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نوشته ها
برفت!* دست ز عاشق چنین که بردر!» هم به پیرهن جهان! «ای

∗ یاحق بامداد

پیش درآمد:٢
م ماند من در نم نویسم چون هرگز! نداشته ام نبشتن به عادت من

است! بهانه سخن م دهد. دگر روی مرا لحظه هر و
تبریزی شمس الدین

را فارغان بینند! معشوقان جمال که زیبد را عاشقان دوست! ای
خواهم چه نم دانم که حقا و م بینم زبر و زیر را خود باری، چه؟ آن از

نبشت!
همدان عین القضات

نامه دوست یادِ با م نویسم دور از
قان و منت پذیر غایت به دل و جان
افتد خاطر مقبول خامه ِ سرش بادا

خامه ِ سرش از غیر ندارم من دوست! ای

م کند.» ایت ش جدایی ها م کند—از ایت ح چون ن از «بشنو
سوخت. دلم شنیدم. را میرزاخان مریم درگذشت خبر که بودم سفر در
بس ۇ دل سوزِ هجرتِ غم ز مردم چشم نسوخت؟ که بود که دلِ
، اش روزگار—چشمۀ این مریم فرو بست هم «چشم کشید. آب
و آمد سراغم به نوشتن حس اگر گفتم خود با ببار»٣ خون من، دیدۀ
نم دانم اکنون ریانم.۴ ب خامه ای او یاد به وقت داشتم، درخور حرف
پیش خامه ام اش های که م دانم ول است درخور حرفم آیا که
از خلق و گفتن ز عاجزم «من که وقت ویم؟ ب چه شماست. روی
کشتگان ز معشوق اند—برنیاید کشتگان «عاشقان همانا، شنیدنش!»
نا به هنگام لرزاند، را دل ها که بود ما روزگارِ شبِ خوش آوای مرغ آواز!»
بشد چنین ! بل رفت. و کرد ریاض باران را ما دنیای و بست، سفر بارِ
جانِ به طریق بدین درد و دریغ پرید... قفس زین و رهید او که
و پدید غمان: فغان، فغان، شهید، بشد رمید، دالن رسید. مردمان
دریغ، دریغ، دریغ، مه آفرید... آن مر ندید کس دگر مدید... بس
زیر به نهان، بشد ناگهان، به مه ای چنین بزرگ... غم دریغ...
چو او: یاد و شدید. گشت شدید هوا وزید. خاطرش ولی میغ...
(که تیره میغ...۵ از افروخت آتش تیغ—هم کردارِ به خروشان تندر

باشد!). بیچاره مرگ! تیره میغ
شب، پرندۀ

بود. روز مردمانِ از اما
عشق تابانِ خورشیدِ هزار دیروز،

بود. نگاهش در
رفت... که رفت و

خوشش، آوای بی امشب،
شور: اش های ستارۀ هزار

از نخست مصرع آه!» دلت از آه رویا! «آیینه  بود. عاشقان از و صاف و پاک که ، میرزاخان مریم خاطرۀ و یاد ش پیش سخن، نقش به من جانِ خامه ام، از چند *اش
است. فروزانفر بدیع الزمان

صعود، و هبوط برون، و درون من! اسرارِ بجست خود! درونِ من!—از یارِ شد عشق ظنِ از او که هر من!» اسرارِ نجست من درونِ من—از یار شد خود ظنِ از کس ٢«هر
شرحش/کرانش/پیامش/بیانش است، عشق حرفش/نوایش/لحنش/رنگش/کالمش است. عشق جان نوشته این جانِ و جسم و باطن، و ظاهر پایان، و آغاز زبر، و زیر پس، و پیش

عاشقان! بود مخاطبش پس است. عشق حسش/عقلش/فرازش/فرودش/جنونش/شهودش/وجودش است، عشق
. میرزاخان مریم برای اسماعیل ٣مریم

«غالم من و افروخت. را واژگان این آتش و کرد زنده من در را جان نوشته این نگارش حس عزیز (آرین نژاد) مسعود همیش و معمول تشویق و اصرار بی گمان وجود، این با ۴
گردنم!» طوق او مواهب منت «شد گونه بدین و بود. موثر یادداشت این نگارش، در مستقیم غیر بسا چه و نگارش، زمان در مسعود ترتیب این به انگیزد!» آتش که کلماتم آن

شاهنامه در توس یم ح از الهام با نیز میغ. زیر شد نهان ماه دریغ—کانچنان ای دریغا، ای دریغا، ای م گوید: که آنجا بازرگان، و طوط داستان در روم خداوندگار از الهام ۵با
داشته اند!» طوط صفتم آینه پس «در تیغ. و گرز از افروخت آتش تیره میغ—هم از درخشنده برق چو م گوید: که آنجا مازندران، به او رفتن و و ک کاووس پادشاه ایت ح در
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شبروان. چشم در
مردمان. جانِ در خاطرش و یاد و

ماند... که ماند

دارم من که آوازی سینه از برون «نم آید
دارم!»۶ من که سازی ر خون درج را مضراب کند

بزرگ قلب نجیب، و فروتن و سخت کوش شریف، و عزیز و خوب
بود. و نهاد نی و پاک و مهربان، و

برآورد کامت تو ِ نی نهاد «مریم!»
باد! ونهاد نی مردم فدای جان ها

را»٧ ۇ بزرگوارِ طبع و برد»—«خوی نتوان و یاد ز من «نبرم
کوچ اندوه و اندوه، و است غم اما ندارم، واژه بازی و اغراق سرِ

چرا ، نتْوان و بسرایی را عاشق نجابت و بزرگ بخواه اینکه نیست،
را عاشق وصف ناسرودۀ ترانۀ سرایش گنجایی واژگانت م بین که

ندارند.

سرود نخواهم که ترانه ای
هرگز، من

لبانم. روی است خفته
ترانه ای

هرگز. من سرود نخواهم که

پیچ باالی
بود، شب تابی کرم
م زد نیش ماه و
آب. بر خود نور با

رؤیا به دیدم من که پس شد چنین
را ترانه ای

هرگز. من سرود نخواهم که

لب ها از پر ترانه ای
دوردست، راه های و

گمشده ساعات ترانۀ
تار. سایه های در

زنده ستاره های ترانۀ
جاودان!٨ روز بر

مردمان به نزیست. بیش سال چهل که بود، درخشان ستاره ای
شد.» مونس و رفیق را ما رمیدۀ «دلِ شد.» مجلس ماه و «بدرخشید
را باغ ها آورد؛ تازگ بهار چون چمید. خوش نازکانه و دمید بهار با
٩ ستارکِ این برای ست. نش شاخه ای اما و کرد دگرگون لطافت به
پاره هزار واژگانم دلم، است، کرده غروب ناگهان که کوتاه درخش
که بود سرطان برج تیرِ کرد. غروب تیرماه افولِ با اوج در است...

بیداد! دادِ ای وای... وای... رفت... نشانه را ما جانِ
! میرزاخان مریم خاطرۀ باد یاد بامداد!

بود.» مستعجل دولتِ ول درخشید «خوش
که درم یابم نیز و نم شناسم چیزی که است این سخن جان
این نجابت و بزرگ شاید، و باید که آنچنان تا، ندارم بساط در هیچ
چه ازین «به قصه گو! شهرزادِ کنم. شرح قصه به را قصه گو شهرزادِ
جهان که را، عاشقان است غم !—چه جهان و جان تو که ؟ شادمان
که کس کند گیرم!—چه پناه سخن به دستگیرم، من هله ندارد!» بقا
یار بخت که بادا کنم جزم عزم پس ندارد؟! صدا١٠ از جز به کف در

گردد.» گشاده است پیچیده که کارها آن و افتد حشمت «و باشد
بچشاند! مانَد؟... که به مانَد؟ که به مانَد؟ که به مانَد؟ که «به
چون او، حوض «گردِ به َگردم بچشاند!»... بچشاند! بچشاند!
کنم. افسان او یادِ مر کنم. دستان رخش شم جستجو»، در تشنگان
آید، دست گر کنم. قربان او یاد بهر ز م کلْ کنم. پیمان پر پیمانه
را، خانه این مریم آن را، مستانه آن نرگس، آن کنم. شادان او جانِ
خندان را فرزانه را، دردانه را، جانانه را، پروانه را، مهرانه را، افسانه
یادش واژگان با کنم. نوربارانش بس کنم، مهربارانش بس کنم.
واژه ها، این آهنگ ها، نغمه ها، این لحن ها، این بانگ ها، این کنم.
و فریاد پژواکِ نوا، و آوای و ساز این وای ها، و های ها این آوازها،
از را، وای از آمده بر را، نای ناله های وین را، خاک» «مرثیه های صدا،
«سعدیا! حالیا! کنم... خاموشش شب های هدیۀ یادگار، رسم به جان

تبریزی صائب ۶
تصرف. اندک با فروزانفر بدیع الزمان ٧

شاملو. احمد برگردان لورکا، گارسیا و فدری ، شرق ترانه های مجموعۀ از ناسروده ترانۀ ٨
محمد است.»... پاره هزار دلم م کند، غروب آسمان در ناگهان که ستاره ای هر «برای م باشد. نیز تحبیب کاف ستارک واژکِ در کاف از مراد اینجا است. ستاره پهلَوی به ٩

زُهری
غزل مصرع در اندک تصرف مصرعْ که است روشن ببرند. جایی به ره که برآنند و م زنند پا و دست دهان در که واژگان و است سخن مراد اینجا باشد. آواز و بانگ ١٠صدا

خیر به فرخزاد فروغ یادِ نیز ندارد؟» دعا از جز به کف در که کس کند «چه م فرماید که شمس دیوان از غزل مقط دوم مصرع دقیق تر، عبارت به است؛ روم خداوندگار از آشنا
م ماند. که صداست تنها گفت: وقت که
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چندی!» ی است عاشق رفت!—نوبت نام نی دور
م فرستمت! کجا که بین «بامداد!» ای

م فرستمت! وفا آفتابِ ِ نزدی
سحرگه ابرِ از زن زره زرین قبا

م فرستمت. بسته قبا ِ پی چو کانجا
گره زده جانم رشتۀ به هوا دست
م فرستمت. هوا گره گشای نزدِ

است. گذشتن ندارد، درنگ نفس ی جان
م فرستمت؟ چرا شتاب بدین ورنه

است آمده «مردم»١١ دل بر که دردها این
م فرستمت. دوا بهر که نگر ی ی

ناتوان اش، اش های در غرقه گشته مردِ این که است گونه این
کدامش تا زند! م کالم هر در را دست م َکنَد، جان کرده، خطر
دارد «دوست َزفَر!١٢ این در زند م پایی و دست خطر! در گیرد دست

«! خفتگ از به بیهوده !—کوشش آشفتگ این یار
و درگذشت م ماند. که است خوبی تنها و بود خوب باری،
توجه با چند هر تاسف برانگیز، و بود نابه هنگام خاک دیار از سفرش
بی قراری اینچنین که واژگان با اما و نبود. نامنتظره شرایطش به
شد... حیف کند؟ ادا را مطلب حق که گفت م توان چه م کنند،
ساده بود. سخن زبانِ را فسوس کاش ای و افسوس... افسوس...
لذا و نامش، هستان، هست، که هست تا پس بود. نکونام ویم: ب
خواهد نی به یادش ابد تا پس زین و برد، خواهند نکویی به یادش،

آری، ماند.

هرگز نمیرد نکونام فردِ «مریما!»
نبرند. نکویی به نامش که است آن مرده

مختصر اما زندگیش بود. سخت کوش حال عین در و باهوش
از سرشار ذکاوت، و هوش از آکنده بی نظیر، میراثش و بود مفید و
(دستاوردش) است. ساری و جاری وی آثار و کارها در که زیبایی،
در و م زند، موج ریاض اقیانوس در م درخشد، ریاض آسمان در

م نشاند. بار به و م نشیند بار به و م بارد ریاض سرزمین

بنشانند بنشینند، چو غم، غبار سمن بویان

بستانند بستیزند، چو دل، از قرار پری رویان
بربندند بربندند، چو دل ها، جفا فتراک به

بفشانند شایند، ب چو جان ها، عنبرین زلف ز
برخیزند بنشینند، چو ما، با نفس ی عمری به

بنشانند برخیزند، چو خاطر، در شوق نهال
م بارند م خندند، چو ، رمان لعل چشمم ز

م خوانند م بینند، چو ، پنهان راز رویم ز
دارند بر دارند، بر١٣ که آنان، مراد از منصور چو

م رانند م خوانند، چو را، حافظ درگاه بدین

شد زنده دلش آنکه نمیرد «هرگز و بود. عاشق و محشر و ار شاه
خوشبخت و شاد وی! دوام عالم، جریدۀ بر است ثبت پس، عشق!» به
چه و بود، باصفا و صاف و صاف و روشن، و زالل و پاک بود. مادر و

باده پرست ترسابچۀ بتِ آن گفت نغز
دارد. صفایی که خور کس روی شادی

! گاه باری،

را!١۴ ما بده تو جام و ! ساق ای آر گردش به
ل ها مش افتاد ول اول نمود آسان عشق ”که

شاید ب طره زان صبا نافه ای کاخر بوی به
دل ها در افتاد خون چه ینش مش جعد تاب ز

گوید مغان پیر گرت کن رنگین سجاده م به
منزل ها رسم و راه ز َنبود بی خبر سال که

دم هر چون عیش امن چه جانان منزل در مرا
محمل ها بربندید که م دارد فریاد جرس

حافظ“ مشو غایب ازو هم خواه گر حضوری
جان ها!١۵ آن روی دیدی چو دنیا با بدرود و ب

بی واژه وسعتِ آن به «رو بروم. باید ر دی است. سخن آخرِ
–کفش هایم سهراب! زد صدا باز نفر ی م خواند. مرا همواره که
گُلم «بوی و من!» دیوار و در از عشق، ریخت فرو «باز آه! کو؟!»...

برفت!» دست از دامنم که کرد مست چنان
. خاقان شروان استادِ از اجازه ١١با

فارس فرهنگ از بیت نقل راه. به فگنده کرده باز سیاه—َزفَر درخت سانِ به زبانش : فردوس توس یم ح از زیر بیت در همچون دهان معن به است پهلوی واژه ای َزفَر ١٢
واژه یاب. وب گاه از برگرفته عمید،

باشد. هم زیبایی و نکویی اینجا شاید و است میوه و بار معن به بر ١٣
از ترجمه نقل است. کدکن شفیع محمدرضا از فارس به ناول ها“ و کاساً ادر ایها الساق یا ”اال مصرع برگردان که “ ساق ای تو ده را ما و را جام آر گردش ”به از الهام با ١۴

سایه. سع به حافظ
است! جانان جان ها از مراد اینجا ١۵



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩ ١۵٢ پیاپی شماره

بی پایان. رؤیای ای بهشت، درختِ ای مادر!١۶ ای
نشستم. وه ش به کوه پای در را دوریت

گریست. کوه جوشیدند، چشمه ها
بی پایان. رؤیای ای ، آسمان غذای ای مادر، ای

کشم. دوش بر یبایی ش به را دردم تا باید تو دیدارِ باز مرا
بی پایان، رؤیای ای خستگ ناپذیر، ای مادر، ای
. م شناس نی را دلتنگ سخت های که ای

دلتنگ کوره راه این نقاط دشوارترین در گاه
م نشیند، زمین بر دل خسته فرزند، این

م شود. سست دل او اش های دیدن به را تخته سنگ ها و
نم گوید. چیزی و م زند لبخند مادر به فرزند ناتوان این در

نم گوید. هیچ نیز مادر
بی پایان، رؤیای ای ، زندگ آفتاب ای مادر، ای

، اه پناه ، زندگ سخت های در تو
بسته ای. دژِ عبورِ رمزِ ، روشن به دریچه ای

بی پایان، رؤیای ای مادر، ای مادر، ای
آموخت.» گفتن و نهاد «الفاظ که ای

است.» دل آرام تو با مرا «بیا!
بی پایان، رؤیای ای من، چشم های ای مادر، ای

من، چشم های روشن ای
. روشن ای دوری، که دریغا

، باش که کجا هر در اما

نوازی ام. که زبان هر به و آیی ام، بر به کجا هر ز و
رسد، فرا جدایی زمان چو

گریست. خواه خاموش به و گفت خواه سخن وت س به
بی پایان، رؤیای ای مهربان، ای مادر، ای

م ورزی. عشق مهر به که ای
، م شناس خوب را عشق و بی دریغ و مادری که تو

بلند آشیانه ای، و سیمرغ که تو ، عاشق که تو
اینجا: از عاشق، سیمرغ ای ببر، خود با مرا

آرامش، به مهر، به وت، س به زیبایی، به تنهایی، به
آفتاب، به ، روشن به دوردست، به رؤیا، به

عشق! حضرتِ بی کرانِ عرصۀ به

بارانِ است!» رفتن وقتِ اینجا... بماندم بسیار دوست!... «ای
اش ها...١٧

عاشقان! ایتِ ح اندر  درآمد:
عاشقان: ایتِ ح است «این

دلنشین اند! محجوبانِ
نورفشان اند! دلنشینان
خاموش اند! نورفشانان

خاک اند! خاموشانِ
آسمان اند! خاکیان

ببر—خرمن یاد از خودم وجود و بنمای «روی کند! اش افشان ونه چ خامه ات که نیست باک ات ر دی و م شوی! خارج جاده از رفت، دست از که دامنت بودی، که زبر و ١۶زیر
روزی کمتر که م نویسم، مادرم یاد به حبیبی سروش ترجمۀ به الْفتریو مانوس یونان شاعر و نویسنده از شعری از الهام با را آخر بند که شد چنین این ببر!» باد گو همه را سوختگان
تاریخ به که افتادم میهن مام قطعۀ یاد کردم، یاد مادرم از که اکنون م گویم! چه م داند بود. مادر نیز میرزاخان مریم روی، هر به است! بند همین گواهش نباشم؛ یادش به است

کردم. (فرشته هوش) فرداد عزیزم دوست نگاه ش پیش را آن و نوشتم میهن مام یاد به براهن رضا از زیر قطعۀ خواندن از پس و تاثیر تحت ٢٠١٧ ژانویه ٢۵
باز نكن يا كن باز منم باز سرت فرق را مو همه آن نكن يا كن «شانه

زيبا خانم منم تو با زيرزمين به بنگر آينه سر پشت به بنگر آينه
آنجا پرده ام پشت من كه تو با پشت آن بماند سال هزار صد اگر چهره

آنجا برهنه ام خدايی تو با نپران يا بپران قاره ها سوی آن از كاكل
دنيا كوچۀ گدای ببين گدايم بي تو

زيبا!» خانم ايرانه توام با
میهن! مام

کهن! ایرانِ من جانِ ای من! مام
! نکن یا کن باد بر گیسو ، نکن یا کن شانه

منم! موهات عاشق آن من! مهر
! من آفاقِ جلوۀ ! نکن یا کن آیینه در روی

منم! شه مات مهرۀ کهن، مام ای تو نزد
برود! هزاران مه گر

! نده یا بده پر برم به ور سرت! به کاکل کفتر
من! جانِ ، من جانِ

کهن! کهن سالِ زیبای مادر ای
من! تو بهر از بیدلم

منم! بی پات و بی سر
بامداد. خاکسترت!

https://www.wikiseda.com/Simin+Ghadiri/Avazhaye+Digar/Madar
دهلوی. خسرو امیر جدا... یار جدا، ابر کنم، گریه جدا وداع—من به ستاده یار و من و باران، ابر: جدا. دلدار ز روز چنین به دل کنم جدا—چون یار از م شوم من و م بارد ابر ١٧
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سرفرازند! آسمان یان
بخشنده اند! سرفرازان

مردمان اند! بخشنده ترین
صاف اند! مردمان

ساده اند! صاف یان
پاک اند! و ساده
زالل اند! و پاک

منصف اند! و زالل
بی مانندند! و منصف
و ماندگارند! بی مانند

گران مایه اند! و ماندگار
انه اند! ی و گران مایه

جانانه اند! و انه ی
دردانه اند! و جانانه

آینه اند! آبروی
پرستاره اند! کیهانِ

بی برگ اند! برگِ
خوبی اند! میراث

راست اند! عصارۀ
درست اند! معنای
هست اند! افتخار

خوش خویی اند! دنیای
خوش سخن اند! و خوش خوی 

ن اند! سدش و و ال
بی پیرایه اند! و زیبا

پروانه اند! و شم
پرنده اند! شمس
خانه اند! روشن

چراغ اند! و چشم
صادق اند! و عارف
سال اند! و صادق
بارند! سب و سال
شایق اند! و بار سب
کاشف اند! و شایق
فروتن اند! کاشفان

جانفشان اند! فروتنان
بیدارند! جان فشانان

آگاه اند! بیداران
ازخودگذشته اند! آگاهان

برقرارند! خودگذشتگان از
بی قرارند! برقراران

سرمست اند! بی قراران
مست اند! سرمستان

هست اند! مستانِ
نیست اند! هستانِ
هست اند! نیستانِ
مست اند! هستانِ
مست اند! مستانِ
مست اند! مستانِ

مست اند!...»١٨ مستانِ
کفم از شمارش آمدم؛ جان نوشته این چندده بارۀ دیدار به است، من با همواره نیز او عزیز یاد که پدرم، خورشید بی طلوع غروبِ سالروز و است، ١٣٩۶ ماه آذر ششم که ١٨امروز
به که وقت است بوده جانم در سمنان عالءالدولۀ از زیر اتبۀ م از ردی شاید گفتم خود با باری، م گذرد... آن نگارش از است ماه ی از کمتر که جان نوشته ای است. رفته

بودم. رسیده باال عباراتِ آخرین
مست ساق مست، من

مست صراح مست، پياله
مست عبارت مست، اشارت
مست مست مست، مست
مست هست مست، هست
مست نيست مست، نيست

مست جان مست، دل
مست! جهان، در چه هر

و بربست رخت ، خاک دیار این از ما، نگاه از و ما، مدارِ از ١٣٩۴ فروردین در سرطان تیر با نیز او که م اندازد رجبعل پور، دینا ری، دی ازدست رفتۀ عزیز یاد به مرا باال اتبۀ م
جان افزای و زیبا رباع نیز دهد. دل او به که باشد بستم، آذین اتبه م این با را یادداشت آن و نوشتم، برایش یادداشت سفرش واپسین و ابدی هجرت از پیش ماه ی برفت.

باشم. برده جایی به راه کرده، کاری ه بل جوان، دینای نگاه ش پیش و کردم یادداشت آن چاشن را خیام نشابور یم ح به منسوب زیر
بخور است، جاودان حیاتِ که م زان

بخور است، جوان لذتِ سرمایۀ
را غم ن لی است آتش چو سوزنده

بخور است، زندگان آب چو سازنده
گذشته کار از کار که افسوس ولی کردم را سع ام بود. بی پیرای و خوش خویی زیبایی، ، سادگ ، مهربان دنیای م شناسند، هنوز و م شناختند را او که آنان گواه به دینا،
مختصر و سهل هست او در چه هر و جهان برفت... و نرسیدیم وداعش به دریغا کردیم—کای زاری و ناله شب همه حافظ همچو بود. عزیز بسیار نیز او که خیر به یادش بود؛

مدار... دریغ ذر ره این از دیده آبِ حافظ—تو شود خوش حال برود، غم غبارِ مدار... دریغ مختصر این معرفت اهل است—ز
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نیست! غم جز عشق در عاشقان نصیب
نیست! غم و آتش جز وصول در و است، وصول غمشان

دیوانه اند! زیرکانِ
انه اند! بی آشنایانِ
هشیارند! مجنونانِ

ن اند! قفس ش مرغانِ
گل بدن اند! باغبانانِ
بی برگ اند! رهروانِ
بی مرگ اند! زندگانِ

نیست! حقیقت جز سفرشان
یقین اند! سماوات ستارگانِ

جسم قفس روحشان مرغ زانکه است عشق بندۀ حرشان جانِ
ست! بش

خویش جان به را عشق دریای در شوند، پیش سر به را عشق باغ درِ
شوند!

حقیقت اند! راه بی خودانِ طبیعت اند، سرای ویران کنان
نکشد! محبت بارِ جز دلشان رْخش
نچشد! الفت شرابِ جز جانشان لبِ

بی مزدورند! استادان و بی مقصود عشوه خران
دورند! افسردگ از عشق ره در

دل َخوش اند! نازکان
َکش اند!١٩ مهرویان

دل در غم ِ اش جز عشق ابرِ زانکه نباشد ر ج خون جز شربتشان
نپاشد! ایشان

است! روز همه ایشان شب
است! نوروز همه ایشان روز

نگریزند! غم دستِ از یار کوچۀ در جز یار فریب اند. طراران
است! “ ”بزرگ خُلقشان

است! پارسایی طریقشان
م سازند! و م سوزند

م باشند! و م دانند
دردشان! نوای ترنم:

گَردشان! مزیل٢١ مزمار٢٠: خوش سماع

زنند! ”عاشقانه“ نوای عشق، شهرودِ به
براندازند! جدایی کار تا دازند ب دل و جان جانان، راه در

باشند! مناجات یار کوچۀ ٢٢ مزکتِ در
باشند! خرابات ُزهاد صومعۀ در

نشنوند! گویی چه هر
نغنوند! دم ی یار عشق در

ِ مل از ایشان عشق که زیرا نیست قدم ایشان پیش را زمانه ملوکان
نیست! کم جهان دو

خون ها ازل مشهودِ طلب در و ریزند ب یار پیش از شوند مست چون
بریزند! دیده ز

نکشد! ایشان عشق بار جز چرخ
نچشد! غم شربت جز دردشان مجلس در دهر

رید! ب ابر ریند، ب چون
بنالد!... کوه بنالند، چون

٢٣ بقْل روزبهان عبهرالعاشقین،

است. نی و خوش و خوب معن به ١٩کَش
موسیق آالت از عربی سرنای ٢٠نای،

پاک کننده ٢١برطرف کننده،
پرستش گاه مسجد، ٢٢مزگت،

جان . بردوختم وگرنه تویی دیده —در بفروختم نه ار دارد تو داغ «دل عشق! آی عشق! آی باشد. عاشقان چشم از کنایه شاید عاشقان، نرگس عبهرالعاشقین، تصرف. ٢٣با

درآمدِ در گیومه ها بین عبارات . بقل روزبهان مزار کتیبۀ از برگرفته ابوالخیر، ابوسعید به منسوب ، رباع «. برسوختم سپند چون تو پیش بار—در صد روزی ورنه توست، منزلِ
است. نگارنده از یادداشت
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مریم، او نام بود مادری
زیبا. و عاشق و بود نازنین

شیرین، و کودک داشت، دختری
آناهیتا. او نام دخترک،

دمید. بهار با (بود)، بهار بانوی
چمید. عاشقانه فصول، تمام در

رهید. تیر افولِ با دریغ، مریم، گل
اش پیما. قفاش در عاشقان چشم
رنوآر آگوست پییر خواهر دو تابلوی

آناهیتا. و مریم است: من نگاه در

پس درآمد:

سال دو و بیست از بیش انداز!» شراب شط در ما کشت و «بیا
تحت کالس با که بود سال آخرین و بار آخرین ،١٣٧۴ بهار پیش،
دانش آموزان با کار درگیر اندک تنها گوناگون مسائل کارگاه عنوان
بودم، جهان دانش آموزی ریاض المپیاد برای آمادگ نهایی اردوی

ران دی م شد. برگزار شریف صنعت اه دانش در سال  آن تا که
تا بودند. نهایی اردوی دانش آموزان با کار درگیر حسابی که بودند
اشتباه اگر که نهایی، اردوی دانش آموزان از م آورم یاد به که آنجا
بدین و م گرفتند؛ امتحان هفته هر بودند، نفر ده مقطع در نکنم

جهان المپیاد مسابقات به اعزام نهایی نفر شش مرحله ای در طریق
بودند درگیر بسیار که بودند افرادی اینکه خالصه م شدند. تعیین
در خود و بود مینیمال/کمینه کارم اما من م کشیدند. زحمت و
ستارگان و دانش آموزان از نیز میرزاخان مریم خیر به یادش حاشیه.
المپیاد نهایی اردوی در من کمینۀ حضورِ سالِ آخرین آن درخشان
آن و بود چنان من برای اوضاع روی هر به بود. دانش آموزی ریاض
چون گذشت... بزرگ: خیام قول به رفتند؛ باد و برق چون روزها
در که لطیف گل هایی چه نیز و دشت. به باد چون و جویبار به آب
بار ، میرزاخان مریم جمله از نازنینان، بسیار و پژمردند سالیان این ط
به را یادداشت این پس در آمد که بودم آن بر ذرم. ب رفتند. و بستند
بسیار هم، کار . شدم کار این مشغول سخت پس بنگارم. انگلیس
واسطۀ به ول برود. پیش م کردم فکر که رفت پیش آن از بهتر
سو، ی از برفت! دست از دامنم رسید، ذهنم به که مطالبی حجم

حت کوتاه، مدت ظرف در را کار نم توانم که رسیدم نتیجه این به
انتشار جای اصوال ر، دی سوی از و رسانم، سرانجام به ماهه، دو‐سه
را پس درآمد این که شدم آن بر پس نبود. اینجا پژوهش نتایج آن
اگر را، نظرم مد انگلیس پس درآمد و کنم برگزار فارس به اختصار به
شاید که بسا چه آینده، ماه های ط در ر دی وقت بود، باق عمری
ش پیش پژوهش مقاله ای صورت به شد، ب طول سال ی از بیش

کنم. میرزاخان مریم گرام یاد
رنگ! آبی ُکهسارِ در نیرومند! شاهین ای تو

جادوگر! خورشیدِ آتش از اگر داری خبر
آسمان آهنگ! و رف ش فرما شهپری هم مرا

سر! برآرم گردون چرخندۀ چشمۀ از تا که
ِبفْرازید! خیمه یاران! راه، گَردِ ز آمد سپاه

زرینه! جام این در دراندازید نو شرابی
هستند! ریاض پاک دنیای مبارزطلب گزاره های کشف رزم جوی راه جویان اینجا جوان ٢۴جنگجویان

طبری ٢۵احسان
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خوش آوازید خود گر جوان!٢۴ جنگجویان ای شما
دیرینه!٢۵ آهنگِ با ِبنْوازید گرم سرودی

گزاره های کشف رزم جوی راه جویان به است خوب نخست،
بدیه غیر مسائل حل که ویم ب ریاض پاک دنیای مبارزطلب
حقیق معن به ران، دی از کم گیری بدون و مستقل طور به ریاض

م کند ار آش را فرد ریاض جوهرِ و جان و بن مایه سخن، مجازی و
احساس و نفس به اعتماد مسائل گونه این حل م زند. مح و
وصف به واژگان با که حدی تا م بخشد فرد به بی کران خرسندی

تمام با شریف دانش این دلربای گیرایی بزرگ: گاوس تعبیر به ناید.
به رفتن یارای که م شود ار آش آنان بر تنها (جادویی) اش زیبایی
راه جویان، ویژه به و خوانندگان، به پس باشند. داشته را آن ژرفای
که مسائل به مستقل طور به نخست گام در م شود توصیه ریاض
این از پس تنها بپردازند. م شوند، مطرح اختصار به یادداشت این در
مرحله چند ط در ترجیحا را شده ارائه اختصار به حل های راه مرحله
راه بهترین که نماند ناگفته کنند. هضم و دریابند، بخوانند، تدریج به
کاملترین، کل طور به آنهاست. مستقل حل ریاض مسائل درک
روش متعال ترین و هیجان انگیزترین، لذت بخش ترین، اساس ترین،
امر، این البته آنهاست! مستقل کشف ریاض مبحث هر یادگیری
کشف چه هر است. بدیه غیر و ناآسان حال عین در و نسبی امری
در بود. خواهد متعال تر و کامل تر شما درک باشد، مستقل تر شما
چقدر بدانید اینکه برای ساده و ملموس معیاری باشید که سطح هر
م توانید چقدر عمل در که است این کرده اید درک عمیقا را ریاضیات
حل مستقال م کنید، برخورد آن با که را، ریاض بدیه غیر مسائل
از دانشجویی ام دورانِ از مسأله ای با اکنون مقدمه، و شرح این با کنید.
روزهای عزیز دوست از را برهانش و مسأله که م کنم، شروع ۶٠ دهه

دارم. یادگار به ( شریف (امیری شاهین دورم

شده اند. رنگ آمیزی آبی و سبز رنگ دو با صفحه نقاط کنید فرض
یا هندس مرکز و رئوس که دارد وجود مثلث ی همواره کنید ثابت
هستند. همرنگ م خوانیم، مثلث مرکز ساده طور به را آن که ثقلش،

رئوس با آبی مثال همرنگ، رئوس با مثلث روشن به
تمام برهان باشد، آبی مثلث این مرکز اگر است. موجود ،B٣, B٢, B١
نشان G٠ با را آن و باشد سبز مثلث مرکز کنید فرض نه، اگر است.
مرکز با مثلث (١ ≤ i ≤ ٣) Bi مانند مثلث راس هر ازای به دهید.

یعن داده شده، مثلث ر دی راس دو رئوسش از راس دو که بسازید Bi

باشد، آبی مثلث سه این از ی سوم راس اگر هستند. (j ̸= i) Bj

دست به آبی مرکز و آبی راس سه با مثلث زیرا است کامل برهان

حاصل مثلث سه از ی هر سوم راس صورت، این غیر در آورده ایم.
این در دهید. نشان G٣, G٢, G١ با را رئوس این بود. خواهد سبز
G٣, G٢, G١ رئوس با مثلث مرکز G٠همچنین که کنید توجه صورت،

م کند. کامل را برهان این شد. خواهد
ژاکوبی کارل قول به دهیم. تعمیم را مسأله این دهید اجازه حال
توجه نخست داد.٢۶ تعمیم باید همیشه ( آلمان تلفظ با (یاکوبی
‐n ی همواره ،n ∈ N داده شدۀ طبیع عدد هر ازای به که کنید
هر ازای به واق در دارد. وجود همرنگ رئوس با محدب ضلع
همواره داده شده، n ∈ N هر ازای به و صفحه در داده شده دایره
دایرۀ بر واق و همرنگ رئوس با محدب n‐ضلع ناشمارا تعدادی
با n‐ضلع چنین هر به متناظر حال (چرا؟). دارند وجود داده شده
‐n باال استدالل شبیه سازی با داده شده دایرۀ ی بر همرنگ رئوس
هستند. همرنگ مرکزش و رئوس که م شود حاصل محدبی ضلع
همواره داده شده، n ∈ N هر ازای به که م یابیم در صورت بدین
وجود همرنگ مرکز و رئوس با محدب n‐ضلع ناشمارا تعدادی

n‐ضلع آبی، مثال رئوس، کنید فرض منظور این برای دارند.
اگر باشند. (١ ≤ i ≤ n) Bi داده شده دایره ی بر واق محدبی
اثبات برای چیزی باشد، آبی B١B٢ · · ·Bn محدب n‐ضلع مرکز
B١B٢ · · ·Bn محدب n‐ضلع مرکز کنید فرض نه، اگر نداریم.
دهید قرار ١ ≤ i ≤ n هر ازای به بنامید. G٠ را آن و باشد سبز

چندضلع مرکز روشن به .Xi = (n + ١)Bi −
∑n

j=١ Bj

آبی رنگ Xi اگر پس است. Bi راس B١ · · ·Bi−١XiBi+١ · · ·Bn

سبزرنگ اند. Xiها تمام صورت این غیر در است. ثابت م ح باشد،
مرکز و است محدب X١X٢ · · ·Xn n‐ضلع که است روشن حال
را برهان این سبزرنگ اند. Xiها تمام ول است. سبزرنگ G٠ آن

م کند. کامل
از ری دی مشهور اندرز و کالم تکیه یادآور نوع به حل راه این
م توان اکنون گرفت.٢٧ وارون باید همیشه اینکه است، ژاکوبی کارل
اکتفا سه بعد به تنها سادگ برای داد. تعمیم باالتر ابعاد به را مسأله
بر باالتر ابعاد در مسأله حل و تعمیم از برخورداری لذت و م کنم
نقاط کنید فرض م گذارم! باق خواننده برای را س ها سیمپل حسب
ازای به صورت این در شده اند. رنگ آمیزی سبز و آبی رنگ دو با R٣

بر واق همرنگ رئوس با هرم ناشمارا تعدادی مثبت شعاع با کرۀ هر
مرکز و رئوس با هرم ناشمارا تعدادی نیز دارند. وجود داده شده کرۀ

دارند. وجود همرنگ

پیشنهادی مسائل از ی م آورم، یاد به که آنجا تا زیر، مسالۀ
دانش آموزی المپیاد مسابقات در شرکت کننده تیم های از ی توسط
26Man muss immer generalisieren. Carl Jacobi (1804-1851) 27Man muss immer umkehren.
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سه در را مسأله این بود. مسابقات این دوره های از ی برای جهان
دانش آموزی المپیاد نهایی اردوی دانش آموزان با که سال چهار یا
مطرح مذکور گوناگون مسائل کارگاه کالس های در م کردم کار

باد! یاد م کردم.
این دارای سه بعدی فضای از ناته زیر مجموعه ای کنید فرض

ی یا و تک عضوی، ، ته صفحه هر با اشتراکش که باشد ویژگ
مجموعۀ ی یا کره ی مذکور زیرمجموعۀ کنید ثابت است. دایره

است. تک عضوی

به باشد سه بعدی فضای از ناته زیر مجموعه ای S کنید فرض
دایره ی یا و تک عضوی، ، ته صفحه هر با اشتراکش که طوری
Σ مانند صفحه ای نتیجه در نباشد. تک عضوی S کنید فرض است.
اتمام برای است. C مانند دایره ی S با اشتراکش که است موجود
عمود و C مرکز از گذرا صفحات تمام کنیم ثابت است کاف برهان
سان ی شعاع با دایره هایی در را S است، C شامل که ،Σ صفحۀ بر

صفحات کنید فرض خلف، برهان به منظور، این برای م کنند. قط
ترتیب به را S مجموعۀ که موجودند Σ١,Σ٢ مانند متمایز و اینچنین
بدون م کنند. قط r١, r٢ شعاع های به C١, C٢ مانند دایره هایی در
صورت این در .r١ < r٢ کنید فرض شود، کاسته کلیت از آنکه
است موجود P١ مانند نقطه ای در C١ دایرۀ بر مماس Σ٣ صفحه ی
نقاط ، روشن به م کند. قط P٢, P٣ نقطۀ دو در را C٢ دایرۀ که
Σ٣ نتیجه، در .P١ = (P٢ +P٢/(٣ واق در و هم خط اند P١, P٢, P٣
تک عضوی که است کرده قط ناته مجموعه ای در را S مجموعۀ

م کند. کامل را برهان تناقض این نیست. دایره ی و

و کرد طرح هم را زیر مسأله های م توان باال مسأله از الهام با
به امر این کرد. ثابت را آنها م توان باال برهان از الهام با همچنین

م شود. واگذار عالقه مند خوانندۀ

این دارای سه بعدی فضای از ناته زیر مجموعه ای کنید فرض
ی یا و تک عضوی، ، ته صفحه هر با اشتراکش که باشد ویژگ

(گوی توپر کرۀ ی مذکور زیرمجموعۀ کنید ثابت است. بسته قرص
است. تک عضوی مجموعۀ ی یا بسته)

این دارای سه بعدی فضای از ناته زیر مجموعه ای کنید فرض
ی یا و تک عضوی، ، ته صفحه هر با اشتراکش که باشد ویژگ

(گوی باز توپرِ کرۀ ی مذکور زیرمجموعۀ کنید ثابت است. باز قرص
است. تک عضوی مجموعۀ ی یا باز)

کرد. طرح باالتر ابعاد در م توان را مسأله از روایت هایی همچنین

م کنم. مطرح زیر در را مورد ی
فضای از ناته زیر مجموعه ای و ٣ ≤ n ∈ N کنید فرض
هر با اشتراکش که باشد ویژگ این دارای n‐بعدی حقیق اقلیدس

ی یا و تک عضوی، یا ، ته یا n)‐بعدی، − ١) آفین زیرفضای
کرۀ ی مذکور زیرمجموعۀ کنید ثابت است. n)‐بعدی − ٢) کرۀ

است. تک عضوی مجموعۀ ی یا −n)‐بعدی ١)
برداری، فضای ی آفین زیرفضای ی از منظور که است روشن
به زیرمجموعه ای ، یعن فضاست. برداری زیرفضای ی انتقال یافتۀ
W ≤ V و v ∈ V آن در که V برداری فضای از v + W صورت
بعدِ آفین، زیرفضای بعدِ از منظور همچنین است. V زیرفضای ی

اقلیدس فضای است. آن انتقال یافتۀ که است برداری زیرفضای
داخل ضرب همراه به Rn م دانید که طور همان n‐بعدی حقیق

به البته شده ایم، بزرگ آن در و آن با کودک از که است آن متداول
!n ≥ ٣ عددی ازای به هم شاید م داند چه کس و !n = ٣ ازای
آمد، میان در برداری فضاهای آفین زیرفضاهای از سخن که اکنون
زیر صورت به را آسان تر مسأله ای ابتدا م توان باال مسألۀ از الهام با

کرد. مطرح
این دارای سه بعدی فضای از ناته زیر مجموعه ای کنید فرض

ی یا و خط، ی ، ته صفحه هر با اشتراکش که باشد ویژگ
فضای کل یا صفحه ی مذکور زیرمجموعۀ کنید ثابت است. صفحه

است. سه بعدی
صورت به برداری فضاهای قاموس در را مسأله م توان البته و

کرد. سختتر کم زیر
بعد با برداری فضای ی از ناته زیر مجموعه ای کنید فرض
فضای هر با اشتراکش که باشد ویژگ این دارای k ∈ N از بیشتر
فضای ی یا و k‐بعدی، آفین فضای ی یا ، ته یا آفین، k‐بعدی
‐(k+ ١) برداری فضای صورت این در است. −k)‐بعدی ١) آفین
کم دست بعد با آفین زیرفضای ی مذکور زیرمجموعۀ و است بعدی

است. k
لزوما نه را برداری فضای که است وقت مسأله ل ش کل ترین
کار همین یرید. ب نظر در دلخواه تقسیم حلقۀ ی روی متناه بعد
ویژگ های که معن اند این به باال مسأله های معن ی به نید! ب را
هستند. پایا فضا از آفین مقاط گرفتن تحت بودن کروی و بودن آفین
زیر حدس های مفهوم به نیز مطالب این عکس که است این احساسم
در نیست! عیب مردمان بر آرزو و آرزو، و است حدس است. برقرار
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یعن Rk ⊆ Rn م نویسیم وقت ،k < n که k, n ∈ N ازای به زیر،
ی Rk×{٠}n−k ⊆ Rn طبیع اش همزاد با را Rk مرسوم طور به

Rnم نگریم. از زیرمجموعه ای چشم به گونه بدین را آن و م گیریم
با را S ⊆ Rn زیرمجموعۀ باشد. شده داده S٠ ⊆ Rk کنید فرض

ماتریس گاه هر S ∼ S٠ م نویسیم و م خوانیم مشابه S٠ ⊆ Rk

بردار ی و ،r٠ > ٠ چون عددی ،A ∈ Mn(R) مانند متعامد
S٠ = r٠A(S) + y٠ := که طوری به باشند موجود y٠ ∈ Rn

هر متعامد نامیم را A ∈ Mn(R) ماتریس .{r٠Ax+ y٠ : x ∈ S}

ترانهادۀ ماتریس At ∈ Mn(R) آن در که ،AAt = AtA = In گاه
است. A ∈ Mn(R)

∅ ̸= S٠ ⊆ Rk و ،k ≤ n ،k, n ∈ N کنید فرض . ١ حدس.
این دارای S ⊆ Rn مانند مجموعه ای کنید فرض باشند. شده داده
با همواره k‐بعدی آفین زیرفضای هر با آن اشتراک که باشد ویژگ
به نتیجه در و است، مشابه S٠ ⊆ Rk داده شدۀ ناته زیرمجموعۀ

.S = Rn و S٠ = Rk صورت این در است. ناته همواره ویژه
شده داده ∅ ̸= S٠ ⊆ Rn و ٣ ≤ n ∈ N کنید فرض . ٢
این دارای S ⊆ Rn مانند ناته مجموعه ای کنید فرض باشند.
‐(n − ١) آفین زیرفضای هر با آن اشتراک همواره که باشد ویژگ
با یا و است، تک عضوی یا است، ته یا Rn اقلیدس فضای بعدی
یا صورت این در است. مشابه S٠ ⊆ Rn داده شدۀ ناته زیرمجموعۀ
S٠ یا است، تک عضوی نیز S حالت این در که است، تک عضوی S٠
حالت این در که است، Rn−١ در −n)‐بعدی ٢) واحد کرۀ با مشابه
باز گوی با مشابه S٠ یا است، Rn در n)‐بعدی − ١) کرۀ ی S
است، Rn در باز گوی ی S حالت این در که است، Rn−١ در واحد
S حالت این در که است، Rn−١ در واحد بستۀ گوی با مشابه S٠ یا

است. Rn در بسته گوی ی

∅ ̸= S٠ ⊆ باال حدس های در باشد بهتر شاید که نگذارم ناگفته
روی، هر به گرفت. مسیری همبند ، راحت برای یا، و همبند را Rn

وارون باید همیشه اینکه در ژاکوبی، معروف شعار از نوع به باال در
شعار در ژاکوبی منظور م دانم که آنجا تا کردیم! پیروی گرفت،

تعمیم نوع به اینجا که چند هر بود توابع از وارون گیری معروفش
البته و گرفتیم. نظر در را کردیم شروع آن با که مسأله ای وارون از
اینکه یعن گرفت! وارون باید همیشه شعار از است تعمیم خود این
ه بل توابع سط در تنها نه گرفت وارون ، اندیش چاره با باید، همیشه

مسأله ها! سط در

دوران عزیز دوست (مستنک)٢٨ م ت یا از را بعدی مسألۀ

زیر مسألۀ واق در دارم. یادگار به دالهاوزی اه دانش در تحصیلم
بود، (IMC) دانشجویی جهان مسابقۀ چهارمین مسأله های از ی

مسابقه. آن شرکت کنندگان از ی م ت یا و

که باشند ویژگ این با A,B ∈ Mn(R) و n ∈ N کنید فرض
n صورت این در .A٢ +B٢ = AB و است وارون پذیر AB−BA

است. بخش پذیر ٣ بر

را مسأله این جادو گونۀ حل راه کشف لذت که کنم اذعان باید
م گویم: /روم بلخ موالنای از الهام با نم کنم. فراموش هرگز
راه آیا که بدانم دارم دوست خیل باشد! شم را او که داند آن این

دارد. وجود مسأله این از ری دی

دهیم نشان است کاف ،٣|n دهیم نشان اینکه برای ، روشن به
توجه نخست .w = −١−w لذا و ،w = ei٢π/٣ آن در که ،wn = ١

که کنید

(A+wB)(A+ wB) = A٢+B٢+wAB+wBA = w(BA−AB).

نتیجه در

|det(A+ wB)|٢ = det(A+ wB)det(A+ wB)

= det(A+ wB) det (A+ wB)

= det
(
(A+ wB)(A+ wB)

)
= wn det(BA−AB),

.det(BA−AB) ∈ R\{٠} زیرا wn ∈ R م شود حاصل آن از که
کامل را برهان این و ،wn = ١ م کند ایجاب روشن به امر این

م کند.

درایه های با ماتریس های برای تنها باال استدالل که کنید توجه
برای مسأله این که بدانید است جالب م کند. کار حقیق
با ماتریس های برای همچنین و مختلط درایه های با ماتریس های
برای مسأله این واق در است. برقرار نیز کواترنیون درایه های
صفر مشخصۀ با دلخواه میدان ی در درایه های با ماتریس های
ایدۀ با که دید م توان اما کنید! ثابت را م ح سه این است. برقرار
با ماتریس های برای مسأله که داد نشان م توان واق در باال استدالل
فاقد x٢+x+١ = ٠ معادلۀ آن در که دلخواه میدان ی در درایه های
برقرار ،(٣k+ ٢ ل ش به اول عددی p) Zp میدان مانند است، جواب
28Mitja Mastnak
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ماتریس های برای م ح آیا که نم دانم کل طور به ونه؟) (چ است.
در درایه ها با یا ناصفر مشخصۀ با دلخواه میدان ی در درایه های با
ماتریس های برای ویژه به نه. یا است برقرار دلخواه تقسیم حلقۀ ی
به بتوان که نم آید نظر به دلخواه تقسیم حلقۀ ی در درایه های با
پرسش دو این و شما این پس داد. جواب سئوال این به سادگ
به م توانید تمایل، صورت در ضمن، در مبارز طلب! و بدیه غیر
n ∈ N ازای به اینکه یعن یرید! ب وارون مسأله از ژاکوبی توصیۀ
A,B ∈ Mn(R) مانند ماتریس هایی آیا که ببینید ،٣|n که داده شده
و باشد وارون پذیر AB − BA که ویژگ این با بیابید م توانید

.A٢ +B٢ = AB

پال بوداپست خوش قلبِ جادوگرِ از م آید پی در که زیبایی مسألۀ
این از اردیش اصل حل راه دارم دوست خیل است.٣٠ اردیش٢٩
اردیش پال [٩۶ صفحۀ ،۴] در بلوباش٣١ بال گفتۀ به بدانم. را مسأله
است، ریاض نوآموزان منظور اینجا که اپسیلون ها، برای را زیر مسألۀ
سال به نیز بلوباش بال برای را مسأله که ویژه به م کرد. مطرح

بود. کرده مطرح بود!، ساله پانزده اپسیلون که وقت ،١٩۵٨

درون های با مربع دو شامل a ضل طول با مربع کنید فرض
a١+a٢ کنید≥ ثابت باشد. a٢ و a١ ترتیب به ضل های طول با مجزا

.a

اینکه است ١٩٣٢ سال به اردیش از معروف حدس واق در
شامل a ضل طول با مربع اگر داده شده، k ∈ N هر ازای به
ترتیب به ضل های طول با و مجزا دوبه دو درون های با مربع k٢ + ١

آنگاه باشد، a١, . . . , ak١+٢

a١ + · · ·+ ak١+٢ ≤ ka.

ازای به و اوست باالی مسألۀ k = ١ حالت در اردیش حدس
است. شده اثبات نیومن٣٢ . دی.ج توسط [٨] از نقل به k = ٢
است. نشده حل هنوز اردیش حدس k > ٢ ر دی مقادیر ازای به
را عالقه مند خوانندۀ اردیش حدس با ارتباط در بیشتر جزئیات برای

حل راه برای م دهم. رجوع [٩] و ،[۵] ،[٩۶ صفحۀ ،۴] مراج به
دیدار مقالۀ به یا [٩۵ صفحۀ ،۴] به را خواننده اردیش مسأله از مبسوط
[١] مقالۀ در که گونه همان م دهم. رجوع [٧۶ صفحۀ ،١] مسأله با
حاصل زیر نتیجۀ واق در مقاله آن در ارائه شده حل راه از شد، اشاره

م شود.

دارای مربع داده شده قائم الزاویه ذوزنقۀ ی در اینکه نخست
زاویۀ رأس های از ی بر آن رأس ی که است ماکسیمم مساحت
به همچنین باشد. واق است بزرگتر قاعدۀ دارای که ذوزنقه قائمۀ
ذوزنقۀ حدی حالت که داده شده، قائم الزاویه مثلث ی در مشابه، طور
رأس ی که است ماکسیمم مساحت دارای مربع است، قائم الزاویه

باشد. واق مثلث قائمۀ زاویۀ رأس ی بر آن

جانِ بالی گاه گاه که سهل انگاری، و بی دقت با همچنین [١] در
مسألۀ برای ارائه شده حل راه از که شد ادعا م شود!، ریاض کاران

که م شود نتیجه [١] در اردیش

با مستطیل دو شامل b و a ضل های طول به مستطیل اگر
آنگاه باشد، b٢ و a٢ و ،b١ و a١ اضالع طول با و مجزا درون های

min(a١, b١) + min(a٢, b٢) ≤ min(a, b).

داده شده مستطیل سه که وقت حت باال ادعای نیست. چنین
مشابه مستطیل ها که وقت شاید (چرا؟) است. نادرست باشند مشابه

حدس چنین بتوان باشد ٢ از بیشتر آنها عرض به طول نسبت و باشند
زد!

مسألۀ صفحه در ∆ داده شدۀ محدب ل ش وییم ب ذارید ب اما
هر ازای به گاه هر است کیپ [٢] تعبیر به یا م کند برآورده را اردیش
و ∆١ ∪∆٢ ⊆ ∆٣ که ∆ با مشابه ∆٣∆,٢∆,١ داده شدۀ ل ش سه

باشیم داشته هستند، مجزا درون های دارای ∆٢∆,١

P (∆١) + P (∆٢) ≤ P (∆٣),

[٢] از زیبا گزاره ای به بنا است. محیط تابع نشانگر P (.) آن در که
م کند برآورده را اردیش مسألۀ ∆ کراندار و محدب ل ش (٣٧ (قضیۀ
برای باشد. ثابت پهنۀ با خم ی یا منتظم n‐ضلع ی اگر تنها و اگر
م دهم. بازگشت [٢] مرج به را خواننده مربوطه تعاریف جزئیات
چند هر نیست! آسان کارِ هم زدن حدس بساط این در که م بینید

سخن دان به برآید کار عمل «به سعدی، سخن استاد قول به که،
باالتر ابعاد در را اردیش حدس و مسأله م توان هنوز باری، نیست!»
در حدس، صورت به البته اردیش، مسألۀ تعمیم به تنها داد. تعمیم

Paul Erdös (١٩٩‐١٩١٣۶)٢٩
است. Issai Schur (١٨٧۵‐١٩۴١) شور عیسای آلمان نام ریاضیدان از اردیش پال برای (der Zauberer von Budapest) بوداپست جادوگرِ ٣٠تعبیرِ

Béla Bollobás٣١
D.J. Newman٣٢
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١٧ ١۵٢ پیاپی شماره

بلند پروازی و خیال پردازی، ماجراجویی، باق کرده، اشاره باالتر ابعاد
م کنم! واگذار عالقه مند خوانندۀ به را واق گرایانه البته

قائم n‐سادک سه C و ،B ،A و n ≥ ٣ کنید فرض حدس.
طوری به باشند c و ،b ،a ضل های طول با ترتیب، به Rn در منتظم
مجزا B و A درون های که طوری به و باشد B و A شامل C که

.a+ b ≤ c صورت این در باشند.

نگارش به مربوط ناتمامم کارهای از بخش به مربوط زیر گزارۀ
گفتم. سخن آن از آغاز در که است، یادداشت این پس درآمد انگلیس
ولم‐نوتر٣٣ اس کالسی قضیۀ از الهام با گزاره ای زیر گزارۀ
بیان در آمده مفاهیم تعاریف یادآوری از اختصار رعایت برای است.

م کنم. خودداری هستند، استاندارد کامال که زیر، گزارۀ

Bی و دار، ی F‐جبر Aی میدان، Fی کنید فرض گزاره.
مضارب از ل متش A در مرکزسازش که باشد A متناه بعد زیرجبر

ی شامل A جبر کنید فرض عالوه به باشد. A همان عضو الر اس
اینکه ر دی و Aباشد وارون پذیر اعضای از ل متش برداری فضای پایۀ
B‐A‐دومدول ی عنوان به یا A‐B‐دومدول ی عنوان به A
A توی به B از F‐جبری همریخت هر صورت این در باشد. ساده
به داد. گسترش A روی به A از درون ریخت ی ی به م توان را

است. تکریخت ی همریخت چنین هر ویژه

حاصل م آورم یادداشت این پایان در که آخری حدس سرانجام
طبیع طور به البته که است، کارم از عمده ای بخش از سال ١۵ از بیش

گرفته قرار ما پیشینیان کارهای شانۀ بر ما ر دی کارهای تمام مانند
[١١] مرج ۶٠٧ صفحۀ در نگارنده کل تر پرسش به حدس این است.
حالت در مذکور پرسش پاس [١٠] ناتمام مقالۀ به بنا م شود. مربوط

ی ∆ تقسیم حلقۀ که حالت در زیر حدس البته و است منف کل
نتیجه ای باشد K دلخواه میدان از زیرمیدان F و بوده K مانند میدان

که را، حدس این دارم دوست روی، هر به است. [١٠] اصل قضیۀ از
برسانم. ثبت به اینجا کرده ام!، زندگ آن با است سالیان

S ⊆ و ،F مرکز با تقسیم حلقه ای ∆ ،n ∈ N کنید فرض حدس.
S تحویل ناپذیری باشد؛ تحویل ناپذیر و ضربی زیرگروه Mn(∆)

که وقت پایاست غیربدیه زیرفضای فاقد S که است معن این به
بر که بنگریم خط تبدیالت عنوان به طبیع طور به را آن اعضای
S ̸= {٠} و ،n > ١ اگر م کنند عمل ∆n راست برداری فضای چپ

مینیمال چندجمله ای  دارای S اعضای از ی هر اگر .n = ١ اگر
به F روی که باشد ،∆ تقسیم حلقۀ مرکز ،F میدان از ضرایب با
وارون پذیر ماتریس ی آنگاه م شود، تجزیه اول درجه عامل های
،P−١⟨S⟩FP = Mn(F ) که طوری به است موجود P ∈ Mn(∆)

است. S توسط تولیدشده F‐خط زیرفضای نشانگر ⟨S⟩F آن در که

(F (روی ⟨S⟩F که وقت عالقه مند، خوانندۀ اطالع محض
به م ح این کنم. ثابت را باال حدس م توانم باشد، متناه بعد
است کاف باال حدس اثبات برای نتیجه در است. بدیه غیر شدت
برای میدان این و گوی این .dimF ⟨S⟩F < +∞ که کنید ثابت
سرانجام باشند! داشته حدس این آتش بر دست م خواهند که آنان
حدس های برای که اردیش، پال سیاق و سب از پیروی به هم من
از ناقض مثال یا برهان برای م کرد، تعیین جایزه عالقه اش مورد
که نماند ناگفته م کنم.٣۴ ش پیش سام! عمو دالر ۵٠٠ باال حدس
بسیار ناچیزم و خُرد چند هر دنیای در باال حدس ردِ یا و برهان ارزش
به که آنجا تا که کرد م توان چه ول است دالر ۵٠٠ از بیشتر بسیار
است لنگ ما (پای که: است چنین م شود مربوط سام عمو دالرهای

نخیل!٣۵ بر خرما و کوتاه ما دراز)—دست بس منزل و
جان فزای غزل با ! باق همچنان ایت ح دفتر، این آمد پایان به

روم! خداوندگار از

مرا! رخوار ج عشق مرا، غار مرا، یار
Skolem-Noether Theorem٣٣

جوزف یادآور (که جو را شرق بلوک کشورهای و شوراها سرزمین متولیان و ( فرنگ تلفظ با (سم سام را ینگه دنیا سردمدارانِ انه اش ی طنز با بوداپست، جادوگرِ اردیش، ٣۴پال
به خوش قلب جادوگرِ بی پیرایۀ و ساده دنیای در و بودند وی انۀ ی شوخ طبع و طنز پول ی ۀ س به شان کب و دبدبه تمام با جو و سم نگارنده، تعبیر به م خواند. است) استالین
بود، رؤیایی اش عالم تا پرستِ ی بود، تنهایی اش کشور یزد ُگردِ : تاجی شاعر صف اُوا گل رخسار زبانِ به و بود، درون  اش پاک دنیای پادشاه خوش قلب جادوگر نم آمدند! حساب
اردیش نم گرفت. پشیزی به را بیرون پرُطمُطراقِ دنیای دهن پرکن القابِ و توخال تشریفاتِ و ظواهر رو این از و بود! رسوایی اش و عزت آیینه دارِ بود، شاه اش از دربه در (پادشاه)
کودکان کنم. سفر باید کجا به و ک که کنند تعیین نم توانند جو نه و سم نه گفت: وقت باری، بستانم! جوی به من اگر باشم نگرفت!—ناخلف گندم دو به ایشان دولتِ آن
تنها دنیا دار از پس م دانست. زحمت مایۀ را یت مال بود. شریف ریاضیاتِ گریزگاه اش و پرواز و پناه م ورزید. عشق ایشان به و م خواند اپسیلون را نوجوان ریاض کارانِ و
ایران ریاض انجمن ساالنۀ کنفرانس سومین مدعوین از هالموس، پال و ِبرکاف َگرِت همچنین و خوش قلب، جادوگر که خواندم جایی بود. سفر در همواره و داشت چمدان ی
کوتاه مدت برای کنفرانس از پس خوش قلب جادوگرِ داد. رخ کارزین و قیر ریشتری ۶٫٩ زلزلۀ روزش مین ی و بیست در که فروردین بودند. ١٣۵١ فروردین در مل اه دانش در
زلزله آسیب دید گان به بهزاد مهدی به نامه ای طریق از شود، پرداخت او به بود قرار آریامهر اه دانش طرف از که مبلغ ول بود. ( کنون (شریف آریامهر صنعت اه دانش مهمان
شود اشاره باشد خوب هم شاید اینجا سپاس دارم. سرگذشت این تلفن تاییدِ خاطر به بهزاد مهدی عزیز استاد (از اردیش. پال : ریاض خوش قلبِ جادوگرِ مرام بود چنین بخشید.

هستند.) ١ اردیش عددِ دارای ایرانیان تنها علوی یوسف زنده یاد همراه به بهزاد مهدی که
حافظ. به ٣۵منسوب
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تابستان١٣٩۶ ١٨

مرا! دار نگه خواجه! تویی، غار تویی، یار
تویی! مفتوح و فات تویی، روح تویی، نوح

مرا! اسرار بردر! تویی، مشروح سینۀ
تویی! منصور دولتِ تویی، سور تویی، نور

مرا! منقار به خسته، تویی، طور ُکه مرغ
تویی! قهر تویی، لطف تویی، بحر تویی، قطره

مرا! میازار بیش تویی، زهر تویی، قند
تویی! ناهید خانۀ تویی، خورشید حجرۀ

مرا! یار ای ده راه تویی، امید روضۀ
شدم! بی مایه و مفلس جهان! جانِ ای گفتمش

مرا! دار نگه نی تو! مایۀ منم گفت
تویی! دریوزه حاصل تویی، روزه تویی، روز

مرا! بار این ده آب تویی، کوزه تویی، آب
تویی! جام تویی، باده تویی، دام تویی، دانه

مرا! ذار م به خام تویی، خام تویی، پخته
زندی! کم دلم راه َتنَدی، کم اگر تن این

مرا! گفتار همه این نبدی، تا شدی راه
بیا! گفت بیا، گفت مرا، خواند مرا، خواند
مرا! بار ندهد گر من، به وای ای م روم
تویی! تبریز مفخرِ تویی، رریز ش شمس

مرا!»٣۶ عطار خواجۀ تویی، َلخَلخه آمیز

بجوشید باز من!» دیوارِ و در از عشق، ریخت فرو «باز [حالیا!
و ژاکوبی کارل توصیۀ به هم، این من! گفتار ز غزل سخت،
حضرت غزلِ تعمیم و امتداد پس درآمد، ریاض بخش سیاق و سب

کار!:] در حدس هیچ بی خداوندگار،

تویی! پانیذ٣٨ و نبیذ تویی، پالیز٣٧ مریم
مرا! اشعار طنین تویی، مختصر آمیز

تویی! دل انگیز شعرِ تویی، خاطره انگیز

مرا! یار فسانۀ تویی، شبدیز٣٩ نوای
تویی، زیز۴٠ وفۀ ش تویی، فسانه آمیز

مرا! یار خوش بوی تویی، عطرآمیز چه
تویی! ستایش آمیز تویی، فت آمیز ش

مرا! پندار ُخمارِ تویی، عسل خیز و شهد
تویی! مدیحه انگیز تویی، سرریز و محشر

مرا! دلدار ساق تویی، پرویز۴١ و فات
تویی! حماسه آمیز تویی، قصیده آمیز

مرا! غزل وار غزل تویی، نیز غزل غزل
تویی! فت انگیز ش تویی، قصه درانگیز
مرا! اسرار قصۀ تویی، دل انگیز و خوب
تویی! ایت انگیز ح تویی، سلسله انگیز

مرا! بسیار مست تویی، روایت آمیز
تویی! ریز ر رش ش تویی، لبریز و عاشق

مرا! ربار ش ر ش تویی، تب ریز۴٢ و صاف
تویی! کاریز و عزیز تویی، محبت آمیز
مرا! گفتار شرابِ تویی، گل بیز عاشق

تویی! لطافت آمیز تویی، سیز۴٣ معجزۀ
مرا! یار ستارکِ تویی، ستاره آمیز

تویی! گل آمیز چه وه تویی، وفه آمیز ش
مرا! یار غم و مهر تویی، مهریز۴۴ و لطیف

ن! م سخن اندر غم ن! م شرح دگر گفت:
مرا! بار بدهد گر شود شاد غم گفتم:
کنم! آباد دلم با کنم! شاد غم گفتم:

مرا! دار نگه نی تو! شادی منم گفت:
جهان غم کنم! یاد را ۇ یاِد کنم! یار او نگاه کنم! نگه دار نی

کنم: آزاد سخن پس کنم! زاد مفتعلن مفتعلن کنم! شاد
نوشتار شورِ مرا، گفتار سلسله مرا، غم افگار شادِ مرا، یار زه زه
خوش خوار دانۀ مرا، پربار بادۀ مرا، دیدار لذتِ مرا، شنیدار شهدِ مرا،
ناقض و نقیض از هماره که معن این به رسیده اند. مقصد به ول کرده  زندگ تناقض با ریاض آشنایان نه!؟ است، تناقض آمیز غزل اما و باشد. خوش بوی معجون ٣۶َلخلَخه
شاعر بامدادِ و مه، در است فتن ش رِ دی فصل م گویم! را ریاض استدالل های سرسبد گل و پادشاه خلف، برهانِ آفریده اند! رگونه دی جهان هیچ از و رسیده  م ح به م ح
آشوبِ پنجره/ شیشه های بر / م نشیند./ خاک بر بی شتاب که/ برگ موقرانۀ یأس باد/ مخالف سرای پیچ پیچ طرح در کرد/ م توان احساس باغ/ در بیند،/ دیده آنکه بی م گوید:
فصل این/ / ری./ اخ رؤیای در/ اوی/ ب سرد هیمه خاکِ تا نیست،/ نور و گرم ر/ دی آتش/ و آفتاب با / بنگری./ خویش در و درآیی درون با تا نیست/ نگاه بر ره است./ شبنم

م کند!... دیده در برپا/ که رنگ/ و رنگ توفانِ آن/ با پاییز/ خیر به یادش / م کند./ پیچیده را/ زیبایی صریح درکِ درون/ از سرمایش/ که ری ست/ دی
باشد! بوستان و باغ گل پالیز ٣٧مریم

باشد. ر ش و شهد و ٣٨شراب
باشد. موسیق از کنایه پس است. ، ساسان پادشاه پرویز خسرو دربار نام موسیق دانِ باربد، موسیق الحان ٣٩از

خوشبو. بسیار و زردرنگ و سبزرنگ وفه هایی ش و گل ها با و قلب گون برگ هایی با است درخت که باشد، زیزفون شدۀ ۴٠کوتاه
باشد. پیروز ۴١همان

باشد. نوش دارو و مرهم از کنایه تب، ۴٢کاهندۀ
باشد. تیزهوش و چاالک و چاب ۴٣اینجا

باشد. م تراود، مهر ازو آنکه مهر: ریزندۀ مهرریز، کوتاه شدۀ ۴۴اینجا
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مرا، گلزار جلوۀ مرا، بازار پرندِ مرا، افکار قطارِ مرا، یار رخ رنگِ مرا،
اعصار سماع مرا، تیمار شرابِ مرا، عسل سار عسل مرا، بسیار سبزی
مرا، َخمار نگارِ مرا، بیدار عاشق مرا، یار روایتِ مرا، سرشار سرودِ مرا،
آتش مرا، یار بود نور مرا، مزمار نوای مرا، عیار ره زنِ مرا، مه بار چهرۀ
طرب مرا، فل وار چرخ مرا، انوار طنین مرا، بخت یار اخترِ مرا، پایار
مرا، یار هال هله مرا، قصیده‐اشعار مرا، غزل وار غزل مرا، طرب وار
مرا، اَدبار دوری مرا، یار ایتِ ح مرا، زار زبر: و زیر مرا، جار هال هال
مرا، آذار و بهار مرا، اَحبار دانش مرا، محبار زمین مرا، مهربار گیت
سخن سار سخن مرا، سیار ستاره مرا، سماوار سمان مرا، اشجار وفه ش
گلسار نکهتِ مرا، ازهار سرخ مرا، دلدار شیوۀ مرا، سماوار سماع مرا،
شهوار و واله مرا، مهیار نی مرا، دیدار گرم مرا، گلبار چهرۀ مرا،
اقرار پاک مرا، اظهار عارف مرا، اشهار شهیدِ مرا، اَسمار شاهدِ مرا،
شرربار سینه مرا، انگار رِ اخ مرا، یار لطافتِ مرا، غمخوار ساق مرا،
خوار بود دیو مرا، اغیار دوری مرا، یار شهادتِ مرا، گهربار دیده مرا،

‐ساق م مرا، جهان دار جانِ مرا، م خوار ساق مرا، یار بود یار مرا،
مرا، بار صد به شور مرا، یار دگر گام مرا، جهان دار ‐م خوارِ ‐ساق م
به رنگ مرا، هشیار دلبرِ مه وار، تنین مرا، یار مفتعلن مفتعلن مفتعلن
دگر مرا، بار دگر نوش مرا، رگبار چو عشق مرا، پرستار مهر مرا، رخسار
مهر مرا، یار غم و مهر مرا، یار غم و مهر مرا، یار غم و مهر مرا، بار دگر

مرا!... یار غم و
! م بین اما آری، عزیز! مریم آمد سر به سخن پس

م گیریم! قدح تو یادِ به دوریم چه گر
! روحان سفرِ در َنبود منزل بعدِ

ساق بدرود! بزرگ نشان! بدرود! جهان! جانِ بدرود!
بدرود! آسمان یان! ین نوازِ مس

تو!۴۵ ساق و شراب خوار و شراب
پنجاه ساله! اپسیلونِ بامداد،

مراج
شمارۀ ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ مسأله، با دیدار ، یاحق بامداد [١]
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گلستان اه دانش ∗

. بسطام بایزید ذکر در نیشابوری عطار تذکرةاالولیای از نقل ! ساق هم و شراب خوار، هم شرابم، هم م گفت: م مزید! خویش لب و م گفت حق سخن روز ی ۴۵(بایزید)
عشق شرح هاشان تمام نشوند، شرح کودکانم اند، که واژکانم، اگر که آر! یاد به باز هم شدم! ساق  هم و شراب خوار، هم شراب، هم نیز: من گونه بدین و گفتم! عشق سخن اما من

است!...


