
 فاطمه معین الدینی  جالل سرحدی  حسين كريمی

روزهايي با آســمان آبي و شب هاي پرستارة روستاي «حسن آباد» 
زبان زد عام و خاص بود. باريكة آبي نيز كه از دل ســنگ هاي كوه 
كنار روستا جاري بود و اهالي، نوشيدن آن را براي حفظ سالمتي 

ضروري مي دانستند، بر زيبايي طبيعت روستا افزوده بود.
در كنار روســتا زمين چمن زاري بود كه بچه ها براي بازي به آنجا 
مي رفتند. جمعه صبح، طبق روال گذشته، بچه ها براي بازي به آن 
زمين رفتنــد و يوسف كه دروازه بان خوبي بود، درون دروازه قرار 
گرفت. زمان زيادي از بازي نگذشته بود كه توپي به سمت دروازه 
شــوت شد و بدون هيچ عكس العملي از طرف يوسف، توپ از بين 
دو تيرك دروازه گذشته و گلي به حساب تيم مقابل ثبت شد. گل 
خوردن يوسف عجيب نبود، ولي عكس العمل نشان ندادن او همه 
را حيرت زده كرد. يوســف به آسمان نگاه مي كرد و مات و مبهوت، 

سر به باال خشكش زده بود. 
ناصر: چي شده يوسف؟ بشقاب پرنده ديدي؟ چرا خشكت زده؟! 

يوســف: به آن چهار ســيم برق و به آن توپ نگاه كنيد؛ عجيب 
است! 

ناصر: آن توپ عجيب نيست، توپي كه از دروازه گذشت و تو هيچ 
واكنشي نشان ندادي عجيب است. 

يوسف: ما كه هر جمعه صبح براي بازي به اينجا مي آييم، چرا تا 
به حال به اين مسئله فكر نكرده ايم؟!

علي: كدام مسئله؟ اين سيم ها كه هميشه اينجا بودند و آن توپ 
نشانگر هم كه هميشــه بوده، چه چيز جديدي پيش آمده است؟ 
تازه امروز جمعه است و مدرسه تعطيل. فقط بايد به فكر بازي بود!

توپ با ضربة نســبتًا شديدي به يوســف خورد و او تلوتلو خوران، 
به پشــت سرش نگاه كرد و ديد معلم رياضي مدرسه شان كه براي 
آوردن آب پاي كوه رفته بود، توپ گذر كرده از بين دو تيرك دروازه 

را برگردانده و به سمت بچه ها شوت كرده است. 
علي: آقا، يوسف فكر مي كند اينجا كالس درس است. به سيم هاي 
برق و آن توپ نگاه مي كند و مدام مي گويد عجيب اســت، عجيب 

است. 

معلم: يوسف چي شده، مشكل كجاست؟
يوســف: آقا معلم، به آن چهار سيم برق كه موازي هم هستند و 
به آن توپ نگاه كنيد، اگر آن توپ را يك نقطه در نظر بگيريم، آيا 
مي توانيم يك مربع بكشيم كه يكي از رأس هايش همان نقطه باشد 

و سه رأس ديگرش روي سه سيم ديگر؟
آقا معلم ظرف هاي آب را زمين گذاشت و از جيبش قلم و كاغذي 
در آورد و شــكل ١ را كشيد و پرســيد: «منظور تو چنين چيزي 

است؟»

يوسف: دقيقًا بله. مي شود مربعي رسم كرد؟ چگونه؟
علي و ناصر و بقية بچه ها دور يوســف و آقا معلم جمع شــدند تا 

ببينند كه آيا واقعًا چنين مربعي را مي توان رسم كرد؟
معلم: اول بياييد تصور كنيم كه چهار خط موازي به طور متوالي به 
فاصلة يكسان از هم واقع باشند و توپ را نقطة A در نظر بگيريم. 

(شكل ٢)

 ،ABD جواب مسئله باشد، آن گاه بايد مثلث ABCD اگر مربع
مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين باشد. پس بهتر است كه مسئلة 

يوسف را به مسئلة زير تبديل كنيم: 
مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين ABD را چنان رسم كنيد كه 
 dتا ٢ dواقع باشد و فاصلة ١ dروي ٣ D و dروي ٢ B و dروي ١ A

برابر با فاصلة d٢ تا d٣ باشد. 
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علي: حاال اگر فاصلة بين دو خط متوالي يكسان نبود، چه كنيم؟
ناصر: خب معلوم اســت ديگر، آن موقع مســئله جواب ندارد و 

نمي شود مربع رسم كرد. بايد برويم ادامة توپ بازي. 
همه زدند زير خنده، ولي آقا معلم گفت: «چرا، مي شود. كافي است 

كه يك شرط را لحاظ كنيم.»
يوسف: در رســم مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين ABD هيچ 
نيــازي به برابري فاصلة d٢ تا d٣ با فاصلة d١ تا d٢ نبود. پس مهم 
نيســت كه فاصلة d١، d٢ و d٣ از يكديگر چقدر باشد. اما آن موقع 
ديگر نمي توان گفت امتداد AO به اندازة خودش، خط d٤ را قطع 

مي كند. 
 dبرابر با فاصلة ١ dتا ٤ dمعلم: كامًال درست است. اما اگر فاصلة ٣
تا d٢ باشد، به همان روش مربع قابل رسم خواهد بود. (شكل ٨) و 

در غير اين صورت مسئله جواب نخواهد داشت. 

علي: اگر فاصلة بين d٢ و d٣ مهم نباشــد، پس ممكن است صفر 
هم بشود، يعني اگر d٢ و d٣ بر هم منطبق باشند، باز هم مي توان 

مربع رسم كرد؟
معلم: بله، مي شــود مربع را رسم كنيم. در واقع ضلع هاي مربع با 

45 خواهند ساخت. (شکل ٩) خط هاي d١ و d٤ زاوية 
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آقا معلم ظرف هاي آب را برداشت تا راه بيفتد كه ناصر گفت: «آقا تا 
يوسف اين حل ها را مرتب و پاك نويس كند، شما دروازه بان باشيد، 
كمي از بازي مانده اســت. بعد با هــم مي رويم و ما هم در آوردن 

ظرف هاي آب به شما كمك مي كنيم.»

علي: خب چطور رسم كنيم؟
معلم: نمي دانم بايد كمي فكر كنيم. عجله نكنيد. 

ناصر: اگر قرار باشــد مثلث ABD قائم الزاويه و متساوي الساقين 
باشد (شكل ٣)، پس بايد دو مثلث قائم الزاوية ADH و ABH١ با 

هم برابر شوند (به دليل برابري وتر زاويه هاي حاده):
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يوســف: يا به عبارت ديگر بايد دو مثلــث قائم الزاوية ADH و 
´ABH با هم برابر شوند (شكل ٥).

معلم: خب اين كه ايدة بسيار خوبي است. بياييم از A بر d٢ عمود 
H بناميم (شكل ٦). دايره اي به مركز A و به  كنيم و پاي عمود را́ 
شعاع ´AH رسم مي كنيم تا d١ را در H قطع كند. از H مماسي 
بر دايره رسم مي كنيم تا d٣ را در D قطع كند، عمود رسم شده از 
A بر AD،  را در B قطع خواهد كرد. مثلث ABD قائم الزاوية 

متساوي الساقين خواهد بود. 

ناصر: حاال مربع را چگونه رسم کنيم؟
معلم: وســط BD را O در نظر می گيريــم و AO را به اندازة 
خــودش امتداد مي دهيم تا d٤ را در C قطع كند. ABCD مربع 

مورد نظر يوسف خواهد بود. (شکل ٧)
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