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م پروراند! عاشق و م طلبد عشق ریاض
ظهوری زنگنه∗ بیژن

استان از ايران متولد يك به فيلدز جايزه دومين دريافت شنيدن
آخر سال چهار من چون بود. شوق انگيز بسيار برايم كردستان،
تشويق مرا افتخار، این و بودم گذرانده استان اين در را خود دبيرستان

كنم. قدردان استان، اين زحمتكش معلمان از ر، دی بار كه كرد
سنندج شهر در ،١٣٤٦ خرداد آخر تا ١٣٤٢ سال مهرماه از من
ابتدا م خواندم. درس «هدایت» دبيرستان در من خواندم. درس
محسن آقای بعد، سال های در و بودند ميرحسين آقای دبيرستان مدير
خصوص به دبيرستان، اين معلمان شدند. مدیرمان حسام الدين
وجود به من در را رياض به نسبت عشق و شوق ، رياض معلمان
محسن آقای ما، ریاض تأثيرگذار معلم دو دبیرستان، این در آوردند.
معلم دو هر از بودند. عطائ صال آقای مرحوم و حسام الدين
محسن آقای آموختم. چيزها خيل مدرسه، معلمان سایر و ریاض
كه بودند باسواد و باهوش بسيار و برجسته معلم ، حسام الدين
زمان آن درس كتاب های از فراتر م داد، ارائه ما به كه درس هایی
و نمود آشنا ان ي مجله و گوناگون كتاب های با را ما ایشان بود.
بود. درآمده ما برای عادت يك عنوان به ان، ي مجله مسايل حل
مسائل و مثلثات مسئله پانصد و هزار دو مانند كم كتاب های
بر عالوه م كرديم. حل را مسائلشان كه بود كتاب هايی اريتم، ل

شهرياری پرويز مرحوم وسيله به كه روس كتاب هايی مسائل اینها،
وسيله به كه فرانسوی كتاب های مسائل طور همين و بود شده تأليف
ما عالقه و عشق ایجاد به م شد، داده ما به حسام الدين آقای خود

م كرد. فراوان كمك ، رياض به
١١ پایه فضائ هندسه كه بود ما ر دی معلم عطائ صال مرحوم
كالس داستان های م داد. آموزش را ١٢ پایه استدالل حساب و
که زيبایی تمثيل های است. جذاب برايم هنوز ایشان، فضایی هندسه
طرف يك از س م يك حركت با صفحه يك وسيله به فضا كردن جدا از
نقطه يك از پيوسته خم يك حركت مفهوم ر، دي نيم فضای به نيم فضا
صفحه، كردن قط و ر دي نيم فضای در نقطه ای به نيم فضا يك در
آن شیرین خاطره های هم م شد، مطرح كالس در كه جوك هايی
كتاب نیز دبيرستان ششم استدالل حساب درس در است. کالس
كالس سر دانش آموزان، كمك به را حريرچ استدالل حساب مسائل

م كرد. تدريس
افتاد گ گرفتم، یاد عطائ صال مرحوم از که درس هايی از ي

نم دانست، که را چيزی ، راحت به که تواضع بود؛ ایشان تواض و
م كنند. مخف را آن انسان ها، از خيل كه چيزی نم دانم! م گفت
چيزی اين و م خواهد شجاعت بسيار دانش آموز، با صداقت داشتن
روحش داد. یاد شاگردانش به و داشت را آن عطائ مرحوم كه بود

شاد.
ریاض كتب تأليف در و آمدند تهران به بعدها حسام الدين آقای

عمر آخر تا ، عطائ مرحوم البته داشتند. مشاركت ، دبيرستان
شد. سپرده خاك به وه ش با همان جا، در و ماند سنندج در پربرکتش

شدم رياض عاشق بودم، ديده معلمان اين از كه تعليمات با من
شدم. سابق) (آریامهر شريف صنعت اه دانش وارد ،١٣٤٦ سال در و
اول سال همان در ول كردم. انتخاب را شيم مهندس رشته ابتدا
بهمن دكتر مانند استادان با اه دانش رياض درس های گرفتن با
مرا بود، ریاض که اول عشق دوباره فرانسون، اليرابت خانم و مهری
ماندگار رشته، اين در و رفتم رياض رشته به دوم، سال و كرد گرفتار

شدم.

یثم
ر،م

رکا
ربی

کوچ
ده:

رون
دوپ

ری
صی

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢٠

شهر فرزند بيركار، كوچر توسط فیلدز جایزه دریافت خبر شنيدن با
دوره در کوچر برادر شد. زنده دوباره من در خاطرات اين مريوان،
راهنمایی دوره از بعد او و داد آموزش را حسابان وی به راهنمايی،
اه دانش وارد بعد و رفته مريوان شهر در طالقان دبيرستان به ، تحصیل

ي گرفت. مدال ، رياض انجمن دانشجويی مسابقه در و شد تهران
در او با همزمان كه شريف صنعت اه دانش سابق دانشجويان از

م خوانده، جبری هندسه كتاب کوچر، که م گويد بوده، انگستان
وجود به او در جبری هندسه كتاب خواندن وسيله به كه عشق
جبری هندسه رشته در را خود تحقيقات كه كرد تشويق را او و آمده
رحيم دكتر آقای درس اين در وی استاد از من بنابراين، دهد. ادامه
كه پيچيده رشته اين در كردن اصيل كار دارم. ويژه ر تش زارع نهندی،
است، پیشرفته جبری هندسه زمینه در ریاض متنوع مطالب از تلفیق
شد، عالقه مند رشته این به که بیرکار کوچر و است سخت بسیار کار
نصیب را متعددی جايزه های که داد انجام جهان اول تراز در كاری
که کاری بود. کوچر به فیلدز مدال اهدای مهم تر، همه از که نمود وی
بزرگ افتخار اين من شد. ايرانيان تمام افتخار باعث داد، انجام کوچر
كه حيدر» «آقا ایشان برادر ویژه به و کوچر، خانواده و ومادر پدر به را
و ایران ریاض جامعه و بوده، ایشان رياض معلم اولين حقیقت در

م گويم. تبريك جهان،

شریف صنعت اه دانش ∗
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