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مهندسی دانشکدۀ

دربارۀ را دانسته هایم اینجا در من است. دیگر دانشکده های شبیه کم و بیش دانشکده هر تشکیالت

می دهم. شرح مهندسی دانشکده

نفر چهار است. عضو ۱۱ از متشکل که دارد عهده به آن اجرایی شورای را دانشکده امور ادارۀ

هر (که می کنند انتخاب کشور حرفه ای مهندسان را دیگر نفر چهار و علمی هیئت را اعضا این از

می شوند انتخاب دانشجویان رأی با دیگر عضو دو است)؛ دانشکده این فارغ التحصیل قاعدتاً یک

می کنند انتخاب رئیس یک نفر ده این سپس مهندس اند). معموال نیستند، دانشجو خودشان (ولی

حاصل خأل تا می شود انجام تکمیلی گزینش یک باشند، برگزیده را خودشان از یکی اتفاقاً ‑ اگر

کسب و در موفق مهندس یک نصیب معموال و است بزرگی افتخار دانشکده ریاست شود. برطرف

به خصوص (و مهم اقدامات همۀ می کند. اداره را دانشکده است آن رئیس او که شورایی می شود.  کار

برای دستیاری پست یک بودم آنجا من که زمانی مثال: می دهد. انجام شورا این را انتصابها) همۀ

خوسه ریاضیات، انستیتوی اوروگوئه، در ریاضیات پژوهش و تدریس مونته ویدئو، هالموس، کلیدی: کلمات و عبارات
ماسرا
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دربارۀ اظهارنظر حق مطلقاً نبود، شورا عضو چون الگوئاردیا شد. خالی ریاضی درسهای از یکی

دانشجویی ویله گاس۱، بین باید انتخاب نداشت. شود، انتخاب رقیب کاندیدای دو از کدام یک اینکه

شایستگی هیچ بدون دبیرستان دبیر یک پتراکا۳ و ریاضیات۲ انستیتوی پاره وقت عضو و ساعی

شد. داده او به پتراکا ارشدیت خاطر به شغل این می گرفت. صورت علمی،

شاغل مهندسان از همگی تقریباً شورا) در علمی هیئت نمایندگان به خصوص (و استادان چون

سرمایۀ دانشکده در (عضویت می آوردند دست به دانشگاه بیرون از را درآمدشان بیشتر چون و بودند

آنجا در دانشگاهی صنفی روحیۀ هیچ تقریباً بود)، بیرون] در کارشان و کسب [برای بزرگی اقتصادی

‑ سرِ نداشت استادان حقوق افزایش به توجهی کمترین شورا اعضای از هیچ یک مثال نداشت. وجود

یا بشود اضافه ماه در درصد ده یا پنج کالسهایشان بابت آنها حق الزحمۀ که نمی دادند اهمیت سوزنی

نشود.

دانشکده امور به راجع تصمیم گیری در دانشکده) تاریخ طول در شوراها (همۀ شورا عضو مهندسان

باشد، مواجه مهندس کمبود با کشور اگر هستند. و بوده مهندسی کار بازار نوسانات تأثیر تحت بسیار

مهندسی کار برای تقاضا اگر دارند. اصرار مدرک تولید به بخشیدن سرعت و درسها آسان گیری بر

بنابراین و نیست کادمیک آ شخص یک دانشکده رئیس چون می کنند. سخت را شرایط باشد، کم

تأثیر آنها از نه و است پیشینیان کارهای از گاه آ نه و ندارد دانشگاه روند تداوم به نسبت حساسیتی

سال چهار رئیس مسئولیت دورۀ دارد. وجود درسی برنامۀ در جالبی تناوبی تقریباً حالت می پذیرد،

سال در می کند. تنظیم نو از را درسی برنامۀ جدید رئیس یک بار سال چهار هر بنابراین و است

به متوالی رؤسای بازگشت چهار بار شاهد آن از قبل بیست سالِ طی که می گفت الگوئاردیا ،۱۹۵۱

است. بوده قبلی برنامه های

می کنند. اعمال امتحانات ‑ ‑ مثال معمول روندهای از بعضی بر سفت و سختی کنترل دانشجویان

رئیس دفتر به آنها کامل جواب با را امتحانی سؤالهای باید امتحان برگزاری از پیش درس هر استاد

«مطالبش بوده، سخت خیلی امتحان که برسند نتیجه این به بعداً دانشجویان اگر دهد. تحویل دانشکده

احضار به که کنند شکایت شورا به دارند حق بوده، نامنصفانه دیگری دلیل هر به یا نبوده»، کتاب توی

می افتد. اتفاق بسیار ماجرا این می شود. منجر استاد آن سرزنش و

تدریس نظام که گفتم الگوئاردیا به وقتی نیست. مرسوم عمال استادان بین درسها چرخش

مهندسی] دانشکدۀ [در هندسه مدرس مثال خورد. غبطه و کرد تعجب است، چگونه شیکاگو در
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ریاضیات از دیگری هیچ چیز و بود آموخته دانشجویی دورۀ در را درس این خودش که بود دانشجویی

را کار این نمی توانست بدهد، درس هندسه تنوع برای داشت دوست الگوئاردیا اینکه با نمی دانست.

به آنالیز (ضمناً کند تدریس آنالیز می توانست نه و می خواست نه آن دائمی تعیین شدۀ مدرس بکند.

بود.) پیشرفته انتگرال و دیفرانسیل حساب معنی

یا روزه (سه کوتاه مدتی مرخصی به بخواهید مثال اگر است. پردردسر بسیار اداری تشریفات

شما ولی بدهد. را کار این اجازۀ دارد حق الگوئاردیا) من، مورد (در شما بخش مدیر بروید، کمتر)

حساب شما مرخصی جزو و ثبت را آن آنها و بدهید گزارش مرکزی مدیریت به را مورد این باید

به رسمی درخواست ارائۀ کنید، ترک را کار محل روز ۳۰ و ۴ بین مدتی به بخواهید اگر می کنند.

مرخصی صورت به دارد احتمال شود، پذیرفته شما تقاضای اگر حتی ولی است الزم دانشکده رئیس

بیشتر ۳۰ از بروید مرخصی به دارید دوست که روزهایی تعداد اگر شود. گرفته نظر در حقوق بدون

طور به حقوق بدون وضعیتِ و کند رسیدگی آن به و دهد جلسه تشکیل اجرایی شورای باید باشد

کاری روز ۲۰ (نه است سال در روز ۲۰ دقیقاً استحقاقی مرخصی میزان می یابد. قطعیت قانونی

کنید. استفاده آن از باشد رئیس تأیید مورد که زمانی در می توانید که روی هم) روز ۲۰ بلکه

هیچ عمال بودم آنجا من که زمانی چون نکردم. روشن را آن که هست مورد این در نکته ای

نکته ولی برسد. نظر به تعارض آمیز است ممکن مرخصی از صحبت نداشت، وجود تما م وقتی استاد

دپارتمانها[ی شبیه بسیار که دارد وجود انستیتو تعدادی مهندسی دانشکدۀ داخل در که است این

یک شبیه بیشتر بلکه ندارد دانشکده آموزشی برنامۀ به ربطی انستیتوها این کار هستند. پژوهشی]

وی بود. آن عضو الگوئاریا و داشت وجود ریاضیات زمینۀ در انستیتویی مثال است. پژوهشی برنامۀ

در که می داد ترتیبی باید او و بودند هم از جدا کار دو این می داد. درس مهندسی ریاضیات همچنین

مهندسی کالسهای می کرد، کار انستیتو در ظهرها از بعد مثال اگر بپردازد. آنها به متفاوت زمانهای

نه است انستیتو به مربوط مرخصیها دربارۀ من صحبت برعکس. و می شد برگزار صبحها باید او

دانشکده.

ریاضیات انستیتوی

اطالق مهندسی دانشکدۀ ریاضی پژوهش شاخۀ به آمار۱ و ریاضیات انستیتوی طمطراق پر عنوان

در مهندسی دانشکدۀ الگوئاردیاست. بنیانگذارش بزرگ دستاورد شاخه این وجود صرفِ می شود.

1Instituto de Mathematica y Estadistica



باشم/هالموس ریاضیدان دارم دوست ۱۸۰

مهندسان که را متعارفی درسهای که داشت ریاضیات استاد سه ‑ فقط نداشت ریاضی بخش هیچ آغاز

و پروراند ذهن در را انستیتو تأسیس ایدۀ الگوئاردیا می دادند. ارائه می کردند، نیاز احساس آنها به

کاغذ روی سال ده تقریباً انستیتو آورد. وجود به کاغذ ‑ روی ‑ دست کم دستوری صورت به را آن

و نمی یافت تخصیص آن به دانشکده بودجۀ از سهمی هیچ نداشت، وجود چیزی هیچ رسماً ماند.

جوانان به ریاضیات قدری می کردند سعی ماسرا و الگوئاردیا که بود معنی این به کال آن وجود درواقع

پشیزی ماسرا نه و الگوئاردیا نه کردند. کتاب تعدادی گردآوری به شروع و بیاموزند آینده دار و مستعد

بقیه و مهندسی دانشکدۀ استاد عنوان به را حقوقشان از نیمی نمی کردند. دریافت زحماتشان بابت

رایگان و افتخاری صورت به انستیتو به خدماتشان و می گرفتند علوم دانشکده استاد مقام در را

به را انستیتو که کرد قانع را مهندسی دانشکدۀ شورای الگوئاردیا ،۱۹۴۰ دهۀ اواخر در باالخره بود.

دهند. اختصاص آن به بودجه در ردیفی و بشناسند رسمیت

که است مدیر کار دفتر آنها از یکی است. اتاق هفت شش از مرکب انستیتو کار، فضای لحاظ از

سالی (برای بودجه برنامه ریزی و تأخیر افتاده) به گزارشها(ی نوشتن مشغول دائماً الگوئاردیا آنجا در

ریاضی کار به آن در که داشت اختصاص ماسرا به دیگری اتاق بود. می گذشت) آن آغاز از ماه دو که

کمتر قهوه خوری) و استراحت وقت در (حتی و می پرداخت تعیین شده، زمانی جدول دقیق رعایت با

می زد. حرف سیاست دربارۀ کسی هر از

کسی نشنیدم هیچ وقت بودم آنجا در من که ماهی ۹ (در بود [خانم] سینیوریتا آنِ از سوم اتاق

مسئول که سیبیلو جوان دو داشت، تعلق محاسبه گران به چهارم اتاق و بزند)، صدا نامش به را منشی

به خاطر را آنجا محاسبه گران از یکی من ورود از پس کوتاهی مدت بودند. رومیزی ماشین حسابهای

بعد ماه شش تا دولتی سمت هیچ نبود ممکن هزینه ها در صرفه جویی برای چون کرد. ترک بهتری شغل

جوانی روئیبال۱، داشت: وجود محاسبه گر یک فقط آنجا در اقامتم بیشتر در شود. پر شدن خالی از

ریاضیات به نسبت کنجکاوی قدری که مهندسی دانشجوی یک بچگانه، صورت با خوش برخورد

شغلی چنین جستجوی در که بود طبیعی بود، کرده پیدا پاره وقت شغل یک به نیاز زمانی که داشت.

ولی می رفت شمار به نوپا مهندس‑ریاضیدانِ یک برای مناسبی شغل محاسبه گری برآید. انستیتو در

به همیشه او حتی (ولی می کرد حکایت بارها الگوئاردیا نداشت. وجود محاسبه برای چیزی متأسفانه

انستیتوهای از یکی برای محاسباتی کار یک محاسبه گرها زمانی که می کرد) اشاره خاص مورد یک

را محاسبه آن نتایج هم انستیتو آن متأسفانه داده اند. انجام داشته، کار و سر کاربردها با که دیگر
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بود نیامده پیش کاری هرگز افتخار، کوتاه درخشش آن به جز بود؛ آورده دست به ساده ای آزمایش با

در بازیابی۱ نشانه های نوشتن کتابخانه، کارتهای کردن پر به روئیبال دهند. انجام محاسبه گرها که

این برای او می پرداخت. تایپ کردن در او به کمک بود، زیاد خیلی سینیوریتا کار وقتی و کتابها،

می آمد. حساب به شغل نوع یک هم این به هر حال ولی بود نیامده انستیتو به کارها

در عین حال، که داشت قرار انستیتو کتابخانۀ کنارش در و بود من کار دفتر هم اتاقها از یکی

توجه با می کردند. استفاده کار اتاق عنوان به آنجا از (دانشجویان) انستیتو دون پایۀ اعضای از بعضی

حدی همان در نیست، مطلوبی حد در کتابخانه اش که نبود تعجب آور انستیتو کم پولی و جوانی به

ریاضی کالسیک کتابهای از بعضی انستیتو، تأسیس از قبل حتی داشت. تعجب جای بود که هم

دانشکدۀ کتابخانۀ در جورنال) آمریکن و ،لیوویل کرله (مانند قدیمی معتبر مجله های از چند تا و

طور به بود شده خریداری آنها اشتراک که مدرنی مجله های و جدیدتر کتابهای داشت. وجود مهندسی

پوشانده را بزرگ دیوار یک سراسر انستیتو کتابخانۀ در کتاب قفسه های می رسید. انستیتو به مستقیم

و پرینستون سری ، AⅯS سمینار کتابهای بورباکی، بودند. کرده پر را قفسه ها نصف تقریباً کتابها و

مجله های بود. آنجا در می شود، دیده ریاضی شخصی کتابخانۀ یک در غالباً که عنوانهایی به  طور کلی

یا آرشیو هیچ داشت. جدی کمبودهای کتابخانه ولی می رسید آنجا به منظم طور به آمریکایی مشهور

تازه نشریات (از جورنال پاسیفیک نام و نداشت وجود آنجا در مجله ها پیشین شماره های از فایلی

کردم، مطرح من وقتی تا را قدیمی) (خیلی فیزیکس اند مت آو جورنال و زمان) آن در تأسیس

بود. غیر ممکن آنجا در کتابشناختی جدی تحقیق بود. نشنیده کسی

انستیتو افراد

شامل عده این نفرند. ۱۱ دیدم یک بار از بیش انستیتو در اقامتم مدت در را آنها که افرادی کل

می آمدند، گهگاه که متشخصی یک روزۀ میهمانان نیست: اینها شامل ولی هست دانشجویان و استادان

که فروشنده ای منشی، می کردند، استفاده مطالعه محل عنوان به کتابخانه از که مهندسی دانشجویان

و می فروخت ما به قهوه خوری وقت برای گرد نان و بیسکویت و می آمد دوش بر سبدی با روز هر

از را آنها الگوئاردیا که بودند نفر ۱۱ این جزو دانشجو سه می زد. واکس را اتاقها کف که کارگری

پژوهانه پول اندکی مقدار بود شده موفق که ‑ یک بار بود یافته کیفی سطح پایین ترین در افرادی میان

کسی خواه کرد می توزیع افرادی بین بورس] عنوان [به را آن بایستی آورد دست به بودجه محل از
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نداشت. یا داشت را استحقاقش می کرد دریافت را آن که

فرهنگ با و باهوش خوش مشرب، اشخاصی بودند، نفر ۱۱ این جزو هم اینفانتوتسی۱ و فورتسا

متحده ایاالت در بودند). نگذاشته قدم راه این در هم هیچ گاه (و نبودند پژوهشگر ریاضیدانِ ولی

که غیرعادی اضافی ویژگی این با باشند، دو ساله کالجهای در برجسته ای مدرسان می توانستند آنها

دربارۀ جزئی تحقیقاتی می کردند سعی حتی گهگاه و نکرده متوقف کامال هیچ گاه را ریاضیات مطالعۀ

آنها در که توپولوژیک فضاهایی یا می کنند صدق عجیب اتحاد یک در که حلقه هایی قبیل از چیزهایی

سه روز یک بود. امیدوار همیشه آماتوری فورتسا دهند. انجام است چگال تک عضوی مجموعۀ یک

هندسه دربارۀ هیلبرت کتاب اول صفحۀ سه بعد روز اعداد، نظریۀ دربارۀ هاسه۲ کتاب اول صفحۀ

می خواند. را حقیقی متغیرهای دربارۀ هابسون۳ کتاب اول صفحۀ سه آن از بعد روز و

اسپانیایی) تلفظ در (چونس۵ جونز۴ آلفردو دیگر، نفر دو کردم. یاد را تن ۱۱ از تن ۵ اینجا تا

البته بود. حرفه ای نوع از کم خیلی و دوستانه عمدتاً آنها با من روابط که بودند ویله گاس سسارئو۶ و

به منحصر تقریباً او با حرفه ای ام روابط ولی می دانستم خودم دوست را او قطعاً که بود هم الگوئاردیا

بود. اجرائی مسائل

هم ماسرا هستند. شفر و لومر، ماسرا، می کنم، ذکر که افرادی اهمیت ترین، کم نه البته و آخرین

لومر بود. احترام مورد و سرشناس ریاضیدانی قبل از او ،(۱۹۵۱ سال در ساله ۳۵) است من سن

بودند. مستعد و بلندپرواز دانشجویانی و جوان تر سال ۱۵ حدود در شفر و

۱۹۶۰ ماسرا، خوسه

و می شد جوگندمی داشت که تیره کوتاه موی متوسط، از کوتاه تر قد با چهارشانه بود مردی ماسرا

نمی کرد پنهان هیچ وجه به هر چند بود. صمیمانه و گرم من با رابطه اش خونسردانه. تقریباً و آرام رفتار
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جدا حرفه ای اش زندگی از به دقت را سیاسی اش زندگی است، محلی کمونیست حزب فعال عضو که

بعد از ظهر ۶:۳۰ تا ۱:۳۰ از زمستان در (که انستیتو کار رسمی ساعات در روز هر را او می داشت. نگه

سیستم مبتکرانۀ (طراحی می گذراند. کارش دفتر در را اوقاتش افراد اغلبِ از بیش او می دیدم. بود)

همان مشغول می رسید نظر به و دید) را دیگر اتاقهای همۀ می شد اتاقی هر از که بود به نحوی پنجره ها

درمورد او می کردیم. صحبت هوا دربارۀ چای خوری هنگام در می کنند. ریاضیدانان که است کاری

مسئلۀ به مرا عالقۀ می کوشید و می زد حرف هیلبرت فضای دربارۀ گذشته اش سال درس محتوای

ما بقیۀ که سؤاالتی به اوقات بسیاری کند. جلب دیفرانسیل معادالت زمینۀ در جاری اش پژوهشی

کند فکر آنها دربارۀ اتاقش در تا می شد محو نظر از ساعت دو یکی می شد، عالقه مند می کردیم هم از

مطرح مجله های طوالنی؛ مقاله های می کرد، تایپ را خودش مقاله های برمی گشت. جوابها با بعد و

به مربوط مباحث در مطالعاتشان در را دانشجو چند و می کرد برگزار سمینارهایی می خواند، را روز

می کرد. هدایت سمینار

اثر انستیتو در روزمره اش زندگی بر غیرمستقیم طور به دست کم ماسرا ایدئولوژی همه، این با

اتحاد در سیاسی کنگرۀ یک در شرکت برای مرخصی ماه یک  تقاضای ایدئولوژی به خاطر می گذاشت.

می بایست الگوئاردیا شد. ارائه ترم میانۀ در نامناسبی زمان در درخواست این کرد. شوروی جماهیر

کارهای به ماسرا کمک بدون بود مجبور و بگیرد به عهده را ماسرا کالسهای مسئولیت که بیابد را کسی

به عمومی انظار در مرخصی چنین یک که بود این قضیه جنبۀ بدترین کند. رسیدگی مدیریتی شاقِ

اندازۀ به اوروگوئه در کمونیستها هرچند می شد. تلقی انستیتو در آتشه دو کمونیست یک وجود معنی

مقامات نظر در به خصوص نبودند، هم محبوب چندان نبودند، نفرت و ترس مورد متحده ایاالت

دانشگاهیان [برای عطایا و مواهب همۀ منبع که آموزش وزارت مقامات قبیل (از باال سطح سیاسی

نظر در همین طور و نبودند محبوب هم متحده ایاالت سفارت نزد در البته و بود)؛ پژوهشگران] و

از الگوئاردیا می کردند. کمک پژوهشگران معاش به که شمالی آمریکای منابع سایر و راکفلر بنیاد

نبود. خوشنود قضیه این

آنجا در (که گذرانده فرانسه در را مقدماتی تحصیالت از بخشی شده، متولد آلمان در لومر۱ گونتر

یافتند) هیتلر دست از فرار برای والدینش که دائمی (پناهگاه اوروگوئه در و می شده) نامیده لومر گی۲

هم را اسپانیایی و می زد حرف کشور دو آن اهالی مانند را فرانسه و آلمانی است. رفته  دانشگاه به

و پرنشاط و سرزنده صورت، پهنای به خنده هایی عقابی، بینی با است قدی کوتاه مرد همین طور.
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به طوری که بود نوسان در چاق تقریباً و معمولی حالت دو بین تنه اش اندازۀ جوش. و جنب در همواره

داشت. نیاز الغر حالت برای یکی و چاق حالت برای یکی لباس، و رخت کامل کمد دو به

بود. آشکار بود‑ جوانی دانشجوی وقتی ‑ حتی نیز او ریاضی نگرشهای در لومر مثبت اندیشی

آن می کرد] [فکر آن بر عالوه و بود دنیا در موجود مسئلۀ مهم ترین زمان، آن در او عالقۀ مورد چیزِ

که است مانده باقی جزئی نکتۀ این فقط ‑ ببینید: است کرده حل تقریباً خب، است. کرده حل را

که طوری به دارد وجود فضا در رویه ای آیا مهم، تعمیم و . ؟ . . چنان که دارد وجود صفحه در خمی آیا

فکر بود. لی مور۱ رابرت معنوی تبارِ از باشد) گاه آ خودش آنکه (بدون دیدم را او که وقتی .؟ . .

پنجره آن دهم. نشان او به ریاضیات دنیای بقیۀ به رو پنجره ای که است این کارهایم از یکی کردم

همۀ و کرد ‑ بحث کرد، مقاومت بست، را چشمانش ‑ او کردم بحث کردم، اشاره آن به گشودم، را

واقعاً من که نیست روشن اصال که بود مستعد و پرانرژی آنقدر او یافت. پایان خوبی به ماجرا این

ریاضیدان کرده ام او برای من که کاری هر از صرف نظر او که مطمئنم باشم. بوده برایش فایده ای منشأ

می شد.

کرده، زندگی فرانسه در مدتی شده، متولد اتریش در دارد: مشابهی داستان هم شفر۲ خوئان

محاوره، زبان به کامل تسلط با سریع خیلی را انگلیسی و ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسه، آلمانی،

وقتی بود. تیزفهم و باهوش خارق العاده ای طور  به دانشجویی زمان در حتی او می زند. حرف

عباراتی با دادن جواب به شروع و می یافت در سؤال طرح راه نیمۀ در را آن می کردم، مطرح سؤالی

می کرد. اسپانیایی زبان به بریده بریده

به متوالی تقریبهای با و می کرد تصحیح را آنها می شد، مرتکب زیادی کوچک اشتباهات لومر

اشتباه آمیزش حرف بیان راه نیمۀ در که داشت چاالکی ذهن چنان شفر می شد. نزدیک درست مسیر

می کرد. تصحیح را آنها می گوید، چه که بودم سردرگم هنوز من در حالی که و می برد پی اشتباهاتش به

‑ هر بود گول زننده شفر مطالب بود. آشفته جزئیات در ولی داشت منظمی کلی ساختار لومر مطالب

باشد. نامفهوم بود ممکن اجزاء آن پرابهت تودۀ ولی می نمود بی نقص و شفاف برف بلور مانند آن جزء

الگوئاردیا بعد: اما می رسد. ذهنم به نفر ۱۱ آن دربارۀ ۱۹۵۱ سال به بازگشت با آنچه بود این

مبتنی نظام یک از اوروگوئه حکومت که زمانی و شد پارلمان کمونیست عضو ماسرا است. مرده

به شد، تبدیل سرکوبگر افراطی راستگرای رژیم یک به سویس سبک به جمهوری ریاست شورای بر

و است، برزیل در محترمی جبردان جونز ماند. زندان در سال هشت و شد شکنجه و افتاد زندان
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و می کند کار هاردی۱ فضاهای روی سخت بلژیک در لومر کانادا. در محترمی آماردان گاس ویله

دانشگاه در دیفرانسیل معادالت زمینۀ در زیادی تحقیقات ماسرا) تأثیر تحت حدی تا (هنوز شفر

الگوئاردیا از قبل همان طور که است، مرده اوروگوئه در ریاضیات حاال است. داده انجام پیتسبورگ

سربرآورد. دوباره آینده در روزی شاید بود.

مونته ویدئو در تدریس

در ساعت پنج کاری روزِ هر در می بایست ما می کرد. تغییر فصل برحسب انستیتو در کار ساعات

۱۲:۳۰ تا صبح ۷:۳۰ از و زمستان در بعد از ظهر ۶:۳۰ تا ۱:۳۰ ساعت از باشیم: داشته حضور آنجا

بعد از ظهرهای در هوا چون که بود نظریه این براساس تابستانی زمان بندی تابستان. در بعدازظهر

گیری نتیجه و فرض این داد. انجام صبح در را روزانه کار باید است، حاره ای و گرم بسیار تابستان

غلط اند. هردو

نیویورک یا شیکاگو گرمی به هرگز نیست، حاره ای و گرم خیلی است، گرم هرچند تابستان در هوا

اوضاع هم آن از بعد (و می کرد غیرممکن زمان آن در را صبح در کار هم کشور اقتصادی نظام نیست.

می داشت. شغل دو باید کسی هر تقریباً آبرومندانه نسبتاً زندگی یک تأمین برای بهتر). نه شده بدتر

می دهد انجام شب در را استادی اش کار که است مهندسی مهندسی، دانشکدۀ استاد هر که گفتم قبال

معدود استثناهایی با و است صادق کشاورزی و معماری و پزشکی استادان دربارۀ موضوع همین و

خارج در آنها هست. نیز اقتصاد و التین، اخترشناسی، فلسفه، ریاضیات، استادان به تعمیم قابل

هم دانشگاه بیرون دنیای در باشند. بیمه کارشناس یا روزنامه نگار است ممکن اداری ساعات از

اینکه برعکس. و است بعد از ظهر در رستوران پیشخدمت صبح، اتوبوس رانندۀ است. همین طور

کمتری خستگی و بیشتر کارایی است ممکن کنند معاوضه هم با را خود کار از نیمی نفر دو این اگر

دانشجویان تعداد دانشگاه داخل در شود. اندیشیده آن دربارۀ باید که است موضوعی باشند داشته

زمستان، در چه و تابستان در چه باشد. میسر روز نصف در آنان همۀ آموزش که است آن از بیش

می شوند. برگزار بعدازظهر کالسهای هم و صبح کالسهای  هم

و بانکها قبیل (از مهم مؤسسات از بسیاری شود، محقق ملی «شیزوفرنی» این اینکه برای

صبح ۸ از و زمستان در بعدازظهر ۶ تا ۲ ساعت از هستند: دایر روز از نیمی فقط دولتی) ادارات

می دهد، انجام صبح را گارسونی کار و بعد از ظهر را رانندگی کار صبح رانندۀ تابستان. در ظهر ۱۲ تا
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می شوند. منتقل صبح به بعدازظهر کالسهای و بعدازظهر به دانشگاه صبح کالسهای

تقریباً وقت این گذران نحوۀ ولی می داشتم حضور انستیتو در روز در ساعت پنج بایستی من

اسپانیایی) (به درسهایم برای را اسپانیایی) (به یادداشتهایم داشت. بستگی خودم به کامل به طور

کتابخانه در گشتی می کردیم، رد و بدل شفر و لومر با را مسئله ها می نوشیدم، قهوه می کردم، آماده

می کردم سعی می خواندم، را نیویورکر نشریۀ می کردم، باز را پستی ام صندوق می نوشیدم، قهوه می زدم،

حضور آنجا در که بود این مهم می نوشیدم. قهوه می خواندم، آماری کتاب یک کنم. ثابت قضیه ای

به کنم پیشنهاد که کردم جرئت نیامده صبحانه نان فروشندۀ دیدم که صبح روز یک باشیم. داشته

و شد تلقی بیجایی جوکِ همچون من پیشنهاد ولی بخوریم. آنجا را صبحانه و قهوه و برویم خیابان

ساعت در مرا و آمد شیکاگو به من اوروگوئه ای دوستان از یکی وقتی بعد سال دو یکی نشد. اجرا

حیرت سخت بودم ‑ جبری منطق دربارۀ تفکر مشغول خانه در موقع آن ‑ در نیافت دفترم در ۱۰:۳۰

ساعت بعد یکشنبۀ وقتی نپردازم. وظایفم به و کنم غیبت کارم محل از توانسته ام چطور که شد زده

کارهای مشغول دفترم ‑ در نیستم خانه در که شنید همسرم از و زد زنگ خانه ام به بعد از ظهر ۲

آنجا باشم، کارم محل در نیستم مجبور که زمانی در چرا شد، تکمیل او حیرت بودم ‑ ویراستاری

هستم؟

واژۀ حاشیه ای. و به طورجنبی ولی می گذاشت اثر انستیتو در وظایفم بر دانشجویان اعتصاب

گنجینۀ به اوروگوئه به ورودم از پس که است اسپانیایی لغت اولین «اعتصاب» معنی به “Hueⅼga”

آنها از بیشتر و بودند همگانی توجه مورد مقدس روزهای اندازۀ به تقریباً اعتصابها افزودم. واژگانم

مشکل تر آنها گرفتن نادیده می داد، رخ کمتری اعتصابهای هرچند داشتند. تأثیر کار روزهای لغوِ در

هفته یک ولی شد لغو اتوبوس رانندگان اعتصاب من، ورود از پس کمی بود. طوالنی تر مدتشان و

آب از اول هفتۀ سه در شدیم مجبور گاز انتقال کارکنان اعتصاب خاطر به شد. شروع دوباره بعد

بود. جریان در ترم از هفته پنج دانشجویان اعتصاب کنیم. استفاده حمام  و ریش تراشی برای سرد

اصالحیه ای دربارۀ مباحثه حال در اوروگوئه مجلس می شد. مربوط سیاست به البته اینها همۀ

از بیشتر جدید پیشنهادهای که می ترسیدند مردم از بعضی و بود اساسی قانون برای پیشنهادی

کشور دانشجویی بدنۀ تمام متقابل: اقدامات بینجامد. امور در حکومت مداخلۀ به قبلی وضعیت

امتحانها و تعطیل کالسها شدند، بسته کتابخانه ها و کرد اعتصاب به دعوت نفر) ۵۰۰۰۰ (حدود

آن روی نحوی به بلکه نبود دانشگاه ساختار از جزئی الگوئاردیا انستیتوی کار چون ولی شدند. لغو

بیشتری وقت اشخاص زیرا بود معمول از بیشتر اعتصاب هفته های در ما فعالیت بود، شده سوار
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بیایند. انستیتو به که داشتند

مادۀ ولی شدند گنجانده جدید قانون در دانشگاه توصیه های از بعضی بود؛ مؤثر حدی تا اعتصاب

مالی استقالل از منظور نرسید. جایی به بود آن خواستار به شدت دانشگاه که مالی استقالل به مربوط

حقوقها، بین دانشگاه بودجۀ تقسیم نحوۀ دربارۀ سفت و سخت مقررات تحمیل از پارلمان که بود این

دانشگاه مسئوالن به بیشتری اختیارات ماده ای چنین بردارد. دست هزینه ها سایر و کتابها ساختمانها،

طی به نیاز بدون کنند دعوت را من مانند میهمان استاد یک می توانستند مثال و می داد تصمیم گیری در

دانشگاه شورای است. کنگره در قانون تصویب حدّ در کلمه واقعی معنی به تقریباً که مراحلی کردن

استادان اعتصاب نوبت اکنون که داد رأی پارلمان سوی از پیشنهادش شدن رد با مخالفت نشانۀ به

است.

الگوئاردیا بودند؛ شفر و لومر یعنی انستیتو پژوهش اندیش اعضای من «تدریس» اصلی مخاطبان

گهگاه هم ویله گاس و فورتسا مانند دیگران از بعضی و می پیوستند مخاطبان به ادب روی از ماسرا و

و بودند مدرن ریاضیات نگرش و زبان با ناآشنا ولی باهوش مخاطبانم می کردند. شرکت کالسها در

می آوردم. پایین تر را درسها سطح می رفت پیش ترم همان طور که باشم متوجه خودم بی آنکه تقریباً من

و کردم شروع می شد) نامیده نویمان فون جبرهای زمان آن در (که عملگرها حلقه های مبحث از

تابعی) آنالیز دیگر (نام توپولوژیک جبر در مقدماتی درسی با و دادم ادامه زیرنرمال عملگرهای با

۱۶ در را بولی جبرهای پنهان نکات بعضی بعد ترم در بود. درس گفتار ۲۹ جمعاً رساندم. به پایان

کردم. آشکار درس گفتار

الگوئاردیا بود، کشور آن در آمار و احتمال معرفی اوروگوئه در من حضور دلیل از بخشی چون

آنها از و فرستاد عالقه مندند موضوع به احتماال می کرد فکر که دانشجو چهل حدود برای اطالعیه ای

حاضر نفر شش کنیم. بحث قضیه به ممکن رویکرد یک دربارۀ تا کنند مالقات من با کرد دعوت

بر کرد سعی خیلی او و بود الگوئاردیا دست در بیشتر صحبت سررشتۀ شدیم. بحث وارد و شدند

آیا متخصص؛ یک هستم، اینجا من که] می کردم فکر خود [با کند. غلبه آنها بی عالقگی و بی تفاوتی

برنامۀ البه الی در را دیگری درس و ببرند، بهره موقعیت از کنند، استفاده من حضور از نمی خواهند آنها

بی حوصلگی با توأم «نه»ی یک می رسید نظر به آنها پاسخ دهند؟ جای خود مقرر مهندسی درسی

عقب ماه دو اعتصابها علت به دانشگاهی تقویم می زدند. حرف درسهایشان دربارۀ هم باز آنها است.

وقتی بعداً. شاید می شد، بیشتر آنها گرفتاری و می شد شروع امتحانات دورۀ به زودی بود. افتاده 

آسوده رسید نظر به می کنیم، آغاز فوریه ماه در را درسی چنین خوب، بسیار گفت: باالخره الگوئاردیا
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تا آمدند سراغم به آنها از نفر دو بعداً بود. دور خیلی و مناسب برایشان تاریخ این چون شده اند خاطر

فقط مسئله گفتند کردند؛ عذرخواهی بی عالقگی شان از قدری و کنند صحبت من با خصوصی به طور

دریافتم وقتی کنم. توصیه آنها به مطالعه برای را منابعی خواستند من از ندارند. وقت که است این

شدیم. جدا هم از دوستانه کردم. آنها به توصیه هایی دارند، را مطالبی چه خواندن آمادگی

متعارف مقدماتی سطح در جلسه) ۱۶ (در کوتاهی درس پیوست، تحقق به احتمال درس برگزاری

۷۰ بر بالغ دانشگاهی سالِ یک در اوروگوئه در من تدریس ساعات کل منظم. مخاطب پنج با بود

می کردم. تدریس شیکاگو در کوارتر یک در معموال که حدی در ‑تقریباً بود ساعت

اوروگوئه در پژوهش

کردم فکر زیرنرمال عملگرهای دربارۀ قدری یافت. ادامه پیوسته ولی آهسته خودم ریاضی تحقیقات

اولین همین طور و است دوره این به متعلق طیفی شمول قضیۀ آورم، دست به پیشرفتی توانستم و

[تعویض گرها]. جابه جاگرها دربارۀ مقاله ام

یک از اگر که است حاکی قضیه این است. من دیرینۀ دغدغه های از یکی طیفی شمول قضیۀ

جهت در طیف آنگاه بروید، آن مینیمال نرمال گسترش یعنی آن طبیعی توسیع به زیرنرمال عملگر

که است این از ناشی من دغدغۀ می شود. منقبض شود بزرگ اینکه جای به یعنی می رود «غلط»

یعنی آن طبیعی توسیع به توپلیتس۱ عملگر یک از (اگر دارد وجود دیگری زمینۀ در مشابهی قضیۀ

بین تشابه که کنم باور نمی توانم من و می شود)، منقبض طیف آنگاه بروید، متناظر لوران عملگر

موضوع عنوان به که کردم پیشنهاد دکتری دانشجوی یک به یک بار است. تصادفی گزاره دو این

او ولی باشد دربرداشته را طیفی شمول قضیۀ دو هر که بیاید کلی چارچوب یک کند سعی رساله اش

ندارد وجود کلی چارچوب چنین یک که کرد پیشنهاد ماورائی اثباتی کردن، فکر هفته دو سه از پس

(بله، شنیده ام موضوع این دربارۀ دیگر زمزمۀ دو یکی زمان آن از رفت. دیگری موضوع سراغ به و

‑ نه باشد مربوط C∗ جبرهای نمایش نظریۀ به باید و هست نتیجه دو این بین رابطه ای احتماال

بین تشابهات به همچنان ناخرسندم. همچنان من ولی ندارد)، وجود نتیجه دو این بین رابطه ای هیچ

اچ. ای. گمانم به بفهمم. را آن دلیل دارم دوست و دارم توجه توپلیتس نظریۀ و زیرنرمال نظریۀ

داشته مشترکی تعمیم باید دهند، نشان را نزدیکی شباهت چنین موضوع دو اگر گفت که بود مور۲

هیچ یک بتوانیم درنیافته ایم را تعمیم آن که وقتی تا نمی کنم فکر و کند تبیین را شباهت آن که باشند

1Toeplitz 2E. H. Moore
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بفهمیم. را موضوع دو از

را آنها کوانتومی مکانیک و جالب اند جبری نظر از خود خودیِ به عملگرها جابه جاگرهای

کرد بیان گزاره این صورت به می توان را هایزنبرگ قطعیت  عدم اصل است. ساخته هم جالب تر

۱۹۴۰ دهۀ اواخر در است. PQ − OP = ۱ اتحاد معین، (بی کران) عملگر دو جابه جا گرِ که

نشان که شد ارائه ویالنت۲) وسیلۀ به دیگری و وینتنر۱ وسیلۀ به (یکی جالب و متفاوت اثبات دو

بسیار پرسیدم خودم از من کنند. صدق هایزنبرگ معادلۀ در نمی توانند کراندار عملگرهای می دهند

ادامه موضوع بررسی به باشد؟ می تواند  چه برابر باشد، ۱ برابر نمی تواند PQ − OP اگر خوب

هر (نمونه: نمی انجامیدند قطعی نتیجۀ به ولی بودند شگفت انگیز که آوردم دست به نتایجی و دادم

سال در پیرسی۴ کارل و براون۳ آرلن را قطعی زیبای جواب است). جابه جاگر دو مجموع عملگر،

ساده تر را آن نتوانسته کسی تاکنون و است پیچیده بسیار آنها عمیق تحلیل آوردند. دست به ۱۹۶۵

جابه جاگر که هستند مضاربی تنها اساساً همانی عملگر اسکالر مضربهای که است این آنها نتیجۀ کند.

است. رفته کار به فشرده) عملگرهای پیمانۀ (به آن فنّی معنی به اینجا در «اساسا» ‑ واژۀ نیستند

دوم ریشه های به مربوط می کنم اشاره آن به اینجا در که اوروگوئه در تحقیقاتم از قسمت آخرین

که باشید مراقب باید و مشکل زاست کمی البته ۰ عدد دارد، دوم ریشۀ یک مختلط عدد هر است.

واقعیات است. محرز همواره دوم ریشۀ وجود ولی نلغزید، دیگر برگ به ریمان رویۀ برگ یک از

است متفاوت مختلط‑ درایه های با مربعی ‑ماتریسهای طبیعی «ابرمختلط» عددهای بیشتر درمورد

آنگاه باشد، ناتکین اگر یعنی نباشد صفر جزئاً حتی ماتریس یک اگر نیست. ترسناک چندان ولی

صادق هیلبرت فضای روی کراندار عملگرهای برای موضوع همین طبیعی: حدس دارد. دوم ریشۀ

وارون پذیر عملگرهای است: غلط حدس این شفر): و لومر همکاری (با تعجب آور کشف است.

تعلق عملگر یک طیف به ۰ اگر حتی که است این در مشکل باشند. نداشته دوم ریشۀ است ممکن

خود مرکز دایره، یک که نحو همان (به باشد شده احاطه طیف آن وسیلۀ به دارد امکان باشد نداشته

آورید یاد (به کند. کفایت دوم ریشه های بردن بین از برای است ممکن این و می کند») «احاطه را

است.) خطرناک
√
z ریمان رویۀ روی ۰ احاطۀ که

سالی در ریاضی، پژوهش دنیای از بخشی به شدن تبدیل جهت در اوروگوئه گام مهم ترین ولی

الگوئاردیا که بود کنفرانسی بلکه نبود مونته ویدئو دانشگاه به منسوب مقالۀ معدودی بودم، آنجا من که

کردیم آغاز یونسکو محلی دفتر از دیداری با اکتبر ماه در را برنامه این تدارک کردیم. برگزار من و

1Wintner 2Wielandt 3Arlen Brown 4Carl Pearcy
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فرانسه در سال ها که بود اسپانیایی فردی وی داشت. برعهده استابلی یر۱ آقای را آن ریاست که

جهانی نگر حرفه ایِ فرد یک باریک، سبیل و گرد صورت با آراسته و شیک مردی بود، کرده زندگی

کتابی زبان شبیه بیشتر خیلی مادریدی اش اسپانیایی زبان و داشت، ملل۲ جامعۀ در کار سابقۀ که

بهتر زمانی در نبود ممکن بشنوید. مونته ویدئو در می توانستید معموال که زبانی تا می رسید نظر به

داشت. صندوق در پول قدری هنوز استابلی یر و بود نزدیک سال پایان برویم. سراغش به این از

یونسکو کنیم، برگزار کنفرانس یک بیایید البته، بله قاپید: هوا در کامال را کنفرانس برگزاری فکر او

مدیران عمل شیوۀ که من دهیم. انجام را کارها این باید حاال کرد؛ خواهد تأمین را أن هزینه های

به شروع او بود. خوشایند برایم استابلی یر عملکرد نظارۀ بودم، دیده  هفته چند طی را اوروگوئه ای

همۀ می کرد. یاداشت می رفت پیش که همان طور و کرد مکانها و تاریخها، نامها، دربارۀ صحبت

چگونه را کارها می دانست بردارد. پا پیش از را آنها چگونه می دانست و می کرد درک را مشکالت

دهد. انجام

موضوع دو: شود. برگزار دسامبر اواسط در مثال ‑ سال پایان از پیش باید کنفرانس یک:

نداشته دافعه هیچ کس برای و کند جذب را افراد حداکثر تا باشد عمومی امکان حد تا باید کنفرانس

کسانی دارد حق استابلی یر هستیم. شوند دعوت باید که کسانی از فهرستی تهیۀ درصدد ما سه: باشد.

کارایی بیشترین از همایش اینکه برای چهار: کند. حذف را کسی نمی تواند اما بیفزاید فهرست به را

شهر خارج مایلی ۵۰ درحدود جایی در باید بلکه شود برگزار مونته ویدئو شهر در نباید باشد برخوردار

خود قدیمی گم شدۀ دوستان با دیدار صرفِ را خود وقت نشوند وسوسه شرکت کنندگان تا شود برگزار

ولی پرداخت خواهد را شرکت کنندگان سفر هزینه های همۀ استابلی یر پنج: کنند. نمایش تماشای و

ارتباطات طریق از او البته باشیم. اقامت و غذا هزینۀ تأمین برای دیگری منابع جستجوی در باید ما

آنچه که می کند تضمین عمال درواقع و کرد خواهد کمک ما به کشوری و شهری ارگانهای با محلی اش

آوریم. به دست داریم نیاز

«ریاضیات، کرد: پیشنهاد همایش برای هم موضوعی که آنجا تا رفت فراتر حتی استابلی یر

فوراً استابلی یر نمی رسید‑ نظر به معقول ‑پیشنهادش کردیم اخم من و الگوئاردیا مدرن». و کالسیک

دادن نشان فقط عنوان این ذکر از منظورش که گفت و گرفت سیاستمدارانه ای و آشتی جویانه موضع

در حل نشده «مسائل کردم پیشنهاد من است. بوده کنفرانس موضوع برای عمومیت مطلوبِ میزان

کمترین شرکت کنندگان دارد، عمومیت بخواهید هرقدر که است موضوعی است؟ چطور ریاضیات»

1Establier 2League of Nations
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در همکارانمان از بعضی به اینکه برای است خوبی راه و داشت خواهند الزم آمادگی برای را وقت

کردند موافقت استابلی یر و الگوئاردیا چیست. دربارۀ کال جاری ریاضیات که بگوییم جنوبی آمریکای

شد. پذیرفته موقتاً عنوان این و

باید را کسانی چه بود: شرکت کنندگان فهرست دربارۀ می شد گرفته باید که اصلی تصمیمات البته

ریاضیدان بتوان واقعاً که را هرکسی بود: روشن و قاطع استابلی یر جواب کجا؟ از و می کردیم دعوت

از نمایندگانی از دعوت خواهان او می کنیم. دعوت باشد التین آمریکای مقیم حاضر حال در و نامید

به سرعت ما بود. مکزیک و کوبا نیز و پاراگوئه، بولیوی، پرو، شیلی، از همچنین و برزیل و آرژانتین

کاتوندا۵، ریکابارا۴، مونتیرو۳، لوی۲، بپو سانتالو۱، مثال جمله (از رسیدیم توافق به نام چند مورد در

حدود دربارۀ پرسروصدایی و دوستانه بگومگوی وارد الگوئاردیا و استابلی یر سپس و مورناهان۶)،

بیشتر استابلی یر که کردم استنباط این طور بودم. نشنیده هرگز را آنها بیشتر که شدند دیگر نام سی

بود. انتظار قابل چیزی چنین ‑ولی فعال ریاضیدانان تا است مشهور و مهم افراد به متمایل
کوتالر۷ می شد. دقیق تر برنامه ها و می شد اضافه نامهایی می گذشت، سرعت به هفته ها همچنان که

مختلط چندمتغیرۀ توابع زمینۀ در کارهایش به خاطر ریاضیدانان درمیان (که تولن۹ و کالدرون۸ و

داشت امکان هم گارسیا۱۰ گودوفردو و بود) پاراگوئه در بیمه کارشناس زمان درآن و دارد شهرت

کنفرانس سال هر که کرد پیشنهاد دومینگس۱۱ گونسالس بهتر. بیشتر، هرچه خوب! چه بیایند.

برنامه های دربارۀ بحث کنفرانس این کار دستور از بخشی و شود برگزار جنوبی آمریکای در مشابهی

را الزم هزینه های دارد تمایل یونسکو می رسید نظر به خوب؛ بسیار پیشنهادی باشد. بعدی همایش

کند. تأمین منظم طور به

افراد، انتقال و نقل ‑ ترتیبات می داد انجام را دشوار مدیریتی کارهای همۀ استابلی یر دفتر

محل می داد. انجام خوب خیلی را همه و میکروفون، گچ، سخنرانی، اتاقهای غذا، خواب، محل

آنجا در که اقیانوس ساحل در مجللی تفریحگاه بود: مناسبی محل هم استه۱۲ دل پونتا کنفرانس،

اتاق و حمام و جداگانه خوابهای اتاق (با داشتیم اقامت راحتی نیمه خصوصی یک طبقۀ خانه های در

ریاضیات. دربارۀ صحبت و ساحل از بردن لذت جز نداشتیم کاری و نفر) دو برای مشترک نشیمن

استه دل پونتا قصد به مونته ویدئو از اتوبوس با ظهر از بعد ۴ ساعت دقیقاً باید برنامه، طبق

ساعت در اتوبوس بود. کشیده خط «دقیقاً» کلمۀ زیر خود رسمی نامۀ در استابلی یر می کردیم. حرکت

1Santaló 2Beppo Levi 3Monteiro 4Ricabarra 5Catunda 6Murnaghan 7Cotlar 8Calderón
9Thullen 10Godofredo Garcia 11González Dominigues 12Punta del Este
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وزیر داشت.) شاهانه ای راحتی که رفتم الگوئاردیا ماشین با خصوصی طور به (من کرد حرکت ۵:۴۰

را دعوت باید و شود دعوت باید او بود. شده دعوت امور این در رایج سنت طبق عمومی آموزش

که بود معنی این به نیامدنش چون و نیامد او نمی آید. برنامه ها این به وقت هیچ تقریباً ولی بپذیرد،

نداد. اهمیت آن به کسی می شنویم، کمتر رسمی سخنرانی یک

دقیقه هر در و منشی‑ سه و او زیردست مدیر دو ‑ خودش، آمدند هم استابلی یر رسمی کارکنان

تأسف آور در عین حال و بامزه ریاضیدانها، ما، بقیۀ نظر در موضوع این داشتند. حضور نشست هر از

که دلیلی تنها چرا؟ ولی بودند آمده استایلی یر دستور به بی شک بیچاره! مدیران آن بود. رقت بار و

نظر تحت را ما و نباشد آنجا اگر که می ترسد ندارد، اعتماد ما به او که بود این می رسید ذهنمان به

اینکه او، «جرم» چون بشویم. ساحل در تفریح و بازی سرگرم کار، جای به است ممکن باشد نداشته

ولی نشد دلخور واقعاً ما از هیچ یک داشت، همراه به را خودش مجازات بنشیند،  آنجا دق آیینۀ مثل

می شد. شنیده مختصری غُرولند

(به بود فرستاده مقاله ای مورناهان نیامدند. می آمدند، باید برنامه طبق که سخنرانانی از تن چند

به را مقاله از چکیده ای آن به نگریستن دقیقه پنج با و کرد تحسینی قابل کار فروخت۱ که انگلیسی

ولی خواند نماد به نماد و کلمه به کلمه کالیخا۲ پی را اسپانیایی) (به کوتالر مقالۀ کرد). ارائه اسپانیایی

نتیجه نیود. آشنا هم موضوع با و بود نکرده کار این برای آمادگی صرف وقت دقیقه پنج حتی ظاهراً

و بودند گرفته نظر در برایش که بود نیم ساعته ای وقت از طوالنی تر مقاله گذشته، آن از بود. اسف بار

بود آورده مطلب اوج در احتماال کوتالر که پرمحتوایی ‑ نتایج شد خوانده مقاله اول مقدماتی نیمۀ فقط

ماسرا فرستاد. چیزی نه و آمد نه مونتیرو گرفت. می قرار تحسین مورد البد می شد] خوانده [چنانچه

شده دعوت برزیلی دوجین نیم از داشت. آرژانتینی گذرنامۀ مشکل ریکابارا و بود مسکو در هنوز

سخت شایعه سازی کارخانۀ بودند. شده اداری ندانم کاریهای قربانی ظاهراً ‑ بقیه آمد ناشبین فقط

دیر؟ خیلی ولی رسیده آنها دست به آیا رسیده؟ برزیلی ها به اصال دعوت نامه آیا بود. کار مشغول

وقت هر نکرده اند؟ تلقی دعوت نامه را آن دریافت کننده ها که شده نوشته بد چنان ولی رسیده به موقع

بود نوعی همان از استه دل پونتا در بی نظمی دارید. را وضعی چنین انتظار می کنید برگزار کنفرانسی

بیشتر. مقدارِ به ولی می شود دیده جا همه که

گفتند کردند. صحبت خودشان کتابخانۀ مشکالت از آنها بود؛ پرتعداد آنجا در آرژانتینی گروه

تحقیقات با ارتباطشان و نداشته اند خارجی مجله های خرید برای پولی هیچ گذشته سال سه در

1Frucht 2Pi Calleja



۱۹۳ (۱۴۰۱ تابستان و (بهار ۷۰ شمارۀ ،۴۱ سال ریاضی، اندیشۀ و فرهنگ

دل پونتا به آمدن از قبل که ساعتی چند در است. ریویوز متمتیکال نشریۀ طریق از تنها جاری

کپی برداری و یادداشت برداری به و برده هجوم انستیتو در ما مجله های به بوده اند مونته ویدئو در استه

اهل جنگ) خاتمۀ از پس سال (شش هنوز آنها میان در آلمانی نفر چند پرداخته اند. مراجع از

(ⅯR) ریویوز متمتیکال برابر در ( Zbⅼ) تسنترالبالت نشریۀ از دفاع برای حاال و بودند جنگیدن

زبان چهار به چون است بین المللی واقعاً Zbⅼ بود: قرار این از آلمانی ها دستۀ حرفهای می جنگیدند.

داوران از بسیاری و است Zbⅼ دسترس در روسی مقاله های همۀ زبان؛ یک فقط نه می شود متنشر

و است روزآمد Zbⅼ نیست؛ صادق ⅯR دربارۀ موضوع این که بخوانند روسی می توانند مجله این

رد را بررسی و نقد مجلۀ یک انتشار در همکاری برای Zbⅼ پیشنهاد که ۱۹۳۹ سال در آمریکا اقدام

شد.) آغاز ۱۹۳۹ سال در دوم جهانی (جنگ است. بوده خصمانه و غیر علمی اقدامی کرد،

ما جوان تر عضو سه می افزود. کنفرانس گزارشهای به بامزه ای چاشنی یادداشت برداری کارِ

ضبط یک آن، بر عالوه و بودند کار این مسئول استابلی یر منشی سه و شفر) و لومر، (فورتسا،

کس هیچ بود. کار حال در همه وقت هم نواری) صوت ضبط دوران از قبل به (متعلق سیمی صوت

صدایی به هر حال می آید. می شد، فراهم طریق این به که مطالبی همۀ سر بر چه نبود مطمئن کامال

برای کم قدرت میکروفون یک فقط نبود؛ شنیدن قابل چندان می شد پخش صوت ضبط این از که

و می کردند قطع را هم حرف می کردند، پچ پچ هم با افراد این و داشت وجود نفر ۲۵ از مملو اتاقی

‑ کلمه های نداشتند علمی تجربۀ هیچ حرفه ای منشیهای می کشیدند. اتاق کف روی را صندلیهایشان

را آنها می کردند پرواز هوا در که ریاضی نمادهای و خاص اسمهای فنی، اصطالحهای خارجی،

دستنوشته های تا می ماندند بیدار شبها می کردند، تالش ازخودگذشتگی با آنها می کرد. گیج کامال

در دستنوشته ها آن ولی کند تصحیح را آنها می خواستند سخنران از سپس و کنند تایپ را مغشوش

بودند. تصحیح غیر قابل ناامیدکننده ای حد

بود. آسان آن تصحیح که شدند مرتکب من گفته های از یکی بازنویسی در خنده آوری اشتباه آنها

» گفتم البته و کردم صحبت A عملگر یک تکرارهای تحت تصویرهایش دنبالۀ و x بردار یک از من

به A ) A cuadrado صورت به A۲ گفتاری، اسپانیایی ریاضی زبان در غیره». ، A۲x ،Ax ،x

اسپانیایی به آنچه بنابراین می شود. تلفظ دو) A ) A dos صورت به بلکه نمی شود تلفظ (۲ توان

در را ویرگولها ریاضیدانی هر . etce′tera ،A dos equis ،A equis ،equis بود: این گفتم

چنین بیچاره منشیهای آن ولی دارد. انتظار که هستند جایی همان آنها «می شنود». درستشان جای

و ،x ،xa۲ ،xa بودند: کرده تایپ و آمیخته هم به نامناسبی طور به مرا هجاهای نداشتند. شنوایی
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غیره.

کلمه به کلمۀ نقل هرچند یادداشتهایشان ‑ که ما افراد بین اختیارات حدود دربارۀ هم اختالفی

تنها نه گروه این آمد. پیش یونسکو گروه و بود ‑ معنادار و مضمون گویای ولی نبود سخنرانیها

را آن که نکرد قبول حتی بلکه نپذیرفت، کنفرانس گزارشهای انتشار در را ما افراد نسخۀ از استفاده

شود. فراهم طرف دو قبول مورد و بینابینی متن یک تا کند مقایسه خودشان متن با

کل ولی شد انجام خردکن اعصاب و مضحک صورت به بعضی و نادرست به کارها از بسیاری

یکدیگر از و کردند گفتگو و مالقات هم با اشخاص شد، برگزار کنفرانس بود. موفقیت آمیز ماجرا

بود. خوبی رویداد این و آموختند

اطالع رسانی مرکز بنیادی، دانش های پژوهشگاه : کاظمی سیامک
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