
ماذا قال هيزنبرگ لبور عن القنبلة؟ 
في عام 1941 التقى هيزنبرگ مع بور في كوبنهاغن، 
وبعد مرور عامني، تقريبا، عرض بور في لوس أالموس 

رسما تخطيطيا ملا كان يُعتقد أنه تصميم هيزنبرگ لسالح نووي. 
<.J بيرنشتني> 

  
عَــلِم<N. بــور> فــي الشهــر9/ 1943 أن الگســتابــو فــي كــوبــنهاغــن يــنوي اعــتقالــه. وفــي الــتاســع 
والعشــريــن مــن الشهــر نــفسه، تســلل بــور وزوجــته وغــيرهــما ـ مــمن كــانــوا يــأمــلون فــي الهــرب مــن 
الـدانـمرك ـ بـبطء وحـذر فـي الـظالم الـدامـس نـحو شـاطئ يـقع خـارج كـارلسـبرگ. ومـن هـناك اسـتقلوا 
قـاربـا وعـبروا سـرا إلـى الـسويـد. وفـي6/10/ 1943 قـام الـبريـطانـيون بـنقل بـورفـقط، بـالـطائـرة مـن 
الـسويـد إلـى اسـكتلندا. وفـي وقـت الحق مـن الـيوم نـفسه، سـافـر بـور إلـى لـندن والـتقى مـساء مـع 
الــسير <J.أنــدرســن> عــالــم الــكيمياء الــفيزيــائــية واملسؤول عــن املشــروع الــولــيد لــلقنبلة الــذريــة 
الـبريـطانـية. قـام أنـدرسـن بـإطـالع الـفيزيـائـي الـدانـمركـي عـلى الـبرنـامـج األنـگلو-أمـريـكي. وطـبقا 
لـروايـة ابـن بـور <آگـا> ـ الـذي لحق بـوالـده إلـى إنـگلترا بـعد أسـبوع، والـذي كـان مـساعـدا لـه طـوال 

فترة الحرب ـ فإن بور اندهش كثيرًا، أو باألحرى، ُصدم بمدى تقدم املشروع األنگلو-أمريكي. 
  

وتـرجـع دهـشة بـور فـي الـغالـب إلـى سـببني. أحـدهـما أنـه كـرر فـي مـناسـبات عـديـدة فـي الـثالثـينات 
مـن هـذا الـقرن ـ عـندمـا كـانـت الـفيزيـاء الـنوويـة فـي مـرحـلة الـتطور ـ اعـتقاده أن أي اسـتخدام عـملي 
لــلطاقــة الــنوويــة هــو فــي حــكم املســتحيل. وقــد ُدعــمت وجــهة الــنظر هــذه فــي ربــيع 1939 عــندمــا 
تحقق مــن أحــد الــتفاصــيل املــهمة املــتعلقة بــانشــطار الــيورانــيوم. كــان عــاملــا الــكيمياء الــفيزيــائــية 
األملـانـيان <O.هـان> و <F. سـتراسـمان> قـد اكـتشفا فـي الشهـر12/ 1938 أن الـيورانـيوم يـمكن 
أن ينشــطر إذا قُــذف بــالــنيوتــرونــات. (كــانــت <L.مــايــتنر> مــساعــدة هــان الــسابــقة وابــن شــقيقها 
<O.فـريـش> قـد خـّمنا أن نـواة الـيورانـيوم قـد انشـطرت فـعال خـالل الـتجارب، وبـالـتالـي أطـلقا عـلى 
الـعملية اسـم انشـطار fission). وقـد اسـتُخدم فـي هـذه الـتجارب الـيورانـيوم الـطبيعي، الـذي يـكوِّنُ 
نــظير الــيورانــيوم 238 نــحو 99 فــي املــئة مــنه. ويــشكل نــظير الــيورانــيوم 235 ـ الــذي تــحتوي 
نـواتـه عـلى عـدد مـن الـنيوتـرونـات يـقل بـثالثـة عـن عـدد الـنيوتـرونـات فـي الـيورانـيوم 238 ـ نـحو 

0.7 في املئة. 
  

يـتعذر الـتمييز، كـيميائـيا، بـني الـنظيريـن، واألمـر الـذي تحقق مـنه بـور هـو أنـه وبسـبب االخـتالف 
الـــبنيوي بـــني الـــنظيريـــن اقـــتصر االنشـــطار فـــي تـــجارب هـــان وســـتراســـمان عـــلى الـــنظير الـــنادر 
الـوجـود؛ وهـو الـيورانـيوم 235. واسـتنتج مـن ذلـك أن صـنع سـالح نـووي يـكاد يـكون مسـتحيال؛ 
ألنـه سـيتطلب مـهمة شـاقـة وعـسيرة لـلغايـة، وهـي مـهمة فـصل الـنظيريـن. وقـال فـي مـحاضـرة لـه فـي 
الشهــر12/ 1939: "يســتحيل بــالــوســائــل الــتقنية املــتاحــة حــالــيا تــنقية كــمية مــن الــنظير الــنادر 
لـــليورانـــيوم تـــكفي إلنـــتاج الـــتفاعـــل املتســـلسل." يـــمكن مـــن ذلـــك فـــهم الســـبب فـــي الـــصدمـــة الـــتي 

أصابت بور بعد أربعة أعوام عندما علم أن ما ينوي الحلفاء عمله هو هذا بالذات. 
  

يــعود الســبب اآلخــر لــدهــشة بــور إلــى اجــتماع لــه مــع الــفيزيــائــي األملــانــي <W.هــيزنــبرگ> فــي 
مــنتصف الشهــر9 /1941، أي قــبل هــربــه إلــى بــريــطانــيا بــعامــني تــقريــبا. كــان األملــان فــي عــام 



1941 قــد احــتلوا الــدانــمرك مــدة تــزيــد عــلى الــعام. وخــالل هــذه الــفترة، أنــشأوا مــا كــان يــسمى 
املعهـد الـثقافـي األملـانـي فـي كـوبـنهاغـن بهـدف نشـر الـدعـايـة الـثقافـية األملـانـية. وكـان تـنظيم الـلقاءات 
الــعلمية أحــد أنشــطة املعهــد. كــان هــيزنــبرگ واحــدا مــن كــثير مــن الــعلماء األملــان الــذيــن جــاؤوا إلــى 
كـوبـنهاغـن تـحت رعـايـة املعهـد لـيشارك فـي لـقاء مجـموعـة مـن عـلماء الـفلك. وقـد عـرف هـيزنـبرگ بـور 
مـنذ عـام 1922، كـما قـضى مـددا طـويـلة نسـبيا فـي معهـد بـور بـكوبـنهاغـن حـيث كـان بـور يؤدي 
دورا شـــبيها بـــاملـــلهم فـــي وضـــع نـــظريـــة الـــكم. واآلن، عـــاد هـــيزنـــبرگ مـــمثال لـــدولـــة احـــتالل مـــزدراة 

وُمعلِنا، طبقا لبعض الروايات، حتمية انتصارها. 
  

 زيارة هيزنبرگ 
أمــضى هــيزنــبرگ أســبوعــا فــي كــوبــنهاغــن وقــام بــزيــارة معهــد بــور فــي مــناســبات عــديــدة. وخــالل 
إحــدى هــذه الــزيــارات، تحــدث مــع بــور عــلى انــفراد. وملــا كــان بــور مســتمعا غــير جــيد، فــربــما يــكون 
أحـدهـما قـد قـاطـع كـالم اآلخـر. ومـع ذلـك، فـقد خـرج بـور مـن هـذه املـناقـشة بـانـطباع واضـح هـو أن 
هــيزنــبرگ كــان يــعمل فــي مــجال األســلحة الــنوويــة. وقــد ذكــر آگــا بــور فــيما بــعد: "أثــار هــيزنــبرگ 
مــسألــة الــتطبيقات الــعسكريــة لــلطاقــة الــنوويــة. وكــان والــدي مــتحفظا وعــبّر عــن شــكه فــي إمــكان 
تــصنيع هــذه األســلحة بســبب الــعقبات الــتقنية الــهائــلة الــتي يــجب الــتغلب عــليها، ولــكنه حــمل 
انــطباعــا بــأن هــيزنــبرگ يــعتقد أن اإلمــكانــيات الجــديــدة قــد تحــدد نــتيجة الحــرب إذا هــي طــالــت." 
واآلن، وبـعد عـامـني، أحـيط بـور عـلما ألول مـرة بـبرنـامـج الحـلفاء الـخاص بـاألسـلحة الـنوويـة. ومـن 

ثم، كان من الطبيعي أن يسيطر القلق عليه ملا قد يكون األملان قد أنجزوه في هذين العامني. 
  

سـيكون مـن املـثير لـلغايـة مـعرفـة املـقصود بـعبارة "اإلمـكانـيات الجـديـدة." وفـي غـياب ذلـك، يـمكن 
الــتوصــل إلــى تخــمني مــعقول مــبني عــلى مــا لــديــنا مــن مــعلومــات. اتــضح لــلعلماء املــنتمني إلــى 
طــرفــي الــنزاع فــي مــنتصف األربــعينات أنــه يــوجــد، إضــافــة إلــى أســلوب شــطر الــيورانــيوم، طــريق 
آخـر مـنفصل تـمامـا لـصنع السـالح الـنووي، هـو بـاسـتخدام مـا عُـرف فـيما بـعد بـالـبلوتـونـيوم. وهـذا 
الـــعنصر أثـــقل بـــعض الـــشيء مـــن الـــيورانـــيوم ويـــختلف عـــنه كـــيميائـــيا، وهـــو قـــابـــل لـــالنشـــطار 
كـالـيورانـيوم بسـبب بـنيته الـنوويـة. وخـالفـا لـليورانـيوم، ال يـوجـد الـبلوتـونـيوم فـي الـطبيعة ويـجب 
تـصنيعه فـي مـفاعـل نـووي عـن طـريق قـذف الـيورانـيوم فـي قـضبان وقـود املـفاعـل بـالـنيوتـرونـات، 

ويمكن فصل البلوتونيوم بعد ذلك بالطرق الكيميائية عن اليورانيوم. 
  

 !



 !
عـقد فـيرنـر هـيزنـبرگ ونـيلز بـور، الـلذان يظهـران فـي الـصورة أعـاله املـأخـوذة عـام 1936، اجـتماعـا 
غـريـبا بـعد سـبعة أعـوام مـن هـذا الـتاريـخ. ويـظن الـبعض أن عـاملَـيْ الـفيزيـاء، الـلذيـن كـانـا يـنتميان 
إلـى الـطرفـني املـتنازعـني فـي الحـرب الـعاملـية الـثانـية، بـحثا فـي مـوضـوع األسـلحة الـنوويـة. ويـقال 
إن بـور، عـند وصـولـه إلـى مـختبر لـوس أالمـوس فـي نـهايـة عـام 1943، كـان مـعه رسـم تخـطيطي 
ملــا كــان يُــعتقد أنــه تــصميم هــيزنــبرگ لــصنع قــنبلة. وإذا كــان األمــر كــذلــك، فــفي الــغالــب إن الــرســم 

املذكور يشبه تصميم املفاعل املوضح في يمني الصورة. 
  

وحــال فــهم هــذه الــعملية يــمكن اعــتبار كــل مــفاعــل بــشكل مــا أحــد مــكونــات الســالح الــنووي، ومــن 
املؤكــد أن هــيزنــبرگ كــان يــعلم هــذه الــحقيقة جــيدا عــندمــا زار بــور. بــل إنــه ألــقى مــحاضــرات عــلى 
مسؤولـــني أملـــان ذوي مـــناصـــب رفـــيعة شـــرح فـــيها هـــذه اإلمـــكانـــية، وقـــد تـــم حـــفظ نـــصوص هـــذه 
املـحاضـرات. هـل كـان هـذا هـو مـا يـحاول إبـالغـه لـبور؟ وإذا كـان األمـر كـذلـك فـلماذا؟ مـن املـحتمل أال 
نـعرف اإلجـابـة املؤكـدة عـن هـذه األسـئلة؛ ألن روايـتَي الـرجـلني بـالنسـبة إلـى مـا قـيل فـعال اخـتلفتا 

اختالفا شاسعا. 
  

نـشأ عـن هـذا الـلغز األكـبر لـغز آخـر أقـل تـعقيدا. فـثمة أدلـة عـلى أن هـيزنـبرگ أعـطى بـور مخـططا 
أثـناء اجـتماع كـوبـنهاغـن. ولـيس واضـحا مـا إذا كـان هـيزنـبرگ قـد أعـّد املخـطط خـالل االجـتماع أم 
أنــه كــان مــعدًّا مــن قــبل. وبســبب كــون أســلوب االتــصال بــني عــلماء الــفيزيــاء الــنظريــة مــألــوفــا لــدي، 
فـإنـي أتـصور أنـه رسـم املخـطط خـالل االجـتماع لـلمساعـدة عـلى إيـصال فـكرة لـبور. وعـلى أي حـال 
ســــأصــــف بــــعد قــــليل هــــذا املخــــطط أو صــــورتــــه الــــتي وصــــلت إلــــى مــــختبر لــــوس أالمــــوس فــــي 
الشهــر12 /1943 حــيث أثــار اهــتمامــا مــلحوظــا، ويــبدو أن املخــطط قــد احــتوى عــلى مــعلومــات 
مـباشـرة عـن األسـلوب الـذي كـان األملـان يخـططون بـه لـصنع األسـلحة الـنوويـة. وقـبل أن أشـرح كـيف 

وصل املخطط إلى لوس أالموس، سأذكر كيف َعلِْمُت بوجوده، إذ إن هناك عالقة بني األمرين. 
  



 الرسم التخطيطي الغامض 
لــقد قــمت بــإجــراء مجــموعــة مــن املــقابــالت مــع الــفيزيــائــي<H.بــيِته> وذلــك ابــتداء مــن الشهــر11/ 
1977. وقـد تـمت هـذه الـلقاءات عـلى فـترات خـالل عـامـني، ونـتج مـنها سـيرة ذاتـية مـن ثـالثـة أجـزاء 
نشـرت فـي مجـلة نـيويـوركـر، كـما نـتج مـنها كـتاب فـيما بـعد. وقـد تـابـعت فـي هـذه املـقابـالت ـ الـتي 
قـمت بـتسجيلها بـالـتتابـع الـزمـني ـ حـياة بـيته. هـاجـر بـيته الـذي ولـد فـي سـتراسـبورگ عـام 1906 
إلــى الــواليــات املتحــدة عــام 1935، وعــمل فــي جــامــعة كــورنــيل مــنذ ذلــك الــتاريــخ، وحــصل عــلى 
الـجنسية األمـريـكية عـام 1941. وكـما يـتذكـر بـيته: "كـان كـل هـمه عـندئـذ أن يـقوم بـعمٍل مـا يُـسهم 
بـه فـي املـجهود الحـربـي." وكـان فـي الـبدايـة، مـثله فـي ذلـك مـثل بـور، مـتأكـدا مـن أن صـنع األسـلحة 
الــنوويــة غــير عــملي عــلى اإلطــالق، ومــن ثــم فــقد أخــذ يُجْـــري بــحوثــا عــن تــطويــر الــرادار فــي معهــد 

 .(MIT) ماساتشوستس التقاني
  

وفــي صــيف 1942، شــّكل <R.J.أوبــنهايــمر> مجــموعــة دراســة فــي جــامــعة كــالــيفورنــيا بــبيركــلي 
لـلبحث فـي مـوضـوع األسـلحة الـنوويـة. وفـي هـذه املـرحـلة، كـان املـجتمع الـفيزيـائـي قـد أقـّر بـأن بـيته 
هـــو أحـــد كـــبار عـــلماء الـــفيزيـــاء الـــنظريـــة فـــي الـــعالـــم. وبـــالـــتالـــي كـــان مـــن الـــطبيعي أن يـــدعـــوه 
أوبـنهايـمر لـلمشاركـة فـي الـدراسـة. اسـتقل بـيته الـقطار إلـى كـالـيفورنـيا، وتـوقـف وهـو فـي الـطريق 
فـي شـيكاغـو لـيصطحب <E.تـيّلر> مـعه. سـنحت الـفرصـة لـبيته وهـو فـي شـيكاغـو بـرؤيـة املـفاعـل 
الـنووي الـذي طـوّره<E.فـيرمـي> وقـال: "صـرت مـقتنعا تـمامـا بـأن مشـروع الـقنبلة الـذريـة هـو واقـع 
فـعلي وأن نـجاحـه مـحتمل." وأمـضى بـيته ذلـك الـصيف وهـو يـعمل فـي نـظريـة األسـلحة الـنوويـة، 
وسـافـر فـي الشهـر 4/ 1943 إلـى لـوس أالمـوس الـتي افـتتحت حـينها كـمختبر، وصـار بـيته كـما 

هو متوقع رئيسا لقسم الفيزياء النظرية فيه. 
  

نــعود اآلن إلــى مــوضــوع املخــطط. لــقد أبحــر بــور وابــنه آگــا مــن گــالســگو إلــى نــيويــورك عــلى مــنت 
الــباخــرة أكــويــتانــيا يــوم29 / 11 / 1943، ووصــال إلــى هــناك يــوم6/ 12. أُعــطي بــور وابــنه 
االســــمني الــــكوديــــني <نــــيكوالس بــــيكر> و<جــــيمس بــــيكر> عــــلى الــــترتــــيب، كــــما زُودا بحــــراس 
شــــخصيني. وفــــي28/12/ 1943 ســــافــــر بــــور إلــــى لــــوس أالمــــوس بــــعد أن عــــقد فــــي واشــــنطن 
اجــتماعــات عــلى مســتوى رفــيع مــع عــدد مــن املسؤولــني بــمن فــيهم الــجنرال<R.L.گــروفــز> الــقائــد 
املــكلف بمشــروع مــانــهاتــن. تــقابــل بــور بــعد وصــولــه مــباشــرة يــوم31 /12/1943 مــع مجــموعــة 
مـختارة مـن الـفيزيـائـيني. وكـان الهـدف األسـاسـي مـن الـلقاء هـو أن يـنقل بـور لـلحاضـريـن مـا يـعرفـه 

عن الجهد األملاني لصنع أسلحة نووية، ال سيما ما وصل إلى علمه عن طريق هيزنبرگ. 
  

"كان هناك رسم تخطيطي، وأنا متأكد تماما من ذلك... 
وكان للرسم تأثير عميق فيّ" ـ بيته 

  



 ! !
<H.بـيته> فـي لـوس أالمـوس عـام 1943 يـتذكـر بـوضـوح رؤيـته لـتصميم مـنسوب لـهيزنـبرگ. وقـد كـتب للمؤلـف فـي 
عــام 1994 حــول هــذه املــعلومــة (فــي الــيمني). و(فــي الــيسار)، يجــلس بــيته وخــلفه <E.فــيرمــي> الــذي صــمم أول 
مــفاعــل نــووي أمــكن تــشغيله بــشيكاغــو فــي الــواليــات املتحــدة. وقــد ســاعــد نــجاح فــيرمــي عــلى إقــناع بــيته بــإمــكانــية 

تصنيع األسلحة النووية. 

 !
  

وخـالل إحـدى مـقابـالتـي مـع بـيته، وصـف لـي هـذا الـلقاء بـاخـتصار وذكـر لـي الـرسـم التخـطيطي. 
وهـذا هـو مـا قـالـه لـي (وهـو مسجـل عـندي عـلى شـريـط): "أعـطى هـيزنـبرگ رسـما تخـطيطيا لـبور. 
وقـد أرسـل بـور هـذا الـرسـم فـي وقـت الحق لـنا إلـى لـوس أالمـوس. وكـان مـن الـواضـح أن هـذا الـرسـم 
هـو رسـم تخـطيطي ملـفاعـل. وبـعد االطـالع عـلى الـرسـم، تـوصـلنا إلـى نـتيجة مـفادهـا أن األملـان فـقدوا 
عـقولـهم تـمامـا. هـل يـرغـبون فـي إلـقاء مـفاعـل عـلى لـندن؟" ولـم يتحقق الـعلماء فـي لـوس أالمـوس، 
إال بــعد الحــرب، مــن أن األملــان كــانــوا يــعلمون يــقينا ـ عــلى األقــل مــن حــيث املــبدأ ـ أن مــا يــمكنهم 
عــمله بــاملــفاعــل هــو اســتخدامــه لــتصنيع الــبلوتــونــيوم. ولــكن مــا أقلق بــور هــو إمــكان اســتخدام 

املفاعل كنوع من أنواع األسلحة. 
  



وعـــلى حـــد عـــلمي، لـــم ينشـــر أحـــد شـــيئا عـــلى اإلطـــالق عـــن مـــثل هـــذا الـــرســـم التخـــطيطي إلـــى أن 
شــرحــت أنــا هــذا األمــر فــي مجــلة نــيويــوركــر. وفــي الــواقــع، إن مــقالــتي عــن بــيته تــم الــرجــوع إلــيها 
كـثيرا واعـتُبرت املـرجـع لهـذا الـجانـب الـغريـب مـن الـعالقـة بـني بـور وهـيزنـبرگ. وبـالـتالـي فـقد وجـدت 
نــفسي أكــتب مــالحــظة لــلتاريــخ. ومــع ذلــك فــقد اهــتزّت هــذه املــرجــعية فــي بــدايــة عــام 1994 خــالل 
إحـدى زيـاراتـي الـدوريـة لـجامـعة روكـفلر بـمديـنة نـيويـورك، حـيث أعـمل أسـتاذا مـنتدبـا. فـقد دعـانـي 
األسـتاذ <A.پـايـز>إلـى مـكتبه، وكـان پـايـز قـد كـتب الـسير الـذاتـية لـكل مـن آينشـتني وبـور ويـعمل 
أســتاذا شــرفــيا لــلفيزيــاء بــالــجامــعة. وتــرجــع مــعرفــتي بــپايــز إلــى أربــعني عــامــا مــضت، ولــكني لــم 
أقــابــله مــنذ وقــت طــويــل. وبــالــتالــي، فــقد أتــاحــت زيــارتــي لــه أول فــرصــة لــيطلعني عــلى مــحادثــة 

هاتفية تلقاها قبل لقائي به بعدة أشهر. 
  

جـــاءت هـــذه املـــحادثـــة مـــن <Th.پـــاورز> الـــذي كـــان يؤلـــف فـــي ذلـــك الـــوقـــت كـــتابًـــا بـــعنوان حـــرب 
هـيزنـبرگ. كـان پـاورز قـد عـلم عـن الـرسـم التخـطيطي مـن الـكتاب الـذي كـتبته عـن بـيته. وقـد أدهشـته 
حــقيقة مــا بــدا ألول وهــلة مــن أن هــيزنــبرگ أعــطى بــور رســما تخــطيطيا ملشــروع حــربــي أملــانــي 
وسـري لـلغايـة أثـناء اشـتعال الحـرب. وإذا كـان هـذا هـو مـا حـدث فـعال مـن هـيزنـبرگ فـإنـه يـكون أمـرا 
غــير مــألــوف أبــدا. لــذا أراد پــاورز أن يحقق فــي هــذا األمــر. وبــالــتالــي، فــقد اتــصل بــآگــا بــور فــي 
كــــوبــــنهاغــــن (كــــان والــــده قــــد تــــوفــــي فــــي عــــام 1962). تــــضمن الخــــطاب الــــذي كــــتبه آگــــا بــــور 
فـي16/11/ 1989 الـعبارة: "مـن املؤكـد أن هـيزنـبرگ لـم يـرسـم مخـططا ملـفاعـل خـالل زيـارتـه عـام 

1941. كما أن تشغيل املفاعل لم يُبحث على اإلطالق." 
  

أصـاب ذلـك پـاورز بـالـذهـول وبـادر إلـى االتـصال بـبيته الـذي أعـاد عـليه بـالـضبط مـا سـبق أن ذكـره 
لـي مـنذ عشـرة أعـوام. ولـشعوره بـالـورطـة، اتـصل پـاورز بـپايـز، واآلن جـاء دور پـايـز لـيوجـه السؤال 
. وكـان پـايـز قـد قـام بـبحثه الـخاص. فـقد تحـدث مـع آگـا بـور الـذي أصـر ثـانـية عـلى أن مـثل هـذا  إلـيّ
الــرســم لــم يــكن مــوجــودا قــط فــي أي وقــت. قــام پــايــز أيــضا بــمراجــعة املــحفوظــات (األرشــيف) فــي 
كـوبـنهاغـن حـيث حُـــفظت جـميع األوراق والـدوريـات الـتي تـخص بـور، وقـد أخـبرنـي بـأنـه لـم يـعثر 
عــلى أي إشــارة إلــى هــذا الــرســم. واآلن جــاء دوري أنــا ألصــاب بــالــذهــول. فــالــفرق شــاســع بــني أن 
يــأتــي ذكــرك فــي حــاشــية عــلى حــاشــية لــلتاريــخ، وبــني أن يــأتــي فــي حــاشــية عــلى حــاشــية لــتاريــخ 

مغلوط. 
وعـدُت پـايـز بـأن أبـحث املـسألـة شـخصيا، عـلى الـرغـم مـن حـقيقة أنـني عـند تـرك مـكتبه لـم تـكن 
لـدي أي فـكرة عـن كـيفية تحقيق ذلـك. فـمن الـواضـح أن إعـادة االتـصال "بـبيته"، لـن تـفيد كـثيرا، إذ 
لـن يـوجـد مـا يـمكن أن يـضيفه عـلى مـا أخـبرنـي بـه بـطريـقة مـباشـرة، وهـو الـشيء نـفسه الـذي أعـاد 
ذكــره لــپاورز. وبــالــتالــي ســيلزمــني ألداء هــذه املــهمة شــهود غــير "بــيته" وآگــا بــور. كــان هــذا أمــرا 
واضـحا، ولـكن مَـْن؟ لـقد تـوفـي كـل مـن أوبـنهايـمر وبـور وگـروفـز. مَـْن يـمكن أن يـكون قـد رأى الـرسـم 

التخطيطي غير هؤالء؟ 
"[ال شيء] غير رأي آگا الهادئ الحازم بأنه لم يكن هناك 

رسم تخطيطي في أي وقت." ـ پايز 
  



 !  !
ســأل <A .پــايــز> <آگــا بــور>، أحــد أبــناء بــور، إذا كــان هــيزنــبرگ قــد أعــطى والــده رســما عــام 1941. كــان آگــا بــور 
(فـي الـيسار) يـعمل مـساعـدا لـوالـده خـالل فـترة الحـرب، وبـالـتالـي كـان عـلى عـلم جـيد بـنشاطـات والـده. كـتب پـايـز 
للمؤلــف فــي صــيف عــام 1994 خــطابــا (فــي الــيمني) قــال فــيه إن آگــا بــور مــتأكــد تــمامــا مــن أن هــيزنــبرگ لــم يــرســم 

مخططا لوالده. 

 !
  

 البحث 
فـي الـواقـع، لـقد بـدأت الـبحث بـمعلومـات أقـل كـثيرا مـن تـلك الـتي قـدمـتها لـلقارئ حـتى اآلن. كـل مـا 
قـالـه بـيته لـي هـو أن بـور قـام "بـتوصـيل" رسـم إلـى لـوس أالمـوس، ولـم يـذكـر أي تـفاصـيل محـددة 
عـن االجـتماع الـذي تـم فـي31/12/ 1943 وعـالقـته بهـذا األمـر، وبـالـتالـي لـم يـكن لـدي فـي الـبدايـة 
أي فـكرة عـّمن حـضر هـذا االجـتماع وال حـتى الـتاريـخ الـذي عُــقد فـيه. وقـد عـلمت كـل ذلـك فـيما بـعد. 
ولـكن أعـرف فـيزيـائـيني مـن الـعامـلني فـي لـوس أالمـوس فـي ذلـك الـوقـت، والـذيـن يـمكن أن يـكونـوا قـد 
رأوا الــرســم أو ســمعوا شــيئا عــنه. وقــد فــكرت فــي اثــنني، أحــدهــما <V.فــايــسكوف> وهــو صــديق 

قديم لي ومقرب من أوبنهايمر. 
  



واآلخـر هـو <P.پـيرلـز>. كـان پـيرلـز وفـريـش قـد أجـريـا فـي الشهـر3/1940 أول حـسابـات دقـيقة ـ 
نـظريـا ـ لتحـديـد كـمية الـيورانـيوم 235، أو الـكتلة الحـرجـة، الـالزمـة لـصنع قـنبلة (كـانـت حـقيقة أن 
هـذه الـكتلة هـي أرطـال بـدال مـن كـونـها أطـنانـا هـي الـتي شـجعت الحـلفاء عـلى الـقيام بمشـروعـهم). 
عـمل پـيرلـز وفـريـش فـي لـوس أالمـوس مـنذ الـشهور األولـى لـعام 1944. وكـنت أيـضا أعـرف پـيرلـز 
مـنذ سـنوات عـديـدة وقـد نـاقشـته عـدة مـرات فـي تـاريـخ األسـلحة الـنوويـة. وكـان طـبيعيا بـالـتالـي أن 
أكــاتــبه أيــضا. وقــد نــفذت ذلــك فــي األيــام األولــى مــن الشهــر2/ 1994، ووصــلني الــرد ســريــعا مــن 

كال الرجلني. 
  

أجـاب پـيرلـز بـأنـه لـم يـر قـط "الـرسـم التخـطيطي الـشهير"، وبـأنـه ال يـعتقد أن أيّـا مـن "بـيته" أو آگـا 
بـــور قـــد كـــذب عـــن قـــصد. واقـــترح كـــتفسير، احـــتمال أن يـــكون بـــور قـــد أخـــفى مـــعلومـــات الـــوثـــيقة 
الـحساسـة عـن عـائـلته، أو ربـما يـكون هـيزنـبرگ قـد سـمح لـبور بـرؤيـة الـرسـم التخـطيطي فـقط وأن 
يـكون بـور قـد قـام بـإعـادة رسـمه. واقـترح پـيرلـز أن أتـصل بـبيته وأسـألـه عـن هـذا االحـتمال. وكـتب 
فــايــسكوف مــقترحــا أيــضا أن أعــاود االتــصال بــبيته، ألنــه هــو اآلخــر لــم يــر الــرســم التخــطيطي ولــم 

يسمع عنه مطلقا. 
  

ولــم يــكن أي مــن هــذيــن الــرديــن هــو مــا أمــلت أن أحــصل عــليه. وبــالــطبع كــان عــليّ أن أكــتب لــبيته 
وأُخْــبره بــما وصــل إلــى عــلمي، وألســألــه عــن إمــكانــية إضــافــة أي مــعلومــات جــديــدة قــد تؤدي إلــى 
الـتوضـيح. ولـكني أُلـهمت فـكرة عـندئـذ، هـي االتـصال بـ <R. سـربـر>، وهـو أسـتاذ شـرف لـلفيزيـاء 
فـي جـامـعة كـولـومـبيا ويـعيش فـي مـديـنة نـيويـورك، وهـو أيـضا صـديق قـديـم. كـان سـربـر قـد حـصل 
عـلى الـدكـتوراه مـن جـامـعة ويـسكونـسن عـام 1934 وبـعدهـا فـاز بـإحـدى الـزمـاالت الخـمس الـتي 
يـمنحها مجـلس الـبحوث الـوطـني فـي الـفيزيـاء، واخـتار أن يـعمل مـع أوبـنهايـمر بـبيركـلي، وأصـبح 

قريبا جدا منه في السنوات القليلة التالية. 
  

قـضى سـربـر الـفترة مـن 1938 إلـى 1942 فـي جـامـعة إلـينوي وعـاد بـعد ذلـك ثـانـية إلـى بـيركـلي 
لــيعمل مــع أوبــنهايــمر فــي مــوضــوع الــقنبلة. وكــان هــناك فــي صــيف 1942 عــندمــا وصــل بــيته 
وتــيّلر. وبحــلول الشهــر3/ 1943، كــان ســربــر وأول مجــموعــة مــن الــعلماء قــد انــتقلوا إلــى لــوس 
أالمـوس. وكـانـت إحـدى املـهام األولـى الـتي كُــلف بـها هـي إلـقاء مجـموعـة مـن املـحاضـرات الـتمهيديـة 
عــن فــيزيــاء الــقنبلة عــلى الــعلماء الــقادمــني. وقــد تــم جــمع هــذه الــدروس بــعد ذلــك فــيما عــرف بــاســم 
كـتاب لـوس أالمـوس األول The Los Almos Primer، وقـد رُفـع الحـظر عـنه فـي عـام 1965 ونُشـر 
كــامــال ألول مــرة عــام 1992. وبــما أن ســربــر كــان عــلى اتــصال مســتمر مــع أوبــنهايــمر خــالل هــذه 

الفترة، فإنه سيكون أول من يعرف عن الرسم التخطيطي إن ُوجد. 
  

اتـصلت بسـربـر، وعـلى الـفور تـيقنت أنـي عـثرت عـلى منجـم مـن الـذهـب! فـفضال عـن تـذكـره الـواضـح 
لــلرســم التخــطيطي، فــإنــه تــذكــر أيــضا وبــالــضبط ظــروف رؤيــته لــه. لــقد ُدعــي لــلذهــاب إلــى مــكتب 
أوبـنهايـمر يـوم31/12/ 1943 حـيث وجـد اجـتماعـا مـنعقدا. أظهـر لـه أوبـنهايـمر رسـما تخـطيطيا 
مــن دون شــرح وطــلب إلــيه أن يــتعرّف مــاهــيّته. وكــان أوبــنهايــمر يــحب لــعب مــثل هــذا الــنوع مــن 
املـباريـات الـذهـنية. نـظر سـربـر إلـى الـرسـم التخـطيطي وقـال: مـن الـواضـح أنـه رسـم ملـفاعـل. وأجـاب 
أوبـنهايـمر بـأنـه فـعال رسـم تخـطيطي ملـفاعـل هـيزنـبرگ وأن بـور قـدمـه للمجـموعـة الـتي كـانـت تـحضر 



الـلقاء. وكـما يـتذكـر سـربـر، لـم يـعترض بـور ـ الـذي كـان يـقف مـباشـرة بـجانـب أوبـنهايـمر ـ عـلى هـذا 
الكالم. 

  
هـذا هـو مـا أخـبرنـي بـه سـربـر، ولـكنه أضـاف أيـضا: إن لـديـه بـعض الـوثـائق املـكتوبـة الـتي تتعلق 
بهــذا املــوضــوع. وبــعد بــضعة أيــام، وصــلتني صــور لــوثــيقتني: خــطاب كــتبه أوبــنهايــمر لــلجنرال 
گـروفـز أرسـل فـي الـيوم الـتالـي لـالجـتماع ومـذكـرة مـن صـفحتني كـتبها بـيته وتـيّلر عـن االحـتماالت 
الـتفجيريـة لـلمفاعـل. وعـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـوثـائق كـانـت مـوحـية لـلغايـة فـإنـها ـ لـألسـف ـ لـم 
تـــحسم الـــقضية تـــمامـــا، عـــلى األقـــل عـــند رؤيـــتي لـــها أول مـــرة. احـــتوت مـــذكـــرة بـــيته وتـــيّلر عـــلى 
مـفاتـيح ذات مـغزى، وسـأعـود إلـيها فـيما بـعد. لـم يُشـر خـطاب أوبـنهايـمر إلـى الـرسـم التخـطيطي 
أو إلـى هـيزنـبرگ أو إلـى األملـان، ولـكن الجـملة األخـيرة مـنه فـيها تـضمني واضـح عـن أن بـور تحـدث 
مــع گــروفــز فــي واشــنطن حــول هــذه األمــور، وربــما يــوجــد فــي مــحفوظــات گــروفــز نــفسه مــا يــلقي 

الضوء على ذلك. 
  

"... [الجهاز] الذي يقترحه.. بيكر سيكون 
عديم القيمة كسالح حربي." 

ـ أوبنهايمر 
  

 ! !
إضـافـة إلـى تـذكـر <R.سـربـر> رؤيـة رسـم تخـطيطي يـوم31 /12/1943، كـان لـديـه وثـائق كـاشـفة عـديـدة، وقـد أرسـل 
للمؤلـف خـطابـا (فـي الـيمني) أرسـله <R.J. أوبـنهايـمر> إلـى الـجنرال <L.گـروفـز> (يظهـر االثـنان مـعا فـي الـصورة 
املــوجــودة فــي الــيسار). وفــي هــذا الخــطاب أكــد أوبــنهايــمر لــگروفــز أن "تــرتــيب املــواد" الــذي وصــفه بــيكر (االســم 

الكودي لبور) ال يمكن استخدامه كسالح. 



 !
  

وفــــي هــــذه األثــــناء، كــــتبت أخــــيرا إلــــى "بــــيته"، وتســــلمت رده فــــي2/3/ 1994. بــــدأ بــــيته رده 
بـالـعبارة: "كـان هـناك رسـم تخـطيطي، وأنـا مـتأكـد تـمامـا مـن ذلـك. لـقد قـدم بـور هـذا الـرسـم لـنا، وقـلت 
فـورا مـع تـيّلر: "هـذا رسـم تخـطيطي ملـفاعـل ولـيس لـقنبلة".. ويـتعذر عـليَّ الجـزم بـما إذا كـان الـرسـم 
يـــرجـــع فـــعال لـــهيزنـــبرگ أم أن بـــور قـــام بـــرســـمه مـــن الـــذاكـــرة. ولـــكن الســـبب الـــرئـــيسي فـــي عـــقد 

اجتماع31/12/ 1943 هو أن يشرح لنا نيلز بور ما يعرفه عن فكرة القنبلة عند األملان." 
  

أعـطى بـيته نـظريـة لشـرح هـذا الـلغز "كـان هـيزنـبرگ يـظن أن الخـطوة الـرئـيسية نـحو الـقنبلة هـي 
الــحصول عــلى مــفاعــل واصــطناع الــبلوتــونــيوم. ولــكن املــفاعــل يــمكن اســتخدامــه أيــضا كــمصدر 
لـلطاقـة. وكـان نـيلز بـور يجهـل املـوضـوع كـله تـمامـا. ومـن املـحتمل أن هـيزنـبرگ أراد أن يـوضـح لـبور 
أن األملــان ال يــصنعون قــنبلة وإنــما مجــرد مــفاعــل. وقــد أســاء بــور الــفهم تــمامــا وظــل عــلى الــحال 
نــفسها حــتى اجــتماع31/12 / 1943عــندمــا وضّـــــــح لــه أخــيرا أن ذلــك لــيس قــنبلة. كــان لــلرســم 
. وأكــرر دهشــتي لــنسيان فــيكي (فــايــسكوف) وآگــا لهــذا األمــر. مــاذا  التخــطيطي تــأثــير شــديــد فــيّ

يقول سربر؟" 
  

تـمكنُت مـن الـكتابـة إلـى بـيته وأخـبرتـه بـما قـالـه سـربـر. كـتبت أيـضا إلـى تـيّلر وسـألـته عـن ذكـريـاتـه 
عـن االجـتماع. ولـم أكـن واثـقا مـن الـحصول عـلى رد، والـواقـع، إن مـثل هـذا الـرد لـم يـصل قـط. وقـد 
كــتبت مــرة ثــانــية إلــى فــايــسكوف وأرفــقت بخــطابــي نــسخا مــن املــذكــرات الــتي أرســلها لــي ســربــر. 
وفــي23/2/ 1994 أرســل لــي فــايــسكوف ردا كــريــما كــعادتــه، أقــر فــيه بــأنــه قــد رأى الــرســم فــعال 

ولكنه كان قد نسي أمره بعد ذلك. 
  

لـقد ظـننت أن لـدي اآلن مـادة تـكفي لـكي أعـيد الـكتابـة لـپايـز، فـأرسـلت لـه مـحتوى شـريـط بـيته الـذي 
كــان مــحفوظــا لــدي، وكــذلــك نــسخا مــن جــميع الــوثــائق. وكــان هــو عــندئــذ عــلى وشــك الــعودة إلــى 
كــوبــنهاغــن حــيث يــقضي عــادة نــحو نــصف الــعام مــع زوجــته الــدانــمركــية. وقــد وعــدنــي بــأن ينتهــز 



فـرصـة مـواتـية ويتحـدث مـع آگـا بـور. وقـد تـم ذلـك فـعال فـي نـهايـة الشهـر6/1994. كـتب لـي پـايـز 
فـي30/6/ 1994 وأخـبرنـي بـما حـدث. لـقد تـقابـل مـع آگـا بـور وتـناقـشا فـي مـحتوى الخـطابـات 
وراجـعا تـسجيالت الشـرائـط. وبـعد كـل ذلـك ظـل آگـا بـور مـتأكـدا مـن أن هـيزنـبرگ لـم يـعط والـده قـط 
مــثل هــذا الــرســم. وبــالــتالــي، فــقد كــتبُت إلــى آگــا بــور مــباشــرة. وفــي الشهــر2 /1995، أرســل لــي 
مـساعـده <F.آسـرود> رسـالـة جـاء فـيها "يؤكـد آگـا بـور االسـتحالـة الـتامـة ألن يـكون بـور قـد أحـضر 
مـعه إلـى الـواليـات املتحـدة رسـما تخـطيطيا يتعلق بـاجـتماعـه عـام 1941 مـع هـيزنـبرگ، كـما يؤكـد 
أن املـناقـشة الـتي تـمت فـي لـوس أالمـوس والـتي أشـرت إلـيها فـي خـطابـك لـم تـتطرق عـلى اإلطـالق 

إلى لقاء 1941." 
  

واآلن، مــا الــوضــع بــعد كــل هــذا؟ ســألــت نــفسي هــذا السؤال مــرارا مــنذ تســلمي خــطاب پــايــز فــي 
الشهـر6/ 1994، وأُسـقط فـي يـدي وظـللت حـائـرا إلـى وقـت قـريـب عـندمـا أعـدت قـراءة املـذكـرة الـتي 
أعـدهـا بـيته وتـيّلر ألوبـنهايـمر وبـور والـتي اطـلع عـليها گـروفـز بـعد ذلـك. وفـجأة، أدركـت أن الجـملة 
األولـى مـن الـفقرة الـثانـية مـن هـذا الـتقريـر تحـمل بـصمة هـيزنـبرگ واضـحة وضـوح الـشمس. تـقول 
الجـملة: "املـفاعـل املـقترح يـتركـب مـن رقـائق الـيورانـيوم املـغمورة فـي املـاء الـثقيل." وبـعبارة أخـرى، 
لــم يــكن بــيته وتــيّلر يــبحثان تــصميما قــديــما لــلمفاعــل، وإنــما الــتصميم الــخاص لــلغايــة، والــذي 
وصـفه بـور لـهما. وهـذا الـتصميم هـو فـي الـواقـع لـلمفاعـل ذي الـعيوب الـذي اخـترعـه هـيزنـبرگ فـي 

أواخر عام 1939 وبداية عام 1940، والذي ظل متمسكا به حتى نهاية الحرب تقريبا. 
  

مـن املسـتحيل تـصور أن يـكون بـور قـد أنـتج تـصميمه الـخاص لـلمفاعـل فـي فـترة األسـابـيع الـقليلة 
الـــواقـــعة بـــني تـــاريـــَخيْ عـــلمه بمشـــروع الحـــلفاء ووصـــولـــه إلـــى لـــوس أالمـــوس، وأن يـــكون لهـــذا 
الــتصميم الــعيوب نــفسها املــتضمنة فــي تــصميم هــيزنــبرگ. ال بــد وأن يــكون قــد حــصل عــلى هــذه 
الــفكرة مــن هــيزنــبرگ، إمــا بــالحــديــث مــعه وإمــا مــن خــالل رســم تخــطيطي أعــده األخــير. وال يــوجــد 

مصدر لتلك الفكرة خالف هذين االحتمالني، وإال فما هو؟ 

 !



مــذكــرة كــتبها بــيته وتــيّلر تــناقــش إمــكانــيات انــفجار مــفاعــل نــووي كــان بــور قــد وصــفه لــهما عــند 
مــجيئه إلــى لــوس أالمــوس. وعــلى الــرغــم مــن أن اســم هــيزنــبرگ ال يظهــر فــي هــذه الــوثــيقة، فــإن 
الــتصميم الــذي تــمت دراســته فــيها يــماثــل تــمامــا املــفاعــل الــذي اخــترعــه األملــان عــام 1939 والــذي 

أيدوا فكرته طوال فترة الحرب. 
  

األدلة 
سـأقـدم هـنا بـعض اإليـضاح. يـتطلب أي مـفاعـل عـنصر وقـود هـو الـيورانـيوم، مـحاطـا بـما يـسمى 
مهــــدئــــا moderator يــــعمل عــــلى إبــــطاء ســــرعــــة الــــنيوتــــرونــــات الــــتي تــــصدم الــــوقــــود. إن كــــفاءة 
الـنيوتـرونـات الـتي تتحـرك بسـرعـة قـريـبة مـن سـرعـة الـصوت فـي إحـداث االنشـطار أكـبر كـثيرا مـن 
كــفاءة الــنيوتــرونــات الســريــعة الــتي تــنتج مــن االنشــطار ذاتــه. تُــْغَمر عــناصــر الــوقــود فــي املهــدئ، 
ولـكن يـجب أن يـختار املـصمم املـادة الـتي يُـصنع مـنها هـذا املهـدئ بحـرص شـديـد. ويسـري الشـرط 

نفسه أيضا على كيفية وضع عناصر الوقود في املهدئ. وتستلزم املهمة األخيرة علما وفنا. 
  

يـمكن لـليورانـيوم أن يـمتص الـنيوتـرونـات مـن دون حـدوث االنشـطار، وهـذا االمـتصاص يـصير أشـد 
عــند تــناقــص ســرعــة الــنيوتــرونــات. وإذا لــم يــكن الــوضــع الــهندســي لــعناصــر الــوقــود مــناســبا، 
ســيمتص الــيورانــيوم كــمية أكــبر مــن الــنيوتــرونــات وال يتحقق شــرط حــدوث الــتفاعــل املتســلسل، 
وبـالـتالـي ال يـتم هـذا الـتفاعـل. وفـي الـواقـع، إن أكـثر الـتصميمات كـفاءة تـتضمن غـمر كـتل مـتفرقـة 
مــن الــيورانــيوم فــي شــبيكة داخــل املهــدئ. إن مــعرفــة الــحيز األمــثل لهــذه الــكتل وكــيفية تــرتــيبها 

تستلزم فنا. لكن أسوأ حل ممكن هو وضع اليورانيوم على هيئة رقائق أو طبقات. 
  

وبـالـعودة إلـى مـوضـوع اهـتمامـنا، نـالحـظ أن بـيته وتـيّلر كـتبا: "يـتركـب املـفاعـل املـقترح مـن رقـائق 
الـيورانـيوم." وسـبب اخـتيار هـيزنـبرگ ملـثل هـذا الـتصميم هـو أن الـحسابـات املـطلوبـة لـه أسهـل مـن 
تــلك املــطلوبــة لــلتصميمات األخــرى. وهــناك أيــضا مــوضــوع املهــدئ. ذكــر بــيته وتــيّلر أن الــرقــائق 
"سـتُغمر فـي املـاء الـثقيل." ويحـمل هـذا الـنص بمجـرد شـرحـه جـميع مـعالـم فـكرة هـيزنـبرگ. وكـما 
ذكــرُت ســابــقا ـ فــإن وظــيفة املهــدئ هــي إبــطاء الــنيوتــرونــات الــناتــجة مــن االنشــطار. وأفــضل املــواد 
لتحقيق ذلــك هــي املــواد الــخفيفة، ألن تــصادم نــيوتــرون وعــنصر لــه كــتلة مــماثــلة يــنتج مــنه نــقص 
فــي الــطاقــة. أمــا إذا تــصادم نــيوتــرون مــع عــنصر أثــقل مــنه فــإنــه ســيرتــد ويــغير اتــجاهــه ولــيس 

سرعته. 
  

إذا كـانـت الـكتلة هـي الـعامـل الـوحـيد الـذي يـلزم أخـذه فـي االعـتبار، فـإن الـهيدروجـني يـكون املهـدئ 
املــثالــي؛ ألن نــواتــه تــحتوي عــلى نــيوتــرون واحــد، وبــالــتالــي فــإن كــتلتها تــساوي كــتلة الــنيوتــرون 
تـقريـبا. لـكن الـواقـع هـو أن الـهيدروجـني الـعادي ال يـصلح كمهـدئ ألنـه يـمتص الـنيوتـرونـات. وعـلى 
الـعكس مـن ذلـك، فـإن "الـهيدروجـني الـثقيل"، الـذي تـحتوي نـواتـه عـلى نـيوتـرون إضـافـي، ال يـمتص 
الــنيوتــرونــات. و"الــهيدروجــني الــثقيل" مــوجــود فــي "املــاء الــثقيل". ولــكن هــذا "املــاء الــثقيل" نــادر 
الـــوجـــود. وعـــلى ســـبيل املـــثال، فـــإن نســـبة وجـــوده فـــي مـــاء البحـــر هـــي 5000:1، والســـتخدامـــه 

كمهدئ يجب فصله عن املاء العادي، وهي عملية صعبة ومكلفة. 
  

ومــن نــاحــية أخــرى، فــالــكربــون مــتوافــر ورخــيص ولــكنه أقــل كــفاءة كمهــدئ. ومــع حــلول نــهايــة عــام 
1940، كـــان هـــيزنـــبرگ قـــد خـــلص إلـــى وجـــوب االقـــتصار عـــلى الـــكربـــون والـــهيدروجـــني الـــثقيل 



كمهــدئــنْي. ولــكن فــي عــام 1941، بــدأ <W.بــوتــه>، الــذي كــان عــالــم الــفيزيــاء الــنوويــة الــرئــيسي 
املـتبقي فـي أملـانـيا، الـعمل بـالـگرافـيت، وهـو الـكربـون املسـتخدم فـي أقـالم الـكتابـة، وأظهـرت تـجاربـه 
أن الــگرافــيت يــمتص الــنيوتــرونــات بــدرجــة عــالــية تــسمح بــاســتخدامــه كمهــدئ. والــشيء الــذي لــم 
يـدركـه بـوتـه هـو أن الـگرافـيت لـن يـكون نـقيا، وسـيحتوي عـلى عـنصر الـبورون ـ إال إذا تـمت تـنقيته 
بـدرجـة أعـلى بـكثير مـما تـتطلبه أي عـملية صـناعـية عـاديـة. والـبورون يتشـبع بـالـنيوتـرونـات مـثلما 
يتشـــبع اإلســـفنج بـــاملـــاء. وإذا احـــتوى الـــگرافـــيت عـــلى بـــورون بنســـبة 000:1 500 يـــصير غـــير 
صـالـح كمهـدئ. وبسـبب تجـربـة بـوتـه، قـرر هـيزنـبرگ وغـيره مـن الـفيزيـائـيني األملـان أن املـاء الـثقيل 

هو االختيار العملي الوحيد. 
  

يـذكـر أن الـفيزيـائـيني الـذيـن أشـرفـوا عـلى الـبرنـامـج الـناجـح لـلمفاعـل هـنا (أي فـي الـواليـات املتحـدة) 
قــد أجــروا الــنوع نــفسه مــن الــحسابــات، وأنــهم تــوصــلوا إلــى قــناعــة هــيزنــبرگ نــفسها بــأن مــفاعــل 
الـكربـون سـيحتاج إلـى كـمية مـن الـيورانـيوم الـطبيعي أكـبر مـن تـلك الـتي تـلزم ملـفاعـل املـاء الـثقيل. 
وقـد أجـرى فـيرمـي وزمـيله <L.زيـالرد> أيـضا تـجارب عـلى امـتصاص الـكربـون لـلنيوتـرونـات. وكـان 
زيــالرد مــتعصبا لــنقاء الــگرافــيت، وبــالــتالــي ـ وعــلى خــالف مــا حــدث مــع بــوتــه ـ نــجح الــگرافــيت 
كمهــدئ فــي تــجاربــهما. وقــد قــررا أن الــكربــون أفــضل مهــدئ ألن تــكلفته أقــل بــكثير مــن تــكلفة املــاء 
الـــثقيل. احـــتوى مـــفاعـــل فـــيرمـــي الـــذي شُـــــغِّل أول مـــرة يـــوم2/12/ 1942 عـــلى شـــبيكة مـــن كـــتل 
الـيورانـيوم مـدفـونـة فـي الـكربـون، وقـد اسـتُخدم املـاء الـثقيل كمهـدئ فـي جـميع املـفاعـالت التجـريـبية 
األملـانـية، والـتي لـم يُـشغَّل أي مـنها. لـننظر ثـانـية إلـى الجـملة "املـفاعـل املـقترح يـتكون مـن رقـائق 
الـيورانـيوم املـغمورة فـي املـاء الـثقيل" فـي وثـيقة بـيته وتـيّلر. هـذه الـعبارة تـكاد تـطابق، بـالنسـبة 

لتصميم املفاعل، عبارة "صنع في أملانيا" مكتوبة عليه. 
  

يـبدو مـن كـل هـذا، مـن دون شـك، أن هـيزنـبرگ حـاول وصـف جـهاز نـووي لـبور. كـما يـبدو أيـضا أن 
هـــذا الـــجهاز هـــو مـــا كـــان هـــيزنـــبرگ يـــتصوره عـــن املـــفاعـــل. وســـواء أعـــطى هـــيزنـــبرگ لـــبور رســـما 
تخـطيطيا أم ال، فـمن الـواضـح أن بـور احـتفظ فـي ذاكـرتـه بـصورة لـلتصميم. ولـكن بـور لـم يـكن يـفهم 

في ذلك الحني الفرق بني املفاعل والقنبلة، واعتقد أن هيزنبرگ كان يصف قنبلة. 
  

وعــلى ذلــك، فــربــما يــكون آگــا بــور عــلى حق عــند قــولــه: إن والــده لــم يــشارك فــي أي مــناقــشة عــن 
املـــفاعـــل. كـــما يـــمكن أن يـــكون عـــلى حق أيـــضا فـــي اعـــتقاده أن هـــيزنـــبرگ لـــم يـــعط بـــور أي رســـم 
تخـــطيطي، إذ لـــم يـــكن أي مـــن الـــذيـــن اتـــصلت بـــهم مـــتأكـــدا مـــن أن الـــرســـم الـــذي رآه كـــان فـــي يـــد 
هـيزنـبرگ ـ ولـكن األمـر الـذي أكـدوه جـميعا هـو أنـه كـان رسـما ملـفاعـل هـيزنـبرگ. أعـتقد أن هـذا يحـل 
الــلغز، ولــكنه ال يــكشف الســر. مــاذا كــان الهــدف الــرئــيسي لــزيــارة هــيزنــبرگ؟ املــعجبون بــهيزنــبرگ 
يــقولــون: إنــه أراد أن يــوضــح لــبور أن األملــان يــعملون عــلى تــصميم مــفاعــل لــألغــراض "الســلمية" 

فقط. 
  

ثـمة أمـر آخـر جـديـر بـاملـالحـظة، هـو أن هـيزنـبرگ ـ عـندمـا زار بـور ـ كـان يـعلم جـيدا إمـكان اسـتخدام 
املـفاعـالت فـي تـصنيع الـبلوتـونـيوم، وأن الـبلوتـونـيوم يـمكن أن يـوفـر الـوقـود لسـالح نـووي. ملـاذا 
إذًا زار بـور؟ مـا الـرسـالـة الـتي كـان يـرغـب فـي إيـصالـها؟ مـا األمـر الـذي كـان يـريـد إقـناع بـور بـعمله 

أو بعدم عمله؟ ما الذي كان يحاول معرفته؟ هذا هو السر الحقيقي وهو سر قد ال يُكشف أبدا. 
  



 املؤلف 
 Jeremy Bernstein

يـعمل أسـتاذا لـلفيزيـاء فـي معهـد سـتيفنز لـلتقانـة وأسـتاذا مـنتدبـا فـي جـامـعة روكـفلر، كـما يـشغل 
مـنصب نـائـب رئـيس مجـلس األمـناء ملـركـز آسـپِن الـفيزيـائـي. نشـر بـيرنشـتني 50 بـحثا مـتخصصا 
و 12 كـتابـا وعـددا كـبيرا مـن املـقاالت فـي املـجالت غـير املـتخصصة. وقـد كـان محـررا فـي مجـلة نـيو 
يــــوركــــر، كــــما درّس الــــكتابــــة الــــتي ال تــــعتمد عــــلى الــــخيال nonfiction writing فــــي جــــامــــعة 
بـــرنســـتون. وفـــاز بـــجوائـــز عـــديـــدة مـــخصصة لـــلكتابـــة الـــعلمية. وهـــو زمـــيل للجـــمعية الـــفيزيـــائـــية 

األمريكية ولفرقة بنيامني فرانكلني للجمعية امللكية للفنون. 
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