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 توطئة

 (نالثمانو ميالده عيد في مذكراته دفتر في ناش جون أوردها تصريحات من اقتباسها تم)

 

 األربعتين ذي بالرياضتي اللحتا  ألستتطي  بطرسبرج إلى 2006 عام من يونيو في ذهبت لقد     

 بشتتعر رجتتاًل منعتت ً   فقتد كتتان النتتا  ألقتتوا  ووفقًتتا. 1بوانكاريتته حدستية حتتل استتتطا  والتتذي ستنة

 ولنيتل 2فيلتد  ميداليتة لنيتل ترشيحه تم وقد ,الفطر أكل على الغابة في يعيش طويلة وأظافر أشعث

 مجتمتتت  عتتتن وكتتتذل  اإلعتتتالم وستتتا ل عتتتن ا ختفتتتا  آثتتتر ولكنتتته نقتتتدًا دو ر مليتتتون قيمتتتته مبلتتت 

لتو حصتلت  عليته نستيتفوقو أنهتم يتدععون بكتين من علما  هناك كان األثنا  تل  وفي. الرياضيات

 .وجدوه أنهم لو را عة قصة لتكون كانت وقد. لهم فرصة اللقا  به

 تحتد  أو رأى شتص  أي علتى و ميلتي أنتا نعثتر لتم, روسيا في شاقة أيام أربعة قضا  وبعد     

, بالصتدفة والدتته شتقة علتى عثرنتا كليتةً  استسلمنا عندما ولكن. عا لته إلى حتى أو الرجل ذل  إلى

 بتدون إيطاليًتا وحتذا  ةيرياضت ستتر  مرتتديًاالرجتل المنعت   األشتبه بتا براهت ب  ذلت  فيهتا وكان

 .التلفا  على القدم كر  لمبارا  مشاهدته أثنا  غدا ه يتناو  كان أنه الواضح ومن, كع 

ح رآنا أن وبعد       .نريد بما ونصبره إليه لنذه  ودعانا إلينا لوع

 ..بعلى أعمل وحاليًا نيويورك من صحفية, نصر سيلفيا أنا: بوقلت الحديث بدأت وقد     

 بكاتبة؟ال أأنت: بقا اًل  فقاطعني

 بنعم له أومأت

 بدور البطولة كرو راسل أدى فيه الذي الفيلم شاهدت ولكني, الكتاب اقرأ لم أنا: بقا ف

 
                                                           

 . المترجمةويكيبيديا المصدر. صحتها على برهنة دون القرن قاربت لمد  غامضة استمرت التي الرياضية المسا ل أشهر أحد 1
 . المترجمةسنة 40 دون أعمارهم رياضيين أربعة أو ثالثة او الثنين الدولي الكونجرس في منحها يتم ميدالية 2



ما  ولكن, ليس بذي أهمية العالم هذا من الحالي موقع تعرف أن  ع ي ي القارئ علي  أن     

 .الملهمة ناش جونقصة  عرفت إذا حقيقيًا انسانًا ستكون أن  يهم حقًا هو

. فذ  لشصصيات والسقوط النهوض قص  تحكي التي رواياتال من الكثير هناك نفكما نعلم أ     

يوجتد و ,حقيقيتةتتروي أحتداثًا  تلت  القصت  التتي منهتا وأقتل, القص  من جدًا القليل هناك ولكن

علتى  احتتوت قتدهتو أنهتا  نتاش حيتا  قصةوما يمي  . حقيقي وخاص ثالث عنصر ضمن سطورها

 .قدرته اإلعجا ية على النهوض في تمثل والذي الثالث العنصر هذا

 جميت  متن النا  جمي  نفو  في ناش لقصة قويًا صدىً  خلق الذي هو الثالث العنصر هذا إن     

 يحبتون التذين أولئت  أو مت من عقلتي مترض متن يعتانون التذين أولئ  خاص وبشكل, العالم أنحا 

 .كهذا مرض من يعاني شصًصا

 ووضعتها بيده أليشيا  وجته أخذت, شي  كل فقد قد ناش أن بدا عندما, الفيلم من لقطة فيو     

 بسيحد  اعتيادي غير شيئًا بأن أؤمن أن علي يج : بوقالت هاصدر على

 

 جون ناش وزوجته إليشيا في حفل زفافهما

 

... 

 التي تل  هي لدي المفضلة الرسالة كانت, القرا  من وصلتني التي الرسا ل جمي  بين ومن     

 داخل اللون برتقالي نيون ور  على منظم غير بصط مكتوبة كانت وقد. متشرد رجل بعثها لي

 لتمرهذه الرسالة  تكن ولم. 3بيركلي طفلب باسم توقي  عليها كان وقد. عنوان وبدون متسخ ظرف

 من والصوف الذعر وا بمصدرها؛ وذل  بسب لملو ع تايم  النيويورك لصحيفة البريد بغرفة

 .الصبيثة الجمر  فيرو اإلصابة ب

 النيويورك لصحيفة المترو مكت  في ليلي ةصحيف محرر كان الرسالة كات  أن علمت وقد     

 منتصف في 4الضاللي أو ال وراني الفصام بمرض ه باإلصابةتشصيص يتم أن قبل تايم 
                                                           

 . المترجمةكاليفورنيا في مدينة بيركلي 3
 طريقة تبقىذلك  ومع. معين طرف او اخر شخص قبل من مطاردون انهم يتوهمون الفصام هذا من يعانون الذين االشخاص 4

 . المترجمةجدا عادية ومشاعرهم وكالمهم تفكيرهم



 بيركلي شوار  في با ًسا وعاش له اسًماب بيركلي طفلب لق  اتصذ الحين ذل  ومنذ. السبعينات

 .الرا عة القاعة بشبح الملق  ناش مثل ح ينة شصصية وكان, الجامعة من وقريبًا كاليفورنيا من

التفت  كما أيًضا العالم إلي يلتفت بأن األمل أعطتني قد ناش جون قصة إن: برسالته في كت  ولقد

 بإليه

 العنصر ذل  كان وقد, حياته من سنة ثالثين من أكثر بعد ناش جون إلى العالم التفت لقدنعم      

 .قصته لكتابة دفعني الذي هو المذكور آنفًا الثالث

 مقابلة في كنت وقد. تايم  النيويورك صحيفة في اقتصادية مراسلة كنت التسعينات بداية فيف     

 أن تقو  شا عة ذكر عندما التجارية ا حصا يات بعض حو  برينستون جامعة من بروفيسور م 

 القا مة في اسمه إدراج تم الرياضيات مبنى حو  يتسك  كان الذيب المجنون الرياضيات عالمب

 توا ن مؤسس ناش تقصد   أنت: بسألتهف. ا قتصاد في نوبل جا    لنيل للمرشحين القصير 

 بعضمن  ه من األفضل لي لو قمت با ستفسار عن هذاأن أخبرني ولكنهب. كذل ؟ أليس ناش

 فيها وضعت التي اللحظة تل  وفي. ذل  عن الم يد ألعرف الرياضيات قسم في األشصاص

 إغريقية وخرافة خيالية قصة ني أمامأن أدركتالرياضيات, بعد اتصالي بقسم  الهاتف سماعة

 .واحد وقت في شكسبيرية وتراجيديا

 نوبل لجا    القصير  للقا مة ترشيحهم يتم النا  من فكثير. مباشر  القصة بكتابة أقم لملكني      

 كل وعلى. خصوصيته اقتحام من ضربًا الجريد  في عنه الكتابة كانت لذل , دون أن يفو وا بها

 إعالن في ناش اسم قرأت التالية السنة وفي. 1993 عام في الجا    آخر شص  نا  فقد حا 

 .يذرف بعض الدمو  جعلته والتي القصة وأعطيته التحرير ر يس إلى مسرعة وهرعت. نوبل

أحدا   يعرفون ممن أحد إلي يأت   فلم. القصة أحدا  معرفة ولكني واجهت صعوبة شديد  في     

 وبددت ليج مارثا ناش أخت ظهرت ولكن. إلي ليتحدثوا حتى أو تسجيلها ليتم حياته الحقيقية

 .حياته دمر والذي ناش مرض طبيعة حو  الغموض

 قد تصرج من الجامعة ناش أن األلعاب نظرية يمؤسس أحد كان والذي شابلي لويد قا  كذل      

 بل ناضًجاناش  يكن لمبوقا  عنه: . األلعاب نظرية في البحثية أوراقه كت  بعدما, 1940 سنة

 ب.والجميل والمنطقي المتوقد عقله هو هذا عن عوضه ما ولكن. وم عًجا بغيًضا كان

 .السير  هذه عنوان باختيار أدين لمن القارئ أيها تعرف اآلن أن  وأظن

 

 جون ناش في حفل تخرجه من جامعة برينستون



... 

 تأليف كيفية ضمن الالمألوفة الفقرات بعض أشارككم أن أريد, مألوفة كانت ناش قصة وألن     

 .الفيلم وعرض الكتاب نشر بعد حدثت التي األشيا  تل  وعن الكتاب هذا

 ت طلبًا لتأليفقدمقد  كنت الوقت ذل  وفي. 1995 العام من يونيو في القد  في كنتفقد      

لكن و. لدراساتالعالي ل معهدال في كاملة سنة قضا  وش  على وكنت, ناشر م  واتفقت, كتاب

. الهاتف على كلماتبض   إ  معه أتباد  ولم كتابي عنها كان التي الشصصية أقابل لم, الحظ لسو 

إلى  أذه  أن نويت, األلعاب نظرية يناقش مؤتمر لحضور مدعًوا كان ناش أن اكتشفت وعندما

 .هناك على الفور

 

 جون ناش عندما كان طفًل 

 

 أن يمكتن نصتيحة استوأ أعطتاه والذي نيومان فون جون عن ناش قا  ماذا سيتذكر البعض إن     

أن ذلت  قتد  حظي لسو  ولكن. النصيحة هذه ناش فقد تجاهل الحظ ولحسن. دكتوراه لطال  تعطى

 مت  يتعتاون بتأن نصتحوه عنتدما ومحبيه أصدقا ه من نصيحة أي تجاهل قررأدى إلى جعل ناش ي

 .سيرته كاتبة

 أن قررت لقد, نصر السيد  ع ي تي: بلي كت فقد  نموذجية مالحظة أي تبدأ كمابعد ذل , وو     

 !بالسويسري الحياد موقف ب  مع   ات

 

 ناش في الثانية عشرة من عمره



... 

كيف تم فهذه الجملة تصف بدقة ب. كاملة قرية يتطل  هذاب جملةماذا تعني  يعرفون الجمي  إن     

 أسطر ستة من ذاتية سير  لتنظيم والتعق  التحرير من أسابيعًا األمر تطل  فقدالكتاب, تأليف هذا 

 فلتم. بالكامتل قصتته لكتابتة المصتادر من المئات األمر تطل  وقد. ناش بإصدارات قصير  وقا مة

 .هأبناؤ حتى و  إليشيا وجته    الكاملة قصته أحد يعرف

 مئتتات متتن جمعهتتا تتتم التتتي والعينتتات المعلومتتات متتن اآل ف تصتتفيف الممكتتن متتن كتتان وقتتد     

 وقتد. كاملتة حكايتة لتصتبح جميعًتا وضتمها القليلتة المستتندات ومتن, الرسا ل وعشرات, المقابالت

 ويتحتدثون يشتاهدون فهتم - اإلغرقيتة الجوقتة يشتبه الرياضتيات مجتمت  ألن متا حتد إلتى هتذا نجح

 .األحدا  ويفسرون الكاملة الصور  ويعرفون ويتذكرون

 و  حياتتته طتتوا  هإليتت يحتتدقون النتتا  كتتانفقتتد , نجًمتتا كتتان نتتاش ألن بالتأكيتتد نجحتتت ولكنهتتا     

 ذكريتتات فتتي ب هتتو عتتيششتتص  منتتا أن ي أي يستتتطي  فكتتم. بتته التفكيتتر عتتن التوقتتف يستتتطيعون

 .الحكاية نهاية قبل جدًا وطويلة طويلة لفتر  هو عاش كما اآلخرين

 وشت  علتى اعتيتادي غيتر شتيئًا بتأن اإليمتان عتن تتوقتف لتم أليشتيا ألن أيًضتا هتذا حصتل وقد     

 يعتانون التذين أولئ  لكل ملهمة قصة ستكون أنها اعتقدت ألنها قصته تنتشر أن وأرادت. الحدو 

 .عقلي مرض من

 

 زوجته إليشيا ناش ناش بصحبةجون 

 

 وبعتدب ستيلفيا م  العشا  تتناو ب بأنها ناش فأجابه أليشيا مكان عن مر  ناش صديق سأ  وقد     

 ب.عني الحديث صدد في يكونوا أ  أتمنى: بأضاف الوقت لبعض سكت أن

 هنتاك كان ولكن. لناش الصاصة الحيا  يص  بما جدًا ومتحفظة كتومة كانت أليشيا أن وحقيقة     

 توقفتت وقتد. الصتور عتن بحثًا أماناتها صندو  محتويات نتصفح, البن  في كنا فقد: واحد استثنا 

 في كاليفورنيا جامعة سباحة حوض في براودر فيليكس م  ولجون لها الصغير   الصور تل  أمام

 مقتطفتتات يلغتتي أ  كتتارتر جرايتتدون أقنتت  متتا وهتتي المنقتتذ هتتي الصتتور  هتتذه كانتتت وقتتد. بيركلتتي

 ألن الكتتتاب هتتذا حقتتو  سيشتتتري أنتته جتتاي ر بتتراين وأخبرنتتي. )فيتتر فتتانيتي مجلتتة متتن الكتتتاب

 (..يفعل أن أمره ايدونرج



 أرو  يملت  ألتيس: بقا لتة خفتوت فتي وتضح  صور بال ممسكة أليشيا كانتوفي تل  األثنا       

 بساقين؟

 الكتاب ألجل معي لقا  عمل على أبدًا يوافق فلم ناش أما     

 

 في جامعة برينستون جون ناش عندما كان طالبًا

 

... 

 و  اختاروهتا التتي همشصصتياتو الذاتيتة الستير كتاتبي بتين فيمتا النشتر تسبق التي اللقا ات إن     

هتذه  ولكتن. المحاما  مكت  على تمر أن بد  , لم تكن أو قانونية كانت سوا , الحيا  قيد على ت ا 

 متن, بترودواي فتيب Ami's viewب مسترحية فتي تقابلنا هذا من وبدً  . هذا لها يحصل لم السير 

 ولكنته. بترودواي فتي يحضرها مسرحية أو  كانت هذه أن ناش أخبرنا وقد. دينتش جودي بطولة

 متن تتحترك أكتافهمتا رؤية وأمكنني خلفهما أجلس كنت فقد, أكثرب Proofب مسرحية أحبا وأليشيا

فتيات متن ال تحويل فكر  استلهم أنهب Proofب مسرحية كات  أوبورن ديفيد أخبرني وقد. الضح 

 .جون قصة منإلى بناته  المجنون الرياضي أخوات

كتان التعبيتر عتن  لتو حتتى, حقًتا را عتة تجربة هي جديد من حياته يستعيد شص  مشاهد  إنو     

 فتي القهتو  شترب أو أخترى متر  الستيار  قيتاد  علتى كالقتدر  بسيطة أشيا استعاد  الحيا  يتضمن 

 بجتتا    الفتتا  ين حتتو  تتمحتتور تتتايم  النيويتتورك لصتتحيفةكنتتت أكتتت  قصتتة  وعنتتدما. ستتتاربكس

 أخبرنيفت عتن هتذا ناش سألت, حيواتهم على هذا يؤثر وكيف الجا    مبل  يصرفون وكيف, نوبل

   الفقتترا  أنب  حتتظ أنتته إذ. بتتدو رين ستتتاربكس متتن قهتتو  كتتوب شتترا  علتتى قتتادر اآلن أنتته

 ب هذا فعل يستطيعون

 علتى التتأثير خضتم فتي يكتونخصوًصتا عنتدما  ,حياته استعاد شص  مشاهد أن  كذل وأظن      

 متن بعتد اآلن يمروا لن أنهم النا  أخبرني فقد. جدًا ورا   استثنا ي شي  النا  من الماليين حيا 

 فتي الشتص  هذا أن أنفسهم يصبروا أن دون الهوا  في ينادي الثياب ومتسخ الشعر أشعث شص 

 هتذا وفتي. نتاش كجتون مستتقبل لته يكتون وقتد ماضتي لته شص  وأنه. اهأخ أوأحدهم  ابن األصل

 .القص  قو  تكمن التأثير



... 

 يصتور هتاورد رونحدثت عندما كان  فيلمال تصوير كواليس لحضور فيها ذهبت مر  أو  إن     

 النيويتورك صتحيفة محترر ألن هنتاك كتانوا المستؤولين وكتل. ايستت لتوير حتي في ال واج مشهد

 .جميعًا معنا لقا  سيعملكان  تايم 

 يكتن ولتم, ليكتمتل الفتيلم يكتن لتم دونته متن والتذي قولتد مان أكيفتا الستيناريو كات  قابلت لقدو     

 الجمهتتور جعتتلي ألهمتتته فكتتر  أن التتتي هتتي جولتتد مان عبقريتتة كانتتت فقتتد. اوستتكار جتتا    ليتتربح

 نتاش جتون إليهتا ينظتركتان  كمتا إليهتا وينظتروا األحتدا  ويعيشتوا الفيلم من األو  القسم يتابعون

 الجمهتور يكتن فلتم. أقتدامهم تحتت متن البستاط ستح  ثتم نتاش مكان في بوضعهم قام فقد. بالضبط

 علتى القتدر  عتدم متن نتاش منها عانى التي الحالة تل  اختبروا ولكنهم وحس  الفيلم م  منسجمين

 .والوهم الحقيقة بين التميي 

 يتاجون حستنًا: ببستؤالهم قمت وأليشيا جون عن الفيلم تصوير من هاورد رون انتهى أن وبعد     

 بمارأي ؟

 :أشيا  بثالثة أُعج   أنه أذكر ولكني بدقة لي قا  ماذا أتذكر و 

 وجد الفيلم ممتعًا ومضحًكا أنه أوً  

بشتكل  األكشتن أفتالمأنه أح  درجة السترعة فتي سترد األحتدا , نظتًرا لكونته يهتوى متابعتة  ثانيًا

 أساسي.

 بالشي  بعض يشبهني كرو راسل أن أعتقد: بقا أما ثالث شي  فقد 

 لترون والجتواب الستؤا  فقتر  ففتي, بقولته هتذا يمت ح كان ناش جون أن و  تظن أيها القارئ     

 وأخبتروا كورانتت مؤسسة من الرياضيين بعض جا , نيويورك جامعة من األفالم قسم في هاورد

 الستتتر  مشتهدخصوًصتا فتتي  الفتيلم, فتتي كثيتًرا كترو راستتل يشتبه كتان نتتاش جتون أن هتاورد رون

 .البيضا 

 

 صورة توضح مقدار الشبه بين جون ناش وراسل كرو, جون ناش على اليمين وراسل كرو على اليسار



 

 مومبتاي إلتى رحلتة فتييوًمتا  كنتتفقتد . مشتهور  شصصية إلى ناش جون الفيلم هذا حو  لقدو     

 وقتد. األلعتاب لنظريتة متؤتمر في, ا قتصاد في نوبل جا    على أيًضا الحا   سين أمارتيا لمقابلة

 التتتي اللحظتتة نفتتس فتتيوحتتد  ذلتت   ,للهنتتد ستتفري ستتب  عتتن يستتاري لتتىإ الجالستتة المتترأ  ستتألتني

 فتي, رستمي متحتد ك, نتاش لجتون صتور  فيهتا كان هندية جريد  الطيران مضيفة فيها أحضرت

. عليته التأشتير هتو فعلته علتي متا كتلحينها كتان و. لسين أخرى صور  وبجانبه, األمامية الصفحة

 وكتتان للتحتتد  متتدعًوا نتتاش كتتان األختترى األمتتاكن متتن والعديتتد بكتتين فتتيكتتان  كمتتا مومبتتاي وفتتي

 .والمهنئين المراسلين من بالمئات محاًطا

 

 جون ناش في إحدى المؤتمرات

 

 شصًصا أن فكر  من منبهرين كانوا الذين والمراهقين األطفا  في حتى أثرت قد ناش قصة إن     

 األكبتر الجيتل فتا  أنته كيتفأكثتر  وأدهشهم مذهلة أشيا  تحقيق على قادر ضطربًاوم جدًا صغيًرا

وهتتذه رستتالة متتن إحتتدى المعجبتتات  .ممتعتتة تبتتدو الرياضتتيات جعتتل قتتد أنتته واألهتتم. ذكتتا ً  منتته

 الصغيرات لجون ناش:

 ناش السيد ع ي ي     

 مثلتي أنتت. بشتد  بت  معجبتة أنتا.  فتتا  وأنتا. إيلتي استمي, عمتري متن التاستعة فتي أنا! مرحبا     

. مثلت  أصتبح أن أتمنتى إنتي. عتاش قتد شص  أذكى أن  أعتقد وأنا. األشيا  من العديد في األعلى

. الرياضتيات في جيد  لست أنني هي هذا في الوحيد  المشكلة ولكن. الرياضيات أدر  لو وأتمنى

 عنتدما أيًضتا معت  الحتا  هتذا كان فهل. فيها جيد  لست ولكني. أحبها وأنا. أطبقها أن أستطي  فأنا

 إيلي, أحب . لي اكت  أرجوك طفاًل؟ كنت

 اسم  أح  أنا: مالحظة

 نصر سيلفيا -



 

 جون ناش في إحدى المحاضرات

 

 

 

 



 مقدمة

 بحتاًرا وحيتدًا يجتتا  العقتل كتان, منشتوره حتاماًل و الصتامت بوجهه شامًصا نيوتن تمثا  يقف بينما

 .األبد وإلى األفكار من مجهولة

 ورد ور  ويليام -

 

 جالًسا العقالني السلوك نظرية ومكتشف الرياضيات عبقري, الصغير ناش فوربس جون كان     

 أيتام أحتد متن متتأخر  ظهير  في ذل  كان لقد. تقريبًا ساعة نصف لمد , أيًضا الرياضي ضيفه م 

 في ذراعين ذو كرسي على جالًسا ناش وكان. الحار مايو شهر من, 1959 سنة ربي  في األسبو 

 بنطتا و ه يلتة نتايلون ستتر  عتن عبار  كان الذي بمظهره مهتم غير, المستشفى صالة  وايا أحد

 أي متتن خاليتة الناعمتة ومالمحته, قماشتتية دميتة كتان لتو كمتا راكتتدًا القتوي جستده كتان. حت ام دون

 ثابتًتا, متاكي جتورج هارفتارد لبروفيستور اليسترى القتدم أمتام نقطتة إلى مباشر  يحد  كان. تعبير

. متكترر  تناوبيتة بحركتة التورا  إلتى جبهتته عتن الكثيتف األستود شتعره لي يتل إ  يتحرك وبالكاد

 باتتتت الغرفتتة هتتذه أبتواب أن تماًمتتا واعيًتتاو, الشتديد الصتتمت بستتب  متتوتًرا, مستتتقيًما ضتتيفه جلتس

 معاتت  فكستر الصتمت وقتا  بصتوت. أكثتر نفسته يتمالت  أن متاكي بإمكتان يعتد لتم وأخيتًرا. مقفلة

 نفسه كر  لرياضي يمكن كيف, هذا تصديق أمكن  كيف. بهدو ه على م  حفاظه, الشي  بعض

 أمكنت  كيتف بمراستلت ؟ تقتوم فضتا ية كا نتات أن تصتديق أمكنت  كيتف.. المنطقيتة ولألدلتة للعقل

 بهذا؟ أمكن  كيف..  العالم؟ إنقاذ بغرض الفضا  من قادمة كا نات من مجند أن  تصديق

 ثعبتان دون أو طا ر نظر  تشبه وبارد  هاد ة بنظر  ماكي على ورك  أخيًرا عينيه ناش رف ف     

 يحتاد  كتان لتو كما والهادي  البطئ الجنوبي بصوته متشدقًا ناش قا ب بسب ب .جفن له يرف أن

 الطريقتة بتنفس عقلتي إلتى قفت ت, الصارقتة الكا نات عن أحملها التي األفكار أن بسب  هذا, بنفسه

 5بالجد محمل على أخذتها لذل . إليه الرياضية األفكار بها قف ت التي

 المتغطتر  الوستيم ذلت , فرجينيتا غترب في بلوفيلد مدينة من الصغير العبقري ذل  انضم لقد     

 العقتد ذلت , القتادم العقتد امتتداد وعلى.  1948 عام الرياضي المسرح إلى بشد  األطوار والغري 

 نفسته ناش أثبت, 6إنقاذهم مسألة حو  الشديد قلقه وكذل  البشر بعقالنية الكبير بإيمانه اشتهر الذي

 طتوا  واألعظتم األبتر  الرياضتي نتاش كانب جروموف ميصا يل المرمو  المهند  عنه قا  كما

 وهندستتة, اإلقتصتتادي والتنتتافس, التصطتتيط فتتن أستترار إن إذب. 7القتترن هتتذا متتن الثتتاني النصتتف

 كانتت الضتصمة األعتداد ورا  والغمتوض, المتصيلتة الفضتا ات وهندستة, الكون وشكل, الحاسوب

 عجلتة تتدف  وكانتت, بتالمر  متوقعتة وغيتر عميقتة أفكتاره كانتت. جتدًا الواستعة مصيلتته تشتغل كلها

 .تماًما آخر اتجاه إلى العلمي التفكير

. منتا أعلتى لكنته جميعًتا يشتبهنا نتو : نتوعين العبتاقر  أن: بهتالمو  بتو  الرياضي وقد كت      

 ميتل قطت ون يستتطيعقلتة منتا متن  لكن, الجري نستطي  فجميعنا. خاًصا إنسانيًا بريقًا يمتل  ونو 

 فقتتدانب بتا  برا عتة مقارنتهتا ويمكتن فعلهتا منتا ألي يمكتتن أشتيا  يوجتد   ولكتن, دقتا ق أربت  فتي

 التذي الغتامض العنصتر ذاك متن تنب  ناش عبقرية إنو. 8بminor Fugue-G - الطفيف الذاكر 

 علتى مقتصًرا هذا يكن فلم. التجريدية العلوم في وليس الفنية أو الموسيقية األعما  في عاد ً  يظهر
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 تكتن لتمكتذل  . أكبتر التركيت  على قدرته أن أو, أقوى ذاكرته أن أو, أسر  بشكل يعمل عقله كون

 جتتورج أمثتتا  متتن الحدستتيين الرياضتتيين متتن وكغيتتره. عقالنيتتة الحدستتية أو البديهيتتة ومضتتاته

 الصتتور  نتاش رأى, رامانوجتتان وسرينيفاستا, بوانكاريتته هنتري وجتتو , ريمتان برنتتارد فريتدري 

 أن حتاو  أنه ورغم. بعد فيما عليها الصعبة البراهين باكتشاف بدأ ثم أوً   كاملةبشكلها وأبعادها ال

ستير ال حتاولوا نالتذي لآلخترين لغتً ا بتات ستلكه التذي الطريتق أن إ , المذهلتة نتا جته بعتض يفسر

, 1950 عتام للتكنولوجيتا ماساتشوستتس معهتد فتي نتاش عترف نيومان قد دونالدفالرياضي . هوفق

 لهتا ؤديي طريق عن بحثهم عبر القمة نحو الجبل بدؤون تسلقي الجمي  إن: بعنه يقو  أن اعتادو

 لو كما األولى القمة على سيش  البعيد  القمة تل  ومن آخر جباًل  يتسلق فسوف ناش أما. الجبل في

 9بضو يًا كشافًا كان

 أكثتر أو, للستلطة ا درا ً  منته أكثتر أو, واألصتالة بتدا اإل لتىع احرصً  منه أكثر أحد يكن لمو     

 ألبترت - العشترين القترن فتي العلتم بأستياد محاًطتا كتان شتابًا كتان فعندما. ا ستقاللية على حرًصا

 ألي تابعًتا يكتن ولتم, متنهم بتأي يلتحتق لتم ولكنته - واينتر ونوربرت, نيومان فون وجون ,آينشتاين

 نظريتتة متتن - بهتتا قتتام التتتي األشتتيا  أغلبيتتة وفتتي. تتتابعين أو مرشتتدين دون ستتيره أكمتتل وقتتد, أحتتد

يفهتم و, الحكمتة ليكتست  كان فضوله يدفعه ألن يد  أنفته فتي أي مجتا  – الهندسة وحتى األلعاب

ويقلتت  األفكتتار , وحتتده يعمتتل متتا كثيتتًرا كتتان وقتتد. تأسيستتها وأستتالي , الحاليتتة والقتتوانين األنمتتاط

 بالرياضتيات معرفته ناش استلهم وقد. با  بموسيقى مترنًما يتمشى حين أو, رأسه فيوالنظريات 

 قتاموا متا دراستة طريتق عن وليس, لنفسه الرياضيين الحقا ق التي درسها شرح إعاد  طريق عن

 وعنتدما. والحقيقيتة الكبيتر  المعضتالت عتن البحتث دا م كان للصعود الشديد تلهفه ومن. باكتشافه

 ,البدايتتة منتتذ يعرفونهتتا التتذين النتتا  علتتى تصفتتى هتتافي أبعتتادًا يتترى فإنتته جديتتد  أحجيتتة علتتى يركتت 

 عتدم فتإن طالبًتا كتان عنتدما وحتتى(. يعرفها   هو بينما) وعناد بسذاجةفيقومون بانكار اكتشافاته 

 .مذهاًل  شيئًا كان عليه تهكمهم وحتى وشكوكهم اآلخرين بحير  اكتراثه

   كتان أنته رغتم, جتدًا كبيتًرا لإلنستان والنقي الفطري التفكير وبقو  بالعقالنية ناش إيمان كان     

 عبتر لستفروطتر  ا لحواستي التذي شتهد ظهتور ا الجديتد العصتر رغتم وحتى, شابًا رياضيًا  ا ي

بعتض  إصتالح فتي رغبته بسب  مر  آينشتاين وبصه ولقد. النووية األسلحة اخترا  وحتى الفضا 

 المفكتترين أولئتت  كتتانوا فقتتد أبطالتته أمتتا. لفي يتتا رغتتم كونتته لتتم يتتدر  ا النستتبية النظريتتةمبتتادئ 

 واعتبرها. والعلم الحواسي  من بكل شغوفًا كان وقد. ونيتشه كنيوتن الصارقين والرجا  المنع لين

 وفتي. النتواحي بعتض فتي البشتر علتى تتفتو  اكتان يعتقتد أنهت أنته حتى, سماها كماب  مفكر آ تب

 كتان وقد. والعقلي الجسمي اآلدا  مضاعفة من األدوية بعض بإكمانية مدهوًشا كان, معينة مرحلة

 العواطتتف بجميتت  لدرجتتة تجعلهتتا تستتتصف التتذكا  شتتديد  فضتتا ية كا نتتات وجتتود بفكتتر  اهووًستتم

 فيهتا يحصتي حستابات إلتى حياتته قترارات جميت  ليتحولتو يستتطي  ت تمنتىي كتذل  كتان .اإلنسانية

المصتعد  ينتظتر أن أو األو  المصتعد يركت  أن الجيتد من كان إذا ما مثل - والسلبيات اإليجابيات

 –   أو يتت وج هتل مستألة أو, قبولته يمكنته عمتل أي أو, أموالته بإيدا  يقوم بن  أي في أو, التالي

أما . التقاليد وحتى والعقود العواطف عن منفصلة الرياضية والقواعد الصوار ميات نعلم أننا ولكن

, ويجعله ذعًرا له سب ي ,بمرحبا: بأن يقو  له أحدهمك تلقا ي بسيط فعل مجردبالنسبة له فقد كان 

 بمرحبًا؟هذا الشص   لي قو ي لماذابيتسا   كثيًرا في نفسه قا اًل: 

 متتأثر وغيتر ومغترور متتحفظشتص   بأنه وصفوه قدو. جدًا غريبًا وجدوه فقد معاصروه أما     

. ب مال ته ا ختتالط ناش يستط  فلم. 10ا ومتوحدًاومصيفً  عنهم منفصاًل كذل  كان  ,حولهيحد   بما

. مملة يراهاكذل  كان  غيره اهتمامات من بأي يعبأ يكن فلم الصاصة بحياته مشغوً   ذهنه كان وقد

شتي  ب حولته متن أشتعر وقتد متحفًظتاكتان  وكذل , الشي  بعض ومتعاليًا باردًا كان فقد سلوكه أما
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فتي مواضتي   بتأن يتحتد  لحظتاتال بعتض يكستره فتي كتان فقد صمته أما. والغرابة الغموضمن 

 األطفتتا  م حتتات بعتتض عتتن أو, السياستتية الجغرافيتتة ا تجاهتتاتأو , الصتتارجي الفضتتا تصتت  

 كمتا مبهمتة كانتت اللحظتات هتذه ولكتن. متوقعتة الغير الغض  ثورات وأحيانًا تكسر صمته بعض

 التعلتيم معهتد متن رياضتي ويذكرب. منا واحدًا ليسب أنه باستمرار يقو  الجمي  كانو. صمته كان

 : برينستون جامعة في للطالب مكتظة حفلة في األولى للمر  ناش قابل قد أنه العالي

 دا تر  نصتف فتي األرض علتى جالًستا كتان إذ. الطالب من العديد بين من مباشر   حظته لقد     

 وشتعرت ستبق أنتي إذ غريبتة بمشتاعر ومألني ا رتياح بعدم أشعرني مما. ما شي  عن ويتحد 

 يكتن فلتم. موهتوب بأنته آنتذاك عارفًتا أكتن ولتم. متا بشتكل مصتلفًتا كتان ولكنته هتذه الغرابة بمشاعر

 .11ساهم ما بقدر العلم في سيساهم أنه تصور بمقدوري

 ففي. مبهمة تكن لم نفسها هأفكار أن في كانتفقد  العجيبة المفارقة أما. كبير بشكل ساهم ولكنه     

, األلعتتاب نظريتتة متتن كتتل   فتتي عظيمتتة إنجتتا ات حقتتق أنتته إذ نتتاش حليتتف الحتتظ كتتان 1958 عتتام

 استثنا يًا إبداًعا أبد  والذي الشباب جيل عبقري جعله مما, الالخطية والنظرية, الجبرية والهندسة

 ديناميكيتات عتن نتاش رؤيتة إنو. البحتتة أو التطبيقيتة الرياضتيات فتي ستوا  الرياضتيين بتين فيما

 من واحد  لتصبح كانت - العقالنيين والتعاون الصرا  عن نظريته التي تناقش – البشري التنافس

 مرتبتة إلتى ا قتصادعلم  في القليل المعرفةمستوى  وتنقل, العشرين القرن في تأثيًرا األفكار أكثر

 ا نتصتاب فتي دارون نظريتة وكتذل , الجينيتة الوراثتة علم في مند  أفكار فعلت اثلمم , تماًماأعلى

 .أيامه في والفي يا  األحيا  سير غيرت التي نيوتن قوانين وأيًضا, الطبيعي

 ا جتمتاعي السلوك أن  حظ من أو  هو المولد الهنغاري نيومان فون جون المثقف كان لقدو     

 هتو غترفال ألعتاب عتن 1928 عتام نشتره الذي مقاله كان فقد. األلعاب تحليل يتم كما تحليله يمكن

 بليت  رأى فكمتا. البشتري التنتافس متن والرياضتية المنطقيتة القتوانين  شتتقا  ناجحة محاولة أو 

 الظتواهر فتي الكبيتر  للمعضتالت الحلتو  مفاتيح عن عاد  العلما  يبحث, رمل حبة في كله الكون

 تالعبته عبتر الجنتة عتن الترؤى بعض نيوتن اسحا  استلهم فقد. اليومية للحيا  والمألوفة الصغير 

 ستارًحا كان فقد نيومان فون أما. النهر في مجدافين ذو بقارب يفكر كان وآينشتاين. خشبية بكرات

 .البوكر ةلعبتأمل  في

 يمكتنو, ةمتعتم ولكتن تافهتة شتبه البوكر لعبة في تحد  التي ةنافسالم تل  أن نيومان فون قا      

 البتتوكر متتن كتل   فتتي المنافستتة أن أوً  . لستببين الحقيقيتتة اإلنستانية األمتتور متتن الكثيتر رأن تفستت لهتا

 لإليجابيتتات العقالنيتة اإلحصتا يات تلت  بتذل  وأعنتي, التفكيتر متن معينًتا نوًعتا تتطلت  وا قتصتاد

 األكثترب فتا التتي تعتود علتى الشتص  الفوا تد نستبة مت  متستق داخلي نظام على المبنية والسلبيات

 علتى وكتذل  أفعالته علتى معتمتدًا واحتد شتص  ربتح يكتون أيًضتا كليهمتا وفتيب. األقتل من أفضل

 . غيره أفعا 

 مشتتاكل أن ال متتان متتن قتترن قبتتل كورنتتت أوغيستتتين أنتونيتتو الفرنستتي ا قتصتتادي أشتتار وقتتد     

 كبيتتر عتتدد يحضتتر عنتتدما أو التتوكال  متتن أحتتد أي يحضتتر   عنتتدما تبستتيطها يمكتتن ا قتصتتاديين

أو متن تتأثير  اآلخرين من القلق يتملكه لم ج يرته في وحيدًا كان والذي كرو و فربنسون. 12منهم

 فيته يعتيش عتالم في عاشوا فقد. وخبا يه سميث آدم ج اري كان كذل . ألنه كان وحيدًا به أفعالهم

 من قليل عدد هناك يكون عندما ولكن. البعض بعضها تلغي أفعالهم أن حيث األفراد من كبير عدد

 ذلت  بستب  للحتل قابلة غير مشكلة عند ذ   تنشأ, ببساطة تجاهلها يمكن   أفعالهم أن بحيث الوكال 
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 وهلتمع ,ب يعتقتد متا أعتقتد أننتي يعتقتد أنته أعتقتد أنتا: بالذي تفستره هتذه الجملتة ا ستراتيجي السلوك

 .جّرا

 أو الحلقتي التفكيتر تنتاقش التتي المشكلة لهذه مقنعًا حاًل  يعطي أن نيومان فون بإمكان كان وقد     

 يكتون التتي تلت  أو, صفًرا محصلتها تكون التي تل  أو, شصصين بين تكون التي لأللعاب الدا ري

 األقل هي صفًرا محلصتها تكون التي األلعاب ولكن. اآلخر لالع  خسار  الالعبين أحد ربح فيها

 لنظريتة بالنستبة صتفر المحصتلة ذات األلعتاب أن الكتاتبين أحتد عنها قا  فقد) ا قتصاد في فعالية

 حرافان ونقطة متناقضة حالة فهي, الجا  لموسيقى رو  أند الروك في البلو  كسلم هيب األلعاب

 - المتبتاد  التربح إمكانيتة فيهتا وتكتون كثيرون أفراد   فيها يكون التي الحا ت تل  ففيب(. تاريصية

 أن مقتنعًتا كتان فقتد. خذلتته قتد الرفيعتة نيومتان فتون بصتا ر فإن - المعياري ا قتصادي السيناريو

 هتتذه علتتيهم تفتترض أعلتتى مرك يتتة لستتلطة خاضتتعين, بصتترامة ويتفقتتون ستتيتحالفون الالعبتتين

 ظهور شهد الذي الجيل ,الجيل ذل  في ثقةال عدممبدأ  عن أفصح قد اقتناعه أن ويبدو. 13التحالفات

 ورغتم. مقيد غير الفردانية مذه  فيها كان عالمية حرب منتصف في كان والذي ا كتئاب حا ت

 رستتل وبرترانتتد آينشتتتاين متتن لكتتل شتتديد بتتتحفظ الليبراليتتة األفكتتار أظهتتر قتتد نيومتتان فتتون أن

 التتي األفعتا  بعتض بتأن اعتقتاداتهم عن كشف أنه إ  كينس ماينارد جون البريطاني وا قتصادي

 الحتل ذلت  نيومتان تبنتى قتدف متثلهمو. عارمتة اجتماعيتة فوضى تسب  قد الفرد بنظر عقالنية تبدو

 .14العالم حكومة: الذي يتمثل بإنشا  النووية األسلحة عصر في السياسية للن اعات

 علتتى نيومتتان فتتون تركيتت  كتتان فبينمتتا. بالكامتتل مصتلفتتة كانتتت نتتاش الشتتاب بصتتا ر ولكتتن     

. الحديث ا قتصاد بعلم مرتبطة األلعاب نظرية جعل هذا وبفعله, الفرد على ناش رك , المجموعة

 كتان عنتدما أنته صتفحة وعشترين ستب  فتي تقت  والتي للدكتورا  الضئيلة رسالته في ناش كت  فقد

 مبتدأً  مصترًعتا, التبتادلي التربح امكانيتة فيهتا لأللعتاب نظريتة ابتتد  قتد ستنة وعشترين واحدًا عمره

. 15...بأعتقتد أننتي تعتقد أن  أعتقد أناب التفكير من الالنها ية السلسة تل  يقط  الالعبين أحد يجعل

 األفضتل جوابته باستتقاللية  ع  كل يصتار عندما حلها يمكن اللعبة أن فيتكمن  رؤيته كانت وقد

 . اآلخر لالع  األفضل ا ستراتيجة على

 الصاصتة مشتاعره عتن ناهي  اآلخرين مشاعر م  يتواصل   الذي الشاب هذا  استطا وهكذا     

 تتم فقتد, الرياضتيات فتي متا مثتل الغمتوض متن فيهتا وستلوكه اإلنستان دوافت  أن بوضوح يرى أن

 الصالصتتة تتتأمالتهم عبتتر النتتا  متتن مجموعتتة بواستتطة ألفالطتتون الفاضتتلة المدينتتة فكتتر  اختتترا 

 مدينتة في نشأ قد ناش ولكن(. والعامة الدنيوية الطبيعة بجوان  ما بشكل مرتبطة فهي هذا وعلى)

 صتناعة ومن األمواج هدير من ثرواتها مصدر كان والتي, اآلبا ش جبا  سفوح فيتق   م دهر 

 التذاتي والشغف الفردية فالعقالنية. الكهربا ية والطاقة المعادن وأنقاض والفحم, ةيالحديد القضبان

. مقبولتة أمتور خلتق فتي نافعتة تبتدو ولكنهتا, المصتالح بعتض علتى حتتى مشترك اتفا  امبينه ليس

 ا ستتتراتيجيات علتتى يركتت  بتتدأ فيهتتا نشتتأ التتتي لبلدتتته مراقباتتته فمتتن, قصتتير  كانتتت الطفتتر  ولكتتن

 نتاش تتوا ن مبتدأ شترح يتتم وعندما. سلبياته ويقلل إيجابياته من ي يد حتى للفرد الال مة المنطقية

 اتصتاذ عمليتة أن أظهترت ا قتصتادي التنتافس مشتكلة صياغة في طريقته ولكن, واضح أنه يظهر

 وأكثتر محدعثتة رؤيتة ا قتصتاد علتم معطيتة, منطقيًتا مترابطتة تكتون أن يمكنهتا الالمرك يتة القرار

 .الصفية لليد الرا عة سميث آدم استعار  من تطوًرا

 هنظرياتت بستب  وا ستتقاللية وا حتترام التقتدير نتاش اكتست  عمتره من العشرينات آخر وفي     

, الرياضتتيات فتتي لتصصصتته حماستته أوج فتتي وكتتان وعبقريتتة بمهتتار  يعمتتل كتتان فقتتد. واكتشتتافاته

                                                           
 (1994 مايو) االقتصادي مجلة" ناش، توازنل االستقرار وتحقيق الخلق: ناش قراءة ،كورنت قراءة" ليونارد، جيه روبرت 13
 6.12.97 مقابلة، مؤرخ، باراتا، جوزيف 14
 (1950 مايو) برينستون جامعة مطبعة ،رسالة دكتوراه ،"المتعاونة غير األلعاب" ناش، جون 15



 اكستبته وقد. بدوره مشهوًرا أصبح حتى, أيامه في الرياضيين أشهر وقابل ودرع  وحاضر فسافر

بت والتي الفي يا  تدر  جميلة شابة بفتا  ت وج فقد. كذل  الح  عبقريته  له وأنجبت, حقًا به أُعج 

 كانتتا أنهمتتا جعلتنتتي أظتتن لدرجتتة. بحتتق ذكيًتتا شتتيئًا كانتتا قتتد الحيتتا  وهتتذه العبقريتتة هتتذه إنو. طفتتاًل 

 .مثالي بشكل   متوافقان

, ويتغنستتاين ولودويت , ديكارت رينيه أمثا  من والعلما  الفالسفة من العظما  من الكثير إنو     

 بعتض متن يعانون كانوا قد آينشتاين وألبرت, نيوتن واسحا , فيبلين وثورستاين, كانت وايمانويل

 علتى يركت  متا كثيتًرا التذي والمت اج, العتاطفي فاإلنفصتا . 16شصصتياتهم فتي واإلنع الية الغرابة

 كثيتًرا الذاتيتة الستير وكتاتبي النفسيين األطبا  أن حتى, العلمي اإلبدا  إلى تفضي أن يمكن الداخل

 فتيف. الفنتي األستلوب مت  كثيتر  أحيتان   فتي ربطهتا يمكتن الشديد  الم اجية التقلبات أن  حظوا ما

 التتذي الفتترد أن البريطتتاني النفستتي الطبيتت , ستتتور أنتتتوني كتتت ب الصلتتق ديناميكيتتاتب عتتن كتابتته

 لرغبتته نتيجتة فقتط لتيس وهذا مبد  إلى يتحو  قدب الكراهية من يصاف ما بقدر الح  من يصافب

 من نفسه يحمي أن يريد نهكول تعود ولكنها, عقلي نشاط بممارسة ا ستمتا  أو, الجما  لذ  بتذو 

 الفيلستتوف قتتا  وقتتد. 17بالنتتا  وا تصتتا  ا نفصتتا  حتتو  المتضتتاربة الرغبتتات متتن النتتاتج القلتتق

 لشتص  عبقتري إختترا ب هتي العبقريتة أن ذاتها الفكر  مؤيدًا سارتر بو  جان الفرنسي والكات 

 الستب  عتن طرحته تتم التذي الستؤا  ذلت  على اإلجابة أن خمن فقد ستور أماب. مهرب عن يبحث

 عا تد غيتاب فتي حتتى متا شتي  ابتكتار ألجتل والتعاستة الشديد الضغط يتحملون النا  يجعل الذي

 :إلنجا اتهم ضصم

 الفصتتامية الم اجيتتة الحتتا ت علتتيهم تغلتت  التتذين أولئتت ..  المبتتدعين األشتتصاص بعتتض إن     

 صتاحبه يحمتي اإلبتداعي العمتل كان فإذا. دفاعية بطريقة اإلبداعية قدراتهم يستصدمون..  والكئيبة

 يمكتن الفصتامية الحالتة أمتا. شتديد بجشت  ذلت  إلتى يستعى أنته القتو  فيسعنا, العقلية األمراض من

 بغتترض غيتترهم متت  يتواصتتلون النتتا  فأغلبيتتة. والالجتتدوى العبثيتتة أو المعنتتى بفقتتدان تشصيصتتها

 اإلبتداعي النشاط أن إذ. كذل  ليست معه فالحالة الفصامي الشص  أما. للحيا  وأهمية معنى إيجاد

 القتدر  تلت  لكتن..  إنع التي نشتاطه أن وصتحيح..  نفسته عتن ليعبتر له بالنسبة المثلى الطريقة هو

 . 18كله المجتم  على الكبير بالنف  ستعود القدر  هذه من نشأت التي النتا ج وتل  اإلبدا  على

 عتيش مثتل ا نفصتامية بالشصصتية يستمى متا حتا ت يصتبترون التذين النتا  متن القليتل ولكن     

ب غيترهم ومشتاعر بستلوكيات ا كتترا  عتدمب إظهتار أوب ا جتمتاعي اإلنعت ا  من طويلة فتر ب

 النتا  متن العظمتى األغلبيتة أمتا. 19المجتا ت متن غيتره فتي أو العلتم فتي عظيمتة موهبة يمتلكون

 عنهم قا  وقد. 20العقلي المرض هذا لصدمة يصضعون   فإنهم, وا نع الية الغريبة األم جة ذوي

 يظهترون فتإنهم هتذا عتن عوًضتا أنته هارفتارد جامعتة متن النفستي الطبيت , جاندرسون جي جون

 أو مستتتقبلية أو, علميتتة أو, ميكانيكيتتة مواضتتي  تتضتتمن التتتي اإلنع اليتتة النشتتاطات فتتي اإلنتتدماجب

 عالقتتات شتتبكة فيهتتا يشتتكلون التتتي الفتتتر  تلتت  فتتي يرتتتاحون أكثتتر فهتتم وكتتذل . بشتترية غيتتر حتتتى

 العبتاقر  يصبح أن النادر من وإنه. 21العمل مهمات أثنا  األشصاص بعض م  بعيد  ولكن مستقر 

 ةوالفعالت الحاميتة الطبيعيتة علتى دليتل أقتوى هتو وهتذا, بالكامتل مجانين األطوار الغريبي العلم في

 .22لإلبدا 
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 فوضتتىال فقتتد كانتتت عبقريتتته مجتترد ستتطح يغطتتي تلتت . محتت ن استتتثنا  أثبتتت قتتد نتتاش ولكتتن     

 السترية عشيقته وعن, األشصاص بعض م  تورطه مثل: الشديد في داخل نفسه التناقضو عارمةال

 وعتن, جتدًا أحبتته التتي  وجتته تجتاه الشتديد  وا دواجيتته, عنته تصلتى التذي شترعي الغيتر وطفله

 فقتتد وأخيتتًرا. الفشتتل متتن الشتتديد خوفتته ذلتت   علتتى و يتتاد , دولتتته وحتتتى, احتضتتنته التتتي الجامعتتة

التذي  حياتتهل المتصتد  الصترح ذلت كتل  معهتا ساحبة, كذل  و ادت, الفوضىعليه تل   سيطرت

 .شديد بحذر بناه

 ظهترت الجنتون التى وا ختتالف الغرابتة عتالم من ناش انجراف من ملحوظة إشار  أو  إنو     

 معهتتتد فتتتي بروفيستتتوًرا تعيينتتته يتتتتم أن وشتتت  علتتتى وكتتتان عمتتتره متتتن الثالثتتتين فتتتي كتتتان عنتتتدما

 نتتاش  متتال  بعتتض أن حتتتى وعتتابر  مبهمتتة حياتتته أحتتدا  كانتتت قتتدف. للتكنولوجيتتا ماساتشوستتتس

 صتباح ذات العامتة الحجر  إلى ذه  وقد. يم ح معهم كان أنه اعتقدوا قد المعهد في منه األصغر

 يصت  يكتن لتم إذ عتام بشتكل يتحتد  وكتان, تتايم  النيويتورك جريتد  حاماًل  1959 عام من بارد

 رستالة علتى تحتتوي األولتى الصتفحة متن اليسترى ال اويتة أعلتى فتي القصتة أن قا اًل  بحديثه أحدًا

. 23الشتفر  هتذه فت  علتى قتادر هتو متن غيتره يوجتد و  أخرى مجر  في تعيش كا نات من مشفر 

 حجت ه تتم أن وبعد, كبروفيسور وظيفته من واستقا  التدريس عن توقف أن بعد, أشهر بعد وحتى

 النفستيين األطبتا  متن واحتد أصتر فقتد, بوستطن ضتواحي متن العقليتة لألمراض خاص مشفى في

 العقتل ستليم نتاش أن, وفتان يتي ستاكو حادثتة فتي شتهد وقد خبيًرا كان والذي والشرعيين الرا دين

   حقيقتة هتذه أن أدركتوا واينتر نوربرت مثل الغري  التحو  هذا شهدوا الذين أولئ  وفقط. تماًما

 .24فيها جدا 

 الفصتتام عتتن النتتاتج التشتتتت أعتتراض أولتتى متتن نتتاش عتتانىمتتن عمتتره  الثالثتتين وعنتتدما بلتت      

 التالية الثالثة العقود في عانى وقد. وغموًضا تقلبًا األكثرو الكارثي العقلي المرض هذا, ال وراني

 علتى ستيطر أن وبعتد. محطمتة إراد  ومتن مضتطربة ومشاعر وأفكار وهلوسات شديد  أوهام من

 وبتدأ الرياضتيات عتن تصلتىب العقتل سترطانب ب المصتصين بعض يسميه الذي المرض هذا ناش

ليقتوم بتأديتة  مستيحي فتردقتد تتم اختيتاره كب أنه مؤمنًا دينية نبو  وعلى األعداد علم على بالتركي 

 رغًمتا المستشتفى فتي حجره تم لكن,  عديد لمرات أوروبا إلى فر وقدب. سرية ولكن عظيمة مهمة

 حتتى العتالج أنتوا  لكتل تعريضته تتم وقتد, فونصت لسنة امتدت ولمد , مرات ست من ألكثر عنه

 أصتبح حتتى, وحست  أشتهر لبضتعة امتتدت لكنهتا األمتل متن لحظتات عاش وقد, بالصدمة العالج

 طالبًتتا يوًمتتا فيهتتا كتتان التتتي , تلتت  الجامعتتةبرينستتتون جامعتتة حتترم علتتى يتتتردد التتذي الشتتبح أخيتتًرا

 علتى خفيتة رستا ل ويكتت , نفسته وبين بينه كثيًرا ويهمهم, غريبة مالبس يرتدي, عبقريًا متصرًجا

 .سنة بعد سنة, السبور 

 عتتامولقتتد تتتم تشتتصي  أو  حالتتة مصتتابة فتتي . مجهولتتة  التتت  الفصتتام  متترض أستتباب إن     

 تلت  قبتل قتد ظهتر – هتذه األمتراض مجموعتة أو - المترض هتذا كان إن يعلم   أحدًا لكن, 1806

. 25الصتناعي العصر فيحديثًا  ظهر الذي اإليد  مرض مثل أنه أو, تمت تسميته باسم آخرو المد 

 ولتيس بته فترد إصتابة مستألة ولكتن. 26به يصاب قد الدو  لكل السكاني التعداد من% 1 فإن وبدقة

 قابتل وراثتي عامتل وجتود متن ينشأ قد أنه من الشكوك بعض وجود رغم, مجهولة مسألة هي آخر

 أو, كتالحرب - بيئتي حتد  أي يوجتد و . 27الحيتا  ضتغوط قد ينشأ أيًضتا بستب  تتراكمو لإلصابة
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 أجمت فقتد  آلنأما ا. 28المرض لهذا الوحيد المسب  أنه أثبت قد - التنشئة أو, المصدرات أو, السجن

   وحتتدها الوراثتة أن الواضتتح متن ولكتتن, العتا الت فتتي ينشتأ ألن يميتتل الفصتام أن علتتى األغلبيتة

 .29المرض بهذا معين فرد إصابة ورا  السب  تفسير تستطي 

 عتام فتيب  schizophrenia - شتي وفرينياب مصتطلح اشتتق التذي, بلولير يوجين وصف لقد     

 مت  والعالقتات والمشتاعر التفكيتر فتي يحتد  التذي التغيتر من معين نو ب المرض هذا أن 1908

, النفستية الوظتا ف فتيالتتي تحتد   ا نفصتا نسبة  إلى يشير المصطلح وهذا. 30بالصارجي العالم

 اختبتتر التتذي وللشتتص . 31بالنفستتية للشصصتتية التتداخلي للتنتتاغم غريتت  تتتدمير عتتن عبتتار  هتتوفب

 في وحتى والفضا  الوقت وفي, العقلية ملكاته في بانفصا  يشعر فإنه, للمرض األولى األعراض

 بهلوستات الشعور أو, أصوات كسما  - األعراض هذه من عرض أي اعتبار يمكن و . 32الجسد

. 33للمترض مصصًصتا - باآلخرين ا كترا  عدم أوحتى, ا هتياج أو الشديد  الالمبا   أو, غريبة

 لتذل , الواحتد المتريض في الوقت م  تصتلف أنها حتى, آلخر مريض من تصتلف األعراض وهذه

 درجتة مثتل - الشتلل أو العجت  درجتة حتتى. يمكن دراستها المرض لهذاب نموذجية حالةب يوجد  

 أو, خفيفتةب تكتون أن لألعتراض ويمكن. كبير بشكل تصتلف - الرجا  بين معدله أو, المرض شد 

. 34والمعاصتر الرا تد الباحتث, جوتيستمان إيترفينج لقتو  وفقًتاب موجود  غير أو, شديد  أو, معتدلة

ستن  اي فتي يظهتر قتد المترض نمتن عمتره إ  أ الثالثتين فتي بتالمرض أصتي  قتد ناش أن ورغم

 أن يمكتتن للمتترض األولتتى والنوبتتة. 35العمتتر منتصتتف بتتدايات وحتتتى المراهقتتةمرحلتتة  متتنابتتتدا  

 أن يمكتن المترض مت  شص  أي وتاريخ. 36سنوات بض  حتى أو أشهر أو أسابي  لبضعة تستمر

 ويبدو, دوًما ومنع ً   األطوار غري  نيوتن إسحا  كان فقد. 37نوبتين أو فقط واحد  نوبة يتضمن

 تلت  أدت وقتد. 38والصمستين الواحتد  ستن في البارانودية األوهام م  نفسي انهيار من عانى قد أنه

 بشتاب التعتيس تعلقته بستب  شتحذها تتم التتي النوبتة تلت , األكاديميتة نيتوتن مهنتة نهايتة إلتى النوبة

 بشتغر وقتام نيتوتن ُشفي نحوها أو سنة بعد ولكن. الكيميا ية تجاربه فشل بسب  وكذل  منه أصغر

 النتا  يعتاني وقتد. األحيتان متن كثيتر فتي تشريفه تم وكذل , والرفيعة العامة المناص  من سلسلة

 ولكتن. قصتير  فتترات وفتي باستتمرار تحتد  نوبتات متن - ناش م  حصل كما - المرض هذا م 

 إلتى المجتمت  في مقبو غير  وض  من المريض ينقل ولكنه, كليًا يكون   المرض هذا من الشفا 

 يمكتن   ولكتن, نهتا ي بشتكل المستشتفى فتي المكو  إلى في غير حاجة شص وض  يكون فيه ال

 .39أخرى مر  طبيعية حيا تعود لتصبح  المريض حيا  يجعل شفا  حدو 

يحتد  داختل  ومنفصتل متبهم عميق شعور عن عبار لهذا المرض يكون  األشد العرض ولكن     

 حالتة يصتفون النفستيين األخصتا يين نحتتى أ. اآلخترينفيفصلهم عتن  نالمصابي أنفس األشصاص

 يبتتدون فهتتمب الفهتتم علتتى العصتتية الدوامتتةب ا حالتتة تشتتبهبأنهتت منفصتتاُل  فيهتتا يكتتون التتتي الشتتص 

 متت  التعتتاطف علتتى قتتادرين وغيتتر, أفعتتالهم توقتت  يمكتتن و , ومحيتترون, تماًمتتا غربتتا ب لآلختترين

 مرتكت   مرضته بدايتة كانت فقد, لناش بالنسبةأما . 40بومصيفين شريرين يصبحوا أن إلى, غيرهم

                                                           
28 Gottesman  .المرجع السابق 
 (1996كتاب الطب النفسي البيولوجي ) Michael R. Trimbleراجع  29
30 Eugen Bleuler ( 1992كتاب الجنون والحداثة)  
31 Emil Kraepelin المرجع السابق 
32 Torrey  .المرجع السابق 
33 Gottesman المرجع السابق 
 المرجع السابق 34
 من المرجع السابق Tsuang, Faraone, and dayراجع  35
 Gottesmanراجع المرجع السابق لـ  36
 المرجع السابق 37
  Storrراجع كتاب العزلة لـ  38
39 George Winokur and Ming Tsuang ( 1996كتاب التاريخ الطبيعي للهوس واإلكتئاب والفصام) 
 M.Bleulerالمرجع السابق لـ  40



 نظتر فتيمنتذ البدايتة  وغامًضتا منفصتاًل  كتان فقتد, كتان يحملهتا مستبقًا مشتاعر علتى أساسي بشكل

 :ستور عنه كت  كما, ممن عرفوه األغلبية

 مت  لته حستي  اتصتا حتدو  بإمكانيتة يشتعرالمكتئت   اإلنستان ولكتن, محبطتة الكآبة تكون قد     

 النتتا  عتتن بعتتده ممتتا جعتتل. عالمتته فتتي وغارقًتتا منفصتتاًل  يكتتونف المنفصتتم الشتتص  أمتتا. اآلختترين

 متت  مشتتاعره مشتتاركته عتتدمل يعتتود أيًضتتا وذلتت ,   يمكتتن فهمهتتا عقليتتة حالتتةيتستتب  فتتي وصتتوله ل

 الصتارجي العتالم ومت  النتا  مت  للتواصتل فقدانه فسيصبح منفصًما الشص  أصبح فإذا. اآلخرين

 منطقيتتة غيتتر وتعتتابير ستتلوكيات ظهتتور إلتتى يتتؤدي هتتذا أن با عتبتتار األختتذ متت , وضتتوًحا أكثتتر

 .41توقعها يمكن و  للمصابين

 حتدو  علتى جعلته يقتصترك, الجنتون عتن خاطئتة ولكتن شا عة سمات م  يتناقض الفصام إن     

 أو منفصتتاًل  لتتيس المنفصتتم فالشتتص  كتتذل . محمتتوم انفعتتا  حتتدو  أو, المتت اج فتتي عنيفتتة تقلبتات

. 42ال هتتتايمر متتريض مثتتل أو دمتتاغي بضتتترر أصتتي  شتتص  مثتتل فمثلتتته, التتدوام علتتى مشتتتتًا

 نتتاش كتتان فعنتتدما. الحتتالي للواقتت  معينتتة جوانتت أن يشتتعر ب ا حيتتان أغلتت  فتتي يمكنتته فتتالمريض

 معقتد  بترامج كتابة طريقة وتعلم, قانونية إعانة على وحصل, وأميركا أوروبا حو  سافر مريًضا

( القط  بثنا ي اآلن المعروف) ا كتئابي الهو  مرض عن الفصام كذل  يصتلف. الحاسوب على

 .الماضي في به معترفًا كان الذي المرضذل  

 ففتي. 43المبكتر  مراحله في خصوًصا, استنتاجيًا مرًضا يصبح أن الفصام مرضكذل  يمكن ل     

 ذوي أشتصاص هم منه يعانون الذين األشصاص أن الفصام مرض دارسوا  حظ, القرن ذل  مطل 

 المضتطربة األفكتار بعض بجعل يساهم -دا ًما وليس- األحيان بعض في الوهم ولكن عادية عقو 

 تعريفًتتا وضتت  متتن أو  كتتان والتتذي كتترايبيلين إميتتل أمتتا. أذهتتانهم إلتتى تقفتت  والمعقتتد  والحاذقتتة

 علتى يتد  مماب مكتمل الغير الجنون أو العتهب با المرض وصف فقد, 1896 عام في لالضطراب

 وعلتى العاطفيتة الحيتا  علتى كبيتًرا ضترًراب يسب  ولكنه المنطق تالشي يسب    المرض هذا أن

 المترض وصتف فقتد رتجيتر  جامعة من سا . أي لويس النفسي العالم أما 44.بالشصصية اإلراد 

أو ..  دوستويفستكي تصيله الذي المرض ذاك يفو  مرض ولكنه والعقل لمنطقاختفاً ا ل ليسب بأنه

 ويستب , ي يتده بل اإلدراكي الوعي في نقصان يسب    فهو..  أشكاله بعض فييفوقه  األقل على

 عتتن وكتتذل  والحتتد  الشتتعور عتتن بتتل والعقتتل المنطتتق عتتن انفصتتاً   لتتيس لكنتته انفصتتاً   كتتذل 

 45.باإلراد 

, العتتالي اإلدراك متتن نوًعتتا كتتان بأنتته لمرضتته األولتتى األيتتام فتتي نتتاش متت اج وصتتف يمكتتنو     

 التتي ا شتيا  متن الكثيتر أنفكتر   بتصتديق بتدأ قتدف. الستوداوية أو بتالهو  ولتيس الكاملة واليقظة

 العنتتق وربطتتة, الهتتاتفي التترقم مثتتل, خصيًصتتا هتتو ليكتشتتفها عتتن اآلختترين إخفاؤهتتا تتتم قتتد رآهتتا

, العبريتة باللغتة المكتوبتة الرستالة وتلت , الرصتيف طتو  على يهرو  الذي الكل  وذل , الحمرا 

 إلحاًحتا تت داد األفكتار هتذه أن وجد وقد. تايم  النيويورك صحيفة في الجملة وتل , الميالد ومكان

 وفتي. وعيته ختارج إلتى فيهتا انهمت  التتي األساسية اهتماماته من كاًل  تطرد أنها لدرجة عقله في

 المعضالت ألكثر الحل وجد أنه ادعى وقد. كونية مهمة تأدية شفا على أنه آمن قد كان الوقت ذل 

 كتابتة بإعتاد  مشتغو  أنته قا  و حقًا. ريمان فرضية ,البحتة الرياضيات في حل لها يوجد لم التي

 اكتشف أنه  مال ه لبعض الرسا ل من سلسلة في ادعى هذا وبعدب. الكم ميكانيكا حو  ا كتشافات
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 إلتى رستالة فتي نتاش كتت  وقتد. اإلنجيليتة وللنصتوص لألرقتام السرية والمعاني الكبرى المؤامر 

 ب:العظيم األرقام علمب با عنونها والتي أرتين إميل الجبر عالم

 فمنتذ.. أيًضتا أنتت تذهل  قد مذهلة أشيا  أ حظ جعلتني والتي الجبرية األسئلة ر أد كنت لقد     

 قد العشرية األعداد نظام على المعتمد  الرقمية الحاسبات أن مفهوم على يدي وضعت قد كنت مد 

 لحضتتارات نمطيتتة صتتوًرا تحتتوي قتتد األبجديتتة الحتتروف وترتيتت  اللغتتة وكتتذل , حقيقيتتة تكتتون  

 ظتاهر  عتن األستفل فتي كتبتت وقتد..  متحيت  الغيتر التفكيتر أو الصريح الفهم م  تتعارض سحيقة

 يناست  أنته إذ حسابيًا مفهوم غير يبدو قد ولكنه, طبيعيًا الواق  في) دمجها تم وقد..  للرمو  جديد 

, الرمتو  بواستطة الصتحيحة األعتداد كتابتة إلعاد  نظام م ( وغيرها كالتعاويذ السرية األغراض

 46.المتعاقبة األولية لألعداد النتا ج على مبني النظام وهذا

, رياضتيات كعتالم نتاش شصصتية فتي الغرابتة إلتمام   مة كانت للفصام القابلية أو الن عة إن     

 المتنتور  تبصتراته أصتبحت وقتد. العمتل فتي اإلبداعيتة قدرتته دمتر قد كان مرضه استفحا  ولكن

 أمتا. فهمهتا غيتره ألحتد يمكتن   خاصتة بمعتان مليئتة كانتت كذل , كبير بشكل ومتناقضة غامضة

 عتتن كاريكاتوريتتة صتتور  لتصتتبح تطتتورت طويلتتة فتتتر  استتتمرت والتتتي الكتتون بعقالنيتتة قناعتتته

 أو عشتوا ي شتي  يوجتد   وأنته وستب  معنتى شتي  لكتل بتأن قتوي إيمتان إلتى تحولتت ثم, الكون

 تل  لكل المر  الحقيقةإدراك  عن أن جعلته غافاًل ب أوهامه ساهمت طويل ولوقت. بالصدفةاشي  ن

 آلختر وقتت متن بمترار  عانى فقد. فظيعة يقظة ومضات ذل  بعد نشأت ولكن. فقدها التي األشيا 

 جلستات إلتى ستببها أرجت  والتتي, الرياضتياتقتوانين  تتذكر علتى أو التركيت  علتى قدرته عدم من

 جعلتته قد القسرية بطالته أن اآلخرين يصبر كان األحيان بعض وفي 47.الكهربا ي بالصعق العالج

 وفتي. يتتكلم أن دون معاناتته عتن يعبتر كتان وغالبًتا 48.القيمتة عتديم وبأنته نفسته من بالصجل يشعر

 العتالي التعلتيم معهتد فتي الطعتام قاعتة في ما د  أمام جالًسا ناش كان, السبعينات في حدثت مناسبة

 نيومتان وفتون آينشتتاين أمثتا  مت  أفكتاره متر  فيته ناقش الذي العلمي المالذ ذل   - كالعاد  وحيدًا

 يمشتيو يقتف نتاش ه رأىأنت, المعهتد متوظفي أحتد ذكتر الصتباح ذلت  وفتي. - أوبنهايمر وروبرت

, وتكترارً  متراًرا بتبط  بالجدار رأسه يضربوبدأ , دقا ق لبض  هناك توقفإلى أن , الحا ط ناحية

 49.األلم من تتلوى وجهه ومالمح, بإحكام يديه قابًضاو, بقو  عينيه مغلقًا

 جامعتة قاعتات جتاب التذي الشتبح كتان, يقظتة شتبه حالتة فتيو جامتدًا اإلنستان ناش ظل وبينما     

 جعل مما, الدينية النصوص ويدر  السبورات على يصربش والثمانينات السبعينات في برينستون

 وفتي, الحيتوي التطتور مقتا ت وفتي, ا قتصتادية الكتت  فتي - مكتان كل في متصدًرا يظهر اسمه

 التتي الصتريحة متن استشتهاداته هتذا اتضتح وقتد. الرياضيات صحف وفي, السياسية ا طروحات

 للمفتاهيم وصفًا تكونل أقرب تكان ولكن هذه ا ستشهادات الصمسينات في كتاباته بعض في هادون

 مرجت  لتغطيتة المواضتي  متن العديتد تأسيس في أساسيًا طرفًا جعله مما, عالميًا والمقبولة المألوفة

 دي نتتا ج,ب بنتاش برنتامج,ب بالتجتاري التفتاوض فتي نتاش مبدأ,ب بناش توا ن: ب, فقد انشأدواح

 صتتحيفة محتترروا كتتت  وقتتد 50.بالمضتتمر  نتتاش مبرهنتتة,ب بنتتاش تضتتمين,ب بنتتاش-جيتتورجي

 أن, ا قتصتاد علتم فتي ضتصمة موستوعة تعتبتر والتتي 1987 عتام ظهترت التي الجديد  بالجريف
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 وجديتد  أساستية رياضتية نظريتة بتأي تتتأثر لمب ا قتصاد علم اكتسحت التي األلعاب نظرية ثور 

 51.بوناش نيومان فون نظرية غير

 يستتطي    أحتدًا أن حتتى جتدًا متفاوتتة مجتا ت في - نفوذ ذات أصبحت ناش أفكار أن ورغم     

. بتالغموض متشتًحا بقتي قتد أنته إ  - محلتلك أو مهند ك ناشأفكار  م  لناش األلعاب نظرية ربط

 استتفادوا التذين الشتباب وا قتصاديين الرياضيين أغل  افترض فقد اصداراته لتواريخ وبالرجو 

 معته تعتاملوا فقتد, بمرضته عتارفين وكتانوا عرفوه الذين المهنة  مال  أما. توفي قد أنه أفكاره من

 قرعتة فتي نتاش إدختا  يتتم نأل طلت تقتديم  تتم 1989 عتام فتي ولكتن. بالفعتل تتوفي قد لوكان كما

 وتافهتة للغايتة رومانستية لفتتة كانتت ولكنهتا, المجتمت  هتذا في مرتق  ك ميل ا قتصادي المجتم 

رغتم  الجديد  بالجريف صحيفة في لناش عن السير  الذاتية مقا  أي نشر يتم ولم 52.رفضها ولهذا

 53.األلعاب نظرية في الرواد عن المقا ت من د ينة نصف أنها كانت تحوي

 فتتي اليوميتتة جو تتته متتن كجتت  , اإلفطتتار وقتتت فتتي للمعهتتد يوميًتتا يحضتتر أن نتتاش اعتتتاد وقتتد     

, دوًمتا نفسته على منغلق ولكنه, ما لديه من ما ب يحتفظ أو سيجار  يطل  أحيانًا. برينستون جامعة

 أمامته نتاثًرا, ويتدخن قهوتته ويشترب, ال وايتا أحتد فتي وحيتدًا يجلتس, وكئيت  وه يل صامت فهو

 54.دا ًما معه يحضرها والتي المم قة األورا  من كومة

 هتذا كتانفقتد , العشترين القترن فتي النظريتة الفي يتا  فتي العمالقتة أحد دايسون فريمان يعتبرو     

 وقتد, العلتم فتي الغنيتة المؤلفتات من د ينة بتأليف قام وقد, النظير منقطعة رياضية أعجوبة الرجل

 التذين ا شصاص بين من كان, عمره من الستين في أصبح وعندما, سنوات بصمس ناش يكبر كان

 ولته, رجتل كونته متن أكثتر نشتيط صتغير شتبح وكأنته دايسون كان وقد 55.المعهد في ناش شاهدوا

 كتان والتذي بالنتا  شتديدين وشغف اهتمام لديه كان إذ, اإلطال  على منع ً   يكن ولم أطفا  ستة

 أن دون نتتاش علتتى التحيتتة يلقتتون التتذين أولئتت  متتن أيًضتتا وكتتان, تصصصتته بمثتتل لشتتص  نتتادًرا

 .فقط ا حترام إظهار بغرض ولكن, منه رد أي يتوقعوا

 علتى المعتتاد  تحيتته بإلقتا  دايستون قتام, الثمانيتات أواخر في الكئيبة الصباحات تل  أحد وفي     

 أخبتار نشتر  فتي أخترى متر  ظهترت قتد ابنت  أن أرىب بقوله: دايسونعلى تحية  ناش فرد. ناش

. الحواستي  وقتو  ستلطة عتن تحتدثت متا كثيتًرا التتي بإيستترب دايسون ابنة وقد كان يقصدب, اليوم

 يعترف كتان أنته أبتدًا أتوقت  لتم: بأبتدًا قبتل متن نتاش صتوت يستم  لم والذي دايسون قا  بعد وفيما

 التذي الشتي  ولكتن. بها شعرت التي الدهشة مقدار ألتذكر إنيو. جمياًل  الحد  هذا كان فقد. ابنتي

 أن ألحد يسبق ولم. خاصة به وبطريقة ببط  ناش تعافى فقد. البطي  التعافي هذا هو حقًا أدهشني

 .بهو تعافى كما تعافى

 أحتد بمراستلة نتاش بتدأ, 1990 ستنة ففتي. تعافيته تؤكد أخرى إشارات الموقف هذا تبعت ولقد     

 لقتدو 56.اإللكترونتي البريتد عبتر بتومبيري إنريكو طويلة لسنوات الرياضيات في األساتذ  عظما 

 فتتي ميداليتتة كانتتت والتتتي, فيلتتد  ميداليتتة نتتا  فقتتد, المعرفتتة وواستت  ذكيًتتا إيطاليًتتا بتتومبيري كتتان

 يقتوم وكتذل , البري الفطر تجمي  ويح ,  يتيًا رساًما كان كذل . نوبل جا    توا ي الرياضيات

. ريمتان فرضتية حتل علتى طويتل لوقتت عمل وقد رقميًا باحثًا كان كذل . الكريمة األحجار بطال 

 يستمى بمتا بربطهتا وقتام بتدأها قتد نتاش كتان وحستابات حدستيات عتد  علتى رستا لهما رك ت وقد
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 رياضتي بحتث علتى العمتل فتي قدرته استعاد قد ناش أن الرسا ل أظهرت وقد. سي بي إي حدسية

 :بومبيري قا  فقد, حقيقي

 نتحتد  بتدأنا وبعتدها. اآلخترين مت  يتحتد  بتدأ متا لحظتة فتي ولكتن. بمفرده كثيًرا يجلس كان     

 ثتم. الطعتام قاعتة مقهتى فتي أخترى وأحيانًتا. مكتبي في نتحد  كنا أحيانًا. األرقام نظرية عن أكثر

 كتتلفقتتد كانتتت .. ذاك التتذي يملكتته نتتاش حتتاد عقتتل متتن لتته ويتتا. اإللكترونتتي بالبريتتد نتراستتل بتتدأنا

 بتد   جديتدًا مجاً   يلج شص  أي وإن.. اعتيادي شي  أي فيها وليس.. وصارمة صلبة اقتراحاته

 مت  يحتد  لتم الشتي  هتذا لكتن. فيته معروفتة باتتت والتتي الواضتحة األشتيا  عتن بالتحد  يبدأ أن

 .جدًا مصتلفة  اوية من لألشيا  ينظر كان فقد. ناش

 خاصة, جدًا نادر - الصرف ويسب  ينتشر مرًضا يُعتبر والذي - الفصام من التلقا ي الشفا  إن     

 األطبتتا  فتتإن الشتتفا  يحتتد  عنتتدما ولكتتن, نتتاش متت  حتتد  كمتتا معتته طويلتتة معانتتا  بعتتد حتتد  إذا

 دايستون مثتل األشتصاص ولكتن 57.األولتي التشتصي  صتحة متن بالتأكتد مباشر  يقومون النفسيين

 الشصصتي تحولته يالحظتوا أن قبتل لستنوات برينستتون جامعتة فتي نتاش شتاهدوا الذين وبومبيري

 ب.تمشي معج  ب إليهم بالنسبة ناش كان التسعينات بداية م  أنه ش  أدنى عندهم يكن لم, وتعافيه

 الحصتن هتذا ختارج متن األشتصاص متن الكثيتر يطلت  أن الطبيعتي متن يكتن لم حا  كل وعلى     

 لتم إن, داخلهتا فتي التذين ألولئت  كمتا واضحة وبصور , التطورات هذه كل على العلمي األولمبي

 .1994 عام أكتوبر من أسبو  أو  نهاية في المكان ذل  في حدثت والتي, أخرى لحادثة يكن

 منتتظم بشتكل اإلجتماعتات هتذه يحضتر أصتبح التذي ونتاش. الرياضتيات فتي نتدو  عقد تم قدف     

 الرياضيات بروفيسور ولكن. منها يصرج أن وش  على كان, فكر  يقترح أو سؤاً   يطرح وأحيانًا

 اتصتل قد كوهن وكان 58.الباب عند لقيه, ناش أصدقا  أع  كان والذي كوهن هارولد الجامعة في

, لطيفًتا اليتوم ذلت  كتان. النتدو  بعتد ستويًا للغتدا  يصرجا أن عليه واقترح اليوم ذل  في باكًرا بناش

 الرياضتيات مبنتى مقابتل كرستي وعلتى, را عتة كانتت فقتد المعهتد أشتجار أمتا, علتياًل  الهوا  وكان

 . وجميلة صغير  يابانية نافور  وأمام, فسيح مرج قمة على, الرجلين جلس

 فتي برينستتون جامعتة متن معًتا تصرجتا فقتد. ستنة خمستين يقتارب لمتا نتاش كتوهن عرف لقدو     

 أنهمتتا حتتتى, األشتتصاص نفتتس عرفتتا وقتتد, نفستتهم األستتاتذ  يتتد علتتى درستتا وقتتد, األربعينتتات أواختر

 وألن, الجامعتة فتي طتالبين كانتا عندما صديقين يكونا لم لكنهما. نفسهم الرياضيين نصبة م  سافرا

 يقطت  ولتم نتاش مت  يتواصتل أصبح فقد برينستون جامعة في المهنية حياته معظم قضى قد كوهن

 أكثتر بصتور  معته يتواصتل أن كتوهن علتى ستهل فقتد, أكثتر منفتًحتا أصتبح نتاش وألن, به الصلة

 الشصصتتتيةب فيتتته تتتتؤثر ولتتتم ومعقتتتد  قويتتتةكانتتتت  وشصصتتتيته داهيتتتة كتتتوهن كتتتذل  كتتتان. عفويتتتة

 مهتًما كان ولكنه, الليبرالية السياسية والقضايا بالفنون شغوفًا, تقليديًا أكايديًما يكن ولمب. الرياضية

 ا هتمامتات تجمعهمتا فلم, غريبًا ثنا يًا مما جعلهما. عنهم منع ً   ناش كان ما بقدر النا  بحيوات

 .المشتركة وذكرياتهما باجتماعاتهما مغرمين كانا ولكنهما الصبرات أو

 متا لتدي. بمباشتر  الموضتو  قلت  إلتى قفت , قولته ينتوي بمتا جتدًا حتذًرا كان والذي كوهن إن     

 ينظتر كتان ولكنته كتوهن وجته إلتى النظتر عن امتن  كعادته وناش. كوهن قا ب جون يا به أخبرك

 اليتوم صتباح فتي مهمتة مكالمتة يتوقت  كتان فقتد نتاش أمتا. كتوهن واستتمر. أمامته قريبة مسافة إلى

 العتام األمتين هتو المتصتل وكان, ستوكهولم من المكالمة كانت. السادسة الساعة في حوالي, التالي

 يلتف نتاش جعتل ممتا, وعاطفيًا غليًظا كوهن صوت أصبح وعند ذ. للعلوم السويدية األكاديمية في
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ب جتون يتا ليصبترك سيتصل المتصل إن. بصديقه يقولها كلمة كل على ويرك , كوهن ناحية رأسه

 .بنوبل جا    ربحت قد أن , بالحديث منهيًا كوهن

 ثالثتتة فتتي البشتتري العقتتل غرابتتة تتنتتاو  قصتتة إنهتتاو. ا بتتن نتتاش فتتوربس جتتون قصتتة هتتذهو     

 .التشافي أو واليقظة, والجنون, العبقرية: مراحل

 


