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اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

ﯾﺎدِ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ
ﮐﯿﻮان ﻣﻼﺣ ﮐﺎرای

ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧ
ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘّ

ﻣﻤﺘﺎز ﭼﻮن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪهی او ﺑﺪﻫﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮن ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
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و ﻗﻄﻌﺎً ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮهی
ﺷﺨﺼ

و رﺿﺎ)ﺻﺎدﻗ ( در ﺗﯿﻢ ﻋﺎزم ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻬﺎﻧ ﻗﻄﻌﯿﺴﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﻬﺎر ﺟﺎی دﯾ ﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اردو ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻠﻤ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﺣ

ﻣﺨﺘﺼﺮ از دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻋﻠﻤ

∗

از ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً دور را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﺑﻮد .از اﯾﻦ اردوی ﭘﻨ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗ
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ دو ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣ ﮐﻨﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻪای در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
را دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﮐﺒﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل اردو ﮐﻼسﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕ
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ« ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﺮد در ﯾ

ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﺑﻖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪی ﺣﻠ

»ﻣﺴﺎﺋﻞ

از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد و

ﺗﻬﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰهای دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلِ

ﺷﻨﯿﺪم .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آن روزﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢﻣﺪرﺳﻪایﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در

دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﺟﺎﯾﺰهدار ﺑﻮدن

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺸ ﻞﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ

آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ

ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮی رﻓﯿﻊ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رزوان روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﮥ ﻃﺮحﺷﺪه ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺎز

اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺮﮔﺰار

ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻟﻤﭙﯿﺎدی ) ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف

ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎلﻫﺎی دوم و ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺴﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎی واﻗﻌ

ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای آﻧﻬﺎ

ﺑﺎ وﻟ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻋﺎدت داﺷﺘﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ داﺷﺖ ،اﻣﺎ

ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد

ﻣ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ

و ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﺎدﮔ

ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ

و ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ و روﯾﺎ)ﺑﻬﺸﺘ ( را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن

اردوی اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿ

ﺳﺎل  ١٣٧۴ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ١٣٧٣

آﻏﺎز ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز دوﺳﺘ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ
اداﻣﻪ دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾ
ﺗﯿﻢ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮهی رﯾﺎﺿ
رﯾﺎﺿ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ

ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل راهﺣﻞاش ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
را در ﯾ

ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.

رﯾﺎﺿ

وﺟﻮد راه ﺣﻠ

از اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﺧﺎﻃﺮهی دﯾ ﺮم از دورهی اردوی اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿ
اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی اﺻﻠ

اﻧﺘﺨﺎبِ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﯾ

ﺑﻪ ﯾ

از

از ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی

از دﻻﯾﻞ آن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی آن

اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺳﯿﺎﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﺑﺮای

ﺑﻪ

ﺣﻞ آن ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن از ﻣﺮﯾﻢ درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﮐﺴﺎﻧ

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﻗﺪﯾﻤ

در راه اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﻫ

ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ

ﺳﺎده ﺑﻮد و ادﻋﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻟﻤ

ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺮای راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ .ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪادی )در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻫﺎی اولِ  q −١ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﻧﺪهی

ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ازاﯾﻦ ﺟﻤ )ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ  ،رﺿﺎ ﺻﺎدﻗ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاﻫﺮی،

 q m − ١ﺑﺮای  m | nﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ،ﮐﯿﺎ دﻟﯿﻠ  ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ آن ﺳﺎل

ودرﺑﺮن ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮی از

n

ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮد ،در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن درﺗﮑﺎﭘﻮی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای

ﻣﺎ ﻫﻢ آن ﻟﻢ را )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی( ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ وﻟ

درسﻫﺎی ﺗﺮم اول ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻼسﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸ ﺪه

ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﺑﺴﺘﻦاش در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺜﻞ

رﯾﺎﺿ  ،دراﺗﺎق )٢٠١اﺗﺎق ﺳﻤﯿﻨﺎر( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮﮔﺰار

ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاش ،ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻌ ﮐﻪ ﻣﻨﺶ

ﻣﯿﺰ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻢ در ﻣﻨﺘﻬ اﻟﯿﻪ

او ﺑﻮد ،آن را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣ داد .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ

ﻣ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖ ﯾ

راﺳﺖ ﻣﯿﺰ ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮدش را داﺷﺖ.
از ﻫﻤﺎن روزِ اولِ اردو ﻓﺮض ﻫﻤﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﯾﻢ

ﻫﻤﯿﺸ

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮﯾﻢ ذﻫﻨ

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﻓﯿﻠﺪز ﺑﺮ او زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺎﻃﺮۀ آﺧﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
http://www.ams.org/profession/mirzakhani
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

 ١٣٧٧و درس ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

اﯾﺮان

٣٣

ﻫﻢﮐﻼﺳ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ

ﻣﺪرس آن ﺑﻮد .اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﺑﻮس

ﻣﻨﻘﻠﺐﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ام را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد

دﯾﺮﺗﺮ از

ﺑ ﻮﯾﻢ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ

ﺷﺮﯾﻒ در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٧۶ﮐﻤ

رواﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪای ﻣﺪالﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان در

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﯾ ﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن وﻗﺖ ﮐﻤ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره آن داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾ
ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن را ﮐﺴ ﺣﻞ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﯾ

ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾ

از

ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻣﺠﻠﮥ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ ﺧﻮاﻧﺪ

٢

دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

دﯾﺪنِ ﺑﺮﮔﻪی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪهی اﻣﺘﺤﺎن در دﻓﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ

ﺑﻮدم،

∗

از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و راﺟ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺟﻮاب ﮐﻤ

∗

∗

ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻼ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ! ﭘﺲ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ

ﻧﺎﮔﻮاری درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻫﻨﻮز

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴ

ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺘ ﻣﺴﺎﻟﻪ

اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮد .از ﯾ

ﻋﺰﯾﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﺪان

را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و درﺿﻤﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺜﺎلﻧﻘﻀ ﻫﻢ ﺑﺮای آن

ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ

ﺑﯿﺎﺑﺪ.

دﻟﺪاری دﻫﯿﻢ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎم زﯾﺴﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت

اﯾﻦ ﺣ ﺎﯾﺖ اﻣﺮوز دﯾ ﺮ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ :اﻗﺘﻀﺎی ﮐﺎرِ ﯾ
رﯾﺎﺿﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪس ﺧﻮد ﯾﺎ در درﺳﺘ
آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻢ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم
دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ
ﯾ

رﯾﺎﺿﯿﺪانِ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را

در ﺑﺎزهی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮ دوﺳﺘ

از

ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ از ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸ

زﻧﺪﮔ ﻣﺎن ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﯾﻢ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾ ﺮ ،درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻄﻤﻪی
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی رﯾﺎﺿ

و ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﺎصﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی

رﯾﺎﺿ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤ او زﯾﺮﺑﻨﺎی
ﺣﯿﺎت ﻋﻠﻤ

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎد و ﻧﺎم او

اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺎﺿﯿﺎت

از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ را دﯾﺪم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ١٣٩٣

در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺳﺌﻮل ﺑﻮد .ﺳﻔﺮی ﮐﺎری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪاش ﻣﺪالﻫﺎی ﻓﯿﻠﺪز اﻫﺪا ﻣ ﺷﻮد .از
ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪس ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﯾ

از ﭼﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی

ﺳﭙﺎﺳ ﺰاری :از دوﺳﺘﺎنﻋﺰﯾﺰم ،روﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘ

و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ،از ﺑﺎﺑﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن درﻣﻮرد آن ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.

اﯾﻦ دوره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺻﺒﺢ روز اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺮی ﺑﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک زدم :ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻨﮕﺮه اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﺎ ﭘﺨﺶ
ﺧﺒﺮ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﺪن اﯾﻦﮐﻪ دوﺳﺖ و
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