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بسم اهلل الرمحن الرحيم
البداية  مراحل  توثق  ثرية  صفحات  ثمة  العلوم  تاريخ  سجل  يف 
تلك  من  البعض  ويوثق  التطور  بمراحل  نسميه  ما  وهو  واملسرية 
سريهم  وتدون  اخلالد  السفر  ذلك  يف  أسهموا  من  أسامء  الصفحات 
وانجازاهتم وما اكتنف تلك الّسرَي من حمطات ونوادر وطرائف تشكل 
يف جمملها مادة ثرية ملراجعيها ودارسيها واملتأملني فيها إلستلهام العرب 
والدروس بغية مواصلة التطور فضاًل من اإلستمتاع باملالمح الطريفة 

لنوادر تلك املحطات.
العلوم  تاريخ  عن  كتب  ما  حول  املتواضع  إطالعي  موسوع  يف 
واثرت مجعها وعرضها باسلوب حرصت عىل ان يكون شيقًا يندرج 
هذا  يف  الكريم  للقارئ  وتقديمها  العلمي  باألدب  يصنف  ما  ضمن 

املؤلف ألحقق من وراء ذلك ما أبتغيه يف هدفني :
من  السابقني  سري  من  والدروس  العرب  استلهام  يف  يكمن  أوهلام 
العلامء يف مسريهتم العلمية ليدركها ممن يسلكون طريق العلم والبحث 
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منارة العلم بفيوضه احلرضية.
وثانيهام ما اردت له ان يكون حمطة لإلسرتاحه يمتزج فيها التاريخ 
الكريم شذرات خمتلفة األلوان  للقارئ  فيها  اقدم  بأريج أديب  والعلم 
األدبية  مكتبتنا  اىل  تضيف  معارفه  دائرة  اتساع  يف  تسهم  املعرفة  من 

والعلمية مسامهة متواضعة تندرج يف باب األدب العلمي.
اطار مضامني  يندرج حول  الكتب ثالث مقدمات أوهلام  تتضمن 
الكتاب والثاين حول اإلنسان واملعرفة وهي مقدمة قصرية تدور حول 
النهج العلمي الذي سلكه اإلنسان يف سعيه املتواصل لتطوير علومه 
اما  العلمي  بالبحث  يسمى  ما  وهو  واالستقصاء  البحث  طريق  عن 
يلتبس  لكي ال  واهلداية  الصدفة  مفهومي  فيها  تناولت  الثالثة  املقدمه 
األمر فيام نصبوا اليه من هذين املصطلحني املتداخلني والتي يصعب 

فصلهام يف الكثري من األحيان.
تناول الكتاب بعد تلك املقدمات عرض عرش حمطات او انعطافات 
رئيسة يف املسرية العلمية إلنسان لعبت الصدفة دورًا اساسيًا فيها وفيام 

ترتب عىل ذلك من نتائج.
علامء  من  نخبة  عىل  بعرضه  الكتاب  طبع  قبل  اقوم  أن  آثرت  لقد 
بعضهم  وأبدى  ومالحظاهتم  انطباعاهتم  من  لإلستفادة  ومثقفني 
شكري  يستوجب  مما  منها  إستفدت  رصينة  تقويمية  مالحظات 
السيد حممد  الفاضل  ابن عمنا األستاذ  بالذكر  وتقديري هلم واخص 
السيد مكي الذي بذل جهدًا مشكورًا يف مراجعته وكذلك فان الشكر 
موصول اىل اخي وعميد ارستنا االستاذ السيد صادق والسيد جعفر 
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حول  اليه  أشري  ان  تعودت  ما  اكرر  أن  أود  املقدمة  هذه  ختام  يف 
حرص املؤلف عىل استدراك مجيع نواقص كتابه ولكن يكتشف بعد 
حني انه وقع فيها مستذكرًا قول أيب الفرج اإلصفهاين الذي برى يراعه 
يف مؤلفاته الغزيرة يف مقولته الشهرية أين رأيت ان اليكتب انسان كتابًا 
لكان  زيد كذا  لكان أحسن ولو  لو غري هذا  قال يف غده  إال  يومه  يف 
يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان امجل وهذا من 
النقص عىل مجلة البرش... ولكن  العرب وهو دليل عىل استيالء  أعظم 
يبقى اميل ان ال تكون هفوايت يف هذا الكتاب أجدبت استفادة القارئ 

الكريم من حمتواه ومراميه.... واهلل املوفق
الدكتور موسى جعفر العطية

رمضان املبارك 1428
ايلول 2007



حول هذا الكتاب
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القارئ ويلبي دعويت له يف  أردت هلذا الكتاب عنوانًا يثري فضول 
رحاب  استضافة  ويف   ... وهادفة  شيقة  تكون  أن  عىل  عزمت  رحلة 
الكبرية  إنجازاته  وحقق  العلمية  أجماده  اإلنسان  صنع  حيث  املايض 
من خمرتعات واكتشافات تفاعلت مع مفردات أنامط حياته وتطوراهتا 
حتى أصبحت اليوم يف مادياهتا ختتلف عاّم كانت عليه باألمس فام كان 
حلاًم يف األمس ... أو كان هلوسة يف املايض البعيد أصبح اليوم حقيقة 

يعيشها اإلنسان ...
)املعرفة(  إىل  سعوا  الذين  )العلامء(  بفضل  ذلك  كل  حتقق  لقد 
سالكني طريق )العلم( فأرسوا قواعده وشيدوا أركانه وفتحوا مسالكه 
وهيأوا وسائله فرتاكمت املعطيات وتزامحت اإلنجازات. وقد حفظ 
لنا التاريخ سجاًل ثريًا ملسرية احلضارة اإلنسانية يف جمال تطوير العلوم 
واملعرفة... وقد كان البحث واالستقصاء والتأمل والتجربة حلقات 
منشود  هدف  بدائرة  حتيط  سلسلة  وتواصلها  ارتباطها  يشكل  علمية 
تبتغي تعريفه وتوضيح أبعاده وتفاصيله وخصائصه وكيفية اإلستفاده 
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واملثرية  الطريفة  األمور  )الصدفة(  تلك  يتناول  الكتاب  هذا 
البحث  يف  اإلنسان  مسرية  خالل  السجل  ذلك  خلدها  والتي  أحيانًا 
أو  صدفة  العلامء  حققها  قد  كبرية  علمية  انجازات  أن  واالستقصاء 
)عن طريق الصدفة( كام يقال حيث كانوا يسعون إىل إدراك شئ معني 
فإذا هبم يدركون شيئًا آخر )معرفة أخرى( مل خيطر بباهلم وتصبح هذه 
املعرفة اجلديدة فتحًا علميًا ترتتب عليه انعطافة كبرية يف املسرية العلمية 
لإلنسان تشكل إحدى املالمح التي متيز حضارته يف ذلك العرص كام 
الذرة وأمثلة  الذرية وبزوغ عرص  الطاقة  بالنسبة الكتشاف  هو احلال 

أخرى سوف يستعرضها هذا الكتاب.
جمدهم  العلامء  شاركت  التي  )الصدفة(  تلك  يتناول  الكتاب  هذا 
وأسهمت معهم يف بناء هذا الرصح العلمي لإلنسان ويستعرض صور 
العلامء  خمتربات  باستضافة  أو  تستضيف  واآلخر  احلني  بني  إطاللتها 
دورها كمرشد  )الصدفة(  لعبت  تأمالهتم وكيف  وجتارهبم وحمطات 
لتفكري العامل بان يتوجه إىل اجتاه معني وهي ترسم له مالحمه األساسية 
... أو هتديه إىل نتيجة أو استنتاج علمي مل يدر يف خلده أو مل يكن ضمن 
سعيه إليه ومن ثم ترتكه يبلور ويطور تلك االنطالقة إىل فتح جديد من 

الفتوحات العلمية ...
والعلامء  العلم  تاريخ   ... التاريخ  صفحات  الكتاب  هذا  سيقلب 
فتوحاهتا  أدوار يف  هلا من  التاريخ  الصدفة وما سجل  يبحث عن   ...

العلمية ...
 ... سؤاالً  األدوار  لتلك  استعراضه  خالل  الكتاب  هذا  سيطرح 



18

ماء
عل

وال
م 

عل
ة ال

سير
ي م

ة ف
دف
ص
حضورها ال عىل  ترتب  وما  مواعيدها  يف  حارضة  الصدفة  تكن  مل  لو 

فيام  األمور  إليه  الذي ستؤول  ... وما  انجازات علمية وصناعية  من 
التي  العلمية  والتطورات  االكتشافات  تأخر  أو  بعد حول عدم حتقق 
متخضت عن حضورها..؟ هل سيكون عاملنا الذي نعيش كام هو عليه 
اآلن بكل تقنياته املسخرة خلدمة االنسان وألون املعرفه التي يزخرهبا أو 
ربام سيكون عاملًا آخر خمتلف الشكل واملضامني السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية.
وعليه فهذا الكتاب حماولة يف األدب العلمي ... تستحرض التاريخ 
ليستنهض مهة الدارسني والباحثني يف املزيد من البحث ويستذكر معهم 
سرية اإلبداع العلمي يف املايض وما متخض عنه من نتائج تظافرت يف 
فمنحتهم  وإرصارهم  وصربهم  بإدراكهم  العلامء  جهود  استحصاهلا 

الصدفة ومضاهتا لُتذكي هبا ذلك اإلدراك والصرب واإلرصار.
القارئ الكريم أو يستذكر  الفرصة ليعرف  الكتاب هذه  ويستثمر 
املختلفة وبذلك يكون قد  املعرفة  ألوان  أو سطور من  معه صفحات 
عن  فضاًل   ... والعلامء  العلم  بطرائف  االستمتاع  يف  أغراضه  حقق 
فيها إضافة  الكريم ضالته  القارئ  قد جيد  املعرفة  تقديم شذرات من 
إىل الغرض األسايس له يف اقتباس العرب من املايض ليستمر احلارض يف 
بناء املستقبل وما قد تثمره صدف أخرى من حتقيق انعطافات أخرى 

يف مسرية احلضارة العلمية لإلنسان.
الكريم  للقارئ  أن أعرتف  أود   ... الكتاب  وأخريًا ... حول هذا 
دور  كامل  عن  حتريايت  أستكمل  حتى  إصداره  يف  مرتددًا  كنت  بأين 
الصدفة يف تطور خمتلف العلوم وأنقب يف سرية العلامء وتاريخ تطور 
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الباب  وارشعت  الكتاب  هذا  مادة  من  حتقيقه  استطعت  بام  فاكتفيت 
مفتوحًا لنفيس ولغريي من الباحثني يف استكامله بأجزاء الحقة توثق 

لنا صفحات أخرى من تاريخ العلم ودور الصدفة يف تطور مسريته.





اإلنسان والمعرفة
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املعرفة ... هي إدراك الشئ عىل ما هو عليه ... والعلم هو املعرفة 
وكلام  اإلنسان  فيها  يعيش  التي  الطبيعة  سلوك  دراسة  من  املكتسبة 

توسعت وتنوعت مدارك اإلنسان تنوعت معارفه وازداد علمه.
اإلنسان بفطرته من السعاة إىل املعرفة وحترك سعيه بوازع الرغبة يف 
استطالع وحماكاة ظواهر األشياء التي حتيط به أو التي يتعامل معها كي 
يتمكن من تطويع الظواهر بام يلبي متطلباته أو يطور وسائل حتقيقها.. 
فرتاه يسعى ويعمل ويبحث وجيرب ويستكشف أشياء جديدة يضيفها 
اىل قاموسه فتزداد بذلك دائرة إدراكه ... تلك الدائرة التي تتزاحم يف 
حميطها الظواهر والفرضيات والنظريات والقوانني التي تفرس الطبيعة 
وهذا شأنه باستمرار ... نجده يتأمل الطبيعة فريصد ظواهرها وحياول 
العلم  بقاموس  يسمى  ما  فينشأ  تفسريًا  هلا  ويضع  الظاهرة  تلك  فهم 
)الفرضية( ويظل خيترب تلك الفرضية وعندما يثبت وبتكرار صحتها 
تولد )النظرية( وإذا ما استطاع إثبات أن تلك النظرية ثابتة األداء يف 

خمتلف ظروف الطبيعة فقد اكتشف بذلك )القانون(.
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اهلدف  حيث  املنشود  باالستهداف  يتحقق  قد  أنه  ذلك  بأخرى  أو 
إليه فعند  مرصود... ومعامله حمدده واإلستحضارات معّدة للوصول 
ذلك تبدأ رحله البحث والتقيص أو ما نسميه يف قاموس العلم برحله 
املعارف  صنّاع  وهم  بتجهيزها  العلامء  يقوم  التي  العلمي(  )البحث 

والعلوم.
إنجازات  من  وحيققوه  حققوه  ما  كل  من  الرغم  وعىل  العلامء  إن 
وفتوحات علمية يف تلك الرحلة يظل اعتقادهم راسخًا بعدم وجود 
نظرية أو قانون يمثل احلقيقة املطلقة... وأن كل إكتشاف جديد ُيقّرب 
تستدرجهم  املطلقة  احلقيقة  تبقى  وهكذا  احلقيقة...  من  اإلنسان 
بإغرائها وجترهم وراءها وهذا هو رس استمرار التقدم العلمي وتطور 
الدؤوب  العلمي  البحث  تعني  التي  اإلستمرارية  وتلك  املعرفة 

واملالحظة الدقيقة وشحذ الذكاء واجلد والصرب.
العلمية  املعرفه  رفد  يف  األساسية   الوسيله  هو  العلمي  فالبحث 
للمعرفه  تراكامت  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  شموهلا  دائرة  وتوسيع 
العلمية ضمن حميط تلك الدائرة تؤدي يف جمملها اىل نضوج املعارف 
للظواهر والقوانني التي حتكم الكون وبكل ما حيويه من خمزون مادي 
يعيش أو يتعايش معه اإلنسان... هذا اإلنسان الذي يدفعه ُرقّيه العلمي 
اىل التعامل مع ذلك املخزون بالشكل الذي حيقق رفاهيته ويطور ذلك 
التعامل مع ما يستجد له يف فهم انضج لطبيعة القوانني التي أودعها اهلل 
سبحانه وتعاىل يف هذا الكون... وهذا ما نلمسه يف املسرية احلضارية 
يرى   .. لتطوراهتا  واملتتبع  ومعاملها...  كنوزها  يف  ثرية  فهي  لإلنسان 
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واخرتاعاته ال العلمي  عطاءه  ُيّدون  وهو  صفحاهتا  يف  اإلنسان  شموخ 

واكتشافاته وكل اإلنجازات التي نتجت عن سعيه لكسب املعرفة... 
ان  منذ  األوىل...  بداياهتا  من  وتطورها  املسرية  تلك  استعراض  فعند 
كان اإلنسان خُييفه وميض الربق وصوت الرعد... حتى أصبح اليوم 
اىل  املحيطات  اإلستكشافية ويسرب غور  برحالته  الفضاء  يطال  ماردًا 
السجالت  تلك  يف  ان  نجد  أعامقها...  حتى  األرض  وسطح  قيعاهنا 
اىل  املسرية  تلك  انعطاف  فتوحات علمية كبرية كان هلا دور مهم  يف 
اجتاهات جديدة بعضها مل يكن قد خطر يف رحاب خُميلته وكان للقدر 
أو )الصدفه( النصيب األوفر أو الكامل أحيانًا يف رسم تلك اإلنعطافة 

وما ترتب عليها من انبثاق آفاق جديدة يف عوامل معرفته.
إن إكتشاف وسيلة إليقاد النار وصنع الفخار والتعامل مع احلديد 
والكهرباء  األلكرتونات  واكتشاف  البخارية  اآللة  وإخرتاع  وتطويعه 
الفضاء... مجيعها  وإرتياد  الذرية  القنبلة  الذرة وصنع  وكشف ارسار 
وانعطافها  لإلنسان  احلضارية  املسرية  طريق  يف  شاخصة  عالمات 
ويبقى ذلك الطريق مفتوحًا امام زخم تلك املسرية التي مل ولن ينتهي 
اهلل  أودعه  وما  الكون  رحاهبا  مادامت  رحاهبا  تنكمش  ولن  مسلكها 
سبحانه وتعاىل فيه من القونني التي حتكم بنيانه وما حيويه من كائنات 
وهي رحاب شاسعة للعلامء ينطلقون فيها باحثني هم احلقيقة لينجيل 

الشك ويظهر اليقني.
التي  الصدفة  ولنشكر  لعظمته  ونسبح  اهلل  خلق  بجالل  فلنسبح 

قطعت لنا تذكرة أسفارنا اجلوية وفتحت لنا أبواب الفضاء.



صدفة... أم هداية!



26

ماء
عل

وال
م 

عل
ة ال

سير
ي م

ة ف
دف
ص
ال

نعم اىل عنوان الكتاب وماذا نعني بالصدفة وما نقصد به يف اطار 
لقيه  يقال صدف وصدفًا  العربية  اللغة  الكتاب ومضمونه... يف  هذا 
والصدفة  بغريه،  أو  قصد  عن  قابله  بمعنى  صادف  ويقال  اتفاقًا... 

مجعها صدف هي لفظة مولد بمعنى املصادف واإلتفاق.
الشائع  واالصطالح  للصدفة  اللغوي  املعنى  بني  اختالط  هنالك 
بني الناس فعندما يقول احدنا )فالن لقي فالن صدفة( بمعنى لقيه بال 
موعد وهو سائر يف طريقه ومل يقصد لقياه... وقد اكتسب هذا املعنى 
املثقفني  طبقة  بني  وخاصة  الناس  بني  واسعًا  رواجًا  للصدفة  الشائع 
والعلمي  الفلسفي  اجلدل  خضم  يف  ذلك  الزمن  من  لعقود  واستمر 
الكون  هلذا  اخلالق  إنكار  لنظرية  التصدي  عند  العلامء  بني  ساد  الذي 
ويف  اللغة  يف  الصدفة  معنى  عن  النظر  وبغض  بطالئها...  واثبات 
الكتاب  بالصدفة يف هذا  نعني  ماذا  فام هيمنا هو  الشائع  العام  التعبري 

الذي اختذ منها عنوانًا ومن سريهتا يف مسرية العلم والعلامء مادة له.
بعصاها  العلامء  امسك  التي  العفوية  تلك  بالصدفة  نعني  هل 



27

ماء
عل

وال
م 

عل
ة ال

سير
ي م

ة ف
دف
ص
ال فاهتدوا بواسطتها اىل معامل جديدة يف طريق العلم واملعرفة... ام نقصد 

هبا تلك الومضات التي تنبعث بني احلني واآلخر بال موعد وتستدرج 
اهتامم العلامء وهم ماضون يف فتح وبناء طريق جديد يف مدينة العلم 
واملعرفة فلفتت انتباههم تلك الومضات اىل شأن جديد مل خيطر بباهلم 
فيستوقفهم امره ويمنحوه رعايتهم ويوظفون من اجل ذلك قدراهتم 
وامكانياهتم ويعّدون تلك الومضة فتحًا عظياًم يف جماهل مدينة العلم 
واملعرفة فتشع بذلك ارجاؤها املضيئة وميادينها لتنتصب يف اوساطها 
عن  معربة  وتنسيق  بتسلسل  فيها  ترتاصف  االنسان  حلضارة  منارات 
والطبيعة  الكون  وقوانني  ارسار  اكتشاف  يف  جهاده  وعزيمة  قدراته 
التي يعيش فيها... هذا ما نقصده بالصدفة يف هذا الكتاب أهنا ضالة 
اقحمت نفسها يف طريق البحث واالستقصاء الذي اختذه العلامء مسارًا 
هلم ليبلغوا به أرسار املعرفة وحييطوا بمضامينها.. وهم يف زخم تلك 
املسرية اإلستكشافية تطل عليهم الصدفة كامأرشنا لتشاركهم جهدهم 
واملكتشفني  والباحثني  املجتهدين  تشارك  فهي  وبالتايل  ومثابرهتم 
وبذلك  وحضارته  اإلنسان  تاريخ  سجل  يف  خلودهم  واملخرتعني 
اختيارها  يف  واعية  مدركة...  صدفة  هي  نتناوهلا  التي  الصدفة  فإن 
وحضورها هي ليست صدفة عمياء... بل صدفة مبرصة بطريق العلم 
ويرجوا  ينتظرها  من  هنالك  ان  تدرك  التي  الصدفة  إهنا  فاقتحمته... 
يمكن  التي  الصدفة  إهنا  ويرعاها...  وحيتضنها  به  ويبتهج  حضورها 
ان نسميها باهلداية.. هداية من اهلل سبحانه وتعاىل الذي خلق اإلنسان 
ليكون  والتفكري  ًللتامل  منبعا  عقل  من  فيه  أودع  وما  الشكل،  هبذا 
شاهدًا عىل إعجازه يف اخللق ويفيض سبحانه وتعاىل عىل من يشاء من 
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ومن  براهينها...  وتتشعب  فصاحتها  تتعمق  الشواهد كي  تلك  سناء 
تلك اإلفاضات )الصدفة( أو )اهلداية( التي تعني يف اللغة الداللة عىل 
ما يوصل اىل املطلوب وشئ يستلهم منها أو عن طريقها املشتغلون يف 
العلم فتحًا جديدًا يف آفاق العلم ليستمر ازدهار مدينة العلم واملعرفة 
عن  يعرب  عندما  الكريم  القرآن  يف  تعاىل  لقوله  برهانًا  بنياهنا  ويشمخ 
اإلنسان كآية من آيات عظمته وقدرته )ولقد خلقنا اإلنسان يف أحسن 
لنا إال  تقويم(، )علمنا اإلنسان ما مل يعلم(، )قالوا سبحانك ال علم 

ماعلمتنا إنك أنت العليم احلكيم(.
وأخريًا البد للعامل ان يطمع بتلك اهلداية وبمجدها ويسعى ويعمل 
ويبحث ويتقىص فعند ذلك سوف يقطف الثامر كام قطفها الذين سبقوه 
بجهدهم ومثابرهتم يف ميدان العلم وقد تسجل الصدفة حضورها يف 
الذين  العلامء  من  مع غريه  وإنجازاهتا كام سجلت حضورها  مسريته 

يروي لنا هذا الكتاب بعضًا من قصصهم.



تفاحة نيوتن ... 
تذكرة سفرإلى الفضاء... قطعتها الصدفة
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أستاذ  هوكنغ  ستيفن  أورد  الزمن(  تاريخ  )موجز  كتابه  يف 
إسحاق  شخصية  عن  خمترصة  نبذة  كمربدج  جامعة  يف  الرياضيات 
كريس  أول  شغل  والذي  املعروف  والرياضيات  الفيزياء  عامل  نيوتن 

للرياضيات يف جامعة كمربدج.
علم  يف  نيوتن  كريس  وريث  وهو  هوكنغ  ستيفن  فاجئني  لقد 
عن  ذلك  كتابه  يف  ذكره  بام  العريقة  اجلامعة  تلك  يف  الرياضيات 
يف  له  أرسم  كنت  الذي  نيوتن  اسحاق  لشخصية  السلوكية  الصفات 
خميلتي صورة جمللة بأخالق العلامء تزينها األمانة واإلستقامة والقناعة 
يتألأل  بريقًا  فتكسبهم  العلامء  يتألق هبا  التي  الفضائل  والكياسة وكل 
باجلالل واهليبة والتقدير واإلحرتام يمتزج فيه سمو النفس بنوازعها 
اخلرية مع قدرات العقل األخاذة... لقد ذكر ستيفن هوكنغ عن نيوتن 
للغاية.  سيئه  زمانه  بعلامء  صلته  وكانت  لطيفًا  شخصًا  يكن  مل  بأنه 
واشار اىل انه دخل يف جدل ساخن مع العلامء حول رسقة أعامل علمية 

للفلكي املعروف جون فالمستيد ونرشها باسمه؟...
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ال عند قرائتي لتلك املالمح عن سرية نيوتن انتابني شعور باإلحباط 

الطالب يف  الذي درست مع ماليني  العامل  واخليبة عن شخصية هذا 
العامل نظرياته وقوانينه يف الفيزياء والرياضيات ومل اجد ما يغفر لنيوتن 
الشطحات السلوكية يف شخصيته )أن صحت رواية ستيفن هوكنغ( 
التفاضل  حلساب  بتطويره  املتمثلة  الكبرية  العلمية  انجازاته  غري 
الفيزياء والرياضيات واجلاذبية والتي تعد من  والتكامل ونظرياته يف 
الفتوحات العلمية الثرية بعطائها وأمهيتها والتي تبقيه خالدا يف سجل 

تاريخ نشوء وتطور العلوم.
وإن كان ألصدقاء نيوتن رأي معني به، فيبدوا ان للصدفة رأيًا آخر 
وإال ملا أكرمته يف زيارهتا له يف العام 1687 أثناء خلوته وهو جالس 
يف حديقته املنزلية مستلقي عىل كرسيه حتت شجرة التفاح... غارقًا يف 
تأمالته حول ظواهر الطبيعة حتى سقطت التفاحة من تلك الشجرة 
حالة  يتامل  أن  اىل  لتدعوه  تأمالته  رحلة  من  وأيقظته  رأسه  فوق 
سقوطها بذلك الشكل... وهنا أستجابت عبقريته لتفرس ذلك ويولد 
اىل  الكون  بمقتضاه كل جسم يف  ينجذب  الذي  العام  اجلاذبية  قانون 
بفعل قوة تكرب كلام كربت األجسام واقرتبت بعضها من  جسم آخر 
األرض  اىل  األجسام  جتذب  التي  هي  القوة  هذه  وإن  اآلخر  البعض 

حني سقوطها...
لتحليل  الرياضية  املعادالت  وضعت  القانون  هذا  أساس  وعىل 
القوى املؤثرة عىل اجلسم عند حركته، وهبذا فتحت بابًا واسعًا يف مدينة 

العلم كان له شأن كبري يف إزدهاره وتطوره.
ومن تلك الباب نفذ اإلنسان اىل اجلو فقد استطاع أن يطري يف اجلو 
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واجلبال ال املحيطات  بزمن قصري وهو جيتاز  آخر  اىل  وينتقل من مكان 

والغابات...
ومن تلك الباب أيضًا استطاع اإلنسان أن يرتاد الفضاء... ويسبح 
من  عينات  ويأخذ  ربوعه  يف  ويتجول  القمر  أرض  قدماه  وتطأ  فيه 

سطحه ويدور حول األرض يراها قمرًا زاهيًا زهو قمر األرض...
ومن تلك الباب استطاع اإلنسان ان يطلق عددا كبريًا من األقامر 

الصناعية... جسور لإلتصاالت أو عيونًا جلمع املعلومات...
العسكرية فصنع  آلته  الباب إستطاع االنسان ان يطور  ومن نفس 

الصواريخ والقذائف...
تلك  أهلمته  والذي  نيوتن  وضعه  الذي  اجلاذبية  قانون  وبدون 
جذب  قوة  حيسب  ان  من  اإلنسان  متكن  ملا  نظريته  إدراك  الصدف 
اجلو  اىل  يقذف  لكي  معاكسة  قوة  من  يتطلبه  وما  لألجسام  األرض 
املتحقق  التوازن  بفعل  مستقرًا  وليبقه  يريد  جسم  أي  الفضاء  اىل  أو 
بني قوى اجلذب الدفع املؤثرة عىل ذلك اجلسم كام هو احلال بالنسبة 
للطائرات واملركبات الفضائية التي حتملها الصواريخ اىل خارج جمال 
اجلاذبية شأنه يف  لقانون  كان  )الفضاء(.. وهكذا  قوة جذب األرض 
تطور العلوم وما متخص عنها من تقنيات متيزت هبا حضارة اإلنسان 

املعارص...
وهكذا متكن إهلام تفاحة نيوتن من ان حيقق كل هذا...

أن  دون  نيوتن  تفاحة  قبل  شجرهتا  من  سقطت  تفاحة  كم  ترى 
يدرك أحد إهلامها... أو تلهم أحد بمغزى إجتاه سقوطها... وهنا اذكر 
لتاريخ  مقدمة  كتابه  يف  ورد  سعيدان  سليم  أمحد  للدكتور  استشهادًا 
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ال الفكر العلمي يف اإلسالم حول ذلك حني قال ... )ماليني الناس من 

التفاح يسقط عن الشجرة اىل األرض، ومئات منهم  قبل نيوتن رأوا 
حوموا يف سبيل سري ذلك حول فكرة التجاذب(.

ولكن نيوتن كان أول من عرب عن هذا بام نسميه )قانون اجلاذبيه(... 
ويميض يف ذلك ويقول )ان وضع النظرية أو القانون قد حيتاج اىل شئ 

آخر غري اإلستنتاج أو اإلستقراء... شئ نسميه موهبة او اهلام...(.
لتسلمه  شجرهتا  حتت  جيلس  نيوتن  تنتظر  )التفاحة(  كانت  هل 
رسالتها... أم ربام كان نيوتن ينتظرها حتت الشجرة لتحتضن عبقريته 

إهلامها ويتحقق اكتشاف أهم من خواص األجسام عند حركتها...
وتبقى )الصدفة( سيدة تلك احلقيقة، فلم يكن نيوتن عىل موعد مع 
التفاحة ومل تكن التفاحة قد رضبت موعدًا مع نيوتن... ومل تكن غري 

)الصدفة( قد مجعتهام لتخلدمها يف سجل تاريخ العلم وتطوره.





ظاهرة النشاط اإلشعاعي للذرة
كيف حجبتها الشمس.. واكتشفتها الغيوم صدفة؟
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بعنوان  صدر  الذي  األول  كتايب  لتأليف  حتضريي  خالل 
)املبادئ األساسية لعلم الذرة( كنت أراجع بعض املصادر حول 
إنتباهي  لفت  ومما  فصوله،  مواد  بعض  ألعداد  النووية  الفيزياء 
النشاط  ظاهرة  اكتشاف  رواية  وجود  املصادر  تلك  معظم  يف 
العامل الفرنيس بيكوريل، وقد أوجزت  اإلشعاعي للذرة من قبل 
تلك الرواية يف مقدمة كتايب آنف الذكر... وأرشُت باجالل لتلك 
الصدفة التي إستوقفتني جاذبيتها وروعتها عشقًا بالعلم والعلامء 
أفاضت  وما  دروهبم  تسلك  وهي  )الصدفة(  أتتبعها،  ان  فآثرت 
من ثراءها عىل مواكبهم وهم يبنون رصوح حضارة اإلنسان فثامر 
الصدفة ال يمكن أن يقطفها اال من كان يبحث عن املعرفة منقبًا 

عن ضالته فيها...
النشاط  ظاهرة  إكتشاف  يف  أسهمت  وكيف  الصدفه  اىل  لنعد 
الصدفة رواية... شخوصها:  إن لدور تلك  للذرة...  اإلشعاعي 
متتالية...  أيام  ثالثة  ملدة  بالغيوم  ملبدة  وسامء  شمس...  أشعة 
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ال ورق  من  وقطعة  اليورانيوم...  أمالح  أحد  من  صغرية  وقطعة 

يف  املعرفة  عن  يبحث  وعامل  سوداء...  بورقة  مغلفة  فوتوغرايف 
 ...1896 العام  شتاء  هو  والزمن  ريكل(  )بيكو  اسمه  خمتربه 

واملكان هو خمترب بيكوريكل يف فرنسا...
هذه هي عنارص تلك الرواية لنستمع اىل بيكوريكل يروي لنا 
بطاًل  أحداثها  عاش  التي  الرواية  تلك  فصول  من  مالمح  بإجياز 

من ابطاهلا... فامذا يقول...؟
واملعادن  املواد  بعض  خصائص  عن  أبحاثي  يف  منشغاًل  كنت 
الفسفور...  كامدة  ضوء  منها  وينبعث  الليل  يف  تتألأل  التي 
تلك  عىل  يسقط  عندما  الشمس  ضوء  ان  إستنتاج  اىل  وتوصلت 
املواد فاهنا سوف تتهيج وتنبعث منها إشعاعات بفعل تأثري اشعة 
املنبعثة  األشعة  أو  اإلشعاعات  تلك  أرصد  كنت  وقد  الشمس. 
املنبعثة  األشعة  عليها  ترتك  التي  الفوتوغرافية  األلواح  بواسطة 
أثرًا يمكن تظهريه بعد غسل تلك األلواح باملحاليل الكيمياوية...
أن  قررت  أنبائه  وشيوع  نجاحي  زهو  اعيش  كنت  وعندما 
ليشمل  املواد  عىل  الشمس  ضوء  تأثري  حول  جتاريب  مدار  أوسع 

مواد ومعادن أخرى كان من بينها اليورانيوم...
لظاهرة  واكتشافه  جتربته  قصة  يروي  بيكوريكل  وأستمر 
هبجته  مالمح  إخفاء  عىل  قادرًا  يكن  ومل  اإلشعاعي  النشاط 

وانرشاحه وهو حيقق انجازا كبريًا يف الفصل األخري من روايته.
اليورانيوم  أمالح  ألحد  مادة  من  قطعة  أحرضت  لقد 
كي  سميك  اسود  بورق  مغلف  فوتوغرايف  لوح  فوق  ووضعتها 
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اللوح ال الشمس ويفسده وقد وضعت  اللوح بضوء  يتأثر ذلك  ال 

أمام النافذة وفوقه قطعة من أمالح اليورانيوم لتسقط عليها اشعة 
الشمس وتنشطها وهتيجها حتى تنطلق منها األشعة التي سبق ان 
إكتشفتها يف تطبيق تلك التجربة عىل مواد أخرى... لقد صادف 
أن الشمس كانت حمتجبة ذلك اليوم بفعل تلبد السامء بالغيوم... 
يف  والتفاؤل  بالصرب  واستعنت  تلك  لتجربتي  احباط  يوم  فكان 
أن ترشق الشمس يف اليوم التايل... ولكن دون جدوى فام زالت 
السامء ملبدة بالغيوم وما زالت الشمس حمتجبة وما زالت جتربتي 
الثالث حتى نفد صربي  اليوم  الغيوم... وهكذا كان  اسرية تلك 
فمىض النهار والشمس ال تقوى عىل اخرتاق كتل الغيوم تلك...
وعندما ارخى الليل سدوله، مضيت اىل مكتبي وانا مشحون 
يرشق  بأن  الشمس  ضوء  يف  واميل  الثالثة...  األيام  تلك  بكآبة 
وجيل  واشتّد  الغيوم،  تلك  خلف  معتصاًم  يزل  مل  فهو  خائبًا  بات 
االعتصام  ذلك  اسرية  الثالثة  األيام  امضت  التي  جتربتي  عىل 
ان  بمللها ويأسها حتى قررت  نفيس  التلبد فاضت  ورهينة ذلك 
الشمس  فيه  تقوى  آخر  وقت  اىل  تنفيذها  وأرجئ  التجربة  أهني 
عىل تبديد تلك الغيوم، أو يقوى ضوؤها عىل اخرتاقه، أو تعصف 

الريح هبا لتنقشع عن سامء جتربتي.
قررت  اهلواجس  تلك  أعيش  )وأنا  بيكوركيل...  ويميض 
يف  وهو  به  حل  ما  ألستطلع  الفوتوغرايف  اللوح  بغسل  أقوم  أن 
حمنته..؟ ولكن ال أدري ملاذا قررت ذلك؟ هل مهست الصدفة يف 
خاطري بعدما استدرجت الغيوم لإلقامة يف سامئنا ثالثة أيام، أم 
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ال كان وراء قراري شئ آخر...؟(

وتابع بيكوريكل روايته. )مهام يكن من أمر تدابري تلك الصدفة 
فإنني كنت عىل موعد مع املفاجئة بعد ان نظرت اىل ذلك اللوح 
الفوتوغرايف بعد تظهريه باملحاليل الكيامئية... لقد شاهدت آثارًا 
مطبوعة عىل ذلك اللوح الفوتوغرايف إختذْت شكاًل مناظر لشكل 
قطعة ملح اليورانيوم التي وضعتها فوقه، ولكن كيف طبع ذلك 
الشكل عىل تلك اللوحة؟ البد من أن إشعاعات قد إنبعثت من 
قطعة اليورانيوم التي ثبتها فوق اللوح وتآثرت هبا... لكن كيف 
تنبعث تلك الشعة ومل تتعرض مادة اليورانيوم اىل اشعة الشمس؟ 

البد من أن يف األمر رسًا...؟(
الطريق  له  لتمهد  بيكوريكل  ذهن  عصارات  حتركت  وهنها 
إكتشاف  يف  ونجح  العلم  تاريخ  يف  خلده  الذي  إكتشافه  لتحقيق 
تلقاء  من  اشعة  يطلق  فاليورانيوم  اإلشعاعي(  )النشاط  ظاهرة 
مشع  فهو  وتأثريها...  الشمس  أشعة  توسط  وبدون  نفسه 
تلقائيًا... أن إنبعاث تلك األشعة هو نتيجة ملخاض طبيعي متر به 
نواة ذرة اليورانيوم وأنوية ذرات عنارص أخرى مشعة )اكتشفت 
النشاط  )ظاهرة  الظاهرة...  تلك  اكتشاف  فكان  بعد(،  فيام 
وشاءت  النووية(  الطاقة  مضامر  يف  اإلنطالقة  للذرة(  اإلشعاعي 
خط  وختط  اإلنطالقة  بتلك  هتتف  ان  األمر  دبرت  التي  الصدفة 

الرشوع ليبزغ أفق جديد لعرص جديد... عرص طاقة النووية.
اإلكتشاف...  وذلك  الصدفة  تلك  يف  لنتأمل  نقف  وهنا 
بخط  أسميناه  الذي  اخلط  لك  الصدفة  ترسم  مل  لو  ماذا  فنتسائل 
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الرشوع... هل سينطلق علامء آخرون مثل مدام كوري وزوجها ال

حتقيق  من  آخرون  علامء  سيتمكن  هل  اكتشافاهتم؟  لتحقيق 
اإلكتشافات الالمعة حول طبيعة اإلشعاع وخصائصه واجلينات 
املفاعالت  وبناء  املتحررة  والطاقة  النووي  واإلنشطار  النووية 

لتحرير تلك الطاقة...؟
ماذا لو مل ترسم الصدفة ذلك اخلط..؟ هل سيتمكن اإلنسان 
الصدفة  لعبت  )الذي  النووي  اإلنشطار  ظاهرة  إكتشاف  من 
القنبلة  وصنع  الحقًا(  ذلك  سنبني  كام  اكتشافه  يف  دورها  أيضًا 

النووية..؟
هذا السؤال ال نستطيع اإلجابة عليه... فعلمه عند اهلل، ولربام 
بيكوريكل...  آخر غري  عامل  يد  لتحقيقه عىل  أخرى  سخر صدفة 
أو ربام اهتدى اىل ذلك أحد آخر من عباده لبلوغ ها اإلكتشاف، 
وعندها يبدأ عرص للطاقة الذرية بعد حني. ولن حيدث ما حدث 
الغيوم شاخمة يف سامئها متطر  وتبقى  آخر...؟  ربام حدث شئ  أو 

األرض بغيثها وقد منحت الصدفة فرصة خللودها...



أمل الصدفة وألمها 
األنشطار النووي!
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املتنبي شاعر الدنيا وشاغلها كام يعرب عنه... عندما أراد هذا الشاعر 
ان يصف بفخر قوة شعره ومجال قوافيه ودقة أوزانه وروعة صياغته 

ومعانيه وثراء تعابريه.. قال بيته الشعري املشهور:
صمم به  من  كلاميت  وأسمعت  أديب     اىل  األعمى  نظر  الذي   أنا 
لقد استخدم املتنبي اإلعجاز املطلق يف الوصف، وهي براعة ال ينكرها 
عليه أحد أو يعرتف بتمكنه منها... إال أن املتنبي لو أدرك العام 1939 
وعاش حتى شهر متوز من ذلك العام لوجد نفسه مضطرًا إلختيار تشبيه 
آخر ليعرب به عن قوة اإلعجاز يف أدبه. ففي ذلك العام أبرص األعمى 
الضوء اخلاطف الذي انبثق حلظة تفجري أول قنبلة نووية يف التاريخ... 
الضوء الذي وصفه شهود العيان بأن السامء قد صعقت به للحظات 
وانعكست أمواجه عىل السفوح والوديان بألوان زاهية... هكذا كانت 
رواية من شهد تلك الواقعة... التي حدثت يف العام 1939 يف صحراء 
اختري  حيث  هناك  قرية  وقرب  األمريكية  املتحده  الواليات  يف  نيفادا 
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ال موقع هناك لتجربة أول قنبلة نووية معبأة بامدة اليورانيوم فتولد حلظة 

انفجارها ضوء صعق املنطقة وما حوهلا وقدرت شدة اضاءته بخمسني 
مرة اكرب من شدة اضاءة نور الشمس، حتى ان راهبة عمياء قد ملحته 
أرى  التفجري... وصاحت مايل  أميال من موقع  بعد عرشة  وهي عىل 
بقوة  وليس  الكبري...  شاعرنا  يا  األعمى  أبرص  لقد  مضيئة...  الدنيا 
أصم  وجود  تصادف  ولو  النووي...  االنشطار  بضوء  ولكن  شعرك 
وصوت  ضوء  حتدى  وهكذا  االنفجار...  ذلك  هدير  من  لفزع  هناك 
املتنبي مستحياًل ال  اعتربه  التشبيه. فام  املتنبي يف  الذرية اعجاز  القنبلة 
يقوى عليه إال قوة شعره... استطاع اإلنشطار النووي  أو القنبلة الذرية 

)كتعبري تقني عن تلك العملية الفزياوية( حتقيقه....
ختتزهنا  التي  الطاقة  هول  إىل  اإلنتباه  الفت  ان  أردت  املقدمة  هبذه 
نواة الذرة، وبالتحديد ذرة اليورانيوم، وحتديد أدق إحدى نظائر ذرة 
من  ختصيبه  يمكن  والذي   235 باليورانيوم  يعرف  الذي  اليورانيوم 
وكيف  وهوهلا؟  القوة  هذه  رس  هو  فام  الطبيعية.  اليورانيوم  خامات 
خمتربات  يف  حضور  للصدفة  كان  وهل  سخرت؟  وكيف  اكتشفت؟ 
العلامء فأهلمت عقوهلم بشاعرية املتنبي فتحقق اإلعجاز... ثورة علمية 

اتسم هبا هذا العرص حتى سمي )بالعرص النووي(.
استطاع  التاريخ  نعم... حتقق هذا اإلعجاز صدفة وألول مرة يف 
اإلنسان أن يولد طاقة حرارية من مصدر غري الشمس... هذا ما ورد 
ليلفت  )روزفلت(  األمريكي  الرئيس  اىل  الشهرية  انشتاين  رسالة  يف 
انتباهه اىل امكانية تسخري ذلك االكتشاف يف صنع سالح تدمريي وهو 
القنبلة الذرية... كان ذلك واحلرب العاملية الثانية قد اشتعل أوارها...
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هذا ال يف  الطاقة  مصدر  هي  انشتاين  ذكر  كام  الشمس  إن  نعم... 

الكون، وهناك مصادر أخرى لتوليد الطاقة كاخلشب والفحم والنفط 
ان  إال  املصادر...  تلك  وجدت  ملا  الشمس  لوال  ولكن  والغاز... 
يكتنف  وما  الذرة  لفهم  ودراسته  وجتاربه  بحوثه  خضم  يف  اإلنسان 
اشكاهلا...  واختالف  تركيبها  جوهر  حتكم  وقوانني  نظم  من  عواملها 
حضورها(  توقيت  دقة  احسنت  التي  الصدفة  تلك  )بفضل  استطاع 
نواهتا  يف  احتضنته  الذي  الكبري  رسها  ليكتشف  اهتاممه  يستدرج  أن 
فمتى وكيف تسللت الصدفة اىل خمتربات العلامء لرتشدهم اىل ما كان 

ادراكهم يعجز حتى عن تصوره؟
لندع التاريخ حيدثنا عن ذلك...

بأبحاثهم،  العلامء منشغلني  العام 1939 عندما كان  كان ذلك يف 
اكتشف  عندما   1896 العام  منذ  بدأت  التي  الذرة،  ارسار  لكشف 
كان  والتي  اإلشعاعي  النشاط  ظاهرة  بيكوريكل  الفرنيس  العامل 
االكتشافات  اليه سابقْا... وبدأت  تطرقنا  والذي  فيه  للصدفة دورها 
اكتشاف آخر مثري...  اىل  بعد ذلك. فمن كشف جديد  تتواىل برسعة 
العلامء  وبدأ  ايضا(  اكتشافه  يف  دور  )وللصدفة  النيرتون  واكتشف 
آخر...  اىل  نوع  من  العنارص  ذرات  لتحويل  التجارب  من  بسلسلة 
نزعة  عن  فضاًل  ذلك  يف  الرئييس  هاجسهم  الذهب  صنع  كان  وربام 
التنافس يف فتح الباحثني ويدعهم اىل رحلة يف رحابه ليكتشفوا أرسار 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أودعها  التي  بالروائع  ويتمتعوا  للذرة...  أخرى 
يدي  عىل  املعجزة  فتحققت  الوجود...  يف  صغري  األصغر  هذا  يف 
النووي  االنشطار  خاصية  اكتشفا  الذين  وشرتسامن  هوفامن  العاملني 
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ال لذرة اليورانيوم وقد حتقق هلام ذلك )صدفة( حيث مل يسعيا اىل دراسة 

ذلك  بخلدمها  يدر  مل  بل  املدبر  العلمي  البحث  بمفهوم  اكتشافه  أو 
ما  بحقيقة  واجهتهام  الصدفة  ولكن  إليه...  توصال  الذي  االكتشاف 
كانا جيهالنه... فخلدا هبذا االكتشاف مع كل مصباح اضاءته الطاقة 
الذرية... أو ظالم أو كارثة سببتها القنبلة الذرية فكيف حدث ذلك؟

كان هوفامن وشرتسامن، ومها عاملان أملانيان، يقومان بإجراء جتارب 
عىل ذرة اليورانيوم ويطلقان سياَل من النيرتونات عليها كي حتتضنها 
اىل  فتتحول  الذري  وزهنا  يزداد  وبذلك  اليورانيوم  ذرة  نواة  ومتتصها 
ذرة من نوع آخر... ألن عددها الذري سوف يزداد بفعل اإلمتصاص 
النيرتوين... ومن البدهيي أن يتم حتليل مادة اليورانيوم التي خضعت 
للتجربة بعد كل عملية قذف للنيرتونات ملعرفة نتائج التجربة وفيام اذا 
كان النجاح قد حالفهام يف تكوين ذرة جديدة... وبدالً من أن تظهر 
حسب  اليورانيوم  من  اثقل  عنرص  تكون  أو  وجود  التحاليل  تنائج 
عىل  )الصدفة(  كانت  حتقيقها  عىل  العلامء  يعمل  التي  النظرية  منطقية 
موعد معهم لتبرصهم بأفق جديد ما كانوا قد ابرصوه من قبل ولتأخذ 
تلك الصدفة بأيدهيم ليضعوا أول لبنة يف أساس أعىل منارة يف رصح 

حضارة اإلنسان املعارص... إهنا منارة الطاقة الذرية...
لقد جاءت نتائج التحاليل خمالفة هذه املرة ملنطوق تلك النظرية... 
فبدالً من تكون ذرة ثقيلة )أثقل من اليورانيوم( وجدا أن تلك املادة 
ذرات  وهي  اليورانيوم  ذرة  من  بكثري  وزنا  أخف  ذرات  من  تتكون 
الباريوم والسيزيوم... فمن اين اتت هذا الذرات.؟ وما الذي أتى هبا؟
ربام حدث خطأ ما يف التجربة أو يف التحليل... وأعيدت التجربة... 
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صحيحه... ال فالتجربة  خطأ...  ألي  وجود  فال  التحاليل...  وأعيدت 

والنتائج أكيدة... إذن ما الذي جرى...؟ وماذا تعني هذه النتائج التي 
قذفت هبا الصدفة اىل عقول العلامء كي يستجمعوا ذكاءهم وليتمكنوا 

من تفسريها...
بأنه البد من أن ذرة  الذكاء يف تفسري ما حدث  فجاء هتاف ذلك 
اليورانيوم قد انشطرت اىل اجزاء... فجمعت األوزان الذرية لفتات 
ذلك اإلنشطار فوجد ان جمموعها يعادل وزن ذرة اليورانيوم مع فارق 
ضئيل جدًا... اين ذهب ذلك الفارق الضئيل من الكتلة؟ وماذا يعني 
فقدانه؟ وهنا حرض قانون حفظ الطاقة النشتاين ليقدم اجلواب... لقد 
بل طاقة  اىل طاقة... طاقة كبرية جدًا...  الكتلة  الفرق يف  حتول ذلك 
االكتشاف  فتحقق  اليورانيوم...  ذرة  انشطار  عن  حتررت  هائلة... 
منه ينبوع للبناء والدمار وكأنه للخري والرش وبقدر ما يف تلك الطاقة 
وتشاء  هلم...  والويالت  اآلالم  من  فيها  البرش...  بني  لرفاه  خري  من 
الصدفة أن يتزامن حضورها مع دوران رحى احلرب العاملية الثانية... 
فاهتم املهتمون... وتشكلت اللجان الرسية وتكثفت اجلهود إلستثامر 
عرفته  سالح  وابشع  كأقوى  الذرية  القنبلة  صنع  يف  االكتشاف  هذا 

البرشية يتسلح به املتحاربون دونام اكرتاث للويالت التي حتملها...
وقرروا  وجربوها  الذرية  القنبلة  صنع  من  األمريكيون  أفلح  لقد 
القائها عىل عدد من املدن اليابانية بعد ان هزمت املانيا وبقيت اليابان 
صامدة، فكانت هوريشيام أول املدن يف قائمة األهداف ونكزاكي ثالث 
هدف يف تلك القائمة إال ان تكاثف الغيوم عىل اهلدف الثاين قفز هبا اىل 

املرتبة الثالثة يف ترتيب أهداف التدمري هبذا السالح.
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احلايل... وكان ذلك يف شهر آب من العامل 1945... وكانت املأساة يف 
حلظات... مئات اآلالف من القتىل واجلرحى واملشوهني... رغم ان 

القنبلة كانت صغرية... فام هول الكبري منها!!
الصدفة  حققته  الذي  االكتشاف  لذلك  تسخري  أول  كان  وهكذا 
فهل يا ترى قد لعنت الصدفة تلك اللحظة التي حرضت فيها جتربة 
بني  وتتجول  هوريشيام  خرائب  عىل  تطل  وهي  وشرتوسامن  هوفامن 
اجلثث...  من  األلوف  عرشات  دفنت  حيث  نكزاكي...  أنقاض 
اإلشعاع  تأثريات  بفعل  هذا  يومنا  حتى  املشوهني  وجوه  اىل  وتتطلع 
التفجري  وحلظات  املدينتني  لسكان  املؤملة  األحاسيس  وتعيش  الذري 
أو  مشوهني  وهم  احلياة  هلم  كتبت  الذين  وترى  بعدها  وما  املروعة 

معوقني...
فامذا تقول الصدفة لنا يف ذلك؟ هل نتجرع أملها أم تذكرنا بالوجه 
ثوب  البست  وكم  وأملها...  الذرية  الطاقة  إلستخدامات  املرشق 
الشفاء لكثري من مرىض الرسطان وكم بددت ظلمة مدن كثرية بنور 

الكهرباء...
ويف  والصناعة...  الزراعة  تطوير  يف  الطاقة  تلك  اسهمت  وكم 

جماالت عديدة وبام حيقق رفاه اإلنسان.
إلرسار  واكتشافاته  العلمية  قدراته  يف  مزهوا  اإلنسان  جتىل  وكم 
العرص  )الصدفة( مدويًا يف وادي هذا  تلك  نداء  يبقى  الذرة... وكم 
الوادي  ذلك  القبيح ويطل عىل سفوح  ليمزق وجهه  اإلنسان  يدعوا 
وروافده روجهه املرشق وينترص اخلري يف نفس اإلنسان ويزيل أملها 
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وهكذا كانت ثامرها
طاقة للخري والرش

طاقة للبهجة واألمل
طاقة للبناء والدمار

أو  الصدفة عن فضوهلا يف احلضور...  تلك  لو احجمت  ماذا  لكن 
أخرت حضورها لوقت آخر... وملا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية مثالً...

ربام لكان عاملنا احلايل... عاملًا آخر...
ولن يكتسب من اكتسب حقًا للفيتو يف جملس األمن اآلن...

أو ربام الكتسب ذلك احلق آخرون...
وعىل الرغم من كل ذلك وغري ذلك 

ستبقى الصدفة معلقة بني أملها... وأملها.



الصدفة وعبقرية
انشتاين في نظريته النسبية الخاصة!
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اللغوية...  املفردات  بعض  ومعاين  أصول  الستقصاء  حماولة  يف 
العباقرة..؟  هم  ومن  تعني؟..  ماذا  العبقرية...  عن  صاحبي  سألت 
وعن سؤايل األول اخذ صاحبي يتمتم بام اقنعني انه اليعرف معناها 
مدى  عىل  معدودون  اهنم  قال  هم  من  عن  ولكن  اصلها...  وجيهل 
كأنشتاين؟  العلم...  جمال  يف  بينهم  ومن  لإلنسان  احلضارية  املسرية 
وبعيدًا  ألنشتاين...  التاريخ  منحها  العبقرية  صفة  ان  يقول  واردف 
يرد  انشتاين  يذكر  فعندما  السياسية  شخصيته  حول  املداخالت  عن 
ذلك والعبقرية مالزم له لكن ضالتي بقيت شاردة حول اصل ومعنى 
العبقرية؟ ويف ذلك اسعفني املنجد.. فالعبقرية هي حالة العبقري كام 
ورد فيه وهي قوة اخللق والتوليد عند الشاعر والكاتب والعبقري نسبه 
اىل مكان يدعى عبقر وهو موضع كانت العرب تزعم انه كثري اجلن... 

فهو كل ما ُيتعجب منه..؟ كحال وقوته وحذقه.
بعد ان ادركت معنى العبقرية بقي عيل ان أدرك )عبقرية انشتاين( 
التي ذكرين هبا صاحبي الذي اردف مشريًا اىل نظريته النسبية اخلاصة 
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صاحبها  وهيبة  سمعة  عن  ناهيك  مضامينها  ادراك  يف  الفشل  من 
وعقليته الفلسفية العريضة التي انطلقت منها تلك النظرية.

النسبية  والنظرية  انشتاين  بعنوان  كتاب  عىل  يدي  وقعت  عندما 
ملؤلفه الدكتور حممد عبد الرمحن مرحبا بدأت بقراءة صفحاته األوىل 
وقد وجدت الرغبة حارضة يف متابعة قراءة بقية صفحاته حيث كان 
انشتاين الذي اليذكر  املؤلف موفقًا يف رسم لوحة مفصلة لشخصية 
الكتاب  من  االخر  النصف  ويف  اسمه...  يذكر  اال  العرشين  القرن 
العلمية  للمسرية  متسلسل  وعرض  شيق  باسلوب  الكاتب  اسهب 
فجاء  والعامة  اخلاصة  النسبية  بنظريته  مرتبط  هو  ما  وكل  النشتاين 
الكتاب سفرًا ثريًا عن هذا العبقري وقد وجدت يف حمتوياته ما يصلح 

ملادة كتايب هذا...
له  اضاءت  بإرشاقة  عليه  وأطلت  انشتاين  الصدفة  خدمت  لقد 
طريقًا مل هيتدي اليها اآلخرون من قبل... وقد كان هذا الطريق جرسًا 
العرشين  القرن  هو  جديد  قرن  اىل  اإلنسانية  احلضارة  عليه  عربت 

والذي يفتخر به اإلنسان املعارص...
ترى ما الذي جاء به أنشتاين؟ وما الذي جاء به اآلخرون؟ وما هو 
تتفتح عبقريته  ان  دور الصدفة يف كل هذا وذاك وهل كان ألنشتاين 
أو  دورها؟  لعب  الصدفة  جتيد  مل  إن  به  عرف  الذي  بريقه  ويكتسب 
تندفع يف حلظة دقيقة التوقيت لتجّسد حضورها أمام انشتاين وتدعوه 
ألن تداعب عبقريته )مصطلح ريايض( مل يقصد من افرتاضه أو اقرتاح 

تسميته غري معناه الريايض.
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الزمان والمكان
آنشتاين وحده  بال  الزمان واملكان قد شغل  مل يكن أمر استقصاء 
االستقصاء....   هذا  أمر  إىل  االنتباه  لفت  من  أول  آنشتاين  يكن  ومل 
فمفهوم الزمان واملكان راود الفكر اإلنساين منذ زمن آرسطو وحتى 
نيوتن يف هناية القرن الثامن عرش حيث إرتكز ذلك املفهوم عىل فكرة 
العلمية  البدهييات  إحدى  من  يعد  مفهوم  وهو  وجودمها  إطالق 
بخلد أحد  يدر  آنذاك ومل  العلامء  أفكار معظم  واملتواصلة يف  السائدة 
فكرة إختالف االطوال واملدد بإختالف الظروف فهام معطيان ثابتان 

مطلقان..؟ 
يف هناية القرن التاسع عرش وبالتحديد يف العام 1881 بدأت نظرية 
الزمان واملكان املطلق تعصف هبا رياح عاتية هبت عليها من إجتاهات 
عديدة اشدها كانت تلك التي أطلقها “ميكلسون” يف جتربته الشهرية 
حول قياس زمن وصول شعاعني للضوء منطلقني بإجتاهني متعاكسني 
إطالق  بفكرة  املؤمنني  أصابت  مذهلة  بنتيجة  التجربة  جاءت  حيث 
عىل  ومويل  ميكلسون  جتربة  نتيجة  تفسري  يف  بإحباط  واملكان  الزمان 
األول  الشعاع  يصل  أن  بموجبها  يفرتض  التي  نظريتهم  أسس  وفق 

الذي أنطلق باجتاه حركة األرض قبل الشعاع الثاين..
إهنا  واحد....!!  وقت  يف  الشعاعني  وصول  يف  املفاجأة  وكانت 
مرات  النتيجة  هذه  من  التحقق  وأعيد  التحقيق...  تتطلب  مفاجأة 
وصول  ذاهتا...  النتيجة  وكانت  دقيقة  اجهزة  بإستخدام  عديدة 
خيالف  ما  وهو  واحد....  وقت  يف  نعم  واحد...  وقت  يف  الشعاعني 
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ال املنطق السائدة آنذاك قبل أن تتفجر عبقرية آنشتاين لتغري ذلك املنطق 

إىل منطق جديد يكتشف به منطق اخللق االهلي للكون. 
 قبل ان يضع انشتاين نظريته بعرش سنوات قدم العامل )فنرجرالد( 
تفسريًا جريئًا لنتيجة جتربة ميكلسون مويل بفرضية مفادها ان املسافة 
تتقلص باجتاه رسعة اجلسم وكلام زادت رسعته زاد تقلص املسافة التي 
ثابتًا بل هي  يقطعها وبذلك فان املسافة بني نقطتني ال يظل مقدارها 

ترتاوح طوالً وقرصًا.
جريئة  بفرضية  اتبعت  قد  )لفنرجرالد(  اجلريئة  الفرضية  هذه  ان 
فنرجرالد  فرضية  يطبق  ان  أراد  الذي  )لورنتز(  هو  آخر  لعامل  أخرى 
عىل خمتلف القوانني اخلاصة بانتقال األجسام من عامل اىل آخر بشكل 
حتدده  جسم  أي  موقع  فان  اخلصوص  هذا  ففي  ريايض.  منطوق 
غالبًا  اجلسم  حركة  أن  وبام  واإلرتفاع  والعرض  الطول  أحداثيات 
ماتكون بإجتاه طوله فإن انتقال األجسام من عامل آلخر برسعة معينة 
سوف  التغري  ذلك  مقدار  وإن  اجلسم  طول  مقدار  عىل  يؤثر  سوف 
رسعة  تسمية  عىل  )لورنتز(  اصطلح  وقد  اجلسم  رسعة  عىل  يعتمد 
أراد من خالله وضع  العامل اآلخر )بالزمن املحيل( والذي  اجلسم يف 
تعبري ريايض حلالة اجلسم يف العامل اآلخر ومل يتوارد اىل ذهنه أي معنى 
فيزياوي لذلك االصطالح الذي كان عبارة عن حتويلة رياضية كسائر 

التحويالت املستخدمة يف عامل الرياضيات.
استخدمه  الذي  املحيل(  )الزمن  ومصطلح  )لورنتز(  حتويلة  إن 
صدفة لفت انتباه انشتاين وتفتقت عنه عبقريته... فام كان ومهًا متسك 
به انشتاين كحقيقة انبعثت منه نظريته النسبية التي تنكر فكرة الزمان 
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املحيل ال واملكان  املحيل  الزمان  بفكرة  وتنادي  املطلق  واملكان  املطلق 

وكالمها رهن بالرسعة التي تبطئ الزمن وتقلص االطوال وكلام كان 
احلوادث  فيه  أبطأت  وبالتايل  )املكان(  اجلسم  تقلص  اطول  التسارع 
)الزمان( فالزمان واملكان أمران نسبيان يتمددان ويتقلصان يف بعض 

الظروف.
ليس ذلك ما تقوله النظرية النسبية فقط وانام احتوت ُبعدًا )مهام( 
آخر هو )الكتلة( والذي يقصد به مقاومة التغري يف احلركة اال ان املعنى 
عبقرية  يا  الكتلة  بشأن  وماذا  للثقل  مرادف  يشء  أهنا  هو  هلام  الشائع 
انشتاين؟ فتجيب إهنا كالزمان واملكان وهي نسبية أيضًا وليست ثابتة 
املقدار وتزداد مع زيادة الرسعة فكتلة جسم متحرك ليست ثابتة لكنها 
تزداد مع زيادة حركته وما اشد هذه النظرية خصوبة إلستنباط قوانني 

من املستحيل تقدر قيمتها...
فام دامت كتلة اجلسم تزداد مع زيادة حركته )أي مع زيادة طاقته 
فالطاقة هي  تزايد طاقته وعليه  يعني  تزايد كتلة اجلسم  فان  احلركية( 
وضع  اىل  أنشتاين  توصل  وبذلك  مركزة  طاقة  اال  الكتلة  وما  الكتلة 

قانونه املشهور.

الطاقة = الكتلة + مربع سرعة الضوء
الشمس  غري  مصدر  من  الطاقة  وراء  كان  ولكنه  بسيط  قانون  انه 
الذرات  بعض  إندماج  أو  إنفالق  من  الناجتة  الذرية  الطاقة  وهي  اال 
للبرشية متثلت يف  وما يرتتب عىل ذلك االكتشاف من خري وويالت 
الطاقة  فتلك  الذرية...  للطاقة  والعسكرية  السلمية  االستخدامات 
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ال تستطيع أن تضئ املدن وتشّغل املصانع ومتّتع اإلنسان بكل ألوان املتعة 

أن  الطاقة  تلك  بإمكان  ان  كام  الكهرباء...  له  يوفرها  ان  يمكن  التي 
الذي  التشويه  جسمة  خاليا  يف  وتزرع  االنسان  وتقتل  املصانع  تدمر 

يستمر ألجيال متعاقبة اذا ما اريد تسخريها لذلك.
النسبية  افرازه  حلد االن من  النظرية  هذا باختصار ما استطاعت 
تطبيقات ولكن كيف سيكون االمر لو ان )لورنتز( استخدم مصطلحًا 

آخر غري الزمن املحيل لتحويلته الرياضية...؟
النسبية  نظريته  ويضع  أيضًا  ستنبثق  أنشتاين  عبقرية  كانت  هل 
ان  فهل  الالحق  الزمن  يف  واردًا  االحتامل  ذلك  كان  واذا  اخلاصة؟ 
التطور العلمي الرسيع الذي إستند عىل تلك النظرية أساسًا النطالقته 

وتواصل حلقاته كان سيحدث كام هو عليه اآلن؟
من  البد  وحوهلا  أنشتاين...  لعبقرية  قرينة  الصدفة  تلك  وتبقى 
وقفة من رأي الدكتور حممد عبد الرمحن مرحبا يف هذا اخلصوص... 
فعند استعراضه لتطور نشوء النظرية النسبية ألنشتاين يف كتابه الذي 

أرشنا إليه يف املقدمة يذكر يف الصفحة 71منه ما يأيت:
ان  البرشي  للفكر  ُقدر  تركيبية  النسبية هي أعظم حماولة  )النظرية 
قائال...  يردف  ثم  الصدفة...  عىل  أساسها  يف  تقوم  اهنا  مع  يشهدها 
أنشتاين  دماغ  عنه  يتمخض  أن  عسى  بام  نقطع  ان  نستطيع  ال  فإننا 
ولكننا نمسك عن اإلسرتسال يف هذا التفسري الذي يعلق عىل الصدفة 
وتتداعى  ترتابط  فاحلوادث  اللغو  وهلذا  لنا  فام  ينبغي...  مما  أكرب  فيه 
ويأخذ بعضها برقاب بعض حتى يصعب التميز بني نصيبها ونصيب 
العبقري...( وعليه فإنني ال أختلف مع ما طرحه الدكتور مرحبا من 
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لإلمساك عن اإلسرتسال يف التفسري ألن ذلك جتاهاًل حلقائق التاريخ 
توقدها  عندما  العبقري  عبقرية  تنتقص  فال  عربه...  لتجاهل  ودعوة 
جهود  الصدفة  تلك  تنجب  عندما  أو  الصدف...  بنات  من  صدفة 
دؤوبة يف البحث العلمي واإلستقصاء عن حقائق املعرفة وحماوالت 
قد  العلمي  البحث  تواصل  يكن  مل  فلو  العلمية...  الظواهر  لتفسري 
التي  الصدفة  تلك  ولدت  ملا  ومضمونه  وشكله  تسلسله  يف  حصل 

احتضنتها عبقرية انشتاين ومتخضت عنها نظريته النسبية اخلاصة...



ألبطارية الكهربائية
اكتشفت صدفة... من وحي تشريح ضفدعة..! 
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الكهرباء... املحيط الذي يسبح فيه عاملنا اليوم... تولده مولدات 
أحيانًا...  الريح  أو  املياه  شالالت  أو  املاء  بخار  بقوة  تعمل  توربينية 
وينتقل التيار الكهربائي الذي تولده تلك املولدات بواسطة األسالك 
اىل مسافات طويلة ليخدم اإلنسان يف مزرعته ومصنعه وبيته ومرافئ 
البطارية  إكتشاف  جاء  الكهرباء  علم  تطور  خضم  ويف  مدينته... 
الكهربائية ومتكن اإلنسان من صنعها بأشكال وحجوم خمتلفة ليوسع 
مدى استخدام اإلنسان للكهرباء فاصبح املولد الكهربائي متنقاًل مع 
اإلنسان أنّى شاء إن يذهب أو يتجه وكيف أراد أن يتنقل... عىل قدميه 
أ يف سيارته أو طائرته يف أعايل اجلو أو يغوص يف أعامق البحار أو يقتحم 
للتطورات  وكان  الشاخمة  اجلبال  أعايل  أو  املقفرة  الصحاري  جوف 
التقنية التي حلقت بإستخدامات البطارية الكهربائية بأشكاهلا املختلفة 

أثرها الواضح يف حضارة اإلنسان املعارص.
إن أمهية اكتشاف البطارية الكهربائية يف تقديري ال تقل عن أمهية 
مضافة  ميزة  فهنالك  عليه...  تتميز  بل  الكهربائي...  املولد  اكتشاف 
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األخرى التي استطاع اإلنسان بواسطتها أن يسخر الكهرباء متى وأنّى 
عن  اإلعراب  يف  نسهب  أن  نريد  ال  وهنا  يشاء؟...  ما  وكيف  شاء 
فام  الكهربائية...  البطارية  استخدام  مجلة  يف  تلك  االستفهام  أدوات 

هيمنا هو كيف توصل اإلنسان إىل اكتشاف تلك البطارية؟
االكتشاف... وكيف؟ وأرى من  الصدفة يف ذلك  وهل أسهمت 
املمتع واملفيد للقارئ ان نستعرض قصة اكتشاف الكهرباء او فصوالً 
الذي  العامل  وذلك  الضفدعة  تلك  عىل  نتعرف  لكي  القصة  تلك  من 
يديه  بني  ميتة  وهي  سلوكها  انتباهه  لفت  وكيف  بترشحيها  يقوم  كان 

وكيف أوحى ذلك السلوك لعامل آخر فتمكن من صنع البطارية؟
اكتشف  وكيف  متى  ونتسائل  األول...  فصلها  من  القصة  فلنبدأ 
الكهرباء  اكتشف  من  أول  البابليون  كان  هل  الكهرباء...؟  اإلنسان 
بصنعهم أول خلية كهربائية؟   أم اليونانيون أول من اكتشف الظاهرة 

الكهربائية؟
من املعلومات املثرية التي اكتشفت يف وثائق احلرضة البابلية تشري 
اىل صنع خلية  بالفضة وتوصلوا  املعادن  اكتشافهم  طريقة لطالء  اىل 
اخلاليا  حاليًا  به  تعمل  الذي  االسلوب  نفس  وفق  تعمل  كهربائية 
من  وغريمها  والنيكل  والفضة  بالذهب  املعادن  لطالء  الكهربائية 

الفلزات... فام هو شكل هذه اخللية البابلية؟
مفتوحة  النحاس  من  اسطوانة  داخلها  يف  اخلزف...  من  جرة 
الطرفني... يف داخلها عمود من احلديد... يف داخل اجلرة مادة اخلل 
ونرتات الفضة... هذه مقومات اخللية التي اكتشفها اإلنسان املعارص 
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واملوجبة ويطيل عمود احلديد بالفضة بفعل عملية التحلل الكهربائي 
من  )بابيل(  متكن  لو  ماذا  نتسائل  وهنا  اخللية...  داخل  حتدث  التي 
البابليني من التوصل اىل صنع مصباح كهربائي وربطه عىل طريف عمود 
اخرى  جهة  من  اجلرة  تلك  يف  النحاس  وإسطوانة  جهة  من  احلديد 
يف  ليشع  ضوءه...  نور  ويبعث  املصباح  سلك  يتوهج  سوف  فعندئذ 

السامء البابلية...
بالواو  الالم  اقرتان  لكن  سنة...  اآلف  مخسة  قبل  ذلك  حدث  لو 
اكتشاف  دون  اإلقرتان  هذا  وحيول  اآلن  عليه  هو  كام  عاملنا  جعل 
من  القصة  لتبدأ  سنة   2000 قبل  اليونانيون  زمن  حتى  الكهرباء 

جديد... فلنتصفح بعض صفحاهتا...
قطعا  اليابسة  اىل  البحر  مياه  قذفت  وعندما  عام   2600 قبل 
متناثرة من مادة صفراء اسامها العرب بالكهرمان واسامها اليونانيون 
باأللكرتون وعرفت فيام بعد بمعدن )األمرب( وهو من املعادن النادرة 
ذات األصل العضوي يتكون من افرازات بعض الكائنات البحرية... 
يف ذلك الزمان الغابر التقط رجل احلكمة اليوناين )ثاليسيوس( قطعة 
من ذلك املعدن ودرسه وحقق أول وأهم إكتشاف يف عامل الكهرباء... 
إليها  تنجذب  تدلك  الكهرب عندما  مادة  أن  )ثاليسيوس(  لقد وجد 
قطع من القش أو الريش... إنه شئ مثري يف ذلك الوقت فاستوقفت 
ثاليسوس هذه الظاهرة ليتأملها ويوثقها لتكون منبعًا ملنهل جديد من 

مناهل العلم إسمه )الكهرباء(...
قطعة  خواص  عىل  تأثريها  االكتشاف  ذلك  حدث  هل  لكن 
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أثناء عملية الدلك فالحظ  املتناثر بالقرب من تلك القطع  من القش 
ثاليسيوس ان ذلك القش قد اجته نحو قطعة الكهرب التي كان يدلكها 

لكي ينظفها...
أو ربام ليستمتع بلمعاهنا... وحدث ما حدث...!

إن أغلب الظن يوحي بأن الصدفة كان هلا حضور مع ثاليسيوس 
وقطعة الكهرب التي التقطها وال نريد ان نمنح الصدفة شهادة تستند 
عىل أغلب الظن ومل نتأكد بأهنا قد سعت إليه... ولكن مهام يكن من 
أمر فقد خلد التاريخ ثاليسيوس فكان رائدًا من رواد علم  الكهرباء 
طويلة  فرتة  راقدة  اكتشفها  التي  الكهرب  خواص  مالحظته   وبقيت 
ذلك  اىل  يضاف  ان  دون  عام  الف  اىل  امتدت  العلم  سجل  يف  جدًا 
املثري اكتشاف مثري مهم اخر حتى جاء العام 1600 وهو  االكتشاف 
العام الذي وضع فيه وليم كلربت الفيزياوي االنكليزي كتابه الشهري 
والذي اسامه )حول املغناطيس( والذي احتوى عىل معلومات ومفاهيم 
فيه  املغناطيسية والكهربائية... وأهم ما ورد  واكتشافات جديدة عن 
عن الكهربائية... انه يمكن توليدها من بعض األشياء غري الكهرب 
دقائق وكذلك  ملدة  احلرير  بقطعة من  الزجاج  مثل دعك قضيب من 
مشط الراس حيث يبدو ساخًا وجيذب قطع صغرية من الورق... لقد 
والفرق  والكهربائية  املغناطيسية  القوى  كتابه  يف  كلربت  وليم  ناقش 
املغناطييس حول أي سلك  بينهام وأهم ما ورد فيه هو وجود املجال 

كهربائي...
انطلقت  واملغناطيسية  الكهربائية  عن  كلربت  وليم  كتاب  بعد 
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العام ال يف  وتم  الكهرباء  علم  يف  والتطور  التقدم  مسرية  ارسع  بصورة 

الذي  اإلحتكاك  مبدأ  عىل  باإلعتامد  كهرب  مولد  أول  صنع   1662
أشار إليه وليم كلربت...

فرانسيس  استطاع   1709 العام  ففي  املسرية...  وإستمرت 
هوكسبي من صنع أول مصباح كهربائي... ويف العام 1729 حدث 
االنكليزي ستيفن  إكتشف  الكهرباء...حيث  تطور مهم جدًا يف عامل 
كري إن بعض املواد موصلة بصورة جيدة للكهربائية كام إن البعض 
االخر رديئة التوصيل ... وهنا فتحت بابَا جديدَا يف عامل الكهرباء وهي 
باب التوصيل أي نقل الكربائية من جهاز توليد )املولد الكهربائي( اىل 

حيث مطلوب استخدامها..
بينهم  من  وكان  الكهرباء..  دراسة  يف  العلامء  إهتامم  استمر  لقد 
واضعًا  الكهرباء  جمال  يف  طويلة  ملدة  عمل  الذي  فرانكلني  بنجامني 
نظريات عدة يف تفسري ماهية الكهرباء وتوصل اىل استنتاج مهم وهو 
ان اإلضاءة عبارة عن تفريغ ضخم للكهربائية وإنه باملستطاع توجيه 

الشحنة الكهربائية بأي إجتاه مطلوب...
لتطوير  وسعيهم  العلامء  جهود  تراقب  كانت  الصدفة  إن  يبدو 
الكهرباء لذا قررت أن تسهم هي أيضًا يف تلك اإلنجازات... وكان 
حضورها معهم العام 1780 حضورًا ظريفًا ومثريًا ترتب عليه انجازًا 

علميًا وعمليًا كبريًا استمر عطاءه اىل يومنا هذا..
كان  الذي   كلفاين(  )لوجيي  اإليطايل  العامل  الصدفة  اختارت  لقد 
يرشح ضفدعة لغرض دراستها حيث علق سيقاهنا بوساطة عقافات 
)كالليب( من النحاس وعندما ملس عصب من ساق الضفدعة امليتة 
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الساق امليتة قد اهتزت... ماذا حدث؟ تسائل كلفاين الذي ختلد اسمه 
الحقًا يف عامل الكهرباء حيث اطلق اسمه عىل اسم جهاز قياس التيار 

الكهربائي الذي يسمى )كلفانوميرت(...
مل يستطع كلفاين أن يقدم تفسريًا ملا حدث للضفدعة... وتناولت 
األخبار مالحظته تلك... وأطلع عليها عامل آخر هو )السندور فولتا( 
بأن  واستنتج  املالحظة  تلك  لديه  وتأكدت  كلفاين  جتربة  إعادة  وقرر 
باملعدنني  تلك الظاهرة ال عالقة هلا بساق الضفدعة ولكن هلا عالقة 
املوصل  العصري  المسا  اللذين  واحلديد(  )النحاس  املختلفني 
وضع  نظريته  يربهن  ولكي  حدث...!  ما  وحدث  للضفدعة... 
كومتني من معدن النحاس واخلارصني يفصل بينهام قامش مشبع بامء 
مالح وعندما ملس الكومتني بوقت واحد شعر بصدمة كهربائية حادة  
وعندما وصل طريف الكومتني ببعضها حدث رشارة... وبذلك حقق 
)فولتا( الذي خلد اسمه يف عامل الكهرباء أيضًا وأطلق اسمه عىل وحدة 
قياس اجلهد الكهربائي )فولت( اكتشافًا مهاًم يف عامل الكهرباء وحقق 
استخدام  دون  كهربائيًا  تيار  بذلك  مولدًا  كهربائية  بطارية  أول  صنع 

املولد الكهربائي...
بعد ذلك تسارعت املسرية يف تعجيلها وبرز العامل )اندري أمبري( 
اول  يصنع  ان  استطاع  الذي   1883 العام  يف  اديسون(  )توماس  ثم 
يف  للكهربائية  مصدرًا  )البطارية(  استخدم  أن  بعد  كهربائي  مصباح 
من  يقصد(  )أو  يدرك  أن  دون  اديسون  واستطاع  الشهرية...  جتربته 
التطويرات إلستخدام  أنبوب الكرتوين وتوالت بعد ذلك  صنع أول 
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الكهرباء والتقدم يف أساليب توليده ونقله وتوظيفه يف خدمة اإلنسان.ال

لنعد اىل الضفدعة ونتوقف مع جتربة كلفاين:
دراسة يف علم األحياء... ال عالقة هلا بالكهرباء

عامل يتفحص ضفدعة... لكوهنا مادة بحثه ودراسته
عضله ميته حتركت... ظاهرة أدهشت ذلك العامل

سمع )فولت( بتجربة )كلفاين( فأعادها ليتأكد
أول  صنع  يف  ونجح  الظاهرة  لتلك  تفسري  إجياد  من  فولت  متكن 
أن  سبق  البابلية  )اخللية(  البطارية  ألن  احلديث  التاريخ  يف  بطارية 
اكتشفت قبل اربعة اآلف سنة ولكن غبار الزمن قد حجب اكتشافها 
عن اإلنسان لينطلق من فكرهتا يف صنع البطارية احلديثة ويف زمن قبل 
زمن )فولت( الذي متكن من صنعها من وحي ترشيح )كليفاين( لتلك 

الضفدعة.
فشكرًا لتلك )الضفدعة(... بل شكرًا لتلك )الصدفة( التي مجعت 
بني عامل اسمه )كليفاين( وضفدعة مل نعرف اسمها، وسكني من احلديد 
)فولت(  اسمه  آخر  عاملًا  هبم  وأحلقت  النحاس  من  )هوك(  وعقافة 
فصنعوا لنا بطارية كهربائية... تعمل بوساطتها اآلن سيارتنا ومصباحًا 

نحمله يف أيدينًا ونحن يف طريق مظلم...
وبوساطتها نستطيع ان ننقل التيار الكهربائي إىل أي مكان نريد... 
الصدفة  ختلد  وقد  احلضارة...  لتستمر  العلم...  مسرية  ولتستمر 

أخرى يف سجالهتا...
ضفدعة أخرى أو عامل آخر.... يف اكتشاف آخر! ويستمر تساؤلنا 

عن رس البطارية البابلية...؟



ألطين والنار
جمعتهما الصدفة في الفخار!
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يف عمق إمتداد التاريخ تنكمش مساحة تفاصيل األحداث املدونة 
يف سجالته التي توارثناها... وليس ذلك بمستغرب فوسائل التدوين 
وأساليبه قد تطورت مع تطور حضارات اإلنسان، وقد أدى إنعدام أو 
بدائية تلك الوسائل اىل فقدان نقل الكثري من تفاصيل حضارة اإلنسان 
القديمة مقارنة بام هو معروف وموثق لدينا عن حضارته يف العصور 
الوسطى واحلديثة عن اسامء وهويات من كانوا وراء السامت البارزة 
الذي  واط  جيمس  اسم  التاريخ  سجالت  دّونت  لقد  فمثاًل  هلا... 
اكتشف املصباح الكهربائي كذلك اسم يوري كاكارين الرويس كأول 
أنسان انطلق اىل الفضاء يف العرص احلديث ودار حول الكرة األرضية 
يف مركبة فضائية وهو توثيق لعرص الفضاء الذي متيز به العرص احلديث 
مل  ولكن  اخرى...  سامت  من  به  متيز  ملا  اضافة  اإلنسان  حضارة  من 
تدون لنا سجالت التاريخ تلك اسم أول من اكتشف طريقة إلشعال 
ابتكارات واكتشافات  النار، وهو اكتشاف أو إنجاز اليقل أمهية عن 

كبرية حققها اإلنسان يف جممل مسريته احلضارية.
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ال من  يعدان  اللذان  النار(  )مثقاب  أو  النار(  )منشار  اكتشاف  إن 

تقنية  انعطافة  اعتبارمها  يمكن  احلضارات  قبل  ما  إنسان  إبتكارات 
مهمة وأساسية يف حياة اإلنسان يف تلك العصور وتعكس رقيه العلمي 
وتعرب عن قدراته يف استثامر الطبيعة وتؤكد متيزه عىل سائر خملوقات اهلل 
اىل ظارهة  االبتكارين تستند  ان فكرة عمل هذين  سبحانه وتعاىل... 
توليد احلرارة عن اإلحتكاك وتعمل احلرارة املتولدة عىل إشعال املواد 
من  قطعتني  من  يتكون  النار  فمنشار  اليابسة...  األوراق  مثل  اجلافة 
اخلشب احدامها مسننة متر فوق أسناهنا جميئًا وذهابًا قطعة أخرى من 
مثقاب  أما  القطعتني...  احتكاك  عن  احلرارة  تتولد  وبذلك  اخلشب 
فيه  متر  ثقب  وسطها  يف  حفر  اخلشب  من  قطعتني  من  فيتكون  النار 
قطعة خشبية أخرى ويتم اإلحتكاك بينهام عندما تدور القطعة اخلشبية 
يف الثقب... فكرتان علميتان وعمليتان يف آن واحد، يمكن إعتبارمها 
السطر األول الذي خطه اإلنسان يف سجل إبتكارته التقنية... ولكن 
أو  إليه  نشري  أو  انجازاته  نخلد  كي  ابتكارمها  وراء  كان  من  نعلم  ال 
إليهم بالعرفان والتقدير كام يشار إىل رواد النهضه العلمية والتقنية ممن 

خلدوا يف سجل تاريخ اإلنسان.
هبذه املقدمة أردت أن أبرر عدم وجود أسامء يف رواية قصة إكتشاف 
القصة قديمة وتعود إىل زمن حضارات اإلنسان  للفخار...  اإلنسان 
األوىل... وبتعبري أدق اىل عصور ما قبل التاريخ... لقد كانت )النار( 
وسيلة  يبتكر  أن  استطاع  وعندما  العرص  ذلك  يف  اإلنسان  هاجس 
حوهلا...  فالتف  ذلك...  يف  حققه  الذي  النجاح  شده  إليقادها... 
وكم متنينا أن ينقل لنا التاريخ وصفًا الحتفاء إنسان ذلك العرص بذاك 
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احلديث ويروي لنا ظروف حدوثه... ولن التاريخ اقترص وصفه عىل ال

مشهد من تلك املشاهد.
انجازاته  باكورة  )النار(،  محاية  العرص  ذلك  إنسان  أراد  لقد 
وتطفئ  ألسنتها  وتشتت  الريح  هبا  تعصف  أن  من  احلضارية. 
األحجار  من  بناه  دائري  بسور  موقدها  حييط  بأن  ففكر  جذوهتا... 
والصخور ليقيها رشور الرياح... ففعل... ولكنه واجه ارصار الرياح 
عىل مهامجة النار، ومل تكرس شوكتها تلك القطع الصخرية التي رتبها 
النار...  يف  وتعبث  الريح  منها  تنفذ  ثغرات  هناك  زالت  فام  حوهلا 
وهكذا استمر رصاع اإلنسان مع الريح وأخذ خيطط هلزيمتها فاهتدى 
اىل وسيلة )متى؟ ومن هو؟( حيصن هبا سور النار الذي رصفه بالقطع 
الصخرية ويقطع الطريق أمام الريح كي ال خترتق ذلك السور من أية 
ثغرة فيه... فاهتدى اىل خلط الرتاب واإلطيان باملاء ليعمل منها عجينة 
يغلق هبا تلك املنافذ والفتحات. ونجح يف ذلك ومل تعد الريح قادرة 
عىل اخرتاق ذلك السور أو احلصن الذي حصن فيه اإلنسان )النار( 
الريح  عىل  بنرصه  فشمخ  املثل...  يقول  كام  ادراجها  الريح  وعادت 
اليه...  عواطفها  وهتدي  ترتاقص  وهي  وألسنتها  النار  اىل  ينظر  وهو 
له  تنضج  الليل... وطاهية  به ظالم  ونورًا يضئ  الشتاء  برد  يقيه  دفئًا 
تقرتب  أن  قبل  املفرتسة  باحليوانات  اهلزيمة  يلحق  وشبحًا  الطعام... 

منه... وأشياء أخرى من فيض عواطفها نحوه...
يقيض  منه  جزءًا  وأصبحت  تلك،  )بناره(  اإلنسان  متسك  لقد 
معظم أوقاته يتأمل فيها... حاله كحال من شدته احلبيبة فسلبت منه 
كل هوى سوى هوى الوصل واحلب( ويف احدى تأمالته هلا وعندما 
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ال متانته،  عىل  يطمئن  كي  هلا  بناه  الذي  وحسنها  سورها  يتفحص  كان 

الحظ أن الطني الذي عاجله باملاء وصنع منه عجينة يغلق هبا ثغرات 
ذلك السور ويقوي رصف أحجاره وصخوره قد تغري لونه وتغريت 
صالبته وأصبح قوامه كالصخر بعد أن كان لينًا يف عريكته وكان ذلك 
تارخيًا )ألول قطعة فخار( صنعها اإلنسان دون أن يقصد صنعها، فقد 

صنعتها له )الصدفة( بعد أن مجعت بينه وبني النار والطني...
مع  اإلنسان  سلكها  طويلة  ملسرية  بداية  احلدث  ذلك  اصبح  لقد 
الفخار واخلزف عرب العصور املتعاقبة وحتى يومنها هذا... ومل يرتدد 
أن  من  الطني،  ذلك  النار  فخرت  كيف  إلدراكه  األوىل  اللحظة  منذ 
يستثمره ويتعامل معه ليطور به اسلوب حياته ونمط معيشته... فبادر 
وكذلك  اليومية...  إلستخداماته  البسيطة  الفخارية  األواين  صنع  اىل 
املواد  من  تشكيالت  صنع  واىل  لنسائه...  زينة  احليل  من  قطع  صنع 
التواصل بني  للتعبري عن هواجسه وفنونه. واستمر تدفق  واألشكال 
اإلنسان واللنار والطني لصنع الفخار.. فاستخدمه ألغراض وأشكال 
خمتلفة تطورت مع تطور قدراته وهو ما نقله لنا التاريخ عرب سجالته 
العصور  يف  االستخدامات  تلك  فنون  من  لنامذج  وآثار  وثائق  من 
الفخار  صناعة  نشأت  وهكذا  اإلنسان  حلضارات  املتعاقبة  املختلفة 
واألمم  الشعوب  بعض  فيها  وابدعت  اإلنسان  صناعات  كأحدى 
الفخار  الذين برعوا يف صناعة واستخدام  السومريني والبابليني  مثل 
الذين  الفخارية للكتابة. وكذلك الصينيني  وخاصة يف صنع األلواح 
بأسمهم  واخلزف  الفخار  أنواع  أشهر  وعرف  الصناعة  هذه  امتهنوا 
صناعة  وتطورت  امليالد...  قبل  قرون  ثالثة  منذ  الصيني(  )اخلزف 
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الفخار أو اخلزف أو السرياميك حتى أصبحت اليوم من الصناعات ال

زهرية  بني  ترتاوح  اإلستخدام  واسعة  مديات  وذات  واملهمة  احلديثة 
ترتاد  التي  املركبات  أجزاء  من  وحيوي  مهم  جزء  اىل  مجيلة  صغرية 

الفضاء.
وهكذا صنعت الصدفة الفخار بعد ان مجعت بني الطني والنار.



خاصية التوصيل الفائق
للتيار الكهربائي كيف اكتشفتها الصدفة
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ملؤلفته  جمهول(  )بناء  بعنوان  عامًا  ثالثني  حوايل  قبل  كتاب  صدر 
املؤلفة،  فيه  حاولت  والذي  بقراءته،  واستمتعت  ستامبلر(.  )أيرون 
وباسلوب شيق ومنسق، استعراض جهود العلامء وسعيهم يف البحث 
توصلوا  وما  متعاقبة،  زمنية  مراحل  عرب  نجاحات  من  حققوه  وما 
والعنارص  املواد  وخصائص  طبيعة  حول  خمتلفة  اكتشافات  من  اليه 
كانت  وكيف  اإلنسان...  خدمة  يف  اخلصائص  تلك  وظفوا  وكيف 
تلك الدراسات واإلكتشافات حلقات متسلسلة ما أن أحاطت، تلك 
احللقات، هبدفها أو اقرتبت منه حتى رأينا فتحًا جديدًا يف عامل املعرفة 
قد شق طريقه، ثم أصبحت املواصلة واملتابعة يف االجتاه اجلديد تتسارع 
سعيًا وراء اكتشافات جديدة... ونجاحات جديدة... وهكذا تفرعت 
وتشابكت العلوم وروافد املعرفة حتى أصبحت نسيجًا ال يمكن فصل 
عىل سدهتا كوهنا متالمحة يف اجلذور واألغصان... هذا ما أبرزه ذلك 
الكتاب... سعي متواصل ودؤوب... مالحقة بالبحث واالستقصاء 
يفرزها  أية مالحظة شاردة  أو  العلمي  العمل  به  لكل هاجس يوحي 
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ال إليها  التي  توصل  املعرفة  ألوان  من  لون  لكل  تعميق  أو  العمل  ذلك 

اإلنسان...
لقد وجدت نفيس أمام كل ذلك جميبًا عن سؤال خطر يف بايل بأن 
يتنازل  تلغي من قاموسه، ولكنه ال  بالقناعة كي  األنسان قد يضحي 
هكذا  العلمي...  قاموسه  مفردات  من  بارزة  كمفردة  )السعي(  عن 

أقنعني تأريخ اإلنسان، املدونة وقائعه يف سجالته العلمية.
يف  وتدون  وتستقيص  وجترب  وتدرس  تبحث  العلامء  من  مجهرة 
وتستقيص  وجترب  وتدرس  تبحث  أخرى  ومجهرة  الكهرباء،  عامل 
بارتفاع  سبائكها  أو  الفلزات  تتأثر  كيف  املادة...  عامل  وتستكشف 
تطور  أو  تغري  من  ذلك  عىل  يرتتب  الذي  ما  احلرارة؟  درجات 
جديدة  تكتسب خواص  أم  مثاًل...  تزداد صالبتها  خلواصها؟.. هل 
مسرية  تقدم  جوانب  من  جانب  يف  العلامء  يشغل  ما  ذلك  كان  هلا... 

العلم يف دراسة املادة وخواصها...
إرتفاع  عند  أكرب  برسعة  تتحرك  املادة  ذرات  بأن  العلامء  يدرك 
ما  درجات حرارهتا ويرتتب عىل لك حصول تغري يف صفاهتا ولكن 
من  املادة؟..  حرارة  درجة  كبرية  بصورة  انخفضت  لو  يرتتب  الذي 
اثر  حول  جديدة  ودراسات  بحوث  يف  العلامء  انطلق  السؤال  هذا 
اإلنخفاض الكبري لدرجات احلرارة عىل خواص املادة... وقد حدث 
العام  يف   Kammeoligh Onnes العامل  كان  عندما  الكبري  الفتح 
1911 جيري جتاربه عىل الزئبق ليدرس خواصه يف الدرجات احلرارية 
حرارية  درجة  حتت  يكون  عندما  الزئبق  أن  فالحظ  جدًا،  املنخفضة 
الكهربائية  مقاومته  فإن  الصفر(  حتت  مئوية  )درجة   269 منخفضة 
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اخلاصية ال تلك  ان  املعروف  فمن  ومثري  غريب  اكتشاف  إنه  ختتفي!! 

فقد  لذلك  وتبعًا  أخرى  اىل  مادة  من  ختتلف  الكهربائي(  )التوصيل 
كالنحاس واألملنيوم  الكهربائي  للتيار  اىل مواد مؤصلة  املواد  قسمت 
للتيار  )عازلة(  التوصيل  رديئة  ومواد  األخرى،  الفلزات  من  وكثري 
وعليه  املختلفة.  وأنواعه  والبالستك  األطيان  معادن  مثل  الكهربائي 
التيار  نقل  منها  الغرض  أسالك  لصناعة  الفلزات  بعض  اختريت 
الكهربائي وبجهد أعىل من جهد مقاومة السلك، ومن ثم يمر اجلهد 
الفائض للتيار عرب السلك إلستخدامه يف اإلنارة أو تشغيل األجهزة 

أو أية استخدامات أخرى مطلوبة...
وبذلك ما حتقق أن ما اكتشفه العامل onnes ليس مرتبطًا بالزئبق 
سيكون  ذلك  فإن  أخرى...  ومواد  عنارص  أيضًا  يشمل  وإنام  وحده 

الفتح األكرب يف عامل الكهرباء...
يتعلق  بام  خواصها  ونستكشف  أخرى  وعنارص  مواد  لنتفحص 
مستويات  اىل  احلرارة  درجة  نتفحص  عندما  للكهربائية  بمقاومتها 
واطئة جدًا... هكذا تنادي علامء الكهرباء... وفعاًل حتقق هلم ما أرادوا 
واخلارصني  والقصدير  األملنيوم  مثل  العنارص  بعض  أن  فاكتشفوا 
والفناديوم واليورانيوم واملولبدنيوم والزكونيوم تنعدم مقاومتها للتيار 
جدًا...  واطئة  مستويات  اىل  احلرارة  درجة  انخفاض  عند  الكهربائي 
وعليه حتقق االكتشاف الكبري الذي وصفه العلامء يف حينه بانه اكتشاف 
أن  ويمكنه  الكهرباء  عامل  يف  مذهلة  مستقبلية  آفاق  يفتح  ألنه  العرص 
الطاقة  عىل  واملعتمدة  السائدة  التقنيات  يف  جذريًا  تطورًا  حيدث 
اىل  أن يشري  التقنيات وهل يمكن ألحد  تلك  اكثر  الكهربائية... وما 
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ال شئ يف حياتنا املعارصة ال يعتمد عليه الكهرباء إعتامدًا مبارشًا أو غري 

مبارش...
مقاومه  وجود  عدم  يعني  الكهربائي  للتيار  الفائق  التوصيل  إن 
كهربائية يف سلك التوصيل ويعني أن رسيان التيار الكهربائي يستمر 
عىل  للتغلب  تغذيته  استمرار  اىل  احلاجة  دون  التوصيل  سلك  يف 
مقاومة السلك وهذا يعني تغري يف حجوم األجهزة الكهربائية بسبب 
فمثاًل  التغذية...  مصادر  وقدرات  الكهربائية  الدوائر  يف  اإلختزال 
عدة  مساحته  الكرتوين  عقل  صنع  يف  املختربية  الدراسات  نجحت 
انجات مربعة تدخل يف تركيبة مواد ذات توصيل فائق يقوم مقام عقل 
الكرتوين بمساحة جدار غرفة كبرية تدخل يف صناعته مواد ذا توصيل 

عادي للتيار الكهربائي...
لنتصور مثاًل آخر، لو حتقق استخدام مواد ذات التوصيل الفائق يف 
نقل الطاقة الكهربائية هل سنحتاج اىل اسالك متتد وتتشابك يف املدن 
إليصال الكهرباء اىل مرافئ استخدامها يف البيوت والعامرات واملعامل 
كام هو عليه اآلن... بل أن كل مرفأ يمكن أن يعتمد عىل مواد صغرية 
اليوجد  سوف  ألنه  الكهربائية  للطاقة  الكاملة  احتياجاته  يلبي  جدًا 
جهد كهربائي ضائع عىل امتداد األسالك اخلارجية أوالداخلية ضمن 
تصميم اجلهاز الكهربائي وبذالك سوف يتحقق أختزال كبري جـدا يف 
انتاج الطاقة الكهربائية واختزال كبري يف كلفة الكهرباء وما يرتتب عىل 

ذلك من آثار عىل جوانب كبرية يف حياتنا املعارصة.
وهل  احلالية  بقيمته  احلجري  الفحم  أو  النفط  سيحتفظ  هل 
سيستمر العامل بأزمة أو أزمات للطاقة... هل ستحرم بعض الشعوب 
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نورًا أو وسيلة من وسائل رفاهيتها كام هي ال بالكهرباء  من اإلستمتاع 

املحطات  بناء  أو  النفط  قائمة  دفع  عىل  قدرهتا  لعدم  اآلن  حمرومة 
التغلب عىل  انتاجها مبددًا يف  الكبرية والتي يذهب معظم  الكهربائية 
الفروقات  تلك  كل  حساب  املمكن  من  التوزيع...  اسالك  مقاومة 
العالقة  ينظم  الذي  أوم  قانون  استخدام  عند  وذلك  بسيطة  بطريقة 
بني التيار الكهربائي واجلهد واملقاومة... فإذا كانت املقاومة معدومة 
بداية  هو  هذا  هناية...  ماال  اىل  تستمر  سوف  التيار  شدة  فإن  )صفر( 
تطويره  عىل  العلامء  ويعمل  صدفة  حتقق  الذي  العظيم  العلمي  الفتح 
ذلك  دون  املشاكل حتول  بعض  هناك  أن  اال  تطبيقه  اتساع  وبام حيقق 
ومن أمهها كيف يمكن عمليًا صنع ثالجة حتقق اإلنخفاض املطلوب 

لدرجة احلرارة كي تفقد املادة مقاومتها الكهربائية...
أهنم  ام  ذلك  اىل  هتدهيم  أخرى  لصدفة  العلامء  سيحتاج  هل 
إجياد حلول هلذه  األمر وتتمكن بحوثهم ودراستهم من  سيتداركون 
املشكلة أو املشاكل األخرى التي تعرتض التطبيق العميل هلذه الظاهرة 

والذي يقدر العلامء سنوات أو ربام عقود من الزمن لتحقيقها...
باقيًا كمفردة رئيسة يف قاموس اإلنسان فإن ذلك  وما دام السعُي 
ضامن لتحقيقه وربام تكون الصدفة عىل موعد آخر معه يف هذا الطريق 
ولكن تبقى القناعة مهذبة للنفس اإلنسانية ومهدئة لعنفواهنا وتصقلها 
والتنافس  التزاحم  من  روعها  وهيدأ  طامنينة  لتزداد  الرشاهة  من 
واملعرفة  العلم  وراء  أيضًا  السعي  ويبقى  اقراهنا...  مع  املحدود  غري 
فيه  وتتجىل  اإلنسان  هاجس  البرشية  خري  حيقق  بام  منها  واإلستفادة 

روعة اخلالق يف خملوقاته.



صدف مثيرة... 
في قصة اكتشاف طريقة الستخالص فلز األلمنيوم!
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األملنيوم عنرص من الفلزات يوجد يف الطبيعة بوفره لذلك يعد من 
وإنام  الطبيعة  يف  حر  يوجد  ال  وإذ  األرضية  للقرشة  املكونة  العنارص 
يراد  عندما  خاماته  معاجلة  يتطلب  لذلك  أخرى  عنارص  مع  متحدًا 

فصله.
والنحاس  احلديد  انصف  كام  التاريخ  ينصفه  مل  العنرص  هذا 
واليورانيوم وحتى )احلجارة( فجعل من أسامئها مسميات اإلنسان منذ 
فجر التاريخ وحتى اآلن... فكان العرصاحلجري )القديم واجلديد(.... 
وعرص النحاس... ثم عرص الربونز )عنوانًا حلضارة وادي الرافدين( 
الطاقة  عرص  وهو  اليورانيوم  عرص  ثم  الفحم  وعرص  احلديد  وعرص 
الذرية الذي نعيشه... ولكن ماذا عن عرص األملنيوم..؟ وهو العنرص 
الصلب الذي ال يصدأ كام يصدأ احلديد وهو العنرص املطاوع... اخلفيف 
الوزن الرخيص الثمن... الوفري يف الطبيعة... كل هذه اخلصائص أدت 
لتطور تقنيات اإلنسان املعارص يف صنع الطائرات واملركبات الفضائية 
املعدات احلربية... فإن أول من توجه  واملعدات احلربية... وعىل ذكر 
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األملنيوم  لتعدين خامات  لبناء مصنع صغري  العام 1969  مرشوعًا يف 
التي تعرف )بالبوكسايت( وكانت طاقة املرشوع )2( طن يف السنة... 
فلامذا أغفل التاريخ هذا العنرص ومل يتخذه عنوانًا لعرص من عصوره... 
لقد وضعت نفسريًا لذلك... أعود إليه فيام بعد... ولكن لنبدأ الرحلة مع 
الصدفة أو الصدف التي اكتنفت رحلة تصنيع األملنيوم أو استخالصه 
كعنرص... وما وجه اإلثارة فيها... ولنبدأ من العام 1807 حني أعلن 
السرياميكية  املواد  أن  ديفي(  مهفري  )سري  املشهور  اإلنكليزي  العامل 
ربام حتتوي عىل فلز جديد ولكنه مل يستطيع فصله وحتضريه... وهكذا 
بقي تصور مهفري ديفي عالقًا بني احلقيقة واخليال العلمي حتى العام 
1825 حيث نحج العامل الدنامركي )اورستد( من حتضري فلز األملنيوم 
من تفاعالت كيمياوية بني مادة اآللومينا النقية )وهي أوكسيد األملنيوم( 
وكلوريد األملنيوم الآلمائي وملغم البوتاسيوم واستطاع بذلك احلصول 
عىل راسب لفلز األملنيوم بكمية قليلة جدًا ولكن األسلوب الذي اتبعه 
)ديفل(  الفرنيس  الباحث  طور   1854 العام  ويف  الثمن  باهض  كان 
الطريقة باستخدام مملغم الصوديوم بدال من البوتاسيوم ونجح يف إنتاج 
قطعة كبرية من فلز األملنيوم عرضها يف معرض باريس العام 1855 مما 
أثار دهشة الزوار... مادة براقة قوية... مطاوعة... ال تصدأ... وجلب 
ذلك اهتامم العلامء والصناعيني واملخرتعني من خمتلف الدول يف التوجه 
ملشاريع صناعية إلنتاج هذا الفلز اجلديد )األملنيوم( ووضعت الربامج 
وأجريت التجارب وقد حصل عىل براءات اخرتاع ولكن نتائج كل تلك 
اجلهود كانت غري جمدية ألن الطرق املقرتحة كانت بطيئة وغري عملية 
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بأروقة املختربات وقاعات التصنيع... وأستمر ملدة أكثر من عقدين من 
الزمن... حتى  تبدد يف العام 1885 عىل يد اثنني من الشباب توصاًل 
)دون أن يعلم احدهم باآلخر( اىل طريقة رخيصة وعملية إلستخالص 
فلز األمنيوم من مادة اآللومينا هي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا... 
فمن مها؟ وما هي الصدف التي اكتنفت مسريهتام.. والتي وصفت باهنا 

اغرب من اخليال...!
يف  أوهايو  منطقة  من  صغرية  مدينة  يف  هال(  )مارتن  اسمه  شاب 
كلية  من  حديثًا  خترج  عامًا   22 وعمره  األمريكية  املتحدة  الواليات 
جدًا  ورخيصة  عملية  طريقة  اىل  توصل  خشبية  سقيفة  ويف  أوبريل 
بمعداهتا  املجهزة  املختربات  عنه  عجزت  الذي  األملنيوم  فلز  إلنتاج 
ومجهرة الباحثني الذين عملوا فيها... وقد فكر )هال( أن أفضل طريقة 
لفصل األملنيوم عن األوكسجني يف مركب األلومينا هي طريقة الفصل 
الكهربائي ويف السقيفة اخلشبية بجانب مسكن )هال( أعد العدة لصنع 
فرن الكهربائي... وقد حقق صنع الفرن الكهربائي وبدأ جيرب ووضع 
مادة األلومينا وأدار مفتاح تشغيل الفرن... فلم حيدث شيئًا ألوكسيد 
فلم حيدث شيئًا...  أيامًا...  انتظر  اإلنصهار...  يرفض  أنه  األملنيوم... 
ما هو اخلطأ؟ هاجس شغل تفكري )هال( لعدة أيام... ووجد احلل بأن 
يستخدم األلومينا املذابة... بدالً من األلومينا يف حالتها الصلبة... ولكن 
كيف يمكن ان تذاب األلومينا... راجع كتب الكيمياء التي يف حوزته... 
فلم جيد ما يصبوا اليه... وأخريًا يف العام 1886 صادف  ان شاهد معدن 
)كريواليت( وقد جلب من جزيرة )كرين الند( وقرر ان يذيب قطعة منه 
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يف صهري الكريواليت... وهنا حتقق ما كان يصبو إليه )هال( فاستمر 
يف جتربته لفصل فلز األملنيوم بطريقة الفرن الكهربائي... وصنعت اخته 
التي كانت تساعده جفنة من الطني لغرض اجراء التجربة... وقام بامرار 
يتحقق  ومل  املذابة...  األلومينا  حتتوي  التي  اجلفنة  يف  الكهربائي  التيار 
شئ... البد من وجود خطأ آخر ودائاًم كان يردد )هال( أثناء جتربته... أنا 
متأكد بأنني عىل الطريق الصحيح... واستبدل اجلفنة الطينية بجفنة من 
الكاربون وكان ذلك يف الثالث والعرشين من شهر شباط العام 1886 
عندما أجرى جتربته يف اجلفنة اجلديدة... وانتظر حتى يربد الصهري يف 
اجلفنة. واستخدم مطرقة لكرس املادة الناجتة. فكانت املفاجئة.. لقد وجد 
التاريخ  تكونت...؟ وكان ذلك  قد  األملنيوم  فلز  داخلها قطعة من  يف 
ميالد صناعة فلز جديد... انه األملنيوم... الذي اصبح عنرصًا أساسيًا 
اىل  املنزلية  الطبخ  مستلزمات  صناعة  من  املعارصة...  الصناعات  يف 
صناعة املركبات الفضائية... ولكن التاريخ أغفله... ومل يمنحه وسام 
تسمية احد عصوره باسمه كام كان االمر مع احلديد والنحاس... وربام 
كان ذلك بتأثري الق الفتوحات العلمية والصناعية الكبرية التي شهدها 
عرص النهضة العلمية واكسبت الطاقة ومصادر احلصول عليها )الفحم 
والبرتول واليورانيوم( اهلوية احلضارية للقرن العرشين... ولكن عىل 
األملنيوم أحد مالمح حضارتنا احلديثة فوسائل  يبقى  الرغم من ذلك 
النقل اجلوي واستكشاف الفضاء ما كان هلا أن تتطور هبذا الشكل لوال 
مسامهة األملنيوم وخواصه يف ذلك لن أين الصدف املثرية يف ذلك...؟ 

لنتابع القصة... لنرى ما هو أغرب من اخليال؟
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جتاربه ويتعايش مع اخفاقاته ونجاحاته حتى توصل اىل طريقة جديدة 
وبمسالك تقنية من اخرتاعه والتي ارشنا اىل مالحمها يف الفقرة السابقة... 
كان يف الطرف اآلخر من املحيط األطليس... شاب آخر فرنيس وعمره 
22 عامًا أيضًا )بعمر هال نفسه( واسمه )بول هارولت( يبحث وجيري 
جتارب إلستخالص فلز األملنيوم من دون أن يعلم بام يقوم به )هال( 
وبصورة  )هال(  اليها  توصل  التي  نفسها  التقنية  املسالك  اىل  وتوصل 
متزامنة أعلن كل منهام اكتشافه وتقدما بطلبني منفصلني وبوقت واحد 
براءة اخرتاع طريقة إلستخالص فلز األملنيوم ودارت  للحصول عىل 
رحى معركة قانونية طويلة بينهام حول التمتع بامتيازات براءة االخرتاع 
مات  الصدف  غريب  ومن  بينهام...  األمر  تسوية  تم  األمر  هناية  ويف 
)هال( ومات )هارولت( يف عام وهو العامل 1914 بعدما ولدا يف عام 
واحد وهو العام 1863 وسلكا طريق العلم يف وقت واحد من مرحلة 
عامًا وعمال عىل حل معضلة  منهام 22  كان عمر كل  الشباب عندما 
حلها  اىل  واحد  وقت  يف  وتوصال  األملنيوم  استخالص  وهي  واحدة 
بمسالك تقنية واحدة وأعلنا اكتشفهام بيوم واحد؟... اهنا صدف مثرية 
العلم... وبقيت  تاريخ  ان جتتمع يف عاملني... ختلد اسميهام يف سجل 
طريقة )هالـ  هارولت( إلستخالص األملنيوم هكذا تكتب يف األدبيات 
العلمية من أكثر من قرن من الزمن وحلد اآلن.... ونستذكر معها تلك 
الصدف والسقيفة اخلشبية واإلمكانات البسيطة واجلد واإلجتهاد وما 

توصال إليه...



جائزة نوبل للكيمياء لعام 2000
وتحويل المواد البالستيكية العازلة للكهرباء الى مواد
موصلة.. كيف حققته الصدفة من خطأ في الوزن..؟
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استكامال لقصة اخرتاع طريقة إلستخالص فلز األملنيوم والصدف 
الغريبة التي اكتنفت مسرية العاملني )هال(و )هارلوت( والتي تعرضنا 
هلا يف فقرة سابقة من الكتاب... فان أول عمل قام به )هال( بعد نجاحه 
يف التوصل اىل طريقة عملية ورخيصة يف انتاج فلز األملنيوم... هو بناء 
مصنع إلنتاج األملنيوم... وهذا املصنع الذي أنشأ يف هناية القرن التاسع 
عرش شكل احلجر األساس ألكرب رشكة عاملية إلنتاج األملنيوم ال تزال 
تعمل حاليًا وهي رشكة )Alcoa( املعروفة... ومن الطريف يف األمر 
ان أول طلب عمل تسلمته الرشكة املذكورة كان لتصنيع 2000 ابريق 
هذه  موضوع  تقديم  اردت  االشارة  هذه  ومن  األملنيوم...  من  شاي 
مواد  استخدامه  يف  اإلنسان  عىل  مرت  طويلة  عصور  فبعد  الفقرة... 
اىل  شغوفًا  كان  املنزلية...  ادواته  صنع  يف  واحلديد  والربوز  النحاس 
احلياتية  ومتطلباته  املنزلية  أدواته  صناعة  يف  تدخل  جديدة  مادة  تقبل 
األخرى... لذلك كان اإلستخدام األول لألملنيوم بعد نجاح تصنيعه 
الثالث وطموحه يف  نابليون  توجهات  ذلك  من  استثنى  ما  اذا  منزليًا 
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مما انفقه من اموال عىل دعم مرشوع صناعي النتاج األملنيوم بطريقة 
غري الطريقة التي توصل اليها )هال وهارولت( والذي مل يكن جمديًا يف 
حتقيق تلك الطموحات... ألن املسلك التقني مل يكن عمليًا وذو كلفة 
انشاء مصنع )هال( ألنتاج  الثالث  نابليون  باهضة جدًا... ولو أدرك 

األملنيوم لربام كان أول استخدام لألملنيوم عسكريًا وليس منزليًا...
املادة  هذه  من  متنوعة  منتجات  وطرح  األملنيوم  صناعة  الق  ان 
يف  الصناعة  وهذه  اإلكتشاف  هذا  ولد  فقد  طويال...  يدم  مل  اجلديدة 
خضم نشاط قوي يف البحث العلمي وما ترتب عليه من تطور رسيع 
عديدة  وتقنية  علمية  ميادين  يف  متالحقة  اكتشافات  وحتقيق  للمعرفة 
البالستيكية  املواد  وصناعة  البلوليمرات  اكتشاف  بينها  من  وكان 
وملاذا  البالستك...؟  صناعة  تطورت  فكيف  اللدائن(..؟  )صناعة 
منحت جائزة نوبل للكيمياء العام 2000 لثالثة من العلامء إلنجازاهتم 

املتميزة يف تطوير هذه الصناعة...؟ وماهو دور الصدفة يف ذلك...؟
)باكيالند(  العامل  قبل  من   1908 العام  يف  البالستك  اكتشف 
والنيرتوجني  واهليدروجني  الكاربون  مثل  طبيعة  عنارص  باستخدامه 
يمكن  فريدة حيث  مواصفات وخصائص  ذات  كيميائية  مادة  لصنع 
الكيميائية  املواد  بقية  عن  بذلك  خمتلفة  وقطعها  وقولبتها  ترويضها 
فضال عن كوهنا رخيصة الثمن... وكان ذلك فتحًا علميًا كبريا وبزوغ 
يف  كبريًا  شأنًا  له  كان  الكيميائية  والصناعة  املواد  علم  يف  جديد  أفق 
ان  يمكن  التصور  من  ألوان شتى  املعارص  اإلنسان  اكتساب حضارة 

نتلمسها يف اية زاوية من زوايا عاملنا اليوم.
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من  التيني  مصطلح  وهو  )بالبوليمر(  بعد  فيام  عليها  اصطلح  ولكن 
أو  واحدة  ويعني  )مري(  والثاين  متعدد  ويعني  )بويل(  األول  مقطعني 
املتعددة وقد خضع  الوحدات  املعنى  جمموعة متكاملة وبذلك يكون 
اكتشاف )باكيالند( عىل صنع مقابض فرشاة األسنان حتى ظن معظم 
الناس ان هذه املادة ال تصلح اال لصناعة مقابض فرشاة األسنان وبعد 
املادة وتوصلوا يف  العلامء من حل اشكاليات تصنيع هذه  ذلك متكن 
العام 1938 اىل صناعة مادة )النايلون( من قبل )دي بونت( ومواد 
بالستيكية بأنواع اخرى وأفل افق مقابض فرشاة األسنان حتى اصبح 
اىل  وامتدت  العرص  صناعات  اوسع  من  البالستيكية  املواد  صناعة 
الفضائية والصواريخ وتطورت بشكل مذهل ومن  املركبات  صناعة 
اوجه تلك االستخدامات صناعة البالستك القوي ذو القابلية الفائقة 
لتحمل احلرارة العالية جدًا والذي حل حمل سبائك الفلزات يف صنع 
حاويات الوقود الصلب يف الصواريخ حيث كانت تصنع من احلديد 
املقاوم للصدأ الذي يصعب تشكيله للشكل املطلوب فضاًل عن وزنه 
الثقيل وقد ادى ذلك اىل تطورات مهمة يف جمال اتساع َمَدَيات صناعة 

الصواريخ.
لقد امتدت طموحات العلامء يف تطوير صناعة املواد البالستيكية... 
اىل تناول تغري اخلاصية البارزة هلذه املواد وهي عدم قدرهتا عىل توصيل 
التيار الكهربائي ومنشدين بذلك خلق استخدامات جديدة... بعد ان 
كانت املواد البالستيكية تستخدم لتغليف األسالك الكهربائية لقدرهتا 
عىل العزل الكهربائي... ذلك ان جزيئات البوليمر خاملة وال توجد 
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التعبري جلزيئات  ان صح  األلكرتوين   او اخلمول  اجلمود  تنشيط هذا 
الكهربائي وقد تم ذلك  للتيار  البالستيكية حتى تكون موصلة  املادة 
عىل يد ثالثة من العلامء املعارصين... وقد شاركتهم الصدفة انجازهم 

هذا الذي أستحقوا عليه جائزة نوبل للكيمياء للعام 2000.
طوكيو  معهد  يف  استاذا  يعمل  كاوا(  شريا  )هايديكي  ياباين  عامل 
استيلني( وهي  )بويل  تدعى  مادة  ابحاثه يف حتضري  للتكنولوجيا هتتم 
من املواد البالستيكية وترتكب من وحدتني )ايزومري( تعرفان بـ)سز 
بويل استلني( و )ترانز بويل استيلني( واستهدف بحثه التحكم بنسب 
هاتني الوحدتني يف مادة البويل استلني بحيث يمكن انتاج طيف واسع 
البالستيكية ذات خواص متعددة وكان يستخدم يف جتاربه  املواد  من 
بنسبة  الكيميائية  للتفاعالت  حمفز(  )عامل  حمفزة  مادة  الغرض  هلذا 
معينة ويف احدى جتاربه اضاف خطأ وزنًا من العامل املحفز يزيد بألف 
مرة من الوزن املفروض ألغراض تلك التجربة وقد ادى هذا اخلطأ 
اىل تكون مادة ذات ملعان فيض غطت سطح دورق التجربة... وكانت 
بظروفها  التجربة  وأعاد  املادة؟  هذه  فام  مدهشة...!!  النتيجة  هذه 
اجلديدة )بالوزن الذي فرضته الصدفة( ولكن بدرجة حرارية خمتلفة 
السوداء فام هي هذه  املادة  فتكونت مادة ذات ملعان نحايس بدال من 
املادة؟ تسائل مرة اخرى )شرياكاوا(... كان ذلك يف بداية السبعينات 
من القرن املايض.. وانشغلت هواجسه يف تفسري ما حدث واستمرت 
بان  له  تستكمل وعدها  مل  اهنا  ويبدو  الصدفة يف مالحقتها شرياكاوا 
متنحه جائزة نوبل للكيمياء... فرضبت له موعدًا مع عاملني آخرين مها 
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جامعة ينسلفانيا يف مادة بوليمرية ال عضوية هي بويل نرتيد الكربيت 
بحثهام..  نتائج  عن  حمارضة  إللقاء  طوكيو  يف  املوعد  ذلك  وكان 
فتعرف عليهام شرياكاوا وتبادال املعرفة املكتسبة من نتائج ابحاثهم يف 
البوليمرات وما توصل اليه )شرياكاوا( وبطريقة )الصدفة( من حتضري 
ليتفقوا  )الصدفة(  تركتهم  وهنا  الفلزي  اللمعان  ذو  استلني  البويل 
عىل املبارشة يف تطوير هذه النتائج لصنع البويل استلني املوصل للتيار 
الكهربائي واجريت سلسلة من التجارب متخضت بنجاح وألول مرة 
للتيار  موصلة  بالستيكية  مادة  صنع  عن  البوليمرات  علم  تاريخ  يف 
الكهربائي وكان هلذه املادة اجلديدة أن تفتح افاقا تطبيقية عديدة فهذه 
املادة يمكن اضائتها بدون ان تولد حرارة أو تستهلك تيار كهربائي... 
البحث  باإلهتامم  وتناولتها   1977 العام  يف  ابحاثهم  نتائج  ونرشوا 
جائزة   2000 العام  يف  بذلك  واستحقوا  لتطويرها  العلامء  خمتربات 
ولكن  منها  نصيب  للصدفة  يكن  ومل  بينهم  وقسمت  للكيمياء  نوبل 
نصيبها األكرب كان فرحتها الغامرة يف حقل تسليم )شرياكاوا( جائزة 
نوبل.. وقد سمعت مهس احدهم... لقد منحت الصدفة )شرياكاوا( 
اليه  الصدفة  تقدمت  هنا  أيضًا...  هبا  زميلية  وأكرمت  اجلائزة  هذه 
لتهمس يف اذنية... لقد منح )شرياكاوا( الصدفة فرصة لتخليد اسامها 
مرة اخرى يف مسرية العلم والعلامء... فشكرًا هلم مجيعًا فقد منحوين 

هذه الفرصة.



بانتظار صدفة اخرى...!
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اعجبني  واإللكتورونيات  الكهرباء  عن  كتابًا  أقرأ  كنت  عندما 
العلوم  الذي ورد يف مقدمته عن تطور  ليدنك(  تشبيه مؤلفته )جيني 
وحتقيق  العلوم  شبهت  حيث  التاريخ  مدى  عىل  واإلكتشافات 
آيل  بمنشار  اوصاهلا  قطعت  كبرية  صورة  باهنا  املهمة...  االكتشافات 
عىل  وما  واالصقاع...  الزمن  غياهب  يف  بعثرت  منتظمة  غري  قطع 
شكل  ليكتشف  ترتيبها  ويعيد  القطع  تلك  عىل  يعثر  ان  اال  اإلنسان 
يشرتك  ذلك  حتقيق  سبيل  ويف  منها...  مالمح  األقل  عىل  أو  الصورة 
آالف من البرش الذي نسميهم بالعلامء والباحثني... وهؤالء قد يعرف 
بعضهم البعض وقد ال يعرف بعضهم اآلخر... وأن زمنًا طويال قد 
يفصل بينهم... ويثمر جهد هؤالء فتنضج مالمح الصورة... اال ان 
زمنا طويال يستغرق ذلك اجلهد جلمع القطع كافة والتي تشكل تلك 

الصورة التي قطعت اوصاهلا.
البحث واالستقصاء  اإلنسان يف  ترمجة جلهود  التشبيه هو  ان هذا 

والسعي وراء املعرفة.
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سابقًا وهو مثابر يف ميدان العلم لرتشده اىل ما يصبوا اليه... او تغازله 
لتستدرجه اىل منهل آخر من مناهل العلم ويدلوا دلوه فيه لينمو نسيج 
املعرفة وتستمر ابوابه مرشعة... ويبقى اإلنسان وفيًا هلبة اهلل سبحانه 
وتعاىل وهي العقل الذي منحه وميزه به عن بقية الكائنات احلية لينظر 

فيه اليها.
امتداد  عىل  العلم  ميدان  يف  االنسان  حققها  التي  النجاحات  ان 
العلمي...  بحثه  وتواصل  وسعيه  واجتهاده  بجده  احلرضية  مسريته 
وكل ما كان للصدفة من مسامهات مع اإلنسان يف حتقيق بعض تلك 
النجاحات كام اوردنا يف هذا الكتاب من نامذج من تلك االسهامات 
والتي كان قساًم منها جوهريا كام هو احلال بالنسبة ملا توصل اليه انشتاين 
يف النظرية النسبية اخلاصة... وقساًم آخر منها تقنيًا بارزًا كام هو احلال 
بالنسبة إلكتشاف البطارية الكهربائية... ولكنها يف جمملها اسهامات 
دورها  نستلهم  ان  تتطلب  عربها...  يف  وثرية  نتائجها...  يف  غزيرة 
لنحصل عىل نتائجها ولكن جيب أن ال يساورنا أي وهم بان الصدفة 
تبحث عنا او جيب ان نبحث عنها لنقطف ثامر عطائها دون ان نسلك 
طريق العلم يف البحث واالستقصاء والتجربة والتأمل وشحذ العقل 
الذي وهبه اهلل تعاىل لنا والعمل بجد واجتهاد وصرب وتواصل ميدان 
العلم وعند ذلك قد متنح الصدفة اطاللتها او اهلداية افاضتها... وعىل 
بانتظارها  او  بانتظارنا  اخرى  صدفة  من  هل  نتسائل...  ذلك  اساس 
وهل  العرشين...  القرن  ميزت  كام  والعرشين  الواحد  القرن  لتميز 
سيلتزم الواعدون من طلبة العلم بوعودهم معها يف خمتربات البحوث 
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القائل... رب صدفة خريا من الف ميعاد...
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