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 محتویات العـدد
 2007 دیسـمبر  –نوفـمبر 

 17 العـدد رقـم –آفاق العـلم 

ھـذا الدلفـین ھـو المتبقي 
 baijiالوحـید من نوع 

حیث كـان یعـتقـد أن نوعـھ 
  .كـلھ قـد انقـرض

 فـیدیو تم نشـركـذلك فـقد 
مؤخـرًا یظـھـر فـردًا آخـرًا 
مما أعـطى الباحـثین أمـًال 

  بالعـثـور على آخـرین 
و بالتـالي انقـاذ النـوع من 

  .اإلنقـراض
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لإلتصال بنا   
  

          المقاالت محتوى للتعلیق على
  اقتراحات خاصة بالمجلة في  و تقدیم

 و للراغبین في أعدادھا القادمة،
 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىاإلعالن، 

  : التالیـةنیواالعن
  

 editor@sci-prospects.com 
 sci_prospects@yahoo.com 

 
المرسل   االسم و الدولة كتابة اءـالرج

  .في مراسالتكم منھا االیمیل  بوضوح
  

للحـصول على معلومات إضـافیة عـن 
نكم زیارة موقع المجلة ـلة، یمكـالمج

  :على اإلنترنت
 

www.sci-prospects.com 
 
.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبش آفاق العلم  لةـیسمح  بإستعمال  ما یرد  في  مج
  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش

 

 كلمة العـدد
  
  
  

  ."آفاق العلم" من إصدار جـدیدمرحـبًا بكـم في 
  

نود بدایة أن نوضح أن مجـلتـنا تھـدف لعـرض 
العـلوم؛ أي أن المجـال الذي تعـمل فیھ ھـو ذلك 
المتصـل بالمكتشفات و اإلختراعات و النظریات 

وھي موجـھة للجـمیع دون ... العلمیة و تاریخـھا
لنظـر عـن موقعـھـم الجـغرافي، اسـتـثـناء بغـض ا

المجلة تـھـدف الى نشـر .. .و أصولھـمأمعـتقداتھم، 
المعـارف الجـدیدة كـما یـتوصل إلیھا العـلماء        

و الباحـثون، دون اإلعـتماد عـلى آراء مـن ال یقـبلھـا 
  .أیًا كـانت تـلك األسباب... ألسـباب غـیر عـلمیة

  
لة و كل مـن قـدم نشـكر كـل من كـتب للمجـ

  .اقـتراحـات تھـدف الى تطـویرھـا و اسـتمراریتھـا
  

في ھـذا العـدد العـدید من المواضیع في حـقول 
عـلمیة مخـتـلفة إضـافة الى األبـواب الثـابـتة التي 

  .تعـودتم عـلى قـراءتھـا في كـل إصـدار جـدید
  
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـرئیس التحری - وضـإیاد أبو ع      

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    
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 التي Moller Internationalشـركة 
 سـیارات طائرة ألكثـر تعمل على انتـاج

من ثالثین عامًا، سـتقـوم بإنتـاج السـیارة 
 العـام القـادم M200الطائـرة الجـدیدة 

عـدد قـد یصـل الى حـیث سـتقـوم بتصـنیع 
... أربعـین منھـا بغـرض عرضـھا للبـیع

 ألـف        90سـتـتـراوح األسـعـار بـیـن 
فات و أربعمائة ألف دوالر تبـعـًا للمواصـ
  .و اإلضـافات المطـلوبة مـن المشـترین

ري ھـي ـدائـل الـالسـیارة، ذات الشـك
  لشخـصـین و یمكـنـھا اإلقـالع و الھـبوط

  .السـاعـة/ كـم130یًا و التحـلیق عـلى إرتفـاع ثـالثـة أمـتار بسـرعـة تصـل الى رأسـ
م       ـالذي كـان قـد صـم Paul Moller  بول مولرمـن الجـدیر بالذكـر أن مدیر الشـركة و مالكـھـا ھـو

 و التي لم یـتـمكـن من انـتاجـھـا بغـرض البـیع Skycarو صـنع النـماذج األولى للسـیارة الطـائرة المسـماة 
  . كیلومـترات10 قد تصـل الى شاھـقةقـھـا عـلى إرتفاعـات ـلسـرعـتھا العـالیـة و إمكـانیة تحـلی

  

PROSPECTS 

سـیتم اسـتـعـمال ألول مـرة في تـاریخ مـترو األنفـاق، 
التـكـنولوجـیا لـتحـل مـحـل تـذكـرة المـترو في واحـدة 
مـن أحـدث المحـطات في العـاصـمة الروسـیة 

ـریـبًا مـوسـكـو؛ حـیث سـیكـون مـن الممـكـن ق
 SIM Cardللركـاب اسـتخـدام بطـاقـة ھـاتفـیة 

للھـاتف المحـمول تسـمح لمسـتخـدمـھا بشـراء تـذاكـر 
فـردیة أو اشـتراكـات كـاملة ثـم تمـریر الھـاتف 

 قـارئ مالمحـمول عـنـد مـدخـل محـطـة المـترو أمـا
یسـمح للشـخـص ) Nokiaمـن نـوع (الـیكـتروني 

ز اآللـیة الموصـلة للقطـارات تحـت بمـرور الحـواجـ
  .األرض

وھـي " تروبنـایا"المحـطـة الجـدیدة ھـي المسـماة 
 وفي سـلسـلة المـترو في مـوسـكـ 137تحـمل الرقـم 

ر ـ األجـمل و األكـثالمعـروفة بكـونھـا شــبكة المـترو
ازدحـامًا و، ربمـا، األكـثر دقـة في المـواعـید عـلى 

  . مسـتوى العـالم
  

 تكـنولوجـیا متطـورة لمتـرو األنفـاق

  
 في العام القادم... السیارة الطائرة  

تمـكن العـلمـاء في وسـط روسـیا 
من اكـتشـاف أول حـیوان 
فـقاري بأذنـین لھـما مواصفـات 
 مشـابھـة لألذنیـن في العـدید من

بعـده الحـیوانات التي عـاشـت 
بل و التي ربـما تعـیش حـتى 

  .الیـوم
قـد تكـون ھـذه الحـیوانات من 
أول مـن اسـتخـدم حـاسة السـمع 
المتطـورة باإلضـافة لعـیـنـیھا 
الكـبـیـرتـیـن للـتـمـكــن مــن 

  .اصـطـیاد الحـشـرات لیـًال
عـاشـت ھـذه الـزواحـف 

 مـلـیون 260الصـغـیرة قـبل 
 البرميالعصر أي في عـام 

Permian period  و الـذي
  اســتـمـر فـي الفـتـرة قــبــل

  . مـلیون عـام251 – 299
ھـذا الكـشـف یعـني أن فـقـاریات 

طـورت أذنـًا متـطـورة الیـابـسـة 
قـبل مـا كـان یعـتقـد سـابقـًا 

  .بسـتـین ملیون عـام
  

  زواحـف منقـرضة
  حـدیثـةبآذان 

 في M200السـیارتان 
 Skycarاألعـلى و 
  .في األسفـل

http://www.sci-prospects.com
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قـام الباحـثـون تحـت إشـراف البروفـیسـور 
 Simonسـایمـون لیفـیـرسیـدج 

Liversedgeمـبـتون  في جـامعـة سـاوثا
البریطـانیـة باسـتخـدام أدوات معـقـدة 
لمراقـبة حـركـة العـیـنین لتـحـدید األسـلوب 

باإلضـافة الى .. .قـراءةفي الالذي نـتـبعـھ 
تقـدیـم شـرح للعـملیة؛ فـقـد تـمكـن الفریق 

التي تـتـبعـھا  من تعـریف الطـرق الثالثـة
 األولى: العـیـنان خـالل عـملیة القـراءة

عـندما تـكـون العـینان مـتحـدتین في 
أي عـندما یـكون التركـیز على (عـملھـما 

، الثـانیـة عـندما )حـرف واحـد من الكـلمة
  كل عـین(تكـون العـیـنان غـیر متقـاطـعـتین 

، و الثـالثـة ھي عـندما تـنظر كل عیـن الى حـرف بصـورة متقاطعـة مع )تركـز على حـرف دون تقـاطع  
  .مل األخـرىبكـلمات أخـرى، تعـمل كـل عـین بشـكل مسـتقـل عـن عـ... العـین األخـرى

  

 اإلنسـان القـزم كـان نوعـاً  منفصـالً 

   ؟ـیة القـراءةحركة العـینین تفـسر كیف
  

یـؤكـد عـالم الجـیولوجـیا 
البحـریة الیاباني  ماسـاكـي 

 Masaakiكـیـمـورا  
Kimura أن مـا ھـو قـابع في 

أعـماق البحـر قـرب جـزیـرة 
یوناغـوني جـیما ھـو ما تـبقـى 

 تعـود مـن مـدیـنة یابانیـة أثـریة
 ـام كـان قـدالى خـمسـة آالف ع

أغـرقـھـا زلزال قـبل حـوالي 
  .ألفـي عـام
 العـالم الیـابانـي أن أكـبر ویـرى

بـناء تحـت المـاء ھـو ھـرم 
یرتفـع عـن قـاع البحـر حـوالي 

  .خـمسة و عـشـرین مـترًا
ھـذه التـصـریحـات قـابلـھا 
رفـض من البعـض في الوسـط 

ي؛ فبروفـیسـور العـلوم    العـلم
یاضـیات في جـامعـة رو ال

س  ـرت شوتـوسـطن روبـب
Robert Schoch یؤكـد أنھ 

ال تـوجـد أیة دالئل مقـنـعـة 
حـول كـون ھـذه األشـكـال تحـت 

  قـبـلنـة مـوعـالمـاء مصـن
اإلنسـان؛ فمن الواضـح، كـما 
یقـول، أنـھـا ظـھـرت لعـوامـل 

  .طـبیعـیة
  

  ھـرم یابـاني قـدیم
  تحـت المـاء

  

تشـاف بقـایا اإلنسـان مـنذ إعـالن اكـ
القـزم عـلى جـزیـرة فـلوریس 

، كـان 2004األندونـیسـیة في العـام 
الجـدل بین العـلمـاء ھـو حـول ما إذا 
كـان الكـشف خـاصًا بـنوع جـدید أو 

 بمـرض ًامصـابكـان بإنسـان حـدیث 
 حـیث كـان تركـیـز العلمـاء على ما

م بحـث جـدید قا... دراسـة الجـمجـمة
 مـاثـیو نسـانبھ عـالم أصـول اإل

 Matthew Tocheriتوتشـیري 
   Smithsonian   معـھـد ن ـم
  
  

Institution و وجـد أن عـظـام المعـصـم ال تـتشـابھ عـلى اإلطـالق مع و المعـصـم  قـام بـدراسـة الیـد
یقـول توتشـیري أن العـظـام تـبدو أكـثـر بـدائـیة ... ـلك الخـاصـة بإنسـان حـدیـث عـانى من مـرض مـات

و ھـذا، حـسـبما یؤكـد البحـث، یـعـني ... كـعـظام الشـیمبانـزي أو الغـوریـال أو أسـالف اإلنسـان القـدمـاء
ن یـیـسـان الحـدیث؛ أي قـبل مـلیـون الى ثـالثة مـالأن اإلنسـان القـزم كـان نـوعـًا ظـھـر قـبل ظـھـور اإلن

  .Scienceتـم نشـر البحـث في أحـد أعـداد شـھـر سـبتـمبر من المجـلة .. .عـام
  

     مـتحـد    غـیر متقـاطع          متـقاطـع            

  اإلبھـام  اإلبھـام

  السـبابـة
  السـبابـة

فة عـظـام منحـر
  الشـكـل

  یـد
اإلنسـان 
  القـزم

 یـد
اإلنسـان 
  الحـدیث

http://www.sci-prospects.com
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 تسـبب بظـھـور توعكات صحیة...  في البـیرونیزكسـقـوط 

 
الفضـاء 
یجـعـل 

البكـتیریا 
أكثـر 
  خـطورة

  

ن عـلى إیجـاد حـلول خـاصـة لرواد یواجـھ العـلمـاء العـاملـ جـدید یفي تحـٍد
ـبل، وجـدت الفـضـاء المفـترض توجـھـھم الى القـمر أو المـریخ في المسـتق

  قـام بـھـا فریـق مـن العــلمـاء بـقـیـادة شـیـریـل نـیــكــرســونـة ـدراس
 Cheryl Nickerson أن المـیكروب المسـبب  من جـامعـة أریـزونا

لتسـمم الغـذاء و أمراض أخـرى یصـبح أكـثر خـطـورة في الفضـاء بثـالث 
ـعـف  ضلومةـ مع الىاھـذبإضـافة مرات مقـارنة معـھ عـلى األرض، 

، فالتحـدي یصـبح نسـان خـالل تواجـده في الفضـاءالجـھـاز المـناعـي لإل
  .ً أكـثر وضوحـا

رة النـاتجـة عـن اصـطـدام ـالحـف: مینالى الیـ
  .النـیزك في البـیرو قـرب الحـدود مع بولـیفـیا

العـلمـاء یؤكـدون أن مـا حـدث للسـكـان 
المحـلییـن الذیـن زاروا المـوقع كـان سـببھ 
أدخـنة زرنیـخـیة تـم اصـدارھـا نـتیجـة 

  .اإلصطـدام

 الذي سـقـط في السـادس عـشـر من شـھـر سـبـتـمبر في بـلدة كـارناغاس جـنوب البـیرو ھـو نوع نـادر من نیزكالیشـیر بعـض العـلمـاء الى أن 
من حـالة مـرضـیة غـریـبة تمـثـلت بالصـداع  عـانـوا نیزكمـا أثـار دھـشـة المخـتصـین ھـو أن سـكـان المـنطـقـة التي سقـط فیھـا ال... نیازكال

  .و الشـعـور بالغثـیان عـلى إثـر زیارتھـم للمـوقـع
ھـذا مـا أكـدتھ ... الدراسـات التي أجـراھـا العـلمـاء أظـھـرت أن مـا تـسـبب بھـذه الحـاالت ھـو اسـتـنشـاق السـكـان المحـلیـین ألدخـنة زرنیـخـیة

  ).INGEMMET(عـلم المعـادن و الجـیولوجـیا في البـیرو  البـاحـثة في مـعـھـد Luisa Macedoلویـزا ماسـیدو 
مـا یؤكـد ذلك ھـو العـثـور ...  قـام بإصـدار ھـذه الغـازات بعـدما اصـطـدم سـطحـھ مرتـفـع الحـرارة بمـیاه جـوفـیة مـتـآلفة مع الزرنـیخلنیزكا

زرنیخـیة تحـت األرض في جـنوب البـیرو، و ھـذه الرواسـب، حـسب تصـریحـات العـلمـاء، تـؤدي في على كـمیـات كـبیـرة من الرواسب ال
  .حـاالت عـدیدة الى تـلوث میـاه الشـرب المحـلیة

و قـد ...  ذیـل دخـانياـھتـبعـالتـي  بالكـرة المـتوھـجـة و نـیـزك وصـفـوا الـنأدت ھـذه األحـداث الى إثـارة الذعـر بـین السـكـان المحـلیـین الذی
  .ان عـن النـیزك الى شـعـور السـكـان بالخـوف عـلى حـیاتھـمأدى الصـوت و الرائحـة الصـادر

 . مـترًا250 مـا یـبعـد عـن مركـز سـقوطـھ بحـواليـطـدام الى قـذف الرمـال و الصـخـور الى صأدى اإل
  

میكـروب السـالمونیال الذي تم إجـراء   
  علیھ في الفضـاءالتجـارب 
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OF SCIENCE 

 من رصـد مـذنـب یـدور SOHOر الفـضـائي تـمـكـن المسـبا
یـنـتمي ھـذا المـذنـب، و الذي ... حـول الشـمس بـفـترات محـددة

یسـمى   الى نـوع نـادر ، SOHO (P/2007 R5(تـمت تسـمیـتھ 
، فـبین آالف المـذنـبات Periodic Cometsبالمـذنبـات الدوریة 

مـذنـب ...  النـوع فـقط من ھـذا190التـي تم اكـتشـافھـا، ھـناك 
 عـامًا 76ھـالي الشـھـیر، الذي یكـمل دورة حـول الشـمس كـل 

 قـد تمـكـن مـن رصـد SOHOكـان المسـبار .. .ھـو واحـد مـنھـا
 جـرمـًا سـماویًا مرشـحـة لكـونھـا مـذنبـات دوریة؛ إال أن 1350

.. .ريھـذا ھـو األول الذي تـأكـد العـلمـاء بشـكل تـام من كـونھ دو
مـدار المـذنب الجـدید أقـصـر بكـثـیر من مـدار ھـالي مـما یمكـنھ 

و كـان قـد تم ... من إكـمال دورة حـول الشـمس كـل أربع سـنوات
... 2003، ثم في سـبتـمبر 1999في سـبتـمبر رصـده ألول مـرة 

، تـوصـل الطـالب سیـباسـتیان ھـوینیغ 2005في العـام 
Sebastian Hoenigن معـھـد ماكس بالنك في ألمـانیا الى  م

  .أن الحـدثـین خـاصـین بـنـفـس المـذنـب
  

 الدفء یؤدي الى زیادة الرطـوبة 

 الفـلكـیون یكـتشـفون مـذنـباً  ممـاثـالً  لھـالي

الغـالف الجـوي یـصـبح أكـثر رطـوبة بشـكل یـتـناسـب مع إزدیاد درجـات 
ھـذه ھـي نتـیـجـة : الحـرارة التي تسـبـبـھـا نشـاطـات اإلنسـان المخـتـلفـة

 من جـامعـة شـرق أنغـلیا البحـث الذي قـام بھ فـریق من الباحـثـین
/ البریطـانیة باإلشـتراك مع آخـرین من دائرة األرصـاد الجـویة البریطانیة 

  .فرع مـدینة ھـادلي
 یشـیر الى أن إزدیاد معـدالت ،Natureالبحـث، الذي تـم نشـره في مجـلة 

 التي توقـعـتھـا نمـاذج كـمبـیوتـریة و التي معـدالتالالرطـوبة یـمـاثـل 
 إزدیـاد درجـات الحـرارة النـاتجـة عـن ظـاھـرة اإلحـتباس شـارت الىأ

الحـراري الذي سـببھـا اإلنسـان عـن طـریق بـث كـمیات كـبیرة من 
غـازات الدفـیـئة الخـضـراء كـإحـدى مخـرجـات التـكـنولوجـیا المعـتمدة 

  .ھـا ھـي الوقـود الحـفـريعـلى طـاقة مصـادر
و عـوامـات مـمـا مكـنـھـم من الحـصـول عـلى صـورة غـطـت مـنـاطـق اعـتمد الباحـثـون عـلى معـلومـات مـن محـطات رصـد جـوى، سـفـن 

  .مخـتلفـة من العـالم
  .1975عـالمیة مـنذ العـام التغـیرات التي أحـدثـھـا اإلنسـان مسـؤولة بشـكل كـبیر، كـما جـاء في البحـث، عـن إرتفـاع معـدالت الرطـوبة ال

  . في األعـوام القـادمـةھـذا قـد یـؤدي الى زیادة عـدد العـواصـف الممطـرة و اإلعـاصـیر المـداریة و قـوتھـا
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OF SCIENCE 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

  م الثـالثلمـاذا یسـمى العـال
  ؟بھـذا اإلسـم

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 أمریكـا  ویشـمل العـالم الثـالـث دول من آسـیا، افـریقـیا،
 اجـتماعـي، -الالتیـنیة تجـمعـھـا صـفات تخـلف اقتصـادي

یھ في عدد السكـان، و في بعـض ـازدیاد كـبیر و مبالغ ف
  .اعـتماد كامل على الزراعة: الحـاالت

في العـام ) اندونیسـیا(رة في باندونغ ظـھر ھـذا اإلسـم ألول م
 زعمـاء دول من – و ألول مرة – عـندما اجـتمع 1955

افـریقـیا و آسـیا بعـد اسـتقاللھا من اإلسـتعـمار لرغـبتھـم في 
البقـاء على الحـیاد بیـن القـوى الغـربیة من جـانب و القـوى 

  .الشـیوعـیة من جـانب آخـر
  

  

  ؟متى ظھـرت األعـالم ألول مرة
  

تعـود األمثـلة ...  األعـالم الى تـاریخ قـدیم جـدًاعـمریعـود 
  . قـبل المیـالد1000األولى لظـھـور األعـالم الى العـام 

و یـتـحـدث العـھـد ... لمصـریین اسـتخـدمـوا األعـالمقـدمـاء ا
عـن رایـات القـبائـل ) التـوراة(القـدیم من الكـتاب المقـدس 

و كـانت األعـالم ... اإلثـنـتي عـشـر لبـني اسـرائـیل
  .مسـتخـدمة كـذلك من قـبل اإلغـریق و الرومـان

المیة، و خـالل الحـروب المسـماة بحـروب الفـتوحـات اإلسـ
كـانت األعـالم مسـتخـدمة من قـبل المسـلمین و مـن قـبل 

  العـصـور. في.. األطـراف التي كـانت تواجـھـھم في المعـارك

الوسـطى، اسـتخـدمت 
أنواع ذات أشكـال مخـتلفة 

  منـھاحـسب الھـدف
خـصوصـًا في المعـارك 

ـوش  ــیـز الجـیـمـیـلت
   .لقـادة او لتحـدیـد

  

  ھل ترك آینشتین فعـًال
  ؟دماغھ للعـلماء لیدرسـوه

  
  

سـمح آیـنشـتین للعـلمـاء بـدراسـة دمـاغـھ بشـكل تفـصـیلي بعـد مـوتـھ 
بعـد وفاتھ بسبع سـاعـات فـقـط في ... حـیث تركـھ لبـعـض الجـامعـات

 سـنة، تـم نـزع دمـاغھ و حـفظـھ لدراسـات 76 بعـمر 1955العـام 
  .مسـتقـبلـیة

ملحـوظ من أدمغـة أخـرى؛ إال أن  أكـبر بشـكل دمـاغ آیـنشـتـین لیس
 المسـؤولة عـن القـدرات Parietal Lobesالفصوص الجـداریة 

  الخـاصة بالعـمـلـیات الریاضـیة و الحـسـابـیة و الخـاصة بالقـدرارت
سـیقـیة و اللغـویة المو  

لدیھ تـزید عـن المعـدل 
  %.15الطـبیعـي بـ 

الدراسـات عـلى دماغ 
العـبقـري ال تـزال 

 و اإلكـتشـافات قائـمة
  .ال تـزال مسـتمرة

  

  ف عمل المصریون القدماءكی
  على إضاءة الغرف داخل األھرامات؟

  

 نظـامـًا دماءإلضـاءة الغـرف داخـل األھـرامـات، اسـتخـدم المصـریون القـ
 لـنقمن الصـفائـح المعـدنیـة التي تعـمل كـمرایا تعـكـس أشـعـة الشـمس تـُ

 بذلك الغـرف  قادم من الخـارج الى الداخـل مضـیئةبمسـاربالكـم المطـلوب 
  لكـن مسـتوى تكـنولوجـیا الفـراعـنة لم یصـل الى حـد صـنع.. .الداخـلیة

 اسـتخـدموا -  عـلى األغـلب -و اسـتخـدام المرایا كـما نعـرفھـا الیـوم؛ لذلك 
لقـد تم اكـتـشـاف العـدید )... كـالبرونـز مثًال(ولة بشـكل جـید ـمـادة مصـق

 الدفـن المصـریة القـدیمة التي كـانت من قـطع البـرونـز في غـرف
  .تسـتخـدم كـمرایا
  من المعـتقد أنـھـم
  اسـتخـدمـوا أیضًا
  المـصـابـیح  التي

  .تعـمل بالنفـط
  
  
  

 یسـمى العـالم الثـالث بھـذا
لتـمییزه عـن الغـرب اإلسـم 

و عـن ) الذي ھـو العـالم األول(
مـا كـان حـتى سـنوات قلیلة 
مضـت ھـو مجـموعة الدول 

  ).العـالم الثـاني(الشـیوعـیة 
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  ؟ملـاذا نتثـائب
 مـرات في الیـوم حـیث تكـفي سبع ثوان للـتثـاؤب في 8 الى 7 ألف مـرة، أي بیـن 220نـتـثائب في حـیاتـنا بما معـدلھ 

معـقدة للغـایة؛ یبـدأ كل شـيء بأخـذ نفـس عـمیق ) وغیره(خـاصة بالجـھـاز التـنفـسي مع ذلك، فالحـركـات ال... كـل مرة
 اللسـان الى الخـلف، يویلتجـرة و الصـدر و بـذلك ینخـفض الحـجـاب الحـاجـز و یؤدي الى اتسـاع الحـلق و الحـن

و عـندما ... حـول العـین حـتى تكـاد تغـلق تمـامًا الجـفـون  و تضـیقو یفـتح الفـم ألقـصى حـد و تتـوسـع فـتحـات األنف
  .ة الزفـیرتصـل الرئـتان الى اإلمـتالء ألقـصى حـد ممكـن، نبـدأ في عمـلی

لتسـھیل (عـند اإلسـتیقاظ من النـوم : ، قـام عـالم ألمـاني بعـرض فكـرة وجـود أربعـة أنواع من التثـاؤب1941في العـام 
و ارتباطھ (، عـند الجـوع )لمعادلة كمیات الغـازات الواصلة الى الرئتـین(، عـند التعـب الجـسدي )عملیة التنـفس

نظـریة أخـرى تـقول أن التـثاؤب یعـمل عـلى إبقـاء أعـضـاء ... الضجـر، و عـند )ـنبانقـباضـات عضلیة في البط
  .الجـسم المخـتلفـة فاعـلة و یقـظـة بجـلب كـمیة أكـبر من األكـسجـین الى الرئتـین و طـرد أسـرع لثـاني أكسـید الكـربون

الدمـاغ عـندما یصـل الى مرحـلة الحـمولة الزائدة " دتـبری"نظـریة حـدیثـة أكـدت أن سـبب ھـذه الظـاھـرة ھـو ضـرورة 
Overloadكـما ھـو الحـال مع معـالج الكـمبیوتر الذي یحـتاج الى التـبرید بشـكل مسـتمر .  

دراسـات مخـتلفـة أثـبـتت أن عـملیة التـثـاؤب معـدیـة؛ أي أن بدءھـا مع شـخـص ما في مجـموعـة سیـؤدي الى نـقـلھـا 
  .ـن أو، ربمـا، الى كـل اآلخـریـنالى آخـری

ھـو إشـارة ال إرادیة الى بقـیة أفـراد ) كـاألسـد مثـالً (رئیس المجـموعـة في بعـض المجـموعات الحـیوانیة، تـثـاؤب 
  .مجـموعـتھ الى أن وقـت النوم قـد حـان للجـمیع
الجـسدي، التـوتـر النفـسي، زیادة كـمیة األكسـجـین النعـاس، التعـب : السـبب إذًا قد یكـون واحـدًا من األمور التـالیة
  .ربمـا السـبب ھـو أي منھـا؛ كـل حسـب الظـرف الذي نجـد أنفـسنا فیھ... الواصـل للدمـاغ، تـبرید الدمـاغ، أو الضـجـر
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  حميطات

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  مفقـودة

  صـیـاد فـوق المـاء
 و ھـو من الزواحـف المائـیة التي عـاشـت في Mosasaurusاسـمھ 

وصل طـولھ الى سبعـة .. .) ملیـون عام65- 85 قبل ما(العـصـر الطـباشـیري 
مكـنـھ جـسـمھ اإلنسـیابي           ... عـشـر متـرًا و بلغ وزنـھ عشـرین طـنًا

 من السـباحـة ببـراعـة – الذیـن بـدوا كـالمجـادیف –و أطـرافـھ األربعـة 
بـة بأكـل سـمح لھ فـمھ ذو الفـكـیـن القـویـین و أسـنانھ المدبـ... فائـقـة

  .األنـواع المختـلفـة من األسـمـاك، السـالحـف، الرخـویات، و حـتى الطـیـور
و مع أنھ كـان یعـیش تحـت المـاء، فقـد كـانت لھ رئـتـان و كـان یصـعـد الى 

  .السـطـح للتـنـفـس

 میاه البحـار و المحیطـات، كان من الممكـن رؤیة كـائـنات مفـترسة فيقـبـل مالیین السنین و 
  .بأشكـال مخـیفة أكثـر من أي وحـش یمكـننا تخـیلھ

ـاء المتحـجـرات باسـتخـدام برامج كـمبیوتر و تقـنیات حـدیثة، قام علماء الحـیوان و علم
بإعـادة تشكـیل حـیوانات قدیـمة باإلعـتمـاد على بقایا األحـفـوریات التي تم اكتـشـافھا في 

  .مواقع متعـددة من العـالم
  .إلیـكـم بعـض ما تمكـن العـلماء من إعـادة صـورتھ من المـاضي
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  أبـو طـربوش
 و ھـو Orthoceras Gigasاسـمھ 

یات األرجـل من الرخـویات من نوع رأسـ
-470 و عـاش قـبل Cephalopodأو 

بلغ طـولھ أحد عشر ...  ملـیون عـام440
  .مترًا تقـریبًا

كـان لھـذا الحـیوان البحـري قشـرة تحـیط 
بجـسـمھ و كـانت على شـكل مخـروطي 

 وكـان فـمـھ و ."غـرف"مقـسـمة الى 
أذرعـھ الطـویـلة تـبرز مـن ھـذا المخـروط 

  .الرأسي

   خـرتـیت–فـیل 
عـاش في حـقـبة الحـیاة ...  و كـان من الثـدیـیاتArsinoitheriumاسـمھ 

  ). مـلیـون عـام30 – 36قـبل  (Mesozoicالمـتوسـطة 
جـمع في مواصـفاتھ ...  سـنتـیمترًا عند الكـتفـین180بلغ ارتفـاعھ عـن األرض 

بیـن الفـیل و وحـید القـرن إال أن رأسـھ احـتوى على قـرنیـن اسـتخـدمھـما على 
...  في إخـافة منافسـیھوألغـلب في تقـویة أصـوات النداءات في فتـرة التـزاوج ا

  .و كـان یقضي معـظم وقـتھ في میـاه المسـتنقـعـات
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  زرافـة من نوع مخـتلف
 و كـان من الزواحـف التي عـاشت في Tanystropheusاسـمھ 

و كـان طـولھ سـتة )  ملیـون عـام210-235قـبل (العـصـر التریاسـي 
 طـویًال؛ أطـول من بقـیة جـسـمھ كـان لھـذا الحـیوان عـنـقًا.. .أمـتار

كـان ...  سـنتـیـمـترًا30و ذیـلھ معـًا، و كـانت كـل فـقـرة فـیھ بطـول 
یعـیش في المـیاه غـیر العـمیقـة حیـث اسـتخـدم عـنقـھ في صـید 

تم العـثـور على متحـجـرات ھـذا النوع في أوروبا و في ... األسـماك
  .الشـرق األوسـط

  

  أكبر سـمكة على اإلطالق
 Bony و كانت من نوع السمك العـظمي Xiphactinusاسـمھـا 

Fish ... ملیون 65 – 87قـبل (عاشـت في العـصـر الطـباشـیـري 
  .)عـام

كـان طـول ھـذه السـمكـة یصـل الى سـتـة أمـتـار وكـانت أكـبر األسـمـاك 
حـجـمًا في العـصـر الذي عـاشـت فیھ و كـان بإمكـانھـا الوصـول الى 

  . كیـلومـتر في السـاعـة60سـرعـة 
كـان بطـنھـا فـضـي اللـون و ظـھـرھـا أزرق غـامـق حـتى ال یـتـمكـن 

  .أعـداؤھـا من رؤیـتـھـا من األعـلى أو من األسـفـل
أسـنانـھا الحـادة   و بفضـلـانت سـّباحـة ماھـرةك ذیلـھا القـويبفضـل 

  .كانت قـدراتھـا عـلى الصـید شـدیدة الفـعـالیـة
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اللعـب، في الحـیاة، في الفـن، و في في 
 عـامل تالقـوانین الفـیزیائیة، اإلحـتماال

 مـا ھـو لكـن،... في غـایة األھـمیة
اإلحـتمال؟ ھـل من الممكـن إعـادة 
إسـتـنسـاخـھ؟ لو تمـكـنا من معـرفـة 
كـافة عـناصـره، ھـل یمكـننـا توقـعـھ؟ 
و لـو لم یكـن موجـودًا، ھـل سـیكـون 

  المسـتقـبل معـروفًا بشـكل مسـبق؟
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فحـالة الطـقـس ھي ظـاھرة تنـشـأ  ،Chaos Theoryالفـوضى 
عـن ظـواھـر مخـتـلفـة و حـدوث أي اضـطراب أو تشـویش في 

... ـا یؤدي الى اخـتالف كـامل في الحـالة المتوقـعـة للطـقسأحـدھ
و كـما قـال عـالم الریاضـیات و خـبیر األرصـاد الجـویة إدوارد 

في   فـراشـة، فإن ضـربات جـناحيEdward Lorenzز ـلوریـن
  .البرازیـل قـد تـؤدي الى نشـوء إعـصار في تكـسـاس

  

 نـمـتـلك حـولھ معـلومـات یكـون الحـدث عـشـوائـیًا عـندما ال
أكـیدة؛ أمـا اإلحـتمال فھـو مـا یمثـل لـنا نـقـص المعـلومـات أي أنـھ 

أي (لـیـس مرتـبط بذات الحـدث، لكـنھ مرتـبط برؤیـتـنا نحـن 
فـباسـتـثـناء المعـلومات ... لذلك الحـدث) بحـالة نـقـص معـلوماتـنا

  ذات(مـات المسـتـحـیلة و المـعـلو) 1ذات اإلحـتمال (األكـیدة 
  

باإلعـتماد على رقـم ) Lottery(الكـثـیرون یلعـبون الیانصـیب 
ً  بالفـوز، و مع أنھـم ال یربحـون،          معـ ین بإلحـاح دائـم أمـال

و بالتـالي فإنھـم یخـسـرون بشـكل مـسـتمر، إال أنھـم یعـیدون الكـرة 
الحـقـیقة أن احـتمال فـوز الرقـم الذي یسـتمرون ... في كـل مـرة

 ھـو نفـس) أي باخـتیاره في بطـاقات الیانصـیب(باإلعـتماد عـلیھ 
اإلحـتمال لخـروج أي رقـم آخـر مھـما تكـررت المرات التي لم 

فـفـي واقـع ... یخـرج فیھـا خـالل عـملـیات السـحـب السـابقـة
؛ فاألحـداث العـشـوائـیة ال "ذاكـرة"ر، ال یـوجـد لإلحـتمال األم

لـذلك .. .تعـتمد في في وقـوعـھـا عـلى األحـداث التي وقـعـت قـبـلھـا
  حـسـابات و كـل اإلحـصـاءات التي مـن الممكـن الحـصـولفكـل ال

 ...و ھـذا ھـو الحـال مع كـل األلعـاب... عـلیھـا ھي عـدیـمة الفـائـدة
لیسـت وحـدھـا األلعـاب التي یدخـل فـیھـا عـنصـر اإلحـتماالت، 
فـقـد سحـر عـالم اإلحـتماالت الفـنانـین و تـم اسـتخـدامھ في صـنع 

ـریة مشـفـرة لإلسـتعـماالت العـسـكریة و المـالیة، رسـائل س
و حـسب رأي الفـیزیائـیین، فـاإلحـتماالت تشـكل جـزًء في غـایة 

  .األھـمـیة من العـالم الذي نعـیش فـیھ
  

اإلنـسـان، بطـبـیعـتھ، یبحـث دائـمًا عـن نظـام و تنـظـیم في كـل مـا 
، و عـندمـا ال یـتـمكـن من یراقـبھ و في كـل مـا یدور حـولھ

التوصـل الى ذلك النظـام أو الى القـوانیـن التـي تحـكـم ظـواھـر 
ھـذه النـتـیجـة لیـسـت ... معـینھ فإنـھ یصـفـھـا بالعـشـوائـیة

ً ، لیـسـت مـت قـلبة ـصـحـیحـة بالكـامل؛ فحـالة الطـقـس، مثـال
  ة بما یسـمى بنظـریةبصـورة عـشـوائـیة، فالعـمـلیة كـلھـا مرتـبط

  

  

 

  في اإلقـتصـاد
  

في " وول سـتریـت"بورصـة 
أسـعـار األسـھم : نیـویورك

محـكـومة باإلحـتماالت، ألنـھـا 
خـاضعـة آللیـات عـدیدة و معـقـدة 

لغـایة ممـا یجـعـل تحـدیدھـا في ل
  .لحـظـة مـا غـایة في الصعـوبة 

  عـلومفي ال
  

مـوظـف یقـوم باسـتخـدام عـداد 
 الذي یشـیر Geigerغایغـر 

الى وجـود اشـعـاعـات أنـتجـتھـا 
عمـلیة خـاصة : نواة ذرة مشـعـة

بفـیزیاء الكـم و تعـتمد بالكـامل 
  .على عـنصر اإلحـتماالت

  في اللعـب
  

ال جـدوى من اخـتـیار أرقـام لم تـفـز في 
السـحـوبات السـابقـة عـند لعـب 

  .لھ" ذاكـرة"الیـانصـیب، فاإلحـتمال ال 
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قـدمـت شـرحـًا للكـون عـلى 
المسـتوى الذري، إال أنھـا 
ترفض، بشـكـل أو بآخـر،  
فـكـرة وجـود قـدر محـتوم 

 فمـن غـیر... ألحـداث الكـون
الممكـن معـرفـة خـصائص 

یة بصـورة الجـسـیمات الذر
  أكـیـدة أو مطـلـقـة،
یمكـننا فـقـط معـرفـتھـا عـلى 

  بشـكـل... المسـتوى اإلحـتمالي
  

  اإلحـتماالت في الفـیزیاء
الكـواكـب تتـحـرك، حـسب الفـیزیاء الكـالسـیكیة، 
في مسـارات محـددة، و اإلحـتماالت تنـشأ فقـط 

حـاالت بسـبب عـدم مقـدرتنا عـلى التـنبـؤ ب
) في األعلى(حـدود ذرة الیورانیوم .. .معـینة

  .ضـبابیة ألن ُبـنیـتھا محـددة بقـوانین احـتمالیة

عـملي، ال یمكـننا معـرفـة موقـع و سـرعـة إلكـترون في ذرة مـا 
بشـكل محـدد؛ یمكـنـنا توقـع احـتمال وجـوده في منـطقـة معـیـنة 

لمـبدأ عـلى آیـنـشـتیـن لم یـتـمكـن من قـبـول ھـذا ا... فـقـط
  ".ھ الیلعب النردـان الل: "اإلطـالق، لـھـذا أطـلق جـملـتھ الشـھـیرة

  
الیـوم، یتـفـق الفـیزیائـیون عـلى أن الكـون یقـوم عـلى قـوانـیـن 

إال أن للفـالسـفة رأي آخـر، فـبعـضـھم یرى أن ... احـتمالیـة
ـمثـل الواقـع، النقـطة األھـم ھـي معـرفـة إذا مـا كـانت نظـریة ما ت

قـد تكـون میـكـانـیكا الكـم ممـثـلة لجـزء من الواقـع، لكـنھـا ال 
  .تمـثـلھ بالكـامل فـھـي فـقـط التـرجـمة لبـعـض ظـواھـره

  

مـا احـتمال عـثورھـما على كـنز 
  مدفون في ھذه البقـعـة تحـدیدُا؟

حـتى وقـت ... تـوقـعـھ ؟ ال تـوجـد اجـابة أكـیدة عـلى ھـذا السـؤال
ى، كـان اعـتـقاد الفـیزیائـیین ھـو أن الكـون مركـب مـن قـریب مضـ

أحـداث مـنظـمة؛ فحـسب ما ظـنوه، معـرفـة موقـع و سـرعـة كـل 
الجـسـیمات في الكـون تمـكـنـّـنا من الوصـول الى كـل أحـداث 

لكـن في بـدایـة القـرن التاسـع عـشر، ... الكـون المسـتـقـبلـیة
ن الفـیزیاء الكـالسـیكـیة ال تـمـثـل كـل توصـل العـلمـاء الى أ

  و مـن ھـنا ظـھـرت فـیـزیاء الكـم و التي... ھـیاكـل الكـون

، كـل األحـداث عـشـوائـیة بطـبیعـتھـا أي أنھـا قـد )0اإلحـتمال    
 المعـلومات تكـون صـحـیحـة أو خـاطـئة إال أننـا ال نمـلك         

فإذا قـام أحـدھم برمي قطـعـة نـقـد ... الخـاصة بھـا            
معـدنـیة، و أنا ال أعـلم بأنھ قـد رمـاھـا بالفـعـل، ھـذا              
ال یغـیر أي شـيء في إحـتمال سـقـوط  القطـعـة               
ى، ألنـھ بعـلمي الى األعـل" الكـتابة"النقـدیة بـ                
  بوقـوع الحـدث أو بعـدم عـلمي، اإلحـتمال سـیبقـى               
  .0 و لیـس 0.5               

  
العـالم المحـیط بـنا، كـل األحـداث العـشـوائـیة                     

فـیھ ھـي عـشـوائـیة لجـھـلـنا بالعـوامـل                      
الخـاصـة بھـا، ھـل بمعـرفـتـنا لتـلك العـوامـل،                      

  فإنـھ سـیكـون بـمقـدورنـا معـرفـة المسـتـقـبل أو                  
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في التخـطـیط؛ و تعـتمد عـلى اسـتخـدام و في دراسـة المـادة و 
لتحـلـیل مشـكـالت شـدیـدة التعـقـید من الصـعـب أرقـام عشـوائـیة 

یـتـم اسـتخـدام ھـذه الطـریقة مـثًال في ... حـلھـا بالطـرق التـقـلیـدیة
محـاكـاة إصطـدامات الجـسـیمات داخـل المسارعـات النـوویة؛ فـفي 
تجـربـة واحـدة مـن ھـذا النـوع تحـدث اصـطـدامات عـدیدة بیـن 

یؤدي الى انـتاج جـسـیمات أخـرى تصـل الى الجـسیمات، ممـا 
ھـذه السـلسـلة ...  من قـیاسـھا و دراسـتھاـناالمسـارع الذي یمكـن

مـن األحـداث شـدیدة التعـقـید و مـن المسـتحـیل احـتواءھـا في 
معـادلة ریاضـیة موحـدة؛ لھـذا یـتم اسـتخـدام طـریقـة مـونـتي 

 اصـطـدامات بصـورة عـشـوائـیة، كـارلو حـیث تـتم محـاكـاة عـدة
ثـم یـتم عـمل تحـلـیل احـصائي عـلى النـتـائج تتـم فیما بعـد 

  .مقـارنـتھ مـع نـتائج التـجـارب الفـعـلیة
اسـتخـدام آخـر ھـو التشـفـیرأي تحـویـل الرسـائل و المعـلومـات 
الى رمـوز یصـعـب فكـھـا عـلى مـن یـرید التطـفـل أو اسـتخـدام 

ھـنا یـتـم ... المعـلومـات الواردة فـیھـا ألغـراض غـیر مشـروعـة
) التي تسـمى مفـاتیح(اسـتـعـمال سـلسـلة من األرقـام أو األحـرف 

و التي تحـول الصـیـغـة المفـھـومـة للرسـالة الى صـیغـة ال یمكـن 
و كـلمـا زاد طـول ... المفـاتـیح" كـتـیب"فـھـمھـا إال لمـن یمـلك 

لرسـالة بعـد تـشـفـیرھـا، كـلمـا زادت الصـعـوبة في فـھـمـھـا لـمن ا
  .یحـاول كـسـر الشـیفـرة لقـراءة محـتویاتھـا

اسـتـعـملت ھـذه األسـالیـب بشـكـل كـبیر خـالل الحـرب العـالمیة 
الثـانیـة و خـالل الحـرب البـاردة حـیث عـمل الجـواسـیس الروس 

ـال رسـائـلھـم الى عـواصـم بالدھـم و األمریكیین عـلى إیـص
  .باسـتخـدام شـیفـرات كـھـذه

  

مـا نعـرفـھ بشـكل قـطـعـي ھـو أن اإلحـتماالت موجـودة و تشـكل 
یاة؛ فالطـفـرات الجـیـنیـة مثـًال ھـي جـزًء رئـیـسـیًا مـن الحـ

قـد تـكـون ھـذه ... تغـیـیرات عـلى المسـتوى الوراثي للخـالیا
الطـفـرات مجـرد أخـطاء قـد حـصـلت في نسـخ الحـمض النـووي 

DNA ل ـ، و قـد تـنـتق تكـون حـدثـت بفـعـل عـوامـل خـارجـیةقـد أو
ـم العـوامل في تـطـور و ھـذا أحـد أھ... الى سـاللة الكـائـن

  .الكـائـنات الحـیة عـلى مـر التـاریخ الطـبیعـي عـلى كـوكـبـنا
إضـافـة الى وجـود عـنـصـر اإلحـتمال في الكـون بشـكـل طـبیعي، 

في الرسـومات الفـنـیة فمـن المـمكـن أیضـًا خـلقـھ بشـكـل صـناعـي 
. ـوعـات الموسـیقیة، أو في تألیف المقـط)كـما في الصـورة العـلویة(
  

طـریقـة "تطـبیقـات قـوانـیـن اإلحـتـماالت كـثـیرة، أشـھـرھـا 
التي ابـتدعـھـا عـالم الریاضیات جـون فون نیـومان  " مـونـتي كـارلو

John von Neumann) 1903 -1957 ( و أحـد آباء عـلوم
ـارة الكـمـبیوتر و نسـب إسـم طریقـتھ الى الكـازیـنو الشـھـیر في إم

  لھـذه الطـریقـة تطـبیقـات عـدیدة في الفـیزیاء الذریـة... مـوناكـو
  

ل الطـفـرات ـقـد تـنـتـق
شـوائـیة ـنـیة العـالجــی

مـن األب أو األم الى 
اإلبـن    و تـصــبـح 
مـواصــفـات دائـمة في 

  .السـاللة

للفـنان   ) Fractals(رسـم مؤلـّـف 
 Ericو عالم الفـیزیاء إریك ھـیلر 

Heller عمـلھ على الكـمبیوتر تم ...
تـدفق إلكـترونات في : في األسفـل

في )... فوضى كـالسـیكیة(المـادة 
اشـعـاعـات : األعـلى الى الیسـار

كـوانـتیة تـتـفاعـل مع بعـضـھـا 
  .البعـض
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ٍ  لسـقـوطمعـد ھـا نـیة بالصـورة الى األعـلى ھـو احـتمال مسـاو
، و احـتمال فـوزك بالجـائـزة الكـبرى )0.5(بالكـتابة الى األعـلى 

  ).0(للیـانصـیب مسـتحـیل تـقـریـبًا 
  

للحـصـول عـلى ) زھـر الطـاولة(في حـالة رمي مكـعـب النـرد 
للنـرد :   و الفـوز مثـالً ، عـلیـك معـرفـة احـتمال نجـاحـك4الرقـم 

 ھـو 4حـتمال الحـصـول عـلى الرقـم سـتة أوجـھ بسـتة أرقـام و ا
و ھـذا %... 85فـقـط؛ أي أن احـتمال خـسارتك للعـبة ھـو % 15

ال یعـني أنك لو خـسرت في المرة األولى فإن احـتمال نجـاحـك في 
% 30رتفـع، أي أن احـتمال النجـاح سـیصـبح یالمرات التـالیـة سـ
تمال حـصولك عـلى في الثـالثـة؛ احـ% 45و  في المرة الثـانـیة

 %.15 سـیكـون دائـمًا 4الرقـم 
  

  .فاإلحـتمال ال ذاكـرة لھ
  

في الشـؤون المرتـبطـة بالسـیاسـة، نجـد أن بعـض الحـكـومات 
تسـتـخـدم نـظـریة اإلحـتماالت في دراسـة اآلثـار المـتوقـعـة لحـدث 

سـلح مـا احـتمال وقـوع نـزاع م: مـا عـلى مصـالحـھـا المسـتقـبلیـة
جـدید في الشـرق األوسـط و ھـل سـتـتـأثـر الكـمیـات المـنـتجـة من 
النـفـط لھـذا السـبب؟ أو ھـل سـتـتغـیر أسـعـاره بصـورة كـبیرة في 

  ھـذه الحـالة؟
  

بإخـتصـار، تعـمل نظـریة اإلحـتماالت على دراسـة إمـكـانیة 
ـطـلحـات لھـذا نجـد مص...  حـدث معـین،وقـوع، أو عـدم وقـوع

یـتم اسـتخـدامھـا لإلشـارة الى مـدى صـحـة التوقـع ألي حـدث؛ 
عـدة احـتمـاالت ألحـداث تـتـراوح مـن مـؤكـدة بإمكـانـنـا وضـع 

فـمـثـًال احـتمال سـقـوط الثـلوج في فصـل : الى أخـرى مسـتحـیلة
  ، احـتمال سـقوط قطـعـة)1(الشـتـاء في مـدیـنة مـوسكـو مـؤكـد 

  

  الكـازیـنو األكـثر شـھـرة
كـازیـنو مـونـتي كـارلو الذي أعـطـى 

حـدى الطـرق المسـتخـدمة اسـمھ إل
في العـملیات الحـسابیة خـصـوصًا 

  .في الفـیزیاء و الھـندسـة

  التـشفـیر
 و التي Enigmaاآللـة المسـماة 

اسـتخـدمھا النازیـون لتشـفـیر 
رسـائلھم في الحـرب العـالمیة 

  .الثـانیـة

  في الریاضـیات
رة ـیط الدائـین محـبة بـالنس (πالرمز 
لسـل ألرقام یـسـتـخـدم كـتسـ) رھاـوقط

  .عـشـوائـیة

  في الكـمـبیوتر
البطـاقة اإللكـترونیة 

 و التي Quantisالمسـماة 
تعـمـل فـوتونات تسـتخـدام 

على انـتاج أرقـام عـشوائـیة 
اعـتمادًا على عمـلیات 

  .كـوانتیة

  التطـبیقـات
  من الحـرب الى اإلنـترنت
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یقـع ھـذا الكـوكب عـلى ... معـلومات مذھـلة عـن كوكـب فـرید من نوعـھ
في ما " درب التبانة" ألف سـنة ضـوئـیة من مركـز مجـرتـنا 28بـعـد 

 الكـوكب الوحـید – حـتى ھـذه اللحـظـة –یسـمى بـذراع أوریون، و ھـو 
الذي نعـرفھ و القـادر على احـتضـان حـیاة من الممـكن أن تتـطـور 

  .لتصـل الى إنشـاء حـضارة ذكـیة
  

  كـوكـب نادر جـداً
 

درجـة حـرارة نـواتـه 
أعـلى     من    حـرارة 
  سـطح الشـمس

 NASAاحـدى صـور وكـالة الفضـاء األمریكـیة 
توضـح اإلشـعـاعات الحـراریة التي یـبـثھـا 

 المـناطق الزرقاء ھي األكـثـر برودة ...الكـوكـب
  .و الصفـراء األكـثـر حـرارة

ل تـصل درجـة حـرارة غـالفـھ الجـوي في المـعـد
 درجـة مـئـویة، في حـین تصـل درجـة 15الى 

  . درجـة مئـویة6200حـرارة النواة الى 
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  موقـعـھ في السـماء 
الكـوكـب موجـود في إحـدى األذرع ... رسـم توضـیحـي لمجـرتـنا

  ." أوریـونذراع"و المسماة اللـولبیة 
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  على سـطحـھ شـواھـد النشـاط البركـاني
... صـورة بالرادار لبركـان یبـلغ ارتفـاعـھ ثمـانیـة كـیلومـترات

شـط على سـطحـھ، باإلضـافة الى العـدید ھـناك خمسـمائة بركـان ن
  .ر التي تشـكـلت بسـبب اصـطـدام شھـب بسـطحـھـمن الحـف

   كـم15یصـل إرتفـاع دخـان براكـینھ الى 
في مركز  (Kliuchevskoiلبـركـان المسـمى صـورة بالرادار ل

الواقع في احـدى المناطق الجـغـرافیة األكـثر نشـاطًا على ) الصـورة
  .الكـوكب

  في غـالفھ الجـوي یوجـد بخـار المـاء 
باإلضـافة ... صـورة لإلضـطـرابات في الغـیوم التي تغـلف الكـوكب

الى بخـار المـاء في غـالفھ الجـوي، فالمـاء موجـود أیضـًا بشـكلھ 
  .السـائل على السـطح

  ھـو موجـود ھـنا
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  صـورة باألشـعـة فـوق البنـفسـجیة
تم الحـصول على ھـذه الصـورة باألشـعـة فوق 

في الخـلفیة، ... البـنفسجـیة الخـفیة على أعـینـنا
  .النجـومتظـھر 

  خـریطـة الحـرارة
 التابع للنـاسـا CERESقـام القمر الصناعي 
و ـاللـون األزرق ھ... بإلتـقاط ھـذه الصـورة

  .و لألعلىـللمناطق متدنیـة الحـرارة و األصفر ھ

  عاصـفة غـازیة
إلتـقط القـمر الصـناعي 

IMAGEالتـابع للـناسـا  
حـلقة ال. ..ھـذه الصـورة
بـبھا غـاز ـالحـمراء س

و الصـفراء     یوم، ـلـیـالھ
واصف مغـناطیسـیة ـسـببھا ع

ح انتـجـت بسبب تدفـق الری
  . الشـمسـیة

  أشكـال الجـاذبـیة
عـلى القـیاسـات خـریطـة تـعـتمد 

التي قـام بھـا جـھـاز اسـتشـعـار 
بكـثافة رقمیة (خـاص بالجـاذبیة 

في المناطق البارزة، )... متدنیـة
  .الوزن یكـون أكبر

  هـو األرض ... الكـوكـب

  كـكرة زرقـاء مـن مسـافة بعـيدة يظـهر 

  عـند مشـاھدتھ من المریخ
 Mars Globalصـورة إلتقطـھا : الى الیسـار

Surveyor من مـداره حـول الكـوكب األحـمر 
و ھي أول صـورة یتـم إلتقـاطھـا لألرض من 

إعـادة تشـكیل لنفس : الى الیمـین.. .كـوكب آخـر
  .الصـورة
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  ـیرات المناخـیةدراسـة التغ: الھـدف
األرض، باإلعـتماد على المعـلومات التي وصـلتنـا من القمـرین 

 و الذي GRACEالصـناعین التوأمیـن العـاملین ضـمن مشـروع 
اإلرتفاعات و اإلنخـفاضات تشـیر الى ... یدرس تیـارات المحـیطات

  .وة الجـاذبیةـاإلخـتالف في ق

  خـریطـة الجـاذبیـة األرضـیة
؛ أي خـالیة من "مثالیة"اخـتالفات الجـاذبیة نسـبة الى أرض 

في المناطق الحـمراء، قوة الجـاذبیة أعـلى ... النتوءات و المیالن
  .من المعـدل العـام

ذي نعـرف بصـورة مؤكـدة أنھ یمتـلك كـل ھـذه المواصـفات ھـو األرض و ھـذه بطـبیعـة الحـال، الكـوكـب الوحـید ال
  .إال أنھـا جـاءت نتـیجـة أجـھـزة و أدوات للقیـاس الصـور ھي لنفس الكـوكـب الذي اعـتدنا عـلى رؤیـتھ

ضـارة ذكـیة تمكـن ھـو الكـوكـب الوحـید المحـتضـن للحـیاة التي نشـأت و تطـورت الى أن كـّون أحـد فروعـھـا ح
  ".الخـارج"أفـرادھـا من مغـادرتـھ و دراسـتھ من 

و ھـو الكـوكـب الذي یعـمل العـلمـاء منـذ عـقـود من الزمـن بحـثـًا عـن شـبیھ لھ قد یكـون، ھـو اآلخـر، قـد سـمح للحـیاة 
ـنا تـقدیر قـیمتھ و العـمل عـلى حـمایـتھ و مـنع لھـذا عـلی... لكـن، حـتى الیـوم، لم نجـد لھ مثـیًال... بالنشـوء و التطـور

  .تكـنولوجـیتـنا من إیـذاءه
  .فـھـو قـد بـدأ للـتو... البحـث عـن كـوكـب مشـابھ لألرض في المجـرة لم یـنـتھ بعـد
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  كيف سيكـون العـامل
  عـام10 000بعـد  
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 و الموسـیقي Danny Hillisقـام العـالم األمریكـي داني ھـیلیس 
 إنشـاء ب1996 في العـام Brian Enoاإلنجـلیزي برایـن إیـنو 

 لجـعـلھـا البـدایـة في خـلق Long Now Foundationمؤسـسـة 
و لھـذا فـقـد قـامـا بصـنع سـاعـة خـاصة ... نیة طـویلة األمـدثـقـافة إنسـا

لكـن، مـا ... جـدًا یمكـنھـا تحـدید الوقـت للعـشـرة آالف سـنة القـادمـة
الذي سیـحـدث للعـالم الذي نعـیش فیـھ خـالل ھـذه المـدة الطـویلة جـدًا؟ 

ا عـندما مـا الذي سـیحـدث لـنا نحـن؟ ھـل سـنكـون موجـودیـن ھـن
  سـتشـیر السـاعـة الى مرور عشـرة آالف سـنة عـلى صـنعـھـا؟

ھـكـذا تخـیل فـنانو مجـلة 
Scientific American العـالم 

في حـالة اخـتفاء اإلنسـان بشـكل 
ھـذا اإلحـتمال .. .كـامل من األرض
ي الحـضـارة قـائم، فـقد تـنـتھ

البشـریة و الجـنس البشـري كـلھ 
  .قـبل مرور العـشـرة آالف عـام
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الخـاصـة بسـاعة العـشرة آالف سنة سـتـكون داخـل أحـد المنـشأة النھـائـیة 
لتمـثـل العـصـر الجـبال في نیـفادا حـتى تكـون من اآلثـار التـي سـنتركـھـا 

أي أنھـا سـتكـون كـاألھـرامـات المصـریة بالنسـبة لـنا ... الذي عـشـناه
یة؛ إال أن عشـرة آالف سـنة ھي مـدة طـویلة في عـمر البشـر... اآلن

مثـل (یكـفیـنا معـرفة أن أول الحـضـارات التي وصـلتنـا معـلومـات عـنھـا 
تعـود الى سـتة آالف عـام ) الحـضـارة المصـریة و حـضـارة الرافـدین

: و كـل األدیـان المعـروفة تعـود الى فـتـرات أحـدث... كـأقصى حـد
 3000قـبل  عـام ، الھـندوسـیة 4500 – 4000الیھـودیة ظـھرت قـبل 
  . عـام1500 عـام، اإلسـالم قـبل أقـل من 2000عـام، المسـیحـیة قـبل 

  
  ؟ کـم سـیکـون عـددنا

     120عـمر اإلنسـان بیـن رة آالف عـام، سـیصـبح مـتوسـط في عـشـ
 عـامًا؛ و لن تكـون ھـناك اخـتالفات جـسدیة بیـن المجـموعـات 150و 

و سـتعـمل موجـات الھـجـرة المسـتمرة     ... اإلثـنیة المخـتلفة من البشـر
و الدائـمة على إخـتالط الشـعـوب بشـكل أكـبر ممـا سـبؤدي الى إلـغـاء 

  ".األصـل اإلثـني"أو " العـرق"مفـھـوم 
سـتحـیل معـرفـة عـدد سـكـان األرض بعـد مرور عشـرة لـكـن مـن الم

یتـمكـن كـوكـبـنا من توفـیر ألفـیات؛ فـنحـن ال نعـرف الى أیـة مرحـلة سـ
مصـادر طـبیعـیة سـتمكـننا من الحـیاة و اإلسـتمرار في اإلزدیاد 

  .بالمعـدالت التي نعـرفـھـا الیـوم
  

  ؟مـاذا سـنأکـل 
   عـلى–اإلنسـان ـات عـلى ظـھـر األرض، فـجـدت حـیوانما ُوـطـال

حـتى لو أصـبحـت ...  لن یـتوقـف عـن اصـطـیادھا و أكـلھـا–األغـلب 
المصـادر الطـبیعـیة أقـل ممـا ھـي عـلیھ الیـوم، فـمـن المسـتحـیل أن 

أي الحـیوانات (إذا ندرت المواشـي ... یـتحـول الجـمیع الى آكلي نبـاتات
فسـیتحـول اإلنـسـان الى تـربیـة األسـماك بشـكل ) كـلھـاالتي یمـكـننا أ

األطـعـمة الصـناعـیة سـتبقى على األغـلب في كـتـب الخـیال ... أكـبر
 العـلمي؛ ألن تحـویل المـادة غـیر العـضـویة الى مـادة غـذائـیة سـیـتوجـب

  .المرور في تـفاعـالت كـیمیائـیة مسـتھـلكة بشـكل مھـول للطـاقة
  

  ؟کـیف سـنـکون 
 االمراض التنكسیھسیتمكن العـلم من القضـاء عـلى أمراض كالسـرطان و 

Degenerative diseases لكـن بالـتأكـید لـن یـتمكـن من القضـاء ،
عـلى األمراض المعـدیة؛ ألن البكـتیریا و الفیروسـات و الطـفـیلـیات 

   أنھ من المسـتحـیل أنإال... النـظـام البـیئي لكـوكـبناتشـكـل جـزًء من 

 التـي صـنعـھا The Millennium Clockسـاعـة األلفـیة أو 
وم لعـشـرة آالف سـنة، تقـوم بتحـریك عـقـاربھـا دانـي ھـیلـیس لـتد

قـرن و تصـدر صـوتًا عـند بدء كـل مرة واحـدة عـند مرور كـل 
 و نجـحـت في التحـول 1999، و قد تمـت تجـربتھـا في العـام ألفـیة

  .2000من األلفیة الثـانیة الى الثـالثة عـند أول یوم من أیام العـام 
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  ؟کـیف سـتکـون حـالة الطقـس 
 سـتقـودنا ظـاھـرة اإلحـتـباس الحـراري الى الحـیاة عـلى ھـل

كـوكـب درجـات الحـرارة عـلى سـطحـھ شـدیدة اإلرتفـاع؟ في 
وقود الحـفري خـالل الواقع، سـتنـتھـي احـتیـاطـات العـالم من ال

عـقـود من الزمـن؛ و في األلفـیة أو األلفـیـتـین القـادمـتیـن ة بضـع
یـات التي نـبثـھـا في الجـو من غـازات الدفـیئـة سـتـنخـفض الكـم

الخـضراء الى المعـدالت التي كـانت سـائدة قـبل الثـورة 
 عـام، سـتكـون األرض في 10 000لكـن خـالل ... الصـناعیـة

أقـرب موضـع لھـا من الشـمـس مـما یعـني أن درجـات الحـرارة 
ة األرضـیة الشـمالي سـتـكـون مـرتفـعـة بالفـعـل في نصـف الكـر

صیفـًا، ممـا سـیجـلب ریاحـًا موسـمیـة أقـوى و بالتـالي سـیؤدي 
الى سـقـوط األمطـار حـتى في المـناطق الصـحـراویة مـما 
سـیحـولھـا الى أراض خـضـراء كـما كـانت في احـدى فـترات 

  .و سـیكون الشـتاء أبـرد كـثیرًا من الیوم... الماضي السـحـیق
  

  ؟سـنـکون هـنا هـل 
قـد فـبالنـظر الى بعـض الغـرائز البشـریة الخـاصة بتدمـیر الذات، 

تعـمل سـاعة العـشرة آالف عـام في أحـد األوقـات في المسـتقـبل 
،  لیرى الزمـن الذي تقـوم بتـعـدادهدون وجـود أحـد عـلى اإلطـالق

مركـزي أو قـد یكـون ھـناك نوع ذكـي آخـر قـد أخـذ موقـعـنا ال
  .الذي زعـمناه ألنفـسـنا خـالل العـشـرة آالف سـنة الماضـیة

  

تلك األمراض و ذلك ألنـنا یـنقـرض الجـنس البشـري بسـبب أحـد 
نقـوم بإنتـاج مضـادات حـیویة و مضادات فیـروسیـة و لقـاحـات 

اد فـاعـلیـتھا باسـتمـرار، أضـف لذلك أن نوعـنا یـمـتلك خـطـًا تـزد
فـقـد عـملـت ... دفاعـیـًا إضـافیـًا؛ أال و ھـو اإلخـتالف الفـردي

األوبـئة المرضـیة في المـاضي على انتقـاء طبـیعي خـاص بالبشـر 
 لألمـراض  األكـثـر مقـاومـة مبـقـیًا، مـرة تـلو األخـرى، األفـراد 

  .و المنحـدرین منھـم
  

  ؟کـیف سـتکـون أدمغـتنا 
سـیسـتمر اللحـاء الدمـاغي المرتبـط ... سـیعـمل الدمـاغ بشـكل أكـبر
  ... اإلبـداع و المنـطق بالـتطـور وبالعـملیـات الفكـریة النظـریة

و سـیكـون التطـور أكـثر وضـوحـًا فیـما یخـص العـملیـات 
 احـترام القـوانـین و في التحـكـم في التـنظـیمیة المعـقـدة و في

  .التصـرفات العـدوانـیة
  
  

في العـشـرة آالف سـنة سـیـتـطـور مفـھـوم المجـتمع بشـكل 
قـد ... كـبیر ممـا سـیؤدي بالتـالي الى تغـییر مفـھـوم المـدیـنة

  .ًا عـما نعـرفـھ الیـومتأخـذ المدن شـكًال مخـتلفـًا تمـام

 في حـالة اسـتـمرار الجـنس البشـري
دون تـدمیر نفـسھ لعشـرة آالف سـنة 
أخـرى، فإن المـوارد الطـبیعـیة لن 
تـكـون كـافیة لألعـداد المـتزایدة التي 
سـتعـیش عـلى األرض خـصوصـًا مع 
معـدالت النمو السـكـاني الحـالیة و مع 
المعـارف الطبـیة المـتطـورة التي 
سـتسـمح ألعـداد أكـبر من البشـر 

لھـذا .. .نب األمراضالحـیاة و تجـب
سـیكـون من الضـروري البحـث عـن 

سـتكـون ... مـراكـز أخـرى لإلنسـان
نقـطـة البـدء ھي القـمر بالتأكـید، ثـم 
سـنـصـل الى المریخ و مـنھ الى معـظم 
الكـواكـب أو األقـمار الصـخـریة في 

و ربمـا أبعـد ... مجـموعـتنا الشـمسـیة
األولى مـدیـنة قـد تـبدو ال... (من ذلك

  )التي في الصـورةعـلى القـمر ك
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في معـظم الحـاالت، ترى الحـیوانات 
ـنا وبصـورة متكـیفة بشـكل أفضـل م

فاإلنسـان، مثـًال، قادر ... مع بیـئتھـا
على تغـطـیة مجـال رؤیة ال یزید 

 درجـة و ذلك ألن عـیـنیھ 30عـن 
كـما (موجـودتان في مقـدمة الرأس 

ھــو الحـال أیضـًا مـع القـط          
أمـا في حـالة الحـیوانات ) و الكـلب

التي تعـتبر فـریسـة لحـیوانات 
: أخـرى، فمـجـال رؤیـتھـا یزید

 120 درجـة، األرنـب 60الحـصـان 
 درجـة، و 146درجـة، الحـمار 

 درجـة؛ ذلك ألن 150الخـروف 
العـینان في رؤوس ھـذه الحـیوانات 
لیسـت في المقـدمـة ممـا یسـمح 
لھـا بتغـطیة جـزء أكـبر من 
محـیطـھـا تحـسـبًا لوصـول حـیوان 

  .آخـر جـائع مـنھـا

   ترىماذا

  القـط

، إال أنھ یـفـقد ) درجـات5بزیادة تبلغ (د مجـال رؤیـتھ أكـثر من ذلك الخـاص باإلنسـان یمـت
ھـذا یسـمح لھ بالتـركـیز على ... القـدرة على رؤیة التفـاصیل عـند الحـواف الجـانبیـة

في واقع األمر، حـتى رؤیة اإلنسـان على حـواف ... الفریـسة في وسـط مجـال رؤیتـھ
 یقـوم – كما ھو الحـال أیضـًا مع القـط –لیسـت متكـاملة، إال أن الدمـاغ مجـال بصـره 

  .بإكـمال التفـاصـیل الناقصـة
القـطط ، بعـكـس اإلعـتقـاد الشـائع، لیـسـت عمـیاء فیـما یخـص األلـوان؛ فـھي قـادرة على 

ون الرمادي، ر باإلضـافة الى العـدید من درجـات اللـرؤیـة األزرق، األخـضـر و األصـف
  . إال أنھـا ال ترى اللون األحـمر
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  لنسرا

ھـكـذا یرى النسـر خـالل طـیرانھ و بحـثـھ عـن فریسـة مناسـبة؛ 
 یبـلغ Zoomھـو یرى المنطقـة المركـزیة أمامـھ و بتـكـبیر أو 

 أو قرةــُالنمرتـین و نصـف و ذلك بفـضـل بقعـة في العـین تسـمى 
Foveaو أكثـر عـین النسـر أكـبر.. . تعمـل على تكـبیر األشـیاء 

... عـمقـًا من العـین البشـریة و یكـاد شـكـلھـا أن یكـون أنـبوبیـًا
دد ـتكـون رؤیتـھ مـثالیة في الضـوء و عیـناه قادرة على تمـییز ع

  .أكـبر من األلوان مقارنة مع اإلنسـان

  لكـلبا

 Cone Cellsعـیون الكـالب و الذئـاب تـفـتقد للخـالیا المخـروطیة 
ال أنھـا غـنیة بالخـالیا الَعَصـویة ممـا ال یسـمح لھـا برؤیة األلـوان؛ إ

Rods  التي تمكـن الرؤیة بشـكل جـید في ظروف ضعـف الضـوء 
  .و في فـترة الغـسق

الكـالب غـیر قـادرة على رؤیة األشـیاء أمـامـھا بشـكل جـید في 
  .النھـار؛ خـصـوصـًا إذا كـانت تلك األشـیاء متحـركـة

  كوبراال

معـظم األفاعي ترى بشـكل محـدود و كـأن ھـناك حـجـاب ضـبابي 
ة العـین لدیھـا مشـابھـة بشـكل كـبیر لشـبكیة شـبكی... أمـام أعـینھـا

العـین في اإلنسـان و الجـزء من اللحـاء الدماغـي المخـصص 
 مما یعـنى أن لھـا قدرة ...للرؤیة متـطـور للغـایة لھـذه الزواحـف

كـذلك فإن ألوان ... على رؤیة قریبة من تلك الخـاصة باإلنسـان
ترض أنھـا تمـیزھـا و تسـتخـدمھـا األفاعي المخـتلفـة یجـعلـنا نـفـ
  .للتعـرف عـلى أبنـاء جـلدتھـا

  لقرشا

كـان اإلعـتقاد السـائـد ھـو أن أسـماك القـرش قصـیرة النظـر، الیـوم 
 الرؤیـة بمقـدورھـا  فـقـطن ھـناك كـائـنات معـدودةیخـبرنا العـلماء أ

ذه األسـماك إدراك شـدید الحـساسـیة  لھـ... بشـكل أفـضل من القـرش
و یمكنھـا الرؤیة بشـكل ) أكـثـر بعشـر مرات من اإلنسـان(للضـوء 

ذه األسـماك ـھ... ممـتاز من بعـید و بشـكل أقـل امتـیازًا عن قـرب
  . متـر100 فریسة على بعـد قادرة على تحـدید
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حـالة المزاجـیة مرتبـطة باآللیـات التي تـنـظم الدورات الحـیاتیة ال  املزاج  املزاج
قـلة النـوم، : مصـدر الكـآبـة موجـود داخـلـنا... لنـا جـمیعـًا

لـكـن ھـذا لیـس وحـده ... طـراب ھـرمـوني، التـدخـیناضـ
السـبب؛ فـفـصـل الشـتاء الطـویل و المـعـتم في بعـض المـنـاطق 

  .یتـسـبب في بعـض أنواع اإلكـتـئاب

  ظـلمأفـق م
في الدول الشـمالیـة، فصـل 
الشـتاء طـویل و مظـلم ممـا 
یـتـسـبب بالعـدید من المشـكالت 

 S.A.Dالنفـسـیة أو 
)Seasonal Affective 

Disorder..( . لھـذا یـتم
اسـتخـدام طـرق العـالج بالضـوء 
حـیث تكـون ھـناك مصـادر 
للضـوء مع األشـخـاص حـیثما 
ذھـبوا؛ في غـرفھـم، في 
  .مكـاتبھـم، و حـتى في قبعـاتھـم

  أفـق مـنـیر
جـو لطـیف و مشـمس یسـاعد 
عـلى اسـتمرار الشـعـور 

یؤكـد المخـتصـون ... ةبالبھـجـ
أن في كـل مـئة  شخص ھـناك ما 

 شـخـصًا یعـانون 14 الى 6بیـن 
  .من حـالة اإلكـتئـاب الشـتوي

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 27 www.sci-prospects.com  November-December  2007 

 
 

  مزاجال        
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  التـدخـني    
  

المدخـنون یعـانـون عـادة مـن المزاج السـيء صـباحـًا لسـبب آخـر 
... مـماثـل لحـالة أولـئك الذیـن یقـررون اإلقـالع عـن ھـذه العـادة

خـالل النـوم، تـنـخـفض كـمیة النـیكـوتیـن في الجـسم ممـا یؤدي 
 تكـفيو .. .إلضـطـراب في الصـباحالى ظـھـور شـعـور با

السـیجـارتـین أو الثـالثة سـجـائر األولى في الیـوم إلعـادة معـدالت 
مـن جـانـب آخـر، تشـیر ... النیـكـوتیـن الى الوضـع السـابق

الدراسـات األخـیرة الى أن التـدخـین بحـد ذاتـھ مرتـبط بظـھـور 
 ذلك الخـاص بغـیر المـزاج السـيء بشـكل أكـبر مقـارنة مع

   .المـدخـنین
  

  الطقس    
  

ظھـور آثـار المـزاج السـيء لدى بعـض األشـخـاص مـرتـبط 
) بـین دیسـمـبر و فـبرایر(بشـكل مبـاشـر مع شـھـور فـصل الشـتاء 

... ـصـاحـب ھـذه اآلثـار شـعـور بالنـعـاس و زیادة الوزنیو 
أو " میھـوسـیة المـفـعاطرابات الـطـاالض"تسـمى ھـذه الحـالة بـ 

S.A.D) Seasonal Affective Disorder ...( یمكـنـنا
مـالحـظة ذلك بشـكل واضـح، حـیث أن معـظم النـاس یكـون 
مـزاجـھـم أفـضل في الفـترات المـشـمسـة مقـارنة مع األیام 

كـل ھـذا یعـتمـد عـلى درجـة تركـیز ... الضـبابیـة أو الغـائـمة
عـندمـا تـكـون درجـة ... ة التعـرض لضـوء الشـمسالضـوء و مـد

نھـا ال تعـمل عـلى إیقـاف انـتاج الجـسم إاإلضـاءة مـنخـفضـة فـ
 المسـؤول عـن Melatonin میالتونینلھـرمـون النـوم المسـمى 

لكـن إذا اسـتمر انـتاج ھـذا ... مسـتوى نشـاط الجـسم مسـاًءخـفـض 
 فإنـھ یـؤدي الى الشـعور بالنعـاسالھـرمون خـالل الیـقـظـة، 

و الكـآبـة و اخـتالف درجـة الشـھیة للطـعـام و الى الرغـبة 
  .بالوحـدة

 حـالة لم یـتمـكن العـلم حـتى اآلن مـن تحـدید العـوامل التي تـضـبط
  .أو الحـالة النـفـسیةالمزاج 

السـيء قـبل خـروجـك من السـریر صـباحـًا، فعـلیـك لو بـدأ المـزاج 
 من الفـترة التي كـنت نائـمًا أن تـكـون مـتأكـدًا أن السـبب جـاء

العـدید من الدراسـات تشـیر بالفـعـل الى أن النـوم لعـدد ... خـاللھـا
كـاف من السـاعـات كـفـیل بالحـفـاظ عـلى مسـتوى مزاجـك و عـلى 
طـاقـتك خـالل النھـار، كـما أن الـنوم لسـاعـات قـلیـلة یؤدي الى 

  . مزاج مضـطرب أو سيء خـالل الیـوم
فإنـھ لم یـتم التوصـل الى  مع أھـمیة الموضوع في حـیاتـنا الیـومیة،

مع ھـذا، فـقـد تمـكن العـلمـاء من  و... نتـیجـة أو خـالصة نھـائـیة
  .الوصـول الى بعـض اإلجـابات

  
  

  املراهـقون    
  

 البروفـیسورة Jean Rhodesقـامـت عـالمة النـفـس جـین رودز 
 طـالبـًا 2259سـتس في بوسـطن بمـتابعـة في جـامعـة ماسـاتشـو

في المـدارس المـتوسـطة بإلینویز لمـدة ثـالث سـنوات، و الحـظـت 
 بشـكل كـبیر خـالل فـترة المـراھـقة، لكـن اً أن المـزاج یكـون متـقـلب
 أن المـزاج السـيء و تـدنـي درجـة  كـذلكھـذه الدراسـة أثـبـتت

ن بعـدد سـاعـات الـنوم؛ كـلمـا كـان عـدد س مـرتـبطـاـالثـقة بالنـف
، كـلمـا كـان مزاجـھـم          أقـلالسـاعـات التي یـنامـھـا المـراھـقـون

  .فـس مـتدنـیانو ثـقـتھم بالنـ
  

، یقـوم العـصـب )2(الى شـبكـیة العـین ) 1(عـندما یصـل الضـوء 
بوصـول اإلشـارة الى ... ى الدمـاغبإرسـال معـلومـات ال) 3(البصـري 
الغـدة تـمر الى ) Hypothalamus) 4 ھیبوثاالمسالمنطـقة 

إذا كـان ھـناك ضـوء، تعـمل غـدة )... Epiphysis )5الصـنوبریة 
Epiphysisالذي إذا كـان في میالتونین عـلى وقـف إفـراز ھـرمـون ال 

یزداد ... لنعـاسیؤدي الى ا) 7(أو في الجـھاز العـصـبي ) 6(الدم 
  . في الظـالم و یضـع أعـضاء الجـسم في حـالة اسـترخـاءمیالتونینال
  

في الدول الشـمالیة، و خـصوصًا في الشـتاء، تـؤدي كـمیة الضـوء 
 في النھـار موصـلة الى میالتونینالمنخـفـضة الى اسـتمرار انـتاج ال

  .الشـعـور بالكـأبة
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  .سـیطـرة و قـوةللفـرد األكـثـر 
المراھـقـة، : الھـرمونات مسؤولة أیضـًا عـن الشـعـور باإلكـتئـاب

الدورة الشـھـریة، النـفـاس، و سـن الیـأس للنـساء مـن الفـترات التي 
أمـا فیـما ... فـترات المزاجـیة السـیئة بشـكل عـامیمكـن وصـفـھـا بال

 الذكـوري یـعـمل التستوستیرون یخـص الرجـال، فإن ھـرمون
عـلى حـمایة الرجـل من اإلكـتـئاب الى حـد مـا؛ إال أنھ یعـرضھ 
.. .للشـعـور بالغـضـب بصـورة أسـرع، و یجـعـلھ أكـثر عـدوانـیة

 ینخـفض التستوستیروناج  فإن انـتالسـتـین، الى سـن ن بوصـولھلكـ
  .ممـا یؤدي الى ظـھـور اإلكـتئـاب لدیھ أیضـًا% 20بما معـدلـھ 

  

درجـة و مسـتوى مخـتصـون آخـرون یؤكـدون أن لألحـالم دور في 
فاألحـداث المشـحـونة خـالل الیـوم ... الحـالة المـزاجـیة لإلنـسـان

تـبقـى محـفـوظـة و قـد تتـسـبب في رؤیـة أحـالم مـزعـجـة في 
ـریـب اللیـل ممـا یؤدي الى اإلسـتـیقـاظ بمـزاج سـيء أو بشـعـور غ

، یـقـل عـدد لـكـن مـع تحـول األحـداث الى ماضٍ ... ـئـابمن اإلكـت
  .ھـذا الـنوع مـن األحـالم و یقـل ثـقـلھـم العـاطـفـي

 ھـي – كـما یشـیر البعـض –، فحـالة الكـآبـة  آخـرمـن جـانـب
خـالل مـتابعـتھ لحـاالت سـتین من األزواج، وجـد ... حـالة معـدیـة
العـامل في  (Cameron Anderson أندیرسـون كـامـیرون

أن الحـالة النـفسـیة للفـرد األقـل ) جـامعـة كـالیفـورنـیا في بـیركـلي
  سـیطـرة بیـن الزوجـین تتـغـیر لـتـتشـابھ مع الحـالة النفـسـیة

العـملـیات البـیولـوجـیة 
فـي جـســم اإلنـســان 
مـرتـبـطـة بـضــوء 

الـنـوم ... الشــمـس
لفـترات قـصـیرة أو 
بشـكـل متقـطـع یـؤدي 
الى الـتـدخـل في 

ثـرات العـاطـفـیة المـؤ
  .لإلنسـان

ض األبحـاث الى أن التلفـزیـون یؤدي الى تغـذیة تشـیر بعـ  
الشـعـور بالكـآبة؛ إال أن بعـض المخـتصین ینصـح بمشـاھـدة 

  .األفـالم الكـومیـدیة لمحـاربتـھا
  

  المـزاج معـدي
بمـرور شـخـص مـبتـسـم یقـوم بإلـقاء التحـیة عـلى كـل من یقـابلھ، فإنـھ 
یبعـث رسالة بھـجـة الى الجـمیع و بالتـالي یزید من حـالة البھـجـة التي 

دم مالحـظة في حـین أن مروره مكـتئـبًا یؤدي الى عـ... یشعـر ھـو بھـا
  .اآلخـرین لھ، أو تجـاھـلھم لھ، ممـا یزید من حـالة الكآبة لدیھ
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التي نعـرفـھا          " العـادیـة" الى المـادة باإلضـافة
و نتعـامل معـھا بشـكل یومـي، قـد یحـتوي الكـون على 

 مـادة التطـابق التـام مـواد من نوع آخـر مثـل
Supersymmetric و المـادة المرآة ،Mirror.  

  
غـیر موجـودة في  Antimatterالمـادة المضـادة 

؛ إال أنھ من )حـد علمـناعلى (طـبیعـي الكـون بشـكل 
  .الممكـن خـلقـھـا صـناعـیًا في المعـمل

  
  

  
مـا اعـتقدنا أنھ الكـون المحـیط بنا بمحـتویاتھ المعروفـة 

إال خـلیط من أنواع عدیدة و مكونـاتھ األسـاسیة، ما ھـو 
من المـادة التي نعرفھـا، و أنواع مخـتلفة ال نعرفھـا 

  .بعـد
  

تبـدو ھـذه الصـورة و كـأنھـا للسـماء المعـروفـة لنـا؛ إال 
و التي نعـتبرھـا (أن العـوامـل المشـكلة لھـذا الرسـم 

 .تحـتوي على أكـثر من ذلك) ممكـنة نظـریًا
  
من غیر الممكـن التـمیـیز ... مضادةذرات من المادة ال 1

بیـن الضـوء القادم منھـا و بین ضـوء المجـرات 
  ."العادیة"
  

و الذي یفـصـل بـین " الفـارغ" خـلیـج من الفضـاء 2
  ."العـادیة"مجـرات المـادة المضـادة و المجـرات 

  

و التي من (الھـالة المشـعـة حـولھـا ... مجـرة عـادیة 3
متطابقة "مكـونة من مادة ) یتھـا عادةً غیر الممكـن رؤ

  .مرتبطـة بالمجـرة بفعـل جاذبـیتھـا" بشـكل تام
  

حـدث عـنیف قادر على ): سوبرنوفا(انفجـار نجـمي  4
  .انتـاج أنواع متعـددة من المـادة المتوقعة

  

من الممكـن أن تكـون من : مذنـب نواتـھ سـوداء 5
  .المـادة المرآة

  

لو وجـد سـیكون مظـلمـًا : ادة المرآةكـویكـب من المـ 6
  .و غـیر مرئي أیضـًا
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 یـمكـن للعـلمـاء توقـع وجـود أنواع أخـرى من المـادة لكـن كـیف
على أسـاس نظـري بحـت؟ یمكـنھـم ذلك بفضـل مـبـدأ التطـابق     

  نعـرف مـثالً  أن... و الذي تعـتمد عـلیھ فـیزیاء الجـسیمات األولیة
للمكـعـب سـتة وجـوه، یمكـن بتحـریك المكـعـب وضـع أحـد 

احـتلھ وجـھ آخـر قـبلھ و لن یتـغـیر في وجـوھھ في الموقع الذي 
إطـار الشـكل العـام أي شـيء؛ و مع تمكـننا من رؤیـة خـمسـة 
وجـوه فقـط على سـبیل المثـال، فإن مواصـفة التطـابق أو الـ 

Symmetryو ھـذا ...  تمكـننا من معـرفة وجـود وجـھ سـادس
عـرف بعـضـھـا ینطـبق أیضـًا عـلى الجـسـیمات، و ھـكـذا، نحـن ن

الذي ھـو ) Standard Modelأو (بفـضـل النـموذج القـیاسـي 
اإلطـار الفـیزیائي النظـري الشـامل لكـل الجـسیـمات األولیـة، 

  .لـكـننا بذلك نعـرف أیضـًا بوجـود غـیرھـا
  
  
  
  
  

  ؟ و أین ذھـبت كل المـادة المضـادة
  

ك المـادة المضـادة   المـادة المعـاكـسة بشـكل متـكـامل ھـي بال شـ
و التي توقـع وجـودھـا الفـیزیائي اإلنجـلیزي بـول دیراك      

Paul Dirac و مـن ثم تـمكـن العـلمـاء من 1928 في العـام 
الجـسـیم ... 1932تأكـید وجـودھا بشـكل معـملي في العـام 

المضـاد ممـاثل للجـسـیم األصـلي بكـل شـيء إال في مواصـفة 
أو (و ھـذا یكـفي عـند إلتقـاء ... ي الشـحـنة الكـھربائـیةواحـدة ھ
الجـسـیم بمضـاده إلنھـاء وجـودھـما المـادي؛ أي أنھـما ) اصـطدام

فإنھـما :  بكـلمـات أخـرى... یتحـوالن على الفـور الى طـاقـة
ھـناك اخـتالفـات أخـرى بسـیطة بـین المـادة و المـادة ... ینفـجـران

كـنا من معـرفتھـا بفضـل مسرع الجـسـیمات في المضـادة تم
لكـننا ال نعـرف بعـد لمـاذا كـونـنا مكـون ... جـامعـة سـتانفـورد

من ناحـیة نظـریة، قـد تكـون ھـناك ... فـقـط من المـادة العـادیـة
مجـرات مضـادة معـزولة ال یمكـننا تمـییزھـا عـن المجـرات 

ـل بیـنھـا و بـین مـادة عـادیة       األخـرى إذا لم یحـدث أي تفـاع
المـتبادلة سـتبدأ في " اإلبادة"و الذي لو حـصل، فإن عـملـیة 

الحـدوث مصـدرة ومـضـات قویة من الضـوء؛ إال أننـا لم نشـاھـد 
ھـذا حـتى اآلن ممـا یعـني أن المـادة المضـادة اخـتفـت بعـد 

  . اللحـظـات األولى لنـشـوء الكـون
   

لو افـترضـنا وجـودك أمـام مـرآة مـن نوع خـاص تقـوم بنـسـخ كـل 
ذرات جـسـمك إال أنھـا تعـكـس اإلشـارة الكـھـربائـیة لجـمیع 

ج؟ النـاتج اإللكـترونـات و لجـمیع البروتـونـات؛ مـا الذي سـینـت
سـیكـون شـخص مطـابق لك بشـكل كـامل إال أنـھ مكـون من المـادة 
المضـادة، و إذا حـاولـت عـناق ھـذا الشـخص المضـاد، فكـالكـما 

  .سـتخـتفـیان في لمحـة بصر
تـوجـد أیضـًا مـواد مـن نوع آخـر في الكـون و بكـمیـات كـبیرة؛ قـد 

مـادة التي نعـرفھـا و ھي أنواع لم تكـون ھـذه األنـواع معـاكـسة لل
  .یرھـا أحـد حـتى اآلن

 Supersymmetricیعـتقـد بعـض العـلمـاء بوجـود نوع یسـمى 
أو غـیر (أو مادة التطـابق التـام؛ المكـونة من جـسـیمات خـفـیة 

... یمكـنھا الوصـول إلـیـنا عـلى شـكل اشـعـاعـات كـونیة) مرئـیة
 و ھـي Mirror Matter مـادة تسـمى مرآة و قـد تـوجـد أیضـًا

مسـاویة للمـادة العـادیـة إال أنھـا مظـلمـة أو غـیر مرئـیة و التي من 
  .الممكـن أن تشـكل بعـض أنواع المذنبـات و الكـویكـبات
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  النـدوب على سـطح إیروس
 إیروس  الكویكـبالحـفـر المنقـورة على سـطح

  .د تكـون نتیجـة اصـطدام مـادة مـرآةق

 للجـسـیمات SLACمسـرع  
في معـمل جـامعـة سـتانفـورد 

  .األمریكـیة
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  المادة المضادة        
 
 
 

  
 
 
 
 

 قرب Fermilab في جـنیف و CERNأمكـن خـلق بروتونات مضـادة في مسرعي 
و بوجـود بروتونات مضادة و إلكـترونات مضـادة، أمكـن انـتاج ذرات ... شـیكاغو

ن انـتاج العـدید ؛ أما الیوم فیـمكـ1996ھـیدروجـین مضـادة ألول مـرة في العـام 
مـن المعـروف أن المواصـفات الفـیزیائیة ... منھـا و دراسـتھـا بشـكل مفـصـل

باسـتثناء الشحـنة (للجسـیم یجـب أن تكـون مطابقـة لتلك الخـاصة بمضـاده 
 قـد – مثالً –؛ فاللون و الكـتلة یجـب أن یكـونا متماثـلیـن، إال أن الوزن )الكـھربائـیة
نحـن ال نعـرف إذا ما كـان فعـل الجـاذبیـة مماثـل على المادة و على یخـتلف؛ فـ

للمـادة، ) تقـریبًا(و مع أن المـادة المضـادة ھي اإلنعـكـاس المطـابق . المـادة المضـادة
فأمـام مـرآة التطـابق ...   لیسـت كذلك على اإلطـالقSupersymmetryفمـادة الـ 

و في حـالة إلتـقاء ... ابلھ جـسـیم أثـقل و أقـل اسـتقـرارًاالتـام، نجـد أن كـل جسـیم یقـ
 فإن ما یتـبقـى منھ ھـو سحـابة supersymmetricجسـمك مع جـسم مماثـلك الـ 

إال أن ... Neutralinoغیر مرئیة مكـونة من جـسیم افـتراضي یسـمى النیوترالینو 
  .كـون منـتـشـرة في الكـونقـد ت) بعـكس المادة المضـادة(مـادة التطـابق التـام 

أمـا فیـما یخـص المـادة المرآة، فـفـكرتھـا تعـود الى خـمسـینـیات القـرن المـاضي 
عـندما وجـد العـلمـاء أن الجسـیمات التي تدور على نفسـھا بعكس اتجاه عقارب 
ل السـاعة ال تتـأثـر بالقـوى النـوویة الضـعـیفة؛ بخـالف الجـسیمات التي تدور حـو

مـما قد یعـني أن جـسیمات مرآة قد تكـون موجـودة ... نفـسھا بإتجـاه عقارب السـاعـة
... و تتفـاعـل مع القوى النوویة الضـعیفة عـندما تتحـرك بعـكس عقارب الساعة

العـدید من العـلماء ال یـتـفـق مع ھـذه الفـرضـیة؛ إال أن التفكـیر بھـا یوصـلنا الى 
فھل یوجـد : نووي الذي یلتف على نفـسھ باتجـاه عـقارب السـاعـةربطـھـا بالحـمض ال

 ملتف بعكس إتجـاه عـقارب DNAعالم خـفي في كـون مرآة تعـتمد فیھ الحـیاة على 
  السـاعـة؟

  علیـنا أال ننـسى أن الحـدیث
  السـابق یـدور  فـقـط  حـول
  الجـسـیـمات األولیـة، إال أن

    مثـیرةDNAفرضـیة الـ  
  .ضـول بكل األحـوالللفـ
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مسـاویة للمـادة في : المـادة المضـادة
لة اصـطـدامھـا في حـا... المواصفـات

 .بالمـادة العـادیة، فإن كـالھـما سیـفـنیان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـفـافة و غـیر : مـادة التطابق التـام
سـتتكـسـر الى جـسـیمات (مسـتـقـرة 

 ).أصـغـر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الھـیكل الذري مـتطـابق؛ : المـادة المرآة
مظـلمـة    " الصـورة المنعـكسـة"إال أن 

  .و غیر مرئـیة
  

  مذنبـات و شـھـب
قـد تكـون مكـونة، و لو 
بشـكل جـزئي، من المـادة 

  .المرآة

  ثـالثـة عـوالم أمـام المـرآة
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ماذا لو تمكـن الرواد السـبـعة الذین كـانوا على متـن المكـوك الفضـائي كولومـبیا في 
 من إرتـداء بدالت فضـائـیة - بعـد اكـتشـاف الضـرر الذي لحـق بمركـبتھم - 2003العـام 

 على قید خـاصـة، ثم مغـادرة المكـوك و القـفـز بإتجـاه األرض؟ بالـتأكـید كانوا سیكـونون
  .الحـیاة الیـوم

  
مؤسـس منظمة  (Rick Tumlinsonھـذا ما یرغـب بتحـقـیقـھ كل من ریك توملـینسـون 

Space Frontier Foundation ( و جوناثان كالركJonathan Clark)  الجراح
 و الذي فـقد زوجـتھ، رائـدة )NASAالجـوي السـابق في وكـالة الفضـاء األمریكیة 

  . في حـادثة المكوك كـولومـبیا،Laurel Clark كـالرك الفضـاء لوریل

 

 

 قفزة فضائية
 Popular Scienceعن مجلة 
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  ة فضـائیةقفـز        
 
 
 

  
 
 
 

بـدأ كـالرك و توملـینسون في تجـھـیز المعـدات الالزمـة إلعـادة 
ا یؤكـدان أنھ و ھمـ... رواد الفـضـاء الى األرض دون مركـبة

بـتحـول السـیاحـة الفضـائـیة الى واقـع واسـع اإلنتـشـار في األعـوام 
" السـیاح"القـلیـلة القـادمـة، فإنھ سیـكـون من الضـروري تـزوید 

... بكـل وسـائل األمـان الضـروریة لعـودتـھـم الى األرض سـالمیـن
بـدلة سـتوفـر و مـن جـانب آخـر، یقـول توملـینسـون، فإن ھـذه ال

لمحـبي المغـامـرات إمكـانیـة ممـارسـة نوع ریاضي قـاس جـدًا لم 
  .یتـوفـر سـابـقًا في تاریخ البشـریة

مـا یرغـبان في الوصول إلیـھ ھـو تقـدیم عـرض ناجـح إلمكـانـیة 
 36.5البـدالت التي یعـملون عـلى تصـمیـمھا في قـفـزة من إرتفـاع 

 و تـقـدیم البـدلة التي سـتمكـن من 2009ـام كـیلومـتر بحـلول الع
   كـیلومـتر بعـد100یلـبسـھا من العـودة الى األرض من ارتفـاع 

  

الھـدف النھـائي، كـما یقـول تومـلینسـون، ھـو ... عـامـین من ذلك
عـادة رواد فضـاء من مـدار حـول األرض، أي من التمـكـن من إ

  . كـیلومـتر241.5ارتفـاع 
 Robert Manningمن الناحـیة النظـریة، یقـول روبرت مانینغ  

 التـابع Jet Propulsion Laboratoryالمھـندس في معـمل 
للـناسـا، یمكن للجـسـم البشـري السـقـوط من أي ارتفـاع و الوصول 

م إذا مـا توفـرت الشـروط الالزمـة لحـمایتھ من الى األرض بسـال
درجـات الحـرارة شـدیدة اإلرتفـاع الناتجـة عـن دخـولھ المجـال 
الجـوي و إذا مـا توفـر لـھ األكـسـجـین باإلضـافة الى نظـام تحـكـم 

  .فـعـال
كـالرك            مـا یجـب عـلـینـا إنتـظـاره اآلن ھـو إذا مـا كـان 

  .ینسون قـادرین على تحـویل النظـریة الى واقـعو توملـ
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بدلة فضـائـیة مكـونة من قـطعـة 
واحـدة باإلضـافة الى الخـوذة        

مـظـلة تـوجـیھ ایتـدائـیة   .و القـفازات و الحـذاء
تعـمل على الحـفاظ على 

التـوازن خـالل الھبوط        
الرئـیسـیة و تسـبق المظـلھ 

التي تفـتح على ارتفاع 
  .كیلومتر واحـد تقـریبـًا

نظـام األكسـجـین ذو الدائرة 
ـستخدم المغـلقة الذي ی

 الغـاز یقوم" لغـسل"جـھاز 
بإزالة ثاني أكسید الكربون 

  .من الدورة

غـطاء شـفاف لحـمایة 
الوجـھ مصـنوع من 

  .البولیمر أو الكـوارتز

  .نظـام للتـبرید الحـراري

مـادة مقاومة للحـرارة      
و النار مصـنوعة من 

Nomex مضـاف إلیھـا 
  .Velcroالصق من نوع 

نقـاط الربط بین البـدلة      
و األحـذیة یجـب أن تكون 
فعـالة ضـد تسرب 
األكسـجین أو دخـول 
الغـازات مرتفعـة الحرارة 
خالل دخـول المجـال 

  .الجـوي

  من الخـلف  من األمـام
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   كم100
  

البدء في الرحلة التي 
  .سـتدوم لعـشـر دقائق

  
  

 من البداية اىل النهاية... الرحلة

   كم91.5
  

اإلرتفـاع المتوسط 
للشفـق الشـمالي 

Aurora Borealis.  
  

   كم84.7
  

تحـترق الشـھـب عـند 
اخـتراقـھـا المجـال 

  .الجـوي لألرض
  

   كم50
  

اإلرتفـاع النموذجـي 
  .لمناطید الرصد الجوي

  
  

   كم33
  

الوصول الى أقصى 
سرعة خـالل السقوط 

  .)الساعة/ كم4023(
  

   كم31.7
  

ترتفع درجـة حرارة 
 مئویة 40البدلة من 

 240تحت الصفر الى 
  .فوق الصفر

  

   كم31
  

تـبدء السـرعة في 
  .التـناقص

  
  

   كم29.5
  

أقصى ارتفاع وصلتھ 
  واحـدة ھـيرةـائـط

Heliosي العام  ف
2001.  

   كم19.8
  

أقصى ارتفاع یمكن أن 
تصـلھ الطـائرة المقاتلة 

F-22.  
  

   كم10.7
  

أقصى ارتفاع یمكن أن 
تصـلھ طـائرة بوینغ 

747.  
  

   كم10
  

 193تصل السرعـة الى 
  .عـةالسـا/كم
  
  

   كم8.848
  

  .ارتفاع قمة افریست
  
  

   كم0
  

  .الوصول الى األرض
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دید، عالم مليء ـما أن ظھرت طفرة الكمبیوتر حتى شعرنا بأننا على مشارف عالم ج
ن على نا أننا مقبلیـھدنا الطفرة الكبیرة بظھور عالم االنترنت وأیقـبالمفاجآت حتى ش
نترنت وما رافقھا من امكانیات ھائلة لتبادل فاإل. یاتناـد تغیر من واقع حـمفاجآت تقنیة ق
علت العالم أشبھ ما یكون ـغرافي، جـد الجـرعة فائقة مجتازة بذلك البعـالمعلومات بس

وھو ما أفرز الكثیر من التطبیقات . یةـبقریة صغیره یمكن التواصل فیھا بكل أریح
  . وكان آخرھا أنماط جدیدة من الحیاة االفتراضیةترونیًاللتواصل الك

  نـسـبد المحـین ال عـسـح 
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ھا ـخـالتي تقوم بنس) game(فمن خالل ما یشبھ اللعبة االلكترونیة 
ل ـیاة افتراضیة وممارسة كـالى جھازك، یمكنك الغوص داخل ح

یف أي الحیاة الثانیة د موقع السكند الـ ویع...أشكال السلوك االنساني
)www.secondLife.com (ن ـذه التطبیقات مـبر ھـر وأكـھـأش

ة ـ من المواقع على شبكةموعـدمھ مجـقـیاة االفتراضیة التي تـالح
  .االنترنت

ا ویدیرھا ـیاة ذات ثالثة أبعاد افتراضیة بناھـیاة الثانیة ھي حـالح
 التي ) فرانسیسكوان سـبمدینة(أتھ شركة لیندن البز ـ أنش...سكانھا

 1999في العام  Philip Rosedaleسھا فیلیب روزدیل ـأس
برة ـكوین الخـبرات أو تـكال تبادل الخـدید من أشـاد شكل جـیجإل

یالیة مائة بالمائة وال ـیاة خـذه الحـون ھـ وبالرغم من ك...تركةـالمش
ل ـكر ـنھا توفأال إة الكمبیوتر ـاشـال من خالل شإص ـھا الشخـیعیش
  .روب من عالم الواقعـة للھـحـفسـباب المتعة والـأس
عة مالیین ـیاة الثانیة یتعدى تسـداد سكان الحـعل تعـذا ما جـوھ

ائة دولة في عالم الواقع ـثر من مـمائة ألف فرد ینتمون الى أكوثالث
یث ـ ح؛فتراضياسیة لذلك العالم اإلـوا البنیة االسـم الذین وضعـوھ

ة أعمالھم ـیاء والمناطق وممارسـوین األحـمنازل وتكیقومون ببناء ال
و ملیون ـیاة الثانیة نحـكان الحـمالي إنفاق سـاالفتراضیة، ویبلغ إج

دام ـف االستخـطي، ویتضاعـومائة ألف دوالر في الیوم كمعدل وس
ویستطیع سكان الحیاة الثانیة شراء وبیع . ل شھرـبمعدالت كبیرة ك

دوالرات ( عملة خاصة أطلق علیھا السلع والخدمات باستخدام
ویل العملة إلى ـدمین تحـ، ویتیح السوق االفتراضي للمستخ)لیندن

ب أموال ـدمین من كسـتخـقیقیة، مما یمكن المسـدوالرات أمریكیة ح
   كما توجد ھنالك بورصة....طتھم االفتراضیةـیقیة من أنشـقـح
   

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

ذا العالم ـول الى ھـ الدخعـلىبرى الشركات ـع كـجـذلك شكل 
نباء وغیرھا من الوكاالت ست وكالة رویترز لألـیث أسـدید، حـالج

ویتھا ـدد من الشركات العالمیة ببناء ھـع قام  و...مكاتب افتراضیة
ة ـاتھا وإقامـجویق منتـورھا لتسـللتواصل مع عمالئھا وجمھ

ن ـص " و"ونيـس " و"تویوتا"ركة شـاصة بھا كـالمؤتمرات الخ
یع ـبـ ب"لـأمیریكان أباری" و"أدیداس" وتقوم شركة "تمزـیسـمیكروس

یاتھم ـخصـسوة أیقونات شـالمالبس واإلكسسورات للالعبین لك
لة ـلسـاء سـبإنش” تاروودـس“لة فنادق ـلسـت سـامـاالفتراضیة، كما ق

والتي تعتزم ” ثانیةیاة الـالح“في مشروع ” قـشاھ“دیدة ـفنادقھا الج
ثر ـكما أقامت أك ...2008یقي في عام ـقـتاحھا في العالم الحـتـاف

ز ـتعد المركـویس. ..یاة الثانیةـ لھا في الحًاـروعـ جامعة ف70من 
  .افي البریطاني الفتتاح ثالث جزر لتعلیم اللغة االنجلیزیة فیھاـقـالث
  

بلوماسي من قبل راف الد تحظى باالعت"الحیاة الثانیة"ویبدو ان 
فارة ـت المالدیف أول دولة تفتح سـ مایو اصبح22 ففي بعض الدول؛

ر ـرت بھا المنابـ وقد انتش...ویدـ ثم تبعتھا الس"سكند الیف"في 
یث ـد حـاھـر شیـیرة خـیة األخـنتخابات الفرنسیة وكانت اإلـیاسـالس
في ولین رویال ـدل بین أنصار نیكوال ساركوزي وسیجـدم الجـتـاح

یالري كلینتون التي تسعى للفوز ـت ھـما افتتحـك.. الم ـھذا الع
 ي في انتخابات الرئاسة األمریكیة مركزًاـبترشیح الحزب الدیمقراط

وتتوقع سنیدر أنھ قریًبا جًدا سیتم .  لھا في الحیاة الثانیةیًاـانتخاب
ریة بدًال من ـتماعات ظاھـذا البرنامج في حضور اجـدام ھـاستخ
  .رـتب آلخـر من مكفـالس
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یتم ) یندیكسل(م ـلق علیھا اسـالمالیة االفتراضیة أطلألوراق 
  .رة بالدوالرات األمریكیة واللنیدنیةـفیھا المتاج

تبر لیندن تتفق في ـیاسات مخـویقول المراقبون أن س
دیثة فیما ـطوطھا العریضة مع المبادئ االقتصادیة الحـخ

ة ـیاسـتبر تشكیل سـم، ویحاول المخـیتعلق بمسألة التضخ
قة باالقتصاد دیثة المتعلـدیة وتطبیق كافة النظریات الحـقـن

ویمتاز . داث توازن مالي واقتصاديـزئي، وإحـالكلي والج
سیة وآلیة العرض ـنافـ بذات الت"یاة الثانیةـالح"االقتصاد في 
یقي، بل إنھ یتم ـقـدث في أي اقتصاد حـ كما یحوالطلب تمامًا

املي ـھم بشكل أسبوعي على حـندات واألسـوائد السـتوزیع ع
 "الحیاة الثانیة"متاز النمو في اقتصاد  وحتى اآلن ی...األسھم
 .یویةـبالح
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 فمنذ مدة ...تلف أشكال الجریمةـل الحیاة الثانیة من مخـلم تخ
روقات افتراضیة ـ كان یبیع مسقلت الشرطة الیابانیة رجًالـتـاع

 ًاـقـقیـ تحرًاـت الشرطة البلجیكیة مؤخـتحـكما ف. قیقیةـمقابل أموال ح
وكما ھو . نیةفي جریمة اغتصاب افتراضیة وقعت في الحیاة الثا

درات ومن ـیوجد أیضا من یتعاطى المخ” األولى“الحال في الحیاة 
كما وقعت عدة ھجمات في الحیاة . س البنات في الحیاة الثانیةـیعاك

تراضیة وأعلنت مجموعة تطلق على ـالثانیة باستخدام قنابل نوویة اف
ؤولیتھا عن تلك الھجمات ـمس” جیش تحریر الحیاة الثانیة “نفسھا 

و اإلطاحة بالحكومة الفاشیة للشركة التي تدیر ـدفھا ھـوقالت إن ھ
ومن جھة أخرى. الموقع وإقامة نظام دیمقراطي في الحیاة الثانیة  
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تراق المواقع ـترفي اخـمح دـتمكن أح
 براون ةـركـطف برنامج شـمن خ

في استنساخ للمالبس واستخدامھ 
ور المعروضة لمالبسھا في ـالص

رع في بیعھا على ـ، وش"الحیاة الثانیة"
لو ـ كما لم تخ...طریقة بائعي األرصفة

 من الفیروسات "یاة الثانیةـالح"
 Linden(المصممة بلغة برمجة 

Scripting Language ( أو
)LSL (دم على نطاق ـستخـُوالتي ت

  .فتراضيذا العالم اإلـواسع في ھ
ن ـیفـراف عن كـلت صنداي تلیجـنقو

ة ـز مكافحـزوكاتو رئیس مرك
ترالیا ـیة في أسـریمة التكنولوجـالج

 دمونـتخـالقول إن الجھادیین یس
فتراضي لتطویر مھاراتھم الواقع اإل
وتابع .. .تطالع والمراقبةـفي االس

   العـمل مـنة إلىـاجـإننا بح" قائًال
  

، یفة إن یوروبولـ وقالت الصح..."ینـعـمایة عالمین، وواقـل حـأج
یث ترى ـذه حـاوفھ ھـو مخـالوكالة األمنیة األوروبیة، تشارك زوكات

 یوفر إمكانیة تحویل األموال عبر الحدود "الحیاة الثانیة"أن موقع 
ویقول كریغ الستوكا، بروفسور في كلیة القانون في .. .دون مراقب

یھتم الناس بملكیتھم "یرسي األمریكیة، ـ في نیوج"رتغرز"جامعة 
ذه المصالح ـفتراضي، ھـن في العالم اإلولك. یتھمـصـوتكامل شخ

لى ـة وعـوم على معلومات غیر ملموسة إذ أنھا تقـت ملموسـلیس
اطات االفتراضیة ـ وأضاف أن بعض النش..."برامج إلكترونیة

روقة، ـالمس مانـتـبطاقات االئبار ـتجل اإلـك القانون، مثـتنتھ
رائم ـفتراضیة وجرقة اإلـر، مثل السـ أن بعضھا اآلخًاـموضح

ي بب فـن ان تتسـدیدھا، وإن كان من الممكـب تحـنس یصعـالج
  .دمینـتخـیقي بالنسبة للمسـقـلق حـاكل وقـمش

یاة ـعوب عالمنا للحـلھا شـنقتلوكیة التي ـمراض السن األـ عوبعیدًا
ثیر ـالك دمھا ـتخـیئة تعلیمیة بامتیاز یسـیاة الثانیة بـالثانیة، تبقى الح
اكاتھا ـ محد ال یمكن واقعیًاـر طبیعیة قـواھـاكاة ظـمن المعلمین لمح

ن ـثیر مـتاج الكـصوصا العملیات الطبیة نظرًا ألنھا تحـھولة خـبس
وبالطبع لنتمكن من تطویع ھذه . ھد والمال إلعدادھاـت والجـالوق

   .التقنیة البد من األلمام بالبیئة البرمجیة المصاحبة لھذا العالم

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 38 www.sci-prospects.com  November-December  2007 

 
 

 
 
 
 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

Panasonic  
D-Snap SV-SD950N  

  

مشـغـل موسـیقى جـدید 
مسـتطیل الشـكل و تأتي معـھ 

 من GB1بطـاقة ذاكرة بـ 
 SD memoryنـوع 
card ... اإلضـافة الجـدیدة

 Bluetoothھـنا ھـي الـ 
ممـا یحـرر اإلسـتـمتاع 
بالمـوسـیقى من مشـكلة 

  .التوصیالت السـلكیة

HTC TyTN II  
  

جـھـاز ھـاتف محـمول من الشـركـة التي دخـلت أسـواق العـالم و بدأت في منافسـة 
  .أعـرق الشـركـات بمواصـفات أجـھـزتھـا و بتصـمیـماتھـا الجـمیلة

        Windows Mobile 6یعـمل ھـذا الجـھـاز باإلعـتـماد على نظـام تشـغـیل 
 ROM 256MBیحـتوي على ذاكـرة ... Qualcomm 400 MHzو معـالج 

 و ھـو رباعـي الموجـة و یحـتوي على تكـنولوجـیات اإلتصـال RAM 128MBو 
HSDPA ،UMTS ،GSM ،GPRS ،EDGE.  

یمكـنھ اإلتصـال باإلنـترنت بواسـطة ...  میغـابكسـل3بـھ كـامیـرا بكـثافة رقـمیة 
WiFi و بھ جـھـاز تحـدید المواقع الجـغرافیة GPSیمكـن زیادة حـجـم ...  داخـلي

حـجـم الشـاشـة یبـلغ ... microSDTMالذاكـرة باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة من نوع 
 یمكـنھا تحـویل شكل الجـھـاز لیـبدو مـثل Qwerty إنـش و لھ لوحـة مفاتیـح 2.8

  .كـمبیوتر محـمول صغـیر الحـجـم

Quasar - 360 Degree Speaker 
 

 12 جـانبًا ھـو في الواقـع 12ھـذا الجـھـاز المكـون من 
 360سـمـاعـة تسـمح للصـوت النـاتج عـنـھـا من تغـطـیة 

كـانك وضـعـھـا في أي زاویـة من درجـة مـمـا یعـني أنھ بإم
أي أن مصـدر الصـوت لن یكـون واضـحـًا ألنـھ ... الغـرفـة

سیصـلك من كـل جـانب و بالـتـالي موقع ھـذه السـماعـات 
  .سیكـون خـفـیًا

 

LG-KS20 
  

یـتوقع أن یطـرح ھـذا الھـاتف 
 في LGالمحـمول الجـدید من شـركـة 

ا في نھـایة العـام أسـواق أوروب
نظـام التشـغـیل المسـتخـدم ... الحـالي

 Windows Mobile 6فیـھ ھـو 
  . إنش2.8و یـبلغ قیـاس شـاشـتھ 

في الجـھـاز كـامیـرا بكـثافة رقـمیة 
 میغابكسـیل باإلضـافة الى 2تبلغ 

  .كـامیرا أمامیـة للمكـالمـات المرئیـة
       FMیحـتوي كـذلك على رادیو 

غـل موسـیقى لملفـات من نوع و مش
MP3 ،AAC،+AAC و WMA.  

یوفـر إمكـانیة الوصل باإلنـترنت عـن 
  .WiFiطـریق الـ 

 Qualcommمعـالج الجـھـاز ھـو 
400 MHz ... ذاكـرتھ تبـلغROM 

128MB و RAM 96MBیمكـن   
  

یمـكن لبطـاریة ھـذا الجـھـاز توفیـر إمكـانیة اإلسـتماع للموسـیقى 
  .لمدة سـتین سـاعة مـتواصـلة

  

Nikon Coolpix S51c  
 

الكـامیرا الجـدیدة من نیكون تحـتوي 
على میـزة إضـافیة ھي إمكـانیة 
الوصـل باإلنتـرنت عـن طـریق الـ 

WiFi مما یوفر للمسـتخـدم امكـانیة 
إنزال الصـور التي یلتقـطـھا فورًا 

  .على اإلنـترنت
ھـذه الكـامیرا توفر إمكـانیة إلتقـاط 

  8.1میة تبلـغ صـور بكـثافة رقـ

، microSD: زیادتھـا باسـتخـدام بطـاقة ذاكرة من أي من األنواع التـالیة
microSDHC ،TransFlash أو ،SDIO.  

 

 
تبلغ قدرة التكـبیر ...  إنش3و یبلـغ قیـاس شـاشـتھا الخـلفیة ... میغابیكـسل

 13MB الذاكـرة الداخـلیة للكـامیرا ھي... 4x و الرقـمیة 3xالبصـریة بھا 
  .SD cardیمكـن زیادتھـا باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة من نوع 
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