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کتاب یک از بخشی
باشم ریاضیدان دارم دوست

هالموس پال
اصل∗ وحیدی قاسم محمد برگردان:

نوشت خودحال «ی فرع عنوان با باشم» ریاضیدان دارم «دوست کتاب
پرآوازۀ ریاضیدان (٢٠٠۶ ‐ ١٩١۶) هالموس پال مشهور آثار از ی « ریاض
احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری تبار مجار
ریاضیدان ی عنوان به را خود دوران ریاضیات و خود زندگ تحوالت و
از خیل در بسیاری برجستۀ پژوهش های هالموس م کند. بازگو حرفه ای
ردیف در را آثارش این گونه وی که است جالب اما دارد، ریاضیات شاخه های
ری) وآموزش علم ویراستاری ، نویسندگ از (پس خود عالئق از چهارم
شماره هر در پس این از دارد تصمیم ایران ریاض انجمن خبرنامۀ م شمارد.
که را کاری واق در و کند منتشر پاورق صورت به را کتاب این از بخش ی
(شماره های شماره شش تا و بود شده آغاز ریاض نشر مجلۀ س ام شمارۀ در
حاضر متن دهد. ادامه داشت، تداوم مجله آن شمارۀ آخرین تا یعن (٣۵ تا ٣٠

است. کتاب این هفتم فصل از بخش

جنگ در برنده
ایلینوی در خانه به بازگشت

بعد نیم و سال سه ط بود. ١٩۴١ دسامبر ٧ هاربر پرل روز
گاه را همه كس و همه چیز جنگ بود. جنگ درگیر متحده ایاالت

بر كه بود، سربازگیری مورد یك داد. قرار تأثیر تحت زیاد گاه و كم
تنها گذاشت. تأثیر بودند من سن گروه در كه مردان همۀ زندگ
فراخوانده خدمت به بودند، فعال تحقیق در که ریاضیدان، معدودی

احتمال گزینه های از همه ما كه بود آن قدر تعدادشان اما شدند،
افكنده تعویق به ماها اغلب فراخوان جنگ، طول در باشیم. باخبر
فكر م دانستم، داشتند. نیاز ما به معلم برای بدجوری شد؛
عهدۀ از فرابخوانند، خدمت به مرا اگر كه م دانم، كه م كردم
خدمت به من برای برنم آیم‐ معیوبم) پای دلیل (به بدن معاینات

بود. دور افق های در تهدیدی تنها شدن فراخوانده
(كمبودها، بود نامالیمات منشأ جنگ بودم. شانس خوش من
شخص برای اما ن)، مس الت مش سفر، دشواری های جیره بندی،
قول و بخشید پایان را ركود بود، هیجان انگیز نبود، بار مصیبت من

سپری پرینستن در را جنگ اول ماه شش داد. را فاشیسم نابودی
به آن از پس و برسانم پایان به آن جا در را اقامتم دورۀ تا كردم
ایلینوی به سال در دالر ٢٢٠٠ ساالنۀ حقوق با «دستیار» عنوان
عجیب علم مرتبۀ بقایای از «دستیاری» سمت كردم. ان م نقل
آن وجود استادیار. و مربی بین چیزی بود. ایلینوی در غریبی و
دارم گمان و، م كرد، طوالن را اه دانش ترق نردبان در صعود
را اشخاص تا م شد استفاده محفظه ای عنوان به آن از گاه كه،
در عده ای كه م دانم به یقین بروند. یادها از تا دهند قرار آن در
نشان»١ و نام حفظ با بازنشسته «استادیاران به و بازنشسته ایلینوی

شدند. بدل
همۀ و خانه به بازگشت مزایای همۀ ایلینوی به رفتن من برای
اما نبودم بازگشت حال در فات قهرمان من داشت. را آن معایب
گروه سالخوردۀ خشن منش والز٢ خانم بودم. آن به شبیه اندك
گفت خوشامد را بازگشتم م ترسیدم، او از گذشته در كه ریاض
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٧ ١۵١ پیاپی شماره

كرده اید)؛ پژوهش شما آورده ایم؛ دست به  را تو دوباره كه (مطمئنم
و اطراف شهرهای خیابان ها، اه، دانش محوطۀ ساختمان ها، من
جو با دوباره م توانستم م شناختم. را مردم چیز همه از بیشتر

قدیم ان های م همان به بازگشت حال، عین در باشم. خوب
تازه ای آدم البته و هیجان هیچ ، تازگ هیچ ، وه ش و جالل هیچ
دلسرد من برای ایلینوی بود؛ كرده ضایعم پرینستن دربرنداشت.

بود. كننده
بودم، بالغ فرد حاال من م شد، مربوط ایلینوی به كه آنجا تا
یاد جاها و مردم مورد در چیزهایی و بودم گشته را پهناور دنیای
پیر كواتونِ نداشتند. خبر آن ها از هرگز محل اهل كه بودم گرفته
او بود؛ عموم سخنران های برنامه ریزی مسئول بر و دور آن هنوز

سخنران پرینستن مؤسسۀ احوال و اوضاع دربارۀ كه خواست من از
نمونه عنوان به كردم. گروه كارهای درگیر را خود مشتاقانه كنم.
به علوم٣ مل فرهنگستان مجموعه مقاالت كه شدم متوجه وقت
با ماه چند كه كردیم شروع را مبارزه ای نم آید، ریاض كتابخانۀ
آن مجموعه مقاالت (این یافت ادامه گذاشتن جلسه و نامه نگاری
آنكه از پس كم بود.) روزها این از مهم تر ریاضیات برای روزها
شدیم. جنگ برندۀ ما بازگشتم، از پس سال یك كردم، ترك را ایلینوی
یك به ویم. ب كه ندارم سال آن دربارۀ بیشتری خیل چیز
من از كه برخوردم زبان رشتۀ در ارشد كارشناس دانشجوی خانم

خارج لهجۀ م خواست او باشم. او پایان نامۀ موضوع م خواست
از ول نكشم؛ را آها ونه چ كه آموخت من به ببرد. بین از را من

كارشناس درجۀ او م كرد. را تالشش اما بود؛ ناموفق جهات سایر
نتیجۀ اما دادم، ادامه تحقیق كار به من كرد. دریافت را خود ارشد
من شرمساری مایۀ مقاله (آن بود كوچولو مقالۀ یك تنها تالش آن
دیدگاه از فشرده گروه های خودریخت های دربارۀ مقاله ای نیست.
م داد پاس را پرسش ها برخ مقاله بود. نگهدار اندازه تبدیل های
كامل طور به هم هنوز كه م كرد مطرح را ر دی پرسش چند و
كالس هایم اغلب م دادم. هم درس البته، و نشده اند.) داده پاس

جبرخط كالس یك است. مانده خاطرم به ی اما بودند، معمول
را بی دین  افراد كه م ماندم مذهبی مبل یك به ر دی بار (یك بود
دو فقط كه بود جالب جهت آن از كالس این و م كردم) موعظه
خاطر به را بارتل لنگه و مارك ماندرت شیفتگ با داشت. دانشجو
اگر نفرند. ٢٠ گویی كه م دادم درس طوری آن ها به م آورم.
ناجوری راه كردن سخنران تنها م كردم. عمل بهتر بود، حاال
تعداد آن با كالس در اما است، كالس در دادن آموزش برای
را كار این باید م توانستم‐ من است. بدتری بی ذوق دانشجو،

بیرون را آن ها افكار کنم سع مبتدیانه سقراط روش به م كردم‐
آن ها ذهن در ایده ها كاشتن در طریق بدین مطمئنم تقریبا و شم ب

بیاموز. و بِزی م بودم. موفق تر ماندگارتر، و مؤثرتر صورت به

همایش ها
م شدم. بدل جهان و ا امری ریاض خانوادۀ از عضوی به كم كم
به من و م كرد برگزار كلمبیا در متعددی همایش های AMS

آقای به بعداً (كه كوهن۴ لئون كردم. عادت آن ها در كردن شركت
پالمراگنیو۵ رالف و م كرد) پخش پول كه مردی شد، مشهور NSF

را ر دی بسیاری و وینر نوربرت و كورنل)، ریاض گروه (مدیر
آغاز در داد. دست من به بودن خانه اهل احساس كردم. مالقات
عینك بزی، ریش با خپل مردی داشتیم. وحشت وینر از امبروز و من
تردید ما م داد. قرار تأثیر تحت را آدم كه عظیم شهرت با و ضخیم
ظاهری اش، هیبت عل رغم حال، این با شویم. نزدیك او به داشتیم
به شدن نزدیك به نیازی كه نكشید طول و نداشت نفس به اعتماد
بزند. حرف داشت دوست م آمد. ما دنبال كه بود او نداشتیم؛ او
صحبت ما با بود كرده فكر درباره اش كه ریاضیات در م خواست
اینكه برای م كرد فكر بود؛ بدی بسیار دهندۀ توضیح او كند.
در را آن ها باید شوند بیان دقیق تر و روشن تر ژرفش و زیبا ایده های
دربارۀ م خواست او كند؛ محصور انتگرال عالمت های از انبوه
و اسپانیایی، ، روس ، (آلمان بزند حرف ما با م داند كه زبان هایی

وقت اما م داند، را چین زبان از گونه ای كه داشت باور صادقانه
فكر اصال گارسون بنمایاند، خودی م خواست چین رستوران در
از بود مایل و است)؛ چین زبان به م گوید وینر آنچه كه نم كرد
شما («نظر م رسد نظر به ونه چ حالش و وضعیت كه بپرسد ما
…‐برای كه كردم ثابت اواخر همین م كنم؟ فكر اشتباه آیا چیه؟

خوبه؟»). من مثل مردی
همایش گذشته در دارد. اصل همایش دو سال هر در AMS

همایش تا ٨٠ بین از و م شدند نامیده تابستان همایش و كریسمس
از تا ۶٠ در حداقل به گمانم كرده برگزار گذشته سال ۴٠ ط كه
به تاحدی چرا؟ تا. ٧٠ در احتماال” نه، باشم. كرده شركت آن ها
ریاضیات همایش های در شما بله حدی. تا اما سخنران ها خاطر
با تا م آورید دست به فرصت كه است این مهم تر اما م گیرید، یاد
اما مبهم ایده های كنید. دیدار رسم غیر طور به غذا سر اشخاص
دقیق صورت های به كردن گوش جای به كنید( مبادله را امیدبخش
خبرهای جریان در و خورده اند) صیقل غیرقابل فهم حد تا كه آن ها
شما عالقۀ مورد كنفرانس (مثال م گیرید قرار خود حرفۀ به مربوط
3Proceedings of National Academy of Sciences 4Leon Cohen 5Ralf Palmer Agnew
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
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قضیه چند است ن مم است.) شده برنامه ریزی آینده تابستان برای
حدس های دربارۀ چیزهایی آن، از مهم تر اما یرید، ب یاد برهان و
خود ابتدایی ایده های دربارۀ را ران دی واكنش م شنوید، جالب
این همچنین و م شوید مطل سودمندی مرج های از و م سنجید
شما م كنید. برقرار شخص ارتباط های است، اساس اهمیت حائز
سؤال ایده ای سابقۀ دربارۀ او از و بنویسید نامه غریبه ای به م توانید
ردید ب مطلبی دنبال كه مناسبی جای یا كنید مشورت او با یا كنید
مؤثرتر و دلچسب تر آسان تر، بسیار اما نید)، ب را كار این هم باید (و
همایش كرده اید؛ مالقاتش قبال كه بنویسید نامه كس به كه است
در م توانید م شود؛ برگزار اه دانش یك پردیس در معموال تابستان
حین در و بخورید، غذا دانشجویی كافه تریای در بخوابید، اه خواب
در معموال زمستان همایش یابید. حضور كالس ها در سخنران
این امروزه م شد؛ برگزار نو سال روز و كریسمس روز بین هفتۀ
كردن غرولند جای به نتیجه در م شود، برگزار ژانویه در همایش
همایش در شركت كنندگان ، خانوادگ تعطیالت شدن خراب دربارۀ
خود جای به را كس یا كنند تعطیل باید كه كالس هایی دربارۀ

زمستان همایش های م كنند. غرولند بفرستند، درس كالس به
(شهرهای راحت تر دسترس بزرگتر)، (هتل های گران تر بسیار

معمول اتاق های در سخنران (جلسات كمتر انات ام و بزرگ)،
بی دسته صندل های با گردهمایی ها این برای مناسب چندان
حمل قابل تخته سیاه یك از م بایست سخنران و م شد یل تش
به مدرن بزرگ اختراع آن از غیراین صورت در یا دررفته زهوار
خواهد كمال به باالخره روزی كه كند استفاده پروژكتور اورهد نام
خوردن نوشابه و سخنران ها از غیر به همایش ها در است. رسید)
سازمان چند و اتحادیه (و انجمن چرخ های : پاس م گذرد؟ چه
دود پر سنت پشت اتاق های در كه مذاكرات با ر) دی كم
آن قدرها (امروز م مانند باق گردش در م شود، انجام ار سی
از جزئ خود نوبۀ به همایش برای برنامه ریزی نیستند). دود پر
اتاق های نقل، و حمل است. پرهزینه و پیچیده ، طوالن مدیریت
برای باید كه كتاب هایی پیام ها، تلفن ها، اقامت، محل ، سخنران
را آن ها و اندیشید قبل از همه چیز به باید شوند. گذاشته فروش
هر اصل محصول دو این ها انتشارات، و همایش ها كرد. تأمین
كاری حت كتاب ها و مجله ها منظم انتشار و است علم انجمن
وجود ان ام این همایش هاست. برگزاری از پرهزینه تر و دشوارتر
آمده اید، همایش به آن ها دیدن برای كه كسان از بسیاری كه دارد
باشند، نامرئ اما حاضر همان جا ببینید، كالس در نم توانید اما
برای تالش در باشند شده جم پرازدحام كوچك اتاق های در یعن

آینده سال مجموعه گزارش های انتشار برای كنند مشخص اینکه 
به الزم ویراستاران هیأت است، صفحه چند برای مال شان توان
م توانند كجا و باشند، آن عضو نفر چند باشد، باید بزرگ چه
قیمت های با را خوب كیفیت با كاری كه كنند پیدا چاپخانه ای

دهد. انجام متناه

مارتین تد

سیراكیوز در تدریس
سمت یك و شد سیراكیوز گروه مدیر مارتین۶ تد ١٩۴٣ سال در

بزرگ مرتبۀ ارتقای من نظر (از كرد پیشنهاد من به استادیاری
حقوق افزایش با و افسری)، به سرجوخ درجۀ از صعود مثل بود؛
این اما نه، احتماال م پذیرفتم؟ باید آیا دالر). ٣٠٠٠ سخاوتمندانۀ
مذاكره هم با كار جزئیات مورد در كوتاه مدت برای كردم. را كار
كه نگفتم كوبل به حت را پیشنهاد این موضوع من اما كردیم،
این مارتین به نهایی راف تل كند. ترغیب ماندن به مرا بود ن مم

ارشمیدس. باد زنده كه بود
نظر در همواره تازه چیزهای ‐ بوده ام بی قرار همیشه من
از اما بودم. گرفته خو آن ها به كه بوده اند چیزهایی از برتر من
خوبی بسیار اه دانش ایلینوی بود. ناعاقالنه این منطق دیدگاه
و فلسفه استادان سیراكیوز در بد. بسیار اه دانش سیراكیوز بود؛
در نجوم دپارتمان و متعهد، دانشوران اال بودند همه چیز التین زبان
اه دانش همۀ قبیل این از ضعف هایی و بود ضعیف آوری تأسف حد
چه من به وید ب است ن مم كس م داد. قرار تأثیر تحت را
است عال ریاض گروه كه قدر همین نیستند، خوب منجمان كه
این مانند درست نم شود. درست اینجوری كارها اما است. كاف
نه شده سوراخ كه است قایق در شما طرف «این وییم ب كه است
گروه در بنابراین و بود، پایین اه دانش در كل روحیۀ من». طرف
كرده استخدام قبال مارتین كه نفری چهار بود. این گونه هم ریاض
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٩ ١۵١ پیاپی شماره

سیملسون٩ هانس گلبارت٨، آبه برس٧، لیپمن از بودند عبارت بود
جهت در مواق اغلب در اما بودیم، شور پر و جوان همه ما من. و
كهنه جدال الت، مش از بخش م کردیم. شنا آب جریان خالف
اما هست، هم هنوز بود. مؤدب و نرم گفتار ساكت، هانس بود. نو و
پرجنب وجوش بیشتر و سروصدا پر خشن، من و برس) (یعن لیپا
تغییرات و بودند آن جا درازی سالیان قدیم نسل آداب دان. تا بودیم
میانۀ در قواعد نم كردند. درك بود، ما حضور از ناش كه را زندگ
م كنم فكر اما نبود، نامنصفانه آن ها با برخورد بود. تغییر در میدان
دوم درجۀ شهروندان مانند آن ها به كه داشتند را احساس این آن ها
خوب روحیۀ ایجاد برای را زمینه احساس هایی چنین و م شود نگاه

نم كرد. فراهم شفیقانه رفاقت و
توانست و بسازد خوبی ریاض گروه كه كرد تقال خیل مارتین
آن به هم هنوز مردم دهد. قرار ریاض نقشۀ روی را سیراكیوز
كه م آورند یاد به و م نگرند باز نخستین وفایی ش سال های
فراموش اما داشتند حضور سیراكیوز در زیادی خوب ریاضیدانان
آن بودند. آن جا آن ها از معدودی تنها زمان هر در كه م كنند
لوونر١٠ (مانند خوبی ریاضیدانان و بود زیاد بسیار آمد و رفت سال ها
و م آمدند مدت تمام در فاكس١٣) و شفه١٢ روزن بلوم١١، پل
مجموعآ كه بود مارتین مدیریت نبوغ از بخش این م رفتند.

م کرد. پیدا م رفتند، كه آن ها برای خوبی زین های جای
و سرد تاریك، (نامطبوع، نبودم راض آن جا هوای و آب از من
فرا را سال ماه دوازده از ماه هشت نظر به طوالن زمستان های

انات ام داشتن نظر (از نم آمد خوشم هم شهر از و م گرفت)،
مانند كالن شهری از كوچك تر بسیار تئاتر و رستوران مغازه، چون

اه دانش روح فرمایی م ح و جاذبه داشتن لحاظ از و بود اگو شی
بود). شامپین‐اوربانا مانند اه دانش شهر یك از بزرگ تر بسیار
اثبات برای آماری من بود. دلسردكننده بسیار اه دانش در تدریس
آن جا دانشجویان كه م آورم خاطر به ذهن طور به اما ندارم، آن
به كه والدین دربارۀ داستان هایی بودند. ایلینوی از بدتر خیل
خود فرزندان برای قبول نمرۀ گرفتن پی در آزاردهنده ای طور
فراموش است، وابسته ما به شما «درآمد بود: زبان ها سر بر بودند،
اجرای به را آن ها نم شد كه بودند زیادی دانشجویان نكنید».
خوبی دانشجوی به هرازچندگاه واداشت. ١٢ + ١٣ = ٢۵ عمل
م آید، كجا از درآمدم كه را این م توانستم به  سخت و برم خوردم
كه كنم توصیه او به كه م كرد م ح ‐وجدانم باشم داشته ذهن در

برود. ان میشی یا پنسیلوانیا به
خانم برانگیز، اعجاب نمونۀ یك نبودند. بدبین قدر این همه

كرده كشف جایی از را او مارتین كه بود سالمندی مدرسۀ معلم
اعضای به موقت طور به قماش، همان از ر دی نفر چند با همراه
و شور با آدم های گذاشتن مستأصل او بود. افزوده علم هیأت
خانم، آن نیمسال نخستین پایان در بود. كالس ها سر در شوق
را كار این (او م كرد بررس را او نمرات گزارش مارتین كه وقت

نگران و جدیت با م داد) انجام كالس هر برای معمول طور به
۵ و B تا ١٣ ،A نمرۀ او دانشجوی ٣۴ از تا ١۶ كه شد متوجه
به نداشت. وجود Fای و D نمرۀ هیچ گرفته اند. C بقیه نفر
كه انداخت نمرات به نگاه باشد، داده رخ اشتباه اینكه گمان
گروه طرف از شده برگزار جمع دسته نهایی امتحان در خانم آن
اعالم نمرات با نمرات این م رفت انتظار كه همان طور و بود داده
بود؟ دل رحم زیادی مالیم، زیادی او آیا داشتند. همخوان شده
نشان مارتین به را نمراتش دفتر او كند. صحبت او با رفت مارتین
مارتین بودند. باال همه كالس امتحانات و تكالیف نمرات داد:
كه شد متوجه و ببیند را نهایی امتحان برگه های كه كرد درخواست
بودند. باال نمرات مستحق آن ها شده اند. تصحیح به درست برگه ها
دستچین خاص طرز به كالس شاگردان بود؟ افتاده اتفاق چه
باشد نابغه هایی نیمچه از پر كالس كه را این ان ام و بودند شده
خاطر اطمینان با م شد باشند، گرفته قرار یك جا تصادف طور به که
مدیریت اش مسئولیت حس نیز و مارتین اوی كنج گذاشت. كنار
ذره خانم آن پرسید. سالخورده خانم از را جزئیات و آمد جوش به
بود؛ مطلقه زن كرد. بازگو را خود داستان فروتن با و اكراه با ذره،
را دانشجویانش و بود دادن درس عاشق نداشت؛ ری دی كار هیچ
آن ها برای ال اش رف فوق العادۀ كالس های او داشت. دوست
در كه ال اش رف ساعات در كه بود كرده وادار را آن ها بود، گذاشته
كوچك گروه های در را آن ها او كنند. مراجعه او به بود، دایر روز تمام
همۀ او م كرد. دعوت داغ كاكائویی خوردن برای آپارتمانش به
كرده اند، اشتباه كجا اینکه توصیف با به تفصیل، را تكالیف برگه های
تصحیح است، شده داده ونه چ نمره اینكه و م كرده اند باید چه
م كرد سع او نم كردند، پیدا حضور كالس در وقت بود. كرده
مریض خوبه؟، «حالتون یرد ب تماس آن ها با كالس از بیرون كه
عشق او به دانشجویان دارید؟» الزم چیزی هستید؟، نیستید، كه
نیمسال، پایان در م كردند، تالش بسیار او خاطر به م ورزیدند،
از یك هیچ و فرستادند بزرگ رز دسته گل جمع دسته طور به آن ها

نگرفت. F یا D آن ها
بنزین و پوشاك و ر ش و كره و گوشت بود. جریان در جنگ
جیره بندی كه چیزهایی خریدن برای حت م آمد؛ گیر به سخت
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۵٠

بازار وجود درباره درگوش م ایستادید. صف در باید بودند نشده
از یك هیج بود، طوری هر این ها، همۀ وجود با م شد. صحبت سیاه
بود، موجود كاال نبودند. رن در كمبودها از م شناختم كه اشخاص
مغازه ها، برخ مثال عنوان به بود. ریخته هم به توزیع سیستم اما
م شد، آغاز توزیع وقت م فروختند، روز در ساعت یك تنها را ار سی
یل تش برسانید، آن انتهای به را خود بتوانید آنكه از سریع تر صف
هر باید بخرم، یك جا را ار سی كارتن یك نم توانستم ر دی م شد.
قهاری اری سی گرچه اما، م ایستادم. صف در دوبار، گاه روز،
ار سی نماندم؛ ار سی بدون جنگ، از پیش زمان قدر به حداقل بودم،

بود. دشوار آوردنش گیر فقط اما بود، موجود
دلیل به زیادی حد تا خریدنم ار سی ل مش ، واق در
اختصاری نشانۀ حروف این كرد. پیدا ین تس ASTPام كالس های
كلمۀ تكرار با گاه كه بود ارتش١۴ تخصص آموزش برنامۀ
كالس چندین در من م شد. نامیده ASTP برنامۀ «برنامه»،
كالس های با تفاوت چندان آن ها اغلب و م دادم درس ASTP

نظام با و م پوشیدند، اونیفورم بچه ها البته نداشت. غیرنظام
بچرخان١۵»، را ه «بش آواز كه حال در م آمدند، كالس به جم
كالس وارد وقت كه بود شده داده دستور آن ها به م خواندند. را
آن ها به . كردم متوقف را كار این من اما شوند، بلند جا از م شوم،
دو از ی م توانیم كالسیم، این در هم با ما كه وقت تا گفتم
بچه ها شما یا افتخاری، افسر یك من یا باشیم؛ داشته را برخورد روش
این با م كنید؟ انتخاب را كدام هستید. افتخاری غیرنظام های
ار سی ل مش و نیستم مجسم دیو من كه دادم مژده آن ها به كار
الزم كه ار سی چقدر هر م توانستند سربازان شد. حل هم من
كالسم اری های غیرسی و بود، هم ارزان تر بخرند، ١۶PX از داشتند
و بخرند ار سی كارتن یك چندی از هر كه داشتند تمایل كامال هم

بفروشند. من به
ASTP كالس یك كاری ام، دوران در مورد برانگیزترین چالش
و بود آموزش نوع از آن چالش بودند. گذاشته من عهدۀ به كه بود

كل عقل نظام مدیر یك افكار زاییدۀ و درس سوپر یك فكری؛ نه
بود.

افراد نظام، خدمت مشغول مردان از بسیاری كه بود این ل مش
داشتند، آن از بیش و كارشناس مدرك خوب، تحصیالت زرنگشان،
بود، نزدیك تخصص ها انواع گرفتن برای الزامات برآوردن حد در كه
یك شاید انیك م مهندس یك نم كرد. برآورده را آن ها كامال ول
اجتناب ناپذیر آن گرفتن ارتش درس برنامۀ در كه را زبان درس

كاف قدر به شیمیدان یك شاید یا نداشت، خود كارنامۀ در بود،
دو ی مدت به را بچه ها حل: راه بود. نگرفته ریاض دروس
بخواهید آن ها از و بفرستید، اه دانش به ASTP در شركت برای ترم

روس زبان تدریس حال این با كنند. جبران را خود كمبودهای تا
راه بود. سخت كار شیمیدانان به حسابان تدریس و مهندسان به

شود. تدریس همه كس به همه چیز كه بود این ساده حل
به جوخه هایی به كامل، تقریباً تحصیالت با و باهوش سربازان
در را آن ها از تا ٣٠ حدود (من م شدند تقسیم كالس یك اندازۀ
فشرده كالس های در موضوع چندین در سپس و داشتم)، كالس
كنم. توصیف را ریاض درس م توانم م شدند. داده آموزش
همان و بودند آموزش دستیاران قبال من دانشجویان از بعض
داده درس م داشتند، من از را شنیدنش تحمل باید كه را مطالبی
این مثلثات از آن ها دانش تنها كه بودند زبان دانشجوی بقیه بودند؛
گروه این به باید كه درس است. یونان كلمه این ریشۀ كه بود
یل تش هفته در روز ۵ و ساعت ٢ روز هر م كردم، ارائه ن ناهم
حساب و تحلیل هندسۀ مثلثات، جبر، شامل الزم مواد ریز م شد.
بیشترین م شد. تدریس نیمسال یك در باید كه بود دیفرانسیل
سرعت مورد در مدرسان) هم و دانشجویان طرف از (هم ایت ها ش
را مدادش كس اگر كه م خوردند قسم دانشجویان بود؛ تدریس
از را تحلیل هندسۀ بخش شود، خم آن برداشتن برای و بیندازد

است. داده دست

بهشت شهید اه دانش ∗

چ اهل موسیقدان بدواً را آن موسیق رسید. شهرت به جهان دوم جهان جنگ ط در که بود آوازی Beer Barrel Polka به مشهور همچنین Roll Out the Barel١۵
بود. کرده تصنیف Jaromir Vejvoda

بود. دایر نظام قرارگاه های در ا آمری ارتش طرف از که اه هایی فروش Post Exchange نشانۀ به PX ١۶
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