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سخن گردآورنده

پسـرم دو سـالش اسـت و سؤال  هایش از همین حاال شـروع شده اند. همین 
چند وقت پیش که با عجله از مهدکودک به خانه برمی   گشـتیم، به ماه اشـاره 
کـرد و پرسـید: »اون شـیه؟« فعـًا »اون ماهه.« پاسـخی مناسـب اسـت، اما 
می  دانـم طولـی نمی کشـد که کلی به  زحمـت می افتم تا توضیـح بدهم ماه از 
چه ساخته شده، چقدر از ما فاصله دارد و ماهی قرمز آنجا زنده می ماند یا نه. 
سـؤال  هایی که بچه ها می  پرسـند، اغلب گیج  کننده هستند. حتی اگر زمانی 
جواب یا بخشـی از آن را می دانسـتید، شـاید حاال فراموشـش کرده باشید، یا 
فقط جوابی مبهم و ناکامل در ذهنتان باقی مانده باشـد. تصور کنید در چنین 
موقعیتی بتوانید به متخصصی مشـهور مراجعه و او را ترغیب کنید که به جای 
شـما پاسـخ سـؤال را بدهـد، آن هم به زبانی سـاده   که کـودکان آن را  بفهمند. 

هدف از نوشتن این کتاب همین بود. 
با همکاری ده مدرسـه  ی ابتدایی، از هزاران کودک بین چهار تا دوازده سـال 
خواستیم پرسش  هایی را برای ما بفرستند که خیلی دنبال پاسخشان هستند. 
نتیجه جذاب و بامزه بود. سؤال  هایی بانمک و عجیب به دستمان رسید؛ مثًا 
»چـرا فضـا این  قدر برق می  زند؟«، »اولین حیوان خانگی مال چه کسـی بود؟« 
و »زنبور می  تواند زنبوری دیگر را نیش بزند؟« باقی سـؤال ها حسـابی دشـوار 
بودند؛ مثًا »برق چگونه درست می  شود؟« یا »اقیانوس  ها از کجا می  آیند؟« و 
بعضی ها هم صاف به دل معماهای عمیق فلسـفی زده بودند! »چرا انسـان ها 

باهم می  جنگند؟«، »چطور عاشق می  شویم؟«، »خوبی از کجا می  آید؟«
در میان دست  نوشـته های بچه ها سـؤال   های زیادی دربـاره ی عملکرد بدن 
پیدا کردیم؛ مثًا به نظر می رسد »چرا ادرار زرد است؟« یکی از سؤال های رایج 
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بچه هاست. به وضوح اسرار فضا ذهن خیلی از کودکان را به خود مشغول کرده 
و عجیب نیسـت که سـروکله ی حیوانات )جوجه  ها، گاوها و میمون  ها( هم در 
بین سـؤال ها پیدا شـود. حتی پرسشـی نبوغ  آمیز هم وجود داشت که همه ی 
ایـن مسـائل )ترکیـب عجیبـی از گاو و روده   و سـفر فضایـی( را در خود جای 
داده بود؛ »اگر گاوی یک سال باد معده  اش را رها نکند و بعد یک باد معده  ی 

بزرگ ول کند، آن باد معده او را به فضا پرتاب خواهد کرد؟«
وقتـی متخصصـان جهان با این پرسـش  ها مواجه شـدند، چه گفتند؟ خب 
پاسخ  هایشـان حیرت  آور و دلگرم  کننده بود. هرچند سرشـان شـلوغ بود، برای 
همکاری در نوشتن این کتاب و کمک به اِن  اِس  پی  سی  سی )NSPCC سازمان 
خیریه ی مهمی در بریتانیاست که از کودکان حمایت می کند( هرطور بود وقت 

خود را آزاد کردند. 
ِبـر ِگریلـز زحمت کشـید و فایده هـای خوردن ِکـرم را توضیح داد. جسـیکا 
اِنیس فقط دو ماه مانده به بازی  های المپیک 2۰12، ذکری برای روحیه  دادن 
به شرکت  کنندگان رقابت  های المپیک نوشت و با ایمیل برایمان فرستاد. ِدِرن 
بـراون از مـاده  ی خاکسـتری مغـز بی نظیرش کمک گرفت که به پرسـش »آیا 
ذهـن انسـان قدرتمندترین چیز روی زمین اسـت؟« پاسـخ بدهـد. در همین 
حیـن، فیلیپـا گرِگـوری آخرین رمانش را مدتی کنار گذاشـت تـا توضیح بدهد 
چرا گای فاکس آن  قدر آتش پاره بود. هیچ سؤالی بیش از حد عجیب وغریب 
نبود. خب فقط وقتی از ِبِتنی هیوزِ تاریخ  دان پرسیدیم »اسکندر کبیر از قورباغه   

خوشش می  آمد؟«، تقریبًا خشکش زد. 
ادعـا نمی  کنیـم کـه ایـن کتـاب جـواب اول و آخر را بـه این سـؤال  ها داده 
اسـت. این کتاب گلچینی از نظرهای مختلف و پاسـخ شخصی متخصصان به 
پرسـش های فردی و سـلیقه  ای کودکان است. امیدواریم همراه خانواده  تان از 
خواندنـش لـذت ببرید و چیزی از آن در ذهنتان باقی بماند، مخصوصًا تصویر 
ذهنی از گاوی که با نیروی گاز متان خود با سـرعت در حال حرکت به سـمت 
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استراتوسفر است! )از مری روچ، نویسنده ی کتاب  های علمی، و دوستش ِری 
که دانشـمندی واقعی در حوزه ی هوافضاسـت، متشکرم که محاسبات مربوط 

به این سؤال را انجام دادند!(
آن شـب که پسـرم درباره  ی ماه پرسید، داشتم فهرستی ذهنی از آنچه برای 
شـام در یخچال داشـتیم، تهیه می کردم. پسـرم در کالسـکه  اش دراز کشیده و 
غـرق تماشـای زیبایی ماه بود. در آسـمان بـرای اولین بار کـره  ای رنگ  پریده و 
روح  مانند را دید که در تاریکی می  درخشـید. سـؤال »اون شـیه؟« ایجاب کرد که 
مـن هـم ماه کامل را ببینم. پس ایسـتادیم و خیره شـدیم. آن شـب ماه برای   

هردویمان چقدر عجیب و تازه به نظر رسید. 
جما الوین هریس
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آیا حیوان کشف  نشده  ای هم وجود دارد؟

سر دیوید اتنبرو
متخصص تاریخ طبیعی

بله، صدها یا شـاید هزاران. تعداد دقیقش را کسـی نمی  داند، چون هنوز کشف 
نشده  اند. 

اگـر روزی را در یکـی از جنگل هـای   بارانـی اسـتوایی بگذرانی و در سـایبان 
جنـگل1 میـان بوته  ها یا برگ  های باالیی درختان، تـور پروانه گیری  ات را تندتند 
و فش  فش کنان این طرف و آن طرف ببری، حتمًا صدها حشـره جمع خواهی 
کرد. خیلی از آن ها سوسک هستند. آیا ممکن است بعضی از آن ها ناشناخته 
باشند؟ این را باید از یک دانشمند سوسک  شناس بپرسی. او خیلی از آن ها را 

فوری می  شناسد، اما شاید تعداد کمی از آن ها او را گیج کنند. 
آیـا ممکـن اسـت گونه  هـای جدیدی در میان آن ها باشـد؟ دانشـمند وقت 
زیادی را در موزه صرف بررسـی و مقایسـه ی آن ها با دیگر سوسـک  های موزه 
می کنـد یـا در کتاب  هایـی کـه سوسـک  ها در آن ها توصیف شـده  اند بـه دنبال 
نمونـه ای مشـابه می گـردد تا کامًا مطمئن شـود کـه گونه  ای جدید در دسـت 
دارد. احتمـااًل گونـه  ی جدیـدی بیـن آن هـا وجـود دارد. در واقع بـه  نظرم پیدا 
کردن دانشـمند سوسک  شناسی که بتواند این کار خیلی دشوار را انجام بدهد، 

از یافتن سوسکی ناشناخته سخت  تر است. 

1. شاخه های باالیی درختان جنگل کنار هم قرار می گیرند و سقفی از جنس شاخ وبرگ درست می کنند که به 
آن سایبان جنگل یا تاج پوش می گویند.
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البته حیوانات بزرگ ناشناخته کمیاب  ترند. اگر به قسمتی از سیاره ی زمین 
بروی که کمتر کاوش شده است، یعنی عمیق  ترین بخش اقیانوس  ها، احتمال 
پیدا کردن یکی از این حیوان ها بیشتر است. فقط با زیردریایی  های مخصوص 
آب هـای عمیق می  توانید آن پایین بروید. ایـن زیردریایی  ها باید بی  اندازه قوی 
باشـند تا فشـار زیـاد آب را تحمل کنند. البته آن پایین مثـل قیر تاریک تاریک 

است، پس برای جست وجو باید چراغ  های پرنوری داشته باشید. 
شاید زیر نور این چراغ ها برای یک لحظه چیزی را ببینید، اما بدون گرفتن 
آن و بررسـی دقیقـش نمی  توانیـد مطمئن شـوید که گونه  ای جدید اسـت. آن 
پاییـن گرفتـن حیوانـات کار خیلـی دشـواری اسـت و بـه تجهیـزات تخصصی 
نیـاز دارد. امـا اطمینـان دارم در اعماق اقیانوس ها هنوز هیوالهایی هسـتند که 

تابه حال کسی آن ها را ندیده است. 
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خوردن ِکرم اشکال ندارد؟

بر گریلز
محقق و متخصص در زمینه  ی بقا

خـب، راسـتش را بخواهـی... اگـر پای مـرگ و زندگی وسـط باشـد، مطمئن 
بـاش که خوردن یک کرم اشـکالی ندارد. اما بـاور کن دلت نمی  خواهد هر روز 
ایـن   کار را بکنـی. درضمـن اگـر کرم خـوردی، باید مراقب باشـی چون ممکن 
اسـت چیزهای بدی توی شـکم   کرم  ها باشـد. )چون تمام روز زیر زمین وول 
می  خورند!( بنابراین بهتر اسـت کرم ها را بپزی. به  نظر من اگر آن ها را با چند 

برگ   سوزنی کاج آب پز کنی، مزه  شان کمی بهتر می  شود. 
هیچ  وقـت اولیـن کرمـی را کـه خـوردم فراموش نمی کنـم. ایسـتاده بودم و 
ناباورانـه بـه سـربازی کـه کـرم خـام دراز و آبـداری را بـه دندان  می کشـید و با 
سروصدا قورت می داد، نگاه می  کردم. نزدیک بود باال بیاورم و وقتی نوبت من 

رسید، تقریبًا باال آوردم. 
البتـه ایـن نکتـه ی جالب را هم باید بگویم اگر چند بار این کار را انجام بدهی 
و گرسـنه هم باشـی، آن وقت خوردنشـان برایت آسـان  تر می  شـود. رازی واقعی 
دربـاره ی زندگـی و بقـا در این ماجرا وجود دارد؛ اگـر روحیه  ات به قدر کافی قوی 
باشد، راهی برای انجام کار غیرممکن پیدا می کنی. آهان! این را هم یادت باشد 
که همیشـه لبخند بزنی، حتی وقتی هوا بارانی اسـت. این دومین درس مهمی 

است که خوردن کرم به ما می دهد. پس از خانه بزن بیرون و کاوش کن!
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اتم   چیست؟

مارکوس شاون
نویسنده  ی کتاب  هایی درباره ی فضا و کیهان

اتم  هـا مثـل بلوک هـای خانه سـاز ی ای هسـتند کـه همه چیـز از آن ها سـاخته 
شـده اند، یعنی تو، من، درختان و حتی هوایی که نفس می  کشـیم. نمی  توانی 
اتم  ها را ببینی، چون خیلی کوچک هستند. مثًا برای اینکه آخر این جمله یک 

عامت تعجب بگذارم، باید ده  میلیون اتم کنار هم قرار بگیرند!
اما اگر می  شد یک اتم را ببینی، متوجه چیز خیلی عجیبی می  شدی. آن ها 
از چیزی ساخته نشده  اند. راستش همه  ی آن ها تقریبًا فضایی خالی هستند. 
در مرکز اتم ذره  ای کوچک از ماده   قرار دارد که به آن هسته  می  گویند و دور آن 
ذره  هایی کوچک  تر می  چرخند، مانند سیاره ها که به دور خورشید می چرخند. به 
این ذره ها الکترون می گویند. بین هسته و الکترون  ها کلی فضای خالی هست 

و این یعنی تو و من که از اتم   ساخته شده  ایم، بیشتر فضای خالی هستیم. 
آن  قـدر فضـای خالی در اتم  هـا وجود دارد که اگر همـه ی آن فضای خالی را 
به  زور از تمام اتم  های مردم جهان بیرون بکشـی، همه ی آدم  ها درون یک حبه 
قند جا می  شوند. فکرش را بکن! کل انسان ها در یک حبه قند فشرده می شوند! 

البته این را هم بگویم که این حبه قند خیلی خیلی سنگین می  شود!
یـک چیـز دیگر هم درباره ی اتم  ها بگویم. آن ها نودودو نوع متفاوت هسـتند 
)به عـاوه  ی تعـداد کمـی کـه در طبیعـت وجـود ندارنـد و دانشـمندان آن هـا را 
ساخته  اند.( و همان طوری که با به  هم  چسباندن قطعه های مختلف خانه سازی 
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می  توانـی خانـه، سـگ یا قایق بسـازی، اتم  هـا هم به شـکل های مختلف باهم 
ترکیب می  شوند تا گل رز، درخت یا نوزاد درست کنند. همه  ی ما ترکیبی از اتم  ها 
هستیم. همه  ی ما باهم متفاوتیم، چون ترکیب  هایی متفاوت از اتم  ها هستیم. 
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چرا بزرگ ترها رئیس هستند؟

میراندا هارت
طنزپرداز، نویسنده و بازیگر

باید بگویم که من هم گاهی این را از خودم می  پرسـم. این سـؤال تو شـاید به 
ایـن خاطر باشـد که دیده  ای بزرگ ترها کارهایی را انجـام می  دهند که تو از آن ها 
سر درنمی آوری یا به تو می  گویند کارهایی را انجام بدهی که به  نظرت درست یا 
منصفانه نیستند. مطمئنم فکر می  کنی اگر مجبور نبودی کار  هایی را که می  گویند 
انجام بدهی، خیلی خوشحال  تر می  شدی. من هم یکی از بزرگ ترها هستم، اما 
گاهی اگر کسی که از من بزرگ تر یا مقامش از من باالتر است، به من بگوید چه 

کنم، احتماالً خیلی عصبانی می  شوم و فکر می  کنم که اشتباه می  کند. 
البتـه بایـد ایـن مسـئله را هـم در نظر بگیریـم که افـراد بزرگ تـر از ما کلی 
تجربه و دانش دارند و تصمیم هایی که می  گیرند، به  خاطر خودمان و امنیتمان 
اسـت؛ چون آن ها دوسـتمان دارند. شاید همیشه این طور به نظر نرسد و گاهی 
هـم بزرگ ترهـا واقعًا اشـتباه  کنند. اگر با تصمیمشـان خیلـی مخالفی، باید با 
آرامـش و بـدون عصبانیت و بداخاقی به آن ها بگویی و جوابشـان را بشـنوی. 
با این حال معمواًل تجربه   و دانش به دسـت آمده در طول زندگی باعث شـده آن  
آدم باهوش  تر شود و بیشتر بداند؛ به همین دلیل او باید تصمیم بگیرد. وقتی 

بزرگ بشوی، معنی دقیق حرفم را متوجه خواهی شد. 
از ایـن حرف هـا که بگذریم، می  خواهم رازی کوچـک را با تو در میان بگذارم. 
به  نظرم آدم بزرگ  ها هم اشتباه می  کنند، چون یادشان می رود بچگی چه حال 
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