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کار البته میرزاخان مریم چون ممتاز ریاضیدان دربارۀ نوشتن
شرح که باشد این نوشته قصد اگر ویژه به نیست. ساده ای

بدهد. او تاثیرگذارنده ی بسیار علم آوردهای دست از مختصر حتّ
شده اند١ نوشته زمینه دراین مختلف سطوح در خوبی متون خوشبختانه
خاطره ی چند نوشته این در شد. خواهد نوشته هم این از بیش قطعاً و

خواهم کرد. مرور را دور نسبتاً سال هایی از شخص

حل عالمه ی دبیرستان سابق دانش آموزان از بسیاری مثل
خورشیدی هفتاد دهه اوایل بار اولین را مریم نام هم من تهران،
در که بودند سابق هم مدرسه ای های ما روزهای آن قهرمانان شنیدم.
بودند. کرده کسب موفقیت ریاض المپیاد مسابقه های در سال ها آن
چهارشنبه روزهای رزوان محمدرضا و رفیع کسری مانند آنها از بعض
برگزار المپیاد آمادگ کالس های مدرسه در هرهفته پن شنبه و
دبیرستان سوم و دوم سال های آموزان دانش از بسیاری و م کردند
که م دانستیم همه م شدند. حاضر کالس ها این در بسیار ول با
م شود برگزار تهران فرزانگان مدرسه ی در هم مشابه کالس های
مشترکمان استادان از ترتیب این به هم را ( رویا(بهشت و مریم نام و

شنیدیم.

١٣٧٣ سال بهمن اواخر که ١٣٧۴ سال ریاض المپیاد اردوی
هم امروز به تا که بود بسیاری دوست های آغاز نقطه ی شد آغاز
آن اعضای بیشتر که باشد این آن دالیل از ی شاید دارند. ادامه
به قدیم عالقه ای سر از که بودند کسان ریاض نفره ی یازده تیم

راه نظر به سال ها آن در که بودند، افتاده المپیاد راه در ریاض
سال همان مهرماه م رسید. نظر به اه دانش به راهیابی برای میان بر
جواهری، محمد ، صادق رضا ، میرزاخان (مریم جم ازاین نفر شش
سال آن که بهشت رویا همراه به نویسنده) و ، دلیل کیا نمازی، حسین
برای ثبت نام درتکاپوی ابوریحان ساختمان در بود، کامپیوتر تیم عضو
ده دانش همین در هم المپیاد کالس های بودند. اول ترم درس های
برگزار تابش یحیی دکتر نظر زیر سمینار) ٢٠١(اتاق دراتاق ، ریاض
منته الیه در هم مریم و م نشستیم میز ی پشت همه م شد.

داشت. را خودش ثابت جای میز راست

مریم حضور که بود این بر البته، همه، فرض اردو اولِ روزِ همان از

سر بر رقابت و قطعیست جهان المپیاد به عازم تیم در ( رضا(صادق و
دوستانه و علم بسیار اردو فضای این وجود با است. ر دی جای چهار
است مانده باق برایم بسیاری خاطرات ماهه پن اردوی این از بود.

م کنم. بسنده آنها از تا دو ذکر به اینجا در و

مساله این گراف. نظریه در مسله ای به است مربوط خاطره اولین
«مسائل هفتگ کالس های اردو طول در که اکبری سعید دکتر را
و بود کرده مطرح کالس جلسات از ی در م کرد برگزار متفرقه»
معمولِ مساله های بود. شده تعیین دالری جایزه ای هم آن حل برای
بودن جایزه دار از طبیعتاً و داشتند شهرت دشواری به هم اکبری دکتر
این که از بعد تازه باشد. نیز ل تر مش ی این که برم آمد مساله
باز مساله ای طرح شده مسالۀ که شدیم متوجه کرد حل را مساله مریم
برخالف که ) المپیادی مسایل حل به فقط که ما برای این است. بوده
آنها برای دسترس قابل حل راه وجود ریاض واقع دنیای مسایل
اما داشت، خاص جذابیت و هیجان داشتیم عادت است) شده تضمین
موفق که بود مریم این که بود این م نمود طبیع کامال که چیزی
مساله این برای راه حل اش سال همان مریم بود. شده مساله حل به

کرد. منتشر مقاله هایش اولین از ی در را

از ی به ریاض المپیاد اردوی دوره ی از رم دی خاطره ی
مساله های از ی است. مربوط تیم انتخابِ اصل امتحان های
برای المپیادی معمول ترفندهای که بود سیاله ای معادله  ی امتحان
مساله درمورد مریم از امتحان از بعد نم رسید. نظر به کارساز آن حل

لم از مساله ادعای و بود ساده خیل که مساله آن گفت پرسیدم.
شمارنده ی که qn−١ اولِ های شمارنده وجود مورد (در اعدادی نظریه
قضیه اثبات برای هرشتاین کتاب در که نیستند) m | n برای qm−١
از چندنفری که بود این جا جالب م شود. نتیجه کاررفته به ودربرن

ذهن مریم خالف بر ول م دانستیم تعبیری) (به را لم آن هم ما
مثل نداشتیم. موقعیت آن در به کاربستن اش برای منسجم و پارچه ی
منش که تواضع با مریم موفقیت اش، کشیدن رخ به جای به همیشه،
کم نظیر خصلت این م داد. جلوه کم اهمیت را آن بود، او همیش

بود. شده هم زیبنده تر او بر فیلدز جایزه ی دریافت از پس

سال تابستان در سوم سال پایان به است مربوط آخرم خاطرۀ
١ http://www.ams.org/profession/mirzakhani
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شهشهان سیاوش دکتر که دینامی سیستم های درس و ١٣٧٧
اتوبوس تصادف پیامدهای علّت به پایان ترم امتحان بود. آن مدرس
از دیر تر کم ١٣٧۶ اسفند در شریف صنعت اه دانش دانشجویان

کم وقت امتحان از بعد دلیل همین به و شد برگزار ر دی امتحانات
از ی که م آمد نظر به ویژه، به داشتیم. آن درباره گفتگو برای
برای که بعد دوماه ی نکرده است. حل کس را امتحان مساله های
بودم، شهشهان دکتر دفتر در امتحان شده ی تصحیح  برگه ی دیدنِ

کم جواب پرسیدم. هم مساله آن به راج و کردم استفاده فرصت از
هم عجیب پس است! بوده غلط کال امتحان مساله بود: غیرمنتظره
دکتر که بود این جا در است. نشده آن حل به موفق کس که نبود
مساله نادرست که بود شده موفق مریم تنها که کرد اضافه شهشهان
آن برای هم مثال نقض جا همان امتحان درضمن و دهد تشخیص را

بیابد.

ی کارِ اقتضای نم کند: متحیر را ما ر دی امروز ایت ح این
درست در یا خود حدس در باشد آماده همیشه که است ریاضیدان

سوم سال همان در مریم و کند تجدیدنظر کند ثابت م خواهد آنچه
را توانایی این تمام عیار، ریاضیدانِ ی مثل درست لیسانس، دورۀ

کند. عمل چنین نیز امتحان کوتاه بازه ی در حت که داشت

١٣٩٣ سال تابستان در دیدم را مریم که بارهایی آخرین از ی
بین الملل همایش با بود شده همزمان کاری سفری بود. سئول در

از م شود. اهدا فیلدز مدال های افتتاحیه اش مراسم در که ریاضیدانان
برگزیده ی چهار از ی مریم که بود این بر بسیاری حدس قبل ماه ها
به سری چیز هر از قبل افتتاحیه، روز صبح بود. خواهد دوره این
بود شده اعالم کنگره شروع از قبل جایزه برندگان نام زدم: فیسبوک
پخش با را مریم توسط بزرگ موفقیت این کسب دوستان از بسیاری و
و دوست این که دیدن بودند. گرفته جشن یادداشت هایشان و خبر

تنهایی به یافته است دست بزرگ موفقیت چنین به سابق هم کالس
بود این کرد دوچندان را خوشحال ام که چیزی است. منقلب کننده
ویم. ب تبری او به مراسم پایان در را مقام این کسب م توانستم که
در م توان را مدال ها اهدای به مربوط ماجرای چند از جالبی روایت

خواند٢ نیویورکر مجلۀ در مقاله ای

∗ ∗ ∗

هنوز چندماه گذشت از پس مریم نابهنگام درگذشت ناگواری
فقدان و رفته ما میان از عزیز دوست سو ی از م شود. احساس
فکر این با را خود م توانیم پذیرفت. م توان سخت به را او ناگهان
ریاضیات جهان بر بزرگ تاثیری و زیست تمام او که دهیم دلداری
از بخش در که است بوده ما سعادتمندی از هم این و گذاشت
لطمه ی مریم درگذشت ر، دی سویی از بوده ایم. همراه او با زندگ مان
جامعه ی به طورخاص تر به و ریاض جامعه ی به جبران ناپذیری
زیربنای او علم دستاوردهای که نیست تردیدی است. ایران ریاض
او نام و یاد و شد خواهد آینده در بسیاری ریاضیدانان علم حیات
ریاضیات گسترش برای بیشتر تالش و کار برای بسیاری بخش انگیزه  

بود. خواهد ایران در

بابت از نمازی، حسین و بهشت رویا دوستان عزیزم، از زاری: سپاس
ممنونم. آن درمورد نظرشان بیان و متن این پیش نویس مطالعه ی
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