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 کتاب یک از بخشی

باشم ریاضیدان دارم دوست
هالموس پال

اصل∗ وحیدی قاسم محمد برگردان:

خودحال نوشت «ی فرع عنوان با باشم» ریاضیدان دارم «دوست کتاب
مجار پرآوازۀ ریاضیدان (٢٠٠۶ ‐ ١٩١۶) هالموس پال مشهور آثار از ی « ریاض
تحوالت و احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری تبار
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
را کتاب این انتشار تداوم پیش شمارۀ دو از ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ساخت.
از پس که بخش کرد. آغاز پاورق صورت به ریاض نشر مجلۀ سب همان به

است. کتاب این هفت فصل ادامۀ م آید، این

جنگ در برنده
نقد و داوری

بزنم، خروج و ورود کارت پرتو اه آزمایش در که نبودم مجبور من
واقعاً ما کار که بودیم دریافته اداری، چه علم و کادر چه ما، همۀ اما
کم کارهای مقدار آنکه با هفته. در ساعت ۴٨ ‐ است وقت تمام
بیرون را غذا اغلب اینکه عل رغم و داشتم خانه داری روزمرۀ جزئ
و خوردن کردن، کار جز چیز هیچ برای زیادی وقت م خوردم،

حت نبود. میان در تحقیق از حرف هیچ تقریباً نبود‐ خوابیدن
باید من نداشتم. را کار این حوصلۀ و توان م داشتم، هم وقت اگر
چهارشنبه روز در را تحقیق کار ان ام تا باشم آرام داشته سه شنبۀ

نداشتم. بی دغدغه ای و آرام سه شنبۀ هیچ و کنم‐ پیدا
روزهای و شب ها در اندک، اندک و ذره ذره نحوی، به حال، این با

ی نوشتم. کوچ مقالۀ دو ی دادم؛ انجام کم تحقیق هفته، آخر
تمام (در مقاله ای سه از ی این، بود. آمار به مربوط نوع به آنها، از
این کرده ام. منتشر ١ ریاض آمار سالنامۀ در که است عمرم) طول
دارم وظیفه که م رسید نظرم به شد‐ خلق عامدانه آگاهانه، مقاله
در (گرچه آمار و کنم فکر « واقع «دنیای دربارۀ پرتو) اه آزمایش (در
دنیای به بیشتر م آمد) حساب به اندازه نظریۀ از شاخه ای من نظر
همین به شاید توابع. فضای روی توپولوژی ها تا است شبیه واقع
شد، پرورده ذهن در پرتو اه آزمایش در آنکه آمار، مقالۀ که بود دلیل
این حال، عین در است. داشته مقاله سه هر بین در را موفقیت کمترین
که قضیه هایی بدون حال، هر به ‐یا قضیۀ بدون است مقاله ای مقاله،
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«٢ تصادف «صدقات مقاله این عنوان باشند. شده رسم بیان طور به
تعدادی بین را طال خاکۀ پوند ی تصادف توزیع مسألۀ و داشت نام

م کرد. بررس گدایان از را شما اما نامتناه
قضیه ای به دستم وقت که بود هم ری دی حرفه ای فعالیت های
کارهای دهم: انجام خود وجدان آرامش برای م توانستم نم شد، بند

م شد. ارجاع من به که نقد و داوری زمینۀ در بیشتری و بیشتر
[داوری] «to referee» کلمۀ چرا نیست؟ غریبی و عجیب بیان آیا
باشد کتابی یا مقاله دربارۀ نام) بدون (محرمانه، قضاوت معنای به باید
[نقد] «to review» که حال در است، شده ارسال چاپ برای که
باشد کتابی یا مقاله دربارۀ داور) نام قید با ، (علن قضاوت معن به
که شد ونه چ عجیب تر، هم این از و است؟ شده منتشر جدیداً که
با کردم) توصیفش االن که علم (موردی محیط در کلمه این کاربرد

وقت است؛ همین امر واقعیت کرد؟ پیدا تفاوت آن تجاری کاربردهای
آن چاپ فکر در که را نوشته ای م خواهد (محرمانه) شما از ناشری
دارد. را آن نقد تقاضای شما از که م گوید شما به کنید، ارزیابی است،

ی به و کردم آغاز را کتاب ها نقد و مقاله ها داوری من حال هر به
کردن داوری از منظور شدم. تبدیل ریویوز٣ ال متمتی ار هم صدها از
خوب مطالبِ اینکه از کردن حاصل اطمینان به کم جواب: چیست؟
چیست؟ MR در نقد از منظور نشوند. چاپ بد مطالب و شوند چاپ
فرد هر دسترس در که نوشتگان از کسری آن کردن گسترده تر جواب:
است ن مم دو هر و پرمسئولیت اند و ل مش کار دو هر عالم باشد.
هیچ به کردم، شروع را کار این من وقت اما یرند، ب شما از زیادی وقت
خواسته من از کار این که م بالیدم خود به بودم‐ نشده مغرور عنوان
مسائل جوانبِ همۀ به تاکنون من شدم. کار این درگیر اشتیاق با و شده
داوری مقاله نوشته ام، مقاله من پرداخته ام. ریاض آثار انتشار با مرتبط
هیأت عضو عنوان به مقاله ها چاپ دربارۀ و کرده ام نقد مقاله کرده ام،
چقدر کند؟ داوری خواست باید کس چه (از داده ام. نظر تحریریه
درخواست یا پذیرش داشت؟ اعتماد او به و کرد باور را داور حرف باید
در آنها دربارۀ نقدهایی کرده ام، نقد کتاب نوشته ام، کتاب من بازنگری؟
بسیار کاری نشریه دو این در نویس (نقد نوشته ام. MR در و بولتن۴
حوزۀ (آیا گرفته ام. تصمیم داور عنوان به آنها دربارۀ و است.) متفاوت
خواهد فروش کتاب، آیا رساست؟ مطالب پردازش آیا است؟ مهم کار
و شود، خواسته من از کارهایی چنین که ندارم تمایل ر دی کرد؟)
و بیم (و احتیاط با م آید، عمل به من از درخواست این که وقت
م پردازم. کار این به قبل سال چهل با مقایسه در بیشتری هراس)
توش و شوق و شور م کنم؛ عمل قبل از بهتر پس که نشده ام متقاعد

باشد. ارزشمندتر پیرانه سر عقل؟ و تجربه از شاید جوان توان و

که م کنم گمان کنم، داوری شد خواسته من از که باری نخستین
تضمین را مقاله درست داور، نیست الزم که دریافتم غریزی طور به
دارد، بازنویس به نیاز مقاله م کند فکر اگر که نیست ملزم یقیناً و کند
نوشتۀ هر مورد در باید که است گفته هاردی دهد. انجام را کار این
کنید: مطرح سئوال سه است، شده ارائه چاپ برای که ریاض تحقیق
باشم داور من اگر حتماً. بله، است؟ جالب است؟ جدید است؟ درست
که است چیزی از خاص حالت فعل شدۀ ارائه کار که ببینم اگر و
از را نویسنده و سردبیر صورت این در است، شده چاپ قبل سال پن

م کنم. مطل موضوع
ی دادن با نتوانم من و برسد نظر به کم آشنا فقط نتیجه اگر اما

بتوانم و است نادرست ٢ قضیۀ که ببینم اگر چه؟ کنم رد را آن مرج
قضیه صرفاً اگر اما حتماً. م کنم‐ را کار این کنم، ارائه نقض مثال
چه؟ نفهمم را ادعایی برهان و باشم نداشته باور کامل طور به را ٢
که کند تضمین است مجبور نه داور ندارد. اهمیت م گویم خودم به
عنوان به او از نیست. که کند ثابت است مجبور نه و است درست مقاله
«بو» را مقاله باید او بدهد‐ را نظرش که است شده خواسته خبره، ی
را آن رد یا پذیرش م دهد، بد یا خوب بوی مقاله اینکه مطابق و کند

راض کامال موضوع این دربارۀ گفتن سخن طرز این از کند. توصیه
منظورم و کند قضاوت عجوالنه داور که نیست این منظورم نیستم.
منظورم ه بل نخواند. م کند داوری که را مقاله ای نباید که نیست این
غلط کار نوع ی را داوری امر نباید مقاله ها نویسندگان که است این
مقاله اش در که است چیزی هر مسئول نویسنده کنند. تلق یابی
برای مقاله ای اگر ویند. ب چه سردبیر و داور اینکه از فارغ دارد، وجود
از که نباشد متقاعدکننده و جذاب آنقدر مربوط حوزۀ در متخصص فرد
حدی، تا حداقل نویسنده، صورت آن در برسد، مشام به خوبی بوی آن
مقاله اگر است. نیامده بر گرفته، نظر در خود برای که هدف عهدۀ از
مقاله با داور اگر نباشند، متخصص آن خوانندگان بیشتر و شد چاپ
داوران البته بود. خواهد بیشتر بس آن ل مش باشد، داشته ل مش
نتوانند آنها دارد هم ان ام و کنند اشتباه است ن مم سردبیران و
بر غیرحرفه ای عوامل سایر و شخص احساسات تأثیرگذاری از مان
هیچ کس ندارم‐ آن برای چاره ای هیچ من شوند. قضاوت هایشان
پیش داوری با که را داوران م تواند دقیق سردبیر اما ندارد. هم ر دی
بدترین در و کند مراجعه ر دی افراد به و کند شناسایی م کنند عمل
من فرستاد. ر دی مجله ای به م توان را شده رد مقالۀ ی حالت،

م کند. عمل خوب کل در داوری سیستم که دارم ایمان
اصل اهداف م کند. کار مشابه نحو به MR برای نقد سیستم

دربارۀ من به آنکه از عبارتند من، نظر در دست کم MR نقدهای
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وقت کردن تلف از مرا و نم دانم را آنها من که ویند ب چیزهایی
بدیه اول دارند. باز بدانم، نم خواهم که چیزهایی گرفتن یاد برای

دربارۀ جالبی مقالۀ دربارۀ م توانم من MR وجود، بدون ونه، چ است:
اطالع شده، منتشر ۵ لینچئ آت در که باناخ فضای در واحد گوی های
که را مجله هایی همۀ نفر ی که ندارد وجود راه هیچ کنم؟ حاصل
دریافت را آنها همۀ کارش محل کتابخانۀ اگر حت م رسند، MR به
سودمند اندازه همان به تقریباً نیز MR سلبی هدف کند. مرور کند،
به ظاهر و طوالن مقالۀ آن عمدۀ بخش که وید ب من به نقد اگر است:
مورد در و است نویمان فون جبرهای بر متمرکز ۶ اوسپخ در جالب
اعمال قابل دارم کم به نیاز آنها در من که کل جبرهای −C∗

کنم. صرف نظر آن از فعل وض در م توانم صورت این در نیست،
هدف ها این کردم سع کردم، آغاز را MR برای نقد نوشتن وقت
درست مقاله که کنم تضمین نیستم مجبور من باشم. داشته ذهن در را
که کاری ذارم‐ ب انگشت آن در نقص هر بر که ندارم الزام  و است
چیست. دربارۀ مقاله که ویم ب خواننده ام به که است این نم ب باید
.«... قضیه صرفاً یا » ... که م کند بیان نویسنده اینکه نوشتن از اگر
تصادفاً اگر یا است، نادرست نویسنده م ح که بدانم قط طور به اگر
(در شاید مانده، پنهان نویسنده چشم از که باشم داشته خبر مرجع از
گذاشته عهده ام به که وظیفه ای اما شوم، متذکر را آن که) موظفم واق
بازگو را واقعیت ها باید تنها و ردم ب دردسر دنبال که نیست این شده

کنم.
باشد. هم جالب واقعیات گزارش کنیم سع که ندارد ضرری
کنم، اضافه نقد به کم چاشن خواستم که دارم یاد به را موردی
درست کاری و ماهارام٧ دوروت آنِ از مقاله نبودم. آن به مجاز اما
اندازه های تعریف حوزه های بود. اندازه مجرد نظریۀ در حسابی و
و بودند کلیتری بول جبرهای عناصر ه بل نبودند مجموعه زمینه ای،
مجرد ارزی هم رده های برخ ه بل و منف اعداد نه آنها مقادیر حوزۀ
٨ بی مقدار اندازه های «مؤلف بود: این پیشنهادی ام اول جملۀ بودند.

م دهد». قرار بحث مورد ٩ بی نقطه فضاهای در را
من به را جمله این از استفاده اجازۀ MR سردبیر ، بواس١٠ رالف
با ناآشنا اشخاص که بود این آن علیه بر او استدالل های از ی نداد،

کم به باید را انگلیس که اشخاص کلمات، اصطالح کاربردهای
کنم. مزاح م خواهم که شد نخواهند متوجه بخوانند، لغت فرهنگ

م کنم. شوخ دارم م کردم فکر شدم‐ دلسرد
آن از خواندم بار اولین برای را آن وقت که هست مشخص نقد
آن م شدم. مشعوف بسیار آن یادآوری از بعد به آن از و بردم لذت

مقاله «این م شد: شروع اینگونه و بود نوشته تروزدل١١ کلیفورد را
آن اصل خطای اما م دهد. بدیه مسأله ای به غلط راه حل های

.(۵۶١ صفحۀ ،١٢ سال ، MR ) ندارد». تازگ
اصل دو بیان با را نقدها و گزارش ها از خود خاطرات این من
که زمان اصل دو این به من م برم. پایان به حرفه ای ام مرام از

درست بر به شدت شدم، سردبیر وقت و کردم شروع را نقد و داوری
وقت اینکه: ری دی و باش بول است: این ی فشردم. پای آنها
اما نیست، مقاله سرنوشت تعیین نهایی مسئول داور شناس باش.
کاری مطلق خالء در نم تواند دارد، را مسئولیت این که سردبیری

مثبت نکات و دارد را خود کاست های مقاله بله، بله، ببرد. پیش از
گرفته اید، قرار مشورت مورد که خبره ای فرد عنوان به شما و دارد هم
نیست، سفید و سیاه چیز هیچ م گویید، شما کنید. توجه آنها همۀ به
دفعه هزار خیر، م گویم، من دارد. وجود هم زیادی بینابین نقاط
اصالحات آوردن با نباشید، چه باشید مردد چه سرانجام خیر. م گویم
است، آن بررس حال در که مجله ای در چاپ برای مقاله پیشنهادی،
یا مثبت خیر، یا بله ی به تصمیم شد. نخواهد یا شد خواهد چاپ
که است آن داور اصل کار و شد‐ خواهد منجر سفید یا سیاه ، منف
و است ١ یا ٠ یا رأی این کند‐ اعالم قاط بول شیوۀ به را خود رأی

ندارد. وجود آنها بین تزلزل برای دلیل هیچ
نقل را لیتل وود بی نهایت صفر‐ قانون من ، وقت شناس اما
برای درخواست یا نامه وقت او که است گفته لیتل وود م کنم.
اقدام بوده، نیازمند که ری دی چیز هر یا م کرده، دریافت داوری
نوع از این آیا است: م کرده رده بندی را آن خود از شناخت مبنای بر
پس است، چنین اگر بدهم؟ انجام باید روزی من که هست کارهایی
بنویس پست کارت ی پس نیست اگر بده، انجامش حاال همین
چند با کنید داوری باید که مقاله هایی نه. و ب و بردار را تلفن یا
و شد نخواهد بهتر شما سر روی کار ها از انبوه زیر در ماندن ماه
وقت در نه م دهید منف پاس که روزی انداختن تعویق به با شما
از را مجالت سردبیران تنها نه شما انرژی. در نه م کنید صرفه جویی
را خود وقت ه بل م پاشید نویسندگان زخم بر نم و م رنجانید خود
صفر باشد. آویزان سرتان باالی در شمشیری نگذارید م کنید. تلف
که را کدام هر و هرگز یا دهید انجام حاال همین را کار بی نهایت. یا

ویید. ب اکنون هم دارید، دوست

اگو شی به سیراکیوز از
فکر و سیراکیوز در تدریس به را ١٩۴۶ ‐ ١٩۴۵ سال اعظم بخش من
توسط Surveys Russian Mathematical عنوان با آن انگلیس ترجمۀ و شد گذاشته بنیاد ١٩٣۶ سال در که Uspekhi Matematchesikikh Nauk ماهانۀ دو مجلۀ ۶منظور

م شود. منتشر غرب در روسیه علوم هنگستان فر و لندن ریاض انجمن Turpoinمؤسسۀ
5Atti Lincei 7Dorothy Maharam 8Valueless 9Pointless 10Ralph Boas 11Clifford Truesdell
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رضایت نحو به تحقیق و تدریس گذراندم. بعد سال دربارۀ کردن
(دربارۀبرآورد آماری مقالۀ ی من به خصوص و م رفت پیش بخش
م کردند، کار زمینه این در که کسان بعداً که دادم انتشار نااریب)
ما به مارتین تد سال، اوایل در حال این با دادند. ارجاع آن به بسیار
آی. ام. اه دانش در گروه مدیر تا است سیراکیوز ترک حال در که گفت
گسترش در زیادی بسیار تأثیر شد، آن عهده دار که (سمت شود . ت
برای این و داشت) طوالن سال های برای . ت آی. ام. ریاض گروه

بمانم. آنجا نم خواهم ر دی هم من که بود معن بدان من
کشور اقتصاد بود. داغ ریاضیدانان بازار جنگ، از بعد درست دورۀ
دانشجویان و بودند گسترش حال در اه ها دانش داشت، خوبی وض
حمایت از آنها از بسیاری و بودند اه دانش به ورود منتظر فوج فوج
آدم ر دی من من، مورد در اما م شدند. برخوردار آی١٢ . ج قانون
چند و کتاب ی داشتم، تدریس تجربۀ مقداری نبودم. تازه کاری
از نبود. کار تقاضای نامۀ صدها به نیازی ر دی بودم‐ کرده چاپ مقاله
م شناختم کم  را کالین١٣ بودم، منظم بروی همایش ی که آنجا
را سال سه اینکه به توجه با و بود) ا آمری ریاض انجمن دبیر (او
آدم های و آن جا مهم آدم های بودم، گذرانده پرینستون مؤسسۀ در
مارشال مانند داشتند، مهم قرار موقعیت های در که را ری دی متعدد
رسید نظرم به م شناختم. هاروارد در لین١۵ م ساندرز و استون١۴
قصد که ویم ب و بنویسم غیررسم  نامۀ دوجین ی است کاف که
دیده تا دهم ادامه همچنان همایش ها به رفتن به و دارم ان م نقل

نروم. یادها از و شوم
دارم، بیشتری اطالعات سال ها آن دربارۀ گذشته نگری با حاال من
تا آورد دست به کاف اطالعات که بود ن مم هم موق آن حت اما
که کردم پیش بین من داد. انجام را درست ویی های پیش برخ
آوردم. دست به آنها از تا ده و کنم دریافت کار پیشنهاد «چندین»
تا بود. کجا از پیشنهادها که بیاورم یاد به م توانستم کاش ای
بود. اگو شی از تا دو سوارت مور از ی م آورم یاد به قطعاً که آنجا
آنجا گروه مدیر من بود. من تحسین مورد همیشه ١۶ سوارت مور
م شناختم را بذله گو و بشاش هلندی بابانوئل ی ( ١٧ درسدن (آرنولد
بهترین از ی عنوان به کال این شهرت از و م آمد خوشم او از و
به رفتن بودم. خبر با کشور در کارشناس دورۀ آموزش مؤسسات
به (نه بود تحقیق جای به تدریس شغل کردن انتخاب معن به آنجا
انتخاب معنای به کار این تدریس). بر عمده تأکید با اما مطلق، طور
وسوسه من و م شد عرضه اگو شی در که بود آن با متفاوت زندگ ای
باید آیا که: تردیدم در هم امروز به تا و نبود آسان انتخاب شدم.
نمونۀ اگو شی از کاری پیشنهاد دو دریافت م رفتم؟ سوارت مور به

خبر راست دست از چپ دست م گویند که بود مواردی از غریبی
و بوده بزرگ اه دانش تأسیسش اول روز از اگو شی اه دانش ندارد.
کیفیت ، هاچینز١٨ مینارد رابرت ،١٩٣٧ سال از اه دانش این رئیس
هماهنگ، و جدید آموزش برنامه های شروع با همراه را آن باالی
م نامیدند، ١٩ کال دِ را آن محل مردم که را چیزی او کرد. حفظ
سنت ارسطو، آثار مبنای بر را آنجا در آموزش کار و گذاشت بنیان

کال سازمان داد. قرار کبیر٢١ کتاب های باق و آکویناس٢٠ توماس
ساده، زبان به بود. بغرن حدی تا اه ها دانش بقیۀ با آن رابطۀ و
گروه  های از مرکب بخش ها٢٢ و بود کارشناس دورۀ مؤسسۀ کال
داشت، وجود اجتماع علوم بخش ی بودند‐ تکمیل تحصیالت

آنها. مانند و انسان علوم بخش ی
ی داشت: وجود گروه دو رشته ها) سایر اغلب در (و ریاضیات در

نورت جین . کال در ی و مربوط بخش رئیس سرپرست تحت
مدیر سابقاً قهار، اری سی پاپیون، با مؤدب، و آرام (مردی روپ٢٣
جین ی تقریباً از (مرکب کال ریاض گروه مدیر یس) هاچ مؤسسۀ
سیراکیوز به من با مصاحبه برای رئیس معاونان از ی و او و بود آدم)
به را آنها ذارم، ب آنها روی مثبت اثر که بودم مشتاق خیل البته آمدند.
بعداً برسم. نظر به آرام هم خودم که کردم سع و کردم دعوت چایی
بهترین به را خال مارتین ، کال آرام آدم های آن که شد دستگیرم
که نکشید طول بود‐ چه هر نم دهند. ترجیح گری٢۴ ارل چایی
دعوت علم کال هیأت در عضویت به مرا که کردم دریافت رام تل
«گروه رسم تر، بیان به یا ریاض گروه حال، همان در م کرد.
گروه این بود. سازمان تجدید حال در ،« طبیع علوم بخش ریاض
حساب دوران بعداً و مور٢۵ نظر زیر را عموم خود آنالیز وه پرش دوران
اواخر در اما بود گذارده سر پشت بلیس٢۶ نظر زیر را خود تغییرات
شده درون خانوادگ و تخصص اندازه از بیش دوم، شخص مدیریت
موقت سرپرست ی ١٩۴۵ سال در بود. شده خدشه دچار شهرتش و
آقای دیفرانسیل. هندسۀ در متخصص پیرمردی داشت. لین٢٧ نام به
دوران بود. قدیم تب م به متعلق جنوب اهال از نجیب زاده ای لین
نسل افراد از برخ بود. کار محافظه بسیار و شده سپری او ریاض
در که کند استخدام را سم آیلینبرگ٢٨ که کردند پیشنهاد او به جوان
مشهور و جاافتاده علم  لحاظ به و عمرش سوم دهۀ اوایل در زمان آن
سم  (ضمناً، کیست؟ آیلینبرگ بود: سئوال ی لین آقای جواب بود.
برای سپس و ماند آنجا سال ی تنها اما رفت ایندیانا به اینجا جای به

کرد.) ان م نقل کلمبیا به سال ٣۵ دست کم مدت
آرزوی در حداقل یا خواهان اه ها دانش علم در هیأت اعضای
هستند آنها یرند. ب تصمیم خود گروه دربارۀ خودشان که هستند این

م کرد. مقدور جهان دوم جنگ از بازگشته سربازان برای را حرفه ای آموزش یا مؤسسه یا اه دانش در تحصیل که قانون ، - G. I. Bill١٢
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و کنند کار کس چه هدایت تحت و کس چه با یرند ب تصمیم باید که
در حداقل م رسد، نظر به درست قضیه این بله، آنها. ناآگاه رؤسای نه

عال کیفیت با گروه های برای قطعاً امر این است. درست موارد اغلب
آندره کرد؟ م توان چه م رود غلط راه به گروه ی وقت اما است.
اشخاص دارد: وجود کار در اریتم  ل قانون ی که است گفته ویل
اشخاص اما م کنند، جذب را ر دی ی درجه اشخاص ، ی درجه
اشخاص و کنند استخدام را سه درجه اشخاص دارند دوست دو درجه
رئیس یا ده دانش رئیس ی اگر را. پن درجه اشخاص سه درجه
داشته کیفیت با اه دانش ی حفظ و ساختن به اعتقاد خالصانه اه دانش
مختاری خود نباید او صورت این در چنین اند) آنها از بعض (و باشد
خود اجرایی قدرت از باید ه بل بدهد، دو درجه گروه های به کامل
کارکردهای از ی این کند. استفاده امور تصحیح و دخالت برای
حال به وای و اه هاست دانش رؤسای و ده ها دانش رؤسای صحیح
علم و هیأت اعضای اعظم بخش هم آن در که بیچاره ای اه دانش
که است آن اه دانش چنین سرنوشت باشند. ٢ درجه مدیریت هم

شود. واگرا بی نهایت منهای سمت به
خوبی نسبتاً رئیس ٢٩ بارتک والتر بود. شانس خوش اگو شی

هاچینز البته بود. خوبی بسیار رئیس هم هاچینز و بود گروه برای
« «کال که م کردند فکر بسیاری افراد داشت. هم کاست هایی
نم برد، جایی به راه که اوست برهم و درهم و رومانتی افکار زاییدۀ
ندارد. افراد دربارۀ درست قضاوت او که م کردند فکر عده ای حت و
م داد فرا گوش خوب اندرزها به اغلب و بود پر انرژی و خوش فکر او اما
دخالت ریاض گروه کارهای در بارتک و او م کرد. عمل آنها به و
استون مارشال از و دادند را لین آقای استعفای ترتیب آنها کردند.
که افرادی از ی عنوان به من یرد. ب را او جای که کردند دعوت
از پیشنهادی نیز و بخش رئیس از پیشنهادی بود، کرده کاندیدا استون
رام های تل دریافت معمای که کشید طول مدت و کردم دریافت کال
از نورت روپ نه و بارتک نه کنم. بازگشایی را اگو شی از متعدد
داده رخ آنچه از وقت و نداشتند خبر بود فرستاده ری دی که رام تل

ل مش شدند. شرمنده کم  کردند، پیدا اطالع من) طریق (از بود
پذیرفتم‐ اگو شی در را شغل من و شدیم رفیق هم با همه نهایتاً نبود،

. کال در نه و بخش در

بهشت شهید اه دانش ∗
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