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مقدمه
به این سؤال کوتاه و سریع فکر کنید. آیا معلم جغرافی شما آدم فضایی است؟ 
)هشدار: قبل از پاسخ دادن خوب فکر کنید، مگر آن که بخواهید بقیه ی سال 

تحصیلی را با تکالیف اضافِی جغرافی سرگرم باشید.(
راستش شاید بهتر باشد نظرتان را برای خودتان نگه دارید. یادتان باشد 
فهمیدن تفاوت های معلم با آدم فضایی می تواند خیلی پیچیده باشد. اما شاید 
این با عقل جور دربیاید که معلم شما آدم فضایی باشد. اصالً از حرف هایش 

سر درمی آورید؟

یــک فرد معمولی خیلی ســاده می گوید: »در جنــگل بارانی1 نمی توانید تنه ی 
درختان را ببینید.« منظورم را فهمیدید؟ به نظر می رسد معلمتان »خل وچل« 
اســت. اما به معلم عجیب وغریبتان ســخت نگیرید. تونل وحشت جغرافی به 
اندازه ی کافی برای انسان ها گیج کننده است، چه برسد به آدم فضایی ها که 
دو تا کله و دو تا مغز دارند. فقط فکرش را بکنید اگر معلم شــما از ســیاره ی 
دیگری آمده بود، آن وقت درباره ی سیاره ی عجیب شما چه می گفت. صحنه 
را تجســم کنیــد. شــما تــوی کالس جغرافی پیشــرفته در ســیاره ی خیلی دور 

»بالب«2 نشسته اید…
1. rainforest

blob .2: لکه

بیشتر گیاهان جنگل های بارانی استوایی شاخه های فراوانی با 
انبوهی از برگ های زیرتاجی دارند.

کی؟
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)همان طــور که می بینید درس جغرافی در ســیاره ی بالب به اندازه ی زمین 
خسته کننده است!(

بــا وجــود این، کتاب ما درباره ی جنگل های بارانی اســت. آن قدر مرطوب 
است که شما را مثل موش آب کشیده کند، وسط زمستان هم گرم و شرجی 
است، و محل زندگی بیشترین تعداد خزندگان چندش آور، بیش از هر جای 
دیگری در دنیا. خیلی زود عاشق جنگل های بارانی می شوید. توی جنگل های 

بارانی شکوفا می توانید...
• با 200 گونه از مورچه های خارق العاده آشــنا شــوید؛ همه شــان توی فضای 	

داخل یک درخت هستند.
• ببینید چرا بعضی قارچ های جنگلی عجیب توی تاریکی می درخشند.	

• یاد بگیرید چطور حیوانات وحشی را با کمک بومیان جنگل های بارانی شکار کنید.	
• همراه با گیاه شناس* برتر ما، ِفرن1، گل هایی با رایحه ی جوراب را بو بکشید. 	

آخ جون!

)*اسمشیکدانشمندخفنیکهگیاهانرامطالعهمیکند.(

Fern .1: سرخس

درس امروز درباره ی سیاره ای به نام »زمین« است. این منظره ی عجیب 
و بیگانه را ببینید. زمینی ها به این لکه های سبزرنگ توی نقشه می گویند 

»جنگل های بارانی«. برای آشنایی بیشتر با آن ها، پایگاه داده های زمین را باز 
کنید و آخرین گزارش بین سیاره ای را بخوانید...

کی؟

گزارشبینسیارهایشمارهیبالبدلتا5/1
تاریخستارهای:170361

مأموریت:مشاهدهیسیارهیزمین.)زمینیهااین
فعالیترا»جغرافی«مینامند.(

مقصد:جنگلهایبارانیشکوفا

پیشزمینــه:آزمایشهانشــانمیدهندجنگلهــایبارانیگرمو
مرطوباند)اصطالحاتزمینیهابرایگرموشــرجی(.آنهایکعالم
موجوداتزندهیچوبــیودرازبهنام»درخت«دارند.جنگلهافقط
6درصدســطحزمینراپوشاندهاند،امامحلزندگینیمیازگیاهان
وحیواناتزمینهستند.اینمحیطراتماشاکنید.بررسیهایبیشتر

انجامخواهدشد.
نتیجهیگزارش:درمدرســههایزمینی،زمینیهایبزرگترکه»معلم
جغرافی«نامیدهمیشــوند،دربارهیجنگلهایبارانیبهزمینیهای
کوچکتراطالعاتمیدهند.باوجوداین،زمینیهاجنگلهایبارانی

رابرایکشاورزیوجادهسازیتکهتکهمیکنند.
هشدار!اینمنطقینیست.
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ایــن جغرافــی مثل بقیه نیســت. و خیلــی درختی و باحال اســت. امــا اگر به 
شــاخه های دیگــر فکر می کنید، حواســتان را جمع کنیــد. موضوع جنگل های 
بارانی فقط درباره ی گل های زیبا و درختان میوه دار اســتوایی نیســت. آن ها 
می توانند به طور ترسناکی وحشی و خطرناک باشند. باید چهارچشمی مراقب 
َجگوارهای گرسنه و دنبال ناهار، پروانه هایی به ُگندگی پرنده ها، عنکبوت هایی 

با قدوقواره ی ظرف غذای مدرسه و گیاهان گوشت خوار عجیب باشید.

هر کاری می کنید، از مســیرتان دور نشــوید؛ ممکن اســت راحت راهتان را 
گم کنید. راحت و آســان. و این اتفاق هم ممکن اســت برای هرکسی بیفتد. 
حتی حرفه ای ها هم بعضی وقت ها خطا می کنند. مثل اتفاقی که برای کاوشگر 
بی باک، پرسی فوِست1 افتاد. در یک روز خوب، او برای اکتشاف جنگل  بارانی 
آمریکای جنوبی، به ســفر رفت... و برای همیشــه گم شــد. ماجرای واقعی و 

ترسناک او را در صفحه ی بعد بخوانید.

1. Percy Fawcett

گم شده در جنگل
لندن،انگلستان،سال1906

افسری جوان و بی باک با سبیل کلفت، َدِر چوبی قدیمی را که از جنس بلوط 
بود، محکم کوبید و در زد. صدایی خشن و نتراشیده فریاد زد: »بیا تو«. افسر 
در را باز کرد و وارد اتاق کم نور شــد. مرد عبوســی پشــت میز بزرگی با انبوه 

کتاب ها و نقشه ها نشسته بود.

او گفت: »آه، فوِست! از دیدنت خوش حالم، رفیق قدیمی! کار کوچکی برایت 
دارم. تا حاال بولیوی رفته ای، پسر جان؟«

آن مــرد رئیــس انجمن ســلطنتی جغرافــی بریتانیــای کبیر بــود. کار انجمن، 
فرســتادن کاوشگران به گوشــه وکنار جهان برای نقشه برداری بود. مهمانش 
هم، ِپرســی اچ فوِســت، ســرگرد حرفه ای و همه فن حریف ارتش بود. رئیس 
وقت را غنیمت شــمرد و درخواســتش از فوست را توضیح داد. ماجرا از این 

قرار بود...
دولت بولیوی به نقشــه ها ی جدید و معتبری از کشــورش نیاز داشت و از 
انجمن سلطنتی جغرافی کمک خواسته بود. و این جا بود که پای ِپرسی بزرگ 
به ماجرا باز شد. پرسی عالوه بر این که مثل یک صخره محکم و استوار بود، 
نقشه کش ماهری هم بود )نقشه کش اسم شیک جغرافی دان خفنی است که 

نقشه می کشد(. خالصه آدِم مناسبی برای کار در بولیوی بود.
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فقط یک مشکل کوچک وجود داشت؛ او مجبور بود برای تهیه ی نقشه های 
دقیق به مکان های فوق العاده خطرناک سفر کند، جاهایی که تا آن  وقت هیچ 
غریبه ای نرفته بود، جاهایی که بومیانش با غریبه ها رفتار خوبی نداشتند. حتی 
اگر ِپرسی از این ها جان سالم به  در می برد، ممکن بود به بیماری کشنده ای 
مبتال شــود یا جگوار گرســنه ای یک لقمــه ی چپش کند. درهرصــورت، جان 
خود را از دســت می داد. این کاری نبود که یک شــخص بی عرضه و ترسو از 

عهده اش بربیاید!

اما ِپرسی شجاع، بی عرضه و ترسو نبود. به هیچ وجه. و الزم نبود مطلبی را دو 
بار به او بگویند. در واقع او فوری تصمیمش را گرفت تا شــانس خود را برای 
بزرگ ترین ماجراجویی عمرش امتحان کند. ِپرسی هریسون فوِست در سال 
1867 در سواحل ِدُون انگلستان به دنیا آمد و ماجراجویی جزو طبیعتش بود. 
پرســی از همان بچگی دوســت داشت دنیا را ببیند، اما بدبختانه تا 19سالگی 
فقط ِدُون قدیمِی کسل کننده را دیده بود. بعد به ارتش بریتانیا پیوست و به 
ســریالنکا، ایرلند و مالت اعزام شــد. اما ِپرســی خیلی زود از زندگی ارتشی 
خسته شد، زیرا به شدت کسل کننده بود. او دنبال ماجراجویی واقعی بود. و 

این چیزی بود که دست آخر بهش رسید.

آمریکایجنوبی،1906تا1914
در ژوئــن 1906، ِپرســی به الپاز1 در بولیوی رســید و بــرای ماجراجویی بزرگش 
آماده شد. توقف اولش دریاچه ی مرتفع تیتیکاکا2 در ارتفاعات رشته کوه های 
آنــد بود. راه دریاچه ســنگالخ بود. نفس کشــیدن در هوای رقیق کوهســتان 
دشوار بود و قاطرها در شیب تند دامنه  های کوه ُسر می خوردند. آما آیا پرسی 
ترسیده بود؟ نه، ترس در او راه نداشت. قهرمان نترِس ما دندان هایش را 
به هم فشرد و با هر زحمتی به راهش ادامه داد. شیب تند چیزی نبود که او 
را از ادامه ی راه منصرف کند. بعد، نقشه ی سرچشمه ی چند تا رود خروشان 
را که به رودخانه ی پرهیبت آمازون می ریختند تهیه کرد، و هنوز برای اکتشاف 
جنگل بزرگ  ماتوگروســو3 )قســمتی از جنگل  بارانی آمازون در همســایگی 

برزیل( فرصت داشت.
اگرچه باالرفتن از کوه ها زیاد ســخت نبود، گذر از جنگل بارانی ماتوگروسو 
طاقــت و شــهامت او را بــه چالش کشــید. مگس ها، گرمــا و رطوبت مداوم 
اثر زیان بار خود را بر پرســی و همراهانش گذاشــت. هنوز چیزی نگذشته بود 
که لباس هایشــان خیس شــد. بعدش هم بوی نا گرفت. آن ها روزها و روزها 
راهشــان را با قطع کردن و بریدن شــاخه های پیچک هایی به کلفتی پای آدم و 

گیاهان خزنده ی مارگونه و خفه کننده باز می کردند.

1. La Paz 2. Titicaca 3. Mato Grosso

مثل آب 
خوردنه! ناشناخته

خطرناک

وارد نشوید!

انگار این جا خبری 
نیست!
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اول ازهمــه، مارها ی غول پیکر. یک روز پرســی و راهنماهای محلی اش در 
حال پاروزدن به ســمت پایین رودخانه بودند. صحنه را تجســم کنید. یک روِز 
گرم و آفتابی و زندگی هم عالی و بی نظیر بود. اما سکون و آرامش زیاد طول 
نکشــید. ناگهان قایق ضعیفشان یک َوری شد... یک مار غول پیکر. اول سر 

گنده و زشتش و بعد بدن مارپیچ چندمتری اش از آب بیرون آمد.

از بدشانســی پرســی، یــک مار غول پیکــر آناکوندا بــه آن ها حمله کــرده بود: 
بزرگ ترین مار دنیا.

آناکوندا می تواند تا 10 متر رشد کند و کلفتِی وسط بدنش یک متر است. آن ها 
می توانند طعمه ای به بزرگی گوزن یا بز را شکار کنند و آداب غذاخوردنشان 
وحشتناک است. ابتدا با تنه ی عظیمشان دور قربانی می پیچند و بعد خفه اش 

می کنند.

بعــدش هــم شامشــان را یک جا قــورت می دهند. خیلی چندش آور اســت. 
آیا پرســی ما میخکوب شــد؟ خشــکش زد؟ البته که نه. او فــوری تفنگش را 

برداشت و خزنده ی چندش آور را کشت.

البته این تمام ماجرا نبود. یک روز دیگر، بومیان متخاصم به ســمت پرســی و 
همراهانش تیراندازی کردند. )آن ها وقتی دست برداشتند که پرسی آکاردئون 
خودش را درآورد و شروع کرد به آوازخواندن. حتماً تا پای مرگ ترسیده بودند!(

آن هــا از دســت عنکبوت هــای ترســناک و پشــمالو کالفه شــده بودنــد و از 
گازگرفتن های خفاش های خون آشــام وحشی جانشان به لبشان رسیده بود، 
یک دسته گاو وحشی هم بهشان حمله کرده بودند. حتی یکی از مردها داشت 
دست هایش را در رودخانه می شست که ماهی های پیرانا انگشتانش را قطع 
کردند! با وجود این، حیوانات وحشی تنها نگرانی آن ها نبودند. قایقشان دوباره 
توی تندآب خروشــان واژگون شــد و کم مانده بود با ســقوط در آبشــار غزل 

خداحافظی را بخوانند.

بعــد از تمام شــدن آذوقه هم کم مانده بود از گرســنگی بمیرنــد. ده روز تمام 
تنها غذایشــان عســل وحشــی و تخم پرندگان عجیب وغریب بود و درســت 
موقعــی که بیشترشــان نیمه جان بودند موفق شــدند گوزنی را شــکار کنند. 
مردان گرسنه همه جای گوزن حتی پوستش را خوردند )شرط می بندم الی 

دندانشان گیر کرده بود.(

صبر کنید! هـفـت تـا مـصـرع دیـگـه مـونـده!

آکاردئون رو 
نجات بدید!
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ســرانجام در ســال 1914، پرسی کار نقشه کشــی را تمام کرد و به انگلستان 
برگشــت. اما قهرمان سرســخت ما وقت اســتراحت نداشــت. او خیلی زود 
رهســپار جنگ جهانی اول شــد. او پس از جنگ باالترین نشــان شجاعت را 
گرفت و ســرهنگ شد، اما روزهای خدمتش در ارتش به پایان رسیده بود. 
با وجود رنج و سختی گرسنگی و زندگی عجیب وغریب در حیات وحش، پرسی 

برای برگشتن به جنگل  بارانی آرام وقرار نداشت.

جنگلبارانیآمازون،برزیل،1925
ســرانجام در بهار ســال 1925، پرسی دوباره عازم برزیل شد. او در این مدت 
برای شناخت بهتر منطقه چند بار به جنگل برگشته بود. اما این دفعه نقشه های 
درهم برهْم آخرین چیزی بود که بهشان فکر می کرد؛ راستش، پرسی سال ها 
رؤیای شــهری افســانه ای با ســاختمان های زیبا از نقره و طال و مجسمه های 
باشــکوه از جنس بلور درخشــان را در ســر داشــت. او در یک کتاب قدیمی 
درباره ی شهری که آن را از روی کنجکاوی »ِزد« می نامید، چیزهایی خوانده 

بود. حاال می خواست با چشم های خودش آن را ببیند.

تنها مانع سر راهشان این بود که گفته می شد شهر درست وسط عمیق ترین 
و تاریک ترین نقطه ی جنگل اســت؛ جایی که تا آن وقت هیچ غریبه ای نرفته 
بود. آیا پرســی شهر گم شــده اش را یافت؟ یا در این راه شکست خورد؟ در 

ادامه، گزارش احتمالی روزنامه های آن زمان را بخوانید...

باید »ِزد« رو 
پیدا کنیم

ِتد 
کیه؟

فکر کنم گفت 
»ِند«.

سنجد چیه؟

بود و آن ها تصمیم گرفتند اثاثیه و 
خوراکشان را خودشان حمل کنند. 

فوست  از  یادداشتی  راهنماها 
آدرس  آوردند که  برای همسرش 
مرده«  اسب  »کمپ  ترسناِک 
روَیش بود. نوشته بود: »به هیچ وجه 
آن  از  نباشید«.  شکست  نگران 
موقع هیچ خبری از او شنیده نشده 

است.
دوستانش  به  فوست  این که  با 
سفارش کرده بود جانشان را برای 
خیلی  نیندازند،  خطر  به  او  نجات 
برای ارسال گروه  زود نقشه هایی 

جست وجو مطرح شد.

دلیر  کاشف  به  راجع  نگرانی ها 
اچ  پِرسی  سرهنگ  انگلیسی، 
فوِست که توی جنگل گم شده، رو 
به افزایش است. فوست 58ساله 
همراه  به  آوریل  ماه  در  آخرین بار 
دوست  و  جک،  ارشدش،  پسر 
دیده  ریِمل،  رالی  خانوادگی اش، 
جست وجوی  در  آن ها  شده. 
طال  گم شده ی  و  افسانه ای  شهر 
می کرد  فکر  فوست  که  بودند 
دارد. قرار  بارانی  جنگل   وسط 

فوِست و پسرش

سفر با کوله پشتی

راهنماهای  از  مردها  مه،  ماه  در 
بارکش  اسب های  و  بومی 
وفادارشان جدا شدند. سوارکاری 
ناهموار، دشوار  به خاطر زمین های 


