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في بعـض األحـیان، یـتـطـلب الوصـول إلى الغـذاء 
ھـذا ... لذكـاءبعـض القـدرات وربمـا شـیئًا من ا

 Capuchinس ـلنـدان المقـعـالسالقـرد مـن نوع 
monkey یسـتـخـدم أصـابعـھ الماھـرة وصـخـرة 
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جـذوع األشـجـار أو باسـتخـدام الصـخـور كـما ھـو 
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 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىعالن، اإل
  : التالیـةنیواالعن

  
 editor@sci-prospects.com 
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للحـصول على معلومات إضـافیة عـن 
نكم زیارة موقع المجلة ـلة، یمكـالمج

  :على اإلنترنت
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.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبش آفاق العلم  لةـیسمح  بإستعمال  ما یرد  في  مج
  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش
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 كلمة العـدد
 "آفاق العلم" من ھـذا العـدد الجـدیدنرحب بكـم في 

  .عجـابكمبإتحـظى موضوعاتھ ومقاالتـھ ونتـمنى أن 
  
  

خالل السـنوات التي مـرت من عـمر المجـلة، لم نقـم 
 إال ...بنشـر غـالف للموضوع ذاتـھ أكـثر مـن مـرة
فما ... أن الحـال مع ھذا الموضوع مخـتلف تمامًا

 على مدى  من تحـقـیقـھتمكـن الجـواالن المریخـیان
 ومـن تقدیـمھ للمجـتـمع العـلمي نواتـس سـمـخ

  .ـقـیةـیحـق یعـد معـجـزة وللمعـارف البشریـة
  
  

في ملف آخـر، نعـمل مجـددًا عـلى تفـنید بـعـض 
من المفـترض أن تخـتـفي مـنذ المعـتـقدات التي كـان 

قـرون؛ إال أنھا ال زالت موجـودة حـتى اآلن 
  ."ممسوس بأرواح شریرة: "والكثـیرون یؤمـنون بھـا

  
إلى موضوع خـفـیف نتخـیل فـیھ أن نعـود ... ثم
  كـیف سـیـبدو ذلك المشـھـد؟... لعـصر الحـجـريا

  
اضـافة الى العـدید من الموضوعات واألخـبار 

  .رىاألخـ
  
  
  

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

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    
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أن یـنـمو بصـورة عـكـسـیة ) Turritopsis dohrniiالذي یحـمل اإلسـم العـلمـي (یمكـن لھـذا القـنـدیل 
 إال أنـھ – Benjamin Button فـیلم  بطـل قـصـةمع كـما ھـو الحـال –أي مـن الكـبر إلى الصـغـر 

؛ أي بالـتـقاء "التـقـلیـدیـة"تكـاثـر ھـذا النـوع یـتـم بالطـریقـة ... ل ذلك مـرة تـلو األخـرىقـادر عـلى فـعـ
  .حـیوان مـنوي ببویـضـة، وفي معـظـم الحـاالت ھـو یـموت أیضـًا بالطـریقـة الطـبیعـیة

  

 الخـالد... قـندیل البحـر

  
  ا حـتى اآلنالماء في أبعـد مجـرة عـن   
  ولدت في لـندن في التاسـع مـن

یـنایر أول طـفـلة تـم فحـصـھـا 
خـالل فـترة تكـونـھـا الجـنـینیة 

ا، والدتھم ـفي رحوضـعـھا ل ـبـق
 نـیـ جبعادـتـواس دـدف رصـبھ

BRCA-1  قـف وراء یوالذي
 ثديـان الـرطـسب اإلصـابة
  .والرحـم

األشـخـاص الذیـن یـولـدون 
حـامـلین لھـذا الجـین سـیكـونـون 
معـرضـین لإلصـابة بالسـرطـان 

 50بنـسـب تـتـراوح بـیـن 
  . فـي المـئـة80و 
ھـذه البـنت لن تواجـھ خـطر  «

اإلصـابة بھـذا المـرض خـالل 
 أكـد بـول سـیرھـال »حـیاتھـا 

ى المسـتـشـار في مـسـتشـف
  .جـامعـة لـنـدن

مـؤخـرًا، أصـبح من الطـبیعي 
لألطـباء في بریطـانـیا فحـص 
األجـنة للـتأكـد مـن تواجـد 
جـیـنات خـاصة باإلصـابة 
بأمـراض مـثـل التـلـیف الكـیسي 

  .وبمرض ھـانتـنغـتـون

حـیث كـانت الدالئـل األولى عـلى 
وجـود المـاء في تـلك المجـرة قـد 
ظـھـرت بعـد مـراقـبتھا باسـتخـدام 
التلسـكـوب الرادیـوي األلماني 

 والبالغ Effelsbergوالعـامل في 
 مـتر قـبل أن 100قـطر صـحـنھ 

یـتـم تأكـید ذلك الكـشف مـن قـبل 
VLA.  

ھـذا الكـشف دلیًال آخـر على ویـعـد 
  .أن المـاء لیس نادرًا في الكـون

ملیار سـنة ضـوئـیة، بعـد أن 11العـثور عـلى مـاء في مجـرة تـبعـد عـنا مـسافة  مـن فـیزیائـیونتمـكـن ال
  .ور عـلى آثار للمـاء فـیھ سـابقـًا ھـو مجـرة تـبعـد سـبعـة مـلیارات سـنة ضـوئـیةكـان أبعـد مـا تم العـثـ

 في نیـومیكـسـیكـو Very Large Arrayالكـشـف العـلمـي جـاء باسـتخـدام التـلسكـوب الرادیـوي 
  . مـترًا لكـل مـنھـم25 طـبقـًا القـطـًا بقـطر 27والمكـون مـن 

  MG J0414+0534ـي مـنـطقـة قـریـبة من مـركـز المجـرة التي سـمـیت تـم العـثـور عـلى مـاء ف

إال أنـھ عـندمـا یـمر فـي حـاالت 
الجـوع الشـدیـد أو اإلصـابة 

فـبدًال مـن المـوت الجـسـدیة، 
بتـحـویل ھـو یـقـوم المحـقق 

خـالیاه إلى حـالة صـغـیرة في 
السـن بأن یتحـول إلى ما یشـبھ 
الكـیس المحـتوي عـلى سـائـل 

سـائل یـتـطـور بعـد ذلك لیصـبح 
مخـاطي داخـل الكـیس وھـي 
الحـالة التي ینـشـأ فیـھـا القـندیل 

خـالل ھـذه ... أول مرة في حـیاتـھ
  .العـملیة تتغـیر جـمیع خـالیاه

الفحـص یمكـن مـن 
التأكـد مـن وجـود 
جـینات معـینة في أجـنة 

  .تم تخـصـیبھـا معـملیًا
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عـلى حـمض ) عـصـور الوسـطـى كـأوراق للكـتابةالتي كـانت تسـتخـدم في ال(تحـتوي جـلود الحـیوانات 
  .نـووي یـمكـنھ حـل العـدید من األلـغـاز عـن الكـتب الـتي كـانـت جـزًء مـنھا

 » مـا كـنت أرغـب في الوصـول إلیـھ ھـو طـریقـة تـمكـنني مـن تحـدید مـصـدر وتـاریخ تـلك الكـتب «
كـارولیـنا  أسـتاذ اللغـة اإلنجـلیزیة في جـامعـة Timothy Stinsonیـقـول تـیموثي سـتـیـنسـون  

ذه الطـرق لم  أسـالیب لتحـلیل خـط الیـد ولھـجـات الكـتبـة، إال أن ھـ في الماضـي كـنا نسـتعـمل «الشـمالیة، 
   تخـطـئ مع العـلم أن التـواریخ التـي تم تحـدیـدھـا وفـقـًا لتـلك الطـرق كـان مـن الممكـن أن»تـكـن دقـیـقة 

  

، عـندمـا تـم العـثـور 1999مـنذ العـام 
 في مـنطـقة عـلى Ötziعـلى مـومیـاء 

الحـدود بین إیطـالیـا  والنـمسا، قام عـدد 
كـبیر مـن عـلماء اآلثـار واألنـثروبولوجـیا 
والمؤرخـین بدراسـتھ وبفحـص كـافة 

مفـترض أن تـكـون قـد العـوامل التي مـن ال
  .مـماتـھ... أثـرت في حـیاتـھ وفي
 والتي توصـل إلیھـا المعـلومات الجـدیـدة

  في مـوناكـوLMUباحـثـون مـن جـامعـة 
  بقـیادة البروفـیسـور أندریاس نـرلیخ

   
  
  

 المسـكـین أویتزي

  
  

تـمكـن عـلماء مـن كـلیة 
Imperial College 

London مـن التـوصـل إلى 
ز ـطـریقـة تـعـمل عـلى تحـفـی

 Bone Marrowنـِقي العـظم 
نـتاج خـالیا جـذعـیة مـا إعـلى 

د مـرضـى أصـیبوا ـقـد یـسـاع
ـفاء بـجـلطـة قـلبیـة عـلى الش

  .بسـرعـة
مـن الممكـن كـذلك اسـتـخـدام 
ھـذا األسـلوب لتـسـریع تـرمـیم 
كـسـور العـظـام و لعـالج 

ل ـاب المفاصـھـتـالالمصـابـین بـ
 Rheumatoid يـانـیـالرث

Arthritis.  
التجـارب تـمت حـتى اآلن عـلى 

حـیث دلـت النـتائج عـلى فـئـران 
قة أن الخـالیا الجـذعـیة المـتدفـ

سـتـكون قـادرة عـلى تـحـدیـد 
المـناطـق المـصـابة مـن الجـسـم 

  .واالسـھـام في تـسـریع الشـفاء
إذا ثـبـتـت ھـذه األمـور 
فـسـیمـكن تـطـبیق ھـذا العـالج 
عـلى البشـر خـالل السـنوات 

  . العـشـر القادمـة
  

   للكـتـب–ض النووي الحـم
  

Andreas Nerlich ـدد ـ الع–"  مـن المـاضيرجـل"راجـع مـقال ( تضـیف إلى ما كـنا نعـرفھ حـتى الیوم

مـا أدى إلى نـزیف أن أویـتزي وبعـد أن كـان قـد أصـیب بسـھـم في ظـھـره )  آفاق العـلمالثالث من مجـلة
كـبیر، ربـما یـكـون قـد اسـتـمر دقـائـق أو عـدة سـاعـات، فإنـھ تعـرض لضـربـة قـویـة عـلى ظـھـره 

  .ـذه كـانـت الضـربة األخـیرة قـبل وفـاة أویتـزيوھ... باسـتخـدام جـسـم صـلب غـیر حـاد
 تقـدون أن ھـذه اإلصـابة سـبقـتإضـافة إلى كـل ھـذا، ھـناك قـطـع أصـیب بھ في یـده، إال أن الخـبراء یـعـ

  .الوفاة بأیـام
  
  

  .بـنصـف قـرن في تحـدید الزمـن
المشـكلة الوحـیدة تـكـمن فـي أن 

 الجـزء الذي مـن الممكـنالوصـول إلى 
 اسـتـخـالص الحـمض النووي مـنھ

 نـیـالذي لم یتعـرض للتـلوث عـبر السـن
 قـد یـؤدي إلى اإلضـرار 

لـھـذا ... بالمخـطـوطـات محـل الدراسـة
عـملون اآلن عـلى فالمتخـصـصون ی
  .حـل ھـذه المـشـكـلة
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  میكونغ نوع جدید في1000أكثر من 

  
  
  
  
  
  
    

اإلعـالن عـن العـثـور عـلى غـاز المیـثـان عـلى الكـوكـب األحـمر دفـع 
البعـض إلى التـأكـید عـلى أن ھـذا دلیـل قـاطـع عـلى وجـود الحـیاة 
حـیث یـنـتج ھـذا الغـاز عـلى األرض نتـیجـة تحـلل كـائـنات حـیة أو 

ـول ھـذا المـوضـوع جـاء من التصـریح األخـیر ح.. .تحـلل فضـالتھـا
مایكل مـومـا المسـؤول في الناسا عـن أبحـاث المیـثان على المریخ، 
حـیث قـال أن مصـدر المیـثـان قـد یكـون أیضـًا جـیولوجـیًا ولیس فـقـط 

  .مـا یـترك الباب مفـتوحـًا مـن جـدید أمام كـافة االحـتماالت... بیـولوجـیًا
  

 جـنوب Mekong جـدیـد خـالل العـقـد المـاضي في مـنطـقـة میكـونغ  ونـباتـي نـوع حـیوانـي1000تمـكن العـلمـاء مـن اكـتشـاف أكـثـر مـن 
  .WWF أو  World Wide Fund for Nature عةـیـبـمي للطـعالـدوق الـنـالصمنـظـمة  عـنھ ھـذا ما أعـلـنت... شرق آسـیا

في الغـابات المـطـیرة وفي المـناطـق الرطـبة المحـیطـة بـنـھـر میكـونغ والذي یـمر في ھـذه األنـواع الجـدیدة تـم العـثـور عـلیـھـا جـمیعـًا 
  .كـمبودیا، الوس، میـانـمار، تـایـالنـد، فـیـیـتنام، ومحـافـظـة یـونـان جـنوبي الصـین

 حـیوانًا 15 أفـعـى، 22 سـحـلـیة، 46 عـنـكـبوتـًا، 88 ضـفـدعـًا، 88 مـن األسـماك، 279 نـوعـًا نبـاتـیـًا، 519ـشـفة تـشـمل نـواع المكـتاال
  . واحـد)أو عـلجـوم (ینـطدع ـفـض ثـدیـیًا، أربعـة طـیور، أربـعـة سـالحـف، عـظـائـتي سـمـندر، و

حـمراء اللون والمسـماة  الالدودة األلفـیة : في األعلى إلى الیسـار
Сyanide-Ыecreting Dragon Millipede والتي 

للحـیوانات بمـدى سـمیـتھـا یشـكـل لونھـا الفـاقـع تحـذیرًا 
  .المفـترسـة

  
األفـعـى السـامـة الخـضـراء المرقطـة  :مـین إلى الیسـفلفي األ

تـم والتي  Gumprechts Green Pit Viperمـن نـوع 
  .العـثـور عـلیھا في تـایـالنـد

  
كـان االعـتقاد أن جـرد الصـخـور : سـارالی إلى األسـفلفي 

 الذي یشـبھ السـنجـاب Laotian Rock Rat أو  يـالالوس
  . قـد انقرض مـنذ قـرونھـذا
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 سـنة مـن اإلبصـار مجـددًا 73  مـن العـمر عـامًا، تـمكـن رجـل یـبـلغ30بـعـد فـقـدانھ البصـر مـنذ 
  . بفـضـل جـھـاز عـین آلـیة تـم زرعـھـا لھ مكـنـتھ مـن رؤیـة العـالموذلك

 Second Sight قـامـت بـتـطویـره شـركـة أمریكـیة تـدعـى Argus IIالجـھـاز الجـدید والمسـمى 
 London's ندنـیون بلـیلد للعـورفـفى مـتشـمسوقام بـزرعـھ فـریق مـن الجـراحـین في 

Moorfield's eye hospital روزـدون دو كـنـیب لیـبطبقیـادة الر ـھـ أشسـبعـة قبل.  
  

كـامـیرا فـیدیـو مـركـبة عـلى نظـارة تـقـوم بـنـقـل الصـور السـلكـیًا إلى مسـتقـبل الجـھـاز مكـون مـن 
بة ركـترونیة المـطاب اإللكـن األقـدد مـیق إلى عـلك دقـ سمـوجـود خـارج العـین ثـم تـنـقـل بواسـطـة

ارات ـ إش، یـتم إرسـالابـطـذه األقـیط ھـنشـتب... ینـیة العـبكـ على شعـلى العـدسـة التي تم تـثـبیـتھا
ال ـكـشدمـاغ وتحـدیدًا إلى الجـزء القـادر عـلى تمـییـز أ الباتجـاهري ـب البصـصـول العـعلى ط

  .طھاـیـنشـم تـتي تـاب الـطـألق مع اقةـوافـتـوداء المـ السبـقـعوء والـالض
  

التجـربة النـاجـحـة ال زالت في بـدایـتھـا، فالمخـتـصـون یأمـلون في مـتابعـة الحـالة بشـكل مكـثـف 
خـالل العـامـین القـادمـین لمعـرفـة السـبل التـي مـن الممكـن تطـویر األدوات المسـتخـدمـة من خـاللھـا 

ون مـن الممـكـن تـوفـیـرھـا إلى آخـریـن عـانوا مـن ولمعـرفـة مـدى الرؤیـة الطـبیـعـیة التـي سـیكـ
  .حـوداث أدت إلى فـقـدانـھـم حـاسـة البـصـر

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار علمیة
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  ـناعـییناصطتـصادم قـمرین 
 اسـتـكـشـاف الفـضـاء؛ فـقـد في الحـادي عـشر مـن فـبرایـر وقـع حـادث ھـو األول مـن نـوعـھ في تـاریـخ  

 تـابع للشـركـة تجـاريأحـدھـما   كـیلومـتر فـوق سـیبـیریا800 على ارتفـاع نـاعـیـانطصـااصـطـدم قـمران 
 Kosmos-2251 من طـراز نـاعـي روسـيطصـااألمریكـیة إریـدیـوم لإلتصـاالت واآلخـر ھـو قـمر 

 امـل باعـثـًا أجـزاء إضـافـیة مـن أدى إلى تـدمیـر القـمرین بالكامطـداالص... ن الخـدمـة منذ سنواتأخـرج مـ
  
  

  ـناعي األمریكي الذي اصـطـدم بآخـر ورسـيطص صـورة القـمر االفي األعـلى
  حـیطة بكـوكـبـنا الفضـائـیة المتـمثـل الفضـالتصـورة  وفي األسـفل

   االصطـناعیة أصـبحت حـقـیقةعـینال
  

ـناعـیة طصمخـاوف الكـثـیریـن فیـما یـتعـلق باألقـمار االالفـضـالت الفـضـائـیة مـا أثـار 
  .األخـرى المـتواجـدة في مداراتھـا حـول األرض وبمحـطـة الفضـاء الدولـیة

ـت الصـین قـد أثـارت ردود فـعـل دولـیة غـاضـبة عـندما قـامـت في یـنایـر مـن عـام وكـان
ـناعـیة الخـاصـة بدراسـة الحـالة الجـویـة عـلى ذات طص بتـدمیـر أحـد أقـمارھـا اال2007

وتـتـكـون الفضـالت الفـضـائـیة .. .اإلرتفـاع وذلك باسـتخـدامـھـا صـاروخـًا مـوجـھـًا
طـة بالكـرة األرضـیة مـن العـدیـد مـن األجـسـام التـي شـكـلت في المـاضـي أجـزاء المحـی

أو المركـبات الفضـائـیة ـناعـیة طصمـن صـواریخ اسـتـخـدمت إلیصـال األقـمار اال
المأھـولة وغـیر المـأھـولة إلى خـارج نـطـاق الغـالف الجـوي وكـذلك األقـمار 

خـراجـھـا مـن الخـدمـة خـالل عـقود تاریخ البرامج الفضـائـیة ـناعـیة التـي تـم اطصاال
  .لعـدد مـن الدول عـلى رأسـھـا الوالیات المتحـدة واالتحـاد السـوفیاتي السـابق
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  ؟ ھـل یشـرب السـمك المـاء
سـتخـدم المـاء ی ونـعـم، حـتى السـمك یشـرب المـاء؛ فـھـ

السـمك ... لـترطـیب نفـسـھألكـسجـین مـنھ وكـذلك السـتـنباط ا
... الخـیاشـیم وعـن طـریق الـفـمیمـتص المـاء عـن طـریق 

 األمالح الموجـودة في المـاء یـتم إفـرازھـا مرورًا بالكـلى
ھـناك اخـتالف أسـاسي فیـما یتعـلق بالمـاء بـین .. .والخـیاشـیم

لمـیاه المـالحـة، وھـذا أسـماك المـیاه العـذبـة وأسـماك ا
كالصـودیـوم، (األمالح مـوازنـة باالخـتالف مـرتـبط 
في  ...بین داخـل الجـسد وخـارجـھ) ومالبوتاسـیوم، والمغـناسـی

ون السـوائـل الفـیسیولوجـیة أقـل مـلوحـة من المیاه ار، تكـالبحـ
   قـد تعـاني مـن الجـفاف أو األسماكما یعـني أنالمحـیطـة 

  

  

  یحـدث لرجـل یتعرض لقـوةماذا 
  ؟اذبیة األرضیةجـاذبیة تزید عن قوة الج

البحـوث التي تمـت بتعـریض أفـراد لحـالة تـزید فیھا الجـاذبیة 
وجـدت أن القـلب  NASA قي وكالة )1g(عن تلك األرضـیة 

إلى ) الذي سـیزید وزنھ(یواجـھ صـعوبات في ضـخ الدم 
 الجـسـم، ما یعـني أن الدمـاغ سـوف مـناألجـزاء العـلویة 

ـوقـف مـن الدم وھـذا سـیؤدي إلى تیحـصل عـلى كـمیات أقـل 
یة وبالوصـول إلى قـوة جـاذب.. عـمل بعـض الوظـائف فـیھ

ولن أن یفقد اإلنسان وعیھ ن ن الممك فإنھ مـ3g- 5gادل تع
 . دقائـق10یاة أكثر مـن درتھ على البقاء على قـید الحاوز قتتج

  ”Light“ھـل السـجـائـر الخـفـیفـة 
  ؟أقـل ضـررًا مـن السـجـائـر األخـرى

 Britishـة أمـریكـیة أخـیرة تـم نشـرھـا في مجـلة ال، فـفـي دراس
Medical Journal تمت مراقـبة الظـروف الصـحـیة ألكـثـر مـن 

مـلیـون شـخـص وتـم التـوصـل إلى أن األضـرار عـلى الرئـتـیـن ال 
تـتـغـیر درجـتـھـا بـمـقـارنـة األشـخـاص الذیـن كـانوا یدخـنون السـجـائـر 

مع )  ملغرام7(عـلى نـسـب منخـفـضـة جـدًا مـن القـطـران التي تحـتـوي 
  أو بـنسـب)  ملغرام14 – 8( مـنھ نخـفـضـةنسـب ممـن دخـنوا سـجائر ب

  ھـل یـمكـن لألقـمار االصـطـناعیة 
  ؟رؤیـة مـا یحـدث داخـل المنازل

لى رؤیـة  قادرة عـRemote Sensingأقـمار االسـتشـعـار عـن بـُعـد 
قـریـة صـغـیرة بكـامـل تفـاصـیلھـا؛ إال أنھـا ال تـسـتطـیع مـشـاھدة مـا 

  .یجـري داخـل بـیوتـنا
مـن غـیر الممكـن رؤیـة مـا یحـدث وراء الجـدران أو تحـت األسـقـف، 
... لكـن القـمر االصـطناعي قـادر عـلى رؤیـة مـا یحـدث من النـوافـذ مـثـًال

  القـمر االصـطناعي قـادر عـلى رؤیـة األرض بمحـیطوإذا عرفـنا أن
درجـة، فإنـھ سیكـفیـنا التـراجـع لمسـافة   45ـتـراوح بیـن صـفـر وت زاویـة

  .مـا بعـیدًا عـن النـافـذة كـي نمـنعـھ مـن مشـاھـدة أي شـيء
 

المـیاه بسبب جـذب  فـقـدان
 إلى سوائـلھااألمـالح ل

ھـذه  لھـذا ف،الخـارج
 تسـتھـلك كـمیات األسمـاك

س ـأكـبر مـن المـاء بعـك
  .أسـماك المیاه العـذبـة

  .) ملغرام21 – 15(متوسـطة 
الدراسـة وجـدت كـذلك أن 
أضـرار التـدخـین تـتزایـد إذا 
مـا كانت السـجـائر تحـتوي 

 21عـلى قـطران یـزیـد عـلى 
ملغرام أو مع سـجـائـر یتم 

  .تـدخـیـنھـا دون فـلـتر
الخـطر یخـتفي فقـط لمـن یـترك 

  .التدخـین نھـائـیًا

إال أنھ یجـب أال ننـسى 
أن مراقـبتنا جـسدیًا 
لیسـت األسلوب 
الوحید للتجـسس 
عـلیـنا، فھـناك أیضًا 
التجـسس عـلى 

  حـالة إنعـدام الوزن عند غیـاب الجـاذبیة  .اتصاالتنا مثًال
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على مولد 
  داروين

   عـام200
على مولد 
  داروين

ي حـتـفل العـالم بالذكـرى المـئـویة الثـانیة لمولـد العـالم اإلنجـلیزا
  .تـشـارلـز دارویـن :األشھـر في تاریخ العـلوم الطـبیـعـیة

  
 في بـلدة 1809ولد داروین في الثـاني عـشر مـن فـبرایـر عـام 

حـاول دراسـة الطـب لیـسـیر عـلى خـطى ... شـروزبري لعـائـلة ثـریة
لھـذا توجـھ لدراسـة التـاریخ ... والده إال أن المھـنة لم تـرق لھ

  .الطـبیعي
المشـاھـدات التي قام بتـسجـیلـھـا خـالل رحـلتـھ عـلى مـتن السـفـیـنة 

Beagle والتي اسـتـمرت خـمس سـنوات كـانـت أسـاس النـظـریة 
نظـریة النشـوء ... التـي حـولـتھ إلى أحـد أعـظـم العـلمـاء في التـاریخ

  .واإلرتـقـاء
وبشـكـل خـاص (ریة قام داروین بنـشـر األسـس الرئیسـیة لتـلك النـظ

بعـد مـرور عـقـدین مـن ) مـا یـتـعـلق بعـوامل اإلنـتـقاء الطـبیعـي
أصـل "الزمـن عـلى نھـایة رحـلتھ البحـریة وذلك في كـتـابھ 

لیعـود بعـد ذلك ویفـصـل نظـریـتھ مطـبقـًا عـوامـلھـا "... األنـواع
  .1871عـام " سـاللة اإلنـسـان"عـلى اإلنسـان في كـتابھ 

  
بالرغـم من أن نـظـریة داروین تعـتـبر من األسـس التـي تعـتـمدھـا 
األكـثـریة السـاحـقة في الوسـط العـلمي الیوم، ال یـزال ھـناك جـدل 
كـبـیر حـول أفكـاره ألنـھـا وبصـورة أسـاسـیة تتـصـادم مع فكـرة 

ر عـلى تطـوفنـظـریة دراویـن تـؤكـد أن اإلنـسـان ... الخـلق الدیـنیـة
  .كـائـنات دنـیا مدى تاریخـھ الطـبیعي مـن
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 صـورة معـبرة
كـل توضـیحـي، حـركـة أجـنحـة بشـ

فـراشـة تـتـحـرك في البـرازیـل قـد 
بات في تـطـلق عـددًا من االضـطرا

الجـو تـسـتـمر في التحـرك والنـمـو 
تـكـون إعـصـار حـتى تـتـسـبب في 

  .والیـة تكـسـاسقـوي جـدًا في 
الطـقـس ھـو عـبارة عـن نظـام شـدید 

  . الحسـاسیة للعـدید من العـوامل
 الفراشـة

 

 تأثير
 

: ةـراشـیر الفـما یحـصل بعامل تأث
حـثـھا تھـكذا تـوصف األحـداث التي 

على الوقوع أسـباب خـفـیة 
فیما یتعـلق بالطـقس، ... و بعـیدة

اإلقـتـصاد، التـاریخ، الصـحـة، وحـتى 
  .السـیاسـة
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  إدوارد لوریـنـزعـالم األرصـاد الجـویـة، كـان 1961في صـیف 
Edward Lorenz  بـیانات توقعـات الطـقـس وقـام یدرس

بإزالة ... 0,506 إلى 0,50612الرقـم ) تـدویر(بـتـقـریب 
ـامـة، وجـد أنـھ سـیـحـصـل عـلى األرقـام التي بـدت غـیر ھ

سـیـناریو مخـتـلف تـمـامًا عـن ذلك الذي كـان لیحـصـل عـلیھ إذا 
ھـذا الكـشـف فـتـح البـاب أمـام .. .رـأبـقـى الرقـم كـامـًال دون تـدوی

 التـي تـدرس Chaos Theoryوضـع أسـس نظـریـة الفـوضـى 
 تغـییرات مـتـناھیـة تـدائـیةبظـروفـھـا االباألنـظـمـة التـي تـكـفـي 

 في المحـصـلة كـبیـرةاخـتالفات للحـصـول عـلى في الصـغـر 
ولشـرح ھـذا المفـھـوم الجـدیـد، .. .عـلى مدى طـویـلالنھـائـیة و

ة جـناحي طائر النورس یمكـنھـا تغـییر ـرفـ رف«قـال لوریـنـز
ز یـیـب میریلوبعـد أن رأى زمـیـلھ فـیـلی... »األبـد  المناخ إلى

Philip Merilees أحـد الرسـوم البـیانیـة التـي تشـبھ في شـكلھـا 
 رفرفة جـناحي فـراشـة في البـرازیـل «صـورة الفـراشـة، قال 

مـنذ تـلك اللحـظـة،  ...»یمكـنھـا التسـبب بعـاصـفة في تكـسـاس 
رة إلى تـاریخ العـلوم لوضـع صـو" تأثـیر الفـراشـة"دخـل مفـھـوم 

مـن الممكـن أن تكـون لھـا مسـبـبات عـامـة عـن األحـداث الـتي 
  .ومخـتـلفة تمـامًا في أبعـادھـا  مكـانـیًا وبعـیدة زمـنـیًا

إعـادة بـنـاء سـلـسـة المسـبـبات الخـفـیة وراء حـدث مـا ھـي عـملیة 
صـعـبة للغـایـة؛ إال أن العـلم بـدأ في توسـیع آفـاقـھ وذلك عـن 

  .جـدیدة عـلى الدوام" فـراشـات"یق اكـتـشاف طر
ن أن ھـناك رابطـًا بـین ئـیلیو، وجـد باحـثون إسـرا2007في عـام 

الوالیات العـواصـف الرعـدیـة في إثـیوبـیا و بـین األعـاصـیر في 
كـولیـن برایـس في جـامعة تـل أبـیـب البروفیـسور ... المتحـدة

Colin Price  العـواصـف في المحـیط مـن% 90الحـظ أن 
األطـلنطـي سـبـقـتھـا فـترة عـواصـف رعـدیة نـشـطـة جـدًا في 

السـبـب؟ الـبـرق یعـتـرض ریاح طـبـقـة التـروبـوسـفـیر ... إثـیوبیـا
والتـي تـتـدفـق ) وھـي الطـبقـة الدنـیا مـن طـبقـات الغـالف الجـوي(

  .فـوق افـریـقـیا باتجـاه الغـرب
لفـوضـى لیـسـت ھـامـة فـقـط في مجـال األرصـاد نظـریة ا

أحـداث بـیـئـیة، الجـویـة، فـھـي قـادرة عـلى مـسـاعـدتــنا في فـھـم 
فـفـي حـالة الالتـوازن الـتي عـانـى مـنھـا ... صـحـیة وتـاریخـیة

سـبـبھـا كـان جـلب النـظام البـیـئي في أسـتـرالـیا، تـم اكـتـشاف أن 
  ).الرسـوم إلى الیسـار (1859م  عـا أرنـبًا24

  

كـذلك ھـناك أحـداث أخـرى كـان تأثـیر الفـراشـة واضحـًا فـیھـا؛ 
  فـفي الوالیات المتحـدة انخـفـضـت معـدالت أطـوال الذكـور حـیث

  

رغب ، 1859في عـام 
 توماس المسـتوطن اإلنجـلیزي

 في Thomas Austinكوك 
عـاب الصـید البریة في دعم أل
   .أسـترالیا

  األرانب والکارثـة اإلیکـولوجـیة
  

 أرنـبًا من 24لھـذا قـام بجـلب 
بریطـانـیا لتوطـیـنھـا في 

  .أسـترالیـا

 تكـاثرت في وقـت قـصـیر جـدًا،
األرانـب مـما تـسـبب في إحـداث 

محـاصـیل الزراعـیة لباأضـرار 
  .في المنطـقـة

لتـطـویق األرانـب، تـم جـلب 
الثـعـالب التـي بـدورھـا قـامـت 
بارتكـاب مجـازر في حـیـوانات 

: النـتـیجـة النھـائـیة... الكـواال
أضـرار مـادیـة تصـل إلى 

  .مـلیوني دوالر سـنویًا
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 سم مقـارنـة مع متـوسـط طـول 177.8أصـبح معـدل الطـول 
والسـبب مـرتـبط بازدیاد اعـتـماد ... 182.9مواطـن ھـولندي وھـو 

ر الصـحـي والذي یحـتـوي عـلى األمـریكـیین عـلى الطـعـام غـی
  ).Junk Foodوھـو مـا یـسـمى (سعـرات حـراریة مرتـفعـة 

فـمن ... ھـناك كـذلك المشـروب األكـثر شـعـبیة في العـالم؛ القـھـوة
: ر في العـالمـالصـعـب تخـیل سـبب تحـولھ إلى المشـروب األشـھ

جـاءت مـن إثـیوبـیا،  نـبـتـة القـھـوة... انتـشـار الدیانـة اإلسـالمیة
 مقـتـصـرًا عـلى بعـض القـبائل اإلفـریـقـیة اوربـما كـان اسـتـھـالكـھ

وبمـا أن التعـالیـم الدیـنـیة ... لو لم یـتـم تحـول العـرب إلى اإلسـالم
أصـبحـت القـھـوة تحـظـر تـناول المشـروبات الكـحـولیة، فـقـد 

عـوب األخـرى التـي تحـولت المشـروب الشـائـع لدى العـرب والشـ
 تحـولت مقـاھـي القـسـطـنـطـیـنیة 1500في عـام ... إلى اإلسـالم

إلى مكـان الـتـقـاء المفـكـرین والمـثـقـفـین، وسـرعـان مـا انـتـقـلت 
ثـم إلى جـمیع أنحـاء ... ھـذه العـادة إلى أوروبا في القـرن التـالي

  .العـالم
شـة معـرفـة مسـببات األحـداث المخـتـلفـة ھـل یجـعـل تأثـیر الفـرا

العـلم یدرك اآلن أن األحـداث ھـي عـبارة ... أمرًا مسـتـحـیالً ؟ ال
عـن أنظـمة معـقـدة، لفـھـمھـا یـتوجـب عـلیـنا تحـلیـل عـوامـلھـا 

درك أیضـًا ـوبھـذا، ن... المخـتلفة وفـھـم تأثـیر كـل مـنھـا عـلى حـدة
  .فـة أمـامـنا ال زالت طـویـلة جـدًاأن طـریق المعـر

في السـبعـیـنات من القـرن 
المـاضي، كـانت المـافـیا 
الكـولومـبـیة تـقـوم بـتـصـدیر 
كـمیـات مـتزایدة من المخـدرات 

إلى ) ومن بیـنھـا الكـراك(
  .الوالیات المتحـدة

رجـال المـافـیا كـانوا یقـومـون 
 عـن ینبتـجـنـید الشـباب العـاطـل

كبائعـین والمھـاجـرین العـمل 
؛ فـیما كـان ومروجین للمخـدرات

 Baby Gangsیعـرف باسم 
  .أو عـصابات األطـفال

، طـلبـت الشـابة 1973عـام 
Norma McCorvey مـن 

المحـكـمة السـماح لھـا 
والمحـكـمة قررت ... باإلجـھـاض

  .المـوافـقة لھـا عـلى ذلك

بعـد قـرار المحـكـمة، أصـبح 
اض قـانـونیـًا في جـمیع اإلجـھـ

مـا ... أنحـاء الوالیات المتحـدة
أدى إلى تخـفـیض عـدد األطـفال 
الذین ال یرغب أھـلھم برعـایتھـم 

حـرمان تجـار وما أدى كـذلك إلى 
المخـدرات من العـثـور عـلى 
األعـداد المطـلوبة لبیع وترویج 

  .مخـدراتھـم

  اإلجهاض یتغـلب علی العصـابات

رسـم یمـثـل نظـامًا عـشـوائـیًا تـتـأثـر حـركـتھ بالعـوامل 
النظـام باللون األصـفر تم الوصول إلیھ بإضـافة ... االبـتـدائـیة
سم الموجـود باللون األزرق؛  عـلى متغـیر في الر0.00001

  ". تـأثـیر الفـراشـة"كـان ھـذین الرسـمین أصـل مصـطـلح 
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كـان عـلیھـما التحـرك وجـمع المعـلومات 
عـلى سـطح الكـوكـب األحـمر لمـدة ال 

  . یـومـًا أرضـیًا90تـزیـد عـن 
لكـن الرائـع في األمـر أنھـما الیـوم، وبعـد 

 یتحـركـان  سـنوات، ال یزاالن5مـرور 
  .ویـعـمالن
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الجـوال المـریخـي  أكـملفي الثـالث من شـھـر یـنایـر المـاضي   

Spiritـلى سـطح الكـوكـب األحـمر، لـیـتـبعـھ  خـمس سـنوات ع
 ویحـقـق اإلنجـاز نفـسـھ في الرابع Opportunityتـوأمھ 

  .والعـشـرین
مـا تـوقعـھ العـلمـاء أن یـتـمكـن الجـواالن مـن العـمل لثـالثـة 

ربـما مع تـمدیـد قصـیر لكـل مـنھـما إن سـارت األمـور (أشـھـر 
لجـویـة الصـعـبة ودرجـات الحـرارة فالظـروف ا)... عـلى ما یـرام

أقـوى مـن أن یـتـصـور أي مـن شـدیـدة اإلنخـفـاض كـانـت 
یـن في العـمل أكـثـر المخـتـصـین أن تسـتـمر أجـھـزة ھـذین الجـوال

  .مـن ذلك
 Opportunity و Spiritخـالل مھـمـتـھـم الملحـمـیة، قـام 

 21ـطـعـا مسـافـة  صـورة، وق250 000مـا یصـل إلى بإرسـال 
كـیلومـترًا، تسـلقـا مـرتـفـعـات و ھـبـطا في حـفـر خـلقـھـا 

  كـذلك فـقـد تمـكـنا مـن تجـاوز.. .اصـطـدام نـیازك بسـطح المریخ
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 غـیـغابایت من 36عـواصـف رمـلیـة بنجـاح، وأوصـال مـا یعـادل 
 بـالمسـبار المعـلومـات إلى األرض عـبـر إتصـالھـم المبـاشـر

Mars Odyssey orbiterالمـتواجـد في مـدار حـول األرض .  
ھـذا ال یعـنـي أن األجـھـزة واآلالت عـلى مـتنھـما تعـمـل بشـكل 

 دائـمًا   یـسـیـر  مـثـالً  أن Spirit  عـلى فـیـتـوجـب  مـثـالي؛ 
أمـا ... إلى الخـلف بسـبـب تعـطـل إحـدى عـجـالتـھ

Opportunity، فـذراعـھ اآللیـة تعـاني مـن خـلل بسـبب انقـطاع 
  ..كـابل كھـربائـي

  
 الجـواالن عـدة مـرات مـن ضـعـف الطـاقـة التـي كـذلك فـقـد عـانى

تـوفرھـا بطـاریـاتـھما بسـبب العـواصـف الرمـلیة الشـدیدة الكـثـافـة 
لیـھ والتي كـانـت تـتـسـبب بحـجـب ضـوء الشـمـس الذي یعـتـمد عـ

واح ـ عـن طـریق األلالجـواالن في شـحـن تـلك البطـاریات
  .الشـمسـیة
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تمكـن الجـواالن المریخـیان مـن إزالـة 
كـان جـزء كـبیر من الغـمـوض الذي 

   .وكـب األحـمرالكـیحـیط ب
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 إلى فـوھـة فیكـتوریا في سـبـتـمبر من Opportunityوصـل 
 التي اكـتشـفھـا داخـل  الصخـریةالتشـكـیالت... 2007العـام 

د ماجـالن لما أعـطـیت أسـماء كالتي أعـطاھا فیردینانالفـوھـة 
اكـتشـفھ خـالل رحـلتھ في القرن السادس عشر عـلى متن السفینة 

  .Cape Verdeفي الصـورة یظـھر ... فیكتوریا
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 الظـروف  بعـین االعـتـبارناأخـذ الجـواالن مـرنـان للغـایة إذا ھـذان «
 یـقـول جـون كـاالس » أجـھـزتھـما كل یوم  فـیـھـاتعـملالصـعـبة التي 

John Callas مشـروع الجـوالین المریخـیـن في مخـتـبر الدفـع مدیر 
ابـع لوكـالة الفضـاء  التـJet Propulsion laboratoryالنـفـاث 

نـدرك أنـھ مـن المـمـكـن أن یـتـوقـف أي جـزء   « NASAاألمـریكـیـة 
  ما سـیعـني..  في أي وقـت اآلن عـن العـملعـلى مـتن أي مـن الجـوالین
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  بة صـورة بانورامیة مركـّ
   في Spiritالتـقطھا الجـوال 

   .2008 فبرایر 28

قادمـة  ةل جـوال خـالل سـنة واحـدإنھـاء مھـمـتھ بالكـامل دون أي تحـذیـر مسـبـق، لكـن مـن جـھـة أخـرى، ما سـنـتـمكـن مـن تحـقـیقھ مـن كـ
أبحـاث النـاسـا تشـیر إلى أن الریاح عـلى المریخ أسـھـمـت بشـكل كـبیر في إطـالة عـمر .. .»  سـیعـادل عـمل أربع مھـمـات رئیسـیـة قادمـة

عـدم حـصـولھ عـلى  مـن Spiritومع ذلك فـقـد عـانى ...  عـلى إزالـة الرمـال والغـبار عـن األلـواح الشـمـسـیةالجـوالین؛ فـقـد كـانـت تسـاعـد
حـمر أمـرًا خـالل شـتـائـھ الثـالث عـلى الكـوكـب األ" الحـیاة"جـعـل اسـتـمراره في جـید خـالل الشـھـور الثـماني عـشـر الماضـیة ما " تـنـظـیف"

...  في المـئـة فـقـط مـن قـدر الطـاقـة التي یحـتـاجـھـا للحـركـة والعـمل30لصـعـوبة إضـافـة إلى أنـھ ال یحـصـل عـلى أكـثـر مـن في غـایة ا
  .لھـذا فـمخـتصـو النـاسـا یأمـلون في أن یجـلـب الربـیع المـریخـي ریاحـًا تعـمل عـلى إزالـة األتـربـة عـنھ

   اسـتـواء الكـوكـب حـیـث تـوجـدفـقـد كـانت مـنـطـقـة ھـبـوطـھ قـریـبة مـن خـط كـان أفـضـل مـن البـدایـة؛  فحـظـھOpportunityأمـا 
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  2007 أبریل 29
الجـوالین على " ذكـاء"مع مـرور الوقـت، ازداد 

یارھـم للمسـار المریخ خصـوصًا فیما یتـعـلق باخـتـ
الذي یـتوجـب عـلیھـم اتخـاذه لتـفادي أي عـقـبات 

   یـنظـرOpportunityفي ھـذه الصـور، ... تقـابلھـم
  إلى  األرض تـظـھـر  أنھصـورة  إلى الخـلف ویرسـل 

  كـان یـتحـرك  بصـورة مـسـتـقـلة و دون  مواجـھـة
   . مشـكالت

ظـروف جـویـة أفضـل مقـارنـة مـع مـنـطقـة ھـبوط الجـوال 
لـذلك یـرغـب أعـضـاء الفـریق المـتابع لمھـمـة الجـوالیـن ... اآلخـر

 التـي تـبـعـد عـن Endeavour Craterفـوھـة إلى  ھفي إرسـالـ
قـد یعـتـقـد البعـض ...  كـیـلومـتـرًا17مـوقعـھ الحـالي مســافـة 

أنـھـا لیـسـت بالمســافـة الطـویـلة؛ إال أن مـا یجـب أن نعـرفـھ ھـو 
سـیـمـضي مـا یقـارب العـامیـن قـبل الوصـول إلى تـلك أنـھ الجـوال 

كـان الھـدف الرئیسي مـن مھـمة الجـوالیـن ھـي البحـث .. .فـوھـةال
عـن أي آثـار تـثـبـت وجـود المیـاه عـلى سـطـح المریخ سـواء في 

فـما كـنا مـتـأكـدین مـنھ ھـو أن المـاء ... حـاضـره أو فـي مـاضـیھ
عـند قـطـبي الكـوكـب، إال أن ) جـلـید(مـوجـود بصـورتـھ الصـلبـة 

 Opportunity... ـیة سـطحـھ كـانـت تـبدو صـحـراء قـاحـلةبـق
 Hematiteتـمـكـن مـن العـثـور عـلى صـخـور غـنـیة بالحـدیـد 

  .ءمـاغـنـیة بالوھـو مـا ال یتـشـكل عـادة إال فـي بـیـئـة 
Spirit أیضـًا عـثـر عـلى أدلـة قـویة لوجـود یـنابیع مـاء سـاخـنة 

 ھـناك أیضـًا صـور شـاھـد العـالم فـیھـا عـلى المریخ وكـانت
   .خـروج المـاء لمسـافات محـدودة عـلى السـطـح
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مع اسـتمـرار الجـوالیـن في العـمل، ومـع رغـبة وكـالة الفضـاء األمـریكـیة في خـفـض 
 الذي سـیكـون Mars Science Laboratoryتـكـالیفھـا، تـم تأجـیل إطـالق الجـوال الجـدیـد 

 مـترًا 18 مـتـرًا في السـاعـة مـقـارنـة بالـ 90ك بسـرعة تصـل في أقـصـاھـا إلى بإمكانـھ التحـر
...  مصـمـمین للوصـول إلیھـاOpportunityو  Spiritفي السـاعـة التـي كـان الجـواالن 

عـلمـاًَ بأن السـرعـات الفـعـلیة عـلى المـریخ ال یمـكـنھـا تجـاوز ثـلث السـرعـات القـصـوى 
الجـوال الجـدید سـیحـمل عـلى مـتـنھ آخـر مـا تـوصـلت إلـیھ التكـنـولوجـیا ... ات مخـتـلفـةلمحـدد

الحـدیثـة بھـدف البحـث عـن كـائـنات میكـروبـیة قـد تكـون مـوجـودة الیـوم عـلى سـطـح 
  .القـادمـةمھـمة الجـوالیـن سـتـكون األسـاس الذي سـتـسـیر عـلیھ المھـمات ... الكـوكـب األحـمر

  

 Page 16 
 

كـوكـب المریخ مكـان معـقـد  «
للغـایة وھـاتان كـانتا مركـبتـین 
قادرتین عـلى تـنفـیذ ما ھـو 

تي مـطلوب مـنھـما لھـذا لن یأ
وقت في المسـتقـبل نقـول فـیھ 

قـبل أن تـنـتھي ھـذه ... كـفى
غـدًا أو بعـد خـمس (المھـمة 

سیكـون ) سـنوات من اآلن
ھـناك دائـمًا أمر جـدید نود 
اكـتـشافھ ومعـرفة المزید 

  .»عـنھ

  سـتـیف سـكـوایـرز
  مدیر مھـمة الجـوالیـن المریخـیـیـن

یـتـمكـن ن المـتـفائـلین بأن ــنت مـك «
الجـواالن مـن تجـاوز الشـتاء األول الذي 

 أعـتـقد أنھـما  لـمإال أنني... سـیمر عـلیھـم
ریخـیة سـیسـتمران ثـالثـة فـصـول شـتاء مـ

ویواصـالن اإلسـتكـشـاف خـمسـة أعـوام 
   .» كـامـلة

  جـون كـاالس
   المریخـیینمدیر مشـروع الجـوالین

سـتـاف في صـورة تـم التـقـاطھـا من قـبل فـوھـة غـو
Mars Global Surveyor ... المعـلومات

األخـیرة تؤكـد أن المـاء كـان یتـدفق عـلى سـطح 
  .المریخ
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نقـل آني، تـوارد خـواطـر،عـوالم 
ھـذه المصـطـلحات ... مـتـوازیة

لم بفـضـل دخـلت لغـة العـ
 .میكانیكا الكـم... نـظـریة مثـیرة

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 18 www.sci-prospects.com March - April  2009 

 
 

  الممـلكـة الكـوانـتـیة       
 
 
 

  
 
 
 

  تـغـري    
  فاهـيمملا    

في بدایـة القـرن العـشـرین، كـان االعـتـقاد ھـو أن الكـون مـشـكـل 
والموجـة ) التي یوجـد لھـا كـتـلة(المـادة : مـن كـیانـین مـنـفصـلین

ومع ھـذه )... ذبـذبات للمـادة تـسـمح للطـاقة باالنـتـشـار(
المعـلومـات، كـان العـلمـاء یـتسـاءلون عـن طـبیعـة الضـوء؛ 

نـیوتـن كـان یؤمـن بأن الضـوء مـكـون مـن جـسـیمات اسحـق 
لكـن العـالم تـوماس یونغ ... الضـوء مادیـة تـنـبعـث مـن مصـدر

Thomas Young  الطـبیعة المزدوجـة (تجـربتـھ الشـھـیرة في قام

... بإثـبات أن الضـوء عـبارة عـن أمـواج) للضـوء في الصـفحـة التـالیة
  .ـثـیرون أن المعـضـلة تـم حـلھـاوھـنا اعـتـقـد الك

  

ط أدى إلى ـمجـددًا، وجـد العـلمـاء أن تـفـسـیر الضـوء باألمـواج فـق
العـالم ـبیرة في حسـاباتـھـم الریاضـیة حـتى جـاء خـلق مـشكـالت ك

   من1900 الذي تـمكـن في العـام Max Planckماكـس بالنـك 
  

OF SCIENCE 
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  والدة موجـات مشـوشـة
ٍ رأس مـتـذبـذب یقـوم بـتولـید   مـوجـة في وعـاء محـتـو

الموجـة تـمـر عـبر شـقـین في الجـدار ... عـلى المـاء
عـاء مـا یـولد بـنـیـة معـقـدة مـن الفاصـل بین جـزئي الو

وھـي ظـاھـرة موجـودة ... تـداخـل أو تشـوش الموجـاتال
  .في قـلب أسس میـكانـیكا الكـم

  

 أھـم مـن) إلى جـانب النسـبیة(تـعـد نظـریة میكـانـیـكا الكـم 
ـھـي قـامـت بتـفـسـیر النجـاحـات العـلمیة في القـرن العـشـرین؛ ف

عـالم مـتـناٍه في الصـغـر لم نـكـن نعـرف عـنـھ الكـثـیـر قـبـل 
  .ظـھـورھـا

  
  نـتـاج عـمـل    

      عـلماء عـديـدين
في الوقـت الذي یعـود الفـضـل في وضـع نظـریة النـسـبیة إلى 

یـمكـنـنا القـول إن عـبقـریة شـخـص واحـد ھـو ألبـرت آیـنشـتـین، 
میـكانـیكـا الكـم ھـي نـتـیجـة عـمل مـتـواصـل ألشـخـاص 
مخـتـلفـین؛ مـن ماكـس بالنـك إلى نـیـلز بور إلى ریـتـشـارد 

وقـد أذھـلت ھـذه النـظـریة العـالم أجـمع ألنھـا ... فایـنـمان
أوضـحـت لـنا أن الجـسـیمات تتحـرك وفـقـًا لقـوانـین احـتـمالیة 

Probabilistic یجـعـل مـن المسـتحـیل توقـع مصـیرھـا  مـا
  .بصـورة قـاطـعـة

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 19 www.sci-prospects.com March - April  2009 

 
 

  الممـلكـة الكـوانـتـیة       
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

نظـریًا (تحـتوي ة عـن طـریق افـتراض أن األمـواج حـل المشـكـل
 حـزم صـغـیرة أو مجـموعـات مـن األمـواج وبھـذا عـلى) فـقـط

إال أن بالنـك ... أمكـن للریاضـیین حـل معـادالتھم بصـورة مقـبولة
.. .لم یؤمـن بوجـود تـلك الحـزم فـعـلیًا مـن النـاحـیة الفـیزیائـیة

 وعـرضـھ ورقـتھ حـول 1905ن في العـام وبـقـدوم آیـنـشـتـی
ل ـوالتي مـنحـت لھ جـائـزة نـوب (يـوئـروضـھـول الكـعـالمف

رة أن الضـوء مـكـون ـأصـبح مـن الضـروري قـبول فـك) بفـضـلھـا
، Light Quantums فـیزیائـیًا مـن حـزم أو كـوانـتومات الضـوء

   .فـوتـونات فیـما بعـد، وھـي مـا سـمـیت بالكـما سـماھـا آیـنشـتین
  

  بدوكيف ت    
   الـذرة    

في البـدایـة كـان ... ذرة في بـدایـة القـرن المـاضـيـت الـاكـتـشف
أنھا تـبدو كـنـظـام شـمسـي مصـغـر تـدور فیـھ االعـتـقاد 

ثـم أدرك العـلمـاء ... اإللكـتـرونات في مـدارات محـددة حـول النـواة
فاإللكـترونات ال تشـبھ الكـرات ه البـسـاطـة؛ أن الوضـع لیس بھـذ

التـي تـدور حـول المـركـز، بـل ھـي أقـرب إلى سحـب تحـیط 
وذلك " أوربـیتـال"بالنـواة فـیما تـمت تـسـمـیـتھ بالمـدار الـذري أو 

  تھا فيـركـترونات وحـكلیة لإلـوجـعة المـیـبـالطلوصـف 
  ).الرسـم في األسـفل (ذرةـال

جـسـیم  یجـب الخـلط بـین المفـھـومـین؛ فاإللكـترون ھـو ال لكـن 
صـغـیر وغـیر قابـل للتجـزئـة، في حـین أن األوربـیتال یمـثـل 
احـتـمالـیة العـثـور عـلى اإللكـترون في نـقـطة مـا مـتحـركـًا في 

  .اتجـاه معـین، أو المعـدل اإلحـصائي لمـواقعـھ

  یةنھـایة البشـر
م باألرض قـد ـب ضخـدام كویكـطـاص
میع ـریة في جـؤدي الى تدمیر البشـی

  .اء الكوكبـأرج

أما إذا تركـنا الفـوتون حـر الحـركة 
 دون التأكـد من مروره مـن أحـد
الشـقـین دون اآلخـر، فإن األمور 

الفوتونات ... تتغـیر بشـكل واضـح
تترك أثـرھـا انفرادیًا على الشریحـة 

   إلى ادتـوع عـجـمـي المـإال أنھا ف
  أي أن داخـل؛ ـرك أھـداب التـت

   الـمـوجـیة     الطـبـیعـتان
  للضـوء   والجـسـمـیـة 

   .تظـھـران

ـوئیة تؤكـد إال أن التجـارب الكھـروض
 ...“زمحـ”أن الضـوء مكـون مـن 

في ھذه التجـربة نعمـل على التحـكم 
في الوضع ... بمرور الفـوتونات

الطـبیعي، یكـون أمام كـل فـوتون 
للمرور في أحد % 50احـتمال 

إذا قمنا ... الشـقـین كـما في اآلخـر
  رـمـ مـن أن الفـوتون ی بالتأكـد

  رفي أحـد الشـقـین دون اآلخ
  كـما لو كان الشـق الثـاني

  مغـلق أو غـیر موجـود
  نھـائـیًا، فسـیعـني ھـذا أن

  الفـوتـونات جـمیعـھا سـتمر في
شـق واحـد وسـتـترك آثارھـا عـلى 
الشـریحـة دون تـرك آثـار تداخـل 

  .موجـات

عام Thomas Youn قام العالم 
 بھذه التـجـربة إلیضـاح طـبیعة 1801
 من ًالو كان الضـوء مكـون... الضـوء

عـني أنھـا سـتمـر ھـذا سیجـسـیمات؛ 
كلھـا في الشـقـین وھـذا سـیؤدي بـنا 

   عـندإلى مشـاھـدة   إنارة   منـتـظـمة  
  ..  .Cالشریحة الحساسة للضوء 

  أن ما حـدث كـان تـشـكلإال 
   مـنـة  مـتداخـل  أھـداب

  الضـوء؛ ما یعـطي الفكـرة
  .بأن الضـوء عـبارة عـن موجة

  

 

  أشـكـال ذریـة
  

) إلى الیسـار(المـدارات في ذرة كـالسـیكـیة 
  .والمدارات في ذرة كـوانـتیة

 مصدر الضـوء
A  

  شـق لمرور الضوء
B 

 أھـداب التـداخـل
C  

  المصـدر

  فـوتون

كل فـوتون یخـلف وراءه 
  نقطـة على الشـریحـة

  

  المصـدر

تعـود لتشـكیل الفـوتونات 
  أھـداب التـداخـل
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  ليس الضوء    
  فـقـط    

تـمكـن العـلمـاء مـن معـرفـة أن جـمـیع جـسـیمات المـادة لھا 
طـبیعـة مـوجـیة؛ وبھـذا توصـلوا إلى حـقـیقـة جـدیدة مفـادھـا أن 

اإللكـترومغـناطـیـسیة، الجـاذبیة، القـوى ( قـوى الطـبیـعـة كـل
 أي مـقـسـمة Quantizedمـن الممكـن أن تكـون مـكـمـّاة ) النوویة

  .إلى حـزم دنـیا مـن الكـوانـتـات
  

عـلمـاء آخـرون تـمكـنوا مـن تسـلیط الضـوء عـلى جـانـب آخـر 
ـي ریتـشـارد فایـنـمان األمـریك... مـن جـوانـب العـالم الكـوانـتي

 تـقـول إنـھ مـن الممكـن حـسـاب 1948 عـام وضـع نـظـریة
 عـن طـریق حـركـة جـسـیم مـا مـن نـقـطة بدایـة إلى نـقـطـة نھـایـة

، وكـأن )المسـتـقـیمة والملـتویة(جـمـع كـل المسـارات الممكـنة 
  .ات الوقـتالجـسـیم یقـوم باسـتـكـشـاف كـافة االحـتـماالت في ذ

  

  اصطدام ممـیت
نیزك یبلغ قطره بضع عشـرات من األمتار لن 

 لكنھ قد یتسبب في أضـرار اذا وقع في الصحـراء
یتسبب بمالیین القتـلى اذا وقع في مركز مدینة 

أما اذا كان قطره كیلومتر واحـد أو ... كبیرة

  ر من االثـنین؟َدـَأي قـ
التي ابـتـكرھـا إرویـن " القـط"تجـربة 

القـط مـیت وحـي في ... شـرویدنجـر
حـیث أن مصـیر جـسـم .. .الوقـت ذاتـھ

ـین كـبـیر مـركـب محـكـوم بالقـوان
للمزید ... (ماالحـتـمالیة لفـیزیاء الكـ

سـؤال "یمكنـكم االطـالع عـلى قسـم 
 من مجـلة 15في العـدد رقم " وجـواب

  ").آفاق العـلم"
  

  عـوالم مـتـوازیة
 عـن BBCصـورة مـن أحـد بـرامج الـ 

م المـزدوج في المـقـد... ھـذا المـوضـوع
 Hugh Everettالصـورة ھـو ابـن 

  ). واضـع النظـریة(
  

  تحـاد قـوة في اإل
یـمكـن لعـدد مـن الجـسـیمات 
المتـطابقـة أن تـتـحـد لتـكـون 

 Superparticleجـسـیمًا واحـدًا 
  .وھـو مـا یحـدث مـع اللـیزر

الذرات كـذلك لھـا طـبیعـة موجـیة 
مـن صـنع وبھـذا تمكن العـلماء 

    مـن ذرة1997لـیزر ذري  عـام 
  . الصـودیوم

  

  التـواجـد في أكثـر من مكان
في العـالم الكـوانـتي، مـن الممكـن 
التـواجـد في أكثر مـن مكـان واحـد 

الواقع ھـو أن .. .في اللحـظـة ذاتھـا
الجـسـیم قـد یكـون في حـالة غـیر 
 .محـددة في نقـطة مـا أو في أخـرى

ذه الحـالة تسـتـمر فقـط إذا لم وھـ
یحـدث تدخـل من عـامل خـارجي، 

  .كـأن تـتـم مراقـبة الجـسـیم مثـًال
  

  "زمحـُ"طـاقـة في 
الفـوتـون ھـو الحـزمـة الصـغـرى 

ممـثـل (لكـل فـوتون ... في الضـوء
 مقـدار معـین من) في الرسـم بكـرة

الطـاقـة یعـتـمد عـلى تـردد الضـوء 
الذي یصـدر عـنھ؛ فالفوتون األزرق 
یصـدر تـردد أعـلى مـن الفـوتـون 

  .األحـمر مـثـًال
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  أقـدار    
  مـوازية    

فـكرة غـریـبة أخـرى حـول العـالم الكـوانـتي قـام بطـرحـھـا 
 عـام Hugh Everett IIIالبریطـانـي ھـیو إیفـیریت الثـالث 

 یكـون جـسـیم كـوانـتي في حـالة ھ عـندما عـنـدما قـال إن1957
ون في نـقـطة مـا أو في أخـرى، فإن الكـون احـتـمال بأن یكـ

في الكـون األول، یوجـد الجـسـیم في ... یـنـقـسـم إلى اثـنـین
ٍ النـ لجـسـیم في النـقـطة  یوجـد اقـطـة األولى، وفي كـون مـواز

لم یتـم تطـویر نـظریة إیفـیریت ھـذه، إال أن أحـدًا لم .. .الثـانـیة
  .أو إثـبات بطـالنھـافـنیـدھـا ـیـتـمـكـن مـن ت

  

الحـقائق الكـوانـتیة والتـي تخـالف في ظـاھـرھا الطـبیعـة كـما 
نعـرفـھـا فـتـحـت البـاب أمـام العـدید مـن النـظـریات الجـدیدة 

فاالنـتقال اآلني وتـوارد األفكـار والتواجـد ... ورؤى الخـیال العـلمي
ـا حـقـائق یعـتـرف في أكـثر مـن مـكـان في الوقـت ذاتـھ؛ كـلھ

لھـذا یوجـد البعـض ... العـالم الكـوانـتيبوجـودھـا الفـیزیائـیون في 
  .ممن یـؤمـن بإمكـانـیة الوصـول إلى تطـبیقات لھـا في عـالمـنا

  

  العـالقة ال تـتـأثـر ببعـد المسـافة بیـنھـما
االرتبـاط بیـنھـما یـسـتـمر ... كـوانـتیـیـنفي الصـورة، شـریكـین 
  .ا عـن اآلخـرحـتى لو ابتـعـد أحـدھـم

  
  

  غـیر مطـیعـةشـیاطـین 
  

الكـرات ( داخـل كـریـسـتال  دون ذریـةجـسـیمات
تم تـمـثـیـل ھـذه .. .)الرسـم ھـي الذراتفي 
سـیمـات في الرسـم كـشـیـاطـین صـغـیرة؛ الجـ

فـفي واقـع األمـر نحـن ال نـراھـا، ویـبدو أنھـا في 
  .بعـض األحـیان تسـتـھـزئ بـنا
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  الشـطـرنج مع كـمـبـیوتر كـوانـتي؟
مـن المسـتحـیل الفـوز عـلى كـومـبـیوتر یعـتمد 

فـھـو سـیكـون … عـلى مبـادئ فیـزیاء الكـم
درًا عـلى تخـمـین جـمیع تحـركـاتك الممكـنة قا

  .واسـتـراتیجـیات لعـبة الممكـنة في نفـس الوقـت
فـیزیاء الكـم لیـسـت عـلمًا نظـریًا فـقـط ، فـھـناك 
العـدید مـن التـطـبیـقات التـي تعـتـمد عـلى 

ھـناك مثـًال اللیـزر المسـتـخـدم … مبادئـھـا
المدمجـة، ولـقـص لقـراءة وكـتـابة األقـراص 

المعـادن، أو في العـمـلیات الجـراحـیة الخـاصـة 
  .بعـالج قـصـر النـظـر

مـثـال آخـر ھـام ھـو المـواد الموصـلة الفـائـقة 
Superconductors وھـي المـواد التـي ال 

.. .یوجـد بھـا أي مقـاومـة في تـوصـیل الكـھـرباء
تـركـز اآلن  البـدایة فـقـط، فالبحـث یـي ھـوھـذه

كـوانـتیة وعـلى عـلى تـصـنیـع أجـھـزة كـمبـیوتر 
  .اسـتخـدام ھـذه الفـیزیاء في التـشـفـیر

الجسـیمات الكـوانـتیة لھـا طـبیـعـة مـوجـیة مـا یـسـمح 
  .لھـا باخـتـراق الجـدران

لكـن مـن الممـكـن تحـدید سـرعة الجـسـیم الكـوانـتي؛ 
  .ـھموقـعمـن غـیر الممكـن تحـدیـد 

  معـادلة شـرویـدنجـر

  مـبدأ الالیـقـین
Indetermation principle 

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 23 www.sci-prospects.com March - April  2009 

  
 

          
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

مـا الذي سـیحـدث لو اخـتـفت 
التي ) ولیس المعـارف(التكـنولوجـیا 

م فجـأة؟ عـلى األغـلب، وصـلنا إلیھا الیو
مـن سـیسـاعـدنا عـلى البـقاء ھـم 
المـزارعـون والمتخـصـصون في عـلم 

  .األِعـشـاب والمـؤرخـون
  

فـلنـتخـیل أننـا سـنـسـتـیـقظ غـدًا لنجـد أن كـل مـا أوصـلتـنا إلیھ 
وسـوف یـتوجـب عـلیـنا أن ... التكـنولوجـیا الحـدیثـة قـد اخـتـفى

ء كـل شـيء من الصـفر؛ ھـل سـنتمكـن مـن إعـادة نعـید بـنا
  األمـور كـما ھـي عـلیھ الیـوم أم أنـھـا ستـتغـیر؟

  

 
 

  ؟ناتطـورما فائـدة 
معـارفـنا التكنولوجـیة في 
عالم بدائي سـتكون بال أیة 

یر في ھـذه فالمد... فائدة
 كـیف الصـورة ال یعـرف

یـشـعل نارًا، كـیف یصـطاد 
كـیف یبني حـیوانًا لیأكـلھ، 

 ًا یعـیش فیھ وكـیفیةمكان
كـذلك ھـو .. .صـنع مالبس

لن یجـد أي عـناصر 
مشـتركة مع رجـال ھـذه 
المجـموعة ولن یـتمكن من 

  .االندماج بھـذا المجـتمع
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في حـالة كـھذه، یـتوقع الخـبراء أن ینخـفض عـدد سـكان األرض 
م العـشرة األولى لعـدم توفـر األدویـة بمقـدار النـصف في األیـا

المـدن التي ... والمعـدات الطـبیة واخـتفاء قوى األمن المنظـمة
یـتركز فیھـا نصـف عـدد السـكان الیوم سـتغـادرھـا األكـثریة 

ألنـھ لن یكـون ھـناك طـعـام كـاف للجـمیع السـاحـقة مـن النـاس 
  .والحـیاةافـیة للزراعـة ـولـن تـوجـد مـصادر ك

الرؤسـاء والقـادة سـیفـقـدون عـلى الفـور سـلطـاتھـم وسـیكـون 
مـفـتاح البـقـاء ھـو العـزلة عـن اآلخـرین والعـثـور عـلى مصـادر 

)  والحـیوانات كـاألبقـار والدجـاج وغـیرھاكـالمیـاه(طـبیعـیة 
ـدرة كـذلك سـیـتطـلب األمر الق... قى عـلى الحـیاةـتسـاعـد مـن تـب

عـلى تـوفـیر مـلجـأ بسـرعـة؛ فـغـیاب التكـنولوجـیا سـوف یعـني 
بمـا في ذلك السـكـین (أیضـًا غـیاب األدوات بكـافة أنواعـھـا 

ن ـمـن سـیـتمكـن م)...  التي منھـا تـصـنع تلك األدواتوالمعـادن
 البـقاء عـلى قـید الحـیاة سـیكـون الشـخـص القـادر عـلى االستـفادة

ـما ھـو مـوجـود في الطـبیعـة، كـالمزارعـین والجـنود المـدربین م
عـلى اسـتخـدام كـل شـيء في الحـاالت الطارئـة كـاصطـیاد أي 
... نـوع مـن الحـیوانات واشـعـال النـار الالزمـة لطـبخ لحـمھـا

   كالنجـارین ورعـاة الغـنم واألبقـار سـتتـوفـرًاكـذلك فإن أشـخـاص
   

دم في المجال الطبي، ـط التقـقـببھا فـلنا إلیھا الیوم لیس سـدالت الحیاة التي وصـمع 
ملھ إذا ما عدنا إلى ـب علینا عـیتوجـأول ما س... یةـحـالصل أیضًا في الخدمات ـب

دان ـیـبعمل حـفر في األرض وإحاطتھا بع" الحـمام"صر الحجري ھو إعادة إنشاء ـالع
ھ ـنعـھل ما یمكن صـون أسـیكـذلك سـك.. خیزران لحرقھا بعد قضاء الحاجة

  .للمواصالت ھو دراجة ھوائیة كما في الصورة

وتسـببـنا ... قمـنا بـتدفـئة البـیوت وإضاءتھـا، بفـضل النـفـط تـمكـنـا مـن التـنـقل بحـریة 
بناء العـالم دون نفـط أمر مسـتحـیل، لھـذا  اعـادة لكن... بحدوث التلوث واالحـترار العـالمي

تحـترم البـیئة وتكـون " خـضراء"مر الوحید الممكـن ھـو انشـاء دیانة ربما سـیكون األ
  . وحـفر آبار یخرج منھا سائل أسـود مخـیفآلھتھـا الشـریرة ھـي الممثلة بمداخـن ضـخـمة

 لقرون، كانت الشعـوب المخـتلفة تأكل جلوسًا على األرض 
جمع (الشـوك ف...  مباشرةباسـتخـدام األیدي لتناول الطعـام

على ... اخـتـُرعت في القرون الوسـطى) شوكة الطعام
األغـلب سـنعمل على الفـور عـلى صـنع طاوالت خـشـبیة 
بدائـیة ولن نقـوم بلمس الطعـام بأیدیـنا؛ وذلك ألسـباب 

التعـبیرات الفـنیة سـتكون وفیما یتعـلق بالفـنون، ... صحـیة
أكـثر نضـوجـًا وسـتسـتخـدم إلیصـال ذكریات عن العـالم 

كنا نعـیش فـیھ ما سیسھم في تطـور أسـرع لألجـیال الذي 
  .الـتالیـة
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وبمـا أن ... حـیاةلھـم القـدرة عـلى اسـتغـالل كـل مـا ھـو مـوجـود لل
تكـنولوجـیا المواصـالت واإلتـصاالت سـتكـون ھـي أیضـًا قـد 
اخـتـفـت، سـتشـكل المعـارف السـابقـة أفضـلیة لمـن یمـلكـھـا، 

ل بـفـلیس مـن الضـروري إعـادة اخـتراع العـجـالت أو الدوالب؛ 
سـیتـمكـن األشـخـاص الذین تخـصـصوا في عـلم التـاریخ مـن 

رفة الكـیفیة التي اتبـعـھا السـابقـون في بـناء المـنازل وربـما معـ
السـفـن وغـیرھـا أما المتخـصـصـون في دراسة األعـشـاب 
... فسـیكـونون قادرین عـلى تقـدیم أدویة لعـالج المرضى مـثًال

في العـھـد الجـدید الذیـن " الكـھـنة"وھـؤالء سـیتحـولون إلى 
مـا تـتطـلبھ الحـیاة " خـلق"لقـدرتـھـم عـلى سـیـتبعـھم اآلخـرون 

إال أن ھـؤالء سـیخـتـفون مع نھـایة الجـیل األول من ... الجـدیدة
 ـتم سـی ربـماھـذه الحـقـبة، ونـقل المعـارف إلى األجـیال القـادمـة

... دة تحـفـظ المعـارف السـابقـةعـن طـریق انشـاء دیانـة جـدی
ھـم سـیـتحـولون إلى سـاللـة القـادة الجـدد ؤوھـؤالء الكـھـنة وأبـنا

وربـما، ... الذین سـیرغـبون ھـم أیضـًا في بـناء رمـوز لسـلطـتـھـم
 .مع مـرور الزمـن، سـوف تـتم إعـادة التـاریخ كـما نعـرفھ

  

بعـض الجـماعات التي تعـیش في 
عـالمنا الیوم لن تجـد صـعـوبة في 

ى العـصـر الحـجـري، العـودة إل
 فیھ فالواقع أنھـا ال تزال تعـیش

ثـل جـماعـات حـتى اآلن؛ مـ
Pygmies األقـزام" أو "

في الصورتـین  (Yanomamöو 
في حـین أن شـعـوب )... العـلویتـین

 من ضـیق تعـانياإلسـكـیمو س
ر لصـنع األدوات ـالوقت المـتوف

والمـنازل الكـفـیلة بحـمایـتـھـم من 
  .البـرد

  

  العـودة لیسـت
  صعـبة للجـمیع

  

في یدة للغـایة أمـور كـثـیرة مـما نعـرفـھ الـیوم، بعـضـھا بسـیط جـدًا، سـتكـون مـفـ 
كـما ھـو األمر فیـما یخـص طـرق البحـث عـن المعـادن ... عـصـر حـجـري جـدید

مراقـبة البـرق، الذي في ظـروف معـینة، أحد ھـذه الطـرق كـان : ومعـالجـتـھا
بالطبع، سـیكون من الصـعـب ... یضـرب األراضي الغـنیة بمعـادن الحـدیـد والنحـاس

ترك الناس لیـؤمـنوا لمیة وراء ھـذا الحـدث؛ لھـذا من األفضـل شـرح الحـقائق العـ
  .بالعـراف أو السـاحـر الذي نعـرف أنھـم طـالما آمنوا بقـدراتھ في تـاریخـنا

سـیرغـب القـادة، كـما  
كـان الحـال في جـمیع 
حـقـب التـاریخ، في 
انشـاء رمـوز السـلطـة 
والقـوة التـي قـد تشـمل 
معـابد ضـخـمة أو 

... أھـرامـات جـدیدة
حـالة، وفي ھـذه ال

سـیتم اسـتخـدام بعض 
المعارف التـي تـوفرت 

  .مـن عھـدنا ھـذا
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رحـلة في عـالم المسـكونین بالشـیاطـین واألرواح الشـریرة في 
مـن اآللـھـة ... ه المعـتقـداتثـقافات مخـتلفة لمعـرفة أصـل ھـذ

أجـساد الوسـطاء الروحـانـیین إلى السـحر " تـدخـل"التـي 
معـاناة شـخـص ثم جـاءت في البـدایـة، كـانـت ھـناك ... األسـود

  .طـرق عـجـیـبة لمكـافحـة تلك المعـاناة 
  



  یوجـد قـدیس في جـسـدي
  

في ھـایـیـتي، یـأتي المـؤمـنون 
الذیـن تسـكـن أجـسادھم أرواح 

شـریـرة ألداء الحـج ھـنا تـكـریمًا 
للقـدیس جـیمـس الذي تـتم ھـنا 

  .عـبادتـھ أیضـًا كـإلھ الحـرب
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ـرفات متطـرفة؛ في بعـض الحـاالت، یؤدي ھـذا االعـتقاد إلى تص
كـما حـدث في كـیـنیا العـام الماضي عـندما قام سـكـان إحـدى 
  .القـرى بحـرق سـبعة أشخـاص التھـامھم باستعمال السحر األسود

 Georgesتـاریخـیًا، أكـد البروفـیسـور جـورجیس الباسـادي 
Lapassade) 1924-2008 ( أن التـلبس في المجـتـمعـات

سـتخـدم مـن قـبل عـدد من األفـراد لإلتـصال البـدائـیة كـان یـ
  .والتحـادث مع اآللـھـة

  

مـنذ القـدم، شـعـر اإلنـسان بأن أرواحـًا غـیر معـروفة تـسـتولي 
 تـلك األرواح خـیـّرةعـلى جـسده، في أغـلبـیة الحـاالت كـانـت 
، أو إلھ (بأ بالمسـتـقـبلتـقـدم النصـح، تـعـالج المرضـى، أو تـتـنـ

لكـن كـانت ھـناك كـذلك ... )روح أحـد األقـرباء، أو كـائـن مالئـكـي
عـلى األقـل، ھـذا .. .) وجـنشـیاطـین، عـفاریت (أرواح شـریـرة

وھـذه المعـتـقـدات ... مـا تـؤمـن بھ وتـروج لھ ثـقـافات مخـتـلفـة
  .مـنا الحـاليصـلت إلى یواسـتـمرت مع اإلنـسان حـتى و

 Santería السانتیریا في كـوبا والدومیـنیكان، الكـاھـن في دیانـة
المـوجـود في داخـل " القـدیـس"یـتواصـل من وقـت آلخـر مع 

جـسده، وھـذا القـدیس یغـیر بصـورة دائـمة صـوتھ وشـخـصـیتھ 
وفي .. .ھـمتـحـاضـرین وإجـابـتھ عـلى أسـئـلخـالل حـدیثھ مع ال

...  في ھـایـیـتي، ھـناك كـائـنات إیجـابـیةVudu  الــة الـفـودودیان
 واضـح بالدیـانـة المسـیحـیة خـالل ھـذه األدیان تأثـرت بشـكل

كـعـبید إلى العـالم وصـول األوروبـیین إلى إفـریقـیا ونـقـل األفـارقـة 
  .الجـدیـد

 روحـیة؛ تـلبـس األرواح، عـلى األغـلب، جـاء أصـًال مـن دیـانـة
 أي تـؤمـن بانـتقـال أرواح المـوتي إلى األشـجـار، الحـیوانات، أو

ھـذا النوع مـن األدیـان مـوجـود في بـنـین ... إلى أجـساد األحـیاء
ووفـقـًا لھـذه المعـتـقـدات، فإذا كـانت الروح ... وفي تـوغـو

  .غـاضـبة، فإنـھـا تسـبب أمراضـًا جـسدیة ونـفسـیة للضـحـیة

  خـادم العـدالةقـرون 
 Zangbetoقـناع ولبـاس الـ 

مـن یلبسـھ یصـبح ... في بـنین
ممـسـوسـًا بـروح تـرمي إلى 

  .مایة المجـتمعتـنفـیذ العـدالة وحـ

  وقـرون شـیطانـیة...
ـاحـرات فیما یسـمى بالـ اجـتماع الس

Sabbat كـان أوًال مع اإللھـة  الذي
 االرومانیة دیانا قـبل أن یـتحـول فیم

  .احرات مع الشیطاند إلى اجتماع السبعـ

  حـفالت روحـانـیة
الموسـیقى والرقـص، 
وبصـورة خـاصة تـكرار 
الصـوت الناتج عـن 
الطـبول برتابـة، توصـل 
إلى حـالة اإلغمـاء 

 بما یعـتـقـد أنھ ةالمرتبـط
في الصـورة، ... النـشـوة

شـعـائر تتـم في بـنـین 
  .بمصـاحـبة الطـبالین
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  منـبطـحـات بتأثـیر الروح القـدس
حـالة ... Animism  أواألرواحیةو ي خـلیط من الدیانـة المسـیحـیة في ھـایـیتي ھـVudu الـ دیانة

 ثحركات مفاجـئة، حالة شـعائـریة یتحـدتقلصات و: التـلبس الروحاني تحـدث على ثالثة مراحـل
  .Downسـمى حـالة ، ثـم حـالة اإلغـماء التي ت بلسـان الشخـص الذي وقع علیھ التلبسفیھـا الرب

األرواح الشـریـرة بطـرد ؛ فالمسـیح في العـھد الجـدید قـام 1962الكـاثولیكـیة عـام 
وفي األحادیث النـبویة، قام رسـول  ... التي كـانت في جـسد رجـل في مـدیـنة جـرش

أما في ... منھ كـالكلب الصـغیرالجـني خـرج ف ؛اإلسالم بطـرد جـني من جـسد طـفـل
الدیانـة الیھـودیـة، فھـناك كـتابات تعـود إلى أكـثر مـن ألفي عـام تـتـحـدث عـما 

   وھـو تـلـبس شـریر لضـحـیة مـا؛ وھـذا یـتـوجـب القـیامDybbukیـسـمى بالـ 
  
  

ناء اإل...  في بنینVuduمحـراب 
باألعـمال " مليء"الفخاري 

  .ـحـریةالس
  

وكـان ھـذا سـببًا الخـتـیارھم فیـما بعـد كـي 
... یتحـولوا إلى ممـثـلین للدیـانات الرسـمیة للدول

والیـوم ھـناك مـن یـدعـي أن عـددًا مـن مـؤسـسي 
  .رة كـانـوا مـن ھـؤالءالعـدید من األدیـان المنـتـشـ

  
  ثم جـاء الشـيطـان

 – أو لغـات – یـتغـیر صـوتـھ ویـتـحـدث بلغـة «
في (غـیر مـفھـومة وعـند اقـترابـھ مـن الصـلیب 

أو عـندما یـسـتمع إلى القـرآن ) الروایة المسـیحـیة
یغـضـب ویـتـلفـظ ) في الروایة اإلسـالمیة(

ھـذا .. »سـاسھ بكـلمـات تؤكـد كـفـره ورفضـھ أل
مـا یـتـخـیلھ البعـض عـندما یفـكر في تـلبس كـائـن 

 ھـذه الصـورة، في معـظـمھـا... مـا إلنـسـان
 عـام Exorcistجـاءتـنا من الفـیلم الشـھـیر 

  لكـن مـا مـدى صـحـة ھـذه الصـورة؟... 1973
في الدیانـة المسـیحـیة، ھـناك أعـداد كـبیـرة مـن 

تي ال زالـت تـمـارس شـعـائـر طـرد القـسـاوسـة ال
األرواح التي یعـتـقد أنـھا عـلى األغـلب عـفاریـت 

   رغـم إلغـاء ھـذا الفـرع من الكـنیـسةشـیاطـینأو 
   

مع حیوانات إلھة ( في كـوبا دیانة السانتیریارجـل دین من أتباع 
 Orisha تتـلبـسھ الروح المسماة) Yemayàاألمومة السوداء 

  .والتي ھي قدیسة وإلھة سوداء في الوقت ذاتھ
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  موجـود في جـمیع األدیان... طـرد األرواح الشریرة
... غـابرییلي أمورث، قـسیس كـاثولیكي إیطالي: إلى الیمین

یدعي قیامھ بما ... مؤسس ورئیس جـمعیة طاردي األرواح
  .Exorcism ألف عمـلیة طـرد أرواح أو 50عـدده 

 وقـد تم اتھـامھ .Chen الحاخام المعروف باسم: في الوسـط
بتعـذیب االطفال خـالل قیامھ بشـعائر طرد األرواح الشریرة 

  . إسرائیل بإصـدار مذكرة توقیف دولیة بحـقھتقام... منھم
 في كردستان الشیخ عبد الوھاب الخالصي: إلى الیـسار
مـن جـسد إحـدى " للجـن"قـوم بعـملیة طـرد العـراق ی

قراءة آیات  عـن طـریق المصابات بمرض نفـسي وذلك
  .قرآنیة في أذنھـا عـبر ھـذا البوق
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بشـعـائـر خـاصـة حـتى یـتم إخـراج الروح الشـریـرة مـن جـسـد 
  ).وخـروحـھا یـتم مـن إصـبع القـدم الصـغـیر(الضـحـیة 

  

  ذا يقـول العـلم؟ما
فإضـافة إلى العـلم ال یعـتـرف بالمس الشـیطاني أو بتـلبس الجـن؛ 

م وجـود أي سـجـل معـتـرف بصـحـتھ عـن أیة حـالة مـن ھـذا عـد
یـھـا طـاردو ـحـاالت یقـوم فالنـوع، فـقـد تـم تسـجـیل العـدیـد مـن 

األرواح بـتـعـذیـب المـرضـى وضـربھـم بغـرض إخـراج مـا 
وفي حـاالت أخـرى، ...  منھـمقـدون أنـھ أرواح شـریرة وجـنیعـتـ

ل ــائـر بمـوت المـریض كـما حـدث مع طـفـذه الشـعانتـھـت ھ
مصـاب بالتـوحـد كـان عـمره ثـماتي سـنوات اعـتقـد والداه أن بـھ 
مـس شـیطـانـي فاسـتدعـوا قـسیس كـنـیسة میلووكـي دیـفـید ھامبـبل 

David Hampill الذي وضـع عـلیھ غـطاء السـریر وضـغـط 
  .عـلیھ حـتى اخـتـنق الطـفل ومـات

 ـًاتـلبسـس یؤكـدون أن مـا یـراه البعـض ـیو عـلم النـفأخـصائ
ونـھ مجـرد حـالة اضـطراب نـفـسي؛ فـقـد  ال یعـدو كــًاشـیطانی

یـكون حـالة مـن الھـسـتـیریا أو الھـلوسـات التي یغـذیـھـا إیـمان 
 ،ھـم مـنھوخـوف  بأنھ مس شـیطاني فعـًالالمحـیطـین بالمـریض

 أو انـفـصام الشـخـصـیة؛ وھـذا مـا أو حـالة مـن الشـیزوفـریـنـیـا
ر األصـوات والشـخـصـیات المخـتـلفة التي تـظـھـر عـلى ـیفـس

  .المـرضي في بعـض الحـاالت

 یـتم تجـمیع الساحـرات  حـیث في كـینیاGnaniمى قـریة تـس
  .اللواتي یتھـمھن أقرباؤھن أو جـیرانھم بممارسة السحر األسود

" ریرةـارد األرواح الشـط" أو The Exorcist مشـھـد مـن فـیلم
ـدد من تحـلق فـیھ الممسـوسة بروح شـیطانیة وتقوم بع)... 1973(

  .د عـن الواقعـیدة كـل البعنھا بعـاألكروبات التي یمكـننا القول إ
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 تتـقـلص عـلى  والمـواد الخـامالمصـادر الطـبیعـیة، المعـادن
 مجـموعـتـنا فكـویكـبات... لكـن ال داعـي للقـلقـرة األرضـیة، الك

و وكـالة الفضـاء األمـریكـیة ... الشـمسـیة غـنـیة بھـذه المصـادر
NASAام السـماویةرسـتغـالل ھـذه األجـ بـدأت في التخـطـیط ال 

ود ـوتغـطـیة النقـص الذي سـتعـاني مـنھ البشـریة في العـق
  كـیف؟. ..ـةأو القرون القـادم

  

في ھـذا البحـث نقـدم تـصورًا للكـیفـیة الممكـن اتـباعـھـا 
  .لتحـقـیق ذلك
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ـوصًا وأنھ عـود ھـذه األفـكار إلى الظـھـور مجـددًا؛ خـص ت،اآلن
احـتـیاطـات األرض مـن عـدد مـن تـنـتـھـي  مـن المـتوقـع أن

  .ـاليمع نھـایة القـرن الحالمعـادن 
  

 2001نولوجـیا المـطـلوبة مـوجـودة لـدیـنا اآلن؛ فـفي العـام التكـ
كـویكـب عـلى سـطح ال NEARإنـزال المسـبار ب NASAالـ قـامت 
Eros 433 ... أمـا المسـبار الیـابانـيHayabusa قـام بمـا ، فـقـد

 ITOKAWAفـبعـد ھـبوطـھ عـلى الكـویكـب مـن ذلك؛ ھـو أكـثر 
مـن سـطح  مـن المـفـترض أن یـكـون قـد أخـذ عـینات 25143
إلى األرض عـام ، حـیث مـن المـنـتـظر عـودتـھ الكـویـكب

إال أن خـلالً  فـنـیًا قـد یعـني أنھ لم یتـمكـن مـن أخـذ تـلك ... 2010
   .ـرف ذلك حـین یعـود إلى األرضسـنع... العـینات

  

الناسا تـفكر جـدیًا وكالة 
بكیفـیة استغـالل معادن 

ت ـلذلك كـلفالكویكبات، 
 DigitalSpaceشـركة 

بوضع تصـور عـملي 
 تتم في ھـذا ...للمھـمة

وجیا التكـنول الوقت دراسة
 وھي الخـاصة الالزمة

 Constellationببرنامج 
العـمل بعـیدًا التي تبحـث في 

  .عـن المدارات األرضـیة

 مسـتقـبـليال كـنوزم المنجـم اسـ
 وفـقـًا  و؛Amun 3554 ھـو

ضـم ھـو ی، لعـدد مـن الباحـثـین
الحـدید، النـیـكل،  في قـلبھ

ـالتـین وعـدد آخـر بالكـوبالت، ال
:  ة، وبكـمیات كـبیرمـن المعـادن

أكـبر بـثـالثـین مـرة مـن كـل مـا 
خـرجـھ اإلنـسـان في اسـت

؛ بمـا تعـادل قـیمـتھ في تـاریخـھ
 19وقـتـنا الحـاضـر ما یقـارب 

لمـشـكلة ا.. .مـلیون مـلیار دوالر
 Amun 3554 الوحـیدة ھـي أن
 یبـعـد عـنا في ھـو كـویكـب

 75أقـرب نقـطة لھ مـن األرض 
 مـرة 95؛ أي مـلیون كـیلومـتر

ألرض المسـافة الفاصـلة بین ا
  .والقـمر
ول إلى ھـذا الكـویكـب ـالوص

لیس خـیاًال عـلمیًا؛ فـقـد كـان 
بعـض الباحـثـین یـفـكرون في 

 تحـقـیق ذلك مـنذ ھـبط كـیفـیة
ام عـالقـمر آرمسـترونغ عـلى 

 مھـماتف ـتوقإال أن ... 1969
حـفـظ أدى إلى المأھـولة  القـمر

   .تـلك األفـكـار
  

  ARES Iاروخ صـ
 ORIONیحـمل الكبسولة 

)  عـلى األكثر6(الطاقم و
بوصولھ إلى المدار یلتحـم و

 EDSبالمركبة الموجھة 
)Earth Departure 

Stage(ذلك أطلق قبل  الذي 
 على متن  دقیقة90 بـ

  .Ares Vالصاروخ 

للحـفر عـلى كـویكـب، سیحـتاج رواد الفضـاء إلى 
والتي یعـادل ) RB293(مـثل ھـذه اآللة 

  . طابقًا26مبنى مكون من ارتفاع ارتفاعھا 

  المھـمة باتجـاه الكـویكـب

EDS : جـھاز الدفع الذي
ینتظـر بقـیة األجـزاء في 

  مـدار حـول األرض
ORION : الكبسـولة التي

ـاقـم سـتـلتحـم سـتحـمل الط
نطـلق إلى ت وEDSبالـ 

  الكویكب

شـدیدة بحـركـة : بوطالھـ
ـتـرسو كـبسولة الدقـة، س
ORIONسطح على  
  الكویكب

 ORIONبسـولة كـ
بوصـولھا إلى المدار، تلتحـم 

وبعـد الدوران  EDSبالـ 
حول األرض والوصول إلى 

ل ـالنقطة المطلوبة یشـغ
كھ للدفع باتجاه محـر

عـندما ینـتھي ... الكویكب
دوره، یقوم الرواد باالنفصـال 

  .EDSـ العـن 

  ھة األخـیرةالوجـ
دور المركبة حـول الكـویكـب تـ
دورانھ سـرعة تـتوافق مع ل

في حـالة ... حول نفـسھ
العـثور عـلى منطـقة سـھـلة 
عـلى سـطحھ، یطـلق الرواد 
خـطافات تعـمل عـلى تـثـبیت 

جـر المركبة وببـطء یـتم 
  .المركبة حـتى الھـبوط
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 كـثـر تعـقـیدًاكـون عـملیة أبوط رواد فضـاء عـلى سـطح الكـویكـب سـیھـ
ً وخـطـو الوصـول إلى ففـي حـالة عـدم تـمكـن المركـبة مـن ... رة

 ألف كـیلومتر في 45حـوالي البالغـة (الكـویكـب بـنفـس سـرعـتھ 
 وذلك باتجـاه الفـضـاءتـرتـد عـن سـطـحـھ ، مـن الممكـن أن )سـاعـةال

والنـتـائج سـتكون كـارثیة، فـلن یـتـمكـن ... بـسبب جـاذبیـتھ الضـعـیفـة
ذا السـبب، سـیـتـوجـب عـلى لھـ.. .أحـد مـن الذھـاب إلنـقاذ الطـاقـم

 سـطح عـلىتـتـثـبـت ق خـطافـات تطـلالمـركـبة، قـبل الھـبوط، أن 
ه الخـطـافات وسـیكون عـلى الرواد كـذلك ربـط أنـفـسـھم بھـذ... الكـویكـب

ح بعـد الھـبوط عـند رغـبـتـھـم في مغـادرة المركـبة والسـیر عـلى سـطـ
 نـفـسـھـا، فـبـین الذھـاب والعـمل  مشـكلة الرحـلة أیضـًاھـناك... الكـویكـب

شـھـور طـویلة سـیعـیش خـاللھا الرواد عـلى الكویـكب والعـودة سـتـمر 
وربـما لن یـتـمكـنوا مـن مشـاھـدة األرض عـبر في مـركـبة ضـیقـة 

مكـثـفة التحـضـیر لتـدریـبات  عـلى NASAلھـذا تعـمل الـ ... نوافـذھـا
ا عـن كـیفـیة إیـصال أمـ.. .سـیشـارك فیـھـا عـدد مـن األطـباء النـفـسـیین

إمـا بإیـصالھـا : المـواد الخـام إلى األرض، فـھـناك عـدد من المقـترحـات
 العـملیات الالزمة عـلیھـا إلى مـدار حـول األرض ومـن ثـم إجـراء

بتـجـمیع آالت إلى األرض وجـاھـزة لالسـتعـمال، أو " نـقـیة"وإنـزالھـا 
حـفر ضـخـمة عـلى سـطح الكـویـكب وإجـراء كـافة العـملیات الالزمة 

ما سیعـني أیضـًا  (عـلى المـواد الخـام بحـیث تـرسـل جـاھـزة إلى األرض
 لغـایات الشـرب، اإلسـتفادة مـن الماء الموجـود في قـلب الكـویكـب

أما األسـلوب )... دروجـین للوقـودواسـتخـالص األكـسجین للتـنـفس والھـی
فـع الكـویكـب حـتى یصـل إلى األخـیر المقترح فھـو اسـتخـدام نفـاثات تـد

  .یسـھـل عـلى الجـمیع اسـتخراج مواده الخـامما سـمـدار حـول األرض 
  

تخـیل ھـبوط رواد فضـاء ) Armageddon) 1998یلم فـ
  .عـلى كـویكـب، لكـن لیس السـتغـالل مصادره الطـبیعیة

في الوالیات  Kitt Peakد مرصـ
 یـقـوم بمراقـبة الكـویكـبات المتحـدة

لممكـن أن تشـكل خـطرًا علیـنا التي من ا
  .في حـالة اقـترابھـا مـن األرض

ـر قـوة جـاذبیـتھ الصـورة تظـھفي ھـذه ... EROS 433ویكب الكـ
 في حـین تنخـفض زرق یعـني مناطـق تزید فیھا تلك القـوة،اللون األ(

  ).ـراءحـمفي المنـاطـق ال

 یمیاء الكـویكـباتكـكن التعـرف عـلى یمـ
... عـن طـریق الضـوء الذي یصـلنا مـنھـا

ضـوء الكـویكـب في الصـورة یكـشـف أنھ 
وألواح من البیروكـسین بالزبرجـد، غـني 
  .النیكـل-الحـدید
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وھي أساسـًا ما ... ةاإلتصاالت الھاتفـی
  أجـلھ من تم صنع الھاتف

 
 ومسـجل FMرادیو 

وسیقى لإلسـتماع إلى الم
  واألغـاني والكـتب الصوتیة

أداة تحـدید المواقع الجـغـرافیة 
GPS أصبحـت موجـودة في عدد 

  كبیر من الھـواتف المحـمولة

مشـاھـدة 
التلفـزیون عـن 
طریق اإلتصـال 

باإلنـترنت أو 
خدام باسـت

تكـنولوجـیا 
DVB-H  

الصـورة في 
تظـھر … إطـار

ظ ـبعمل حاف
ة ـالشـاش

Screensaver 

… بارومتر
باإلتصال 

باإلنتـرنت یمكن 
الحـصـول على 
معلومات حول 
  حالة الطـقس

بعض ... كامیرا
الھواتف تمكن من 

التـقاط الصـور 
  وتسـجیل فیدیو

ألعـاب 
إلكـترونیة 

متوفرة في كل 
  ھاتف محـمول

صـندوق البرید؟ 
اجـة لھ، ال حـ

فاآلن تـوجـد 
الرسـائل 

اإللكتـرونیة أو 
emails 

البطـاریة 
باللیـثـیوم 

وتـزن بضـعة 
 غـرامات فقـط

العـدید من 
الھـواتف 

المحـمولة 
یحـتوي على 

خـرائط مفـصـلة 
 ویمكـنھ للمدن

أن یحتوي على 
عدد كبیر من 

 الكـتب
 كـل ھـذا موجـود ھـنا

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 34 www.sci-prospects.com March - April  2009 

 
 

 
 
 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

Nokia N97 

ھـذا الجـھـاز ھـو آخـر مـا تـقـدمـھ شـركـة نـوكـیا في عـالم الھـواتف 
 إنـش تعـمل باللمـس إضـافة إلى وجـود 3.5یـبـلغ قـیاس شـاشـتھ ... المحـمولة

... لوحـة مـفاتـیح یمـكـن سـحـبھا لـتـقـدم أسـلوبًا أسـھـل في إدخـال المعـلومـات
 مضـافًا إلیھـا بطـاقـة حـجـمھـا 32GBبلغ یحـتـوي عـلى ذاكـرة داخـلیة تـ

16GB. .. یحـتـوي عـلى كـامـیرا من نوعCarl Zeiss بكـثافة رقـمیة تـبلغ 
یعـمل الجـھـاز باالعـتـماد ...  میغـابكـسیل اللتـقاط الصـور وتسـجـیل الفـیدیو5

  .Symbian S50 5th Editionیل ـغـام التشـنظعـلى 
كـذلك ... WAP، و GPRS ،WiFiنـترنت عـن طـریق یمكـنـك الدخـول إلى اإل

فالجـھـاز یحـتـوي عـلى إمكـانـیة تحـدید المواقع باسـتخـدام االقمـار الصـناعـیة 
GPS.  

Motorola Motozine  ZN5  
 

اتف المحـمول األول الذي یحـتوي عـلى ھـذا ھـو جـھـاز الھـ
الكـثافة الرقمیة ... Kodakكـامـیرا مدمجـة من نـوع 

  ة الجـھـازیـبلغ حـجـم شـاشـ...  میغابكسـیل5للكـامیرا 
 إنش ویوفر إمكـانـیة الوصـل بشـبكـة اإلنـترنت عن 2.4

  .350MBیبلغ حـجم ذاكرتھ الداخـلیة .. .WiFiطـریق الـ 
  

تـسـتخـدم ھـذه الكرة 
التـنافـر األرضـیة 

المغـناطـیسي لتـقدم لـنا ھـذه 
الصـورة الجـمیلة التي تبـدو 

ـبح في فیھـا األرض تس
وباسـتخـدام المصـدر الھـواء 

یمكـنـك جـعـلھـا الكـھربائي 
.. .تـدور حـول نفسـھـا

سـتكون شـیئًا جـدیدًا 
 . مكـتبك طاولةتضـیفـھ إلى

Anti-Gravity Globe 
My Passport Essential 

320GB 
  

Flying Alarm Clock  

إذا كـنت تواجـھ مشـكالت في 
ـًا من النـوم االسـتیقاظ صـباح

عـندما یـبدأ صـوت المنبھ في 
العـمل حـیث تـقـوم بإغـالقھ ثم 

إذا كـنت ... بالعـودة إلى النوم
تعـاني من ھكـذا مشـكالت، فالحـل 

 المـنبھ التـي –ھـو ھـذه السـاعـة 
تـبـدأ بإطـالق صـوت یشـبھ صـوت 
إنـذار القـواعـد العـسكـریة 

 لیـس ...المـزعـج والقـوي للغـایة
أنـھ بمجـرد بـدء بل ،  ھـذا فـقـط

صـوت اإلنـذار في السـاعة 
المحـددة، ینـطـلق نموذج طـائـرة 

مـا ... مروحـیة من أعـلى السـاعـة
یضـمن مغـادرتك السـریر ھـو سـ

تقـوم بإسـكات صـوت أنھ كـي 
اإلنـذار، سـیـتوجـب عـلیك احضـار 
نمـوذج المروحـیة وإعـادتـھ إلى 

  .المنـبھ-أعـلى السـاعـةمكـانھ 

ھـذا القـرص الصـلب المحـمول 
 12.6الذي ال یتجـاوز طـولھ 

 سـم یوفر لك 8سـم وعـرضـھ 
بما (إمكـانیة حـمل كـافة ملفاتك 

، األفالم، یشـمل الكـتب
) األغـاني، الصـور، وغیرھا

فحـجـمھ ... معـك أیـنما كـنت
الشركـة تقـدم ... 320GBیبلغ 

مودیالت أخـرى یبلغ حجـمھـا 
400GB 500 وGB.  
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