من الذاكرة

ملوك السرعة
ف ــي ع ــام ُ ،2013اكتش ــفت أق ــدم س ــاعة شمس ــية ف ــي وادي
المل ــوك بمص ــر ،يع ــود تاريخه ــا إل ــى حوال ــي  1500قب ــل المي ــاد،
ويمكنن ــا أن نس ــتخلص م ــن ذل ــك أن الن ــاس كان ــوا يقيس ــون م ــدى
ســرعة انتقــال األشــياء أو إنجازهــا منــذ ذلــك الحيــن .ســواء أصبــح
روج ــر بانس ــتر أول رج ــل يقط ــع مس ــافة مي ــل جريـ ـ ًا ف ــي أق ــل م ــن
أرب ــع دقائ ــق قب ــل  65عام ـ ًا أو رغ ــب ف ــي اخت ــراق حاج ــز الص ــوت أو
أن ــه تم ّل ــك الرغب ــة الملح ــة ف ــي الس ــفر عل ــى أعل ــى مس ــتوى ممك ــن
م ــن الس ــرعة ..نالح ــظ أن الس ــرعة ه ــي جوه ــر المس ــألة .ف ــي ه ــذا
الســياق تلقــي مجلــة «ومضــات» الضــوء علــى خمســة أرقــام قياســية
تاريخي ــة ف ــي الس ــرعة.
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سرعة الضوء

السرعة 10 :مرات أسرع من الصوت
الشخص :غاليليو
التاريخ1638 :

غاليليــو هــو العالــم األول الــذي حــاول تحديــد ســرعة
الضــوء .فــي ظــل جهــوده ،تــم االتفــاق علــى أن الضــوء ال
ينتقــل فعـاً ،ووجــوده فقــط لحظــي .وفــي النصــف األول
مــن القــرن الســابع عشــر ،أثبــت «مؤســس المنهــج العلمــي»
ـكل
أن ســرعة الضــوء «إن لــم تكــن لحظيــة ،فهــي تنتقــل بشـ ٍ
ســريع للغايــة» .وذلــك باســتخدام ســاعة مائيــة تمثــل فيهــا
كميــة الميــاه المــارة مــن الوعــاء مقــدار الوقــت المنقضــي.
كانــت طريقتــه بســيطة بشــكل مدهــش ،فقــد كان لــدى
غاليليــو ومســاعد لــه مصابيــح يمكنهمــا تغطيتهــا عنــد
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اللــزوم .كان غاليليــو يكشــف مصباحــه ،وفــي اللحظــة
التــي يــرى مســاعده النــور يكشــف المصبــاح الــذي
لديــه .مــع القيــام بقيــاس الوقــت المنقضــي ،اســتطاع
غاليليــو رؤيــة ضــوء مســاعده ومعرفــة مــدى البعــد بيــن
المصابيــح ،فاســتنتج غاليليــو أنــه يســتطيع تحديــد
ســرعة الضــوء ،والتــي حســبها بأنهــا انتقــال أســرع مــن
الصــوت بعشــرة أضعــاف علــى األقــل .وحاليـاً فــإن القيمــة
المعتمــدة لســرعة الضــوء ،وفقـاً للمؤتمــر العــام للموازيــن
والمقاييــس ،هــي  299 792.458كــم /ثــا.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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تقاريـر

الرقم القياسي لسرعة المركبات األرضية
السرعة  1228 :كم  /سا
الشخص :آندي غرين «في اجتياز إس إس سي»
التاريخ 15 :أكتوبر 1997

أول مركب ــة بري ــة تخ ــرق ج ــدار الص ــوت رس ــمياً ه ــي «إس
إس س ــي» ،وه ــي اختص ــار لـ«س ــوبر س ــونيك كار» .كان رج ــل
األعم ــال والمغام ــر البريطان ــي ريتش ــارد نوب ــل مدي ــر وأح ــد
مصمم ــي مش ــروع اجتي ــاز «إس إس س ــي» ،ال ــذي تمك ــن م ــن
تحطي ــم الرق ــم القياس ــي للس ــرعة األرضي ــة ،وال ــذي س ــجله
نوبـــل بيـــن عامـــي  1983و 1997عندمـــا حقـــق ســـرعة
 1047.49كم/ســـا فـــي االجتيـــاز .2

حقــق الطيــار المقاتــل مــن ســاح الجــو الملكــي البريطانــي
آنــدي غريــن اجتيــاز «إس إس ســي» وهــو يقــود فــي صحــراء بــاك
روك فــي واليــة نيفــادا ،بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،الســيارة
التــي يبلــغ طولهــا  16.5م ،وتــزن  10.5طــن والمــزودة باثنيــن مــن
محــركات نــوع رولــز رويــس ســباي التوربينيــة النفاثــة المســتخدمة
عــادة فــي المقاتلــة النفاثــة البريطانيــة إف  4 -فانتــوم الثانــي،
حيــث ســجلت ســرعة مذهلــة تبلــغ  1228كــم  /ســا.

أولمبياد سباحة  400متر فردي مختلط
السرعة4: 31.981 :
الشخص :تيم ماكي
التاريخ« 1972 :ألعاب ميونيخ»

مــع  195فعاليــة و 7134رياضيـاً مــن  121لجنــة أولمبيــة وطنيــة ،كانــت ألعــاب ميونيــخ  1972مــن
كبريــات األلع ــاب حت ــى تاريخــه .عل ــى الرغ ــم م ــن أنهــا تلطخــت بمأس ــاة «مذبحــة ميونيــخ» اإلرهابيــة،
إال أنه ــا كان ــت أحداثــاً رياضي ــة غي ــر مس ــبوقة .أصب ــح الس ــباح األميرك ــي تي ــم س ــيلفر ماك ــي حائ ــزاً
علــى الســجل الــذي ال يحســد عليــه لفقدانــه ميداليــة ذهبيــة بأقــل هامــش فــي التاريــخ األولمبــي .فقــد ســجل كل مــن ماكــي
والس ــويدي غون ــار الرس ــون  4د 31.981 :ث ــا ف ــي الس ــباق المختل ــط للس ــباحة الفردي ــة لــــ  400م  .إال أن جه ــاز التوقي ــت
اإللكترونــي كان حساس ـاً بمــا يكفــي لقيــاس آالف األجــزاء مــن الثانيــة ،وبالتالــي فــإن الرســون الــذي ســجل  31.981 :4هــزم
ماك ــي ال ــذي س ــجل  31.983 :4بف ــارق  1000/2م ــن الثاني ــة .ف ــي الج ــدل التال ــي ،اتض ــح أن ماك ــي كان م ــن المحتم ــل أن
يخســر الذهــب لــو تــم طــاء جــدار ممــره بشــكل أرق قليــاً منــه فــي الممــرات األخــرى .تســببت الخســارة فــي تغييــر القواعــد
الدولي ــة وإلغ ــاء القي ــاس باألج ــزاء م ــن األل ــف م ــن الثاني ــة.
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أسرع صعود لجبل إيفرست
السرعة 16 : :ساعة و 45دقيقة
الشخص :هانز كامرالندر

التاريخ1996 :

أدرج المتسلق اإليطالي هانز كامرالندر ،الذي تسلق كل قمم
العالم  -باستثناء واحدة  -البالغ عددها  14قمة يزيد ارتفاعها
على  8000م ،في موسوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية
باعتباره األسرع صعوداً للوجه الشمالي لجبل إيفرست .هذا
اإلنجاز المذهل حققه في  16ساعة و 45دقيقة .وتبع تسلق
أعلى جبل في العالم في أسرع وقت بالتزلج والعودة لألسفل مرة
أخرى ،وهو أول منحدر للتزلج على اإلطالق من قمة إيفرست.
هذا ال يزال واحداً من المعالم البارزة للسيرة المهنية المدهشة
لكامرالندر .ويقول في هذا السياق« :أحد أهم نجاحاتي
الشخصية كان التزلج عبر النزول من قمة جبل إيفرست في عام
 .1996كنت في القمة قبل الموعد المحدد ،وبإمكاني أن أستريح،
وأعيش لحظتي ،وأستمتع بتوقع النزول الذي ال يوصف».

أسرع سيارة تعمل بالطاقة البشرية
السرعة 144.17 : :كم /سا
الشخص :تود ريتشيرت «على دراجة آيروفيلو إيتا»

التاريخ2016 :

تع ّد نيفادا في الواليات المتحدة األمريكية موطناً لواحدة من
أسرع ،وأكثر الطرق استقام ًة وانبساطاً على األرض .لذلك تلتقي
شياطين السرعة كل عام من جميع أنحاء العالم في باتل ماونتين
مع رغبة ملحة للسرعة .في «التحدي العالمي للسرعة المزودة
بالطاقة البشرية» في  17سبتمبر  ،2016حصل تود ريتشيرت
على لقب أسرع العب في العالم من خالل سفره المدهش بسرعة
تبلغ 144.17كم  /سا على الدراجة السريعة إيتا ،والتي صممها
هو وفريقه في آيروفيلو .أسس ريتشيرت مع كاميرون روبرتسون
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لم تكن السرعة مجرد وسام شرف لكاميرالندر ،ففي كثير
من األحيان يمكن أن تحدث السرعة فرقاً بين الحياة والموت.
ألسباب أخالقية ،لم يستخدم األكسجين المعبأ في زجاجات،
وقلل معداته إلى أكثرها حيوية ،وذلك كي ال يحمل معه السالمة
الوهمية إلى الجبل .وبذلك فقد وفّر في الوزن ،ويمكن أن يقضي
أقل وقت ممكن في منطقة الموت على ارتفاع  8000م ،حيث ال
يوجد ما يكفي من األوكسجين ليتنفسه البشر.
شركة آيروفيلو في عام  2010وصنعوا ثالث دراجات قبل إيتا،
التي أ ُعدت خصيصاً لمحاولة تحطيم الرقم القياسي للسرعة.
خالفاً لتصاميمهم السابقة ،فإن إيتا تستغني عن قمرات القيادة
والنوافذ ،مما يجعل المتسابق يعتمد على عرض الفيديو للحصول
على إحصائيات السرعة والعناصر الحيوية األخرى.
إيتا؛ التي حصلت على اسمها من الحرف اليوناني «»Eta
ال من
المستخدم في الهندسة للداللة على الكفاءة ،تضم هيك ً
ألياف الكربون الديناميكية الهوائية ،وإطاراً خفيف الوزن،
وتصميماً بوضعية االستلقاء ألجل راحة الراكب .والهوامش في
وضع هذا السجل ضيقة للغاية ،لدرجة أن المحاولة السابقة كانت
متقطعة بسبب وجود حشرة مسحوقة على أنف الدراجة ،مما
منعها من الوصول إلى أقصى سرعة.
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