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ِ
خوش  25آذرماه  88س��وار بر
وقتي در آن صبح آفتابي و
خودرويي ،از كرمان به راه افتاديم ،از كوه و در و دش��ت گذر
كرديم و گردنهي خانهس��رخ را كه سالهاست از زنگ قافلهها
خالي ش��ده است ،پشت سر گذاشتيم؛ به آرامي از كنار دامنهي
خوابآلودهي كوهپنج عبور كرديم و به مبادي ش��هر سيرجان
رسيديم .از س��هراهي اول كه پيچيديم سمت راست ناگهان با
ديدن تابلو ادارهي آموزشوپرورش شهرس��تان س��يرجان ،به
ناگهان ناخواس��ته و بياختيار در احساس��ي غريب فرو رفتم؛
گويي قرنهاس��ت در زمان س��فر كردهام و اكنون به س��يارهاي
دوردست ،اما آشنا وارد شدهام.
خودرو متوقف ش��د و ما سرنشينان ،كه به بازديد نحوهي
توزيع مجالت آموزشي رشد و ارتباط و گفتوگو با مخاطبانمان
در ادامهي سفرهاي استاني ،راهي استان كرمان شده بوديم ،پاي
به زمين گذاش��تيم .هنوز چند گامي فراتر برنداش��ته بوديم كه
مردي س��پيدموي و موقّر را ديديم به اس��تقبالمان ميآيد .پس
از س�لامها ،و تعارفهاي معم��ول ،رييس گروه ،رو به آن مرد
موس��پيد در حالي كه دستش را به نشانهي معرفي به سوي من
دراز كرده بود ،نام مرا بر زبان راند .مرد س��پيدموي با لبخندي
مهربان ،سر به زير و آهسته رو به من نجوا كرد كه« :ميشناسم!
ايشان معلم ما بودهاند».
به چش��مانش نگاه كردم .در زير برف حاصل از گذر زمان
خيلي زود آن نوجوان پر ش��ور را ش��ناختم .اما آن برف مرا به
گذش��تهاي دور فرا خواند ،به زماني بس��يار دور ،به نقطهاي در
جواني من و نوجواني او .پرس��يدم« :بيست سالي شيرين از آن
ي س��الي
روزگار ميگذرد ،مگر نه؟» .با لبخند پاس��خ داد« :س�� 
شيرين از آن روزها ميگذرد»!
ي��ادم آمد ،گوي��ي همين ديروز بود .دبيرس��تان ابنس��ينا
يكي از دو دبيرس��تان ش��هر بود و آن تختهي س��ياه كالس در
زير س��قفهاي گنبدي كاهگلي به حوض رنگ ميمانس��ت
با گچهاي��ي از رنگهاي مختلف در پاش��ويهاش .اين حوض
رنگارنگ هر روز به رنگي درميآمد .يك روز نوبت ميرسيد به

بساك و تكوين دانههاي گردهي زرد در كنار كاسبرگهاي سبز
و گلبرگهاي گلبهي و ديگر روز به گويچههاي سرخ خوني
در كنار رشتههاي زرد و سفيد بافت همبند .به جز كاغذ و قلم،
گچهاي سفيد و رنگي تنها ابزارهاي آموزشي و كمكآموزشي
ما بودند كه تنوع رنگ ،تنها تفاوتشان بود.
يادم آمد ،روزي از آن روزها در ميانهي درس ،دانشآموزي
س��ؤالي س��اده ولي عجيب مطرح كرد .او پس از مش��اهدهي
تصويري از س��لول در كتاب درس��ي ،ناگهان آهسته غريد كه
حاال از كجا معلوم كه اين ش��كلها راس��ت و درس��ت باشد؟
البته ،بگذاريد همينجا اقرار كنم كه در آن لحظه گرچه همهي
ِ
اندك معلميام را به كار گرفته بودم،
اس��تعدادها و تجربههاي
اما از ش��ما چه پنهان ،نتوانستم نو ِع پرس��ش اين دانشآموز را
تشخيص دهم؛ ندانستم از سر كنجكاوي است كه ميپرسد يا
ِ
معروف آن روزها ،ب��راي ايجاد تنوع! در آن لحظه اما،
ب��ه قول
تنها چيزي كه به نظرم رس��يد ،آن داس��تان معروف بود :كسي
در پاسخ به كسي ديگر كه در جستوجوي مركز كرهي زمين
بود ،گفت :مركز كرهي زمين درست همين جايي است كه ميخ
طويلهي االغ من در زمين فرو رفته است .قبول نداري خودت
اندازه بگير.
اما ما ميكروس��كوپ نداشتيم كه سلولها را با آن ببينيم و
خودم��ان اندازه بگيريم .نه! صبر كني��د؛ يادم آمد :به جز كاغذ،
گچرنگي ،يك ميكروسكوپ يكچشمي قديمي هم در
قلم و ِ
مدرسه داشتيم كه هميشه درون قفسهي اتاقي كه روي كاغذي
در كنار در ورودياش نوشته بودند «آزمايشگاه» ،در خواب بود.
كسي س��راغش را نميگرفت ،مگر تازهواردي كه خبر نداشت
خراب اس��ت اين ابزار درش��تنمايي و جستوجو در جهان
ناپيدا.
در آن لحظه به سرم زد كه نزد دانشآموزان پيشنهادي مطرح
كنم .بدانان گفتم حاال كه ميكروسكوپ نداريم تا با آن سلولها
را ببينيم ،بياييد خودمان يك ميكروسكوپ بسازيم و وسيلهاي
براي درش��تتر نشان دادن اشيا درس��ت كنيم .به اندازهاي كه
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دانشآموز سيرجاني الزم بود ،از بقالي روبهروي خانه خريداري
كرده بود :تع��دادي قوطي كبريت كه آنها را از چوب كبريت
خالي كرده بود ،نوارچسب ،تعدادي تيغ .مقداري طلق بيرنگ
و ش��فاف ،يك عدد پياز و چندين برگ هاگينهدار سرخس هم
آماده داشت.
ب��اري ،آن روز معلمان��ي كه همگي زيستشناس��ي را در
دانش��گاه خوانده و البد بارها با ميكروسكوپهاي دانشگاهي
سلول را مشاهده كرده بودند ،شگفتزده با يك قوطي كبريت
خالي به مشاهدهي سلول پياز و هاگ سرخس پرداختند .همان
كارس��تاني كه آن دانشآموزان سيرجاني دهها سال پيش در آن
روز زيباي پاييزي كردند!4
ي��ادم آمد آن روزه��اي زيباي پايان اس��فندماه هم! همراه
ب��ا دانشآموزانمان به س��فري علمي رفته بودي��م به ناحيهي
گرمس��يري جنوب آن شهرس��تان ،نزديك حاجيآباد .جوانانه
ش خوش
در جس��توجوي گياهان نو ُرستهي اس��فندماه خو 
و گلچين گلچين تا نزديكيهاي خيمه و خرگاه چادرنش��ينان
رفتيم .پيش كه ميرفتيم ،از زير هر بوته خرگوشي ،خارپشتي،
كبكي ،تيهويي يا سوسماري هراسان به ديگر سو ميگريخت و
گورخرهاي آس��يايي گله گله از دور در حركت بودند .پيرزني
چادرنشين كه در آستانهي چادر ايلياتي ايستاده بود ،با مشاهدهي
ِ
صرف درآوردن ريشهي
نسل جوان و نوجوان كه وقت خود را
نمونههاي گياهي از درون خاك ميكردند با دست مساحتي به
اندازهي تقريبي يك مترمربع روي زمين رسم كرد و به گويش
عشايري خود به ما گفت« :دست نگهداريد .يكماه بعد بياييد.
م��ن از اين اندازه از همي��ن زمين ،يك بغل گل برايتان خواهم
چيد كه در آن از هيچ نوع ُگلي دوتا نباش��د .ميترس��م بچهاي
نس��ل گياهي را براندازد» .ش��گفتا! او كه فقط در دامان طبيعت
درس آموخته بود ،س��الها پيش از برگزاري كنفرانس زمين در
ريودوژانيروي برزيل ،5تنوع زيس��تي ،6غناي گونهاي ،7فراواني
نس��بي گونهها 8و لزوم حفاظت از آنها را به زباني س��اده بيان
ميكرد! ميانديشيدم با خود :اكنون از آن تنوع زيستي چه مانده
است پايدار؟
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حداقل هس��تهي س��لول را به ما نش��ان دهد .مطرح كردن اين
پيشنهاد ش��د مثل انداختن كبريتي در انبار جاز .1نه ،بهتر است
بگويم ،مثل آتشفشاني شد كه ناگهان فوران ميكند .كالس شد
صحن��هي آن چيزي كه امروزه به آن ميگويند «بارش مغزي:»2
با يك ذرهبين بزرگ ميشود؟ با دو تا ذرهبين كه حتم ًا ميشود!
چطور اس��ت دنبال س��لولي بگرديم كه بزرگ باش��د .راستي،
تخممرغ چطور است3؟...
عجلهاي در كار نبود .قرار گذاشتيم هفتهي آينده در همان
زنگ هر كس روي آنچه به نظرش خواهد رسيد ،بيشتر فكر
كند يا اگر توانست ،وسيلهاي ابتكاري طراحي يا اجرا كند و به
كالس بياورد.
به هفته نكش��يد .سه روز بعد اما ،آنچه ميديدم به معجزه
ميمانست .يكي از دانشآموزان طرحي از وسيلهاي بسيار ساده،
ام��ا كارآمد با خود به كالس آورده بود .پرس��يدم« :اما قرارمان
هفتهي آين��ده بود ،چرا عجل ه كردي؟ مگر گوش نميدادي در
آن موقع كه ميگفتم»؟ كه گفت« :چرا ،گوش ميدادم ،اما صبر
نميتوانس��تم بكنم .پريشب و ديشب در مجموع چهار ساعت
هم نخوابيدم .وسوس��هي ساختن ميكروسكوپ دست از سرم
برنميداشت ،آقا»! و شگفتا او همان بود كه در خواندن و حفظ
كردن مطالب شيرين زيستشناسي چندان خود را عالقهمند و
كوش��ا نشان نميداد .وسوس��هي او اين انديشه را در من ايجاد
كرد كه آموختن نظري و آموختن عملي باهم فرق دارند ،گويي
از جنس هم نيس��تند و رويكرده��ا و راهكار متفاوت دارند .به
گونهاي كه اين دو را نبايد با هم مقايسه كرد.
باري ،وسيلهي بسيار ساده و ابتكاري اين دانشآموز متوسط
را سالها بعد ،در حضور جمعي بزرگ از دبيران زيستشناسي
كشور كه براي گذراندن دورهاي كارآموزي در تهران جمع شده
بودند ،رونمايي و بر مال كرديم .خوب به ياد دارم در آن روز گرم
تابستاني در نزد ايشان به ضرورت نشان دادن دانههاي گردهي
س��رخس به دانشآموزان تأكيد ميكردم .از پيش ميدانستم كه
بس��ياري از ميان جمع برخواهند خاست كه ما ميكروسكوپ
از كجا بياوريم؟ در مدرس��هي ما ميكروس��كوپ وجود ندارد،
يا خراب اس��ت ،و من چون بازيگ��ري در ميان جمع خود را
متعجب و پش��يمان از پيشنهاد جسورانهام نشان دادم .جمعيت
از مشاهدهي اين حالت پشيماني به وجد آمد و هركس سخني
از كمبود امكانات آموزشي و كمكآموزشي در مدرسهي خود
گفت .چارهاي نبود ،جز شنيدن همهي آنها .اما اين معلم حقير
كه در آن لحظه به هدفي ،به بازيگري روي آورده بود ،در شب
قبل از آن وسايلي را كه براي ساختن ميكروسكوپ ابداعي آن
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آن مرد سپيد موي مرا به نام صدا كرد .ناگهان به خود آمدم
و از دريايي كه داشت مرا در خود غرق و از جمع دور ميكرد،
پاي بيرون گذاش��تم .خوش��بختانه ،هنوز در محوطهي ادارهي
آموزشوپرورش سيرجان ايستاده بوديم و ثانيهاي بيش نگذشته
بود .من كه هميشه از آن ميترسيدم به سرنوشت آن دوست سرد
و گرم چشيدهاي دچار شوم كه هر وقت احوالش را ميپرسي،
بيدرنگ روي يكي از چند فايل خاطرهي درون ذهنش كليك
و آن را باز ميكند و بيتوجه به حوصلهي شنونده ،هرچه درون
دارد بيرون ميريزد ،از آن خوش��حال شدم كه حداقل بلند بلند
فكر نكردهام و همهي آنچه را نوشتم فقط در ذهن مرور كرده
بودم!
ّ
آه ،ديديد چه شد؟ از همهچيز نوشتم ،اال از جلسهاي كه در
سيرجان با جانشينان جوان خود دربارهي مجلهي رشد آموزش
زيستشناسي داشتم .بگذريم ،ميترسم حوصلهي شنيدنش را
نداشته باشيد! پس بگذاريد بماند تا به عمل كار برآيد.
باري سخن از تغيير در گذر زمان شد كه در زيستشناسي به
آن تكامل ميگوييم .در اين شمارهي تابستاني گزارش مفصلي از
جلسهي نقد و بررسي مباحث تكامل و پيدايش حيات در كتاب
زيستشناسي پيشدانشگاهي درج كردهايم ،همراه با ترجمهي
يكي از مهمترين س��خنرانيهاي تاريخي دربارهي انديشههاي
زيستشناس��ي تكاملي از زبان تئودوسيوس دابژانسكي تحت
عنوان «در زيستشناسي هيچ چيزي معني ندارد ،مگر در پرتو
تكامل» .تابستان پرباري داشته باشيد.
سردبير

پينوشت _______________________________________________
 .1بوتهاي كه به آس��اني آتش ميگيرد و در س��يرجان براي برافروختن آتش اوليهي تنور از آن
استفاده ميكردند.

2. Brain storming
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6. Biodiversity
7. Species richness
8. Relative abundance of species
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الهه علوی

 .3عوام به احتمال زياد ،به علت ش��باهت ظاهري تخممرغ به س��لول ،آن را به نادرس��ت يك
س��لول ميپندارند ،مث ً
ال ،شوربختانه ،چند سالي است بدون آنكه آب از آب تكان بخورد ،اين
پندارِ نادرست در صفحهي  158كتاب درسي علوم تجربي سال اول راهنمايي جا خوش كرده
است!
 .4گونهاي پيشرفتهتر از اين نوع ميكروسكوپ ساده را در اين نوشته معرفي كردهايم :آزمايشگاه
آسان ،رشد آموزش زيستشناسي ،شمارهي  ،63تابستان .1385
 .5در س��ال  1992كنفرانس س��ران زمين در شهر ريودوژانيرو برزيل برگزار شد .تنوع زيستي
س به بحث گذاش��ته ش��د و گروهي اين
و اهميت آن در پايداري اكوسيس��تمها در اين كنفران 
كنفرانس را زادگاه علم تنوع زيستي ميدانند.

کلید واژهها :زیستشناسی پیشدانشگاهی ،تکامل،
کتاب درسی.

