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 گزین بم اتم!یجا
 

های غم  سالهایی کهآن به . شاگرد مکتب بودم ی بر می گردد کهبطور غیر ارادی به سالهایافکارم درین روزها 

معلمین  تحملامتحانات، کارخانگی، ن، رفتمکتب وز به وقت معین هر ر :دهندهٔ زندگی ما اینها بودآزار و  اساسی

تشکیل یادشان بخیر معلمین ما درآنوقت بخش عمدهٔ مشکالت ما را گردی! محرومیت از یلهمهمتر از همه گوناگون و 

به  که سختگیرآنقدر ی یکخوشخوی،  دیگریزیرا هیچ یک شان مانند دیگر شان نبود. یکی عصبی،   می دادند

می شد حاضری می گرفت، دیگری در غم حاضری هیچ نبود، یکیش در امتحان یگان نمرهٔ صنف داخل  مجردی

شخصی توگویی از جیب آنقدر سخت بودند که نیم نمره را به گدایی هم نمی دادند خیراتی می داد اما بعضی های شان 

 .ی دادندمشان 

 . اینهاسختگیر که ما را در شور خوردن نمی ماندند استادان دو مشکل گریبانگیر بود یکیدر روز امتحان هم 

مهربان و صمیمی بودند اما در روز امتحان از نزد شان بال جور می شد و به  بسیاردر طول سال   باوجودیکه

امتحان محرومش می  و از پارچه اش را می گرفتبجرم نقل کردن یک شاگرد کله اش را دور می داد، مجردی که 

 . کرد

ند، هیچکس را نمی که اکثراً عینک می پوشیدبنام ُمَمیز دیگری بود  گروهمصیبت دومی در روزهای امتحان یک 

 امتحان های. نمی دانم این موجودات خشک و ناخواسته در روزندا ره علیک نمی گفتهسالم شاگردحتی و  شناختند

ها این ممیز را خوش نداشت بخاطریکه  دیگران را مانده حتی اول نمرهٔ صنف هماز کجا پیدا می شدند.  مانند سمارق

اگر امتحان می هم را پدر شان  و چشمهای شان در نظارت از شاگردان، که همیشه دستهای شان در جیب شان می بود

 .ندکمک نمی کرد دادندر نقل داشت 

. اینها ندمعلمین فزیک، کیمیا و بیولوژی  بود ،و مغرور همهما زور آور، کاکه  استادانازین مقدمه که بگذریم در بین 

در رشتهٔ تن نمی دادند و حقا که  دیگر استادانکه هر سه شان فاکولته پاس بودند، در سیستم آموزش و تدریس شان به 

 و موفق هم بودند. خود الیق

و و بعضی اقسام عنکبوت یادم مانده، آمیب و فالجالتا بزیاد سپری شده آنچه از بیولوژی  ایسالهاز آن روزها 

و هم در  ندهم در آب زندگی می کرد کهیعنی بقه  قغُ بود مانند ذوحیاتین و ذو معیشتین بعضی حیوانات همچنان 

به هر حالتی که بخواهی در می  و چوکی بخاطر چند دالر و مقاممی بینم حاال بعضی سیاست بازها را که  اماخشکه. 

 یعنی چندین ُرخ و پهلو دارند. .که بگویی تحمل می کنندرا و زندگی در هر کنارابی  دآین

یک قطعه عکس یک با کیمیا تیزاب ها، القلی ها و مهمتر از همه همان جدول مندلیف یادم مانده که مضمون از 

را نیافتیم.  تروجنو نای هرچه پالیدیم گاز هایدورجن ۱۲بنام اصل میر پتنگ مزین بود. تا صنف  بروتی شخص

اما زور تیزاب را عمالً دیدم که شخصی که خود را امروز وارث  آکسیجن را می گفتند همینست که تنفس می کنیم.

پیغمبر حساب می کند، افرادش یک زمانی بر روی دختران بیگناه مکتب می پاشیدند تا روهای شانرا در چادر 

 بپوشانند.

دهن از شنیدن آنهمه معادالت عجیب و غریب ، استاددر فزیک آنقدر چیزهای عجیب و غریب بود که در روز درس 

فردای آن فراموش همه می شد. آفرین و صد آفرین بر معلم فزیک ما که  اماباز می ماند مانند کلوش همه شاگردان 
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بر تن و صفا  شیکلباس  بود و پاک و ستره زهم هر روآنقدر گپ های پیچیده در مغزش خانه کرده بود و هنوز 

تصاویر و موهای انجر بنجر انشتین عالم مشهور فزیک را می دیدیم فکر می کردیم  ما گاهی کهداشت. در حالیکه 

 بیچاره را برق گرفته.

یاتی از تبصرهٔ اضافی صرفنظر که متهم به غیبت گویی نشوم، حال که می بینم همین سه مضمون براستی هم خیلی ح

با از فیض علم فزیک و کیمیا  کشورهای جهان بیشتردر سالهای اخیر دیدیم که  بگونهٔ مثال .اند و دارای اهمیت بوده

از سیال های شان پس  خود را اتی جهانحکوشیدند که بم اتم بسازند و در مسابقات تسلی روغو نیرنگ و د چالهزار 

دال خورده روده های شان گنده شد اما از تالش دست نکشیدند و  ،دال خورده که حتی پاکستان . دیگران را ماندهنمانند

 .خود را صاحب بم اتم ساختند

به  بودن مجهزو  شدن داشتن سالح اتمی قویکه برای  علم بیولوژی نشده بودندبه گمانم متوجه  یانجهانچه فایده، اما 

به بیهوده ایجاد دستگاه های بزرگ اتمی و مراکز نگهداری آن ها خود را  خاطربدر تالش نیاز نیست. آنها بم اتم 

 . ندزحمت انداخت

به مایکروسکوب هم قابل دید حتی  ،را ماندهکه چشم بنام کرونا چهار ماه پیش یک ویروس شیطان صفت  این درس را

 نشان داد. ه جهانیان نیست، ب

و و قومانده و اخطار و وارنینگ آتش و دود و باروت،  بدون و کش کردن ماشه، بدون فیر کردندون ب این ویروسک،

 ،صدها هزار نفر را تباه و همه عالم را با توپ و تانک و طیاره و بم اتوم شان خاموشانه و بیصدا،اټکه و پتکه 

خالی  چنانچه سرتاسر دنیای پر شر و شور را می بینیم که .که هنوز آخر کار معلوم نیست خانه نشین ساختدرمانده و 

 دوری می کند:یار از یار انسان از انسان می ترسد و  ،شده

 «جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی –شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی »

 ما بخیر در هر جایی که هستند.گرامی یاد استادان 
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