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 2013 نوفـم – أكـتوبر
 محتويات العـدد

 54 رقم  العـدد–آفاق العلم 

  األمـن املعـلوماتـي
من .. املعـلومات الشـخـصية اخلـاصة بكلوصـول إىل  من أجـل اتخدامهـاهـناك طـرق عـديدة ميـكـن للصـوص اإللكـترونـيني اسـ

سـتـخـدم صـفحة ضـمن موقـع عـلى شـبكة ، ومـنها مـا يKeyloggerما يسـمى براصـد لوحـة املفاتيح أو  تلك الطـرق 
 حيـفظ يف ن درايـة، إىل ترتيل مـلفاإلنـترنت أو رسـالة إلكـترونـية، تطـلب مـن املـسـتخدم النقـر عـلى رابـط يؤدي، مـن دو

للص أو اهلـاكر؛ مـا ميكـنه من الدخـول إىل كـافة حمـتويات اجلـهاز واحلـصول على مـا يسـمح خـلفي يعـمل كـباب الكـمبيوتر و
  .لضـحيةاخلـاصة باله باسـتخدام احلـساب البنكي أو بيانات بطاقة التسـليف 
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  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش
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 …مع قرائـنا ثـماين سـنواتبصـدور هـذا العـدد، نكـون قد أكـملنا 
يسـرياً، مما كـنا نطـمح كان ونـتمىن أن نـكون قـد حـققنا جـزءاً، ولو 

هـدفـنا هـو ... ذنا القـرار اخلـاص بإنشـاء اـلةما اتـخـإليه عـند
عن   كـما هي؛ بعـيداً،إىل القارئ العـريباـردة ملعـلومات إيصـال ا

  . يف دولـناأهـواء ومعـتقدات وعـقائد األفـراد واـتمعات
ـمل لـنا حملـات  حي"2050العـامل عـام  "الرئيسيملقال يف هـذا العـدد، ا

مما يتوقعـه العـلماء والباحـثون عن املسـتقبل، وحتـديداً عن احلـياة 
سـائل اليت سـتجـلبها لنا التكـنولوجـيا والعـلوم بعـد حنـو أربعة والو

املـوضوع مـرتبط، نوعـاً ما، مبقال آخـر )... 25صفحـة (عـقود من اآلن 
.. "هـل حنـن يف خـطر؟.. الذكـاء االصـطناعي"يف هـذا العـدد؛ هـو 

الذكاء إمكـانيات التطـور املـنتظر يف عـامل الكـمبيوتر ويبحـث يف وهـو 
الذي حيـاول الباحـثـون مـنـحـه لآلالت فـي املـسـتـقـبل القريـب 

  ).20صفحـة (
عـامل القصص اخلـيالية يعـود إليكم يف مقـال خـصصناه للبحـث يف 
أسـطـورة األمـوات األحـياء؛ من الزومـيب إىل مصـاصي الدماء 

رها وغـريهم؛ حيث نبحـث يف أصـل هـذه الشـخصـيات وكـيفية ظـهو
وأسباب اسـتمرار النجـاح الذي تالقيـه الكـتب والروايات واألفالم اليت 

  ).25صفحـة (اسـتخدمتها لعـقود طـويلة 
هـل تعـتقدون أن لدى كـل عـبقري فـذ مـزايا ميكـننا تصـنيفها 
كمشـكالت عـقلية أو نفسـية، أو حـىت جـنون؟ احلـقيقة أن عـلماء 

ت مـرضـية، مـع اخـتالف أنواعـها وتفاوت حـاالوأدباء كـثر عـانوا من 
جتـدون تفاصيل إضـافية " عـباقرة جمـانني"يف مقالنا … شـدا

  ). 6صفحـة  (تتعـلق بعـدد من أشـهر الشـخصيات يف التاريخ
  

  .من املقاالت واألخـبار األخـرىاملزيـد إضـافة إىل 
  

  .نتمىن لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             
  

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com 
                  http://eyad-abuawad.blogspot.com 

  كلمة العـدد

بعددنا السابق " علماء وعمالت"ذكرنا يف مقال : أخطاؤنا
بن احلسن أن العملة العراقية اليت حتمل صورة العامل 

الورقـة  علىمل تعد موجودة، واحلقيقة أا اآلن اهليثم 
  .الف دينارآ عشرة النقدية العراقية من فئة 
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  على املريخ.. .الزراعة

  
 

   مليون عام150عـمره ديناصور بيض  
 

 

ى سـطح جـارنا األحـمر لن يكـونوا رواد فضـاء؛ بل مزارعني لديهم الذين سـيعيشـون عـلر األوائل البشـ
نبنيها على مرة اليت ستعساملسـكان والعـناية ـا لتزويد دراية واسـعة بكـيفية زراعـة األشـجـار املثـمرة 

 Humans 2 Mars Summitمة اركون يف قـا توصل إليه املش مهذا. .ةيذائية الرئيسباملواد الغريخ امل
  .جـامعـة جـورج واشـنطنيف اليت انعـقدت 

الزراعـة  بإجـراء أحبـاث وتنفيذ دراسـات تتعـلق بNASAا، تقوم وكـالة الفضـاء األمريكية بدورهـ
عـلى املـريخ ويف مدارات حـول األرض، خـاصة وأن هـناك جـداالً بني العـلماء بشـأن الرحـلة األوىل إىل 

؛ إذ أن بعـضهم يرى أن )نتظر أن تتم يف منتصف عـقد الثالثينيات من القرن احلايلواليت من امل(املـريخ 
  ،س لوجـود دائم عـلى سـطح الكـوكب األحـمرالزيارة األوىل جيـب أال تكـون قصـرية، بل جيـب أن تؤس

  

فريق من العلماء إىل ل توصـ
إنتاج لقاح قالت دراسـة نشرا 

 إنه قادر على Natureجمـلة 
 يصيب القضـاء على فريوس

  إىل حـد بعـيد يشـبهالقرود
 فريوس نقص املناعة املكتسبة

HIV يدزاإل املسبب ملرض.. 
الج الذي توصـل إليه العـ

ته؛ وذلك الباحـثون أثبت فعالي
 16 قرود من أصل 9 بشـفاء

  .متت التجـربة عليهم
وة التالية، وفق العـلماء اخلطـ

األمريكيني الذين قاموا ـذا 
اإلجنـاز هـي جتـربة اللقاح 

الربوفيسور ... على البشـر
يكر من معهد العالج لويس ب

للقاحات واجلينات يف جامعة با
أن للصحة والعلوم أكد أوريغون 

ن ـن مـكـد متـاح اجلـديـاللق
القضـاء على الفريوس يف كل 
خـاليا القرود اليت مت عالجها، 

من تصميم نسخة مشـرياً إىل أن 
 ميكن اسـتخدامها من قبل اللقاح

يتطلب التـأكـد بصـورة لبشر، ا
  .أا آمنة متاماًتامة من 

ما ميكن وصـفه بعـش ديناصـورات حيتوي على  ربتغالال اتجـامعإحدى من العـلماء من تشف فريق اكـ
 أكلة وبودات منيعـتقد املكـتشفون أن البيض يعود لثري ... مليون عـام مضـت150بيض يعـود إىل حنـو 

وأا )  مليون عام145 و 201بني يف الفترة قبل ما اليت امتدت  (اللحـوم تعـود إىل احلـقبة اجلـوراسـية
 مـتراً، 11 الذي كان طـوله يصـل إىل )Torvosaurus(تورفوساوروس احـتوت عـلى أجـنة ديناصـور 

الذي عـاش يف احلـقبة )  اختصاراT-Rexًأو (تريانوساوروس ركس  لديناصـور شـااًمالذي يعـد و
 يف الربتغـال وضـمالكتشـاف مت يف موقعني ا... ) مليون عام66 و 100ما بني قبل (ة  املتأخرةيـالكريتاس

 الباحـثون ال.. . سـنتيمترا15ًر كـل منها حنـو قطـ ، بلغخمـتلفنيديناصـور  يبيض لنوع
سبب هـجر األم  نيزالون غـري متأكـدين م

 احلـيواناتأحـد االحـتماالت هـو أن ؛ لبيضل
كانت تنتج أعـداداً  آكلة اللحـوم القدمية

أحـد ... رية من البيض وتتركـها ملصـريهاكـب
القائمني على البحث قال إنه مل يتم العـثور 
عـلى أي دليل يشـري إىل أن األم اعـتنت 

أو أـا جـلبت هلـم أي طـعام العش بالصغار يف 
  .خـروج الصـغار إىل احلياةبعـد 

  

من السـابق حـني يرى آخـرون أن يف 
ر، ألنه من ألوانه مناقشـة هـذا األمـ

الصـعب اختـاذ قرار يتعـلق ببناء 
مسـتعمرة هـناك قـبل القيام بزيارة أوىل 

اية  يف غـأساسيةتوفـر لنا معـلومات 
يش  قدرة الرواد على العنمية عـاألهـ
كوكب، غري طح مل واإلنـتاج على سـوالع

  .قد نرغب يف اسـتعمارهاألرض، 
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مت العـثور عـليه غـائباً عن الوعـي مريكية رجـل من سـكان والية فلوريدا األ) يف الصـورة (بوترايتمايكل 
فقد ذاكـرته بالكـامل، لكن ونـقل إىل مسـتشـفى ببامل سربينغز قبل أن يفيق وقد ، بكاليفورنيايف فـندق 

... اإلجنـليزية وال يفهـمها؛ فهـو يتحـدث بالسـويدية فقط ال غـريبيتحـدث الغـريب يف األمـر أنه ال 
ائق اليت مت العـثور ، وفق الوثاعـد من سـالح البحـرية األمريكي عـاماً واملتق61بوترايت البالغ من العـمر 

صـوره املـوجـودة على بطـاقته الشـخـصية وال يـذكر أي شـيء ، ال يتعـرف عـلى نفسـه يف عـليها معـه
ف يف ـتل عـن ـج ناته فقدان الذاكـرة بشـكل عـام بأنالعـلماء يفسـرون... عـن نفسـه أو عـن مـاضـيه

  .الدماغ تسـبب به حـادث أو ضـربة قوية، وأن الفقدان قد يتعلق بالذاكـرة قصـرية املدى أو بعـيدة املدى
ماذا عن اللغة السـويدية؟ بالبحث يف لكن   

يف ماضي الرجل، مت التأكد من أنه عـاش 
. .. وتعلم لغتهاخالل الثمانينياتالسـويد 

العـلماء يؤكـدون أن الضرر الذي يصيب 
سـكتة دماغية قد يؤدي الدماغ نتيجة 

ا ت يف اسـتخدام اللغة األم، مإىل صـعوبا
ول الشـخص بشـكل آيل إىل اسـتخدام حي

، وأن هناك حـاالت تعـد أي لغة بديلة هلا
  .من السـوابق الطبية يف هذا الشأن

Theory of Mind تتحدث اليت
عزو أن يعلى  ـردن قـدرة الفع
، مثل  معـينةليةـاالت عقـح
بات، ـوايا والرغـدات، النـتقـاملع

 ،اآلخرينـه وإىل ذاتإىل  ةواملعرف
 أن اآلخرين إدراك فهـم وعـلىو

معـارف رغبات، وتقدات، ولديهم مع
 تلك اليت نعختتلف خاصـة ـم 

وقد أثبتت  ...توجـد لديه هو
  .الدراسة صحـة النظـرية

   

حلضارات، وجـدت دراسـة أمريكية  العـامل والتاريخ واافة لكوا مفيدة يف أا تقدم لنا معلومات عنإضـ
 New School for Socialركز ثون يف مـالباحـ ...انتطـور قدرات أخـرى لإلنسـديدة أن القراءة جـ

Researchيف نيويورك وجـدوا أن األشـخاص الذين يقرأون بصـورة دائـمة، خـاصة كـتب الروايات  
يظـهرون وبصـورة أكـثر وضـوحـاً مزايا وخـصائص ، ذات احملـتوى العـميقلكـبار الكـتاب واألدبية 

الرغـبة يف تقدمي العـون بو، همـم وأحـاسـيسـومشـاركتهم مشـاعره ،مع اآلخـرينالتعاطف مرتبطة ب
  "نظـرية العـقل" نـظـرية تسـمى الدراسـة متـت للـتأكـد من معـطـيات... واملسـاعدة هلـم وقت احلـاجـة

  

السـنوات املاضية، اعـتمد خالل 
د ـلوب رصـيون على أسـالفلك

وم ـوع النجـطـستغريات يف ال
البعيدة ملعرفة ما إذا كانت 

 ...هـناك كـواكب تدور حوهلا
آلن تغري هذا األمر بعض ا

 بـكوكاف ـاكـتشمت يء؛ إذ ـالش
فهوم وفق امل(" نـالس غريـص"

النسيب ألعمار النجـوم 
يف هـذا ، واجلـديد )والكواكب

يف ويتحـرك أنه يسـري كب كوال
 دون وجود اً مندـيالفضاء وح

 .حولهيدور م ـجن
عـمر أوضـحوا أن  الفلكيون

 مليون 12يبلغ ب املكـتشف الكوك
وهـو يبعـد عـنا مسـافة عام، 

، وئيةـنة ضـمثانني ستبلغ 
، زية خبصائص غاتـميزوي

 تشـابه إىل حـد ما مواصـفات
يف جمـموعتنا الكواكب الضخمة 

 .الشـمسية، كاملشـتري وزحل
سب ما مت اإلعالن عـنه، حـو

ـديد الكوكب اجلخصائص فإن 
  اسـمأطلق عليه العلماءالذي 

PSO J318.5-22 راً  أميعـترب
 .دوثـنادر احل
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  ؟ هل للمجـرات دورة حـياة
وتتطـور، لكـن ال توجـد هلـا دورة حـياة " تولـد"اـرات بالتـأكـيد 

يف العـصور ... احلـال مع النجـوم، مثالًحمـددة وجـلية؛ كـما هـو 
املبكـرة مـن حـياة الكـون، كانت اـرات األوىل تتشـكل من اخـتالفات 

عـل ـاآلن، اـرات تتطـور بف... بسـيطة يف كـثافة املـادة يف الفضـاء
  .اجلـاذبية املتبادلة بينها

لتتحـول إىل ما نعـرفه هـو أن اـرات احلـلزونية تتطـور تدرجيـياً 
من " ابتالعه " بيضـاوية الشـكل، وأن بعـض تلك اـرات يتمجمـرات

لكن يف معـظم احلـاالت، تعاود ... ة قريبةيقبل جتـمعات جمـر
اـرات إنتاج النجـوم داخـلها، لتكـون بذلك قادرة على مواصـلة 

  .فعـالً" متـوت"األمر الذي يعـين أا ال ... حـياا دائمـاً

إذا قـمت بقذف مطـرقة يف اهلـواء، سـيكون سـقوطها من 
ليالً على أثر اجلـاذبية؛ وليس على جـهة القـسم املعـدين د

في لكـن إذا قمت بقذفها بشـكل لوليب يف اهلـواء، ف... احلـظ
فيها  سيكون حتـديد عدد املرات اليت سـتسـقطكل رمية 

يعـتمد املطـرقة من اجلانب املعـدين أو من اليد اخلـشبية أمر 
أما فيما ... على عـوامل خمـتلفة، كاجتـاه الرياح وقوا

علق بالقطعة املعـدنية ومعرفة عـدد املرات اليت سـتسقط يت
ورة، فهـو أمر يعـتمد على ـتابة أو الصـاه الكـها باجتـيـف

 االحـتماالت، ال عـلى الصـدفة أو احلـظ؛ حىت وإن بدا األمر
واألمر ذاته ينطـبق على النرد أو الزهر؛ ...  يف الظاهركذلك

  ؟ الصورة أفقياً وال تعكسها رأسياًقلبملاذا املرآة ت
  

  ؟هـل ميكن للعـلم تفسـري احلـظ

  

  ؟ا مسـاحة جـلد اإلنسـانمـ

 2300هذا السـؤال تسـبب بنقاشـات احـتدت منذ عهد أرسـطو قبل 
   الصـور أفـقياًديهـية؛ حـيث أن املرايا ال تقلبلكـن اإلجـابة ب... عام
فكـل ما تفـعله هـو ... وال رأسـياً  

عـكس صـورتـنا؛ لذلك يبدو لنا أن 
س ـن هـو اليسـار والعـكـيـمـيـال

مام الدليل؟ قف أ... بالعـكـس
شـخص آخـر واطـلب أن يرفع يده 
اليمـىن يف نفس الوقت الذي تقـوم 

األمر ... فيه أنت برفع يدك اليمىن
سـيبدو لك وكأن الشـخص اآلخر 
رفع اليد اخلـطأ، يف حـني سـيكون 

... هـذا نفس الشـعور بالنسبة له
فاحلـقيقة هـي أن ما نشـاهده هـو 

األصـل، لذلك " تقابل"الصـورة كـما 
.. .ظـهر لنا اليـمني وكأنه اليساري

  .األمر جمـرد خـداع بصـري ال أكثر
   
  

 واليت تضـم األدمةالثانية هي 
عدداً كبرياً من األوعـية 
الدمـوية، يف حـني أن الثالثـة 

  .نسيج حتت اجللدهي 
حيـمي اإلنـسان " درع"اجلـلد هـو 

ـاطر، ويف من العـديد من املخ
 الوسـيلة الوقت نفسـه مينحـه

اليت تسـمح له بالتفاعل مع 
  .ـيطةالبيئة احمل

  

أن ما يطـلق البعـض حيث 
عليه اسـم حـظ سـيء أو 
حـسن ال يتعـدى كـونه 
جـهالً بنظرية االحـتمال 
وطـرق حـساب إمكانية وقوع 
أي من األرقام السـتة إىل 

  .األعلى عند رمي النرد
   

مسـاحة جـلد اجلـسم البشـري تبلغ يف املتوسـط مـترين 
لكـن، واعـتماداً على حـجم الشـخص وطـوله ... مربعني

ووزنـه، ميكن أن تكـون املسـاحة خمـتلفة بشـكل كـبري مقارنة 
  .باملـعدل املذكـور

األوىل هـي ما  ؛جةـثالث طبقات من األنس مكـون من اجللد
حتـمينا من العـوامل البيئـية  وهي اليت رةالبشيسـمى ب

  الطـبقة... خيـرج منها العـرقا املسـام اليت احملـيطة و
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...  عـام2300أرسـطو أدرك ذلك قـبل ... بني العـبقرية واجلـنون شـعرة
بالطـبع، ليس عـبقرياً كـل من لديه مـرض نفسـي، لكـن العـكس قـد يكـون 

 2004ون كارلسـون وصـل عـام الربوفـيسـور والطـبيب اآليسـلندي ي... صـحـيحاً
إىل نتيجـة مـفادهـا أن األشـخاص ذوي الذكـاء احلـاد يعـانون من مشـكالت 

وقد وجـد كـذلك أن أقرباء هـؤالء األشـخاص يعـانون من ... نفسـية معـينة
  .مشـكالت مـماثـلة
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  جـانین معـباقرة       
 
 
 

  
 
 

عـباقرة من ال يعـاين مـن أي بدايـة، جيـب القـول إن مـن ال
مشـكلة نفسـية أو عصـبية، لكن هناك عدداً كـبرياً من األدمغـة 

، Phobiaالفائـقة التألـق تعـاين من قـلق مرضـي كالرهـاب 
، أو االضطـرابات الثـنائـية Panic Attacksأو نوبات اهلـلع 

، أو حـىت الفصـام Bipolar Mood Disorderالقـطـب 
Schizophrenia ...سـاهم يف زيادةبعـض هـذه احلـاالت ي 

 مسـتويات إبداع العـبقري، لكـنه يف حـاالت أخـرى يـمـثل
  .عـائقاً أمـام نـبوغـه

  

من مواصـفات الكـثري من العـباقرة هـناك التكـرب والعـجرفة، 
غـلني ... التهـور، الرغـبة يف املخـاطرة، واإلدمان عـلى العـمل

عـلم النفس يف كـلية غـريشـام اللندنية وجـد ويلسـون أسـتاذ 
يف أحـد أحبـاثه أن األدباء أو الكـتاب املوهـوبني يعـانون عـادة 
مـن اإلدمان عـلى الكحـول، أو الفصـام، أو القلق املرضي، ومـن 

دراسـة أخـرى وجـدت أن ... غـري النـادر أن يقـوموا باالنتحـار
  . كالته ويبدع بصورة فائقـةبعـض العـباقرة يتغـلب عـلى مشـ

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

اليت يعـاين مـنها العـباقرة؛ وهـي تظـهر " املرضـية"ختـتلف احلـاالت 
 اآلخـر، لكـن لكل مـنهم صـورة بصـورة مـغـايرة مـن أحـدهم إىل

خـاصة بـه وعـوارض متـيزه عـن الكـثريين حـىت يف مشـكالته 
  .النفسـية

  
التهـور وحـب املخـاطرة يعـدان مـن ضـمن املواصـفات أو املـزايا 
اخلـاصة ببعـض العـلماء؛ هلـذا جنـد أن من العـباقرة مـن عـمد إىل 

لى نفـسه، أو أنه مل يبال باآلثار جتـربة بعـض العـقاقري الطـبية عـ
  .السـلبية لتجـارب عـلمية يقوم بتنفـيذها ألول مـرة
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  مجـانینباقرة عـ       
 
 
 

  
 
 

)1905-1976(  
... خمـترعاً، مهـندسـاً، مـنتج أفـالم سـينمائـية، وطـياراًكان 

وبصـفته الوريـث إلمـرباطورية صـناعية كـبرية، فـقد مكـنه 
يف البداية، قام بإنـتاج أفـالم ... ذلك من حتـقيق أحـالمه

" مالئكة اجلحيم"سـينمائية حازت على شهرة كبرية مثل 
اخلارج عن "و) 1932 (- أو ذو الندبة - "سكارفيس") 1930(

يف الوقت ذاته، كان يصـمم طـيارات ... )1943" (القانون
  .ليبنيها وخيـترب قيادا بنفسـه

عاىن هـيوز من قلق مرضـي وهـوس باجلـراثيم، وبسبب هـذا 
على إجـراء فحـوصات ) وكن كثريات(كان جيـرب عـشـيقاته 

 للتأكـد من عـدم إصـابتهن باألمراض اليت تنقل جـنسياً
STD ... كان يقوم بغسـل يديه بشـكل متواصل، وكان يقوم

وقد ... بتنظيف مقابض األبواب مبحارم ورقـية بدون توقف
وصـل به األمـر إىل حـد حـبس نفـسه يف صـالة سـينما 

 أشـهر، كان ال يقابل أحـداً، ويتغـذى عـلى 4خاصة به ملـدة 
نفسـية قد سـبب مشـكالته ال... احلـليب والشـوكوالتة فقط

يعـود إىل احلـوادث اليت وقعت له خـالل جتـارب الطـريان؛ 
فـقد وجـد التشـريح بعد وفاته بعض التلف يف الدماغ، وهـذا 
ما دفعه إىل اإلدمان على املسكنات مثل الكودين والفاليوم، 

تويف إثـر فشـل كـلوي ... إضافة إىل أنه كان مصاباً بالزهـري
  . تكسـاس–ائـرة باجتـاه هـيوسـنت أصـابه خـالل رحـلة طـ
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 )1856-1943(  
انتقل من منطقة كانت يف تلك الفترة ضـمن اإلمرباطورية 
النمسـاوية إىل الواليات املتحـدة، حيث قام بأحبـاثه اليت 

اختراع ولطاقة الكهربائية ذات التيار املتناوب ـلته إىل اأوص
تيسـال ...  التياراعتماداً على ذلكاحملرك الكهربائي الذي يعمل 

عـمل لدى توماس إديسـون، قبل أن يتركه وتشـتعل بينهما 
تيسـال كان خيـاف اجلـراثـيم "... التيار الكهربائي"حـرب 

ح أي شـخص، وقبل تناوله لدرجـة أنه مل يقبل أبداً أن يصـاف
أي وجـبة كان يقـوم مبسـح الشـوكة والسـكينة وامللعـقة حـىت 

إضـافة إىل ذلك، هـذا العـبقري كان ... يتأكد من نظـافتها
قـبل أن يرتل يف أي فـندق، كان يقوم ، إذ أنه 3مهـووسـاً بالرقم 

 إال رضـىباملسـري حـوله حـىت يكمل ثـالث دورات، وكـان ال ي
ويف ... 3الغـرف اليت يقبل جمـموع أرقامـها القسـمة على ب

صـورة لتناقض عجـيب، كـان يقـوم بعـالج طـيور احلـمام 
املريضـة بنفسـه وكـان يأخـذها إىل غـرف الفنادق اليت كان 
يقـيم فيها ويعـتين بالطـيور حـىت شـفائها؛ وهـو ما يعاكس 

ات وحـيداً وبال نقـود يف تيسـال مـ... متاماً خـوفه من اجلـراثيم
: 15 جمموع أرقامها ...3327 يف غـرفة رقم" نيويورك"فـندق 

  .3يقبل القسمة على 
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)1853-1890(  
الليلة "ورسـماً، أشـهرها لوحـتا  لوحـة 2000 حنـو أبـدع

الكـثري من إبداعاته "... عباد الشـمس"و" املضـيئة بالنجـوم
اضطراب جـاءت نتيجة للحـظات صـفاء ذهـين جـلبتها حـالة 

 احلـالة ذاـا تسـببت مبراحـل ، يف حـني أنثنائي القطب
خـرة من حـياته، يف مرحـلة متأ... اكـتئاب طـويلة أصـابته

إضـافة إىل ذلك، ... هلـوسا ولالكـتئابرضه ازدادت وترية تع
من نوبات هـلع ومن حاالت " ما بعد االنطباعية "رسـامعـاىن 

العام، وذلك وفق ما كتبه بنفسه يف اية  اضـطراب القلق
خـالف نشـب يف إحدى املرات، وبسبب ...  التاسـع عشـرالقرن

بول غوغان، قام بتهديده مبوس حـالقة، بينه وبني صـديقه 
ليقـوم ية،  عقلية جنونفان غوخ بنوبةوذلك قبل أن يصـاب 

 موس حـالقة  من أذنه اليسرى بواسطةسفلقطع اجلزء األب
زء بشـكل سـلمه إىل بائعة هـوى طالباً منها احلفاظ على اجليو

يف عائلته، مل يكن هو الوحيد مبشكالت عقلية، إذ أن ... جـيد
 إلصـابتها  عاما35ً بعمر  أدخـلت املسـتشفىفيلهلميناأخـته 

لق رصـاصة و فقد أطأما ه... ت فيها حىت وفاايبالفصـام، وبق
  . عـاماً فـقط37على صدره من مسـدسـه، ليموت وعـمره 

 )1809-1882(  
صـاحب نظـرية النشـوء انضـم ، 1836 و 1831بني عـامي 
ـيل سـفينة بيغ إىل طـاقم بدون أي أجـر )التطـور(واالرتقاء 

... يف رحـلة حـول العـامل أخـذته إىل جـزر غاالباغـوس
 وقد وضـعها ،النتائج اليت توصـل إليها كـانت أسـاس نظـريته

بعـد عـامني من عـودته، أصـيب "... أصـل األنواع"تاب يف كـ
ماهـية مرضه ال ... داروين مبـرض مل يتعـاف منه حـىت وفاته

تزال حمـل جـدل حـىت اليوم؛ أعراضه كـانت أوجـاع يف 
 الذي كان يؤدي إىل اخنفاض ضغط الدم االنتصايبالبطـن، 
به  باهي اضطراب نظمي يصو (الرفرفة األذينيةالدوار، و

يؤدي إىل تسارع يف انقباض األذينني ؛ األمر الذي  القلباأذين
 رهاب اخلالءالبعـض يعـتقد أنه كان مصـاباً ب)... بتردد منتظم

)Agoraphobia ( أو اخلـوف من العـامل اخلـارجي؛ فهـو مل
 بل هـوليس هـذا فحـسب، ... يكن خيـرج من مرتله إال نادراً
لى سور املرتل لرؤية أي شـخص اسـتخدم كذلك مرآة وضـعها ع

قادم لزيارته، ما كان ميكـنه من املغـادرة قبل وصـول 
البعض يرى أنه كان يعاين من نوبات قلق كانت ... الضـيف

  .تتسـبب فيها املشـكلة القلبية املذكورة
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)1882-1941(  
 ؛ عـاماً، وأول رواية22كان عمـرها نشـرت أول مقال هلا عندما 

معظم قصصها تتركز .. .1915 يف عـام  ،"الرحلة إىل اخلـارج"
على شـخصيات تشـعر بالوحـدة يف اـتمع وتقدم أحاديث مع 

يعـتقد ... النفس، إضافة ألفكار تلك الشـخوص وانطـباعاا
... الدارسـني حلـياة وولف أا كانت تعـاين من ثـنائية القطـب

كان وفاة والدا السـبب الذي أدى إىل ظـهـور هـذه احلـالة 
من قبل أخويها تعـرضـها للتحـرش اجلـنسي  مث 1895عـام 

يف السـنوات التـالية، تـكرر ... غري الشـقيقني جورج وجـريالد
مرورهـا حبـاالت اكـتئاب، وقـد انعكـسـت مشـكالا على 

يف آخـر مرحلة ... وايااالشـخـصيات اليت تركـزت حـوهلا ر
 تاركة رسـالة إىل اكـتئاب مرت ـا، قررت وولف االنتحار

أوز مألت جـيوا باحلـجارة وألقت بنفسـها يف ـر ... زوجـها
  .1941 مارس 28 يف  الربيطانيةمبقاطعة سـاسـكس
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)1899-1961(  
 صـحفياً خـالل عمـل مراسالً... أحـد أشـهر األدباء يف العـامل

حـصل على جائزة نوبل يف األدب ... احلـرب العـاملية األوىل
بعـد انتحـار "... العـجـوز والبحر" عن روايته 1954عام 

 يدفعـه  كاناألمر الذيت على الكـحول؛ والده، أدمن إرنسـ
 ملغـامرات خـطرة، حيث تعـرض حلـادثيت وجه وهـو مثـلتلل

طائرة ودراجة نارية، مـا أدى إىل إصـابته بصـعوبات يف 
، توصل 2006يف عـام ... النطـق ومشـكالت يف الذاكـرة

من مسـتشفى ميننجر ي كـريسـتوفر مارتن نفس الطـبيبال
يجة مفادهـا أن هـمنغواي كان يعـاين من بتكسـاس إىل نت

أنه كان ، وةنرجـسي ومن ال،)اهلوس االكتئايب(ثنائية القطب 
 مضطرب الشخصية، هعالقاتال ثبات يف (ِحـدي الشـخصية 

 أن ـه، ومن الصعـب على نفسمنغلق ،السلوك واهلوية واملزاج
خـالل مراحـل االكـتئاب .. .)ي عالقة عاطفيةيسـتمر يف أ

يت كان ميـر ا، تـمكن هـمنغواي من إبداع أعـظم أعمـاله ال
انتحر بإطـالق النار على ، 1961 يوليو 2 يـف... األدبـية

اتب الشـهـري أخـذوا حـيام دد كبري مـن أقارب الكع... نفسـه
بأنفـسهم، حـىت أن حـفـيدته مـارييل قدمـت فيلمـاً وثـائقـياً 

نمائي يف أبريل املـاضي عـرض يف مهرجان سـندانس السـي
؛ حتـدثت فيه عن املشـكالت "اهلـروب من اجلـنون"بعنوان 

النفسـية وعـمليات االنتحار يف عـائـلتها، مؤكـدة أا عـانت 
  . واعـترفت بأـا فـكرت يف االنـتحار،هـي كـذلك من االكـتئاب
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)1642-1726(  
وضع قوانني ... يف التاريخأحـد أكثر الفيزيائيني شـهرة 

ضـمن إجنـازات وقام بصنع تلسـكوبات، اجلـاذبية واحلـركة، 
قدر خـرباء اليوم مسـتوى ذكائه يف امتحـانات ... أخرى كـثرية

IQ شـكالت خمـتلفة؛ حـيث مب مـر كذلكلكـنه ... 190 عند
يؤكـد الطـبيب الربيطاين ومؤرخ العـلوم ميلو كـيرت أن نيوتن 

ويعاين من عـقد نقص كـثرية، يف حـني أن ب األطـوار كان غـري
الذي مت " مفتاح العـبقرية"هـريشـمان وليب، مؤلفي كـتاب 

، يريان أن تصـرفات نيوتن سـببها أنه كـان 1988نشـره عـام 
، وكـان يتعرض مصـاباً مبرض عصـيب؛ ازدواجـية القـطب

رون أن نيوتن باحـثون آخـرون ي... مراراً حلـاالت من االكـتئاب
 التوحد، نوع مـن أنواعو هو" (رغة أسربـمتالزم" كـان مـصاباً بـ

االجتماعي  تفاعلومن يصـاب به يعاين من صـعوبة كـبرية يف ال
ية مقيدة ـلوكـسال ـه أمناطوتكونآخرين، أشـخاص مع 
وفاة نـيوتن جـاءت بسـبب تسـمم مبـادة الزئبق )... رةومكر

  .جتـارب عـدة عـليهااليت كـان يـقوم بعـمل 
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)1928(  
 على الدكتوراة 1950عامل الرياضـيات األمريكي احلاصل عام 

واليت تتركز على  (Game Theoryيف نظرية األلعـاب أو 
حلاالت تضارب املصاحل اسـتخدام الرياضيات يف تقدمي حتليل 

اختاذ فيما يتعلق ب أفضل اخليارات املمكنة ددف حتـدي
صول وؤدي إىل الحمددة، األمر الذي يقرارات يف ظل ظروف 

النظرية باتت اليوم مطـبقة يف .. .)طلوبة النتيجة املإىل
 9د بعـ... االقتصاد والسـياسة والبيولوجـيا وعلوم الكـمبيوتر

فصام التوراة، بدأت معاناة ناش مع سنوات من حصوله على الدك
.. Paranoid Schizophrenia زوراينال  أوبارانويديال

ووصـلت به األمـور إىل ... كان يرى الشـيوعيني يف كل مكان
درجـة رفض وظـيفة تدريس مرموقة يف جـامعة شـيكاغو؛ 

أنتاركتيكا السـبب؟ ألن البطـاريق كانت سـتنصبه ملكـاً على 
ة عـقود، مت إدخـاله الثخالل ث)... نوبيةـالقارة القطبية اجل(

الصـعقات إىل عـدة مسـتشـفيات، ومت تعـريضه للعـالج ب
، وذلك قبل أن يفـر إىل ولينيةـبالغيبوبة اإلنسالكـهربائية و

ناش متكن من عالج نفسـه من الفصـام، وحـصل على ... أوروبا
 وهـو يعمل اليوم يف 1994جـائزة نوبل يف االقـتصاد عـام 

بنه جـوين مصـاب أيضـاً بالفصـام، وهـو ا... جامعة برنستون
  .أيضـاً عـبقري يف جمـال الرياضـيات
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لقد وصلت إىل االعتقاد بأن      
غري ز العامل كله عبارة عن لغز؛ لغ

لكـنه حتـول إىل شيء رهيب  ،ضـار
ريه ونة لتفساوالتنا اـنبفعل حم

  .وكأنه ميتلك حـقيقـة خـفية
  

  أومـربتو إكـو                     
   وروائي إيطايلفيلسـوف                     

  

”  
“

كل شـخص هو عامل جمنون،      
حنـن ... واحلـياة هـي معـمله

جـميعاً نقوم بتجـارب للوصـول إىل 
أسـلوب ميكننا من العيش، من حـل 
املشـكالت، ومن الدفاع عن أنفسنا يف 

  .ىـوضـون والفـة اجلـنـهـمواج
  

  وننربغول كرـد بيـديف                
   كنديخمرج سينمائي وممثل               

  

”  
“
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لية اـد بنيته احلـف للكون ككل حبيث جيسـ هو وصCosmologyونيات ـلم الكـع
ول ـورة وحتـطـون كشكل مهم من األسـ لقد بدأ التأمل يف علم الك...ورهـله وتطـوأص
د الفلكي والفيزياء النظرية ـيد الرصـتنداً بذلك إىل توحـياً إىل علم مسـتدرجي

  .لمـابع الرئيس لتاريخ العـو الطـوه

 من منظور الخيال العـلمي
 علم الكونيات

  سائر بصمه جي.د
 :بقلم
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وا اآلهلة ـفة اليونان الذين أزالـلقد بدأت العملية بفالس
من الروايات عن تكاثف ) رـورة وكأا بشـاملتص(ة ـصـخـاملش

أتباع (يني ـرية الفيثاغورسـنظ... ليـواش األصـلشالكون من ا
اليت (زية ـول نار مركـونية منشأة حـعن كرة ك) فيثاغورس

ة ـت بواسطـ وقد نقح،)مسـة الشـطـس بواسـا عكـوؤهـض
 .تاب آخرينـك

مة النبثاق ـاسـهامات حـو إسـطـون وأرسـلقد قدم كل من أفالط
ف بتفصيل يف كتاب ي للكون الذي وصـالنموذج املركزي األرض

، وقد اقترح ) بعد امليالد130حنو (لميوس ـطي لبطـاس
ي املركز يف القرن ـمسـاموسي منوذج شـوس السـتارخـأريس

ة كبرية ألن نظرية ـمل لدرجـالثالث قبل امليالد، لكنه أه
األرض املتحركة عرب الفضاء والدائرة على حمورها بدت 

  .متناقضة مع البديهة
  
  
  
  
  
  
  
مى ـوتس(ب بلغة أفالك التدوير الثانوية ـواكـة الكركـح

يط ـايكل وهي دوائر صغرية يدور مركزها على حمـباإليبس
راد مع القيام ـاليت كان تعقيدها يزداد باط) دائرة أكرب منها

  .بالقياس الفلكي الدقيق أكثر
ظهر فريق تأثر مبا ، يف املرحلة العربية لعلم الفلك والكون

ه ـرحـفريق آخر أعاد تقييم ما ططرحه بطلميوس، و
 ج مهمة مثل ابن الشاطر والذيـتائـل إىل نـلميوس ووصـبط

 . تأثر به كوبرنيكوس نفسهرمبا يكون قد
بعد ترمجة العلوم الفلكية العربية، نشط التأمل يف علم الكون 
من جديد يف أوروبا يف عصر النهضة ضمن حميط الالهوت 

ي يف العقيدة ـذج املركزي األرض وقد مت قبول النمو...يحيـسامل
وصفاً ) م1320حنو ( لدانيت "الفردوس" قد تضـمنالتقليدية، ف

ع إىل عامل النار ـو التسـطـمفصالً للصعود عرب مساوات أرس
 لكن مناقشة التعدد احملتمل للعوامل ...وم الثابتةـوراء النج

  .فتح باباً جديداً للمناقشة
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عن "س كوبرنيكوس  كتاب نيكوال، أحـيايف القرن السادس عشر
 )1543 ونشر عام 1530كتب عام  ("ماويةـدوران الكرات الس

 أمالً يف التغلب على الالمالئمات ،ي املركزـمسـالنموذج الش
  .لميوسـون بطـابية اليت تعتري كـاحلس

رف ـه كان معداً على حنو صـأكد كوبرنيكوس أن منوذج
ع الكوكبية، لكنه كان فقط أفضل ـابات املواضـني حسـلتحس

لميوس ألنه كان ال يزال يفترض ـفيف من كون بطـو طـعلى حن
عبية بني ـب شـه اكتسورغـم أن ...أن املدارات الكوكبية دائرية

الكاثوليكية الرومانية كتابه ة ـ الكنيسفقد وضـعتالفلكيني، 
 أمالً يف ،ةـعلى قائمة الكتب املمنوع قراءا على أتباع الكنيس

دل ـرف أثار اجلـ لكن ذاك التص والشـعبية،مـذا الدعـإيقاف ه
) اورةـاحمل(ر ـب نشـه عقـل إىل أوجـ، وقد وصنـهاية املطـافيف 

  .1632الشهرية لغاليليو عام 
  
  
  
  
  
  
  
ي ـوزعة فـمـال يةـمسـم الشـنظـالي من ـائـهـدد الالنـعـال

  .الفضاء الالمتناهي
نان، ـورج بوشـ جل1586 عام "الكرات"ية مثل بـمثة أعمال أد

كانت يس، ـفـون ديـري جـ للس1603 حنو عام "الرقص الكوين"و
و، لكن ـطـأرس اخلـاص بكوننموذج القد احتفظت بالوالء ل

و ـعر على حنـكان يش جلون دوين 1612 عام "ريح العاملـتش"
 . إىل الزوال ذلك النموذج؛ الذي كان يف طـريقهقلق مبآل

ط اليت تبناها ـل الوسـرية احلـوريل نظـارلز سـلقد دعم تش
 وفيها تدور الشمس حول األرض الساكنة لكن ؛و براهيـتيخ

الكواكب تدور حول الشمس، وهي فرضية مت تبنيها من قبل 
  .1656ر عام ـيوس كريشـأثاناس
ام ـ ع"واملـدودية العـال حم"ور ـيدة التعليمية هلنري مـالقص

 ... أعلنت تأييدها لكون كوبرنيكوس واملذهب الذري معا1646ً
 بعد وفاة 1698ور عام ـ املنش"ماويـاف العامل السـاكتش"أما 

  ةـالصـاول الوصول إىل خـ ح، فـقدويغرتـتيان هـمؤلفه كريس
  

إن اقتناع واضعي النظريات التقليديني بأن 
ماوية ـرام السـية لألجـاسـركة األسـاحل

ج يف اهلندسة ـجيب أن تكون دائرية دم
ية للكون بافتراض أن ـاسـالفيزيائية األس

ماوية املتنوعة كانت حمتواة ـاألجرام الس
  .ورية متحدة املركزـضمن كرات بل

  ذوذات يفـيوس الشـلمـو وبطـطـر أرسـفس
  

شرح يوهانس كبلر لقوانني مث جـاء 
، وهـو الذي 1619 عام ،احلركة الكوكبية

ايب الذي كان ـسـار احلـ االنتصضـمن
م ـرازه، ثـكوبرنيكوس غري قادر على إح

يب ـمل تركـيوتن وأكـق نـحـاء إسـج
رية نيكوالس ـوذج كوبرنيكوس مع نظـمن

   عن)Nicholas of Kues (يـوسـالك
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ارد بالك ـري بيشـديث كما فعل السـملة لعلم الكون احلاـأدبية ش
  .1712 عام "لقـاخل"ور يف ـم

  

مس ـري الشـاهرية ملسـتوى الدائرة الظـتوزع الكواكب يف مس
 -مثل جيوردانو برونو-ية املركز ـمسـريات شـعي نظـعل واضـج

ر من األثري، وهي ـون أا ميكن أن تكون عائمة على حبـيقترح
ة ـركـور األثري يف حـناها رينيه ديكارت، والذي تصرية تبـنظ
ول ـغر حـصأات ـا ودوامـزهـي مركـس فـمـة والشـثل دوامـم

  . بـوكـكل ك
 

ي لتكوين ـف افتراضـتقرائياً هلذه الفكرة يف وصـوقد قدر اس
املبادئ "امل ـه نيوتن يف كتابه الشـمسي دجمـام الشـالنظ

 وقد أصبح هذا ..1687ام  ع"بيعيةـفة الطـية للفلسـالرياض
الكتاب يف آخر األمر املعتقد التقليدي اجلديد الذي حل حمل 

  .ة األوروبيةـعـامـة يف اجلـو يف منهاج الدراسـطـكون أرس
  

ديل ـتجابات األدبية له رفض غابرييل دانيال اجلـتضمنت االس
مع أن " رحلة إىل عامل كارتيسوس"لعلم الكون الديكاريت يف 

 سريان ودي بريغا، إال أن جزءه إىل حنقه الرئيس دانيال وجه
حلق باجلزء الثاين من روايته اليت الفيزيائي الديكاريت قد أُ

  .1662نشرها عام 
 

لقد مارس علم الكون الديكاريت تأثرياً مهماً على املغامرات 
اوالت األكثر أمهيةً ـ واحمل...يالية إلميانويل سويدنربغـاخل

ق ـحـوء كتاب املبادئ إلسـيكاريت يف ضلتعديل علم الكون الد
التاريخ الطبيعي الكوين " يف كتابه تنيوتن قام ا إميانويل كان

  داالً بأنـن جـمـالذي تض 1755ام ـ ع"ماواتـة السـريـونظ
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دب من ـي مزدوج احلـمع عدسـبارة عن جتدرب التبانة ع
 كما قدم تفسريه االفتراضي ...زر كونية كثريةـالنجوم بني ج

عت ـمسي بالتكاثف السدميي، وقد وسـام الشـأ النظـملنش
ية الثانية ملدى أبعد من قبل بيري البالس يف مقابلة مع ـالفرض

كلت نتيجةً ـاقتراح كوميت دو بوفون بأن الكواكب قد تش
 عن اجلزر الكونية تنظرية كان.مس ومذنبـادم بني الشـلتص

رييب يف القرن الثامن عشر املبكر ـحصلت على بعض الدعم التج
اليت قام (دميية ـمن دراسات الفلكي وليم هرشل عن الغيوم الس

وث ـة هلا كي يقصيها من البحـريطـم خـييه برسـتشارلز ميس
وقد عرفت فيما بعد اليت كانت يقوم ا عن املذنبات اجلديدة 

  ).بفهرس مسييه
وايل ـتنتج أن حـبانة قادته ليستل لدرب الـاد هرشـلكن أرص

ام ـنظ"ئة مليون جنمة معظمها خفي كانت مرتبة يف ثالمث
وئية ـنة ضـ س8000ه حنو ـكل يبلغ قياسـي الشـ عدس"ميـجن
 .وئيةـنة ضـ س1500يف 

بني عامي ات األوىل الختالف املنظر النجمي نشرت ـالقياس
و دقيق إىل حد ـمت على حنـجـ، وقد انس)1838-1840(

يلي ـاألثر التخ  أما...ورـاع هذا املقياس املتصـ اتسمعمقبول 
 "ار الليليةـاألفك"ة ـصـ فق...برياًـان كـقد كـ ف،اتـهلذه القياس

ال فإا ـيف احل«إلدوارد يونغ علقت بأا ) 1742-1745(
س ـ، وقبل أن يلطف الصدمة حب»ريـشتبتلع متاماً كل الفكر الب

إىل أي «: ياءـمن الكربياء يف كونه قادراً على فهم هذه األش
مدى آنذاك يبدو رائعاً عقل اإلنسان عندما تتدفق فيه مجيع 

 .»واكبـوم والكـالنج
مي كررت ـام النجـور النظـوء وتطـالروايات التأملية عن نش

 على مقياس  لكنيـمسـام الشـبشكل أويل نظريات النظ
ريات ـمس، كما عممت نظـم، وبتأمل كثري عن مركزية الشـخـأض

  .دمييـالتكاثف الس
كل قوي ـوذت بشـمية استحم النجـوم والنظـناء النجـرية فـنظ

ة ـاطـاولوا اإلحـيال العلمي األوائل الذين حـعلى كتاب اخل
ة علم الفلك املنبثقة لكن ضمن أطر أدبية، وهو ما أبرزه ـبقص
 .ل واضح كل من إدغار آلن بو وكاميل فالماريونبشك

غري لكن مهم يف ـي صـبحت رؤى علم الكون نوع فرعـلقد أص
ر ـع عشـاً عندما اقترب القرن التاسـوصـيال التأملي خصـاخل

  "لـاي ثريـبح غـش"ها يوـتمة حيـمة أمثلة مهـته، وثـمن اي
  

  جـيوردانو برونـو
  ).م1548-1600(
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 1896ام ـ ع"كنيـت السـحت"يت، وـار فاسـ إلدغ1895ام ـع
 ماليي لو1908 عام "دودـقة احلـاملرتل يف منط"هلربرت ويلز، و

 .وب هودسونـه
م النظام النجمي زاده فيه من خلفه، ـجـل حلـإن تقدير هرش

 بأن أبعاده كانت 1920ون كابتني عام ـفقد قدر جاكوبس
كان  ،لك الوقت ألنه يف ذهـذاو ...وئيةـنة ضـ س1100-5500

مث أن ، ثريةـدميية كـمية سـموعات جنـجمقد تعـيني هـوية 
بانة انبثق عندما ظهرت تالارج درب ـإثبات أا كانت تقع خ

بوسائل لتقدير بعدها ) Pulsars(ة املتغريات القيفاوية ـدراس
لة كانت ـلسـدمي املرأة املسـالن وسـمبينةً بوضوح أن غيمتا ماج

  .رات أخرىـجم
مح ـاب بعد القيفاوي األقرب سـتثمار األثر الدوبلري يف حسـاس

 ةـنتيجحـظة مبالبالتدريج األويل للمقياس الذي زودت به، و
  ميعـ أن اجل؛ وهيانوية غري متوقعة هلذا االستعالمث
 كانت عند -ريةـتثناء القليل من التغريات الدوبلرية اـباس–

مناً على أن ـري بذلك ضـيف، لتشـمراء من الطـالنهاية احل
م ـرية االنفجار األعظـعت نظـالكون يتمدد، وهكذا وض

لق ـوذج اخلـتة، أو منـالثابة ـالـرية احلـها الرئيس نظـومنافس
  .لـاملتواص

ة لنظريته ـين نتيجاتـينشآوذج الكون الذي قدمه ألربت ـمن
ما يتعلق دل فيـبب ببعض اجلـبية تسـالعامة عن النس

 إذ رأى أنه حلفظ مبدأ علم الكون فإنه يلزم منطقياً ؛باستقراره
 أن ينظر للكون نفسه من وجهة نظر الزمكان، لذلك أدخل

ون ـاذبية وليصـين الثابت الكوين ليقابل تأثري اجلينشتاآ
  .النموذج من ديد االيار

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

تاج ألي ثابت ـبية بديلة ال حتـاقترح وليم  دي سيتر مناذج نس
 لكن ...كهذا متتلك ميل ألن تتمدد مفضلة ذلك على أن تنهار

ها ـة نفسـريع بالدرجـر التمدد السـي سيتر مل يفسمنوذج د
رينات القرن العشرين، ـ جتريبياً يف عشهفـااكتشمقارنة مبـا مت 

رية ـأن نظـكوكيني بشـتمر يف إمداد علماء الكون الشـلكنه اس
ريات بديلة قد تكون قابلة ـاالنفجار األعظم بأمل أن مثة نظ

عب تكييفها ضمن ـلصافات كان من اـ هذه االكتش...للتطبيق
 .كال القصصية التقليديةـاألش

إن حماوالت البحث يف الكون اجلديد ككل ضمن نص أديب 
 عام "حتت الكون"مددت حدودها على حنو حمتوم كما يف 

 ألوالف 1937 عام "صانع النجم" لناثان شاشنر، و1937
 .ستبلدون

ملثرية كال املغامرة والعمل يف اخليال العلمي ذي املوضوعات اـأش
ريات ـلمت على حنو اعتيادي التأمالت يف علم الكون إىل تفسـأس

  .خلفية، مع أن ذلك مل مينع احملاوالت من اإلفادة من فخامتها
قلة من رواد األوبرا الفضائية بني النجمية قاموا مبغامرة 

املرأة جمـرة رة، لكن نادراً ما مضوا إىل أبعد من ـارج اـخ
 الكون ، يف اللغة القصصية...)Andromeda (لةـلسـالس

املنهار كان مالئماً أكثر من الكون املتمدد كما أوضح لويس بورت 
كتاب اخليال العلمي مل ... 1933 عام "عندما انكمش الكون"يف 

يكونوا أبداً متحفظني بشأن اختراع علوم كون جديدة يف سياق 
 ."العامل الكبري"رومانس 

ورة األمامية ـعت يف الصـفكرة متدد الكون نادراً ما وض
 إلدموند هاملتون 1935 عام "ارة امللعونة:كموضوع، مع أن 

ب منا ـي رعـرى قد تفر فـرات األخـاقترحت أن مجيع ا
 .ياة الرهيبـألا ابتليت مبرض احل

ية التكوين ـتقرائياً فرضـحاول كلري ونغر هاريس أن يقدر اس
، لكن التفسري اخليايل 1928 عام "ديد املريخ"دميي يف ـالس
 عام "التأرجح"مي الذي احتوى عليه ـام النجـوء النظـلنش

 . مؤثر أكثر يف اللغة املسرحية1941
باملقابل فإن القصص الفلسفية اخلالية من األخطاء املنطقية 

 عام "السيد توب كينس يف أرض العجائب"اليت احتوى عليها 
ية القيمة ـاحمن القليل من نـورج غاموف تتضـ جل1939
دث اليت دعاها هالو  اخلرافات األحيف حـني كان ...يةـصـالقص

  تعتمد على ريادا) Cosmicocomics(ـ كالفينو بــ
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  .الطليعية يف إلصاق دعواها بالكفاءة األدبية
ة ـمن قصـعوبات يف تكييف التأمالت يف علم الكون ضـالص

 1979 عام "التكون الالائي"ي ـ فتهرـ بعناية ظمفصـلة
 .مليلتون رومثان

ألسهل بكثري التعامل مع من اه كتاب الالخيال التأملي وجدوا أن
واص ـذه الروايات بتبين اخلـ وقد بدأت ه؛مادة علم الكون

رى للعلم قانعة على حنو ـيطات األخـاألدبية اليت كانت التبس
 .يالـاعتيادي بتركها ألعمال اخل

 لسفانت 1909 عام "حياة الكون"تاريخ علم الكون الذي قدم يف 
االكتشافات املثرية يف  بمقارنـةأرينوس، ال ميتد بالقدر نفسه 

ات القرن العشرين، لكن األعمال اليت أنتجت بعد يعشرين
اكتشاف التمدد الكوين كانت كذلك متيل أكثر لتفجرات 

 .الغنائية العاطفية بشكل مفرط
مع أن بعض الكتاب فضلوا التعهد باإلجياز يف التعامل مع األفكار 

متباٍه؛ هذه و ـامية على حنـاملهمة جداً يف طريق غري نظ
ينس، ـيمس جـ جل1929 عام "الكون حولنا"األعمال متتد من 

، إىل 1933 عام ري آرثر إدينغتونـ للس"الكون املتمدد"و
موجز "تيفن واينربغ، وـ لس1977 عام "الدقائق الثالثة األوىل"

  . لستيفن هوكنغ1988 عام "تاريخ الزمن
  
  
  
  
  
  
  

 وجدوا علوم الكون مل يكن فقط كتاب اخليال العلمي هم الذين
قالً ـيلي، بل أصبحت حـو ختـمن األسهل التعامل معها على حن

 فالنماذج املعكوسة ...اصاً للعلم الزائف يف القرن العشرينـخ
مس والقمر ـوق الشـوفة تطـيل األرض ككرة جمـاليت تتخ

الفرضية "وم كما مت ختيله يف ـوالكون الومهي من النج
رحية يف ـريقة مسـورت بطـصريوس تيد قد ـ لس"اخللوية

 "عامل من السدمي"و  ملارلو فيلد،1928 عام "الفقاعات النجمية"
دائرة " للورينس ماننغ، وتتكرر يف خرافات مثل 1935عام 

  "نظرية جليد العامل" لديفيد ليك، أما 1982عام " احلقيقة
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ابقة للزي احلديث يف ـبحت مطـ لفليب فورث فقد أص1913عام 
 عام "حجر من القمر" العهد النازي، وقلدت يف أملانيا خالل

 عام "حلقات من اجلليد" ، يف حـني أن ألوتو ويل غايل1926
رحية نادرة ـريقة مسـور بطـوين فهي تصـ لبيري أنط1974

 .ية مماثلةـباالنكليزية لفرض
اص به يف ـارولد ألن علم الكون العلمي الزائف اخلـل هـيفص

علم "، و1999 عام "الكون اخلالد"، و1998 عام "هد كوينـمش"
يطه إىل مدى أبعد ـاول تبسـ، وقد ح2001 عام "الكون اجلديد

املواجهة "يف روايات اخليال العلمي اخلاصة به اليت تتضمن 
 .2000 عام "لقاء قمري غري متوقع"، و1997 عام "على املريخ

رومانس التأمل يف علم الكون البديل أعجب أيضاً املتأملني 
 مبا يف ذلك أولئك املشتغلني بأنواع النماذج اليت ،ديني أكثرالتقلي

 عام "نظرية جديدة عن املاضي"ينشتاين ودي ستر، إن آها ـأأنش
الزمن واملعرفة والغيوم "هالدين، و.  جيصاحبها لـ1945

ريات ـيط نظـ ملارتن جونسون حاولتا تبس1947 عام "السدميية
ك امللكية الربيطانية ملن الذي كان رئيس مجعية علم الفل.إي

ديدة عن تكون املادة األولية ـرية جـمنت نظـآنذاك، حيث تض
 .مراء اريةـرح التغريات احلـوش

 كانت الدافع BBCأجريت مناقشة يف راديو ، 1959يف عام 
امعة ـدرت عن جـة من األعمال اليت صـموعـر جمـنشل

ام ـع) كونلم الـي عـة فـريات املتنافسـبالنظ(فورد تتعلق ـأكس
الة ـرية احلـم ونظـار األعظـرية االنفجـ، وفيها فإن نظ1960

ليتلتون بأن التمدد الكوين  .يف إليهما اقتراح آرـالثابتة أض
نة بني ـحـيف يف الشـفـببه ال توازن طـميكن أن يكون س

  .اإللكترون والربوتون
 لرجيندال كاب، فقد 1959عام ) حنو علم كون موحد(ويف 

 من نظرية احلالة الثابتة، وفيها فإن املادة واملكان قدمت نسخة
خيلقاً باستمرار، مع أن املكان يتم طمسه أيضاً ضمن الكتل 
املركزية من املادة، فقد اقترح كاب أيضاً أن كل املادة متتلك 

 مليون سنة، والنتيجة أن األرض تنكمش 400عمر نصف من 
 .ببطء وابتكر نظرية جديدة عن اجلاذبية

م بونور فقد رفض كل اليي لو1964 عام "سر الكون املتمدد"أما 
احل ـيم لصـار العظـرية االنفجـالة الثابتة ونظـرية احلـمن نظ

تمرار وينهار يف ـرية دورية فيها فإن الكون يتمدد باسـنظ
  .حابة من النويات احلارةـس
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ة جداً اليت عمل ا كتاب اخليال علوم الكون األخرى والغريب
 1975 عام "عدة يوحنا"العلمي تتضمن النماذج اليت نشرت يف 

 لبارينغتون بايلي، 1982 عام "دعامات اخللود"، وإليان واطسون
  .، والزنية فرقة بوذية1983 عام "مدفع الزنية"و
 

 لعلم الكون التطبيقي مت تبنيها يف "عني اخلالق"رؤية 
 1990 عام "برج بابل" لدون ساكرس، أما 1985 عام "الدورات"

دود ـرمياً على مقياس حمـماً هـور كوناً منظـانج فهو يصـلتيد ش
 آلدام روبرت، معد يف نظام 2003 عام "بوليستوم" و...بدقة

ود والكواكب قريبة مبا ـواء كلي الوجـي فيه يكون اهلـمسـش
طاد  مناسـتخـدامآلخر بإىل ادها ـفر من أحـفي للسـيك
  .رك أو طائرةـحمب

 

ية ـامـورة األمـون التقليدي يف الصـع علم الكـنادراً ما وض
ثرياً ما يكون أكثر من ـلفيته كـع خـها مع أن وضـريقة نفسـبالط

 لباول 1991 عام "الضوء اخلالد"جمرد زخرفة، وهو ما نراه يف 
  . لغريغ إجيان شيلد2001 عام "السلم"ويل، وـاماك

  

ربت على ـبيعة الكون أجـم وطـديد حجـعلمية لتحاوالت الـاحمل
تمرت ـ عندما اسة، وذلك متزايدبوتـريةة ـبح بارعـأن تص
 وأحد ...ديدة مربكةـيات جـاد الفلكية يف تقدمي معطـاألرص

رين ـينات القرن العشـورت يف مخسـأشكال التفكري اليت ط
ت أن الكون جيب أن ميتلك ميزات معينة كي يالئم ـناقش

ياة ـياء؛ فناقش روبرت ديك أن وجود احلـيمياء وعلم األحالك
وره للكون، يف ـم املمكن تصـجـدوداً معينةً للحـمناً حـى ضـاقتض

ى ـوي اقتضـود الكربون العضـحني ناقش فريد هويل أن وج
ب أن حيدث ـ من تفاعل االندماج جياًينـاً معـمناً أن نوعـض

  .ضمن النجوم
  

كون منظـماً  الكون جيب أن ييعـين أن ياةـ وجود احلمالحظة أن
كانت باعثاً على مبادئ تسـمح باحـتضـاا واحـتوائها ريقة ـبط

 من قبل 1974إنسانية قوية وضعيفة عينت هويتها يف عام 
عيف يكتف مبالحظاته أنه إذا كان ـبراندون كاتر؛ فاملبدأ الض

ية يف الفيزياء خمتلف بشكل ـاسـأي واحد من الثوابت األس
طفيف فإن احلياة لن يكون بإمكاا أن توجد وتتطور، وأن قيم 

بب ذلك وفقاً ملستوى ـالثوابت الفيزيائية ميكن استنتاجها بس
  .مرتفع من الدقة
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أما عن وجود احلياة املستندة إىل الكربون فإن املبدأ القوي 
ن يوجد نوع ما من الداللة اخلاصة يف يناقش أنه جيب أ

 .املالحظة، وأا ال ميكن أن تكون جمرد توافق
 جزء من متعدد أكثر بكثري كانت قد يفكرة قابلية املالحظة ه

ويلر لالرتياب يف امليكانيكي -بسطت سابقاً بتفسري إيفريت
الكمومي الذي قدم دعماً للنظرية اخليالية العلمية عن 

ة، لكن تقديرها االستقرائي يف علم الكون من التواريخ اخلياري
قبل واضعي نظريات التضخم مثل أندريه ليند الذي كان متميزاً 
متاماً، على األقل إىل أن بدأ بعض كتاب اخليال العلمي خبلط 

  .ودمج االثنني يف أعمال مثل سلسلة متنوعة لستيفن باكستر
نقطة ( يف خيال اًـاين أصبح عنصراً رئيسـري املبدأ اإلنسـإن تفس

كل ـبح الشـمساعداً إياه ليص) Omega pointالنهاية 
ري ـزء األخـون يف اجلـيال العلمي يف علم الكـي من اخلـاسـاألس

 .رينـمن القرن العش
ينشتاين حصل على فرصة جديدة ليبعث من الثابت الكوين آل

جديد يف السنوات األخرية من القرن العشرين عند ظهرت 
عمال النوع الفائق السطوع من املستعرات الفائقة حماوالت الست

لتقدير بعد ارات بأكرب تغريات محراء قابلة للمالحظة، 
واليت تقدمت كرأس حربة بوساطة ساول برملوتر، وكانت 

لقد أراد برملوتر حساب املعدل الذي .. .النتيجة غري متوقعة
كن اجلاذبية، لفعل إن متدد الكون يتم إبطاؤه بوفقاً له ف

نتائجه اقترحت أن معدل متدد الكون قد ازداد فعلياً منذ أن 
هذا االقتراح قدم ذخرية . .رية االنفجار األعظمـطرحت نظ

حربية لواضعي النظريات املعارضني الذين اعتقدوا أن التغريات 
ريئة عن تأثري دوبلر مع أن ـة قد ال تكون ناشاحلمراء ا

واضعو نظريات التضخم الذين التفسريات األكثر رواجاً قدمها 
ختيلوا أن الطور األول من االنفجار األعظم هو عملية معقدة 

   .أكثر بكثري من جمرد انفجار
إن الفكرة الالزمة بشأن القوانني املتغرية للطبيعة طورت على 

رواد (مقياس حمدود أكثر يف ثالثية بوب شاو واليت بدأت بــ 
دث يف منطقة من الفضاء وهي حت 1986عام ) الفضاء املراهقني

 .تساوي ثالثة  πحيث
وهكذا جند أن التفاعل الذي حدث بني علم الكون وكتاب 
اخليال العلمي، قد نتج عنه أفكار ورؤى رمبا يستمتع ا الكتاب 

  .والقراء أكثر مما قد يروق للعلماء
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ض النووي؟ أم أنه مماذا يعـين أن تكـون إنسـاناً؟ هل معىن ذلك متركز يف احلـ
ماذا عن الرغـبة يف التكـاثر؟ إن مت  االجـتماعي أو النفسـي؟ مرتبط بسـلوكك

ألوف، أو التالعـب بدمـاغ شـخص ما جلـعله يتصـرف بطـريقة خـارجـة عن امل
 بصـفاته وتزويده بأخرى آلية، هل سـيحـتفظإذا متت إزالة أطـرافه 

  ـبح رجـالً آلياً؟سـيصأنـه أم البشـرية ويظل إنسـاناً، 

 ..التطور املستمر للذكاء االصطناعي

 ؟ هل حنن يف خطر



                                                                                                                                                
Page 21 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  ھـل نحـن في خـطر؟.. ذكـاء االصـطـناعيال       
 
 
 

  
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

هـناك من حـّول رغـم أهـمية التسـاؤالت املذكورة، إال أن 
إىل أي : تفكـريه باجتـاه آخر، رغـم أنه ينبع من األسـس ذاا

من " العقلية والذهـنية"مدى سـتتطور اآلالت وتنمو قدراا 
جـانب، واجلـسدية من جانب آخـر؟ وهل سيعين ذلك أن 

حتويلنا لكائنات جتاوزا ال حمـالة إىل تطورها سـيؤدي 
 سـيجلب لنا املسـتقبل ل وه؟ور ومتطـلبات احلـياةمقدرات التطـ
إمكـانية املوت بفعل حالة مـرضية ما أقل من فيه واقعـاً تكـون 

  ؟ القضاء علينااحتماله بسبب وجود آالت ذكية تريد 
 من كـتاب لطـاملا كـانت التكـنولوجـيا مـصدر قـلق لعـدد كـبري

اخلـيال العـلمي، إال أن ما يتعـلق بضـلوع الوسـط العـلمي 
واألكادميي يف البحـث بشـأا ذه الصـورة أمـر حـديث بعـض 

 FHI" معـهد مسـتقبل البشـرية"الشـيء؛ إذ يقوم فريق من 
 آخر من مركز  فريقالتابع جلـامعـة أكـسـفورد بالتعاون مع

دج يامعة كـامرب التابع جلCSER "ةدراسة املخـاطر الوجـودي"
بدراسـة النتائج املتوقعة لتكنولوجـيا النانو وعلم الروبوتية 

  .والذكاء االصـطناعي وغـريها على الواقع البشـري
  

رغـم أن األسـئلة يف مقدمة هـذا املقال تبدو من عـامل اخلـيال 
العـلمي، إال أنه خـالل العـقد القادم، وبفعـل التطـور املتسـارع 

ا لوباً منيف تكـنولوجـيا الكـمبيوتر والطـب احلـيوي، سيكون مـط
  . العـثور عـلى أجـوبةاًجـميع

ثقافـية  هي حـركة Transhumanism "اإلنسـانية-بعد"
وفكـرية تؤمـن بضـرورة العـمل على حتـسني القدرات البشـرية 

التكـنولوجـيات املتطـورة، وذلك من وتعـزيزها عـرب اسـتخدام 
 والشـيخوخة واملرض، "الغـباء"أجـل إلغـاء صـفات منها 

لكـن هـذا األمـر ... ار على املـوتمن االنتص وبالتايل التمكـن
مسـتقبلية كـبرية؛ إذ أن القضـاء على سـتكون له تداعـيات 

الشـيخوخـة والتغـلب على املوت، سيعين زيادة هائلة يف تعـداد 
 السـكان على ظـهر الكـوكـب، ما سيدفع البشـر إىل التفكـري يف

اعية االقتصادية، ارثة االجتمأسـاليب حتول دون وقوع هذه الك
لكن هـل سيؤدي ذلك ... رمبا عن طـريق التوقف عن التكاثر

إىل توقف التطور والنمو يف اتمعات البشـرية بسبب توقف 
 يف احلياة، ومعـهم  وخـلودهمالتجـديد واستمرار نفس األفراد

ب حيام ذاته؟ وهـناك سـؤال أفكارهم ومعتقدام وأسلو
ل إىل معـارف وقدرات تسـمح لنا إن توصـلنا بالفعـ: آخر

باالندماج مع التكـنولوجـيا، من الذي سيتمكن مـن احلـصول 
عـلى مثار ذلك اإلجنـاز؟ األثرياء وحـدهم؟ هـل سيعين ذلك 

 الذين لن يكـون ،أن عـامل الغـد سـيكون حمـرماً على الفـقراء
  خـدمات اخلـلود البشـري وتقنياته؟" شـراء"مبقدورهم 

  

 ـها مبعـارفنا وعـلومنا وتارخيـنا وخـرباتنا سيمنحيد اآلالتتزوهل 
كائنات شـبه مواصـفات ومزايا تسـمح هلا بالتحـول، ولو معـنوياً، إىل 

ية؛ مثل البصـر ـدرات آلـرد ما بقـد فـ؟ وهـل يعـين تزوييةبشـر
ري ـمي والتكـبري البصـيات التصـوير الرقـاخلـارق باسـتعمال آل

وة إضـافية، ـه بأخـرى آلية متنحـه قـرافـو اسـتبدال أطق أـائــفـال
 ذي نـ كائتحـول إىلهل يعين ذلك أن الفرد سـيفقد إنسـانيته وي

  بني اإلنسـان واآللة؟كائن وسـطي تعـريف جـديد؛ 
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ـديداً للجـنس البشـري برمـته، ليس ألنـها سـتكون 
فاديها لنقاط ، بل ألننا سنربجمـها بأسـلوب يكـفل ت"شـريرة"

حيث القضـية برمـتها ليسـت حـديثة العهـد؛ ... ضـعفنا حنـن
بنشـر مقال يف ود ت الربيطـاين إرفنغ غـ عامل الرياضياقام

اآللة " حتـت عـنوان 1965 عام New Scientistجمـلة 
هـذه اآللة سـتكون آخر اخـتراع «: كـتب فيه" الفائقة الذكاء

أي ؛ "انفجـار ذكاء"ؤدي إىل تينتجـه اجلـنس البشـري، وسـ
.. .»مطـرد يف اآلالت اليت تقوم بصـناعة آالت أخـرى تزايـد

أو (وبالفعل، هـناك من يتحـدث عـن نقـطة التفـرد 
Singularity( واليت سـتبدأ التكـنولوجـيا عـندها يف إنـتاج ،

تكـنولوجـيا خـاصة ـا؛ لتصـبح أكـثر تطـوراً منا حنـن، ما 
... قـدرة على توقع املسـتقبل والتنبؤ مبا حيـملهمينحـها ال

وبالوصـول إىل تلك املرحـلة، يؤكـد الفيلسـوف األمريكي مارك 
بداو، ستكـون لديـنا تـكنولوجـيا وصـفها باحلـية؛ ليسـت ألـا 
تـتمتع مبزايا احلـياة البيولوجـية، بل ألا تتصـرف بصـورة 

ستكون لديها كل املواصـفات «. ..مماثـلة ملا هـو على قيد احلياة
مثـل امـتالكها «؛ يقول بداو، »اخلاصة بالكائنات احلـية

حلـواس خمـتلفة، وقدرا على احلـركة ذاتـياً، وقدرا على 
، إضـافة إىل القـدرة على التعـلم والتكـيف "التكـاثر"النمو و

كـيف : وكل هذا يقدم لنا معـضـلة جـديدة. ..»والتطـور
ب علينا التعـامل مع تلك الكـيانات شـبه احلـية اليت سـيتوجـ

سـتنتج يف املـسـتقبل؟ وهـل سـيكون عـلينا القلق ممـا هـو آت؟ 
" آالت"من الواضـح أنه من الصـعب أن نفـكر يف التعـامل مع 

 ...كـأفراد هلم احلـقوق والواجـبات ذاـا اليت منتلكها حنـن
لكن هـذه هـي النتيجـة اليت سـنصل إليـها إذا اسـتمر مسـار 
التقـدم التكـنولوجـي بالشـكل الذي عـهدناه خـالل العـقود 

كذلك، مـاذا عـن البشـر الذين سـتكون ... الثـالثة املـاضية
أجـزاء كـبرية من أجـسادهم ميكانيكـية أو إلكترونـية، مبا يف 

  ـم بشـر أم آالت؟ذلك أجـزاء من الدماغ؟ هـل ه
عـلى اجلـانب اآلخـر، بالطـبع عـلينا أن نشـعر باخلـوف على 

املـتطورة سـتكون أكـثر ذكاًء " اآلالت"مسـتقبل البشـرية، فـ
وأخـطاؤهـا سـتكون منعـدمة   وأكـثر دقة،أقوى جـسـدياً،، مـنا

 من تشـكيل وعـي من أحـد األياممتـكنها يف وعـند ... تقريباً
 وعي بالذات وباحملـيط وبالعـالقات اليت تربـط بني كل نوع ما؛

  ل إىل مرحـلة يبدأ فيها الذكـاء االصـطـناعيآيل، سـنص" فرد"

  تدرجيـياً، سـيصـبح التداخـل بني
  ن ـم البشـري واآلالت أكـثر مـاجلـس

  ات طبيةرد واقـع تفـرضه احـتياججمـ
  أو حـىت جتـميلية، لنصـل إىل مـرحـلة 

  أجـسـادنا عـبارة عـن ترابطتكـون فـيها 
  .إلكترونية/بيـن أعـضاء بيولوجـية وأخـرى آلية

 

سـاهم فيه أسـتاذ الفلسـفة جبـامعة هود العـلمي للفريقنيـا 
أكسـفورد هيو برايس والفلكـي مارتن ريس، إضـافة إىل 
الفيزيائي ومربمج الكمبيوتر يان تالني؛ الشـريك املؤسس 

والسـؤال األهـم الذي تركز عليه ...  الشـهريلربنامج سـكايب
مبا فيها التكنولوجـيا ما هـي التقنيات البشـرية، : البحـث كان

 اء االصـطناعي، اليت ميكـن عـند حتـقيقهااحلـيوية والذكـ
الباحـثون "... انقراض اإلنسـانية"الوصـول إىل خـطر يهـدد بـ

حيـاولون احلـؤول دون الوصـول إىل واقع نتفوق فيه عـلى 
أنفسـنا وننتج أدوات وآالت قد تكـون مسـتويات ذكـائـها أعلى 

نصـل وليس هـذا فحـسب، بل ... ت ذكـائـنا حنـنمن مسـتويا
إىل درجـات تسـمح لنا بصـنع آالت قد تكـون قادرة ذاتـياً على 
  تصـنيع آالت أخـرى أكـثر تطـوراً، األمـر الذي سـيشـكل

  



                                                                                                                                                
Page 23 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  ھـل نحـن في خـطر؟.. الذكـاء االصـطـناعي       
 
 
 

  
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

سـيطرة آالت قمنا حنـن بتصـنيعها قبل أن تبدأ هي يف تطـوير 
  قدراا مث يف تصـنيع آالت تفوقهـا ذكاًء وقوة؟

نا، فإن أياًَ من الفالسـفة الذي حـذروا بالرغـم من كـل ما ذكـر
من املخـاطر احملـتملة مل يطـالب بوقـف مسـرية التطـوير 

ال أعـتقد أن هناك أي حتـد «... والتحـديث يف تلك اـاالت
علينا أن نبقى متيقظني «؛ يقول بداو، »تصـعب عليـنا مواجـهته

ـري باجتاه وأعـتقد أن أولئك الذين يريدون وقف املس... ومرنني
التطـوير يدفعون أيضـاً باجتـاه حـرماننا من الفوائـد املنتظرة 

هـناك من يدعـو من جانب آخر،  ...»من ذلك التقدم والتحـديث
االسـتثمار مالياً وذهـنياًَ يف أسـاليب تكـفل إىل ضـرورة 

جتـنيبنا أي من السـيناريوهـات املظـلمة اليت قدمها لـنا 
  .لعـلميعـباقرة اخلـيال ا

لطـاملـا ظـهر يف التـاريخ أشـخاص رافـضون يف ـاية املطـاف، 
... للتقـدم وأفـراد يدفـعون باجتـاه املـاضي بدالً من املسـتقبل

والذرائع قد تكـون نابعـة مـن عـقيدة ديـنية أو ختـوف بدائـي 
 شـهدنا أمـوراً مشـاة فيما يتعلق وقد.. أي شـيء جـديدمن 

لكـن ...  والكـمبيوتر واإلنترنت وغـريها الكثـريبالتلفزيون
ـرية التقدم، فهو  من يريـد االنغـالق ووقف مسحـىت لو ظـهر 
  .هذا درس علمه لنا التاريخ.. .ضارةرقلة احللن يتمكن من ع

وهـذا حتـديداً هـو ما ... بتكـوين آراء وأفكـار خـاصة به
ـديث؛ كـتاب اخلـيال حتـدث عـنه عـرافو العـصر احل

ابات إسـحق وقد رأيـنا أمـثلة كـثرية على ذلك يف كـت.. .العـلمي
آسـيمـوف وآرثـر سـي كالرك وغـريهـما، ويف أفـالم مـثـل 

2001: A Space Oddessey و I, Robot وهـذا ما ؛
 الفيلسـوف السـويدي نيك بوسـتروم؛ FHIيؤكـده رئيس معـهـد 

حـيث يقول إن كـتاب اخلـيال العـلمي يدفـعون تفـكرينا باجتـاه 
وتشـجـيعنا عـلى تصـور إعـطاء الروبوتات خـصائص بشـرية 

واقـع نعـيش فيه جـنباً إىل جـنب مع آالت تفـوقـنا يف 
رغـم «: بوسـتروم يوضـح رأيه بالقول.. .القـدرات والذكـاء

تفـاخـرنا دائـماً بأننا أذكـياء، ففي احلـقيقة حنـن لسـنا 
كـذلك؛ بل حنـن عـلى األغـلب أغـىب نوع حـي ميكنه امـتالك 

لقد نشـأت احلـضارة التكـنولوجـية ... جـيةحضـارة تكـنولو
 مبعـىن ؛»فور وصـول ذكـائـنا إىل مسـتوى سـمح هلا بالنشـوء

تفوق عـلينا مبجـرد ال أي تكـنولوجـيا ه سـيكون بإمكـانأن
  .متكـنها من التـفكـري بشـكل مسـتقل
هـل جيـب عـلينا وقـف : هـنا نصـل إىل السـؤال األهـم

ت اإللكترونيات والكـمبيوتر والذكـاء التطـوير يف جمـاال
  ة لتجـنب احـتماالت وقوعـنا حتـتيـناعي والروبوتـاالصـط

  
  
  

 V.I.K.Iالكـمبيوتر الفائق الذكـاء : إىل اليمني
 املسـتوحـى من I, Robotكـما ظـهر يف فـيلم  

يف الفيلم، )... سـفلإىل األ(قصـة إلسـحق آسـيموف 
الكـمبيوتـر يقـرر إنشـاء جـيش من الروبوتات 

والذريعـة أنه بذلك حيـمي ... ليقوم حبـكم العـامل
  اإلنسـاناجلـنس البشـري من الفـظائع اليت واصـل
  .ارتـكاا على مـر تارخيـه على ظـهر األرض
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  قد تتبدل مع الزمن أساليب
  احلصول على املعلومات

  لكن القـراءة بكل صورها تبقى
  اخلطـوة األوىل حنـو التغـيري
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الكـثري من توقـعات املخـتصني وتـنبؤام حـول شـكل احلـياة اليت كـان من 
املفتـرض أن نعـيشـها يف زمـننا هـذا مل تـكن صـائبة، وعـدد كـبري منها مل 

حتـول إىل واقع حنـياه بالفعـل، يف حني ما زال البعـض لكـن بعضـها ... يتحـقق
كـيف ...  عـقول نابغـة تريد حتـقيقهفكـار تنتجـها أ ينتظـر اسـتثمارات أواآلخـر

  ... هذه تفـاصيل يوم متوقعسـتصبح حـياتـنا يف خـمسـينيات القـرن احلـايل؟

  العالم عام
2050  
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سـاخن الذي يسـمح بتجـفيف اجلـسم دفـقات من اهلـواء ال
املياه اليت تسـتخدم خـالل الدش ويف املغسـلة، تتم ... بسـرعة

، يف حـني يوجـد يف مقـعد احلـمام Recycleإعـادة تدويرها 
نظـام بأشـعة املايكروويف حيـول الفضـالت البشـرية إىل غـاز؛ 

مهما لينتج هـيدروجـني وأول أكـسيد الكـربون ميكن اسـتخدا
   .كـوقود النتاج الطـاقة الكـهربائية

  

    صباحاً             الساعۀ
املالبس اليت سـنرتديها يف السـنوات املقبلة سـتتجاوز دورها 
  التقليدي اخلـاص بتغطية اجلسـم وتوفري الدفء خالل أيام

  

   صباحاً                الساعۀ
ينطلق يف كـافة غـرف املـرتل صـوت سـاعة املـنبه اليت كـانت 

 مـراحل ـراعي، حبيث تقـد متت برجمـتها يف الليلة السـابقة
 15قبل ذلك بنحو ... لكل أفراد األسـرةالنوم املخـتلفة 

دقيقة، كـانت اللمبات بالبيت قد بدأت يف اإلضـاءة تدرجيـياً، 
 موسـيقى هادئة أثـناء هذه العـمليةلتصل إىل مسـامع النائمني 

يف غـضون ذلك.. . لالسـتيقاظ يف صـباح يوم جـديدـيؤهـم ،
احلـرارة يف يبدأ الكـمبيوتر املركـزي عـمله؛ بضـبط درجـات 

كـل ... أحنـاء املرتل وبتسـخني املـاء الواصـل إىل احلـمامات
هـذا جـاء نتيجة لعـمل مضـٍن مت يف جمـال التكـنولوجـيا اليت 

لى األجـهزة واألدوات عترمي إىل إضـفاء ذكـاء من نوع مـا 
ومي؛ األمر الذي ميكنها من واألنظـمة اليت نسـتخدمها بشـكل ي

ل املعلومات فيما بينها، وذلك ضمن ما بات يعـرف ال وتباداالتص
  .أو التشـغيل اآليل للمرتل" Home Automation"بـ 

  

  
  
  
  
  
  
  

    صباحاً             الساعۀ
فوق مغـسلة احلـمام، هـناك مـرآة تضـم نظـام تلفزيون متعـدد 

 جمـسات قادرة على التعـرف على احلـركات بهاالسـتخدام 
اً ينفذه  كل حـركة أو كـلمة تشـكل أمـرواألصوات؛ حـيث أن

نظـام املـرآة بدقـة؛ بأن يظـهر عـناوين األخـبار أو حـالة 
تعـمل كـذلك كـهاتف " املرآة السـحرية"... الطـقس لذلك اليوم

يسـمح لسـيد املرتل باالتصـال مبكـان عـمله أو لألطـفال 
 الفرد يف الدش، حيصـل... باحلـديث مع زمالئهم يف املدرسـة

  إضـافة، ككـلللجـسم Hydro Massageعلى تدليك مائي 
  يتبع ذلك... إىل أرضـية تقوم بتدليك القدمـني خـالل الوقوف

6:15 

6:30 

رأينا تصـورات كـثرية ملدينة املسـتقبل يف 
عدة وقرأنا عـنها يف روايات اخليال أفـالم 

  ؟كي تصبح واقعاً  الوقتحانالعلمي، لكن هل 

7:00 

الشـتاء الباردة؛ حـيث سـتكون الثـياب 
يتكيف مع " ذكي"مصنوعة من قماش 

درجـة حرارة البيئة احملـيطة بشـكل 
.. ذايت، ويقي من البكـترييا وامليكروبات

  سـالبـمـد الـزويــم تـتــوسـوف ي
  تـقـوم بتـفـقـدات وآالت ـسـجــمب

   باسـتمرار؛معـطيات حـالتك الصـحية
لقلب إىل ضـغط من سـرعة دقات ا

الدم إىل نسـبة السـكر يف الدم، ومن 
مث إبالغ الطبيب يف حـالة وجود 

يتم و، كل ذلك بشكل دوري مشـكلة
  . بصـورة آلية، عـند احلـاجـة
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    صباحاً             الساعۀ
يف املطـبخ، توجـد ثالجـة ذكـية؛ باـا الرئيسي عـبارة عن 

ظـهر عـليها معـلومات حـول ما تشـاشـة كـبرية تعـمل باللمـس و
خـل آلة التربيد هـذه، وحـول تواريخ انتهاء املواد يوجـد بدا

 احلـليب مثـالً  كميةوعـند اقتراب... الغـذائية اليت حتـتويها
من االنتهاء، تظهر أيقونة على الشاشة، بلمسها ترسل الثالجة 
  طـلب الشـراء إىل السـوبرماركت الذي تتعامل معه األسـرة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    صباحاً             الساعۀ
لبيت يقـوم بإيقاف عمل األجـهزة الكمبيوتر املركزي يف ا
تتوجـه ...  حمـرك السـيارةيشـغلالكـهربائية املرتلية و

لركـوب سـيارتك؛ حـيث تظـهر عـلى الشـاشـة أمـامك خـيارات 
مكـان العـمل، البـنك، : بشـأن املواقع اليت قد تتوجـه إليها

تضـغط على ... اضي يف املاملطـار، أو إىل أي موقع سـبق وزرته
اإللكـترونية وتبدأ يف قراءة الصـحيفة " مكان العـمل"خـيار 

، حـيث تـبدأ السـيارة بالتحـرك ذاتيـاً باسـتخدام اليومية
غري معروف لنا اليوم، تكـنولوجـيات خمـتلفة، مـنها ما هو 

؛ كتقنية حتـديد املواقع اجلـغرافية ومـنها ما بات معـروفاً
ام األقمار الصـناعية واإلنترنت الالسـلكي، إضـافة باسـتخد

   لسـيارتك بتبادل املعـلومات مـعإىل جمـسات وآالت تسـمح
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سـيارات أخـرى عـلى طـول الطـريق باجتـاه عـملك، ولتجـنب 
 أمـا إذا كـانت... أي تصـادم أو حـوادث مع مركـبات أخـرى

وجـهتك تقع يف مدينة أخـرى مـثالً، تقوم السـيارة بإيـصالك 
إىل حمـطة القـطـار أو إىل املـطـار؛ حـيث ستجـد املركبة 
مكـاناً يتم توفريه هلـا يف املوقف العمـومي إىل حـني عـودتك 

وبالطـبع، سـيتم اقتطـاع قيمة رسـوم اسـتخدام ... من رحـلتك
  .رة مباشـرةاملوقف من حـساب مالك السـيا

  

    صباحاً             الساعۀ
خـالل غـيابك وأفـراد أسـرتك عـن املرتل، يبـدأ عـمل مكـنسـة 

 وتنطـلق غـسـالة  يف كـافة الغـرف،الكـهـرباء الروبوتـية
املـالبس وفق برنامج العـمل الذي قمت بتحـديده يف اليوم 

 ةصـق الةطأشـرعـلومات خمـزنة يف السـابق، أو وفقاً مل
 مزودة ا كـل قطع الثياب، تتعـلق بدرجـة حرارة ـةإلكتروني

   .املاء ونوعية مسـحوق الغسـيل الالزم
  

    صباحاً               الساعۀ
أمـراً لطـيفاً أداء املهـمات املطـلوبة مـنك يف مكـان عـملك يعـد 

املسـألة يت نـقوم ـا اليوم، ووظـائف المقـارنة مع طـبيعة ال
والذي (ـتلف عـن العـمل الذي ميكـن أن تنفذه من البيت خت

  ). يف املسـتقبل بشـكل كـبريسوف يصـبح شـائعاً
بصورة غـري مسـبوقة؛ حـيث سـتكون بيئة العـمل سـتخـتلف 

هـناك مـراعـاة الحـتياجـات املوظـفني املرتبـطة باألمـور اليت 
... ن فيهاينتظـر أن ينفذوها لصـاحل املؤسـسة اليت يعـملو

جـدراا متحـركة مبعـىن أن املكـاتب نفسـها سـتكون متحـولة؛ 
مبا فيها م أو إدارة ـل قسصصة لكاحة املخاملسيري ميكن نقلها وتغ

إن كانت فردية (يتناسـب مع عـدد العـاملني وطـبيعة وظـائفهم 
أو جـماعية، أو إن كانت تتطـلب اجـتماعات مع أفراد من داخـل 

يف أي موقع، سيكون أمـامك شـاشـة )... أو خـارجـهااملؤسـسـة 
إلجـراء إتصـال مـرئي مع أي شـخص ميكـنك اللجـوء إليها 

 عـالقة عـمل، وباسـتطاعـتك عرب ك بـهيعمل معـك أو تربط
  أو رسـوم بيانيةحلـصول عـلى معـلوماتتلك الشـاشات كـذلك ا

 ،كلة باملؤسـسة كو املشـاريع اخلـاص أ املاليةالعـملياتبمرتبطة 
املرتبطـة بكمبيوتر ات الشـاشـ ..لقسـم الذي تعمل فيهأو با

  .ة الفورية، مـثالًخدمات أخرى كالترمجتوفر املؤسسة املركزي 
  

7:30 

الذي بدوره يقوم بتزويد 
ل بكـمية احلـليب املرت

... املطـلوبة يف اليوم التايل
شـاشـة الثالجة تعمل كذلك 
كتلفزيون وأداة لعرض حالة 
املرور يف الشوارع واألزمات 

املؤدية ية على الطرق املرور
  . إىل العمل أو املدرسة

  

8:00 

9:00 

10:00 
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                   الساعۀ
تبدأ االسـتراحـة املخـصصة لوجـبة الغـداء، وتـتوجـه إىل 
غـرفة الطـعـام، حـيث ختـلو القاعة مـن أي موظـفني أو 
موزعـني؛ فالعـملية برمـتها آلية؛ حـيث تقـف أمـام شـاشة 
تعـمل باللمس، تقوم بإدخـال بطـاقة العـمل الشـخصية 

 تفعل اآلن ببطـاقة البنك عـندما تريـد كـما(اخلـاصة بك 
، فتظـهر لك )سـحب مبلغ نقدي من جـهاز الصـراف اآليل

  الفتحـةربز من ختـتار مـا تريد، فتقـائـمة الوجـبات املـتوفرة،
   

                   الساعۀ
مع انـتهاء يوم العـمل، وخـالل ركـوبك السـيارة 
آلية احلـركة أو القطـار، تقوم بفتح موقع 
املدرسـة اليت يتعـلم ا أبناؤك، حـيث تسـمح لك 

 كـلمة سـر أو وسـيلةصـفحة خـاصة، عـرب 
تعـرف أخرى، مبتابعة مسـتواهـم التعـليمي 
والدرجـات اليت حـصلوا عليها يف امتحـانات اليوم 

  .ومالحظـات املعـلمني على أداء كل منهم
  

من الطـبيب معـلومة يف الوقت نفسـه، تصـلك 
بأن البيانات اليت وصـلته من اـسات تفـيد 

اليومية تشـري إىل ضـرورة اسـتخدامك دواء 
تحـضري هـذا الدواء ات لترتيبال، وأنه قام بمعـني

مع صـيدلية قريبة من مـرتلك، حبيث يكـون 
الطبيب ... مـتوافقاً مع جـسمك وجـيناتك

  .خيـربك بأن عـلبة الدواء سـتصلك مسـاء اليوم
   

أسـفل الشـاشـة صـينية حتـمل األطـعمة اليت اخـترا، 
إضـافة إىل املشـروب الذي طـلبته، لتذهب بعـد ذلك 

  . وجتـلس مع زمالئك لتـناول الوجـبة من دون عـناء
  

ـقوم بإخـراج بعد ذلك، وقـبل انتهاء االسـتراحـة، ت
شـاشة مرنة حتـتفظ ـا يف جـيب سـترتك، وتقوم 

ألمن يف املـرتل؛ حـيث ميكـنك التأكـد باالتصـال جبـهاز ا
أن عـملية تنـظـيف البيت وغـسيل املالبس وغـريها مـن 

وإن ... كالت تقـنيةمتـت بصـورة جـيدة وبال وقوع أي مشـ
زوجـتك / اقتضـت احلـاجة تقوم باالتصـال بزوجـك 

  .األمور عـلى مـا يراملالطـمئنان والسـؤال إن كـانت 
   

                   الساعۀ
بعـد تناول وجـبة العـشاء مع أفراد األسـرة، تتوجـهون جـميعاً 

بثاً مـباشـراً هلـبوط أول إىل غـرفة اجلـلوس لتشـاهـدوا معـاً 
العـملية ...ـاقم من رواد الفضـاء عـلى سـطح كوكـب املـريخط

تشـبه شـيئاً مـثل تلفزيون الواقـع، حـيث يقوم الرواد بشـرح 
كـل مـا يصـادفونه للمشـاهـدين ويقومـون بتوضـيح ما 

اخـتيار موقع لبناء أول  تنفيذه، مبا يف ذلك مسـيتوجـب عـليه
  .مسـتوطـنة هـناك

   

14:00 

17:00 

20:00 
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                   الساعۀ
 إىل  أفراد األسـرةتوجـهيل ناء مشـاهـدة التلفزيون وقـبأثـ

يبدأ روبوت املسـاعدة املـرتلية يف غـسل األطـباق غـرف النوم، 
واملواد الالزمة كي اخلـضروات ـهيز وتنـظيف املطـبخ وجت

  .تتمكن سـيدة املـرتل من حتـضـري الوجـبات يف اليوم التايل
 بالصـورة اليت تقـدمها أفالم اخلـيال العـلمي وجـود الروبوتات

حبـث  طـال احلـديث عـنه، واألمـر ال يزال حمـل شـأن
ورغـم التطـور اهلـائل يف جمـال اإللكـترونيات  ... ودراسـة

ن األمـر يبدو بعـيداً الذكـاء االصـطـناعـي، فإوالكـمبيوتر و
حـىت اآلن؛ إال أن أحـداً مل يتنبأ بشكل قاطـع باملسـافة 

اآلليني ) أو النسـاء(جـال الزمـنية اليت تفصـلنا عـن رؤية الر
 قد يتم يف أي عظـيماًيف بيوتنا وشـوارع مـدننا، إذ أن إجنـازاً 

وقـت، مـا سـوف يقـربنا بصـورة كـبرية جـداً من تصـنيع 
روبوتات قادرة على التفكـري واحلـركة حبـرية وعلى 

  .مسـاعـدتنا بشـكل فعـال يف حـياتنا اليومية
  

حـويل هـذا األمـر إىل واقع؟ هل تكـفي أربعة عـقود لت
  .إن غـداً لناظـره قريب... فلننتظـر

أمـا التوقعـات اخلـاصة 
بغـزو الفضـاء، فـرغم حتـقق 
الكـثري مـنها، مل يتحـول 

اعد  القو:واقعأهـمها إىل 
 ،عـلى القـمر واملـريخ

واالنطالق حنو جنـوم كواكب 
يف جمـموعات جنمية أخرى، 
كلها تنبؤات ال تزال يف كتب 

  .اخلـيال العـلمي ويف األفالم

  مسـتقبل املـاضي
 العـلماء أن تتحـقق أمـور يف املـاضي، توقـع كـتاب اخلـيال العـلمي وبعض  

ذلك املسـتقبل هـو ... كـثرية فيما كـان يشـكل املسـتقبل بالنسـبة إليهم
ومـن التوقـعات اليت كانت تبدو ... احلـاضر الذي حنـياه حنـن اليوم

أن يتغـري أسـلوب حتـركنا من السـيارة إىل آلة وسـطية هـو بديهية هلـم 
ورغم ... لك الطـريان عـند احلـاجةتتحـرك على الطـرق وميكـنها كذ

   .الكـثري من احملـاوالت، ال يزال هـذا األمـر حـلماً ينتـظر التحـقيق
  

ا ـتوقع ظـهور م
يسـمى مبجـرمي 

 حتول مبيوترالك
ع ـإىل واقاليـوم 

يتسبب مبشكالت 
لشركات كثرية 

  .حكوماتووأفراد 
  

21:00 
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" دراكـوال"، مث رواية 1818ملاري شـيلي عام " فرانكنشـتاين"مـنذ نشـر رواية 
، واحلـكايات املتناقلة بشـأن األموات األحـياء يف 1897ر عـام لربام سـتوكـ

وقد سـاهـمت أفـالم السـينما يف ترويج هـذه ... تزايد وتـنام مسـتمرين
لكـن احلـقيقة أن تلك األسـاطـري أقدم من شيلي ... الشـخصيات بشـكل كـبري

  .مبـئات السـنني... وسـتوكـر بكـثري

 أسـطورة األموات األحياء 
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بيال لوغـوسي يف أحـد ) اهلنغاري األصل(املمثل األمريكي 
القصص )... 1931" (دراكـوال"مشـاهـد الفيلم الشـهري 

اخلاصة جبـثث متشـي ليالً لترعب الناس يف أماكن 
  .خمـتلفة من بريطانيا تعـود للقرن الثاين عشـر
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، وقد نقلها 1870لكـن القصـة األكـثر شـهرة تـعـود إىل العـام 
صـحـفي أمريكي مل تتأكـد هـويته؛ يشـري البعـض إىل أنه قد 

القصـة تتحـدث عن صـاحبها الذي ... يكون ويليام سانت جون
رى هـنغاريا، أفاق من كـتب أنه، وخـالل إقامته يف إحـدى ق

نومه قرابة السـاعة الثانية بعد منتصف الليل وقد جـثم عـلى 
صـدره كـائن بارد ثقيل منعه من احلـركة، فما كـان مـنه إال 
الصـراخ والصـياح وطـلب النجـدة، فسـمعه بعـض رجـال 

صـاحب املـرتل حذر الصحفي من ... القرية وهـرعوا لغـرفته
أو مـا يعـرف بفعـل مصاص دماء أن مـا حـدث كـان 

وأنه جيـب اآلن مالحـقة هـذا الوحـش " Vampire"بـ
راوي احلـكاية خيـربنا أنه توجـه بصـحبة بعض ... وقتله

صـيادي مصـاصي الدماء إىل مقـربة؛ حـيث مت اسـتخراج 
تابوتني من حتـت األرض ومت فتحـهما، ليتم بعد ذلك مت 

" الصـيادون"تني، قبل أن يقوم  اجلـث يف قليب خـشيبغـرس وتد
  .بفصل رأسي القتيلني عن جـسديهما

  

تـفاصيل القصص اليت نعـرفها يف وقتنا احلـاضر تظـهر بشـكل 
 ضـرورة طـعن أي؛ ه عما حـدث يف هـنغـارياجـلي فيما ذكـرنا

هـو ، يف قلبه بوتـد من اخلـشب وقطع رأسـه" مصـاص الدمـاء"
ونـصف من الزمـان، وال يزال ر قبل حنـو قرن أمر ظـه

مصـاحـباً ملعـظم الروايات واألفـالم اليت نشـاهـدها حـىت 
  .يومـنا هـذا

م، تبطة بأشـخاص يعـودون إىل احلـياة بعـد مواملرالروايات 
ذه الروايات هبعـض  ؛أو بعد مرورهم مبا ميكـن تشـبيهه باملوت

 واليت ، أتباعهيؤمن به ـيح وفق مـا ديين؛ كـقصة املسـهأسـاس
تؤكـد عودته إىل احلـياة بعد موته بثالثة أيام، أو قصـة 

 "نوالسـبعة النائم"كما يؤمن ا املسـلمون، أو (أصـحاب الكـهف 
ثالمثئة و مئتني ما بني" ناموا"الذين ) ى املسـيحينيكما هي لد

اليت  القصصإال أن .. .عام قبل أن يستيقظوا من سـبام
تتعلق باألحياء األموات تعـود يف جـذورها إىل آالف السـنني؛ 
إذ أن هـناك أحـاديث مماثـلة ذكـرت يف كـتابات العـربانيني 

  .والرومان واإلغـريق وغـريهم
  

اجلـثة غري "يت باتت معـروفة لنا اليوم واليت متثل الصـورة ال
، هـذه الصـورة تعـود يف "املتحللة اليت تتجول سرياً على األقدام

أصـلها إىل القرن الثاين عـشر، وحتـديداً إىل باكـنغهامشاير 
وويلز واسـكتلندا؛ حـيث تروي قصـة لفارس إجنـليزي تعـود 

ويلز كان يعود كـل ليلة  من ميـتاً أن سـاحـراً 1149لعـام 
وكان األشـخاص ... وينادي باالسـم على عدد من جـريانه

 وميوتون يف غضـون ثالثة الذين مت ذكر أسـمائهم ميرضـون
 تتحـدث عن فـتاة من 1738تعـود لعـام قصـة أخـرى ... أيام

صـربيا اسـمها سـتانوسـكا، خـلدت إىل النوم بكـامل صـحـتها، 
صـف الليل وهـي ترجتـف وتصـرخ بأعـلى لتسـتيقظ يف مـنت

 كان قد تويف ،رجـالًأن هو  وقد قالت إن مـا حـدث... صـوا
أصـابت ...  حـاول خـنقها أثـناء نـومـها،قـبل أكـثر من شـهرين

ح، ـالفـتاة عـلى إثر ذلك حـالة مـرضـية مل حتـدد بشـكل واض
  .لتمـوت قـبل أن تكـمل ثـالث ليالت تلت احلـادث

  
  

           عـلى مـر العـقود املاضية، مل 
على اإلطـالق إنـتاج أفـالم         يتوقف 

         السينما اليت تروي قصص الفظـائع 
 اليت يشـهدها العـامل بسـبب انتشـار وباء 

  ).زوميب(حيـول البشـر إىل أحـياء أمـوات 
حرب الزوميب " آخـر هـذه األفـالم هـو 

من ) World War Z) 2013" العاملية  
  .د بت وبطولة براإخراج مارك فورستر    



                                                                                                                                                
Page 32 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  أسـطورة األمـوات األحـیاء       
 
 
 

  
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

مصاص (الشـخص  يرون نفس ،ما حـصل مع آخـرينرار بتكـ
، "هـجوم" بعـد تعـرضه لـمعـظم من تويف.. .)الدماء أو الزوميب

ويف دراسـات أخرى، وجـد ... قضى إلصـابته مبرض معـٍد
 يف افريقيا الباحـثون أنه ويف بعض اـتمعات البدائية

الشـخص الذي كان ؤمن فيها هـناك حـاالت ي، وأسـتراليا
... من قبل مهاجـمه لعـنة حـلت عـليهأنه ب" للهجوم"ضـحية 

ض وبشـكل قوي، ميروبسبب إميانه القوي مبعتقداته الدينية، 
وهـذا األمر ينطـبق كـذلك على ... فيموت خـالل ثالثة أيام

ل أفرادها قرى وجمـتمعات صـغرية ال تزال تسـري يف عقو
اثلة يف خـرافات األموات األحـياء، فقد مت تسـجيل حـاالت مم

شـرق آسيا وحـىت يف ويف مناطق جبنوب مقدونيا ألبانيا و
أو (ويف هـذه احلـالة، فإن مصاص دماء .. .الواليات املتحـدة

ي  واحلقيقة هـ..إىل املوتقد يؤدي بالفعل ) كوابيس يظهر فيها
 بكل ما متثله ؛هلير من املـوت واحلـالة اليت تـلبشـوف اـخأن 

ي الفردي إىل الالشيء، سم وانتهاء الكيان البشرمن حتـلل للجـ
  . اليت حتدثنا عنها"وشالوحـ"لق أوهام هم يف خـكل هذا أسـ

 

مبا   له عـالقةري ما حـدث يف القصص املذكـورة سـابقاًسـتف
 الكـوابيس  بنيـمعحـالة جتنوم؛ وهـو  خـالل البعضـناعـانيه ي

اسـم  العـلماء طلق عليهما ي زعـجـة وبنيأو األحـالم امل
Sleep Paralysis)  بالعـربية له أسـماء خمـتلفة منها

عدم القدرة أعـراضـه ، ومن )أبو لبيد، وشـلل النوماجلـاثوم، و
على و... خـجني عن املـكسثناء النوم ونقص األأعلي التنفس 

 هذا هـو مـا حـدث للفتاة الصـربية وللصحفي األغـلب،
اإلحيـاء الذي يلعب ينا كـذلك أال نغـفل عـامل عـل... األمريكي

قادة  معـتقداتاألفراد بسبب تصورات دوراً يف التأثري عـلى 
عها  يدفاملتزايدةبالغة امللقبيلة، مث هـناك اـتمع أو زعماء ا

ـتمعات يف املـاضي، وإذا  منه اتاخلـوف من اـهول الذي عان
 أن تناقل القصص من جـيل إىل آخرىل كـل ذلك إأضـفنا 

نشـوء التصـور ، ميكننا الوصـول إىل سبب اهـولـيضخـمها ويه
  . يف القصص املذكورة وغـريهاالذي حـصلنا عـليه

املهاجـم ملاذا يرى ضحـايا القصص املذكورة : السـؤال هـولكن 
يث وجـد أن الطب احلـد؟ تويف قبل فترة ما  حمددشـخصك

يقوم بتشـكيل الكيان رهـيب، كابوس الدماغ، وحتت تأثري 
؛ ويف األماكن ـيةالضحتعرفه خيف يف احللم بصفته شـخصاً امل

  طبيعياً أناليت تنتشر فيها قصص مصاصي الدماء، سيكون
، يف حـني أن  مبصاص دماءسيتمثللذي مت تشكيله الكيان ا
 يف قرية صغـرية يعرف فيها اجلـميع بعضهم  خمـتلفالوضـع

يكون  ؛ يف هـذه احلـالة، ويعرفون من تويف منهم مؤخـراًبعضاً
 هـو املرشـح األول ليتشـكل يف آخـر من ودع احلـياة يف القرية

دماغ من يعـاين مما ذكرناه؛ وهـنا يكون الناتج هـو تـصور 
حبـاث األخـرية األ.. .يعـذب األحياءزوميب خـرج من قربه ل

دت كـذلك أن حـالة اخلـوف والقلق اليت أك                        
أنباء احلـادث األول سـود بعـد انتشـار ت                           

ؤدي إىل التسـبب ـوع، تـهـذا النن ـم                              
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أو (قصـص األحـياء األموات 
باتت جـزءاً من ) الزوميب

عـامل الترفـيه بكل صـوره؛ من 
ية، إىل ـمائـنـاألفـالم السـي
ية، إىل ـلفزيونتـاملسـلسـالت ال

.. .ص املصـورةـالروايات والقص
واملبيعات لكـل تلك املنتجـات يف 
منـو متصاعد، إذ يشـكل هـذا 

خل النوع من األعـمال مصدر د
  .مضـمون يف معظم احلـاالت
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SAMSUNG                       Galaxy Gear 

ة احملـمولة تعـود إلينا ركة األوىل يف عـامل إلكـترونيات األجـهزالشـ
 رغم أا حـافظت على قياس شاشةو... مبنتجـني طـال انتظـارهـما
فقد ، وكثافته الرقمية)  إنشiPad Air )9.7كمبيوترها اللوحي الرئيسي 

 بصورة جـعلته أكـثر أناقة وأخـف وزناً هبإعـادة تصـميم شـكلأبل قامت 
األكثر سـرعة  A7، وزودته مبعاجل غراماً 478ز اآلن حـيث أنه ال يتجاو
على اجلـانب اآلخر، قامت الشـركة ... 1GBبلغ وبذاكرة داخلية ت

ش، ـ إن7.9 بشـاشته اليت تبلغ iPad Mini 2بإصـدار جـهازها األصـغر 
، يف حني كثافتها الرقمية لإلصدار األكربمماثلة يف وقد زودته بشاشة 

  .جـعلته مطابقاً لآليباد إير بكل مواصفاته األخرى
  

 يبلغ اجلـهازقياس شـاشـة هـذا ...عـديد من املواصـفات املتفوقة يتميز بالLGمبيوتر لوحـي جـديد من شـركة كـ
 ومعـاجل رباعي النواة Android 4.2.2نظـام التشـغيل  يعمل ب، وهوةبكسل لكل بوص 273 تبلغ إنش بكـثافة 8.3

ة هـا ببطـاقـ ميكن زيـادتـ16GBالذاكرة الداخلية تأيت بـ ... 2GBتـبلغ  وذاكـرة عشـوائية 1.7GHzبسـرعة 
 ميغابكسـيل، يف حـني أن 5الكامريا اخلـلـفـية تأتـي بكـثـافـة رقـمـية تبلغ ... 64GBال تتجـاوز  microSDذاكـرة 

بالطـبع اجلـهاز يوفر معـظـم تكـنولوجـيات االتصـال واملعـلومات مـثل ...  ميغابكسـيل1.3كـثافـة األمـامـية هـي 
  .GPS ية و حتـديد املواقع اجلـغرافWiFiاإلنترنت الالسـلكي 

  

PROSPECTS 
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LG G Pad 8.3 

iPad Air & iPad Mini 2 

 ، لكـنها اآلن تقوم بإصـدار هـواتف ذكية مبواصـفات جـيدةيف السـابقصـينية مل تكن معـروفة شركة 
إىل اليمني، ... ـد كـبري هواتف سـامسـونج إىل حاثل، رغم أن تصـميمها ميوأسعار منافسـة جـداً

رباعي  ومعاجل 4.2.1نظـام آندرويد ويعمل باالعـتماد على  ، إنش5.7تبلغ شاشـته ، THL W9هـاتف 
 كامريا اهلاتف اخللفيةالكثافة الرقمية ل.. .1GBوذاكرة عشوائية تبلغ  1.5GHzبسرعة النواة 

يعمل ، و إنش5تبلغ شاشـته ، THL W8Sإىل اليسار، ...  ميغابكسيل8ة مامي ميغابكسـيل واأل13تبلغ 
كامريا اهلاتف الكثافة الرقمية ل... 2GBيف حني تبلغ ذاكـرته العـشوائية بنظام التشـغيل ذاته، 

  . ميغابكسيل5ة مامي ميغابكسـيل واأل13 تبلغ اخللفية

ر آخـ... ركة الكـورية اجلـنوبية تواصـل طـرح إبداعاا التكـنولوجـية يف أسـواق العـاملالشـ
 إنش 5.7حـيث تبلغ شاشـته  بإصـداره الثالث؛ Galaxy Noteمنتجاا هـو اهلاتف الذكي 

رباعي  ومعاجل 4.3نظـام آندرويد ويعمل باالعـتماد على  ،بكسل لكل بوصة 386بكثافة تصل إىل 
 كامريا اهلاتف اخللفيةالكثافة الرقمية ل.. .3GBوذاكرة عشوائية تبلغ  GHz2.3بسرعة النواة 
 Stylusوجيب أال ننسى أن هذا اهلاتف يأيت مع ...  ميغابكسيل2ة مامي ميغابكسـيل واأل13تبلغ 

ت الشـركة سـاعة ـإىل جانب ذلك، طرح... أو قلم إلكتروين مييزه عن غريه من األجهزة
Galaxy Gearمن دون إخراجه من  الذكية اليت تسمح لك بقراءة كل ما يصل إىل هاتفك 

  ). ميغابكسيل1.9(بكامريا ي مزودة  عربها، وه الرد على مكاملاتك اهلاتفية مباشرةبك، وميكنكيج
  

THL W9     -       THL W8S 

Galaxy Note III   



                                                                                                                                                
Page 34 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  قصـة قـصـیرة       
 
 
 

  
 
 
 

 السـؤال األخـري
        إسـحاق آسـيموف

إياد أبو عوض: ترمجة  

السؤال األخري مت طرحه للمرة األوىل، على سبيل الدعابة، يف 
، يف حلظة كانت فيها 2061احلادي والعشرين من مايو 

السؤال جاء نتيجة .. اإلنسانية قد بدأت أخرياً يف رؤية النور
 دوالرات بعد جلسة لتناول املشروب، وهكذا رهان مت على مخسة

 :سار األمر
 

أليكساندر أديل وبريترام لوبوف كانا مساعدين خملصني يعمالن 
ومها كانا يعرفان، كما كان  .. Multivacعلى نظام ملتيفاك 

 ما الذي كان موجوداً خلف الوجه البارد ---أي إنسان يعرف، 
وجه ..  وطقطقاتوالعمالق للحاسوب الذي صدرت عنه ومضات

كان لديهما على األقل فكرة .. طوله كيلومترات وكيلومترات
مبهمة بعض الشيء حول املخطط العام للمراحل والدوائر يف 
هذا الكمبيوتر، واليت جتاوزت منذ فترة احلد األقصى الذي 

 .ميكن لعقل بشري واحد أن حيفظ عملها بصورة كاملة
 

كان جيب أن .. رة ذاتيةملتيفاك كان يقوم بتنظيم عمله بصو
يكون األمر كذلك، ألنه ال يوجد أي كائن بشري قادر على 

وهكذا، كان .. ضبطه وتصحيح عمله بالسرعة والشكل املطلوبني
أديل ولوبوف يسهران على متابعة العمالق احلاسويب بطريقة 

  ن من املمكنبسيطة وسطحية، ويف الوقت ذاته بطريقة مل يك
كانا يدخالن املعلومات، ... خر بشكل أفضلأن يؤديها أي إنسان آ

يهيئان األسئلة وفق حاجة احلاسوب، وكانا يقومان بترمجة 
من دون شك، جزء كبري من اد ... اإلجابات اليت كان يقدمها

  .الذي حصل عليه ملتيفاك كان بفضلهما وفضل زمالئهما
 

لعقود، ملتيفاك ساعد، إن صح القول، يف تصميم املركبات 
ائية وعلى حساب املسارات اليت مسحت للبشر بالوصول الفض

إال أن املصادر احملدودة على ... إىل القمر واملريخ والزهرة
األرض مل تكن تسمح للمركبات خبوض الرحلة اخلاصة 

الكثري جداً من ... بالوصول إىل ما هو أبعد من تلك األجرام
  تستهلكواألرض كانت .. الطاقة كان مطلوباً للرحالت الطويلة
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ال أن تلك احتياطياا من الكربون واليورانيوم بشكل متصاعد، إ
 .االحتياطيات حبد ذاا كانت حمدودة

 

ببطء، رغم ذلك، تعلّم ملتيفاك ما يكفيه لإلجابة بصورة 
، حتول ما 2061 مايو 14أساسية عن األسئلة األكثر عمقاً، ويف 

 .كان جمرد نظرية إىل حقيقة مادية
 

اآلن ميكن ختزين طاقة الشمس، حتويلها واستعماهلا مباشرة، 
أصبح ممكناً لألرض برمتها إطفاء .. كواكبعلى مستوى ال

األنوار اليت يتم تغذيتها بالكربون ومفاعالته النووية، وفتح 
القاطع الذي يوصل كل شيء مبحطة صغرية، قطرها كيلومتر 
ونصف، يف مدار حول األرض على مسافة تعادل نصف تلك اليت 

على األرض، كل شيء يعمل اآلن بفضل ... تفصلنا عن القمر
 .شعة اخلفية للطاقة الشمسيةاأل

 

سبعة أيام مل تكن كافية للتعتيم على عظمة احلدث، إال أن 
أديل ولوبوف متكنا أخرياً من الفرار من الوظائف العامة 
وااللتجاء إىل السالم واهلدوء حيث ال ميكن ألحد العثور 
عليهما، يف الصاالت التحت أرضية املهجورة اليت ميكن فيها رؤية 

  .العظيم اخلاص مبلتيفاك" اجلسد "أجزاء من
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أحضرا معهما زجاجة، ومههما الوحيد، يف هذه اللحظة، هو 
  .االسترخاء بصحبة بعضهما وبصحبة الزجاجة

 

كانت .. قال آديل» إنه أمر يصعب تصديقه ، إن فكرت جيداً«
ده كأس بادية على وجهه عالمات التعب، وكان حيرك يف ي

زجاجية ويراقب ) أو قصبة(املشروب باستخدام مصاصة 
كل الطاقة اليت ميكن أن نتمىن «... مكعبات الثلج أثناء حتركها

طاقة كافية، إذا قررنا إهدارها، .. استخدامها، جمانية بالكامل
لتحويل األرض إىل قطرة من احلديد السائل امللوث، حىت من 

كل الطاقة اليت .. لكليدون احلاجة إىل خرق االحتياطي ا
ميكننا استخدامها، باختصار، إىل األبد، إىل األبد مث إىل 

 .»األبد
 

كان أسلوبه عندما .. حرك لوبوف رأسه إىل اليمني وإىل اليسار
يريد إظهار اعتراضه، وقد أراد االعتراض اآلن، جزئياً ألنه 

 .قال» ليس إىل األبد،«.. كان عليه محل الثلج والكؤوس
 .»حىت تنتهي الشمس، يا بريت.. تقريباً إىل األبدنعم، «
 .»هذا ليس إىل األبد«
... رمبا، عشرة مليارات... مليارات ومليارات السنني.. حسناً إذاً«

 »هل هذا يرضيك؟
مرر لوبوف أصابعه خالل شعره الرقيق كما لو كان يطمئن 

 .نفسه إىل أن بعض الشعر ال يزال موجوداً، ورشف من كأسه
 .»مليارات سنة ليست إىل األبدعشرة «
 »حسناً، هي ستستمر خالل حياتنا، صحيح؟«
 .»وكذلك الفحم واليورانيوم«
حسناً، لكن ميكننا اآلن وصل كل مركبة باحملطة الشمسية، «

وميكنها الذهاب إىل بلوتو والعودة منه مليون مرة من دون القلق 
حم ال ميكنك فعل ذلك باالعتماد على الف.. بشأن الوقود

 .»اسأل ملتيفاك، إن كنت ال تصدقين.. واليورانيوم
 .»أنا أعرف ذلك.. لست حباجة إىل سؤال ملتيفاك«
قال » إذاً توقف عن االستخفاف مبا فعله ملتيفاك من أجلنا«

 .»لقد فعل شيئاً جيداً«آديل حبرقة،  
من يقول إنه مل يفعل؟ ما أقوله هو أن الشمس لن تدوم إىل «

حنن بأمان لعشرة مليارات سنة، لكن .. ما قلتههذا كل .. األبد
: وجه لوبوف إصبعه املرتعش حنو زميله قائالً» ماذا بعد ذلك؟

 .»وال تقل إننا سننتقل الستخدام مشس أخرى«
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أوصل آديل كأسه إىل .. سادت حالة من الصمت لبعض الوقت
شفتيه بني حني وآخر، يف حني كانت عينا لوبوف تغلقان 

 .كان كل منهما حيصل على قسط من الراحة.. ببطء
أنت تفكر يف االنتقال الستخدام «.. مث فتح لوبوف عينيه فجأة

 » مشسنا، صحيح؟مشس أخرى عندما ينتهي عمر
 .»لست أفكر يف شيء«
 

أنت .. أنت ضعيف يف املنطق، هذه مشكلتك... بالطبع أنت تفكر«
مثل الرجل يف تلك القصة، الذي وجد نفسه حتت أمطار غزيرة 
مفاجئة، فركض باجتاه بستان من األشجار ووقف حتت 

، ألنه اعتقد أنه عندما تبتل !مل يقلق، أتفهم... إحداها
أ ماء األمطار يف اختراق أوراقها والوصول إليه، الشجرة ويبد

 .»فإنه سينتقل إىل شجرة أخرى
عندما تنتهي الشمس، ستكون .. ال تصرخ«. قال آديل» فهمت،«

 .»كل النجوم قد انتهت كذلك
 

لكل شيء كانت «.. متتم لوبوف»  بالتأكيد ستكون قد انتهت،«
ر عما كان هناك بداية يف االنفجار الكوين األصلي، بغض النظ

ذلك االنفجار، وسوف يكون لكل شيء اية عندما يصل عمر 
.. بعضها ينتهي عمره بشكل أسرع من غريه.. النجوم إىل آخره

الشمس، .. النجوم العمالقة ال تبقى أكثر من مئة مليون عام
لنفترض، ستستمر عشرة مليارات عام، والنجوم القزمة رمبا 

لكن دع . ر على االستمرارستبقى مئيت مليار عام، حسبما تقد
جيب أن * اإلنتروبيا.. تريليون عام مير وسيكون شيء مظلم

 .»تزداد حىت الوصول إىل حدها األقصى، هذا كل ما يف األمر
 

قال آديل مدافعاً »  أعرف كل ما جيب معرفته عن اإلنتروبيا،«
 .عن كرامته

 .»طبعاً أنت تعرف«
 .»ما أعرفه يعادل ما تعرفه أنت«
 .»أنت تعرف أن كل شيء سينتهي يف يوم ماإذاً «
 »من قال إنه لن ينتهي؟«
قلت إن لدينا كل الطاقة اليت سوف .. أنت قلت ذلك، يا مسكني«

  .»'إىل األبد'أنت قلت . حنتاجها، إىل األبد
رمبا سنتمكن من إعادة «.. الدور اآلن أصبح دور آديل ليعترض

 .قال» بناء األشياء يف يوم ما،
  .»نفعلأبداً لن «
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 .»مل ال؟ يف يوم ما«
 .»أبداً لن نفعل«
 .»ل ملتيفاكاسأ«
أراهنك خبمسة دوالرات على .. أحتداك.. أنت اسأل ملتيفاك«

 .»أنه من غري املمكن فعل ما قلت
 

آديل كان مثالً مبا يكفي لدفعه إىل حماولة ذلك، ورزين مبا 
يكفي لصياغة الرموز والعمليات املطلوبة على صورة سؤال 

هل : ميكن، إن كان مكتوباً بلغة بشرية، ترمجته إىل التايل
سيكون بإمكان اجلنس البشري من دون إنفاق كامل الطاقة 
املتوفرة له من إعادة الشمس إىل شباا التام حىت بعد موا 

 بسبب الشيخوخة؟
كيف ميكن وبشكل : أو رمبا ميكن صياغة السؤال بالشكل التايل

 كبري جداً خفض احلد األقصى من كم اإلنتروبيا يف الكون؟
 

ومض األضواء توقف، ..  وبقي صامتاًملتيفاك مل يتجاوب
 .وأصوات الطقطقة انتهت

مث، ويف الوقت الذي شعر فيه التقنيان أما لن يتمكنا من 
حبس أنفاسهما أكثر من ذلك، كان هناك ظهور مفاجئ حلياة 

كلمات .. الطابعة املربقة امللحقة بذاك اجلزء من ملتيفاك
 :معدودة كانت مطبوعة

  .قديم إجابة ذات معنىمعلومات غير كافية لت
  

 .وغادرا على عجل.. مهس لوبوف» ال رهان إذاً،«
حبلول الصباح التايل، االثنان، وقد شعرا بصداع وجفاف فم، 

 .كانا قد نسيا احلدث بكامله
  

جريود، جريودين، وجريوديت األوىل والثانية راقبوا على اإلطار 
ور يف الفضاء تغري املشهد النجمي مع إكمال املر) الشاشة(املصور 

بشكل موحد، االنتشار املنتظم للنجوم .. يف فترة زوال زمنية
أفسح اال ليتحول املشهد إىل هيمنة قرص مضيء ساطع 

 .واحد، حبجم كرة رخامية صغرية، يف مركز الشاشة
 

وقام بتشبيك يديه .. قال جريود بثقة» ،23- هذا هو إكس«
 .ابعهالنحيفتني خلف ظهره حىت ظهر بياض مفاصل أص

األختان جريوديت، وألول مرة يف حياما، عاشتا جتربة املرور 
السريع يف الفضاء وكانتا واعيتني للشعور املؤقت اخلاص 

  تما وبدأتا يف مالحقةقامتا بإخفاء قهقه.. مبغادرة اجلسد
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وبدأتا يف مالحقة بعضهما البعض على حنو جامح حول أمهما 
 – 23- لقد وصلنا إكس– 23-لقد وصلنا إكس«ومها تصرخان، 

 .»--لقد وصلنا 
هل أنت متأكد يا «.. قالت جريودين حبدة» .ء، يا بناتهدو«

 »جريود؟
سأل جريود، وهو ينظر إىل أعلى » كيف ميكن أال أكون متأكداً؟«

كان مير بطول الغرفة، .. باجتاه النتوء املعدين أسفل السقف
 .كان بطول املركبة الفضائية.. ليختفي يف اجلدار باالجتاهني

عن القضيب املعدين السميك؛ جريود كان يعرف القليل جداً 
باستثناء أن امسه كان مايكروفاك، وأنه من املمكن توجيه 
أسئلة إليه إن اقتضت احلاجة؛ وأنه حىت مل يتم توجيه سؤال 
إليه، فإنه سيستمر يف مهمته املتعلقة بقيادة املركبة إىل وجهة 
مت حتديدها مسبقاً؛ واملتعلقة بالتزود بالطاقة من احملطات 

ة يف ارة، واملتعلقة بتنفيذ املعادالت اخلاصة بالقفزات الفرعي
 .الفضائية

كل ما كان مطلوباً من جريود وأسرته هو االنتظار واحلياة يف 
أحدهم أخرب جريود ذات مرة .. مقر املعيشة املريح يف املركبة

مها اختصار ' مايكروفاك'يف اية اسم ) AC" (أك"أن حريف 
 اإلجنليزية القدمية، إال أنه كان على يف' كمبيوتر آيل'لكلميت 

 .وشك نسيان حىت هذا األمر
ال «.. اغرورقت عينا جريودين بالدموع وهي تنظر إىل الشاشة

أستطيع التحكم بأحاسيسي، مشاعري غريبة وأنا أرى أننا نغادر 
 .»األرض

ليس لدينا شيء «.. سأل بإصرار جريود» ملاذا، حبق السماء؟«
لن تكوين .. 23- كل شيء يف إكسسيكون لدينا.. هناك

وحيدة، فأنت لن تكوين مستكشفة هناك؛ إذ يوجد أكثر من 
يا إهلي، أحفاد أحفادنا .. مليون شخص على الكوكب اآلن

 سيصبح 23-سيتمكنون من البحث عن عوامل جديدة ألن إكس
صدقيين، إنه ملن «: مث، بعد انقطاع للتفكري، قال.. »مكتظاً

 متكنت من حل مشكلة السفر الفضائي حظنا أن الكمبيوترات
بني النجوم، بالنظر إىل السرعة اليت ينمو فيها اجلنس 

  .»البشري
 .أجابت جريودين ببؤس» أعرف، أعرف«

املايكروفاك املوجود لدينا «: جريوديت األوىل قالت على الفور
  .»هو أفضل مايكروفاك يف العامل
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 .قال جريود وهو يقوم بتشعيث شعرها» وأنا أعتقد ذلك أيضاً،«

 
اص بك، وجريود كان شعوراً جيداً أن يكون لديك مايكروفاك خ

يف .. كان سعيداً ألنه كان من أبناء جيله، وليس أي جيل آخر
شباب والده، كانت الكمبيوترات أجهزة ضخمة حتتل مئات من 

.. كان هناك واحد فقط لكل كوكب.. األميال املربعة من األرض
وكانت تنمو تدرجيياً يف .. كان كل منها يسمى كمبيوتر كوكيب

يف مكان .. بشكل مفاجئ، جاء التطويرحجمها أللف عام، مث، و
الترانزستورات، جاءت الصمامات اجلزيئية؛ ما مسح بوضع 
حىت أكرب كمبيوتر كوكيب يف مساحة تعادل نصف مساحة 

 .مركبة فضائية
 

جريود شعر بتحسن يف حالته املعنوية، كما يشعر دائماً عندما 
رات يفكر يف أن املايكروفاك اخلاص به شخصياً معقد أكثر مب

عديدة مقارنة باملتليفاك القدمي والبدائي الذي كان أول من 
متكن من ترويض الشمس، وأنه معقد بنفس درجة تعقيد 

والذي كان األول يف حل ) األضخم(كمبيوتر كوكب األرض 
 .مشكلة السفر يف الفضاء ويف جعل الرحالت إىل النجوم ممكنة

ريودين، تنهدت ج» جنوم كثرية جداً، كواكب كثرية جداً«
أعتقد أن األسر ستواصل الذهاب إىل كواكب «مشغولة بأفكارها، 

 .»جديدة إىل األبد، كما حنن نفعل اآلن
كل هذا سيتوقف يوماً «.. قال جريود، مبتسماً» ليس إىل األبد،«

حىت النجوم ستموت، .. مليارات كثرية.. ما، بعد مليارات السنني
  .»اإلنتروبيا جيب أن تزداد.. كما تعرفني

 

 .سألت جريوديت الثانية» ما هي اإلنتروبيا يا أيب؟«
اإلنترونيا، يا صغرييت احللوة، جمرد كلمة تعين املقدار الكمي «

الضمحالل الكون؛ أو انتهاء شحنه، تعرفني، كما هو احلال مع 
لعبتك الصغرية لالتصال الالسلكي، اليت كانت على هيئة روبوت، 

 »أتذكرين؟
حدة طاقة جديدة، كما كنت تفعل مع وأال ميكنك تركيب و«

 »الروبوت اخلاص يب؟
عندما تنتهي .. النجوم هي وحدات الطاقة، يا عزيزيت«

 .»النجوم، ال يكون هناك أي وحدات طاقة أخرى
ال تدع .. ال تدعها، يا أيب«جريوديت األوىل صاحت على الفور 

  .»النجوم تنتهي
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 .مهست جريودين، بانزعاج» انظر ماذا فعلت،«
 .مهس جريود» كيف كان يل أن أعرف أن ذلك سيخيفهما؟«
اسأله، كيف «.. تنهدت جريوديت األوىل» اسأل املايكروفاك،«

 .»ميكننا إعادة النجوم إىل احلياة
جريوديت .. (»اسيهدئ ذلك من روعهم«.. ، قالت جريودين»هيا«

 )..نت على وشك البكاءالثانية كذلك كا
سأسأل .. اآلن، اآلن، يا صغرييت«.. ههز جريود كتف

 .»ال تقلقا، هو سيخربنا.. مايكروفاك
 .»اطبع اإلجابة«سأل املايكروفاك، وأضاف بسرعة، 

أتري؟ «قطع جريود شريط الطباعة اخلليوي وقال بسعادة 
املايكروفاك قال بأنه سيهتم بكل شيء بنفسه عندما حيني 

 .»، لذلك ال داعي للقلقالوقت
سنصل إىل .. واآلن، يا صغار، حان وقت النوم«جريودين قالت 

 .»بيتنا قريباً
جريود قرأ الكلمات على شريط الطباعة مرة أخرى قبل أن 

 :يتلفه
  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 كان 23-كوكب إكس.. هز كتفيه ونظر إىل الشاشة اللوحية
  .أمامه متاماً

  
إكس من الميث حدق يف األعماق السوداء ضمن -23- جي- يف

ما رأيك، هل ترى «: اخلريطة الثالثية األبعاد للمجرة، وقال
 »أنه من السخف أن نقلق ذا الشأن؟

.. ال أعتقد ذلك«: جي من نيكرون هز رأسه وقال17-كيو- إم
أنت تعرف أن ارة ستمتلئ خالل مخس سنوات إن تواصل 

 .» من التوسعاملعدل احلايل
بدا كالمها يف العشرينيات من عمره، كانا طويلني ويف حالة 

 .صحية ممتازة
أتردد يف تقدمي تقرير «إكس -23- جي- ، قال يف»رغم ذلك«

 .»متشائم إىل جملس ارة
قم ز أعضاء .. مل أكن آلخذ بعني االعتبار أي تقرير آخر«

 .»علينا أن جنعلهم يشعرون زة.. الس قليالً
مئة مليار جمرة .. الفضاء ال ائي«.. إكس تنهد-23- جي- يف

 .»بل أكثر.. موجودة كي نستغلها
  أو أبدية، وهي تصبح أقل أبدية معمئة مليار ليست ال ائية « 
  



                                                                                                                                                
Page 38 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  ع       
 
 
 

  
 
 
 

فكّر باألمر، قبل عشرين ألف سنة، اجلنس .. مرور الوقت
البشري حل مشكلة استخدام الطاقة الشمسية، وبعد بضعة 

استغرق البشر مليون . .قرون، أصبح السفر بني النجوم ممكناً
عام مللء كوكب واحد صغري مث استغرقوا مخسني ألف عام فقط 

واآلن، يتضاعف عدد السكان كل عشرة .. مللء بقية ارة
 .»أعوام

ميكننا شكر اخللود على «: إكس قاطعه قائالً-23- جي- يف
 .»ذلك

أقر أن .. اخللود موجود وعلينا أخذه يف عني االعتبار.. حسناً«
كمبيوتر ارة قام حبل .. انباً كريهاً هلذا اخللودهناك ج

مشكالت كثرية لنا، لكن حبله املشكلة اخلاصة بالشيخوخة 
 .»واملوت، قام بإبطال كل حلوله األخرى

 .»لكنك رغم ذلك ال تريد املوت، أعتقد«
جي بسرعة، مث خفف من نربة 17-كيو- أجاب إم» بالطبع ال«

 »كم عمرك؟.. ما زلت شاباًفأنا .. ليس بعد«: صوته بالقول
 »وأنت؟.. مئتان وثالثة وعشرون«
عدد السكان .. لكن بالعودة إىل نقطيت.. أنا مل أبلغ مئيت عام«

عندما ستمتلئ هذه ارة، فسنمأل .. يتضاعف كل عشر سنوات
ويف غضون عشرة أعوام أخرى .. أخرى خالل عشر سنوات

أربع جمرات سنمأل جمرتني إضافيتني، ويف عقد آخر سنمأل 
يف ألف عام .. يف مئة عام، سنكون قد مألنا ألف جمرة.. أخرى

يف عشرة آالف عام، سنمأل كل الكون .. سنمأل مليون جمرة
 »مث ماذا؟.. املعروف

هناك كذلك مشكلة إضافية ليست «: إكس قال-23- جي- يف
أتساءل عن عدد وحدات الطاقة .. ثانوية؛ مشكلة املواصالت

ن مطلوبة لنقل سكان جمرة إىل جمرة الشمسية اليت ستكو
  .»أخرى

فالبشر يستهلكون وحديت طاقة مشسية .. هذه نقطة جيدة«
 .»كل عام

فرغم أن جمرتنا وحدها تقدم .. معظمها يتم إهداره بال فائدة«
ألف وحدة طاقة مشسية سنوياُ، حنن نستخدم اثنتان منهما 

 .»فقط
ة، فكل ما سنكون أتفق معك، لكن حىت بكفاءة تبلغ مئة يف املئ«

احتياجات الطاقة لدينا تتصاعد .. بصدده هو تأجيل النهاية
  .على شكل متتالية هندسية، بصورة تفوق حىت النمو السكاين
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ستنفد الطاقة لدينا بسرعة أكرب من سرعة نفاد ارات 
 .»نقطة جيدة جداً.. ما أثرته هو نقطة جيدة.. املتوفرة لنا

از ما بني سيكون علينا بناء جنوم جديدة باستخدام الغ«
 .»النجوم

جي 17-كيو-يسأل إم» أو من احلرارة اليت يتم تبديدها؟«
 .بسخرية

علينا أن نسأل .. قد تكون هناك طريقة لعكس اإلنتروبيا«
 .»كمبيوتر ارة

جي 17-كيو-إكس مل يكن جاداً فعالً، إال أن إم-23- جي- يف
أخرج آلة االتصال بكمبيوتر ارة من جيبه ووضعها على 

لكنه شيء .. لست متأكداً من هذا األمر«: لة أمامه، وقالالطاو
 .»سيتوجب على اجلنس البشري مواجهته يف يوم ما

اآللة حبد ذاا كانت .. حدق بتجهم يف آلة االتصال الصغرية
عبارة عن مكعب صغري ال أكثر، لكنها كانت متصلة من خالل 

كان بالكمبيوتر العظيم الذي ) Hyperspace(الفضاء الفائق 
وبأخذ الفضاء الفائق يف عني .. يف خدمة البشرية مجعاء

االعتبار، فمن السهل إدراك أن آلة االتصال الصغرية كانت من 
 .ناحية عملية تشكل جزءاً من كمبيوتر ارة

جي توقف للتساؤل عما إذا كان يف أحد أيام حياته 17-كيو- إم
لى كوكب اخلالدة سريى كمبيوتر ارة؛ الذي كان موجوداً ع

صغري خاص به؛ وكان مبثابة شبكة عنكبوتية من األشعة 
املمسكة باملادة اليت حتتوي يف داخلها على موجات من جسيمات 

؛ كانت حلت حمل الصمامات )Submesons(دون ميزونية 
ورغم أدواته املمتدة يف احمليط االفتراضي، .. اجلزيئية الرديئة

آليل كان ممتداً لنحو فقد كان معروفاً أن كمبيوتر ارة ا
 .ثالمثئة متر

جي وبصورة مفاجئة سأل آلته اخلاصة باالتصال 17-كيو- إم
 »هل من املمكن عكس اإلنتروبيا؟«: بكمبيوتر ارة

أنا مل أقصد «: إكس بدا مذهوالً وقال على الفور-23- جي- يف
 .»أن أجعلك تطرح السؤال بالفعل

 »مل ال؟«
ال ميكنك إرجاع .. كن عكسهاكالنا يعرف أن اإلنتروبيا ال مي«

 .»الدخان والرماد لتحوهلما إىل شجرة
-كيو-سأل إم» هل توجد أشجار يف العامل الذي جئت منه؟«

  .جي17
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صوته .. صوت كمبيوتر ارة فاجأهم وأعادهم إىل الصمت
.. جاء رقيقاً ومجيالً عرب آلة االتصال الصغرية على الطاولة

  : وقال
  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 »!رأيت«: إكس-23- جي- يف
ذلك إىل السؤال املتعلق بالتقرير الذي كانا الرجالن عادا بعد 

  .يعمالن من أجل تسليمه إىل جملس ارة
  

عقل زي برامي امتد يف التفكري على طول ارة اجلديدة، 
.. مظهراً اهتماما ضعيفاً باألعداد الكبرية للنجوم اليت شكلتها

هل سيتمكن من رؤية .. مل يسبق له رؤية تلك ارة من قبل
م؟ كل هذه النجوم، كل منها جبميع ما يلتحق به من كل النجو

أكثر فأكثر، كان .. محل ساكن أو ال فائدة منه.. محل بشري
 .ميكن العثور على جوهر اإلنسان هنا؛ يف الفضاء

األجساد اخلالدة بقيت على الكواكب، معلقة ! عقول، ال أجساد
يف بعض األحيان كانت تستيقظ لتأدية نشاط .. على مدى دهور

وكان .. مادي ما، لكن ذلك كان يتحول تدرجيياً إىل أمر نادر
عدد قليل من األفراد يظهر وينضم إىل احلشد العظيم، لكن ما 
أمهية ذلك؟ مل تعد هناك مساحة كافية يف الكون ألعداد 

 .إضافية من األفراد
 .زي برامي استيقظ من تأمالته عند التقائه بطيف عقل آخر

 »من أنت؟«. ي براميقال ز» أنا زي برامي،«
 »ما هي جمرتك؟. أنا دي سب وون«
 »وأنت؟. حنن نسميها ارة، فحسب«
كل البشر يسمون .. حنن نطلق على جمرتنا االسم نفسه«

 »جمرام هكذا، مل ال؟
  .»مبا أن كل ارات متشاة.. صحيح«
يف واحدة من تلك ارات حتديداً نشأ .. ليس كل ارات«

 ».هذا جيعلها خمتلفة. .اجلنس البشري
 »أي واحدة منها؟«: زي برامي قال

 .»الكمبيوتر الكوين قد يعرف.. ال أعرف«
 .»هل نسأله؟ أشعر بفضول مفاجئ«

إدراك زي برامي امتد وعاد للماضي إىل الوقت الذي كانت فيه 
مئات كثرية من .. ارات متقاربة من بعضها، خبلفية أكرب بكثري

   الذكاءها كائنات خالدة، وكلها تضم محالً مناملليارات، يف كل من
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لكن واحدة منها كانت ..  الفضاءيف عقول منسابة حبرية يف
كان .. مميزة عن ارات األخرى؛ ألا كانت ارة األصلية

لواحدة منها، يف ماضيها السحيق املبهم، فترة زمنية كانت 
 .خالهلا ارة الوحيدة اليت قطنها البشر

الفضول أصبح متحكماً بزي برامي الذي أراد رؤية تلك ارة، 
 الكمبيوتر الكوين، يف أي جمرة نشأ اجلنس أيها«: وصاح قائالً

 »البشري؟
الكمبيوتر الكوين مسع السؤال، حيث كانت لديه أجهزة 
استقبال جاهزة على كل كوكب وعلى امتداد الفضاء، وكل جهاز 
استقبال كان يوصل على امتداد الفضاء الفائق إىل نقطة غري 

 .ن كل شيءمعروفة أبقى فيها الكمبيوتر الكوين نفسه منعزالً ع
زي برامي عرف فقط عن شخص واحد متكنت أفكاره من 

ذلك .. اختراق مسافة االستشعار اخلاصة بالكمبيوتر الكوين
الشخص أبلغ أنه شاهد بصعوبة جسماً كروياً مضيئاً، قطره 

 .نصف متر
» لكن هل من املمكن أن يكون الكمبيوتر الكوين هو ذلك فقط؟«

 .سأل زي برامي
لكن ال ميكنين «.. جاءت اإلجابة» ء الفائق،معظمه يف الفضا«

 .»ختيل الصورة اليت يوجد ا هناك
ال ميكن ألي شخص ختيل ذلك، وكان زي برامي يعرف أن وقتاً 
طويالً مر منذ أن اشترك رجل، آخر مرة، يف صنع أي شيء 

كل كمبيوتر كوين كان يصمم .. مرتبط بالكمبيوتر الكوين
ة وجوده اليت تبلغ مليون عام أو وخالل فتر.. ويبين من يعقبه

أكثر، تراكمت لدى كل كمبيوتر املعلومات الالزمة لبناء آخر 
أفضل منه وأكثر تعقيداً، وأكثر قدرة على استيعاب الشخصية 
الفردية للكمبيوتر األصلي وكم املعلومات اليت كانت حمفوظة 

 .فيه
الكمبيوتر الكوين قاطع أفكار زي برامي، ليس بكلمات، بل 
بإشارة؛ إذ متت قيادة ذهن زي برامي إىل حبر مضطرب من 

فكرة جاءت، .. ارات، حيث مت تكبري واحدة منها بشكل واضح
هذه هي جمرة البشر : "بعيدة بال حدود، لكن بوضوح

  ."األصلية
فكتم زي برامي خيبة .. لكنها كانت مشاة ألي جمرة أخرى

 .أمله
  :رامي، قال فجأةدي سب وون، الذي صاحب عقله عقل زي ب
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 »وهل أحد هذه النجوم كان جنم البشر األصلي؟«
جنم البشر األصلي حتول إىل نوفا : "أجاب الكمبيوتر الكوين

 ".م أبيضاآلن هو قز.. منذ زمن طويل
 .سأل زي برامي بدهشة ومن دون تفكري» هل مات البشر حوله؟«

مع الوقت، مت إنشاء عامل جديد : "الكمبيوتر الكوين قال
 ".ألجسادهم، كما هو احلال يف مثل تلك الظروف

ذهنه .. قال زي برامي، لكن بشعور من اخلواء» نعم، بالطبع،«
االختباء بني ترك جمرة البشر األصلية ومسح هلا بالعودة و

 .ومل يرغب يف رؤيتها جمدداً.. النقاط البعيدة غري الواضحة
 »ماذا حدث؟«دي سب وون قال 

 .»النجم األصلي مات.. النجوم متوت«
 »ما الغريب يف ذلك؟.. كلها ستموت«
أنا وأنت .. لكن عندما تنتهي كل الطاقة، أجسادنا ستموت«

 .»سنموت
 .»سيستغرق األمر مليارات السنني«
أيها .. أنا ال أريد أن حيدث ذلك، حىت بعد مليارات السنني«

 »كيف ميكن منع النجوم من املوت؟! الكمبيوتر الكوين
أنت تسأل عما إذا كان ممكناً عكس «: دي سب وون قال بفرح

 . .»اجتاه اإلنتروبيا
  : الكمبيوتر الكوين أجاب

  

  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى
  

مل يقدم أي فكرة .. امي تراجعت باجتاه جمرتهأفكار زي بر
إضافية لدي سب وون، الذي ميكن أن يكون جسده موجوداً يف 
جمرة تبعد تريليون سنة ضوئية، أو عند جنم قريب من جنم 

 .مل يكن لذلك أمهية.. زي برامي نفسه
بتعاسة، بدأ زي برامي بتجميع هيدروجني ما بني جنمي ميكن 

فإن ماتت النجوم يف يوم ما، .. اص بهباستخدامه بناء جنم خ
  .ميكن على األقل بناء بعض النجوم األخرى

  
اإلنسان كان يفكر بنفسه عرب نفسه، ألنه، اإلنسان، كان ذهناً 

كان مكوناً من تريليون تريليون تريليون جسد دائم .. واحداً
الشباب، كل يف مكانه، كل يرتاح دوء ال ميكن إفساده، كل يتم 

 به من قبل إنسان آيل مثايل هو كذلك ال ميكن االعتناء
  كل هذا يف حني التحمت عقول مجيع تلك األجساد.. إفساده
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  .يزهايحبرية ببعضها البعض، وال ميكن مت
 .»الكون ميوت«: اإلنسان قال

النجوم .. نظر اإلنسان إىل ارات اليت ختفت شيئاً فشيئاً
العمالقة، املبذرة يف طاقتها، ماتت منذ زمن طويل، يف أخفت 

باً كانت أقزاماً كل النجوم تقري.. وقت من املاضي السحيق
 .بيضاء، ختفت باجتاه ايتها

جنوم جديدة مت بناؤها من الغبار ما بني النجمي، بعضها مت 
بناؤه عرب عمليات طبيعية، وبعضها اآلخر بناه اإلنسان نفسه، 

كان يتم .. وتلك النجوم كانت هي أيضاً يف طريقها حنو النهاية
البعض، وكانت حىت ذلك الوقت صدم األقزام البيضاء ببعضها 

لكن ... القوى العظيمة الناجتة تستخدم إلنشاء جنوم جديدة
كان ينتج جنم واحد فقط عن تدمري ألف قزم أبيض، والنجوم 

 .الناشئة هي أيضاً ستموت
مت توفريها بعناية، متاماً وفق تعليمات «: اإلنسان قال

الطاقة اليت خلفها الكون ستستمر .. الكمبيوتر الفوق كوين
 .»ات السننيملليار

.. سيصل كل شيء إىل ايته«قال اإلنسان، » لكن رغم ذلك«
مهما كانت عملية التوفري يف املوارد، مهما مت متديد إمكانية 
استخدامها، الطاقة، اليت كانت تستهلك، انتهت وال ميكن 

اإلنتروبيا جيب أن تزداد أبداً حىت احلد .. استرجاعها
 .»األقصى

ن عكس اإلنتروبيا؟ فلنسأل الكمبيوتر هل ميك«: قال اإلنسان
 .»الفوق كوين

مل .. الكمبيوتر الفوق كوين أحاط م، لكن ليس يف الفضاء
كان يف الفضاء الفائق وكان .. يكن أي جزء منه يف الفضاء

مل يعد ملسألة حجمه .. مصنوعاً مما هو ليس مادة وال طاقة
  .وطبيعته أي معىن ميكن لإلنسان فهمه

كيف ميكن عكس «قال اإلنسان، » وتر الفوق كوينأيها الكمبي«
 »اإلنتروبيا؟

ما زالت املعلومات غري كافية «: الكمبيوتر الفوق كوين قال
 .»لتقدمي إجابة ذات معىن

  .»قم جبمع معلومات إضافية«: فقال اإلنسان
هذا هو ما كنت .. سأفعل ذلك«: الكمبيوتر الفوق كوين قال

لقد طرح هذا السؤال .. ملاضيةأفعله خالل املئة مليار سنة ا
  كل املعلومات املتوفرة لدي.. أكثر من مرة على أساليف وعلي أنا
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  .»ال تزال غري كافية
أم «سأل اإلنسان، » هل سيأيت وقت ستكون فيه املعلومات كافية«

 »أن املشكلة ال ميكن حلها يف أي ظروف ميكن تصورها؟
ال توجد مشكلة ال ميكن حلها يف «: يوتر الفوق كوين قالالكمب

 .»كل الظروف املمكن تصورها
مىت سيكون لديك معلومات كافية لإلجابة عن «: قال اإلنسان

 »السؤال؟
ما زالت املعلومات غري كافية «: أجاب الكمبيوتر الفوق كوين

 .»لتقدمي إجابة ذات معىن
 . اإلنسانسأل» هل ستواصل العمل يف هذا الشأن؟«

 .»نعم، سأفعل«: الكمبيوتر الفوق كوين قال
  ..»سننتظر«: قال اإلنسان

  

  
النجوم وارات ماتت وانتهت حياا، والفضاء أصبح أسوداً 

 .بعد عشرة تريليونات عام من ذلك
تدرجيياً، اندمج الكمبيوتر باإلنسان، وكل جسد فيزيائي فقد 

 .كن خسارة بل مكسباًهويته الذهنية اخلاصة، لكن بأسلوب مل ي
عقل اإلنسان األخري توقف للحظة قبل االندماج، ونظر إىل 
الفضاء الذي احتوى على ال شيء، باستثناء رواسب آخر جنم 
مظلم، إضافة إىل مادة يف غاية الضآلة، حتركها بشكل عشوائي 

 .بقايا حرارة تنتهي؛ وتقترب من الصفر املطلق
ل هذه هي النهاية؟ أال ميكن أيها الكمبيوتر، ه«: اإلنسان قال

عكس هذه الفوضى وحتويلها إىل كون جمدداً؟ أال ميكننا فعل 
 »ذلك؟

ما زالت املعلومات غري كافية لتقدمي إجابة «: الكمبيوتر قال
 .»ذات معىن

 يف –العقل األخري لإلنسان اندمج كذلك، وبقي الكمبيوتر وحده 
  .الفضاء الفائق

  
  

حىت .. هما انتهى املكان والزمنانتهت املادة والطاقة، ومع
الكمبيوتر، كان وجوده مقترناً باإلجابة عن السؤال الذي مل 
يتمكن من اإلجابة عنه منذ قام تقين نصف مثل قبل عشرة 
تريليونات عام بتوجيهه إىل جهاز آيل يعد بالنسبة للكمبيوتر 

 .أقل مما يشبه مقارنة أي رجل باإلنسان
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كل األسئلة األخرى مت العثور على أجوبتها، والكمبيوتر مل يكن 

 .ليتخلى عن وعيه من دون اإلجابة عن ذلك السؤال األخري
مل يتبق شيء .. كل املعلومات امعة وصلت إىل ايتها األخرية

 .ميكن مجعه أو احلصول عليه
ومات امعة كان جيب ربطها ببعضها البعض لكن كل املعل

 .والتوصل إىل العالقة بينها بكل الطرق
 .مر وقت ال ميكن حسابه أثناء قيامه ذا األمر

 .وتوصل الكمبيوتر إىل تعلم كيفية عكس اجتاه اإلنتروبيا
لكن مل يكن هناك أي إنسان ميكن للكمبيوتر أن يقدم له إجابة 

 بالتنفيذ العملي –فاإلجابة .. مهماًهذا ليس .. السؤال األخري
 . ستتكفل ذا األمر، أيضاً–

لفترة أخرى ال ميكن حساب زمنها، فكر الكمبيوتر باألسلوب 
وحبرص، قام الكمبيوتر بوضع الربنامج .. األفضل للقيام بذلك

 .وتنظيمه
، وحضن ما أصبح هوعي الكمبيوتر أحاط بالكون بكل ما كان في

 .خبـطوةخطوة  ؛ب فعل ذلكجي  هكذا..اآلن فوضى
 .»ليكن نور «:قال الكمبيوترمث 

  .وكان نور
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  احلصول على املعلومات

بكل القـراءة لكن 
 اخلطـوة صورها تبقى

  األوىل حنـو التغـيري


