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ریاضیات در زنان روز گرام داشت اولین مراسم در

١٣٩٨ اردیبشهت ٢٢ ، بهشت شهید اه دانش

کالس های داشتیم. مدبری و خوب خیل مدیر که م گفت مریم خود
و مدیر پیش رفتیم ما م گذاشتند. پسرها برای فقط را المپیاد
مدیر خانم و ذارند ب هم دخترها ما برای را المپیاد کالس های گفتیم
ریاضیات به چطور که کرده اشاره صادقانه مریم بنابراین کرد. قبول
و آمد شریف اه دانش به بعد شد. موفق چطور و شد عالقه مند

خیل استادان با واقعاً و دید شریف اه دانش در خوبی خیل دوره های
ند. ب ار چ ریاض در که گرفت یاد آنجا در و شد آشنا برجسته ای
بیان که است هافمن جبرخط کتاب مسائل از ی شور لم مثال
زیر حلقه های بعد ماکزیمم چهار در چهار ماتریس های برای م کند،
شده حل ای n هر برای شور مسئله این کنید. پیدا را جابه جایی

خیل مقاله ی بسون جی که داشت اهمیت مسئله این قدر این بود.
یا کوچ تر ماکزیمم این که است نوشته Transactions در طوالن

خیل خیل راه حل ی Monthly در مریم است. [n٢/۴]+١ مساوی
داد. ارائه مسئله این برای کوتاه و زیرکانه

سیزری فور جورج نام به برکل از برجسته ای کارگردان ی اخیراً
رجال دکتر آمده بود. اصفهان به مریم زندگ از فیلم تهیه برای

آمده آن جا به هم او و اصفهان ریاضیات خانه به بود کرده دعوت را من
مصاحبه ای هم من با است میرزاخان مریم اسم به که سالن در بود.
و است تلویزیون شو ی مانند که م کردم فکر ابتدا من داد. انجام

مرکز از که گفت او و است آمده کجا از که پرسیدم او از
MSRI (Mathematical Science Research Institute)

اردوش برای گفت او داد. نشان را کارتش و است آمده برکل از
فیلم ریاض دانان از خیل برای است. ساخته فیلم رابینسون ژولیا و

کند. درست فیلم هم مریم برای م خواست است. کرده درست
این به راج اهواز برگشتم وقت من کرد. سؤال هم من از بنابر این
این به راج هم بانوان شما که م کنم خواهش و کردم مطالعه مرکز
مخصوصاً تسهیالت و انات ام چه ببینید و کنید مطالعه MSRI مرکز
کننده بازدید ٢٠٠٠ سالیانه مرکز این کرد! پیش بین بانوان برای
دیده اند. را ریاض بانوان نیاز های و الت مش از خیل آن جا در دارد.
زن و مرد بین که تفاوت هستند. هم آقایان نشسته اید. شما االن
ورزش های در و دارند بیشتری عضالت مردان اینکه مثال دارد، وجود
در زنان و دارند بهتری رکوردهای زنان از کشت و هالتر و وزن سنگین
و زور به که اموری در ول کنند. رقابت مردان با نم خواهند امور این
مردان از چیزی هیچ زنان است، تفکر که برنم گردد ماهیچه و قدرت
قدیم ایران در که م دانید شما چون دارند. برتری ه بل ندارند، کمتر
به حقیقت در زن بلوغ م شوند. بال زودتر زنان که هست اسالم در
تفاوت های بنابراین م شود. بال مرد از زودتر که است فکرش خاطر
این جا خانم هایی االن کیفیت. با معن دار ول هست زن و مرد
بچه ها و خانه مسائل به راج آقایان نشسته اند. هم آقایان نشسته اند،
مدرسه شان صبح فردا خورده اند؟ شام بچه ها ندارند. نگران هیچ
دارید. نگران بانوان شما ول نوشته اند؟ را تکلیف ها م شود؟ چطور
در آقایان و بانوان تفاوت ببینیم. باید ما که است تفاوت هایی این ها
و خانواده در آقایان به نسبت بزرگتری مسئولیت بانوان است. این

دارند. فرزندان
م صحبت های به داشته باشم، برگشت صحنه ی به باید حال

مریم به راج نکته ای مولن م  وقت مریم، راهنمای استاد مولن
مریم وقت اول و هله «در م گفت مولن م گرفتم، بغض م گفت

کردم فک نم شناختم دیدم را
She is not tender. She is not strong...

که، شدم متوجه بعد Sheاما was tender. She was strong.

ارائه را مریم کارهای شد قرار وقت فیلدز مراسم آن در من
مریم م کنم، ارائه من که جوری آن که داشتم وسواس خودم کنم،
به نگاهم اول صف کنم، ارائه رفتم که وقت نه؟ یا م آید خوشش
حواسش تمام ندارد، توجه من گفته های به مریم دیدم افتاد. مریم
توجه او به فقط است. نشسته بغلش توی آناهیتا است. بچه اش به
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بیشتر که است ایران ریاض دان زن و ایران زن شخصیت این دارد.»
باید م بینیم. ما را این ها است. خانواده اش و بچه اش به توجه اش
بازدارنده برایشان چیز ها این که کنیم درست بانوان برای تسهیالت

بایست شده. بازدارنده ما بانوان برای خانواده امور متأسفانه نباشد.
مسائل این به ایران بانوان جامعه خصوص به و ایران ریاض جامعه
کرده، ایجاد بانوان برای خدمات که مراکز آن مانند و کند اشاره
در مثال کند. توجه کنند تحقیق و کار بتوانند راحت تر که این برای
بتوانند بانوان که کنند فراهم سالن کنار در محل اینچنین مراسم
هر به نباشند. آن ها نگران که بیاورند آنجا نگهداری برای را بچه ها
در طال مدال که بود سفری دو مریم با من شخص خاطرات حال
اتفاق به که داشتم افتخار بنده گرفت. کانادا و هنگ کنگ المپیادهای
بار اولین چون کنم. همراه را او قابل رحمت خانم و رضوی دکتر
همراه ما با هم زن سرپرست ی بنابراین م آمدند، ما با دختر دو
بود ساله هفده شانزده، مریم موق آن در رفتیم، وقت آن جا کردند.
است ن مم اسام بودند. کننده شرکت ۶ گرفت. ۴٢ از نمره۴١ و
بودکه صادق رضا بود، راد رامین مازیار بود، نقشینه امید نباشد. یادم
امتیاز ۴١ دو هر مریم و راد رامین کرد. فوت اهواز فاجعه در متأسفانه
آن گرفتند. برنز بقیه و گرفت نقره بهشت رویا گرفتند. طال و گرفتند
رضوی آقای و من را مریم برگه های بود. مریم با من تجربه اولین
١٧ بچه ی برای که کردم مشاهده من آن  جا م کردیم. بررس
و درس کالس و مدرسه از که نیست کار هایی کار، نوع این ساله
دانش آموز اولین دیدم کانادا در بعد سال باشد. گرفته یاد کتاب ها
اینجا که افتخاری ایمان هم بعد سال و گرفت ۴٢ از ۴٢ که بود ایران
گرفتند طال دو هم عزیزان این دوی هر گرفت. ۴٢ از ۴٢ نشسته
است الزم البته گرفتند. ۴٢ از ۴٢ نمره که بودند ایران هایی تنها و
برنز یا نقره مدال که المپیادی ها بقیه که نکنید فکر که ویم ب اینجا
برجسته ای آدم های هم آن ها نبودند. برجسته ای آدم های م گرفتند
١٠٠ دونده بهترین که است طوری این مسابقه م دانید شما بودند.
در باید بزند. را رکورد آن نم تواند هرروز ول دارد ٩/٩ رکورد متر
با مریم بزند. را رکورد آن که باشد م مح خیل روح حالت ی

ول بخوانم ریاض من شد باعث المپیاد م گفت، تواض و صداقت
دام هیچ بدهند، من به را المپیاد مسائل از کدام هر برگردم اگر االن

بهشت رویا با که اعداد نظریه کتاب آن حت کنم. حل نم توانم را
برای چون کنم حل نم توانم بدهند را آن مسائل اگر شده، نوشته
تمرین بده مسابقه که این برای ار ورزش مثل مسائل آن  حل
. بده مسابقه نم توان ر دی ذاری ب کنار را تمرین آن اگر . م کن
ما ریاض معلم یا استاد کدام است. آن آموزش نکته بزرگترین این
تا باشد باید صداقت این نم دانم؟ م گوید کنند مراجعه بچه ها اگر

است چه ریاض که بداند بچه  تا شود منتقل ریاض واقع فرهنگ
من م گویند خودشان پیش دانشجویان م گوید. تند تند استاد آن
باید بخوانم. ریاض نباید من پس ویم. ب ریاض او مثل نم توانم
اگر کنیم. منتقل را واقعیت ها این وییم. ب جامعه به را واقعیت ها این
مسئله ساده ترین اگر نم داند. خیل هندسه وایلز اندرو مثال بدانیم
حال که در کند. حل نم تواند بدهیم، نشانش را المپیادی هندسه
که است چیز هایی این ها کرد. راحل دنیا حل نشده مسئله بزرگترین
این گونه واقعاً مریم و م کند، بیان متواض و صادق ریاض دان ی
یریم، ب یاد میرزاخان مریم از بایست که چیزهایی بنابراین بود.
که کار این و است ریاض جامعه به دید گاه ها و تجربه ها این انتقال
همان طور واقعاً است. بزرگ خیل کار داده انجام بانوان انجمن االن

ی اینکه است، ماندگارتر مریم برای فیلدز مدال خود از این گفتم که
مدال نفر ۶٠ از بیش امروز تا شود. ثبت تاریخ در نفر ی اسم به روز
و مجازی فضای در م گیرند. هم آینده سال های و گرفته اند فیلدز
است. شده برده اسم فیلدز برندگان برابر ۵٠ اندازه به مریم از مراج
خوشحال را من که کنم بیان مولن م از ر دی اظهارنظر ی باید
شده فیلدز جایزه برنده که گفتیم مریم به وقت م گفت او کرد.
این که خاطر به م کنم قبول فقط گفت بعد نکند، قبول م خواست
افتادم ِپرلمن کار یاد من بنابر این ر. دی بانوان برای شود انگیزه ای
مثل ماند، باق ریاض جامعه در نامش نکرد. قبول را مدال او که
که جوایزی این گفت او گرفته. فیلدز جایزه ١٠ از بیش بود که این
را پوانکاره اصل کار مانند کارهایش اکثر بدهید، من به م خواهید
به را جایزه چرا زدم. را خالص تیر فقط من و داده انجام هامیلتون
است بهتر که افتاده فکر این به ریاض جامعه بنابر این م دهید؟ من
first دنیا تمام در که اول شاگرد همان مثل بدهیم. گروه را جوایز
معنا اول شاگرد است. اول شاگرد ما ت ممل در ول شده، class

ما کالس توی بودم. تهران اه دانش اول شاگرد خودم بنده ندارد.
آن ها از بیشتر چیزی من دقیقاً که م شناختم نفر هشت نفر هفت
و آوردم A نمره آنالیز در من مثال بودیم. ی همه مان نبودم. بلد
ما بنابر این نشد. اول شاگرد شد، کم معدلش و آورد B نمره ی آن
دست در پیشینیان از که چیزهایی کنیم. منتقل را چیز ها این بایست

یعن ، first class مثال دارد. تجربه ها از نشان که چیز هایی است.
١٧ این وید ب م تواند دقیقاً اه دانش استاد کدام باال. به ١٧ معدل
ندارند. تفاوت م دانیم هستیم، معلم ما همۀ است. ١٧/۵ یا است
چیز ها این به توجه یرم. ب درس جوایز این از اتفاقات، این از بنابر این

م برد.  پیش را ما ریاض جامعۀ که است

اهواز چمران شهید اه دانش ∗




