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جاده  ی منتهی به گردنه  ی اش��پلوگن با گذر از ش��هر باستانی چیاونا در ايتالیا، از میان 
چندي��ن پیچ زيگزاگ مانند و تن��د، و تونل  های يک طرفه تراش��یده در دل کوه  های 
سنگی، تا کوهپاره  های آلپ ادامه دارد. اين جاده تنها چند مايل ترسناک از سايه  های 
جنگل س��بز تا قله  ی س��نگِی بادگیر و مرز س��ويس فاصله دارد. جاده  ی مذکور ابتدا 
توس��ط رومیان ساخته شد و از آن زمان، به اس��تثنای چند ديرک چوبی که به عنوان 

نشانه  ی حفاظ جاده و دره حائل می شود، تغییر چندانی نکرده است. 
در بهار س��ال 1901 آلبرت اينشتین برای آخرين بار در سن بیست و دو سالگی 
خانه را ترک کرد، و به همراه میلوا ماريک بیست و شش ساله، معشوقه و همکالسی 
سابق کالس فیزيک خود، راه اين چشم انداز پر فراز   و نشیب را در پیش گرفت. بايد 
زوج جّذابی بوده باش��ند، اينشتین با آن چشمان س��یاه و براق، کرک  های انبوه پشت 
لب باال، و جثه  ی کوتاه و پهن، اما مصمم که مغرورانه قدم برمی  داش��ت، و میلوا که 
سراسر گونه و چشم بود، و در کنار او بسان پرنده  ی کوچک و سمجی، چسبیده به او 
راه می  رفت، و هردو بی  وقفه در مورد اتم  ها و انتقال حرارت، الکتريسیته، امواج نور، 

خداوند، و اتری که همه جا را فراگرفته است وراجی می کردند. 
اين لحظاِت سرخوش��ی را هر زوج جوان، س��نت ش��کن و خ��ود محور تجربه 
می کن��د: آلبرت و میل��وا می  رفتند تا باالخره خود را از رنج ع��دم تأيید خانواده  ها و 
معلمان کوته فکری که می  کوش��یدند سرچش��مه  ی باري��ک فرصت  های تازه  ی آن ها 
را بخش��کانند، رها کنند. در آن س��وی کوه  ها، اولین ش��غل پس از فارغ التحصیلی، 
سمت معمولی تدريس، در انتظار آلبرت بود. شغلی که به هر حال دستیابی به ذره  ای 
استقالل را نويد می  داد. اّما برای میلوا، پس از ماه  ها فراق، پیوندی دوباره و نیز آماده 
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ش��دن مجدد برای گذراندن امتحانات پايانی دانشگاه بود که می توانست مهر تأيیدی 
برفیزيکدان شدن او باشد. 

ولی قلب هیچ حفاظی ندارد. پر مخاطره بودن جاده  ی اشپلوگن استعاره  ای به جا 
از مس��یری بود که زندگی مش��ترک آلبرت و میلوا را ترسیم می  کرد. برای هردو، اين 
س��فر نقطه عطفی بود که آن ها را به مس��یرهای غیرمنتظره رهنمون می شد و زندگی 
هري��ک از آنان را تا ابد به هم پیوند می داد. کتاب حاضر از يک س��و ش��رح قصه  ی 
آن هاست  قصه  ی آلبرت و میلوا، يا آنگونه که يکديگر را خطاب می کردند »جانی« 
و »دالی«  قصه  ای که به نوبه  ی خود با تاريخ علم و قرن بیس��تم نیز درهم آمیخته. 
معهذا، باوجود ش��هرت چش��مگیر اين مرد، آلبرت، نه به درستی شناخته و نه ادراک 

شده است. 
در زمان نگارش اين س��طور چهل و پنج س��ال از درگذش��ت آلبرت اينش��تین 
می  گذرد، با اين وجود، حضور او بیش از همیش��ه احس��اس می  گردد، او دانشمندی 
است که تیتر صفحه اول روزنامه  ها را به خود اختصاص می  دهد. چرا که هنوز هم هر 
از چندی علم نوين يکی از فرضیه های عجیب و غريب او را، که مدت ها قبل منتشر 
شده، تأيید می کند. ظرف دو سال گذشته ستاره شناسان دريافتند که يک نیروی دافعه، 
که به عنوان مقدار ثابت کیهانی ش��ناخته ش��ده، همان نیرويی است که کهکشان ها را 
بیشتر و بیشتر از هم دور می  کند و اينشتین در اوج ناامیدی می  کوشید در شرح علت 
عدم فروپاشی کائنات در اثر نیروی گرانش آن را مطرح کند. اين روزها جنجالی  ترين 
پديده  ی رايج در آزمايش��گاه  های فیزيک محصول چگالش اينش��تین – بوز همان فرم 
ش��گفت انگیز جديدی از ماده اس��ت که وجود آن برای اولین بار در 1932 توس��ط 
اينش��تین مطرح گرديد؛ ولی خود اين ماده برای اولین بار در س��ال 199۵ تولید شد. 
حتی مغز اينش��تین که چهار دهه حفظ ش��ده بود، وقتی در تابستان 1999 دانشمندان 
عصب ش��ناس در دانشگاه مک مستر در اونتاريو اعالم کردند لوب آهیانه ای مغز او، 
ناحیه  ای که به امور محاس��باتی و فرازمانی مربوط است، 1۵ درصد از لوب آهیانه ای 
متعارف مغز انس��انی بزرگ تر است، خبرساز شد. مجله تايمز اين هزاره را با انتخاب 

اينشتین به عنوان مرد قرن، مزيّن ساخت. 
از يک منظر، مس��یر زندگی اينش��تین به اس��طوره می  ماند. آن کارمند متواضع، با 
خرمنی از موهای س��پید و آن چش��مان نافذ، که دنیا را زيرو رو کرد و فرمول آتش 
الهی را به ما ارزانی داشت، هم او که در کشاکش احساس گناهی آفريدگر، با کفشی 
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س��بک خیابان های پرينس��تون را همانند پارس��ايی ديوانه زير پا می  گذاشت، و ژرف 
انديش��ی  های خود را درباره  ی خداوند و طبیعت فرياد می  کرد، دربرابر ناش��ناخته  ها 
به نمادی نه فقط از علم بلکه از انس��انیت بدل گش��ته است. چهره  ی او که مهربانانه 
از فنجان های قهوه، پوس��ترها، تقويم  ها، و بلوزهای آس��تین کوتاه سرک کشیده و به 
م��ا خیره می  نگرد، در اقصی نقاط جهان چهره  ای آشناس��ت. با اين وجود، ورای اين 
چهره  ی نمادين، انس��انی قرار دارد که قادر است  همانند ديگر انسان ها  آشکارا 

به گونه ای غیرنمادين نیز عمل کند.
من برای اولین بار در 1990 در جريان نشس��ت انجمن امريکايی پیش��برد علم با 
اين وجه کمتر ش��ناخته ش��ده  ی اينشتین آشنا ش��دم. در نشست ساالنه  ی اين انجمن 
هزاران دانش��مند برای بح��ث و گفتگو در حوزه  های مختلف، از شناس��ايی راه  های 
مناس��ب  تر برای انجام اکتشاف در مريخ تا پروژه  ی ژنوم انسانی، گرد هم می آيند. آن 
زمان، در يکی از شگفت انگیزترين تحقیقات معاصر در مورد اينشتین، گروه کوچکی 
از تاريخ نگاران تجديد  نظر  طلب مدعی بودند اينش��تین به میلوا، که به واسطه  ی سهم 
خود در تدوين نظريه  ی نسبیت به همسری او درآمده بود، خیانت کرده است. در يک 
بعد  از  ظهر کسل کننده در اين نشست، ناخواسته درگیر بحث داغی در اين زمینه شده 
و مسحور شدم. الزامأ نه بدين دلیل که صحت چنین تعبیری را باور داشتم، بلکه برايم 
جالب بود که چنین ادعايی با وجود مرگ اينش��تین در 19۵۵ اساسأ محلی از اعراب 
داش��ته باشد؛ او شايد معروف ترين انسان روی زمین، و به حق خالق تجدد امروزين 
ماست. ولی من درکمال ساده لوحِی تاريخی همواره تصور می  کردم سوآالت کلیدی 
درمورد اينش��تین  چگونگی خلق نظريه ها، و ماهیت ارتباط او با عش��اق و عزيزان 

 مدت ها قبل پاسخ گرفته اند. 
در حقیقت، هرگز اختصاصًا عالقه  ای به بررسی شخصیت اينشتین به عنوان يک 
مرد نداش��تم. من نیز، همانن��د ديگران، با تصوير يک قديس کیهانی برای اينش��تین، 
که تنها رفیقش خداوند اس��ت، بزرگ ش��دم. تصور اين که او نیز روزی جوان بوده، 
دش��وار بود. ولی وقتی آن بعد از ظهر در نیواورلئان در آن تاالر نشسته بودم، به طرز 
شگفت  انگیزی از اين که می  شنیدم آلبرت جوان را زن باز، مشمول غايب، اهل الس 
زدن، يک عاش��ق پیشه، فردی کالش، هنرمند، فرزندی ناخلف، شاعری نخ نما، ولی 
فیزيکدانی تمام عیار که دوست دخترش فمینیست و رياضیدان بود معرفی می  کردند، 
همانقدر تس��کین يافتم که تصور می  کنم همکاران امروزين اينش��تین نیز، که همواره 
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در س��ايه  ی عظمت او کارمی کنند، آرام گرفته باش��ند. در برابر چشمان من، در نوعی 
وارونگی معجزه آسای زمان، اينشتین پنجاه سال را عرضه می  کرد. با خود انديشیدم، 

پس اين رفیق قديمی هم هیجاناتی داشته است.
ادعای مش��ارکت میلوا در تدوين نظريه  ی نس��بیت عمدت��ًا از بخش  های انتخابی 
نامه  هايی که آلبرت در دوران دانش��جويی خطاب به او نوش��ت و اخیراً منتش��ر شد، 
برگرفته شده است. در اين مکاتبات، او در مورد مسائلی که نسبیت در نهايت موفق به 
حل آن ها خواهد بود، و نیز در مورد جزئیات مهرورزی آنان، مشاجره با مادر خود، و 
بیش از همه مشروح وقايع مربوط به تولد دختر نامشروعشان لیزرل در 1902 نوشته 
اس��ت. )بخش اعظم نیمی از اين مکاتبات که پاس��خ  های میلوا را دربرمی  گیرد ظاهراً 
در دس��ت نیس��ت.( وقتی مباحث مورد ادعا در زمینه  ی هويت خالق نظريه نس��بیت 
را عمیق تر مورد بررس��ی ق��رار  دادم، در مجموع پنجاه و يک نامه يافتم که تنها بخش 
شورانگیزی از انبوه مدارکی بود که اخیراً در مورد اينشتین به دست آمده بود، مدارکی 
که می توانس��ت تمامی دانسته  های ما در مورد اين شخصیت، حیات، و نیز علم او را 

دگرگون سازد. 
در اوائ��ل ده��ه 1980، پس از س��ال ها مجادله  ی حقوقی، در نهايت انتش��ارات 
دانش��گاه پرينستون و دانش��گاه ابری اورشلیم که اينشتین اسناد خود را بدان بخشیده 
بود همکاری خود را به رياس��ت جان اس��تاچل، اس��تاد سرس��خت فیزيک دانشگاه 
پرينستون و همکاران او برای انتشار اسناد اينشتین آغاز کردند. استاچل و همکارانش 
ناچ��ار بودن��د کوهی از 43000 س��ندی را که اينش��تین در زمان مرگ در دانش��گاه 
پرينس��تون از خود باقی گذاشت، سامان بخشند. هم زمان اقصی نقاط جهان را برای 
يافتن ديگر اس��ناد مربوط به اينش��تین که ممکن بود شناخته نش��ده، منتشر نشده، يا 
هرتکه از آن در بايگانی  های خاک گرفته پراکنده باش��د، زير پا   گذاش��تند. در 1987 
اولین بخش از حدود س��ی مجلد از اين اس��ناد که نوجوانی و س��ال  های دانشجويی 
اينشتین را، به انضمام نامه  های عاشقانه  ی او به میلوا در  بر می  گرفت، انتشار يافت. از 
ورای اين اوراق، اينش��تینی جوان قدم بیرون می  گذارد، و خود را بدون پرده پوش��ی 

آشکار می سازد. 
می  پندارم، اگر در دهه های اول يا دوم قرن بیستم حضور داشتم، احتماالً پشت در 
خانه  ی اينشتین بیتوته می  کردم، يا او و دوستانش را در سخنرانی  ها و چايخانه  ها دنبال 
می    کردم تا بتوانم در مورد او و هیاهويی که در محافل فیزيک ايجاد کرد، بنويسم. ولی 
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آن زمان روزنامه نگاری علمی به عنوان سبک و سیاق هنری وجود نداشت. لذا به نظر 
می  رسید که نامه  ها و ديگر اسنادی که توسط پروژه اسناد اينشتین و ديگر پژوهشگران 
مس��تقل کشف شد، دومین گزينه مناسب جهت کنکاش در احوال خصوصی آلبرت، 
میلوا و دوستانشان و طرح سوآالتی باشد که معاصران آن ها مؤدب تر از آن بودند که 
مط��رح کنند. اي��ن نامه ها امکان می داد ذره ای از رايحه، هیاهو و دورنمای قرنی را که 
در حال ش��کل گیری بود، احساس کرده و به اولین کوبه  هايی که بر دروازه  ی کیهانی 
زده می ش��د، گوش فرا دهیم. من اين نامه  ها را زيربن��ای نگارش کتابی قرار دادم که 
خود مايل بودم درباره اينشتین بخوانم  پرتره  ی اين فیزيکدان به عنوان يک خروس 

جنگی جوان.
به عبارت دقیق تر، کتاب حاضر بیوگرافی اينشتین نیست  چراکه تعداد بیشماری 
از اين نوع کتاب  ها طبقات کتابفروش��ی  ها را پر  کرده اس��ت. در عوض من مايل بودم 
اينش��تین جوان را مج��ددأ زنده کنم، و مرد جوانی را که عملکرد او باعث ش��د اين 
اسطوره، اين پیرمرد، مورد تکريم قرار گیرد، به تصوير بکشم. طی هفت سال گذشته 
به واس��طه  ی خواندن صدها نامه از اينش��تین با آن دستخط ناخوانا، به همراه همکارم 
وال تاکواک، مجبور ش��دم پنج بار نس��خه جديدی برای عینکم بگیرم. من او را قدم 
ب��ه ق��دم از زمانی که جزئیات متريک های فضا – زمان را ش��رح می  دهد، تا آن چه در 
مورد نحوه مسواک زدن فرزندانش می گويد، دنبال کردم. تمام مناطقی را که آلبرت و 
میلوا، چه به صورت مش��ترک و چه به تنهايی در آن اقامت داشته اند، شناسايی کرده، 
به ش��یوه  ای که احتم��االً آن ها عمل کرده  اند، در خیابان های اي��ن محله  ها قدم زده، و 
در کافه  های دانش��جويی سوسیس ارزان قیمت خورده   ام. مدارک دبیرستانی اينشتین 
و اوراق مربوط به طالق او را خوانده ام. من با مش��قت بس��یار از کوه سنتیس، که در 
آن روزی اينش��تین در نوجوانی نزديک بود بمیرد باال رفتم، و رشته کوه  های انگداين 
آلپ را که در 1913 اينشتین و ماری کوری صعود مشهور خود را انجام دادند، زيرپا 
گذاش��تم و برای ترس��یم مجدد مسیر س��فر آلبرت و میلوا به درياچه کومو و جاده  ی 
اش��پلوگن )که در آن نطفه  ی دختر گم ش��ده ش��ان لیزرل در 1901 بس��ته شده بود( 
مس��یر خطرناک و پیچاپیچی را در کوهس��تان طی کردم. نوادگان آلبرت و دوستانش 
را جس��تجو کردم تا آن ها را با طرح س��وآالت خجالت آور در مورد رفتار نیای خود 

مورد آزار قرار دهم. 
هیچ متن تاريخی، بويژه تاريخ ش��فاهی از اتهام تخیلی بودن، يا تلفیق نادرس��ت 
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گزينه  ها، عالئق، و پیش داوری  های آگاهانه  ی نويسنده، با داده  های مستند موجود در 
حوزه  ی مورد بررسی، مصون نمی  ماند. بخشی از آلبرت اينشتینی که در کتاب حاضر 
به تصوير کشیده می  شود لزومًا توسط شخص من خلق شده، ولی افکار يا احساساتی 
که به آلبرت يا میلوا منتسب گرديده از نامه  ها و ديگر دست نوشته  های آنان استخراج 
ش��ده اس��ت. وقتی می  کوش��م در مورد ماهیت فرايند فکری يک فرد به گمانه زنی 
بپردازم، به خود زحمت داده و در متن به روش��نی عنوان کرده ام که در اين مقطع بر 

يخ نازک تاريخ تنها هستم. 
بدون ش��ک در میان خوانندگان کتاب حاضر فیزيکدانانی هس��تند که نس��بت به 
مش��روح مسائل رمانتیک و خانوادگی اينش��تین نظر مساعدی ندارند، و در عین حال 
خوانندگان غیرعلمی نیز ممکن اس��ت از طرح مباحث فیزيک اينش��تین آزرده شوند. 
ولی ش��رح کامل زندگی اينش��تین ب��دون توجه به هر دو جنب��ه  ی دنیوی و اخروی 
حیات او کامل نخواهد بود. فیزيک موس��یقی اينش��تین بود؛ نتی ب��ود که در آغاز او 
می  کوش��ید، با همراهی میلوا، بنوازد، لذا بدون آن نمی  توانیم به زندگی اينشتین نفوذ 
کنی��م، همانگونه که قادر نخواهیم بود موت��زارت را بدون گوش فرا دادن به اپراهای 
مشهور او بشناسیم. از اينرو کوشیده  ام نوای اينشتین را به بهترين وجهی که می توانم 
بن��وازم و امیدوار باش��م خواننده محترم حداقل به قس��متی از مل��ودی کائنات با آن 

انحنای لطیف گوش فرا دهد. 
ب��ا اين وج��ود، آن قدر که او آرزو می  کرد غیر از اين باش��د، فیزيک تمام زندگی 
اينشتین نبود. او نیز با يک قلب و يک دل بر کره  ی خاکی زندگی کرد. همانگونه که 
روزی در قالب شعر به دوست جوان خود پیتر باکی نوشت: »نیمه فوقانی می انديشد 
و برنامه ريزی می کند، ولی اين نیمه تحتانی اس��ت که سرنوش��ت ما را رقم خواهد 
زد.« تاري��خ نش��ان خواهد داد که ج��دا از ديگر صفات، آلبرت ناظ��ر تیزبین و حتی 

شاعرمسلِک شرايط انسانی، و شرايط خويش بود. 
آلبرت اينش��تین در زمان مرگ، تمام اس��ناد و حق کپی راي��ت آثار خود را تمامًا 
به دانش��گاه ابری اورشلیم واگذار کرد. نامه ها و مقاالت او در آن دانشگاه باقی ماند، 
ولی کپی اغلب آن ها در آرش��یو دانشگاه  های پرينستون و بوستون نگهداری می شود. 
مايلم در اينجا از زی او. روزنکرانتز، سرپرس��ت آرش��یو آلبرت اينشتین در دانشگاه 
ابری اورش��لیم، و والتر لیپین کات از انتش��ارات دانشگاه پرينس��تون به خاطر فراهم 
آوردن امکان دسترسی من به اين اسناد و اجازه  ی ذکر آن ها، تشکر کنم. بدون تالش 
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فوق العاده آنان و همکارانش��ان در کش��ف، حواش��ی نگاری، و انتشار اسناد اينشتین، 
نگارش کتاب حاضر تحقق نمی يافت. در همین ارتباط خود را مديون دبیران پروژه  ی 
اس��ناد اينشتین، بويژه رابرت شولمن می  دانم که در طول سال  های متمادی کار بر اين 
پروژه مرا از راهنمايی، تش��ويق و پشتیبانی ارزشمند خود همواره بهره مند ساخت، و 
مايکل يانس��ن، که ساعات بس��یاری با صبر و حوصله  ی تمام ظرائف فلسفی نسبیت 

را برای من شرح داد.
بايگان های متعددی راه مرا به س��وی گذش��ته روش��ن س��اختند. بويژه مايلم از 
زحمات لیز بولتن و مارگارت گوستری، مسئولین کتابخانه موگار در دانشگاه بوستون، 
که نس��خه دوم آرش��یو اينشتین درآن نگهداری می ش��ود، و از مهمان نوازی آن ها در 
تابس��تانی که در آن دانشگاه س��پری کردم، صمیمانه سپاسگزاری کنم. بريگیت امر از 
مؤسس��ه تاريخ زمان در مونیخ مرا از طريق آرشیو نیکوالی به نامه های ايلزه اينشتین 
 ETH رس��اند. همچنین خود را مديون بیت گالوس در آرشیو تاريخ علم کتابخانه  ی
در زوريخ، هولدريچ گاستپار از آرشیو ادبیات سويس در برن، و تراته هیرت از آرشیو 
کش��وری کانتون ها در زوريخ می دانم، که به من در يافتن اوراق طالق آلبرت و میلوا 
ياری دادند. لوريس اولس��ون عضو مرکز میراث دانشگاه وايومینگ اوراق طبقه بندی 
نش��ده  ی ولفگانگ زولر را برای يافتن يادداش��ت  های مصاحبه او با مارگو اينشتین و 
ديگر مکاتبات مهم با بنیاد اينشتین زير و رو کرد. زدنک پوستا بدون هماهنگی قبلی 
م��را به ديدار از دانش��گاه چارل��ز در پراگ برد و راهی را که به دفتر اينش��تین منتهی 
می ش��د به من نش��ان داد. يورگن اش��تاته نیز تمام يک بعد از ظهر بارانی را صرف 

گرداندن من در اطراف برج اينشتین در پوتسدام کرد. 
اوده اينش��تین و اولین اينش��تین هريک خاطرات شفاهی خانواده اينشتین را برای 
من بازگو کرده، به من اجازه دادند نامه ها و ديگر اسنادی را که در حال عادی غیرقابل 
دسترس��ی بود، مورد بررسی قرار دهم. در نشس��تی خودمانی در بادن، چارلز شرر با 
سخاوت تمام خاطرات آنلی ماير  �اشمیت را در اختیار من گذاشت. جرالد هولتون از 
دانش��گاه هاروارد نیز در بسیاری مباحث مرا از عقايد خود بهره مند ساخت. همچنین 
من از راهنمايی و گفتگو با آبراهام پائیس، جان اس��تاچل، هاينريش مديکوس، جان 
ويل��ر، ژوزف ايلی، يورگن رن، جولین باربور، جیوزپه کاس��تانیتی، جان ايرمن، پیتر 
باکی، پل اينشتین، پیتر گالیسن، آلیس کاالپريس، پیتر اسکیف، کیتی کلمنیچ، مارگريت 

شرمر، روت مارتون، و میالن پاپوويک نیز بسیار استفاده کردم. 
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ترودی گول و ارنست بوچر خانه ای به دور از خانه با مواد غذايی و موسیقی جاز 
کافی برای من در سويس فراهم کردند، تا فراز و نشیب  های علم اندوزی اينشتین را 
فراموش کنم. بت او. سالیوان و ال میلمن خانه خود در کمبريج را در تابستانی که به 
بررس��ی آرشیوها پرداختم در اختیار من قرار دادند. مرحومه کلر روزنفلد نیز همواره 
اتاقی برای من آماده داش��ت، و هنوز هم دلم برايش تنگ می ش��ود. مری جو وات و 
فرد اشر نیز مرا به عنوان عضوی از خانه کوچه هفت شرقی پذيرفتند. ديگر دوستانی 
که مرا مرهون تشويق و راهنمايی خود قرار دادند عبارتند از: سوزان براون، که کتاب 
شناس��ی او حکم طال را داش��ت؛ لیزا استارگر، شیرينی پزی که کیک تولد اينشتین را 
تهی��ه کرد؛ تام فرنزل؛ جیم پالک؛ لورا کپالن؛ والری واکس؛ جین و مانوئل برامبرگز؛ 
لی اسمولین؛ مايکل ترنر؛ مرحوم ديويد اشرام؛ آلن سانديج؛ و تیموتی فريس. کاترين 
آرا در تمام س��ال  های کار در مورد اينش��تین همواره حامی ثابت قدم و استواری بوده 
اس��ت. من همچنین مرهون حمايت و باور خانواده  ی خويش هستم: گوردن اوربی؛ 

اولیو اوربی؛ مرحوم پدرم میالن اوربی؛ و پدر خوانده ام جک اشنايدر.
هم��کاران من در نیويورک تايمز منبع الهام��ی خارق العاده، و نمونه  ی بارز تعهد 
و اس��تعداد هس��تند. مايلم در اينجا از کورنلیا دين، الرا چانگ، و جان ويلسون بويژه 

به خاطر غیبت های مکرر خود و برخورد خوب آنان سپاسگزاری کنم. 
مايکل يانس��ن، آلن اليتمن، جان نورتن، رابرت ش��ولمن، لی اسمالین، و مايکل 
ترنر با بزرگ منشی تمام و يا بخشی از دست نوشته  های مرا خوانده و مرا از نظرات 
و اصالحات ارزش��مند خود بهره مند ساختند. بدون شک اگر هنوز هم نکاتی از نظر 

دور مانده، به شخص من برمی گردد. 
بارديگر بايد بگويم که ويراستارم ريک کات و دستیارم کريس دال به مراتب فراتر 
از وظايف خود مرا ياری رسانده اند. همانند همیشه از دوستی و پشتیبانی ناتالی آنیه 

نیز صمیمانه سپاسگذارم. 
در پايان مراتب قدردانی خود را از نانس��ی واتريک برای ايده  ها و راهنمايی  های 
مفیدش و برای آن که ستاره ای است که قلب کهکشان مرا شکل می دهد، ابراز می  دارم. 
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در راه

زوريخ، 1897. آلبرت اينشتین هجده ساله گرفته و غمگین در اتاق خود نشسته و به 
حال خود افسوس می خورد. هیکل کوتاه و توپر او در رب دشامبر نخ نمايی پیچیده 
ش��ده، و جعدی از موهای تیره چهره دلنشینی را که با چشمان درشت قهوه ای، بینی 
گوش��تی و دهانی کوچک و لطیف مشخص می شود، قاب گرفته است. سبیل زمختی 
باالی لب او خودنمايی می  کند و ته ريش روی گونه  های جوان او را پوشانده، چون 
حت��ی ب��رای اصالح هم نمی تواند ت��کان بخورد. نور ماه ژوئ��ن از پنجره  هايی که به 
خیابان يونیون، محله دانش��جويی در قلب زوريخ باز می ش��ود، به داخل می  تابد. در 
سراش��یبی، در قلب بخش قديمی شهر، دانشجويان پس کوچه  های خیابان نیدر را پر 
ک��رده اند. فضای چايخانه    های کنار بس��تر رود لیمات از هیاهو و دود س��یگار آکنده 

است. خورشید به تک تک انسان های روی زمین، به جز او، لبخند می زند. 
تعطیالت بهار، يا هفته  ی عید گلريزان، که يکش��نبه  ی عید پنجاهه را در آن جشن 
می  گیرند در راه اس��ت، و آلبرت قرار اس��ت برای نواختن آثار موتزارت، الس زدن، 
س��یگار کشیدن و گفتگو در باره فیزيک و فلس��فه با دوست جديدش میشله بِسو  ی 
نابغ��ه اما نامصمم، به منزل س��لینا کاپروتی در کنار درياچ��ه  ی زوريخ برود. ولی اين 
چش��م انداز چنگی به دل نمی  زند. خاطره عید گلريزان گذش��ته بر روح او س��نگینی 
می کند؛ او بار گناه رفتاری ناشايست را به دوش می  کشد، و موقعیت حاضر به نوعی 

رضايت تلخ و شیرين درجبران مافات برای اوست. 
قلم در دس��ت می گیرد واگرنه به درس��تی، ولی با محبت خطاب به پولین وينتلر 
نام��ه می نويس��د تا از پذيرش دعوت او برای گذراندن عی��د گلريزان با خانواده  ی او 
در ش��هر آرائو عذرخواهی کند: »مامی عزيز، دون ش��أن من خواهد بود که چند روز 
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لذت و سرخوش��ی را بار ديگر به قیمت رنجی تازه بر خود هموار س��ازم، رنجی که 
بواسطه خطای نابخشودنی من برآن عزيز رفته است.« آن عزيزی که به هرقیمت بايد 
از او فاصل��ه می  گرفت، کس��ی نبود جز ماری، کوچکتري��ن و در عین حال زيباترين 
خواه��ر پولین، که روح لطیفش دراثر بی فکری  های مردانه  ی آلبرت مورد هجمه قرار 
گرفته بود. از اين لحظه به بعد او س��وگند ياد می کند که س��ر به کار خويش داشته و 
از ماجراجويی  های عاش��قانه پرهیز کند. »کار فکری طاقت فرس��ا و غور در طبیعت 
خداوندی، آن مالئکه  ی تس��کین دهنده، پشتیبان و در عین حال سخت گیری خواهند 
بود که مرا در مشقات زندگی هدايت کنند. ای کاش می  توانستم گوشه  ای از آن را به 
آن عزيز پیشکش کنم! و معهذا، چه شیوه  ی غريبی برای مقاومت دربرابر طوفان های 
زندگی  در بس��یاری از لحظات خاص زندگی خود را مثل کبکی می بینم که برای 

اجتناب از خطر سردر برف فرومی برد.« 
آلبرت اينشتین در سراسر زندگی خويش مايه  ی دردسر زن ها بود. 

تنها س��ه هفته از تولد بیس��ت و يک سالگی پولین کخ اينش��تین نگذشته بود که 
سر بدقواره و بزرگ آلبرت چنان از بطن او بیرون آمد که او را تا حد مرگ برد. اين 
نوزاد فرزند اول او بود. زمانی که او با هرمان اينشتین ازدواج کرد و همنشینی با يک 
کارآفرين سیار و رياضیدانی ناموفق را به زندگی مرفه دختر يک تاجر غالت ترجیح 
داد، فقط هجده س��ال داش��ت. از آن زمان زندگی او نه تنها ديگر راحت نبود، بلکه 

ديگر هرگز روی خوش به خود نديد. 
البته، بدبختی میراث ديرينه  ی ... ساکن در ناحیه  ای است که اخیراً به جنوب آلمان 
ملحق ش��ده است. برای مثال، در ش��هر هايلبران برای سیصد سال ... پس از تاريکی 
هوا حق ورود به داخل دروازه  های ش��هر را نداشتند. ولی در نیمه دوم قرن نوزدهم، 
زمانی که اتو فون بیس��مارک، نابغه    ی پروس��ی )آلمانی( َعَلم فرانسه ستیزی را بسان 
مش��علی برای اتحاد اياالت کنفدراس��یون آلمان و تبديل آن ها به يک ملت واحد به 
اهتزاز در آورد، ... جنوب آلمان پس از قرن  ها ايذا و اذيت و نس��ل کش��ی به طبقه  ی 
متوس��ط تبديل شده، و به تدريج آداب و س��نن خود را برای همنشینی با همسايگان 

کاتولیک خويش، تعديل کردند. 
يولی��وس کخ، پدر پولین، مردی تندخو و حیله گر بود که س��خت کار کرده بود 
ت��ا به هم��راه برادر خود پول هنگفت��ی از تجارت غالت به جی��ب زده و خود را از 
موقعی��ت اجتماعی پايین به عنوان يک نانوا رهايی بخش��د. با اين وجود، موفقیت و 

* * *
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رفاه نه تنها او را رئوف نس��اخت، بلکه در میزان طمع او برای س��ود بیش��تر نیز هیچ 
تأثیر نداش��ت. کخ زمانی که پنداش��ت مردی با امکانات او بايد کلکسیونر آثار هنری 
باش��د، به جستجوی ارزان ترين نقاش��ی  ها و نقاشان سهل الوصول پرداخت، و اغلب 
به جای دس��تیابی به نس��خ اصلی، کار به کپی ختم می ش��د. او با يک نقاش متوسط 
قرارگذاش��ت در قبال دريافت اتاق و غذا برای او پرتره  های خانوادگی بکشد. پولین 
و خواه��ر و برادرهاي��ش با خانواده  ی برادر يولیوس در خانه ای مش��ترک، که در آن 
زن  ها آشپزی و ديگر امور روزمره را با يکديگر قسمت می  کردند، بزرگ شدند. مايا، 
خواهر کوچک تر آلبرت، در خاطرات منتش��ر نشده  ی خود موفقیت اين همزيستی را 
مديون خوش خلقی و طبع مادرانه  ی جت برنهايم، همس��ر يولیوس، می داند و او را 

روح اين خانه قلمداد می کند. 
هرمان اينش��تین، دومین مرد زندگی پولین، تمام خصوصیاتی را که يولیوس فاقد 
آن بود در خود داش��ت  يا ش��ايد هم فقط هیچ شباهتی به يولیوس نداشت. هرمان 
با آن س��بیل والروس��ی )مدل فیل دريايی( و عینک بی دس��ته )رو دماغی( به گونه ای 
شگفت انگیز پروسی می  نمود، و اغلب اگرچه مردد، ولی بسیار خوش ذوق و همواره 
مستعد پذيرش نظرات و ديدگاه  های تازه بود. او که به رياضیات عالقه داشت، يکی 
از هفت فرزند خانواده  ای بود که امکانات محدود مانع تسهیل تحصیالت عالیه برای 
تمامی آن ها شده بود. در زمان ازدواج او تاجری نیک انديش بود، ولی همان طور که 

شواهد بارها و بارها نشان داد هیچ استعدادی برای تجارت نداشت. 
آلبرت در س��ال 1879، در اولم، شهر کوچکی که امروزه به خاطر وجود کلیسای 
بزرگ و محله  ی باس��تانی ماهیگیرانش ش��هرت دارد، به دنیا آمد. شهری که در واقع 
يک ونیز بر رود دانوب محس��وب می ش��د. اولم در منطقه  ای کوهس��تانی در جنوب 
غربی آلمان به نام سوابیا قرار دارد که در آن رودهای راين و دانوب، تنها با چند مايل 
فاصله، در جهت عکس هم جاری هس��تند. در تقس��یمات کش��وری آلمان سوابیا در 
واقع دوک نشینی آرام، محلی بی تکلف با ساکنین خرده کشاورز و خرده مالک است، 
که به گويش��ی شیرين تکلم می  کنند. تولد آلبرت هیچ تغییری در طالع نژاد سوابیايی 
ايج��اد نکرد. در لحظه  ی تولد او، مادربزرگش ج��ت فرياد برآورد که او بیش از حد 
چاق اس��ت. پش��ت اس��تخوان جمجمه  اش چنان برآمده بود که پولین بیم آن داشت 
ناقص باش��د، ترسی که وقتی او در فراگیری سخن گفتن نیز از خود کندی نشان داد 
ش��دت گرفت. او تازه پس از دو س��الگی تالش برای س��خن گفتن را آغاز کرد. به 
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ياد ماندنی ترين کالم را او در دو س��ال و نیمگی، در زمان تولد مايا، خواهر خود، بر 
زبان آورد. ظاهراً در انتظار يک اس��باب بازی بود و می  خواست بداند که اين اسباب 
بازی جديد چرا چرخ ندارد. تا سن هفت سالگی او اين عادت عجیب تکرار آرام هر 

جمله ای را که بر زبان می راند حفظ کرد. 
او نوجوانی خوش س��یما با موهای تیره بود. در اولین عکس��ی که از اين دوران 
باقی مانده او با فراک س��یاه، پاپیون، و کفش  های مشکی به نسخه مینیاتوری يک فرد 
بالغ با چشمان خمار در میان صورتی گوشتالود شباهت دارد که به صندلی تکیه زده 
اس��ت. ولی در پس اين ظاهر آرام ابلیس��ی با خلق و خوی پدربزرگ کخ پنهان بود. 
وقتی عصبانی می شد تمام صورتش به زردی می  گرايید و نوک بینی  اش سفید می شد. 
يک بار يک توپ بولینگ را به طرف مايا پرتاب کرد. و بار ديگر با بیل باغبانی برسر 

او کوبید. 
يک س��ال پس از تولد آلبرت خانواده به مونیخ نقل مکان کرد تا به صنعت برق 
در ش��رف شکل گیری ياکوپ، برادر کوچک تر هرمان ملحق شوند، که اين شانس را 
داش��ت که در مؤسسه پلی  تکنیک اشتوتگارت در رش��ته مهندسی برق تحصیل کند. 
صنعت برق در 1867، زمانی که ورنر فون زيمنس دينام را اختراع کرد، که از نیروی 
حاصل از س��وخت زغالس��نگ و يا توربین  های آبی برای تولی��د جريان برق و ولتاژ 
باال اس��تفاده می  کرد، متحول ش��د. در دهه 1880 برق موِج آينده محسوب می شد، و 
ياکوپ که يک ش��رکت گاز و لوله کشی را در مونیخ اداره می کرد، بسیار مشتاق بود 
در اين عرصه  ی جديد وارد ش��ود. ش��رکت برادران اينش��تین می  رفت تا دانش فنی 
ياکوپ را با س��رمايه  ی خويشاوندان س��ببی هرمان پیوند دهد. هرمان به رغم فقدان 
قدرت مديريتی مسئولیت قسمت اداری اين کسب و کار را به عهده گرفت. برخالف 
ش��رايط اس��کان خانواده  ی کخ در اولم، عمو ياکوپ و همسرش آيدا، پذيرفتند که با 
خانواده  ی هرمان در يک ويالی بزرگ در حومه  ی ش��هر که به وسیله حیاطی دنج از 

خیابان جدا می شد، زندگی کنند. 
پولین اينش��تین زنی ارقه، س��خت گیر، و نمونه   ی کسل کننده  ای از عشق سخت 
گیرانه بود، و فرزندان خود را به گونه  ای پرورش داد که مراقب خود باشند. تنها پس 
از يک بار گردش در خیابان های ش��لوغ مونیخ، آلبرت می  بايستی به تنهايی راه خانه 
را ط��ی کن��د در حالی که پولین پنهانی مراقبش بود. پولین در مصاحبه  ای که بعدها با 
يک نشريه انجام داد موفقیت خانواده خود را مديون نظم و انضباط می  داند. صبور، با 


