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)١٠شى (يادهاى آموز

پرويز شهريارى ●

. به�ياد دارم، در دبيرستان فيروزبهرام١
هندسه درس مى�دادم. مدير مدرسه، در كار
مديريت آدم كاركشته�اى بود. گمانم آخرهاى

١٣٤٠ يا نخستـيـن سـال�هـاى ٣٠سال�هـاى 
هـمسـهـراب خورشـيـدى، بـرادر كـوچـكـم 

شاگرد همان دبيرسـتـان بـود. بـرادر ديـگـرم
، در دانشكـده�ى افـسـرى در رشـتـه�ىهرمـز

مهندسى دانشكده�ى فنى را به پايان رسـانـده
بود و اينك افسر ارتش بود و در آذربـايـجـان
خدمت مى�كرد. من كه برادر بزرگ�تر بودم،
در دبيرسـتـان�هـا و از جـمـلـه در دبـيـرسـتـان
فـيـروزبـهـرام درس مـى�دادم. كــالس�هــاى
متعددى داشتم؛ از جمله هنـدسـه�ى كـالس

هشتم و كالس دهم.
نيمى از وقت خود يا بيـشـتـر را بـه درس
هندسه مى�پرداختم و بقيه را با دانـش�آمـوزان
صـحـبـت مـى�كـردم. بـدون ايـن�كـه از قـبــل
تصميمى گرفته باشم، صحبـت�هـاى مـن در
اين�باره بودند: ريشه�هاى هـنـدسـه و ايـن�كـه
يونانـى�هـاى قـبـل از مـيـالد تـا سـال چـهـارم

ميالدى، تا چه اندازه روى هندسه كار كـرده
بودند. يونان با نظام بـردگـى اداره مـى�شـد و
همه�ى كارهاى عملى و كاربردى به عهـده�ى
برده�ها بود كه چندان اطالعى از آن�ها نداريم.
ولى هندسه را كه شامل همه�ى انواع رياضـى
مى�شد، به�خوبى پيش مى�بردند. افالطون،

 آكادمى خود نوشته بـود: «هـركـسِبر سـر�در
هندسه نمى�داند وارد نشود.» يونانيان باستان
هندسه را تا درون هندسه�ى عالى پيـش بـرده

بودند.
 سده پيـش از٣ كه در حـدود ارشميـدس

ميالد زندگى مى�كرد، يكى از استثناها به�شمار
مى�رود. او هم برده�اى آزاد شـده بـود، ولـى
بـه�جـز ريـاضـيـات، بـه�كـارهـاى ديـگـر هــم
مى�پرداخت. از او ياد مى�كنند كه مى�گفت:
«يك جايى به من بدهيد كه از آن�جا بتوانم زمين
را تكان بدهم.» ارشميدس خيلى كارها انجام
داد. او قـايـق�هـا و كـشـتـى�هـاى رومـى را بـا
هدايت سنگ�ها به سمـت آن�هـا فـرارى داد.
كتاب�هاى زيادى هم دربـاره�ى ريـاضـيـات و

فيزيك نوشت و سر آخر به�دست يك سـربـاز
رومى كشته شد.

 نام ببريم كهاقليدسهم�چنين مى�توانيم از 
كار مربوط به هندسه و حساب را، كه الـبـتـه
ناتمام ماند، بررسى و در آن اصل موضوع�ها

 كهبطلميوسو قضيه�ها را تنظيم كرد. جواب 
فرمـانـده مـصـر بـود و پـرسـيـده بـود: آيـا راه
ساده�ترى براى بيان هندسه نيست، پاسخ داده
بـود: «هـيـچ راه ديــگــرى وجــود نــدارد.»

گوس،بويـوىهندسه�ى اقلـيـدسـى تـا زمـان 
تازه�اى را بـنـيـان كه هنـدسـه�ىلباچوفـسـكـى

گذاشتند، به�صورت خود باقى بود.
❐

به دبيرستان فيروزبهرام برگرديم و آن�چه
را كه در كالس انـجـام دادم، پـى بـگـيـريـم.
كالس هشتم گوشـه�ى حـيـاط قـرار داشـت.
روزها برق نداشت و گرما هم با يك بخـارى
چوبى بود. اين بخارى دود مـى�كـرد و تـمـام
هواى اتاق را دود مى�گرفت. بچه�ها هـم كـه
تعدادشان زياد بود نمى�توانستند مطالب روى
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تخته�سياه را ببينـنـد،مـن تـالش مـى�كـردم بـا
صحبت�هاى خـود و يـارى گـرفـتـن از سـايـر
شاگـردان، آن�چـه را كـه الزم بـود، بـه آن�هـا
بفهمانم كه ناگهان در اتاق باز شد و شاگردى

تش را روى دوش انداخته بودُبه داخل آمد. ك
و پاهايش را به زمين مى�كشيد. من به جلوى
hاو رفـتـم و گـفـتـم: آقـازاده حـاال تـشــريــ
مى�آورند؟ او بى�معطلى رويش را برگرداند و
گفت: اگر نمى�خواهيد برمى�گردم. از كالس
بيرون رفت و مـا را هـم�چـنـان بـه حـال خـود

گذاشت.
زنگ تفريح يك�ربع ساعت بود. مـن از
كالس بيرون آمدم. در حياط مدرسه، مدتى
اين طرف�وآن�طرف گشتم تا سرانجام پيدايش
كردم پيش او رفتم و گفتم: نمره�ى اخالقت
كه صفر است. البته من به نمره�ى اخـالقـت
كار ندارم، چـون دسـت مـن نـيـسـت، ولـى
تالش كن هنـدسـه را يـاد بـگـيـرى، نـمـره�ى
هندسه�ات را مى�دهم. اين شاگرد به�طور كلى
درس�خوان نبود. من هم اميد نداشتـم او بـه

درس خواندن رو آورد.
امتحان آخر سال رسـيـد. چـون كـالس
هشتم داشتم، طرح پرسش�هاى امتحان را به
ديگران وا�گذاشتم تا تـحـت تـأثـيـر آن�چـه در
كالس گفته�ام، قرار نگيرم. امتحان تمام شد
و من ورقه�ها را جمع كردم و به منزل رفتم.
بعد از تصحيح ورقه�ها، آن�ها را بـه مـدرسـه
سپردم. بعد از امتحـان، شـوراى مـعـلـم�هـا
بود. من در شورا شركت كردم. بحث بر سر
كسانى بود كه نمره كم داشتند. جلسه تـمـام
شد، ولى هيچ صحبتى دربـاره�ى فـرد مـورد
نظر من نشد. وضع او را پرسيـدم، گـفـتـنـد
رفوزه شده است. خواستم نمره�هايش را بـه

١٠من نشان دهند. معلوم شد هم معدلش از 
كم�تر و هم تـعـداد تـجـديـدى�هـايـش از حـد
معمول  بيش�تر شده است. يكى از درس�ها
را با نيم نمره كم�تر، تجديد شده بود و نمره�ى

 بود. از معلم مربوط بـه٥٫٣هندسه�اش هم 
نمره را به او بدهد٥٫٠آن درس خواستم، اين 

تا تعداد تجديـدى�هـايـش بـه روال مـطـلـوب
برسد. ولى او هم قبول نكرد و گفت: شاگرد
خوبى نيست و من هيچ كمكى به او نمى�كنم.
من ورقه هندسه�ى او را خواستم. ورقه

 بود. حساب كردم٥٫٣را آوردند. نمره�اش 
چه�قدر مى�خواهد تا هم يك تجديدى او كـم

 باالتر برود.نمـره١٠شود و هم معدلـش از 
را بـه�حـد الزم رسـانـدم و بـاالى نـمـره هــم
نوشتم: با مسئوليت خودم. معلـم�هـا در آن
زمان اين اختيار را داشتند و اين در بسـيـارى
موارد مى�توانست به شاگردان كمك برساند.
مى�خواستم به خانه برگردم، ديدم اين جوان
در راهروى پشت دفتـر، ايـسـتـاده و نـگـران
سرنوشت خود است. با من كارى نداشت.
گمان مى�كرد اگر من ضررى به او نـرسـانـده

باشم، بى�ترديد هوادارش هم نيستم.
من به منزل رفتم منزل ما در خيابان ويال
و اجاره�اى بود. هـمـان�جـايـى كـه مـأمـوران
شهربانى آمدند با به�هم ريختن وسيله�ها، مرا
هم بردند… نهارى را كـه مـادرم آمـاده كـرده
بود، خوردم و با تكيـه بـه رخـت�خـوابـى كـه
مادرم جمع كرده بود، به استراحت پرداختم.
ناگهان زنگ در به�صدا درآمد. مـادرم رفـت
در را باز كند. برگشت و به من گفت: پسرى
در حال گريه منتظر توست. گفتم مى�تـوانـد
بيايد تو. اتاق مهمان�خانه را باز كردم و منتظر
او ماندم. ديدم همان پـسـر اسـت. در حـال
گريه، تنها يك جمله به من گفت: آقـا، مـن
حاضـرم هـمـه�ى درس�هـاى تـجـديـدى�ام را
بخوانم. حتى هندسه را. به او پاسخ دادم من
يارى�ات مى�كنم، بيا اين�جا و پيش من درس

بخوان.
معلوم شد دفتردار مدرسه همه�ى آن�چـه
را كه پيش آمده بود، بـرايـش تـعـريـh كـرده
است. ايـن پـسـر فـهـمـيـده بـود، تـنـهـا مـن
توانسته�ام او را از وضع ناهنجارى كه گرفتار

روز و٣شـده بـود، نـجـات دهـم هـفـتــه�اى 
بعدازظهرها با او كار مى�كردم هم هنـدسـه و
هم همه�ى درس�هاى تجديدى او را. راستش
اين است كه در بعضى درس�ها مثل ادبيات و
زبان عربى، خودم هم چيزهايى ياد گرفتم.
اين جوان در امتحان شهريور قبول شد و
به كالس باالتـر رفـت. مـن تـا كـالس دهـم
مراقب او بودم كه هرسال قبول شـود. از آن
به بعد، ديگر نمى�دانم چه شد و به كجا رفت.

تا امروز از او خبرى ندارم.
❐

. در همان دوران كه از برادرانم هرمز٢
و سهراب هم صحبت كـردم، حـادثـه�هـايـى
پيش آمـد كـه مـرا نـسـبـت بـه ايـن دو بـرادرم
شرمنده كرد. ممكـن اسـت انـدكـى تـفـاوت
زمانى باشد، ولى به�هرحـال مـايـلـم ايـن دو

حادثه را بيان كنم.
سال از من كـوچـك�تـر٣هرمـز نـزديـك 

است. آدمى بسيار فهيم هميشه يار و ياور من
بوده است. گمانم وقتى كه در اروميـه بـود،
چند نفر از خانواده و از جمله من را به آن�جـا
دعوت كرد. او تنها زندگى مـى�كـرد. از مـا
خواسته بود چند روزى به ديدارش بـرويـم.
پول رفت�وبرگشت را هم برايمـان فـرسـتـاده
بود. آن�روزها هواپيما نبود، يعنى براى رفتن
به اروميه، ناچار بايد با اتوبوس مى�رفتـيـم.
من نمى�دانم چه پيش آمده بود كه ناچار شدم
رفتن خود را لغو كنم و پسرخواهرم را كه در
آن زمان كوچك بود، به�جاى خود بفرستم.
گمانـم آن روزهـا پـنـج شـش سـال داشـت.

 بود. اين�ها به اروميه رفتنـدداريـوشاسمش 
و نـزد بـرادرم بـودنـد. بـرادرم در آن زمـان و
بعدها، بارها از من گله كـرد كـه چـرا خـودم

نرفتم و من خجلت�زده شدم.
هرمز در همان�جا بود كه بازداشت شد.

او را به تهـران١٣٤٤گمان مى�كنـم در سـال 
آوردند و در زنـدان قـزل�قـلـعـه، در انـتـهـاى
خيابان اميرآباد كه امروز خراب شده اسـت،
زندانى�اش كردند. تمام خانواده به ديـدار او
رفتيم، ولى مسئول زندان به من  اجازه نـداد
و گفت، تو خودت در اين�جا زندانى بوده�اى
و حاال نمى�توانى برادرت را ببينى. بقيه رفتند

و برگشتند و آن�روز هم گذشت.
بعدها برادرم به چهارسال زندان محكوم
شد و از وقتى كه بيرون آمد، مدتى اين�جـا و
آن�جا كار مى�كرد، بدون سـابـقـه يـا نـيـاز بـه
داشتن وسيله�هاى كارى. او از دستمزد خود
به�طور دائم به ما يعـنـى خـانـواده�اش كـمـك
مى�كرد، بى�آن�كه يادداشت كند و يا حسـاب

نگه دارد.
اكنون هم كه تنها زندگى مى�كند، همان
روحيه�ى بخشندگى را نـگـه داشـتـه اسـت و
هـمـيـشـه بـه بـرادر ديــگــرمــان ســهــراب و

پسرخواهرمان داريوش يارى مى�رساند.
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