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اصغر نوروزيان

چگونه
يكمعلم فيز

شدم؟
ديبهشت#ماه ار١٢تو» كانال چهار سيما،  «پر�نامهى برمجر

نه معلم فيزيكد: «چگوال كر در روز معلم، از من سؤ١٣٨١
شديد؟»

شـد ر�ال در مجـلـهصالح در اين ديده شد كـه پـاسـخ ايـن سـؤ
 اشخاصىًصاان و مخصو همكار�د استفادهد تا مورده شوفيزيك آور
د.ار بگيرند، قراهند در آينده معلم فيزيك بشوكه مى#خو

ستسى از دوالپـراى احو، بر١٣٨١ماه آخرين عصر تيـر
دم.داد به ايشان تلـفـن كـرعزيز جناب آقاى سـيـد#جـعـفـر مـهـر

الى بـه#مـيـان آمـد كـهى ما، صحـبـت از سـؤضمـن گـفـت#و#گـو
١٢تــو» كــانــال چــهـــار ســـيـــمـــا در روز  «پـــر�نــامـــهى بــرمــجـــر

د. ايشـان ايـن در روز معلـم از مـن كـر١٣٨١ديبهـشـت#مـاه ار
ان شنيـدهلى از ديگـردند، وا نديده بـوار آن رنده و تكـر ز�نامـهبر
ى كـاغـذ درال رودند. صـالح در ايـن ديـدنـد كـه بـه آن سـؤبـو

ان و همـكـار�د استـفـادهشد فيزيـك پـاسـخ دهـم تـا مـور ر�مجـلـه
اهند در آينده معلـم فـيـزيـك اشخاصى كه مـى#خـوًصـامخصـو

د.ار بگيرند قربشو
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دستايـىاى خوا كه در اين�جا مى�نويسم برالبته مطالبـى ر
د.ار بگيرجه قرد توم كه مورنيست، بلكه حقيقت است و اميد�دار

ف كانال چهار سيماديبهشت�ماه، از طر ار١٢ظهر روز 
امبيل سيما شما ر اتو٢٠ه مى�دهيد ساعت دند كه اجازنگ زز

اه، اسمدم. در رل كرد؟ و من قبوتو بياور پر>نامهاى براى اجربر
قتىاست. وشيدى عبدالرسيدم، گفتند آقاى ا پرنامه رى برمجر

>دى بلنـد�بـاال بـا قـيـافـهستنـده شـدم، مـرد ساخـتـمـان فـرارو
د و گفت: «آقـاىفى كرا معـرد رست�داشتنى و متبسم خـودو

دم و ازد شـمـا بـوقـت پـيـش شـاگـرمـن خـيـلـى ونـوروزيـان 
ده�ام.»استفاده كرنر ركتاب�هاى فيزيك و شيمى 

دند.االتى از من كرديو شديم و سـؤد استوار و٩ساعت 
>هد كه شـمـا مـقـالـه�هـاى زيـادى دربـاريكـى از آن�هـا ايـن بـو

شته�ايدشد فيزيك» نو «ر> فيزيكى در مجله>مايش�هاى سادهآز
سانده�ايد:ا به چاپ رل هر مقاله اين شعر رو او

ادمند هنرپيشه رد خرمر
گارعمر دو بايست در اين روز

ختنتا به يكى تجربه اندو
دن به#كارى تجربه بردر دگر

سيدند كه معنى اين شعر چيست و منظور از آن چـهپر
لين�بـار درا اواب دادم: كه اين شعـر رچيز است؟ من جـو

اى»، در روز مـعـلـم بـرحسـابـىفـســور سـتـان پـرو«دبـيـر
>ند متعال در آيهان گفتم و يادآور شدم كه خـداودانش�آموز

مايد: و من ياسين» مى�فر>ه «سور٦٨
ن.ه ننكسه فى الخلق افال يعقلورّنعم

ا عمر زياد داديـم، ازيعنى: هر كه ر
ش گـوًخلـقـت او كـاسـتـيـم؛ مـثـال

بد، چـشـم خـوسـنـگـيـن مـى�شــو
ا به خوبى تشخيصها رنمى�بيند و بو

ًنمى�دهد و فقط يكى از اعضا شديدا
ن» همّد. معنى آن «فكعيال مى�شوّفع

ند و بهف مـى�ز حرًتبااين است كه مر
صت نمى�دهد. مى�دانيـدان فـرديگر
ن  خدا به هيـچ�كـس عـمـرا؟ چوچـر

ل عمـر،ه نمـى�دهـد و در طـودوبـار
خته اسـت وتجربه�هاى زيادى انـدو

دشا با خـوحيفش مى�آيد كه آن�هـا ر
اد. به اين جهت است كه آن�هـا رببر

ان مى�گويد. اشخاص مسن در�حقيقـتعت به ديگربا سر
انان بايد از آن�هـاعه�اى از تجربيات هسـتـنـد و جـومجمـو

استفاده كنند.
د كـه:دند اين بوشيدى كـرى كه آقاى عبدالرال ديگـرسؤ

دم:ع كرل شروم فيزيك شديد؟» و من هم از اوّنه معل«چگو

. محيط تأثير فراوانى در انتخاب رشته تحصيلى دارد١
ه�اى داشت كهار تبريز مغاز باز>استهم من، در رحوپدر مر

هاىخت و از شهرا مى�فروندگى رسايل زال و ساير وميخ و لو
اى خريد آن�ها به تبريز مى�آمدند.ها برن�برديك، برودور و نز

ل ما مهمان مى�ماندند.بعضى از آن�ها چند شبانه�روز، در منز
دجوگى واى عباسى، انبار بزرانسره در كاروت مغازدر مجاور

ا بازسايـل رم در آن�جا، جعبه�هـاى وكنان پـدرداشت كه كـار
اع و اقسام تـخـتـه�هـا، مـيـخ�هـا ونتـيـجـه انـودنـد. درمى�كـر

د داشتند و من از آن�ها استفادهجوانى واوى به فرّتسمه�هاى فلز
اها راه�آهن و سـايـر چـيـزاپيمـا، قـطـار ردم و مدل هـومى�كـر

ه مى�خريدند.ّا بچه�هاى محلسايل رمى�ساختم. گاهى اين و
خاى دو چرد و هر كدام داره�اى بوفراى فراپيما دارمدل�هاى هو

دند. ايناطى شده بـوّخ�هاى خـراكس يا چـرطى�هـاى واز قو
دند و گاهى باد شديدكت مى�كـراپيما با باد حـرمدل�هاى هو

مين بلند مى�شدنددند و از زكت مى�كرعت حرد و آن�ها به سربو
شحالى همه مى�شد.كه باعث خو
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د كه:اى من اين مسأله�اى بوقت�ها، برآن و
د و در تمام شـبا هر روز عصر اين باد مـى�وز، چرًالاو

ش است؟باد خنكى در حال وز
ش باد شديد و گاهى كم است؟ا گاهى وز، چرًثانيا

اب قاطعى بـها پيدا كنم كه جودم كسى رانسته بـولى نتوو
م تجربىمى معلمان علوانس عمومن بدهد. تا اين�كه در كنفر

ديم. به مدت يك هفته در تبريز بو١٣٤٦ماه  تير٢٣ تا ١٧از 
تهاى تبريز بيـتـو انجمن، شب�ها در مهمـانـسـر>ئيسههيـأت ر

اد و تا نصt شب، صداى موزيك در اين مهمـانـسـرمى�كر
ا برچم در مقابل مهمانسرابيم. يك پرنمى�گذاشت كه ما بخو

اچم رار پرد و من جهت اهتزى دكل بلندى نصب شده بـورو
 در دو جهـتًتبافتم. مـرقع شب و روز در نظر مـى�گـردر مو

اه�آهن تبريز ساخته شدها در ميدان رد. اين مهمانسرمخالt بو
ميـه ارو>اه�آهن، دشت صاف تا درياچهد و پشت ايستگـاه ربو

 عجيبى اسـت و آبـش>ميه درياچـه ارو>ادامه داشت. درياچـه
ا خيلى زيادص آب آن رن مخصـود كه وزى امـالح داربه�قدر

د،د شوارى�كه اگر شخصى به اين درياچه وده است؛ به�طوركر

ق نشده است.ى آب مى�ماند و كسى تا به�حال در آن غررو
قعدن آن از امالح، در موبه علت غلظت آب و غنى بـو

ما در آب درياچـهروز كه آفتاب مى�تابد، مقدار زيادى از گر
مب مى�كـنـد، آب گـرقتـى آفـتـاب غـرود و وه مى�شـوذخـيـر

فم به طراى گرم مى�كند و هوا گرد راى باالى خودرياچه، هو
ا پرد جـاى آن راى سراف درياچـه، هـود و از اطرباال مـى�رو

ه�هاى مجاور تبريز، يعنى سـهـنـد وا از كـومى�كند. اين هـو
كتف است، حرشيده از بره پوارسبالن كه قله�هاى آن�ها همو

ليد باد ساحلى شديدى مى�كند. اين باد از شهرمى�كند كه تو
د.ار مى�شـوتبريز عبور مى�كند و ايـن مـسـألـه هـر روز تـكـر

الى كهاى سؤانستم پس از چندين سال، بـرتيب، تـوبه�اين�تر
اب قانع�كننده�اى پيدا كنم!دكى داشتم، جوان كودر دور

. توجه و دقت در برخورد به مطالب و مسائل جديد٢
م،گ�ترادر بزر دو بر١٣٠١قتى هفت�ساله شدم، در سال و

دند.سه برد به مدراى ديدن دبستان با خوفتند و برا گردست مر
دند، و در آن�جـاى مـى�كـرد و بچـه�هـا بـازگـى بـو بزر>سـهمـدر

د.انـى بــواوســر�و�صــداى فــر
نـگ كـه بـلـنـد شــد،صـداى ز

بچه�ها در حياط صt بستنـد.
ىانم به من گفتند كه تو روادربر

ها بنشين،ما مى�رويـماراين الو
ديم ومى�گرسر كالس و بعد بـر

ل مـى�رويــم.بـا هـم بــه مــنــز
ده شد، بچه�هـا بـانگـى زتـك�ز

تب به كـالس�هـاص�tهـاى مـر
تبه تمام صـداهـافتند و يك�مـرر

ابـيـد. فـقـط از كـالس�هــاخـو
ان شـنــيــدهگــارصــداى آمــوز

مى�شد. من از جا بلنـد شـدم.
دم، اطمينـانى كه كرلين كـاراو

د.انم بوادرد برجودن از وپيدا كر
اخ كليد در كالسآهسته از سور

احت شـدم. وا ديدم و رآن�ها ر
ا ادامه دادم؛ در يكـىاين كـار ر

گ وهاى بزرالژاز اتاق�ها، مـو
نگ بسيـارى بـا آوارساعت ديـو
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ب آفتابه�اى از جريان بادهاى ساحلى بعد از غرومنظر

سهند

سبالن

داى سرهو
تبريز

اغهمر
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آبمياندو
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درياچه
<

 ارو
ّهمي

ميهارو



٦٤

٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢

مد كه معلوگ طاليى بوبزر
سهشد، اتاق رياست مـدر

م شد كه معلـوًاست. بعدا
>ها كه بـه انـدازها رالژآن مـو

دند،حقيقى بدن انسان بـو
در ساعت�هاى علم�االشيا

اى بچه�هـادند و بـرمـى�آور
دند.تشريح مى�كر

چـكـى،در اتـاق كــو
اىد و برخياطى كار مى�كر

ان لــبـــاسدانـــش�آمـــوز
خــت.م مـى�دونـيــفــوراو

سه كـه بـه مدر>هنشـان نـقـر
>سهد: «مدرشته شده بوسط آن نود و در وه بوت يك ستارصور
ان در ويترينى دانش�آموز>اى نصب بر سينهن» و برّ تمد>كهمبار

د كهد. از همه مهم�تر، اتاق نيمه تاريكى بوگذاشته شده بو
سايلى (وى پر از اسباب�بازدور�تا�دور آن گنجه�هاى شيشه�دار

ى صندلى، يكى رود داشت. پشت ميـزجومايشگـاه) وآز
ًد. بعداى�ها كار مى�كرد و با اسباب�بازنفر با عينك نشسته بو

مايشگاه دبستـان و ايـشـان مـعـلـمم شد كه ايـن�جـا آزمعـلـو
د. آقاىبوحسين اميد علم�االشياء هستند. اين شخص آقاى 

م،د. در علوحسين اميد معلم بسيار عالى�مـقـام تـبـريـز بـو
ِ، مـعـلـماماحـمـد آرم حـوادبـيـات و ريـاضـيـات مـانـنـد مــر

د.د�ساخته�اى بوخو
دم كهد و آرزو مى�كراى من بسيار جالـب بـواين اتاق بـر

دم!د بوكاش من به�جاى آن مر
ا همستان رل دبير او>هدى سه�سال دوردبستان تمدن به�زو

ا هم با معلمان مـحـلـى سه�ساله ر>هد و من ايـن دورافتتاح كـر
ساندم و بـهل به پايـان راد و با دريافت سيـكـل اوبسيار باسـو

ىانسوفتم كه چند نفر از معلمان آن�جـا فـرلتى رستـان دودبير
دند.ا تدريس مى�كرم رانسه و رياضيات و نجودند و زبان فربو

ى ممتاز>س فيزيك، ليسانسيهاى دردهم، بردر كالس ياز
لىاد، وستادند، معلم بسيار باسوان فرا از تهررى عزيزبه نام 

ستادندان فرد. بعد از دو ماه، ابالغى از تهرمريض�الحالى بو
ى شهر مشهدم سال تحصيلى محل خـدمـت وكه دو ماه دو

د. شنيدم كه پس از تدريس دو ماه فيزيـكاهد بومقدس خو
از صادر شد واى تدريس ايشان در شيردر مشهد، ابالغى بر

قعى مـوم عزيـزحوست. مـردى پيـوحمـت ايـزدر آن�جا بـه ر
ش) تبريـز درش و پرورهنگ (آمـوزئيس فـرخداحافظـى از ر

د: «آقاى نوروزياندند، گفته بوده بوالى كه از او كرمقابل سؤ
ا ادامه دهد!»س مراند درمى�تو

)ىامير#خيـزم آقاى حوسه (مرئيس مـدرداى آن روز، رفر
دند وا به من ابالغ كرهنگ رئيس فرى و رم عزيزحومايش مرفر

دا بايد بدهم از كتابا كه فرسى ردم. شب�ها درل كرمن هم قبو
نگ فيزيك كه تمـامدم. روز بعد، در زجمه مى�كرانسه تـرفر

دند، من به اتاق معلمانبچه�ها دور�تا�دور حياط صt بسته بو
اه با سايـرمى�داشتم، هـمـرا بر كـالس ر>هفتم و دفتر نـمـرمى�ر

دهمدند، به كالس يازى بوانسوخى از آن�ها فـرمعلمان كه بر
 من همكالسى�هاى من مى�آمدند.ِفتم و پشت�سرمى�ر

ل تدريس آخرين سال تحصيلى كه مشغو>در آخرين جلسه
ماييد.آمد. گفتم بفر كالس به�صدا درِدم، درس فيزيك بودر

ئيـس، رسعيـدىستان و آقـاى ئيس دبيـرى، رآقاى امير�خـيـز
د ورو>ها ديــدم كــه اجــازش) رش و پــرورهــنــگ (آمــوزفــر

فتم و هر�دو در نيمكـتاستند. من به استقبال آن�هـا رمى�خو
دنـد، نفر بـو٥٠د ته كالس كه تعداد هـمـكـالسـان در حـدو

ا ادامه دهيد.ستان رنشستند و گفتند شما در
دند.نامه تمام شد و همه دست ز دقيقه بعد بر٢٠ً تقريبا

هنگ آمدند جلو و از من تشكرئيس فرسه و رئيس مدرآقايان ر
ى از منهنگ به من گفت: «شما چيزئيس فردند. آقاى ركر

اهيد.»بخو
دندار كراهم! باز تكرا مى�خومن گفتم فقط سالمتى شما ر

ى گفت كه آقـاىا دادم. آقاى امير�خيـزاب رو من همان جـو
ا تعيين مى�كنم و ايشان ر>هل هستند. من جايزخجونوروزيان 

ل او>ا كه در صفحهان رپس از دو روز، يك كتاب مفصل اير
ه به من دادند.ان جايزد، به�عنوآن از من تشكر شده بو

تارى و بنده، وزم عزيزحودهم به جاى مرازدر كالس دو
ا كه درش) يكى از دانشجـويـانـى رش و پرورهنـگ (آمـوزفر

د (و من ازا در فيزيك بو دكتـر>هاندن دورل گذرپاريس مشغـو
اد و او ران احضار كـرى مى�كنم)، بـه ايـرددارذكر نام او خـو

ستاد. ايـنستان�هاى تبـريـز فـراى تدريس فيزيك بـه دبـيـربر
احتد، بسيار نارستاده شده بوشخص كه از پاريس به تبريز فر

ا چنان�كه شايد و بايد تدريـسس فيزيك رنتيجه، درد و دربو
ا از كتـاب�هـاىد. من مثل سال گذشـتـه مـطـالـب رنمـى�كـر

شتم. فيزيك مى�نو>چهدم و در دفتراج مى�كرى استخرانسوفر
اى مرم آقاى امير�خيزحوسه، مرئيس مدربعد از يك ماه، ر
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اضـىد و گفت كه همكالسان شما از معلم فـيـزيـك رصدا كر
ااهند مانند سال گذشته؛ شما كالس فيزيك رهستند و مى�خو

ه كنم،ا ادارانم كالس راب دادم كه البته مى�توه كنيد. من جوادار
قتىل اين�كه وم: اوانم بپذيرا نمى�تواما به دو دليل اين پيشنهاد ر

فت زيـادىس�هايم پـيـشـرل كنم، سـايـر درا قـبـوظيفـه رايـن و
م، امسال، سال آخر است و امتحان نـهـايـى ونمى�كننـد. دو

ادى راند شاگرد. شخص امتحان�كننده نمى�تواهد بوسمى خور
ى در امتحان آخر تأثيرًس مى�دهد و حتماببيند كه به�جاى او در

د.ا پسنديد و تشكر كراب مرم جوحواهد داشت. مرسال خو
لىدم، ود كه من معلم فيزيك خوبـى شـده بـوم بومعلـو
دم. يادم هست كه در يـكفته بوا�نگـرا فرم تربيتى رهنوز علـو

ه مى�شد،ادارن دكتر بيژم حوسط مرم تربيتى كه توكالس علو
 ما معلمى هست>يكى از دانشجويان گفت: «استاد در محله

ا ببيند، بى�نظير است.»ن اين�كه كالس شما ركه بدو
ا ببيند،اب داد: «اگر ايشان اين كـالس رن جودكتر بيـژ

د!»اهد كرنه عالى تدريس خواهيد ديد كه چگوخو
دهم با يكى از همكالسى�هايم به نامازل سال دومن از او

سهها در مـدرار گذاشتيم كه ظهرقرس دوضى فرسيـد#رم حومر
�سياه كالس استفاده كنـيـم. يـك روز مـن>بمانيم و از تخـتـه

ق مى�خريدم و يـك روز هـماى ناهار نان و قـاتـوفتم بـرمى�ر

فت. بد نيست بدانيد كه با يك شاهى (ستم مى�ردو
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ان مى�خريدم و با يك�شاهىن�هاى تهريك عدد نان مانند تافتو
دم.ده) تهيه مى�كرا�ارمينى پخته، پنير يا حلوق (سيب�زهم قاتو

ادن آن�ها، مسائل رياضى و فيزيك و شيمى ردر�ضمن خور
ديم.�سياه حل مى�كر>ى تختهرو

د وا ز كالس رِرَى دقع ظهر، آقاى امير�خـيـزيك روز مو
ه گفت: «من يك لقـمـه از نـاهـار شـمـابعد از كـسـب اجـاز

م!»ان ساعى مى�خوردانش�آموز
 ملى پـدر>سههاى جمعه و تعطيالت سـال، در مـدرروز

ديم كه بعد از امتحاناتار گذاشته بوديم و قرستم كار مى�كردو
انيم.شكى بخوان برويم و پزنهايى به تهر

گاه كار آينده و مشورت با اشخاص آ6ه. تحقيق دربار٣
ستم با پدر و خالـه�اش، مـن و دو١٣١٤داد�ماه ايل مراو

ستم بـهان آمديم. من و دود، به تهرن خانه�دار مسنى بـوكه ز
ستانشته�هاى تحصيلى آن در ميدان بهـاردانشگاه كه تمـام ر

داب دادند كـه زوديم. جواجعه كـرد، مرستان) بـو(باغ نگـار

اجعه كنيد. نمى�دانيد اين يكل شهريور مرآمده�ايد و بايد او
دم. در تحقيق كار آينده بوًلى دائمااى من چه گذشت. وماه بر

لق و اخالقُشكى هفت سال است. و خ پز>هفهميدم كه دور
فتم و فكرا در نظر گرد و امكانات و اتفاقات هفت سال رخو
ضشته و افتتاح مطب، فـرفقيت در ايـن ردم كه پس از موكر

اىده و برا بغل كـر مريضش ر>تمند بچهكنيم يك شخص ثـرو
شتناجعه كنند. من پس از معاينه و نوا به من مرمعالجه و مداو

ا كهى را كار خيرم؛ زيرانم از او حق ويزيت بگيرنسخه نمى�تو
ىاى! روزش كنم. ول بى�ارزفتن پوانجام داده�ام، نبايد با گر

ا پيـشاى معالجه و مداوا بر مريضـش ر>د فقير بچـهكه يك مر
م، بايدانم حق�ويزيت بگيره بر اين�كه نمى�تود، عالومن بياور

ا بدهم! از كجا!؟اده�اش را و حتى غذاى بچه و خانول دوپو
>شتهت از رد كه در مدت يك�ماه پس از تفكر و مـشـوراين بو

ف شدم.شكى منصرپز
ديم.اجعه كـراى ثبت�نام به دانشگـاه مـرل شهريور بـراو

شت. من با دبـيـرشكى نـو پز>شتـها در رست من اسمـش ردو
درآقاى غفار بينش#پور ستان تمدن تبريز، سى دبيرادبيات فار

 تحصيل در>اى ادامهدم. ايشان بـرد كرخورحياط دانشگاه بـر
دانـىد بسيار بصير و كـارد. مران آمده بـو ادبيات به تهـر>شتهر

دم و گفـتـمقع، استمـداد كـرد. از ايشان پـس از ذكـر مـاوبو
ىكارـرُب و پ خو>شتهماييد كـه راى من تعيين بفـرا برشته�اى رر

>شتـهدند: «برو به رمـوم كند. ايشان فـرا گرباشد و سر بنـده ر
ر�كـار اسـت وُن و هم پ مـدر>شتـهفيزيك و شـيـمـى كـه هـم ر

 سنگينى است.»>شتهد و رطلب هم خيلى كم دارداو
دم. فيزيك و شيمى ثبت�نام كـر>شتـهمن همان روز در ر

 رياضى در>شتهد و با رى نبـول از فيزيك و شيمى خبرسال او
دم. در اين كالسمى تحصيل كركالسى به نام رياضيات عمو

ستان�ها جـمـعم شهـرل و دودان او نفر از شاگـر٥٠د در حدو
 فيزيك و شيمى>شتـهدند و از اين عده، فقط هفت نفر به ربو
 رياضـى>شتهدند. بقيـه بـه رك تحصيل كـرفتند و دو نفـر تـرر
ازم تربيتى با احـرشته و علـوفتند. پس از سه سـال از ايـن رر

شته�هاى دانشگاه ليسانسيه شدم و ر>لى بين همهد�اومقام شاگر
اناواياى فرا با مزص ر، حكم مخصـو١٣١٧در شهريور�ماه 

م شهردم و عازسه�هاى تبريز دريافت كراى خدمت در مدربر
 كه٦١ >هشد فيزيك، شمارد به مجلـه رع شوجوتبريز شدم (ر

 كالس ثابت فيزيك>ه ادارًصاى از فعاليت�هايم و مخصومقدار
فعد و ر ساكن پيش آمده بو>س الكتريسيتهو اشكالى كه در در

شته�ام).ل نوّا، در آن�جا به�طور مفصآن ر
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