26

مذكرات

العدد ( )553االحد  1اكتوبر 2017

أبو النسبية

حياته
ُول��د ألبرت أينشتاين في مدينة
أُول����م األمل��ان��ي��ة ف��ي  14م��ارس
 1879ألبوين يهوديني وأمضى

ألبرت أينشتاين...

أ ْل��بِ�� ْرت أي ْنشتاين « 14م��ارس
 18 – 1879أبريل  »1955عالم
فيزياء أملاني املولد ،سويسري
وأميركي اجلنسية ،م��ن أبوين
ي��ه��ودي�ين وه���و ي��ش��ت��ه��ر ب��أب��ي
النسبية كونه واض��ع النظرية
النسبية اخل��اص��ة والنظرية
النسبية العامة الشهيرتني اللتني
كانتا اللبنة األول���ى للفيزياء
النظرية احلديثة ،ولقد حاز في
ع��ام  1921على ج��ائ��زة نوبل
ف��ي الفيزياء ع��ن ورق���ة بحثية
عن التأثير الكهروضوئي ضمن
ثالثمائة ورقة علمية أخرى له في
تكافؤ امل��ادة والطاقة وميكانيكا
الكم وغيرها ،وأدت استنتاجاته
املبرهنة إل��ى تفسير العديد من
ال��ظ��واه��ر العلمية ال��ت��ي فشلت
الفيزياء الكالسيكية في إثباتها.

ِ
س���ن يفاعته ف��ي م��ي��ون��خ .ك��ان
أبوه «هيرمان أينشتاين» يعمل
ف��ي بيع ال � ّري��ش املستخدم في
صناعة ال��وس��ائ��د ،وعملت أ ّم��ه
«ني بولني ك��وخ» معه في إدارة
ورش ٍة صغير ٍة لتصنيع األدوات
الكهربائية بعد تخلّيه عن مهنة
بيع ال�� ّري��ش .ت��أخ��ر أينشتاين
الطفل ف��ي النطق حتى الثالثة
من عمره ،لكنه أبدى شغفا كبيرا ً
بالطبيعة ،وم��ق��در ًة على إدراك
املفاهيم الرياضية الصعبة ،وقد
درس وحده الهندسة اإلقليدية،
وعلى الرغم من انتمائه لليهودية،
ف��ق��د دخ���ل أي��ن��ش��ت��اي��ن م��درس��ة
إعدادية كاثوليكية وتل ّقى دروسا ً
في العزف على آلة الكمان .وفي
اخلامسة من عمره أعطاه أبوه
ب��وص��ل��ة ،وق��د أدرك أينشتاين
آن���ذاك أن ث ّمة ق��و ًة ف��ي الفضاء
تقوم بالتأثير على إبرة البوصلة
وتقوم بتحريكها.
بعد تكرر خسائر الورشة التي
أنشأها وال���داه ف��ي ع��ام ،1894

انتقلت عائلته إلى مدينة بافيا في
إيطاليا ،واستغل أينشتاين االبن
الفرصة السانحة لالنسحاب من
املدرسة في ميونخ التي كره فيها
النظام الصارم والروح اخلانقة.
وأمضى بعدها أينشتاين سن ًة مع
والديه في مدينة ميالنو حتى تبني
أن من الواجب عليه حتديد طريقه
في احلياة فأنهى دراسته الثانوية
ف��ي مدينة آروا السويسرية،
وتق َدّم بعدها إلى امتحانات املعهد
االحت���ادي السويسري للتقنية
في زيورخ عام  ،1895وقد أحب
أينشتاين ط��رق التدريس فيه،
وك��ان كثيرا ً مايقتطع من وقته
ل��ي��درس ال��ف��ي��زي��اء مب��ف��رده ،أو
ليعزف على كمانه ،إلى أن اجتاز
االم��ت��ح��ان��ات وت��خ�� َّرج ف��ي عام
 ،1900لكن ُمد ِّرسيه لم ُي ِّ
رشحوه
للدخول إلى اجلامعة.
وم��ن أعظم إجن��ازات��ه اكتشافه
ملوجات اجلاذبية التي ال ميكن
رؤيتها ،ولكن يستدل عليها من
آثارها التي تظهر أكثر ماتظهر

عندما تتحرك األجرام الهائلة في
الفضاء بقوة.
ومن تكهناته إميانه باستحالة
ق���ي���اس ال���س���رع���ة ال��ل��ح��ظ��ي��ة
للجسيمات متناهية الصغر
والتي تهتز عشوائيا ً في مختلف
االجت���اه���ات مب��ا ي��ع��رف باسم
احلركة البراونية ،لكن بعد قرن
م��ن ال��زم��ان ،متكن ع��ال��م يدعى
مارك رايزن من تفنيد هذه املقولة
عمليا ً مبعمل أبحاثه بجامعة
تكساس واستطاع قياس السرعة
اللحظية لتلك اجلسيمات ،في
خضم اختباراته لقانون التوزع
امل��ت��س��اوي ال��ذي يقرر أن طاقة
حركة اجلسيم تعتمد على حرارته
بشكل بحت وليس على كتلته أو
حجمه ،وبفضل تلك االختبارات
أكد بالتجربة صحة القانون على
األجسام البراونية.
خالل لقاء مع صحيفة في مدينة
بيتسبرغ ،بخس أينشتاين قدرة
العلماء على شطر الذرة بتصويب
ال��ق��ذائ��ف ال��ب��روت��ون��ي��ة ،واصفا

اياهم كالذي يسدد بالليل نحو
العصافير في بلد ليس فيه اال
قلة من العصافير.وهذا ما دحضه
فيرمي ورفاقه بعد  10سنوات
حينما ش��ط��روا ال���ذرة وصنعوا
القنبلة النووية.
من أشهر أقواله «اخليال أهم من
املعرفة ،ألن املعرفة واملعلومات
مي��ك��ن الي أح���د أن ي��ص��ل إليها
لكن اخليال يوظف هذه املعرفة
للوصول إلى احلقيقة».
كان أينشتاين قد تنازل عن أوراقه
الرسمية األملانية في عام ،1896
حتى ال يؤدي اخلدمة العسكرية
التي كان يكره اداءه��ا بشدة ،ما
جعله بال هوية إثبات شخصية
أو انتما ٍء ألي بل ٍد معني ،وفي عام
 ،1898التقى أينشتاين بـ«ميلفا
ماريك  »Mileva Maricزميلته
الصربية على مقاعد ال��دراس��ة
ووقع في غرامها ،وكان في فترة
ال��دراس��ة يتناقش مع اصدقائه
املقربني في املواضيع العلمية.
وب��ع��د تخرجه ف��ي ع��ام 1900

عمل أينشتاين م��د ّرس �ا ً بديالً،
وفي العام الذي يليه حصل على
حق املواطنة السويسرية ،و ُرزق
بطفل ٍة غير شرعية من صديقته
اسمياها «ليسيرل» في يناير من
العام .1901
عن عمله
معظم م��ا أخ���ذه أينشتاين في
نظريته النسبية اخلاصة كان
م��ن ال��ع��ال��م اإلنكليزي إسحاق
نيوتن .جرأة أينشتاين في شبابه
حالت بينه وبني احلصول على
عمل مناسبٍ في سلك التدريس،
لكن ومبساعدة وال��د أحد زمالء
م��ق��اع��د ال���دراس���ة ح��ص��ل على
وظيفة ف��اح��ص « ُم��خ��ت � ِب��ر» في
مكتب تسجيل براءة االختراعات
السويسري في عام  .1902تزوج
أينشتاين من صديقته «ميلِفا»
في  6يناير  1903و ُرزق بابن
حمل اس��م «ه��ان��ز» ف��ي  14من
مايو عام  ،1904وفي هذه األثناء
أصبح عمل أينشتاين في مكتب

