زﻧﮓ ھﺎ ﺑرای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻدا درﻣﯽآﯾﻧد
رزوﻣﮫ
ﺣﺳن ﺑﻠورﭼﯽ

از زﻣﺎن ﮐودﮐﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن ﺻدا ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ھم ﭼون زﻧﮕﯽ در ذھن ﻣن ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷود .ﺻدای ﯾﮏ زﻧﮓ
ﮐﮫ ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎش ﻣﯽدھد ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی اطراف ﺗو ﭼﯾز ﺗﺎزه ای ﺑرای ﮐﺷف ﮐردن ﺑرای ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن وﺟود دارد .ﺑرای
ﯾﮏ ﮐودک ﮐﻧﺟﮑﺎوی طﺑﯾﻌﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت وﻟﯽ ﺑرای ﻣن اﯾن ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران ﺑوده اﺳت .ﺑطوری ﮐﮫ ﺻدا ھﺎی
دﯾﮕر را ﻧﻣﯽﺷﻧوم .ﺣداﻗل آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺗﮑرار ﭼﯾزی ﻣﯽﺧواﻧﻧد ﻧﻣﯽﺷﻧوم .اﯾن ﮔزارﺷﯽ اﺳت از ﮐﻧﺟﮑﺎوی ھﺎی
ﻣن و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧدﮐﯽ ﮐﮫ در اﯾن راه ﺑدﺳت آورده ام .ﺑﺻورت زﯾر در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷرح ﻣﯾدھم:
 -١دﺑﺳﺗﺎن ﭘﮭﻠوی
 ١-١ﭼرا ﮔرﺑﮫ ھﺎ ﺳﻔﯾدﻧد؟
ﻣﺎ در ﺑﺎﻏ ﯽ در ﮐﺎﺷﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﯾم .ﻣن ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ اھﻠﯽ ﮐردن ﮔرﺑﮫ ھﺎی رھﮕذر در ﺑﺎغ ﺑودم .آﻧﮭﺎ را اھﻠﯽ
ﻣﯽﮐردم و از آﻧﮭﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﮐردم .اﻟﺑﺗﮫ ﮔرﺑﮫھﺎ در اﺑﺗدا دﺳﺗﺎ ن ﻣرا ﭼﻧﮓ ﻣﯽزدﻧد .ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﭼﻧﮓ زدن ھﺎ ﻋﺎدت
ﮐرده ﺑودم .ﺑطوری ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﺛﺎری از ﭼﻧﮓ ﮔرﺑﮫ رو ی دﺳت ھﺎی ﻣن ﺑود .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑزودی اھﻠﯽ ﻣﯽﺷدﻧد و ﻣﺎ
ﺑﺻورت دوﺳﺗﺎن ﺑزرگ ھم در ﻣﯽآﻣدﯾم .ﻣن رﻓﺗﺎر ﮔرﺑﮫ ھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﮑردم و ار آن ﭼﯾز ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽآﻣوﺧﺗم.
ﺑﻌدا درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺧﺻﯾﺻﮫ در آدم ھﺎ ھم وﺟود دارد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ آدم ھﺎ ﺧﻼف ﻣﯾﻠﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺷﻣﺎ
آﺳﯾب ﺧواھﻧد رﺳﺎﻧد .اﯾن ﭘدﯾده را ﻋﻠﯽ رﺿﺎﻗﻠﯽ در ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺧﺑﮫ ﮐﺷﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت .ﯾﮏ ﻣطﻠب ﮐﮫ
ﺑرای ﻣن ﺟﺎﻟب ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭼرا ﮔرﺑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯾد ﯾﮏ دﺳت در ﺷﮭر ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳت .ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردم و درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﯾﮏ طرز ﻓﮑر ﺧراﻓﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻓﮑر ﻣ ﯽﮐردﻧد ﮔرﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه ﺟن زده ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﻧﮓ ﻣﯽزدﻧد و آﻧﮭﺎ را از
ﺷﮭر ﻓراری ﻣﯽدادﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد ﮔرﺑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت اﯾناﺳت ﮐﮫ ﮔرﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه در
زاد وﻟد ﺷرﮐت ﮐﻣﺗری دارﻧد)(١
 ٢-١ﭼرا ﺳﻧﮕﮑﯽ ھﺎ آب ﺑﮫ ﺳوﺧت ﺗﻧور اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑرای ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ دﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺳﻧﮕﮑﯽ ھﺎ آب ﺑﮫ ﺳوﺧت ﻣﺎزوﺗﺷﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧدﺟﺎﻟب ﺑود  .ﭼون در ﺷﮭر ھﯾﭻ
ﮐﺗﺎﺑﯽ در دﺳﺗرس ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻋﻠت را ﭘﯾدا ﮐﻧم .ﻣن ﺧودم ﯾﮏ ﮐوره ﮐوﭼﮏ در ﺑﺎﻏﻣﺎن درﺳت ﮐردم .ﺑﺎ ﺷن ھﺎی ﺗﻧور
ﺳﻧﮕﮑﯽ و ﯾﮏ ﻣﺧزن ﺳوﺧت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم آب ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم و ﻣﻘدار آب را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھم .در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﻓﺗم
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ آب ﺑﮫ ﺳوﺧت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد.ذرات آب در ﻣوﻗﻊ اﺷﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﻧﻔﺟﺎر ﮐوﭼﮏ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد و ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم
اﯾن ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺗر ﺳوﺧﺗن ﺳوﺧت ﺑﺷود.
ھم اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧم اﯾن ﭘدﯾده را ﺗوﺿﯾﺢ دھم .در ﻣﺎ زو ت ﻣﻘداری ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻧﻔﺗﯽ اﮐﺳﯾد ﺷده ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ وﺟود
دارد .اﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣﺛل ﺳورﻓﮑﺗﺎﻧت ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺎﻋث ﺗوﻟﯾد اﻣوﻟﺳﯾون آب در ﻧﻔت ) (W/Oﻣﯽﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ در
اﺛر  Micro-explosionاﮐﺳﯾژن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺳوﺧت ﻣﯽرﺳد و ﻓراﯾﻧد اﻓروزش ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻠت دﯾﮕر ی ھم
وﺟود دارد ﺑﺧﺎر اب ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﮐوره ﻧﺎن ﭘذﯾزی ﺑﺎ ﻋث ﺑﮭﺑود ﻓرآﯾﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﺣرارت در ﺗﻧور ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﯽﺷود.
 ٣-١ﻋﻠت زد و ﺧورد ھﯾﺎت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ .
در ﺷﮭر ﻣﺎ دو ھﯾت ﻋزاداری اﻣﺎم ﺣﺳﯾن )ع( وﺟود داﺷت ﮐﮫ ھرﺳﺎﻟﮫ ﺑر ﺳر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اول وارد ﺗﮑﯾﮫ ﺷود ﺑﺎ ھم
زد و ﺧورد ﻣﯽﮐردﻧد و ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌدادی زﺧﻣﯽ ﺑﺟﺎی ﻣﯽﮔذاردﻧد .ﭘدر ﻣن ھم ﻣﯾﮕﻔت ﻗدﯾم ھﺎ در اﯾن زد و ﺧورد ھﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣن ﻋﻠت را ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﻣﯽﮔﻔﺗم اﻣﺎم ﺣﺳﯾن )ع ( اﯾن ھر دو ﮐﮫ ﯾﮑﯽ اﺳت .و اﯾﻧﮭﺎ ھر روز

ھم دﯾﮕر را در ﺷﮭر ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﺑﺎ ھم دوﺳت و ﻓﺎﻣﯾل ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﯾت ﻣﺎل ﺑﺎزار دﺳت
ﭘﺎﯾﯾن اﺳت و دﯾﮕری ﻣﺎل دﺳت ﺑﺎﻻ .ﻣن در اﯾن ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐردم و ﺣﺗﯽ رﻓﺗم ﻧﺧل ﯾﮑﯽ از اﯾن ھﯾﯾتھﺎ را ﻗﺑل از
درﮔﯾری را از ﻧزدﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐردم .دﯾدم آﻧﮭﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﭼوب را ﺑرای درﮔﯾری آﻣﺎده ﮐرده اﻧد و داﺧل ﻧﺧل ﮔذارده
اﻧد .ﻋﻠت اﯾن ﺧﺻوﻣت را از ھر ﮐس ﭘرﺳﯾدم ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽداﻧﺳت .ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ در ﯾﮏ ﮐﺗﺎ ب ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺎن دﯾدم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت
درﻗدﯾم دو ﺷﺎﺧﮫ ﺻوﻓﯽ ﮔری ﺣﯾدری و ﻧﻌﻣﺗﯽ در ﮐﺎﺷﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن دو ھﯾﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن دو ﺗﻣﺎﯾل
ﻓﮑری ﺑوده اﺳت .ھم اﮐﻧون ھم ﻣوﺳﺳﯾن اﯾن دو ﺷﺎﺧﮫ و ھم ﺧود طرز ﻓﮑر ھﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﺧﺻوﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
آﻧﮭﺎ ﻧﺳل در ﻧﺳل ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻋﻠت ﺧﺻوﻣت را ﺑداﻧد.
 ۴-١ﺗﺎج ﮔل در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺷوﻧت.
ھﻣﮫ ﻣﺎ طﻌم ﺧﺷوﻧت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾراث ﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ ی ﻗدﯾم ﻣﺎ ﺑوده اﺳت و ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت و در
ﻣدارس ﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ھم اﮐﻧون ھم وﺟود دارد را ﭼﺷﯾده اﯾم .در ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﺎ اﯾن ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺑﮫ ﺣد
اﻏراق آﻣﯾزی وﺟود داﺷت .ﻣن ﺻﺣﻧﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻓﻠﮏ ﮐردن ﯾﮑﯽ از داﻧش اﻣوزان را دﯾدم ھم ﭼﻧﯾن ﺧﺎطره ﺗرﮐﮫ ھﺎی
اﻧﺎر را ﮐﮫ ﺑر دﺳﺗﺎن و و ﭘﺎھﺎی ھﺎی ﻣن ﻓرود ﻣﯾﺂﻣد را در ﺣﺎﻓظﮫ دارم.
اﻣﺎ ﺧﺎطره ﺧوﺑﯽ ﮐﮫ ﻣن در اﯾن ﻣدرﺳﮫ دارم ﺗﻘدﯾم ﺗﺎج ﮔل ﺑزرﮔﯽ در روز ﻣﻌﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺑ ﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﻣن ﺗرﺗﯾب داده ﺷد
و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠم ﻣﮭرﺑﺎن ﻣدرﺳﮫ آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ داده ﺷد )(١
 -٢دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﭘﮭﻠوی
در دوﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن در اﯾن دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ﺑودم ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺑﺗﮑﺎر ﮐردم و آن ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ دﯾواری ﺑود.
اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ داﺷت وﻟﯽ ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
 -۴دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺳﺧن و ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت
در اﯾن ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮫ ﺧﺎطرات ﻣن از ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑود ) .(٢آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ اوﻟﯾن
ﻧﺧﺳﺗوزﯾر دوﻟت اﻧﻘﻼب ازدﺑﯾران ﻣﺎ در اﯾن دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑود .در اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺳﻣﯾﻧﺎر در ﻣورد طر ز ﺣﻔر ﭼﺎه
ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ دادم ﮔﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯽ رﺑط ﺑﮫ رﺷﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣن در داﻧﺷﮕﺎه ) ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷﯾﻣﯽ ( ﻧﺑود .ھم ﭼﻧﯾن آﻣوزش و ﭘر ورش
ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺣﻠﯽ داﻧش اﻣوز ی ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻣن در ﺗﮭﯾﮫ آن ﺷرﮐت داﺷﺗم.
 -۵داﻧﺷﮑده ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن و دوﺳﺗﺎﻧم در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻗدم ﺑر ﻣﯽداﺷﺗﯾم اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﭘﺎ اﻣﯾرﮐﺑﯾرﺑودﯾم و آﻣده ﺑودﯾم در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﯾﮏ
ﮐﺎر ﺑزرگ ﺑرای ﺻﻧﻌت ﮐﺷور اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم اﯾن داﻧﺷﮕﺎه روﺣﯾﮫ ﻣﻠﯽ را در داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ-
ﮐرد .ﻧﺎم اﻣﯾر ﮐﺑﯾر ﺑر اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﻧده آن اﺳت .در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه در دوره ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﺗﺎب ھﺎ ﯾﻣﺎ ن ﺑزﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑود و دو ﭘروژه ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺻﻧﻌت ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ھم ﮐﻼﺳﯽ
ھﺎی ﻣن در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺻدر ﮐﺎرھﺎی ﺑزرﮔﯽ در اﯾران ﺷدﻧد و ھﻣﮫ اﻧﮭﺎ ﻏﯾر از ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر در ﮐﺷرر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺎطره ﺧوﺑﯽ ﮐﮫ ﻣن در اﯾن داﻧﺷﮕﺎه دارم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑر روی واژه ھﺎی ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﻐﺎت ﻓﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﮑرد اﺳت .ﯾﺎد اوری اﯾﻧﮑﮫ ﻣن اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑودم ﮐﮫ واژه ﺗﺎزه ﺑﯾرون آﻣده ﺷده
از ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن "ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی " را ﺑر روی ﭘروژه آﺧر دوره ام ﮔذاردم ﺧوش آﯾﻧد اﺳت.
 .۶ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﻓراﻧﺳﮫ
ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن در ﻣوﻗﻊ ﮔذراﻧدن ﺗز اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد اﯾن ﺑود .اﯾن ﺑود ﮐﮫ آن زﻧﮓ ھﺎ ﮐﮫ در ذھن ﻣن
ﺑرای ﻧوآوری ﺑﮫ ﺻدا در ﻣﯾﺂﻣد و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﺟﺎ ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷد .ﻓراﻧﺳوی ھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ﻣﺎ ﻧﻔت ﻧدارﯾم وﻟﯽ اﯾده دارﯾم .آﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﯾده ھﺎی ﻧو ھﺳﺗﻧد .ذھن ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻋﻠﻣﯽ آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻟﮑﻧت زﺑﺎن ﺧود ﻓﺎﯾﻖ آﯾﯾد واﯾده ھﺎی ﺗﺎزه ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺧود رااﺑﺗدا ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﮑل ﺑﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾده ﺧود را ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻣن ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺟدﯾد ﺑرای ﺣﻣل ﻣواد ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻔﺗﯽ در ﻟوﻟﮫ ﺷدم )  (٣و ﺟﻧدﻓرﻣوﻻﺳﯾون ﺟدﯾد ﺑرای
ﺳوﺧت ھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ را ﺑدﺳت آوردم ﮐﮫ ﺗﻌدادی ﭘﺗﻧت ﻓراﻧﺳوی و ﺑﯾن اﻣﻠﻠﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرد ) . (۴،۵،۶ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم اﻗﺎﻣﺗم در اﯾن ﮐﺷور ﺷﺎھد آن ﺑودم ﮐﮫ آﻧﮭﺎروﯾﺎی ﮐودﮐﯽ ﻣرا ﯾﻌﻧﯽ آزﻣﺎﯾش ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺗﻧور ﻧﺎﻧن ﺳﻧﮕﮑﯽ را
در ﺻﻧﻌت ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد .آﻧﮭﺎ از ﺳﺎﺧت ﻣﯾﮑرواﻣوﻟﺳﯾون آب درﮔﺎزوﯾﯾل ﺳوﺧﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﻧد ﺑﻧﺎم اﮐوازول ﮐﮫ در ﻣوﺗور
ھﺎ ی دﯾزل ﮐﺎرﺑرد دارد و آﻟودﮔﯽ ھﺎی ھوا را ﮐم ﻣﯽﮐﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣن ﺑرای آﻣوزش و ﭘرورش اﯾن اﺳت ﮐﮫ روش ﻋﻠﻣﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗدرﯾس ﺷود ﺗﺎ ﻣﺎھم
ﺻﺎﺣب ذھن ھﺎ ی ﻋﻠﻣﯽ ﺷوﯾم.
 -٧ﮐﺎر ﺗﺧﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه وﯾﻧزر ﮐﺎﻧﺎدا .در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﯾﻣﯽ ﺳطﺢ و ﻋﻠوم ﻣواد.
ﻣن در آﻧﺣﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﮐﯾت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری آﻻﯾﻧده ھﺎی ھوا ﺷدم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ﺑوده اﺳت.
 -٨ﺟﻧد ﺳﺎﻟﯽ را ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﺎﻗﺎت ﺟﻧرال ﻣوﺗورز ﮐﺎر ﻣﯽﮐردم ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮭﯽ ﺷدم :ﻋﻠت
اﺻﻠﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ اﺗوﻣوﺑﯾل ﺳﺎزی آ ﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﻼوه ﺑرﺗﺎﻣﯾن ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﺳﻌﯽ ﻣ ﯽ-
ﮐﻧﻧﻧد ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزار ﻓﮑری را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺧود ﻗرار دھﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧم در اﯾران اﯾن اﯾده
آﻧﮭﺎ را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺗرﭼﻣﮫ ﮐرده ام ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر آن ﻧﺷده ام.
 -٩ﮐﺷف ﺧطرات ﮔرد وﻏﺑﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ.
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻣن در اﻣرﯾﮑﺎ ﺑودم ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه ای در زﻣﯾﻧﮫ ﺧطرات ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎ در ﮐﺗﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﺷدم .ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣن ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮔﻧﮕره ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (8ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ﺻدای زﻧﮓ ھﺎی ذھن ﻣن در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧزد داﻧﺷوران ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت .ﻣوﺟب ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗﻣﯾزﮐردن ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧود ﺑﭘردازﻧد .ﺗرم ھﺎی
ﺟدﯾدی ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ی ﻋﻣوﻣﯽ درﺳت ﺷده اﺳت .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑراﺣﺗﯽ در
اﯾﻧﺗرﻧت ﻗﺎﺑل ﺟﺳﺗﺟوﺳت .اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﮐﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣن ﺑﯾزﯾﺗس ﮐوﭼﮑﯽ را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ
ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺷور ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﻔر ﮐﻧم .در اﯾن ﺳﻔر ھﺎ ﺑﮫ اھﻣﯾت ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور ھﺎ ﭘﯽ
ﺑردم .ھﯾﭻ ﮐﺷور ی ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷرﻗت ﻧﮑرده اﺳت و ﻣﺎ ﻧﯾز اﺳﺗﻧﺎ ﻧﺧواھﯾم ﺑود .ھم ﭼﻧﯾن درﯾﺎﻓﺗﮫام ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ-
ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﮐﺷور ھﺎ راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﻣردﻣﺎن آن ﮐﺷور ھﺎ ﺑرای ﺗﺑﺎدل اﯾده در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ھمﯾﺎراﻧﮫ دارد.
آﻣﺎ ﺑرای ﮐﺷورم ﭼﮫ ﮐرده ام .از آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودم ﭼﻧد ﭘروﭘزال ﺗﮭﯾﮫ ﮐردم ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﺳوﺧت ﭘﺎﮐﯾزه از
اﻣوﻟﺳﯾون آب در ﮔﺎزوﯾﯾل و ﺣﻣل ﻣواد ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻔﺗﯽ در ﻟوﻟﮫ؛ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺗﺣوﯾل دادم ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﺟزوارﺟﮭﯾت
ھﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ھم ﭼﻧﯾن ﻧﮑﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﻠم و آﻣوزش و ﭘرورش را ﻋرﺿﮫ ﮐردم .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردم  .ھﻣﮫ ارﺣﮭﯾت ھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ را اوﻟﯾﺎی اﻣور ﺑﺎ دﻗت ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد .ﺑرای ﻋﻠم ﻧﻘﺷﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .و ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺑرای طرز ﻓﮑر ﻣﺎ و ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ھﻣﮫ دھﻠﯾز ھﺎی ذھن ﻣﺎ از ﻗﺑل ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ارﺣﮭﯾت ھﺎ را ﭘدران ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد .و ﺑﺎ وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺷﮏ و ﺧون ﺑﻣﺎ
ﻣﻧﻧﻘل ﮐردهاﻧد .ﻣﺎ ﻣﺣﺑورﯾم در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﮑری از ﻗﺑل ﺟوﺷﮑﺎری ﺷده ﺑﯽ ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر روزﮔﺎر ﺑﮕذراﻧﯾم .اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺛل ﻣن ﺧﯾره ﺑر ﻣرز ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﮕرﻧد و ﻣﯽﭘرﺳﻧد زﻧﮓ ھﺎی ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﮫ ﺑﮫﺻدا در
ﻣﯽآﯾد؟ اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾده ﺗﺎزه ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫﺷﻣﺎ دﻟﺳوزاﻧﮫ ﻣﯽﻧﮕرﻧد و در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد طﺑﺎﺑت ﺷﻣﺎ را ﺑرای
ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ دارﻧد.
اﯾده ھﺎی ﺟدﯾد ﻣرا ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﻠم و آﻣوزش و ﭘرورش در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻣن ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﻔرﻣﺎﺗﯾد:
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ھم ﺟﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﻣن در ﺑر ﮔﯾرﻧده ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻋﻠم و آﻣوزش و ﭘرورش اﺳت و ھر ﯾﮏ
. دوﺳﺗﺎن در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل از آن ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧد.را از ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﺣﮭﺎن آﻣوﺧﺗﮫ ام در اﻧﺗظﺎر ﮔوش ھﺎی ﺷﻧواﯾﯽ اﺳت
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