع ديگرى از اين نقاط الكتريكى يا نوع ديگرى از الكتريسته 
در آن ها، دليل اصلى توانانى مغز انسان در درك موقعيت و سنجيدن  
پديده ها است. چيزى كه قبل تر فكر مى كردند براى يك سلول عصبى 
يا نرون به تنهايى بسيار پيچيده و سخت است. در تحقيقى كه در سوم 
ژانويه  ٢٠١٩ در مجله علم به چاپ رسيد،اين گونه نوشته شده بود كه 
آيا اين اتصال الكتريكى گسترده و پيچيده  خاص انسان معاصر است؟ 
يا در مغز  اجداد و پسر عمو ها 
دختر عموهاى ما يعنى انسان هاى 
اوليه هم وجود داشته است؟ يك 
با قطعيت  اما دانشمندان  را  چيز 
اعالم كرده اند چنين مكانيزمى در 
ندارد  وجود  جانوران  ساير  مغز 
دو  به  دانشمندان  را  پديده  .اين 
بخش يك كامپيوتر، يعني، برنامه 
يا  كامپيوتر  دستگاه  خود  و  ها 
قسمت مكانيكي تقسيم مي كنند. 
كامپيوتر  در حالي كه يك بخش 
بازي  را  مادر  يا  سطح  نقش، 
مسوليت  ديگر  بخش  مي كند 
ذخيره كردن، به ياد آوردن و انجام 
كار را در دستور دارد. علي رغم 
اين تقسيم كار مغز انسان به دليل 
در  مدام  خود،  شبكه اي  سيستم 
هم آهنگي و اتصال كار مي كند، 
يسته  لكتر ا و  ئي  شيما ند  پيو
كه  هم  هرچند  مغز  سلول هاى 
كامپيوتر  به  آن را  كاركرد  بتوان 
تشبيه كرد، بسيار پيچده و به نوعي 
سحرآميز است. اما پروسه عمل و 
ذخيره سازي در مغز از بسياري 
جهات و براي ساده شدن فهم آن با كامپيوتر مقايسه شده است. در 
كامپيوتر بخش برنامه ريزي يا نرم افزار در به خاطر سپاري و ذخيره 
اطالعات، نقش مهمي در كار كرد درست قسمت  سخت افزار آن 
نيز  ما  مغز  مختلف  كرد هاي  كار  مورد  مساله  همين  درست  دارد. 
صادق است. همان طور كه رابطه اين دو با هم سنحيده مي شود كد 
كار كرد كامپيوتر را با سيگنال يا پيام هاي مغز كه به ساير قسمت هاي 
مخصوص حواس ما فرستاده مي شود، مقايسه مي گردد،كه در ساير 

تازه هاى علم
مغز درخشنده!
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قسمت هاي مغز قرار دارند  و در قسمت هاي گوناگون آن وظايف 
به  پيام ها  طريق  اين  ز  ا  و  دارد  قرار  آن ها   عهده  بر  گوناگوني 
سايراعضاي بدن مخابره مي شوند و دستورات مغز براي  به حركت 
در آوردن يا حس چشائي و بويايي و شنوايي به اندام ها مي رسد. 
مغز ما توانايي و قابليت بسياري در ادارك و فهم دارد و عضوي بسيار 
پيچيده است، كه از ميليون ها سلول ساخته شده. امروزه دانشمندان 
با روش هاي گوناگون كاركرد مغز ما را مشاهده كرده اند. از طريق 
مطالعه بر روي سيستم و سلول هاي عصبي، از طريق سونوگرافي و 
عكس برداري از مغز در حال كار، دست آورد هاي جالبي در باره ه 
چه گونگي رد و بدل شدن پيام ها توسط سلول ها و ارتباط الكتريكي 
و شيمايي  بين سلول هاي مغزداشتهاند و متوجه نكات بسيار مهم و 
تعيين كننده اي شده اند. ماده شيميائي درون سلولي امكان نقل و انتقال  
پيام ها را به وجود مي آورد.  مشاهده اين كه سلول هاي مغز درحال 
الكتريسته شان با يك ديگر   ارتباط جريان  از طريق  فعاليت خالقانه 
مي درخشند و از آن ها نورساطع مي شود، اين فكر را به وجود آورده 
كه شايد حتي اصطالح روشن فكر پايه مادي دارد. دانستن و كشف 

مختلف  زمينه هاي  در  زيادي  پيش رفت  مغز  شيمائي  ماده  كاركرد 
مثل توانائي شناسائي و تشخيص يك چهره يا  مداواي بيماري ها ي 
رواني و هم چنين شناخت مكانيزم مغز انسان داشته است. با وجود 
اين هنوز علم و دانشمندان راه زيادي براي شناخت واقعي كاركرد 
مغز انسان در پيش دارند. مثال چه گونگي حفظ شدن يك خاطره، 
هنوز به حد الزم بر دانشمندان آشكار نشده است. اين كه، چه گونه 
انسان عاشق مي شود و انواع احساسات عاطفي ديگر چه گونه شكل 
مي گيرند، يك معماست. يك دليل اين امر، اين است كه سيستم مغز 
چنان پيچيده و در هم تنيده است كه، امكان مطالعه جداگانه بر روي 
از طرف   . هر قسمت را نمي دهد مغز يك سيستم شبكه اي است 
ديگر، امكان كاركرد هم زمان مطالعه هم بسيار سخت است. مشكل 
ديگر كد هاي بسيار پيچيده است كه امكان رمزگشائي آن ها غيرممكن 
واقعي  كاركرد  هنوز  كه  مي شود  باعث  موضوع  همين  مي گردد. 
بماند. تحقيق  براي دانش مندان پوشيده  بخشي از قسمت هاي مغز 
بر روي مغز از زمان هاي دور آغاز شده است.  در يونان ٢٥٠٠سال 
در اين حواس  تحقيق مي كردند.  پنج گانه و  بر روي حواس  قبل 
فيلسوف و رياضي دان فرانسوي "دكارت" در قرن شانزدهم نظريه 

دوآليسم را پي ريزي كرد كه به معني دوگانه گي ماده و روان است. 
بنا به او هرچند  تفكر از بدن جداست و مستقل، اما مي تواند درون 
غده هيپوفيز، يا در تارهاي صوتي باشد. نظريه ي دوآليستي قادر به 
درك و رابطه بين مغز و ساير اندام هاي بدن نبود. اين نظريه باعث 
مغز را يك  تمامي  يا ماده گرائي شد كه  نظريه ماترياليستي  تقويت 
ماده تعريف مي كند. ماده گرائي تفاوتي  بين روان و جسم نمي بينيد. 
و به اصطالح روان براي انسان قائل نيست. علي رغم اين كه علم و 
تكنولوژي پيش رفته و علم مغز و اعصاب ثابت كرده است كه كل مغز 
چيزي جز مجموعه اي از مواد شيميائي و خواص الكترونيكي نيست 
و اين مي تواند نظريه  ماترياليستي را تاييد كند،اما هنوز دانشمندان  
چه گونگي تشكيل حافظه را و عواطف انساني را همان طور كه در 

باال اشاره شد كشف نكرده اند.
ذخيره در بانك مغز دانش مندان براي اين كه به توانند بر روي مكانيزم 
مغز از جمله؛ امر ژنتيك، بافت سلولي، پيام هاي الكترونيكي  و مواد 
شيميائي مغز كار كنند، مغز آدم هاي مرده را در جائي به نام بانك 
مغز نگه داري مي كنند. بسياري از بيمار هايي كه  پاركينسون دارند، 

يا آلزمير، شتيزوفرني؛ هانتينسون، آئوتيسم، بيماري دو قطبي و ساير 
بيماري هاي رواني مغزشان را هديه داده اند. بيست و چهار ساعت بعد 
از مرگ بيمار، پزشكان مغز را از بدن خارج مي كنند و بالفاصله آن را به 
دو بخش و نيم كره هايش تقسيم كرده در بانك مغز فريز مي كنند.  مغز 
به شكل ورقه هاي بريده شده يك و نيم سانتي متري  در هر قسمت 
مورد نياز  تحقيق و در دماي منهاي ٧٧ درجه سانتي گراد فريز مي شود 
و  نيم كره ديگر را در ورقه هاي نازك كه مغز از پشت آن ها قابل ديدن 
است قرار مي دهند. و از آن عكس برداري مي كنند. عكس ها هم راه 
پرونده پزشكي بيمار  آرشيو مي شوند و همه محققان و پزشكان براي 
امر تحقيق شان به آن دسترسي خواهند داشت. بسته به امر تحقيق 
مي شود.  انتخاب  پرونده ها  اين  سال  و  سن  و  جنسيت  اساس  بر 
قسمت هاي فريز شده ي مغز براي مطالعات ژنتيكي و شيميائي مورد 
شده  گذاشته  ورقه ها  در  كه  قسمت هايي  و  مي گيرد  قرار  استفاده 
بيشتر براي درس هاي كالسيك آناتومي مورد استفاده قرار مي گيرند.

* * *
*
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- چرا شال را دستت گرفتى؟
مى خواهد  دختربچه  فكركردم   -

خفه ام كند!

يه  هد ين  بهتر ين  ا
كريسمس است! 

قبل از گرم شدن دماى زمين!

بعد از گرم شدن دماى زمين!

اوه! فقط اسياب بازى 
هاى پيشى را آويزان 

كرده اند!

- مامان مادر بزرگ را صدا كن قهوه 
را  برفى ام  آدم  مى خواهم  بخوريد! 

درست كنم!

برق  توى  را  پريز  نه  اوه،   -
نزنى ها!

مامان، اين حقيقت دارد كه اگر   -
به كشيم    پائين  را  پاپانوئل  شلوار 

مى بنيم شورت بابا  را پوشيده؟

- جرا ليست سفيد است؟
- هيچ بچه اى بد نيست چون!

- آن ها كه كار بد مى كنند چى؟
- به آن ها كمى نفهم مى گويند 

فقط!

آى خنده...
خنده... خنده...       
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خواب آلود

دانه هاى درشت و آب دار برف مثل گل برگ شكوفه هايى كه با نسيم 
بهارى در حال افتادن مى چرخند و  چرخان و رقصان به پائين  و بر 
روى شاخه هاى سرو پير  ته باغ فرود مى آمد ، اسفند ماه بود و بوى 
بهار را  در هوا پراكنده،  سرما خورده بودم و مدرسه نرفته بودم. پنجره 
بزرگ بود و لبه ى پهنى داشت، طورى كه مى شد يك فرش كوچك 
آن جا انداخت مو. مادر روى فرش كوچك يك تشك چه انداخته 
بود و جايى براى دارز كشيدن، يا نشستن  براى من درست كرده بود. 
بالشت پشت سرم گذاشته بود و پتو روى پايم انداخته بود، كه من 
بنشينم و باريدن برف و پرواز پرواز پرنده هاى شتابان  را تماشا كنم. 
از همه چيز بيشتر دلم مى خواست وقتى كه در باز مى شود و برادرم 

از مدرسه به خانه مى آيد او را تماشا كنم  و ببينم كه، چه طور برف 
بر سر و رويش مى  شيند. مادر گفت: مواظب باش پائين نيفتى! گفتم: 
مادر شما هم؟ من كه نمى خوابم، دارم بيرون را تماش مى كنم.مادر 
جواب داد: مى دانم دخترم منظورم اين است كه اگر حواست نباش، 
زيادى وول به خورى بيافتى پائين.! گفتم: نگران نباشيد مادر! تازه اگر 
بيفتم هم فاصله تا زمين كم است و فرش نرم چيزى نمى شود.  راستش 
اين  از مادر دل خور شدم، فكر كردم منظورش  به خواهيد كمى  را 
بود كه  خوابى يك وقت بيافتى پائين . دو پرنده كوچك خوش رنگ 

فرصت ناراحت شدن به من ندادند.از جلوى پنجره رد شدند، خيلى 
كوچك بودند  و رنگى. مى دانستم كه گنجشك ها قهوه يى و كمى 
تپل هستند و  در زمستان هم زيادند، و بلبل ها زردند و در بهار آواز 
مى خوانند،پس اين پرنده هاى آبى و زرد، كى بودند؟ فكر كردم نكند 
بيدار  برده و خواب مى ينم ؟ دستم را يواشكى فشار دادم،  خوابم 
بودم، ياد حرف برادرم افتادم: خواب آلود جان تو خيال پرداز خوبى 
هم هستى، چه طوره از اين به بعد خيال  رداز جان صدايت كنم؟ و 
اضافه كرده بود، اصال خ،خ چه طوره؟  پرسيده بودم :اين ديگه چه 
اسميه؟ خنديد ه و گفته بود: حرف اول خواب آلود و خيال پرداز! 
آن چنان با مزه خنديده بود كه خودم غش رفته بودم از خنده. هنوز 

فكرم تمام نشده بوده كه دو پرنده  ى  كوچك رنگى برگشتند.  چيزى 
به نوك يكى شان بود و آن ديگرى مى خواست آن را به گيرد. دانه 
هاى درشت برف روى  سرو پير مى ريخته و او را جوان و زيبا كرده 
بودند.  پرنده ها نزديك تر آمدند.  به نظرم آمد سر يك دانه برف دعوا 
دارند خنده ام گرفت.  با خودم گفتم :چه خنگول هايى! برف كه آب 
مى شود! صداى شاد برادرم را شنيدم كه، مى گفت: چه لبخندى هم 
مى زند خواب آلود جان و سرم را نوازش مى كرد.  مى دانستم اگر 
برايش تعريف كنم چه ديده ام؟ خواهد گفت: خ، خ جان. هيچى نگفتم.



١٦

شماره ى ٥٥، دسامبر ٢٠٢٠  داروگ - كودكان         


