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نرحـب بكم يف هذا العـدد اجلـديد من جمـلتنا، ودائماً نتمىن أن تكون 
   .اخـتياراتنا فيه عـند حـسن ظـنكم وعلى مسـتوى توقعـاتكم

  

بداية، نتوجـه بالشـكر اجلـزيل إىل عدد كبري من القراء قام بالكـتابة 
حنـن .. عجـاب باـلة وحمـتواها وتصـميمهالنا للتعـبري عـن مدى اإل

بدورنا سـعداء بأن تكون رسـالتنا قد وصلت إىل قراء ومتابعـني يف 
مناطق خمـتلفة من العـامل العـريب وبشـكل جتـاوز حىت أفضـل 

وحنـن أيضاً نشـعر بالفخـر القتراب عـمر جمـلتنا من عشـر .. توقعـاتنا
ـالهلا الكـثري ونعـتقد أنه بإمتامـها، خالل سـنوات، نعـتقد أننا قدمنا خ

أشهـر، نكـون قد أمتمنا مهـمتنا وتركـنا كـماً معـقوالً من املعـلومات 
  .ميكنكم االستفادة منه واالسـتفاضة بشـأنه يف املسـتقبل

  

خـالل العـقود املاضية، كـان هـناك تركيـز كـبري على قصص األطـباق 
 وشـهادات رصدها؛ من روايات بسـيطة تتعـلق الطـائرة اـهولة اهلـوية

مبشـاهدة أضـواء متحـركة يف السـماء، مروراً باحلـديث عن مشـاهدة 
كائنات فضـائية ختـرج من مركبات هـبطت بالفعل على سـطح كـوكبنا، 
وصـوالً إىل قصص تتعـلق باخـتطاف تلك الكـائنات ألفراد من سكان 

لكن خالل .. ارب عليهم ودراسـتهماألرض لتنفيذ جمـموعة من التجـ
.. العـقد املاضي، تكاد وسـائل اإلعالم ختـلو من تلك القصص واألخـبار

  ).15صفحـة " (األطـباق الطـائرة "–ملاذا خـفت بريق هذه األخـبار ؟ 
مع تطـور جمـال املعـلوماتية وانتشـار اسـتخدام اإلنترنت وأجـهزة 

اهلواتف الذكية، كيف يؤثر كل ذلك الكـمبيوتر واألجهـزة اللوحـية و
  ).27صفحـة (على عـمل الدماغ البشـري؟ 

ويف قسـم آخـر من جمـلتنا، حناول البحـث عن إجـابة ألسـئلة مهـمة، 
هل صـحتنا ومـرضـنا واحـتماالت شـفاؤنا كلها أمور ال مفـر منها : منها

  ).31صفحـة " (هل هي قدر ال يتغري؟.. صحتك "–يف حـياتنا؟ 
  

  .نتمىن لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             
  

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                  

  كلمة العـدد

eyad_abuawad@yahoo.com 
http://eyad-abuawad.blogspot.com 
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PROSPECTS 

يف إجنـاز علمي كـبري، متكـنت جمـموعة من العـلماء من معـهد ماكس بالنك وجامعيت كورنيل وكولونيا 
 يـوي فـتشـاف جـزيء عـضـ يف تشـيلي من اكALMAعرب املراقبة والبحث باسـتخدام مرصـد 

 ألف سـنة 27النجـم يبعد عـنا مسـافة .. ب جنـم يتشـكل حـالياً يف مـركز جمرتنا درب التبانةـقل
األحـماض األمينية، ضـوئية، عثر فيه العـلماء على جـزيء يشـبه ما يوجـد بشـكل كـبري يف 

أطـباق االكتشاف مت بفضـل العـمل املتواصل باالعـتماد على .. وبالتايل يف الكـائنات احلـية
التلسـكوبات الراديوية السـتة والسـتني العـاملة ضـمن املرصد، وقد مت نشـر تفاصيله يف جمـلة 

Scienceالشـهرية .  
  

 ألف عـام، وهـو مـا جيـعله من أقدم 40رسـم ليد على جـدار أحد الكهـوف يف إندونيسـيا يعـود إىل قرابة 
، يغـري وبشـكل كبري سوالوسيهذا االكـتشاف، الذي مت يف جـزيزة .. الرسـوم من نوعـه يف العـامل
ـأن هذا الفن البدائي، إذ كان العلماء يعـتقدون أن منشأ هذه الرسـوم كـان االعـتقاد الذي كـان سـائداً بش

 الشـهرية، يذكر Natureاالكـتشاف، الذي مت اإلعـالن عنه يف أحـد أعـداد جمـلة .. يف مناطق بأوروبا
أقدم ما قد جيـعله ) أو ما يعرف خبـرتير اهلـند (بابريوسةرسـماً ليد إضـافة إىل رسـم مفصـل حلـيوان 

   رسـوم الكـهوف يف أوروبا وإندونيسيا كانت حتتوي وبشكل طـاٍغ«.. أمثلة الفن التشـخيصي على اإلطالق
عـلى تشـخيص لثدييات كـبرية، 
ويف الغالب خطرية، رمبا كانت 
تلعب دوراً رئيسياً يف املعـتقدات 

 يؤكد »الدينية ألصحاب الرسـوم 
ماكسـيم أوبرت أسـتاذ علم 
اآلثار يف جـامعة غـريفيث 
األسـترالية وأحـد القائمني على 
البحـث اخلـاص ـذا الكشـف 

قد أكد احـتمال العـلمي، و
  .اكتشاف رسـوم أخرى مشـاة

  

متـ  اينـ بريطأظـهر حبث علمي
مساك القرش، أل مؤخـراً أن

ي ـة فـعت للدراسـخضأُاليت 
 10ن ـمـة مكـونات ـموعـجم
ية ـتماعـادات اجـراد، عـأف

متوافقة فيما بينها، وذلك فيما 
وعات مع ـكيل جممـتشيتعلق ب

 القرش أو أسـماكغريها من 
لتمويه يف عرب اعـتماد أسـلوب ا

. .آخرين أفراد عزلة عن
وعندما قام الباحثـون بنقل 
اـموعـة إىل بيئـة جـديدة، 
عـادت أسـماك القرش إىل 

سـلوك ذاـا، مبا أمنـاط ال
يظـهر أن لتلك األسـماك 
شـخصيات ممـيزة وخمـتلفة 

 . فيما بينها، من فرد آلخر
ضخـمة  يف أحواض  متالبحث

لجمعية الربيطانية تابعـة ل
البيولوجية البحرية يف بليموث 

ة ـامعـع جـاون مـبالتعوذلك 
نشرت النتائج يف قد و. .اكستر
بيئة السلوكية علم ال "جملة

  ."االجتماع احليويعلم و
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  إعدام السحرةيبدو أن ظـاهرة
.. كانت سـائدة يف ماضي أملانيا

ق ـف عن وثائـالكشفقـد مت 
 اتحاكمخاصة مبتارخيية 

ساحرات يف لإعدام عمليات و
 السـادس عشر، وحتديداً القرن
يف  1630 و 1629 عـاميبني 

الوثائق .. منطقة فالمرشامي
 انتهـتتؤكـد أن احملاكمات 

احة ـي سـرات فـاحـرق السـحب
   .ةـامـع

 أحد وقع يف يد ،امـ مئة عقبل
عن رجال الدين املسيحيني 

ميثل كتاب  فةالصدطريق 
خطوطات، جتميعاً لعـدد من امل

 اليت أدرك فيما بعـد أـا
  .ول حماكمة الساحراتـبروتوك
  فالمرشامي جزءاًتعـترب ،اليوم

، من مدينة أويسكريشن األملانية
هذه الوثائق للعموم وقد مت نشر 

حتتوي هي و.. ة رقميصورةب
 فة إىلاإضعلى شهادات الشهود، 

مة أدانت ـح كيف أن احملكيتوض
السحر ممارسـة اء بتهمة ـ نس3

  .فيما أسقطت التهمة عن اثنتني

  تفاعل الدماغ مع املوسيقى املفضلة

  لعظاموعالقته بتكسر ا.. شرب احلليب
ف اضعيؤدي إىل إجامعة أوبساال بالسويد أن كثرة تناول احلليب قد قام ا باحثـون من دراسة أظهـرت 
؛ وجـدت أن الة الطبية الربيطانيةنتائج البحث الذي نشـر يف . .علها أكثر قابلية للكسرجيالعظام و

وم كـن أكثر عرضة لتكسـر العـظام من النسـاء الاليت تناولن أكثر من ثالثة أكـواب من احلـليب يف الي
وبالرغم من أن األطباء كانوا ينصـحون، ولسـنوات طويلة، بتناول احلـليب كـمصدر جـيد .. غـريهن

.. للكالسـيوم، فإن الدراسـات كانت متضـاربة بشـأن عـالقة هذا األمر بقوة العـظام وقلة تعرضـها للكسر
إصابات كسور فيما يتعلق ب قيدقت وةعاينقمت مب «:  قالكلسونالربوفيسور كارل مايرئيس فريق البحث 

  ستهالك املرتفع للحليب يؤدي إىل أن االبشكل متكرر ووجدت ،املاضية األعوام اخلمس والعشرينعلى مدار 
  

تكـون دائـماً واحـدة، عندما نسـتمع ألغـنية مفضـلة أو مقطـوعة موسـيقية حنـبها، فإن ردة فعـل الدمـاغ 
متامـاً كـما حيـدث عنـدما نسـتعيد ذكـريات شـخصية حمـببة مرتبطة بعـواطـف جـميلة أو عـندما 

الباحـثون يف جـامعة كـارولينا الشـمالية وجـدوا أن االسـتماع ملوسيقى .. نفكـر يف أمـور تتعـلق حبـياتنا
أغنية طرب لعبد (الدمـاغ، بغض النظر عن نوع املوسيقى حمـبوبة يفعل شـبكة من الوصـالت العـصبية يف 
حتتوي على كلمات أو (أو عما إذا كانت أغـنية موسيقية ) احلليم حافظ أو مقطوعة كالسيكية لبيتهوفني

 أظهرت أن االستماع fMRI تصوير بالرنني املغناطيسي الوظيفيعمليات املسح باستخدام تقنية ال).. ال
ألغـنية حيـبها شـخـص مـا يؤدي   

إىل تفعيل منطـقة عصـبية يف 
دماغه يطـلق عليها اسم 
Default Mode Network 

وهي خـاصـة بالوظـائف العقلية 
كـإدراك البـيـئـة احملـيطـة 
والتخـطيط ألمور مستقبلية، وهي 
منطقة تعمل عندما يكون اإلنسان 
يقظاً لكن يف حـالة اسـترخاء 

  .تسـمح له بالتفكري والتفكر

  .» ورـر التعرض لكسـاطـازدياد خم
دراسة الباحـثون قاموا مبتابعة و

كثر من واحد ة ألالعادات الغذائي
أكثر من مخسة امرأة ووستني ألف 

 وال سيمارجل، وأربعني ألف 
. .جبان منهامنتجات األلبان واأل

بالطـبع النتائج ليست ائية 
وتتطلب مزيداً من الدراسة بشكل 

  .أكثر تفصـيالً
.  
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  هل مت نشـر كتب من غري املمكن فهم نصوصها؟

اإلنسـان، إما بطريق الصـدفة أو بشـكل هي أنواع حـيوانية أدخـلها 
متعمد، إىل بيئات جـديدة مل تكن تلك الكائنات موجـودة فيها 
أسـاساً، وهي بذلك متثل خـطراً بيئياً أو اقتصادياً أو تـهديداً 
حليوانات أخرى أو لصحة اإلنسان يف املواقع اليت تنتشـر فيها وفقاً 

ألمريكي الرمادي الذي من األمثلة على ذلك السـنجاب ا.. لذلك
ينتشـر اآلن يف مناطق عدة يف القارة األوروبية على حـسـاب 

األيلنط من األنواع النباتية هناك شجـرة .. السـنجاب األحـمر
 اليت تعـود يف األصـل إىل الصـني، وهي تنتشر الباسق أو اإليلنطس

  .بشـكل سـريع وتتسـبب بأضـرار يف منو النباتات األخرى

  ؟"حمامي الشـيطان"ما أصل اسـم 
  

  ما هي األنواع احلية الدخيلة أو الغازية؟
على الرغـم من أن لالسـم دالالت سـلبية توحـي بالشـر، فإن   

إذ إن .. ـور دينية حبـتةعـالقة بأم" حمـامي الشـيطان"للمسـمى 
الشـخص الذي حيمل هذا االسـم هو من كان يوصـف مبروج الدين؛ 
وهو الذي كانت الكنيسـة الكـاثوليكية تعـهد إليه مبهـمة البحـث 
والتحقق والتشكيك يف صفات ومعجزات األشـخاص املرشـحني ألخـذ 

اعـه املنصـب مت ابتد.. مرتبة القداسـة، للتأكد من صحة ترشيحهم
.. 1983 ومت إلغـاؤه يف العـام 1587من قبل بابا الفاتيكان يف العـام 

اليوم يسـتخدم االسـم لوصـف الشـخص الذي يقوم بالتشـكيك يف 
  .معـتقدات أو معلومات يؤمن ا اآلخرون أو يعتقدون أا موثقة

  

صفحات منه يف الصور إىل  (Codex Seraphinianusقام الفنان واملصـمم اإليطايل لوجيي سريافيين ـذا األمر عندما قام بنشـر كـتاب 
ضـيحية تقدم املعلومات فيها بلغـة مل تكن موجـودة يف املـاضي الكتاب من املفترض أن يكون موسـوعة حميطة تضـم رسـوم تو).. األسفل

باإلضـافة إىل .. 1981 صـفحة ومت نشـره يف العـام 360الكتاب مكون من .. وليسـت موجـودة اآلن يف أي مكـان على سـطح كـوكب األرض
نية، وهو حيـتوي أيضاً على رسـوم آلالت عـجيبة ال تعرف لغـته املبهـمة، فهـو يضـم رسـومـاً لكـائنات غـريبة وخـيالية، نباتية وحـيوا

العـمل حبـد ذاته يعـد إبداعـاً فنياً ممـيزاً فهـو يرسـم صـورة متكـاملة لعـامل خمـتلق بكل تفاصـيله .. ماهـيتها أو أغـراض اسـتخدامها
  .ـموضاً يف العاملعـدد من الباحـثني وصـف الكـتاب بأنه املخـطوطة األكثر غ.. وكائناته وعلومه
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  الت ثقيلةعلى كـتفي عجأمحل 
من شـركة " الصـغرية"هذه الشـاحـنة 

الشـركة هي اليت (مـرسـيدس برت 
تنـقل على ) نشـرت الصـورة عرب تويتر

الشـوارع العـاديـة جـرافة عـمالقة من 
 يبلغ وزـا Caterpillar 797طـراز 
جـدير بالذكـر أن .. ناً طـ230حنـو 

ارتفاع عـجالت هذه اجلـرافة يتجـاوز 
 5أربعة أمـتار ويزيد وزن كل منها عن 

أطـنان، فـي حـني أن ثـمـن كـل 
  . ألـف دوالر42عـجـلة يفـوق 

 

 نـقل العـمالقة
نقل الشـاحـنات الضـخـمة أو اخلـزانات اليت ختـدم 

ـو عـمل شـاق مـدناً بأكـملهـا أو حـىت الطـائـرات، ه
.. يتطـلب حتـضـرياً وختـطـيطـاً وتنـفيذاً حـذراً ودقـيقـاً

ويف بعـض األحـيان، يتطـلب إغـالق طـرق وشـوارع أمـام 
  .السـيارات اخلـاصة واملـركبـات، إىل حـني إتـمام املهـمة
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  حـلقة حـديدية
يسـتحيل تفكـيكه أو إمالـته، وإال 

.. ةـضـرر ال حمـالـه سـيتـفإن
ي ـربـهـس كـيـاطـنـمغه ـإن

Electromagnetره ـ يبلغ قط
 2013 مـتراً، مت نقله عـام 15

من مدينة نيويورك إىل خمـترب 
اسة فريميالب قرب شـيكاغو لدر

؛ وهـي )Muons(الـمـيونـات 
عملية النقل .. جسـيمات أولية

  .اسـتغرقت ثالثة أيام
 

  معـبأة بالكـامل
، T-38طـائرتان من طـراز 

دريب من قبل تسـتخدمان للت
وكالة الفضـاء األمريكية 

NASAيف رحلتهما األخرية ، ..
ستحـملـهـما طـائـرة الشـحـن 
العـمـالقـة هـذه مـن طـراز 

Super Guppy واليت يبلغ 
 متراً وباع اجلناح هلا 43طوهلا 

أو املسـافة من أقصـى اجلـناح (
أكـثر من ) إىل أقصـى اجلـناح

م الطـائرتان سـيت..  مترا47ً
تـفـكـيكـهـمـا فـي إل باسـو 

  .بوالية تكسـاس
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  موجـّه حنـو السـماء
كـيف ميكن نقل تلسـكوب راديوي 

 مـتراً إىل 12يبلغ قطـر صـحنه 
 آالف مـتر، 5مكان مرتفع حنـو 

 يف ALMAحـيث مرصـد ألـمـا 
 28لي؟ عـلى مـركبة هلا تشـي

لقد مت تصـنيع اثنتني .. عـجلة
مـن هـذا النـوع مـن املركـبات 
خـصـيصـاً لـنـقـل التلسـكـوبات 

  .الراديوية
 

  نقل بطـيء وحـذر
 مـتراً 75شـفرة توربني رياح يبلغ طـوهلا 

مت تصـنيع ثالثة منها من قبل شـركة 
Siemens تـم نقـلـها من .. 2012 عـام

ـاصـمة مـديـنة إيسـبـيـرغ غـرب الع
خالل الرحـلة، .. الدنـماركية كـوبنهاجـن
 أعـمدة إضـاءة 6قامت السـلطـات بإزالة 

  . إشـارة ضـوئية من الشـوارع11و 
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  وطـويل.. حـمل ثقيل 
عـمود اسـطواين كـبري يبلغ وزنـه حنـو 

 طـناً تتم عـملية نقـله لتسـليمه 350
 يف مدينة إىل حمـطة تكـرير النـفط

.. روكسـانا بوالية إلينوي األمريكـية
عملية النقـل متت باسـتخـدام هـاتني 
املركـبتني اللتني مت التحـكم ـما عن 

  .Joystickطـريق عصـا حتـكم 
 

  خـزان متنقل
كان جيـب نقـل خـزان النفط العـمالق 

 26.5هـذا والذي يصل قطـره إىل 
إىل مـتراً مسـافة كـيلومـتر واحـد 

موقع أقـرب إىل السـاحل يف مدينة 
مت وضـع اخلـزان .. أولـو الفـنلندية

على قـاعدتني وقامت شـاحـنتان بنقله 
  .يف رحـلة اسـتغرقت سـاعة كـاملة
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  يف رحـلة برية.. مكـوك الفضـاء
 50لسـوفياتية، والذي يبلغ وزنه الذي يعـد آخـر إجنـازات احلـقبة ا" بوران"مـكوك الفضـاء 

طـناً، مت تفكـيكـه ونقـله من حـديقة غـوركي يف وسـط العاصـمة الروسـية موسـكو إىل موقع 
العـملية متت ليالً ..  بضـواحي املدينةVDNKhالعـرض اجلـديد اخلـاص به يف منطـقة 

   كـيلومتراً 15وبعد إغالق شـوارع امتدت 
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  جتارب عجيبة ملسار التطور البيولوجي
 

فيما يتعـلق ببعـض الكـائـنات احلـية، 
يبـدو أن الطـبيعة كـانت غـري منتبهة أو أن 

أمـور أخـرى ذهـنـها كـان متركـزاً على 
عندمـا حـصـلت تلك الكـائـنات عـلى بعـض 

  .هنا بعـض األمـثلة.. مواصـفاا

 طرائف الطبيعة
 

 
مكة مشـس احملـيط اليت سـيف حـالة 

، يبدو "موال موال" أيضـاً باسم تعـرف
أن مسـار االرتقاء البيولوجـي نسـي 
.. تطـوير اجلـزء اخلـلفي من جـسمها

هـذه السـمكة العـمالقة، اليت قد 
 أمـتار، يتكـون 3يصـل طـولـها إىل 

جـسمها من رأس وصـدر ال أكـثر، من 
 دون أي ذيل ميـاثل مـا يوجـد لدى

لديها .. األسـماك يف مؤخـرة اجلـسم
فقط ما ميكن وصـفه بشـيء يشـبه 
الذيل تسـتخدمه لتغيري االجتـاه 

  .خـالل السـباحة
  

 Banded Piglet Squidكـائن حبـري لطـيف من نوع احلـبار يسـمى 
يبدو وكأن له وجـهاً ).. Helicocranchia pfefferiاالسم العـلمي (

هذا .. مسـتديراً مبتسـماً وفوق رأسه ما يشـبه غُرة شعـر غـري مصـففة
ده احلـيوان ميكن اعـتباره أحـد أوضـح األمـثلة على خـيال الطـبيعة؛ جـسـ

كـروي ال يتجـاوز حـجمه حـجم الربتقالة، تكون عـليه صـبغة بيولوجـية 
مـلونة خـطاً منحـنياً يظـهر وكـأنه فـم مبتسـم، وهـو يتحـرك يف أعـماق 
احملـيط بوجـهه الذي يشـبه شـخصـيات ديزين، منرياً طـريقه بواسـطة 

  .يهنتقع مباشرة خلف عي إضاءة حيويةأعـضاء 
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الوصـول إىل املريخ كان احلـلم األكرب لإلنسـان منذ وصـوله 
يف .. إىل القمر يف اية عقد السـتينيات من القرن املاضي

الصـورة، تصـميم جـديد لبزات فضاء الرواد الذين 
لتصميم عرضتة وكالة ا.. سيتوجهون إىل الكوكـب األمحر

  . مؤخراNASAًالفضاء األمريكية 
 

، املنتشـر يف جـنوب )Sus barbatusاالسـم العـلمي (اللحـية الطـويلة هلـذا اخلـرتير الربي من بورنيو 
يوان عـندما بعض الشـيء، لكـنها بالتـأكيد مزعـجة للحـ" على املوضـة"شـرق آسـيا، متنحـه مظـهراً 

.. الشـعر يبدأ من اجلـزء القريب من األذنني ويصل حـىت الفـم.. تصـبح مغـطاة بالوحـل واملـاء اآلسـن
وهلـذا حيـافظ .. حلـسـن حـظه، منخـرا األنـف موجـودان يف جـزء متحـرك خـارج نطـاق الشـعرلكن 

  .هذا احلـيوان على حـاسة شـم قوية جـداً
 

 Nasikabatrachusمي ـاالسـم العـل(سـجي ـدع البنفـاف الضـفـمت اكـتش
sahyadrensis ( له جـسم .. يعيش يف اهلـند.. 2003للمرة األوىل عـام

ال يعـرف العـلماء حـىت اآلن سـبب وجـود هـذه املـيزة لدى هذا .. منتفخ
 داد اليت متاألعـ.. احلـيوان الربمائي، الذي ميـتلك أيضـاً فمـاً صـغـرياً جـداً

  . كـان بينها ثالث إنـاث فقط135اكـتشـافها حـىت اآلن ال تتجـاوز 
 

 Daubentonia(مدغشـقر " آي آي"ليمور 
madagascariensis ( وهـو يشـبه احليوان

أحد أصـابع هذا احليوان .. القارض يف هـيئته
ه إلخـراج احلشـرات اليت طـويل جـداً يسـتخدم

يقتات عـليها من جـذوع األشـجار وذلك بعـد أن 
يقوم بقضـم اجلـذع بأسـنانـه احلـادة لفتـح 

.. مدخـل إىل مكـان تواجـد تلك احلـشـرات
حـجـم هـذا احلـيوان وطـريـقـة حتـركـه 
وحصـوله على الغـذاء، كل ذلك يضـعه قرب أنواع 

اجـب، رغـم أنـه من حـيوانية كاجلـرذان والسـن
فصـيلة الليموريات األكـثر ارتباطـاً بالرئيسيات 

  .كالقرود
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الصـورة، تصـميم جـديد لبزات فضاء الرواد الذين 
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االسـم ( Patagonian maraارا ـونيان مغباتاحـيوان 
Dolichotis patagonum (على ،وارضـواع القـ أنيعـد مـن 

  حـد كـبري إىلله تشـبهرية ـاهـظات ـفـ صوجـودالرغم من 
ش يف أجـزاء من األرجـنتني، رغم التشـابه بينه يعي. .األرانب

وبني األرانب، فهو يف كل جـزء من جـسمه مياثل حـيواناً آخـر؛ 
إذ إن هناك شبه بني رأسـه وساقيه اخللفيتني وبني رأس الكـنغر 
وساقيه، يف حـني أن لديه أطـراف طـويلة تسـمح له بالتحـرك 

  . ـاعة كـيلومـتراً يف الس29بسـرعة تصـل إىل 
 

من الثدييات   هوBabyrousa babyrussaحـيوان 
 يف جزيرة بورويعـيش ..  الربي اخلرتيرويشـبه

 العـلماء يؤكـدون أن أنـيابه الطـويلة ..ياـإندونيسب
وامللتفة إىل اخلـلف بال أية فائـدة له، بل هـي هـشة 

هـذه األسـنان .. وتتسـبب مبشـكالت كـثرية هلذا احلـيوان
قـد تنـمو بشـكل زائـد لتصـل إىل حـد الوصـول إىل 

 اجلـمجـمة؛ وهـو مـا قد رأسـه ورمبا ثـقب جـلده باجتـاه
 يعلى األغلب هذه األسنان ه.. طرللخيعرض حياته 

  .بقة من التطـور يف تاريخ هـذا الكـائنخملفات مرحلة سا
 

 حتـتفـظ Whitemargin stargazerسـمكة 
تعـيش . .ـذا الوجـه الـمخـيف طـوال حـياا

 يف املناطق وقيعـان البحـاراملرجانية يف السـهول 
 اهلندي نياملدارية من البحر األمحر واحمليط

سـمكة املـرعبة تدفن نفسـها حتـت ال.. اهلادئو
الرمـال وتبقى بال حـركة إىل حـني اقتراب 

كل شيء يف هذه السـمكة .. الفريسـة املنتظرة
  .موجـه إىل أعلى؛ عيناها فمها وتركيز جسـدها
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يف األربعينيات واخلـمسـينيات من القرن املـاضي كـانت أخـبار األطـباق الطـائرة 
اـهولة اهلـوية كـثرية تتناقلـها حمـطات اإلذاعـة والتلفزيون وتكـتب عـنها 
الصـحف واـالت، إذ كـان يتم إجراء مقابالت مـع شـهود العـيان وإرسـال 

لكن بشـكل تدرجيي، .. بة مقـاالت عن املوضوعالصـحفيني إلعـداد تقارير وكـتا
بدأت أخبار تلك املركبات الفضائية املزعومة يف التناقص شيئاً فشـيئاً، حىت وصلنا 

  ملـاذا؟... اليوم إىل نـدرة أو، يف بعـض األحيان، غـياب كـامل لتلك األخـبار

 األطباق الطائرة
 لماذا خـفت بريق أخـبارها؟
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.. CIAوكالة االسـتخـبارات األمريكـية : التوقيع".. وراءها
مرفقاً بالتغريدة كان جزء من تقرير أعده موظـفون حـكوميون 

، يؤكـد أن ما مت اإلبالغ عنه من قبل 1998أمـريكيون عـام 
طـيارين ومراقبني جـويني وشـهود على مدى عـشرين عـاماً مل 

 اليت كانت حتلق U-2 األمريكية يكـن إال الطـائرة العسـكرية
من املمكن احلـصول على التقرير (يف سـرية تامة حـول العـامل 

لكن ).. 2VQsgb/gov.usa.1://httpاملذكور من هذا العنوان 
هل يفسـر هذا التقرير كـل احلـوادث اليت مت اإلبالغ عـنها؟ 

ن الشـهادات بدأت يف الظـهور يف األربعينيات بالطـبع ال، إذ إ
النـقطة املهـمة .. وتواصـلت بعد ذلك ألكثر من أربعـة عـقود

هـنا هـي أن كـثرياً من املشـاهدات والبالغـات اليت متـت بشـأن 
أطـباق طـائرة مزعـومة كانت يف الواقع ظـواهـر جـوية 

طـائرات طـبيعية أمكن تفسـريها يف حـينها، أو جتـارب ل
حـربية كشـف أمـرها يف أوقات الحـقة، أو خـدعاً أراد 
أصـحاا شـهرة أو مـاالً، أو كانت التحـقيقات قد أثبتت عدم 

 كما كان األمر فيما يتعلق –ارتباطها بأي أطـباق طائرة 
  .بروزويل إذ مل يكن ما سـقط أكثر من بالون طـقس

  

 حـادث قرب مدينة روزويل ، وقع1947يف الثامن من يوليو عام 
احلـادث حتول إىل رمز من رمـوز ملف ما .. بوالية نيومكسيكو

بات يعـرف باألطـباق الطـائرة اـهولة اهلـوية، إذ ال يزال 
حـىت اآلن من يؤمن بأن ما حتـطم يف ذلك اليوم كان مركـبة 
فضـائية كانت تقل كائنات جـاءت من كـوكب بعـيد، وأن 

مريكية أخـفت جـثث تلك الكـائنات، ومعـها قامت احلـكومة األ
  .بإخـفاء احلـقيقة

قصـة األطـباق الطـائرة هلـا جـذور أقدم من العـقد الرابع من 
القرن املـاضي، فقد مت ذكـر أضـواء تتحـرك يف السـماء يف 

لكن .. كـثري من الكـتابات واملؤلفات والشـهادات التارخيـية
ة اإلعـالمية اليت كانت سـائدة يف املسـألة تتعـلق بالضـج

العـقود املـاضية، واليت باتت حـدا ختـف مع مرور كـل 
مـا سبب هذا التغـيري؟ وملـاذا تغـريت نـظرة اإلعـالم .. عـام

  والناس بشـكل عـام إىل هـذه املسـألة؟
.. يف بداية الصـيف املاضي، ظـهرت تغـريدة على موقع تويتر

ون األخبار عن األنشـطة اجلـوية غري أتذكر: "نص التغريدة
  املعـلومة املصـدر يف خـمسـينيات القرن املاضي؟ لقد كنا حنـن

  

  اليوم املنتظر؟
تصـورت أفـالم كـثرية أن 
نفيق من النوم يف أحـد 
األيام لـنـجـد مركــبات 
فضائية منتشرة يف مساء 

 هل ستكون مساملة ..مدننا
  .أو عدائـية؟ ال نعرف
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تقارير أخـرى قامت بإجرائها حـكومات دول خمـتلفة، مثل 
بريطانيا وفرنسـا، مل تصـل إىل أية نتائج تؤيد ادعاء املركبات 

من دون شك، هناك بعـض احلـوادث اليت مل .. الفضـائية
 تظهـر معـلومات رسـمية يتمكن اخلـرباء من تفسـريها، ومل

تؤكـد أن ما مت رصـده خـالهلا كـان مرتبطاً بأنشـطة عسـكرية 
أو عـلمية، لكن ذلك ال يثـبت أن كـائنات فضـائية تزور كوكـبنا 
من حـني آلخـر، خـاصـةً وأننا مل نتمكن من العـثور عـلى أي 
دليل مـادي يثـبت وصـول أي مركبات من كـواكـب بعـيدة إىل 

وإذا أضـفنا إىل كـل ذلك أننا نعـيش اليوم يف عـصر .. رضاأل
الصـورة، فإنه من الواضـح أن مسـألة إثـبات هـذا األمر جيـب 
أن تكـون يف غـاية السـهولة، إذ إن لكل هـاتف حمـمول 
وكـمبيوتر لوحي كـامريا ميكن اسـتخدامها بيسـر وسـرعة 

أمر .. دقة فائقةلتصـوير األطـباق الطـائرة جبـودة عـالية و
مل يتم حىت ملرة واحـدة لغـاية اآلن؛ فالصـور املتـوفرة 
ضـبابية غـري واضـحة املعـامل، رغـم مسـتوى تكـنولوجـيا 

  .التصـوير العـايل املتوفر يف األجـهزة احلـديثة
  

  ؟ل حنن متأهبون الستقبال أهل الفضـاءلكن ه
مركـزاً على حىت سنوات قليلة ماضـية، كان احلـديث الدائر 

حـقيقة موضوع األطـباق الطـائرة، لكـن األمر تغـري بشـكل 
كـبري مؤخـراً وذلك بسـبب االكـتشـافات العـلمية اليت متـت، 
وبشـكل خـاص ما يرتبط منهـا بالعـثور على مئـات الكـواكـب 
الشـبيهة باألرض يف مدارات حـول جنـومها ضـمن املنطـقة 

.. Habitable Zoneابل للحـياة املـعروفة بالنطـاق الق
ووكالة الفضـاء األمـريكية تؤكـد اآلن أن األدلة على وجـود 

  .حـياة أو كـائنات فضـائية باتت قريبة جـداًً
 مـليار كـوكب على 100 نعـرف اآلن بالفعل أن يف جمـرتنا «

 »األقل، وهـذا األمـر مل نكـن نعـرفه قبل خـمس سـنوات 
مدير املعهد العلمي للتلسـكوب الفضـائي يف يؤكـد مات ماونتني 

والفضـل يف العـدد األكرب من تلك .. بالتيمور بوالية ماريالند
االكـتشافات يعـود إىل تلسـكوب كـبلر الذي أطـلقته الناسـا 

، والذي زودنا حـىت اليوم خبـريطة خـاصة بنحـو 2009عـام 
من .. حـياةثالثة آالف كـوكب مرشـح ألن يكـون حمـتضـناً لل

تلك الكواكب، أي منها يسـتضيف حـياة بدائـية؟ وكـم عـدد 
  تلك اليت ـا كائنات حـية ذكـية قادرة على التواصـل معنا؟

شهـادات كـثرية حتـدثت عن 
تعرض أشـخاص لالختطاف 
من قـبل كـائنات فضائية 
قامت بإجراء جتارب علمية 

احلـقيقة أن معـظم .. عليهم
تلك الشـهادات جـاءت من 
أشــخـاص يعـانـون مـن 

  .سيةمشـكالت نف
 

 يف والية نيفادا األمريكية قرب UFOالطريق السريع املسمى 
، واليت يعتقد البعض أن ا  الشهرية51            القاعدة رقم 

  .                     أدلة على وجود األطباق الطائرة
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يف خـالل السـنوات املـاضية، كـانت منظـمة 
SETI)  أو البحث عن كائنات ذكية خارج
تبحـث، من دون أي جنـاح حـىت ) األرض

اآلن، عن أي إشـارة قادمـة من كـوكب بعـيد 
تؤكـد أن هـناك حـضارة لكائنات فضـائية 

ثل وصـلت إىل مسـتوى تقدم تكـنولوجـي مما
لكن ماذا لو وصـلـت .. ملسـتوانا أو أكـثر تطوراً

هـذه اإلشـارة والـتقطـتها التلسـكـوبات 
؟ مـاذا لو SETIالراديـوية العـاملة لصـاحل 

متكـنا مـن حـل شـيفرة تلك الرسـالة وفـهمنا 
مضـموا؟ مـاذا بعـد؟ يف احلـقيقة، أفضـل 
سـيناريو ممكـن للتأكـد من وجـود كـائنات 

كـية يف مـكان ما يف جمـرتنا هـو اإلشـارات ذ
الراديوية، إذ إـا تنتقل بسـرعة الضـوء 

، لكـن ذلك ) ألف كـيلومـتر يف الثـانية300(
بالطـبع لن يعـين أنه سـيكـون هـناك حـوار 

 إن –أو حـديث بيننا وبني تلك الكـائنات 
 فأقرب جمـموعة جنـمية من –وجـدت 
، تقع على بعـد وريبروكسيما سنتأرضـنا؛ 

  

  ! كائن فضـائي جـميل
يف متحـف روزويل بوالية نيومكسـيكو األمريكية، واملوجـود يف املدينة اليت بدأت منها كل 

 1947روايات األطـباق الطـائرة يف العصر احلـديث، هناك قسـم يعـيد تصـور أحـداث عام 
ليت ال يزال البعـض حىت يومنا هذا يعـتقد أا جـاءت الشـهرية اليت كـثر احلـديث عنها، وا

  .بعد حتـطم طبق طائر كانت على متنه خملوقات فضائية استحوذت عليها احلكومة األمريكية

  ماذا عن القرون املاضية؟ هل من دالئل؟
كثريون يريدون تأكيد أن الشهادات اخلاصة باألطباق الطائرة تعود إىل 
عصور سابقة، حىت أم يرون كائنات فضائية يف كل لوحة وعمل فين 

للفنان باستيانو ) 15القرن الـ" ( والطفلالسيدة العذراء"يف لوحة .. قدمي
  .مايناردي، هناك من يؤكد أن الغيمة املنرية يف السماء هي طبق طائر

 

 سـنوات ضـوئـية، أي أننا سـنكون حبـاجـة لالنـتظار أكثر من أربع سـنوات حىت تصـل الرسـالة من تلك اـموعة إلينا، قبل 4.24حنـو 
لة فك طـالسـمها، مث سيكون عـلينا إرسـال الرد الذي سيسـتغرق هـو أيضـاً أكـثر من أربعـة أعـوام قبل أن أن نبدأ يف دراسـتها وحمـاو

والرد األول عـليها، ) اليت ميكننا وصـفهـا برسـالة التعـارف بني احلـضارتني(كل هـذا يعـين أن الرسـالة األوىل .. يصـل إىل هـدفه
  دراسـة أخـرية اعـتمـدت على ما يصـلـنا من التلسـكـوب .. انسـيسـتغرقـان حنـو عـقـد من الزمـ

  كـبلر أكـدت أن أقرب جمـموعة جنـمية قد حتـتوي على كـواكـب مماثلة لألرض ال تبعـد
  لكن كيف سـيكون احلال إن كانت تلك احلـضارة..  سـنة ضـوئية13عـنا أكـثر من 

  مبا سـتنطلق الرسالة يفعلى بعـد مئة سـنة ضـوئـية، أو ألف، أو أكـثر؟ ر
  وقـتنا احلـاضر، لتـصل إىل هـدفها عـندما تكـون حـضارتنا حنـن

  ..أو العـكس.. قد انتهـت وأصبح اجلـنس البشـري يف ذمـة التاريخ
  لذلك جيـد الكثريون أن العملية، إن متت، سـتكون طـويلة وممـتدة

  .ولن تؤدي إىل حـدوث تواصل مباشر مع تلك احلضارة
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يدة داالس  ظهر يف جـر1897عام 
 سـقوط مركبة مورننغ نيوز خـرب عـن

فضائية جمـهولة يف مدينة أورورا 
بوالية تكسـاس ومتكن املواطـنني من 
إخـراج جـسد الطـيار املشـوه من داخل 

الرسم إىل اليمني هو .. (حـطام املركبة
ما مت نشره يف اجلريدة ليعيد متثيل 

يف نفس املقال باجلريدة، ذكر ).. احلادث
اتب أن جنازة الطيار ستتم يف اليوم الك

هكذا ومن دون أي تفاصيل عن .. التايل
أو أي " الفضـائية"الطيار ومواصفاته 
 1973يف العام .. معلومات ذات قيمة

قرر أحد الصـحفيني العودة للتحقق من 
جـسد الطـيار الذي من املفترض أن 
يكون قد مت دفنه، فلم يعثر على أي 

أو مبركبته شيء خاص ذا الشخص 
فهل كـانت جمـرد ... اليت حتـطـمت
  قصـة خمـتلـقة؟

لكن، مـاذا لو حتـققت نبوءة الكـثري من كـتاب اخلـيال العـلمي؟ مـاذا 
لو أفـقنا صـباح أحـد األيـام لنجـد مركـبات فضـائية يف سـماء 
مدننا؟ مـا الذي جيـب عـلينا توقعـه؟ هل سـتكون الكـائـنات عـلى 

ركـبات الفضـائية الفائقة التطـور مسـاملة أم أـا مـنت تلك امل
سـتأيت لتدمري البشـرية؟ أو رمبا سـنشـاهدها لكـنها لن تعـرينا أي 
اهـتمام، متـاماً كـما ننظـر حنـن إىل احلـيوانات األقـل ذكاًء 

فهـل سـنقوم ببدء .. وتطـوراً بيولوجـياً هـنا على سـطح كـوكـبنا
مق مع حـيوان الالما مثـالً؟ أو هـل سـنعـطي حـوار أو حـديث معـ

قلماً وورقة لفأر ونطلب منه كـتابة أفكـاره وشـرح أسـلوب حـياته 
وآخـر االكـتشـافات العـلمية اليت توصـل إليها؟ رمبا سـريانا الكـائن 

الذي سـمح له تقدمه العـلمي واحلـضاري ببناء (الفضـائي املـتطور 
مثل حـيوان الالما أو ) لنجـوم يف جمـرتناآالت ضـخمة تنقله بني ا

نعـم كـائنات حـية، لكن ال جـدوى من التواصـل .. مثل ذلك الفأر
معـها، فهي مـتأخـرة جـداً على سـلم التطـور البيولوجي والعلمي 

  .والثقايف، وال فائدة مرجـوة من خـلق أدوات للتحاور معها
  

ـوار مع حـضارة متقدمة بالرغم من ذلك، يؤكـد عـلماء كـثر أن احل
ستكـون له فوائد كبرية بالنسبة إلينا وسيمثل فرصة رائعـة لنا 

، )إن وجد(لكـي حنـصل على فهـم أكـرب ألنفسـنا، هلدف حـياتنا 
  . وملوقعـنا يف هذا الكـون الشـاسـع.. ملعىن وجـودنا

  

وفق وصف بعض الشـهود، هذا هـو 
أحـد األشـكال املفترضة للكائنات 
الفضـائية اليت تقـود األطـباق 

  . اـهـولةالطـائرة
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  علالتقنيات احلديثة جت

  عـملـية احلصـول عـلى
   أسهل وأسرع املعلومات

  القـراءة هي اخلطوة األوىل حنو التغيري
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ننتظر حلها.. ألغاز  
عبارة اء وما به ضقبل قرن من الزمان، كان االعـتقاد السـائد هـو أن األرض والف

، ومنذ ذلك الوقت، عرفنا الكثري، فنحن اآلن ننالك.. وابت ال تتحرك وال تتغـريثعن 
 ،Big Bangميه العـلماء  مليار عام من انفجار يس13.8أ قبل نعرف أن الكون نش

إال أن هذا ..  أكـرب ألمـور كـثرية وأصـبح لدينا فهـم..وأنه يتمدد منذ تلك اللحظـة
ـاف املزيد، تظـهر أسـئلة ىل كـل األجـوبة، فمع اكتشبالطبع ال يعين أننا توصلنا إ

أ الزمـن؟ مـاذا كـان هـناك قـبل االنفجـار العـظيم؟ هل كـوننا كـيف نش: جديدة
  .حلـلولة ألغـاز ال تزال حباج أخـرى؟ اًهـو الوحـيد املمكن، أم أن هـناك أكـوان

يظـهر هـذا الرسـم التطـور املسـتمر  
ـهده الكـون منـذ االنفجـار الذي ش
 وحـىت يومـنا Big Bangالعـظيم 

مع ما صـاحب هـذا التطـور مـن .. هذا
  .أمـور ال تزال بالنسـبة إلينا ألغـازاً
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.. بسـبب نقـاط مل حتـظ بتفسـري واٍف يف ظـل ميكانيكا الكـم
، فإن مصريه "مفترق طرق"عندما يكون جـسيم أويل عند 

يتحدد كما لو كان مشااً إللقاء قطعة معدنية؛ إذ إن احتمال 
لكن وفق .. %50ي مسار من االثنني املتوقعني هو أن يسلك أ

نظرية إيفريت الثالث، فإن كل االحتماالت متوقعـة احلـدوث يف 
هذه الفرضـية مل يتم دحـضها حىت اليوم؛ .. عوامل متوازية

وهلذا تبقى مسـألة مفتوحة، حىت وإن كان ذلك من اجلـانب 
ـرية أخـرى هـناك نظ. .الفلسفي أكثر منه من اجلـانب العـلمي

تتحـدث عن وجـود أكـوان خمـتلفة نشـأت بنفس الطـريقة ويف 
، إال أا سـارت يف طـرق خمـتلفة فيما يتعلق "التوقـيت"نفس 

بالقوانني الفيزيائية، هلـذا فإننا موجـودون يف كوننا احلـايل 
ألن ظـروفه وقوانينه سـمحت لنا بالظـهور واحلـياة والتطـور 

، يف حـني أن أكـواناً أخـرى لن تسـمح لنا وفق تلك القوانني
.. بالوجود، لكن رمبا تسـمح بذلك ملا هـو يتوافق مع قوانينها هي

كثريون اـموا واضـعي هذه النظـريات بأم تقدموا بأفكـار ال 
 BICEP2ميكن التأكد من صـحتها، لكـن نتائج جتـارب مثل 

  .مدى صـدقيتهاجتـعل املسـألة أقرب إىل الدراسـة ملعـرفة 
  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  عـندما بدأ كـل شـيء
التقليدية، وصـف حلظـة بدء " االنفجار العـظيم"وفق نظرية 

كان كل ما " صفر"ففي الزمن .. الكـون أمر حبد ذاته غري ممكـن
شاهده اليوم يف الكون مركزاً يف نقطة واحدة أبعادها غـاية يف ن

) أو كتلتها احلجمية(، وكانت كـثافتها Infinitismalالصـغر 
مرتفعة جـداً إىل حد امتزجـت فيه املادة بالطاقة، وكانت 

لوصـف الكون .. القوى املؤثرة ختتلف عن تلك اليت نعرفها اآلن
لدينا شيء غري موجود عند تلك النقطة، جيـب أن يكون 

نظـرية عـلمية جـديدة توفق بني نظرية النسبية : حـالياً
اليت تصـف لنا الكون على املسـتوى الكبري، (أللربت آينشـتني 

اليت (ونظـرية ميكانيكا الكم ) والذي تتحكم به اجلاذبية
هاتان ).. تصـف اجلسـيمات األولية لكنها تتجـاهل اجلـاذبية

لظـروف اليت نعـرفها اآلن، موثوق بصـحتهما النظـريتان، يف ا
 تصـبحان غـري Big Bangبشـكل كـبري، لكنهما يف ظـروف الـ 

  .متوافقتان مع بعضـهما البعض
الكـون عرب نظـرية " والدة"هناك من حـاول تفسـري حلـظة 

كمية الاذبية أو اجل Loop Quantum Gravityتسـمى 
بقة لالنفجـار العـظيم كانت ؛ مفادها أن املرحـلة السـالقيةاحل

تتمثل بوجـود كـون آخـر تقلص وانكمش حـىت حتـول إىل تلك 
.. النقطة، قبل أن ينفجـر ليولد كوننا احلـايل، وهكذا دواليك

ووفق هذه النظرية، الزمن ال معـىن له على املسـتوى الكوين، 
كما هو بالنسـبة إلينا على املسـتوى البشـري؛ فهـو مـماثل 

اء الذي ال معـىن له على املسـتوى امليكروسـكويب، إذ للمـ
  .يتحـول إىل جمـرد ذرات مكونة من هيدروجني وأكسجني

   
BICEP لقياس استقطابيف القطب اجلنويبتتم يف  هي جتربة  

التجربة أُجنزت منها املرحلتان . .ة الكوني خلفية امليكرويفةشعأ
األوىل والثانية، ومت إعالن نتائج املرحلة الثانية يف شـهر مارس من 

ود أمواج اجلاذبية العام املاضي، إذ توصل العلماء إىل إثبات وجـ
  اليت تنبأ ا آينشتني، واليت تشـري بشـكل واضح إىل متدد الكون

  أكـوان مـوازية
نظـرية متعـدد األكـوان أو 

Multiverseت يف الوسط  نشأ
 عندما 1957العـلمي عـام 

اقترحـها الفيزيائي األمريكي 
هيو إيفريت الثالث كحـل 

لبعـض املشـكـالت اليت ظـهرت   

.. أو توسعه يف حلظـاته األوىل
النتائج كانت مدار نقاش يف 
الوسـط العلمي، واآلن ينتظر 
اجلـميع نتائج جتربة أخرى 

 قد تؤكد ما Planckهي 
  . BICEP2توصلت إليه 
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الوصـول إىل املريخ كان احلـلم األكرب لإلنسـان منذ وصـوله 
يف .. إىل القمر يف اية عقد السـتينيات من القرن املاضي

د لبزات فضاء الرواد الذين الصـورة، تصـميم جـدي
التصميم عرضتة وكالة .. سيتوجهون إىل الكوكـب األمحر

  . مؤخراNASAًالفضاء األمريكية 
 

  ؟مـاذا حـدث للمـادة املـضـادة
له (أويل هناك توأم خمالف نسميه اجلسيم املضاد لكل جسيم 

نظرياً، نتج عن ).. الكتلة ذاا، لكـن شحنته الكهربائية معاكسة
االنفجار العظيم كمية متساوية مـن النوعني، لكننا حىت اليوم 

املادة املضادة هي .. ال نعرف ماذا حدث لتلك التوائم املخالفة
ا بشكل أساسي واليت نتكون النسخة املخالفة للمادة اليت نعرفه

منها حنن؛ فللربوتون املضاد نفس كـتلة الربوتون املوجود يف 
نواة الذرة، لكن شحنته الكهربائية سالبة بدالً من أن تكون 

أما اإللكترون، فنسخته املضادة تسمى بوزيترون .. موجبة
وهـذا ينطـبق على .. وشحنته موجبة بدالً من أن تكـون سـالبة

ماذا حيدث عندما تلتقي جسـيمات .. ات اليت نعرفهاكل اجلسيم
املادة بنسـخها من املادة املضادة؟ تفين بعضـها البعـض وتنتج 

  .كمية من الطاقة
لكن أين اختفت كل تلك الكـمية من املـادة املضادة؟ البعض 

الذي يعتقد (جييب عن هذا السؤال بأن جسيم النيوترينو 
 شحنة ال من كتلة اإللكترون، و أصغر كثرياًتهكتلالعلماء بأن 

.. الذي يتفاعل بشكل ضـعيف جـداً مع املـادة)  لهيةائكهرب
يعـتقد بأنه يف بعض العمليات النشـطة إشـعاعياً، هذه 
النيوترينوات تفضل املادة على املادة املضادة؛ ما يعين أنه يف 
الكون احلديث الوالدة، كان ذلك كافياً خلـلق كمية إضافية من 

ادة سـمحت ببقائها بعد التقاء الكـميتني املتساويتني وإفناء امل
  .كل منهما لألخـرى

  ؟كـيف نشـأ أول ثقـب أسـود
الثقب األسـود عـبارة عـن شيء له قوة جـاذبية كـبرية جـداً 
ال ميكـن أن تفـلت املـادة وال حـىت الضـوء من حـده الذي 

بشـكل عـام، كـل شيء يتخـطى هذا ".. أفق احلـدث"يسـمى 
.. عودة إىل الوراء، مبا يف ذلك الضوءاحلـد الفاصل ال ميكـنه ال

مما سبق، ميكـننا القـول إنه من غـري املمكن رصـد الثقـب 
األسـود حبـد ذاته، لكن من املمكـن معـرفة أنه موجـود 

هذه .. واحلـصول على معـلومات عـنه مما حيـدث يف حمـيطه
الثـقوب السـوداء موجـودة يف كـل مكـان، ويعـتقد العـلماء أنه 
يف مـركز كـل جمـرة هـناك ثـقب أسـود بكـتلة هـائـلة جـداً 

مـا هـو غـري .. تفوق مبـاليني أو مـليارات املـرات كـتلة الشـمس
واضـح بصـورة كـاملة حـىت اآلن هـو أصـل هـذه الوحـوش 

بعـض العـلماء يعـتقد أن هـذه الثـقوب العـمالقة .. الكـونية
 للمـادة اليت قام بتجـميعها ظـهرت نتيجة النـمو املـضطرد

.. ثقـب أسـود صـغري؛ ظـهر بدوره عـند ـاية حـياة جنـم
عـلماء آخـرون يرون أن أصـل هـذه الثـقوب أقـدم من ذلك 
بكـثري ويصـل إىل اللحـظات األوىل بعـد االنفجـار العـظيم أو 

ما الذي يوجـد داخـل : أما اللغـز األكـرب فهو.. Big Bangالـ 
" عادية"قب األسـود؟ عـلى األغـلب، ال توجـد هـناك مـادة الث

كاليت نعرفها؛ إذ إن املـادة ستكون قد تفتت إىل عناصرها 
األولية وستكون مـضغوطة بشكل كبري جداً؛ فثقب بكـتلة 

  .تعادل كـتلة األرض سيكون نصف قطـره سنتيمتر واحد فقط

 هو AMS أو مطياف ألفا املغناطيسي
د يف حمـطة الفضـاء جـهاز موجـو

ن ـته البحـث عـفـوظـي.. يةـالدول
  .املـادة املضـادة يف الكـون

 

الثقب األسـود جيـدب كـل مـا يصـل إىل 
مدى جـاذبيته، وكـل ما يتخـطى احلـد 

نه ـ ال ميكEven Horizonاملسـمى 
  .الت، حـىت لو كـان الضـوءـاإلف
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ريخ كان احلـلم األكرب لإلنسـان منذ وصـوله الوصـول إىل امل
يف .. إىل القمر يف اية عقد السـتينيات من القرن املاضي

الصـورة، تصـميم جـديد لبزات فضاء الرواد الذين 
التصميم عرضتة وكالة .. سيتوجهون إىل الكوكـب األمحر

  . مؤخراNASAًالفضاء األمريكية 
 

  أشـعة كـونية ذات طـاقة فائـقة
هي رشـات متواصـلة متـطر أرضـنا باجلـسـيمات ذات الطـاقة 

أشـعة كـونية مكـونة من بروتونات هلـا طـاقة ال .. رتفعـةاملـ
ميكـن ملسـرعاتنا حـىت االقتـراب من مسـتواهـا، وال يوجـد 

بقـوة وطـاقة .. منـوذج فيزيائي نظـري قادر على تفسـريها
هـائلة متـثل إحـدى املشـكالت األسـاسية أمـام إرسـال رواد 

م لعـام ونصـف أو لعـامني فـضـاء إىل املـريخ؛ إذ إن تعـريضـه
.. ملـثل هـذه اإلشـعاعـات يعـين احلـكم علـيهم مبـوت مـؤكـد

مـن أين تأيت هـذه الربوتـونات؟ رمبـا مـن الثـقوب السـوداء أو 
بسـبب حتـلل جـسـيمات أولية ال تـزال مـجـهولة بالنسـبة 

ح وهـناك مـن يقـول إن هـذه األشـعة الكـونية قد تفـت.. إليـنا
  .البـاب أمـام قوانني فيزياء جـديدة متـاماً

باسـتخدام املعـلومات اليت حـصـلنا عـليها من القـمر الصـناعي 
فريمي، تـمكـنت دراسـة أمريكية من الربط، وألول مرة وبشـكل 
واضـح، بني حـزمة إشـعـاع من الربوتونـات ذات الطـاقة 

رنوفا؛ وهـي العـالية وصـلت إىل األرض بعـد انفجـار سـوب
جنـوم تصـل إىل ـاية حـياا وتنهار على نفسـها متسـببةً 
بذلك حبدوث انفجـارات تعـد من األكـرب ممـا ميكن رصـده يف 

.. لكـن معـرفة املصـدر ال يعـين حتـديد السـبب.. الكـون
وحـىت لو افـترضـنا أن كـل األشـعة الكـونية ذات الطـاقة 

وهـو أمـر مل يقـطع بصـحته (وبرنوفا العـالية تأتـي من السـ
، فإن اآللية اليت يـتم وفقـها إطـالق )العـلماء مـئة يف املـئة

هـذه األشـعة ـذه السـرعـات الكـبرية جـداً هـي آلية مـا 
  .زالت جمـهولة بالنسـبة إىل الوسـط العـلمي

  ليس خـالياً من كـل شيء.. الفـراغ
الفراغ ليس ممالً كما يعتقد .. معقد، ديناميكي، ومليء باملفاجآت

فلنتخيل صندوقاً حمكم اإلغالق، نقوم بسحب كل .. الكثريون
اهلـواء املوجود فيه، سيصـبح فارغاً عـندما خنـرج منه كل 

غناطيسي اجلزيئات، لكن فيه تبقى آثار اجلاذبية واال امل
األرضي، وإن نقلناه يف الفضاء إىل نقطة بعيدة عن تأثري أي 
جسم مساوي له جاذبية أو جمال مغناطيسي، هل سيكون ما به 
ممثالً جيداً للفراغ مبفهومه املطلوب؟ ال، حيث ستبقى فيه 

مثل تلك اخلاصة ) املرتبطة مبيكانيكا الكم(الظواهر الكوانتية 
ت وجوده مؤخراً باكتشاف اجلسيم مبجال هيغز؛ الذي مت إثبا

اخلاصية املميزة هلذا .. األويل الذي حيمل اسم بوزون هيغز
باختفاء هذا اال .. اجلسيم هي أنه وراء اكتساب املادة لكتلتها

لذلك جيب إدراك أن جمال .. سيختفي كل شيء، حىت حنن
هيغز عبارة عن مائع موجود يف كل مكان وهو حيدد هيكل 

ن وفق احلسابات احلالية، فإن سنتيمتراً مكعباً لك.. الفراغ
واحداً من هذا املائع اخلفي حيتوي على طاقة هائلة؛ لدرجة 

وبالرغم من أن .. أا قادرة على تدمري كوكب األرض بالكامل
فالفراغ ال حيتوي على (هذا األمر خيالف املنطق الذي نعرفه 

 أن هذه ، فإن األحباث الفلكية وجدت)طاقة، حسبما نعتقد
الطاقة اخلفية تسمى بالطاقة املظلمة وهي املسؤولة عن متدد 

وهذا هو جمرد جزء من املشـكلة، فمجال هيغز هو .. الكون
واحد من جماالت أخرى، بعضها معروف واآلخر ينتظر أن يتم 

رمبا عندما جنمع معلومات كافية سنتمكن من .. اكتشافه
  .بب متدد الكونالتوصل إىل فهم أفضل ملفهوم الفراغ ولس

  

يف أغـلبها بروتونات (أشـعة كـونية 
األكـثر .. تضـرب األرض) وأنوية هـيليوم

طـاقةً بني هـذه اجلـسيمات ميثل لغـزاً 
  .اءحىت اآلن للعـلم

 

مصادم مكـشاف أطلس املوجـود ضمن مسـرع اجلـسيمات يف 
هنا مت اكتشاف اجلـسيم األويل بوزون هيغز  .. درونات الكبريـاهل

  .الذي معه تأكدنا من وجود جمال هيغز
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ـوله الوصـول إىل املريخ كان احلـلم األكرب لإلنسـان منذ وص
يف .. إىل القمر يف اية عقد السـتينيات من القرن املاضي

الصـورة، تصـميم جـديد لبزات فضاء الرواد الذين 
التصميم عرضتة وكالة .. سيتوجهون إىل الكوكـب األمحر

  . مؤخراNASAًالفضاء األمريكية 
 

  ؟هـل حنـن وحـيدون يف الكـون
خالل .. اإلجـابة عن هـذا السـؤال ليسـت بعـيدة جـداً

ني، وبفضـل التقـدم والتطـور الكـبريين يف العقـدين القادم
جمـال التلسـكوبات الفضـائية، سنتمكن من اكتشـاف نوع مـا من 

األحبـاث .. الكـائنات احلـية خـارج جمـموعتنا الشـمسية
اخلـاصة بكواكـب مماثلة ألرضـنا متواصـلة بشـكل جـيد 

تنا، وبنتائج معـقولة؛ حيث أن الكواكب املكتشفة خـارج جمـموع
واليت جتـاوز عددها حىت اآلن ألفني، وهو يف ازدياد مسـتـمر، 

 أكرب من 5منها  (21من بني هذه الكـواكب هناك أكثر من 
موجودة حول جنومها ضمن ما يعرف ) األرض بشيء بسيط

، واليت تسمح Habitable Zoneباملنطقة القابلة للحياة 
ر ظروفاً بوجود املاء السائل على سطح تلك الكواكب وتوف

لكـن ذلك ال يكفي، فاحلـياة .. مناسبة لظهور احلياة وتطورها
حبـاجة لوجـود غـالف جـوي كـثيف إىل حـد ما، إضـافة إىل 
ضـرورة وجـود غـالف من األوزون حيـمي من األشـعة فوق 
البنفسـجية ويوفر البيئة املناسبة واملسـتقرة لفـترات طـويلة؛ 

رها حباجـة إىل مئات املـاليني من إذ إن نشـوء احلـياة وتطـو
من املهـم أيضاً معـرفة أن املواد الالزمـة لنشـوء .. السـنني

 220احلـياة موجـودة وبوفرة يف الكـون، فهناك أكثر من 
كـثري منها )  ذرة70أي يتكون مما بني ذرتني و (جـزيئاً مركباً 

ودة هذه اجلـزيئات موج.. حيتوي على ذرة أو أكثر من الكربون
ومن هذه،  .. يف الكويكبات ويف املذنبات ويف جمـرات أخرى

مبعىن أن العناصر الالزمة لوجـود .. هناك جزيئات عضوية
  .احلياة منتشرة، وحنـن بانتظـار اكـتشافها قريباً

   

  ؟نتهي كـونـناكـيف سـي
وفقاً للمعلومات املتوفرة لدينا، وللنظريات العلمية املعتمدة، 

لكن قبل عشرين عاماً، كان هناك اعتقاد بوجود .. الكون يتمدد
إن كانت يف الكون كتلة مبقدار معني فإن التمدد : رؤيتني للواقع

سيتوقف وستجربه قوى اجلاذبية بني كل مكوناته على التراجع 
حىت العودة إىل نقطة البدء اليت انطلق منها كل واالنكماش 

، لكن Big Crunchشيء، وذلك فيما يعرف باالنكماش الكبري 
إن كانت أقل من ذلك املقدار، فإن التمدد سيسـتمر حىت متـوت 

  فيما سـماه البعـض(كـل النجـوم وتتفكـك كـل اـرات 
عب دوراً وفقاً للرؤيتني، فإن اجلـاذبية تل).. Big Freezeبـ 

 أدت مراقبة انفجـار 1998يبطئ التمدد، لكن يف العام 
سوبرنوفا إىل التأكـد من أن متدد الكـون يسري بشـكل متسـارع؛ 

هذا األمر متت نسبته .. أي أن سرعته تزداد بدالً من أن تقل
، وذلك "الطاقة املظـلمة"إىل فعل شيء غـامض أُطلق عليه اسم 

لكننا نعـرف أا .. هيتها وخـواصهاألننا ال نعـرف شـيء عن ما
 %4.9 مقابل %68.3املكون األسـاسي للكون إذ أا تشـكل منه 

اليت نعـرفها، يف حـني أن ما تبقى " العادية"فقط تعـود للمـادة 
كل هـذا ".. املادة املظـلمة"هو أيضـاً شـيء غامض يعرف بـ

، Big Freezeيوصـلنا إىل نتيجة واحدة، أن الكون يتجـه إىل 
فالكـون سيسرع بشـكل أكرب يف التمدد ويف ابتعاد كل شيء فيه 

البداية سـتكون بتفتت اـرات، مث تفـتت .. عن كل شيء آخر
هذه .. النجـوم والكـواكب، وصـوالً إىل تفتت الذرات نفسـها

لكن العزاء .. Big Rip" التمزق العـظيم"الفرضـية تعرف بـ
  .عد مليارات كثرية من السننيالوحيد أن كل هذا سيحدث ب

  

، HD 70642يف الصـورة، رسـم لكـوكب 
تظـهر .. 2003الذي مت اكـتشافه عـام 

.. سـماء الكـوكب أقماره يف              
كواكـب كثرية مت                  هـناك 

 ود يف املنطقةموجتشافها                   اك
لقــابلـة للحـيـاة                              ا
  .حول جنومها                              

 

يف تشـيلي، تدرس،  ALMA  بريـا املليمتري الكـامـمرصد أتاكباق أطـ
  .دد الكـونـضمن أمـور خمـتلفة، مت
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 الدماغ البشري
لقرون من الزمن، اعتمد البشر على بعضهم البعض يف احلـصول على املعلومات 

ذلك بالطبع كان .. ذا األمرونقلها من جـيل إىل آخر، وكان للذاكرة شأن كبري يف ه
أما اليوم، فكل .. قبل بدء عصر الكتب اليت سـمحت بتوثيق األحداث والوقائع

 وأصـبح الوصـول إليه ،)The Cloud(شيء بات حمفوظاً يف سـحابة اإلنترنت 
  .الذاكرةومع هذه احلقيقة، تضاءلت أمهية .. سـهالً ومتاحـاً للجـميع

 تأثـير اإلنترنت وعصر المعلومات على

  January – February 2015          Prospects of Science 
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ال مير يوم من دون أن تصلنا معلومات عن فوائد اإلنترنت وما 
االت، وال مير يوم جلبته هذه الشـبكة العاملية إلينا يف كل ا

أيضاً يغيب فيه احلديث عن خماطر االسـتخدام املستمر 
ألجهزة الكمبيوتر احملمولة واللوحية وللهواتف الذكية، وما 
جيلبه ذلك من آثار سلبية علينا، من الناحية النفسـية ومن 

  لكن أين احلقيقة يف كل ذلك؟ .. جانب ما يتركه على أدمغتنا
لكاتب املتخصص يف جمال الكمبيوتر  نشـر ا2008يف عـام 

 The Atlanticواملعلوماتية نيكوالس كار مقاالً يف جملة 
الكاتب ذكر يف مقاله أن " هل جيعلنا غوغل أغبياء؟"بعنوان 

شبكة اإلنترنت تقوم بتغيري أسس عمل الدماغ، فهي جتـعلنا 
حنـصل على كم أكرب من املعلومات لكن بشـكل سـطحي ال تعمق 

هي حتد من قدرتنا على التركيز يف قراءة النصـوص فيه؛ و
الطويلة وتقلص من قدرتنا على اإلدراك والوعي مبا حييط 

كار تابع بعد ذلك كتاباته يف نفس اإلطـار وبتأكـيد .. بنا
عام " الضحالة"النقاط ذاا يف مقاالت خمتلفة، ويف كتب منها 

ن انربوا كثريو.. يف العام املاضي" القفص الزجاجي" و2010
للرد على كار، خاصةً وأنه يعمم آراءه ويبنيها على دراسـات 
منفصـلة غطت فئات عمرية معينة وكانت حمددة بظـروف 

الباحث يف جمال الربجميات والكاتب املعروف ستوي .. فردية
 يصل من «بويد اعترض على طروحات نيكوالس كار بالقول إنه 

  ؛ فمن»وضحها أو تؤكدها فكـرة ما إىل نتائج من دون أي أدلة ت
رؤية أن األجـهزة الكـمبيوترية وشبكـة ) واملنطـقي(املمكن   

اإلنترنت تساهم يف تغـيري طريقة عمل أدمغـتنا، فهـذا أمر 
طبيعي شـهده الدماغ البشـري يف السـابق؛ مع ظـهور الكـتاب، 

، يؤكد بويد، ال لكن هذا.. مث مع ظـهور اهلـاتف والتلفزيون
يعـين أن اإلنترنت جتـعلنا أغـبياء، بل على العـكس متـاماً، هي 
جتـعلنا أكثر قدرة على التعـامل مع عـامل متعـدد األوجـه 
وخمتلف األلوان واالهتمامات ميكـننا من االتصال والتحدث 
والتواصل مع بعـضـنا البعض بطرق جـديدة مغـايرة متاماً ملا 

ق، وملـا عـهده أشـخاص مثل نيكوالس كار يف كان يف السـاب
  .املاضي وال يتمكنون من فهمه اليوم، وفق ما ذكـره بويد

من املعـروف أن اإلنسـان يعـمل على تنظـيم املهمات اليت جيـب 
عليه القيام ا، وذلك بتحـديد األوقات املالئمة لتنفيذ كل 

مر، واخـتيار مهـمة، واحلـصول على املعلومات الالزمة هلذا األ
  ما قدمتـه لـنا التكنولوجيا.. املكان املناسب لعـملية التنفـيذ

  
  

اإلنترنت، بكل ما توفره من خدمات، تعد من أعظم ما حققه اإلنسان 
يف تارخيه، إذ أصبح ممكناً احلصول على املعلومات، والتواصل مع 
اآلخرين، والتعلم، وحفظ البيانات اخلاصة، والعمل بسهولة تامة، 

  .إلكترونية باتت موجودة يف كل مكان" نوافذ"عرب وذلك 
 

خالل األلفيات املاضية، كان البشر ينقلون فيما بينهم املعارف 
واملعلومات اليت يتم التوصل إليها شفوياً، وكان للذاكرة دور 

  .كبري يف حفظ تلك املعلومات
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وات التنظـيم املذكـورة باالعـتماد هـو إمكانية حتـقيق كل خـط
على أدوات اإلنترنت والربجمـيات املتوفرة يف كل هاتف ذكي أو 

حـفظ موعد مناسبة معينة وحتـديد منبه : كمبيوتر لوحي
حفظ أرقام اهلواتف .. لتذكرينا بذلك املوعد عند حلوله

وعناوين الربيد اإللكتروين وغريها حىت ميكننا االتصال 
 شخص ما، من دون االعتماد على ذاكرتنا والتواصل مع

الرجوع لصـفحات متخصصة على شـبكة اإلنترنت .. الدماغية
للحصـول على معلومات تتعلق بشـركة معـينة مثالً واالطـالع 
.. على مدى جـديتها قبل الدخول يف مشـاريع مشـتركة معها

جـمع معلومات عن ملف معني مطـلوب لبحث مدرسي أو جـامعي 
.. ن إضاعة وقت طويل يف العودة إىل عدد كبري من الكتبمن دو

كل هذه األمور قمنا بنقل املسـؤولية عنـها من ذاكـرتنا وجـهدنا 
الشـخصي اخلـاص إىل أجـهزتـنا اإللكـترونـية وإىل تلك 

وقد جتاوزنا هذه املرحلة لنصل .. األدوات املتوفرة يف الويب
 The Cloudليت تسمى إىل االعـتماد على سـحابة اإلنترنت ا

حلـفظ صـورنا وصـور عن وثائقنا اخلـاصة وتلك املرتبطة 
بالعمل، حـىت من دون االطالع عليها أو دراسـتها بشـكل معـمق؛ 
فالكثريون يعتقدون أم سيعودون لرؤية تلك الصور فيما بعد 
  .أو لقراءة الوثائق واملقاالت يف أوقات أخرى، رمبا ال تأيت أبداً

باحثني، مثل الراحل دانييل ويغنر الذي كان أستاذ علم  بعض ال
النفس يف جامعة هارفارد وتلميذه آدريان وارد، يصفون 
اإلنترنت بأنه حتـول بصورة أو بأخرى إىل صديق عامل بكل 
شيء، ليس فقط مبا خيصك أنت شخصياً، بل أيضاً كل شيء عن 

  .إخل... ا والعلوم والتاريخ والطب واألديان واهلندسة واجلغرافي
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باستخدام هاتف ذكي أو كمبيوتر 
لوحي، ميكنك احلصول على أي 
معلومة والتواصل مع أي شخص يف 

  . أي مكان على وجه األرض
 

ائط بالرغم من كل ما سبق، هناك من يرى أن اإلنترنت والوسـ
التكنولوجية بشكل عام أعـادت تشـكيل طريقة عمل أدمغـتنا 

صحـيفة .. وتسـببت بظـهور عـوامل جـديدة مل نعهدها سابقاً
نيويورك تاميز وصفت أحـد تلك العوامل بالقلق املرضي املمزوج 
باخلـوف، وذلك نتيجة للترقب املسـتمر ملا ستجلبه لنا وسـائل 

بع ذلك من حـاجة إىل التأهـب التواصل االجتماعي وما قد يت
.. الدائـم للرد والعودة للحالة السابقة انتظـاراً لرد جديد

وهذا القلق من غـري املمكن التحـكم فيه حىت يف اإلجازات 
والعـطل، إذ إن هاتفك الذكي وكمبيوترك دائماً إىل جوارك 

  .وأنت دائماً يف حـالة ترقب وانتظار

وبرجميات اخلدمات اليت تتوفر عرب اإلنترنت، مثل اخلرائط 
حتديد املواقع، ألغت بشكل كبري إمكانية اللجوء إىل أشخاص 
آخرين طلباً للمساعدة أو ملعرفة طريقة الوصول إىل مكان ما، 
مبا يصحب ذلك من تقلص يف خربات االحتكاك االجتماعي 

  .والتواصل مع اآلخرين يف اتمع
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إمكانية التواصل والقراءة يف أي مكان حولت أوقات استخدام 
وسائل النقل العامة إىل فترات ميكن أن تكون منتجة، بدالً مما 
عهدناه يف السابق؛ عندما كانت جمرد أوقات تضيع يف انتظار 

  .وصول من نقطة ما إىل أخرىال
 

، ألن  التايلباإلرهاق وقت االستيقاظ يف اليومالنوم والشعور ب
 يف كثر انتشاراًطول املوجة األما يعد لضوء األزرق، وهو ا

، قد يؤدي إىل  اللوحيةأجهزة الكمبيوتراهلواتف الذكية و
  . لكـٍل مـنايةـولوجـة البيـاعـإضطراب الس

   

ن البديهي احلـديث أيضـاً عن الضعـف يف قوة بالطـبع، م
  الذاكرة لدينا بسبب االعتماد الكـبري على ختزين األرقام

  واملعلومات والتواريخ يف أجهزتنا وحفظها يف صفحاتنا
  اخلاصة على اإلنترنت، هذا من دون ذكر أن مواقع
  التواصـل االجـتماعـي خـلـقت حـالة من عـدم

  سبب كثرة املعلومات الواردةالتركـيز املطول، وذلك ب
  وعـدم القـدرة على اسـتيعـاب كـل مـا حتـملـه بشـكـل

  لكـن ليس كـل شيء.. كـامـل فـي الوقـت القصري املتوفر
  سـيئاً، إذ إن االسـتخـدام الدائـم لإلنـترنـت وللشـاشـات 

  املضـيئة يتسـبب بتقـوية القـدرات البصـرية لدينا وجيـعل
  ـاذ القرارات السـريعـة أكـثر دقـة اعتـماداًقـدرتنا على اخت

بعد كل هـذا، من الضروري .. على العوامل اليت نشاهدها حـولنا
القـول إن التكـنولوجـيا سـمحـت لنا بتطـوير مهاراتنا الفـنية 

  ومكـنت املـوهـوبني من تطـوير ملـكـام ومن االسـتفادة
  مل اجلـميعمن خـربات فـنانيـن آخـرين حبـيث يكـون ع

  .جـميالً ومبدعـاًَ ومتفرداً
  

قضـية أخرى عادت إىل الواجـهة مؤخراً ختص 
العالقة بني األجـهزة اإللكترونية ومشـكالت النوم؛ 

أو تلك اخلاصة (فالتحـول من قراءة الكتب الورقية 
يوترات اللوحية إىل الكمب) بأجهزة احلرب اإللكتروين

يؤدي إىل ) مثل اآليباد(ذات الشـاشات املضـيئة 
التسبب باألرق أو بعدم الوصـول إىل حالة النوم 

هذه كانت نتائج حبث .. SWSالعميق اليت تعرف بـ 
  جامعةب يفـكلية الطقام به فريق من الباحـثني من 

جلة  ونشـرت اية العام املاضي يف مقال مبارفاردـه
  الصادرة عن األكادميية الوطنية للعلوم"زبروسيدنغ"

الدراسة وجدت أن القراءة أو .. يف الواليات املتحدة
استخدام الكمبيوتر اللوحي أو اهلاتف الذكي 
ملشـاهدة فيديو أو تفقد بريدك اإللكتروين قبل 

مرتبطة تسبب يف اضطرابات اخللود إىل النوم، ي
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  يف عامل 
  جويل روبنسون 
وجـد أية قـيود ميكنها ال حـدود لإلبداع وال ت 

جويل روبنسون، مصـور .. الالوقوف يف وجـه اخلـي
كـندي يف الثامنة والعشـرين من عـمره، بدأ 

عندما كان ابن ) الكامريا(التعـامل مع آلة التصـوير 
صـور  "إنتـاج" واآلن هـو يقوم بـخـمس سـنوات،

  .تظـهر املصـور نفسـه حبـجم صـغري للغـاية

جـويل يظـهر يف صـوره حـبه الكـبري 
راءة، وحيـول الكـتب إىل غـرف ـللق

ومسـاحات خـاصة تسـمح له باالسـتفادة من 
  .املعـلومات املوجـودة فيها بشـكل خاص

 

إنتاج صـور يظـهر فيها املصـور حبـجم 
مصـغر، حتـولت إىل هـواية حمـببة جلـويل 

ديد من روبنسون، الذي قام بنشـر العـ
  .)Flickr(فليكر أعمـاله على موقع 
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مـاذا لو أفقت يف صـباح أحـد األيام 
نفسـك حبـجم عقلة االصـبع؟ لتجـد 

للتنقل ميكـنك البحـث عن بدايةً، 
ورقة شـجـرة واسـتخدامها كـشراع 

روبنسون مل . .هلـذا القارب الصـغري
يدرس التصـوير ومل حيـصل على أي 

  .تدريب مهين خـاص به

لقراءة كـتاب يف يوم مشـمس، لسـت 
حبـاجة إىل أكـثر من كـتاب آخر 

إشـارة أخـرى إىل .. تسـتظل به
أهـمية عـامل القراءة بالنسـبة هلـذا 

  .املصـور املوهـوب
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مدراء يف شـركة كـوكاكوال، ومبحض 
الصدفة، اطـلعوا على هذه الصـورة 

ها روبنسـون بقراءة كـتاب اليت يقوم في
جـالسـاً يف كـتاب يسـتند غـالفه إىل 

الفكرة أعجبت .. زجاجة كوكاكوال
مسـؤويل الشـركة فاتصلوا به وطلبوا 

  .العـمل والتعاون معه
 

روبنسـون كان يعـمل كـمتطوع يف 
خـصصة إحـدى املدارس الثانوية امل

لذوي االحـتياجات اخلـاصة يف كـندا، 
 أن فكرة احلـث على من الواضحو

 بشكل لم والقراءة والبحـث طـغتـالتع
 كبري على أعـماله، اليت كانت قد القت
  .رواجـاً كـبرياً يف صـفحته على فليكر

 

ون بشكل وقت، يعمل روبنسمنذ ذلك ال
دائم على إنتاج صـور تسـتخدم يف 
صـفحة تويتر اخلـاصة بشـركة 
املشـروبات الغازية الشـهرية، وبدأ يف 
إنتاج أغلفة كـتب لدار النشـر املعروفة 

Random House إضـافة إىل ،
عـمله مع شـركة كورية تنتج القهوة 

  .Coffee Todayاسـمها 
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  القراءة ممكنة يف كل مكان
  والبحث عن املعرفة ضروري

  حىت يف أوقات الراحة واالسترخاء
  القـراءة هي اخلطوة األوىل حنو التغيري
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مساكة يكاد يصل إىل السباق على إنتاج اهلاتف الذكي األقل 
إىل اليمن جهاز من شركة أوروبية، .. حدود يصعب تصديقها

 إنش ويعمل 4.8 ملم، قياس شاشته 5.15مساكته تبلغ 
 وميكنه العمل Android 4.4.2اعتماداً على نظام التشغيل 

إىل اليسار، جـهاز من شركة .. بشرحييت هاتف يف الوقت ذاته
 نقطة لكل إنش يف 401 إنش و 5.5هندية قياس شاشته 

 ويعمل Android 4.4.4كثافة عرضها، نظام تشغيل اجلهاز 
 , ملم4.75: مساكته.. بشرحييت هاتف يف الوقت ذاته

  

شركة شارب اليت ال نسمع الكثري عنها مؤخراً، تعود للظهور جبهازين 
 Windows 8.1 جديدين؛ األول كـمبيوتر لوحـي يعتمد على نظـام 

..  نقطة لكل إنش يف كثافة عرضها235 إنش و 15.1  بشاشة قياسها 
على ..    اجلهاز ميكن استخدامه بديالً عن الكمبيوتر احملمول بشكل كامل

    اجلانب اآلخـر، هناك هاتف بتصميم فريد؛ إذ إنه تقريباً بال حواف 
 نقاط 294 إنشات بـ 5    جانبية حميطة بالشـاشة اليت يبلغ قياسها 

  .      لكل إنش يف كثافة عرضها

زال تتربع على عرش أجهـزة شركة التفاحة الشـهرية تعـود لتثبت أا ال ت
 اجلـديد أقل مسكاً وأخف وزناً 2آيباد إير .. الكمبيوتر اللوحـي من دون منازع

 غرام بالنسبة لنسخة الـ 437 سم ووزن ال يتجاوز 6.1من كل ما سبقه؛ 
WiFiالكامريا اخللفية متت ترقيتها مقارنة باجلهاز السابق لتصل إىل ..  منه

اجلهاز ..  ميغابكسيل1.2ت األمامية بال تغيري عند  ميغابكسيل يف حني بقي8
.. يعد األسرع واألفضل من حيث املواصفات مقارنة بكل أجهزة اآليباد السابقة

إنش  4.7أما اهلاتف اجلديد، فقد صدر بنسختني؛ األوىل بشاشة يبلغ قياسها 
  . إنش بكامريات مماثلة لتلك اخلاصة بالكمبيوتر اللوحي5.5والثانية بشاشة 
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iPad Air 2                                                iPhone 6 Plus 

هاتف بتوقيع شركة موتوروال .. صداران جديدان من غوغلإ
 نقطة لكل إنش يف 493 إنشات يف قياسها و 6بشاشة تقارب 

 13كثافة عرضها، للجهاز كامريا خلفية بكثافة رقمية تبلغ 
مث هناك كمبيوتر لوحي من شركة ..  ميغابكسيل2وأمامية بـ 

HTC نقاط لكل إنش يف281 إنش و 8.9 بشاشة تصل إىل  
 8كثافة عرضها، للجهاز كامريا خلفية بكثافة رقمية تبلغ 

اجلهازان يعمالن باالعتماد على ..  ميغابكسيل1.6وأمامية بـ 
  .Android 5نظام تشغيل 

  
  

Sharp Aquos Crystal                   Sharp RW-16G1 

Nexus 6                                          Nexus 9 

Vivo X5Max                Kazam Tornado 348 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  احلصول على املعلومات

بكل القـراءة لكن 
 اخلطـوة صورها تبقى

  األوىل حنـو التغـيري


