كارهايي كه امروزه براي تايپ كردن حروف و رسم شكلهاي هر چه قدر پيچيده به كمك
دگمههاي جلوي يك رايانة كوچك انجام ميگيرد ،قبالً توسط حروف چيني كتابها در فضايي
بزرگ در جلوي يك گارسه كه جعبهاي خانهخانه بود انجام ميگرفت .حروف سربي به ترتيبي
خاص در اين خانهها قرار داشتند و حروفچين كه نگاهش فقط روي كاغذ نوشته شده در روبهروي
خود بود اين حروف سربي را با مهارت خاصي روي ظرف فلزي خاصي به نام ورساد پهلوي هم قرار
ميداد و وقتي صفحه مطابق نوشته كامل ميشد آن را روي سيني فلزي بزرگ ديگري به نام رانگا
ميگذاشت و براي غلطگيري از آن نمونه ميگرفت .رسم شكلها هم حكايت خودش را داشت،
قلمهاي فلزي باريك ،مركب چين و خطكشهايي كه هنرشان اين بود كه مركب را با اندكي بي
توجهي به زير خطكش پهن كنند! با چنين شرايطي چهار كتاب مربوط به جناب آقاي دكتر حسابي

كه بيشتر در مقطع ليسانس مورد استفاده قرار ميگرفتند به قول معروف به زيور طبع آراسته
شدهاند .استاد دكتر حسابي خيلي هم اصرار داشتند كه شكلهاي توسط خود ما كشيده شوند و از
كتابهاي خارجي استفاده نشود .تا جايي كه به ياد دارم فقط شكلهاي مربوط به مارپيچ كرنو كه
در پراش فرنل مورد استفاده قرار مي گرفت از كتاب بٌروها گرفته شده است و همچنين چند عكس
كه ميبايد گراور ميشد و چارة ديگري نداشت .شكلها بيشتر توسط من و تعدادي هم با كمك
دوستان ديگري به خصوص سركار خانم صديقة معيني براي كتاب ديدگاني كوانتيك كشيده ميشد

و چون خط التين جناب آقاي دكتر حسابي خيلي خوب بود اغلب خارجنويسي شكلها در تمام
كتابها توسط خود ايشان نوشته شده است.

در كتاب فيزيك حالت جامد كه در سال  1348توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است
شكلي در بين صفحههاي  128و  129قرار دارد كه مربوط به زنارهاي بريلوئن است كه شكل
پيچيدهاي است و با امكانات آن موقع و حكايتي كه گذشت رسم آن بسيار مشكل بود .من اين
شكل را از روي شكل مدادي كه جناب آقاي دكتر حسابي كشيده بودند كشيدم و خدمت ايشان

بردم .ايشان با دقت نگاهي كردند و فرمودند خيلي خوب است ولي آقاي مقبلي اين دو خط كه
بايد برهم عمود باشند برهم عمودند؟ عرض كردم كه بلي با گونيا و نقاله امتحان كردهام در
نتيجه بايد عمود باشند .فرمودند آنها را بياوريد تا امتحان كنيم .گونيا و نقاله را آوردم گذاشتيم
ديدم كه حق با آقاي دكتر است آنها عمود نيستند .خالصه روز از نو روزي از نو شكل را پس از
چند روز كشيدم و مجدداً خدمت ايشان بردم .ايشان فرمودند كه خيلي خوب شد ولي آقاي مقبلي
اين دو خط آيا واقعاً موازياند؟ با بررسيهاي دقيق معلوم شد كه باز هم حق به جانب آقاي دكتر
است .ولي آقاي دكتر كه خودشان براي من ناراحت شده بودند و شايد هم متوجه رنگ پريدگي
صورت من شده بودند! فرمودند كه اين بار خودم اين شكل را ميكشم .شكل مدادي را با خود
بردند و پس از چند روز شكلي را كه در زير مالحظه ميكنيد به دانشكده آورند و هنوز هم براي
من اين معما باقي است كه آقاي دكتر كه براي خواندن يك مطلب يا يك كتاب آن را ميبايد
در چند سانتيمتري چشم خود قرار دهند تا آن را خوب ببينند چگونه اين شكل را با اين دقت و
تميزي كشيدهاند!
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