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َفـِرحًا بعَد أن  عاَد رساٌج من املدرسة إىل البيت 
تـمّكَن من الـُحصول بـجدارة عىل الـمرتبة األوىل 
ب،  الضَّ جدول  يف  قـه  لتفوُّ ياضّيات  الرِّ ماّدة  يف 
نِـِه من إجراء عملّيات القسمة بُسعة هائلة،  وَتـمكُّ

لفَتْت نظَر ُأستاذ الرياضّيات وإدارة الـمدرسة.

يرسُم  وأخَذ  وقلاًم،  ورقًة  وأخرَج  ُغرفَته،  دخَل 
األعداَد بتصميامٍت مـختلفة، وَمـّيـَز كلَّ عدد من 

ـه:  اآلخر بلوٍن وشكٍل ُمـختلَفني. قالت له أمُّ

ما أمجَل هذه اللوحة!

ُمـمـّيٌز  عالـٌم  إّنـها  األعداد.  أحبُّ  قاَل رساج: 
من األرسار، وهلا سحـٌر خاّص.
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جدول  بـحفِظ  تكتفـَي  أّل  عليَك  األّم:  رّدِت 
فحسب،  احلسابّية  العملّيات  وبإجراء  ب  الضَّ
العالقات  أرساَر  تكتشَف  أن  أيضًا  عليَك  بل 
جديدة،  عالقات  إىل  للوصول  األعداد  هذه  بني 
احلديث،  العلـُم  قاَم  العالقات  هذه  أساس  فعىل 
وُأحِدَثْت ثورُة التكنولوجيا التي غرّيْت عالـَمـنا.
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عّلـَق رساٌج لوحَتُه عىل جدار ُغرفتِه، وأخَذ 
أصواتًا  سمَع  فجأًة  فيها.  األعداد  إىل  ينظُر 
غريبة، فالتَفَت حوَلـه، وأخَذ ينظُر إىل اللوحة. 
بدأت األعداُد تتـحّرُك من أماكنِـها، ويتـحّدُث 
لكنَّ  رأى،  ما  ْق  ُيصدِّ لـم  بعض.  إىل  بعُضها 
ثـّم خرجْت  ثانيًة،  األعداَد عادْت وتـحّركْت 

من اللوحة، واصطّفْت مجيُعـها عىل رسيِره.
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فُر يتبـخرُت أمام األعداد قائاًل:  أخَذ الصِّ

ها ُشهرًة  أنا أّوُل األعداد وأكثُرها تبسيطًا وأشدُّ
األعداد  عىل  ويستـحيُل  وأهـّمـّية،  واستعامًل 

الستمراَر من ُدوين.

العدُد  منها  وتقّدَم  الفردّية،  األعداُد  قفَزت 
»ثالثة« قائاًل:

الفردّية.  األعداد  نحُن  فر!  الصِّ أّيـها  حسنًا 
الرياضّيات،  و  ُمـحبُّ إّل  يعرُفها  عّدة ل  لنا أرساٌر 
فنحُن ل نقبُل القسمَة عىل العدد اثنني ُدوَن باٍق، 
وبضِب أحِدنا باآلخر ينتُج عدٌد فردّي، وبضِب 

أحِدنا بعدٍد زوجـّي يكوُن الناتُج عددًا زوجّيًا.

األعداُد  أّيُتـها  حّقًا  ُمـمتعٌة  إّنِك  رساج:  قاَل 
الفردّية!
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تـجّمعت األعداُد الّزوجّية، ثـّم تقّدَم منها العدُد 
»أربعة«، وهو يقول: 

ماذا ستقوُل إذًا يا رساج حنَي تعرُف خفايانا نحُن 
األعداد الزوجّية؟ نحُن أعداٌد ُموجبٌة نقبُل القسمَة 
الناتُج  يكوُن  باآلخر  أحِدنا  وبضِب  اثنني،  عىل 
يكوُن  فردّي  بعدٍد  أحِدنا  وبضب  زوجّيًا،  عددًا 
الناتُج عددًا زوجّيًا أيضًا، وبـَجْمِع عدَديِن زوجّينِي 
يكوُن الناتُج عددًا زوجّيًا، وبـَجـْمع أحِدنا مَع عدٍد 
فردّي يكوُن الناتُج عددًا فردّيًا، وبُكلِّ تواُضع نحُن 

الـمجموعُة الـُمفّضلة لدى ُمـحبِّـي الرياضّيات.
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األعداَد  ُمـتـحّديًة  الفردّيُة  األعداُد  وقفِت 
الزوجّية، فقاَل رساج:

ُمـتكاملة،  جمموعٌة  أنِت  األعداد!  أّيُتـها  اهدئي 
ياضّيات أن تقوَم ِمـن ُدونِِك مجيعًا. ول ُيـمِكُن للرِّ

فُر  فر: أحسنَت يا رساج!  لقد غّيـَر الصِّ قاَل الصِّ
وجـّي والواحُد الفردّي وجَه البرشّية، فلول لغُة  الزَّ
الربجمة  لغُة  إليها  استنَدْت  التي  والواحد«  فر  »الصِّ
فُر  الصِّ ُوِجَدت األجهزُة اإللكرتونّية، ولول  َلـَمـا 
واهلندسة  والّتكاُمل  التفاُضل  علـُم  ُوِجَد  َلـَمـا 
فر  الصِّ اكتشاُف  أحدَث  فقد  اآللـّي،  والتَّشغيل 

ـَم ُلغٍة جديدة. تغيريًا كبريًا ُيوازي َتعلُّ
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العملّيات  إّن  رساج!  يا  نعم،  الواحد:  قاَل  ثـّم 
يف الـحاسوب تعتـمُد عىل الـمنطق الّرياضـّي، كام 
ر  أّن ابتكاَر علـم احلاسوب أّثـَر كثريًا يف ازدياِد تطوُّ
يستخدموَن  الُعلامُء  فأصبَح  الرياضّيات،  علـم 
برامَج ُمـَحْوَسَبًة لتسهيل علم الرياضّيات وبعض 
الـحاسوب  ِعـْلام  وأصبَح  والنظرّيات،  الرباهني 
وذلَك  اأُلخرى،  للعلوم  ركيزَتنِي  والرياضّيات 
فُلغُة  النتائج،  واستـخراج  البيانات  تـحليل  عرَب 
الـحاسوب  ِعْلـَمـي  عىل  تعتـمُد  اآلَن  العرص 

والرياضّيات.



18

ُيـمِسُك  وهو  رسيره،  عىل  يقفُز  رساٌج  أخَذ 
واألعداُد  اأُلخرى،  بيِدِه  والواحَد  بَيٍد،  ـفَر  الصِّ
ُثـها  الزوجّيُة والفردية تدوُر حوَلـه، وأخَذ ُيـحدِّ

قائاًل: 

ُل  ها، وُتشكِّ أنَت ملُك األعداد كلِّ إذًا يا صفُر 
مَع الواحد أساَس علـم الربجمة، وأنا سوَف أبقى 
ملكًا يف الرياضّيات، وسوَف أبحُث يف علوِمـها 
عالقاٍت  ألكتشَف  األعداد  عامل  ويف  الـُممتعة 

ِر الربجمة. وُمـعادلٍت جديدة، وُأشاِرَك يف َتطوُّ
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