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ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ وﻗﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ
وﻗﺘـﯽ دارﯾـﻢ زﻧﺪﮔـﯽ آدم ﻫـﺎی ﻣﺸـﻬﻮر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿـﻢ،
ِ
ﻟﻘﺐﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓـﺮاد دادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷـﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ
ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺎﻧﻮی ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﺳﺖ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪش.

ﻓﻠﻮراﻧـﺲ از ﮐﻮدﮐـﯽ ﻣﺮاﻗـﺐ ﻫﻤـﻪ ﺑـﻮد ،ﺣﺘـﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت .ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﻋـﺎدت
داﺷـﺖ ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ

زدن
دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰﻧـﺪ .ﭼﺮاﻏﯽ ﮐـﻪ او در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻗﻊ ﺳـﺮ ِ
ﺷـﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽاش ﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان در دﺳـﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ

ﮐﻮﭼﮑﯽ از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.

ﻓﻠﻮراﻧـﺲ آدم درونﮔﺮاﯾـﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ دوﺳـﺖ داﺷـﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ

ﯾـﺎد ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﺑـﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﯾـﺎد ﺑﺪﻫﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨـﻢ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺷـﻤﺎ دارﯾﺪ

داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ

دوﺳﺖ دارد داﺳﺘﺎﻧﺶ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪﺗﺎن را ﺑﯿﺎن

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳـﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﯿـﺪ ،از دﯾﮕـﺮان

اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ.

ﮐﯿﺘﺴﻮن ﯾﺎزﯾﻨﮑﺎ
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1

»ﺑﺎﻧﻮی ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﺳﺖ«

ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن دﻟﮕﯿـﺮ ﺑـﺎراک ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪای در اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳـﮑﻮدار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل دﯾﺪهاﯾﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ.

دوده ،ﻏﺒﺎر ،ﮐﺜﯿﻔﯽ و ﻣﺮگ ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ آن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد
از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر و زﺧﻤﯽ ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻨﮓ ،ﮔﺰارش
اوﺿﺎع وﺣﺸـﺘﻨﺎک ﻣﺮگ ﺳـﺮﺑﺎزان از ﺟﺮاﺣﺖ ،ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ
وﻃﻨﺸﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳـﺎل  ۱۸۵۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد .از ﺷـﺮوع ﺟﻨﮓ ﮐِﺮﯾﻤﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳـﺎل
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ روﺳـﯿﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد،
ﺳـﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻓﺎع
از آن ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺒﺮنﮕار ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﭼه؟

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ
ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧـﮕﺎران ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺧﻮد از

اﻓـﺮاد و اﺗﻔﺎقﻫـﺎی ﺟﻨﮓ را از راه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی وﻃﻨﺸـﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۸

در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺎراک ،ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؛ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺳﺮﺑﺎزان زﺧﻤﯽ و ﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻓﻘﻂ
ﻣﻮشﻫﺎ و ﮐﮏﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎقوﭼﻠﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان در ﻓﻼﮐﺖ
دﺳـﺖوﭘﺎ ﻣﯽزدﻧـﺪ و در ﺻﻒﻫـﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾـﺎن ،ﺗﻨـﮓ ﻫﻢ دراز ﮐﺸـﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺨﺖ و ﺑﺴﯿﺎریﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﺘﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﮔﯿﺮودار ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع وﺣﺸـﺘﻨﺎﮐﯽ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﮏﻫﺎ و
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .آن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ ﺑﻮد.

ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎراک در اﺻـﻞ ﺑـﺮای ﺳـﺮﺑﺎزان ﺗﺮک ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .ﭼﻬـﺎر ﺑﺮج و

راﻫﺮوﻫﺎی دراز و ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.

۹

در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺎراک ،ﻓﻠﻮراﻧﺲ اوﺿﺎع را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اداره ﮐﺮد.
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮد .ﯾﺎدداﺷـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ ،دﻧﺒﺎل ﻣﻮشﻫﺎ ﮐﺮد و
زﻧﺪﮔـﯽ اﻓـﺮاد را ﻧﺠـﺎت داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ را
ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد .ﺑﺎاﯾﻦﺣـﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﯽوﻫﺸـﺖﻧﻔﺮه از
ﭘﺮﺳـﺘﺎران زن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﭘﺎ ﺑﻪ اﺳـﮑﻮدار ﮔﺬاﺷـﺖ ،اﻧﮕﺎر ﺑﺎ دﯾﻮاری
آﺟـﺮی روﺑـﻪرو ﺷـﺪ؛ ﯾـﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﻪ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ زنﻫـﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷـﺖ ﮐﻪ
او اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
داﺳـﺘﺎن ﺗﻼشﻫـﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧـﻪی ﻓﻠﻮراﻧـﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی
ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻨﮓ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرش ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،رﺳﯿﺪ؛ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺒﺘﯽ
ﭼﺮا غ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻮی

ﮐﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ و ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾـﺮی از ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﮐـﻪ دارد ﺗﻮی ﯾﮑـﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ،
در ﯾﮑـﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﻌﺮوف
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .آن

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻟﻘﺐ »ﺑﺎﻧﻮی ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﺳﺖ« داده ﺑﻮد .ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷـﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺷﺪ.

۱۰

ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎراک

ﮔﺸـﺖ ﻣﯽزد ،ﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎزان رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐـﺮد ،ﺑـﻪ درددلﻫﺎﯾﺸـﺎن ﮔﻮش
ﻣـﯽداد و آنﻫـﺎ را آرام ﻣﯽﮐـﺮد ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.

۱۱

اﻣــﺎ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧــﻮی ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﺳـﺖ

ﻧﺒــﻮد .او ﺳﺮﺳـﺨﺖ و ﻗﻮی ﺑــﻮد و ﺑــﺮای

یدانﺴتید؟

آیا م

ِ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻫـﺮﭼـﻪﺑﯿـﺸﺘــ ِﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ .ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎری
را ﺑــﻪ ﺣﺮﻓــﻪای ارزﺷﻤﻨــﺪ ﺑـﺮای زﻧﺎن

ﻓﻠﻮراﻧﺲ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻣﺎر

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎری

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎاﺳـﺘﻌﺪاد و ﺑﺎاراده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳـﺨﺖ درس ﺧﻮاﻧـﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﻮﺧﺖ.

ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﻫﺮآﻧﭽـﻪ را درﺑـﺎره ی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﯾـﺎد ﮔﺮﻓﺖ،
در ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ،ﮔﺰارشﻫـﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﻮﺷـﺖ،
ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐﺮد .او ﻏﯿﺮ از ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدش ،آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮ در اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺸـﺎر آﻧﭽـﻪ ﮐﺸـﻒ ﮐـﺮده ،ﺟﺪولﻫـﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ
درﺳـﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
آﻣار ﯾﻌﻨﯽ ﭼه؟

واﻗﻌﯿـﺎت ﯾـﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿـﺰی را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.

ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن
داد.

۱۲

دورهى وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ

ﻣﻠﮑـﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾـﺎ از ﺳـﺎل  ۱۸۳۷ﺗـﺎ  ۱۹۰۱ﺑـﺮ

اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﯽﮐـﺮد ،دورهای ﮐﻪ در

آن ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻫﻢ ﺛﺮوت ﮐﺸـﻮر در ﺣﺎل

رﺷـﺪ ﺑﻮد .ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﻪدﻟﯿﻞ

ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ آﻣـﻮزش ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،درﻣـﺎن و

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روﻧﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از زنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ،
از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺰاده

آﻟﺒﺮت و ﻧُ ﻪ ﻓﺮزﻧﺪش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد،
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.

داﺳـﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻠﻮراﻧﺲ در دورهی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .زﻧﺎن
ﺣﻘﻮق و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳـﺎز زدن ،آواز ﺧﻮاﻧﺪن و
ﺑـﻪ »ﮐﻤﺎل« ﮐﺎﻓـﯽ ﺑﻮد
ِ

ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣﯽداﺷـﺘﻨﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎص دﯾﮕﺮی از آنﻫﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪاد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
او را از دﻧﺒـﺎل ﮐـﺮدن رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎزدارد.
وﻟـﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آن زﻣﺎن و
ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﮐِﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ دﺳﺖ
ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ؟ ﻫﻤﻪﭼﯿـﺰ از ذﻫـﻦ ﮐﻨﺠـﮑﺎوش
ﺷﺮوع ﺷﺪ.

۱۳

2

ﻓﺼﻞ

دوران ﮐﻮدﮐﯽ

ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷـﺪه ﺑﻮد و وﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﻤﻊﻫﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او را »ﻓﻠﻮ« ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ ،اﺻ ً
ﻼ دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺖ
ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.

ً
ﺣﺪودا دهﯾﺎزدهﺳـﺎﻟﻪ
اواﯾـﻞ دﻫـﻪی  ۱۸۳۰ﺑﻮد .ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﺑـﻮد .ﻣﻌﻠـﻢ ﺳـﺮﺧﺎﻧﻪاش ،ﺧﺎﻧـﻢ ﮐﺮﯾﺴـﺘﯽ ،ﮔﻔـﺖ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮاب اﺳـﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻠﻮ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ وﻗﺘﯽ
آنﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ؟
ﺷـﺎﯾﺪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐﺘﺎﺑـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑــﻪ او
آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺪفﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ِ
ﻋﺮوسﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺸﺎن
از ﺗـﻮی ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻮد ،ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﻫﻢ

داﺷـﺖ ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب ُﭘـﺮ از ﻣﻌﻤﺎﻫـﺎی رﯾﺎﺿـﯽ را
ﺣـﻞ ﻣﯽﮐـﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ

ﻋﺎﺷﻘﺸـﺎن ﺑـﻮد دل ﺑﮑَﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب را
ﻫﻤﺮاه ﺷـﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑـﺶ از زﯾﺮ روﺗﺨﺘـﯽاش ﺑﯿﺮون
آورد .ﺣﻮاﺳـﺶ ﺑﻮد ﺷـﻌﻠﻪی داغ ﺑﻪ روﺗﺨﺘﯽاش ﻧﺨﻮرد.

۱۴

ﺗﺨﺘﺶ آﺗﺶ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺗﺎ ﺳﺮی
ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﺰﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ اﻓﺘﺎد ،او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭽﻪی ﻟﺞﺑﺎز و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻠﻮراﻧـﺲ دوازدﻫـﻢ ﻣـﺎه ﻣِ ـﻪِ ﺳـﺎل  ۱۸۲۰ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣﺪ .ﻧـﺎم ﻣﺤﻞ
ﺗﻮﻟـﺪش ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﻠﻮراﻧـﺲ را روی او ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ .ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽاش ،وﯾﻠﯿـﺎم و ﻓﺮاﻧﺴـﺲ َ
»ﻓﻨﯽ« ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﻔﺮﻫﺎی
زﯾﺎدی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ دوﻣﺸـﺎن در ﺳـﻔﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

۱۵

ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺪر ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﻓﻠﻮراﻧﺲ

ُﺷـﺮ ﺑـﻮد .او ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑــﻪ ﺻﺎﺣـﺐ داراﯾﯽﻫـﺎی

ﻧﺎﭘﻞ

داﯾﯽ ﻣﺎدرش ،ﭘﯿﺘﺮ ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ،
ﺷـﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش را ﺑﻪ
ﻧﺎﯾﺘﯿﻨـﮕﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد .اﺳـﻢ
ﺧﻮاﻫـﺮ ﺑﺰرگﺗـﺮ ﻓﻠـﻮ ﻫـﻢ از
اﺳـﻢ ﺷـﻬﺮی در اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﮐـﻪ در
آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه

ﺑﻮد .ﭘﺎرﺗﻨﻮﭘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳـﺎل از ﻓﻠﻮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد» .ﭘﺎرﺗﻨﻮﭘﻪ« از واژهی

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ »ﻧﺎﭘﻞ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ او را »ﭘﺎرﺗﻪ« ﯾﺎ »ﭘﺎپ« ﺻﺪا
ﻣﯽزدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در دو ﺧﺎﻧﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪای روﺳﺘﺎﯾﯽ در دِرﺑﯽﺷﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯽﻫِ ﺮﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪای
رﺳـﻤﯽ و ﺑـﺰرگ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺧﺎﻧﻪﺑﺎغ اِﻣﺒﻠـﯽ .زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو
ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺮ از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و آدمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﻮد .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺳـﺎل  ۱۸۲۶وﻗﺘﯽ ﻓﻘﻂ
ِ

ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﺶ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪاش اﺟﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪی دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻪداﻧﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

۱۶

رﻓﺘﺎر درﺳﺖ

َﻓﻨـﯽ ،ﻣـﺎدر ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ،ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﯿﻠـﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣـﯽداد .ﯾﮏ ﺑﺎر

ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ اﺻﻼً ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑـﺮد ،ﺑﻪ او

ﺟﺎﯾﺰه داد .ﻓﻠﻮی ﻧُ ﻪﺳـﺎﻟﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،ﻗﻮل

داده ﮐﻪ درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً »ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم ﭘﯿﺎدهروی

ﮐﻨـﺪ«» ،ﺳـﺮ وﻗﺖ« ﺑﻪ رﺧﺘﺨـﻮاب ﺑﺮود و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺳـﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ »از
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﻫﻤﯿﺸـﻪ درﺑـﺎرهی ﺟﻬـﺎن ﺳـﺆالﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﭘﺮﺳـﯿﺪ
و ﻋﺎﺷـﻖ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ ﯾـﺎد ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ و
ﻣﺮﺗـﺐ ﮐﻨــﺪ .در دوازدهﺳــﺎﻟﮕﯽ،
در ﺳﻔــﺮی ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺗﺎزهﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ
از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗـﯽ ﮐﻪ دﯾـﺪه ﺑﻮد،
ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮد؛ از ﺟﻤﻠـﻪ دو
ﯾﻮزﭘﻠﻨـﮓ ،دو ﺧـﺮس ،دو
ﻃﻮﻃﯽ ،ﯾﮏ ﺷـﯿﺮ و ﺑﺎﻗﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت.

۱۷

یدانﺴتید؟

آیا م

ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪی ﻓﻠﻮ ﺑﻮد .او ﺑﺮای

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﻣﺜﻼً ﺑﺮای

ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪاشِ ،ﻫﻨﺮی،
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.

ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻋﺎﺷـﻖ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰر
در ﺳـﺎﺣﻞ درﯾـﺎ ﺑﮕـﺮدد و ﺻﺪفﻫـﺎ و
ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑـﺎارزش دﯾﮕﺮی
را ﮐـﻪ ﮐﺸـﻒ ﻣﯽﮐـﺮد ،اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی و

ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدداﺷـﺖ ﺑـﺮدارد .ﻣﺜ ً
ﻼ
در ﻧﺎﻣـﻪای ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﻧﻮﺷـﺘﻪ،

درﯾﺎﯾﯽ
ﮔﻮﻧـﻪی آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﯾـﮏ ﻋﺮوس
ِ
آﺑـﯽ را ﮐـﻪ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳـﺘﺶ داﺷـﺘﻪ ،اﯾﻦﻃـﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐـﺮده» :ﺑﺰرگ
اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺳـﯿﻨﯽ ﭼﺎی« .ﻓﻠﻮراﻧﺲ درﺑﺎرهی ﺷﺮاﯾﻂ آدمﻫﺎ و

ﺣﯿﻮانﻫﺎی دوروﺑﺮش ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷـﺖ ،ﻣﺜ ً
ﻼ درﺑﺎرهی ﮔﺎوی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﮐﻪ
در ﭼﺮاﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺪام ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮده.
ﺧﺎﻧﮕـﯽ زﯾﺎدی
ﻓﻠﻮراﻧـﺲ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑـﻮد .ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ِ

داﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ِﭘﮕﯽ و ﺳﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ِﭘ ِﭙﺮﮐﻮرن،

ﺗﯿ ِﺰر و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن .ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر از ﯾﮏ
ﮐﺒﻮﺗﺮ زﺧﻤﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮب ﺷﻮد .ﮐﺒﻮﺗﺮ در ﻃﻮل ﻣﺪت درﻣﺎﻧﺶ

روی زاﻧﻮی ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﻪ او ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ.

۱۸

از ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
ﮐﻨـﺎر ﻣـﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد رﻧﺞدﯾﺪه داﺷﺖ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ از دلوﺟﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﯽﻫﺮﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪﺑﺎغ اِﻣﺒﻠﯽ ﺳﺮ
ﻣﯽزد .ﻓﻠﻮراﻧﺲ و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﺎﻟﺴـﮑﻪی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﺸـﺎن را در
روﺳـﺘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ و ﭘﺎی ﭘﯿـﺎده ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳـﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و
ﻣﺮﻏﺪاری ﺧﻮدﺷﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎن
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از
ِ
ﺗﺎزه ﺑﯿـﻦ آنﻫﺎ ﭘﺨـﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧـﻢ ﮐﺮﯾﺴـﺘﯽ از ﻫﻔـﺖ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻠﻮ و ﭘﺎرﺗﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺸﺖ
ِ

ﺳﺮﺧﺎﻧﻪﺷـﺎن ﺑﻮد .ﺑـﻪ آنﻫﺎ رﯾﺎﺿﯽ،

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﻮزندوزی ﯾﺎد
داده ﺑـﻮد .وﻗﺘـﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﯾﺴـﺘﯽ ازدواج ﮐﺮد و از ﭘﯿﺶ
ﺧﺎﻧـﻮادهی ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ رﻓﺖ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ درس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽﺷﺎن را
اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آن زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘ ِﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻏﯿـﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫـﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی

ﻧﻤﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر ﻓﻠﻮ و ﭘﺎرﺗﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿـﻼت را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﯿـﻦ درسﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ.

۱۹

ﭘﺎرﺗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮﻫﺎی دورهی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ
ﺑـﻪ ﻣـﺎدرش در ﻣﺮﺗـﺐ ﭼﯿـﺪن ﮔﻞﻫﺎ ،ﺳـﻮزندوزی و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸـﻦﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪی زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻼق ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد .او ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽوﻗﺖﻫﺎ رﺋﯿﺲﺑﺎزی
درﻣﯽآورد ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮش در درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺗﺸـﻨﻪی داﻧﺶ ﺑﻮد و اﺷـﺘﯿﺎق زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷـﺖ .اﻣﺎ زﯾﺎد ﺣﻮﺻﻠﻪی
رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻃﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻋـﻮض دﺧﺘﺮی اﯾﺪهﭘﺮداز و اﻫﻞ
ﻋﻤﻞ ﺑﻮد.

۲۰

