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ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎ ِﺑﻞ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﮐﻨﺎر زدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

را ﺑـﻪ روش ﺧـﻮدش ﭘﯿﺶ ﺑـﺮد ،داﻧﺶآﻣﻮزی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺖ ﮐﻪ در دﻫـﻪی  ۱۹۲۰و

 ۱۹۳۰ﻣﯿـﻼدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺸـﻮد ﮐﻪ

ﺳـﺮ راﻫـﺶ ﻗﺮار داﺷـﺖ .وﻟﯽ در ﻋﻮض از ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻧﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ِ
راه ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻗـﺪم ﺑﮕـﺬارد .ﺧﺎﻧـﻮادهی ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ و ﻣﺮﺑﯽﻫـﺎی داﻧـﺎ و ﮐﺎردان و اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺧﻮدش ،ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اوج ﺑﮕﯿﺮد.

ﻧﻮﺷـﺘﻦ داﺳـﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺴـﯿﺎر اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎریام ﺑـﻪ ﮐﻤﮑـﻢ آﻣﺪ؛ اﻣﯿﺪوارم ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن آن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی

ﺗـﺎزهای ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺮسﻫﺎﯾﺘـﺎن روﺑﻪرو ﺷـﻮﯾﺪ ،از ﭘﺸـﺘﮑﺎر

ﻏﺎﻓـﻞ ﻧﺸـﻮﯾﺪ و ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑـﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗـﻼش ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫـﺎی ﺧﻮدش راه را ﺑﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از داﻧﺸـﻤﻨﺪان

ﺟﻮان ﻫﻤﻮار ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑـﯽ از ﺟﻤﻠﻪﻫـﺎی ﻣﻌـﺮوف ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ» :ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﺳـﺆال

اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ آدم ﺳـﺆال ﻧﮑﻨﺪ ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ «.ﻣﻦ ﺧﻮدم اﯾﻦ

ﭼﺎﻟـﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪام و در ﻫـﺮ ﮐﺎر ﺟﺪﯾـﺪی ﮐﻪ ﺷـﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳـﺆال

ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام،

دﮐﺘﺮ اﺑﻮﻧﯽ ﺟﻮی وﯾﻠﮑﯿﻨﺰ
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ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻤﺎرش

ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ در ﺳـﺎل  ،۱۹۱۸در ﺷـﻬﺮ واﯾـﺖ ﺳـﻮﻟﻔﻮر اﺳـﭙﺮﯾﻨﮕﺰ اﯾﺎﻟـﺖ

وﯾﺮﺟﯿﻨﯿـﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﮋادی ﻗﺎﻧﻮن آن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد.

در دﻫﻪی  ۱۸۰۰ﻣﯿﻼدی ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻓﺮاد
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﮋادﺷـﺎن را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪای از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ
و ﮐﺎر ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺪاﯾـﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺟـﺎزه ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ در ﻣـﺪارس،
آﻣﺮﯾﮑﺎ
واﯾﺖ

ﺳﻮﻟﻔﻮر

اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ،
اﺗﻮﺑﻮسﻫـﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺤﺼﺎر
ﻧﮋادﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑﻮد ،ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺷـﻮآ ﻣَ ﮏﮐﯿﻨﻠﯽ ﮐﻮﻟﻤﺎن و ﺟﻮﯾﻠِﺖ

رو ِﺑﺮﺗﺎ ُﻟﻮ در ﺳـﺎل  ۱۹۰۹ﻣﯿﻼدی در ﺷـﻬﺮ َدﻧﻮﯾﻞ اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

۸

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪاﺳﺎزى ﻧﮋادى
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮋادی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻧﺪﮔﯽ ،از
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،

اﻓـﺮاد ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺖ در ﻃﺒﻘـﻪی ﭘﺎﯾﯿـﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن،

ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﮐﻤﺘـﺮی ﺻـﺮف ﻣﺪرﺳـﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫـﺎ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ ﻋﻤﻮﻣـﯽ

ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ازدواج ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮋادی ﻣﺸـﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﭘﯿﺶ آورد.
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎل ،آن دو
ّ
وﺟﻮد دﺷـﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷـﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﮐﻮﻟﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ

ﺧﻮدﺷﺎن و آﯾﻨﺪهی ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺳﺎل
 ۱۹۱۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ
واﯾﺖ ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﻐﻞﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

۹

ﺟﺎﺷـﻮآ ﺑـﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آﯾﻨـﺪهی ﺧﺎﻧﻮادهﺷـﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﺸـﻐﻮل ﺷﺪ :ﮐﺸﺎورزی ،اﻟﻮارﻓﺮوﺷـﯽ ،ﺳﺮاﯾﺪاری ،ﭘﺎدوﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی
در ﻫﺘﻞ .ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ،رؤﯾﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﯿﻮﺳـﺖ و اﯾﻦ زوج ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻫﻮ ِرس ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﮐﻮﻟﻤﺎن ،در ﺳـﺎل  ۱۹۱۲ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪ .ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ،

ﻣـﺎرﮔﺎرت در  ۱۹۱۳ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﺳـﺎل  ،۱۹۱۵ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷـﺪ .در ﺑﯿﺴﺖوﺷﺸـﻢ اوت  ۱۹۱۸ﻫـﻢ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ،آﺧﺮﯾـﻦ و ﺷـﺎﯾﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﺷـﻮآ و ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﺟﺎﺷﻮآ و ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﻫﺮ دو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای دوام آوردن در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
و داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﻮب،
ﺗﺤﺼﯿـﻼت ﻧﻘﺸـﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ
دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه،
ﻓـﺮزﻧﺪاﻧـﺸــﺎن را ﺗﺸـﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ
ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ از ﻫﻤـﺎن
اﺑﺘـﺪا ﺑﻪﺳـﺎدﮔﯽ
اﻧﺠﺎم داد.

۱۰

از ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﮐﻮدک ﺑـﻮد ،ﺟﻮﯾﻠِﺖ و
ﺟﺎﺷـﻮآ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻋﻼﻗـﻪی او ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺷـﺪﻧﺪ .ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳـﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ ،اﺳـﺘﻌﺪاد
ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﻤﺎرش داﺷﺖ.
ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻫـﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎﯾـﺶ ﮐـﻪ زودﺗـﺮ از
ﺧـﻮدش ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ رﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺴـﺎدت ﻣﯽﮐﺮد.
او ﮐـﻪ از ﻫﻤـﻪی ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺎﻧـﻮاده ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮ ﺑـﻮد،
ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺒـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد ﺗـﺎ اوﻟﯿـﻦ روز ﻣﺪرﺳـﻪاش ﻓـﺮا
ﺑﺮﺳـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗـﺎ آن ﻣﻮﻗـﻊ زﻣـﺎن را ﻫـﺪر ﻧـﺪاد .ﻫﺮ روز
ﺻﺒـﺢ ﮐـﻪ ﻫـﻮرس ،ﻣـﺎرﮔﺎرت و ﭼﺎرﻟـﺰ راﻫﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ دﻧﺒﺎﻟﺸـﺎن راه
ﻣﯽاﻓﺘـﺎد و از ﻣﺰرﻋـﻪی ﻣﺤـﻞ
زﻧﺪﮔﯽﺷـﺎن ﺗـﺎ ﻣﺪرﺳـﻪ ،ﺟﺎی
ﭘـﺎی آنﻫـﺎ را ﻣﯽﺷـﻤﺮد.
در واﻗــﻊ ﮐـﺎﺗـﺮﯾــﻦ ﻫـﺮ
ﭼﯿـﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ،
ﻣﯽﺷـﻤﺮد .وﻗﺘـﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺧﺎﻧـﻮادهاش ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻣﯽرﻓـﺖ ،ﺗﻌـﺪاد
ﻗﺪمﻫﺎﯾـﺶ ﺗـﺎ آﻧﺠﺎ
را ﻣﯽﺷـﻤﺮد.

۱۱

وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤـﻪی ﻇﺮفﻫﺎ ،ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺴـﺖ ﻣﯽﺷـﻤﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﯿﺮون و در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻤﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷـﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﺸـﻤﺮده ﺑﺎﺷـﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻮی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »دﺧﺘﺮﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺮدن
اﺳﺖ« و ﺧﻮد ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﺷﻤﺮد ،ﺷﻤﺮدهام«.
از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺑﭽﻪی ﺑﺎﻫـﻮش و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑـﻮد ،اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ
ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﺪاد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ،ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد.

۵

۶
۱۲

۴

۳

۲
۱

»ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻤﺮد،
ام«.
ﺷﻤﺮدهام

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن،
ﺳﺎل ۲۰۱۵

۱۳

۲

ﻓﺼﻞ

ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی

ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻈـﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ آﻣﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در

ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ را ﺷـﺮوع ﮐـﺮد ،ﺧﻮدش

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ در ﺧﻮاﻧـﺪن و ﺷـﻤﺮدن ،او را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑـﻪ ﮐﻼس دوم ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ .ﺑـﻪ ﮐﻼس دوم! اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺑـﺮای ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ً
ﺑﻌـﺪا ﮐﻼس ﭘﻨﺠـﻢ را ﻫـﻢ ﺟﻬﺸـﯽ
اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ و
ﺧﻮاﻧﺪ.
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸـﻮﯾﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳـﺮﻋﺖ ﻃـﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدﺷـﺎن ﻫـﻢ ﺑﻪﻧﻮﻋـﯽ اﻟﮕﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ

ﻰداﻧﺴﺘﯿﺪ؟

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻄﻮر

آﯾﺎ ﻣ

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ در ﺧﯿﻠﯽ از دروس

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮدش در درس ﺗﺎرﯾﺦ از
ِ
درسﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮد.

۱۴

ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺷﻮآ
ﺗـﺎ ﮐﻼس ﺷﺸـﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ درس ﻧﺨﻮاﻧـﺪه
ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺳـﺘﻌﺪادی ذاﺗﯽ در ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺎ اﻋﺪاد داﺷـﺖ .ﺟﺎﺷﻮآ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﯾـﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫـﺮ درﺧﺘﯽ ،ﻣﻘﺪار ﭼﻮﺑﯽ
را ﮐـﻪ ﻣﯽﺷـﺪ از آن ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ در ﺣﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺴـﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽاش
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﮐﺎ ِر ﮔﺮوﻫﯽ و

ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان
را از ﻣـﺎدرش ﯾـﺎد
ﮔﺮﻓـﺖ .اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘـﻢ ،از ﺑﯿﺸﺘـ ِﺮ
زﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ

در ﺧـﺎﻧـﻪ ﺑﻤـﺎﻧﻨﺪ و
ﺑـﭽــﻪداری ﮐـﻨـﻨﺪ.
زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏـﻞ ﻫـﻢ

ﻣﻌﻤـﻮ ًﻻ ﯾـﺎ ﻣﻌـﻠــﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر .ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﯽ را اﻧـﺘـﺨـﺎب ﮐـﺮد و ﺑﻪ ﺷﻐـﻠـﺶ
و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی داﺷﺖ.
ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻫﻢ ً
ذاﺗﺎ ﺑﭽﻪی ﺑﺎﻫﻮﺷـﯽ ﺑﻮد و ﻫـﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای داﺷﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ درﺧﺸﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
او در دهﺳﺎﻟﮕﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش

اﺻ ً
ﻼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﮐﻨـﺎر ﺧﻮاﻫـﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎﯾـﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

۱۵

وﻟـﯽ اول ﺑﺎﯾﺪ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ.
درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن آﻣﺎده ﺑﻮد ،وﻟﯽ
دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑـﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .در واﯾﺖ
ﺳـﻮﻟﻔﻮر اﺳـﭙﺮﯾﻨﮕﺰ ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺖ وﺟﻮد
داﺷـﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺖ ﻫﯿﭻ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ و ﺧﻮاﻫـﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﺪرﺳـﻪ

رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐ ً
ﻼ از اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺗـﺮک ﺗﺤﺼﯿـﻞ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮای ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ
ِ

ﻋﺸـﻖ و ﻋﻼﻗـﻪی ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻼﻗﻪی ﺷـﺪﯾﺪ
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿـﻞ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻣﺴـﯿﺮ آﻣﻮزش
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
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آنﻫـﺎ در ﺷـﻬﺮ اﯾﻨﺴـﺘﯿﺘﻮت
اﯾﺎﻟـﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ
دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ

وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ

داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳـﺖ را ﻗﺒـﻮل

اﯾﻨﺴﺘﯿﺘﻮت

ﻣﯽﮐـﺮد .اﯾـﻦ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن در ﻣﺤﻮﻃـﻪی
داﻧﺸـﮑﺪهی اﯾﺎﻟﺘﯽ ِوﺳﺖوﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ

ﺑﻮد و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺻﺪوﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ

واﯾﺖ ﺳﻮﻟﻔﻮر
اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ

ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن در واﯾﺖ ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.
ﺟﺎﺷﻮآ و ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﺷﻮاری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ دﺳـﺖ ﺑﻪ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺟﺎﺷـﻮآ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرش را اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﻘﯿـﻪی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻨﺴـﺘﯿﺘﻮت ﻧﻘﻞ
ﻣـﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿـﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .وﻟﯽ ﺟﺎﺷـﻮآ و ﺟﻮﯾﻠِﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ارزﺷـﺶ را
دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ
اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد .او ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ رﯾﺎﺿﯿﺎت دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن
ﻣﺴـﻠﻂ ﺷـﺪ .ﺑﺎ دروس دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺪا ﮐﺎر ی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

ﻓﺪاﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴـﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ،

از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬرد.
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وﻟـﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ درس
ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر
ﮔﻔـﺖ» :ﻫﻤﻪﭼﯿـﺰ رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻫﺴﺖ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ«.
اﻟﺒﺘـﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﻏﯿـﺮ از
ﻋﻼﻗـﻪی ﺷـﺪﯾﺪش ﺑـﻪ رﯾﺎﺿﯽ،
اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓـﺮاوان دﯾﮕﺮی
ﻫـﻢ داﺷـﺖ .زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را
ﻫـﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﯾـﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻄﻮر
ﭘﯿﺎﻧـﻮ ﺑﻨـﻮازد .ﺳـﺎزی ﮐـﻪ ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﻫـﻢ آﻣﻮزش
ﺑﺪﻫـﺪ .ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﺎد ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻧﺠـﻮم ﺑـﻮد؛ ﻋﻠـﻢ
ﻓﻀﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ.
رﻣـﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫـﺎی ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد :ﺳـﺆال ﭘﺮﺳـﯿﺪن.
ﺳـ ِﺮ ﮐﻼس ﻫﻤﯿﺸـﻪ دﺳـﺘﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷـﺪ ﺧﻮاﻫﺮ

و ﺑﺮادرﻫﺎﯾـﺶ ﯾـﺎ ﻫﻢﮐﻼﺳـﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ را ﺧـﻮب ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ
و ﺧﺠﺎﻟـﺖ ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ ﺳـﺆال ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدش ﺳـﺆال را
ﻣﯽﭘﺮﺳـﯿﺪ .ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺟـﻮاب ﺧﯿﻠـﯽ از ﺳـﺆالﻫﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳـﯿﺪ،
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ؛ وﻟـﯽ ﺑﺮاﯾـﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دوﺳـﺘﺎﻧﺶ
ﻣﯽﮐـﺮد .ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﻣﯽﮔﻔـﺖ» :ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ اﺳـﻢ ﺳـﺆال اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﯾﻨﮑﻪ آدم ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ!«

۱۸

»ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ

ﺳﺆال اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد،

اﯾﻨﮑﻪ آدم ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ!«

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮن،
ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی
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ﻣﻌﻠﻢﻫـﺎی ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ او ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی
ﻫﻢﮐﻼﺳـﯽﻫﺎﯾﺶ دارد .ﺷـﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪی درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی ﺷـﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪﺳـﻪی

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺷﺪ.

در آن ﺑﯿـﻦ دو ﻣﻌﻠـﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖﺗـﺮی ﮐﺎﺗﺮﯾـﻦ را
راﻫﻨﻤﺎﯾـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻣﺮاﻗﺒـﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﻌﻠـﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗـﺶ،
ﺧﺎﻧﻢ َاﻧﺠﯽ ﺗﺮﻧﺮ ﮐﯿﻨﮓ ،ﺧﻮدش رﯾﺎﺿﯽداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد
ﺑـﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ
ﻣـﺪارس ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺷـﯿﻤﯽ
ﻣـﺪرک دﮐﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد .راﻫﻨﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ،
ﻣﺪﯾـﺮ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﺶ ﺑـﻮد؛ آﻗـﺎی
ﺷﺮﻣﺎن اچ .ﮔﺎس.

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻋﻠﻢ َاﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﻫﻨﺪﺳﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮع

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد ﺑﻪ

ﻧﺎم ﻣﺨﺘﺼﺎت در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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