
  
  
  
  
  
  

  مروارید کوچک بود  
  و ریزنقش بود  
  !نوشت و مشق نمی  

  
  بود و اش را وصله کرده خورده هاي سال تازه کفش  
  ها کرد به دنبال پروانه برهنه هلهله می پاي  
  گرفتشان و می  
  !سایید هاي نازکشان می اش را بر بال بسته ي انگشتان پینه و نرمه  

  
  !هاي او کوچک نگشتاز بس که دار قالی بزرگ بود و ا  

  
  و مادر بیمار بود  
  وجوي کار و پدر، در جست  
  !هاي قالی بسیار و نقش  

  
  ! هیچ مروارید درخشانی در صدف فقر و نادانی گرفتار نماند،مان ه امید روزي که در سرزمینب

  
  هامون سبطي



  
  

  ...شاید با خواندن این چند سطر حسابی از دست من عصبانی شوید، اما 
ي دبستانم، جناب آقاي مظلوم با منزل ما تماس گرفت و به   بود که مدیر مدرسه    1369سال  خرداد    

شادي نه تنهـا  . شده و بسیار ابراز لطف و محبت کردند مادرم گفت که مهدي در آزمون تیزهوشان قبول 
  .زد هاي بدنم موج می ها و اتم هاي بدنم، بلکه در تمام مولکول در سلول

ها هم از اتم؛ بنابراین مـا   است و مولکول شده  ها مولکول ساخته    توجه کنید که سلول خود از میلیون        
مولکـول آب یکـی از    . هـا بـا هـم متفـاوت اسـت           ي مولکـول    انـدازه . ایم  شده  از اتم و مولکول ساخته    

ها وجـود   سلولهاي دیگري در      مولکول. است  شده   از سه اتم تشکیل     هاست و کالً    ترین مولکول   کوچک
  .ها حدود یک میلیارد اتم دارند این مولکول. DNAنام مولکول  دارند به

  

تـر باشـد، آن    ي یک ماده بیش هاي سازنده  آیا این صحیح است که بگوییم هرچه تعداد مولکول :پرسش
  است؟ وجودآمده تري به ماده از تعداد اتم بیش

  

 چنـدین میلیـون    DNAها متفاوت است و مثالً یک مولکول          هاي مولکول    اتم  خیر، چون تعداد   :پاسخ
  .برابر مولکول آب است

  
  !این عادت معلمی هم دردسر داردها. واي چه اتفاقی افتاد؟ قرار بود خاطره بنویسم

م، چیزي گفتند که   نام رفتی   ولی وقتی براي ثبت   . خالصه از شنیدن خبر قبولی خیلی خوشحال شدم         
چند سال بعد خودم معلم شدم، در ! ها تعطیل هستند   گفتند که مدارس تیزهوشان پنجشنبه    . بال درآوردم 

بود که پیشنهاد  شدن من و برخی دوستانم نگذشته شش ماه از معلم  . یي خودمان یعنی علّامه حلّ      مدرسه
صـورت   درسه رفتن، بسیار بهتر بود و بدینها مدرسه باز باشد؛ زیرا براي ما، پنجشنبه م          کردیم پنجشنبه 

هـیچم عـذاب   . بـردن دیگـران را گـرفتیم    بودیم، جلوي لذت    ها لذت برده    ما که خود زمانی از پنجشنبه     
  !وجدان نداریم، همان موقع هم نداشتیم

آییـد چـه     تـا ببیـنم شـما کـه مـی     ،هاي من در مدارس تیزهوشان کـشور     این بود بخشی از فعالیت      
  !ها هم مدارس تیزهوشان را باز نگهدارید یا نه؟ به امید دیدار توانید جمعه یا میخواهیدکرد؛ آ

  
  مهدي هاشمي



  
  

یکی از مدیران شهرداري، جاروي رفتگري را به دسـت     : اگر یک روز از خانه بیرون بیایید و ببینید          
. هـاي ضـعیف اسـت    ي اتوبوس، خانم مسنی با چشم راننده. کند خیابان را جارو کند    می  گرفته و تالش  

طح آمـوزان کـه سـ      اسـت و یکـی از دانـش         تان پشت میزِ خانم یا آقاي مـدیر نشـسته           آبدارچی مدرسه 
فـروش، بهتـرین    میـوه . جاي معلم، معادالت ریاضـی را تـدریس کنـد          کند به   می  اي دارد، تالش    معمولی

توانـد   داده، حتماً مـی  را خوب انجام می) کشاورزي(کند چون کار خود  کشاورز روستا بوده که فکر می 
هـا را      سـاختمان  اند مدیریت   هنرمندان باتجربه هم ترجیح داده    . ي فروشندگی هم بهترین شود      در حرفه 

  ...گیرند  دست به
کس را در جایی که بـراي   اي خیالی که نخواسته هیچ انگیزي است از جامعه   این، یک کاریکاتور غم     

اي کـه در آن زنـدگی    رسد کسی این نـوع اداره را بـراي جامعـه    به نظر نمی. او مناسب است قرار دهد   
هـا در   قرار بگیرد و نیز کسانی را که بـا آن      هرکس حق دارد درست در جایگاه خویش        . کند بپسندد   می

  .هاي درستی بیابد ارتباط است در جایگاه
تـک مـا    تـک . مان به بهترین شکل رخ بدهد ي ما دوست داریم در سرزمین ست که همه    این، اتفاقی   

مان و سرجاي خودمان بـودن،   مان، شایسته بودن    مان هستیم و بودن     باید باور کنیم که جزئی از سرزمین      
هاي بدن، که حتی نبودنِ یکی  تک سلول براي پایداري و پیشرفت ایران عزیزمان حیاتی است، مثل تک         

  .برد دوتایشان هم سالمتی را زیر سؤال می
هاي اولِ  دهد و چه خوب است از همین قدم خوبی رخ می هاي درست، به چنین وضعیتی با آزمودن    

 را یاد دادن ها و با تمام توان آزمون فانه آزمودن آدمدرست فکرکردن، منص ورودمان به زندگی اجتماعی،     
 . بگیریم؛ نگاهمان به هدفمان باشد و با رعایت حقوق دیگران، براي رسیدن به حق خودمان تالش کنیم

  .باشد امیدوارم این کتاب، نقش کوچکی در قرارگرفتن هرکس در جاي درست خود داشته
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