
این كتاب جالب حاوي تقریباً شصت نامه از كودكان است كه نه تنها عالقه جدي به 
جهان دانش دارند، بلکه براي پاسخ به پرسش هایشان بي هیچ واهمه اي مستقیماً به سوي 

منبع آن رفته اند. 
پوشیده نیست كه اینشتین به كودكان احترام مي گذاشت و آن ها را تحسین مي كرد و در 
این مجموعه با كودكان در سراسر جهان – از جمله آمریکا، ژاپن، آفریقاي جنوبي، 

آلمان و انگلستان مکاتبه كرده است.
این »مرد قرن« و مکاتباتش، در مورد موضوعات متعددي است، از نظریه نسبیت گرفته 
تا حل این مسئله كه سوپ چگونه سرد مي شود. اینشتین با ظرافت خاص و بازیگوشي 
كودكانه اي،  همانند دوستان جوان در نامه به دختر جواني در بروكلین مي نویسد: »زیاد 
نگران مشکالت ریاضیات خود نباشید. به شما اطمینان مي دهم كه مشکالت من حتي 

بیشتر است.«
پاسخ اینشتین به كودكان به همان اندازه نامه هاي آن ها به او سرگرم كننده،  لطیف، و 
ابلهانه و  افکار  بهبودي،  به  امید  تولد،   تبریک سال  نامه ها  این  هوشمندانه است. در 

زیركانه و نیز خلوص، كنجکاوي و لذت محض زندگي وجود دارد.
عالوه بر نامه ها،  زندگینامه فشرده و گاهشمار زندگي اینشتین و مقاله اي از پژوهشگر 

برجسته اي به نام رابرت شولمان در این كتاب آمده است.
این  تصویر  ده ها  و  اینشتین،  دختري  نوه   )Evelin( اِِولین  نوشته  دیباچه اي  هم چنین 

دانشمند مشهور گنجانده شد كه بعضي از آن ها براي اولین بار منتشر مي شود.
آلبرت اینشتین میراثي را به جا گذاشت كه تعداد كمي به جا گذاشته اند و نمونه اي براي 
نسل هاي آینده خواهد بود. كتاب پروفسور اینشتین عزیز نگاه نادري به مردي مي اندازد 
كه نه فقط ایده هاي خالقي را به جهان عرضه داشت،  بلکه تأثیري انساني – و بسیار 

انساني – نیز بر جا گذاشت.

نقل  و  اینشتین  قول هاي  نقل  كتاب هاي  ویراستار   )Alice Calprice( كالپرایس  آلیس 
قول هاي مفصل اینشتین و جغد یک مرد و جغد در خانه است كه با همکاري طبیعیدان 
مشهور برنت هاینریش Bernd Heinrish نوشته است. او پیش از این ویراستار ارشد در 
نشر دانشگاهي پرینستون بود و با مجموعه در جریان مجموعه مقاالت آلبرت اینشتن 

در حدود بیست و پنج سال كار كرده است.
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ديباچه

نام اینشتین را در سراسر عمر با خود داشتن هم یک نعمت است و هم یک 
زحمت. اولین برخورد من با اشخاص اگر خود را اولین اسمیت یا اولین جونز 
معرفي مي كردم به احتمال متفاوت مي بود. اما به نظر مي رسید انتظاراتي را كه 
دیگران از من داشتند بیشتر بود، زیرا كه من »از خانواده اینشتین« بودم. بنابراین 
اگر در مدرسه دانش آموز خوبي بودم هیچ گاه تشویق نمي شدم، با این حال بچه ها 
باز هم فکر مي كردند كه من مورد توجه آموزگار هستم. همیشه ترسم از این بود 

كه اگر نتوانم اعتبار این نام را حفظ كنم، مردم از دست من عصباني شوند.
هنگامي كه چهارده ساله بودم پدربزرگم درگذشت، بنابراین طبیعي است كه 
در آن موقع همه تماس هاي من با او قطع شد. اي كاش در دوران بلوغ او را 
مي شناختم تا بتوانم تجارب،  اندیشه ها و تصورات خود را با او در میان بگذارم. 
اگر چه او هیچ گاه سعي نکرد بر افکار من تأثیر بگذارد، اما هنوز من از لحاظ 

جهان بیني ام نزدیکي زیادي با او احساس مي كنم.
درست چند ماه پیش از این كه ایاالت متحده آمریکا وارد جنگ جهاني دوم 
شود به دنیا آمدم،  در زماني كه پدربزرگم گرفتار مسائل جنگ و فعالیت هاي 
انسان دوستي در خانه اش در شهر پرینستون در ایالت نیوجرسي بود. من از اولین 
مالقاتمان هیچ خاطره اي ندارم،  ولي باید در اوایل سال هاي 1940، پیش از پایان 
جنگ باشد، وقتي كه تازه راه افتاده بودم و از نورث كارولینا به دیدن او رفته 
بودیم. به من گفته اند كه مرا در قایق بادباني تینف )Tinnef( همراه خود برده بود 
و او از این كه من در این سن قایقراني را دوست داشتم و از آب نمي ترسیدم، 
تحت تأثیر قرار گرفته بود. پس از جنگ خانواده ما به كالیفرنیا منتقل شد و تماس 
با پرینستون كمتر شد. در آن روزها مانند امروز برای همه آن قدر آسان نبود تا 
سوار هواپیما شد و براي تعطیالت به دیدار پدربزرگ رفت. و اگر چه پدربزرگم 
در سال هاي 1930 به كالیفرنیا رفته بود،  اما پس از رفتن به پرینستون دیگر ساحل 
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غربي آمریکا را ترك نکرد،  زیرا همیشه گرفتار بود. بنابراین بیشتر چیزهایي را كه 
درباره او شنیده ام و مي دانم دورا دور بوده،  ولي من هیچ وقت به او جز پدربزرگ 

نگاه نمي كردم.
در سال 1953 مرا به یک مدرسه شبانه روزي به سویس فرستادند و من تا سال 
1958 فقط یک بار به آمریکا بازگشتم. از آن جایي كه پدر و مادرم اروپایي بودند، 
مي خواستند از نظر فرهنگي یک اروپایي بار بیایم،  اگر چه مي دانستم كه براي مادرم 
سخت است تا این مدت زیاد مرا به خارج بفرستد. مادرم زن گرم و مهرباني بود 
كه خود را وقف فرزندانش كرده بود، ولي پدرم بیشتر فاصله مي گرفت و دغدغه ای 
نداشت كه به راحتي خودش را از زندگي ما به كنار بکشد. بنابراین به جز از آن 
واقعه قایقراني به هنگامي كه تازه راه افتاده بودم، خاطرات من از دیدن پدربزرگم 
مربوط است به زماني كه ما هنگام رفت و بازگشت از اروپا در پرینستون توقف 

مي كردیم.
پدربزرگم در خیابان مرسر)mercer( در یک خانه سفید رنگ دو طبقه با یک 
رواق و ستون هایي در جلو خانه زندگي مي كرد. با پلکاني به طبقه باال به دفتر كار 
او منتهي مي شد. به جز هنگامي كه او مشغول كار بود، در حضور او احساس 
خوشي داشتم، زیرا او باعث مي شد كه خیلي احساس راحتي كنم. حتي وقتي كه 
فقط پنج سال داشتم، او هیچ گاه مرا تحقیر یا دعوا نکرد. من تعجب مي كردم، زیرا 
تجربه من در مورد افراد بالغ این بود كه بهتر است از سر راه شان كنار رفت. شاید 
من سرگرمي خوبي بودم از سایر چیزهایي كه در زندگي اش جریان داشت. او 
اسباب بازي چوبي و پازل هایي را كه از هم جدا مي شدند و دوباره سرهم مي شدند 
خیلي دوست داشت. به این علت است كه من بازي كردن با او را به خاطر مي آورم.

به هنگام كودكي عاشق ستاره شناسي بودم. دوست داشتم شب ها از پنجره به 
آسمان شفاف و تیره باالي سرم نگاه كنم. هنگامي كه در اردوگاه تابستاني در دره 
از  بار  اولین  را در كوهستان گذراندیم،  براي  بودیم و مدتي  كالیفرنیا  مركزي 
شگفتي هاي آسمان آگاه شدم. و بعد از آن بود كه در مدرسه شبانه روزي،  ستاره ها 
به ویژه در كوه هاي آلپ سویس زیبا به نظر مي رسیدند. من به دنبال صورت هاي 
در  فضایي  مسافرت هاي  به  تا  مي گذاشتم  آزاد  را  تخیالتم  و  مي گشتم  فلکي 
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دورترین گوشه هاي عالم بپردازند. پدربزرگم از عالقه من به كهکشان ها اطالع 
داشت و كتابي به نام ستارگان براي سام به من داد كه هنوز هم آن را دارم. او 
جمله محبت آمیزي در آن نوشت و از كنجکاوي من نسبت به عالم قدرداني كرد. 
من در تمام دوران بلوغ عالقه ام را نسبت به فضاي بیکران حفظ كردم و حتي از 

عالقمندان سرسخت سریال پیشتازان فضا شدم. 
او  این كه  تا  با همه مکاتبه مي كردیم  تا دوران نوجواني  من و پدربزرگم 
درگذشت. من در مورد حوادثي كه در زندگي ام مي گذشت مي نوشتم و او اظهار 
مي داشت كه نسبت به آن ها عالقه مند است. و من هم مانند پدرم به او مي نوشتم 
كه در مسایل مربوط به هندسه به من كمک كند،  و او هیچ گاه آن ها را بي پاسخ 
نگذاشت، گاهي به من مي گفت كه شیوه زیركانه اي را براي حل آن ها به كار 

برده ام.
بنابراین در این مجموعه از نامه ها،  آن هایي را كه بیش از همه دوست دارم 
نامه هایي است كه پدربزرگم با یک دختر آفریقاي جنوبي به نام تیفاني رد و بدل 
شبانه روزي  مدرسه  یک  در  را  دبیرستانش  دوران  سال ها ي  او  است.  كرده 
مي گذراند و دوست داشت به آسمان نگاه كند. تیفاني به خوبي مي توانست من 
باشد. شاید به همین علت است كه پدربزرگم وقتش را صرف نامه نگاري با او 

مي كرد، زیرا او مرا به خاطرش مي آورد.
این مجموعه نمونه خوبي است از احترامي كه كودكان براي پدربزرگم قایل 
بودند، و تمایل او براي پاسخ دادن به بعضي  از آن ها با وجود تمام گرفتاري هایش. 
او به كودكان احترام مي گذاشت و كنجکاوي آن ها و نگرش تازه آن ها را به 
زندگي دوست مي داشت و بنابراین نمي خواست آن ها را نادیده بگیرد. در هر 
افراد  بیشتر  نامه هاي  برخالف  او،   نوشته هاي  كه  است  آشکار  من  براي  حال 
مشهور امروزي،  از آن خودش است. امیدوارم كه این نامه ها الهام بخش كودكان 
كه  به طوري  بپردازند،   زوال  حال  در  نامه نگاري  هنر  این  به  دوباره  تا  باشد 

میراث هایي این چنین براي نسل هاي آینده باقي بماند.

اِولين�اينشتين
ژانویه 2002





پيش گفتار

در كتاب هاي قبلي ام در تالش براي جدا كردن اینشتین اسطوره اي از موجود 
واقعي انساني، قطعات مستندي از نوشته هاي مختلف اینشتین را منتشر كردم. 
یک خصوصیت اسطوره  و فولکلور این است كه روایت نهایي صحیحي وجود 
را شخصي  آن  و  مي دهند  برگ  و  شاخ  مي شنوند  كه  را  آن چه  ندارد- مردم 
مي كنند،  سپس هنگام بازگویي تغییرهاي خودشان را اعمال می كنند. این عمل با 
حرف هاي اینشتین هم انجام گرفته است، به این صورت كه مردم نام او را به 
حرف هایي كه فکر مي كنند به اندیشه یا هدف آن ها اعتبار مي بخشد مي چسبانند،  
در حالي كه به احتمال زیاد او آن ها را نگفته است. اما این كه اینشتین به كودكان 
احترام مي گذاشت و آن ها را تحسین مي كرد یک افسانه نیست،  اگر چه گاهي به 
نظر مي رسد كه در تنبیه كردن آن ها سخت بوده باشد. نامه ها و چند سند دیگر 
مربوط به كودكان به طور كامل در این جا ارائه شده است )به جز در دو مورد از 
منتخب هایي از نامه هاي طوالني به پسران خودش( به طوري كه احتمال هیچ 
شاخ و برگ دادن و اشتباهي در آینده وجود نداشته باشد. خوانندگاني كه تصویر 
كامل تري از این »مرد قرن« را مي خواهند، مي توانند به مطالب تکمیلي در مورد 

زندگي و كتاب هاي درباره او به پایان این كتاب رجوع كنند.
نامه هاي كودكان و پاسخ به آن ها همیشه جذاب هستند، به ویژه آن كه به 
كه  این  به  بود  معروف  اینشتین  آلبرت  باشند.  شده  نوشته  مشهوري  شخص 
كودكان را دوست دارد، و بسیاري از آن ها باید این عالقه را حس كرده باشند و 
احساس خودمانی مي كردند تا در این سال ها به او نامه بنویسند. مسلم است كه 
او وقت نداشت تا به همه آن ها پاسخ دهد. با این حال بعضي از نامه ها، پرسش ها 
و یا خود كودكان مي باید جذابیت خاصي براي او داشته باشند،  و این ها نامه هایي 
بود كه شانس آن را داشتند تا پاسخي دریافت دارند. لحن ساده و ماهیت این 

مکاتبات، آن را مجموعه ایده آلي براي خوانندگان تمام سنین كند.
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بعضي از این تقریباً شصت نامه كودكاني را كه در این كتاب مي خوانید با تمام 
معصومیت ها و خطاهاي امالیي كودكانه نوشته شده اند، در حالي كه برخي با 
گستاخي و به یقین آگاهي از شهرت اینشتین، و برخي دیگر تشویق والدین آن ها 
را به نمایش مي گذارد. بعضي از این نامه ها نتیجه یک پروژه نامه نویسي بوده اند كه 
توسط آموزگاران به كودكاني داده شده است كه هیچ  آگاهي واقعي از خدمت 
اینشتین به پیشبرد علم در جهان نداشته اند. با این حال برخي از این كودكان 
مي دانستند كه بنا به دلیلي اینشتین مشهور است و سزاوار احترام. بعضي از این 
كودكان عالقه اي جدي به علوم داشتند و واهمه اي به خود راه ندادند از این كه 
یکراست به سراغ پاسخ  به پرسش هایش بروند. این نامه ها ماندگارند ، زیرا به یقین 
بسیاري از كودكان امروزه هم همان پرسش ها را مي پرسند: »آیا دانشمندان دعا 
مي كنند؟« »آیا زمان بعد چهارم است؟« »چه چیزي خورشید و سیارات را در فضا 
نگه مي دارد؟« »زمان چیست؟ روح چیست؟ آسمان چیست؟« »اگر درختي بیفتد 
و كسي در آن جا نباشد، آیا صدا وجود دارد؟« و حتي »آیا شما خود را یک نابغه 
مي دانید؟« متأسفانه كودكان پاسخ به همه ی این پرسش هاي جالب را از این مرد 
گرفتار دریافت نکردند. شکي نیست كه بسیاري از آن ها پس از هفته ها انتظار براي 

دریافت پاسخ ، نومیدانه از صندوق هاي پستي شان بازگشتند.
آن چه در این نامه ها نمایان است این كه كودكان مي خواهند تا اینشتین هم 
بداند كه آن ها كیستند. آن ها به ما مي گویند كه چند سال دارند،  كجا زندگي 
مي كنند، خواهرها و برادرانشان كیستند،  به چه موضوع هایي عالقه مندند،  و به 
صراحت مي گویند كه در ریاضیات اشکال دارند. بعضي ها سعي دارند تا خود را 
بزرگتر از سن و سال شان نشان دهند، در حالي كه برخي ناآگاهانه همانند همان 

كودكي كه هستند مي نویسند.
این مجموعه نامه ها نماینده كودكان سراسر جهان است - ژاپن، آفریقاي 
جنوبي، هلند، آلمان، انگلستان - ولي بیشتر آن ها توسط كودكان آمریکایي نوشته 
شده به هنگامي كه اینشتین در پرینستون و نیوجرسي زندگي مي كرد. تا آن جایي 
كه من مي دانم، نامه هایي از اینشتین كه در این جا آمده، تنها نامه هایي است كه در 
بایگاني اینشتین نگهداري مي شده است، اگر چه احتمال دارد كه تا پیش از آن 
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كه اینشتین منشي داشته باشد تا آن ها را تایپ كند و نسخه اي از آن ها را بایگاني 
كند، نامه هاي دست نوشته اي فرستاده باشد. من مشخص كرده ام كه چه نامه هایي، 
چه توسط اینشتین و چه توسط كودكان، در اصل به آلماني نوشته شده و به 
انگلیسي ترجمه شده است. هم چنین دو نامه را كه توسط بزرگساالن از سوي 

كودكان و یا درباره آن ها نوشته شده است، گنجانیده ام.

من از نشر دانشگاهي پرینستون و دانشگاه اورشلیم سپاسگزارم، به ویژه آدریانا 
یانایي به خاطر اجازه براي انتشار نامه هاي اینشتین به كودكان و ارائه تعدادي از 
عکس ها، از رابرت شولمان، رئیس پیشین پروژه مقاالت اینشتین به خاطر نوشتن 
مقاله اي در مورد تحصیالت اینشتین، كه باید براي آموزگاران و والدین جالب 
ِاولین اینشتین به خاطر بازگویي خاطراتي از اینشتین كه پدربزرگش  باشد،  و از 
بود. من از لیندا رگان از كتاب هاي پرومتئوس به خاطر امکان تألیف یک كتاب 
از میان این نامه ها و پگي دیمر براي انتشار آن ها در یک كتاب با این همه عالقه 
و دقت سپاسگزاري مي كنم. من از بایگاني هاي مختلفي كه با آن ها تماس گرفتم، 
از  عکس هایي  انتشار  اجازه  خاطر  به  واس  ویوال  و  لئوبائک  موسسة  به ویژه 
مجموعه شان تشکر مي كنم، و هم چنین از آندور كاریوس، ژیلت گریفن، و تاد 

یادر به خاطر استفاده از عکس هاي مجموعه شخصي شان.
بیش از همه امیدوارم به همان اندازه اي كه من از گردآوري آن ها لذت بردم 

خوانندگان هم لذت ببرند.
پرینستون، نیوجرسي
ژوئن 2002



يادداشتي براي كودكان

نامه هاي نوشته شده به اینشتین در این كتاب كوچک مربوط به سال هاي 1928 
تا 1955، سالمرگ اینشتین، و مربوط به نواحي زیادي از آمریکا و جهان است. 
همه كودكاني كه این نامه ها را نوشتند اكنون یا در میانسالي و حتي پیري هستند، 
و بي تردید برخي از آن ها هم دیگر در میان ما نیستند. دوست داشتم مي توانستم 
به یکایک آن ها نامه بنویسم و ببینم كه آیا هیچ یک از آن ها به استفاده من از 
نامه ها در این كتاب اعتراضي دارد یا نه. مسلم است كه پس از این همه سال هاي 
زیاد پیدا كردن همه نویسندگان كار ناممکني است، اگر چه سعي كرده ام از طریق 
اینترنت چنین كاري كنم. خوشبختانه یکي از آن ها را به طور غیرمنتظره اي هنگام 
تماس با یکي از بستگانم پیدا كردم. بنابراین به جز چند مورد محدود از نامه هایي 
كه بیش از این منتشر شده بود، فقط نام كوچک یا حرف اول نام شان را به كار 
بردم تا از هر گونه تجاوز به حریم خصوصي آن ها خودداري كنم. اگر كسي 
تشخیص داد كه حرف اول نام اوست،  خوشحال خواهم شد تا از آن شخص 

تأییدیه بگیرم. 
من بخشي از حق تألیف این كتاب را به بنیاد بین المللي آموزش كودكان 

سازمان ملل متحد )یونیسف( هدیه خواهم كرد.


