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میرزاخان مریم ریاض انداز چشم : سط اسرار مستند
کسیسری پاول جرج کارگردان:

∗ نظری عل محمد

خودنمایی فیلیمو فیلم پخش سامانه در فیلم که است چند وقت
ا، آمری ایران، در فیلم این نوشته ام. باال در را آن نام که م کند

زندگ روایت گر که مستند ی است. شده فیلم برداری کانادا و ایتالیا
ایاالت کشور ٢٠٢٠ سال محصول و میرزاخان مریم کارهای و
از نشان ١٠ از ٩/٢ (IMDb) کیفیت درجه داشتن است. متحده
قریب مطلب، این نگارش زمان تا و دارد فیلم باالی کیفیت سط
به همراه را بینندگان از درصد ٩٨ رضایت و شده دیده بار ٣٠٠٠ به
فیلم، نمایش صفحه انتهای در بینندگان یادداشت های است. داشته
این روح بر درورد فرستادن و بینندگان حد از بیش رضایت از نشان
و مرز این برای فیلدز جایزه گرفتن راستش است. برجسته ریاضیدان
مقایسه مردم برای فرهادی اصغر ار اس جایزه ی با بتوان شاید را بوم
همان شبیه شده، ریاض جامعه نصیب بابت این از که شادی و کرد
است. شده فرهادی فیلم برای سینما اصحاب نصیب که است شادی
و هم تمام ان صداپیش و گردیده پخش شده دوبله به صورت فیلم
جا ی فقط و نباشد کسر و کم چیزی تا برده اند ار ب را خویش غم
این است. اغماض قابل که شده گفته ترکیبات ترکیبیات، کلمه ی
آغاز م کند» تقدیم ریاض علوم تحقیقات «مؤسسه جمله ی با فیلم
است. Zala films محصول که م کند مشخص نوشته ای و م شود
پای در دختر تعدادی و م شود آغاز کار تهران فرزانگان مدرسه از

در مطلبی جور همه و هستند ریاض مطالب نوشتن حال در تخته
ساده معادله تا گرفته پترسون گراف از است، شده نوشته تخته پای
مطلب نوشتن حال در نفر دو . sin ٢x = ٢ sinx cosx مثلثات
نمادی شاید تخته شلوغ و دارد تفریح زنگ از نشان که هستند
سینوس توابع تیلور بسط های نوشتن مریم! نویس های چرک  از باشد
داشته را مطلب این تداع باید احتماال تخته پای در  کسینوس و
قرار بررس مورد اه دانش ریاض مسائل دبیرستان این در که باشد
م شود گفته مدرسه دانش   آموزان از ی توسط جمله ای م گیرد.
به دهد. نشان همه به را مسأله حل اشتیاق توانست میرزاخان که
پل سه و س که اصفهان از نماهایی و مواجهیم قط ی با باره ی
فکر این به شاید آدم و م شود چشم نواز است جهان نقش میدان و
از که توریست هایی اکثر اما است! اصفهان مریم، ر م که م کند
نقش میدان به هم و دیده اند را اصفهان هم کرده اند، دیدن ایران

تاریخ مجموعه بزرگترین میدان این هم هنوز و گذاشته اند پا جهان
مطلب این تداع اصفهان از تصاویر این انتخاب است. جهان دایر
مسجد درِ سر کاش های از نماهایی است. ایران مریم که دارد را

ریاض رجال عل دکتر صدای بعد و لطف اللّه شیخ مسجد و امام
جمالت هم و است اصفهان هم که کشورمان گرانقدر آماردان و

خبر خاک و آب این در هنر و ریاضیات پیوند از که م کند بیان را
م کند. توجیه بهتر و بیشتر را اصفهان شهر نماهای انتخاب م دهد،
معماری روی بزرگ روح آن گوش نواز و پرحرارت و گرم صدای بعد
این آن قدر است. اثر سازنده باالی هوش و دقت از نشان امام مسجد
ماندگار صداهای و دوبله بزرگان یاد ناخودآگاه آدم که دارد قدرت صدا
م گویم اغراق بی م کند. دور چندان نه و دور زمان های گویندگان
حل م گوید مریم باشد. صداپیش بزرگان از ی م توانست او
و است موسیق به کردن گوش مثل است، هنری کار ی مثل مسأله
قضایا توانسته مریم که م شود سطح به تبدیل مسجد از سقف بعد
که است زمان حاال کند. مطرح سط این روی را خود مطالب و

به کارگردان میرزاخان مریم ریاض بینش : سط م آید اسرار تیتراژ
م شود. داده نمایش بار اولین برای مریم تصویر . Georg Csisery

همه است، خویش مطالب ارائه ی و تدریس مشغول تخته پای در او
یادداشت هایی همانند است، شلوغ جا همه و شده نوشته تخته جای
است. کشیده و نوشته طویل و عریض کاغذهای روی خانه کف او که
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منتها م پردازد، مریم کارهای و زندگ به کارگردان به بعد اینجا از
م افتم: بلخ مولوی شعر این یاد من و ران دی زبان از

ران! دی زبان در آید گفته دلبران سرِ که باشد آن خوشتر
او م گوید: است، ان میشی اه دانش از جوان که رایت س آل
که م کند اضافه او است. برده را فیلدز جایزه که است زن اولین

بررس برای ریاضیدانان برای را مهم ابزارهای میرزاخان کارهای
نوشته های روی س آل جمالت است. داده قرار سطوح هندسه
بسیار که است مسائل یافتن ، ریاض «هدف م یابند: ادامه مریم
ارتباط ریاض مطالب از ر دی خیل با نوع به و مهم اند و الهام بخش

دارند.» بنیادین
هستند. جالب طویل و عریض کاغذ های این روی او نوشته های
غریب و عجیب جمالت اما شده نوشته انگلیس زبان به همه
ر: دی جایی در و «why?» م خورد: چشم به آن ها بین در
است: نوشته آن زیر جایی در «Done! you are lucky!»

هم جا ی و «نازنین!» فارس کلمه ی جایی و «volume n!....»

نشان انگلیس نوشته های بین در فارس کلمات نوشتن «محمد».
م دهد. خراش را روح جداره ی غربت، غم که دارد دلتنگ هایی از
چنین است، داشته را کشور از خارج در تحصیل تجربه که نگارنده برای
بسیار باشد، روس نوشته های بین در فارس کلمات که نوشته هایی
نیم دایره هایی تخته، پای که مریم تصویر سپس است. افتاده اتفاق
م شود: ظاهر تصاویر روی خودش صدای و است کشیده تودرتو
را نیم دایره ها دنباله و « … و کشیده ام تودرتو دایره چندتا من «خب
به مریم اران هم و ده ها دانش و گروه  رؤسای حاال م کند. تشریح
مریم با اری هم و زندگ از گوشه هایی کوتاه، صحبت های با ترتیب

بهشت رؤیا دکتر خانم به مطالب سهم بیشتر م کنند. تشریح را
مریم همراه ا آمری در هم و فرزانگان در هم که شده داده زواره
را فرزانگان مدرسه در محصلین پذیرش طریقه ابتدا او است. بوده
در مریم شدن اول و ریاض مسابقات از او خاطرات بعد و م گوید
سته ش و ۴٢ از ۴٢ نمره با بعد سال و ۴٢ از ۴٠ نمره با اول سال
۴٢ از ۴٢ من وگرنه بودند ساده سؤاالت که بزرگ نابغه این نفس

نکات هاروارد.» به مریم و رفتم MIT به «من م  گوید: نم شدم!
و مریم برای که دوره هایی مورد در شهشهان سیاوش دکتر که
شریف صنعت اه دانش قدرت از نشان شده، گذاشته الس هایش هم
م دهد اجازه که است ریاض دوره های از جدیدی نوع تعریف در
ذرانند. ب را ارشد دوره دروس بتوانند کارشناس دوره دانشجویان که
داشته چنین این بخشنامه هایی م تواند ایران در اه دانش کمتر

ریاض دوره های از جدیدی نوع تعریف در دستش این قدر و باشد

به سهم شریف، صنعت اه دانش در دوره ها این تعریف باشد. باز
اندی و بیست در ایران ریاض نوابغ پرورش و پیشرفت در سزایی
شریف صنعت ریاض گروه بزرگان توصیه نامه های و داشته اخیر سال
داشته مرزها آن سوی در ایران نوابغ پذیرش در سزایی به سهم
م شود داده  نمایش مریم برای شهشهان دکتر توصیه نامه است.
درباره ی و گرفتند تماس من با هاروارد از م گوید وفا کامران دکتر و
باره ی در و گرفتم تماس شهشهان دکتر با من و نمودند سؤال مریم
وفا دکتر که است معلوم کردم. استعالم توصیه نامه این از او اطمینان
نبوده آن قدر شریف صنعت اه دانش ریاض گروه با زمان آن ارتباطش
فرزان یاسمن دکتر خانم بشناسد. را مریم چون شخصیت بتواند که
م کند مطرح را نکات مریم الس های هم از و IPM مؤسسه از
نیوشا آقای ریاضیشان معلم از مریم ر دی الس هم دلیل کیا و
تدریس هم فرزانگان در همزمان نیوشا آقای چون و م کند صحبت
م کند. تعریف پسران برای مریم و رؤیا استعداد از است م کرده
م گوید او م داند. ران دی از بیشتر خیل را رؤیا و مریم سط او
م شد. ارائه متفاوت حل راه هشت یا شش مسأله ای برای گاه
بسیار مسائل او که م گوید مریم الس های هم از یزدان پرست مریم
بود دشوار مریم برای آن ها حل توضیح حت و م کرد حل را سخت
م رسد به نظر چنین نگارنده، نظر به و م کرد فکر سریع خیل او زیرا

م ماند. عقب فکر از زبان گویی که

بعدی نفر کشورمان برجسته ریاضیدان کرم زاده، عل امید دکتر
است معتقد او م گوید. مریم درباره ی و نشسته سالن در که است
او معلمانش و مادر و پدر حت و است بوده اعجوبه ی مریم که
زبان از المپیاد تیم به مریم شدن اضافه داستان نشناختند. دقیق را

صنعت اه دانش به او شدن وارد و خرد مؤسسه از حائری زاده خانم
مهم نکات از است، دبیرستان دوره ابتدای تازه او که حال در شریف
قبال که تورنتو اه دانش استاد رفیع، کسری دکتر است. توجه قابل و
مسأله ی بودم شریف در وقت م گوید: بوده، شریف اه دانش در
مطرح آن برای جالب حل راه ی مریم اما کنم، حل نم توانستم را
با کار از که است ری دی بزرگمرد محمودیان، عباداله دکتر کرد.

صنعت اه دانش به که است وقت مریم مقاله اولین که م گوید مریم
است. بوده محمودیان دکتر راهنمایی و تعلیم تحت و آمده شریف
کرم زاده دکتر م دهد. آدم به را غرور حس آنان مقاله ی نمایش

ریاض المپیاد تیم به که بودند دختران اولین مریم و رؤیا م گوید
ی به عنوان گرفت ۴٢ از ۴٢ که دوم طالی با مریم شدند. وارد

به شهشهان دکتر که است مهم نکات از این شد. مطرح سوپراستار
توسط ریاض جهان مسابقات طالی مدال گرفتن م کند. اشاره آن
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رشته به اقبال است شده باعث و بوده انگیزه بخش بسیار دختر ی
معتقد مطلب این نگارنده ی گذارد. تزاید به رو زمان آن در ریاض
ارائه ریاضیات تاریخ در تاریخ ن خط ش نوع ی مریم کار است
تئون دختر هیپاتیا، توسط میالدی پنجم قرن در که راه م کند.
شاید متعصب مسیحیان توسط او فجیع قتل و شد شروع ندران اس
در گاه گاه شد. فلسفه و ریاضیات از زنان جامعه تاریخ دوری باعث
اما بودیم، نوتر ام مثل ستارگان تک درخشش شاهد ٢٠ و ١٩ قرن
است. ریاضیات تاریخ در مریم تاریخ ن خط ش فیلدز جایزه گرفتن
با متضاد حرفه ی ریاض نم کردیم فکر «ما م گوید: رؤیا وقت
ری دی حرف هاروارد فیزی دپارتمان از وفا کامران اما است!» زنان
چیز هستند همسان مردان و زنان توانایی این که » م گوید: و دارد
در المپیاد تیم دانش آموزان بودن هم با از بازتابی این و نیست تازه ای
درصد ۵٠ از بیش که دارد اعتقاد تابش یحیی دکتر بود.» سال ها این
را شریف صنعت اه دانش ورودی های درصد ۴٠ و کشور دانشجویان
نکته مریم طالی مدال تأثیر من نظر به و م دهند یل  تش دختران
دکتر زبان از مریم وصف در پیاپی جمله های تک است. کار کلیدی
دکتر زبان از و کند بازی فوتبال پسران با شد حاضر او که شهشهان
داور است خواسته بوده کارشناس دانشجوی که موقع او از که رفیع
م شود. پخش فیلم ادامه در و باشد ارشد دانش جوی ی پرپوزال
انتشارات که م پردازد مریم و رؤیا مشترک کتاب به نقشینه دکتر
م خواهند که است کسان برای جام کتاب ی و کرده چاپ فاطم

کنند. شرکت ریاض المپیاد در

در سرعت به آن برف پاک کن که باران زیر در اتوبوس ادامه، در
به اتوبوس و م شود داده نمایش است چپ به راست از حرکت حال
مسابقات در شرکت کننده المپیاد تیم تصادف م شود. پرت دره طرف
دوستان از ی کیا، زبان از مریم فداکاری و زاگرس فن تنگ در اهواز
است رفته دنیا از کیا م کرده فکر مریم این که است. شنیدن مریم
سقوط از پس که است داشته انسان دوست و محبت و مهر آن قدر و
رفتن «برای م گوید: کیا است. م زده سر همه به دره، به اتوبوس
سپس م گذراندیم» ایتالیا تریست در را ماه ۵ ال ۴ باید ا آمری به
که مریم م گوید: و م دهد نشان را بندری شهر این زیبای تصاویر

ایت ح شد، مریم ماهه پن این در بود، میرزاخان ما برای زمان آن تا
دارد. الس هایش هم به مریم محبت و مهر و خون گرم از نشان که
همه تولد تاریخ او که م گوید فرزانگان در او الس های هم از ی
کتابی ی هر برای تولدشان روز و بود پرسیده را کالس بچه های
شادی و حرارت با اگو شی اه دانش از ان کاس ایزت م گرفت. هدیه
از خاطره ای و بود تودار او که م کند مطرح و م گوید سخن مریم از

مریم از تبری کارت تصویر همزمان و م آورد به زبان مریم آشپزی
دادن های هدیه ادامه تداع و م شود گذاشته نمایش به ایزت برای
دست آن از مریم که نیست چیزی اران هم و دوستان برای مریم
هاروارد اه دانش از ماکمولین کورتیس تصویر بار اولین برای بشوید.
و درم آید نمایش به مریم کار با مرتبط مطالب تدریس حال در
کالریچ ا اری م کند. مطرح را مریم با ارتباط و آشنایی خاطره او
مطالب شده ی ساده بیان او وظیفه که است ریاض روزنامه نگار ی
نم دانند ریاض که کسان برای که به گونه ای است مریم ریاض
برآمده این کار پس از خوب چقدر کالریچ ویم ب باید و باشد فهم قابل
است. خال ایران روزنامه نگاری در قطعاً شغل چنین جای است.
برای که انیمیشن هایی همزمان و شود م شروع کالریچ جمالت
از خیل م شود. گذاشته نمایش به  شده، طراح آن ساده بیان
یا توپ ی مثل داشت، ربط سطوح هندسه به میرزاخان کارهای
نمایش زمین کره م گویند. چنبره آن به ریاضیدانان که دونات
و م کند حرکت به شروع استوا خط روی سفیدی خط و م شود داده
صدای بعد و است شده رسم استوا خط یعن م رسد اولش بجای خط
به خط است ن مم باشد چنبره روی حرکت اگر که م آید کالریچ
شروع و نم رسد اول نقطه  به چنبره روی خط و نرسد شروع نقطه
نقطه ی به هیچ وقت است ن مم که صدا و زدن دور و ادامه به م کند
از که حرکت است، مریم زندگ تداع حرکت این نگردد. باز اول
م دهد ادامه کالریچ ایستاد. نخواهد باز هیچ وقت و شده آغاز ایران
باز است. سخت مریم نظریه کردن پیاده سوراخه، دو چنبره های برای
چنبره ها روی را مریم و خودش نظریات که م آید ماکمولین صدای
و کالریچ توسط ماژوالر فضای تعریف و تشریح م کند. مطرح
روی خوب بسیار رفیع کسری توسط آن رسم و هم زمان انیمشن های
که گفت مستی که م دهد توضیح وفا شده اند.کامران چفت هم
اثبات از خیل شاهد) (گمان ریاض فیزی مسائل برای مریم اثبات
مریم مقاالت م گوید واشنگتن اه دانش از آتریا است. بهتر مستی
مقاالت روی تصاویر شدند. چاپ باالیی سط بسیار ژورنال های در
ژورنال مخصوصاً و ریاض معتبر بسیار ژورنال سه و م روند مریم

است. تصویر زینت بخش مریم نام با ا آمری ریاض انجمن

او تدریس از ری دی تصاویر باز و م رسد به گوش باز مریم صدای
مسائل حل برای متفاوت سب های و متفاوتند «افراد تخته: پای در
زمان باید آورید بدست را خوبی ایده م خواهید اگر دارند. ریاض
م گوید حرارت و لبخند با باز ایزت کنید.» کردن فکر صرف را زیادی
است مان ی هم این م گفت م کرد برخورد مان ی به او وقت هر

چ اهل بلند قد پسر ی با او گوید م دلیل کیا کنم. حلش باید
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تصاویری و نگفت به ما زیادی چیز بود، دانشجو هم او که شد آشنا
پسری م شود. گذاشته نمایش به دریا کنار در بلند قد پسر این از
چشمان با بلند قد پسر این تصویر م شود میرزاخان مریم همسر که
فارغ التحصیل ٢٠٠۴ سال مریم م گوید او و م شود داده نمایش آبی
دختر ی بود، فروتن خیل او شدیم. آشنا هم با ٢٠٠٣ پاییز ما شد.
نشان مریم از تصویری و نم زد حرف کارش مورد در اصال بود، عادی
اصال اوایل م گوید یان است. گل بوییدن حال در که م شود داده
دکتری دانشجوی که م دانستم فقط است موفق این قدر نم دانستم
یان و مریم م کردم حس من که م دهد توضیح رؤیا است. هارواد در
توضیح مریم همسر واندوک جان یا یان هستند. خوشبخت هم با واقعاً
از باال از زیبایی تصاویر کارگردان رفت. پرینستون به او که م دهد
پرینستون م گوید گوینده و م گذارد به نمایش را پرینستون اه دانش
ما م گوید پیشرفته مطالعات مؤسسه ی از اسنارک پیتر . نیوجرس
متوجه فوراً و شدیم مطل دستاوردهایش و تز موضوع از پرینستون در
که م بینیم را یان تصویر دوباره یریم. ب به خدمت را او باید شدیم
هزینه با خوب خیل دکترای پست ی پوزیشن، ی او م گوید
پرینستون به گرفت تصمیم همین برای گرفت پرینستون از کامل
م کند: معرف چنین را مریم همسر نویس زیر تصویر و برود

ی از تصویری .Computer Science, Stanford University

صدای و م شود گذاشته نمایش به پرینستون اه دانش در ساختمان
س آل به مربوط صدا م شود معلوم بعد و م آید تصویر روی فردی
با س آل است. مریم بزرگ ار هم و اگو شی اه دانش استاد ین اس
و م دهد توضیح مریم درباره ی را مطالبش لبخند، و تأسف حالت ی
هم من و م خواند دکتری پست داشت دیدمش، که بار اولین م گوید
اول بودم. رفته آنجا به پیشرفته ام تحصیالت بخاطر میهمان عنوان به
م بردم. لذت او با زدن حرف از واقعاً من و بودیم خوب هم با خیل

بزرگ موفقیت های به ول بود جوان که این با و بود باهوش خیل او
فروتن این و نم گرفت را خودش اصال ول بود، کرده پیدا دست

هم کالس ها هم و اساتید هم است، عام و خاص زبان زد که است مریم
این فروتن از کشورمان جمهور رئیس حت و او اران هم هم و
است آدم مهربان ترین او م گوید س ال م گویند. بزرگ نابغه ی
تصمیم گرفتیم اگو شی آمد وقت م دهد: ادامه و دیده ام من که
عبور و سخت کوالک و بوران ی از تصویری و کنیم استخدامش
گذاشته به نمایش م کنند، حرکت کندی به که نقلیه وسایل مرور و
تاریخ در طوفان بزرگترین روز آن م گوید ین اس س آل و م شود
و بود، صفر زیر درجه ٢٠ حدود هوا دمای و بود داده رخ شهر آن
اسنارک برنم گردد. هیچ وقت ر دی م کردم فکر م گوید خنده با

پرینستون گرفت تصمیم وقت م دهد توضیح پرینستون اه دانش از
نکرد. قبول او ول کردیم، انتخابش ریاست مقام به ما کند ترک را
از زیبایی بسیار میدان گاه تصویر و رفت استانفورد به او دالیل به
درست S حرف قرمزی گل های با آن وسط در که استانفورد اه دانش
م شود گذاشته به نمایش باشد استانفورد نماد باید احتماال که شده
اگر آجری ساختمان های کالیفرنیا. استانفورد که م نویسد نوشته و
شریف اه دانش کنیم بلندتر را ساختمان ها قد و حذف را شیربان سقف
مشام به آن از قدمت و سنت بوی جورایی ی م شود، ری دی
نمایش به استانفورد اه دانش در مریم قدم زدن های از فیلم م رسد.
دوره، «ی م آیدکه: یان صدای و بزرگ کاله آن با م شود گذاشته
همین، برای داشت. بیشتری آزاد زمان و شد کم تدریسش حجم
پله های از مریم بود.» خوبی خیل دوران درکالیفرنیا بودنمان اولِ
م دهد، نشان را او پشت از دوربین و رود م باال ساختمان ی
خود صدای و زنگ سبز شلوار و پیراهن با مش پشت کوله ی
قسمت رضایت بخش ترین »: که پله از رفتن باال تصاویر روی مریم
کالس از بیرون در دانشجویان با کردن بحث از که من برای تدریس
است.» کالس طول در کردن بحث از بهتر خیل م گیرد منشاء
کارش به دفتر تا م کند همراه را مریم پشت، از راهرویی در تصویر
درج نامش کارش دفتر روی دارد. را 382A شماره اتاقش برسد،
در عادی روزهای ما م گوید که م آید فردی صدای و است شده

ی تابلو روی و م زدیم حرف م دیدیم، را ر همدی کارش دفتر
ان میشی اه دانش از رایت س ال جمالت این م نوشتیم. چیزهایی
شده آغاز او با فیلم این در مریم درباره شده گفته  مطالب که است
بعد آن هم رفته اند، او سراغ به کارگردان و دوربین دوباره اینک و بود
خارج در دانشجویان با صحبت و کار درباره ی مریم که جمالت از
دانشجویان از باید رایت م دهد نشان این م کند، مطرح کالس از
اه دانش از مریم دانشجویان از سپیر جنیا بنام دختری باشد. مریم
دیدنش به روز ی است یادم که م گوید او درباره ی و است بینگامتن
و پاشید هم از چیز همه کرد، نابود مرا حل راه تمام زد او و رفتم
و ندارد ال اش گفت او و کردید رد را این ها همه ی چرا گفتم او به
متوجه من م گوید او آخر دست و زدیم حرف موردش در نشستیم
مریم صدای باز و کنم تمرکز ری دی نکته ی روی باید که شدم
روی لبخند دارد. دست در مش خودکار که منزل در عکس روی
به چشم اصفهان میناکاری های او بغل در میزی روی و است لبانش
عالقه بوم و مرز این هنر و به وطن چقدر او م دهد نشان  که م خورد
ریاضیدانان با که است لذت بخش «خیل م گوید: او است. داشته
تمام با الزاماً خوش بین ترند، چیز همه به نسبت آن ها کنم، کار جوان
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دارند زیادی تمایل و روشنفکر ترند پس و نیستند آشنا فن الت مش
حال در مریم از متعددی تصاویر کنند.» امتحان را تازه راه های که
مریم صدای با است گرفته را آن ها یان احتماال که مسأله حل و فکر
کار قسمت بهترین ش «بدون م گوید: رایت م کند. همراه
ما برای را ایده هایش بتواند او و کنیم پیدا را ی بتوانیم که است این
بعد و بشویم یر غافل و خوشحال ایده هایش بخاطر ما و کند تعریف
من برای او واقعاً کنیم، تعریف برایش را خودمان ایده های کنیم سع
شش ی که مریم از ری دی فیلم بود.» استانفورد ویژگ بهترین
فیلم نویس زیر و م آید ادامه در است کرده رسم تخته پای ضلع
٢٠١٢ مارس ٢۶ در که م دهد نشان را پیشرفته مطالعات انیستیتوی
توضیح را مطلب که به فارس مریم صدای و است شده فیلم برداری
اضالع از ی به ضلع شش درون نقطه ای از خط ی و م دهد
رسم ضل و کنید) تجسم را ضلع شش بیلیارد (میز کرده رسم آن
برخورد ضلع شش ضل به باشد بیلیارد توپ حرکت باید که شده
این خب که مریم صدای و گردیده منعکس زاویه همان با و کرده
شش ر دی اضالع که بیلیارد توپ حرکت و برابرند هم با زاویه دو
و برخورد زاویه ی تساوی از مریم باز و م کند ط پیاپی را ضلع
م گوید که م آید رؤیا تصویر و صدا م گوید. انعکاس زاویه ی
هیجان زده خیل باره ی به م داد توضیح را چیزی ی داشت وقت
م زند. حرف دارد چیزی چه درباره ی م رفت یادش کال و م شد
وسط از همزمان و م گفت آن از و ر دی موضوع ی سراغ م رفت
در مریم که م شود داده نمایش بزرگ سیاه تخته رؤیا، صحبت های
با هیجان زده او و شده پر جمعیت از باز را جا همه و است تدریس حال
مطالب است. نکات توضیح حال در دست، در چای یا قهوه از لیوان
در مریم کالس که م دهد نشان زیرنویس و ارگودی نظریه درباره
و حرارت با بسیار باز ان  کاس است. ٢٠١۴ سال در هاروارد اه دانش

ی توضیح حال در مریم که وقت م گوید: وصف ناشدن شوری
چشمان در م توانستیم ما و م داد تکان زیاد را دستانش بود، مطلب

اه دانش از دوزیر بنجامین ببینیم. را خاص درخشش ی آبی اش
به نسبت هندس نگاه ی مریم که م دهد توضیح بروک استون
عریض کاغذ های روی خانه در را مریم باز فیلم، و داشت چیز همه
نشان را مریم یادداشت های و کاغذها یان م دهد. نشان طویل و
معموال و بود خریده را بزرگ خیل «کاغذ های م گوید: و م دهد
در مریم از عکس صحنه پشت در م کرد.» کار آن ها با زمین روی
نشان را مریم نوشته های هیجان با او م شود. دیده نقاش ی کنار
روابط این است معتقد یان اما دارند، خاص پیچیدگ که م دهد
دارند سوراخ که بینید م را سطح است. نقطه دو بین فاصله و
پیچیدگ های نم دهد. نشان را مطلب پیچیدگ های کل این و
داده نشان مریم از که ری دی تصاویر بوده است. مریم مغز در اصل
روی سر در کاله با و م کند حرکت او است. استانفورد در م شود
م شود. مسأله  حل و فکر به مشغول دوباره و م نشیند ت نیم ی
دستاورد هایش بزرگترین از ی م گوید که م آید ماکمولین صدای
این او بود. (Rahner) رهنر مسأله حل شد فیلدز جایزه باعث که
داد. انجام محمدی و ین اس بنام های ر دی ریاضیدان دو با را کار
و م آید کالریچ تصویر و صدا باز و م شود تمام ماکمولین تصویر
را توپ حرکت که شده ساخته انیمیشن های روی او توضیحات سپس
کنار آینه وار را آن ها که نامتعارف و مستطیل غیر بیلیارد میز های روی
مستقیم خط ی بصورت را توپ حرکت بتوانند تا م دهند قرار هم
شده داده قرار کنار هم بیلیارد میز های کردن لوله سپس و دهند نشان
چنبره که به صورت لوله شده سط این روی توپ حرکت داده نشان و
بقیه م آید حیفم راستش است. فیلم جالب بسیار نکات از م آید، در
٣٧ حدود من ببینید خودتان را فیلم بقیه کنم. تعریف برایتان را فیلم

کردم. تعریف برایتان را دقیقه ۵٧ این از دقیقه
حق یا

اراک اه دانش ∗


