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   أبطـال خـارقینآالف السـنین مع

 
 أسـئلة حـول أفـكـار آینشـتین

 

  عـوالم من الخـیال
 

 أول ھیكل بناه اإلنسـان: كـوبیكلي تبھ
  
 شـباحأ
 

  ذكـاء الفـوضـى
  

 مـریـخالعـین أخـرى على 
 

  أســد... قـرد 
  

 30فطولھ ال یزید عن (لو لم یكن صغیرًا جـدًا 
العـتـقـد مـن یـراه بسـرعـة أنـھ ) سـنتـیـمـترًا

لبدتـھ الضـاربة الى الصـفرة ھي مـا ... أسـد
 Leontopithecus" یـسـتحـق اإلسـم جـعـلـتھ

Chrysomelas " األسـدي ذو –القـرد أو 
  .الرأس الذھـبـیة

الجـمـیلة عـلى رأسـھ قـد " الفـروة"إال أن ھـذه 
كـلفـتھ الكـثـیر؛ فالصـید غـیر القـانـوني أدى مـع 
مـرور الزمـن الى تـقـلیص أعـداد ھـذا الحـیوان 

قـریـبًا في الذي یعـیش بصـورة حـصـریة ت
البـرازیـل؛ و تـحـدیـدًا في الغـابة األطـلنطـیة 
و ھـي المحـمـیة الطـبیعـیة الواقـعـة في مـناطـق 

  .São Paulo و سـاو باولـو Paranáبارانـا 
مـا بقـي عـلى قـید الحـیاة ال یـتجـاوز بضـع مئـات 
یصـعـب العـثـور عـلى أي مـنـھا ألنـھـا تقـضـي 

ـبـر من النـھـار في أعـالي األشـجـار الجـزء األك
 .و ال تـنزل حـتى للـنـوم
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.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبش آفاق العلم  لةـ  مجیسمح  بإستعمال  ما یرد  في
  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش
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 كلمة العـدد
نعـود إلیـكـم مـن جـدید في ھـذا العـدد ونـشـكر كـل 

عـبـیر عـن اعـجـابھ بمحـتویات مـن كـتب لـنا للت
  أو للسـؤال عـن موعـد صـدور العـدد الجـدیدالمجـلة
  .منـھـا

  
 لقـد تعـودنا عـلى مشـاھـدة عـدد مـن األشـخـاص

شـات التـلفـزیون أو  عـلى شـاذوى القـدرات الخـارقـة
 أو على قـراءة واحـدة أو أكثـر مـن المجـالت السـینما

المصـورة التي تـقـوم بـتـقـدیم قصـص بطوالتھـم 
لكـن ال ... وأعـمالھم الخـیرة تجـاه مجـتمعـاتھم

ھـذا مـا ...  مـن أین جـاؤوا ولمـاذاعالجـمیعـرف ی
ھـذا العـدد في نـتحـدث عـنھ في ملـفنا الرئیسي 

  ."آالف السـنین مع أبطال خـارقـین"
  
  

لقد سـمع بعضـنا بالتـأكـید مـن صـدیق أو زمیل 
روح   أوقـصـة سـمعـھـا ھـو بـدوره عـن شـبح

... جـول في أحـد المـنازل أو حـتى في بـیتھ ھـوت
ن مع كـل القصـص حـول ھـذه األشـباح، تـبقى لكـ

  ".أشـباح... "العـدید من األسـئلة دون اجـابات
  
  

اضـافة الى العـدید من الموضوعات واألخـبار 
  .األخـرى

  
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـریـرئیس التح - وضـإیاد أبو ع     

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    
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 في سـان دییغـو والثـاني سامر Salk Instituteویعـمل في بانـدا اكـتـشف باحـثان، األول سـاتشـیناندا 
في عـیون الفـئـران توجـد  في بالتـیمـور، أنھ Johns Hopkins University جـامعـة حـتر ویعـمل في
  .ت اإلسـتـیقاظـو وقأ عـندمـا یحـین وقـت الطـعـام، وقـت النـوم، اسـاعـة تـنـبـھـھـ

ري  عـمـا ھـو ضـروـةوجـد البـاحـثـان أن مجـموعة من الخـالیـا موجـودة في شـبكـیة عـیـن الفـأر فـائـض
  بـانـدا وحـتـرعـندما قـام .. .اتـزان العـمـلیات البیولوجـیة المخـتلفـةتـلعـب دورًا ھـامـًا في وھـي للرؤیـة 

  

 ؟ ھـل یمكـننا رؤیة مرور الوقت

  
  قـفزات روبوطیۀ  نانـو... مسـتقـبل الورق  

  
بعـد تصـنیع عـدد مـن 
الروبوطات الحـشـریة بغـرض 
اســتـخــدامـھــا لألھـــداف 
العـسـكریة، فـقـد تـم اخـیرًا 

 ـار روبوطـيتصـنیع صـرص
في الصـورة (لألغـراض السـلمیة 

فـھـذا )...  بصـرصار حـقـیقيً مقارنة
وط یمكـنھ القـفـز الروبـ

والحـركـة في كـل الظـروف 
 أرضـیة؛ ـةالجـویة وعـلى أی

  .سـواء رمـلیة أو صـخـریة
الغـرض الرئیسي من صنعـھ 
ھـو التمـكـن مـن البحـث عـن 
والوصـول الى ناجـین في حـالة 
وقـوع كـارثة طـبیعیة كـالزالزل 

  .لجـیة وغـیرھاـواإلنزالقات الث
 Ecoleعـھـد اإلخـتراع تـم في م

Polytechnique Fédérale 
  .في لوزان بسـویسـرا

یـبـلغ وزن الروبـوط سـبـعـة 
غـرامات ویـمـكـنـھ الـقـفـز 
الرتـفـاع یصـل الى مـتـر 

   أي مـا یـزیـدونـصـف المـتر
  . طـولھلى مـرة عـ27بـ 
  

بمعـالجة میكـانـیكـیة تـتـلف بصـورة كـلیة 
 مـا یعـطي الورق، كـما نعـرفھ، ألیـافھـا

  .مواصـفاتھ التي نعـرفـھـا
باسـتخـدام تـقـنیة خـاصة، قـام المخـتصون 
في سـتوكـھـولم حـصـلوا عـلى مـادة ورقـیة 

 214نانـویة مقـاومـة یمـكـنھـا تحـمـل 
 للحـدید 130 باسـكال مقـارنـة بـ –مـیغا 

  . للفـوالذ250الصـلب و 
 األمریكي، فـقد تـم MITأما في معـھـد 

كل نانـویة یمكـن لتصـنیع مـادة ورقـیة 
 كـیلوغـرام 20كیلوغـرام مـنھـا امتصـاص 

  .من النـفـط

ـیاتـنا بالكـامل، و الفضـل یعـود الى تكـنولوجـیا  من الممـكـن أن یغـیر أسـلوب حالحـدیـدورق أقـوى من 
 Swedish Royal Institute of Technologyالـ تـم تصـنیع ھـذا النوع من الورق في ... النـانـو

  في سـتوكـھـولم من مـادة السـلولوز التي یـتم اسـتـخـالصـھـا في العـملیات الصـناعـیة عـادةً  من الخـشـب
  

عـمل ھـذه الخـالیـا، بتعـطـیل 
وجـدا أنھ مـع أن القـدرات 

ق، البصـریة لم تـتـأثـر على اإلطـال
إال أن الفـئران تـفـقد القـدرة عـلى 
تـمیـیز اللیـل مـن النھـار مـا 

 دون نـوم طـوال ا یقـظـةیبقـیـھـ
إذا تـمكـن العـلماء مـن .. .الیـوم

س الظـاھـرة في العیـن ـاكـتشاف نـف
البشـریة، فربما سـیـمكـنھم عـالج 
حـالة األرق المزمن التي یعـاني 

  .مـنھـا البعـض

http://www.sci-prospects.com
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 اكـتـشـفـوا أن بعـض العـنـاصـر المـوجـودة في MITالبـاحـثـون في مـركـز ماسـاتشـوسـتـس للتـكـنولوجـیا 
جـرذ لـدى ) Synapsesأو (لدمـاغـیة عـدد مـن المـواد الغـذائـیة تـقـوم بـتحـسـیـن عـمل الوصـالت ا

تـمـت تغـذیـة ھـذا القـارض لعـدة أسـابـیع بأغـذیـة محـتـویة عـلى مـادة الكـولیـن )... Gerbil(الصـحـراء 
)Choline ( ،حـمض الموجـودة عـادة فـي البـیـضUridine monophosphateالموجـود عـادة في   
  

وفـقـًا لدراسـة أخـیرة قـام بھـا 
Jack Lissauer  الباحـث في

 Ames Researchمـركـز 
Centerوكـالة الفـضـاء  التـابع ل

ة ـكـارثــ، فـإن الةـیـریكــاألم
الطـبیـعیـة التـي نـتـج عـنـھا القمـر 

 مـلیار عـام، 4.5قـبل مـا یقـارب 
قـد تـكـون قـد أنـتجـت أقـمـارًا 

تكـون أخـرى أصغـر حـجـمًا ربـما 
  .ُدمـرت فیـما بعـدقـد 

   

 أقـمار األرض الضـائـعـة

  
  

الصـورة التـي كـانـت لدیـنا 
لمـجـرة درب التـبـانـة التـي 
تسـتضـیف كـوكـبنا ومجـموعـتنا 

... الشـمـسـیة كلھـا، تغـیرت
تـم فحـسب المعـلومـات التـي 

تقـدیـمـھـا في مـؤتـمر 
American Astronomical 

Society الذي عـقـد في مـدیـنة 
سـانت لویس بوالیة میـسوري 

كـیة، لمجـرتـنا یوجـد األمری
ذراعـان فـقـط بـدًال مـن األربعـة 
التـي اعـتقـدنا وجـودھم 

الذراعـان اآلخـران؟ ... سـابقـًا
  .مجـرد نـتـوءات صـغـیرة

  
مـن المـنـتظـر أن نحـصل عـلى 
معـلومـات اضـافـیة قـریـبًا 
بفـضـل التـلسـكـوب الفـضـائـي 

Spitzer و نظـام التـلسـكـوبات 
 Very Longرضـیة األ

Baseline Array الذي 
سـیـتم التـحـكـم بھ مـن والیـة 

  .نـیو میكـسـیكـو
  
  

  یتحـسـن بالطـعـام... الذكـاء
  

 الصـغـیرة كـانت مـوجـودة في مـدارات بیـن ه، فـاألقـمـارج التـي وضـعـھ البـاحـث وزمـالؤحـسـب النـمـوذ
 Matijaو وفـقـًا لحـسـابات قـام بھـا عـالم آخـر ھـو ... المـدار الحـالي للقـمر حـول األرضأقـرب مـن 

Cuk مـن جـامعـة British Columbiaحـول ھـالمـدارقـمـار اسـتـمرت في  في كـنـدا، فإن ھـذه األ 
  . عـن مـلیـار عـامكـوكـبـنا لـمـدة ال تـقـل

  

  .العـلمـاء یعـتـقـدون أن السـماء كـانـت في المـاضـي مـلیـئـة باألجـرام المـضـیـئة
  
  
  

اض الدھـنیة الشـمـندر، أحـد أنواع األحـم
Docosahexaenoic acid المـوجـود 

بعـد ذلك، تـم وضـع .. .عـادة في األسـماك
 تحـت اإلخـتـبار ات الحـیوانذكـاء ھـذه

 في مـتاھـة اوھـو عـبارة عـن وضـعـھ(
و تـم )  على تحـدید اإلتجـاهادرتھـلمعـرفة ق

التـوصـل الى أن ذكـاءھا أصـبح مـتـفـوقـًا؛ 
 أكـدتھـا الفـحـوصـات وھـي معـلومات

  .التـي تـمت عـلى أدمـغـتـھا الصـغـیرة
ھـل ینـطبق نفـس األمر عـلى دماغ 

  .اإلنسـان؟ الدراسـات ال زالت مسـتـمرة
  

... مجـرتنا
  بشکل جـدید
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 تـنـتـج كـھرباء... اصـنع اعـصارًا

  
  
  
  
  
  
    

 Caseود قـام بـھ فـریقـان مـن جـامعـتي إلـیـنویز ـر بحـث عـلمـي جـدیـیـشـی
Western Reserve األمریكـیـتـین بقـیادة Bin Chen الى أن الدراسـات األخـیرة 

  .قـد تـكـون سـائـلة جـزئـیًالكـوكـب عـطـارد  الداخـلیة النـواةتـؤكـد أن 
ھـذه الدراسـة، حـسـب تشـین، تـعـني أن قـلب الكـوكـب مكـون مـن مـادتـي الكـبریـت 

مجـال المغـنـاطـیسـي وقـد یكـون ھـذا العـامـل ھـو المـسؤول عـن ال... والحـدیـد
ـتـعـلقـة بـھـذه الـفـرضـیات سـتـأتـیـنا مـن إال أن البـیـانات الجـدیدة الم... لعـطـارد
  . المـوجـود في مـدار حـول الكـوكـب مـنـذ بدایـة العـام الحـاليMessengerمسـبار 

  

 ألكــثر Louis Michaudعـمل لویـس میـتشـود 
ن ثـالثـین عـامـًا عـلى انـتـاج نـمـوذج أولـي؛ م

مـولـد : ویحـاول دائـمـًا تحـسـینـھ وتطـویـره 
  .اعـاصـیر

بصـورة عـمـلیة یـمـكـننـا القـول أن المـولـد مــا ھـو 
یعـمـل عـلى انـتـاج دوامـات جـویة یـتـم إال محـرك 

ـة أي التحـكـم بھـا إلنـتـاج طـاقـة كـھـربائـیة نـظـیـف
أن انـتـاجـھـا لن یـكـون لـھ آثـار سـلبـیة عـلى 

  .البـیـئـة
  

  : أسـاس عـمـل ھـذه اآللـة بسـیـط للغـایـة
یـتـم توجـیـھ حـرارة التـفـریـغ القـادمـة من المـولدات 
الكـھـربائـیة التـقـلیـدیـة نحـو بـنـاء دائـري الشـكـل 

اعـھا  مـتر مـكـون مـن جـدران ارتـف200قطـره 
ھـنا، یـتـم تـكـویـن ...  مـتر دون سـقـف100

اعـصار مـتـحـكـم بھ قـادر عـلى تحـریك تـوربـیـنات 
وفـقـًا لتصـریحـات میـتشـود، الدوامـة ... كـھـربائـیة

 مـترًا 50قـطـرھـا (ة ـج بـھـذه الطـریـقـَنـتالتـي تـُ
 500 و 50یمكـنـھـا انــتاج مـا بـین ) تقـریـبًا

  .ـاواط مـن الكـھـرباءمیغ
  

دات من خـبراء في مجـال ـورغـم ظـھـور تأكـی
المیكـانـیكیة وخـبراء الطـاقـة عـلى أفكـاره، الھـندسـة 

  .أمـام میـتشـود تـبـقـى التـمویـلالمشـكـلة الرئـیـسـیة ف
  

  
معـلومـات 

جـدیدة حـول 
  عــطــارد

  

  ـراريمـبدل ح
  

  ـاء سـاخـنم
  

  ھـواء
  

  ھـواء
  

  ـاء بـاردم
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مسـمى أرخبیل یمني 
في جزر سقطرى 

  .الیـمـن
  

 Saryarkaمنـطـقة 
المحـتویة على بحیرات 

ــال ـمـــول شــھـوس
  .اخـسـتانكـاز

  

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

أضـافـت منـظـمة األمم المـتحـدة للتـربـیة و الثـقافـة و العـلوم 
المـواقـع، .. .ثمـانـیة عـجـائب طـبیعـیة الى الئحـة التـراث العـالمي

یة الثـقافـیة و الطـبیعـیة، تـعـتـبر ذات قـیمـة عـالیـة جـدًا لإلنسـانـ
بھـذه اإلضـافة .. .وبـالتـالي ھـي تسـتحـق الرعـایة و الحـمـایة

 ثـقافـیًا 679 موقـعـًا منھـا 878الجـدیـدة، یصـل عـدد المـواقـع الى 
  . مـزدوجـًا25 طـبیعـیًا و 174و 
  

PROSPECTS 

   جـدیدةعجـائـب طبیعیة
  

البحـیرات المالحـة 
المحـیطة بـكـالیـدونیـا 

  .یةفـرنسـالالجـدیدة 
  

 Surtseyجـزیـرة 
المواجـھة للسـاحـل 

  .الجـنوبي ألیـسـلندا
  

جـــبـل ل  الوطـنيمـتـنـزهال
Sanqingshan في 

   الصـین
  
  

محـمـیة المحـیط الحـیوي 
للفـراشـة الملكـیة في 

  .المـكسـیك
  

 Jogginsمـنـطقة 
Fossil Cliffs في 

  .كـنـدا
  

الساحة السویسریھ 
 ساردونا موقع التكتونیھ

  .جـیولوجـي ھـام
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  ؟ـات الشـعـار األولمـبي  حـلقمـاذا تـعـني
یة ـبـالحـلقـات الخـمـسة، والتـي اعـتمدت مـنذ األلعـاب األولم

، تـمـثـل كـل واحـدة 1896األولى في العـصـر الحـدیث عـام 
الزرقـاء مـنھـن قـارة؛ فالحـمراء تـمـثـل األمریكـیـتـین، 

ـراء ، السـوداء تـمـثـل افـریـقـیا، الخـضیاـوسـیانـأوقتـمـثـل 
  .تـمـثـل أوروبا و الصـفـراء تـمـثـل آسـیا

 Pierre deمصـمم ھـذا الشـعـار ھـو البـارون الفـرنسـي 
Coubertin الذي رغـب بـتأكـید روح األخـوة بـین 

كـذلك فـاأللوان المسـتخـدمـة، ... الشـعـوب في كـل القـارات
اضـافة الى اللون األبیض في الخـلفـیة، ھـي األلوان 

  .مسـتخـدمة في أعـالم كـل دول العـالمال
  

  

  لمـاذا تحـلق بعض الطیور المھاجرة
  ؟V على شكـل الحـرف 

  

توجـد ... ھـذا األمـر حـیر العـلماء لمدة طـویلة من الزمـن
األولى تقـول أن الطـیران على ھـذه : لتفـسیره نظـریتـین

الصـورة یقـلل من تأثـیر الدیـنامـیة الھـوائـیة، فكـل طـیر في 
ف وراءه أثـرًا یـسـتـخـدم من الطـیر الذي المجـموعـة یـُخـلـّ

  .یتـبعـھ ألنـھ یخـفـف عـنھ قـوة اإلحـتكـاك ویسـھـل طـیرانھ
أما الثـانـیة فـتـقـترح أن السـبب ھـو أن ھـذه الطـریقـة عـلى 

مجـال تسـمح بالتـمـتع بارتفـاعـات مـتدرجـة بـین طـیر وآخـر 
  .رؤیـة أوسـع خـالل الطـیران

اة عـلى الكـمبیوتر تمـت في جـامعة ریو دي جانیـرو  في محـاك
البرازیـلیة تـم 
اكـتـشـاف أن 
الطـیور تسـتـخـدم 
ھـذه الطـربقـة 
  .لكـال السـببین معـًا

  ؟مـا ھـي الرمـال المتحـركة 
 فوق  بالمـاء ذات ارتـفاعـات مخـتـلفـةشـبعةلمھـي طـبـقات مـن الرمـال ا

عـادة تـوجـد ھـذه الرمـال في مـنـاطق یـتـحـرك فـیھا ... بعضـھـا البعـض
  .المـاء مـن األسـفـل الى األعـلى بفـعـل النـضـح الطـبیعـي مـثـالً 

في العـدیـد مـن الحـاالت، یـكـون شـكـلھـا خـادعـًا؛ حـیـث تـبـدو صـلبة 
إال أنھـا غـیر قـادرة عـلى ... ي جـزء آخـر مـن األراضـي المحـیطـةكـأ

و إذا كـانت المسـافة بـیـن الطـبقة ... تحـمل أي وزن عـلیھـا لھـشـاشـتھـا
  .التي كـونـتـھـا وبیـن القـاع كـبیرًا، قـد تتـحـول الى كـمین قاتـل

    

  ھـل یخـاف الفـیل فعـًال
   الفـأر؟من

ھـذه أسـطـورة مـنـتشـرة؛ إال أن أصـلھـا ال ... ال، الفـیلة ال تخـاف الفـئـران
یقـال، مـثـًال، أن الفـیل یخـاف مـن فكـرة دخـول الفـأر في ... زال مجـھـوًال

، تفـتـرض طـبع فـرضـیة مضـحـكـة بال...خـرطـومھ ویصـل حـتى دمـاغـھ
جـعـلھ یصـل الى درجـة تخـیل مـثـل ھـذه ی ذكـاء مـتـقـدم للفـیلأن 

نـظـریة أخـرى تـفـترض أن األسـطورة بـدأت مع الفـیلة ... الفـرضـیة
) حـدیقـة الحـیوانات، أو غـیرھـافي السـیرك، في (المـوجـودة في األسـر 
  ا بسـالسـل معـدنـیة ما یجـعـلھا مـجـھـدة ومـتوترةالتـي یـتم ربط أرجـلھـ

وعـنـدما ... دائـمـأ   
یتـسـلل الفـأر الى داخـل 
القـفص بحـثـًا عـن 

كـما یفـعـل (الطـعـام 
فھـو یؤدي الى ) دائـمًا

إثارة الفـیل وازعـاجـھ 
ویجـعـلھ بصـدر 

  .عـالیةاصـواتًا 
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یـا العـلوم، فـبـالتـأكـید بـدأ مجـال زرع األعـضـاء اآللیـة في أجـسـام البشـر فـي مع انـتـقال العـدید من مفـاھـیمھ من دنـیا الخـیال العـلمي الى دنـ
وبـتـطور حـقـل تـكـنولوجـیا المعـلومات بشـكـل كـان مـن .. .ھـایلإراد المحـتاجـین ضـرورة حـیاتـیة للعـدید من األفالتحـول الى حـقـیقـة یومـیة بل 

  .ل العـقـود الثـالثـة المـاضـیة، فـمـن الطـبیعي أن نعـتـقـد أن انـتـاج رجـل الكـتروبیولوجـي أصـبح قـریـبًا جـدًاالصـعـب عـلیـنا حـتى تخـیلھ خـال
یـتـم ذلك ...  یـوفـر امـكـانـیة الرؤیـة ألشـخـاص یعـانـون مـن أمـراض تـؤثـر بـشـكل مبـاشـر عـلى بصـرھـمArgus IIنـظـام : العـیـن اآللـیة

   مسـتـقـبـًال إلكــتـرونــیـًا60 تقـوم بـتـوفـیر مـعـلومـات بصـریـة الى ھـيالل كـامـیرا یـتم وضـعـھـا أمـام العـیـنـیـن كـالنـظـارة و مـن خـ
  .عـلى شـبكـیة العـیـن

 مـن 1969قـد تـم تطـویره في العـام ـ ھـو أقـدم أجـزاء الرجـل اإللـكـتروبـیولوجـي في التـاریخ؛ فCochlear implantsجـھـاز : ن اآللـیةاألذ
ومع أن الجـھـاز كـان یـسـتخـدم عـادة في أذن واحـدة، فـھـناك اآلن محـاوالت السـتخـدامھ في ... قـبل العـالمـین ویـلیـام ھـاوس و جـاك أوربان

  .كال األذنـین حـیث أن ذلك یسـھـل عـمـلیة تحـدید مصـدر الصـوت المسـموع
تطـویر الجـزء الدماغـي ، أعـلنت مجـمـوعـة مـن البـاحـثـین مـن جـامعـة جـنوب كـالیفـورنـیا تـمـكـنھـا مـن 2003في العـام :  اآللـيالدمـاغ

الغـرض من ھـذا العـمل، الذي یـسـتمر تطـویره حـتى )... وھـو المسـؤول عـن تخـزیـن الذاكـرة قصـیرة األمـد (Hippocampusالمسـمى 
قـدرة عـلى تجـاوز عـمل بعـض األجـزاء المتـضـررة مـن الدماغ و تقـلیـد عـملھـا بصـورة تمـكـن اإلنسـان مـن مـواصـلة حـیاتھ اآلن، ھـو ال

  .بشـكل طـبیعـي
  .Robert Tools، تـم زرع أول قـلب آلي بالكـامل في صـدر 2001 في العـام:  اآللـيقـلبال

وفي العـام المـاضي ...  عـن تـمـكـنھ مـن زراعـة رئـة آلیة في جـسد خـروفRobert Bartlett العـالم ، أعـلن2003في العـام : ـة اآللـیالرئـة
...  لتحـضـیر الرئـة للتجـاربNational Institutes of Health معـھـد  من دوالر مـالیـین5مـنحـة مـالیة قـدرھـا حـصـل بارتـلیت عـلى 
  .في اإلنـسـان ـتخـدام االسـكـونتو الخـطوة القـادمـة سـ

والعـلماء یعـملون اآلن عـلى تـطـویر أنف آلي، كـلى آلیة، ... ناالذراع والسـاق اآللیـتـ: أمـثـلة أخـرى عـلى أجـھزة تعـمل في جـسم أنسـان ھي
  .كـبـد آلي، و معـدة آلیـة

  
   

  هل سيتحول
  لكتروبيولوجيل االـالرج

  ؟قيقـةـاىل ح

  سـنقـوم بتـرمـیـمـھ
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 كـما تخـیـلھـا مـؤلف New Crobuzonمـدیـنة 
 االنجـلیـزي Perdido Street Stationروایـة 

China Miéville ... المدیـنة عـبارة عـن خـلیط
من المصـانع و المبـاني والطـبیعـة البـریـة؛ 

امات، وشـبكات النقـل الخـاصـة بالقـطـارات، التـر
والطـائـرات المـتداخـلة بصـورة مشـوشـة وغـیر 

اضـافـة الى األنھـار الملـوثـة الملیـئة ... منظـمة
تعـیش في المدیـنة أنواع مخـتلفة من ... بالقـذارات

... البشر والكـائـنات القادمة من كواكـب أخـرى
الروایة تمثـل بشـكـل أو بآخـر التناقضـات التي 

  . ي مجـتمـعـاتـنانعـیشھـا نحـن ف
  

اعادة تشـكـیل لواحـدة من خمس وخـمسین 
مدیـنة وصـفـھـا الكاتب إیتالو كالفیـنو 

Italo Calvino المدن " في روایتھ
عـلى لسـان الرحـالة ماركـو بولو " الخـفیة

: و التي حملت كـل منـھـن اسم امرأة
  ...فیـدورا، سیسیلیا، زمیرالدا،

ھـنا تشـكـیل للمـدیـنة الملحـیة من تكـویـن 
الفـنانـان األمـریكـیان نـیكـوالس كـان 

  .و ریتـشـارد سـیلـیسـنـیك
  

ً
: انـھـا غـیر مـوجـودة في الواقـع، إال أنـنا نعـرفـھـا جـیدا

عـوالـم تخـیـلھـا الكـتـاب والمؤلـفـون حـتى أدق 
  .فـاصـیلھا و العـوامـل المؤثـرة فـیـھـاتـ
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" آلة الزمن" في فـیلم Simon Wellsھـكـذا مـثـل المخـرج سایـمون ویـلز 
شـر الذیـن سـیـعـیشـوا في أحـد نوعي الب (Eloiالمدیـنة التـي سـتكـون موطـن الـ 

 كـما جـاء في روایة ھیربرت ویـلز الجـد األكـبر ) للـمـیالد802701العـام 
 سـیكـونون جـمیلي المظھـر ولطـفاء إال أن Eloiأفـراد الـ ... لمخـرج الفـیـلم

النوع البشـري اآلخـر الذي سـیعـیش في المسـتـقـبل ... مسـتوى ذكـاءھم مـتدنـي
 و ھـم الذیـن یمـثـلون الوحـشـیة والخـیانـة Morlocksھـم الـ 

  .الذكـاء... و أیضـًا

المدیـنة التي ال یجـب عـلیـنا : مدیـنة األحـالم ھـذه نجـدھـا في العـدید من الثـقافات
أي شـيء سـوى الراحـة واإلسـترخـاء حـیث الطعـام والشـراب فیـھـا عـمل 

ھـنا، الجـبال مصـنوعـة من الجـبنة، ... مـتوفـر في كـل جـزء من أجـزاءھـا
األنـھـار من الحـسـاء، البحـیرات من العـصـیرات، السـفـن والقـوارب مصـنوعـة 

 أحـد فـعـل أي شـيء؛ في ھـذه المـدیـنة ال یجـب عـلى... من كـعـكـة الفـواكـھ
الصـورة أدناه ... ومـن یظـھـر أدنـى رغـبة في العـمل، یـتـم زجـھ في السـجـن

  .Hartmut Seehuberللفـنـان األلمـاني  
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تـسـمى المدیـنة في الصـورة 
؛ حـیث "المـدیـنة العـامـودیة"بـ 

طـریقـة التـنـقـل فـیھـا تكـون 
إمـا بالمصـعـد أو :  بطـریقـتـین فـقـط

ـذا تخـیل المؤلـف ھـك... بالطـائرة
 Giovanni Papiniاإلیطـالي 

مدیـنـتھ المسـتـقـبلیة المعـلقـة في 
في الروایـة، یقـوم ... Gogروایـتھ 

 Sulkasالمھـندس المعـماري 
Perkunas بتـصـمیم ھـذه 

وھـو مـا یـمـكـنـنا ... المدیـنة
اعـتباره توقـعـًا لمسـتـقـبل تصـبح 

ـوكـبـنا فـیھ مسـاحة األراضي عـلى ك
أقـل وفـرة وأعـلى سـعـرًا خـصـوصـًا 
مع االزدیـاد المضـطـرد لعـدد 

  .السـكـان
الرسـم في الصـورة ھـو نـتاج عـمـل 

 Christophالمـصـمم األلمـانـي 
Rehbein.  

  
  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 12 www.sci-prospects.com July - August  2008 

       
 

          
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 240تـم اكـتشـاف بـناء غـامض مكـون مـن 
تشـیـید ... ـن األعـمدة المـدفـونة تحـت األرضم

...  ألف عـام مضـت11ھـذا البـناء یعـود الى 
  مـن الذي قـام بـتشـییده؟ و لمـاذا؟

  .ھـذه ھـي األسـئـلة الھـامة
  

  أول هيـكل بـناه اإلنسـان

  شـعـائر جـنائـزیة
) تركیا( لموقع كوبیكلي تبھ اعادة تمثـیل

الى ھـنا، ...  ألف عـام11كـما كـان قـبل 
عـلى األرجـح، كانت أجـساد الموتى ُتجـلب 

تـنـظـیف "حـتى تـقـوم الحـیوانات بـ
وھـذا تـقـلید ال زال مـتـبعـًا في "... عـظامـھا

  .بعـض اجـزاء الھـند الیوم
  
  

  کوبیکلی تبه
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 2500المـیالد، و أن أول أھـرامات مصـریـة تعـود الى العـام 
لعـمـیق للمـعـبد قـبل المـیالد؛ فیـمكـنـنا ادراك المعـنى التـاریخـي ا

  .في كـوبیكـلي تـِبھ
  

  ثاألبحـا
بقـیادة عـالم اآلثـار األلمـاني كـالوس شـمیت، تـمكـن فـریق 
البـاحـثـین من تحـدید ثـالث مـناطـق مـقـدسـة؛ كـل مـنـھا عـلى 

و بخـالف بـُنى أحـجـار المغـلیـث في العـصـر ... شـكل دائـري
أو تـلك الموجـودة في مـالطـا أو ، Neolithic ثـدیـري الحـجـالح

، فـالتـشـكـیالت في كـوبیكـلي تـِبھ لیـسـت )في انجـلتـرا(سـتونھـینج 
  مجـرد كـتـل صـخـریة خـام تـم وضـعـھـا بشـكل عـمودي مثـالً ؛

 مـرتـبة T عـموداًَ عـلى شـكـل الحـرف 40بل ھـي مكـونـة مـن 
لعـدیـد مـن الرسـوم بدرجـة عـالیة مـن الدقـة و مـزیـنة با

 مـنھـا دائـرة، 14األعـمدة، الـتي تـشـكل كـل ... المـنـقـوشـة عـلیھـا
وفي مـركـز كـل دائـرة، یوجـد عـمودین ... تـرتـفع أربع أمـتار

أطـول مـن البـقـیة و جـمیعـھـم یـتوجـھ جـانـبـھـم الرفـیع نحـو 
  .المـركـز
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فـقـد ... یعـرفـون كـیفـیة انشـاء مـا ھـو أكـثـر تعـقـیدًا مـن ذلك
كـانـوا عـلى درایـة بأسـالیـب قـص و نقـل كـتـل صـخـریـة كـبیرة 

...  معـبد تعـرفـھ األبحـاث األثـریـة حـتى یومـنا ھـذالـتشـیید أقـدم
و إذا عـرفـنا ...  قـبل المـیالد تـقـریـبًا9000فـھـو یعـود الى العـام 

   قـبـل3500أن أحـجـار المغـلیث األولى بمـالطـا تعـود الى العـام 
  

ھـر موقـع الحـفـریـات حـول مـشـھـد یظـ
في طـبقـات األرض المـحـیطة، تـم ... المعـبد

  . عـام11000اكـتشـاف رؤوس حـربات عـمرھا 
  

، إال أن 1964مع ان الموقع كان قد اكتـشافھ في العـام 
عـلومات الحـدیثة التي عـرفناھا عـنھ تعـود الى بعـثـة الم

عـلمیة رأسـھا عـالم اآلثـار األلمـاني كـالوس شـمیـت 
Klaus Schmidt 1994 ابـتداء من العـام.  

  

 مـترًا تـقـع في 15تـلة یصـل ارتـفـاعـھـا الى 
ـسـمى كـوبیكـلي سـھـل قاحـل جـنوب تركـیا، ت

)... أو جـبـل السـرة (Göbekli Tepeتـِبھ 
ھـنا، ... اورفاوھـي لیسـت بعـیدة عـن مـدیـنة 

...  ألف عـام حـدث أمـر اسـتـثـنائي11قـبل 
كـانت الحـقـبة الجـلیـدیة األخـیرة عـلى وشـك 
اإلنـتـھـاء، و اإلنسـان كـان ال یـزال یعـتـاش من 

 Hunting andالصـید و الجـمع 
Gathering : حـیث كـان یـقـوم باإلیـقاع

بالغـزالن باسـتخـدام الحـربة و كـان یـقـوم 
بجـمع األعـشاب البـریة و الثـمار من 

لكـن، في الوقـت الذي لم تـكـن ... األشـجـار
ھـناك أماكـن أخـرى مـن العـالم بھـا أعـمال 
بـناء لمـنـشآت یـزیـد تعـقـیدھـا عـن مـجـرد 

مجـموعات من : أشكـال دائـریـة بسـیـطة
الصـخـور توضـع بجـانب بعـضـھـا البعـض، أو 
أكـواخ مصـنوعـة مـن جـذوع األشـجـار 

 باسـتخـدام – بأقـصـى حـد –وأوراقھـا، أو 
  عـظام المـامـوث، فـسـكان كـوبیكـلي تـِبھ كـانـوا
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كـل ھـذا یـشـیر الى أن مـا حـدث ودفـع رجـال المعـبد الى بـنائـھ 
دیـنـي و المعـاني غـیر المـادیـة؛ كـان اكـتـشـاف مفـھـوم المعـتـقـد ال

مـا أدى الى توحـید المجـتمع وجـعـلھ أكـثر ابـداعـًا في بعـض 
األسـاطـیر واإلیـمان، بمفـھـومھ الدیـني، زاد في ... المجـاالت

  ایجـابیـة العـالقة، التي كـانـت صـعـبة دائـمًا، بـین اإلتسـان
 معـرفـة أن أول مفـاھـیم قـام لھـذا مـن البدیـھـي إذًا... و الطـبیعـة

 Hunter – Gatherer الجـامع –بـرسـمـھـا اإلنسـان الصـیاد 
 في فـرنسـا كـانت لرؤى الكـھـنة فیما Lascauxفي كـھـف 

الدیـن كـان عـبارة عـن وسـیـلة ثـقافـیة ... یـتـعـلق بعـالم األرواح
ات و قـیمًا واسـعـة السـلطـة؛ و كـان یفـرض أھـدافـًا و تـصـرفـ

أو مـن یمـكـننا اعـتـبارھـم الكـھـنة أو (السـحـرة ... عـلى أتـباعـھ
كـانـوا یعـتـمـدون بشـكـل مطـلق عـلى ) رجـال الدیـن األوائـل

مـوقـعـھـم السـلطـوي المعـتـرف بـھ بصـورة كـبـیرة مـن قـبل 
... ھـةمـع اآللــ" اتصـال مـباشـر"اآلخـریـن ألنـھـم كـانـوا عـلى 

عـن إلـھ، فـھي لیـسـت كـلـمـة " مـنـقـولة"و اذا جـاءت الكـلمـة 
و ابـتـداًء مـن تـلك الفـتـرة، كـان ... جـاءت مـن رجـل عـادي

ھـنـاك احـتـرام مـن نـوع خـاص لمـمـثـلي السـلطـة و لألعـمـال 
لدرجـة أن مجـتمـعـًا من الصـیادیـن وجـامعـي ثـمار ... الجـماعـیة

األشـجـار قـام بـبـناء معـبد ضـخـم باسـتـخـدام تـقـنـیـات خـاصة 
قـبل وقـت طـویـل مـن معـرفـتـھ باألسـس الضـروریة لتـكـوین 
مـدن و دول معـتـمدة عـلى اإلكـتـفاء الغـذائـي الذاتـي باسـتـخـدام 

  .الزراعـة
ورة التي اعـادة تـشـكـیل باسـتخـدام الكـمبیوتر للصـ   

  . ألف عـام11 قـبل لي تبھـكـیـوبـككـان عـلیـھا معـبد ال
  

منـقـوشة عـلى األعـمدة المكـتشـفة العـدید من الرسـومات 
  .ھـنا النـقـش لثـعـلب... لحـیوانات وطـیور مخـتـلفة

  

ـع تم العـثـور في السـھل الواقـع قـرب الموق
 ألف عـام، 11على بقـایا نـباتـات تـعـود الى 

مـا یشـیر الى أن أشـجـار الفـسـتق 
ھـذه ... و اللوز كـانـت موجـودة بـصـورة أكـبر
  .األشـجـار كـانت مفـیدة لإلنسـان البدائي

  

عـثـر البـاحـثـون عـلى ھـذه التـشـكـیالت مـدفـونة تحـت الرمـال، 
و لم یـتـمكـنوا حـتى اآلن مـن معـرفـة األسـباب التـي دعـت رجـال 

  .المعـبد الى دفـنھ بعـد تـكـبـد كـل ذلك العـناء إلنشـائـھ
  

  ةفـاهـیم جـدیدم

ھـذا المـوقـع غـیر المفـاھیـم التـي كـانت سـائدة لدى البـاحـثـین 
سـابقـًا؛ فـتـكـوین مجـتمعـات والتعـاون بـین أفرادھـا و انشـاء 

 في ھـذه الحـالة عـلى –معـابـد كـبیرة ومنظـمة كـكـوبیكـلي تـِبھ 
كـأسـاس  غـیر مـرتبط باكـتشـاف اإلنسـان للزراعـة –األقـل 

  .للتنـظیم الغـذائـي و الحـیاتي
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  أشـباح
ال تـوجـد ثـقـافـة و ال یـوجـد ... أصـوات، اتصـال، ظـھـور

مـجـتـمع خـال مـن التجـارب الـتي یقـف عـلى جـانـب مـنھـا 
  العـالم المـادي الذي نعـرفـھ و نتـعـامل معـھ بصـورة یـومـیة

اص باألرواح و الكـائـنات و على جـانـبھ اآلخـر عـالم خـ
  .القـادمـة مـن عـالم غـیر مـادي

للعـلمـاء دور في بحـث الوقائـع المتـعـلقـة بھـذه القـصـص 
  و البحـث عـن تـفـسـیرات مـنـطقـیة یقـبلھـا العـلم تـوضـح لـنـا

و لألشـخـاص الذي یعـیـشـون تجـارب مـثـل ھـذه حـقـیقـة مـا 
  .یحـدث

  

  أشـباح
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الشـبح و یجـدون فـیھ ھـیـكـًال عـظـمـیًا لجـسـد مـربوط فـیھ 
ت ـو بعـد دفـنـھ بصـورة كـریـمـة؛ تـوقـف... بسـالسـل صـدئـة

  .اللعـنة
فـت وتحـورت وفـقـًا للفـتـرة الزمـنیـة التي ـقصـص األشـباح اخــتل
 Appearances of the"بـھ في كـتا... تـم تـقـدیـمھـا فیـھـا

Dead: A Cultural History of Ghosts" الصـادر في 
 Ronald C Finucane  رونالـد فـیـنوكـان، یقـول1984العـام 

كـل حـقـبة زمـنیة أدركـت أشـباحـھـا وفقـًا لمجـموعة مـن  «
عـذاب ف... التـوقعـات؛ ومع تغـیر التـوقعـات تغـیرت األشـباح أیضـًا

وما ـت في أیام) ة بین الجـنة والنـارـقـالمنط(األعـراف اح في األرو
قة القـتیـلة في عـھـد تشـارلز الثـاني، ـ، روح العـشـینيـویـاألك

كـل ھـذا ... كـتوریاالسـیدات الصـامتات والكـئـیبات في عـھد فی
  .»  لكـائـنات من العـالم اآلخـر؛ بل من ھـذا العـالملیس تمثـیالً 

  

 جـمـع قـصـص كـھـذه قـد یكـون مفـیدًا في معـرفـة  أنمـع
النـزعـات التـي أنتـجـت أنـواعـًا مخـتلفة من األشـباح؛ إال أنـھـا 

فـفـي معـظـم ... لیسـت تحـقـیقـات عـلمـیة في ھـذا المجـال
األحـیان، تعـتـمد ھـذه التحـقـیقـات عـلى قـصـص وشـھـود عـیـان 

كـذلك فإن سـرد مـثـل ھـذه ... لى أدلـةلكـنـھـا ال تعـتـمد عـ
القـصـص یـتـعـرض للتضـخـیم و المبـالغـة فـیـتم تقـدیـمـھـا عـلى 

في حـقـیقـة األمـر، ھـذه الطـریقـة ... أنھـا ألغـاز ال یـمكـن حـلھـا
" المجـادلة بالجـھـل"في عـكـس المنـطـق تـمـثـل المـبدأ المسـمـى 

ـن أغـلق البـاب بقـوة، لھـذا ال بـد أن یكـون بمـا أنـنا ال نعـرف م(
التـوصـل الى نـتـیجـة مسـتـحـیل عـنـد غـیـاب )... شـبحـًا

  .الالزمـة لفـحـص ودراسـة الموضـوع محـل البحـثالمعـلومـات 
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اإلیـمان بوجـود أرواح للمـوتى یـمكـنـھـا العـودة و الظـھـور أمـام 
إال أن الدراسـة ... األحـیاء قـدیـم و مـنـتـشر في كـل أنحـاء العـالم

في ... الحـقـیقـیة المعـمـقـة لظـاھـرة األشـباح نـادرة بعـض الشـيء
حـقـق مـن ظـواھـر حـین أن كـل مـا تـم تحـت اسـم الفـحـص أو الت

مشـابـھـة لم یتـعـَد كـونـھ تـجـمیـعًا للقـصـص المـتـعـلقـة باألشـباح 
أو اللجـوء الى تـقـدیـم شـروحـات مغـلوطـة باسـتـخـدامـات خـاطـئـة 

  .لتـكـنولوجـیا غـیر مـرتبـطة بالظـاھـرة نـفـسـھـا
یلسـوف تعـود أولى القـصص المـوثـقـة حـول األشـبـاح الى الفـ

أو  (Pliny the Younger المعـروف باسـم Gaiusغـایوس 
كـان عـمـر ... في القـرن األول بعـد المـیالد) بلـیني األصـغـر

الروایـة مـئة عـام عـندمـا كـتـب عـنھـا غـایوس و كـانـت تـدور 
حـول بـیـت في أثـیـنا مـسـكـون بشـبح لشـخـص ھـزیـل و مقـیـد 

 كـان یقـوم بتحـریكـھـا لـیـًال جـالبـًا األمـراض بالسـالسـل التـي
مـتجـاھـًال القـصـص حـول ھـذا ... و المـوت لـزائـري الـبـیت
 بـشـراء البـیت و في Athenodorusالبـیـت، یـقـوم الفـیلسـوف 

احـدى اللیـالي، یقـوم بـتعـقـب الشـبح بھـدوء حـتى یصـل الى 
في الیـوم التـالي یقـوم باسـتـدعـاء ... يحـدیقـة المـنزل حـیـث یخـتـف

  مـسـؤولین محـلیـین یقـومـون بالحـفـر في المـكـان الذي اخـتـفى
  

  فـارس بال رأس
  

الصـورة مـأخـوذة 
 Sleepyمـن فـیلم 
Hollow) 1999 (

المـأخـوذ عـن قـصـة 
 والتي واشـنطن إیرفـنغ

تتحـدث عـن شـبح 
لفارس مقطوع الرأس 

ـوم بضـرب عـنق یق
كـل مـن یحـاول 
الخـروج من البلدة 

الشـبح ھـنا ذو . لیًال
  .طـبیعـة شـریرة

  أشـباح و عـدالة
عـودة والد ھـامـلت، كـما یصـفـھـا شـیكـسبیر في 
روایتھ الشـھـیرة، مـثـال عـلى الشـبح الذي یعـود 

  .لتأكـید الحـقـوق العـائـلیة 
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ى صـحـتـھـا لسـبب بدیـھـي واضـح أال مـن األدیـان یصـرون عـل
وھـو أنـھـا اثـبـات، مـن وجـھـة نظـرھـم، عـلى وجـود العـالم 
اآلخـر؛ عـالم تعـیش فیـھ أرواح المـوتـى بعـد انـتـقـالھـا مـن 

  .عـالمـنا ھـذا
لكـن ھـذه القـصـص، كـما ھـو الحـال مع كـثـیر مـن أوجـھ 

ت الى مصـدر للرزق بالنـسـبة الى العـدید الثـقافـات الدیـنـیة، تحـولـ
  فـكـیف سـیكـون حـال أفـالم السـیـنما... من الـنـاس و المـؤسـسات

  

  ؟مـاذا تـریـد األشـباح
ي ظـھـر  الذسـُلـ باتروك مـثـل– القـصـص، أشـباح في بعـض

 جـاءت بـبـسـاطـة لطـلب جـنـازة – في اإللـیاذة وسـلـیـخآل
في زمـن .. .مـنـاسـبة لم تحـصـل عـلیـھـا بعـد مـوتھـا المـادي

ھـومـیروس، كـانت األرواح التي تغـادر أجـسـاد المحـاربـین 
القـتـلى تحـوم في السـمـاء مطـلقـة أصـواتًا مشـابھـة لتـلك الخـاصـة 

العـالم السـفـلي حـیث (للـنـزول في ممـلكـة ھـادیس فافـیش بالخـ
وكـانت ھـذه األشـباح .. .و البقـاء فیـھـا الى األبـد) یعـیش األمـوات

تتـوقـف عـن ازعـاج األحـیاء بمجـرد حـصـول أجـسـادھـا المـیتـة 
وبعـد ذلك، كـانـت تخـتـفـي بال ... عـلى شـعـائـر جـنائـزیة مـناسـبة

  .ـعـةرج
في بعـض الثـقافـات البـدائـیة، وصـل الخـوف مـن عـودة أرواح 
المـوتى الى حـد دفـع أقـرباء المـیت الى كـسـر عـظـامـھ قـبـل 

لمـاذا؟ كـي ال یـتـمكـن مـن العـودة إلزعـاج األحـیاء؛ وإذا ... دفـنـھ
  .كـانت عـظـامـھ مـكـسـورة فھـو لـن یـتـمكـن من العـودة مشـیًا

كـان قـد وصـل الى  والـیـبانـسـھ في جـزیـرة Indiosشـعـب الـ 
 یشـكـون س في الخـوف مـن األشـباح و كـان أفـرادهمـرحـلة الھـو

دائـمـًا في أي شـخـص یتـحـدث الى أحـد منھـم إذا كـان ذلك 
كـیف كـانـوا یـتـأكـدون من ... الشـخـص غـیر معـروف لھـم

ـرة فالس... بطـن المـتـحـدثـُرة سون رؤیة العـكـس؟ كـانـوا یطـلب
  .كـانت الدلـیل عـلى أنھ لیس شـبحـًا

في وقـتـنا الحـاضـر، مع تـقـدم العـلوم و األسـالیب واألدوات 
التـكـنولوجـیة التـي تـؤكـد باسـتـمرار عـدم وجـود أي مـن ھـذه 

  دیـدصـصـھـا، فـمـمـثـلي العــالظـواھـر خـارج خـیال مـن یروي ق
  

ھـكـذا تـخـیل الرسـام كـیف بدت 
عـاصـمة دولة أطـلنطـیس حـسب 

  .المـعـلومات التـي وصـلتـنا

  أرواح تـرفـرف
اعـتـقد المصـریون القـدماء بأن الروح 

احـداھـا ھـو الـ با ...  عـناصـر5مكـونة من 
BA) والتي یمكـنھـا ) ھـنا في الرسـم

الخـروج مـن التـابـوت والتحـرك في عـالم 
  .األحـیاء

  دعـایـة
اعـالن خـاص : 1863

بالوسـیط الروحـاني 
Henri Robin ...
كـانت ھـذه فـترة 

اسـتحـضار األرواح 
واالسـتغـاثـة بالمـوتى 
  .في الوالیات المتحـدة
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بعـد البحـث ... عـندمـا لم یكـن ھـناك أي شـخـص آخـر معـھـم
والمـتابعـة، اتضـح أنھ كـان ھـناك بالفـعـل وقـع أقـدام، إال أنھ كـان 

 ھ صـوتـفي سـلم البـنـایـة المـلتـصـقـة بـبـنایـة المبـلغـیـن وكـان
  .یصـلھـم لیـًال بسـبب حـالة الصـمـت التـام السـائـدة لـیالً 

وعـلیـنا أال نـنـسى أیضـًا أن عـددًا كـبـیرًا مـن قـصـص األشـباح 
مـا ھـي إال أكـاذیـب اخـتـلقـھـا البعـض كـي یجـذب اإلھـتمـام إلیـھ 

 .وكـي تتـركـز األضـواء عـلیـھ
  
  

ي قـلوبـنا جـمیـعـًا مـن لو لم یـتـم اسـتـخـدام الخـوف المـزروع ف
المـوت في صـنـع أفـالم الرعـب التـي تـدر المـالیین كـل عـام عـلى 

  !!!صـانعـیـھـا ومـؤلفـیـھـا ومـمثـلیـھـا
  

   أن شـبحـًا ظـھـر لھ؟اذا یعـتـقـد شـخـصلمـ
القـاعـدة العـلمـیة الشـھـیرة تقـول أن التـفـسـیر المـنـطـقي المـناسـب 

لمـاذا یعـتـقـد شـخـص مـا أنـھ ... سـیر المـنـطـقي األبسـطھـو التـفـ
رأى شـبحـًا في الظـالم؟ ألن الخـوف مـن الظـالم ھـو أحـد 
المـواصـفات الموجـودة في النـفـس البشـریة مـنذ ظـھـور اإلنسـان 

و ھـذا الخـوف قـادر عـلى جـعـل الدمـاغ البشـري ... عـلى األرض
وخـالل ... ة مـألوفة في حـالة غـیاب الضـوءیبـحـث عـن أي صـور

ھـذا البحـث، الدمـاغ بطـبیـعـتھ یعـمل عـلى تحـویـر العـوامـل 
المـرئـیة و عـلى إضـافة عـوامـل أخـرى غـیر مـوجـودة في 

بكـلمـات أخـرى، تـبدأ حـالة مـن الھـلوسـة أو رؤیـة ... الواقـع
  .أحـالم الیقـظـة

 معـظـم الشـھـود الذیـن تـم اسـتجـوابھـم األصـوات التـي یصـر
عـلى سـماعـھـم لھـا، مـا ھي إال أصـوات لعـوامـل طـبیـعـیة أو 
لحـركـة حـیوان صـغـیر أو لتحـرك نـافـذة مـا، إال أن الدمـاغ 

 یتـالعـب بإیقـاعـھـا مـا یجـعـل ،مجـددًا، و في حـالة الظـالم
قـاء في ـشـبح أو بـتجـربـة الببـلِة  مـقـاالشـخـص یـربـطـھـا بتجـربِة

  ".بـیـت مسـكـون"
 في تـورونـتو في العـام Mackenzieفي دراسـة تـمت في بیـت 

  ، كـان سـكان المـنزل یسـمعـون أصـوات وقـع أقـدام فـیھ1972
  

  قـم من مـوتك
الساحـران إدوارد 
كـیلي و بول 
ویـرینغ في القـرن 
السـادس عـشر 
خـالل عـملھـم في 
: احـدى المقـابر

یقـومون باستدعاء 
أحـد المـوتـى كـي 

  .یخـرج من قـبره
  

  بصـیـغـة كـومیـدیـة
ھـذه األشـباح من فـیـلم كـاسـبر 

ھـذه الكـائـنات )... 1995(
لیـسـت مـقـلقـة و غـامضـة؛ بل 
مـضـحـكـة و غـریـبة بعض 

  .الشيء
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یتـصـرف بصـورة مخـتـلفـة تـمـامًا عـن كـل  ال«
:  » مجـمـوع اآلجـزاء المكـونـة لھسـلوك

 المبـدأ، مـن الممكـن فـھـم اانطـالقـًا مـن ھـذ
أمـور عـدیـدة؛ مـن تطـور المـناخ الى ) وتـوقـع(

سـلوك اإلنھـیارات الرمـلیـة، و مـن أسـراب 
 الطـیور الى انقـراض الدیـناصـورات، حـتى

  .توقـع مسـار البورصـة
  

  الفوضى ءذکا

طـیور سـرب ضـخـم من 
في بعـض ... الفـالمـنغـو

األحـیان تتحـرك الطـیور 
نـاقـلة بھـذا كـل معـًا 

التشـكـیلة مـا یجـعـلھـا 
تكـّون معـًا مـا یمكن 
تسـمیتـھ النظـام الحـي 
الكـبـیر الذي وكـأنھ 
یـتحـرك وفق منطـق 

بـغـض النظـر (خـاص بھ 
عن تـصـرفات كـل طـیر 

  .)فردي ضـمن السـرب

المـناخ عـبارة عـن نظـام شـدید التعـقـید؛ 
ید مـن العـوامـل فھـو یعـتـمد عـلى العـد

المـتـرابـطـة فـیما بـیـنـھـا مـثل حـدة 
اإلشـعـاعـات الشـمـسـیة، الغـیـوم، 

  .وغازات الدفـیـئـة الخـضـراء
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 األسـواق حـركـة
المـالیة ال یمكـن 
تـوقعھا ألنھا یـتأثر 
بالعــدیـد مــن 
  .العـوامل المخـتلفة

العـلماء یبحـثـون 
اآلن عـن نظـام 

  .خـفي فیھـا
  

أنابیب الكـربون 
النـانـویة طـویلة 

عـند .. ورفیعـة
ادخـال كـرات 

 المسـماة الكربون
Fullerene فیھا 

ـا  مـواصــفـاتـھفإن
  .الكـھربائـیة تتغـیر

  

لإلعـصـار نظام 
داخـلي، لكـن ال 
نعـرف متـى وكـیف 

... سـیـتشـكـل
الطـقس مـن أكـثر 

  .النـظـم تعـقـیدًا
  

  شـحـنة كـھربائـیة
  

  كـرات الكـربون
  

  أنـبـوب نـانـوي
  

اجـرة مـا العـامل المشـتـرك بـین سـرب من الطـیور المھ
مـع أنھـا تـبدو بعـیدة الواحـدة عـن و األسـواق المـالیة و الطـقـس؟ 

فـھـي كـلھـا : األخـرى إال أن الفـیزیائـیین یـرون روابـط مشـتركة
ظـواھـر معـقـدة أي أنھـا مكـونـة مـن عـدة عـوامـل تـتـفاعـل مع 

تـنبـؤ أنھ من المسـتحـیل البعـضـھـا البعـض بطـریقـة تـبـدو وكـ
بھـا، إال أن ھـذه العـوامل تـقـوم بـتـرتـیب نفـسـھـا بحـیث یـنشـأ 
عـن ذلك نظـام حـتى في التجـمعـات التـي نـتـوقع وجـود الفـوضـى 

بـدأ العـلمـاء بـدراسـة ھـذه الظـواھـر في األعـوام .. .الكـلیة فیھـا
  .ـریة التعـقـیداألخـیرة فـقـط ؛ و نشـأت بھـذا النـظـریة المسـماة بنظ

لكـنھا تطـمح الى تفـسـیر ھـذه النـظـریة ھـي حـقـل عـلمـي جـدیـد 
ظـواھـر كـتـلك الخـاصـة بالمـنـطـق الخـفـي الذي یحـكـم مـسار 

لخـالیا العـصـبـیـة في  تـنـظـیم ا أوالبـورصـة، قـوة زلزال مـا،
  .الدمـاغ

  
  الكـل و األجـزاء المكـونـة لھ

أرسـطـو في ولـى حـول ھـذا المـوضـوع جـاءتـنا مـن الفـكـرة األ
الكـل أكـبر مـن مجـموع األجـزاء : "القـرن الرابع قـبل المـیالد

جـزء من لـنـأخـذ كـأسـًا ورقـیًا مـثـًال و نـقـوم بقـص "... المكـونة لھ
 جـزء مـنھ قـد تـم اقـتـطـاعـھ إال أنـھ لم طـرفـھ العـلوي؛ مـع أن

ـورة جـوھـریة، فـھـو ال زال كـأسـًا یمـكـنـنا اسـتخـدامھ یتغـیر بص
فـوظـیفـة الكأس تأتـي مـن اتحـاد جـمیع قـطـعـھ .. .للشـرب

  .و لیـسـت محـدودة بجـزء واحـد مـنھ
نظـریة التـعـقـید الحـدیـثـة نشـأت في القـرن المـاضـي عـندما بـدأ 

 اإلعـتقـاد السـائـد أنھ عـلماء الریاضـیات في دراسـة ظـواھـر كـان
مـن غـیر الممكـن وصـفـھـا أو شـرحـھـا بصـورة ریاضـیة مثـل 

 وھي التي تبقى Fractals سیریةـكال أو النماذج Chaosالفـوضى 
  .Snow Flake دون تغـییر مـھـما تـم تكـبیرھـا كـنـدیفـة الثـلج

ب واریـن ، تحـدث الفـیزیائـي األمریكـي فیـلیـ1972ثـم في العـام 
 More is" في مقـالھ Philip Warren Andersonأنـدرسـون 
different " الذي تـم نشـره في مجـلة " األكـثر مخـتلف"أو
Science عـن أنـظـمة معـقـدة قـادرة عـلى تـنـظـیم نفـسـھـا 

كـلما ازداد عـدد ، حـسب مـا كـتـب أنـدرسـون... بصـورة ذاتـیة
 حـدثـت تغـییرات نوعـیة؛ فسـرب الطـیور مكـونات النـظام كـلمـا

بالفعـل یتـحـرك بصـورة مغـایرة عـن الصـورة التي یتحـرك 
وفـقـھـا  طـیر مـنـفـرد، و كـذلك الخـالیا أو البروتـیـنات ضـمن 
الكـائـن الحـي تـنـظـم نـفـسـھا بصـورة مخـتـلفة عـن تـلك التـي 

  .تحـدث عـند عـزلھـا

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 21 www.sci-prospects.com July - August  2008 

 
 

  ذكـاء الفـوضـى        
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  .فـي فـھـم الطـریقـة التـي تـتـفاعـل فـیھا كـل ھـذه العـوامل معـًا
ـوصـل إلـیھ العـلمـاء، عـدة أنواع مـن ھـذه ھـناك، حـسـب مـا ت

أولھـا مـا یسـمى بالظـواھـر الناشـئـة؛ و ھـي التـي ... األنـظـمة
ترتـیب نفـسـھـا بصـورة ذاتـیة لتـظـھـر تعـمل عـناصـرھـا عـلى 

ھـناك ... بصـورة مـنـظـمة، وھـذا یـنـطـبق عـلى أسـراب الطـیور
ـة بتـغـیر حـالة المـادة؛ فـبعـض المعـادن أیضـًا العـمـلیات المـرتبـط

تتـحـول، اذا تعـرضـت لدرجـات حـرارة مـنـخـفـضـة جـدًا، مـن 
قـة التـوصـیل ـمـوصل عـادي للكـھـرباء الى مـادة فائ

Superconductor ... البـنـیة المـنـظـمة التي ثـم ھـناك أیضـًا
ـثـال عـلى ذلك ھـو ظـھـرت كـنتـیجة لعـمـلیـة عـََرضـیة؛ أفـضل م

تصـمـیم الخـطوط السـوداء عـلى جـسد الحـمار الوحـشي الذي 
كـل ...  في جـلدهPigmentحـكـمھ جـزیـئات المـادة الصـبغـیة ت

أفـراد ھـذا النـوع یجـب أن تـكـون أجـسادھم مغـطـاة بھـذه 
  الخـطـوط، فـھـذا األمـر مـكـتوب في جـیناتھـم، إال أن تصـمـیم

  

  تطـور المـادة
  

 مـلیار 13.7لكـون قـبل ولـد ا
عـام مـن انفجـار عـظـیم أدى الى 
تحـریـر كـم ھـائـل مـن 

بعـد ذلك ... الجـسـیمات األولـیة
بردت ھـذه الجـسـیمات وبدأت في 
التجـمع لتشـكل العـالم كـما نعـرفـھ 

  .الیـوم
عـند دراســة الطــبـیـعــة، 
الفیـزیائـیون یـتـبعـون مـسارًا 

ھـم یقـومون بتـقـسـیم عـكسـیًا؛ فـ
المـادة حـتى الوصـول الى 

لكـن ھـذه ... الجـسـیمات األولیـة
الطـریقـة، یقـول الفـیزیائـي 
األمـریكـي روبرت الفـلیـن 

Robert Laughlin لن ،
تسـمح لـنا بمعـرفـة جـانب ھـام 
للغـایة أال وھـو الخـواص الجـدیدة 
التـي تـظـھر عـندمـا تـنـتـقل مـادة 

 معـین الى مسـتـوى ىمـن مـسـتو
  .آخـر أكـثـر تعـقـیدًا

  

  )اإلنفجـار العـظـیم(مـنشـأ الكـون 
   مـلیار عام13.7قبل 

  

  الكـواركـات:  ثانیة10 -12بعـد 
  
  

  البروتونات:  ثانیة10 -6بعـد 
  
  

  : عـام300 000 بعـد
             الذرات

  

  الیـوم
  

  مـواد صـلبة
  

  مـواد سـائـلـة
  

  مـواد غـازیة
  

  :بعـد مـلیون عـام
  جـسـیمات مـركـبة

  

  الطـائـرات و حـالة الطـقـس
  

یـكـون النـظـام معـقـدًا عـنـدمـا یكـون سـلوكـھ الكـلي غـیر مفـھـوم 
الطـائـرة مـثـًال ... بدراسـة العـناصـر المكـونة لھ بصـورة فـردیـة

ابـتداء بالبراغـي وانتـھـاء (مكـونـة مـن مـلیـون جـزء عـلى األقـل 
، لكـن مع بعـض الدراسـة والبحـث مـن الممكـن فـھـم )بالجـناحـین

لھـذا یمكـننـا اعـتـبار الطـائرة ... األسـلوب الذي تطـیر وفـقًا لھ
فكـل جـزء في .. .نـظـامًا مـركـبًا ولكـنھا لیسـت نظـامـًا معـقـدًا

نحـناء المقـعـد في الطـائـرة الطـائرة مسـتـقـل؛ تغـیـیر درجـة ا
أما في األنـظـمة ... ال یـؤثـر عـلى عـملھـا مثـًال خـالل الرحـلة

كـالغـالف الجـوي، فالعـوامل المخـتـلفة كـدرجـة الحـرارة المعـقـدة، 
والضـغـط و الرطـوبة تتـفـاعـل مع بعـضـھـا البعـض بـنـتائج من 

أجـھـزة ... الطـویـلغـیر الممكـن تـوقعـھـا عـلى المـدى 
ادارة عـدد السـوبركـمبیـوتر سـاھـمت في تحـسـین الوضـع، إال أن 

  لیـسـت ھـي المشـكـلة؛ المشـكلة تكـمنالعـناصـر المـؤلفـة للظـاھـرة 
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كـذلك سـتـمكـننا مـن معـرفـة الكـیفـیة التي تحـدث وفـقـھـا 
الزالزل، وبالتـالي توقع حـدوثـھـا و انقـاذ آالف األرواح بل وربـما 

و ھـذا یـنـطبق أیضـًا عـلى اإلنھـیارات الرمـلیة ... المـالییـن
ـذا الحـقـل العـلمـي مـن سـیـمكـنـنا ھ.. .و الجـبلیة و الثـلجـیة

دراسـة تطـور األوبـئة و األمـراض لمحـاربتـھـا قـبل أن تـبدأ 
  .باإلنـتشـار

ھـذه الدراسـات ال تـزال في بـدایـتھـا، لكـن تأثـیرھـا عـلى الحـیاة 
 .اإلنسـانیـة سـیكـون كـبیرًا جـدًا

  

في الصـورة (المـواد فائـقة التوصـیل 
مـادة فائـقة التوصـیل عـند درجـة حـرارة 

لھـا )  مـئـویة تحـت الصـفـر135تبـلغ 
مـواصـفات تؤدي بھـا الى التھـیج عـند 

  .لتعـرض لمجـال مغـناطـیسيا
  
  

انقـراض الدیـناصـورات حـدث على األرجـح بعـد 
لكـن تـفـاعل تلك ... اصـطـدام نـیزك باألرض

الكـائـنات مع حـیوانات أخـرى كـان أیضـًا لھ 
  .یرتأثـ
  

حـركـة السـائـل : دلـتا أحـد األنھـار في ایـسـلندا
تـتـبع قـوانـین معـقدة عـلى سـطح غـیر مـنـتظـم 

تـمد عـلى حـجـم ومدى لزوجـة جـدًا تعـ
  .الجـسـیمات

  

و لـلسـبب ذاتـھ ... تلك الخـطـوط ھـو الذي یأتـي بصـورة عـرضـیة
  .نجـد أن بصـمات أصـابع تـوأم مـتطابق مخـتـلفة تـمامًا

  
  استـخـدامات محـتـملة 

  

أھـم مـا یمكـن أن تـفـیدنا فـیھ ھـذه الدراسـات بالطـبع ھـو، اذا 
ـھـمھـا بصـورة أفضـل، توفـیر توقعـات أكـثـر دقـة لحـالة أمكـننا ف
  . عـلى المدیـین القـصـیر و الطـویلالطـقـس
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ھـبـط عـلى سـطـح المـریخ قـرب  Phoenixالمسـبار األمـریـكـي 
و بعـد دقـائـق قـلیـلة بـدأ ...  القـطـب الشـمـالي للكـوكـب األحـمـر
  .بإرسـال صـور مـذھـلة الى األرض

بـدأت بھـذا مھـمـتھ العـلمـیة المـتـوقـع أن تـسـتـمر ثـالثـة أشـھـر 
بقـة و التـي سـیـقضـیـھـا في أخـذ عـیـنات مـن الجـلیـد من الطـ

الواقـعـة تحـت سـطح الكـوكـب لمعـرفـة اذا مـا كـانت قـد وجـدت في 
الظـروف الداعـمة ) أو اذا مـا كانـت موجـودة اآلن(المـاضـي 

  .لنشـوء و تطـور الحـیاة
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 الى Phoenixالمسـبار مـن أجـلھـا األھـداف الـتي أرسـل العـلمـاء 
كـانـت الحـیاة قـد نـشـأت عـلى  إذامـا   معـرفـة)1: المـریخ ھـي

لحـصـول عـلى  ا)2الكـوكـب خـالل احـدى مـراحـل حـیاتھ؛ 
 التعـرف )3معـلومـات مـتكـامـلة حـول الحـالة الجـویة للكـوكـب؛ 

 التحـضـیر لـرحـالت مأھـولة الى )4عـلى جـیولوجـیا الكـوكـب؛ 
  .المریخ سـیقـوم بھـا رواد فـضـاء خـالل السـنوات القـادمـة

  

ي بـدأت رحـلة المسـبار الطـویـلة فـي أغـسـطـس من العـام المـاضـ
 عـلى مـتـن صـاروخ مـن طـراز Phoenixعـنـدمـا تـم ارسـال 

Delta II و اسـتـمـرت الرحـلة حـتى لـیـلـة الخـامس 
 عـنـدمـا 2008السـادس و العـشـریـن من شـھـر مـایـو /و العشـرین

وصـل المـسـبار الى المـریخ و قـام بالھـبوط بصـورة أكـثـر مـن 
  .مـثـالیـة

  ب والصـمـت التـي كـانت سـائـدة في مـركـزحـالة التـرقـ
Jet Propulsion Laboratory في بـاسـادیـنـا بالوالیـات 

المـتـحـدة خـالل الدقـائـق التـي سـبقـت ھـبوط  المسـبار تحـولـت 
الى جـو من الفـرح و البھـجـة و االحـتـفـال حـال وصـول أول 

الھـبوط تـمـت بـنجـاح و أن اشـارة رادیـویـة مـنھ تـؤكـد أن عـمـلیة 
كـل األجـھـزة و األدوات الخـاصـة باإلتصـاالت عـلى مـتـنـھ 

  .سـلـیـمـة
 مـلـیـون كـیـلومـتر، حـط 680بعـد رحـلة قـطع خـاللھـا المسـبار 

بـنـجـاح و تحـدیـدًا في تـلك البـقـعـة التـي أراد لـھ العـلمـاء الھـبوط 
 Phoenixتـوجـد لـ  «ات أھـمـیة خـاصة؛ ھـذه المھـمة ذ... فـیـھـا

القـدرة، مـن النـاحـیة العـلمـیة، عـلى تغــیـیر طـریـقة تـفـكـیرنـا 
 یقـول بـیـتر » حـول أصـل نشـوء الحـیاة عـلى الكـواكـب األخـرى

 األسـتاذ في جـامعـة أریـزونا و مـدیـر Peter H. Smithسـمیـث 
  . Phoenixمھـمة المسـبار 

 الى Phoenixوصـل المسـبار 
 680المـریخ بعـد قـطعـھ مسـافة 

  .مـلیون كـیلومـتر
  

فال ... المریخ كـوكـب مـقـفـر
وجـود للمـاء السـائـل عـلى 

إال أن الجـلیـد ... سـطـحـھ
مـوجـود تحـت سـطـح قـطـبـھ 

المعـلومـات التـي ... الجـنوبي
حـصـلنا عـلیـھـا مـن مسـبار 
Mars Odyssey Orbiter 

 تـؤكـد وجـود 2002في العـام 
كـمیـات كـبیرة مـن جـلید 

  . ھـناكالمـاء

انـفصـلت الكـبسـولة المحـتویة على 
المسـبار للتـمـكـن مـن اخـتراق 

  .الغـالف الجـوي للكـوكـب األحـمر
  

درجـة حـرارة جـدار الكـبسـولة 
الخـارجـي یصـل خـالل اخـتراق 

 درجـة 1427الغـالف الجـوي الى 
  .مـئـویة

  

 ثـانیة بعـد فـتح المـظـلة، 15خـالل 
سـتـنخـفض سـرعة الكـبسولة في 

س الى / كـم1448.5الھـبوط من 
  .س/ كم402

  

یـتم فصـل الغـطاء السـفـلي 
تح المسـبار أرجـلھ للكـبسـولة لیـفـ

اسـتعـدادًا للھـبوط على سـطح 
  .المریخ بعـد انفصـالھ عـن المظـلة

  

یـنفـصل المسـبار عـن المظـلة وتـبدأ 
النفـاثـات في العـمل لتخـفـیف حـدة 
الھـبوط مـا یـسمح بأن یحـط 

Phoenixبھـدوء على المریخ .  
  

  رحـلۀ اسـتـمرت
  تسـعـۀ أشـهـر
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 عـن Phoenixاحـد األمـور الرئیسـیة الـتي یخـتـلف فـیھـا 
وجـودان  المـOpportunity و Spiritالجـوالیـن المـریخـین 

 ھـي أنھ غـیر مـتحرك ؛ أي أن 2004عـلى المریخ مـنذ العـام 
ھـبوطـھ في بقـعـة غـیر تـلك التـي حـددھـا العـلماء سیكون ذا أثـر 

لھـذا، فـقـد كـان الھـبوط ... سـلبي جـدًا عـلى المھـمة بشـكل عـام
  . باربحـد ذاتـھ نجـاحـًا كـبیرًا للطـاقـم العـامل عـلى مھـمة المسـ

  
  

  قسـم التحـلیل الحـراري والغـازي
  كـامـیرا الذراع الروبـوطـیة

  األلواح الشـمسـیة

  كـامیرا التصـویر المجـسم للسـطح

محـطة األرصاد 
  الجـویة

  )في األسـفـل (كـامیرا تصـویر الھـبوط

  قسـم التحـلیل المجـھـري 
  كـھـربائـي - و التحـلیل الكـیمیاء

 خـالل عـمل العـلمـاء عـلى Phoenixمسـبار : 2006سـبـتـمبر 
 في Lockheed Martin Space Systemsتجـھـیزه في مركـز 

  .دنـفـر

  األلواح الشـمسـیة

 

Opportunity & Spirit 
  

 - UPDATE - 
 

ین یبعـد أكـثر من أربع سـنوات عـلى وجـود الجـوالین المـریخـ
 ال یـزاالن یتـحـركـان عـلى ھـماعـلى سـطح الكـوكـب األحـمر، ف

كـانت المعـطیات ... سـطـحھ ویرسـالن المعـلومات الى األرض
...  الى أنھـما سـیعـمالن لثـالثـة أشـھـر فقـطاألولیـة تشـیر

 حـتى اآلن أكـثـر من Spiritوصـلت المسـافة التـي قـطعـھـا 
 كـیلومترًا، في حـین بلغـت المسـافة الخـاصة 7.5

  . كـیلومترًا11.7 ما یقـارب Opportunityبـ 
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النـقـطة األخـرى التي كـانت تشـغـل العـلماء قـبل ھـبوط المسـبار ھـي أن الھـبوط 
فالكـل یتـذكـر ... طح كـوكـب المـریخ لم یكـن سـھـًال كـما یسـود اإلعـتـقادعلى سـ

) 1976ھـبطـتا في  (Viking 1 & 2المھـمات النـاجـحـة فـقـط مـثـل 
)... 2004ھـبطا في (و الجـوالین المریخـیین ) 1997ھـبط في  (Pathfinderو 

ن الرحـالت الى المـریخ، مـنذ أن م% 50إال أن الحـقـائـق تشـیر الى أن مـا نسـبـتھ 
مـن المھـمات التي ... ، باءت بالفـشـل1960بدأھـا اإلتحـاد السـوفیاتـي في العـام 

 الذي تحـطم في شـھـر سـبتـمبر Mars Climate Orbiterفـشـلت یـمكـننا ذكـر 
 في شـھـر دیـسـمبر من العـام نفـسـھ، Mars Polar Lander، و 1999من العـام 

Beagle 2 2003 في شـھـر دیـسـمبر من العـام.  
  
  

  األجـھزة و المعـدات
عـمل المسـبار یعـتمد عـلى الذراع الروبـوطـي الذي یقـوم بالحـفـر و غـرف كـمیات 
  مـن التـربة و مـن عـینات جـلید المـاء و یـنـقـلھـا الى قـسـم التحـلیـل الحـراري

 درجـة 1000ات تـدریجـیًا حـتى الوصـول الى حـیث یتم تسـخـین العـیـن(و الغـازي 
مـئـویة لدراسـة مكـونات تـلك العـیـنات خـالل تحـولھـا من الحـالة الصـلبـة الى 

 -و التحـلیل الكـیمیاءو الى قـسـم التحـلیل المجـھـري ) السـائـلة الى الغـازیة
رفة درجـة الحـموضة حـیث یـتم إذابـة عـیـنات الـتربة في المـاء لمعـ (كـھـربائـي

فیھـا و لمعـرفة المعـادن المكـونة لھـا و كـمیة األكسـجـین و ثاني أكسـید الكـربون 
كـل ذلك یھـدف الى الحـصـول على معـلومـات جـیولوجـیة و كـیمیائـیة )... فـیھـا

مفـصـلة عـن حـاضـر الكـوكـب و عـن العـمـلیات البیـولوجـیة التـي قـد تكـون 
 في مـاضـیھ؛ مـا سـیوصـلنا الى معـرفـة مـا إذا كـانت الحـیاة قـد نـشـأت في حـدثـت

المـاضي، أو اذا كـانـت موجـودة اآلن، أو مـا اذا كـانت الظـروف التي تسـمح 
  .بنشـوئھـا مـوجـودة بالفـعـل على المریخ الیـوم

یظـھر في ھـذه الصـورة العـلم األمریكي 
 الموضوع على ارتفاع مـتر DVDوقرص الـ 

  .واحد عـن سـطح المریخ

 Phoenixصـورة إلحـدى أرجـل 
  .إلتـقـطـت بعـد ھـبوطھ مبـاشـرة

تـھا كـامیرا الذراع الروبوطـیة صـورة إلتقـطـ
وتظـھـر كـمیة مـن الرمال المریخـیة داخـل مغـرفـة 

یعـتقد العـلماء أن المادة البیضـاء الى ... الذراع
  .الیـمین قـد تـكـون جـلیدًا أو أمـالحـًا

را التصـویر إلتـقـطت كامیـ
المجـسم ھـذه الصـورة في 

الیوم التاریخي السـابع 
لھـبوط المسـبار على 

في الصـورة ... المریخ
أول مـوقـع قامت بالحـفر 
فـیھ آلة الحـت الملحـقة 
بالذراع الروبـوطـیة في 

  .المسـبار
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  المعـلومـات األولـیة
 لم تظـھـر وجـود أي Phoenixمن الصـور األولى التي وصـلـتنا 

جـلـید عـلى سـطح المـنطـقة المحـیطـة، لـكـن ھـذا األمـر كـان 
مـعـروفـًا قـبل ذلك؛ لـذلك زود مھـندسـو التصـمـیم المسـبار بـذراع 
روبـوطـي یـمـكـنھ الحـفـر في الرمـال للوصـول الى الطـبقة 

  .لیـد مـوجـود فیھـاالسـفـلیة التـي یعـتـقـد العـلمـاء أن الجـ
 Phoenixوكـتأكـید عـلى صـحـة ھـذا اإلعـتـقـاد، فـقد زودنـا 

المـعـلومـة تم التوصـل إلیـھـا عـن : بأھـم مـعـلومـة حـتى اآلن
طـریق دراسـة صـورتـین أرسـلـھـما لنـا المسـبار بفـارق أربعـة 

الیـوم والتـي تـم التـقـاطـھـا في (أیـام مـریخـیة؛ في األولى 
ظـھـرت ) المریخـي العـشـرین عـلى وجـود المسـبار على المریخ

آثـار واضـحـة للجـلیـد في حـفـرة نـتـجـت عـن عـمل الذراع 
الروبـوطـیة، أمـا في الثـانـیة فكـانـت كـمـیة الجـلید قـد تـقـلصـت؛ 

  قـال بـیـتر» إنـھ بالـتأكـید جـلید «... مـا یعـنـي أنـھـا تـبخـرت
سـمیـث؛ عـندمـا وصـلتـنا الصـورة األولـى اعـتقـد البعـض أن 

األمـالح ال  «المـادة البـیـضـاء الظـاھـرة فیـھـا قـد تكـون أمـالحـًا؛ 
  . یؤكـد سـمـیث–؛ األمـالح ال تـخـتـفي بھـذه الصـورة » تفـعـل ذلك

وھـل تحـول الجـلیـد الى مـاء سـائـل؟  : قـد یـتسـاءل البعـض
فـدرجـات الحـرارة شـدیدة اإلنخـفـاض عـلى ... ال: الجـابة ھيا

أمـا مسـتویات الضـغـط الجـوي ... المریخ لن تسـمح بـذلك
المـتـدنیـة جـدًا عـلى الكـوكـب األحـمر، فـھـي الـتي تجـبر الجـلـیـد 

  .عـلى التحـول فـورًا الى الحـالة الغـازیـة
 التي سـنحـصل عـلیھـا من وبانـتظـار المعـلومـات المقـبلة

Phoenix یمكـنـنا القـول أن ھـذا نجـاح عـلمـي آخـر عـلى ،
  .ربما في العـقد القادم... طـریق وصـول رواد فـضـاء الى المریخ

  

  إلتـقـطـت كـامـیرا المسـبار المداري 
Mars Reconnaissance Orbiter ھـذه 

 عـلى سـطـح المـریخ Phoenixالصـورة لـ 
وتظـھر األلـواح الشـمسـیة بعـد أن فـتحـت 

  .بالكـامل
  

لى مـتن باإلضـافة الى المعـدات والكـامیـرات، فـعـ
 یحـتوي عـلى DVDالمسـبار تـم ارسـال قـرص 

تحـیات شـخـصـیات معـروفة في عـالم أبحـاث 
  الفـضـاء و الخـیال العـلمي مثـل آرثـر سي كـالرك
و كـارل سـاغـان و لویـس فـرایـدمـان وغـیرھـم 
موجـھـة الى األفـراد الذیـن سـیـقـومون باسـتـیطـان 

القـرص یحـتوي أیضـًا .. .المریخ في المسـتـقـبل
عـلى عـدد مـن الروایات و المؤلفـات الخـالدة 
لمفكـرین وأدبـاء مـثـل اسـحـق آسـیموف، بیـن بوفا، 
ألكسـي تولسـتوي، ھـیربرت جـورج ویـلز، فـولـتیر، 

  بیرتراند راسـل وغـیرھـم الكـثـیر
إلـتقـطت كـامـیرا الذراع الروبـوطـیة ھـذه الصـورة ألسـفل المسـبار 

Phoenix في الیـوم المریخـي الخـامس على وجـوده عـلى الكـوكـب 
الجـزء الظـاھر تحـت المسـبار تـمت إزالة الرمال عـنھ بفـعـل ... األحـمر

 الطـبقة العـاریة من الرمـال ھـي بـقـع ؛ ویعـتـقد العـلمـاء أن نفـاثات الھـبوط
  .جـلیدیـة
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  آالف السنین مع


  

لقـد اعـتـدنا على رؤیـة ھـذه الشـخـصـیات ذات القـدرات الخـارقـة 
للقـوانـین الطـبیعـیة سـواء في دور العـرض السـیـنمائـیة أو عـلى 

لفـزیـون أو في مجـالت القـصص المصـورة شـاشـات التـ
)Comics ...( لكـن مـا ال یعـرفـھ الجـمیع ھـو أن جـذور ھـؤالء

و مـا عـلیـنا ... األبطـال تعـود الى تـاریخ اإلنسـان مـنذ القـدم
  ً معـرفـتھ ھـو أن قـصـص ھـذه الشـخـصـیات لم تـكـن یومـا

  .فـقـط... موجـھـة الى األطـفـال
  
  

الرجـل العـنكـبوت، احـد أمـثـلة 
األبــطـــال    الخـارقـیـن  ذوي 

  .الشـخـصـیات المزدوجـة
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قـصـص لشـخـصـیات مـن نـوع خـاص؛ لھـا قـدرات خـارقـة لكـل 
ھـل ھـي مجـرد ... نـظـم الطـبیعـة و قـوانـیـنھـا كـما نعـرفـھـا

 التـاریخ، حـكایا لألطـفـال؟    الحـقـیقـة ھـي أن اإلنسـان و مـنذ بـدء
و ربمـا رغـب في تصـدیق (كـمـا نعـرفـھ، رغـب دائـمًا في وجـود 

أفـراٌد قـوتـھـم عـظـیمة، : بشـر ذوي مـواصـفات خـاصـة) وجـود
ذكـاؤھـم بال حـدود، و ال یعـانـون مـما یعـاني منھ البشـر 

و ھـذه الرؤیـة تـواصـلت عـلى مـر العـصـور دون "... العـادیـون"
 ، بـدافـع دیـني مثـًال،ھـناك مـن یؤمـن... ف حـتى یـومـنا ھـذاتـوقـ

بشـخـصـیات كـتـلك التي تمكـنـت مـن شـق البحـر النـقـاذ شـعبـھـا، 
أو بشـخـصـیات كـانت لھـا القـدرة عـلى شـفـاء المـرضـى أو 
الطـیران دون وسـائـل تكـنولوجـیة، وھـناك مـن اعـتقـد بوجـود 

  حـسـب معـتقـدات( األرض عـلى صـورة بشـر آلھـة سـكـنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

... أو عـلى ھـیـئة أنـصـاف آلھـة كھـرقـل) اإلغـریق القـدماء
و ھـناك مـن أضـافـوا عـلى سـیـرة شـخـص، عـاش فـعـًال، 
لیـصـنعـوا مـنھ بطـًال خـارقـًا ال مـثـیـل لھ تحـكـى قـصـص 

 Lisaلیـزا بـیـفـین ... ـادمـةمغـامـراتھ و تـنقـل لألجـیال الق
Beaven أسـتـاذة تـاریخ الفـنون في جـامعـة La Trobe 

األسـترالیـة تـؤكـد أن مـظـھـر المـالك بھـیـئتھ المعـروفة في 
 Prototypeاللوحـات الفـنیـة الشھـیرة كـان النـموذج البـدائـي 

  .لصـورة العـدیـد من األبطـال الخـارقـین
ألسـباب، فالحـقـیـقـة ھـي أن اإلنسـان یـتـمنى دائـمًا مھـما كـانت ا

وجـود أبطـال یدافـعـون عـن مجـتمعـھ ) یرغـب دائـمًا في بل و(
و یـنقـذوه مـن أعـدائـة و یرفـعون عـنھ الظـلم عـندمـا تسـوء أحـوال 

  .حـیاتھ
لكـن، ھـل تـنطـبق ھـذه العـوامـل التاریخـیة عـلى سـوبرمـان، 

  ، والرجـل الوطـواط ؟X-Men، فالش، Hulk العـنكـبوت، الرجـل
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كانت : شـخـصیات اسـتثنائـیتان
لى تحـویل لمیدوسـا القدرة ع

كـل من ینظـر إلیھـا الى 
و من تمكـن مـن ... حـجـر

قـتـلھـا، برسیوس، كـانت لھ 
القدرة عـلى قـتل جـمیع أنواع 

المیثولوجیا  الوحـوش، حـسب
  .األغریقیة

شـخـصیة شـمشـون مذكـورة في 
العـھد القـدیم وكـان مصدر قـوتھ 
الخـارقة في شـعـره، حـسب 

  القـرن الثامن قبل المیالد  .األسطورة

  قـبل المیـالد  سـنةألف

  لمیالدنھایة األلفیة األولى بعد ا
تـمثـیل لبطـل أسـطـوري 

روسـي ھـو دوبرینیا 
كـان معـروفًا ... نـیـكیلیـتش

كـصیاد للتـنانـین، اضـافة الى 
كـونھ موسـیقیًا، مصارعًا، 

  .والعب شطـرنج بارع
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بمقدوره ...  ملك الغـابة–طـرزان 
  العـضـلیة  قتل األسـود بقـوتھ

... ط دون اسـتخـدام أسـلحـةفقـ
ھـذا اضـافة الى قدرتھ، الى حـد 

  .ما، عـلى فھم لغـة الحـیوانات
  

1938  

1912  

ول نـموذج أ... سـوبرمان
لألبـطـــال الخـــارقــیـن 

وھـو مـن ... المعـاصـرین
ساھـم في وضـع معـاییر 
ومـواصـفـات األبـطــال 
الخـارقین الذي جـاؤوا 

  .بعـده
  
  

Iron man : شـخـصـیة البطـل الذي یسـتـخـدم تكـنولوجـیا
متطـورة لیعـطـي نفـسھ قـدرات خـارقة منھـا القـوة العـضـلیة، 

  .السـرعـة، والقـدرة عـلى الطـیران
  

1963  

أحـد األمـثـلة عـلى ذلك نجـده في قصـة 
لفـھـا كـونت مونِت كـریستـو لمؤ

 بشـكل – و أیضـًا اسـندر دومـسـالیك
 في شخـصـیة –مشـابھ الى حـد مـا 

الرجـل الوطـواط؛ فـكـالھـما یعـمل مـن 
أجـل كـشـف الظـلم في المجـتـمع 

... و ایقـاع العـقـوبة بالمـسـؤولیـن عـنھ
فالبـطـالن في ھـاتـین القـصـتـیـن ھـما 
ـة رجـالن عـادیـان ال یمـتـلكـان أی

مواصـفات خـارقـة للطـبیعـة ویعـتمدان 
  .بصـورة رئیسـیة عـلى ذكائھمـا فـقط

األبطال الخـارقون ھـم أیضـًا األمل الذي تبحـث 
... عـنھ الضـحایا كـسبیل أخـیر للخـالص

بطـلة خـارقـة ابتدعـھتا فنانة لبنانیة " مالك"
ة لمسـاعدة أبـناء شـعـبھـا خـالل حرب أھـلی

  )مجـددًا؟... (مسـتقـبلیة
  

 
مـن المـنطـقي القـول أن الشـخـصیات الـتي أنـتـجـتـھا شـركـتا 

Marvel و DC Comics)  وھما المـنـتجـتان الرئیسـیـتان ألبطـال
ھـي أیضـًا مـن النـوع ) مـنا الیومالقـصـص المصـورة في عـال

... المیـثـولوجـي الـذي سـار عـلى خـطـى األسـاطـیر القـدیمـة
و مـصـدر ھـذه الشـخـصـیات لیس فـقـط األسـاطـیر الیـونانـیة أو 
مـا وصـلـنا خـالل األلفـیـتـین األخـیرتـین فـقـط ؛ فـھـناك أیضـًا مـا 

وتحـدیـدًا مـن القـرنـین ... بجـاء مـن عـصـور تاریخـیة أقـر
  .الثامـن عـشـر والتـاسـع عـشـر
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حـسـب رؤیـة معـیـنة، فالقـدرات الخـارقـة لیـسـت أكـثـر مـن 
بصـورة عـمـلیـة مـع عـامـل اضـافـي یمـكـن البـطـل مـن التـفـاعـل 

فطـرزان یـتـحـرك في الغـابة مـمـسـكـًا ... البـیـئة التـي یعـیش فیـھـا
بنـبـتة متعـرشـة ثـم أخـرى بـین األشـجـار وھـو بھـذا الوحـید مـن 

" سـكـان"نـوعـھ كـانسـان في بیـئـتھ و ھـو بھـذا متـمیـز عـن كـل 
، فـلكـي یـتـمـكـن بطـل خـارق الغـابـة؛ أمـا في المـدیـنة الكـبیـرة

مـن التـمـیز عـن بقـیة سـكان تـلك المدیـنـة فـعـلیـھ الطـیران 
بصـورة أفـضـل مـن أیـة طـائـرة، عـلـیھ التحـرك بسـرعـة تـفـوق 

   بـدًال من القـفـز بیـن–تـلك الخـاصـة بسـیارة سـبـاق، و

 حـسب رأي احـدى المخـتصات، فإن صـورة
كـانت مصـدر ) الى الیسـار(المالك الحـافظ 

اإللھـام فیما یتـعـلق بخـلق بعـض 
مثـل احـدى (شـخـصـیات األبطـال الخـارقین 

  .) في الصـورةX-Menشـخـصـیات الـ 
  

 تعـود THORشـخصـیة البـطل الخـارق 
في أسـاسـھـا الى رجـال الفـایكـنغ الذیـن 
جـاؤوا من شـمال أوروبا والذیـن تـمكـنوا 
من بسـط سـیطـرتھـم عـلى أجـزاء واسـعـة 
من القـارة في الفـترة بـین القـرن الثـامـن 

  .والقـرن الحـادي عشـر للمـیالد

  هـرقـل
  

  قـصـة ھـرقـل تعـود الى المیثولوجـیا الرومانیة
... وتمثـل نموذجـًا لألبطـال الخـارقـین الذین نعـرفـھـم الیـوم

ملكة مدیـنة  )من البشـر(ملكة ألكـمینا الابــن اإللـھ زیوس و
Thebes ... مـن صـغـره، كـان ھـرقل قـادرًا عـلى ھـزیـمة
وكمكـافأة لھ، قـدم لھ الملك كـریون ابـنـتھ ... سأعـداء ثـیبیـ

زوجـة زیوس المعـبأ (یرا ـإال أن ھ... میغـارا كـزوجـة لھ
قـلبھـا بالغـیرة لخـیانة زوجـھا لھـا والتـي حـاولت قـتل 

... تـقـوم بقـتل أوالده الثـالثـة) ھـرقـل خـالل طفـولتھ
افـر ھـرقل الى للحـصـول على صـفة األلوھـیة الكـامـلة، یسـ

Mycenae حـیث یـسـتـقـبلھ Eurystheus ویقدم لھ 
... المھـمات اإلثـنتي عشـر التي ینجـزھـا ھـرقل بنجـاح

وبموتھ الجـسدي، یمـوت جـزأه البشري فـقـط ویصـعـد الى 
  .جـبل األولمبوس كإلـھ
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كـابـتن مارفـِل كـان مـن أول 
األبطـال الخـارقـین الذیـن انتھـت 

... مغـامـراتھم الى الموت الفـعـلي
ضـًا  مـات مری1982في العـام 
  .بالسـرطـان

  
  

الرسـوم المتـحـركـة المـنتجـة في الیـابان كـان 
لھـا دور كـبیر في خـلق عـدد كـبـیـر من 
الشـخـصـیات الخـارقـة في العـقـود القـلیلة 

في الصـورة شـخـصـیات مسـلسل ... الماضـیة
  . عامًا30ل غـراندایزر الذي تم انتاجـھ قـب

  

عـلیھ القـفـز بیـن ناطـحـات السـحـاب و األبـراج  –األشـجـار
ربـما باسـتـخـدام خـیوط كـتـلك الـتي یطـلقـھـا الرجـل ... یـةالعـال

أو ربمـا باسـتـخـدام أدوات و أجـھـزة تـكـنولوجـیة ... العـنـكـبوت
  .معـقـدة كـالتي نـراھـا دائـمًا مع جـیـمس بـونـد في أفـالمـھ

  

 
  

ـدة لبقـیة الشـخـصـیات مـا بدأه سـوبرمـان، تـحـول الى قـاع
كـل مـنھـم لھ ھـویـة عـامـة یعـرفـھ بـھـا النـاس، ... الخـارقـة

و ھـویة أخـرى ھـي تـلك الخـاصة بشـخـصـیتھ البطـولیة 
سـوبرمان، في الحـیاة العـامة، ھـو كـالرك ... و بقـدراتـھ الخـارقـة

ى، ثــُور دیـردیفـیل محـامي أعـم... كـنت، المراسـل الصـحـفـي
  .طـبیب

مـا أعـطـاھـم، بصـورة ... ومغـامـراتـھـم كـانـت دائـمـًا بال نھـایـة
لكـن ھـذا ... أو بأخـرى، صـفة الخـلود؛ فـھـم ال یـمـوتـون أبـدًا

 عـندمـا قـرر تشـارلز كالرنس 1982أیضـًا بـدأ بالتغـیر في العـام 
ـصـیة كـابـتن  الذي ابتـكر شـخ،Charles Clarence Beckِبـك 

مارفـل، انھـاء حـیاتھ؛ البـطـل الخـارق یـمـوت مصـابًا بسـرطـان ال 
، فیأتـي الدور عـلى روبـین 1989أمـا في العـام ... عـالح لھ

 اللدود Batmanفـعـدو ... المسـاعـد األمـین للرجـل الوطـواط
  .جـوكـر یقـوم بقـتـل روبیـن

 
  

خـالل تـاریخـھـم الطـویل، تـم اسـتـخـدام 
ت للدعـایة السـیاسـیة األبطـال الخـارقـین كـأدوا

والحـربیة؛ یكـفـیـنا معـرفـة أن سـوبرمـان كـان 
جـزًء مـن العـقـلیة األمـریكـیة في مـواجـھـة 

خـالل الحـرب العـالمـیة الثـانـیة (أعـدائـھـا 
ضـد النـازیـیـن وخـالل الحـرب البـاردة ضـد 

ھـكـذا تـم تـقـدیم العـدید مـن )... الشـیوعـییـن
 في قـصـصـھم Comicsل الـ  أبطـا

المـصـورة و في أفـالم الرسـوم المتحـركـة 
  .الخـاصـة بھـم

لـكـن ھـل نحـن بالفـعـل بحـاجـة لوجـود ھـذه 
الشـخـصـیات الخـارقـة في حـیاتـنـا؟ ربمـا 
السـبب یعـود الى مـا ذكـرناه في بـدایـة ھـذا 

  اناإلنسـان یـرغـب دائـمًا في اإلیـم: المـقـال

حـمایـتھ ... بأبـطـال قـادریـن عـلى حـمایـتھ و تـقـدیـم الحـلول لھ
مـن مـاذا؟ مـن الشـرور والظـلم الواقـع عـلیھ من اآلخـرین الذیـن 

مـا نحـتـاجـھ فعـًال ھـو أن ربـما إذًا ... ھـم أیضـًا بشـر مـثـلھ
  نـتـعـلم كـیـفـیة التـعـایـش بسـالم وعـدالـة دون

  الحـاجـة الى أسـاطـیـر و شـخـوص
  وھـمـیة  لھـا قـوى خـارقـة تـأتـي
  لتخـلصنا من شـرورنا وظـلمـنا

  .لبعـضـنا البعـض
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  أسـئلة حـول أفکـار
  آینشـتـین

أسـئـلة قـام بطـرحـھـا أعـظـم عـالم في القـرن 
ـلتھ الى تغـیـیر تفكـیرنا العـشـریـن أوص

و أسـئـلة ... نا للكـون الذي نعـیش فیھـو رؤیـت
أخـرى نطـرحـھـا نحـن عـندما نـتـعـمق بعـض 

  .الشـيء بأفكـاره العـبقـریة
  

لـو تمكـنت من السـفر بسـرعة الضـوء، 
فھـل سـتـنعـكس صـورة وجـھي في 

  المرآة؟
  

كـان ھـذا ھـو السـؤال الذي كـان یطـرحـة 
آیـنـشـتـین حـتى تـمكـن من الوصـول الى نظـریة 

  .النـسـبیة
أوًال، ال تـوجـد أي كـتلة قادرة عـلى التحـرك 

  .لكـن ھـذه مجـرد فرضـیة... بسـرعـة الضـوء
كـي تـنعـكـس صـورة وجـھي في المـرآة، فـیجـب أن 
تـتـحـرك بسـرعـة الضـوء كـي تصـل الى سـطـح 

س في المـرآة مـتـحركـة المـرآة، ثـم تـنـعـكــ
لكـن ... بسـرعـة الضـوء كـي تصـل الى عـیـني

الضـوء القـادم من وجـھـي لن یتـمكـن أبـدًا مـن 
التحـرك بسـرعـة تـفـوق سـرعـتي، وبالتـالي لن 

  یـتـمكـن أبدًا من الوصـول الى المرآة؟
  

الضـوء عـبارة عـن مـوجـة؛ كـما ھـو الحـال مـع 
اذا تحـركت طائرة ) كـما في الرسـم(الصـوت، الذي 

بسـرعـتھ، فإنھ ال یمكـنھ أن یـسـبقـھـا؛ بل عـلى 
العـكس، المراقب من داخـل الطـائرة سـیجـد أن 

وحـسب ھـذه ...سرعة الصـوت تسـاوي صـفر
الرؤیة، الضـوء لن یتمـكـن من التحـرك من وجـھي 

ن أي أ... و یصـل الى المـرآة ثـم یعـود الى عـیـني
المنـطق الخـاص بتجـاربـنا الیـومـیة یعـني أني لن 

  . المرآةفيأتمـكـن أبدًا مـن رؤیة انعـكـاس وجـھي 
آیـنـشـتـین تـوصـل الى حـقـیقـة مخـالفـة تـمامًا 

فسـرعـة الضـوء ثابـتة للجـمیع؛ ... لھـذه الرؤیـة
أي أني عـندما أتحـرك بسـرعة الضـوء سأرى 

لمـرآة بشـكل طـبیعـي ألن انعـكاس وجـھـي في ا
 300سرعـة الضـوء بالنـسـبة لي سـتـكون دائـمًا 

ألف كـیلومتر في الثـانـیة، حـتى اذا كـنت أنا أتحـرك 
لكـن ھـذا ال یعـني أن مراقـب ... بالسـرعة ذاتھـا

مـن األرض مـثـًال سـیرى الضـوء مـتـحركـًا 
بسـرعـة تعـادل ضـعـف سـرعـة الضـوء؛ فـھـو 

 ألف كـیلومـتر 300یضـًا سـیراه مـتحـركـًا بسـرعة أ
مع أن ھـذا األمـر یـبدو غـریـبًا ... في الثـانـیة

الضـوء یتحـرك : بالنـسـبة لـنا، إال أنھ صـحـیح
  .بالسرعة ذاتھـا للجـمیع متحـركـین وثابـتیـن

إذا كانت للضوء نفس مواصـفات 
الصـوت، فالصـورة الصـادرة عـن وجـھ 

شـخص یـتحـرك بسـرعـة الضـوء لن 
  .ـل أبدًا الى المـرآةتص

  مـرآة

  ضوء صـادر عن الوجھ

  ضوء منعـكس من المرآة

  موقع المصدر الصوتي 
   ثانـیة0.06قـبل 

حوالي (سـرعة الصـوت 
  )الثانیة/  متر 340

  المصدر الصوتي موقع 
   ثانـیة0.04قـبل 

  موقع المصدر الصوتي 
   ثانـیة0.01قـبل 

  المصدر الصوتي
  عند لحـظة الصـفـر

  مـوجـة صوتیة صدرت
   ثانـیة0.06قـبل 

  مـوجـة صوتیة صدرت
   ثانـیة0.04قـبل 

  مـوجـة صوتیة صدرت
   ثانـیة0.01قـبل 
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  ھـل یـمـكـن للفضـاء و الزمـن التقـلص و التمدد؟
  

 تحـاول العـودة الى المركبـة Aفي الحالة المقـدمة في الرسـم، المركـبة 
 سـنة 1.3األم من كـوكـب بعـید المسـافة بینھ وبین المركبة األم تبلغ 

بلة سـتـنفجر بعـد عـام واحـد ، توجـد قـنAفي المركـبة .. .ضـوئـیة
   یمكـنھـا السـفـرA ةالمركب... ویمكن وقفھـا في المركبـة األم فقـط

  

سـتصل بسـالم قـبل وقوع 
  اإلنفجـار؟

 

النقـطـة التي یصـلھـا الضـوء بعـد 
ـنة مـتـقدمـة س(سـنة واحـدة 

  )ضـوئیة واحـدة
 

 Aالمركـبة  سـتـنفجر
  ؟ھـاقـبل وصول

  :اقـبة من المركـبة األمبالمر
 التي Aالزمن، في المركبة 

تتحـرك بسرعة قریبة من 
ما ... سـرعة الضـوء، یـتباطأ

ھـو سـنة واحـدة في المركـبة 
A سـنة للمـركبة 1.67 یعـادل 
  األم

 

 سـنة 0.8نقـطة مـتقدمـة بـ 
  ضـوئـیة

 

   الوصول الى المركبة األم قبل اإلنفجـار؟Aھـل یمكـن للمركـبة 

  Aالمركـبة 
  الكـوكـب

  األمالمركـبة 

  بالكـوكـ

  األمالمركـبة 

  Aالمركـبة 

  :بالمراقـبة من المـركـبة األم
   سـنة ضـوئـیة1.3نقـطـة مـتقـدمـة بـ 

 

من % 80متحـركة بسرعة تـبلغ 
سـرعة الضـوء یعـني أنھا سـتقطـع 

   سنة ضـوئـیة؟0.8مسافة 

1  

2  

3  

5  

6  

4  
 

السـماح للمركبة بالوصـول الى وجـھـتھا في و بالنظـرة األولى، فحـتى التحـرك بسـرعة الضـوء ال یمكـنھ ... ءمن سـرعة الضـو% 80تصـل الى بسـرعة 
؟ أو سیمكـنھا الوصول الى المركبة األم قبل ذلك )3( سـتـنفجر خـالل الرحـلة قـبل وصولھـا الى المركبة األم Aالمركبة )...  في الرسم2رقم (أقـل من عـام 

 سـنة ضوئـیة، إال أن اإلنفجـار سـیحـدث بعـد عـام واحـد بالنـسـبة 1.3جـابة تكـمن في وجـھـة نظـر المراقـب؛ فالمسـافة بالنسـبة للمركـبة األم ھي ؟ اإل)4(
 A، فمسـیر الزمن في المركـبة )6( تتحـرك بسـرعة قـریبة من سـرعة الضـوء، فعـندما تتـم مراقـبتھـا من المركـبة األم Aبمـا أن المركـبة ... Aللمركـبة 

 ما یعـني أن مرور عـام A ثانیة في المركـبة 0.6فحـسب نظـریة النسـبیة الخـاصة، كل ثانیة واحدة تـمر عـلى المركبة األم، یقابلھـا ... سـیبدو مـتباطئًا
من سـرعة الضوء، فإن المسافة % 80 سنة بسـرعة 1.67مدة إذا تمت الرحـلة ل...  سـنة بالنسبة للمركبـة األم1.67 یعـني مرور Aواحـد في المركبة 

أما بالنسـبة ...  یمكـنھا الوصول الى المركبة األم قـبل اإلنفجـارAما یعـني أن المركبة ) x 0.8 1.67( سـنة ضـوئـیة 1.33التي سـیتم قطعـھـا سـتكـون 
من سـرعة الضـوء یعـني أن الفضـاء الفـاصـل % 80فجـار ألن السـفر بسـرعة تعـادل ، فھـي سـتنجـح بالوصول قـبل اإلنAلمن ھـو موجـود داخل المركبة 

 0.8 یمكنھا قطع مسافة تساوي في حـین أنھ) x 0.6 1.3( سـنة 0.78 مـرة؛ أي أنھ سـیصـبح 0.6 و المركبة األم سـیـتـقـلص بما یعـادل Aبین المركـبة 
   .سـنة ضـوئـیة
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  ماذا یحـدث للكـتـلة عـندما یقـترب جـسـم مـا مـن سـرعـة الضـوء؟
  

  حـول مـركز جـاذبیة نظـامتـدور إال أن الحـقائق تشـیر الى أن األرض ایضـًا ...  یـبدو أن القـمر یدور حـول األرضمن النظـرة األولى،
قـوة الجـاذبیة الواقـعـة عـلى األرض من قـبل القـمر مسـاویة تمـامـًا لقـوة الجـاذبیة الواقـعـة علـى .. .) في الرسم1نقطة رقم (القـمر -األرض

لكـن بما أن كـتـلة األرض أكـبر من تـلك الخـاصـة بالقـمر، فـمـن الصـعـب تحـریكـھـا، لھـذا نجـد أن حـركتـھا ...  قـبل األرضالقـمر مـن
  ).3 & 2(محـدودة 

  

ألجـسـام المـتحركة النظـریة النسـبیة الخـاصـة تـخـبرنا بأنھ عـند اإلقـتراب مـن سـرعـة الضـوء فإن كـتـلة جـسـم مـا تـزداد؛ مـا یعـني أن ا
  .بسـرعة قـریبة من سـرعـة الضـوء، سـیكـون مـن الصـعـب تحـریكـھـا

  

  حـركة القـمر كـبیرة ألن كـتـلتھ محـدودة

القـمر یدور حـول مركز 
  القـمر-جـاذبیة األرض

  مـدار القـمر

األرض أیضـًا تدور حـول 
  القـمر-مركز جـاذبیة األرض

  القـمر
  وغرام كیل7.3x  1022 كـتلتھ                 
   كـیلومتر 1.738نصـف قـطره          
  كـیلومتر380 000نصف قطر مداره     

القـمر یدور حـول مركز 
  القـمر-جـاذبیة األرض

القـمر یدور حـول مركز 
  القـمر-جـاذبیة األرض

  كـتلة النجـمین متـساویة

  نمركز الدورا  مركز الدوران

  نجـم كـتـلـتھ أكـبر

  نجـم كـتـلـتھ أصـغـر

A  

B  

أما اذا كانت كتلتا النجمین ... )A(النجـم األكـبر كـتلةً  مركز دوران النظام النجـمي الثـنائي أقرب الى 
  . )B(متساویتین فسـیكون مركز الدوران ھـو في منتصف المسافة تمامًا بـینھـما  

  القمر-مركز دوران نظـام األرض

  نصف قطر مدار القمر
   كـیلومتر380 000

: نصف قطر دورة األرض
   كـیلومتر4 600

األرض والقـمر یدوران حـول مركز الجـاذبیة 
  ).أي نقطة التوازن بین كـتلتیھما(

1  

  األرض
   كیلوغرام6x  1024 كـتلتھا        

  ) مرة كتلة القمر81ما یعادل             (
  كـیلومتر6 380نصف قطرھا  

3  2  
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  ھـل یوجـد زمـن مطـلق و فضـاء مـطـلق؟
  

كـان اإلعـتقاد في القـدم أن الزمـن یسـیر بنـفس الطـریقـة في كـل زاویة من زوایـا 
فـھل سـیـستمر ... رض اخـتفـتفـلنتخـیل أن كـل السـاعـات الموجـودة على األ.. .الكـون

ى كل شـيء؛ أي كل لكـن اذا اخـتف... الزمـن في المسـیر؟ من الواضـح أن الزمن سیـسـتمر
المادة بما في ذلك األرض والشمس والنجـوم، فما الذي سیحـدث؟   في فضـاء فارغ 

ك، لكـن مع ذل... بالكـامل، ال یحـدث أي تغـییر وال یوجـد أي شـيء خـاص بالزمن
  .فالبدیھـة تجـعـلنا نعـتقـد أن الزمـن، بكل األحـوال، سـیسـتمر بالمسـیر
على " الزمن المطلق"و بھـذه النظـرة، أعـطى الفـیزیائي اإلنجـلیزي اسـحق نیوتـن اسـم 

الزمـن الذي یـسـیر بـنفـس األسـلوب في أي منـطقـة من الفضـاء، الموجـود دون أیة 
" الفـضـاء المـطلق"و بالمـنـطق ذاتـھ، عـرف ... ء آخـرعالقـة تربطـھ بكـل شـي
و المـوجـود دون أیة عالقـة تربطـھ بكـل شـيء ) أو الثـابـت(بالفـضـاء غـیر المتـحرك 

نیـوتـن اكـتشـف القـوانـین التـي تحـكـم حـركـة األجـسـام في القـرن السـابع .. .آخـر
   سـرعـة األجـسـام، فـقد احــتاج الى الزمنع وعـشـر؛ لكـن للـتـمـكـن مـن تحـدید موقـ

  .و الفضـاء المـطـلقیـن؛ فـھـما الحـقـیقـة الموجـودة دون أي رابـط بأي شـيء لھ وجـود
أبطـلت ھـذین المفـھـومـین بمفـھـوم الزمـكـان الخـاصـة النـظـریة النـسـبیة 

Spacetime فـھـوم الزمكان المـنحـنيالنـظـریة النـسـبیة العـامـة أبطـلتھـما بم و  
 Curved Spacetime ...فنـسـبیة آیـنـشـتـین تخـبرنا أنھ ال وجـود للـAbsolute 

Simultaneity أو ما یمكـنـنا تـسـمیتـھ بالتواقـت المطـلق لوقـوع أحـداث متعـددة في 
  .عـدة نقـاط من الفضـاء بالنـسـبة لكـل المراقـبین في الكـون

  

رأى نـیوتـن أنھ بمـا أن : تـمثـیل للفـضاء المطـلق
أو الذي ال یتغـیر في أي مكـان (الفضـاء المطـلق 

، فال بد أن یكـون ھـناك زمن  مـوجـود)من الفضـاء
نظام احـداثـیات في الرسم تخـیل الرسـام ... مطلق

طریقة على األرض فضـائـیة مطـلق موجـود بنفس ال
  .وفي الفضـاء
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لمضادة تـتـحرك في الزمـن ھـل المـادة ا
  ؟)الماضي(الى الوراء 

  
اضـافة الى المـادة التي نعـرفـھـا والتـي نتـكـون 

  .المادة المضادة: مـنھـا كـلنا، ھـناك أیضـًا عـكـسـھا
فمثـُال، اضـافة الى اإللكترون ھـناك أیضًا اإللكترون 

  الذي لھ نفس الكتلة) المسـمى بوزیترون(المضاد 
...  لكـن لھ شحـنة كـھربائـیة معـاكـسةو األبعـاد

فكـل ... وھـذا ینـطبق عـلى كـل الجـسـیمات األولیة
إلكترون یدور حـول بروتون یشـكل ذرة ھـیدروجـین 
في حـین أن كـل بوزیترون یدور حـول بروتون 

  .ةمضاد یشـكل ذرة ھـیدروجـین مضاد
الفـیزیائي اإلنجـلیزي بول دیراك كان أول من توقع 

جـود الجـسـیمات األولیة المضـادة، في حـین كـان و
الفـیزیائي األمریكي ریتشارد فیـنمان أول مـن 

  .ربطـھـا باألسـلوب الذي یسـیر بھ الزمـن
حـسب رؤیة فیـنمان، یمكـننا اعـتبار الجـسـیمات 
المضـادة كـالجـسـیمات العـادیة إال أنھا تسـیر بشـكل 

  .ه المـاضيعـكـسي في الزمـن؛ أي باتجـا
  ما عالقة كـل ھـذا بأفكـار آینـشـتین؟

عـندما قام بول دیراك بدراسة معادلة آینشـتین 
وجـد أنھ من الممكـن أن ) E=mc2(الشـھـیرة 

سالبـة؛ مـا )  في المعادلةm(تكـون قـیمة الكـتلة 
أدى بھ بعـد ذلك الى افتراض وجـود الجـسـیمات 

یرة فیما بعـد المضـادة التي أثـبتت دراسات كـث
  .وجـودھـا في الكـون

  

  ھـل تتغـیر سـرعـة الضـوء؟
  

 كـیلومـتر في 100 في الثـانـیة باتجـاه كـویكـب یتحـرك في الفـضـاء باتجـاه المركبة بسـرعة ًا كـیلومتر50لو تحـركت مركبة فضـائـیة بسـرعة 
أما إذا كـانت حـركة ...  في الثانیةًایلومتر كـ150الثـانیة فإنھ من الطـبیعي أن نـقـول أن الجـسمین یتحـركان باتجاه بعـضـھما البعض بسـرعة 

 ًا كـیلومتر50الكـویكب معـاكـسة إلتجـاه المركبة فمن الطـبیعي القـول أن الجـسمین یتحـركان مبتعـدین عن بعضـھـما البعض بسـرعة تسـاوي 
ـناطـیسیة یطلـقھـا بولسـار، فـھـل سـتكـون سـرعة اتجـاه موجـة إلكـترومغنفـس لكـن إذا تحـركـت المركـبة بسـرعة الضـوء ب... في الثانـیة

 ألف كـیلومـتر في الثـانـیة بغـض 300الموجـة صـفر؟  آیـنـشـتـین أثـبت في نظـریتـھ أن ھـذا غـیر صـحـیح؛ فسـرعة الضـوء سـتـبقى دائـمًا 
  .ًا ثابـتمراقـب معـین في حـركـتھ أو عما إذا كـان المراقـبالنـظـر عـن سـرعة 

  .سـرعة الضـوء: آیـنـشـتـین رفض مفـھـومي الزمن المطـلق و الفـضـاء المـطلق، إال أنھ وضـع مرجـعـیة فیزیائـیة جـدیدة
  

)... بضالنجم النا(المركـبة تقـترب من البولسار 
البولسار یصدر موجة إلكترومغناطیسیة في 

)... اتجاه المراقب و اإلتجاه المعاكس(اتجاھین 
ومع أن المركبة تتحرك بسرعة كبیرة جدُا، 

  .فسرعة الضـوء تـبقى دائـمًا ثابتة
  

المضـادة والتدمیر والدة الجـسـیمات والجـسـیمات 
  المـتبادل بیـنھـا
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Polymer Vision Readius 

 ھـو عـبارة عـن قارئ Polymer Visionشـركـة ھـذا الجـھـاز الصـغـیر من 
یحـتوي .. .كـتب الكترونیة، مشـغـل موسـیقى، و مسـتعـرض بریـد إلكـتروني

 البالغ قـیاسـھـا تھشـاشـفـتح یمكـن  وARM11 - 400MHzعـلى معـالج 
 والتي تسـمح محـمولذي یماثل حـجـمھ الھـاتف ال إنـش مـن داخـل الجـھـاز ال5

  .e-ink الكـتب أو تصـفح اإلیمـیل باسـتخـدام الحـبر اإللكـتروني بقـراءة
من الذاكـرة  MB 256  وRAMمـن ذاكـرة الـ  MB 128 یحـتوي عـلى

إضـافة ... MicroSDالداخـلیة و الممكـن زیادتـھـا باسـتخـدام بطـاقة من نـوع 
 GSM/GPRS/EDGEالى ذلك، فھـو مزود بامكـانـیة اإلتصـال 

  .Bluetoothو الـ  UMTS/HSDPAو 

ASUS A686  
 

 ھـو األداة ASUSل مـن شـركـة محـموھـذا الھـاتف ال
المثـالیة في كـافة اإلسـتـخـدامات الھـامة لرجـل األعـمال 

  .وللمـسـتخـدم ذي اإلحـتـیاجـات الیومیة
إلنـترنت عـن طـریق الـ ثالثي الموجـة، قابل لإلتصال با

WiFi یحـتوي على نظـام تحـدید المواقع الجـغـرافیة ،
GPS ... المعـالج الموجـود بھ تصـل سـرعـتھ الى
MHz 416  و یمكن زیادة حـجم ذاكـرتھ الداخـلیة البالغ
MB 256  باسـتخـدام بطـاقة MicroSD.  

HTC Touch Diamond  
 

Logitech Harmony1000 
Remote Control 

  

تعـمل باللمـس ھـو األداة  إنـش 3.5یبـلغ قیـاسـھا المحـتوي على شـاشـة  ھـذا المنـتـج
 15بحـد أقـصـى یصـل الى مثـالیة في التحـكـم عـن بـُعـد بـكـل األجـھـزة المـنزلیـة ال

  . وغیرھا و سـتـیریوDVD Playerجـھـاز بین تلفـزیون وفـیدیو و 
من السـھـل اسـتـخـدامھ فـبھ توجـد ملفـات مسـاعـدة تـقـدم شـرحـًا مـتـكـامـًال لكـل مـا 

 ألف جـھـاز مـن 175ي عـلى قاعـدة بیانات تشـمل یمكـن عـملھ معـھ وھـو یحـتو
  .جـمیع الشـركـات

  
   

 یحـتوي على HTCجـھـاز جـدید من 
 Windowsل ـشـغـیــام تـنظ

Mobile Professional 6.1  
  . مـن الذاكـرةGB4 وبھ 

 2.8یـبلغ قیاس شـاشـة ھـذا الھـاتف 
بكـثافة إنش و یحـتوي عـلى كـامـیرا 

 مـیغابیكـسیل 3.2رقـمیة تـبلغ 
باالضافة الى كامیرا أخرى أمامیة 

  .لإلتصاالت المرئـیة
یوفر امكـانـیة اإلتصال باإلنـترنت عـن 

 WiFiطـریق الـ 
  

ة بكـامـیرا تصـویر واضـافة الى كـل ذلك فـھـي تأتي مـزود
 ولـتسـھیل التعـامل . إنـش1.5بلغ حـجـم شـاشـتھا ی... ةخـارجـی

  .معـھـا، فـیوجـد لھـا أزرار خـارجـیة
  

Watch-Phone 
CEC F88 

 
 ،ھـذه السـاعـة ثالثـیة المـوجـة

التـي تـبدو كاألجـھـزة التـي 
 في أفالم ومسـلسالت رأیـناھـا

 حـقـیقـیة ،الخـیال العـلمي
و تشـمل في عـملھـا السـاعـة 
والھـاتـف المحـمـول و المشغـل 

 .FMالموسیقي والرادیو 
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