




در ســال 1636میــادی خانــوادۀ "میلــر" بــرای همیشــه از انگلســتان 
و  خوانــد  كتــاب  هــزار  ده  از  بیــش  ادیســون  رفتنــد.  آمریــكا  بــه 
نكته هــای برجســتۀ آن هــا را تــا پایــان زندگــی بــه یــاد داشــت. او 
دارای شــناخت خوبــی از تاریــخ بــود. زبــان التیــن و یونانــی را بــه 
خوبــی می دانســت. او هــر روز ســه كتــاب می خوانــد و مطلــب آن هــا 
ــود. خیلی هــا  ــه ایــن كار عــادت كــرده ب ــرا می گرفــت، ســال ها ب را ف

او را یــك روح خــاق یــا یــك نابغــۀ جهانــی می دانســتند.
ادیســون عقیــده داشــت كــه نبــوغ چیــزی جــز یــك درصــد 
الهــام و نــود و نــه درصــد كار ســخت و پشــتكار نیســت. او می گفــت: 
»كار مــن ایــن اســت كــه بــه رازهــای طبیعــت پــی ببــرم و آن هــا را 
ــم  ــرم، می دان ــه كار گی ــان ها ب ــعادت انس ــاه و س ــرفت، رف ــرای پیش ب

ــد.« ــا می باش ــن دنی ــر در ای ــدن عم ــرای گذران ــن راه ب ــن بهتری ای



4

او مــرد تجربــه، آزمایــش، كار و كوشــش بــود، بــه كار و عمــل بیش 
از تئــوری اعتقــاد داشــت. بزرگ تریــن لذتــش در زندگــی كار بــود. روش 
زندگــی او عشــق، دوســتی و مهربانــی بــا دیگــران بــود. ســخاوت و 
ــن و متواضــع  ــر دیگــران فروت ــود، همیشــه در براب بزرگــواری در روح او ب
بــود، هیــچ گاه كســی را ســرزنش نمی كــرد از خودنمایــی، ذلــت، 
نیرنــگ و فریــب پرهیــز می كــرد. او  می گفــت: »همــۀ دنیــا، كشــور مــن 
و روش زندگــی مــن نیكــوكاری اســت.« و بــر ایــن بــاور بــود كــه كوشــش 

در راه پیشــرفت میهــن و كشــور، نخســتین وظیفــۀ انســان اســت.

ساختمان كوچك با آجرهای قرمز
در ایالــت اوهایــوی آمریــكا شــهر با صفــا و زیبایــی بــه نــام میــان 
بــود. در آن جــا یــك ســاختمان كوچــك بــا آجرهــای قرمــز، رو بــه یــك 
درۀ زیبــا وجــود داشــت. ســاموئل ادیســون یــک كوبــۀ آهنــی روی در 
ــی  كنــون كهنــه شــده اســت ول ــه ا ــود. گرچــه آن خان نصــب كــرده ب

ــده می شــود. ــه روی در دی هنــوز هــم آن كوب
"تومــاس آلــوا ادیســون" یازدهــم فوریــۀ 1847 میــادی در یــك 
روز ســرد دلگیــر بــه دنیــا آمــد. بــا ایــن كــه ســاموئل ادیســون بــه رســم 
زمــان خــود ریــش گذاشــته بــود، ولــی چیــن و چــروك در چهــرۀ او 
گذشــت روزگار را نشــان مــی داد. او هیــكل درشــت خــود را خــم كــرد 
و بــا دقــت بــه چهــرۀ نــوزاد خیــره شــد، در كنــار او پســرش "ویلیــام" و 
دختــرش "تانــی" ایســتاده بودنــد. تانــی بــا عاقــۀ زیــاد دســت و پــای 
بــرادر كوچولــوی خــود را تماشــا می كــرد. مــادر آن هــا "نانســی"، نــوزاد 
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خــود را در آغــوش گرفــت. كــودك باریــك انــدام بــود ولــی ســر زیبــا 
و چشــمانی درشــت شــبیه مــادرش داشــت. ســاموئل امیــدوار بــود 
كــه پســرش صفت هــای عالــی و هــوش سرشــار مــادرش را بــه ارث 

ببــرد. نــام او را "تومــاس آلــوا" گذاشــتند.
ســاموئل ادیســون مــرد پرهیــزكار و شــریفی بــود. عــدۀ زیــادی از 
اهالــی آن جــا در اســتخدام او بودنــد. آن هــا ســقف ســاختمان ها را 

ــاختند. ــری می س در كارگاه چوب ب

دوران كودكی
در آن زمــان میــان مركــز مهــم بازرگانــی آمریــكا بــود، هــر روز بیســت 
كشــتی در برابــر كانــال لنگــر می انداختنــد. كیســه های گنــدم بــرای 
بارگیــری بــا ارابه هــای شش اســبه از روســتاهای دیگــر بــه آن جــا 
جنــب  می نشســت،  خانــه  جلــوی  كوچولــو  آل  می شــدند.  آورده 
و جــوش مــردم را تماشــا می كــرد. بــه نظــر او ایــن رفــت و آمدهــا و 
اجتمــاع اســب ها، گاوهــا و ارابه هــا تــا پایــان دنیــا ادامــه داشــت. او 
كــودك درشــت اندامــی نبــود ولــی كلــه اش آن قــدر بــزرگ بــود كــه دكتــر 

شــهر همیشــه می گفــت: »ایــن كــودك مغــز بســیار خوبــی دارد.«
آل، روح كنجــكاوی داشــت. از هنگامــی كــه زبــان گشــود، 
شــروع بــه پرســش كــرد. بیش تــر  وقت هــا اهالــی روســتا در پاســخ بــه 
ــاز می پرســید: »چــرا  پرســش های او می گفتنــد: »نمی دانیــم!« و آل ب
نمی دانیــد؟!« آن هــا می گفتنــد: »ایــن بّچــه روح آرامــی نــدارد، پــدر و 

مــادر خــود را دچــار دردســر خواهــد كــرد.«
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معدن هــای  كالیفرنیــا  در  بــود  ســاله  ســه  آل  كــه  هنگامــی 
بــزرگ طــا كشــف شــد. مــردم زیــادی بــرای اســتخراج طــا و بــه 
دســت آوردن ثــروت بــه آن جــا هجــوم آوردنــد. بیش تــر مســافران 
جلــوی خانــۀ ادیســون پیــاده می شــدند و آل آن هــا را پرســش بــاران 
ــرای چــه كاری می رویــد؟ چــرا؟ از كجــا  می كــرد: »كجــا می رویــد؟ ب
ــك  ــه ی ــه چگون ــد ك ــان می ماندن ــه ده ــت ب ــا انگش ــد؟« آن ه می آیی

بّچــۀ كوچــك ایــن چیزهــا را می پرســد؟!
ــت:  ــتایی ها گف ــی از روس ــه یك ــد ب ــر ش ــه آل بزرگ ت ــی ك هنگام
گن هــای اســرارآمیز بــاال بــروم تــا ببینــم بــه كجــا  »مــن دوســت دارم  از وا

می رونــد.«
آل كــم كــم بچــۀ خوش ســیمایی می شــد، هــوش و اســتعداد 
در چهــرۀ مشــتاق و كنجــكاو او نمایــان بــود. او یــك خرمــن مــو بــر ســر 
داشــت كــه درســت نمی خوابیدنــد. هــر گاه فكــر می كــرد یــا چیــزی 
می پرســید، دســتش را البــه الی موهــای خــود فــرو می بــرد و آن هــا را 
نامرتــب می كــرد ایــن كار عــادت او شــده بــود. بــرای همیــن بــا آن كــه 

مــادرش موافــق نبــود پــدر موهــای ســر او را كوتــاه می كــرد.
ــرود. خیلــی زود  ــه كارگاه كشتی ســازی ب آل دوســت داشــت ب
كاربــرد ابزارهــا را یــاد گرفــت. اره كــردن چــوب را آزمایــش كــرد و بــرای 
كارهــای خطرنــاك  بــه  گاهــی  پــل می ســاخت.  نهرهــای كوچــك 
ــه افتــاد و چیــزی نمانــده بــود آب  ــار در رودخان دســت مــی زد. یــك ب
او را ببــرد كــه نجاتــش دادنــد. بــار دیگــر در یــك باالبــر گنــدم گیــر كــرد 
و مدتــی در میــان گندم هــا دفــن شــد، خوشــبختانه بــه موقــع او را 
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نجــات دادنــد. یــك بــار دیگــر هــم كــه می خواســت تســمه ای را كوتــاه 
كنــد، دو ســر آن را بــا انگشــتان خــود گرفــت و بــه پســر بچــه ای گفــت 

تســمه را بــا تیشــه قطــع كنــد، ولــی انگشــت دســت آل قطــع شــد. 
یــك روز آل ســرگرم تماشــای یــك غــاز بــود كــه بــر روی تخم هــای 
ــود. می خواســت بیــرون آمــدن جوجه هــا را ببینــد.  خــود خوابیــده ب

پــدرش از او پرســید: »ایــن جــا چــه می كنــی؟«
 آل پاســخ داد: »می خواهــم بــه جوجه هــا كمــك كنــم تــا از 

تخــم بیــرون بیاینــد.«
پدر گفت: »آفرین پسرم، ولی این كار تو نیست.«

 او پرسید: »چرا؟«
 پدر پاسخ داد: »چون این كار غاز مادر است.«

آل پیــش از ایــن كــه بــه هفــت ســالگی برســد بــه راز مــرگ پــی 
بــرد. روزی او همــراه بــا دوســتش بــرای آب تنــی بــه یــك چالــۀ حوض 
آب قدیمــی رفتنــد. هــر دو درون آب پریدنــد. دوســت او در گل و 
ــدر او را صــدا  ــرو رفــت و دیگــر بیــرون نیامــد. آل آن ق الی حــوض ف
ــد و  ــا آمدن ــپس بزرگ تره ــد. س ــك ش ــوا تاری ــا ه ــید ت ــار كش زد و انتظ

ــۀ حــوض بیــرون كشــیدند. جنــازۀ بی جــان دوســت او را از چال
آل عادت كرده بود روی ســكوی دكانی بنشــیند و بر در دكان 
نقاشــی كنــد تــا هنــر و دقــت خــود را در ایــن ســن و ســال نمایــش 
دهد.ســال ها بعــد از او پرســیدند: »مهم تریــن صفــت مــورد نیــاز 

ــرای انســان در جهــت پیشــرفت و ترقــی چیســت؟« ب
 او پاسخ داد: »تخیل همراه با جاه طلبی و میل به كار.«
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در ســال 1850میــادی رویــداد مهمــی در جهــان پدیــد آمــد. 
ــه  ــید ك ــه رس ــن نتیج ــه ای ــون ب ــاموئل ادیس ــد. س ــدا ش ــن پی ــط آه خ
هنــگام مهاجــرت فــرا رســیده اســت. در ســال 1854میــادی بــه 
خانــۀ جدیدشــان در ایالــت میشــیگان رفتنــد. بــه نظــر آل ایــن خانــۀ 
ــر" كــه از  ــزرگ "ســن كل ــۀ ب ــود. رودخان ــا شــكوه، یــک قصــر ب ــزرگ و ب ب

دریاچــۀ "هــورن" جــدا می شــد از آن جــا می گذشــت.
چوب هــای  و  غــات  فــروش  و  خریــد  بــه  ادیســون  ســاموئل 
جنگلــی پرداخــت. در زمیــن شــخصی خــود كشــاورزی می كــرد. 
محصــول ســبزی و میــوۀ خــود را بــرای فــروش بــه بــازار عرضــه می كــرد.
ــر  ــه تفكــر ب ــژه ای داشــت. ایــن گون ــدر ادیســون طــرز تفكــر وی پ
آل هشــت ســاله اثــر زیــادی گذاشــت. ســاموئل ادیســون در بلنــدی 
ســی متــری، یــك بــرج دیدبانــی از چــوب بنــا كــرد. آل كوچــك بــا 
شــوق فراوانــی در آن جــا كار می كــرد و آن را نخســتین كار جــدی 
كنندگان بلیــط  خــود می دانســت. آل دربــان بــرج شــد و بــه تماشــا
می فروخــت. او پــس از دو مــاه ســی صد ســنت پــول برابــر ســه دالر، 
ــود. پــس  ــار ب ــداز كــرد. شــغل بعــدی او باغبانــی و فــروش تره ب پس ان
ــزد مــادرش  ــداز داشــت كــه آن را ن از یــك ســال ســی صددالر پس ان
بــه امانــت گذاشــت. بــا پس انــدازش كتاب هــای جدیــد از شــهر 

می خریــد.  
آل بخشــی از زیرزمیــن خانــه را آزمایشــگاه خــود كــرده بــود. 
گونــی خریــداری می كــرد. بــر روی تاقچــۀ  ماده هــای شــیمیایی گونا
آن جــا بیــش از دویســت شیشــه چیــده بــود و بــرای ایــن كــه كســی 




