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خواننده ی عزیز

کاترین گاِبل جانسون با پرسشگری و کنار زدن محدودیت ها، شیوه های یادگیری 
را بـه روش خـودش پیش بـرد، دانش آموزی سیاه پوسـت که در دهـه ی ۱۹۲۰ و 
۱۹۳۰ میـالدی تحصیل می کرد و به راحتی می توانسـت تسـلیم موانعی بشـود که 
سـِر راهـش قرار داشـت. ولی در عوض از همان موانع اسـتفاده کـرد تا بتواند در 
راه موفقیـت قـدم بگـذارد. خانـواده ی حمایتگر و مربی هـای دانـا و کاردان و البته 
بلندپروازی های خودش، همگی دست به دست هم دادند تا کاترین اوج بگیرد.

نوشـتن داسـتان زندگی کاترین برای خود من بسـیار الهام بخش بود و در زندگی 
کاری ام بـه کمکـم آمد؛ امیدوارم شـما هـم با خوانـدن آن انگیزه های 
تـازه ای پیـدا کنیـد تـا بتوانیـد بـا ترس هایتـان روبه رو شـوید، از پشـتکار 

غافـل نشـوید و بـرای سـاختن دنیایی بـدون تبعیض تـالش کنید. 
کاتریـن که با تالش هـای خودش راه را برای بسـیاری از دانشـمندان 

جوان هموار کرده، می تواند الگویی بسیار خوب باشد.

یکـی از جمله هـای معـروف کاتریـن ایـن اسـت: «چیـزی بـه اسـم سـؤال 
احمقانه وجود ندارد. اینکه آدم سـؤال نکند، احمقانه اسـت.» من خودم این 

چالـش را پذیرفتـه ام و در هـر کار جدیـدی که شـروع می کنم، تا می توانم سـؤال 
می پرسم. از شما هم دعوت می کنم به این چالش بپیوندید.

با احترام،
دکتر ابونی جوی ویلکینزدکتر ابونی جوی ویلکینز
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کاترین و شمارش
کاتریـن در سـال ۱۹۱۸، در شـهر وایـت سـولفور اسـپرینگز ایالـت 
ویرجینیـای غربی متولد شـد. در آن زمان، تفکیـک نژادی قانون آن 

سرزمین بود.

در دهه ی ۱۸۰۰ میالدی، دولت آمریکا تصمیم گرفت که جداسازی افراد 
بر اسـاس نژادشـان را قانونی اعالم کند. به این ترتیب، سیاه پوستان 
آمریکایـی مجبور بودند در گروه هایی جدای از سفیدپوسـتان زندگی 
و کار کننـد. ایـن جدایـی به آن معنـا بود که سیاه پوسـتان آمریکایی 
اجـازه نداشـتند در مـدارس، 
محله ها، کلیسـاها، رستوران ها، 
اتوبوس هـا، قطارها و یا حتی 
بیمارستان هایی که در انحصار 
نژادهای دیگـر بود، حضور 

داشته باشند.
وقتی جاشـوآ َمک کینلی کولمان و جویِلت 
روِبرتا ُلو در سـال ۱۹۰۹ میالدی در شـهر َدنویل ایالت ویرجینیا با هم 

۱فصل

آمریکا

وایت 
سولفور 

اسپرینگز



۹

ازدواج کردنـد، تفکیک نژادی مشـکالت زیادی برایشـان پیش آورد. 
بـا ایـن حال، آن دو مصّمم بودند برای خواسته هایشـان بجنگند و با 
وجود دشـواری هایی که وجود داشـت، خانواده ی کولمان نسـبت به 
خودشان و آینده ی پیش رویشان بسیار امیدوار بودند. آن ها در سال 
۱۹۱۰ میالدی به ویرجینیای غربی نقل مکان کردند و در شهر کوچک 

وایت سولفور اسپرینگز، انواع و اقسام شغل ها را تجربه کردند.

سیستم جداسازى نژادى
تفکیک نژادی سیستمی بود که نژادهای مختلف را در بسیاری از مقاطع زندگی، از 
جمله آموزش، از هم جدا می کرد. این سیستم موجب شد در جامعه ی آمریکایی، 
افـراد سیاه پوسـت در طبقـه ی پاییـن باقی بمانند. در مقایسـه با سفیدپوسـتان، 
هزینـه ی کمتـری صـرف مدرسـه ها و محله هـا و سیسـتم حمل ونقـل عمومـی 
سیاه پوستان می شد و از طرف دیگر، معموًال سیاه پوستان برای انجام کارهایی که 
سفیدپوستان هم مشابه آن را انجام می دادند، دستمزد کمتری دریافت می کردند.



۱۰

جاشـوآ بـرای تأمین آینـده ی خانواده شـان، به کارهـای مختلفی 
مشـغول شد: کشاورزی، الوارفروشـی، سرایداری، پادویی و کارگری 

در هتل. جویِلت هم معلم مدرسه شد.
چند سـال بعد، رؤیای آن ها برای داشتن یک خانواده به حقیقت 
پیوسـت و این زوج صاحب چهار فرزند شـدند. هورِس، بزرگ ترین 
فرزند خانواده ی کولمان، در سـال ۱۹۱۲ متولد شـد. یک سـال بعد، 
متولد  مـارگارت در ۱۹۱۳ بـه دنیا آمد و بعد هم در سـال ۱۹۱۵، چارلز
شـد. در بیست وششـم اوت ۱۹۱۸ هـم کاتریـن، آخریـن و شـاید 
مهم تریـن فرزند جاشـوآ و جویِلت به 

دنیا آمد.
جاشوآ و جویِلت هر دو می دانستند 
که برای دوام  آوردن در آن جامعه 
و داشـتن یـک زندگـی خوب، 
تحصیـالت نقشـی حیاتی 
دارد. با توجه به این دیدگاه، 
تشـویق  را  فـرزندانـشــان 
می کردند که تالش کنند و به 
مدارج عالی برسند. کاری که 
کاتریـن از همـان 
ابتـدا به سـادگی 

انجام داد.
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از همـان زمـان که کاتریـن کودک بـود، جویِلت و 
جاشـوآ متوجـه عالقـه ی 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 می کرد. 
او کـه از همـه ی فرزنـدان خانـواده کوچک تـر بـود، 
بایـد صبـر می کـرد تـا اولیـن روز مدرسـه اش فـرا 
برسـد، امـا تـا آن موقـع زمـان را هـدر نـداد. هر روز 
صبـح کـه هـورس، مـارگارت و چارلـز راهی مدرسـه 

می شـدند، کاتریـن دنبالشـان راه 
می افتـاد و از مزرعـه ی محـل 
زندگی شـان تـا مدرسـه، جای 

پـای آن هـا را می شـمرد.
در واقــع کـاتـریــن هـر 

چیـزی را که می توانسـت، 
می شـمرد. وقتـی همراه 
خانـواده اش به  کلیسـا 

می رفـت، تعـداد 
قدم هایـش تـا آنجا 

می شـمرد. را 
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وقتی نوبتش بود که بعد از خوردن غذا میز آشپزخانه را تمیز کند، 
همـه ی ظرف ها، چاقوها و چنگال هایی را که می شسـت می شـمرد. 
وقتی می رفت بیرون و در مزرعه بازی می کرد، در مسـیر برگشـت به 

خانه قدم هایش را می شمرد.
وقتی کاترین بزرگ تر شـد، کمتر چیزی بود که او نشـمرده باشـد. 
کم کم توی محله به او می گفتند «دخترکوچولویی که عاشق شمردن 
است» و خود کاترین هم یک بار گفت: «من هر چیزی را که می شد 

شمرد، شمرد ه ام.»
از آنجـا کـه کاتریـن بچه ی 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 عالقه داشت، شمارش بود.

۱
۲

۳ ۴
۵

۶
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ی یهر چیز هر چیز «من
را که می شد شمرد، 

شمرده امشمرده ام.»

کاترین جانسون، 

سال ۲۰۱۵



۱۴

پرسشگری
کاتریـن بعد از انتظـاری که به نظرش خیلی طوالنـی آمد، باالخره در 
پنج سـالگی 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 کالس دوم فرسـتادند. بـه کالس دوم! ایـن کار بـرای کاترین به 
اتفاقـی معمولـی تبدیـل شـد و بعـدًا کالس پنجـم را هـم جهشـی 

ند. خوا
پـدر و مـادر کاترین تشـویقش کردند مسـیر موفقیـت را با همین 
سـرعت طـی کند و خودشـان هـم به نوعـی الگویش بودنـد. کاترین 
شاهد بود که پدرش موقع کار در مزرعه چطور 
با اعداد و ارقام کار می کند. با اینکه جاشوآ 
تـا کالس ششـم بیشـتر درس نخوانـده 
بود، ولی اسـتعدادی ذاتی در کار کردن 
با اعداد داشـت. جاشوآ می توانست با 
یـک نگاه به هـر درختی، مقدار چوبی 
را کـه می شـد از آن بـه دسـت آورد، 

آیا مى دانستید؟
کاترین در خیلی از دروس 

مدرسه عالی بود، ولی به گفته ی 
خودش در درس تاریخ از باقِی 

درس ها ضعیف تر بود.

۲فصل
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محاسبه کند. حتی می توانست به کاترین در حل 
کردن بعضـی از مسـئله های ریاضی اش 

کمک کند.
کاتریـن کارِ گروهی و

کمـک بـه دیگـران 
یـاد  از مـادرش  را 
گرفـت. اوایل قرن 
بیستـم، از بیشتـِر 
زنان انتظار می رفت 
در خـانـه بمـانند و 
بـچــه داری کـنـند. 
زنـان شـاغـل هـم 
معمـوًال یـا معـلــم 

بودند یا پرستار. جویِلت هم معلمی را انـتـخـاب کـرد و به شغـلـش 
و دانش آموزانش عالقه ی زیادی داشت.

کاتریـن کـه هم ذاتًا بچه ی باهوشـی بود و هـم در خانه الگوهای 
فوق العاده ای داشت، همچنان در مدرسه درخشید و موفق بود. 

او در ده سالگی آماده بود که دبیرستان را شروع کند و خانواده اش 
اصًال تعجب نکردند. 

کاتریـن از آن بـه بعـد می توانسـت کنـار خواهـر و برادرهایـش 
تحصیالتش را ادامه بدهد.
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ولـی اول باید دبیرسـتانی پیدا می کردند که کاتریـن را قبول کند. 
درسـت اسـت که کاترین برای تحصیل در دبیرسـتان آماده بود، ولی 
دبیرسـتان ها هنوز بـرای پذیرش کاترین آمادگی نداشـتند. در وایت 
سـولفور اسـپرینگز، یک مدرسـه برای بچه های سفیدپوسـت وجود 
داشـت، ولی برای دانش آموزان سیاه پوسـت هیچ دبیرسـتانی نبود. 
کاتریـن و خواهـر و برادرهایش یا باید جای دیگری را برای مدرسـه 

رفتن پیدا می کردند و یا کًال از ادامه ی تحصیل منصرف می شدند.
تـرک تحصیـل، گزینه ای نبـود که بـرای کاترین قابلِ قبول باشـد. 
عشـق و عالقـه ی کاتریـن به یادگیری از یک طرف و عالقه ی شـدید 
پـدر و مـادرش به تحصیـل از طرف دیگر، اجازه نداد مسـیر آموزش 

کاترین در این نقطه به پایان برسد.
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آن هـا در شـهر اینسـتیتوت 
ایالـت ویرجینیـای غربـی 

دبیرسـتانی پیـدا کردنـد که 
دانش آمـوزان سیاه پوسـت را قبـول 

می کـرد. ایـن دبیرسـتان در محوطـه ی 
دانشـکده ی ایالتی ِوست ویرجینیا 

بود و بیشـتر از صدوشصت کیلومتر تا 
خانه شان در وایت سولفور اسپرینگز فاصله داشت.

جاشوآ و جویِلت باید تصمیم دشواری می گرفتند؛ باالخره تصمیم 
گرفتنـد دسـت به فـداکاری بزرگی بزنند. جاشـوآ در مزرعـه ماند تا 
کارش را ادامـه بدهـد و بقیـه ی اعضای خانواده به اینسـتیتوت نقل 
مـکان کردند. این کار در طول سـال تحصیلی میـان اعضای خانواده 
جدایی می انداخت. ولی جاشـوآ و جویِلت معتقد بودند ارزشـش را 

دارد که به خاطر تحصیل بچه ها چنین تصمیمی بگیرند.
بعدها معلوم شـد تصمیم درستی گرفته اند. موفقیت های کاترین 
ادامـه پیـدا کرد. او به سـرعت به تمـام مباحث ریاضیات دبیرسـتان 
مسـلط شـد. با دروس دیگر هم آشنایی پیدا کرد و به خیلی هایشان 

عالقه مند شد.

ی یعنی چه؟ کار ی یعنی چه؟فدا کار فداکاری یعنی کسـی به خاطر یک نفر دیگر یا برای هدفی بزرگ تر، فدا
از چیزی که برای خودش ارزشمند است می گذرد.

ویرجینیای غربی
اینستیتوت

وایت سولفور 
اسپرینگز



۱۸

ولـی ریاضی، همیشـه درس 
محبوب کاترین بود. یک بار 
گفـت: «همه چیـز ریاضیات 
است. همه جا هست. همه چیز 

یا درست است یا غلط.»
البتـه کاتریـن غیـر از 
عالقـه ی 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 موفقیت هـای کاترین یک نکته ی مهم بود: سـؤال پرسـیدن. 
سـرِ کالس همیشـه دسـتش باال بود. گاهی متوجه می شـد خواهر 
و برادرهایـش یـا هم کالسـی هایش موضوعـی را خـوب نفهمیده اند 
و خجالـت می کشـند سـؤال کننـد، به خاطر همین خودش سـؤال را 
می پرسـید. کاتریـن جـواب خیلـی از سـؤال هایی را کـه می پرسـید، 
می دانسـت؛ ولـی برایـش مهم نبود. ایـن کار را به خاطر دوسـتانش 
می کـرد. کاتریـن می گفـت: «چیـزی به اسـم سـؤال احمقانه وجود 

ندارد، اینکه آدم سؤال نکند احمقانه است!»



۱۹

ی به اسم «چیز
سؤال احمقانهسؤال احمقانه 

وجود ندارد، 
اینکه آدم سؤال نکند  سؤال نکند 
احمقانهاحمقانه است!»

کاترین جانسون، 

سال ۲۰۱۱ میالدی



۲۰

معلم هـای کاتریـن به سـرعت متوجه شـدند او تأثیـر مثبتی روی 
هم کالسـی هایش دارد. شـروع کردند به ارائه ی درس هایی که فقط 
به خاطـر کاتریـن طراحـی و برنامه ریـزی شـده بود؛ مثل هندسـه ی 

تحلیلی که قبًال در مدرسه تدریس نمی شد.
در آن بیـن دو معلـم بودنـد کـه بـه شـکل عمیق تـری کاتریـن را 
راهنمایـی می کردنـد و مراقبـش بودنـد. معلـم ریاضیاتـش، 
خانم َانجی ترنر کینگ، خودش ریاضی دانی بسیار بااستعداد 
بـود. خانم کینگ با مطالعه در تعطیالت تابسـتانی 
مـدارس موفق شـده بـود در ریاضیات و شـیمی 
مـدرک دکتری بگیرد. راهنمای دیگر کاترین، 
مدیـر دبیرسـتانش بـود؛ آقـای 

شرمان اچ.  گاس.

هندسه علم َاشکال است. هندسه ی تحلیلی نوع هندسه چیست؟هندسه چیست؟
پیشرفته ی هندسه است که از مجموعه ای از اعداد به

نام مختصات در آن استفاده می شود.


	71456-DK Life Stories Katherine Johnson-Form First
	71456-DK Life Stories Katherine Johnson-Content

