
زارعیان مالک یاد به

ياران وداع روز خيزد ناله سنگ کز بهاران در ابر چون بگريم تا بگذار

تا و اخير سالهای در ديرهنگام. هم و است بوده اندک هم زارعيان مالک با من آشنايی
کنفرانس در تنها را او ؛ آمد پيش او با بيشتر آشنايی برای فرصتی که امسال تابستان از پيش
نشست می سالن همين های صندلی از يکی در که بودم ديده چگال ماده فيزيک بهاره های

پرسيد. می سوالی بيش و کم سخنرانی هر پايان در و

کنفرانس که وقتی ديدم شريف دانشگاه در جمعه روز يک درغروب را او نيز بار آخرين
دوستان از گروهی همچون - باهم همگی دانشجويانش و او و بود رسيده پايان به رسانايی ابر
اينکه خيال به شدند. می زنجان به بازگشت مهيای - ای فاصله و مرز هيچ بی ، سطح هم
از کردم. بسنده کوتاهی خداحافظی به ديد خواهم اورا بارها و بارها بيايد شريف به وقتی

بود. ودانشجويانش خود وسايل جابجايی مشغول هنوز گذشتم که کنارش

مرکز وابسته عضو ما دوی هر شوم. آشنا بيشتر او با که بود فرصتی امسال تابستان
سپری گفتگو و زدن قدم به که شد می را ها عصر بعضی و بوديم ايتاليا در نظری فيزيک
می و است ايران در چگال ماده فيزيکدانان بهترين از يکی مالک که دانستم می . کنيم
هايمان رشته تفاوت اگرچه کند. پيدا را اش بايسته جايگاه نيز المللی بين سطح در که رود
به فيزيک کلی مسائل از توانستيم می ولی گذاشت نمی باقی فنی گفتگوهای برای مجالی

کنيم. گفتگو است ايران در پژوهش و آموزش به مربوط که آنچه خصوص

بخش شادی های خنده و او آهنگین کالم و آرام منش او؛ مداراگر و گير آسان روحيه
در و او با مديد های ساعت داشتی دوست که ساخت می دلپذیر مصاحبی او از همه اش
از پٰژوهش، و آموزش از ، همکاران و دانشجویان از بزنی. حرف گوناگون موضوعات باره
فیزیک جدید و قدیم نسل از خودمان، حرفه در الاقل پیشرفته دنیای و ما بین فاصله پرکردن

. زندگی و فرهنگ و اجتماع از باالخره و جهان، و ایران پیشگان

بزرگی غواصی عينک که بود اين مالک سرگرمی ؛ رفتيم می دريا به که گاهی از هر
کف رنگارنگ های ماهی است شناور آب سطح در که همانطور بتواند تا بزند صورتش به
و تر کوچک تر، خوشرنگ های ماهی آب قسمت کدام که بود گرفته یاد کند. نگاه را دريا
های دوردست در را آفتاب غروب تا نشستیم می ها ساعت آخر دست دارد. تری متنوع
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زندگی آفتاب که کردیم نمی گمان نيز لحظه يک برای حتی موقع آن در کنيم. تماشا دريا
آرام غروبی نه اين اما مالک برای کرد. خواهد غروب زودی همين به نفر دو ما از يکی
بود. نرسيده نيز آسمان نيمه به که بود آفتابی ناگهانی فروافتادن بلکه طوالنی پسيکروز در

استادی و بالندگی دانشجويی؛ سالهای که را زنجان تکميلی تحصيالت دانشگاه او مرگ
را او ن آمد اشتياق با که را شريف دانشگاه فيزيک دانشکده و است کرده سپری آن در را اش
بخصوص شريف در ما همکاران است. برده فرو اندوه و بهت در يکسان به کشيد می انتظار
به او منتظرپيوستن صميمانه داشتند بيشتری آشنايی او کار و مالک با که آن جوان نسل
بی اندوه يک به آرزو اين اکنون . بودند دانشمند همکار يک و دلنشين دوست يک عنوان

است. شده تبديل ابدی حسرت يک و پايان

ماندگار خاطرهای و يادها نزديکانش و دوستان برای او ميراث ديگری انسان هر مثل
در او است برنهاده پژوهش برای را نوينی تراز که محقق و معلم يک عنوان به ولی است
زندگی به شد خواهند تربيت آنها توسط که بعدی های نسل و دانشجويانش ذهن و قلب
عاشقانه که معلمی به که است پاداشی جاودانگی شد. خواهد جاودانه و داد خواهد ادامه
در که معلمی به که است پاداشی جاودانگی شد؛ خواهد داده است برده راه را دانشجويانش
دستانی با مالک مرگ شد. خواهد اعطا است نوشته می را فردا درس شب پايان بی دل
زندگی از شد خواهد نمادی است افتاده فرو شانه روی بر که سری و تاپ لپ روی بر مانده
دانش پايان بی جستجوی در و تنهايی و عشق در زندگی ، ما سرزمين در معلمی فروتنانه
چون کوچکی های دلخوشی با و بزرگ ی آرزوها و ها رنج با همراه آموختن عطش و

دريا. کف در رنگارنگ ماهيهای تماشای
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