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دیوید هالیدی ()۱۹۱۶-۲۰۱۰

دیوی��د هالی��دی ،یک��ی از نویس��ندگان یکی از
پراس��تفاده ترین کتاب ه��ای درس��ی فیزیک ،در
دوم آوری��ل  2010در م��ی پل فالز واش��نگتن
درگذش��ت .او در  ۳م��ارس  ۱۹۱۶در منچس��تر
انگلس��تان متولد و در هومستد پن سیلوانیا ،شهر
صنعت فوالد ،در حومه ی پیتس��بورگ بزرگ شد.
در سال  ۱۹۳۴بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان
هومستد در دانش��گاه پیتس��بورگ ثبت نام کرد،
م��درک کارشناس��ی را در  ۱۹۳۸و مدرک دکترا
را در  ۱۹۴۱دریاف��ت کرد .پایان نامه ی دکترایش
درب��اره ی «برخ��ی آزمایش های هم ف��رودی در
فیزیک هسته ای» بود.
دانش��گاه پیتس��بورگ بع��د از دادن دکت��را،
ب��ورس بنی��اد بیول را نی��ز برای س��ال تحصیلی
 ۱۹۴۱-۴۲به او اهدا کرد تا بتواند به کار پژوهش
هس��ته ای ا ش ادامه دهد .طی جن��گ جهانی دوم
هالیدی در آزمایش��گاه تاب��ش ام آی تی درباره ی
رادار تحقی��ق کرد .در  ۱۹۴۵اس��تادیار دانش��گاه
پیتسبورگ ،در  ۱۹۲۷دانش یار و در سال ۱۹۵۰
استاد ش��د .کمی پس از بازگشت ،شروع به انجام
چندین آزمایش راه گش��ا با دانشجویان دکترایش
ک��رد .مهم ترین دست یافت س��هم مس��تقل او در
کش��ف تشدید اسپینی بود که اساس ساخت ابزار

مهمی در پژوهش های ماده چگال شده است.
هالیدی کار نوش��تن کتاب های درسی را در واقع
در دوران دانش��جویی ا ش آغ��از کرده بود .آرچی
کارفیل��د ورتینگ ،اس��تاد فیزیک ،ب��ه او فرصت
داد که نویس��نده ی دوم کتاب درس��ی ئی باشد
که ش��رکت وایلی در س��ال  ۱۹۴۸ب��ه نام گرما
نوش��ته ی ورتین��گ و هالیدی منتش��ر کرد .دو
س��ال بعد وایلی کتاب درس��ی مقدماتی فیزیک
هسته ای هالیدی را چاپ کرد؛ ویراست دوم این
کتاب که در سال  ۱۹۵۵منتشر شد به چهار زبان
ترجمه ش��د .اما هالیدی کار روی مشهورترین و
ماندنی ترین کتابش را در س��ال  ۱۹۵۰و پس از
آن شروع کرد که رئیس دانشکدهی فیزیک شده
ب��ود .کار روی کت��اب فیزیک برای دانش��جویان
مهندس��ی و فیزیک با رزنیک شروع شد و اولین
ویراست آن را وایلی در سال  ۱۹۶۰منتشر کرد.
در  ۱۹۷۴هالی��دی و رزنی��ک روای��ت کوتاه تر و
کمت��ر پیش��رفته ای از کتاب فیزی��ک را به نامه
اصول فیزیک نوشتند که آن را هم وایلی منتشر
کرد .امروز پنجمین ویراس��ت فیزیک و هفتمین
ویراست اصول فیزیک چاپ و به سی زبان ترجمه
ش��ده اند .کن کرین در نوشتن پنجمین ویراست
فیزیک و جرل واکر در نوشتن هفتمین ویراست
اصول فیزیک نویسندگان همکار بوده اند .تخمین
زده می ش��ود که بیش از ده میلیون دانش��جو در
سراس��ر جهان از این کتاب ها فیزیک آموخته اند.
در س��ال  ۱۹۶۲هالیدی در دانشگاه پیتسبورگ
ارتقا یافت و رئیس مدرس��ه ی علوم طبیعی شد؛
در سال  ۱۹۶۷او نخستین رئیس مدرسه ی تازه

ش��کل گرفته ی علوم و هنرها ش��د .در  ۱۹۶۹از
ریاس��ت مدرس��ه کناره گرفت و به دانش��کده ی
فیزیک بازگشت و در سال  ۱۹۷۵بازنشسته شد.
کمی بعد از بازنشس��تگی همراه با همس��رش به
سیاتل مهاجرت کردند تا نزدیک تنها فرزندشان
دیوید جرج هالیدی باش��ند .این کار به هالیدی
ام��کان داد ب��ه یکی از کارهای م��ورد عالقه اش
یعن��ی کوهن��وردی بپ��ردازد .از مناظ��ر زیبای
اطراف س��یاتل لذت ف��راوان برد و تا روز مرگش
پیاده روی را کنار نگذاشت .او و همسرش که در
س��ال  ۲۰۰۶درگذشت  ۶۲س��ال یار و غم خوار
یکدیگر بودند.
هالی��دی ب��ه کاره��ای جیمز جوی��س عالقه ی
بس��یار داش��ت و طی مدت زندگی در دانشگاه
پیتس��بورگ توانس��ت کلکس��یون چش��مگیری
از یادگاره��ای جوی��س گ��رد آورد ،از جمل��ه
ویراس��ت های اول هر ک��دام از کارهای جویس
را .او ب��ه ویژه به اولیس جیم��ز جویس عالقه
داش��ت و ه��ر  ۱۶ژوئن (روزی ک��ه در زندگی
لئوپول��د بل��وم ک��ه جوی��س وقایع��ش را در
داس��تانش بازگو می کند) ب��ا دیگر طرف داران
این کتاب روز بلوم را جش��ن می گرفت و اغلب
برای این جشن به نیویورک می رفت .شخصیت
گ��رم او با طن��زی مالیم همراه ب��ود و در مقام
رئیس دانش��کده با انص��اف و با ادب بود و همه
او را دوست داشتند.
ادوارد گرجوی

دانشگاه پیتسبورگ
پیتسبورگ ،پن سیلوانیا
رابرت رزنیک

موسسه ی پلی تکنیک رنسلیر
تروی ،نیویورک
David Halliday
Edward Gerjuoy, Robert Resnick

پیش شماره

نسخه ی الکترونیک «فیزیک روز» در وبگاه  www.psimag.irدر دسترس است.

مترجم :نادر حیدری

11

