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است∗ فیلدز مدال دارندۀ اکنون شود، شاعر که کرد رها را درس او
کپِلویز* ژُردانا

∗∗ علیخان سعید و عبداله سیده مرضیه ترجمه:

یده چ
با کال ششم سال در اینکه تا نداشت ریاضیات به عالقه ای هو١ جون
و ترکیبیات او عمیق بینش اکنون شد. روبه رو تصادف مالقات ی
شده منجر ریاض افتخار باالترین به و کرده مرتبط به هم را هندسه

است.

پرینستون اه دانش در کارش دفتر در هو جون

طوالن پیاده روی ی بعد از ظهر، هر روز او م شود، گم غالباً هو، جون 
است، ریاضیات گروه استاد که جایی پرینستون، اه دانش اطراف در
در میان را خودش راه او ، م ماه اواسط در روز ی م دهد. انجام

ط نزدی همان در پیشرفته مطالعات مؤسسه اطراف جنگل های
«صرفاً م گوید: م کند، فکر روبه رو دوراه به درحال که م کند.
وقت هر چند او هستیم». کجا دانم نم ویم، ب باید شما اطالع جهت
برگ ها زیر در که وحش حیات ظریف حرکات به و م کند ث م ی بار
او که حیوانات میان در م کند. اشاره شده اند، پنهان درختان پشت یا

ی قورباغه، جفت ی بود، کرده کشف سرگردان ساعت دو در ط
روباه ی و انگشت ی اندازه به الک پشت ی قرمز، کاکُل پرنده

داشت. را خودش لذت کدام هر تماشای که م شد، دیده تیزپا
از ی این و م کنم پیدا خوب خیل را اشیاء «من گوید: م او

است.» من ویژۀ توانایی های
در افتخار باالترین فیلدز، مدال برندۀ اکنون ساله، ٣٩ هو جون
در پرسه زدن در توانایی اش به دلیل را جایزه این او است. ریاضیات،
(چیزهایی است شده برنده درست، چیزهای یافتن و ریاض سرزمین
ترکیبیات و هندسه متفاوت به ظاهر زمینه های فهمیدن برای او، که

آن ها تعامل برای هیجان انگیز و نوین روش هایی تا م کر د، استفاده
مسئلۀ چندین او ، تکمیل تحصیالت دورۀ شروع با بیابد). ر دی ی با
طریق از را غیرمستقیم مسیر ی و نمود، حل را ترکیبیات در اصل
کرد. ایجاد اثبات هر ماهیت به رسیدن برای ریاضیات ر دی شاخه های

کوچ معجزۀ ی به شبیه مسیر آن پیداکردن بار «هر گفت: هو
بود.»

گفت را همین بتوان نیز، ریاضیات در مسیرش مورد در شاید
کوچ معجز ات از دنباله ای و زیاد سرگردان به وسیله مسیر این که:

ریاضیات به تمایل هیچ بود، جوان تر او که زمان است. شده مشخص
شود. شاعر تا کرد رها را دبیرستان بود، بی عالقه به آن نسبت و نداشت
او برای مهیج، و تصادف مالقات ی اهش دانش سال های ط در
همیشه او که دارد، را چیزی همان ریاضیات که بفهمد تا بود الزم
شاعرانه، مسیر آن بعد، به زمان آن از است. بوده آن جستجوی در
گفتۀ به کرد. محقق او برای را ریاضیات در چشم گیری پیشرفت های
در درست روابط و چیزها پیداکردن در او هنری استعداد ارانش: هم
م دهد انجام که هر کاری در او است. مشهود کامال کارش مرکز
آردیال‐مانتیال٢، و فدری است. عمیق تر مفهوم ی کشف به دنبال
هو اران هم از ی و و، سان فرانسیس اه ایالت دانش ریاض دان
ما چون هستند، هنرمندان به شبیه بسیار «ریاض دان ها م گوید:
این م کنم فکر او، مورد در اما هستیم. زیبایی جستجوی در واقعاً
او دارم، دوست واقعاً را سلیقه اش من و است محرز کامال موضوع

م سازد.» زیبایی چیزهای
ریاضیات به شاعری از پس او فهمیدم که زمان افزود: آردیال

کرد. ایجاد من در خوبی حس و آمد خوشم است، آورده روی
در او م کند. تصور هم موازات به را هنرمند و ریاض دان  هو
چیزی خلق به جای که م رسد به نظر :«این طور م گوید دو هر مورد
م آورید.» به دست را دارد وجود قبل از که چیزهایی خودتان، ذهن در

تحصیل ترک
انجام متمرکز کار ساعت سه حدود هو مشخص، به طور روز هر
برای یا کند، فکر ریاض مسائل مورد در است ن مم او م دهد.
برای دکتر مالقات قرارهای یا و شود آماده دانشجویان تدریس
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انجام شده ام. خسته «من گفت: او کند. زمان بندی را پسرانش
مشخصاً که کاری یا است خالقانه و معنادار ارزشمند، که کارهایی
و وقت مالقات ها، همین زمان بندی مثل ، ده انجام نم خواه

م گیرد.» شما از زیادی انرژی
چیزی روی کنترل معموال او که درم یابم سخنانش، به توجه با
کاری تنها ندارد. کند، تمرکز ساعت سه این در م گیرد تصمیم که
عالقه او بود. مطالعه فقط داد، انجام ٢٠١٩ سال بهار از چند ماه در که

بازخوان را بود شده مواجه آن ها با جوان در که کتاب هایی داشت
و روم، امپراطور اورلیوس۴ مارکوس اثر تأمالت٣ کتاب جمله از کند،
داد. انجام را کار این و هسه۵، هرمان ، آلمان نویسندۀ از رمان چندین
نداده ام، انجام کاری هیچ من مدت این در حقیقت در » گفت: هو
با زمان، آن از او حال، این (با بود.» ل مش ی خودش این بنابراین
م کردم سع قبال «من م گوید: او بود. آمده کنار محدودیت این
دست کار این از گرفتم یاد سرانجام اما کنم، مقاومت و پافشاری

زمان محدودیت های نادیده گرفتن در روز به روز من نتیجه در بردارم،
شدم.») بهتر و بهتر

تعریف یا کاری انجام برای خودش مجبورکردن که شد متوجه او
کارساز هرگز م برد، لذت که چیزهایی برای حت خاص، هدف
ر دی چیز به چیزی از را تمرکزش که است دشوار او برای نیست.
اراده، نیروی و تصمیم به م کنم فکر «من م گوید: او کند. منتقل
چیزی به آن ها با به ندرت شما است. شده داده اهمیت حد از بیش

م یابید.» دست

اخیر سخنران ی از هو جون یادداشت های

در ١٩٨٣ سال در او است. بوده این طور ، جوان دوران از او
تحصیالت اتمام حال در والدینش که جایی آمد، به دنیا کالیفرنیا

داشت، سال دو حدوداً او زمان که آن، از پس  بودند. خود تکمیل
پدرش آنجا در کردند. ان م نقل جنوبی، کره سئول، به خانواده اش

م کرد. تدریس روس زبان مادرش و آمار
اما بود، یادگیری عاشق او بود. طاقت فرسا برایش مدرسه

موضوع روی بر یا تحلیل را موضوع کالس محیط در نم توانست
دوران در کند. مطالعه به تنهایی داد ترجیح او عوض، در کند. تمرکز
را زنده موجودات مورد در دایرةالمعارف ی جلدِ ١٠ تمام دبستان،
به سرعت و کرد کاوش را خانه شان نزدی کوه و خواند مشتاقانه
در ی بار حت م شد، گم همیشه او اما شد، آشنا آن از گوشه هر با
بود. شده محصور مین، وجود احتمال به دلیل که گرفت قرار منطقه ای
کند. اجتناب ریاض از ان حد ام تا م کرد را خود تالش تمام او
هو جون اما دهد، آموزش او به کار کتاب با کرد سع پدرش ی بار
م کرد. کپی کتاب پشتِ از را جواب ها مسئله، حل در سع به جای

ی به هو اما کرد. پاره را صفحات آن شد، متوجه پدرش که زمان
گفت: هو کرد. یادداشت آنجا از را پاس ها و رفت محل کتاب فروش

شد.» تسلیم لحظه آن در «پدرم
(دورۀ دبیرستان اول سال اواسط در و ساله ١۶ او که زمان
تصمیم بود، م انجامد) به طول سال سه جنوبی کره در دبیرستان
هو بود. رمانتی او کند. تحصیل ترک شعر، نوشتن برای گرفت
شنیدن از بعد م توانستم، کلمه واقع معنای به «من م گوید:
خودش تجربیات و طبیعت مورد در او کنم.» گریه خوب، موسیق
اه دانش به ورود از قبل سال دو را خود ار شاه داشت قصد و م نوشت

نیفتاد.» اتفاق «این گفت: و خندید او کند. تکمیل
متمرکز خودش روی بسیار نوشتن فرایند در که شد، متوجه او
بود. افسرده کننده و دردناک اغلب او، برای تمرکز این و م شود
«من گفت: و شد متوجه بعدها او که همان طور عالوه بر این،
نم خواستم من م نویسد، عال شعرهای که باشم کس م خواستم
کامال که م بیند، را خودش از نسخه ای او اکنون بنویسم.» عال شعر

است. غریبه
احساس شد، سئول مل اه دانش وارد ٢٠٠٢ سال در زمان که
خوش علم نویسندگ ایدۀ با کوتاه مدت برای او کرد. سرگردان
او اما کند. تحصیل فیزی و نجوم رشتۀ در گرفت تصمیم و بود،
را درس چندین شد، مجبور حت و م کرد، ترک را کالس اغلب
نم دانستم بودم، شده سر در گم «به طور کل گفت: او ذراند. ب مجدد

هستم.» خوب کاری چه در و دهم انجام م خواهم چه کاری
کامال که چیزی است، بوده خوب ریاضیات در او که شد معلوم

برد. پی  به آن تصادف
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حقیق زیبایی
در ششم، سال در شود. دانش آموخته هو تا کشید طول سال شش
هیسوکه ، ژاپن مشهور ریاض دان توسط که کرد، نام ثبت کالس
هیروناکا م شد. تدریس ،١٩٧٠ سال فیلدزِ مدال برندۀ هیروناکا۶،
شد، متمایل او عقیده های به به سرعت هو، داشت. جذاب شخصیت
کالس، اولِ روز همان در را او که نبود استادش جذابیت تنها این، اما
درس، این ظاهراً بود. هم ریاض خود جذابیت ه بل کرد، جذب
ویژگ های و جبری معادالت مطالعۀ جبری، هندسۀ بر مقدمه ای
نام به زمینه ای در را خود کار هیروناکا آن، به جای بود. آن هندس
کرد. تدریس دارد، تمرکز فضاها از خاص انواع بر که تکینگ نظریۀ
فکر آن مورد در دیروز که چیزهایی مورد در اصل، «در گفت: هو
که شواهدی و خاص بسیار مسئلۀ ی کرد.» تدریس است، کرده
شروع دانشجو ٢٠٠ با کالس، ی با که چیزی نبودند. درست لزوماً
ماندند باق دانشجو ۵ تنها بعد هفته چند و رفت تحلیل سرعت به شد،

بود. آن ها میان در هو که
درلحظه ، ریاض تحقیقات ارشدن آش شاهد بار، اولین برای او
همه که لیسانس، دورۀ درس های سایر مانند هیروناکا تدریس بود.
همین عاشق هو نبود. بودند، مشخص قبل از پاس ها و بود ساده چیز
نم دانست واقعاً هیچ کس که، کاری انجام برای تالش بود، هیجان
و م آمد ندانستن این با که، رهایی حس و م شود انجام ونه چ

کال در که کل «اصول گفت: هو م شود. ن مم که فت هایی ش
مشاهدات با آن ها شده است، اصالح قرن ها ط در م شوند تدریس
است.» متفاوت بسیار شماست، چشمان مقابل در که خاص ریاضیاتِ

پرینستون اه دانش محوطۀ در

بدهد به او را چیزی م تواند ریاضیات نوع این که شد متوجه هو
از خارج در زیبایی جستجوی توانایی نیست. آن به قادر شعر که

که مسیری در ، واقع و عین ، بیرون چیزی فهم برای تالش خودش،
کوچ خودِ به «شما گفت: او م کند. باز نوشتن از بیشتر را ذهنش

دریافت او ندارد.» وجود منیت برای جایی و نم کنید فکر خود،
و شناسایی قابل هدفش و انگیزه بود، شاعر ی که زمان برخالف

بخواند. ریاض م خواهد فقط او نیست. تشخیص
را هو جون بال و پر زیر موضوع، این فهمیدن با هیروناکا شاید
ارشد کارشناس دورۀ شروع و دانش آموختگ از پس هو، گرفت.
فعل اش همسر کیم٧، نایونگ با او که جایی سئول، مل اه دانش در
به دنبال فراغت، اوقات در گذراند. هیروناکا با را زیادی زمان شد، آشنا
را کیف هایش م ماند، کیوتو و توکیو در او با و برگشت ژاپن به استاد
به البته، و م کرد تقسیم او با را خود غذایی وعده های و م کرد حمل

م داد. ادامه ریاضیات مورد در  بحث

غیرمنتظره کشف ی
داد، درخواست متحده ایاالت در دکتری، موقعیت ١٢ حدود برای هو
رد ی به جز آن ها، همۀ  از کارشناس مقط در بدش سابقۀ به دلیل اما
کرد آغاز اه ایلینویز٨، دانش در را خود تحصیالت ٢٠٠٩ سال در شد.
ان میشی اه دانش به خود دکترای دورۀ تکمیل برای ٢٠١١ سال در و

شد. منتقل
کیم همسرش از دوری جدید، کشور در زندگ چالش ها، عل رغم
در خود تجارب او ماند)، سئول اه دانش در ریاضیات دکترای برای (او
ریاضیات وقف تماماً را خود توانست و داشت دوست را کارشناس ارشد
کشانده سمت به این را او اول وهلۀ در که کاوش رهایی حس از و کند،

م برد. لذت بود،
دانشجوی ی به عنوان او شد. برجسته کوتاه مدت در هو،
که کرد، اثبات گراف نظریه در را حدس ایلینویز، در ارشد کارشناس
به که مسئله ای ل، ش ساده ترین در بود. حل نشده سال ۴٠ برای

ی است. چند جمله ای به مربوط است، شده شناخته رید٩ حدس
گراف ها به وابسته که n۴ + ۵n٣ + ۶n٢ + ٣n + ١ مثل چندجمله
است. شده اند) متصل به هم یال ها توسط که رأس ها از مجموعه ای )
کنید، رنگ آمیزی را گراف رئوس م خواهید کنید فرض به طور خاص،
تعداد با توجه به نباشند. همرنگ مجاور رأس دو هیچ به طوری که
گراف رنگ آمیزی برای زیادی راه های دارید، اختیار در که رنگ معین
را، حاالت کل تعداد محاسبۀ  م توان که م رسد به نظر دارد. وجود
مورد رنگ های تعداد بر حسب که ١٠ رنگ چند جمله ای از استفاده با
ضرایب که بردند پی ریاض دانان داد. انجام م شود، نوشته استفاده

خاص وی ال از همواره گراف، به توجه بدون ، رنگ چند جمله ای
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افزایش ابتدا یعن هستند، تک مدول١١ آن ها اوال م کنند. تبعیت
یرید. ب نظر در را قبل مثال چند جمله ای م یابند. کاهش سپس و
تک مدول دنبالۀ ی ١ ،٣ ،۶ ،۵ ،١ یعن چندجمله ای این ضرایب
است ١٢ اريتم‐مقعر ل دنبالۀ ی عالوه بر این، م دهند. یل تش را
اندازه به حداقل وسط، عدد مجذور دنباله، در متوال عدد سه هر (برای
باال چند جمله ای در مثال است. آن طرف دو عبارت های حاصل ضرب

.( ٣ × ۵ ≤ ۶٢ داریم

و کردند تالش ویژگ ها این اثبات برای ریاض دانان با این حال،
آمد. هو ری، دی دنیای از ظاهراً سپس،

نظریۀ و جبری هندسۀ کارشناس ارشد، دانشجوی به عنوان
زمینه ای او، مطالعۀ اصل موضوعات آموخت. هیروناکا نزد را تکینگ

نظر در ال اَش عنوان به را آن ها م توان که بود جبری واریته نام به
به طرز جالبی، م شوند. تعریف خاص معادالت به وسیله که گرفت
انواع به وابسته م شوند، شناخته اريتم‐مقعر ل عنوان به که اعدادی
مسیری به دلیل فقط هو که چیزی هستند، جبری واریته های از خاص
او، کل ایدۀ م دانست. بود، داده سوق آن به سمت را او مطالعاتش که
اعداد به طوری که بود، جبری واریتۀ ی ساختن برای راه پیداکردن

بودند. اصل سؤال گراف رنگ چند جمله ای ضرایب دقیقاً وابسته،
که بود برهه آن در کرد. متحیر را ریاض جامعۀ او، راه حل
برای را او بود) کرده رد را او اولیۀ درخواست (که ان میشی اه دانش

کرد. استخدام تکمیل تحصیالت
«حدس که به این دلیل نه تنها بود، مؤثر و یر چشم او دستاوردهای
به نظر غیرقابل حل کامال طوالن مدت در حال که در را رید»
درون ، هندس و عمیق موضوع داد نشان او ه بل کرد، حل م رسید،

است. نهفته گراف ترکیبیات ویژگ های
در او سخنان گرفتند. قرار او رفتار تاثیر تحت نیز ریاض دانان
او که بود واض او، با صحبت در بود. واقع و ملموس کنفرانس ها
م کند. فکر دارد، سر و کار آن ها با که مفاهیم به گسترده و عمیق
به طرز «او م گوید: جورجیا، فناوری مؤسسۀ ریاض دان ر١٣، بی متیو
کامل و بال ارشد، کارشناس دانشجوی ی به عنوان غیر معقول
«این گفت: کرد مالقات او با اولین بار برای ر بی بعد از اینکه بود.»

کیست؟!!» ر دی پسر
ان، میشی اه دانش در او مشاور استاد ماستاتا١۴، مرسیا گفتۀ به
دانشجویان اکثر برخالف نداشت. ناظری و راهنما هیچ به نیاز هو
همچنین و داشت ذهن در برنامه ای قبل از ، تكميل تحصيالت
شبیه بیشتر «او گفت: ماستاتا آن. یری پی ونگ چ برای ایده هایی
چیز ها به کردن نگاه برای را خودش خاص روش و بود ار هم ی به

داشت.»
و متواض بسیار او که کردند خاطرنشان او اران هم از بسیاری
شدم، فیلدز مدال برندۀ شدم متوجه «وقت گفت: هو است. سر به زیر
در اما م شوید، خوشحال شما که البته نداشتم. خوبی احساس واقعاً
شما که بفهمند در نهایت آن ها که هستید نگران کم وجودتان اعماق
واقعاً آیا اما هستم، خوبی ریاض دان من نیستید! خوب آن قدر هم واقعاً

هستم؟» فیلدز مدال شایستۀ

فضا١۶ از رهایی
به کل تری ساختار م توانند که هستند ء ش نوع درواق گراف ها

ی در را نقاط مثال، به عنوان کنند. تعریف را متروئیدها١٧، نام
12log concave 13Matthew Baker 14Mircea Mustaţă 16Escape From Space 17matroids
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خط ی روی نقطه، دو از بیش اگر یرید. ب نظر در دو بعدی صفحۀ
به هم نقاط این که  گفت م توان باشند، داشته قرار صفحه این در
مانند مفاهیم که هستند انتزاع اشیایی متروئیدها هستند. وابسته
فضاهای تا گراف، از مختلف زمینه های در را استقالل و وابستگ

م کشند. به تصویر جبری میدان های و برداری

معادالت هستند، رنگ چند جمله ای دارای گراف ها که همان طور
این دارند. وجود نیز متروئید به وابسته مشخصۀ چندجمله ای نام به
دارای باید نیز کل تر اشیاء برای چند جمله ای ها که دارد وجود حدس

برای هو که شیوه ای اما، باشد. ‐مقعر اريتم ل ویژگ با ضرایب
برای ‐مقعر اريتم ل نشان دادن برای فقط برد، به کار رید حدس اثبات
روی از که متروئیدهایی مانند متروئیدها، از محدود خیل کالس ی

م کند. کار م آیند، به وجود گراف
متروئیدها کالس کاتز١٨، اری نام به  رياض دان کم با هو
آن ها شود. اعمال آن روی اثبات چنین به طوری که داد، گسترش را
موضوع با که بود این آن ها شیوۀ کردند. دنبال را شیوه ی قبل مانند
ساختن برای آن از و شود شروع متروئید) این جا (در مورد عالقه
حلقۀ به نام مفهوم توانستند آن ها شود. استفاده جبری واریتۀ ی
اثبات برای آن ویژگ های از برخ از و کنند ایجاد را کوهومولوژی

کنند. استفاده ‐مقعر اریتم ل
اساس نوع هیچ متروئیدها بیشتر داشت. وجود ل مش ی فقط
وابسته جبری واریتۀ هیچ واق در که به این معن ندارند، هندس
آدیپراسیتو١٩، کریم و کاتز هو، آن، جای به ندارد. وجود آن ها به
به طور و متروئیدها از مستقیماً کوهومولوژی، حلقه نوشتن برای روش
از مجموعه ای از استفاده با سپس کردند. پیدا ابتدا، از اساس
گویی که م کند رفتار طوری آن، که دادند نشان جدید روش های
است. نبوده چنین که حال در است آمده جبری واریتۀ ی از واقعاً
اثبات متروئیدها همۀ برای را ‐مقعر اریتم ل آن ها کار، این  انجام با
و ی بار را، بود شده شناخته روتا٢٠ حدس به که مسئله ای و کردند،
آن که زیباست، فوق العاده «این گفت: ر بی کردند. حل همیشه برای

م کند.» کار
به نیازی هندسه، با کار برای که داد نشان کار «این گفت: هو
تجدید هندسه مورد در به طور اساس که شد باعث این و ندارید فضا
کرد، هدایت بسیاری مسائل به سمت را او موضوع، این و کنم.» نظر
از گسترده تری طیف خود، بعدی ایدۀ پیشبرد برای او به طوری که

کرد. پیدا را روش ها
کوهومولوژیِ حلقۀ ساختن بود، نیاز که ویژگ هایی تمام وجود با
فضایی در آزمودن و گمان، و حدس پایۀ بر زیادی کار به درست،
م برد. لذت آن از هو که بود کار از جنبه این داشت. نیاز ناشناخته
مشخص هدف هیچ ندارد، وجود راهنمایی و اصل «هیچ گفت: او
تصمیم، فقدانِ این بزنید.» حدس باید فقط شما و نیست واضح و
بود. او خود روزمرۀ زندگ از او رد عمل نحوۀ منعکس کنندۀ دقیقاً
او شخصیت با کامال که بود کرده کشف را ریاض مسئله ی گویی
وقایع که شده ام متوجه ر دی بار «ی گفت: هو داشت. مطابقت

م افتند.» اتفاق به خودی خود
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گاه انتزاع ساختارهای این است. متروئیدها خواص بررس شامل هو کار
شوند. ناش هندس اجسام از م توانند

اشیاء٢٢ قلب
با دقت را کلماتش و م کند ث م اغلب م گوید، سخن به آرام او
و نگهدار آمیز، مسالمت و آرام شیوه ای به و م کند انتخاب
اه دانش ریاض دان وانگ٢٣، بوتونگ است. خودش سخنان مراقب
کرده اری هم هو با اخیر مهم نتایج از تعدادی در که انسین٢۴، ویس

نم شود.» هیجان زده سادگ به «او م گوید: است،
کار ریاضیات با که وقت حساب شده ای، به طور را روال این او
دید، را او اولین بار برای که زمان وانگ، م گیرد. پیش م کند،
به عنوان که دارم، را ریاض مسابقه تجربۀ «من گفت: او شد. شوکه
بود. برعکس هو جون اما باشیم، سریع و باهوش باید ریاض دان ی
انتگرال و دیفرانسیل حساب مسئلۀ ی مورد در دقیقه پن او با اگر
قبول ورودی آزمون در شخص که این م کنید گمان کنید، صحبت
در وانگ که بود کُند آن قدر واق در است.» کُند خیل او نم شود.
قبل از که آسان مسائل برای را زیادی زمان که م کرد، فکر ابتدا
مفاهیم هو که شد، متوجه بعد اما کرد. خواهد تلف بودند فهمیده
که روش به دقیقاً فرا م گیرد، عمیق بسیار با روش را ساده بسیار

م شود. واق مفید بعداً
از ی و انتاریو٢۶ در وسترن اه دانش ریاض دان دنهام٢۵، گراهام
انجام درست به طور را کارها دارد دوست «جون گفت: هو، اران هم

دهد.» 
در صفحه ای ۵٠ اثباتِ ی هو و آردیال دنهام، به عنوان مثال،
هو که بودند، کرده تکمیل را روتا حدس به نزدی مسئله ای مورد
جذاب تر و کوتاه تر ردی روی یافتن برای بیشتری زمان باید آن ها گفت
بهتر اینکه و دارد وجود بهتری توضیح که بود باور این بر هو ذارند. ب
م گفتیم، و فدری و «من گفت: دنهام نکنند. عجله کار این در است
سال دو کنیم؟!» نقض را مسئله این باید االن ما آیا خوب!! بسیار اوه

است «خوب گفت: آردیال دهند. ارائه بهتری استدالل تا کشید طول
و آردیال نهایت در حال این با هستیم.» رسم استخدام ما همه که
آردیال داشت. را ارزشش اضاف کار که رسیدند باور به این دنهام
درون به و بود وعمیق تر متفاوت کامال آن ها نهایی «نتیجه گفت:

رسیدند.» چیز همه

صاف سطوح با هندس اشیاء م دارد، نگه را پل ُتپ ها از کوچ مجموعه هو

نبود. م کرد، کار ریاض با هو که مواقع برای تنها رد، روی این
ی عنوان به یرد. ب یاد آشپزی که گرفت تصمیم ،٢٠١٣ سال در او

را روغن٢٧، در ساده پاستای سان، ی غذای ی روز هر او مبتدی،
مدت برای شود. عیار تمام و نقص و بی عیب تا زمان که م پخت،
به تا کیم گفتۀ به م داد. انجام او که بود کاری تمام این ماه ، شش

بپزد. ونه چ م داند او که است غذایی تنها این  امروز،
گفت: او است. شده ساخته تکرار مبنای بر هو، زندگ کل
برای باالیی بسیار تحمل من و است سان ی من روزهای تمام «تقریباً
از صبح ٣ ساعت معموال و دارد ل مش خوابیدن در هو دارم.» تکرار
پسرانش و همسر با سپس و م رود اه باش به م شود، بیدار خواب

به تازگ ری دی و هشت ساله پسرانش از ی م خورند. صبحانه
فرزند پرینستون، در دفترش به رفتن از قبل است. شده ی ساله

م برد. مدرسه به را بزرگش
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پرینستون لوئیس علم کتابخانۀ در

میز ی آن، در است. خال عمال و است زاپاس به صورت دفترش
نیمروزی چرت معموال هو دارد. وجود خواب برای کاناپه ی و بزرگ
«فقط گفت: او است، شده پهن زمین روی یوگا تش ی م زند.
انجام یوگا چه طور نم داند حت او در واق و است دراز کشیدن برای

ی روی مرتب، به طور کاغذ، دسته چند فقط کتاب، بدون دهد.»
است. جاروبرق ی گوشه ای در است. شده چیده دیوار کنار قفسه
ندارند، فکر کردن به نیاز که فعالیت هایی و تکراری فعالیت های هو
مطالبی رونویس مانند فیزی عمل و ظروف، شستن نظافت، مانند

دارد. دوست را یادداشتش دفتر در م خواند که
بسیار که جایی ، عموم کتابخانۀ ی کودکِ بخش در اغلب
را ساکت ان های م «من گفت: او م کند. کار است، پر سر و صدا

خیل مورد در را این م شود.» من خواب آلودگ باعث و ندارم دوست
م گوید. هم ر دی چیزهای

سپس م رود. طوالن پیاده روی ی به ناهار، از بعد هر روز او
بیشتری کارهای تا م گردد، باز خود دفتر به خانه به رفتن از قبل
کرده تکمیل را خود ساعته سه سهمیۀ قبال آنکه ر (م دهد انجام
ساعت حدود آن ها همه و م گذراند خانواده اش با را روز بقیۀ باشد).

م خوابند. بزرگ تخت ی در با هم شب نُه
زمان در بی رمق احساس و روزمرگ هایش به او ارجحیت دادن

به اوقات گاه م کرد، منحرف روزمرگ هایش از را او چیزی که
حال در که هنگام مثال، به عنوان م شود. ظاهر مفرط شیوۀ
همۀ «تقریباً گفت: هو بود، ان میشی در خود دکتری دورۀ تکمیل
آن به اولین بار برای او که زمان بودم.» کرده قط را ر دی چیزهای
فاقد بی رحمانه ای به طرز زمستان برای را خود کرد، ان م نقل آربر٢٨
داشت، نیاز پتو ی به داشت. کم بسیار وسایل او یافت، تجهیزات
متوجه بود، محل خرید مرکز به رسیدن ونگ چ به دنبال وقت اما
تحمل از فراتر «این گفت: او است. دشوار او برای مسافت نظر از شد

ونه چ بفهمم اینکه برای را ذهن ام انرژی نم خواستم من و بود من
همان در داروخانه ی به آن، جای به دهم.» هدر بروم آنجا به اینجا از
را مربع ها و خرید بزرگ منگنه ی و پارچه ای مربع ١٠ و رفت حوال

بسازد. پتو ی تا چسباند هم به
با نم خواست زیرا م کرد، زندگ یخ زده پیتزاهای با ماه ها او
م خواست فقط باشد. داشته سر و کار آشپزی و مواد غذایی تهیه
توصیف رهبان تقریباً را خود زندگ از دوره آن هو بخواند. ریاض
استاد با فقط هفته در ی بار تنها زمان آن در واق در م کند.

م کرد. صحبت مشاورش
و م آورد یاد به را بود دیده ایلینویز در را هو که زمان کیم
کردم. نظر تجدید روابط مان مورد در واقعاً من آن، از «بعد م گوید:

واقع و ابتدایی مهارت های نم تواند چون کنم؟!» ازدواج باید آیا
کند. مدیریت را زندگ

جایی پرینستون، به آن ها کرد. ازدواج هو با ٢٠١۴ سال در اما
نقل بودند، کرده به کار شروع پیشرفته مطالعات مؤسسۀ در دو هر که

زندگ متحده ایاالت در کیم، که بود باری اولین این کردند. ان م
ناراحت احساس انگلیس زبان به کارهایش برخ انجام از او م کرد.

باشد. وابسته هو به کارها از برخ انجام برای بود مجبور او م کرد،
بود.» شده نااُمید من از او ویم، ب که دهید «اجازه گفت: هو

زمان در کیم آورد. به دنیا را دن، پسرشان، اولین کیم سال، همان
یافت. ریاض ورزی حال در را هو هم، زایمان

جنبه های زندگ است. من از متعادل تر بسیار «همسرم گفت: هو
آن از کوچ خیل ، خیل خیل ، بخش ریاض و دارد زیادی بسیار
متفکر ی او و هستم واقع کارگر ی «من گفت: کیم است.»

است.»
شده بهتر محسوس به طور و به شدت هو زمان، آن از افزود، کیم
من م کردند، بزرگ را دن که زوج به عنوان گفت: هو است.
دورۀ ی این و باشم داشته متعادل تری زندگ ونه چ گرفتم یاد

نقاش او برای م گذراند، دن با را زیادی زمان او بود. دگرگون کننده
روبه رو خود پیچیدۀ ریاض کارهای کتاب در دن که مسائل م کشد،

محل ان های م سایر و کتاب فروش به را او م کند، حل را م شود
انجام را م خواهد او از کیم که لُجستی کارهای حت و م برد
دوست را کارها این هنوز «من گفت: او اکراه!! با البته م دهد،

زندگ کرده منگنه پتوهای با فقط نم توانیم که دارم اعتقاد اما ندارم،
کنیم.»

که هنگام یرد. ب فاصله ریاضیات از است قادر حت هو، اکنون
باز مسئله ها روی به کار کردن ر دی ذهنش است، فراغت اوقات در او
28Ann Arbor



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠١ تابستان ۵۶

دارد، نیاز او به ری دی چیز وقت که دارد را توانایی این و نم گردد،
کند. کوتاه استراحت

است.» شده متفاوت کامال فرد ی «هو گفت: کیم

سر سنگین٣٠
م تواند فقط هم، هنوز هو است. نکرده تغییر چیزها برخ به هر حال
فراهم را روز در ساعت چند برای کار کردن برای کاف انرژی
دقیقه پن و م کنند کار ساعت ی ران «دی م گوید: کیم کند.
انجام را ر دی کاری ساعت ی که، است این مثل هو اما استراحت،

م کند.» تمرکز نظر مورد کار روی دقیقه ١٠ یا ۵ فقط و م دهد
سؤاالت به اغلب او است. نکرده تغییر زیبایی برای او جستجوی

کشف برای راه به عنوان مشابه، مفاهیم یا ‐مقعر اریتم ل مورد در
م کند. رجوع زیبایی

مسئلۀ ی به تازگ ارانش هم سایر و هو مثال، به عنوان
حدس نام به را صفحات و خطوط نقاط، ربندی پی مورد در ، اساس
از متناه مجموعۀ کردند. اثبات داولینگ‐ویلسون٣١ «سر سنگین»
به وسیله نقاط از زوج هر جایی که یرید. ب در نظر را صفحه در نقاط
الس نی و اردوش٣٢ پال ریاض دانان شده اند. متصل به هم خط ی

یا بزرگتر همواره خطوط تعداد که دادند نشان بروژن٣٣ دی گورت
قرار خط ی روی نقاط همۀ اینکه ر (م است نقاط تعداد مساوی
گوشه های در که یرید ب در نظر را نقطه چهار مثال، برای یرند). ب
مخالف گوشه های و کنید رسم را مربع خطوط شده اند، چیده مربع ی

م رسید. خط شش به مجموع در کنید. وصل به هم را
صفحه، ی به جای م دهد. تعمیم را ایده این سر سنگین حدس
م شود. داده شما به باالتر ابعاد با فضایی در نقاط از مجموعه ی
که صفحات و م کنند متصل به هم را نقاط این که  خطوط همۀ
با که سه بعدی فضاهای و شده اند ایجاد سه نقطه ای مجموعه های با
دنباله ای به حاال یرید. ب نظر در را غیره و شده اند ساخته نقطه چهار
خطوط، تعداد نقاط، تعداد شده اند: ساخته اعداد این از که کنید فکر
کنید. مقایسه هم با متقارن موقعیت های در را اعداد صفحات. تعداد
به مربوط عدد غیره). و ماقبل آخر و دوم اعداد آخر، و اول (اعداد

یعن بود، خواهد بزرگ اندازه به همان حداقل باالتر، ابعاد فضای
نیز دنباله که این است زده شده (حدس است. سنگین‐باال دنبالۀ
نشان وانگ و هو است. نشده اثبات هنوز اما هست، ‐مقعر اریتم ل

است.) تک مدول دنباله این اول نیمۀ که دادند

اقتباس روتا حدس روی بر هو کار از را، ایده هایی وانگ و هو
حل را بیشتری مسائل شدند مجبور کار این انجام برای اما کردند،
حلقه های و جبری واریته های متروئیدها، با دوباره آن ها کنند.
باید آن ها که جبری واریته های این بار اما کردند. کار کوهومولوژی
بزرگ نمایی را آن وقت که ان هایی م بود، هم تا ی م کردند پیدا
امر، این م رسد. به نظر متفاوت ر دی نقاط به نسبت فضا کنید،
کوهومولوژی حلقۀ خاص ویژگ های اثبات و مناسب فضاهای ساخت
آن بودند، مجبور مورد این حل برای حت و کرد، پیچیده تر بسیار را
مستقیماً کند، راهنمایی را آن ها که جبری واریته های بدون را حلقه ها

بسازند. متروئیدها روی از
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هو کردند، مسئله این حل صرف آن ها که سال پن ط در
کرد. پیدا هندسه اف ش تکمیل برای راه بررس به شروع همچنین
ساختن طاقت فرسای کار شامل زمان، آن تا او کارهای از بسیاری
داشت. نیاز آن به مسئله ی که بود، دقیق کوهومولوژی حلقه های
ریاض دانان شد، پیدا هم کوهومولوژی ی که زمان عالوه بر این
همین که م کند، برآورده را خاص ویژگ های که کنند ثابت باید

شد. ب طول سال ها است ن مم امر
توانست داد، توسعه براندن٣۴ پیتر با همراه او که جدیدی نظریۀ
که داد اجازه آن ها به نظریه این بزند. دور به طور کامل را روش ها این
در سؤاالت (که کنند حل را میسون٣۵ قوی حدس نام به مسئله ای

م پرسد). متروئید در مستقل مجموعه های تعداد مورد
روش به روتا حدس مجدد اثبات برای آن از ری دی ریاض دانان

یافتن برای که است دری آن، از مهم تر اما کردند. استفاده ساده تر
همۀ چرا اینکه برای عمیق تری توضیحات و م کند باز جدید مسائل
در مسائل با و م کند، ارائه هستند، درست ‐مقعر اريتم ل گزاره های

بررس حال در به تازگ که جذابی روش های با نظری کامپیوتر علوم
م کند. تالق است

ارتباط٣٧ کردن کلی
ناخودآگاه، به صورت تقریباً چیزی او برای م کند، کار هو که زمان
و ونه چ که پی ببرد نم تواند معموال او واق در است. جریان در

ناگهان فهمیدن جرقه های او م آیند. سراغش به ایده ها چه زمان
که، م شوید متوجه شما لحظه، ی «در م گوید: او عوض، در ندارد،
بود، نشده متوجه را چیزی گذشته هفتۀ شاید م دانم.» را این من اوه!،
شوند، متوجه اینکه بدون قطعات اضافه، ورودی هیچ بدون اکنون اما
شما ذهن که م کند تشبیه به روش را آن م گیرند. قرار خود جای در
هستید، دیدن رؤیا حال در که زمان و کند غافل گیر را شما م تواند
است فت انگیز ش «این گفت: هو کند. ایجاد غیر منتظره  ارتباطات
اعتراف که است خوب این و دارد، توانایی هایی چه انسان ذهن که

است.» رخ دادن حال در اتفاق چه نم دانیم کنیم،
است امیدوار او م کند. صحبت خود درون هنرمندِ با هو شاید
ادامه ریاض مختلف حوزه های بین غیر منتظرۀ ارتباطات کشف به که

دهد.
به عنوان قبال که اصل ، برنامۀ چشم انداز فقط «هو گفت: ر بی
جالب بسیار م کند. دنبال را بوده است تکمیل تحصیالت دانشجوی

چیست.» حدود ها و حد ببینیم، که بود خواهد
مطمئن ریاض دانان و است، نرسیده هدف آن به به حال تا هو

داد. خواهد ادامه زیبا چیزهای ساختن به او که هستند
را هنری اش حرفه قبل همانند آیا پرسیدند، او از که زمان
انداخت باال شانه او بنویسد، شعر که م کند سع دوباره و م پذیرد،
دارم. عالقه ر دی چیزهای خیل به من نم دانم.» «شاید، گفت: و
∗Jordana Cepelewicz, He Dropped Out to Become a Poet.
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