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 نوشته ها

فیلدز∗ تا مزارع از
بیرکار† کوچر

بناب‡ رمضان فرزانه مترجم:

به عنوان شناخته شدن به سوی من سفر داستان کوتاه، متن این
حت نیست. کامل زندگ نامۀ ی این است. ریاض دان ی

خواهد قرار بحث مورد خالصه به طور نیز من ریاض تحقیقات
ذکر اینجا در نامشان که دوستان از بسیاری از پیشاپیش گرفت.
به هر زندگ ام در که هرکس از م کنم. عذرخواه است، نشده
تا مزارع «از عنوان م کنم. ر تش است، کرده کم من به نحوی
اه دانش توسط منتشر شده مقالۀ از مشابه ای کوتاه شدۀ عنوان فیلدز»
اول، دلیل کردم. انتخاب دلیل چند به را عنوان این است. ناتینگهام
کار کشاورزی مزارع در خانواده ام با که بر م گردد کودک ام دوران به
دوم، م کردیم. ان م نقل ر دی مزرعۀ به مزرعه ی از و م کردیم
سوم، م گردد. باز فیلدز مدال دریافت به کشاورزی مزارع از سفرم به
نوین ریاضیات شاخه های از بسیاری در که دارد میدان مفهوم به اشاره
میدان ی حوزه، آن در و دارد موضوعیت جبری هندسۀ به خصوص
اغلب که جالبی خواص م تواند میدان تغییر و م شود انتخاب ابتدا در

دهد. به دست دارند، حسابی ماهیت

خانوادگ سابقۀ
کردستان مریوان، شهر نزدی ، ن روستای در ١٩٧٨ تابستان در من
سومین آمدم. دنیا به عراق و ایران بین مرز شرق سمت در ایران،
بعد، سال های در بودم. بزرگتر خواهر ی و برادر ی از بعد فرزند
کردم. زندگ ن در سال ١٨ تا آمدند. دنیا به کوچ ترم برادر سه

شدم. عاشقش و گرفتم یاد ریاض که بود جایی ن
این با بودند. منطقه این در زمین صاحب و خان زاده من، اجداد
توسط کشاورزی زمین های سهمیه بندی تولدم از قبل مدت حال،
دست از را بودند، برخوردار آن از اجدادم که امتیازات شد باعث دولت
زمین قطعه ر، دی خانواده های از بسیاری مانند مادرم و پدر بدهیم.
اما بود، کرده تحصیل ابتدایی مدرسۀ در مجید، پدرم داشتند. کوچ
نظام در او بود، نوشتن و خواندن به قادر پدربزرگم خیر. ینه، س مادرم،
خوانده درس بیاید، روستا به جدید مدارس اینکه از قبل سنت آموزش

بودند. خوانده درس مدرسه در من از قبل مدت ها عموهایم بود.

انواع مردم بود. کشاورزی روستاها مردم درآمد اصل منبع
و ذرت، جو، گندم، تا مختلف سبزیجات و میوه ها شامل محصوالت
بنابراین بود، خانگ مصارف برای آن ها از بسیاری م کاشتند. غیره
پس نم آوردند. به دست محصوالت مازاد فروش از زیادی پول مردم
حد تا زیرا نبودند، فقیر داشتند، کم پول اینکه با مردم گفت م توان

بودند. خودکفا زیادی
معموال کشاورزی، زمین کوچ قطعۀ چند خانواده ها ، از بسیاری
یا حیوان بر سوار یا پیاده صبح هر روز آن ها داشتند. ر دی ی از دور
کار آنجا در بعدازظهر از پاس تا رفته زمین ها این از ی به تراکتور

م گشتند. باز روستا در خود خانه های به آن از پس م کردند.
کودکان که بود معن این به بودن، کشاورز جامعۀ ی از عضوی
با تدریج به و سب کارهای انجام در کم با ابتدا کودک سنین از
امر این از هم من م کردند. مزرعه در کار به  شروع سنگین تر کار
از بعد پاییز اوایل تا بهار اوایل از برادرم و خواهر من، نبودم. مستثن
در بهار، اواخر در نهایی امتحانات طول در گاه حت مدرسه، ساعت

م کردیم. کار مزرعه

. ١٩٨۴ سال حدود خانواده، کنار در ، ن روستای

فعالیت ما بنابراین بود، انیزه م جزئ حدِ تا فقط کشاورزی
شاد روان نظر از مردم خوشبختانه، داشتیم. خسته کننده ای فیزی
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کارهای از بسیاری بر خالفِ را آن ها ، فعالیت چنین انجام زیرا بودند،
نم داد. قرار روان فشار تحت مدرن، دنیای در ر دی

من بودم. غرق ریاضیات دنیای در بودم، دبیرستان که زمان
تعدادی وقت م کردم. فکر ریاض مسائل به کشاورزی حین اغلب
یادداشت حمل قابل کوچ دفترچه ی در را آن ها داشتم، ایده
هندسه در قضیه ی تعمیم برای تالش مثال، برای م کردم.
مسیر در تراکتور بر سوار که حال در باالتر بعد به سه بعدی، تصویری

دارم. به خاطر را بودم مزرعه
روستایی ساکنین، اکثریتِ نم کردند. کشاورزی روستا در همه

نزدی ر دی روستاهای یا شهر از مهاجران ، اصل ساکنان ه بل نبودند
شهری، ساکنان بودند. عراق و ایران جنگ پناه جویان و مرز به
خود کوچ اه های فروش یا عموم ادارات در دولت کارمند به عنوان
از بعد همچنان ر، دی روستاهای مهاجرانِ از بسیاری م کردند. کار

ماندند. روستا در نیز جنگ

جنگ
از بعد چند ماه نداشت. پایداری وضعیت ایران متولد شدنم، از قبل
ایران جنگ بعد، سال دو شد. سرنگون انقالب توسط ومت ح تولدم،
در که ما برای به خصوص را زندگ این ها، همه شد. شروع عراق و
تا سال هشت جنگ، م کرد. دشوار م کردیم، زندگ مرز نزدی
زیادی تعداد کشید. طول بودم، ابتدایی پنجم کالس در که زمان
بمباران جمله از هوایی چندبارۀ بمباران به دلیل ما منطقۀ در مردم از
آبی آسمان در که بمب هایی از ردیف هایی جان باختند. شیمیایی،
بالفاصله ما دارم. به یاد  را فرو م ریختند شهر بر و م درخشیدند
پناه روستا اطراف کوه های سمت به هواپیماها، غرش شنیدن از پس
م دویدم. بود، کوه کنار در که پدربزرگم خانه سمت به من م بردیم.
و شهر از امن تر محافظ، کوه های به دلیل به طور کل ما روستای
مردم به همین خاطر بود. مرز به نزدی تر رِ دی روستاهای از بسیاری
حدوداً که بودند کرده مهاجرت ما روستای به زندگ برای زیادی
روستا از جنگ، از پس آن ها، از برخ بود. شده سه برابر جمعیت
ما روستای گاه با این حال، ماندند. باق همچنان بسیاری اما رفتند،
روستاهای سایر به بودیم مجبور بنابراین نبود، ایمن کاف به اندازۀ نیز

کنیم. مهاجرت دور
نیز جنگ به مربوط اثرات از ری دی خطرات بمباران، به غیراز
آن ها با گاه بچه ها، ما بودند. فراوان منفجره مواد مثال داشت. وجود
م انداختیم. آتش در را آن ها ، سرگرم برای حت م کردیم. بازی
اما ندیدند، آسیبی بازی ها این در دوستانم از هیچ ی که است جالب

بعد، سال ها داشت. وجود بچه ها از کشته شدگان گروه ها، سایر در
فوراً که کردند پیدا را جنگ دوران از منفجرنشده بمب ی کودک سه
هنگام قبل، سال چند عمویم اتفاقاً کشت. را آن ها درجا و شد منفجر
نشده منفجر بمبِ ی با بیلش ناگهان برخورد و مزرعه ی در کار

شد. کشته
من و م کند مختل را پرورش و آموزش از جمله همه چیز جنگ
در زارم. سپاس دادند، آموزش ما به حوصله و صبر با که معلم هایی از
ساکن عراق کردهای نیز من شهرِ مرز طرفِ آن سخت، سال های آن
باهم خانوادگ روابط و زبان ی مشترک، فرهنگ ی ما بودند.

داشتیم.

دبستان
موقت به طور که بودم پن ساله چشیدم، را مدرسه طعم که اولین باری
پدرم م کردیم. زندگ روستایمان از دورتر شخا‐کوره، روستای در
مدرسه به تا م نشست کالس در من با و م برد مدرسه به مرا
سال شش از کمتر چون نبودم، رسم دانش آموز من کنم. عادت
آموزش زمان آن در زیرا بود، مفید بسیار تجربۀ ی برایم این داشتم.

برخ لذا و نداشت وجود روستاها در حداقل منطقه در پیش دبستان
ترس بسیار م شدند، وارد مدرسه به اولین بار برای که دانش آموزان
١٩٨۴ پاییز در برگشتیم. خود روستای به چند ماه بعد از  داشتند.

کردم. شروع را رسم ام تحصیالت
ما کالس بود. اتاق سه با معمول قدیم خانۀ ی مدرسۀ ما
برای گاز اجاق و تخته سیاه ی میز، ت، نیم که بود ساده بسیار
کالس های در همین طور و سال آن در ما معلم داشتیم. گرم کردن
کالس از اما بودند، مختلط پسر و دختر بود. خانم ی سوم و دوم

م شدند. جدا هم  از چهارم
در حیدر، بزرگ ترم برادر و من تحصیل، بر پدرم تأکید باتوجه به
دوم کالس در معلم روز ی بودیم. خوب دانش آموزان از مدرسه
در بااین حال شده ام. اول شاگرد کالس در من که کرد اعالم ابتدایی
نتایج اعالم منتظر ما داد. رخ خنده دار اتفاق ی ابتدایی، سوم کالس
الس ام هم که اقوام از ی دختر که بود شده شایعه بودیم. امتحان
مادرش به مدرسه از بعد است. شده مردود ریاضیات درس در بود
شد معلوم بعد روز چند  ول است، شده مردود ریاضیات در او که گفتم

شده ام. مردود من اما گذرانده، را درس او که
فیزی تنبیه زمان، آن در آموزش رایج بدِ واقعاً شیوه های از ی

تنبیه علت معمول، به طور بود. سیم یا چوب ی با دانش آموزان
یا دهند جواب نم توانستند سؤاالت به برخ دانش آموزان که بود آن
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سهمم از بیشتر احتماال من م رسیدند. دیر یا و م کردند بدرفتاری
داشت. ادامه راهنمایی تحصیالت دورۀ پایان تا امر این م شدم. تنبیه
مسائل به دالیل را دانش آموزان بودند. بی رحم تر حت معلم ها از برخ
در که بود زمان تجربه ام، بدترین م کردند. تنبیه خودشان شخص
ما که بود دوردست شهر ی از مردی ما، معلم بودم. چهارم کالس

کم خاطرات سال آن از م کرد. تنبیه بد بسیار سیم، دسته ی با را
مجبور را دانش آموزان هم، معلمان از برخ دارم. یاد به تنبیه به غیر از
چوب با را آن ها سپس تا نگه دارند برف در را خود دستان که م کردند

کنند. تنبیه
واقعاً معلم ، کناپوش رحمان ما معلم پنجم، کالس در خوشبختانه
که بود معلمان سایر از بهتر اما نداشت، دیپلم حت او بود. خوبی
تنبیه با او تدریس روش و بود مهربان و آرام مردی او داشتند. مدرک
مثال م کرد. استفاده جدید روش های از آموزش برای او نبود. همراه
م کرد. نقل خوب داستانِ ی ما برای مدرسه، ترک از قبل هر روز
به مدرسه نزدی زیبای طبیعت در و م برد بیرون را ما بهار، فصل در
مجاور روستاهای مدارس بین مسابقات همچنین م داد. آموزش ما
به تخته سیاه حمل برای م داد. ترتیب روستاها مسیر بین محل در

م نمود. استفاده االغ ی از مسابقه محل
در دارم. ارتباط ریاضیات با کردم احساس که بود سال همان
زیادی وقت هر چند گرفتم، خوبی نتایج سال، اوایل ریاض امتحاناتِ
و کسرایی کامران دوستم، سال آن نکردم. صرف شدن آماده برای
اما کشید، طول سال ها ما رقابت بودیم. کالس برتر شاگردان از من

صمیم دوست هم با تاکنون زمان آن از و دادیم ادامه را رفاقت مان
هستیم.

شش که حیدر، برادرم، توسط من آموزش روند در تأثیر بیشترین
ی به عنوان کنارم در او بودن گرفت. صورت بود من از بزرگ تر سال

دلپذیر آرام، بسیار بود، منحصر به فرد فردی واقعاً او بود. نعمت و ال
ساله پن وقت بود. ساختن و اختراع مشغول همیشه او خالق. و
کودکان به را آن ها از برخ حت و م ساخت کاغذی چترهای بودم،
بود زمان داد، قرار تاثیر تحت را من که چیزهایی از ی م فروخت.
بچه های به را کوتاه انیمیشن فیلم ی و ساخت پروژکتور ی او که
الفبا حروف ح کردن با او داد. نشان تاری اتاق ی در همسایه
ماشین ی به شبیه را متون م توانست پالستی ورق ی روی
هالتر و دمبل جمله از خودش، بدن سازی تجهیزات کند. چاپ تایپ

ساخت. بتن و آهن میله های از استفاده با را
برادر و من برای را خودش ساختگ افسانه های همچنین او
برای را داستان ها همان بعد ، دهه چند م کرد. تعریف کوچ ترم

در ما با اينکه بود. عال هم خوشنویس در م کردم. تعریف پسرم
ی در مطالعه یا بازی حال در بیشتر م کردیم، زندگ ان م ی

درگیری او با که دارم به یاد را مورد ی فقط بودیم، مشترک اتاق
رشته در تحصیل برای سرانجام او بود. من تقصیر واق در که داشتم،
شروع ، دانش آموختگ از پس و شد اه دانش وارد ترونی ال مهندس

کرد. هنرستان در تدریس به

راهنمایی مدرسه
دورۀ کردم. تحصیل روستا در را راهنمایی و ابتدایی مقط هر دو من
از فراتر را فیزی و ریاضیات حیدر، بود. سال سه شامل راهنمایی
عنوان به م کرد. تدریس برایم دبیرستان، حد در و راهنمایی دورۀ
آموزش را انتگرال و مشتق مانند حسابان، اولیه اصول من به او مثال،
م آموخت، من به هیجان و زیبایی دلیل به را مطالبی چنین او داد.

مدرسه. در خوب نتایج گرفتن برای نه
را روزها و ساعت ها شد. وفا ش من خالقیت راهنمایی، دوران در
به عنوانِ م کردم، خاص چیزهای اختراع یا ساخت فکرکردنِ صرف
تا ایده هایم اکثر بااينکه مزرعه. در کار به کم برای ماشین مثال،
نبودند. موفقیت آمیز الزم اولیۀ مواد به دسترس عدم به دلیل حدودی
سال های در که بود جاه طلبی ام و تمرکز عامل، مهم ترین معتقدم اما

است. مفید بسیار شد، ثابت بعد
برای کردیم. ایجاد تئاتر گروه ی دوستان، از چند نفر به همراه
آوردیم، به دست آن از کم پول م کردیم. ایفا نقش روستا بچه های
استفاده با کامران، دوستم به همراه م بردیم. لذت کامال کمدی از اما

ی باالی در را آن  کردیم. درست بادبادک ی ، پالستی و چوب از
دهیم. پرواز را آن بتوانیم که بودیم امیدوار بردیم. نزدی نسبتاً کوه
نکرد کار بودیم، کرده استفاده که موادی وزن به دلیل حدی تا متأسفانه
جاه طلب تر اما نشدیم. متوجه را مسئله آیرودینامی حدودی تا و
پرواز آن با تا کردم هواپیما ی ساختن صرف را زیادی مدت شدم،

نشد. محقق هرگز که کنم
شد باعث این بود. خود اوج در سال ها آن در کامران با رقابت
هرچند باشیم. بهترین مدرسه در و کنیم کار سخت ما هر دوی
ریاضیات به وضوح اما یرم، ب خوبی نمرۀ درس هر در کردم سع

م دادم. ترجیح را طبیع علوم به طورکل و

دبیرستان
وجود دبیرستان ما روستای در بود. سال چهار شامل دبیرستان
با کیلومتر چند تنها که مریوان شهر تا شدم مجبور بنابراین نداشت،
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عمه ام خانۀ در که سه ماه به جز کنم، رفت و آمد داشت، فاصله روستا
برایم زمستان سردِ ماه های در به خصوص رفت وآمد گذراندم، شهر در
را پولم تا م رفتم پیاده را مسیر این بهار، در گاه بود. سخت
دقیقه ۴٠ حدود پیاده روی ام ببرم. لذت طبیعت از یا کنم پس انداز

م کشید. طول
زیرا بود، سخت برایم ابتدا نیز شهر در تحصیل رفت و آمد، به غیر از
ممتاز دانش آموزان با م تواند ونه چ روستایی ی که نم دانستم
که شوم مطمئن تا کردم، کار به سخت اول سال کند. رقابت شهر
که آنقدرها شهری دانش آموزان که فهمیدم به تدریج نمانده ام. عقب
بیشتر اعتماد به نفسم بنابراین نبودند، ترسناک م رسید، به نظر ابتدا در

شد.
و من از ل متش تیم دوم، سال در رفتم. عالیقم دنبال بیشتر
شهر مدارس تمام بین در علم مسابقه برندۀ رم دی الس هم دو
منتخب مدارس کلیه بین رقابت برای بعدی مرحلۀ وارد سپس شد.
همانند کردیم. کسب را نخست مقام ناباورانه و شدیم کردستان استان
که بود دوم سال در داشتم. فیزی و ریاضیات به خاص عالقۀ قبل،
دلیل ریاضیات که شدم مطمئن و شد تشدید ریاضیات به من اشتیاق

است. فیزی به من عالقۀ
دورۀ در مدرسه چهارچوبِ از خارج مطالعۀ تجربۀ با توجه به
شهر کتابخانۀ کتاب های از بسیاری مطالعۀ به را خودم راهنمایی،
خوبی بسیار ریاض کتاب های کتابخانه، این اگرچه م کردم. مشغول
عالقه ای آن ها به جز من هیچ کس یا معدودی تعداد ن لی داشت،
فکرکردن برای زیادی زمان اختصاص و کتاب ها آن خواندن نداشتند.
را ریاضیات م کنم فکر نبود. خوب نمرات کسب برای ریاضیات به
جاودانه، دقیق، زیبا، م کردم فکر داشتم. دوست مختلف به دالیل
طبع با ریاضیات به سادگ است. مفید و شادی بخش چالش برانگیز،

ط در را زیادی موضوعات کردم سع اگرچه بود. هماهنگ من
از ی بود. برجسته نوع به هندسه اما یرم، ب یاد دبیرستان

ی م توان مثال بود. تصویری هندسه داشتم، دوست که موضوعات
که کرد تصویر ری دی مثلث هر روی بر را االضالع متساوی مثلث
استفاده مثلث ها مورد در زیادی نتایج اثبات برای م توان نکته این از
بسیاری حل برای را واحد ایدۀ ی م توان که واقعیت این از من کرد.

م آمد. خوشم برد، به کار مختلف مسائل از
اشاره به اختصار باال در که باالتری ابعاد به را این کردم سع
بردم، لذت آن از واقعاً که کتاب هایی از ی دهم. تعمیم کردم،
زندگ نامۀ شامل که بود بل٢ . ت ای. اثر ریاضیات١» «مردان کتاب

زندگ از واقعاً من بود. بیستم قرن اوایل تا باستان دنیای ریاض دانان

بودم. هیجان زده آن ها اکتشافات و افراد این
و کورانت۴ آر. اثر « چیست؟٣ «ریاضیات کتاب ر دی عال کتاب
توپولوژی، جبر، جمله از ریاض مختلف حوزه های که بود رابینز۵ اچ.
بود، مفید واقعاً این م کرد. معرف را غیره و اعداد، نظریۀ هندسه،
حالت هنوز که حال در است، دبیرستان کتاب از فراتر کتابی که چرا
خوب، کتاب های از ر دی ی کرده اند. حفظ نسبتاً را آن ابتدایی

بود. آپوستل٧ م. . ت «۶ ریاض «آنالیز کتاب
در را زادگاهم شهر دوبار تنها کنم تمام را دبیرستان زمان که تا
شرکت برای سفر اولین کردم. ترک سنندج شهر استان، مرکز به سفر
کامران دوستم، دوم، سفر در شد. ذکر باال در که بود ریاض مسابقه در

داد. هدیه من به و خرید را آپوستل ریاض آنالیز کتاب
ریاضیات یادگیری کردم احساس ، قبل تجربیات تأثیر تحت
ساختن در نهایی لذت که م کردم فکر نیست. کاف به تنهایی
اثبات چیزی من کنم. تحقیق گرفتم تصمیم است. جدید ریاضیات
برایم بعد سال های در پژوهش انجام برای تالش تجربۀ اما نکردم،

ی گرفتم تصمیم که بود زمان همین در تقریباً بود. ارزشمند
بودم. ساله ١۵ ‐ ١۶ حدوداً شوم. حرفه ای ریاض دان

که نبود آنجا کس اما م بردم، لذت خیل ریاضیات از بااینکه
طرف ی از کامل انزوای این کند. هدایت و راهنمایی را من بتواند
سخت ر دی طرف از اما شوم، مستقل تر بتوانم اینکه برای بود موهبت
زمان هرچیز برای کنم، صحبت ران دی با نم توانستم اینکه از بود.
نفر چند کردم سع بود. سخت برایم که م کردم صرف زیادی
جدی به طور را ری دی علم هر یا ریاض تا کنم پیدا را دوستانم از
دانش آموزان آن ها، از تعدادی بود. بی نتیجه متأسفانه ول کنند، دنبال
در مناسب مدرک ی به دست آوردن آن ها هدف اما بودند، خوبی واقعاً

بود. خوبی شغل آن از بعد و پزش یا مهندس
کنم، ترک را معمول مدرسۀ گرفتم تصمیم دبیرستان آخرِ سال در
فقط و نداشت درس و کالس که متفاوت سیستم در عوض در

بزرگساالن برای عمدتاً مدارس این کردم. ثبت نام داشت، امتحان
داشتند. تمام وقت شغل که بود

آزمون در و م کردیم تمام را دبیرستان باید اه، دانش به ورود برای
باشد، خوب چقدر دبیرستان نتایج نبود مهم م شدیم. قبول سراسری
کمتر توسعه یافته مناطق در که بود افرادی برای مزیت ی این که
از خارج بود، نظام مند و سراسری آزمون، چون م کردند. زندگ
فرد که نم کرد فرق بود. افراد ذهن پیش زمینه های و تعصبات
خوب امتحان این در نفر ی که زمان تا کند، تحصیل مدرسه کدام
را استفاده نهایت آزمون، این از هم من خیل ها، مثل م کرد. عمل
1Men of Mathematics 2E. T. Bell 3What is Mathematics 4R. Courant 5H. Robbins 6Mathematical Analysis 7T. M. Apostol
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کردم. انتخاب اه دانش چند در را محض ریاض رشتۀ فقط و کردم
پذیرفته تهران اه دانش در رشته، انتخاب لیست در دومم انتخاب برای

صنعت اه دانش از بعد کشور برتر اه دانش دومین به طورکل شدم.
م شد. گرفته نظر در شریف

روز م شد، منتشر روزنامه ها در اه دانش ورودی نتایج که روزی
بود. دانش آموزان برای بزرگ

بازگشت راه در شده ام؟ قبول آیا که م پرسیدند مردم روز، آن در
بخوانم، محض ریاض است قرار که گفتم آشنایان به وقت خانه، به
ریاضیات، به غیر از باد». «شرمت گفتند من به آن ها از نفر دو حداقل
م گفتم. شعر مثال م کردم. دنبال دبیرستان در را ری دی عالیق
کامران، و من داشتم. عالقه ترونی ال به حیدر، تأثیر تحت نیز من
بسازیم. کوتاه برد با FM رادیویی پخش کنندۀ ی کردیم تالش ماه ها

یعن مدار، قطعات پیداکردن ل، مش ول داشتیم را مدار نقشۀ ما
برای مغازه ای شهر، در بود. غیره و خازن مقاومت، ترانزیستور،
به شدیم مجبور در عوض نداشت. وجود نامستعمل قطعاتِ خرید
دنبال م گفتند به ما بزنیم. سر آنجا در ترونی ال تعمیرگاه های
وسایل سایر و سته ش رادیوهای از انبوه میان در قطعات این
قطعات تا کشید طول زیادی زمان به همین دلیل ردیم. ب ترونی ال
ابتدا اما دادیم قرار هم کنار مدار، نقشۀ طبق را آن ها کنیم. پیدا را
ما و کرد کار کردیم، امتحان را آن لحظه ی در سپس نکرد. کار
او به بود. همسایه مان خاله هایم از ی اتفاقاً شدیم. خوشحال بسیار
دارد وجود مهم بسیار اخبار زیرا کند، روشن را خود رادیو که گفتیم
م کردیم صحبت FM موج در مخفیانه ما بیفتد. اتفاق است قرار که
همه م رسد، پایان به ر دی روز دو تا دنیا که گفتیم م داد. گوش او و
مرگ حد تا تقریباً و گرفت جدی را آن بیچاره خالۀ شوند. آماده باید

بود. شوخ ی فقط این که گفتیم او به سپس بود. ترسیده
سرگرم های آن ها با که داشتم صمیم دوستان سری ی من
نتیجه، در نم خواندند. درس سخت زیاد آن ها اما داشتم، زیادی

ریاض مطالب و بمانم بیدار بودم مجبور ریاض امتحان شبِ هر تقریباً
دهم. آموزش آن ها به را نگرفته اند یاد ماه ها که

کارشناس
ریاض رشته در تحصیل برای تهران اه دانش وارد ١٩٩۶ پاییز در

نیز کاربردی ریاض دانشجویان شامل که ما کالس شدم. محض
به که زمان مانند بودند. دختر آن ها از نیم که داشت دانشجو ۴٠ بود،
که دانشجویان همۀ با نتوانم که بودم نگران بودم، شده وارد دبیرستان
هماهنگ م آیند، کشور اطراف از توسعه یافته تر و غن تر شهرهای از

امتحانات در قبول و کالس ها برای اول سال در بنابراین شوم.
کردم. کار به سخت

به م خواندم، که کتاب هایی بیشتر اه، دانش به ورود از قبل
تدریس مدرسه در کُردی زبان بود. شده) ترجمه (یا نوشته فارس
بزرگ تر افراد از و خانه در را آن دوستانم و من بنابراین نم شد،
فقط اما م شد، تدریس مدرسه در انگلیس زبان گرفتیم. یاد فامیل
باشند قادر که م گرفتند یاد کاف اندازه به دانش آموزان از کم تعداد

بخوانند. زبان این به کتاب هایی
زبان به را ریاضیات گرفتم تصمیم کارشناس دوره ابتدای از
زبان به بسیار پیشرفته تری ریاض کتاب های زیرا بخوانم، انگلیس
همانند داشت. عال کتابخانۀ ی ده دانش داشت. وجود انگلیس
به مربوط که کتاب هایی دادم، ادامه کتاب خواندن به دبیرستان دوران
دبیرستان در توپولوژی مبان دربارۀ که اطالعات با نبود. اول سال
مباحث و کردم انتخاب توپولوژی جبری درخصوص کتابی داشتم،
گرفتم. یاد را همولوژی گروه های و بنیادی گروه های مانند پیشرفته تر

بودم. هندس فضاهای طبقه بندی در جبر کاربرد شیفتۀ من
سال آن شدم. عالقه مند جبرجابجایی به ویژه جبر به دوم، سال در
حال در که سزیده، رضا شدم، آشنا ری دی ریاض کُرد دانشجویِ با
جبر جابجایی اطالعات از او بود. کارشناس ارشد دوره در تحصیل
او تخصص گرایش نام موضوع، این زیرا بود، متعجب کامال من
گروه های بررس با را مقدمات تحقیقات برخ کردم سع بود.
قبل از همه اینها ظاهراً اما دهم. انجام مدول ها بین همومورفیسم

بودند. شده شناخته
به ریاض منطق کردم، دنبال دوم سال در که ری دی موضوع
که بود این دوران این در آرزویم بود. مدول نظریۀ و جبر جهان ویژه
به طوری که بنویسم رسم به صورت نحوی به را ریاض موضوع دو
و کرد «ترجمه» را آن کرد، استفاده ی در قضیه ی از بتوان
به دلیل آورد. به دست ر دی موضوع در غیربدیه نتیجه ای به راحت
سوم، سال در نرسید. به جایی پروژه ام جاه طلبی، و تجربه نبودن کاف
کتاب، ی کپی خواندن صرف را مدت او شدم. هم اتاق رضا با اتفاقاً
جبری هندسۀ  کتاب، این م کرد. ناامیدی با گاه و هیجان با گاه
درس اولین تدریس برای اغلب که بود شفرویچ٩ آر. آی. تألیف پایۀ٨
کتاب این به م شود. استفاده تکمیل تحصیالت هندسه جبری دورۀ
بسیار برایم کردم. آن مطالعۀ به شروع و شدم عالقه مند به تدریج
یاد جبرجابجایی در که مطالبی از خیل م دیدم که بود هیجان انگیز

دارد. هندس معنای واق در گرفته ام،
از قوی تر بسیار که دیدم هندسه و جبر بین لغت فرهنگ  ی
8Basic Algebraic Geometry 9I. R. Shafarevich
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کردم. مشاهده جبری توپولوژی یادگیری حین در که بود ارتباط
م خواهم که است موضوع این شدم متقاعد که نکشید طول
ادامه را جبری هندسۀ مطالعۀ چهارم، سال در کنم. دنبال عمیق تر
کردم شرکت هندسه جبری دکتری دورۀ درس ی در دادم.
آر. تألیف جبری١٠» «هندسه کتاب مطالبِ از بخش هایی ادامۀ که

مبتن و بود مجردتر قبل کتاب به نسبت کتاب، این بود. هارتشورن١١
بزرگ منبع ، گروتندی بود. جبری هندسۀ به ١٢ گروتندی رد روی بر
داستان همچنین و فت انگیزش ش و عمیق ریاضیات به دلیل من الهام
هندسۀ جبری کتاب های مطالعۀ در چالش ی شد. زندگ اش
به وضوح نم توان که است این مقدمات دوره های در شرکت و پایه
م گیری، یاد را ابزار و ایده کل م رود. به کجا موضوع کرد مشخص
کتاب در چیست. دربارۀ اینها همه که فهمید م توان به سخت اما
وجود چیست؟» جبری «هندسۀ عنوان با فرع بخش ی هارتشورن،
جهت یابی حس به دست آوردن برای فقط چندین بار آن را من دارد.
توصیف را جبری واریته های دسته بندی نظریۀ اساساً کتاب، خواندم.
خاتمه مدول نظریۀ به و م شود شروع هندسۀ دوجانبه با م کند.
هندسۀ در نهایت در من که نباشد عجیب خیل شاید حال، م یابد.
تالش که چیزی از واضح تصور شخص آن در که کردم کار دوجانبه
در اخیر سال های در من کارهای از برخ دارد. دهد، انجام م کند

م باشد. مدول فضاهای ساخت راستای
شرکت کالس ها از بسیاری در چهارم، و سوم سال های در
از پس استادان م خواندم. درس راحت تر خودم چون نم کردم،
برقراری با این حال کردند. عادت موضوع این به ایت، ش چندبار
مثال، عنوان به بود، خوب برایم کالس از بعد اساتید از برخ با ارتباط

. یاسم س. و شهابی ش. شادمان، ا. آبادی، ده ا.ش. با
فضای بررس با مقدمات توپولوژی در تحقيقات چهارم، سال در
توپولوژی، نوع تعریف با توپولوژی فضاهای بین تصاویر پیوستۀ
شادمان ا. با گفت وگو و بحث از پس نوشتم. مقاله ای و دادم انجام
توپولوژی ری دی نوع از استفاده با قبال مرتبط، مطالعات که فهمیدم

فشرده‐باز. توپولوژی یعن است، شده انجام
مسابقات طرفدار داشتم، ریاضیات به که دیدگاه به توجه با
عالقه رقابت مسائل جای به تحقیقات مسائل به نبودم. ریاض
شرکت کشوری ریاض مسابقه های در هرسال ما، دۀ دانش داشتم.
این با کنم. شرکت مسابقات این در نم خواستم من اما م کرد،
دانشجوی دوستانِ از ی با که روز ی چهارم، سال در حال
شرکتم عدم دلیل م کردم، صحبت مسابقه مورد در کارشناس ارشد
تجدیدنظر تصمیمم در است الزم که گفت من به او گفتم. او به را

کم کننده بسیار م تواند مسابقات چنین در جایزه گرفتن زیرا کنم،
کشور. از خارج اه های دانش از پذیرش اخذ برای مثال برای باشد.
طال مدال نهایت، در درآمدم. مسابقه تیم عضویت به او توصیۀ به
در شرکت برای ما تیم از این رو گرفتم. را کشوری مسابقات در
بود. لندن در مسابقه سال آن شد. انتخاب مسابقه بین الملل مرحلۀ
یا اه دانش در ما وقت تمام بود. سخت کارشناس مقط در زندگ
معموال که م کردیم زندگ اتاق هایی در م گذشت. اه ها درخواب
بود جوک هایی ، اصل سرگرم بودند. ر دی دانشجوی نفر دو‐سه

م دادند. انجام که احمقانه ای کارهای یا م گفتند دانشجویان که

١٩٩٩ سال اصفهان، به مسافرت ی در
چهار این طول در داشتیم. کم خیل پول دوستانم، بیشتر و من
از خارج در قهوه خانه ی به که م آورم به خاطر بار ی فقط سال،
پرداخت را چای پول دوستان از ی حت و رفتم اه دانش محوطۀ

نداشتم. را آن خرید توان من چون کرد،

مهاجرت
جوالی در دانشجویان، ریاضیات بین الملل مسابقۀ در شرکت برای
را سوم مقام نداشتم، خوبی آمادگ چون کردم. سفر لندن به ٢٠٠٠
در مسابقه از بعد ، مختلف به دالیل برنز). مدال (مشابۀ آوردم به دست
کشید طول سال ی حدود دادم. پناهندگ درخواست و ماندم لندن
یرد. ب تصمیم من به مال کم و پرونده مورد در بریتانیا دولت تا
ر دی پناهندۀ چند با خانه ای در جایی که ناتینگهام، در من اقامت گاه

شد. تعیین م کردم، زندگ
مانند جبری، هندسۀ در عمدتاً ریاضیات مطالعۀ به سال، آن در
ناتینگهام در ریاض دۀ دانش با که بود طبیع دادم. ادامه گذشته

فتح کامبیز دوستِ ُکردِ جدید، ی کم با این که باشم ارتباط در
دۀ دانش ساختمان همان در واق اخترفیزی دکتری دانشجوی که

شد. انجام بود، ریاض
10Algebraic Geometry 11R. Hartshorne 12Grothendieck 13Ivan Fesenko 14John Cremona
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کردم. صحبت کرمونا١۴ جان و فسنکو١٣ ایوان با جلسه، اولین در
م کنند، کار جبری هندسۀ با مرتبط اعداد نظریۀ در که آن ها دوی هر
سیلورمن از کتابی که دادند پیشنهاد بودند. کم کردن مشتاق
را کتاب من بیضوی. منحن های در گویا نقاط کنم، مطالعه را
خوشحالند. م رسید، به نظر کردم، مالقات را آن ها مجدداً و مطالعه
دکترا دانشجوی به عنوان من پذیرش برای ایشان اشتیاق عل رغم
نم توانم اقامتم، وضعیت به دلیل که شد معلوم به زودی ده، دانش در

کنم. دریافت تحصیل بورس
بث١٧ و ،١۶ واروی کمبریج١۵، جمله از ر، دی اه های دانش با من
یرم. ب پذیرش نتوانستم دلیل به همان اما کردم، برقرار ارتباط نیز
که پناهندگ تصمیم برای انتظار واقعاً بود. سخت سال آن در زندگ

ی بود. استرس زا برایم کرد، خواهد تعیین را من زندگ آن نتیجۀ
به صورت انگلیس پوند ١٠ ما به هفته هر بود. فاجعه آمیز منف تصمیم
مایحتاج سایر و غذایی مواد خرید کوپن پوند ٣٠ از کمتر و نقد
سوپرمارکت ها مانند ، خاص اه های فروش در کوپن ها م شد. داده

اطالع مورد این در صندوق داران از برخ م شدند. پذیرفته
که هنگام تا م داشتیم نگه منتظر را صف باید بنابراین نداشتند،

کنند. صحبت مورد این در اه فروش از مسئول با بتوانند
کشور در اقامت اجازۀ من به سال، ی حدود از بعد خوشبختانه
را نامم که بود این دادم انجام که کارهایی اولین از ی شد. داده
به عنوان من بیانگر اسمم، داشتم تمایل دادم. تغییر بیرکار کوچر به

شخص معن به «کوچر» باشد. کُرد ی و ریاض دانشجوی ی
معن به «بیرکار» و م کند مهاجرت ر دی جای به جایی از که است

ریاضیات» دنیای در ر «کاوش به عنوان هم با کلمه هردو ریاض دان.
هستند. تفسیر قابل مهاجر» «ریاض دان یا

دکتری

برای EPSRC تحصیل بورسیۀ اقامت، موضوع حل از پس بالفاصله
او گرفتم. فسنکو ایوان راهنمایی تحت ناتینگهام در دکترا شروع
حمایت من از آن از پس و دکتری دوران طول در بسیاری موارد در
روسیه، سن پترزبورگ در که بود روس ریاض دان ی ایوان، کرد.
جبری هندسۀ مورد در زیادی اطالعات بنابراین بود. خوانده درس
غیر استاندارد آنالیز و جبری هندسۀ با رابطه در را پروژه ای او داشت.
اعمال اول در دوم روش های که بود این ایده کرد. پیشنهاد
نوشتم. مقاله ای و کردم فکر ماه چند برای مورد، این در شود.

٢٠٠٣ حدود ناتینگهام، فسنکو، ایوان با

اعداد، نظریۀ جای به باید بود شده معلوم که این به توجه با
دربارۀ ی  ماهه کالس در کرد پیشنهاد ایوان بخوانم، هندسۀ جبری
به مربوط این کنم. شرکت ١٩ واری اه دانش در دوجانبه١٨ هندسۀ
پن ماهه ای برنامۀ در که داد پیشنهاد ایوان همچنین بود. ٢٠٠٢ اوایل
و هندسۀ دوجانبه دربارۀ کمبریج اه دانش در نیوتن موسسۀ در که
ان پذیر ام کار این ظاهراً کنم. شرکت م شد، برگزار ر دی مباحث
آن در کردند، موافقت دوره برگزارکنندگان ایوان، اصرار با اما نبود،

کار. اتاق اختصاص یا مال حمایت بدون ول کنم شرکت
که کردم شرکت دوره ای در و شدم وارد کمبریج در کالس به
ویاچسالو از جدیدی مقالۀ درک برمبنای و بود هندسۀ دوجانبه ویژۀ
بود. شده متمرکز چهاربعدی فلیپ های وجود دربارۀ شوکوروف٢٠
کار، این حاصل کردم. تالش سخت شوکوروف، مقالۀ مطالعۀ برای

بود. دوجانبه هندسۀ دقیق تر تکنی های متنابه تعداد آموختن

٢٠٠٣ حدود ناتینگهام،
ترتیب این به و آمد کمبریج به نیز شوکوروف برنامه، پایان در
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در را وی م توانم آیا پرسیدم او از کردم. مالقات او با اولین بار برای
او ٢٠٠٣ بهار در بعد، ی سال کنم؟ مالقات ینز٢١ جانز هاپ اه دانش
من دوم راهنمای استاد که پذیرفت مهرورزی با او و کردم مالقات را

باشد.
درباره فکرکردن صرف را زمان دکتری ام، دوره اول سال دو در
نتوانستم خصوص این در کردم. فلیپ ها٢٢ پایان یافتن حدس
هنوز حت و است ل مش خیل حدس، این نم. ب زیادی پیشرفت
حالت های برخ هم اکنون هرچند است، باز چهار بعد برای هم
پاییز در سوم، سال در است. شده معلوم بعدی هر برای آن دشوار
و ماندم بالتیمور در ماه پن برای و مالقات را شوکوروف ٢٠٠٣
مل ها م نظریۀ دربارۀ خود دکتری  رسالۀ بیشتر قسمت آن جا در

اصل نتيجۀ واق در رساندم. انجام به را فانو٢٣ چندگوناهای روی
روی ϵ − log متعارف مل های م كرانداری از اثبات به دست آمده
اثبات به ويژه نتيجه اين است. بوده پايه يك بر فانو نسبتاً سطوح
متعارف فانوی رویه های كرانداری مورد در سیف٢۴ ال م ح از جديدی

م دهد. به دست ϵ‐log

٢٠٠٣ حدود بالتیمور، شوکوروف، وی. ویاچسالو با
حدس هایی دربارۀ شوکوروف از برنامه ای کل رئوس رساله،
حدس مل ها، م کرانداربودن همچون دوسوگویا٢۵، هندسۀ در
کران دار بودن به مربوط که سیف‐بوریسوف٢۶ بوریسوف‐ال
تفاوت های برای ٢٧ACC بود، ϵ‐log متعارف فانوی چندگوناهای
آموختن م داد. به دست را غیره، و فلیپ ها، خاتمه یافتن مینیمال، log
بعد سالیان که کارهایی برای مفهوم این که داد نشان مل ها م نظریۀ

بودند. ارزشمند دادم، انجام
متعارف آستانه های بین ارتباط خود، دکتری  دورۀ اتمام با مقارن
در را نتیجه این کردم. پیدا log فلیپ های خاتمه یافتن و ٢٨log
بیشتری تحقیق ارتباط، این دربارۀ م خواستم زیرا نگنجاندم، رساله ام
شد. [٧] شده ام چاپ مقاله اولین که نمودم منتشر را آن بعدها کنم.
دفاع متأسفانه، رساندم. اتمام به را خود دکتری  دوره ٢٠٠۴ پاییز در

ریاض محتوایِ با مرتبط نه چندان مناف تعارض به دلیل رساله ام، از
نرفت. پیش هموار چندان باید، که آن چنان رساله ام،

ریاض موسسۀ در را شوکوروف دوماه، مدت برای ،٢٠٠۴ بهار در
ساختمان در من دوماه، این در کردم. مالقات و مس در استکلوف٢٩
آنجا از بعد سال ی مجدداً ماندم. و مس دولت اه دانش اصل
خوبی روند کنفرانس ها در شرکت و ان ها م از بازدید داشتم. دیداری

بود. خوب دوستان یافتن و افراد با مالقات برای
گذاشته اختیارم در که مشترک کار اتاق در خود، دکتری  دوره در
به جای آن باشم. داشته  کاف تمرکز کارم روی نم توانستم بود، شده
به کنم. کار غیره و عموم اتاق های کتابخانه، در داشتم عادت

برخ در توانستم دیامانتیس٣٠ ال نی رم، دی دوست و ایوان کم
کنم. کار کوتاه مدت برای حداقل کارها، اتاق

دکتری از پس

به پژوهش پسادکتری دورۀ ی برای دکتری، دورۀ اتمام از پس
هندسۀ جبری دانان برخ و رید٣٢ مایلز رفتم. ٣١ واری اه دانش
،٢٠٠۶ آوریل در ماه، چند و سال ی از پس بودند. آن جا هم جوان تر
رفتم. کمبریج به توتارو٣٣ بورات کم با و پژوهش بورس همان با
مدل حدس خاتمه یافتن٣۴، حدس روی بر کار پسادکتری، دورۀ در
شده مصمم به خصوص دادم. ادامه را وابسته مسائل و مینیمال،
بپردازم. خاتمه یافتن و آستانه ها ارتباط به عمیق تری طور به بودم
حدس خاص حالت چند و مینیمال مدل حدس به فقط اگر که فهمیدم

واق در بپردازم بودند، کاف مقاصد از بسیاری برای که خاتمه یافتن
از پژوهش هایم، در کرد. پرهیز log متعارف آستانه های از م شود
کریستوفر و ،٣۶ کاسین پائولو وی، که شنیدم م کرنان٣۵، جیمز
مسئله این روی آن ها م کنند. کار مشابه مسائل روی هاکون٣٧،
داشتند، من به که لطف روی از ول بودند، کرده بیشتری پیشرفت
و ذاریم ب اشتراک به ر دی ی با را تالش هایمان تا کردند موافقت
شناخته [٨] BCHM به که مشترک مقاله ای در را کارهایمان نهایتاً
مینیمال مدل های وجود اثبات شامل مقاله کنیم. منتشر م شود،
به همراه متعارف حلقه های برای متناه مولد و عام چندگوناهای برای
و هاکون٣٨ قبل کار بر مقاله این بود. ر دی مرتبط نتیجه چندین
بر هم در نهایت که بود استوار pl فلیپ های وجود دربارۀ م کرنان٣٩

بود. متک فلیپ ها وجود دربارۀ شوکوروف ایده های
کمبریج اه دانش استخدام به مدرس به عنوان ،٢٠٠٧ پاییز در
در دائم استادی روند به شبیه کم وبیش شدن، «مدرس» درآمدم.
تحصیالت درس چند پسادکتری دورۀ در من است. متحده ایاالت
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کنار در تدریس به عادت کردن ترتیب این به و دادم ارائه تکمیل
بود. آسان نسبتاً برایم تحقیق،

آن ها ن لی دارد، وجود تحصیل ترم سه هرسال در کمبریج، در
م توانستم زیرا بود مفید کامال این، دوماه. حدود هری کوتاهند،
مسئله چند برروی تحقیقات کار بروم. سفر به ترم غیر ایام در آزادانه
برت با من دادم. ادامه را جبری هندسۀ  در هندسۀ دوسوگویا در
گفتگو ریاضیات عموم سازی درباره هم و ریاضیات دربارۀ هم توتارو
همچنین کرد. ترک را کمبریج او بعد، سال چند اینکه تا م کردم،
جان به خصوص ر دی اران هم با گفت وگو از بود مقدور که زمان هر

م بردم. لذت ُکوت۴٠،
ریاضیات بنیاد مال حمایت با را ٢٠١١ ‐ ٢٠١٠ تحصیل سال
درک برای کارهایی آنجا در که ژوسیو۴٢، ریاض موسسۀ در پاریس۴١،

.[۵] گذراندم دادم، انجام مرتبط مباحث و تکینگ ها
ایتاکا۴٣ حدس مینیمال، مدل های دربارۀ تحقیقات چندکار در

ی با که کردم برخورد چندگوناهایی من غیره، و تاربندی ها۴۴ برای
ی روی نف مقسوم علیه ی .[۶] شده اند قطبی نف۴۵ مقسوم علیه

چندگونا روی خم هر که است مقسوم علیه ای تصویری، چندگونای
گونه ای را مقسوم علیه این م توان م کند. قط نامنف طور به را

کرد. تصور وسیع مقسوم علیه از ضعیف
من به ژانگ۴۶، دی‐ک سنگاپور، از بازدید ی در ،٢٠١۴ در
متعارف چندگانه دستگاه های مؤثر بودن دربارۀ مسئله ای که شد یادآور

مدت از بعد دارد. وجود نامنف کُدایرای۴٧ بعد با چندگوناها روی
که قطبی شده چندگوناهای که شد روشن برایم مسئله، روی بر کار
تعمیم با بودند. مسئله این حل کلید بودم، کرده فکر آن ها دربارۀ قبال
قادر تعمیم یافته، قطبی شدۀ چندگونای به قطبی شده چندگونای مفهوم
تقلیل صفر کُودایرای بعد با حالت به اساس به طور را مسئله شدیم

دهیم.
تعمیم یافته قطبی شدۀ چندگوناهای جدید نظریۀ کردم احساس
حدس به خصوص، فانو، چندگوناهای دربارۀ مسائل برای م تواند
داده نشان واق در شود. گرفته به کار نیز مل ها م کرانداربودن
حدس این به حمله در مهم سازندۀ جزء م تواند نظریه این شد
به حدس این حل برای که شد مشخص حال، این با باشد.
ایده های بیشتر توسعۀ با من بنابراین است. نیاز بیشتری چیزهای
ری دی تکنی های به کارهایشان، در شو۴٩ و هاکون۴٨ م کرنان،
بر چندگانه پادمتعارف سیستم های مؤثر دوسوگویا بودن اثبات برای
بر غلبه با آوردم. روی ϵ‐log فانوی متعارف چندگونای روی
مل م حدس محدودیت اثبات ٢٠١۵ تابستان در متعدد، الت مش

کردم. تکمیل را ها
شده متقاعد بودم، مل ها م کراندار بودن اثبات مشغول که درحال
سیف‐ بوریسف‐ال به موسوم حدس سمت به م توانم که بودم
به  جز آن، مراحل تمام روی شوم. نزدی نیز (BAB) بوریسف۵٠
بود، پادمتعارف مقسوم علیه های تکینگ های درباره که مرحله ی
آخرین برای بود، ساده م کردم فکر که را، آن انجام و کردم کار
هیچ وجه به مرحله این که فهمیدم انتها در اما بودم. گذاشته مرحله
به همین دارند. نیاز جدیدتری تکنی های م آمد به نظر و نیست ساده
در اما نکردم. منتشر ٢٠١۵ در را مل ها م کرانداربودن اثبات دلیل،
.[۴] دادم قرار آرکایو۵١ در را آن اثبات ،٢٠١۶ در بعد، ماه چند نهایت
مرحلۀ آخرین روی بر کار با را BAB حدس اثبات بعد، ماه شش حدود
کامل داشت، نیاز گوناگون تکنی های به درواق که باال، در مذکور

.[٣] دادم قرار آرکایو در نیز آن را و کرده
پیشرفت ی مرکز در فانو چندگوناهای که نبود باری اولین این
توسعه در چندگوناها این م گرفت. قرار جبری هندسۀ در بزرگ
باالتر، ابعاد به ٢ بعد از هندسۀ ایتالیایی تب م هندسۀ دوسوگویا
شده شروع بیستم قرن اوایل در ران دی و فانو کارهای با که
مرکز در چندگوناها این همچنین، کردند. ایفا کلیدی نقش بود،
کارهای در به خصوص، ،١٩٧٠ دهۀ در گسترده ای و شدید فعالیت های

داشتند. قرار موری۵٣ البته و شوکوروف، و یخ۵٢ وس ایس
اندازۀ به من نتایجم، ر دی و شد، ذکر باال در که نتایج برای
٢٠١٨ در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ در که بودم خوش شانس کاف
ارج گذاری نشان، این همچنین کردم. دریافت فیلدز نشان برزیل در
حوزۀ در گذشته دهۀ چند در ارانم هم توسط شده انجام کارهای به

بود. من پژوهش
آن اهدای از بعد بالفاصله مدال م دانند، همه که همان طور
را آن بعد، روز چند مهربانانه، خیل ریاض دانان اتحادیۀ اما شد، دزدیده
منعکس جهان اطراف در گسترده ای به طور واقعه، این کرد. زین جای
گسترده ای توجه چنین که دارد تأسف جای نکرد. متعجب مرا که شد
هم هنوز که حال در گرفت، صورت کوچ این به حادثۀ ی به
مطالب ، تحقیقات نتایج به مربوط اساس تر موضوعات دربارۀ رسانه ها

کرده اند. منتشر کمتری
مسائل با آن ها، اثبات های و فانو چندگوناهای درباره باال نتایج
خودریخت های گروه های تکینگ ها، مانند جبری، هندسۀ در بسیاری
فضاهای فانو، چندگوناهای K‐پایداری چندگوناها، از دوسوگویا
این به من چندسال اخیر، در هستند. ارتباط در غیره، و مدول
بزرگتری و بلندپروازانه برنامه ی از بخش آن ها که رسیده ام واقعیت
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برخ از اطالع برای هستند؛ log کاالبی‐یائوی۵۴ تاربندهای درباره
،log کاالبی‐یائوی تاربندی ی ببینید. را [٢] آن، جنبه های
هستند. کاالبی‐یائو پایۀ ی روی نسبی به طور که است زوج
مثل متفاوت منظرهای از م توان که هستند ساختارهایی اینها

ی مثال، برای نگریست. آن ها به فیزی و حساب هندسه،
کاالبی‐ log‐ نیمه زوج های کراندار بودن من کارهای آخرین از
زوج های مدول نظریۀ با وقت که م کند ارائه را قطبی شده یائوی
درشت بافت مدول فضاهای وجود اثبات به منجر شود، ترکیب پایدار

م شود. قطبی شده کاالبی‐یائوی و فانو زوج های تصویری
خود به را برجسته ای ریاض دانان که م کنم کار حوزه ای در من
جمله از است، شده بنا آن ها کار پایۀ بر من کار و است کرده جذب
میااُکا۵٩ موری، کرِنان، م کوالر۵٨، کاواماتا۵٧، هاکُن۵۶، ،۵۵ کاسین
ر دی بسیاری و هیروناکا۶٠ فانو، یخ، وس ایس ایتاکا، تر قدیم ایام از و

نیست. ن مم اینجا در آن ها نام فهرست کردن که

ریاض دان ی به عنوان زندگ
تحقیقات، در فعال اه های دانش در ریاض دان ی به عنوان کار
کار از بزرگ بخش تحقیق، م شود. شامل را مختلف وظایف
م کند. طلب ریاض دان ی از زیادی انرژی و زمان که است
تدریس که درس به توجه با است. کار از ری دی بخش تدریس،
دوره های من مثال یرد. ب را زیادی زمان م تواند هم این م شود،
حدس های دوسوگویا، هندسۀ  جبری، هندسۀ  ، تکمیل تحصیالت
نظریه حسابی، هندسۀ مرتبط، موضوعات و هیلبرت طرح های ویل۶١،
در درگیرشدن کمبریج، در کرده ام. تدریس را غیره و مدول ها،
خدمات و سرویس ده است. زمان بر هم کارشناس دورۀ امتحانات
کمیته ی در خدمت ل ش به معموال این است. کار از ر دی بخش
کنفرانس ها، و سمینارها سازمان ده شامل خدمات، ر دی انواع است.
و مقاالت ویرایش ، مال حمایت طرح های بررس و مقاالت داوری
با صحبت کردن و سفر به نیاز ریاض دان، ی به روز ماندن برای غیره

م برد. زیادی انرژی و زمان نیز این که است ریاض دانان سایر
برای آسیا. شرق به به ویژه کرده ام، سفر خودم سهم به من
تایپه از منظم به طور چن۶٢ آ. ای جونگ با مالقات جهت چندسال
تونگ شینگ با دیدار برای ن پ از اخیر سال های در م کردم. دیدن

کرده ام. بازدید یاو۶٣
بنیادی مسائل در تفکر آزادی ، آکادمی شغل مورد در مهم نکتۀ

زندگ و طبیعت اسرار کشف لذت و زیبایی انسان وقت است. علم
است. شغل ی از بیشتر خیل ریاضیات است. عال م کند، حس را

کنیم سع اگر حت کنیم، خارج سرمان از را ایده است سخت گاه
کنیم. متوقف را کار

که است این حقیقت باشید، آکادمی کار طرفدار که هم هرچقدر
که م دهیم انجام زیادی کارهای باشد. پر استرس شغل م تواند
ویرایش و داوری برای ما مثال، برای ندارد. وجود برایشان اُجرت
نم کنیم. دریافت چیزی است) این گونه ریاض در (حداقل مجالت
م کنیم، افتخار جامعه به خدمت برای فعالیت چنین انجام به اگرچه
که نیست غیر معمول هستند. وقت گیر آن ها که است این نکته اما
خود کارهای از بخش انجام برای را هفته آخر یا عصرها اساتید،
خود به رسیدگ برای کمتری زمان این صورت در  که دهند، اختصاص
زیاد احتمال به و صدها من خودم، مورد در دارند. خانواده هایشان و
عادت های مورد در کرده ام. کارم صرف را آزادم وقت از ساعت هزاران
صبح در ساعت چند یا سه که است این من برای کار بهترین کاری،
تحقیق بیشتر یا ساعت سه بعد و کنم استراحت سپس کنم، تحقیق
به دلیل اما نم شود). ر دی کار شامل و است تحقیق فقط (این کنم

کرد. کار ایده آل گرانه چنین نم توان همواره تعهدات، سایر

است). شده گرفته کاستا بابلو توسط (تصویر ICM در ٢٠١٨ سال

تغییر جهت چند از من زندگ فیلدز، مدال دریافت از پس
در من رشتۀ در پیشرفت و کار که بودم خوشحال من اول، کرد.
برای فرصت دوم، شد. شناخته گسترده تری به طور ریاض جامعۀ
آوردم به دست متفاوت کاری زمینۀ با زیادی جالب افراد با مالقات
این که، سوم نم آمد. پیش برایم مهم این صورت این غیر در که
من برای علوم و ریاضیات عموم سازی مورد در کارکردن هم اکنون
م دهم. انجام است سال چندین من که کاری است، راحت تر کم
مثال، به عنوان کُردها. میان در آموزش پیشرفت و بهبود به خصوص،
از ی ‐ اجتماع رسانه های از استفاده یا عموم سخنران های با
مجموعه ی ساخت م کنم، کار آن روی که پروژه هایی جدیدترین
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از بسیاری که است ریاضیات» «دنیای عنوان با کُردی ویدیویی
را طبیعت و زندگ با ارتباط به طورکل و ریاض علوم جنبه های

م کند. بررس

خانواده
ناتینگهام در دکترا مقط در تحصیل حین در تارن۶۴، همسرم، با من
بعد سال چند و کردیم ازدواج ما م خواند. اقتصاد او شدم. آشنا
حد تا که م دانم دلیل را این من شدیم. زانکو۶۵ پسرمان صاحب
در پیش برنده نقش و ذرانم ب خانواده ام، با را بیشتری زمان ان ام
که است طبیعت مشتاق او باشم. داشته زانکو آموزش و پیشرفت
زمان به نسبت او عالیق دارد. همخوان من عالیق با به خوبی
ما انسان. آناتوم تا حیوانات زندگ تا گرفته نجوم از م کند، تغییر
شامل اغلب که بازی هایی م دهیم. انجام مختلف جالب بازی های

م شوند. علم آزمایشات یا واقعیت ها برخ
زانکو برای است. قصه گویی روزانه، فعالیت های از ر دی ی
داستان هایی م کنم. تعریف هستند، خانگ اکثراً که داستان هایی
ن مم مثال، باشند. آموزش در عین حال و سرگرم کننده است قرار که
کردن باز برای فرد آن در که باشد داشته وجود قصه در سناریویی است
شود، مواجه پرسش ی به پاس گویی به ساختمان یا غار ی درب
به اغلب همچنین است؟ چند هفت و هشت مجموع مثال به عنوان
کند. مشارکت داستان از بخش هایی ابداع در م دهم اجازه زانکو

هستیم. خودمان قصه ها این اکثر اصل شخصیت معموال

عالقمندی ها سایر
یا اوی کنج برای عمدتاً ری دی عالیق ریاضیات، به غیر از من
نمونه چند مورد در اینجا در کرده ام. دنبال را زندگ در سرگرم

م کنم. بحث آن ها همۀ نه اما

: روان شناس
من در دبیرستان دوران از عالقه این دارم، دوست را روان شناس من

خیل ران دی و خودم افکار فرایند دربارۀ همیشه من دارد. وجود
وقت خیل م کنند؟ فکر خاص به روش مردم چرا بوده ام. او کنج

منطق تفکر بر مبتن صرفاً مردم تصمیمات که شدم متقاعد پیش
اغلب اما باشند، داشته باور را چیزی است ن مم که چرا نیست،
شوند، تلق بدیه است ن مم که ری دی عوامل تأثیر تحت به شدت
رسانه ها مثال م گیرند. قرار زیست یا فرهنگ ، اجتماع جمله از
دارند، خاص موضوع ی خصوص در مردم تفکر نحوۀ بر زیادی تأثیر

نه تنها روان شناس خیر. یا دارد بررس ارزش موضوع، آیا اینکه حت
مثال دارد. اهمیت نیز جامعه سط در ه بل است، مهم شخص نظر از

روان شناخت حالت ی که اعتماد به نفس داشتن عدم م کنم فکر
جوام از بسیاری در پیشرفت عدم علت های مهم ترین از ی است،

است. فنّاوری و اقتصادی نظر از دنیا سراسر توسعه نیافتۀ

: موسیق

همان طور و دبیرستان در من است. موسیق عالیقم از ر دی ی
نداشتم، موسیق ساز هیچ من م دادم. گوش زیاد موسیق به بعدها
ان ام بی نهایت مجذوب نگرفتم. یاد مدت ها تا را نواختن بنابراین
ساختن برای را آن ها م توان که بودم صداهایی متفاوت و مختلف
ساختارهای و ایده ها به شبیه نوع به این کرد. ترکیب موسیق
و م نوازم فلوت و درام به تنهایی روزها این است. ریاض بی پایان

بنوازم. موسیق کامپیوتر ی یا ُارگ کم به م کنم سع گاه
ژانرهای و جهان موسیق کُردی، موسیق به معمول طور به
(غزل) شعر که دارم دوست را زمان به خصوص م دهم. گوش ر دی
فکر من که است این دلیلش نم شوم! متوجه که باشد زبان به
با زیرا م کنند، خراب را آهنگ ی به سادگ اشعار اغلب م کنم
م تواند انسان نامفهوم، غزل با نم شوند. هماهنگ خوب موسیق

کند. تمرکز واقع آواز و موسیق زیبایی بر

تکامل:

جذابند. برایم زنده موجودات درون رد عمل و زیست شناس در تکامل

است. فت انگیز ش سازگاری، و بی شمار بقای راه های ، زندگ تنوع
صدای یرید. ب نظر در را انسان شنوایی رد عمل نحوۀ مثال، برای

خارج گوش توسط شده جم آوری هوا ارتعاشات طریق از شده ایجاد
پرده م لرزد. و م رسد گوش پردۀ به گوش هوای کانال طریق از و
را صدا که م آورد در لرزه به را کوچ استخوان سه خود به نوبه گوش
حلزونِ درم آورد. لرزه به را داخل مایع خود نوبه به و م کند تقویت
نال های سی آن ها، ارتعاش که است دسته موهایی حاوی گوش داخل
سپس و م کند ایجاد مغز به گوش متصل کننده اعصاب در تری ال
ذکر کوچ استخوان های م شوند. تعبیر صدا به عنوان نال ها سی
سیستم در مجدداً و تکامل یافته متفاوت کامال هدف برای شده،

بیولوژی سیستم های درک م گیرند. قرار استفاده مورد شنوایی
و ریاضیات ، فیزی ، شیم شامل ه بل زیست شناس شامل نه تنها

م شود. نیز غیره
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ادبیات:
ل های ش در متفاوت شعر های شامل بیشتر کُردی کالسی ادبیات
مثال به عنوان هستند. جهان کالس در آن ها از برخ است. مختلف
شناخته جهان برای مختلف به دالیل که نوزدهم قرن شاعر ، نال اشعار
هستند. عالقه مند شعر به زیادی افراد هنوز روزها، این است. نشده
آثار خواندن صرفاً نه شدم، عالقه مند هم شعر سرودن به دبیرستان در
مانند تقریباً متأسفانه که نوشتم دفتری در شعر تعدادی . کالسی
به بیشتر روزها این رفت. دست از دوره آن از ری دی چیزهای سایر
عبارات و کلمات ترکیب با چندگانه زبان از که عالقه مندم نوشته هایی

م کنند. استفاده موسیق ساختن مانند
شدن: جهان و جامعه

جامعه مختلف جنبه های سریع تغییرات شاهد خود زندگ طول در
رخ جهان سراسر در جوام از بسیاری در مشابه تغییرات بوده ام. کُرد
ه بل نیست، کُرد جامعه مخصوص موضوع ی این بنابراین م دهد.
جنبه های از بسیاری در را تغییرات م توان است. جهان موضوع ی
، اجتماع ارتباطات تا مردم شخص اعتقادات و ارزش ها از زندگ
و مثبت تغییرات برخ دید. غیره و غذا، ن، مس پوشیدن، لباس
جهان شدن و امروزی زندگ هستند. غیرضروری یا منف برخ
آموزش به دسترس مثال به عنوان بخشید، بهبود را جنبه هایی اگرچه

م برد. بین از نیز را ری دی جنبه های غالباً اما ، پزش و
۴٠ با مقایسه در من تولد محل روستای تغییرات برخ روی بیایید
دسترس تر قابل پزش و پرورش و آموزش کنیم. تمرکز پیش سال
بهتر معلول افراد با حاضر حال در است. بیشتر بسیار فنّاوری است،
زبان ر، دی طرف از اما هستند. مثبت همه که غیره و م شود رفتار
کلمات کم کم مردم زیرا است، گرفته قرار تأثیر تحت شدیداً کُردی
معماری م کنند. جای گزین زبان ها سایر با را زیادی عبارت های و
در به سرعت است، بوده نظر مورد اطراف در سال هزاران که کُردی
اتفاقاً که است قبل از کمتر بسیار اعتماد به نفس، است. نابودی حال
افراد هرچه به این دلیل که است. بیشتر تحصیالت به دلیل حدی تا
خودشان به کمتر م شوند، آشنا قدرتمند و پیشرفته جوام با بیشتر

است. منف تغییرات همه اینها م کنند. فکر
پیشرفت که است این کنم اشاره آن به م خواهم که نکته ای
را کُردی معماری به عنوان مثال، است. ان پذیر ام تخریب بدون
سب ها، سایر با آن کامل جای گزین به جای یرید. ب در نظر

سنت ویژگ های از برخ که حال در دهیم، تغییر را آن م توانیم
ی ما به این ترتیب ببریم. ری دی سط به را آن م کنیم، حفظ را

کل نف به طوالن زمان مدت در که نگه م داریم زنده را هنری ایدۀ

است، مهم انسان بقای برای فرهنگ تنوع معتقدم من است. جهان
مهم اکوسیستم ها و گونه ها بقای برای زیست تنوع که همان طور
ن مم اگرچه برد، نخواهد سودی فرهنگ ها نابودی از بشریت است.

باشد. سودمند کوتاه مدت در غالب فرهنگ های است
برخ بابت محترم داوران و حقیق حسن دکتر آقای از مترجم ر: تش

دارد. را ر تش کمال تخصص بخش ترجمه به خصوص و اصالحات
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