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السرية الذاتية
لكارين أوهلينبيك Karen Uhlenbeck
بقلم الربوفسور جيم الخلييل Jim Al-Khalili FRS
يف عام  ،1990يف كيوتو ،اليابان ،أصبحت كارين أوهلينبيك  Karen Uhlenbeckثاين امرأة تقوم بإلقاء محارضة عامة يف مؤمتر دويل للرياضيات – املؤمتر
الدويل للرياضيات  ICMأكرب وأهم تجمع لعلامء الرياضيات يف العامل ،وينعقد مرة واحدة كل أربع سنوات – وكانت االمرأة األوىل التي القت محارضة يف هذا
املحفل إميي نوثر  Emmy Noetherيف عام  .1932تعكس هذه اإلحصائية الصادمة مدى الصعوبة التي يواجهها العديد من النساء يف الحصول عىل االعرتاف
الذي تستحقه يف مجال يهيمن عليه الذكور .ولكن بحلول ذلك الوقت ،كانت أوهلينبيك  Uhlenbeckقد أنشأت نفسها بالفعل كواحدة من علامء الرياضيات
املربزين يف العامل بعد أن تغلبت عىل العديد من العقبات ،سواء عىل املستوى الشخيص أو املهني .يف عام  ،2000حصلت عىل امليدالية الوطنية األمريكية للعلوم
 ،US National Medal of Scienceومع ذلك ،بالنسبة للكثريين ،كان ينبغي أن يكون االعرتاف بإنجازاتها أكرب ،ألن عملها قد أدى إىل تحقيق بعض أهم
التطورات يف الرياضيات يف األربعني سنة املاضية.
ُولدت كارين كيسكوال أوهلينبيك  ،Keskulla Uhlenbeckاالبنة الكربى ألربعة أطفال ،يف كليفالند بوالية أوهايو يف عام  .1942كان والدها أرنولد كيسكوال
 Arnold Keskullaمهندسا وأمها ،كارولني ويندلر كيسكوال  ،Carolyn Windeler Keskullaوهي فنانة ومعلمة .انتقلت العائلة إىل نيوجرييس عندما كانت
كارين يف الصف الثالث .كفتاة صغرية ،كانت تشعر بالفضول حيال كل يشء .غرس والديها فيها حبها للفن واملوسيقى وطورت طوال حياتها حبا للحياة يف الهواء
الطلق وللتجول بشكل منتظام يف األرياف املحلية بالقرب من منزلها.
لكن األهم من ذلك كله ،أنها طورت حب القراءة ،وكانت تغلق عىل نفسها بعيدا كلام استطاعت يك تلتهم كتب العلوم املتقدمة ،وتبقى ساهرة يف وقت متأخر
من الليل للقراءة ،بل وكانت تقرأ رسا يف الصف املدريس .كانت تحلم بأن تصبح عاملة أبحاث ،وال سيام انها كانت تتجنب عند الرضورة التفاعل مع اآلخرين؛
ليس ألنها كانت طفلة خجولة ،بل ألنها كانت تتمتع بسالم والعيش يف وحدة يف صحبة ذاتها .وكان آخر ما أرادت فعله هو السري عىل خطى والدتها يف التدريس
 وهو موقف قد تغري بشكل كبري يف وقت الحق من الحياة.تطورت قصة حب أوهلينبيك  Uhlenbeckمع الرياضيات فقط بعد أن بدأت دراساتها يف الجامعة .بعد إن جاءها إلهاما وهى يف املدرسة الثانوية استقته من
خالل كتابات علامء الفيزياء العظامء مثل فريد هويل  Fred Hoyleوجورج جامو  ،George Gamowثم التحقت بعد ذلك بجامعة ميتشجان يف البداية

للحصول عىل املاجستري يف الفيزياء .ولكنها رسعان ما اكتشفت التحدي الفكري الذي تثريه للرياضيات البحتة مام زاد تحمسها حقا .كام أنه كان يعني أنه ليس
لديها أية أعامل مختربية ،مام كان أمرا ال يروق لها.
تخرجت يف عام  ،1964وتزوجت من صديقها الفيزيايئ الحيوي أوليك أوهلينبيك  Olke Uhlenbeckبعد ذلك بعام وقررت أن ترشع يف مواصلة دراستها العليا
بعد تخرجها من الجامعة .لقد كانت بالفعل عىل دراية جيدة بثقافة سيطرة الذكور وكراهيتهم لوجود املرأة يف األوساط األكادميية ،وتفاديت التقدم بطلب
الدخول إىل املعاهد العليا املرموقة مثل هارفارد ،التي كان أوليك Olkeزوجها يتوجه نحوها للحصول عىل درجة الدكتوراة وحيث كان من املتوقع أن يكون
التنافس من أجل النجاح يف هذا املعهد العايل رشسا .وبدال من ذلك تسجلت يف جامعة براندز  Brandeisحيث حصلت عىل زمالة سخية يف الدراسات العليا
من مؤسسة العلوم الوطنية  .National Science Foundationهناك ،أكملت درجة الدكتوراه يف الرياضيات التي تعمل عىل حساب املتغريات ،وهي تقنية
تتضمن دراسة كيف ميكن أن تساعدنا التغيريات الصغرية يف كمية واحدة يف العثور عىل القيمة القصوى أو الدنيا لكمية أخرى  -مثل العثور عىل أقرص مسافة
مستقيم ،ولكنه ليس دامئًا بهذه السهولة .عىل سبيل املثال ،إذا اضطررت إىل القيادة يف مدينة
بني نقطتني .قد يعتقد املرء أن هذا سوف يكون مبثابة خطًا
ً
مزدحمة ،فإن أرسع مسار ليس بالرضورة هو األقرص .وغني عن البيان ،أن مساهمة أوهلينبيك  Uhlenbeckيف هذا الحقل كانت أكرث تعقيدًا من ذلك!
بعد فرتة قصرية من التدريس يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ، )MITانتقلت إىل بريكيل ،كاليفورنيا ،حيث درست النسبية العامة وهندسة الزمكان:
مواضيع من شأنها أن تشكل عملها البحثي املستقبيل .عىل الرغم من كونها عامل رياضيات بحتة ،فقد استلهمت أوهلينبيك  Uhlenbeckعملها من الفيزياء
النظرية ،ويف املقابل ،كان لها تأثري كبري يف تشكيل الفيزياء النظرية عند تطوير األفكار مع مجموعة واسعة من التطبيقات املختلفة.
عىل سبيل املثال ،كان علامء الفيزياء قد توقعوا وجود أجسام رياضية تسمى “ انستانتون  ،”instantonsوالتي تصف سلوك األسطح يف الزمكان الرباعي األبعاد.
أصبحت أوهلينبيك  Uhlenbeckواحدة من أفضل الخرباء العامليني يف هذا املجال .ألهم الكتاب الكالسييك“ ،انستانتون  Instantonsوالطوبولوجيا الرباعية
جيل كامال من
األبعاد متعددة األوجه ،”Manifold Topology-4الذي شاركت أوهلينبيك  Uhlenbeckيف كتابته يف عام  1984مع دان فريد ً ،Dan Freed
علامء الرياضيات.
يف عام  ،1971أصبحت أستاذا مساعدا يف “جامعة إلينوي يف أوربانا-شامبني “ University of Illinois at Urbana-Champaignحيث شعرت بأنها معزولة
ومقومة بأقل من قيمتها .وهكذا ،بعد خمس سنوات ،التحقت بـ “جامعة إلينوي  ”University of Illinoisيف شيكاغو .كانت هناك أساتذة أخريني من النساء
الاليئ قدمت املشورة والدعم باإلضافة إىل علامء رياضيات آخرين أخذوا عملها بجدية أكرب .يف عام  ،1983تولت منصب أستاذة جامعية كاملة يف جامعة
شيكاغو ،حيث جعلت من ذاتها واحدة من علامء الرياضيات البارزين يف جيلها ،باهتامم كبري يف ميادين مختلفة مبا يف ذلك “املعادالت التفاضلية الجزئية
غري الخطية ،والهندسة التفاضلية  ،”nonlinear partial differential equationsونظرية املقياس  ،gauge theoryونظرية الحقل الكمومي الطوبولوجي
 topological quantum field theory and integrable systemsوالنظم املتكاملة  .integrable systemsيف عام  ،1987انتقلت إىل جامعة تكساس
 University of Texasيف أوسنت لتويل كريس “ريجنيس” يف الرياضيات .وهناك ،وسعت فهمها للفيزياء من خالل الدراسة مع الفيزيايئ ستيفن واينربج Steven
 Weinbergالحائز عىل جائزة نوبل .ستظل يف جامعة تكساس حتى نهاية مسريتها املهنية.
ركزت أوهلينبيك  Uhlenbeckعملها األخري عىل نظريات القياس .مع أوراق تحليل معادالت يانج  -ميلز  Yang-millsيف أربعة أبعاد ،ووضع بعض األساس
التحلييل للعديد من األفكار األكرث إثارة يف الفيزياء الحديثة من منوذج قيايس لفيزياء الجسيامت  Standard Model of particle physicsإىل البحث
عن نظرية الجاذبية الكمية  .theory of quantum gravityوألهمت أوراقها أيضا الرياضيني كليف توبيس Cliff Taubesوسيمون دونالدسون Simon
 ، Donaldsonمام مهد الطريق للعمل الذي فاز مبيدالية دونالدسون فيلدز يف عام .1986
تظل أوهلينبيك  ،Uhlenbeckالتي عادت اآلن إىل نيوجرييس ،مؤيدا قويا ملزيد من التنوع بني الجنسني يف الرياضيات ويف العلوم .لقد قطعت شوطا طويال منذ
أن كانت فتاة شابة ترغب العيش يف وحدة .ناضلت ،لفرتة من الوقت ،من أجل التوصل إىل تفاهم يتامىش مع نجاحها ،لكنها اآلن أصبحت تعترب هذا النجاح
االن مبثابة امتياز .لقد رصحت بأنها عىل دراية بأنه يتعني عليها أن تكون منوذ ًجا يحتذى به ،بالنسبة إىل الرياضيات الشابات اإلناث عىل وجه الخصوص ،ولكن
هذا األمر صعب ،ألن ما تحتاج إليه حقًا هو أن ت ُظهر للطالب انه عىل الرغم من كون اإلنسان ال يتمتع بالكامل ولكنه ال يزال يف وسعه أن يحقق النجاح .يعلم
الجميع إن كانوا أذكياء أو يتمتعون بروح الفكاهة أو عىل قدر من الجامل أو يرتدون مالبس جيدة فإنهم سوف ينجحون .بل وإنه من املمكن أن ينجح املرء
عىل الرغم من عيوبه .ميكن أن أكون عاملا رياضيا رائعا ومشهورا بفضل ذلك ،لكن أنا أيضا إنسان جدا .إن ”كارين أوهلينبيك  ”Karen Uhlenbeckوبال أدىن
شك إنسانة رائعة.

