
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ۴٠

کتاب یک از بخشی

باشم ریاضیدان دارم دوست
هالموس پال
هشت فصل

کاظم سیام برگردان:

ریاض خودنوشت زندگینامۀ فرع عنوان با باشم ریاضیدان دارم دوست کتاب
تبار مجار پرآوازۀ ریاضیدان (٢٠٠۶ ‐ ١٩١۶) هالموس پال مشهور آثار از ی
تحوالت و احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری
بازگو حرفه ای ریاضیدان ی عنوان به را خود دوران ریاضیات و خود زندگ
ریاضیات شاخه های از خیل در بسیاری برجستۀ پژوهش های هالموس م کند.
(پس خود عالئق از چهارم ردیف در را آثارش این گونه وی که است جالب اما دارد،

م شمارد. ری) آموزش علم و ویراستاری ، نویسندگ از
آغاز پاورق صورت به را کتاب این انتشار خود س ام شمارۀ از ریاض نشر مجلۀ
منتشر را کتاب این از فصل شش (٣ ‐ ٣٠۵) خود پایان شماره های در و کرد
کتاب این انتشار ادامۀ پیش شمارۀ سه از ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ساخت.
دکتر ترجمۀ به آن هفت فصل و کرد آغاز پاورق صورت به سب همان به را
شماره این در آنچه یافت. انتشار پیش شمارۀ سه ط در وحیدی اصل محمدقاسم

است. کتاب این هشت فصل از بخش ترجمۀ م آید،

عال اه دانش ی
اکهارت ساختمان

نوشتن فکر به تکمیل تحصیالت دورۀ در دانشجویی زمان از من
این در موجود کتاب های همۀ جای که بودم اندازه نظریۀ دربارۀ کتابی
را مطالب از بسیاری ول بود عال ساکس١ کتاب یرد. ب را زمینه
کتاب های م شد. روزآمد بایست آن مباحث از بعض و نداشت دربر
افتاده. مد از و قدیم بسیار ول بودند خوب هم بورل و لب
بهترین از حقیق متغیرهای دربارۀ کاراتئودوری٣ و هان٢ کتاب های
اندازه نظریۀ شرح ول م شدند محسوب زمینه این در اطالعات منابع
سطل ی در کوچ فنجان اندازۀ به کتاب ها این در انتگرال گیری و
بی صبرانه دنیا که م داد اطمینان من به درون ندایی بود. بزرگ

است. زمینه این در راستین کالم از نوین روایت منتظر
وقت م گفتند: من به بعض نبودند. موافق فکر این با همه اما
رابینز۵ م نویسد. زمینه این در کتابی دارد اُالم۴ نکن: تلف را خودت
بهار اوایل در م کردند. تشویقم ر دی بعض ول همین طور. هم
مارشال کنم) دریافت را اگو شی پیشنهادهای آنکه از (قبل ١٩۴۶
جزو کتابم که کرد پیشنهاد و نوشت من به دوستانه ای نامۀ استون۶
در شود. منتشر داشت عهده به را آن سرویراستاری او که سری ی
حاوی نازک پوشه ای و ذهنم در بود ایده ای فقط کتاب آن زمان، آن
نوشته چیزهایی قورباغه خرچنگ خط با آنها روی که کاغذ قطعه چند
بپردازم»). اندازۀ هار به «باید کنم؟»، مطرح را احتمال («بحث بودم
چیزهایی همان آوردم، به دست اگو شی در که شغل بعداً و تشویق ها
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رابینز و اُالم (کتاب های داشتم. نیاز آنها به کار شروع برای که بود
نشدند). منتشر اه هیچ

چ آخرین و رسید، پایان به ١٩۴۶ اوائل در اکیوز سیر بهارۀ ترم
اول حدود در اگو شی در پاییزی ترم گرفتم. مه ماه اول در را حقوق
ماه تا آنجا در را حقوق چ اولین نتیجه، در و م شد شروع اکتبر
استادیار ی برای حقوق بدون ماه شش گذراندن نم دادند. نوامبر
فرصت این از م توانم که م کردم گمان من ول است، دشوار جوان
را مدت این دهد اجازه که خواستم مؤسسه از کنم: استفاده به خوبی
در اتاق آنها درآمد. آب از عال بسیار تدبیر این ذرانم. ب آنجا در
اجاره برایم مؤسسه نزدی در کوچ خانۀ و دادند من به مؤسسه
نیست داستان پایان این کرد. رشد به شروع اندازه نظریۀ و کردند،
تاریخ و برسد، اتمام به کتاب نوشتن تا کشید طول ر دی سال دو چون
م گویم شما به بعد اندک بود. آن از بعد نیم و ی سال هم انتشار

رفت. پیش ونه چ ماجرا که
شد آغاز زندگ ام در دوره ای و رفتم اگو شی به سپتامبر ماه در
دورۀ پربارترین و پرانگیزه ترین ، ریاض و فکری فعالیت لحاظ از که

است. بوده عمرم
هیئت نیز و عضو، دوازده ده از ل متش ، ریاض بخش علم هیئت

ساختمان بودند، مستقر ٨ اکهارت ساختمان در ٧ کال ریاضیات علم
عریض راهروهای با جور، و جم و پاکیزه ، نئوگوتی سب به زیبا
ساختمان جلوی در تنیس زمین و ، تاری کوچ اتاق های و تاری
رشته از ی اکهارت آن. پشت در دنج و سبز چهارگوش حیاط و
طرح ، محل طبعان شوخ از بعض گفتۀ به که، بود ساختمان هایی
اگر است. شده اقتباس آنها از آکسفورد در دالن٩ م کال معماری
ذرات با پنجره لبۀ م گذاشتید، باز ساعت چند را خود اتاق پنجرۀ
آن در گری١١ و هموند١٠ در فوالد کارخانجات از ناش دوده، چسبندۀ

م شد. پوشیده دریاچه، طرف
مطبوع و قدیم ون مس محلۀ به به آرام اه دانش پردیس
در شده ای تفکی ل ش مستطیل جزیرۀ م پیوست، پارک١٢ هاید
اگر که بود جدّی آنقدر تفکی این نشین. فقیر محلۀ ی محاصرۀ
مرز ١٣ گرو کاتیج خیابان بود. احمقانه حداقل باشد، نبوده تأسف قابل
آن از به تصادف که ذری ره حت هست. و بود پارک هاید غربی
که خیابان ضل ی در پیاده عابران م شد متوجه فوراً م گذشت
سیاه پوست. ر، دی ضل در و پوست اند سفید است پارک هاید نزدی

ول نبود، خیابان عرض از اشخاص عبور مان چیزی عادت، از غیر
امروز بود. چنین ١٩۴٠ دهۀ در وض نم کرد. را کار این کس
خیابان شمال و ، میدوی١۴ بلوار جنوب گرو، کاتیج  خیابان غرب مناطق

سیاه پوست، عمدتاً ساکنان با نشین، فقیر مناطق پنجم، و پنجاه
است. رفته میان از مضح بسیار جدایی و تفکی آن اما است
بلوک ی ازای در اندازۀ به آن پهنای که است مستقیم بلوار (میدوی
خودرو، عبور خط شش شامل اگوست، شی شهر در بزرگ ساختمان
هاید امروز اسب رو). جادۀ ی حت و چمن، زمین های پیاده رو، چهار
ثروتمند نسبتاً متوسط طبقۀ که است محالت از بسیاری مانند پارک
آنجا در م توانید دارید، مال استطاعت اگر دارند. ونت س آنها در
سیاه پوست ، علم هیئت جوان اعضای از بسیاری ول کنید. ونت س

ندارند. را استطاعتش سفیدپوست، یا
هاید در علم هیئت اعضای بیشتر بودم، آنجا من که زمان در
آنها اجتماع روابط و فرهنگ زندگ و م کردند زندگ پارک
واقعاً آنها در که بود دایر کتابفروش هایی آنجا در بود. پررونق
درس برای مثال الزم متن و حلقه سه زونکن های فقط (نه بود کتاب
ده با که م شد برگزار نمایش هایی و کنسرت ها ،(١٠١ حسابداری
م رسیدید، آنها برگزاری محل به به راحت خانه از پیاده روی دقیقه
روز یا شب ساعت هر در بودید، هم صحبت جستجوی در اگر و
یا هفتم و پنجاه خیابان در هات١۵ ال تروپی رستوران در م توانستید
مرز کنید. پیدا را کس چنان سوم و پنجاه خیابان در هاوس١۶ هابی
ماشین رو درایِو[مسیر شور لی به موسوم بزرگراه پارک، هاید شرق
شبه پوینت١٨ دماغۀ است. ان میشی دریاچۀ کنار در دریاچه]١٧ ساحل
پر ساحل هم هنوز پنجم، و پنجاه خیابان انتهای در کوچ جزیرۀ

واق در میدوی و دریاچه است. گرفتن آفتاب و شنا برای طرفداری
تحت که کاتیج گرو همین طور، و پارک اند هاید ثابت طبیع مرزهای
دارد قرار اه) دانش از (بخش بیلینگز١٩ بیمارستان جدید بال های فشار
کمتر که پارک هاید مرز از قسمت م شود. افزوده آنها بر دائماً که
آن در است. واق شمال در است مشخص و ثابت قسمت ها بقیۀ از
نهم و چهل یا هفتم و چهل خیابان در تقریباً که م رسید نظر به زمان
از قطعه دو درون در پنجم، و پنجاه خیابان در احتماال امروز است.

است. اصل پردیس
هر که دارد را بدی هایی و خوبی ها همۀ پارک هاید محدودۀ
قطار (با دقیقه ده حدود داراست. بزرگ شهر ی از کوچ قسمت
فاصله جمعیت     ‐ میلیون ها با منطقه ای شهر‐ مرکزی منطقۀ از ( برق
مصون که شده داده ترتیبی پرهزینه  و مستمر اقدامات با ول دارد.
رفتم، آنجا که باری آخرین بماند. ما قرن شهرهای بیماری های از

ی هر که زیبا و قدیم آجری خانه های و آرام و سایه پر خیابان های
خودروهای گشت زن با شده، ساخته خانواده ی فقط اقامت برای
از پلیس خودرو چهار دقیقه ١٠ (ط م شد محافظت به شدت پلیس

پایه] ریاضیات [دپارتمان College Mathematics ٧
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امنیت بخش به مستقیماً که اضطراری تلفن های و گذشت)، من کنار
(آیا بود. شده نصب جا همه پردیس دور دورتا است وصل اه دانش
قرار آزار یا زورگیری معرض در که م کنید فکر اگر م کنند؟ کار آنها

؟) چ بعد و ... م دارید، بر را گوش روید، م گوشه  به دارید
به تدریج ول نبود بد امنیت اوضاع جنگ، از پس دورۀ اوائل در
به دستبردی و نگرفتم قرار حمله مورد اه هیچ من، شد. بدتر و بد
وقایع این گونه که م شناختم را نفری چند ول نشد. زده خانه ام
بار چند یا دو من، قدیم» خوش «ایام آن در بود. داده رخ برایشان
بود، باز راهرو درِ حال که در بودم نشسته کارم اتاق در که آمد پیش

کس تا م زد گشت خیابان در که بودم گدایی شدن نزدی شاهد و
قفل بایست استادان استراحت اتاق درِ کند. زورگیری او از و بیابد را
درِ نباید م رویم دستشویی به وقت که بودند گفته ما به و م بود
ناپدید تحریرها ماشین که بود شده معلوم ذاریم. ب باز را خود اتاق
محاصره وضعیت نوع ی دارم که برسد نظر به است ن مم شده اند.
پشت باید حسابی و درست آدم های که وضعیت م کنم، توصیف را
جرأت ضدگلوله جلیقۀ پوشیدن با فقط و م کردند زندگ بارو و برج
در ما ول بود ناامن شهر نبود. چنین ول بروند. اطراف به داشتند
م داشتیم یاد به باید فقط نم کردیم. زندگ دائم پارانویای حالت
در تاری خیابان های در زدن قدم تنها و تک کنیم. رفتار عاقالنه که

بود. محض حماقت نبود. عاقالنه اتومبیل نکردن قفل یا نیمه شب

وه پرش ایام
واقعاً را اه دانش بودم، رفته اگو شی به بار چند قبال چند هر
مرکز از دور چندان که شهر شمال از ناحیه ای در من نم شناختم.
اه دانش و گزیدم اقامت شمال، جهت در مایل سه فاصلۀ به نبود،
قرار شهر مرکزی منطقۀ از مایل هفت فاصلۀ به جنوب، طرف در
تحصیالت دورۀ در بعدها و دبیرستان، دورۀ در بار چند قبال داشت.
م کردم، شرکت AMS بهارۀ اجالس در اه گه که هنگام ، تکمیل
به اطراف محوطۀ و اه دانش پردیس داشتم. اه دانش از دیدارهایی

قبل دیدارهای خاطر به م رسید. جدید، حال این با و آشنا، نظرم
اه دانش از جزئ اکنون اما کنم. پیدا محوطه در را خود راه م توانستم

گرفته ام. قرار دنیا قلۀ در که داشتم اطمینان و بودم
که شاه کلید ی واق در داد، من به کلید ی بخش منش
باز آن با اکهارت ساختمان در ریاض بخش اتاق های همۀ درهای
حاکم دوستانۀ جو که بود قدیم محترمانۀ سنت ی این م شد.
بودیم، اه دانش اران هم هم ما م کرد. گرمتر را بخش بر

م گذاشتیم احترام ر دی ی خصوص حریم به خانواده. ی اعضای
را اتاقش درِ نم خواست هیچ کس خانواده، ی اعضای مانند ول
دسترس در کس هر کتاب های کند. قفل و ببندد ران دی روی به
شما م گرفتم، امانت به کتابخانه از مجله ای من اگر بود؛ ان هم
کنید. وارس مجله آن در را مرجع مثال م توانستید ل مش بی هیچ

ساعت چند م توانست همواره ر دی اه دانش از میهمان اری هم
مورد اغلب شاه کلیدها بپردازد. کار به و کند خلوت کس کار اتاق در

عال نظام ی نم شد؛ استفاده سوء آنها از اه هیچ و بودند استفاده
تحسین برانگیز. و

زیبای قدیم سنت اگو شی در من اقامت اول سال دو ی در
ناهار هنگام سه شنبه ها بخش، جلسات بود. برقرار هنوز هم ری دی
آن به بود قرار که موضوع م شد. برگزار کوادرانگل٢٠ کلوب در

سنت م گرفت. قرار بحث مورد ساالد و سوپ بین شود پرداخته
خیل اه باش میز ، علم کادر توسعۀ با بود. کارآمد و دوستانه مطبوع،

نظر به زیاد خیل م شد شنیده باید که صداهایی تعداد و کوچ
قدر همان تقریباً خودمان توسط جلسات مدیریت شیوۀ ول م رسید،
ما خُب، باشد. م تواند انسان ومت ح و مدیریت هر که بود کامل

کوچ مشاجرات و نبودیم موافق هم با هم گاه بودیم، انسان
هزینه های صرف حد از بیش را بخش بودجۀ کس (مثال داشتیم

ول ، غیره) و م خواهد، را ری دی شخص اتاق کس کرده، پست
اختالفات بیشترین م گذاشتیم. احترام هم به واقعاً رفته هم روی
بار ی م آمد. پیش علم هیئت در آت استخدام های مورد در
٢٣ گروتندی ، ویل٢٢ آندره و کردم پیشنهاد را رودین٢١ والتر من،
نفر دو این از هیچ کدام شد. بلند صداها و گرفت باال احساسات را؛

برگشت. قبل آرام و عادی تقریباً حالت به جو و نشدند استخدام
در ، n+سال١ برای ریاض بخش در مدرسان و درس ها تعیین
اعضای همۀ م گرفت. صورت کریسمس از قبل درست و n سال آخر
معموال ویل آندره م شدند. جم سمینار کوچ اتاق ی در بخش
در تا داشت دست در را مقاالت بازچاپ و دست نوشته زیادی تعداد
موند زی کند. سرگرم آنها با را خودش جلسه کسالت آور قسمت های
باید که را دروس شماره های جلسه رئیس م خواند. تایمز نیویورک
میان از که م خواست ما بقیۀ از و م نوشت تخته روی شوند ارائه
پیشنهاد م خواهیم، که هم را ری دی درس هر و کنیم انتخاب آنها
نم کرد. ایجاد ما برابر در مانع هیچ اه دانش مدیریت نظام کنیم.
بنا م شد. تعیین البداهه ف ی هر شمارۀ و جدید درس های نام
به ناگزیر م کرد صحبت همه از اول حاضر» فرد «جوانترین سنت، به
و چ اندک از پس که م کرد بروز اعضا تمایالت بین تعارضات

چهارگوش] اه Quadrangle[باش Club٢٠
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ پیاپی١۵۵ شماره

اینکه از قبل حت مرا عالئق نفر ی م شد. حل دوستانه زدن، چانه
ورود از پس ترم اولین در بود. کرده بررس بشوم اه دانش این وارد
انتخاب خودم گویی که دادند من به برنامه ای اگو شی اه دانش به
و مقدمات انتگرال و دیفرانسیل حساب درس ی شامل و بودم کرده
عادی میزان بود. ارگودی نظریۀ در تکمیل تحصیالت درس ی
شامل معموال که بود هفته در ساعت شش ریاض بخش در تدریس

م شد. پیشرفته درس ی و مقدمات درس ی
همه از ( لین٢۵ ارنست از (پس بارنارد٢۴ ری ، ریاض بخش در
بود عموم آنالیز در مور٢۶ اچ. ای. شاگردان از او بود. مسن تر
قدیم ها، از ر دی ی نم رفت. شمار به ر پژوهش ریاضیدان و
صدا . ت دبلیو. را او هم همسرش حت (که رید٢٧ . ت دبلیو.
سال ی که بود بلیس٢٨ وردش های حساب تب م پیروان از م زد)
و جوان من، ر دی اران هم تمام بود. رفته آنجا از من ورود از قبل
بعدها که داشتند قرار مسیری در و بودند معروف جوان، چندان نه
آدریان شدند. ا آمری ریاضیات صحنۀ در معروف تری چهره های
، حقیق آنالیز متخصص ، گریوز٣٠ الورنس و قّهار، جبردان ، آلبرت٢٩
تعلق جنگ از پیش قدیم گروه به دو هر که بودند ارشد اران هم
بودند عبارت آنجا در من حضور سال اولین در جوان تر افراد داشتند.
اگو شی اه دانش به من از قبل سال ی (او ٣١ کاپالنس ایروینگ از،
، ٣٢ کل ال. . ج (یعن کل ماند)، آنجا در سال ٣٨ و بود آمده

کل فقط را او مادرش به جز همه کس « عموم «توپولوژی مؤلف
خیل الغر، چندان (نه شیلینگ٣٣ . ج اف. اُ. و م زدند) صدا

با بود، یافته پایان زود وفایی اش ش دوران که جبردان ول باهوش،
اوتو٣۴ را او ؛ آلمان غلیظ لهجۀ و اسمش، در زیاد اختصاری حروف

م زدیم). صدا
ری دی جوان افراد ول ماند، آنجا در سال ی فقط کل
تثبیت ریاضیدان چهار بعد کم و ، ( اسپنیر٣۶ اد و ال٣۵ س (ایروینگ
به ( موند٣٩ زی و ویل، ، لین٣٨ م ، (چرن٣٧ جهان شهرت با شده
وه پرش دورۀ وارد اه دانش این آنها حضور با و آمدند اگو شی اه دانش

شد. خود

چیست؟ اه دانش ی بودن عال مالک
این بس؛ و همین است. عال علم هیئت معن به عال اه دانش
خدمات، و اداری امور حسابان، پیش آموزش است. کاف و الزم شرط،
با ربط هیچ حاشیه ای امور این گونه خالصه، و اتبه ای م آموزش و
حال، این با ول ندارند است. درست ندارند؟ اه دانش ی بودن عال
همین حت باشد، داشته فرهمندی و آگاه رئیس که عال اه دانش ی

سیستم طرفدار به شدت من م دهد. انجام درست هم را کارها
پیشخدمت اگر باشد. داشته وجود تام مسئولیت آن در که هستم
اه دانش در است. مسئول کشت ناخدای ند، بش را فنجان کشت

نم شد. سته ش زیادی فنجان های اگو شی
بود. جدید» «ریاضیات شبیه چیزی کال ریاضیات اصل درس
بازنگری معرض در دائماً و داشت تمرکز ریاضیات مبان بر درس این
خود] دیدگاه [به پرشوری اعتقاد مدرسانش بود؛ خوردن صیقل و
ویرزوپ۴٣ و پاتنم۴٢ ، میر۴١ و بود نورث روپ۴٠ رهبرشان داشتند.
این به که بودند هم ری دی زیاد عدۀ بودند. مریدانش جملۀ از
دهه چند نفر سه این اما م شدند، جدا آن از و م پیوستند بخش
اصل دستگاه های ، بول جبرهای مجموعه ها، نظریۀ ماندند. آنجا در
مرکب ١ ریاضیات که بودند مباحث ، حقیق اعداد تعریف ، موضوع
تدریس ریاض بخش در درس اه گه کال اعضای بود. آنها از
زیاد هرچند م شد. استقبال تبادالت این از و به عکس، و م کردند
اعضای بود: صورت این به معمول کار تقسیم نم افتاد. اتفاق
عهدۀ بر درس ها بقیۀ و بپردازند پیش حسابان موضوعات به کال
فقط و است پیچیده موضوع دقیق جزئیات باشد. ریاض بخش
است، مهم که چیزی ول م خورد، تاریخ اوی کنج رف درد به
دانشجوی عده ای دست به اول دانشجویان سال های که است این
سپرده گود از خارج سالخوردگان یا تکمیل تحصیالت بی تجربۀ
به که بودند خوب تعلیم دیده ریاضیدانان آنها معلمان نم شدند.
دیدگاه آن به نسبت آنها از بعض گاه داشتند. دلبستگ دیدگاه
و خود دانشجویان ول م انداختند، دست را آن و بودند وک مش
١ ریاضیات دانشجوی چند من م گرفتند. جدّی را خود تدریس
اینکه، مهمتر نکتۀ ول شدند حرفه ای ریاضیدان که م شناختم را
ریاضیات شدند، حقوقدان یا کتابدار یا زبان شناس که هم آنهایی
امروزی بازرگان مدارس فارغ التحصیالن از بهتر را ریاض کار و
انتخابی درس ی عنوان به را حسابان١١١ مجبورند که م شناختند
آن یادگیری برای شانس چندان و یرند ب الزام دروس جدول از

ندارند.
اگو شی اه دانش اعتبار به که جوی از ر دی نمونۀ دو اینجا در
ریاضیات با مستقیم ارتباط که نمونه هایی م کنم، ذکر م افزود
به تدریس برای م خواستم که بار ی ندارند. علم کار یا
در اتاق م زنند. پرسه اتاق جلو دانشجویان دیدم بروم، کالس
من بود. نظافتچ کارگران سطل های و خیس زمین شورهای اشغال
کرد. بحث نم شود که زمین شور با بی فایده؛ ول کردم اعتراض
و خدمات مسئول به خشن لحن با نامه ای و کردم تعطیل را کالس
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معذرت بسیار داد، پاس بالفاصله که دیدم تعجب با نوشتم. تأسیسات
زمان بندی بر دقیق تری نظارت آینده در که داد قول و کرد، خواه
هرگز نکند. تداخل کالس ها برنامۀ با تا باشد داشته نظافت امور

باشد. معمول ری دی جای در برخوردی طرز چنین نشنیده ام
من بود، اگو شی اه دانش میهمان مدت ۴۴ ناگ که ر دی زمان
کردم. پست برایش را حق الزحمه اش چ او رفتن از بعد روزی چند
جایی از ا آمری در سخنران سلسله ی برای ناگ آمد؛ پیش ل مش
اینکه از قبل روز دو نرسید. دستش به چ و م رفت ر دی جای به
دریافت را چ چرا که پرسید من از تلفن با برگردد اروپا به برنامه طبق
شخص به تلفن ی با و دادم نشان واکنش به سرعت است. نکرده
را همراه و اری هم حس نهایت که مال امور دفتر در مناسبی
نشود چرا که داد جواب شخص آن کردم. خوشنود را ناگ داشت،
را آن نیم ساعت ظرف و م نویسیم ری دی چ کرد؟ حل را ل مش
خواهد او و م فرستیم، نیویورک در ناگ آدرس به مخصوص پست با
هم اول چ دربارۀ کند. نقد را چ ا آمری از خروج از قبل توانست
پست با را آن فرستاد، پس شما برای را آن وقت هر نباشید. نگران

بفرستید. ما برای اه دانش پردیس
این اینکه دارد؟ وجود نادر رفتار این گونه برای توضیح چه
و علم کار که سنت این ؟ دولت نه است خصوص اه دانش
خدمات از باید اهیان دانش و است اه دانش وجودی دلیل اه دانش
چه هر ریاست؟ دفتر از مشهود کامال پیام باشند؟ برخوردار مناسب

بود. معمول اگو شی اه دانش در رفتاری چنین هست،

خدمات، کارکنان و حسابداران مدرسان، و ر پژوهش ریاضیدانان
و داشتند، سهم اگو شی اه دانش به بخشیدن اعتبار در هم
. اتبه ای۴۶ م درس های و جنبی۴۵ اه آموزش حت همین طور،
بود اِورِت۴٧ شیدی هری ریاض بخش در اتبه ای م آموزش مسئول
من که موق آن در م زدیم). صدایش شیدی فقط ما از (بسیاری

وسواس خیل دادن نمره در داشت، زیادی سال و سن او بودم، جوان
طبع که بود چیزها خیل او بود‐ اتبه ای م معلم ی بود، ر حساب و
به شدت او اما کند‐ ومش مح م خواست من ن سنت ش و سرکش

بود. وفادار سنت هایش و اگو شی به
رسم و تاریخچه که م برد لذت ظاهراً بود. مهربان من با شیدی
ما وقت اغلب بیاموزد. من به را اکهارت ساختمان در موجود روال و
م آمد؛ کنار آن با او م کردیم عرضه جدیدی درس جسور جوانان
برای که م کرد تدریس و عرضه، ، طراح را آن اتبه ای م نسخۀ
به دادن نمره صرف را زیادی وقت بود. مفید بسیار دانشجوهایش
نوشته ای از وقت م کرد. اتبه ای م دانشجویان نوشته های و اوراق
صورتک و م نوشت ورقه روی تحسین آمیزی کلمات م آمد خوشش
منطبق معیارهایش با مقاله وقت م کرد. نقاش آن روی خندان
و ین غم صورتک البته، و م کرد تأسف ابراز یبایی، ناش جای به نبود
م کرد تعریف من برای سینگر۴٨ ایز م کشید. ورقه روی ناخرسندی
، مهربان و بود گرفته شیدی با درس نظام اش خدمت مدت در که
سینگر شد باعث که بود دالیل مهمترین از ی او کم و تشویق،

بیاید. اگو شی به

یا و اه دانش پردیس از خارج در یا بعدازظهر غالباً کالس هایشان و نکرده اند ثبت نام دانشجو عنوان به معمول طور به که کسان آموزش برای برنامه ای ؛ Extension School۴۵
م شود. برگزار اتبه ای م صورت به
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