
  که دیدم حسابی دکتر آقای جناب گرانقدر استاد مورد در را مطالبی هاسایت بعضی در باز اخیراً

  فکر  امبوده شاهد نزدیک از آنها از بعضی مورد در چون و بودند کرده عنوان را مطالبی دوستانی

  که دارند نظر اتفاق دوستان تمام ظاهراً که این ضمن باشد، الزم آنها مورد در توضیح شاید که کردم

 بودند پرکار بسیار و حرفکم بسیار مهربان، برخورد، خوش متین، ،موقر شخصیتی حسابی دکتر استاد

  تمام در نفر یک کردن افتخار برای آنها از یکی انجام که اندداده انجام را ارزشمندی بسیار کارهای و

  آقای به ندادن میدان و گیریگوشه در حسابی استاد که بود شده عنوان روی هر به .است کافی عمر

  زیادی احترام خمسوی دکتر استاد برای حسابی استاد که امبوده شاهد .اندبوده موثر خمسوی دکتر

  مطالعۀ در اگر که فرمودند من به بار یک حتی و کردندمی تائید را ایشان علمی مقام و بودند قائل

  مراجعه خمسوی دکتر به تردید بدون باشد کسی با مشورت به نیاز که کنم برخورد مشکلی به کتابی

  اپتیک  مورد در کتاب یک انتشار برای را مطالبی خمسوی دکتر آقای که فرمودندمی باز و .کنممی

  خمسوی دکتر آقای ظاهرا .بود نظیربی بودم دیده من که را هاییقسمت و بودند کرده آماده هندسی

 کردن فردا و امروز و تعلل با چون ولی دهندمی تهران دانشگاه چاپخانۀ به انتشار برای را مطالب آن

  سراغ وقت هیچ دیگر و شوندمی منصرف کتاب چاپ از و گیرندمی را ها یادداشت شوند می مواجه

  یادآور را دیگری نکتۀ خمسوی دکتر آقای به حسابی دکتر آقای اعتقاد از .روندنمی کتابی هیچ انتشار

  را امتحانی های ورقه و بودند داده انجام را اپتیک درس امتحان حسابی دکتر آقای بار یک .شوممی

  کنفرانسی در باید که آیدمی پیش ایشان برای علمی مسافرت یک گویا ناگهان ولی بودند، گرفته

  دانشجویان و بکشد درازا به مسافرت این است ممکن که بودند نگران چون و کردندمی شرکت

  تا گذاشتند خمسوی دکتر آقای اختیار در را خود امتحانی های ورقه شوند خود های نمره سرگردان

  دروس دفتر به ایشان طرف از را هانمره دانندمی صالح که ترتیب هر به تصحیح از پس ایشان

  .بودند دقیق و سنج نکته حرف، کم بسیار حسابی دکتر استاد .بدهند
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  جواب نتوانم من اگر دارد اهمیت که است سوال طزح :که فرمودندمی کالس سر بار یک ایشان 

  ها سال آن در ) پارسال همین که فرمودندمی باز و .داد خواهد را آن جواب نفر یک بدهم

  دیگر سال را آن باید شدمی رد درسی در دانشجویی اگر و بود سال سه کم دست فیزیک لیسانس

  پرسیدم او از و آمد دانشجویی .شود برگزار شفاهی صورت به امتحانات گرفتم تصمیم (بگیرد

  هم سر پشت کرد شروع و خواندیم نور تداخل به راجع امسال گفت او خواندیم؟ چه امسال

  هستی رد گفتم نیست، قضیه متوجه اصالً و کندمی قاطی را مطالب که دیدم .گفتن را مطالبی

  نور پراش به راجع گفت او .پرسیدم را سوال همان باز آمد، بعدی دانشجوی .بیا دیگر سال برو

  دیگر سال برو نیستی موضوع متوجه گفتم کردن، مخلوط هم به را مطالبی کرد شروع و خواندیم

  و دانندنمی چیزی بود معلوم که کردند عنوان را مطالبی و آمدند ایعده طور همین خالصه .بیا

  پایین را سرش دانشجو آن .پرسیدم را سوال همین باز و آمد دانشجویی که این تا .شدند رد همه

-می درست تو آفرین گفتم !خواندیم اپتیک امسال استاد :گفت کردن فکر کمی از پس و انداخت

 !هستی قبول برو گویی

  دکتر آقای و کردندنمی دریغ خود اطرافیان تحصیل ادامۀ برای کمکی هیچ از حسابی دکتر آقای

  انگلستان در تحصیالتشان تصادف علت به حمزه،که نیره خانم ،اهرابی دکتر آقای ،پورپرنیان

  زهرا خانم ،معینی صدیقه خانم ،زادهطالب خانم .اند جمله این از دیگر  بسیاری و ماند، ناتمام

  آقای اختیاری هایدرس که بودند ایشان ممتاز دانشجویان جمله از توسلی دکتر آقای و معینی

  با را خود لیسانس فوق جملگی و گرفتندمی رفتندنمی آنها طرف به دیگر دانشجویان که را دکتر

  قصد که بورس اتمام از پس .داشتم انگلستان در نیم و یکسال بورس من خود .اندگذرانده ایشان

 بودند من کارهای جریان در مکاتبه طریق از حسابی دکتر آقای چون داشتم را ایران به برگشتن

  به برو فرمودند و نوشتند بودند پاریس دانشگاه در اپتیک استاد که مارشال پرفسور برای اینامه

  از شما گفتندمی و نکردند موافقت انگلیس و ایران انجمن مقامات ولی بده ادامه خود  تحصیالت

  چنانچه و برگشتم من خالصه .بروید خواهید می جا هر بعد و برگردید همانجا به ایدآمده ایران

 !گرفت خود به دیگری صورت حکایت و شدم عیال و اهل گرفتار دانید و اُفتد
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  و نجوم رشتۀ در فرانسه در بعد که بودند دکتر آقای دانشجویان از هم طریان دکتر خانم سرکار

  آقای طرف از حسابی دکتر آقای دیدصالح با احتماالً مراجعت در و کردند تحصیل شناسی ستاره

  زیادی شنویحرف ایشان از و اندبوده حسابی دکتر آقای دانشجوی قبال باز که افشارکشی دکتر

  این در زیادی خدمات که شدند ژئوفیزیک موسسۀ در خورشید فیزیک رصدخانۀ سرپرست داشتند

 مورد خیلی هم طریان دکتر خانم .است ایشان زیبندۀ واقعاً ایران آفتاب بانوی لقب و کردند زمینه

  به حتی .بود زبانزد ایشان لهجۀ صراحت و گوییرك و بودند حسابی دکتر آقای عالقۀ و احترام

  یک بودند آمده ایران به حسابی دکتر آقای دعوت به مارشال پروفسور آقای وقتی که دارم خاطر

  امروزی طالقانی اهللآیت یا جمشید تخت خیابان در رستورانی به را ایشان حسابی دکتر آقای شب

  مارشال پروفسور و حسابی دکتر آقای اتفاق به وقتی .بیایید هم شما که گفتند من به و کردند دعوت

  که این منظور .بودند آنجا حسابی دکتر آقای دعوت به هم طریان دکتر خانم رفتیم رستوران آن به

  را طریان دکتر خانم حسابی، دکتر آقای ولی دانستندمی فرانسوی که من از غیر بودند، زیادی افراد

  حسابی دکتر ولی شد، شروع طالیی نوع از هم آن خاویار، غذای پیش با غذا البته .بودند داده ترجیح

  این از بعدها پنهان چه شما از ولی نخوردم، من خاص بوی دلیل به کردند تعارف من به چه هر

 !بودم داده دست از را استثنایی فرصت یک زیرا شدم پشیمان بسیار قضیه

  از که خاطراتی  جمله از و بودند زبانزد گفتار در صراحت به طریان دکتر خانم گفتم که طور همان

  به دیگر جاهای و پارس عالی مدرسه از دوستانی دالیلی به زمانی که است این یکی دارم ایشان

  دخالت کارها همۀ در داشت دوست ها آن از یکی که بودند شده آورده یا بودند آمده فیزیک گروه

  گروه عمومی  جلسه در ایشان باریک .کرد ایجاد فیزیک گروه در زیادی هایتشنج کار این و کند

  دکتر آقای وقتی باید چرا ندارند درس ای عده و است زیاد گروه علمی کادر تعداد که کردند عنوان

 خانم بارهیک .بودم من منظور که بدهد را ایشان های درس مربی یک اندشده نشستهباز حسابی

  هیچ و اندداده را اُپتیک درس هاسال مقبلی آقای است درست که گفتند پرخاش با طریان دکتر

  این کماکان ایشان که است این اندبوده راضی هم دانشجویان و است نبوده هم حدیثی و حرف

  شدم بازنشسته که زمانی تا من آن از بعد و !بعدی موضوع سرِ برویم حال داد، خواهند را درس

  و دادندمی درس را کاهنربایی نگرۀ هم  برکشلی دکتر استاد و کردم تدریس را دیدگانی فیزیک

 .نداشت ادعایی و نزد موضوع این از حرفی کسی دیگر
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  طریانخانم دکتر 

  خانۀ در که موقعی حتی و کردندمی یاد نیکی به حسابی دکتر آقای از همیشه طریان دکتر خانم

  دکتر آقای از خیری ذکر من دیدن با گرفته گچ پای با بودم رفته ایشان دیدار به و بودند سالمندان

 .آوردند میان به حسابی

  گلشنی مهدی دکتر آقای جناب ارجمند استاد حسابی دکتر آقای برجستۀ دانشجویان از دیگر یکی

  ایشان خدمت به و ایمشده مواجه ایشان با وقت هر و معاصرند فیزیک مفاخر از یکی که هستند

  دکتر آقای با چون من .است بوده میان در حسابی دکتر آقای هایویژگی و محاسن ذکر ایمرفته

-می گوش دکتر آقای هایدرس به ایعالقه چه با ایشان که دیدممی امبوده همکالس گلشنی

  فهمیدندمی کامالً را ایشان توسط شده عرضه مطالب که بودند کالس در کسی تنها شاید و دهند

 استفاده و خواندن قابل خیلی هم شدهاستنسیل جزوۀ و نداشت وجود کتابی موقع آن در چون و

 که هاهمکالسی بعضی و پرسیدندمی گلشنی دکتر آقای از را خود اشکاالت هاهمکالسی نبود،

  نبودند، بیشتر تاییچند حاال برعکس که کالس، دختر دانشجویان از یکی به کردندمی شیطنت

  بپرسید و بروید شما کشیم،می خجالت ایمکرده سوال خیلی گلشنی آقای از چون ما گفتندمی

  و رفتندمی گلشنی آقای پیش ماجرا از اطالع بدون هم خانم دختر آن .است چگونه مطلب فالن

 در کنند نگاه خانم دختر آن صورت به که این بدون هم گلشنی دکتر آقای .پرسیدندمی را مطلب

  دور ایفاصله در دوستان و دادندمی را پرسش جواب کردندمی نگاه سقف به و دیوار به که حالی

 !خندیدندمی وقع ما به و ایستادندمی
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 و دکتر حسابی عبدالسالمدکتر 
 دانشگاه تهران

 مجموعۀ شخصی ناصر مقبلی: عکس از

    بسیاری و ارفعی دکتر اردالن، دکتر منصوری، دکتر ،گلشنی دکتر آقای که اندمدعی دوستانی

  توانمی کههمچنان دارد؟ تردید این در کسی چه خوب بسیار هستند، خوبی هایفیزیکدان دیگر،

  چون است خوبی فیزیکدان نیوتون به نسبت هم فیزیک دوم سال دانشجوی یک که کرد ادعا

  غیرخطی اُپتیک و لیزر و نیمرساناها فیزیک پالسما، فیزیک جامد، حالت فیزیک از نیوتون مثالً

 موارد این از چیزی است ممکن فیزیک دوم سال دانشجوی یک که حالی در دانستنمی چیزی

  چون افزایدمی او بزرگی بر برعکس یا کندمی کم چیزی نیوتون عظمت و اهمیت از این آیا .بداند

  قول به و رسیدنمی خود امروز جایگاه به فیزیک نبود او امثال و او دستاوردهای و ها تالش اگر

  که است روزگاری سر بر بحث .ایمایستاده هاغول شانۀ در چون هستیم اینجا در ما نیوتون خود

  به مردمان که اندداده انجام را ارزنده خدمات و بزرگ کارهای این زمانی در حسابی دکتر آقای

  ایساله هفت شش هایبچه جای به و کردندمی آمد و رفت دُرُشکه با المبِرگینی اتومبیل جای

  و خرما هسته با سنین این در ما کنندمی بازی رایانه قولی به یا کامپیوتر و موبایل با امروزه که

  زمان آن امر مسئولین به بشود باالخره که بود الزم وقت مدتی و کردیممی بازی هلو هسته

   !است شیمی مثل چیزی هم فیزیک که قبوالند

 1391 ماه آذر مقبلی، ناصر
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