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• انيشتاين أثناء طفولته

التسجيل السويسري دائماً ،وقام
بالتحضير لرسالة الدكتوراه في
نفس الفترة ،ومتكن من احلصول
على شهادة ال��دك��ت��وراه في عام
 1905من جامعة زيورخ ،وكان
م��وض��وع ال��رس��ال��ة ي���دور حول
أبعاد اجلزيئات ،وفي العام نفسه
ٍ
مقاالت علمي ٍة
كتب أينشتاين 4
دون الرجوع للكثير من املراجع
العلمية أو التشاور مع زمالئه
األكادمييني ،وتعتبر هذه املقاالت
العلمية اللبنة األول��ى للفيزياء
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي نعرفها ال��ي��وم.
درس أينشتاين في الورقة األولى
ما ُيعرف باسم احلركة البراونية،
فقدم العديد من التن ُّبؤات حول
ح���رك���ة اجل��س��ي��م��ات امل���وزع���ة
ب��ص��ور ٍة عشوائية في السائل.
عرف أينشتاين «بأبي النسبية»،
تلك النظرية التي ه��زت العالم
من اجلانب العلمي ،إال أن جائزة
نوبل ُمنحت ل��ه ف��ي مجال آخر
«املفعول الكهرضوئي» وهو ما
كان موضوع الورقة الثانية.
النظرية النسبية اخلاصة

ورقة أينشتاين العلمية الثالثة
ك��ان��ت ع��ن «ال��ن��ظ��ري��ة النسبية
اخل���اص���ة» ،ف��ت��ن��اول��ت ال��ورق��ة
الزمان ،واملكان ،والكتلة ،والطاقة،
وأسهمت نظرية أينشتاين بإزالة
الغموض الذي جنم عن التجربة
الشهيرة التي أجراها األميركيان
«ال��ف��ي��زي��ائ��ي أل��ب��رت ميكلسون
والكيميائي إدوارد م��ورل��ي»
أواخ���ر ال��ق��رن التاسع عشر في
عام  ،1887فقد أثبت أينشتاين
أن موجات الضوء تستطيع أن
تنتشر في اخل�لاء دون احلاجة
ل��وج��ود وس���ط أو م��ج��ال ،على
خالف املوجات األخرى املعروفة
التي حتتاج إلى وسط تنتشر فيه
كالهواء أو املاء وأن سرعة الضوء
هي سرعة ثابتة وليست نسبية
م��ع ح��رك��ة امل��راق��ب «امل�لاح��ظ»،
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن نظرية
أينشتاين تلك تناقضت بشكل
كلّي م��ع استنتاجات «إسحاق

نيوتن» .جاءت تسمية النظرية
باخلاصة للتفريق بينها وبني
نظرية أينشتاين الالحقة التي
ُس ِّميت بالنسبية العامة.
النسبية

في ع��ام  1906ترقى أينشتاين
ف��ي السلم الوظيفي م��ن مرتبة
فاحص فني مختبر أول إلى مرتبة
فاحص فني من الدرجة الثانية،
وفي عام ُ 1908منح إجاز ًة إللقاء
الدروس واحملاضرات من «بيرن»
في سويسرا ،و ُولد الطفل الثاني
ألينشتاين الذي ُس ِّمي «إدوارد»
ف��ي  28ي��ول��ي��و  ،1910وط�لّ��ق
أينشتاين بعدها زوجته ميلِفا في
 14فبراير  ،1919وتزوج بعدها
من ابنة عمه «ايلسا لوينثال»
التي تكبره بثالث سنوات في 2
يونيو .1919
واليعلم أح��د حتى ه��ذه الساعة
شيئا ً عن مصير طفلة أينشتاين
األول������ى غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة من
زوجته ميلِفا إذ يعتقد البعض
أنها ماتت ف��ي فترة الرضاعة،
ويعتقد البعض اآلخر أن والديها
أعطياها ملن ال أوالد له للتبني،
أ ّما بالنسبة ألوالد أينشتاين ،فقد
أُصيب أحدهما مب��رض انفصام
الشخصية ،وم��ات فيما بعد في
املصح العقلي الذي تولى عالجه
ورعايته .أ ّم��ا االب��ن الثاني ،فقد
انتقل لوالية كاليفورنيا األميركية
للعيش فيها ومن ثم أصبح استاذا ً
«دك��ت��ور» في اجلامعة ،وكانت
اتصاالته مع والده محدود ًة
جداً.
في عام  1914وقبيل احلرب
ال��ع��امل��ي��ة األول�����ى ،استقر
أينشتاين في مدينة «برلني»
األملانية ،ولم يكن أينشتاين
من دعاة احلرب ولكنه كان
أملانيا من أصل يهودي،
م���ا ت��س��ب��ب ب��ش��ع��ور
ال��ق��وم��ي�ين األمل����ان
بالضيق جتاه هذا
الرجل ،وتأجج
هذا االمتعاض

• زوجان سعيدان

ألينشتاين من قبل القوميني األملان
عندما أصبح أينشتاين معروفا ً
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي بعدما
خرجت مجلة «التامي» األميركية
في  7نوفمبر  1919مبقا ٍل يؤكد
صحة نظرية أينشتاين املتعلقة
باجلاذبية.
وفاته

في  18أبريل ُ 1955توفي
وح��ر َِق جثمانه في مدينة
ُ
«ترينتون» في والية «نيو
جيرسي» و ُنثر رماد ُه في
وحفظ
مكان غير معلومُ ،
دماغ العالم أينشتاين في
ج ّرة عند الطبيب الشرعي
«توماس هارفي» الذي قام
بتشريح جثته بعد موته.
وق���د أوص����ى أينشتاين
أن حت���ف���ظ م���س���ودات���ه
ومراسالته في اجلامعة
العبرية في القدس ،وأن
تنقل ح��ق��وق اس��ت��خ��دام
اسمه وصورته إلى هذه
اجل��ام��ع��ة .وك���ان سبب
الوفاة متدد في الشريان
األورطي.
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• عائلة ناجحة

