استاد دكتر حسابي افزون بر توجهي كه به درسهاي نظري داشتند و نگارش كتابهاي ديدگاني
فيزيكي ،نگرة كاهنربايي ،حالت جامد و ديدگاني كوانتيك از آن جملهاند به تهية آزمايشهاي جديد و
بهتر كردن آزمايش قبلي عالقة خاصي داشتند .يكي از موارد مثالزدني انجام آزمايش و تهية دستور
كار براي تيغههاي بلورين بود كه به كمك شادروان دكتر عرفاني كه استاد بلورشناسي در گروه
زمينشناسي بودند صورت گرفت و منظور از آن مطالعة سنگهاي مختلف و شناسايي بلورهاي
مختلف موجود در آنها به كمك يك مقطع ميكروسكوپي از آن سنگها بود كه به كمك
ميكروسكوپ پالريزان انجام ميگرفت .موضوع ديگري كه استاد دكتر حسابي به آن عالقه داشتند
تهية دستور كاري براي آشنا كردن دانشجويان با اصول عكاسي بود.
روانشاد آقاي محمدتقي فياض كه در گروه رياضي دانشكده بودند و به آقاي دكتر حسابي ارادت
خاصي داشتند گاهي به ديدن آقاي دكتر ميآمدند .آقاي فياض كه گويا در مقطعي در كارگاهي براي
تعمير تلويزيون كار ميكردند به عكاسي هم وارد بودند و در ساخت و تعمير وسايل آزمايشگاه گاهي
كمك ميكردند .آقاي دكتر حسابي كه از عالقة مرحوم فياض به عكاسي اطالع داشتند به ايشان

ل

پيشنهاد كردند كه دستور كاري براي آشنايي دانشجويان به عكاسي تهيه كنند .مرحوم فياض هم
پس از مدتي دستور كاري در هفت هشت صفحه بهطور خالصه ولي شامل اصول اولية عكاسي تهيه
كردند كه مواردي مثل اُبژكتيفهاي عكاسي و ميان بند و گشودگي عددي آنها و عمق ميدان و
ژرفي كانوني و مسائلي از اين نوع را در برداشت ولي گفتند كه در مورد استيگمومتر دوربين عكاسي
مطلبي پيدا نكردهاند.

استيگمومتر قسمتي از دوربين عكاسي است كه ناظر مثالً يك خط عمودي را دو تا ميبيند ولي با
گرداندن عدسي دوربين وقتي اين دو خط به هم منطبق شوند تصوير واضح و آمادة عكسبرداري
است .استاد دكتر حسابي از دستور كاري كه آقاي فياض تهيه كرده بودند بسيار تعريف كردند و
فرمودند بايد از استيگمومتر هم مطلب سادهاي متناسب با اين دستور كار پيدا كنيم .در آزمايشگاه
اپتيك يك دوربين عكاسي بسيار خوب اليكا وجود داشت و چون جزئيات استيگهومتر معلوم نشد
آقاي دكتر حسابي نامهاي به شركت اليكا نوشتند و در اين مورد از آنها پرسيدند .بعد از مدتي
جواب نامه آمد و آنها هم شايد نخواسته بودند جزئيات را بنويسند ولي از نظر احترام جواب نامه را
دادند و باز چيزي قابل توجهي به دست نيامد .اين بود كه استاد دكتر حسابي به آقاي فياض
فرمودند كه چارهاي نيست جز اين كه دوربين خودمان را باز كنيم و ببينيم استيگمومتر آن از چه
چه تشكيل شده است! يك روز آقاي فياض آمدند و با نظارت آقاي دكتر دوربين عكاسي را باز
كردند و تمام اجزاي آن را بيرون آوردند .من پيش خود فكر ميكردم كه ديگر اين دوربين بشو
نيست و حاال جواب صاحب جمع اموال دانشكده را چه بايد داد .چون آنها هر سال ميآمدند و
اموال دانشكده را با شماره و صورتي كه داشتند از من كه صاحب جمع وسايل آزمايشگاه بودم و
امضا داده بودم ميخواستند .اگر اين دوربين مثل اول نشود و مثل اول بسته نگردد من چه بگويم،
بگويم كه دوربين پس از يك عمل جراحي اضطراري از دنيا رفت! ولي به دست آقاي فياض و با
نظارت آقاي دكتر حسابي دوربين به همان ترتيبي كه باز شده بود در جهت عكس بسته شد و بهتر
از روز اولش هم كار ميكرد! نگراني موردي نداشت .معلوم شده بود كه در استيگمومتر يك آينة
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بازتاب دهنده و دو منشور كوچك روي هم قرار گرفته است كه هر منشور از شيء تصويري ميدهد
و با گرداندن عدسي دوربين وقتي اين دو تصوير روي هم قرار گيرند تصوير واضح است .خالصه
پس از اين همه ماجرا معلوم شده بود كه استيگمومتر دوربين عكاسي چگونه كار ميكند؟
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