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أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
يشـ فنـرفني جــدا منحــي جــائزة الملــك فيصــل العالميــة فــي العلــوم لســنة 4991م حيــي يجــيء تكريمــي
كأحد المتخصصين في الرياضيات لقيامي ببرهان نظرية فيرما األخيرة.
لق ــد وضـ ـ بيي ــر دو فيرم ــا  -الفرنس ــي الجنس ــية  -نظريت ــذ ه ــذو ف ــي أوائ ــل الق ــرن الس ــاب عش ــر
الميالدي حينما كتب علـ هـامش أحـد مالفـات دوفـانتين ،عـالم الرياضـيات اريريقـي الـذي عـاش فـي
القرن الثالي الميالدي  -العبارات التالية:
"من المستحيل تقسيم مكعب إل مكعبين أو قوة رابعة إل قوتين رابعتين ،وعموماً يسـتحيل تقسـيم

أي قــوة أكبــر مــن القــوة الرابعــة إل ـ قــوتين متمــاثلتين .ولقــد وجــدت برهان ـاً رائع ـاً لأــذو المســألة ،ولكــن

هوامش هذا الكتاب ال تكفي لشرحذ".

ولكــن أحــداً لــم يســم بنظريــة فيرمــا هــذو إال بعــد وفاتــذ حينمــا اكتشــفأا نجلــذ ونشــرها .ومنــذ ذلــك
الحين أصبحت تلك النظرية أشأر المسائل فـي الرياضـيات .فبـالريم مـن نفادعـاء فيرمـا بصـحتأا إال أن
أحداً لم َّ
يتمكن من إثباتأا.
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لقد سمعت بأذو النظرية ألول مرة وأنا في العاشرة من عمري ،ولم َّ
أتمكن من مقاومـة التفكيـر فـي
حنلفأــا .وتعلَّمــت مــا يم فنكننــي تعلهمــذ عنأــا بــل حاولــت حلَّأــا فع ـالً ولكننــي فشــلت ،ولــم يكــن ذلــك يريب ـاً
بالنســبة لعمــري .وفــي عــام 4911م وبعــد أن َّ
تمكــن ثالثــة مــن علمــاء الرياضــيات مــن إيجــاد صــلة بــين
نظرية فيرما وعلـوم الرياضـيات الحديثـة وجـدت نفسـي مـرة أخـرإ أطمـ إلـ حنلفأـا .وبعـد ثمـان سـنوات
من الجأد المستمر تمكنت أخي اًر من إثباتأا وبذلك حقَّقت حلم طفولتي.

إنن ــي ال أس ــتطي التعبي ــر ع ــن م ــدإ تق ــديري وامتن ــاني لزوجت ــي ن ــدإ ،الت ــي ظلَّــت تش ــاركني ف ــي

أعبنــر عــن عميــه شــكري لأيئــة
نضــالي علـ الــريم مــن بعــدها عــن تخصـ الرياضــيات ،كمــا أود أن ف
جـائـزة الملـك فيصـل العـالميـة لأذا التقديـر الرائ  ،ودعـوتي للحضـور شـخصيـاً إلـ بالدكم الستالمأا.
وطاب مساءكم.
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Speech of Professor
Andrew John Wiles
Winner of King Faisal International Prize
For Science 1998/1418H.
Saturday 14.2.1998 (17.10.1418A.H.)

Your Royal Highness Prince Sultan Ibn Abdul Aziz
Second Deputy Premier, Minister of Defense and Aviation
And Inspector General
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,
It is a great honour to be awarded the 1998 King Faisal International
Prize for Science. I am a mathematician and I am being honoured for solving
a problem called Fermat's Last Theorem. This was a problem first posed by
Pierre de Fermat, a Frenchman, in the first part of the 17th century. Fermat
wrote in the margin of his copy of a book by Diophantus, an Alexandrian
mathematician of the third century, "It is impossible to divide a cube into
two cubes, a fourth power into two fourth powers or more generally any
power higher than the fourth into two like powers. For this I have truly
discovered a marvelous proof. However, this margin is too small to contain
it."
This claim was found after Fermat's death by his son who then published
it. It became perhaps the most celebrated problem in mathematics. For
although Fermat claimed it to be true, no one could find a proof.
As a ten-year-old child I came across this problem in a book and found it
irresistible. I learned what. 1 could about it and tried to solve it. Not
surprisingly, however, my early attempts came to nothing. Then in 1986,
after three mathematicians had found a link between Fermat's problem and
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modern mathematics, I fell once more under its spell. And after eight years
of continuous effort I finally found a proof. My childhood dream came true.
I cannot properly express my thanks to my wife Nada who shared, if not
the mathematics at least the drama of, this struggle. I wish also to express
my great thanks to the King Faisal International Prize for this wonderful
award, as well as for the invitation to visit this country in person to receive
it.
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