
ماك�س بالنك ) كاد بخوفه 

يطوي علمًا كاماًل(

عندما  العامل  على  �صعب  الأمر  اأن  �صك  ل 

يعرتيه �صعور مزدوج من اخلوف والقلق، جراء 

خا�صة  نظريته.  اإعالنه  على  يرتتب  قد  ما 

عندما جتعله طبيعته الرقيقة -التي اكت�صبها 

وغريها  املحاماة  مبهنة  متر�صت  عائلة  من  انحداره  نتيجة 

الكامل  باإميانه  اإنه جاهر  اأثناء حديثه، حتى  املدنية- حذرا غاية احلذر  الوظائف  من 

اأن  رغم  »ماك�صويل«،  ف�صرها  كما  الكهرومغنطي�صي،  الإ�صعاع  عن  التقليدية  بالنظرية 

التقليدية للتطبيق على الأطوال  اأثبتت عدم �صالحية هذه النظريات  نظريته اخلا�صة، 

املوجية الق�صرية. كما مل يكن مقتنعا بال�صيغة الريا�صية للنظرية الكمية، حيث عر�صت 

طاقة الإ�صعاع، كناجت ل�صرب تردد الإ�صعاع يف مقدار ثابت �صغري. وكان »بالنك« موؤمنًا 

اإميانا را�صخا، باإمكانية ال�صتغناء عن هذا الثابت، يف حني اأن هذا الثابت -وي�صمى ثابت 

»بالنك«- يعد من الثوابت الأ�صا�صية يف الطبيعة »مثل املعادلة اخلا�صة ب�صرعة ال�صوء 

يف الفراغ«.

ولكن  الكمية،  نظريته  انت�صرت  عندما  بالنك،  على  بال�صيق  ال�صعور  ا�صتوىل  لذلك   

على يد موظف �صوي�صري ن�صرها يف بحث عن النظرية الن�صبية، ومل يكن ذلك املوظف 

ال�صوي�صري �صوى »األربت اأين�صتاين«. وبعد هذه البداية ال�صيئة، ن�صاأت �صداقة حميمة بني 

ال�صاب ال�صغوف بالعلم »اأين�صتاين« و»ماك�س بالنك«، الذي كان يف منت�صف العمر اآنذاك. 

خميلتك هي مبثابة العر�س امل�صبق لالأحداث العظيمة التي �صتحدث لك يف حياتك.

األربت اأين�صتاين

ويحكي اأن اجلريان، كثريًا ما �صمعوهما يعزفان املو�صيقى �صويًا، فيقوم »اأين�صتاين« بالعزف 

ال�صبب  البيانو ورمبا كانت هذه ال�صداقة، هي  على الكمان، وي�صاحبه بالنك باللعب على 

وراء �صموده اأمام املحاكمات العديدة التي ا�صتهدفت اإدانته يف حياته.

وقد  الكهرومغنطي�صي«  لالإ�صعاع  الكمية  »النظرية  �صاحب  باأنه  بالنك«،  »ماك�س  يعرف 

عر�صها اأول مرة يف اجتماع للجمعية الفيزيقية الأملانية عقد يف دي�صمرب عام 1900م.

اإىل ميونيخ،  انتقل مع عائلته  1858م ثم  الأملانية عام  ولد »ماك�س بالنك« يف مدينة »كيل« 

اإىل جامعة برلني، كي يتتلمذ  حيث التحق مبدار�صها، ثم در�س بجامعتها، وبعد فرتة رحل 

على يد كبار علماء الفيزيقيا يف ع�صره، اأمثال »هريمان هيلمهولتز« و »جو�صتاف كري�صوف«. 

وقد اهتم »بالنك«، طوال حياته احلافلة، اهتمامًا خا�صًا باحلرارة، التي تعرف حاليًا با�صم 

الديناميكا احلرارية، حتى اإنه تقدم لنيل درجة الدكتوراه، بر�صالة واأبحاث تدور جميعًا حول 

هذا املو�صوع، وكان من نتيجة ذلك، اأن اأ�صبح اأ�صتاذًا يف جامعة »برلني« اإثر وفاة »كري�صوف« 

اأيامنا  بالفخر يف  ين�صب  الذي  العلمي،  التفكري  العلماء، مل يربز  النقي�س من معظم  وعلى 

هذه اإىل �صاحبه »بالنك«، يف راأ�س هذا العامل، اإل بعد اأن تقدم به العمر ويتمثل هذا التفكري 

العلمي، يف تو�صله اإىل اكت�صاف النظرية الكمية للطاقة، التي نال عنها جائزة »نوبل« عام 

التي حتملها جميع املوجات  الطاقة  اأول من حتقق من حتمية وجود  1918م وكان »بالنك« 

الكهرومعنطي�صية مثل ال�صوء، اأو احلرارة، اأو موجات الراديو.

وجد علي وه�سام اأثناء �سريهما معاً قطعة نقد ذهبية، واختلفوا من 

�سياأخذها، واتفقوا اأن يجروا قرعة لتحديد من �سيكون �ساحب هذه 

القطعة، ولكن امل�سكلة اأن هناك م�سكلة يف القطعة تكمن يف اأن اأحد 

جوانبها اأثقل من الآخر، لذا فاإن احتمال ظهور اأحد الوجوه 

اأكرب من الآخر، فما هي الطريقة العادلة لعلي 

وه�سام لإجراء القرعة وحتديد من ن�سيب 

 من �ستكون هذه القطعة؟
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الألعاب النارية 

) هدية علم الكيمياء(

املبهرة  الأ�صياء  من  العديد  هناك 

وعقول  األباب  تخلب  التي  ال�صاحرة 

على  والكبار  منهم  ال�صغار  وتاأتي اجلميع  �صواء،  حد 

العلمية  الألعاب  تلك  النارية«  »الألعاب  ال�صاحرة  املبهجات  تلك  راأ�س  على 

�صانعي  اأن  ول عجب يف  ال�صاحر.  الكيمياء  علم  اإياها  اأهدانا  التي  املبهرة 

�صر  ميتلكون  فهم  �صحرة؛  اأو  خيميائيني  عليهم  يطلق  كان  النارية  الألعاب 

العلم ل�صحر الأب�صار. لالألعاب النارية حكاية �صيقة.. حكاية ملحمة علمية 

�صحرية امتدت اأكرث من األفي عام، وما زالت مل تنته بعد.

بداأت تلك امللحمة ال�صحرية ب�صدفة غريبة كعادة كل �صيء، فقد بداأت يف 

ال�صني القدمية عام 200 ق.م تقريبًا؛ حينما األقى اأحدهم بعيدان خ�صراء 

انفجرت فجاأة، حمدثة �صوتًا غريبًا  اأنها  ليجد  النار،  البامبو يف  نبات  من 

كبرية.  بفرتة  البارود  اخرتاع  قبل  ذلك  وكان  واحليوانات،  الب�صر  اأخاف 

اأن تلك الأ�صوات النفجارية قادرة  مما جعل ال�صينيون القدماء يعتقدون 

اإخافة وطرد الأرواح ال�صريرة التي كانوا يخ�صونها ب�صدة. ولكن ال�صر  على 

وراء انفجار عيدان البامبو –الذي مل يعرفه ال�صينيون وقتها- اأنها حتتوى 

التي تتمدد �صريعًا حال  على الكثري من اجليوب والفقاقيع املمتلئة بالهواء 

ت�صخينها مما يوؤدي لنفجار تلك العيدان.

األعاب »باو ت�صك« النارية كما هي دون تغيري قرابة األف عام تقريبًا،  ظلت 

حتى جاء ال�صينيون مرة اأخرى مب�صحوق كيميائي �صحري هو البارود، وتقول 

لطباخ  حدثت  �صدفة  من  بالطبع  جاء  قد  البارود  اكت�صاف  اأن  الأ�صطورة 

ماهر حينما األقى ببع�س »امللح ال�صخري« ـ الذي كان ي�صتخدم لإ�صفاء نكهة 

خا�صة على الأطعمةـ يف النار ليالحظ ن�صوء لهب متوهج متميز. 

البامبو  عيدان  بح�صو  احلقبة  ذات  تيان« يف  »يل  ال�صيني  الراهب  قام  ثم 

األعاب  اأول  بذلك  لينتج  املكت�صف حديثًا  النريان«  »مركب  البارود  مب�صحوق 

نارية حقيقية.

يف  التكنولوجيا  دمج  عرب  هذا  يومنا  اإىل  النارية  الألعاب  تطوير  وا�صتمر 

العرو�س اخلا�صة بها. لي�صتمر الحتفاء ب�صحرها اخلا�س الذي يبهر الكبار 

مثال  اأقرب  ولعل  والعاملية.  املحلية  الحتفالت  العديد من  ال�صغار يف  قبل 

بلندن.   2012 ال�صيفية  الأوليمبية  الألعاب  دورة  افتتاح  على ذلك هو حفل 

ول تزال ملحمة الألعاب النارية يف ذروتها اإىل يومنا هذا لتكمل م�صرية األفي 

وبالألعاب،  الإن�صاين باجلمال  ال�صغف  �صاهدة على  وال�صحر  العلم  عام من 

حتى ولو كانت نارية.

الطبية  املنتجات  على  ن�صاهد  ما  كثريًا 

�صعارين  بالطب  املتعلقة  واملن�صورات 

الذي  الكاأ�س  �صعار  فن�صاهد  خمتلفني 

المر  يتعلق  عندما  احلية  عليه  تلتف 

بال�صيدلة ون�صاهد �صعار الع�صا الذي 

الأمر  تعلق  اإذا  الأفعى  عليه  تلتف 

بالطب، فما اأ�صل هذا ال�صعار؟ ومل 

هذا الختالف؟ وما اأ�صله؟

جديد  مولود  بانتظار  الولدة  �صالة  خارج  النتظار  جرب  معظمنا 

حلظة  املولود  ذلك  يطلقها  التي  القوية  ال�صرخة  تلك  �صمع  ومعظمنا 

ت�صنيفها  ميكن  فعاًل  هي  وهل  ال�صرخة  تلك  �صر  فما  للحياة،  خروجه 

على اأنها بكاء للطفل؟ 

قلب  اإىل  تندفع  امل�صيمة  دم  من  كبرية  كمية  فاإن  الولدة  عملية  خالل 

الدم  من  كبرية  كمية  تدفق  ي�صبب  مما  اجلاذبية،  لقوة  نتيجة  الطفل 

اإىل الرئتني توؤدي اإىل غلق الثقب يف جانبي قلب الطفل وت�صبح الرئتني 

من  للتخل�س  بالبكاء  الطفل  ويقوم  الأك�صجني،  لتلقي  الوحيدة  الو�صيلة 

والطفل  رئتيه،  متالأ  اللحظة  تلك  حتى  امل�صيمة التي  �صوائل  بقايا 

الذي ل يبكي قد يعاين من م�صكلة يف التنف�س ب�صبب بقايا �صوائل 

امل�صيمة.

الفائز بجائزة 

»مفكر �سهر ت�سرين ثاين 2013«:

م�سعب ال�سالمني- 20 �سنة- ال�سموع/ اخلليل.
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