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تازه هاى علم

دوستان خوبم سالم!
سالى ديگر مدرسه را در سايه سياه و شوم كرونا شروع كرده ايد. 
متاسفم. بعضى از شما ، شايد  حتى يكى از افراد خانواده يا فاميل 
دور و نزديك را از بيمارى ى كرونا از دست داده ايد، متاسفم واقعا 
متاسفم. اميدوارم اين مشكل به زودى حل شود و با واكسن زدن همه، 
مصونيت بيشترى ايجاد شود و ما كم تر شاهد مريضى باشيم. مى دانم 
درس خواندن هم مشكل تر شده، اينترنت مشكل  ساز است، شبكه 
شاد، خيلى ها را غمگين مى كند وخيلى ها ممكن است، دسترسى به آن 
نداشته باشند و خيلى دردهاى ديگر. زندگى بدون مشكل نيست و در 
دست و پنجه نرم كردن  با اين مشكالت ماها قوى تر مى شويم. اما 
نه هر مشكلى! گر مسئوليت باشد بعضى از اين مشكالت، مى توانند 
سود  فكر  به  بزرگ ها  آدم  بعضى  گر  ا  باشند.  نداشته  اصال وجود 
مدرسه  نباشد.   دايناسورى  و  قديمى   فكرشان   يا  نباشند،  جوئى 
با اطالعاتى كه من دارم جدا  متاسفانه  ياد گيرى ،  يعنى آموزش و 
از متفاوت بودن مفاد آموزشى براى دختران و پسران، كمبود هايى 
به لحاظ روش آموزش علمى در زمينه ى آموزش در كشور ايران وجود 
دارد. به همين دليل از شما خواهش مى كنم كتاب به خوانيد. هرگز به 
كتاب هاى درسى اكتفا نكنيد. از پدر و مادر ها به خواهيد كتاب هاى 
علمى و ادبيات خوب كودكان براى تان تهيه كنند، آموزگاران خوب 
و شريف زيادى هم كتاب  هاى غير درسى را  به دانش آموز معرفى 
مى كنند و هم به عنوان كمك درس تدريس مى كنند. اگر معلم شما از 
اين دسته نيست خودتان پيشنهاد كنيد. البته به ياد داشته باشيد كه اين 
كتاب ها مذهبى نباشند، چون به اندازه ى كافى آموزش مذهبى جزو 
برنامه درسى شما هست. خواهش كنيد كتاب هاى ديگر را استفاده 
كنند. خوب در اين سرسخن بيشتر به مشكالت و راه حل هاى ساده 
پرداختم. اجازه به دهيد از شادى ها بگوئيم. از دوستى ها از روزهاى 
خوب آموختن و مدرسه، از صداى دلنشين زنگ مدرسه، از خوبى 
شماها كه يك ديگر را آزار نمى دهيد و از نامه هاى تان  پيداست كه 
خيلى خوبيد. به فكر آن دسته از دوستان تان كه به خاطر كار كردن 
به مدرسه نمى روند و كار مى كنند، هستيد و دست يك ديگر را به 
به شماها كه تازه  پيروز،  نو تحصيلى شاد و  يارى مى گيريد. سال 
مدرسه را شروع كرده ايد خير مقدم مى گويم و آروزى موفقيت و 

شادى براى همه شما ها دارم!
دوست شما داروگ

براى خواندن ساير شماره هاى «داروگ» و شعر و قصه 
و مطالب مربوط به كودكان به سايت «داروگ» مراجعه 

كنيد:
www.darvag1.org
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سخنى با بزرگ ترها!

زنگ مدرسه ها در ايران به صدا در آمد، زنگ خطرى دبگر براى 
فعاالن دفاع از حق كودكى! 

بزرگ تر هاى عزيز! اول مهر و بازگشائى مدارس در ايران باز هم به 
حذف ها و سخت تر شدن ها و تفكيك جنسيتى بيش تر شروع شد. 
در اين مختصر تيتر وار به اين نابسامانى ها مى پردازيم و اميدواريم 
شما هم نظرتان را براى داروگ به نويسيد و اگر كارى از دست تان بر 
مى آيد در اين زمينه انجام دهيد جشن شكوفه هاى پوشيده در حجاب 
اجبارى، آن هم براى دختركان ٦ ساله  در شرايطى به صدا در آمده كه، 
از همين نخستين روز ، شرط وردود به شبكه ى شاد، زدن كد ملى 
و احراز هويت شدن، اعالم شد و اين چيزى نست جر محروميت از 
تحصيل براى ده ها هزار كودك. محمود حبيبى سخن گوى وزارات 

آموزش و پرورش ايران  در  سوال ملى و احراز هويت وارد سبكه ى 
شاد خواهند شد. خبر شوم ديگر كه ُمهر تبعيض آشكار جنسيتى  بر 
خود دارد، اندكى پيش از آغاز سال تحصيلى و هم زمان با محروميت 
از تحصيل كودكاندختر در كشور  همسايه افغانستان اعالم شد؛  از اين 
به بعد مادران حق ندارند، براى اخذ كارنامه ى تحصيلى  فرزندانشان،  
به مدرسه مراجعه كنند كارنامه فقط به پدر استرداد خواهد شد. اين 
چيزينيست جز كوتاه كردن دست زنان و مادران از زندگى كودكان، 
نيست جز  اين چيزى  دانش،  و  علم  با  ها  آن  دادن  نشان  بيگانه  و 
تحقير مادران و بى ربط نشان دادن آن ها به امر تحصيل ، مادر يعنى 
خانه دار و آشپز ، در نظام حاكم  بر ايران در طى ٤٢ سال گذشته 

قدم به قدم، تبعيض عليه زنان و بى حقوقى  آنان، به اشكال گوناگون 
گسترده شده و اين درست به دليل دخالت گرى هرچه بيشتر زنان در 
عرصه هاى مختلف فرهنگى، سياسى و اجتماعى است. سومين خبر 
اما باز به پروژه ى  ٢٠٣٠ سازمان ملل بر مى گردد كه، بر طبق موازين 
آن، تكيه بر اصل آموزش، نظر دهى و ارتقا كيفيت علمى تحصيل، 
دخالت گرى دانش آموزان در اين امر، و در ست به همين دليل باال 
جهت  مادران  تحصيل  و  دانش  است.  آن ها  معلومات  سطح  بردن 
داشتن تعامل مناسب با فرزندان يكى ديگر از اركان مهم اين سند 
است. جمهورى اسالمى با دو اصل دان، و آزادى زنان دچار تناقضى 
بنيادين است و تا آن جا كه ممكن است، از طريق وضع قوانين سعى 
در توقف اين رشد و بالنده گى دارد، اما تاريخ همين ٤ دهه نشان 

داده است كه هرچه بيشتر كوشيده، كمتر موفق شده است. به چهارمين 
خبر در سا ل روز تصويب كنوانسيون حقوق كودك، و بر رسى حقوق 
كودكان باز خواهيم گشت ، اما همين بس كه در سند ملى حمايت 
از كودكان تهيه شده توسط ابراهيم رئيسى، حتى بى حقوقى قانونى 
كودكان، از چهارچوب كنوانسيون تطبيقى  دولت ايران با كنوانسيون 
حقوق كودك، كه در سال ١٩٩٥  دولت ايران را امضا كرده است،  
اما سندى را تحت نام كنوانسيون تطبيقى را در دستور كار گذاشته 
آشكار  تبعيض  و  قوانين شرعى  اساس  بر  كامال  و  رفته  فراتر  بود، 
جنسيتى عليه كودكان دختر است. تبعيض جنسيتى در مفاد آموزشى  
و كاستن از بُعد علمى كتاب هاى درسى، تاويلى و تفسيرى، مذهبى 
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كردن مفاد آموزشى،  در زمره پروژه هاى تقويتى دولت در ارتباط با 
آموزش و پرورش است. اگر تا چند سال پيش با حذف درس تصميم 
كبرى، سعى در فاصله انداختن  بين دختران و كتاب خوان نشان دادن 
آنان داشتند، امروز با قانونى كردن محدوديت هاى تحصيلى و وضع 
قوانين مى خواهند، اصوال كبرى ها و كتايون هاى و ميليون ها شكوفه 
بيگانه  و  كنند  از مقوله ى تصميم جدا  را  پا گذاشته  به مدرسه  تازه 
فرزندان شان.  از محيط پرورشى  سازند، درست مثل حذف مادران 
هر سال در  آغاز مهر ماه در ايران، بر عكس كشور هاى متمدن جهان  
امر آموزش اضافه  به  كه هرساله چيزى تازه و روش علمى نوينى 
مى شود، با حذف و كاستن مواجهيم، پارسال حذف تصوير دختران 
از پشت جلد كتاب هاى درسى ى رياضى، امسال حذف مادران از 
زندگى تحصيلى كودكان از منظر قانون! در ساير  عرصه ها هم خبر ها 
به هيچ وجه خوش نيست، از جمله: مهدى نويد ادهم  مشاور عالى 
آموزش . پروش در ارتباط با سند بنيادين اين وزارت خانه  در رابطه 
با طرح  رتبه بندى  معلمان اعالم كرد: اين رتبه بندى به هيچ وجه به 
معناى افرايش حقوق معلمان نيست!  احتمال زياد رتبه ايمان معلم ها را 
مى خواهند به مسابقه بگذارند،كه دانش آموزان هرچه مومن ترى تربيت 
از كمبود امكانات  شوند؟ معلمان شريف و زحمتكش سال هاست 
و  پائين بودن سطح دست مزد رنج مى برند، معلمان بازنشسته  نيز 
با عتراضات مداوم خود اين مساله را بار ها و بارها مطرح كرده و 
از طريق فعاليت هاى اجتماعى و اعتراضات خواهان حقوق معوقه و 
پرداخت حقوق مناسب بازنشستگى شد ه اند بنا به خبر گزارى  ايمنا ، 
(كه خود را نخستين خبرگزارى شهر و شهروندى  ايران )مى خواند، 
تعداد   اين  به  محرومند.  تحصيل  از  عشايرى  آموز  دانش  هزار   ٧٥
بايد  مجموعه ٥٦٠٠٠ نفرى كودكانى كه از پدر افغان يا داراى مليت 
ديگرند و فاقد شناسنامه بوده  و محروم از تحصيلند، و هزاران هزار 
كودك مهاجر محروم از تحصيل در ايران و خيل عظيم كودكان كار 
محروم مانده از تحصيل در ايران را، اضافه كرد. بنا به آمار بين المللى 
تعداد كودكان محروم از تحصيل در ايران را مى توان تا بيش از سى 
درصد تخمين زد. كودكان اقليت هاى مذهبى از جمله بهائيان اگرهم 
در مواردى از تحصيل محروم نشوند، مورد آزار و اذيت دائمى اوليا 
اسالمى مدارس هستند. بنابه خبر نگار اجتماعى ى خبرگزارى موج، 
در  ٧ مهر ماه٠٠ ١٤  علت كم شدن تعداد كودكان مشغول به تحصيل 
را، كاهش جمعيت به دليل سياست كنترل جمعيت نمى داند، طبق اين 
ادعا از آن جا كه جمعيت كودك و جوان كشور از ١٨ ميليون و ٦٠٠ 
هزار نفر در دهه ى شصت به ١٤ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر امروزه، رسيده 
است، ادعا كرده بود كه تعداد كودكان محروم از تحصيل زياد نيست 
بلكه آمار كودكان پائين آمده است، اين در حالى است كه سازمان ثبت 
احوال كشور، تعداد  كودكان و جوانان واجد سن تحصيل را ١٥ ميليون 
و ٥٠٠ هزار نفر اعالم كرده اين اختالف يك ميليون و ٥٠٠ نفرى نشان 
از محروميت تحصيل  كودكان  و جوانان دارد. اين خبرگزارى در 
ادامه و با مقايسه آمار سال ١٣٩٣  اعالم مى كند بيش از ٣٧  كودكان 
در ايران از تحصيل محرومند.  سايت مركز توان مندسازى حاكميت 
و جامعه  در ٢٠ مهر ماه ١٣٩٩اعالم كرده بود: اگر آمار بهزيستى را 
مبنا به گيريم، و كودكان محروم از تحصيل در استان هاى ديگر را در 
احتساب  با  كنيم،  محاسبه  تهران  تنها يك سوم  تخمينى خوش بينانه 
پانصد هزار كودك محروم  و  ميليون   ٣ تخمينى  رقم  به  استان،   ٣١
از تحصيل خواهيم رسيد. در محاسبه اى ديگر البته وضع وخيم تر از 

اين است، آن گونه كه در آخرين سرشمارى آمده است، جمعيت ٧
تا ١٩ ساله كشور چيزى حدود ٢٠ ميليون نفر هستند. اگر اين رقم 
را در كنار آخرين آمار ١٢ ميليون و ٦٠٠ هزار دانش آموزى ايرانى 
بگذاريم، به نتيجه خوبى نخواهيم رسيد: ٧ ميليون و ٤٠٠ هزار كودك 
محروم از تحصيل!  نا گفته پيداست  كه با اعالم ٩ ميليون كودك 
كار در ايران  توسط سازمان جهانى كار اين رقام بسيار بيش از آن 
چيزى است  كه در اين گزارش ها آورده شده. وقتى كه داشتم اين 
سطور را براى شما مى نوشتم، به خاطر آوردم كه  در دومين شماره 
ى داروگ  سپتامبر ١٩٩٧  مطلبى را به  امر آموزش اختصاص دادايم 
و  اين سنت داروگ شد كه هر سال به مناسبت بازگشائى مدارس، 
در اين مورد با شما بزرگ ترهاى عزيز گفتگوئى داريم ، داروگ ٢
كه در واقع اولين شماره بحث در مورد آموزش را داشت و ٢٤ سال 
پيش منتشر شد، به بررسى تاريخى پديده آموزش و مدرسه  از ٣٠٠٠
سال قبل از آغاز  تاريخ ميالدى، از دوران، سامرى ها و بابليان و خط 
كيل و هيروگليف  شروع كرده با گزارش آمارى در مورد سطح و 
ميزان محروميت از تحصيل به مقايسه  نحوه ى آموزش ٥٠٢١ سال 
پيش با امروز  ايران مى پردازد و با توجه به وجود امكانات و پيشرفت 
تكنولوژى وضعيت آموزش امروز را بسيار عقب مانده تر و ابتدائى تر 
از گذشت  ارزيابى مى كند، واقعا جاى تاسف است كه امروز پس 
٢٤ سال از تاريخ چاپ آن مطلب در داروگ،  با بحران  آموزشى 
، اضافه شدن به تعداد  كودكان محروم از تحصيل، يا كودكانى كه 
ترك تحصيل كرده اند و واپس گرائى در امر آموزش و وضع قوانين 
دست و پا گير و ضد كودك  بيشترى مواجه هستيم ، در شماره هاى 
پيشين به امر تبعيض و تفاوت بين مدارس و انواع ٢٤  گونه ى مدرسه  
در ايران پرداختيم  و اين كه سهم  اكثريت كودكان خانواده هاى كم 
درآمد از آن شامل: مدرسه ى دولتى، امنائى، كپرى، آغلى و كانكسى 
است و بس و امروز در نهايت  غم بايد به گوئيم كه ويروس كرونا 
به محروميت هر چه بيشتر كودكانى كه حتى امكان داشتن گوشى 
ندارند و نمى توانند از طريق اينترنت در  مناطق محروم حاضر شوند 
و  پديده ى شوم خودكشى در بين كودكان به دليل محروم ماندن از 
كالس درس و يا احساس كمبود به دليل  نداشتن  امكانات آموزشى 
مواجه ايم. واقعا جاى تاسف و برداشتن قدم هاى جدى دارد! به اميد 
روزى كه خبرهاى خوش را از شادى، بازى آزادى  كودكان براى تان 

بازگو كنيم.

خرد  محصول تحصيل و مدرسه نيست! تالشى در طى تمام دوران  
زندگى براى تحصيل است.

آلبرت اينشتين
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قورباغه و پسرك

فصل نوزدهم:
 

چاه ها
اتاقى كه در آن قرار گرفتيم تقريبًا نصف كل مدرسه استاگ وود بود. 
در سمت راست ما يك حفره عميق با طناب پايين آمده بود كه از 
نارنجى سير روى  به رنگ  بود. سوراخ  تكيه گاه هاى چوبى آويزان 
تخت پرواز من مى درخشيد. در سمت چپ يك سوراخ مشابه وجود 
داشت ، با اين تفاوت كه قرمز مى درخشيد. هر سوراخ داراى دسته 
شبيه  را  من چاه هايى  مى شد.  متصل  به طناب  كه  بود  ميل لنگ  و 
چاه هايى كه در تصاوير ديده بودم تصور مى كردم ، اما اين چاه ها 
عالمت  گفت:  قرمز  به ما  دلى  مى رسيدند.  به نظر  قديمى تر  بسيار 
خطر است. مى دانستم كه اين بدان معناست كه چاه نارنجى پر از 
معما است.اتاق كامًال خالى بود. بدون هيچ چيز قابل توجهى به جز 
چاه ها. نگاهى گذرا به اطراف به ما گفت كه تنها هستيم. پس از چيز 
هائى كه قبال پشت سر گذاشته بوديم  مى شد گفت خوش حال بوديم 
كه موجود خطرناكى در آن جا نيست. هر چند كوتوله ى ديگرى در 

وسط كف اتاق  بين چاه ها نشسته بود و مى خواند:
آن چه به دست آمده و آموخته شده است را به خاطر بسپاريد.

قلم هديه نيست، بلكه به دست آمده است
امن ترين مكان براى مخفى كردن راز
 براى كسانى كه فاقد تخيل هستند .

سوى  گفت: عالى، يك معما ديگر. كال ، تو آخرين مورد را فهميدى 
اين يكى به چه معناست؟ ».جواب دادم:  هنوز نمى دانم. ما در اتاق 
گشتيم و قلم را زير هر سنگ و داخل هر شكافى جستجو كرديم. 
هيچ نشانى از آن نبود. از دلى پرسيدم  از كجا مى دانيم كه در اين اتاق 
است؟  او گفت:  اين جاست . سوى پرسيد:  پس كجاست؟ و ادامه داد :  
اگر قرار باشد كه داخل سوراخ ديگرى برويم ، من همين االن اين جا 
را ترك مى كنم. اين سوراخ ديگر، باز ما را به يك دنياى عجيب ديگر 
خواهد برد. حرف سوى به من ضربه زد و به خود آمدم، دستى به 
پشت او زدم و گفتم: مى دانم چرا  سوى تو  فوق العاده اى!  اين جا 
دو سوراخ وجود دارد و ما آن ها را بررسى نكرده ايم دلى لبخندى زد 
و گفت البته!  به طرف چاه سحر و معما دويدم و شروع به چرخاندن 
ميل لنگ كردم. طناب جيغ كشيد و ناله كرد و به طرف ما خزيد. سوى 
دسته را براى كمك گرفت. دلى به سمت لبه ى سوراخ پريد تا به پايين 
نگاه كند. او گفت: مى بينمش! سطلى در راه است ! وقتى سطل را ديدم 
، ديگر مطمئن بودم. داخلش چيزى  نخواهد بود. به هرحال ما كشيدن 
آن را به پايان رسانديم. سوى پرسيد: حاال چى؟ گفتم:  هنوز يك مورد 
ديگر براى بررسى وجود دار. به چاه خطرناك رفتيم و دوباره شروع 
به چرخاندن كرديم. اين بار ميل لنگ بسيار كندتر مى چرخيد. من و 
سوى هر دو خسته بوديم كه دلى صدا زد:  من سطل ديگرى مى بينم. 

من مدام تكان مى خوردم، اما ماهيچه هاى بازوهايم شروع به سوزش 
كرده بودند. سطل به چشم آمد. دلى با هيجان گفت: ادامه بده! اين يكى 
متفاوت به نظر مى رسد! وقتى به پايين نگاه كردم ، ديدم كه داخل اين 
سطل متفاوت است. چيزى در داخل آن حركت مى كرد. چند متر آخر 
سخت ترين بود. وقتى سطل سرانجام باال رسيد، آن را باز كردم و با 
احتياط كنار مان گذاشتم. داخل سطل خبر بدى بود. آن را تا لبه پر 
از بنفِش بنفش كرده بودند. بنفش آن بسيار غليظ تر و تيره تر بود و 
بوى بد آن بسيار زياد بود. سوى شكايت كرد:  بيشتر از آن چيزهاى 
آشغال قبلى اين يكى بو مى دهد. دلى گفت:  اين قوى تر و خطر ناك تر 
به نظر مى رسد . كلمات معما دور سرم حلقه زد. "آن چه به دست 
آمده و آموخته شده است را به خاطر به سپاريد." قلم بايد داخلش 
مى بود چه چيزى ياد گرفته بودم؟ آموخته بودم كه كوتوله ها دوست 
دارند چيزها را زير زمين پنهان كنند. سوى لحظاتى پيش آن را به من 
يادآورى كرده بود. اما اين جا كمكى نمى كرد. من هم چنين آموخته 
بودم كه اين كوه پر از ترفندها (مانند تونل هايى است كه  هم زمان 
طوالنى و كوتاه هستند).  من از قايق آموخته بودم كه گاهى اوقات 
انتخاب خطرناك تر تنها چيزى است كه شما را نجات مى دهد. ناگهان 
كلمات معنى پيدا كردند. مى دانستم چه كار بايد كنم. كم كم داشتم از 
اين معماهاى قافيه دار خوشم مى آمد. دستم را با بازوى راستم داخل 
سطل رساندم. سطح غليظ گذشتم و قسمت پايينى را لمس كردم. انتظار 
داشتم قلم را درقسمت پايين احساس كنم ، و شكاف كف سطل مانند 
آن شكاف در قايق ناپديد شود. هيچ كدام اتفاق نيفتاد. دلى فرياد زد: 
كال!اما خيلى دير بود. ماده بنفش بدشكل و  ناهنجارى شروع كرده 
بود به بازوى راست من پيچيدن آن را مى پوشاند و به همين جا ختم 
نمى شد. روى سينه ام جارى شد. احساس سردى و گرماى هم زمان 
داشت. به زودى راه خود را به بازوى چپ و سپس به مچ دستم رساند. 
سوى فرياد زد: ولش كن!  و با دستانش به بازويم ضربه زد. اما وقتى 
ماده روى دست چپ من نشست ، شروع به متراكم شدن كرد. انگار 
آن را مى كشيدند و روى كف دست من متمركز مى كردند، تا اين كه 
شكل جديدى ايجاد كرد. كوچك تر. محكم تر.بدون اين كه نگاه كنم

مى دانستم قلم را  در دست دارم و مى نويسم!

دانيل اريكو
ترجمه: سوسن بهار
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آرش ٥ ساله

- به نظر تو دوستى يعنى چى؟
- بازى كنيم، دعوا نكنيم.

سارا  هفت ساله
- سارا جان  به نظر تو دوستى يعنى پى؟

- خوراكى ها را تقسيم كنيم.  اگر يكى ناراحته بغلش كنيم. 

سوانته ١٠ ساله
- سوانته عزيز، به نظر تو دوستى يعنى چى؟

- كمك كنيم به هم،  اگر كسى خواست اذيت كند. نگذاريم.
- مى توانى بيش تر توضيح دهى؟

- مثال يكى دوست من عبداله را كه از سومالى است مسخره كرد.
من اعتراض كردم ، جلويش ايستادم به معلم هم گفتم.

لوئيزا ١٢ ساله
- لويزا جان به نظر تو دوستى چيست؟

- اين كه بازى كنيم، درس به خوانيم با هم، اگر او رياضياتش بهتر 
است به من ياد مى دهد. 

مى گوئيم  به يكديگر  را  راز هاى مان  مى خنديم،  او.  به  زبان  من  و 
دوستيم  ديگر.

راما ١١ ساله
- راما جان به نطر تو دوستى يعنى چى؟

- خبر كشى نكنيم، مسخره نكنيم. با همه دوست باشيم.

نعيم ١٣ ساله
- نعيم جان دوستى يعنى چى؟

-خوب خاال كه من نين ايجر شدم، دوستى برايم مهم تر است.
-جه طور مى توانى توضيح دهى؟

- بله ما پشت هم را داريم و همه چيز را تقسيم مى كنيم. از هم 
دفاع مى كنيم.

ستااره ٤ ساله
- ستاره جان دوستى  مى دونى يعنى چى؟

- اهان، يعنى  بازى  و بوس.
- بوس؟  

- بله من هر كسى رو دوست دارم بوس مى كنم.
ستاره جان منظورم دوست داشتن نيست . دوستى هاست.

تو چند تا دوست دارى؟
- آها. دوستامو بوس مى كنم. بازى مى كنيم بعضى وقتا دعوا.

داروگ مى پرسد
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هوشنگ عزيز:  بله دوست خوبم  درست مى گوئى .قصه پسرك و 
قورباغه طوالنى شده، چشم، وقتى تمام شد به صورت كتاب روى 

سايت خواهم گذاشت.

فريد جان:ما فرقى بين كودكانى كه مجبورند كار كنند با بقيه بچه ها 
حق  و  كردن  كار  ممنوعيت  براى  و  دفاع  آن ها  حق  از  نمى بينيم. 
نبايد  كار  كودك  مى كنيد؟  فكر  چرا  مى كنيم.  تالش  تحصيل شان 
قصه هاى معمولى به خواند؟ مگر چون كودك كار است، هميشه بايد 
از فقر برايش گفت؟ برعكس! درست است كه زندگى آن ها را هم 

در قالب واقعى قصه براى همه گفت.

آموزگار: عزيز ممنون از اظهار لطف تان. بله كه مى توانيد. استفاده از 
داروگ باعث افتخار ماست.

سميه جان عزيز: ممنون كه مشكلت را با من در ميان گذاشتى عزيزم.  
برايت به آدرسى كه دادى ايميل زدم.  آدم ها متفاوتند، هيچ كس بد 
نيست، آدم ها مى توانند كارهاى بد و ناپسندى  به كنند، اما هيچ آدمى 
بد نيست. آدم بد هاى قصه ها و دنياى واقعى واويالى ما هم، روزى 
بچه هائى پاك و بى گناه بود اند،  فقط تبديل به انسان هائى شده اند 
كه كارهاى بسيار بد يا بدى مى كنند. هيچ اسمى هم بد نيست، اين كه 
بعضى پدر و مادرها به دليل اعتقادات مذهبى شان، اسم هاى خاصى 
روى بچه ها مى گذارند، را مى شود در باره اش صحبت كرد. اما مهم 
اين است كه، هر انسانى،  اسمش هر چه مى خواهد باشد، با شخصيتش 
و كارهائى كه مى كند  سنجيده مى شود نه با امروزى و مد بودن، يا 
قديمى و از مد افتادن اسمش. چه بسيارند كسانى كه اسم هاى مثال  
زيبا و پر معنى دارند، اما خودشان  و رفتارشان شبيه عصر حجر است.  

نامه ام را به خوان و باز هم برايم بنويس.

خانم معلم نازنين، پريچهر، ميم: چشم حتما. حق با شماست از شماره 
آينده ايميل آدرس سايت داروگ را درست مى كنيم و در اختيا همه 
قرار مى دهيم.   باز هم چشم همه شماره هاى داروگ را در سايت 
كودك كار در تلگرام قرار خواهيم داد. قرار است در فيس بوك هم 

بگذاريم.

آقاى حسين بسيار محترم:  حق با شماست خيلى از پدر ها هم براى 
را  زبان  كه  آن جا  از  اما  هم،  بزرگ ها  پدر  مى گويند  قصه  بچه ها 
زبان مادرى مى گويند و بيشتر الالئى ها و قصه ها را، تاريخا مادر ها 
گفته اند، قصه هاى مادر بزرگ، بيشتر مانوس است، تا قصه هاى پدر 
بزرگ. در مورد اين كه از دختر ها بيشتر مى نويسيم. اين كه عكس 
دختر ها در داروگ بيشتر است تا پسرها ، زياد با شما موافق نيستم. 

ما هميشه سعى كرده ايم كه ٥٠، ٥٠ باشد، اما آن از آن جا كه تبعيض 
جنسيتى عليه كودكان دختر  وجود دارد. ما سعى كرده ايم اين كمبود 
كتاب هاى  جلد  پشت  از  دختران  عكس  اگر  مثال  كنيم.  جبران  را 
درسى برداشته شده است، روى جلد داروگ را عكس دختر چاپ 
كرده ايم. يك پيشنهاد هم دارم، قلم دست به گيريد و قصه هاى پدر 

بزرگ را  به نويسيد. 

صفحه  يك  به خواهد  كه  شود  پيدا  كسى  اگر  چشم  عزيز:  برزوى 
ورزشى تهيه كند، ما با كمال ميل هرچند صفحه را كه به خواهد در 
اختيارش قرار خواهيم داد. خود تو اگر ورزشكارى و دلت مى خواهد 

از آن بگوئى براى داروگ بنويس.

سارا جان: چرا كه نه؟ حتما هم نقاشى هايت را بفرست  و هم اتفاقات 
با مزه در مدرسه را. خيلى هم عالى است.

پرويز جان خوب و مهربان: خيلى متاسفم كه پيشى كوچولويت  را 
از دست دادى، مى دانم خيلى سخت است. اما نترس حاال اگر يك 
نتوانى حيوان خانه گى  كه ديگر  نيست  قرار  از دست رفت،  پيشى 
اتفاقات مى افتد. تقصير تو كه نبوده، حتى اگر  داشته باشى، از اين 
نبوده  كه  قصد  از  كنى، چون  را سرزنش  نبايد خودت  مى بود  هم 
خيلى وقت ها از سر اشتباه  كوچك اتفاقات بدى مى افتد. اما پيشى 

كوچولوى تو مريض شده. 

آقاى بوذرجمهرى عزيز:  بى نهايت از  لطف شما ممنون، خوش حالم 
شود،  فراهم  امكانات  اگر  باشيد  مطمئن  مى پسنديد.  را  داروگ  كه 
براى   را  داروگ  اين كه  اما  كرد.  خواهيم  چاپ  دوباره  را  داروگ 

سايت هاى ديگر بفرستيم، امكان پذير نيست.

پاسخ به نامه ها
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قصه هاى مادر بزرگ

نوه ى اول من "بلو برى" را خيلى دوست مى دارد. اين قدر كه وقتى 
مادرش او را حامله بود. اگر صبحانه، ناهار، شام اين ميوه را به او 
مى داديم باز هم مى خواست.  براى همين هم من اسم نوه ا م را كه 
نمى دانستيم پسر است يا دختر؟ چون براى ما مهم نبود. يعنى براى 
پدرو مادرش در درجه ى اول و بقيه ما ها هم، كودك بودن مهم بود، 
دختر و پسر براى آن ها فرقى نداشت. اما من به او "مستر بلو، بلو 
برى" مى گفتم. خالصه وقتى به دنيا آمد و پسر بود، "مستر بلو" واقعى 
شد. همين كه توانست ميوه و غذا به خورد، معلوم شد كه اين كوچولو 
عاشق بلوبرى است، "بلوبرى" ميوه گرد كوچك بوته اى است كه رنگ 
آبى بنفش پر رنگى دارد و در  جنگل هاى سوئد خيلى زياد است. 
اين جا جنگل و دريا خيلى به خانه ها نزديك است. اين جنگل هاى 
نرديك، حيوانات وحشى هم ندارد. براى همين به راحتى مى شود به 
جنگل هاى نزديك رفت و تمشك، توت فرنگى و بلوبرى و سيب 

و آلبالو و گيالس پيدا كرد، .و البته براى مادر بزرگ هائى مثل من 
كه عاشق گل هاى وحشى هستند، گل ديد و كمى چيد، قارچ هم 
البته زياد است. مستر بلو كمى كه بزرگ تر شد، يك سبد كوچولوى 
حصيرى او بر مى داشت، يك سبد بزرگ ترهم من، و با هم بعد از 
اجازه گرفتن از پدر و مادرش، براى چيدن  ميوه هاى جنگلى،گوش 
دادن به صداى پرنده ها و ديدن خرگوش و آهو و سنجاب  به جنگل 
مى رفتيم، بعضى وقت ها هم با خودمان زيرانداز و فالسك شير كاكائو 
و ساندويچ مى برديم و يك كتاب، و كمى اسباب بازى كه، بيشتر در 

جنگل به مانيم. ماشين آبى كوچولو هميشه با ما به جنگل مى آمد او 
هم جنگل را خيلى دوست مى داشت، به خصوص اگر سِر چشمه 
مى رفتيم و او را در آب مى انداختيم. او  از آن ماشين ها بود كه مى 
خيلى  وقتى  مى زد.  هم  بوق  تازه  به رود.  راه  هم  آب  در  توانست 
خوش حال بود بوق مى زد و چراغ هايش روشن مى شد نوه من، همان 
توتو يا مستر بلو، خوش حال مى شد. دست مى زد و مى خنديد. وقتى 
سنجاب هاى كوچولو از صداى بوق ماشين مى ترسيدند و تند و تند 
از درخت باال مى رفتند من هم قاه قاه مى خنديدم. بعضى وقت ها 
هم سنجاب هاى كوچولو، فندق هاشان را مى انداختند و مى دويدند. 
من كه فندق تازه خيلى دوست  مى دارم بيشتر خوش حال مى شدم. 
خوب حاال ديگر شما مى دانيد كه در جنگل هاى سوئد، فندق  هست. 
فندق تازه خيلى خو شمزه است. وقتى نوه ى دوم و برادر مستر بلو 
به دنيا آمد، ما سه تا شديم، سه شواليه، شميشير هاى پالستيكى مان 

را بر م  داشتيم از شال هاى من و مادرشان شنل درست مى كرديم. 
هم سرمان مى گذاشتيم و مى شديم، سه شواليه مهربان كه  و كاله 
به حيوانات جنگل كمك مى كردند، اگر پرنده اى زخمى شده بود، 
بالش را مى بستيم زخمش را مى شستيم و اگر ماهى ريزه اى از آب 
بيرون افتاده بود او را به چشمه مى انداختيم. مواظب بوديم پاى مان 
روى حلزون ها نيايد و له شان نكنيم. نان و دانه هم براى پرنده ها و 
مرغابى هائى كه در بركه ى كنار جنگل بودند مى برديم. حاال كه سه 
تا شده بوديم، بيشتر شميشير بازى  مى كرديم يا پشت درخت ها قايم 

ماشين آبى  كوچولو
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موشك بازى مى كرديم. اما ماشين آبى كوچولو هميشه هم راه ما بود.  
با بوق زدن هايش ما را مى خنداند و سنجاب ها را مى ترساند. يك 
روز  دخترم  سه تا سبد به ما داد و گفت: حسابى بلوبرى به چينيد 
مى خواهم" پاى بلوبرى" درست كنم. گفت: اسباب بازى هم نبريد. 
زود ميوه به چينيد و برگرديد. اولين بارى بود كه ماشين آبى كوچولو 
را نمى برديم، رفتيم با او خداحافظى كرديم، ناراحت شد نه بوق زد 
نه چراغ هايش را روشن كرد. گفتيم زود بر مى گرديم. قول مى دهيم. 
به مامان  به باغچه مى رويم و با تو بازى مى كنيم. برگشتيم و  بعد 
كمك كرديم كه پاى بلوبرى درست كند. بعد هم رقصيديم. خنديديم 
يك فيلم ديديم، بعد نوبت شام شد و بعد هم قصه و خواب، ماشين 
آبى كوچولو را فراموش كرديم. فرداى آن روز داشتم آماده مى شدم 
كه سركار بروم كه تلفن زنگ زد، فكر كردم دخترم است مادر نوه ها 
و از من كمك مى خواهد كه من بچه ها را به مهد كودك برسانم. 
بزرگ  مادر  شنيدم:  را  نوه ام  برداشتم صداى غمگين  كه  را  گوشى 
ماشين آبى كوچولو نيست و صداى گريه برادر كوچكش آمد بغض 
او هم تركيد. من گفتم: بعد از كارم مى آيم و با هم پيدايش مى كنيم 

قول مى دهم پيدايش كنيم.  قول دادم كارم را زودتر تمام مى كنم و 
بروم.  بچه ها ساكت شدند. مادرشان گوشى را گرفت و گفت: مادر 
بزرگ شما ماشين آبى را به جنگل نبرده بوديد؟ گفتم نه مادر ما با او 
خداحافظى كرديم و رفتيم. وقتى به خانه ى  دخترم رسيدم ، بچه ها  
به بغلم پريدند و گفتند زود باش مادر بزرگ عينك بزن بايد ماشين 
آبى كوچولو را پيدا كنيم. همه ى خانه را گشتيم حتى الى كتاب ها 
نبود كه نبود. ما مى دانستيم كه  او را با خودمان نبرده بوديم. دو روز 
بعد هم  دنبالش گشتيم. يعنى چى شده بود؟ نوه ام گفت: مادر بزرك 
نكنه مثل ماشين زرد كوچولو خودش از خانه بيرون رفته؟ گفتم نه 
براى بوق  ماشين آبى خيلى كوچولو تر هست، تازه بدون ما كسى 
زدنش نمى خندد تنها كجا مى رود؟مادرشان گفت پيدايش مى شود 
حاال شايد چون دستپاچه هستيم نمى بينيمش چند روز صبر مى كنيم. 
آخر هفته خانه تكانى مى كنيم حتما پيدايش مى شود. تابستان بود و 
هوا دير تاريك مى شد بچه ها هم اجازه داشتند كمى فقط كمى ديرتر 
به خوابند. من به بچه ها گفتم برويم در جنگل كمى قدم بزنيم.  مى 
دانستم خوش حال مى شوند. تازه از فكر ماشين آبى  هم مى افتادند، 
غذاى پرنده و خرده نان بر داشتيم  جست و خيز و بازى در جنگل 
هواى خوب و حركات خنده دار مرغابى ها  و قو ها براى خوردن 

نان  آن چنان شادى در بچه ها  توليد كرده بود كه ماشين آبى كوچولو 
را فراموش كرده بودند، در راه برگشتن به خانه، سر چشمه رفتيم كه 
دست هاى مان را بشوئيم ، يك دفعه نوه ها هر دو با هم آهى كشيدند 
و گفتند جاى ماشين آبى كوچولو خالى! چه قدر آب بازى در چشمه 
بود،  براى ماشين آبى كوچولو تنگ  را دوست داشت. من هم دلم 
گفتم: اى ماشين آبى كوچولو خواهش مى كنم  هر جا قايم شدى  بيا 
بيرون.  بذار وقتى بر مى گرديم خانه تو را به بينيم ما دوست تو هستيم 
تو را دوست داريم بيا پيش ما. نوه بزرگ تر گفت: مادر بزرگ يعنى 
صداى مان را مى شنود؟ حتى اگر در خانه باشد؟ گفتم: بله پسرم ما 
در دنياى قصه هستيم و همه چيز ممكن است. هنوز حرفم تمام نشده 
بود كه صداى بوق آمد هر سه جيغ كشيديم. بر گشتيم پشت سرمان 
را نگاه كرديم. ماشين آبى كوچولو براى مان بوق مى زد و چراغ هايش 
را خاموش و روشن مى كرد. هر سه به طرفش دويدم هر سه با هم 
گفتيم: تو چه طور تنها به جنگل آمدى؟ از ديروز اين جا بودى؟ بوق 
مى زد و دور خودش مى چرخيد و چراغ هايش را خاموش روشن 
يك سبد  ديديم  كه،  كنيم  بوسش  و  كنيم  بغلش  مى كرد. خواستيم 

خيلى كوچولوى بلو برى روى سقفش دارد. گفتيم: اوه! مى خواهى 
به گوئى توهم مى توانى بلوبرى به چينى؟تنهائى آمدى "بلوبرى" چينى؟  
مستربلو اين را گفت، و او را بغل كرد و بوسيد. هر سه بوسيديم. 
بچه ها با هيجان و شادى براى مامان شان تعريف كردند: كه ماشين 
آبى كوچولو رفته بود  ميوه چينى. من گفتم: ناراحت شده ما نبرديمش 
خواسته نشان بدهد او هم مى تواند ميوه به چيند. مامان گفت: مادر 
بزرگ شما ديگر چرا؟ حتما با خوتان برده بوديدش يادتان رفته برش 
گردانيد. تا خواستيم سه تايى بگويم نه! يك سنجاقك صورتى كه 
بال هايش نورانى بود از صندلى جلوى ماشين آبى كوچولو بيرون آمده 
و پريد دور سر مامان بچه ها. چرخى زد. كمى گرده ى براق صورتى 
روى موهاى او ريخت و به شتاب از پنجره بيرون پريد. مامان كه سر 
جايش ميخكوب شده  بود، به ماشين آبى كوچولو گفت: يادت باشه 
دفعه بعد كه خواستى  براى گردش يا بلوبرى چينى به جنگل  بروى 
بايد اجازه به گيرى فهميدى؟ ماشين آبى بوق زد و ما همه خنديديم.



١٠

 داروگ - كودكان                 شماره ى ٥٨ - سپتامبر ٢٠٢١

آى خنده 
خنده

خنده !

بازرسى  براى  من  پتر!  نه  معلم: 
مخفيانه و با لياس مبدل

  به كتابخانه نيامده ام.كتاب دار مد
رسه هم مى تواند به كتابخانه عمومى 

بيايد.

به مدرسه
و 

سال تحصيلى
 جديد خوش

 آمديد!

ين  ا ، ئيد ما بفر :
سو  سپر ا ه  قهو
طى  قا يت   ال و  
براى جلوگيرى از 
لى  عا نيت  عصبا

است!

برتيل :خانم نامه تان را 
نصف  دادم.گفت:تازه  مادرم  به 
را  مى دانم  من  كه  چيزهائى 

نمى دانيد!

دختر:
آخر معلم گفته 

در باره عصر جاهليت 
بنويسم!

پدر:
اين كه من در جوانى چه 

روزگار  چه گونه   و  مى كردم 
ت  د ر د چه  به  ه  د بو

مى خورد؟

به مدرسه
و 

سال تحصيلى
 جديد خوش

 آمديد!

موضوع انشا 
اين بود:

تابستان  در 

كرده ايد  چه 
؟

به مدرسه
و 

سال تحصيلى
 جديد خوش

 آمديد!

معلم: به تويتر گفتم 

صفحه فيس  نه!حاال 

نشا  ا ض  عو ك  بو

نشانم مى دهى؟

دومى: بله، همه چيز

غير از مشق!

دختر كوچولو: مادر بزرگ! 
خانم معلم گفت: دختر كوچولو ها 
مى توانند به هر چيز كه به خواهند 
خانم  خواستيد  چرا  شما  به رسند. 

پيرى شويد؟

هوشنگ:
كافى است

 نگاهى به
من  يتر  تو  
يد،  ز ندا بيا

ورزش  ز  ا شنيدى؟
وكم كردند؟ 
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جدول
 جدول      .جدول...

٥             ٦  ٤  ٣  ٢  ١ 

افقى:
١-  دانش مربوط به شعر و داستان نويسى و خالقيت ادبى.

٢- اين روز ها ريز مى بارد.
٣- شهرى در فرانسه  تيم فوتبال مشهورى هم  به اسم آن است. تله.

٤- بعد از هفت. قبول نيست.
٥- من و تو.

٦- به زيبائى و شكوه از بلندى به پايئن مى ريزد.
٧- اوج خالقيت. بى، نيست.

٨-حرف اضافه، نشانه مفعولى هم به آن مى گويند. اولين ماه زمستان. 
به معنى ديروز هم در ادبيات فارسى هست.

عمودى:
 ١- در پايز در آسمان شكل هاى قشنگ با رنگ هاى  زيبا مى سازند. 

كلمه اى كه براى يكسان سازى و عام كردن، جلوى اسم مى آيد.
٢- علم، آگاهى. اسمى زيبا . به معنى مادر هم هست.

٣-ميوه، ثمر.  حيف كه نمى شود بر  نامه هاى اينترنتى چسباند.
٤- خاطره، غذاى گرم و مناسب براى هواى سرد.

٥- ميوه زيبا و خوشمزه و مقورى پائيزى. رنگ دريا و آسمان.
٦- كنار آمدن، مالحظه كردن.

جواب جدول

افقى:
١- ادبيات ٢-باران ٣- رن. دام ٤- هشت. رد.٥- ما ٦-آبشار ٧- هنر. با 

٨- را.دى
عمودى:

١- ابرهاه. هر. ٢-دانش. آنا ٣- بر. تمبر ٤-ياد. آش ٥-انار.آبى ٦- مدارا
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٨
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شعر ... شعر ... شعر  ...
ابر رو، ببين چه نازه 
شده شكل يه ميمون
 دمش چقدر درازه

روى چمن توى ميدون
  يه دختر با مزه

تو سينه ش صد تا رازه

نرفته به مدرسه  تو كوچه و خيابون 
گل ميفروشه به اين و ان

تو دستاى كوچكش
يك شاخه ى گل يخ 

 يا يك نرگس صد پر كه ساقه ش هم درازه
ابرا تو ى آسمون  نرم و خيلى مهربون 

رنگى ميشن جور به جور 
دخترك تو ميدون 

بوس ميفرسته براشون

جاى كالس درس ما،
به خاطر اين كرونا 
راه افتاه يك برنامه

كه اسمش شاد ، شاده
 اما، تا اين جا كه اون  درسى به ما نداده

همه شديم سر گردون نه شاديم و نه خندون
* * *

گفتم: بدو
او گفت نرو

بدو بدو منيرو
ماشينه از روبرو

تند تند ميومد جلو
صداى بوقش اوهو دوهو

من داد زدم: منيرو
او از منم زد جلو

بچه ها همه
 يك و دو

صدا 
شون عين كو كو

داد مى زدن
واكسيه

فال گيره
نون قنديه

گفتم: بدو منيرو 
او گفت: نرو ندو ندو

پا هم قوت نداره گفتم: بيا خواهرو
زندگى ى منو تو قد يه پاپاسيه 

انكار ارزش نداره
يه تاكسى زد رو ترمزشوفر اون تاكسيه

چشاش پر از گريه شد 
"كارگر كوچولو قصه نيست" 

راست راستيه.
* * *
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تازه هاى علم!

 پير مردها و پيرزنان، ترش رو، و گيج كه هيچ چيز به خاطر نمى آورند! 
آدم هاى  باره ى  در  و عمومى  عاميانه  از تصور  اين ها، گوشه هائى 
كه  افسانه هائى  افسانه مى خوانند.  را  آن  دانشمندان  مسن است كه 
اگر در مورد بعضى ها به دليل بيمارى واقعى باشد، در باره ى همه 

انسان ها درست نيستند.

پير ها، حرف هاى تكرارى مى زنند! نادرست.
توانائى ى به كا رگيرى لغات جديد و معناى آن ها تا ٧٠ ساله گى ادامه 
مغز ذخيره  قسمت هاى  تمامى  در  زبان،  يادگيرى  كه  مى يابد. چرا 
مى شود. پدرو و مادر ها، شايد يك قصه يا ماجرا را بارها و بارها براى 
فرزندان شان باز تعريف كنند، اما بچه ها هرگز خسته نمى شوند چرا 
كه پدر و مادر ها هر دفعه كلمات جديدى را استفاده مى كنند. توانائى 
فراگيرى لغات جديد و افزدون به گنجينه ى لغات در ما،  در طى 

تمامى دوران زندگى  باقى مى ماند، بعد از سن بازنشستگى و تا پايان 
عمر! بنا به يك تحقيق اينترنتى كه توسط دانشمندان انگليسى صورت 
گرفته است،ما از سه ساله گى تا ١٦ ساله گى روزى ٤ كلمه ى جديد 
و از ١٦ سال تا كهنسالى روز ٢ لغت جديد را مى توانيم بياموزيم. 
دكتر "جاشوا هارتشونر"  روان شناس از دانشگاه  هاروارد در بوستون 
آمريكا، در يك تحقيق اينترنتى در سال ٢٠١٥ از ٢١٠٠٠ نفر گروه 
سنى ٧١-١٠ سال خواست، كه كلمات هم معنا را پيدا كنند. اين تحقيق 
نشان داد كه در تمامى طول عمر انسان مى تواند به گنجينه ى لغاتش 

اضافه كند و اين توانائى در سن ٦٨ ساله گى به اوج خود مى رسد. 
دليل اين امر چيست را، دانشمندان هنوز كشف نكرده اند. اما تحقيق 
ديگرى در سال ٢٠١٦  اشاره اى به دليل اين امر دارد. جك گاالنت 
نروبيولوژيست از دانشگاه كاليفرنيا  بر روى مغز٧ آدم كه هم زمان از 
مغزشان فيلم بردارى مى شد تحقيقى انجام داد. همه ى آن ها به مدت 
دو ساعت به كتاب هاى گوناگون گوش كردند. نتيجه نشان داد كه 

كلمات جديد در جاهاى مختلف مغز ذخيره مى شوند. به همين دليل 
با باال رفتن سن، حافظه لغات ضعيف نمى شود.اين امر كه با باال رفتن 
نيست و  از حقيقت  سن حافظه كوتا مدت ضعيف مى شود عارى 
نسبتا درست است. مثال يادمان مى رود ماشين را كجا پارك كرده ايم 
و يا بعضى اجناسى را كه بايد مى خريديم فراموش مى كنيم  اما هرگز 
به  به بنديم. حافظه،  بايد  چه طور  را  كفش  بند  كه  نمى رود  يادمان 
گونه هاى مختلف و يادآورى هاى گوناگون به كار مى افتد كه ،هركدام 
از اين به خاطر آوردن ها، حافظه هاى خودشان را دارند كه، به ساده گى 
از بين نمى روند، و به طور يك سان با باال رفتن سن كمرنگ نمى شوند. 
حافظه اپيزوديك يا حافظه رويدادى كه به تجربيات شخصى مربوط 
است بيشتر به دليل كهولت سن  و نا توانائى فيزيكى آسيب مى بيند. 
چيزهائى مثل اتفاقا تعطيالت تابستانى سال قبل، يا اتفاقات غير مهم 
دوران مدرسه  و دوران كودكى. اين حافظه، در ٣٠ ساله گى بهترين 
دوران خود را دارد و به تدريج ضعيف مى شود.براى همين ما اغلب 
فراموش مى كنيم ماشين را كجا پارك كرده ايم و  دست خالى از خريد 
بر مى گرديم. چون يامان رفته چه چيز هائى بايد بخريم. تحقيقى در 
انجام گرفت كه نشان داد، چگونه حافظه رويدادى ما،  سال ٢٠٠٠ 
براى بازشناسى چيزى و يا كسى به تدريج كمى ضعيف مى شود. در 

مغز انسان با باال رفتن سن  قوى تر مى شود!
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يك آزمايش علمى، اول به يك گروه جوان و مسن ١٦ لغت را نشان 
دادند و دو آزمايش بروى آن ها انجام دادند. اول حافظه ى رويدادى 
را اندازه گرفتند. يعنى از همه خواستند هر چند تعداد لغتى كه در 
ذهن شان مانده است را، بر روى كاغذ به نويسند.  در آزمايش اول 
نتيجه ى جوان ها بهتر بود. آزمايش دوم بر اين مبنى بود كه آن ١٦ 
لغت را با ٣٢ لغت ديگر كه، در يك پيوستگى با هم قرار داشتند به 
خاطر بياورند. نتيجه برابر بود. باال رفتن سن بر روى حافظه ى معنائى 
و حافظه ى  رويه اى كه نوعى حافظه ى بلند مدت است و باعث به 
خاطر آوردن برخى مهارت ها در طى تمامى دوران زندگى مى شود. 
"حافظه معنائى را حافظه علمى يا دانش هم مى گويند"اين حافظه 
شامل تمامى چيز هاى كنكرت و فاكتوئلى مى شود كه ما مى دانيم. 
مثل اين كه ٢ ضربدر ٢ مى شود ٤ ، يا اين كه لندن پايتخت انگليس 
است. اين حافظه در ٦٠ ساله گى به اوج خود مى رسد. تحقيقات نشان 
داده است اگر افراد مسن در بستن بند كفش يا كارهائى شبيه اين كند 
مى شوند، به دليل كند ذهنى نيست بلكه عوامل فيزيكى ديگرى دارد. 
امر به ساده گى اين است كه موتوريك يا توانائى فيزيكى  دليل اين 
دچار اشكال شده و فرد نمى تواند كار هائى مثل دوچرخه سوارى را 

انجام دهد نه به اين دليل كه فراموش كرده است.

با باال رفتن سن ما ناتوان و گيج مى شويم! نادرست.
تصور كنيد كه در كشورى بيگانه هستيد و ناگهان متوجه مى شويد 
از آن جا كه ماشين اجاره اى تان، تمام روز ها فقط پارك بوده است، 
توسط  اداره ترافيك بوگسور شده و آن را برده اند. اين اتفاق درست 
زمانى افتاده كه، شما چند ساعت ديگر پرواز داريد، آن هم زمانى كه 
در يك تور سفر دور دنيا  هستيد و اگر پروازتان را از دست دهيد، 
مجبوريد بليط جديد خريدارى كنيد. چه گونه عمل خواهيد كرد؟ اگر 
در سن ٥٠ ساله گى باشيد، باالترين توانائى را براى رفع اين مشكل بنا 
به محققان خواهيد داشت. دانشمندان توانائى ذهنى و هوشمندى انسان 
را به دو دسته تقسيم كرده اند، سيال و استوار يا كريستال، هوشمندى 
سيال مثل پروسسور كامپيوتر و نشان دهنده ى اين است كه، چه قدر 
سلول هاى مغزى مى توانند سريع با هم ارتباط پيدا كرده و پيام رسانى 
كنند و هوشمندى استوار، هارد ديسك است كه در واقع حافظه ى 
بلند مدت ما است.وكار كرد اين دو با هم مى تواند در رفع مشكالت 
كمك كند. وقتى ماشين شما را بوكسو كرده و برده اند و شما وقت 

كمى براى پرواز داريد. فقط چهار ساعت، اگر پيام ها سريع به رسند، 
شما با توجه به دانش و تجربه تان، عاقالنه بدون هيجان عمل خواهيد 
كرد. در تحقيقى كه يك دانشمند  به نام  "شى چن"  در تگزاس انجام 
داد، به اين نتيجه رسيد كه  قدرت ذهنى و توانائى هوشمندى سيال  
از ٢٥ ساله گى، كه مغز به حد اعالى تكامل فيزيكى خود به لحاظ 
تكميل شدن سلول هاى مغزى مى رسد، شروع به ضعيف شدن مى 
كند. اما حافظه ى استوار يا به اصطالح كريستالى،  با رشد و توانايى ى 
هارد ديسك مانند خود اين ضعف را جبران مى كند. حافظه كريستالى 
يا استوار كماكان رشد مى كند تا در ٥٠ ساله گى به حد اعالى رشد 

خود مى رسد.  

بعضى از حواس ما در پيرى تضعيف مى شود: درست
بعضى از حواس ٥ گانه ى  ما از جمله شنوائى و بينائى در اثر باال 

رفتن سن  تضعيف مى شوند .

با باال رفتن سن ما بد اخالق و ترش رو مى شويم: نادرست!
اين كه، به دليل ناتوانى هاى جسمى نمى توانيم مثل دوران جوانى و 
ميانسالى فعال و اجتماعى باشيم، به دليل امكانات و موقعيت و عوامل 

بيرونى است نه عامل ذهنى. "برت روبرت" روان شناس آمريكائى 
در سال ٢٠٠٦ اين را به اثبات رساند. او بر روى ٥٠ هزار نفر بين 
٨٠-١٨ سال تحقيقاتى به عمل آورد كه نشان داد، به مرور زمان ما 
آدم ها، مهربان تر و آرام تر مى شويم. و تلورانس و مداراى بيشترى از 
خود نشان مى دهيم. هم چنين قدرت كنترل احساسات ما باال مى رود، 
زود خشمگين نمى شويم و جنگجو نيستيم. تغييرات احساسى  بخشا 
قابل توضيح است ، از آن جا كه غده هيپوفيز با باال رفتن عمر كوچك 
مى شود و تغييرات هورمونى كم تر بر احساسات ما تاثير مى گذارد. 
ترشح هيپوفيز در تمام طول عمر ادامه دارد و با ايجاد هورمون هاى 
ارتباط  دوپامين و سروتونين، باعث رشد سلول ها و توانائى ايجاد 
بين سلولى  به درجات مختلف دردوره هاى سنى متفاوت مى شود. 
ما به طور واقعى در سن  باال، پذيرا تر و دوستى و رفت و آمد با ما 
از  ناشى  غلط  افسانه  يك  سا لمندان  ترش روئى  مى شود،  آسان تر 

فرهنگ پير ستيز است و بس.
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خواب آلود!

تمام شب قبل را برادرم گفته بود: خواب آلود جان  تعطيالت 
تابستان تمام شده يادت كه هست؟ و من گفته بودم: بله! او 
خنديده بود و گفته بود: آفرين! پس مى دانى فردا مدرسه 
شروع مى شود و .. من نگذاشته بودم حرفش تمام شود، 
بيدار شوم.  بايد زود  بودم:  گفته  دويده و  به ميان حرفش 
مى دانم  ديگر بزرگ شده ام. او دستى به سرم كشيده بود 
به رختخواب رفتم، پرده را كنار كشيده بودم  و رفته بود. 

كه اوال: قبل از خواب ستاره ها را كه درست پشت پنجره 
آويزان بودند و فكر مى كردم اگر دست دراز كنم مى توانم 
به چينمشان، را به بينم و دوما: صبح اگر ساعت، بد شانسى 
اتاقم  به  مادر  شوم.  بيدار  خورشيد  نور  با  نزد،  زنگ  من 
آمد مرا بوسيد از او خواهش كردم، قصه ى گل خندان و 
مرواريد گريان را برايم به گويد، خواهر و برادرم هم وارد 
خواهد  قصه  برايم  مادر  بودند  فهميده  همه  شدند،  اتاق 
گفت و مى خواستند بشنوند. شنيدم كه مادر مى گويد: گل 

قهقهه مى خريم چشم خشكيده مى فروشيم. خواب ديدم 
در باغ بزرگى قدم مى زنم و گل هاى زيباى خنده، يا به قول 
قصه ى مادر قهقهه مى چينم  كه مثل گل ِبه زيبا بودند. به 
خودم گفتم : زير تختم قايم شان مى كنم، ظهر كه از مدرسه 
برگردم به مادر هديه مى كنم. با صداى برادرم كه مى گفت: 
بيا  مادر:  مى روى؟  راه  خواب  توى  تازه گى  آلود  خواب 
ببين رفته زير تخت خوابيده! پاشو خواب آلود نمى شود 

زير تخت قايم شوى. بايد به مدرسه به رويم. ياال به جنب 
ديرم شد. گفتم: گل هاى قهقهه كو؟ چشمانش از تعجب 
گرد شد و گفت: هى! خواب آلود از قصه و خواب مياى 
بيرون يا محبور شوم كارى كنم كه مرواريد غلتان از چشم 
بريزى؟ اما از آن جا كه مهربان بود، خنديد چال هاى روى 
گونه اش را كه ديدم. من هم خنديدم . دستم را گرفت و به 

طرف سفره ى صبحانه برد.




