اين كتاب جالب حاوي تقريب ًا شصت نامه از كودكان است كه نه تنها عالقه جدي به
جهان دانش دارند ،بلكه براي پاسخ به پرسشهايشان بيهيچ واهمهاي مستقيم ًا به سوي
منبع آن رفتهاند.
پوشيده نيست كه اینشتين به كودكان احترام ميگذاشت و آنها را تحسين ميكرد و در
اين مجموعه با كودكان در سراسر جهان – از جمله آمريكا ،ژاپن ،آفريقاي جنوبي،
آلمان و انگلستان مكاتبه كرده است.
اين «مرد قرن» و مكاتباتش ،در مورد موضوعات متعددي است ،از نظريه نسبيت گرفته
تا حل اين مسئله كه سوپ چگونه سرد ميشود .اینشتين با ظرافت خاص و بازيگوشي
كودكانهاي ،همانند دوستان جوان در نامه به دختر جواني در بروكلين مينويسد« :زياد
نگران مشكالت رياضيات خود نباشيد .به شما اطمينان ميدهم كه مشكالت من حتي
بيشتر است».
پاسخ اینشتين به كودكان به همان اندازه نامههاي آنها به او سرگرمكننده ،لطيف ،و
هوشمندانه است .در اين نامهها تبريك سال تولد ،اميد به بهبودي ،افكار ابلهانه و
زيركانه و نيز خلوص ،كنجكاوي و لذت محض زندگي وجود دارد.
عالوه بر نامهها ،زندگينامه فشرده و گاهشمار زندگي اینشتين و مقالهاي از پژوهشگر
برجستهاي به نام رابرت شولمان در اين كتاب آمده است.

همچنين ديباچهاي نوشته ا ِ ِولين ( )Evelinنوه دختري اینشتين ،و دهها تصوير اين
دانشمند مشهور گنجانده شد كه بعضي از آنها براي اولين بار منتشر ميشود.
آلبرت اینشتين ميراثي را به جا گذاشت كه تعداد كمي به جا گذاشتهاند و نمونهاي براي
نسلهاي آينده خواهد بود .کتاب پروفسور اینشتين عزيز نگاه نادري به مردي مياندازد
كه نه فقط ايدههاي خالقي را به جهان عرضه داشت،بلكه تأثيري انساني – و بسيار
انساني – نيز بر جا گذاشت.

آليس كالپرايس ( )Alice Calpriceويراستار كتابهاي نقل قولهاي اینشتين و نقل
قولهاي مفصل اینشتين و جغد يك مرد و جغد در خانه است كه با همكاري طبيعيدان

مشهور برنت هاينريش  Bernd Heinrishنوشته است .او پيش از اين ويراستار ارشد در
نشر دانشگاهي پرينستون بود و با مجموعه در جريان مجموعه مقاالت آلبرت اینشتن
در حدود بيست و پنج سال كار كرده است.
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ديباچه
نام اینشتین را در سراسر عمر با خود داشتن هم يك نعمت است و هم يك
زحمت .اولين برخورد من با اشخاص اگر خود را اولين اسميت يا اولين جونز
معرفي ميكردم به احتمال متفاوت ميبود .اما به نظر ميرسيد انتظاراتي را كه
ديگران از من داشتند بيشتر بود ،زيرا که من «از خانواده اینشتین» بودم .بنابراين
اگر در مدرسه دانشآموز خوبي بودم هيچگاه تشويق نميشدم ،با اين حال بچهها
باز هم فكر ميكردند كه من مورد توجه آموزگار هستم .همیشه ترسم از اين بود
كه اگر نتوانم اعتبار اين نام را حفظ كنم ،مردم از دست من عصباني شوند.
هنگامي كه چهارده ساله بودم پدربزرگم درگذشت ،بنابراين طبيعي است كه
در آن موقع همه تماسهاي من با او قطع شد .اي كاش در دوران بلوغ او را
ميشناختم تا بتوانم تجارب ،انديشهها و تصورات خود را با او در ميان بگذارم.
اگر چه او هيچگاه سعي نكرد بر افكار من تأثير بگذارد ،اما هنوز من از لحاظ
جهانبينيام نزديكي زيادي با او احساس ميكنم.
درست چند ماه پيش از اين كه اياالت متحده آمريكا وارد جنگ جهاني دوم
شود به دنيا آمدم ،در زماني كه پدربزرگم گرفتار مسائل جنگ و فعاليتهاي
انساندوستي در خانهاش در شهر پرينستون در ايالت نيوجرسي بود .من از اولين
مالقاتمان هيچ خاطرهاي ندارم ،ولي بايد در اوايل سالهاي  ،1940پيش از پايان
جنگ باشد ،وقتي كه تازه راه افتاده بودم و از نورث كارولينا به ديدن او رفته
بوديم .به من گفتهاند كه مرا در قايق بادباني تينف ( )Tinnefهمراه خود برده بود
و او از اين كه من در اين سن قايقراني را دوست داشتم و از آب نميترسيدم،
تحتتأثير قرار گرفته بود .پس از جنگ خانواده ما به كاليفرنيا منتقل شد و تماس
با پرينستون كمتر شد .در آن روزها مانند امروز برای همه آنقدر آسان نبود تا
سوار هواپيما شد و براي تعطيالت به ديدار پدربزرگ رفت .و اگر چه پدربزرگم
در سالهاي  1930به كاليفرنيا رفته بود ،اما پس از رفتن به پرينستون ديگر ساحل
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غربي آمريكا را ترك نكرد،زيرا هميشه گرفتار بود .بنابراين بيشتر چيزهايي را كه
درباره او شنيدهام و ميدانم دورا دور بوده،ولي من هيچوقت به او جز پدربزرگ
نگاه نميكردم.
در سال  1953مرا به يك مدرسه شبانهروزي به سویس فرستادند و من تا سال
 1958فقط يك بار به آمريكا بازگشتم .از آنجايي كه پدر و مادرم اروپايي بودند،
ميخواستند از نظر فرهنگي يك اروپايي بار بيايم ،اگر چه ميدانستم كه براي مادرم
سخت است تا اين مدت زياد مرا به خارج بفرستد .مادرم زن گرم و مهرباني بود
كه خود را وقف فرزندانش كرده بود ،ولي پدرم بيشتر فاصله ميگرفت و دغدغهای
نداشت که به راحتي خودش را از زندگي ما به كنار بكشد .بنابراين به جز از آن
واقعه قايقراني به هنگامي كه تازه راه افتاده بودم ،خاطرات من از ديدن پدربزرگم
مربوط است به زماني كه ما هنگام رفت و بازگشت از اروپا در پرينستون توقف
ميكرديم.
پدربزرگم در خيابان مرسر( )mercerدر يك خانه سفيد رنگ دو طبقه با يك
رواق و ستونهايي در جلو خانه زندگي ميكرد .با پلكاني به طبقه باال به دفتر كار
او منتهي ميشد .به جز هنگامي كه او مشغول كار بود ،در حضور او احساس
خوشي داشتم ،زيرا او باعث ميشد كه خيلي احساس راحتي كنم .حتي وقتي كه
فقط پنج سال داشتم ،او هيچگاه مرا تحقير يا دعوا نكرد .من تعجب ميكردم ،زيرا
تجربه من در مورد افراد بالغ اين بود كه بهتر است از سر راهشان كنار رفت .شايد
من سرگرمي خوبي بودم از ساير چيزهايي كه در زندگياش جريان داشت .او
اسباببازي چوبي و پازلهايي را كه از هم جدا ميشدند و دوباره سرهم ميشدند
خيلي دوست داشت .به اين علت است كه من بازي كردن با او را به خاطر ميآورم.
به هنگام كودكي عاشق ستارهشناسي بودم .دوست داشتم شبها از پنجره به
آسمان شفاف و تيره باالي سرم نگاه كنم .هنگامي كه در اردوگاه تابستاني در دره
مركزي كاليفرنيا بوديم و مدتي را در كوهستان گذرانديم ،براي اولين بار از
شگفتيهاي آسمان آگاه شدم .و بعد از آن بود كه در مدرسه شبانهروزي،ستارهها
بهويژه در كوههاي آلپ سویس زيبا به نظر ميرسيدند .من به دنبال صورتهاي
فلكي ميگشتم و تخيالتم را آزاد ميگذاشتم تا به مسافرتهاي فضايي در
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دورترين گوشههاي عالم بپردازند .پدربزرگم از عالقه من به كهكشانها اطالع
داشت و كتابي به نام ستارگان براي سام به من داد كه هنوز هم آن را دارم .او
جمله محبتآميزي در آن نوشت و از كنجكاوي من نسبت به عالم قدرداني كرد.
من در تمام دوران بلوغ عالقهام را نسبت به فضاي بيكران حفظ كردم و حتي از
عالقمندان سرسخت سريال پيشتازان فضا شدم.
من و پدربزرگم تا دوران نوجواني با همه مكاتبه مي كرديم تا اينكه او
درگذشت .من در مورد حوادثي كه در زندگيام ميگذشت مينوشتم و او اظهار
ميداشت كه نسبت به آنها عالقهمند است .و من هم مانند پدرم به او مينوشتم
كه در مسايل مربوط به هندسه به من كمك كند ،و او هيچگاه آنها را بيپاسخ
نگذاشت ،گاهي به من ميگفت كه شيوه زيركانهاي را براي حل آنها به كار
بردهام.
بنابراين در اين مجموعه از نامهها ،آنهايي را كه بيش از همه دوست دارم
نامههايي است كه پدربزرگم با يك دختر آفريقاي جنوبي به نام تيفاني رد و بدل
كرده است .او سالهاي دوران دبيرستانش را در يك مدرسه شبانهروزي
ميگذراند و دوست داشت به آسمان نگاه كند .تيفاني به خوبي ميتوانست من
باشد .شايد به همين علت است كه پدربزرگم وقتش را صرف نامهنگاري با او
ميكرد ،زيرا او مرا به خاطرش ميآورد.
اين مجموعه نمونه خوبي است از احترامي كه كودكان براي پدربزرگم قايل
ي از آنها با وجود تمام گرفتاريهايش.
بودند ،و تمايل او براي پاسخ دادن به بعض 
او به كودكان احترام ميگذاشت و كنجكاوي آنها و نگرش تازه آنها را به
زندگي دوست ميداشت و بنابراين نميخواست آنها را ناديده بگيرد .در هر
حال براي من آشكار است كه نوشتههاي او ،برخالف نامههاي بيشتر افراد
مشهور امروزي،از آن خودش است .اميدوارم كه اين نامهها الهامبخش كودكان
باشد تا دوباره به اين هنر نامهنگاري در حال زوال بپردازند ،بهطوري كه
ميراثهايي اين چنين براي نسلهاي آينده باقي بماند.
اِولين اینشتین
ژانويه 2002

پيش گفتار
در كتابهاي قبليام در تالش براي جدا كردن اینشتین اسطورهاي از موجود
واقعي انساني ،قطعات مستندي از نوشتههاي مختلف اینشتین را منتشر كردم.
يك خصوصيت اسطوره و فولكلور اين است كه روايت نهايي صحيحي وجود
ندارد -مردم آنچه را كه ميشنوند شاخ و برگ ميدهند و آن را شخصي
ميكنند،سپس هنگام بازگويي تغييرهاي خودشان را اعمال میکنند .اين عمل با
حرفهاي اینشتین هم انجام گرفته است ،به اين صورت كه مردم نام او را به
حرفهايي كه فكر مي كنند به انديشه يا هدف آنها اعتبار ميبخشد ميچسبانند،
در حالي كه به احتمال زياد او آنها را نگفته است .اما اين كه اینشتین به كودكان
احترام ميگذاشت و آنها را تحسين ميكرد يك افسانه نيست ،اگر چه گاهي به
نظر ميرسد كه در تنبيه كردن آنها سخت بوده باشد .نامهها و چند سند ديگر
مربوط به كودكان بهطور كامل در اينجا ارائه شده است (به جز در دو مورد از
منتخبهايي از نامههاي طوالني به پسران خودش) به طوري كه احتمال هیچ
شاخ و برگ دادن و اشتباهي در آينده وجود نداشته باشد .خوانندگاني كه تصوير
كاملتري از اين «مرد قرن» را ميخواهند ،ميتوانند به مطالب تكميلي در مورد
زندگي و كتابهاي درباره او به پايان اين كتاب رجوع كنند.
نامههاي كودكان و پاسخ به آنها هميشه جذاب هستند ،بهويژه آن كه به
شخص مشهوري نوشته شده باشند .آلبرت اینشتین معروف بود به اين كه
كودكان را دوست دارد ،و بسياري از آنها بايد اين عالقه را حس كرده باشند و
احساس خودمانی ميكردند تا در اين سالها به او نامه بنويسند .مسلم است كه
او وقت نداشت تا به همه آنها پاسخ دهد .با اين حال بعضي از نامهها ،پرسشها
و يا خود كودكان ميبايد جذابيت خاصي براي او داشته باشند ،و اينها نامههايي
بود كه شانس آن را داشتند تا پاسخي دريافت دارند .لحن ساده و ماهيت اين
مكاتبات ،آن را مجموعه ايدهآلي براي خوانندگان تمام سنين كند.
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بعضي از اين تقريب ًا شصت نامه كودكاني را كه در اين كتاب ميخوانيد با تمام
معصوميتها و خطاهاي اماليي كودكانه نوشته شدهاند ،در حالي كه برخي با
گستاخي و به يقين آگاهي از شهرت اینشتین ،و برخي ديگر تشويق والدين آنها
را به نمايش ميگذارد .بعضي از اين نامهها نتيجه يك پروژه نامهنويسي بودهاند كه
توسط آموزگاران به كودكاني داده شده است كه هي 
چ آگاهي واقعي از خدمت
اینشتین به پيشبرد علم در جهان نداشتهاند .با اين حال برخي از اين كودكان
ميدانستند كه بنا به دليلي اینشتین مشهور است و سزاوار احترام .بعضي از اين
كودكان عالقهاي جدي به علوم داشتند و واهمهاي به خود راه ندادند از اينكه
يكراست به سراغ پاس 
خ به پرسشهايش بروند .اين نامهها ماندگارند ،زيرا به يقين
بسياري از كودكان امروزه هم همان پرسشها را ميپرسند« :آيا دانشمندان دعا
ميكنند؟» «آيا زمان بعد چهارم است؟» «چه چيزي خورشيد و سيارات را در فضا
نگه ميدارد؟» «زمان چيست؟ روح چيست؟ آسمان چيست؟» «اگر درختي بيفتد
و كسي در آنجا نباشد ،آيا صدا وجود دارد؟» و حتي «آيا شما خود را يك نابغه
ميدانيد؟» متأسفانه كودكان پاسخ به همهی اين پرسشهاي جالب را از اين مرد
گرفتار دريافت نكردند .شكي نيست كه بسياري از آنها پس از هفتهها انتظار براي
دريافت پاسخ ،نوميدانه از صندوقهاي پستيشان بازگشتند.
آنچه در اين نامهها نمايان است اينكه كودكان ميخواهند تا اینشتین هم
بداند كه آنها كيستند .آنها به ما ميگويند كه چند سال دارند ،كجا زندگي
ميكنند ،خواهرها و برادرانشان كيستند ،به چه موضوعهايي عالقهمندند ،و به
صراحت ميگويند كه در رياضيات اشكال دارند .بعضيها سعي دارند تا خود را
بزرگتر از سن و سالشان نشان دهند ،در حالي كه برخي ناآگاهانه همانند همان
كودكي كه هستند مينويسند.
اين مجموعه نامهها نماينده كودكان سراسر جهان است  -ژاپن ،آفريقاي
جنوبي ،هلند ،آلمان ،انگلستان  -ولي بيشتر آنها توسط كودكان آمريكايي نوشته
شده به هنگامي كه اینشتین در پرينستون و نيوجرسي زندگي ميكرد .تا آنجايي
كه من ميدانم ،نامههايي از اینشتین كه در اينجا آمده ،تنها نامههايي است كه در
بايگاني اینشتین نگهداري ميشده است ،اگر چه احتمال دارد كه تا پيش از آن
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كه اینشتین منشي داشته باشد تا آنها را تايپ كند و نسخهاي از آنها را بايگاني
كند ،نامههاي دستنوشتهاي فرستاده باشد .من مشخص كردهام كه چه نامههايي،
چه توسط اینشتین و چه توسط كودكان ،در اصل به آلماني نوشته شده و به
انگليسي ترجمه شده است .همچنين دو نامه را كه توسط بزرگساالن از سوي
كودكان و يا درباره آنها نوشته شده است ،گنجانيدهام.
من از نشر دانشگاهي پرينستون و دانشگاه اورشليم سپاسگزارم ،بهويژه آدريانا
يانايي به خاطر اجازه براي انتشار نامههاي اینشتین به كودكان و ارائه تعدادي از
عكسها ،از رابرت شولمان ،رئيس پيشين پروژه مقاالت اینشتین به خاطر نوشتن
مقالهاي در مورد تحصيالت اینشتین ،كه بايد براي آموزگاران و والدين جالب
باشد ،و از ِاولين اینشتین به خاطر بازگويي خاطراتي از اینشتین كه پدربزرگش
بود .من از ليندا رگان از كتابهاي پرومتئوس به خاطر امكان تأليف يك كتاب
از ميان اين نامهها و پگي ديمر براي انتشار آنها در يك كتاب با اين همه عالقه
و دقت سپاسگزاري ميكنم .من از بايگانيهاي مختلفي كه با آنها تماس گرفتم،
بهويژه موسسة لئوبائك و ويوال واس به خاطر اجازه انتشار عكسهايي از
مجموعهشان تشكر ميكنم ،و همچنين از آندور كاريوس ،ژيلت گريفن ،و تاد
يادر به خاطر استفاده از عكسهاي مجموعه شخصيشان.
بيش از همه اميدوارم به همان اندازهاي كه من از گردآوري آنها لذت بردم
خوانندگان هم لذت ببرند.
پرينستون ،نيوجرسي
ژوئن 2002

يادداشتي براي كودكان
نامههاي نوشته شده به اینشتین در اين كتاب كوچك مربوط به سالهاي 1928
تا  ،1955سالمرگ اینشتین ،و مربوط به نواحي زيادي از آمريكا و جهان است.

همه كودكاني كه اين نامهها را نوشتند اكنون يا در ميانسالي و حتي پيري هستند،
و بيترديد برخي از آنها هم ديگر در ميان ما نيستند .دوست داشتم ميتوانستم
به يكايك آنها نامه بنويسم و ببينم كه آيا هيچ يك از آنها به استفاده من از
نامهها در اين كتاب اعتراضي دارد يا نه .مسلم است كه پس از اين همه سالهاي
زياد پيدا كردن همه نويسندگان كار ناممكني است ،اگر چه سعي كردهام از طريق
اينترنت چنين كاري كنم .خوشبختانه يكي از آنها را بهطور غيرمنتظرهاي هنگام
تماس با يكي از بستگانم پيدا كردم .بنابراين به جز چند مورد محدود از نامههايي
كه بيش از اين منتشر شده بود ،فقط نام كوچك يا حرف اول نامشان را به كار
بردم تا از هر گونه تجاوز به حريم خصوصي آنها خودداري كنم .اگر كسي
تشخيص داد كه حرف اول نام اوست ،خوشحال خواهم شد تا از آن شخص
تأييديه بگيرم.
من بخشي از حق تأليف اين كتاب را به بنياد بينالمللي آموزش كودكان
سازمان ملل متحد (يونيسف) هديه خواهم كرد.

