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שלחשנים,מאהלפני

TS1$$לפריTS1$$לפר־איינשטייןאלברט

$DN2$לפרי$DN2$
הסופיתהגרסהאתסום

שלו,המהפכניתהתיאוריהשל

כעבורהכללית״.היחסות״תורת

חנוךפרופ׳הפיזיקאינולדשנה20

מרכזאתהיוםשמנהלגוטפרוינד,

העבריתבאוניברסיטהאיינשטיין

לאהפיזיקאים״גדוליבירושלים.

בןשבחורמהאתלעשותהצליחו

עשהבאוניברסיטה,עבדשלא26

במשרדפקידכשהיההפנוי,בזמנו

הבר־עלתינוקוהחזיקהפטנטים

כיים״,

$TS1$,הברכיים״$TS1$

$DN2$,הברכיים״$DN2$ל״הארץ״.גוטפרוינדאמר

מו־היהשעשהמהרקלא״כלומר,

פלא,

$TS1$,מופלא$TS1$

$DN2$,מופלא$DN2$עשהשבהםהתנאיםגםאלא

הוסיף.שעשה״,מהאת

גו־שמייחסחשובההתכונה

טפרוינד

$TS1$גוטפרוינד$TS1$

$DN2$גוטפרוינד$DN2$״חוסרהיאלאיינשטיין

״זהכדבריו.לאוטוריטות״,רספקט

חייואורךלכלאותושאפייןמשהו

עצמאית,חשיבהלפתחלוואפשר

״זהמסביר.הואואחרת״,מקורית

הנחותלהניחוחוצפהאומץלונתן

שבמשךדוגמותעלויתורשהיו

העולםכלניוטון,מאזשנה,250

לא־בהן.פקפקולאקיבלהמדעי

נשי

$TS1$לאנשי$TS1$

$DN2$לאנשי$DN2$האומץהיולאהגדוליםהמדע

כמולקופסה,מחוץלראותוההעזה

איינשטייןהיום.אומריםשאנחנו

זאת״.שעשהזההיה

״המורשתגוטפרוינד,לדברי

וקיימת.בועטתחיה,איינשטייןשל

המ־בפועלורקולאבוהעניין

דעי

$TS1$המדעי$TS1$

$DN2$המדעי$DN2$ההיסטו־נבכיאלנמוגלא

ריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$שהזמןככלוגוברהולךאלא

איינ־שלהגאונותרקלאעובר״.

שטיין

$TS1$איינשטיין$TS1$

$DN2$איינשטיין$DN2$למי־הפיכתואתמסבירה

תוס

$TS1$למיתוס$TS1$

$DN2$למיתוס$DN2$.בש־שחיהעובדהגםולסמל

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$הראשו־המחציתסוערות

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בכך.קשורה20ה־המאהשל

במיוחד,דרמטיתבתקופהחי״הוא

אתוראהעולם,מלחמותשתיבין

הופ־ואתהאימפריותהתפרקות

עת

$TS1$הופעת$TS1$

$DN2$הופעת$DN2$.האלההנושאיםבכלהציונות

אומרוהתבטא״,פעילהיההוא

גוטפרוינד.

ששמוראיינשטיין,ארכיון

ירו־הואהעברית,באוניברסיטה

שה

$TS1$ירושה$TS1$

$DN2$ירושה$DN2$עצ־מאיינשטייןהמוסדשקיבל

מו.

$TS1$.עצמו$TS1$

$DN2$.עצמו$DN2$בח־להפריזשקשהאוצר״זה

שיבות

$TS1$בחשיבות$TS1$

$DN2$בחשיבות$DN2$.80בןתרבותיאוצרשלו

יד,כתבישכוללמסמכים,אלף

והת־הגיגיםמאמרים,רשימות,

כתבות

$TS1$והתכתבות$TS1$

$DN2$והתכתבות$DN2$,עלאורששופכתעצומה

הצי־הפוליטית,המדעית,פעילותו

בורית

$TS1$הציבורית$TS1$

$DN2$הציבורית$DN2$ותפי־היהודיתזהותועלוכן

סת

$TS1$ותפיסת$TS1$

$DN2$ותפיסת$DN2$גוטפרוינד.אומרשלו״,העולם

לה־נוהגהואשלולסטודנטים

ציג

$TS1$להציג$TS1$

$DN2$להציג$DN2$המד־שלפניהםשבהשקופית

ענים

$TS1$המדענים$TS1$

$DN2$המדענים$DN2$כא־ההיסטוריה.שלהגדולים

לה

$TS1$כאלה$TS1$

$DN2$כאלה$DN2$סטוד־כלמכירשמותיהםשאת

נט

$TS1$סטודנט$TS1$

$DN2$סטודנט$DN2$שלפניואתרקאבלא׳.בשנה

בלימיד,כולםמזהיםמהםאחד

איינשטיין.שלפניואלההיסוס.

ניוטון,אתשמזהיםכאלהגם״יש

איינשטייןשלהפניםיותר.לאאבל

בכלבעולם,ביותרהמוכרותהן

אומר.הואהגילים״,ובכלהמדינות

מחזי־העשירהארכיוןלצד

קה

$TS1$מחזיקה$TS1$

$DN2$מחזיקה$DN2$בז־גםהעבריתהאוניברסיטה

כויות

$TS1$בזכויות$TS1$

$DN2$בזכויות$DN2$״ישאיינשטיין.המותגעל

מפ־בקרבשלולשםביקושהרבה

רסמים.

$TS1$.מפרסמים$TS1$

$DN2$.מפרסמים$DN2$תמלוגיםמקבליםאנחנו

בצעתאבילאאנחנואבלכך.על

שאנ־שימושמאשריםלאואנחנו

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$אומרראוי״,לאשהואחושבים

גוטפרוינד.

מודה,הואכךהפניות,רוב

מאשריםלא״אנחנומאושרות.

תח־ולהלבשהלעישוןפרסום

תונה״,

$TS1$,תחתונה״$TS1$

$DN2$,תחתונה״$DN2$כשחברהוכך,אומר.הוא

להד־ביקשהתחתוניםשמייצרת

פיס

$TS1$להדפיס$TS1$

$DN2$להדפיס$DN2$המשוואהאתE=mc2היא

להדפסתאבלבשלילה.נענתה

ירוק.אורניתןכובעעלהנוסחה

תמונותשלמניפולציות״גם

מאש־לאאנחנואיינשטייןשל

רים״,

$TS1$,מאשרים״$TS1$

$DN2$,מאשרים״$DN2$למ־כךגוטפרוינד.אומר

של,

$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$ביקשהמסחריתכשחברה

איינשטייןשלבצילוםלהשתמש

בתו־ב...״,״תנהגהלוחעלכותב

ספת

$TS1$בתוספת$TS1$

$DN2$בתוספת$DN2$ידועמכוניותמותגשלשמו

המפור־הצילוםעלכפרפרזה

סם

$TS1$המפורסם$TS1$

$DN2$המפורסם$DN2$אתהלוחעלכותבהואשבו

צוותשלוהמפורסמתהנוסחה

״כיהתנגד,העבריתהאוניברסיטה

כדבריאותנטי״,לאהזההציטוט

גוטפרוינד.

הרבההרוויחההאוניברסיטה

כמי־יותראו״פחותמהמותג,כסף

ליון

$TS1$כמיליון$TS1$

$DN2$כמיליון$DN2$שנ־כפיבשנה״,ברוטודולר

מסר

$TS1$שנמסר$TS1$

$DN2$שנמסר$DN2$.מבהיר:גוטפרוינדאךממנה

הב־אתיפתורלאזהיחסי.״הכל

עיות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$שלנו״.התקציביות

מה־לאוריצאההאחרוןבקיץ

דורה

$TS1$מהדורה$TS1$

$DN2$מהדורה$DN2$הספרשלוחדשהמיוחדת

שה־לאחרמידאיינשטייןשכתב

גיש

$TS1$שהגיש$TS1$

$DN2$שהגיש$DN2$״תורתשלהסופיתהגרסהאת

שלמקיףסיכוםזההיההיחסות״.

נהירלהיותשנועדשלו,התיאוריה

״עלהשם:תחתהרחב,לציבורגם

והכללית״.הפרטיתהיחסותתורת

הראשונההעבריתהמהדורה

1928ב-אורראתההזההספרשל

שלה,הכריכהעלדביר.בהוצאת

החדשההמהדורהשלזועלכמו

האוניברסיטהשלמאגנםבהוצאת

שלהדיוקןהדפםמופיעהעברית

חר־האמןידימעשהאיינשטיין,

מן

$TS1$חרמן$TS1$

$DN2$חרמן$DN2$.כיהאמין״איינשטייןשטרוק

מנוס־להיותיכוליםהטבעחוקי

חים

$TS1$מנוסחים$TS1$

$DN2$מנוסחים$DN2$בסיסיים.עקרונותבמספר

אתלהסבירשחובתוהאמיןהוא

פשוטיםבמונחיםהללוהעקרונות

האושראתולהעבירהרחבלקהל

אלההעקרונותשהבנתוהסיפוק

גוטפרוינד,הסבירלהעניק״,יכולה

הח־למהדורהההקדמהאתשכתב

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$הספר.של

העבריתהמהדורהלהוצאת

המ־שלפנייהקדמההספרשל

תרגם

$TS1$המתרגם$TS1$

$DN2$המתרגם$DN2$לאיינשטיין,גרינברגיעקב

כדו־עצמוהציגגרינברג1926ב-

קטור

$TS1$כדוקטור$TS1$

$DN2$כדוקטור$DN2$בג־היידלברגמאוניברסיטת

רמניה,

$TS1$,בגרמניה$TS1$

$DN2$,בגרמניה$DN2$פיזי־מתמטיקה,למדשם

קה

$TS1$פיזיקה$TS1$

$DN2$פיזיקה$DN2$.שנהשלחהפנייהאתוכימיה

העב־האוניברסיטהפתיחתאחרי

רית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$,היהשאיינשטייןבירושלים

אפואפלאזה״איןממייסדיה.אחד

מסבירבחיוב״,השיבשאיינשטיין

גוטפרוינד.

למהדו־המתרגם״מ״הקדמת

רה

$TS1$למהדורה$TS1$

$DN2$למהדורה$DN2$,גםבמלואהשמופיעההעברית

אפ־הספר,שלהחדשהבמהדורה

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$ההיסטו־החשיבותעלללמוד

רית

$TS1$ההיסטורית$TS1$

$DN2$ההיסטורית$DN2$לתרגומושהיתהוהלאומית

איינש־של״ספרוהקודש.לשפת

טיין

$TS1$איינשטיין$TS1$

$DN2$איינשטיין$DN2$דוג־נראהשלאלפרסוםזכה

מתו

$TS1$דוגמתו$TS1$

$DN2$דוגמתו$DN2$המדויקים״,המדעיםבספרות

הרבפרסומו״מלבדגרינברג.תיאר

לכלכמעטתורגםהגרמני,במקורו

התר־ביןאולםשבעולם.הלשונות

גומים

$TS1$התרגומים$TS1$

$DN2$התרגומים$DN2$מקומועתהעדנפקדהאלה

שזכותללשון,התרגוםאחדשל

לדעו־אכסניהלשמשלהמיוחדת

תיו

$TS1$לדעותיו$TS1$

$DN2$לדעותיו$DN2$בעיניוושיקרהאיינשטין,של

כל־גםאלאאבות'כ׳לשוןרקלא

שון

$TS1$כלשון$TS1$

$DN2$כלשון$DN2$,לקיוםחשובכ׳גורםהתחייה

עצמאי׳״.תרבותי

גרינברג:הוסיףאישיתבנימה

הע־לקוראיםלתתאיפוא,״בבואי,

בריים

$TS1$העבריים$TS1$

$DN2$העבריים$DN2$בהרצאתהיחסיותתורתאת

מיוחדתשמחההריהגאוני,יוצרה

בחל־שנפלעללבבי,אתממלאה

קי

$TS1$בחלקי$TS1$

$DN2$בחלקי$DN2$אתולהשליםזופגימהלמלאות

עתה״.עדהחסירואשר

גרינ־פירטלעבודתובהתייחסו

ברג

$TS1$גרינברג$TS1$

$DN2$גרינברג$DN2$מת־בפנישניצבוהקשייםאת

רגם

$TS1$מתרגם$TS1$

$DN2$מתרגם$DN2$לצי־להנגישבבואולעברית

בור

$TS1$לציבור$TS1$

$DN2$לציבור$DN2$בג־שנכתבמסובךמדעיטקסט

רמנית.

$TS1$.בגרמנית$TS1$

$DN2$.בגרמנית$DN2$עלשעמדוהמעצורים״רבו

שכלזה,חומרלכבושבבואידרכי,

ובדיוקו,בבהירותוטבועהמהותו

אכסניהשימשהשלאלשוןלתוך

סג־ולאהמדויקיםלמדעיםקבועה

לה

$TS1$סגלה$TS1$

$DN2$סגלה$DN2$כתב.ליטושם״,אתלעצמה

1928ב-תיארהעבריתאת

ובמונחיםבמושגיםכ״עניה

מח־איבדושישנםואלהמתאימים,

סרון

$TS1$מחסרון$TS1$

$DN2$מחסרון$DN2$המיוחדאופייםאתשימוש

גרינ־נרדפים״.כשמותונראים

ברג

$TS1$גרינברג$TS1$

$DN2$גרינברג$DN2$אמנםמיועדהספרכיציין

לפיזי־מומחיםשאינםלקוראים

קה,

$TS1$,לפיזיקה$TS1$

$DN2$,לפיזיקה$DN2$פו־הוא״איןכיהדגישאבל

פולרי

$TS1$פופולרי$TS1$

$DN2$פופולרי$DN2$אףבואיןכיהרגיל,במובן

פו־המדעי.הדיוקעלקלויתור

פולרי

$TS1$פופולרי$TS1$

$DN2$פופולרי$DN2$צו־ע״יבקליפתו,אךהוא

רת

$TS1$צורת$TS1$

$DN2$צורת$DN2$השי־הקורא,עםהדיאלוגים

גוטפרוינד:

$TS1$:השיגוטפרוינד$TS1$

$DN2$:השיגוטפרוינד$DN2$״איננו

שימושמאשרים

לפרסוםבשמו

והלבשהעישון

תחתונה״

והשמטתהחייםמןבדוגמאותמוש

הגבוהה,המתמטיקהשלהנוסחות

גו־הענייניםהפנימי,הגרעיןאולם

פם

$TS1$גופם$TS1$

$DN2$גופם$DN2$ובדיוקעמקםבכלבומפותחים

נמרץ״.מדעי

בס־לקוראהבטיחאיינשטיין

פר

$TS1$בספר$TS1$

$DN2$בספר$DN2$מה־אתגרשלאחדות׳'שעות

נה״.

$TS1$.מהנה״$TS1$

$DN2$.מהנה״$DN2$שללאינטואיציהפונה״הוא

ידעלושישלהניחמבליהקורא

גוטפרוינד.מסבירבנושא״,קודם

מוכרותבמטאפורותמשתמש״הוא

לע־ורציפים.רכבתקרונותכמו

תים

$TS1$לעתים$TS1$

$DN2$לעתים$DN2$הקו־אתמזמיןהואקרובות

רא

$TS1$הקורא$TS1$

$DN2$הקורא$DN2$עלהחשיבהבתהליךלהשתתף

הואשעליהשאלה,העלאתידי

הקורא.שלבשמואובעצמועונה

נראיםהטקסטשלכאלהחלקים

שמ־חד־צדדי,אפלטוניכדיאלוג

זמין

$TS1$שמזמין$TS1$

$DN2$שמזמין$DN2$באופןלהשתתףהקוראאת

החשיכה״.בתהליךפעיל

בס־לעייןשינסהמיזאת,עם

פר

$TS1$בספר$TS1$

$DN2$בספר$DN2$נד־כיבמהרהיגלההיוםהזה

רש

$TS1$נדרש$TS1$

$DN2$נדרש$DN2$כדיגדולאינטלקטואלימאמץ

שלהמחשבותזרימתאחרלעקוב

קוראיםעבורוטיעוניו.איינשטיין

יותר.קלההמשימהגוטפרוינדכמו

ואלגנטיות.בתחכוםכתוב״הספר

לתו־הניוטוניתמהטכניקההדרך

רת

$TS1$לתורת$TS1$

$DN2$לתורת$DN2$מכןולאחרהפרטיתהיחסות

שהובילוהכללית,היחסותלתורת

התגלתהמיידיות,להשלכות

מר־אינטלקטואליתכאודיםאה

גשת.

$TS1$.מרגשת$TS1$

$DN2$.מרגשת$DN2$לדרךזכרכמעטאיןבספר

שנתקלולקשייםשעברהחתחתים

אומר.הואהזה״,להישגבדרכובהם

כפיהספר,לכתיבתהרעיון

הנג־היהאיינשטיין,אותושניסח

שת

$TS1$הנגשת$TS1$

$DN2$הנגשת$DN2$הרחב.לציבורשלוהתיאוריה

מישלהקרובלידידושכתבכפי

שאינםהדבריםכלעם״כמובסו:

אנינלהב,רצוןידיעלנתמכים

אע־לאאםאבללהתחיל.מתקשה

שה

$TS1$אעשה$TS1$

$DN2$אעשה$DN2$,מו־תהיהלאהתיאוריהכן

בנת

$TS1$מובנת$TS1$

$DN2$מובנת$DN2$,כזו,שהיאלמרותכפשוטה

מרו־היהלאאיינשטייןבבסיסה״.

צה

$TS1$מרוצה$TS1$

$DN2$מרוצה$DN2$.לבםונוסףבמכתבמהתוצאה

למדי.יבשהתגלה״התיאורכתב:

למישהוהכתיבהאתאניחבעתיד,

יותררבהבקלותשוטףשדיבורו

משלי״.יותרתקיןוגופו

שלהעצמיתהביקורתלמרות

להצלחהזכההספראיינשטיין,

1922ל-1917השניםביןגדולה.

בגרמנית,מהדורות14ב-יצאהוא

רבות.זרותלשפותתורגםובהמשך

מלחמתלאחרקצרזמן1947ב-

ההוצאהפנתההשנייה,העולם

בז־שהחזיקההגרמנית,לאור

כויות

$TS1$בזכויות$TS1$

$DN2$בזכויות$DN2$הרא־מהמהדורההפרסום

שונה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$לפרסםבהצעהלאיינשטיין

אמו.בשפתחדשהמהדורה

מש־שנירקהכילה״תגובתו

פטים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$סייגללאדחההואשבהם

״לא־גוטפרוינד.אומרזו״,הצעה

חר

$TS1$״לאחר$TS1$

$DN2$״לאחר$DN2$אחיישלההמוניהרצח

איניהגרמנים,ידיעלהיהודים

מהפרסומיםאחדשאףרוצה

כתבבגרמניה״,לאוריצאשלי

לדב־אולםלהוצאה.איינשטיין

רי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,שניםכמהכעבורגוטפרוינד

איינשטייןשליחסוהתרכך

המהדו־הוצאתאתאישר״והוא

רה

$TS1$המהדורה$TS1$

$DN2$המהדורה$DN2$המה־1954בשנתהגרמנית

דורה

$TS1$המהדורה$TS1$

$DN2$המהדורה$DN2$כחייו״.שהופיעההאחרונה



ומנחםויצמןוחייםורהא״נעזטיין,ואלברטאלזהמימין:

אימגגטיצילום:1929יורק,ניואוסישקין.

פיטוסיאוליב״הם:צילבחשיבותו"להפריזשקשהמסמכיםאלף80בןתרבותיאוצר"זהאיינשטיין.בארכיוןגוטפרוינד


