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قدم اول: مشاهده

اولیـن قـدم بـرای شـروع یـک کار علمـی، ایـن اسـت کـه خیلی 
خوب و بادقت نگاه کنید. توی دنیایه1 اطرافتان چه خبر است؟ 

در مورد هر چیزی که می بینید و تجربه می کنید بنویسید. 
#ماجراجویی ـ علمی ـ آقای ـ نیلی

و  اضافه کند  »ـه«  به جای کسره  دارند  اضافه  پایان کلماتی که کسره ی  دارد  عادت  معلم   -1
شان کند. م. همان طور هم تلف





تکلی یک  11تکلی یک  11

ن بـا دسـتخ خرچن قورباغـه اش، اولین تکلی  آقـای نیلـی1 همین ا
درس آزمایشـگاه را روی تختـه نوشـته و از ایـن تکلیـ  علمـی، خیلـی هم 
وق زده شـده. نمی دانـم چـرا دوسـت دارد از هشـت اسـتفاده  کنـد یا آخر 
سباند. ولی از آن معلم هایی است که اصال به خودتان  اره، »ـه« ب کلمات بی

زحمت نمی دهید دلی کارش را بپرسید. 
او نقشـه های بزرگی برای درس آزمایشـگاه دارد. ظاهرا فکر می کند خیلی 
نی را تـا آخر ادامه  مهـم اسـت به دانش آمـوزان یاد بدهد کـه پروژه های طو
بدهنـد و راه حـ بزرگـش همیـن تکلی اسـت. قرار اسـت هر چیـزی را که 
برایمان جالب بود بادقت ببینیم و در طول سـال، با روش های علمی، جواب 

ال بزرگمان را پیدا کنیم.  س
همین  که نشسـتیم، این دفترمشـ های بی کالس و قدیمی  را داد بهمان 
و گفت: »این دفتر می شـه دفتر خاطرات شـگفت انگیز شـما یادداشـت های 
آزمایشـگاه و تکالیفتـون رو تـوش می نویسـین و بزر تریـن سـفر علمـی  

» بت می کنین... یعنی سفر علمی  خودتون زندگی تون رو توش 

1- eely
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همه بهش زل زدیم، نمی دانسـتیم جدی می گوید یا شـوخی می کند. اما 
شوخی نمی کرد. 

ال  »امسـال روش های علمی  خودتون رو پیدا می کنین. همه چی با یه سـ
شروع می شه... این م یه بمب انگیزه به زندگی تون هیجان می ده.« آقای 
نیلی با دست هایش ادای عجیب وغریب انفجار درآورد و یک  نفر از ته کالس 
زد زیر خنده که فق باع شد آقای نیلی بیشتر هیجان زده شود. »آخر سال، 

» این منم که ازتون یاد می گیرم

آقای نیلی تازه معلم ما شده؛ برای همین هنوز زیادی امیدوار است، ولی 
من فکر می کنم این تکلی از همین حا شکست خورده. پارسال هم معلم 
انگلیسی مان، خانم جکسون، فکر می کرد خیلی خوب است که ما خاطراتمان 
را بنویسـیم. فقـ آخر سـال، ازمان خواسـت تا پنجاه صفحـه اش را که از ته 
دل نوشته  بودیم بهش بدهیم. اگر هنوز حدس نزده اید، باید بهتان بگویم که 
همـه ی مـا  ک پنجاه صفحه را یـک روز قب از زمان تحوی دادن خاطراتمان 
نوشـتیم. من بیشـتر دفترم را پر کردم از شـعرهای کپی شـده، آن هم با خ 

ی درشت.  ک وکوله و تا جایی که می شد با دستخ
این تکلی هم عمال مشـ شـبمان می شـود ولی خب، فکر نکنم ایرادی 
داشته باشد اگر کارم را زودتر شروع کنم. پ بدون تل کردن وقت، همه ی 

مشاهدات علمی ام را توی دفتر آزمایشگاه عزیزم می نویسم:1

آقـای نیلـی موق حـر زدن، زیاد دسـت هایش را توی هوا تکان  
می دهد و می چرخاند. طوری که شـبیه سرخپوسـت هیجان زده ای 

1- باحال ترین مشاهده ای که تا حا خوانده اید. تصور کنید همین حا دارید صدای طب می شنوید، ادامه 
بدهید، تصور کنید. ن.
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می شـود کـه در حال رقصیدن اسـت. وقتی حرکـت می کند یقه ی 
بسته ی پیراهن سفیدش چین می خورد. 

ت علم رو با آغوشی باز قبول کنین.«  می گوید: »ازتون می خوام ل
میکیال منزر1 دستش را با می برد.  
میکیـال منـزر قبـ از این که آقای نیلـی بهش اجازه بدهد شـروع  

ت زندگی منه. من  می کنـد بـه حر زدن. می گوید: »علم عمال لـ
ش هم علم رو ب کردم.« همین حا

میکیال منزر واقعا چیزی را ب نکرده. فق سـر جایش نشسـته،  
روبـه روی مـن، دست به سـینه و موی سـیاه بافتـه اش افتاده روی 

شانه اش. 
میکیـال منـزر بـوی ضدآفتـاب می دهـد. بـوی ضدآفتابـش تقریبا  

ک کالس را برداشـته. هـوای کالس گـرم و مرطـوب اسـت. کاش 
مدرسه ی راهنمایی فانتین2 دستگاه تهویه داشت. 

کاش ما هم پولدار بودیم و می توانستم بروم مدرسه ی ولی هوپ3  
کـه دسـتگاه تهویـه دارد، ولـی حـا کـه مامـان مری شـده، بابا 

می گوید: »حواسمون باید بیشتر به دخ وخرجمون باشه.«
نا   م 4 هم این جاسـت، با این که خانواده اش م ی به هر حال، تو

می توانند او را بفرستند ولی هوپ. پ حدس می زنم این جا زیاد 
هم بد نیست.5

آقای نیلی اسمم را صدا می زند، ولی حواسم به حر هایش نبود،  
پـ فقـ سـرم را تکان می دهم و لبخنـد می زنم، یعنی من علم 

رو ب کردم. 

1- ikayla en er 2- ountain 

3- alley o e 4- T ig

: بهترین دوست توی ک کهکشان؛ البته به قول خودش. ن. ی 5- تو
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آقای نیلی می گوید: »خوشـحالم که این قدر از این تکلی خوشت  
فا سـر  اومـده، ولـی مشـاهده قراره تکلی خونه باشـه، ناتالی. ل

کالس حواست رو جم کن.«
حواسم را جم می کنم.  
و میکیال منزر هنوز بوی ضدآفتاب می دهد.  
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ال وم:  قدم 

ـو می کند؟ دنبـا چیزی  ی و مب چـی تـوی دنیـا شـما را 
آن  روی  وجـود  تمـام  بـا  و  می کنـد  اوتـان  کنج کـه  بگردیـد 
ی  و ر خ وشید و با اهی تان را ب ه کارآ ی کنید ک ت

گر علمی  خودتان وه  ، تر است بگوی خودتان شوید یا ب
ت اه ـ ک ـ ه #کارآ
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ال های علمی مان را با صدای بلند  آقای نیلی امروز ما را برد پای تخته تا س
« و میکیال  ر ولتاژ باتری، قب از انفجار چقدره بخوانیم. تام کی1 گفت: »حداک

2» منزر گفت: »تو شرای نوری متفاوت، گیاهان چه طوری رشد می کنن
هنم  الی به  من تکلیفم را انجام نداده بودم و وقتی نوبتم شـد، هنوز سـ
نرسیده بود، پ همین طوری یک چیزی پراندم. »چرا آقای نیلی این قدر از 

» هشت استفاده می کند
ـه صورتم داغ شـد و ک دسـت هایم شـروع کرد بـه خاریدن،  همـان لح
ی  چون تا حا هی وقت این طوری معلمی را مسخره نکرده بودم. ولی تو
از خنده منفجر شـد و از آن طر کالس انگشـت شسـتش را برایم با آورد. 

میکیال چشم غره رفت و موی بافته اش را از این شانه به آن شانه انداخت.3
بقیه نمی دانستند چه کار کنند و طوری به هم نگاه  می کردند که یعنی این 

جدی می گه یا شوخی می کنه
1- Tom K

2- میکیال منزر متقلب و حقه باز است، چون  می دانم این آزمایش را قبال انجام داده. ن.
بلد است. قبال اجازه  را هم  بافت  ببافد و همه ی مدل های  را  این است که موهایش  3- میکیال عاش 

می دادم موهایم را ببافد، ولی دیگر اجازه نمی دهم. ن.

تامبر   س
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وق وشـوق، خیلی هم صبور اسـت.  آقای نیلی لبخند زد، ظاهرا با آن همه 
ال خیلی علمی  نیست بازم اطرافت رو نگاه کن...  دلم هری ریخت. »این س

» ال درست وحسابی بگرد دنبال یه س
راسـتش را بخواهید یک جورهایی خجالت کشـیدم، چـون فکر نمی کردم 
الش  ه ی جدید کالس، سـ ه ها تکلی را جدی بگیرند. داریا1، ناب بقیه ی ب
را درست بعد از من خواند و حر های قلنبه سلنبه ای درباره ی زاویه ی دقی 
ال تازه ای  و ایـن  چیزهـا زد و اوضـاع را بدتـر کرد. پـ حا باید دنبال سـ

الی.  باشم و نمی دانم چه س
خبـر بعـدی این اسـت کـه وقتی آمدم خانـه، مامان باز هم برای شـام از 
اتاقش بیرون نیامد. امشـب از شـب های قب بدتر بود چون زحمت درسـت 
ا افتاد گردن بابا. وقتی از مدرسه برگشتم، بابا کتاب آشپزی قدیمی   کردن غ
بزرگی را باز کرده بود و توی شـکم یک مرغ، سـبزیجات می چپاند. آن طر 

هم، آب توی قابلمه ی پاستا ق می زد و سرریز می شد. 
همان  جا ایستادم و زل زدم، نمی دانستم بامزه است یا غمگین، تا این که 

» بابا داد زد: »ناتالی به جای زل زدن بیا کمکم کن
زم  تـا یـک سـاعت بعد کار من و بابا همین بـود، او می پخت و من مواد 
زم نبود حر بزنیم. بابا روانکاو  را انـدازه می گرفتـم؛ خیلی خوب بود. حتی 
ال می پرسـد و  اسـت، بـرای همیـن هر وقـت حـر می زنیم، یک عالمه سـ
« و من همیشـه  چیزهایـی شـبیه ایـن می گوید: »حا چه احساسـی داری

جواب می دهم: »عصبانی ام.«
ریم، ک آشپزخانه بوی خوبی گرفته بود. باورم نمی شد که مزه ی مرغ  بگ
عالی شده. ولی وقتی من و بابا برای شام نشستیم پشت میز، مامان حتی 

از اتاقش بیرون هم نیامد. 
» پرسیدم: »برم صداش کنم

1- aria
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بابـا لبخنـد تلخـی زد و گفت: »فکر کنم فعال احتیاج داره تنها باشـه.« این 
روزها جواب بابا برای هر چیزی که به مامان رب دارد، همین است. 

» »ولی فکر نمی کنی بهتره که این جا باشه
»منم دلم می خواد پیشـمون باشـه، ولی باید اجازه بدیم به حال خودش 

باشه.«
»اما بابا...«

» »اما ناتالی
ا هم  بقیه ی شـام را در سـکوت خوردیم، ولی این بار سـکوت تل بود و غ

دیگر مزه ی خوبی نداشت. 
ال علمی  برای آقای نیلی پیدا کنم ولی  بعد از شـام سـعی کردم یک سـ
هنت گیر می کند و مدام تکرار می شـود، هی  ـ آهنـ مزخرفـی که توی  م

هنم می چرخید که مامان می تونست کمکم کنه.  این فکر توی 
اخوری  ال ریاضـی یـا علمـی  داشـتم، پشـت میـز غ قبـال هـر وقـت سـ
ال ها، جدول هـا و برگه هایـم را روی میـز پخـش  می نشسـتیم و همـه ی سـ
می کردیـم. مامـان موهـای قهوه ای روشـنش را با گیره پشـت سـرش جم 
می کـرد. هـر وقت موهایش را می بسـت به این معنی بـود که یک کار جدی 

داریم و باید دست به کار شویم. 
هنـش می رسـید. بـا واکنش های  بـرای هـر چیـزی یـک آزمایـش بـه 
شـیمیایی مشـک داری یـه بادکنـک رو بـا سـودای آشـپزی و سـرکه باد 
م  می کنیـم نمی تونـی بفهمـی  چگالـی آب چیه اشـکالی نداره، بیـا یه 

آتشفشانی درست کنیم
تـا وقتـی مامـان را داشـتم، مهم نبود که تـوی درس علـوم ضعیفم، چون 
قه ی جنگی می شـد.  مامـان کمکـم می کـرد. آخرش هم آشـپزخانه  م من
بابا می آمد و از کوره درمی رفت و م همیشـه می گفت: »من این دفعه دیگه 
« با این که می دانستیم جم می کند.  ریخت وپاش های شما رو جم نمی کنم
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ولی حا مامان توی اتاق خواب است و بابا دارد آشپزخانه را تمیز می کند 
و خیلـی زود کارش تمـام می شـود. فکـر می کنـم حتی بابا هـم دلش برای 

ریخت وپاش های مامان تن شده. 
ن تنهـا نشسـته ام. می دانـم نمی توانـم آزمایشـی طراحـی کنـم کـه  ا
همه چیز را برایم روشـن کند. چه طور می توانم به جواب برسـم وقتی حتی 

ال را نمی دانم س




