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برای همه ی آدم های معمولی 
که دنیا را تغییر می دهند.





من آلبرت اینشتین هستم.



تا حاال کسی بهت گفته عجیب وغریب یا متفاوت؟
دیگران درباره ی من این جوری فکر می کردند.

روزی که به دنیا آمدم، مادرم واقعًا ترسید چون هیچ وقت بچه ای با کله ای به آن بزرگی 
ندیده بود.

همچین چیزی 

عادی است؟
نگران 

نباش.

درست مثل 

بقیه ی بچه ها 

می شود.

من زیاد مطمئن 

نیستم،

دکتر.



اوضاع روبه راه نشد.
من همه چیز را به روش خودم انجام می دادم. وقتی که خودم می خواستم.

تا وقتی سه ساله شوم، حرف نمی زدم.
و وقتی زبان باز کردم، حرف زدنم آن قدر عجیب بود که خدمتکارمان 

بهم می گفت...

دِر دپِِرته!

دِر دپِِرته 
یعنی چی؟

یعنی احمق!

اگر من بودم 
این قدر بااطمینان 

نمی گفتم، خانم.



بعضی هـا می گوینـد من دیـر زبان باز کـردم، چون با 
کلمه ها فکر نمی کردم. 

فکرکردن من با تصاویر بود.
حتی وقتی شروع کردم به حرف زدن، هر جمله را توی 
ذهنم تکرار می کردم؛ بی صدا لب هایم را تکان می دادم و 
برای خودم زمزمه می کردم تا هر کلمه را درست ادا کنم.

سخنرانی

موه ما 
خی بال.

موه ما خی بال.

آلبرت چه می گویی؟ 

حالت بد است؟

پسرم مشلکی 
داری؟

نمی فهمم! 

گرسنه ای؟

غذا می خواهی؟



سرت درد 

می کند؟

باید بروی 

دستشویی؟

موه ما 
خی بال.

پرواز؟ دوست داری کوکووو!!!

پرواز کنی؟

صبر کن ببینم، 

دارد تالش می کند 

یک چیزی بگوید!

موهای من خیلی

باحالند!



وقتی کوچک بودم، بچه های فامیل بیرون از خانه بازی می کردند و همه جا را می گشتند. 
من دوست داشتم تنها بازی کنم.

پازل درست می کردم، به کبوترها غذا می دادم یا فقط خیره می شدم به قایق اسباب بازی ام 
که توی سطل آب شناور بود.

وقتی دیگران من را می دیدند، بهم می گفتند...

ضدحال!
داری چی      

می کنی اَلبی؟
حرکت قایق را اکر

تماشا می کنم.

همین؟

بهم کمک 

من از فکرکردن می کند فکر کنم.

خوشم می آید.

اکر درست!


