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خواننده ی عزیز

ِایـدا الولیس اول قـرن نوزدهم یعنـی زمانی که فقط تعداد انگشت شـماری 
از زنـان، ریاضـی دان و دانشـمند بودنـد، بـزرگ شـد. مـادرش هـم سـخت 
تـالش می کـرد تـا جلـوی کنجـکاوی و خیال پـردازی اش را بگیـرد و حسـابی 
حواسش جمع بود که نکند یک وقتی او هم مثل پدرش لرد بایرون، شاعری 
عاشق پیشـه و باری به هرجهت بشـود. شـاید این عوامل باید ِایدا را دلسـرد 
می کرد، اما نکرد. کنجکاوِی او بیدی نبود که با این بادها بلرزد. با وجود همه ی 
مشکل تراشـی ها، قدرت خیال پردازی اش آن چنان پویا بود که می توانست 

بـا آن آینـده ای را ببینـد کـه بـا زمانـه ی خـودش فـرق داشـت. 
آینده ای که در آن فناوری وجود داشـت. همیشـه این سـؤال را 

می پرسید که «بعدش چی می شه؟»

به خاطـر کنجـکاوی و تخیِل سـمجی که داشـت تصور می کـرد رایانه ها 
چه کارهایی ممکن اسـت انجام بدهند، حتی قبل از اینکه وجود داشـته 

باشـند، تـا مـن بتوانـم ایـن کتـاب را بـا آن بنویسـم یـا با گوشـِی هوشـمندم 
صحبـت کنـم. تصورش را بکنید اگر ِایدا االن اینجـا بود، می دید که فکرهایش 

به واقعیت تبدیل شـده اند. دست از خیال پردازی برندارید و همیشه بپرسید 
«چی می شه؟» ما همگی مثل ِایدا قدرت تغییر دادن داریم.

به خیال پردازی ادامه بدهید
نانسی اف. کاستالدونانسی اف. کاستالدو
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۸۸

تماشاى رنگین کمان های آسمان
ِایـدا دختـری بـود باهوش، کنجـکاو و خـالق. این ویژگی هـا بعدها 

کمکش کرد تا به عنوان اولین دانشمنِد رایانه در جهان مطرح شود.

اِیـدا از همـان روز اوِل تولـد به شـهرت رسـید، چون دختر اشـخاص 
مشـهوری بود. پدرش، لرد جورج گوردون بایرون، شـاعر افسانه ای و 
مادرش هم بانو آن ایزابال «آنابال» میلبانک، زنی عاشِق ریاضیات بود.

آنابال نگران بود دختر هم مثل پدر مشهورش بی فکر و دمدمی مزاج 

۱فصل



۹۹

بـار بیایـد. دلیلش هـم منطقی بود. بایـرون دنیـای به هم ریخته ای 
داشـت. عاشـق سـرگرمی بود و بی توجه به زندگِی خانوادگی. آنابال 
که دیگر نمی توانست با بایرون زیر یک سقف به زندگی ادامه دهد، 

دسـت ِایدا را گرفت و با هم به خانه ی پدر و مادرش رفتند.
آنابـال مایـل نبود تخیـل ِایدا، آزادانه به هر کجا که دلش خواسـت 
َسـَرک بکشد، بلکه می خواست او هم مثل خودش عاشق ریاضیات 
باشـد. بـه افـرادی که مراقب و پرسـتار ِایـدا بودند، سـپرده بود فقط 
دربـاره ی چیزهـای حقیقـی بـا او صحبـت کنند. همه ی تالشـش را 

می کـرد تـا او بـه چیزهای بی معنـی و خیالی 
فکـر نکند، امـا این جور چیزها در 

هر صورت ِایدای کنجکاو را به 
فکر فرو می ُبرد.

بایـرون هـم معتقـد بـود 
بهتـر اسـت او روی قطعیـِت 

علـم تمرکز کند. وقتی 
ِایـدا داشـت بـزرگ 
می شـد، نامـه ای به 

آنابـال نوشـت تـا 
درباره ی شخصیت 

و عالیـق ِایـدا 
بیشتر بداند.



۱۰۱۰

بایرون پرسـیده بود دخترشـان ُپرحرف است یا ساکت، خجالتی 
اسـت یا اجتماعی، ُپرشـور اسـت یا خیال پرداز. بایـرون هم امیدوار 
بـود ِایـدا مثل خودش شـاعر نشـود. آنابال 
یک نقاشِی کوچک از چهره ی دخترشان 
بـرای بایـرون فرسـتاد و همـراه آن 
نامـه ای کـه حکایـت از شـاد بـودِن 
ِایـدا داشـت. آنابـال همچنین گفته 
بود ِایـدا تخیلش را فقط زمانی به 
کار می بـرد کـه در حـاِل فکر کردن 
به اجسـام مکانیکی مثل کشتی ها 
باشد. بعدها در زندگی وقتی که الزم 
بود مسـئله های پیچیـده ی ریاضی را 
حـل کنـد، معلوم شـد ایـن خالقیت به 

کارش آمده.
بایرون پیش از آنکه فرصت پاسخ دادن به نامه را پیدا کند، از دنیا 
رفت. درواقع ِایدا پدر مشهورش را خیلی نمی شناخت، اما شخصیت 

بزرگ و اعتبار پدر همیشه در زندگی اش حضور داشت.

یعنی چه؟ یعنی چه؟اعتبار  قدر و منزلت. هر کسی که به چشم افراد جامعه ارزش داشته باشد، اعتبار 
دارای اعتبار است. بایرون به عنوان شاعری بزرگ اعتبار داشت.

ِایدا بایرون



ایزدان «کاشکاش
هیچهیچودیعه ی شاعرانه ای

در او قرار ندهند،
یک چنین ابلهییک چنین ابلهی داشتن

برای هر خانواده ای
است.» کافیکافی

قسمتی از نامه ی لرد 

بایرون به آنابال، سال ۱۸۲۲

۱۱



۱۲

درسـت اسـت که بایرون آدمـی دمدمی مزاج و بی ثبـات بوده، اما 
ویژگی های دیگری هم داشـت که از او شـاعری اسـتثنایی سـاخته. 
ِایـدا مثـل پدرش خالق بود و همیشـه در حال مشـاهده کردن. این 
ویژگی ها در بزرگ سـالی، حسـابی کمک کرد تا کارهای مهمی انجام 
دهـد. زمانی که دختـری جوان بود، به پرنده ها چشـم می دوخت تا 

نحوه ی پروازشان را درک کند. 
به ابرهای آسمان فکر می کرد و هر کجا می رفت به هر چه می دید، 

توجه زیادی نشان می داد.
سخت کوشـِی آنابـال در فرو نشـاندن کنجکاوی ِایـدا، آب در هاون 

کوبیدن بود. 
ِایـدا خیلی خیلـی مشـتاق بـود بفهمد هـر چیز چطـور کار می کند. 
به خصوص نسـبت بـه رنگین کمان ها کنجکاو بود، چون می خواسـت 

فقط ستایشگر زیبایی شان نباشد، بلکه از علم پیدایِش 
آن هـا هـم سـر درآوَرد. وقـت زیـادی را صـرف 

بررسـی رنگین کمان هـا می کرد و متوجه 

۱۲

درسـت اسـت که بایرون آدمـی دمدمی مزاج و بی ثبـات بوده، اما 
ویژگی های دیگری هم داشـت که از او شـاعری اسـتثنایی سـاخته. 
ِایـدا مثـل پدرش خالق بود و همیشـه در حال مشـاهده کردن. این 
ویژگی ها در بزرگ سـالی، حسـابی کمک کرد تا کارهای مهمی انجام 
دهـد. زمانی که دختـری جوان بود، به پرنده ها چشـم می دوخت تا 

نحوه ی پروازشان را درک کند. 
به ابرهای آسمان فکر می کرد و هر کجا می رفت به هر چه می دید، 

توجه زیادی نشان می داد.
سخت کوشـِی آنابـال در فرو نشـاندن کنجکاوی ِایـدا، آب در هاون 

کوبیدن بود. 
ِایـدا خیلی خیلـی مشـتاق بـود بفهمد هـر چیز چطـور کار می کند. 
به خصوص نسـبت بـه رنگین کمان ها کنجکاو بود، چون می خواسـت 

فقط ستایشگر زیبایی شان نباشد، بلکه از علم پیدایِش 
آن هـا هـم سـر درآوَرد. وقـت زیـادی را صـرف 

بررسـی رنگین کمان هـا می کرد و متوجه 

میراث بایرون
بایرون با سرودن شعِر سفر زیارتی چایلد هارولد به جایگاه 

بلنـدی رسـید. او صدای عصری شـد که به عصر رمانتیسـم معروف اسـت. 
بایرون در قرن نوزده نامی آشنا برای همه بود. خالقیتش که به ِایدا هم ارث 
رسـید، الهام بخش بسـیاری از شاعراِن پس از خودش شد. اعتبار او به عنوان 

شاعری بزرگ تا امروز پابرجاست.



۱۳۱۳

شـده بود که اگر پس از باران به آسـمان نگاه کند، احتماًال یکی شـان 
را می بیند. 

گاهی وقت ها که دقیق تر نگاه می کرد، 
یک رنگین کمـان دیگر هم می دید. 

بـرای فهمیـدن ماجـرا بـه معلـم 
خصوصِی خودش، ویلیام فرند، 

نامه نوشت.
اِیـدا می خواسـت بدانـد چرا 
همـه ی رنگین کمان هایـی کـه 
می بیند قوسی شکل اند، انگاری 
که بخشی از یک دایره هستند، 

و اینکـه رنگین کمـاِن دومـی چرا 
بـه وجود می آیـد. همین جـور غریزی 
می دانسـت چرا رنگ های رنگین کمان 

متفاوتند، اما نمی توانست بفهمد چرا وقتی دو رنگین کمان در آسمان 
هست، رنگ هایشان متفاوت به نظر می رسد.

ویلیـام معلم مـادر ِایدا هم بود. او تحصیل کرده ای سـنتی بود که 
بـه دانش آموزانـش «قطعیت و نه عدم قطعیت» را آموزش می داد و 

فقط دنباِل تمرکز روی حقایق علمی بود.

ویلیام فِرند



۱۴

رنگین کمان ها چگونه به وجود مى آیند؟
هرگاه خورشـید پشـت سـرتان باشـد و روبه رویتان باران ببـارد، احتماًال 
می توانید شـاهد رنگین کمان باشید. رنگین کمان ها زمانی دیده می شوند 
کـه نـور سـفید خورشـید از میان قطره هـای بـاران بتابد. این نور سـفید 
بـه قوسـی از رنگ هـای مختلف تقسـیم می شـود. اگـر نگاهـی دقیق به 
رنگین کمـان بیندازید، هفت رنگ خواهید دید: قرمز، نارنجی، زرد، سـبز، 

آبی، نیلی و بنفش.

۱۴

رنگین کمان ها چگونه به وجود مى آیند؟
هرگاه خورشـید پشـت سـرتان باشـد و روبه رویتان باران ببـارد، احتماًال 
می توانید شـاهد رنگین کمان باشید. رنگین کمان ها زمانی دیده می شوند 
کـه نـور سـفید خورشـید از میان قطره هـای بـاران بتابد. این نور سـفید 
بـه قوسـی از رنگ هـای مختلف تقسـیم می شـود. اگـر نگاهـی دقیق به 
رنگین کمـان بیندازید، هفت رنگ خواهید دید: قرمز، نارنجی، زرد، سـبز، 

آبی، نیلی و بنفش.

نور سفید خورشید از میان 
قطره ی باران می گذرد.

نور سفید دروِن قطره 
بازتاب پیدا می کند.

نور سـفید به هفـت رنگ 
مختلف تقسیم می شود.

نور سـفید در زوایای مختلف 
از قطره خارج می شود.



۱۵۱۵

ویلیـام کـه قصـد داشـت 
فقـط چیزهای قطعـی را به اِیدا 

بیامـوزد، بـه سـؤال های او درباره ی 
رنگین کمان ها پاسخ داد.

احتماًال او شرح داده که رنگین کمان 
اول بـر اثر بازتـاِب نور خورشـید در درون 

قطره ی باران به وجود می آید و رنگین کمان 
دوم بر اثر بازتاب دوباره ی نور خورشید.

زاویـه ی نور به خاطر بازتـاِب مضاعف باعث 
می شـود رنگین کمـان دوم برعکـِس اولـی به 

نظر برسـد. رنگ هـای رنگین کمان دوم برعکِس 
بیـرون  بنفـش در  از رنـگ  رنگین کمـان عـادی 

قوس شـروع شـده و بـه رنگ قرمـز در داخِل قوس 
ختم می شود!

توضیحات ویلیام کنجکاوِی ِایدا درباره ی رنگین کمان ها 
را برطـرف کـرد، امـا ِایـدا همیشـه سـؤال های دیگری هـم درباره ی 

چیزهای دیگر داشت. 
بعضـی از ایـن سـؤاالت را از معلم هـای خصوصی اش می پرسـید 
و یـا خـودش پاسخشـان را در کتاب هـا می یافـت؛ ولی هیـچ گاه از 
فهمیـدِن بیشـتر دربـاره ی چیزهـای مختلـف و کارکردشـان دسـت 

برنداشت.



۱۶

ِایـدا در زمانـه ای می زیسـت که کسـی بـه دختران فرصتـی برای 
مطالعه ی علمی نمی داد. اما او نگذاشـت این شـرایط یا تالش های 
مادر برای دلسرد کردنش، سّد راِه جست وجویش برای یافتن پاسِخ 
سـؤال هایش بشـود. افـکار او هیچ حّدومـرزی نمی شـناخت و ِایدا 

همواره مصمم بود هر چقدر که می تواند، بیاموزد.
می دانیـم کـه کنجـکاوِی ِایـدا و سـؤال های بی پایانـش منتهی به 
تخیـل کـردِن یکـی از مهم تریـن اختراعات جهـان ما یعنـی رایانه ی 

قابلِ برنامه ریزی شد.
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۱۷۱۷

زنان علم در قرن 19
در قـرن نوزدهـم فراگیـرِی علـم برای زن ها کار سـاده ای نبـود. یکی اینکه 
مکان هـای کمـی بـرای مطالعـه ی آن هـا وجـود داشـت. معروف تریـن 
دانشـگاه های انگلستان یعنی آکسفورد و کمبریج، فقط به مردان اجازه ی 
حضـور در کالس را می دادنـد. زنـان فقـط از راه مطالعـه ی کتـاب یا معلم 
خصوصی می توانسـتند چیزی بیاموزند. مـاری آنینگ، فلورانس نایتینگل 
و ماریا میچل، سه زنی بودند که اجازه ندادند جنسیت، سد راِه کنجکاوی 
علمی شان شود. ماری گردآورنده ی سنگواره شد و استخواِن دایناسورهای 
مهمی را کشف کرد. فلورانس ترجیح داد به جای ازدواج با مردی ثروتمند، 
پرسـتار شـود. موفقیت او در زمینه ی پرسـتاری با بهبود بخشـیدِن وضع 
نظافت و پاکیزگی، زندگی های بیشـماری را نجات داد. ماریا ستاره شـناس 

شد و ستاره ا ی دنباله دار کشف کرد.

ماریا میچل ماری آنینگ

فلورانس نایتینگل



۱۸۱۸

پدر و مادری مشهور
بیاییـد برای فهمیدن کودکـِی ُپرپیچ وخم ِایدا، دختری که وارِث پدر و 

مادر مشهورش بود، نگاه دقیق تری به آن ها بیندازیم.

آنابـال، مـادر اِیـدا، تک دختـرِ پدر و مـادری ثروتمند بود که همـراه آنان 
در یکـی از ییالق های انگلسـتان زندگـی می کرد. او 
در آخریـن سـال های قرن هجدهم بزرگ شـد، 
دوره ای کـه بسـیاری از مـردم فکـر می کردنـد 
مهم تریـن کارِ دوشـیزه های جـوان، ازدواج بـا 

مردی ثروتمند است. 
خانواده ی آنابـال به جز این معتقد بودند آنابال 
حتمـًا باید تحصیل کند، نه به خاطر اینکه بعد 
از تحصیل شغلی دست وپا کند، بلکه به خاطر 

اینکه برای ازدواج به کارش می آمد. 

یعنی کسی مثل ِایدا که ثروت، دارایی و منزلت را از خانواده یا شخصی  وارث یعنی چه؟ وارث یعنی چه؟ 
دیگر به ارث می برد.

۲ فصل

آنابال



۱۹۱۹

از  زیــادی  معـلــم های 
کمبریـج آمدنـد تا فلسـفه، 
علم، ادبیات، زبان و ریاضی 
به آنابال آموزش دهند. آنابال 
اسـتعداد ویژه ای در ریاضی 
داشت. علمی که در آن زمان 
بیشـتر، مردهـا مطالعه اش 

می کردند. 
بایـرون، پـدر اِیـدا هـم در 
انگلـسـتـان و در خانواده ا ی 

ثروتمنـد بـزرگ شـد. پـدرش، کاپیتـان جان بایـرون، هنگامـی که او 
حـدود چهـار سـال داشـت، از دنیـا 

رفـت. بایـرون پسـربچه بـود، 
امـا در ده سـالگی هنگامـی که 
عموی بزرگش، ویلیام بایرون، 
فـوت کـرد، تبدیل به یـک ُلرد 

انگلیسی شد. 
او لـقــب ُلــرد بـایــرون و 
دارایی های ویلیام را به ارث برد 
و بـه پول زیاد و جایگاهی بلند 

ُلرد بایروندر جامعه دست پیدا کرد.



۲۰

بایرون را ابتدا به مدرسـه ی شبانه روزی و بعد از 
آن به مدرسـه ی عالی فرسـتادند. او از همان زمان 
ولخرجـی کردنـش را شـروع کـرد. در واقع بیش 
از پولـی کـه داشـت خـرج می کـرد، در نتیجـه 
کلـی قـرض بـاال آورد. رفتـار بی بندوبـارِ بایرون 
در همه جـای زندگـی اش جریان داشـت. حتی 
شـایعه بـود کـه او در خوابگاهـش در دانشـگاه کمبریـج از خرسـی 
دسـت آموز نگـه داری می کنـد! بایـرون بـا وجـود این سـبک زندگی 
ُپرهرج ومرج، شـعر می نوشـت و اشـعارش هم خوب بـود. مردم به 
او توجـه می کردنـد. به خصـوص بعد از سـخنرانِی قدرتمنـدی که در 
سرای ُلردها در سال ۱۸۱۲ انجام داد. او در این سخنرانی از اعتراِض 
الدایت هـا علیـِه فنـاوری دفاع کـرد. بالفاصله بعد از این سـخنرانی، 

بعضی از شعرهایش منتشر و یک باره مشهور شد.
مثل بیشـترِ افراد مشـهور، همه می خواسـتند او را به مهمانی شان 
دعوت کنند. بایرون شـبیه خواننده های معروِف امروزی، طرف داراِن 

زیادی داشت.
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