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  .مرحـبًا بكـم في ھـذا العـدد الجـدید من المجـلة
  

بـدایـة، أرغـب في دعـوة قـراء المجـلة الى قراءة 
اجـات المقـاالت بعـنایة قـبل الوصـول الى اسـتـنـت

لقـد شـعـرنا ... خـاطـئة و ترویج تلك اإلسـتـنـتاجـات
بخـیـبة أمل و دھـشـة كـبیرة عـندما وصـلتـنا بعـض 
اإلسـتفسـارات من قـراء ظـنوا أن النظـریات 
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 ھـذا ھـو ...مجـرد أكـاذیـب ال أسـاس لھـا إطـالقـًا
  . من المقـالھـدفكل ال

  .نـرجـو أن تكـون الصـورة واضـحـة للجـمیع
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أكـبر للقـراءة في عـددنا ھـذا في محـاولة مــنا 

عـن القـراء لشـھـرین بـدالً    المجـلةلتعـویـض غـیاب
  .مـن شـھـر واحـد كـما كـان الحـال سـابقـًا
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جـدیـدة للشـمس من المـسـباریـن المـداریــین وصـلتـنا صـور 
Stereo) Solar TErrestrial RElation Observatory (

ان تـم ذاللـو  NASAان لوكـالة الفضـاء األمـریكـیـة التـابعـ
  .2006اطـالقـھـما في الخـامس و العـشـریـن من أكـتـوبـر 

 مـتكـاملـة عـن ودنـا المـسـباران بمـعـلومـاتیـزمن المـنـتظـر أن 
 Coronal Massالـثـورات الشـمسـیة المعـروفـة باسـم 

Ejections و التـي تـتـسـبب، عـند حـدوثـھـا، في وقـوع 
مشـكـالت مخـتـلفـة عـلى األرض خـصـوصـًا في مجـال 

  .اإلتصـاالت
  

 وصـول صـور بـانـورامـیة جـدیـدة للشـمس

 سـر ذكـاء آیـنـشـتـیـن
فـریق مـن ... قـریة ألبـرت آیـنـشـتـیـن قـد یكـون العـلمـاء عـلى وشـك فھـم سـر عـب

 السـویسـریة توصـل الى أن Lausanne Universityالعـلـمـاء مـن جـامعـة لـوزان 
دمـاغ العـالم الشـھـیر احـتوى عـلى نـوع من الخـالیـا بكـم أكـبر ممـا ھـو الحـال في 

 Andreaـدریا فـولـتـیرا قـام الفـریق، برئاسـة أن... مـتوسـط الحـال في أدمغـة البشـر
Volterra بـدراسـة نوع من الخـالیا الدمـاغـیة المعـروفـة باسـم الخـالیا الدبقـیة ،

Glial Cells ... كـان اإلعـتقـاد سـابقـًا ھـو أن تـلك الخـالیا تعـمل عـلى ربـط الخـالیا
ـشـیر الى أن لـھـا دور أمـا الـنـتائج الجـدیدة فـت... العـصـبیة مع بعـضـھـا البعـض فـقـط

في تـزوید الدوائـر العـصـبیة بالطـاقـة باإلضـافـة الى وصـل معـلومـات كل خـلیة منـھـا 
  . سـابـقـًابالخـالیا األخـرى؛ ممـا یشـكـل تركـیـبة أكـثـر تعـقـیدًا ممـا كـان یعـتـقـد

إلـیھ عـلمـاء مـن جـامعـة كـان عـدد الخـالیا الدبـقـیة ھـو اإلخـتالف الوحـید الذي وصـل 
، حـیث وجـدوا أن العـدد 1985بـیركـلي في كـالیفـورنـیا قـامـوا ببـحـث آخـر في العـام 

إال ... في دمـاغ آیـنشـتین یـزید بشـكل ملحـوظ عـن مثـالئـھ في أدمغـة أطـباء مـتوفـین
الممـكـن ربط ذلك أن جـھـلنـا بوظـیفة تـلك الخـالیا في ذلك الوقـت جـعـل من غـیر 

  .اإلخـتالف بعـبـقـریة فـیزیائي القـرن العـشـریـن
ھـذا البحـث یـؤكـد أن تـلك الخـالیا تـنـقـل الكـالسـیوم الى الخـالیا العـصـبیة المحـیطة  

  .و تتـحـكـم بـتـنـقـل المعـلومـات في الدمـاغ
  

الصــور البـانـورامـیة الجـدیـدة تـغـطـي فـي مـداھـا المسـافـة المـمـتدة بـیـن األرض و نجـمـنا 
ى مـتـن وذلك بـدمـج الصـور التـي تـلـتـقـطـھـا مجـمـوعـة من التـلسـكـوبات الموجـودة عـل

سـیصـل المسـباران قـریـبًا الى النقـطـة النـھـائـیة في رحـلتـھـما حـیث سـیـتمـركـز … المـسـباریـن
  .األول في مـدار أمـام مـدار األرض، في حـین سـیـتمركـز اآلخـر في مـدار خـلفـھـا

تي سـتمكـنھـم مـن بـنـاء سـیقـوم العـلمـاء بـتـجـمیع الصـور الـتي سـتصـلـنا من المـسـباریـن و الـ
  .  األرض-صـور ثـالثـیة األبعـاد لـنظـام الشـمـس
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 أوروبـا مـن تـمـكـن فـریق مـن العـلمـاء في الوالیـات المـتحـدة و
ً  248انشـاء بـنـاء نـظـري لـھ   بـُـعـد مقـدمـیـن بـذلك حـال

 و یقـول العـلمـاء أن ... عـامـًا120لمعـضـلة ریـاضـیة عـمرھـا 
ھـذا الـبـناء النظـري قـد یـمـكـننا من فـحـص نـظـریـات خـاصـة 

  .بـتركـیـبة الكـون
ریاضـیـات أنـھـم قـال عـلمـاء في مجـالي الكـمبـیوتـر و ال

اسـتخـدموا سـوبركـمبیـوتـر و عـمـلوا ألربع سـنوات قـبل 
كـان  و الـتي E8توصـلھـم الى حـل المشـكـلة الریاضـیة المسـماة 

 ھـي األكـثـر تعـقـیدًا E8... 1887قـد تـم اكـتشـافھـا في العـام 
 نسـبة الى ؛Lie Groupsفـیما یـُعـرف باسـم مجـموعات لي 

   الـذيSophus Lieاضـي الـنـرویجـي سـوفـوس لي الری

  سـنة120حـل معـضـلة ریـاضـیة عـمرھـا 

 اللـیـزر في مـواجـھـة الخـطـر القـادم من الفضـاء

كـي ... مـدة كـافـیة مـن وجـود كـوكـبـنا في دائـرة الخـطـر
نـتـمكـن مـن ذلك، یقـول فـورك، عـلیـنا وضـع ثـمانـي 
مـركـبات فضـائـیة في نقـاط مخـتـلفـة مـن حـزام 

صـخـور المـتواجـدة ھـناك تـقـوم بـمـسـح دائـم للالكـویكـبات 
و مـن ثـم تـحـدید أي مـنـھـا سـیـشـكـل خـطرًا عـلى 

المشـاكـل ... ثـم البـدء في المھـمـة المطـلوبـة... األرض
الـتي تـواجـھ ھـذا المـشـروع ھـو أن تـكـنولوجـیـا اللـیـزر 

قـد یصـل قـطـرھـا الى (تـتـطـلب وجـود ھـوائـیات ضـخـمة 
 لكـي تتـمكـن من تحـلیل و دراسـة أشـكـل، ) مـترًا30

كـذلك فـوزن المعـدات ... أبعـاد، و تـركـیـبة الكـویكـبـات
الالزمـة سـیـكـون أثـقـل مـن أن نـتـمكـن من اخـراجـھـا 

لھـذا یقـوم فـورك و فـریقـھ ... مـن حـدود جـاذبیـة األرض
  . لھـدفبـدراسـة مـواد أخـف یمـكـن اسـتخـدامھـا لنـفس ا

  

األسـلوب الجـدیـد الـذي اقـتـرحـھ فـریـق من العـلمـاء بغـض النـظـر عـن العـدید من الحـلول الـتي قـدمـتـھـا لـنا ھـولیـوود بھـذا الخـصـوص؛ ف 
 اكـتـشـافـنا في حـال.. .مـن جـامعـة أالبامـا األمـریـكیـة ھـو األكـثـر واقـعـیة حـتى اآلن) Richard Forkرئـاسـة األسـتاذ ریـتـشارد فـورك ب(

  ـن مسـاره قـبـل الكـویكـب علكـویكـب تعـتـرض األرض خـط سـیـره، عـلیـنـا اسـتـخـدام أشـعـة اللـیـزر كـي نـقـوم، وبشـكـل تـدریجـي، بحـرف
  

الرسـم التـوضـیحـى الذي یشـرح 
بصـورة مـركـبـة البـنـاء شـدید 

  .E8التـعـقـیـد لـ 

  .اكـتـشـفـھـا
 ھـو E8ثـالثـیة األبـعـاد؛ في حـیـن أن " عـادیـة" اإلسـطـوانیـة أو الھـرمیة الشـكل ھـي أجـسـام األجـسـام

حـل ھـذه المعـضـلة یعـتـبر انجـازًا عـلمـیًا كـبـیرًا قـارنـھ بعـض ...  بعـدًا248شـكل لجـسـم نـظـري لھ 
  .العـلمـاء بحـل شـیفـرة الجـیـنوم البشـري

  

http://www.sci-prospects.com
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أعـطـت السـلطـات األمـریكـیـة مـوافـقـتـھـا لشـركـة 
Ventriaا  المـتخـصـصـة في دراسـات الـتـكـنـولوجـی
فیـما یخـص العـمل عـلى انـتـاج نـبـتة أرز الحـیویـة 

  .تـحـتوي عـلى جـیـنات بشـریة
ن ـیحـتوي ھـذا المـنـتج الجـدید عـلى بـروتـیـن م

الجـھـاز المـنـاعـي یـھـدف الى مـنع اإلصـابة 
و سـیكـون باإلمـكـان اسـتخـدام ھـذه ... باإلسـھـال

یـة الصـحـیة كـاللـبن األنـواع من الطـعـام في األغـذ
  .الرائـب و الشـوكـوالتا

قـامـت الشـركـة حـتى اآلن بانـتـاج ثـالثـة أنـواع مـن 
  بـروتـیـنـیـن ھـمااألرز؛ اثـنـین مـنـھا یحـتویان عـلى 

  

  طـریقـھ إلیـناطـعـام بـجـیـنـات بشـریـة في

ـون السـبب في التغـیـرات المـناخـیةقـد تـك… اإلشـعـاعـات الكـونیـة  
باإلضـافـة الى كـمیـات غـازات الدفـیـئة الخـضـراء الـتي یقـوم اإلنسـان ببـثـھـا في 

فـاع ـ مسـؤولـة عـن اإلرت أیـضـًااألشـعـة الكـونیـة ھياجـواء األرض؛ قـد تـكـون 
 كـل مـن جـایلـز ھـذا ھـو رأي… الملحـوظ في درجـات الحـرارة عـلى األرض

مـن ( David Stephensonو دیفـید سـتـیفـنسـون  Giles Harrison ھـاریسـون
شـر نـتائج الذیـن قـامـوا بـنو )  البریـطانـیةUniversity of Readingجـامعـة 

  .Proceedings of the Royal Societyأبحـاثـھـم في مجـلة 
یقـول العـالمـان أنـھ عـندمـا تـكـون ھـنـاك كـمیـات أشـعـة كـونـیة زائـدة عـن المعـدل 

  %.20الطـبیعـي؛ فإن احــتمـال تـكـون غـیـوم كـثـیـفـة تـزیـد بـنـسـبة 
لعـالمـان بمسـح المعـلومـات الخـاصـة للـوصـول الى نـتـائج البحـث، قـام ا

باإلشـعـاعـات الشـمسـیة التـي تـم تسـجـیـلھـا خـالل الخـمسـین سـنة المـاضـیة فـي 
مـنـاطـق مخـتـلفـة في الممـلكـة المـتحـدة ممـا مـكـنھـم من حـسـاب التغـیـرات في 

  .األشـعـة الكـونیـةكـمـیات الغـیـوم التـي یـتـم تسـجـیلھـا بعـد اإلرتفـاع في 
یـؤكـد العـالمـان أن األشـعـة الكـونیـة قـد تكـون احـد العـوامل الـتي تسـاھـم في 
التـغـیرات المـناخـیة المسـجـلة، إال أنھـمـا یؤكـدان أیضـًا أن تأثـیر ھـذه اإلشـعـاعـات 

فـیـئة الخـضـراء بسـیط جـدًا إذا مـا تـمـت مقـارنـة نـتـائجـھ مـع نـتـائج غـازات الد
  .عـلى مـنـاخ كـوكـبـنا

PROSPECTS 

Lactoferrin و Lysozyme الـنوع الثـالث .. .ـلـیـب األم عـادة في اللعـاب و في حانـوجـدی و اللـذان بـھـما مـواد مقـاومـة للبـكـتـیـریا و
و لكـن اإلسـتـخـدام ... بـالزما الدم في اإلنسـان و المسـتـخـدم في العـدید من األدویـة و العـالجـات الطـبیـة و ھـو بـروتـیـن Albuminیـنـتج 

  .نـي طـفـل كـل عـام عـلى مسـتوى العـالماألكـثـر أھـمیـة ھـو ذلك الخـاص بالوقـایـة من إسـھـال األطـفـال الذي یـودي بحـیاة مـلـیو
  . ھـكـتار1600سـیـتم زرع نـبـتة األرز الجـدیدة في والیـة كـنسـاس األمـریكـیة عـلى أرض مسـاحـتھـا 
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بعـد وفـاة نـابـلیون بـونابـرت، تـم اجـراء عـمـلیـة تشـریح لجـثـتھ لتـحـدید سـبب الوفـاة بشـكل 
انت أن سـبب الـنـتیجـة الـتي تـوصـل إلیـھـا  و أعـلنـھـا األطـباء في ذلك الوقـت كـ... قـطـعـي

لـم یـتـقـبل الجـمیع ھـذه .. .الوفـاة ھـو إصـابة اإلمـبراطـور الفـرنسـي بسـرطـان في المعـدة
ه بوضـع السـم ء أعـداقـیامو نشـأت نـظـریة تـقـول أن سـبب وفـاة بـونابـرت ھـو ... الروایـة

ھـذه النظـریة الى حـد و صـلت ...  لیـتـخـلصـوا مـنھ)الزرنیخ في نـبیذه و في طعـامـھ (لھ
   الیـوم،.. .یقـارب الحـقـیقـة الـتاریـخـیة بسـبب الدعـم التـي حـصـلت عـلیھ مـن الكـثـیـریـن

و بعـد مـا یقـارب القـرنـین من الزمـان، و بعـد أن قـام فـریق طـبي مـتـخـصص باجـراء 
 بـونابـرت، السـجـالت الخـاصـة دراسـات شـامـلة عـلى كـل الوثائق الطـبـیة الخـاصة بأطـباء

برئاسـة (بأطـباء عـائـلتھ، و تـقـاریـر الشـھـود التـي تـم توثـیقـھـا بعـد الوفاة؛ وجـد الـفـریق 
أن الروایـة )  أسـتاذ عـلم األمراض في جـامعـة تكـسـاسRobert Gentaروبـرت غـیـنـتا 

لى أي مـؤشـرات خـاصـة بنـتائج التـسـمم لم یـتـم العـثـور عـ... األصـلیة ھـي الصـحـیـحـة
فـقـدان سـریع (؛ في حـیـن أن عـالمـات اإلصـابة بالسـرطـان كـانـت ظـاھـرة )كـنـزیف الدم(

، فـقـد أودى السـرطـان یقـول المـخـتصـون أن ھـذا األمـر لم یكـن جـدیدًا)...  و غـیرهللوزن
 Natureنشـر نـتـائج البحـث في مجـلة تـم ...  بـونابـرت و واحـدة من أخـواتبحـیاة والد

Clinical Practice Gastroenterology and Hepatology.  
  

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

ـونابـرتسـبب مـوت نـابلـیون ب  

مـیثـاق تعـمـل حـكـومـة كـوریا الجـنـوبـیة عـلى اصـدار 
أخـالقـیات التعـامل مع الروبـوطـات و الذي سـیضـم 
معـایـیر یجـب أن یطـبقـھـا مسـتخـدمو و مصـنعـو 

  .الروبوطـات في المسـتقـبل القـریـب
مجـموعة العـمل التـي تـم اخـتیارھـا من قـبل الحـكـومة 

ریـة لوضـع ھـذا المیثـاق تضـم خـمسـة أفـراد مـنھـم الكـو
مخـتصین بعـلوم المسـتقـبل و مـؤلـف لقـصص الخـیال 

سـیكـون أسـاس ھـذا المیثـاق ھـو وضـع ... العـلمي
قـوانـین تـنـظـم عـملیة التـفـاعـل بیـن اإلنـسـان            

  .و الروبوط
 حـیث أن وزارة ال یعـتـبر ھـذا األمـر سـابق ألوانھ؛

  المعـلومات و اإلتصـاالت الكـوریـة تـعـمل عـلى وضـع

 أخـالقـیات التعـامل مع الروبـوطـات

سـیغـطي المیـثـاق كـذلك سـبل حـمـایة المعـلومـات التـي ... 2020ري بحـلول العـام  روبوط في كـل مـنزل كـوالى وجـودتھـدف خـطـة 
قـد تكـون ھـذه الخـطـوة ھـي البـدایـة في تطـبیق ... یحـصـل عـلیھـا الروبوط و وضـع أسـالیـب تسـمح بتـعـقـب و كـشف ھـویة كـل روبـوط

  .ـي كـان قـد وضـعـھـا العـالم الراحـل اسحـق أسـیموفالقـوانـین الثـالثـة الخـاصـة بالروبوطـات و الت
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  لمـاذا تشـكـل المواد المشـعـة خـطـرًا
  ؟عـلى صـحـة اإلنسـان

شـدیدة ) و اإلشـعـاعـات النوویـة بشـكل عـام(المـواد المشـعـة 
الضـرر لإلنسـان ألنـھـا تعـمل عـلى تغـییر الـروابـط الـتي 

  .توصـل بین مكـونات الخـالیا في الجـسـم
 – صـناعـیة كـانت أو ذات مصـدر طبیعـي – اإلشـعـاعـات

قـادرة عـلى اقـتالع إلكـترون من الخـالیا التي تتـأثـر بھـا؛ 
باستطـاعـة النـظـام ... مغـیرة بذلك التـوازن للتـكـویـن الذري

العـضـوي اصـالح األضـرار النـاتجـة عـن التعـرض لمقـدار 
مقـادیر كـبیرة منخـفض من اإلشـعـاعـات، إال أن التعـرض ل

  أو لمقـادیر صـغـیرة لفـترات مـتعـددة سـیسـبب نـتائج خـطیرة
  

  

  ؟لمـاذا نتـكـلم خـالل الـنـوم
  

التحـدث خـالل الـنوم ھـو مـظـھـر طـبیعـي مـن مظـاھـر 
بشـكـل كـامل لكـنھ یسـتمر " یـنام"ـاغ لیـًال؛ فـھـو ال عـمل الدم

بتـكـویـن أفـكـار في الالوعـي بغـض النظـر عـن كـونـنا نحـلم 
دي بـنا ھـذه األفكـار الى ـؤفي بعـض الحـاالت، ت... أم ال

  .الكـالم بصـوت مرتـفع و بجـمل ذات معـان مـتـكاملة
ـل األولى مـن العـمـر،      ھـذه الظـاھـرة مـنـتـشـرة في المراح

  و لكـنھـا أیضـًا تحـدث للبـالغـین وبشـكل خـاص عـند وجـود

  ھـل یـمـكـننا رؤیـة األقـمـار الصـناعـیة
  ؟بالعـیـن المجـردة

  

ھـناك نـوعـان من األقـمار الصـناعـیة؛ األول ھـو الذي یكـون في مـدار 
أي الذي یـبقـى فوق  (Geostationaryاني ھـو المسـمى قطـبي و الثـ

النـوع األول من المـمـكـن )... نقـطة جـغـرافیة محـددة طـوال الوقـت
  تـزیـد احـتمالیة(رؤیـتھ بالعـیـن المجـردة في ظـروف جـویة مـناسـبة 

ظـروف توتـر و اجـھـاد 
  .شـدیـدین

كـذلك فـإن ھـذه الظـاھـرة  
تـنـتج عـنـدما یكـون 

  .الشـخـص مصـابًا بالحـمى
المعـروف بشـكل مؤكـد ھـو 

ـي كـنتیجـة للتعـب أن ذلك یأت
  .الجـسـدي أو العـصـبي

  

  ؟مـتـى بـدأ الزواج
تـنقـصـنا وثـائق تحـدد التـاریخ الذي بـدأت فـیھ مراسـم الزواج األولـى في 

 حـتى –لكـن بمـا أن كـل المجـتمعـات المعـروفـة لـنا الیـوم ... التـاریخ
 تسـتعـمل الزواج كـرابـط معـترف بھ اجـتماعـیًا؛ –أكـثـرھـا بدائـیـة 

نا القـول أنھ مؤسـسة منـتشـرة بیـن كـل الشـعـوب بغـض النظـر عـن یمكـن
      1792الذي حـكم بیـن (قـوانـین حـمورابي ... مسـتواھـا الحـضـاري

تـنص عـلى أن الزواج یـتم عـندما یكـون ھـناك )  قـبل المیـالد1750و 
  تـلفة للزواجھـناك مفـاھـیم مخـ... عـقـد یقـوم رجـل بموجـبھ بشـراء امرأة

  فمثـًال في بعـض القـبائل اإلفریقـیة ھـناك التـبادل؛ حـیث یـتبادل أخـوان
... زوجتاھـما اللتان ھما أخـتان أسـاسًا  

زوج (أنواع الزواج ھـي الزواج األحادي 
و تـعدد الزوجـات ) واحـد  و زوجـة واحدة

أكثـرھا شـیوعًا الیـوم ... و تعدد األزواج
كـان أرسـطو یـنصح ... ھو النـوع األول

بوجـود فـارق في العـمر بیـن الرجـل      
أیھ سن الزواج المـناسب و المرأة؛ فحسب ر

  . للرجـل37 عـامًا و 18للفتاة ھـو 
  

  .و غـیر قـابلة لإلصـالح أبدًا
یـمكـن اسـتخـدام اإلشـعاعـات 
بكـمیات محـددة في عـالج 
أنواع من السـرطـان حـیث 

 نحـو Xیـتم توجـیھ أشـعـة 
  .الخـالیا السـرطـانیة فیقـتلھـا

  

)... الرؤیـة بغـیاب ضـوء القـمـر
كـقـمر (تقـع ھـذه األقـمار 

Landsatعلى )  في الصـورة
   500ارتفـاعـات تتـراوح بیـن 

أمـا أقـمار الـنوع ...  كم1000و 
) Geostationary(الثـاني 

  ألف كـم36ى ارتـفـاع فـتقـع عـل
ممـا یجـعـل رؤیـتـھـا أمـرًا في 

إن لم نقـل شـبھ (غـایة الصـعـوبة 
    ). المسـتحـیلة
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 ألف عـام، عـاش بعـض أفراد النـیاندرثـال في أوروبـا، إال أنھـم اخـتـفـوا تمـامـًا بعـد ذلك 200قـبل 
 كـانت بدایـة خـروج أفـراد اإلنسـان الحـدیث ء؛ب ما توصـل إلیـھ العـلمـاحـس)...  ألف عـام30قـبل (

 أن القـادمـین الجـدد كـانت لھـم یث ألف عـام ھـي بدایة النھـایة للنـیاندرثـال ح100ل من افریقـیا قـب
  .مواصـفات ذكـاء أعـلى و قـدرة عـلى تصـنیع أدوات أفضـل

 مـن مـترًا و كـانت بـنیـتھ الجـسـدیة و عضـالتھ القـویة 1.65 النـیاندرثـال ھـو كـان معـدل طـول
عـاش النـیاندرثـال عـلى ... بتجـاوز ظـروف بـیـئـیة غـایة في الصـعـوبةالخـواص الـتي سـمحـت لھ 

أطـراف الغـابات حـیث أمكـنھ اصـطیاد حـیوانات كـبیرة كـالغـزالن و البقـر البـري و قـد سـاعـدتھ قـوتھ 
 فیـما یخـص أمـا... العـضـلیة عـلى ابتكـار أدوات صـید كـبیرة و ثـقـیلة إال أنھـا شـدیدة الفـعـالیـة

عـن دماغ اإلنسـان الحـالي % 20الذكـاء، فقـد كـان حـجـم دمـاغ النـیاندرثـال یزیـد بما یقـارب 
  .و مشـابھ لھ تمـامـًا من النـاحـیة التـشـریحـیة

بـین یعـتقـد البـاحـثـون أن انقـراض النـیاندرثـال حـدث نتـیـجـة تغـیرات مـناخـیة أدت لتـذبذب الجـو 
... فـترات باردة و أخـرى دافـئة ممـا أدى الى انحـسـار الغـابات التي كـان یعـتمد عـلیھا في غـذاءه

كـذلك فإن أطـرافـھ القصـیرة و منطقـة حـوضـھ العـریضـة لم توفـر لھ صـفة الرشـاقة و سـرعة 
  .الحـركـة مـما أدى تدریجـیًا الى نھـایـتھ

  

www.sci-prospects.com  May-June  2007 Page 8 

تـم النـیاندرثـال عـظـام و أدوات خـاصـة ب
اكـتشـافھـا في ھـذا الكـھـف في منطـقـة مضـیق 

  .جـبل طـارق
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  مـاذا یـوجـد

  ؟فـیمـا وراء الكـون  
  

www.sci-prospects.com  May-June  2007 Page 9 

یعـتقـد العـلمـاء أنـنـا الیـوم قـادرون عـلى إعـطـاء     
   تـفـسـیرات منـطـقـیة و مـتوازنـة و بعـیدة كـل     

                        البعـد عـن األفـكـار التـي كـانـت سـائـدة في 
  .               المـاضـي           

  
  ...  النظـریات مـتعـددة      

  

تـلسـكـوباتـنا قـادرة عـلى رؤیـة مـا أقـصـاه أقـل 
لـكـن مـاذا یـوجـد ...  ملـیار سـنة ضـوئـیة14مـن 

  بعـد ذلك؟
  

نعـرف من كـل مـا توصـل إلیـھ العـلمـاء بأن الكـون 
لكـن مـاذا كـان ھـناك ... نشـأ مـن اإلنفجـار العـظـیم

  قـبل ذلك؟
  

أسـئلة حـاول الفـالسـفة و رجـال الدیـن             
: و المفـكرون في مخـتلف العصـور اإلجـابة عـلیـھا

ـد فیـما وراء كـونـنا الذي نراه؟ و كـیف مـاذا یوج
  جـاء الكـون؟ و مـن أیـن؟ 

http://www.sci-prospects.com
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PROSPECTS 

حـتى وقـت قصـیر مضـى، كـان كـل مـا یشـغـل العـلماء ھـو 
دراسـة الكـون بما یحـتویھ و بمـا یحـكـمھ من قـوانین فـیزیائیـة،    

أمـا ...  ملیـار عـام13.7مـا حـدث بعـد اإلنفجـار العـظـیم قـبل و ب
اآلن فقـد بـدأ العـلم في اقـتحـام مجـال كـان حـكـرًا على الفـلسـفـة        

مـاذا كـان ھـناك قـبل والدة الكـون؟ و مـاذا یـوجـد : و األدیـان
  خـارج نطـاق حـدوده المعـروفـة؟

  

  ـدیثـة الوالدةمـادة ح
كـي نـتمـكـن من معـرفـة مـا یوجـد وراء حـافـة الكـون، عـلیـنا ل

التـي یمكـنـنا رؤیـتھـا بشـكـل أو " المـنطـقة"أوالً  تحـدید نطـاق 
الكـون المرئـي مكـون من كـل النـقـاط التـي كـان ھـناك ... بآخـر

وقـت كـاٍف كـي یصـل ضـوءھـا إلـیـنا؛ كـلمـا كـانت المجـرة الـتي 
ممـا ھـي عـلیھ "   سـناً " راھـا بعـیدة عـنا، كـلمـا رأیـناھـا أصـغـر ن

الیـوم؛ ذلك ألننـا نـرى الضـوء الذي صـدر عـنھـا قـبل مـلیـارات 
و كـلمـا نـظـرنـا أبـعــد سـنرى مـا كـان ھـنـاك قـبـل ... السـنیـن

 ذلك حـتى نصـل في مجـال رؤیـتـنا الى الوقـت الذي نـرى فیـھ
المـادة في بدایـة نشـأتـھـا؛ أي في العـام األول تقـریـبًا من عـمـر 

  .الكـون
  

الكـون المـرئي " قـطـر"لمـتوفـرة لدیـنا، حـسـب آخـر المعـلومـات ا
 حـسب حسـابات – ملیـار سـنة ضـوئـیة 94 و 27.4یـتراوح بیـن 

 و ھـو في تـمـدد مسـتمر وھـو أیضـًا منـبـسـط –عـلماء مخـتـلفـین 
 مـن جـامـعـة Neil Cornishمع العـلم أن نـیل كـورنـیش (

 ملـیار سـنة 78كـون ھـو مونـتانا األمریكـیة قـد صـرح أن قطـر ال
ضـوئـیة حـسـب الحـسـابات الـتي أجـراھـا و ھـو رقـم غـیر 

ھـذا یعـني أن )  ... مـتـفـق عـلیھ بشـكل كـامل في الوسـط العـلمي
 سـیكـون قـد اتـسـع لیصـبح – بعـد مئـة ملـیار عـام –الكـون 

یھ حـافـة  ملیـار سـنة ضـوئیـة أي أن مـا نسـم250قـطـره مثـالً  
الكـون الیـوم ھـو حـد مـتحـرك و غـیر ثـابـت؛ و مـا نـقـول أنـنـا 

أي ما ھـو مـوجـود خـارج نطـاق الكـون (نـرید معـرفـتـھ الیـوم 
  .سـیصـبح جـزًء من الكـون في المسـتقـبل) الحـالي

یعـتقـد بعـض العـلمـاء أن ھـناك أجـسـام في غـایة الغـرابة قـد 
ند حـدود الكـون المـتسـع مثـل األوتـار الكـونیـة تـنـشـأ عـ

Cosmic Strings)  و ھـي تمـزقات خـیطـیة الشـكل في بـنـیة
 Magneticو أقـطـاب مغـناطـیـسـیة وحـیدة ) الزمـكـان

Monopole)  و ھـي جـسـیمـات مزودة بقـطـب مغـناطـیـسي
  لـكـن مـاذا بعـد ذلك؟)... واحـد فقـط

  

OF SCIENCE 
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و ھـو الفـرضـیة : الكـون الالنھـائي
الكـون یـتـمدد الى مـا ال ... األبسـط

... نھـایة   و بـنیـتھ لھـا نفـس الصـفة
أو (خـارج الكـرة التي ھـي كـونـنا 

، تـوجـد كـرات )الحـدود المشـكلة لھ
ي ألكـوان أخـرى ال نھـائـیة أیضـًا ف

  .حـدودھـا    و عـددھـا
  

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

  أنـواع األكـوان املـوازيـة

ھـنـاك العـدیـد من الفـرضـیات 
الخـاصـة بـأكـوان أخـرى مـوازیـة 

  .لكـونـنـا
یـمكـنـنا تـقـسـیم ھـذه الفـرضـیات الى 

  .أربعـة ھـي المـمـثـلة تـالـیـًا
  

  األولالـنوع 
  

:    Multiverseعالم مـتعدد األكوان 
و ھـو فرضـیة أن الكـون عـبارة عـن 

كرویة مـتواجـدة في كـون فقـاعـة 
حـتوي على عـدد من األكـوان مـ" أكـبر"

في ... األخـرى" الفـقاعـات"األخـرى أو 
كـل من تلك األكـوان ھـناك قـوانیـن      

و ثـوابت فیـزیائـیة قـد تخـتـلـف عـن 
  . تـلك الموجـودة في األكـوان األخـرى

  

  الـثانيالـنوع 
  

حـسـب نظـریة : المـتعـددةاألكـوان 
، فإن وقـوع Hugh Everettالعـالم 

أي حـدث عشـوائي معـناه أن احـتمال من 
... مـاالت أخـرى قـد وقعضـمن عـدة احـت

ممـا یـؤدي بـنا الى القـول أن اإلحـتماالت 
األخـرى قـد تكـون وقـعـت في أكـوان 

أي أن ھـناك كـون ... موازیـة لكـونـنا
  .لـكل احـتمال من اإلحـتماالت المـتوقـعـة

  الـثالـثالـنوع 
  

  كـونـنا
  

  أكـوان موازیـة
  

كـون مطـابق 
  لكـونـنا

  

  كـونـنا
  

  كـل مـا یمكـننـا تصـوره
  

بعـض العـلمـاء یؤكـد أن خـارج الحـدود الحـالیـة 
شـدیدة الكـثـافـة بھـا " مـناطـق"للكـون قـد تكـون ھـناك 

قـد تكـون ... واسـعـة جـدًا" فارغـة"نجـوم و مسـاحـات 
و مـناطق ) كـمـنطـقـتنا( حـالة اتسـاع ھـناك منـاطق في

مـَن یوجـد في كـون : في حـالة انكـماش أو تـقـلص
متقـلص سـتـكـون نھـایـتھ محـتومـة؛ فـھـو سـیرى 
المسـافـات بیـن المجـرات تـتـناقص حـتى الوصـول الى 

  .التصـادم النـھـائي الذي سـیـنـھـى وجـوده بالكـامل
 Alan Guth أالن غـُث ، فحـسب لیـس ھـذا فقـط

 ،MITاألسـتاذ في معـھـد ماسـاتشـوسـتس للتكـنولوجـیا 
من الفـراغ " فـقـاعـات"قـد تكـون ھـنـاك مـنـاطق أو 

الزائف المكـون مـن نوع فـراغ مخـتلف عـن ذلك الذي 
نعـرفـھ؛ فـھـو قـد یـبدو لـنا كـمـادة صـلبة مـن 

ـكـون ممـاثـل المسـتحـیل اخـتراقـھـا، و األمـر سی
عـلى فرض أن یكـون –للموجـودیـن في ذلك الفـراغ 

و كـذلك ...  فیـما یخـص فراغـنا نحـن–ھـناك أحـد
المـادة بالصـورة التي نعـرفـھـا لـن تكـون موجـودة في 

  .مـناطق الفـراغ الـزائـف
  

الكـون المرئـي، كـما یصـرح غـُث، ھـو الكـل المـكـون 
اغـیة في حـالة تـمـدد داخـل الفـراغ فـر" فـقـاعـات"من 

لكـن توجـد احـتماالت أخـرى؛ فأنـدري ... الزائـف
 مـن جـامعـة سـتانـفـورد Andrei Lindeلیـندي 

األمریكـیة یـرى أن توسـع الكـون لم یولـد من الفـراغ 
الزائـف بـل من التـذبـذبات على المـسـتوى 

  ".العـادي"المیـكـروسـكـوبي للفـراغ 
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  مـاذا یـوجـد وراء النجـوم؟
  

 Mauna Keaعـلى جـزیـرة 
 تـلسـكوبًا 13ھـناك ) ھـاواي(

عـلى (یـسـتفـیدون من الموقـع 
و من )  مـتر4205إرتـفاع 

حـیث أن (السـماء الصـافـیة 
) الغـیوم قـلیلة جـدًا ھـناك

لمـسـح السـماء حـتى أبعـد 
  .حـدود الكـون المرئـي

:  قـوانیـن أخـرى–أخـرى أكـوان 
حـسـب نظـریة العـالم ماكـس تیـجـمارك 

Max Tegmark فإنھ قـد تكـون ،
كـما في الـنوع (ھـناك أكـوان موازیة 

فیـھـا تكـون القـوانـیـن ) الثـاني
 تلك الفـیزیائـیة مخـتـلفـة تمـامـًا عـن

قـد تأخـذ مـدارات ... الخـاصـة بكـونـنا
الكـواكـب مثـًال أشـكاًال أكـثـر تعـقـیدًا من 

كـما في الصـورة (المـدارات في كـونـنا 
  ).العـلویـة

  الـرابـعالـنوع 
  

  القـمر
  

  األرض
  

  الشـمـس
  

ٍ  قــ د تـأخـــذ فـي كـون مـواز
األرض في دورانھـا حـول 
الشـمس و القـمر في دورانھ 

  .حـول األرض مـدارًا حـلزونـیًا
  

فـي كـون أخـر، قـد تأخـذ ھـذه الصـورة شـكـًال 
أو قـد تـلـتف حـول نفـسـھـا ) 1رقـم (ملـتویـًا 

أو قـد تـكـون مصـمـمة ) 2رقـم (مشـكلة عـقـدة 
  ).3رقـم (لتـمثـیل عـنصـر صـلب 

  

  1رقـم 
  

  2رقـم 
  

  3رقـم 
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  ـریـط مـلتف حـول نفـسـھ؟لكـن مـاذا لو كـان الكـون كـش
  

النـقـاط الـتي تـتـألأل في السـمـاء و التـي نـراھـا كـل لیـلة قـد تـكـون مجـرد 
مـا نـراه قـد یكـون خـداع بصـري .. .صـور مكـررة لذات النجـوم و المجـرات

فـكـل شـيء نراه مرات و مـرات : كـالذي یحـدث في غـرفـة مـلیـئة بالـمـرایا
  . نـھـائي و في كـل مـرة سـنراه أصـغـر و أصـغـربعـدد ال

كـان من الممـكن اإلعـتقـاد بصـحـة ھـذه الفـرضـیة حـتى أعـوام قـلـیلة 
مضـت؛ فالحـقـیقة التـي عرفـناھـا عـن كـونـنا عـن طـریق دراسـة إشـعـاعـات 

وضـوح تشـیر ب) التـي ھـي آثـار اإلنفجـار العـظـیـم(المیكـروویف الخـلفـیة 
  .الكـون تسـاوي صـفـر) أو انحـناء(الى أن درجـة تـقـوس 

لتمـثـیل شـكل الكـون المرئي : الواقـع الذي نعـرفـھ الیـوم بشـكل أكـید ھـو
  .عـلیـنا اسـتخـدام ورقـة مبسـطة و لیس كـرة دائریة الشـكـل

ذ شـكل البعـض ال زال یـعـتقـد أنـھ اذا كـان الكـون مـنبسـطـًا لكـنھ یأخـ
؛ فإن احـتمال رؤیـتـنا المـككـررة )الرسـم في الصـفحـة التـالیـة(اسـطـواني 

المعـلومـات التـي زودنـا بھـا المسـبار ... لمحـتویات الكـون سـیكـون ممكـنـًا
WMAPھـل یمـكـنـنا إذًا رفض ھـذه ...  تـؤكـد أن الكـون منـبسـط

  الـفـرضـیة؟

OF SCIENCE 

  ءمـا یـتفق عـلـیھ العـلما
  

مـع أن آراء العـلمـاء تـبـدو مخـتلفـة حـول عـدة أمـور؛ إال أنـھـم 
مـتـفـقـون عـلى أن الثـوابـت الفـیـزیائـیة في األكـوان المـتعـددة مـن 

و مـن ... الممـكـن أن تكـون مخـتـلفـة عـن تـلك التـي نعـرفـھـا
لسـؤال ھـو ا: ھـنا، یـجـد أھـم سـؤال طـرحـھ الفـیـزیائـیون إجـابـة

لمـاذا نحـن موجـودون ھـنا في كـونـنا ھـذا و في ھـذه الظـروف "
الفـیزیائـیة الـتي أوجـدت ھـذه العـالقـات الخـاصـة بالكـھـرباء                  

بالنـظـرة األولى، تـبـدو كـل "... و المغـناطـیـسـیة و الجـاذبیـة؟
كـأنھـا موجـودة ھـنا وبھـذه ھـذه الظـروف و الثـوابت الفـیزیائـیة و 

أمـا حـسب نظـریة العـالم ... الصـورة كـي تسـمح بوجـودنا نحـن
كـونـنا مـا ھـو إال : مـتعـدد األكـوان، فالتـفـسـیر مخـتلف تـمامـًا

 Leeیقـول لي سـمولیـن ... واحـد مـن احـتماالت أكـوان بال نھـایـة
Smolin البـاحـث في معـھـد Perimeter Institute for 

Theoretical Physics أن األكـوان المخـتلفـة تـمر بمـراحـل 
مشـابھـة لتـلك الخـاصـة بتـطـور الكـائنـات الحـیة؛ فـفي كـل مـرة 
یـولد فـیـھـا كـون من كـون آخـر، تـتـغـیـر القـوانیـن الفـیزیائـیة 

 ً ائیة عـدائـیة      ھـكـذا، قـد تـنـشأ أكـوان بقـوانـین فـیزی... قـلیـال
فإمـا أن تـنھـار فـورًا عـلى نفـسـھـا، : و تكـون نھـایـتھـا ھـي الفـناء

أو أن یكـون فیـھـا عـدد خـاطئ من األبعـاد، أو لعـدم تمكـن تـلك 
) كـما یقـول سـمولیـن(األكـوان من احـتواء ثـقـوب سـوداء و التـي 

لكـن، "... ـظ نـوعـھحـف"بواسـتطـھا یـتمكـن كـون معـیـن مـن 
بالطـبع بعـض األكـوان تولد بـقـوانیـن فـیـزیائـیة تسـمح بتـكـون 
النجـوم و بالـتـالي تسـمح بوجـود الثـقـوب السـوداء التـي تـؤدي 

  ".صـغـیرة"بـدورھـا الى والدة أكـوان 
لو كـان الكـون مخـتـلفـًا، لمـا : "و كـما قـال العـالم سـتیفـن ھـوكـنغ

  "لمـاذا نحـن ھـنا؟: نا ھـنـا لـنسـألكـ
  

  و مـاذا كـان ھـناك قـبل اإلنفجـار العـظـیم؟
  

" قـبل"كـل النـظـریات المذكـورة سـابقـًا ال تخـبرنـا بمـا كـان ھـناك 
اإلنفجـار العـظـیم، و ال تعـطـیـنا معـلومـات كـافـیة عـمـا سـبـّب 

من الحـصـول عـلى اجـابة قـد ال نتـمكـن ... حـدوث ذلك اإلنفجـار
أكیـدة أبـدًا؛ إال أن مـا عـلیـنا معـرفـتھ ھـو أن بعـض الفـرضـیات 

فحـسـب آراء ... موجـودة بالفعـل لتجـیب عـلى ھـذه التـسـاؤالت
 مـن Gabriele Venezianoكـل من غـابریـیلي فیـنـیـتزیانو 

 في جـنیف و مـاوریـتسـیو غـاسـبیریـني CERNمخـتبرات 
Maurizio Gasperiniمن جـامعـة بـاري اإلیطـالیـة و ضـمـن   
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  مـاذا یوجـد فیـما وراء الكـون؟        
 
 
 

  
 
 
 
 

PROSPECTS 

  لكـن غـیر مـرئي... قـریـب جـدًا
مقـیدة ) باسـتـثـناء الجـاذبیـة(الضـوء و القـوى األخـرى 

  .بالحـركـة و الـتأثـیر فقـط في حـدود غـشـاء الكـون

قـد تـكـون النـھـائـیة الكـون 
  مجـرد وھـم

  

في حـالة أن یكـون الكـون عـلى 
ملـتف حـول ) 1(شـكل شـریط 

سـتبدو كـل المجـرات ) 2(نفـسـھ 
مـكررة ) و مـن ضـمنھـا مجـرتـنا(

في السـماء بصـورة النھـائـیة،    
  ).3(عـنا و بعـیدة أكـثـر فأكـثـر 

OF SCIENCE 

  2شعـاع رقم 

  1شعـاع رقم 
  نحـن

  مجـرة أخـرى

  1شعـاع رقم 

  2شعـاع رقم 

  1شعـاع رقم 

  2ع رقم شعـا

  1 الصـورة

  2 الصـورة

  3 الصـورة

   أخرىصـور

   أخرىصـور

  الجـاذبـیة   واحـدملیمتر

  الضـوء

1  

2  
3  

ـي یمكـن الوصـول إلیـھـا من نظـریة األوتـار المعـلومـات الت
أو أولي (الفـائقـة، فـالعـالم متعـدد األكـوان نشـأ من فـراغ بـدائـي 

Primordial ( شـدیـد البرودة)و خـالي ) بـدرجـة الصـفـر المطـلق
باسـتـثـناء التـذبذبات عـلى المسـتوى (تـمـامـًا من المـادة 

في ذلك )... Microscopic Fluctuationsالمـیكـروسـكـوبي 
حـتى الروابط أو القـوى ... الفـراغ، لـم یـسـر الزمـن باتـجـاه محـدد

لكـن بسـبب ... بیـن الجـسـیمات الذریـة لم یكـن لھـا وجـود
تـموجـات بسـیطة، باإلضـافـة الى الجـاذبیة، فـقـد بـدأت تـتـكـثـف 

رت في اإلزدیـاد حـتى في ذلك الفـراغ كـمیة من الطـاقـة اسـتم
   .انتـجـت اإلنفـجـار العـظـیم

  
  اصـطـدامـات خـطـیرة

  

أیضـًا حـسـب نظـریة األوتـار الفـائـقـة، قـد یكـون كـونـنا موجـودًا 
و مـن ... في حـدود غشـاء مغـمـور في فـضـاء مـتعـدد األبعـاد

د أغشـیة الممـكـن أن تكـون ھـناك أكـوان مشـابھـة لكـونـنا في حـدو
األثـر "یقـول غـاسـبیریـني ... أخـرى قـد تكـون قـریـبة جـدًا مـنا

ممـا یعـني أنـھ " الوحـید الذي یمكـننا ادراكـھ ھـو قـوة جـاذبـیـتھـا
قـد یكـون ھـناك كـون آخـر عـلى بعـد مـلیـمـتر واحـد مـنا، و لكـننـا 

فـضـل عـدم و بكـل األحـوال من األ... ال نعـلم بوجـوده بعـد
فحـسب بعـض النـماذج، اإلنـفجـار العـظـیم "اإلقـتراب كـثـیرًا؛ 

  ".ربـما كـان احـدى نـتائـج اصـطـدام مـن ھـذا النـوع
  

  الـزمـن
  

حـتى الزمـن حـسـب نظـریات كـھـذه لن یكـون كـما نعـرفـھ؛ فـفـي 
 الزمـن ھـو مسـار وقـوع أحـداث أكـوان أخـرى لـن یكـون

بـل سـیـكـون )  مسـتـقـبـل– حـاضـر –مـاضـي (متـعـاقـبة 
...   الى آخـر) أو محـتمـل(مسـتمـرة مـن عـالم ممكـن " قـفـزات"

و لـن یكـون ھـنـاك قـَـَدر واحـد؛ بـل سـتكـون كـل احـتماالت 
  .األقـدار المخـتـلفـة ممـكـنة

، بـوصـولكـم الى نھـایـة ھـذا المـقـال، مـن حـسـب ھـذه الرؤیـة
الممـكـن أن ال تكـونـوا قـد بـدأتـم في قـرائـتھ بعـد في كـون آخـر 

  .من األكـوان المحـتملة
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 أفـق الكـون

  مـلیار سـنـة ضـوئیة13.7

 أرضـنـا

  المرئـيالكـون

ـيكـونوتـر   

مـنـطـقة فـراغ 
"عـادیـة"  

 مـنـطـقة في حـالة تـوسـع
تقـلـصمـنـطـقة في حـالـة   

 فـراغ زائـف

 فـراغ زائـف

 فـراغ زائـف
 حـدوده ظـاھـرة
 و تـبـث طـاقـة

 أكـوان مـوازیـة
قـد یكـون ھـذا ھـو شـكـل الكـون لو 
كـان باإلمكـان مشـاھـدتـھ مـن 

  ".خـارجـھ"
وراء الكـون الذي نـراه تـوجـد 
أكـوان أخـرى مـوازیة؛ قـد یكـون 
بعـضـھـا متـطـابقـًا مع كـونـنـا 

ـي و قـد تـكـون ھـناك أكـوان المرئ
  .لفـةـمخـت

 قـطـب مغـناطـیسي وحـید
فـقـاقـیع فـراغـیة 
 في الفـراغ الزائـف

 كـون مـوازي من النـوع الثـاني
مـن غـیر الممـكـن الوصـول إلـیھ (

قـد تـكـون المسـافة بیـنھ ). نظـریًا
 .و بـین كـونـنا مـیلـیمتر واحـد

  كـون مـوازي من النـوع األول
بعـید إال أنـھ مـن الممـكـن الوصـول (

قـد یـكـون مطـابقـًا ). یًاإلـیھ نظـر
 .لكـونـنا

اعـات مـن المسـتحـیل فـقـ
 الدخـول إلیـھـا

 

یؤكـد الفـیزیائـي األمریكـي 
 Allan Guthآالن غـُث 

أن كـونـنا نشـأ مـن 
أي " الفـراغ الزائـف"

المخـتلف عـن الـنوع 
المعـروف لـنا ھـنا عـلى 

  .األرض
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 مـلـیـار عـام أدى لـنشـوء الكـون كـما 14اإلنفـجـار الذي حـدث قـبل مـا یقـارب 
لكـن العـلمـاء ال یـریدون التـوقـف عـند ھـذا الحـد؛ فالمطـلوب ... نعـرفـھ الیـوم
ید من النظـریـات؛ إال أنھـا مـاذا كـان ھـناك قـبل ذلك؟ تـوجـد العـد: معـرفـتھ ھـو

جـمـیعـًا تـتـرك البـاب مفـتوحـًا أمـام احـتمـال وجـود انـفجـارات عـظـیمة مـتعـددة   
كـل مـن تـلك األكـوان لھ ... سـبقـت ذلك الخـاص بكـونـنـا الحـالي) و أكـوان مـتعـددة(

 الكـون المحـتوي واقعـھ الفـیزیائـي الخـاص و المخـتلف عـن اآلخـریـن؛ فـھـناك
عـلى المـادة لكـن الحـیاة لم تـنـشـأ فیـھ، و ھـناك كـون آخـر ال توجـد فیـھ المـادة 

 .فكـل مكـوناتھ من اإلشـعـاعـات

  ـاذا كـان ھـناك قـبـلم
  اإلنـفجـار العـظـیـم؟

 مـن الممـكـن أن یكـون .1
كـونـنـا قـد نشـأ مـن مـنـطـقـة 

باللـون " (فـراغ زائـف"
كـان جـزًء مـن كـون ) البـرتقـالي

آخـر حـیث الجـاذبـیة شـدیدة 
القـوة لدرجـة تقـویـس الفـضـاء 

 .حـول نفـسھ

، "األم"سـبة للكـون  بالـن.2
یـنشـأ الكـون الجـدید كـثـقب 
أسـود یـتكـون في داخـلھ نـفـق 

 یصـل Wormholeدودي 
 .بكـون آخـر

 ینشـق الجـزء الـذي یكـونھ .3
النـفـق الدودي ممـا یسـمح 

  .باإلنفصـال" اإلبـن"للكـون 
كـل ذلك یحـدث في أقـل مـن 
جـزء من مـلیـار مـلیـار جـزء من 

 .الثـانـیة
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ھـذه ... مـاذا یحـدث خـالل فـترة الحـمل؟ في الصـور التـالیـة یمكـنكـم مشـاھـدة مـا یحـدث كـامـًال
ان و كـیفیـة مـروره الصـور سـتعـطیـنا فكـرة أفضـل عـن أھـمـیة ھـذه المـدة في تكـویـن اإلنسـ

  .بمراحـل مخـتـلفـة في الرحـم قـبل اإلطـاللة األولى عـلى العـالم الخـارجـي

  معـجزة احليـاة  ـجزة احليـاةمع
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PROSPECTS 

  قـیح البـویضـةتل. 1
یدخـل حـیـوان مـنوي في البـویضـة ممـا 
یـؤدي الى دمـج المواصـفـات الجـیـنـیة لكـال 
الـوالـدیـن فـتـتـشـكـل بـذلك الشـیفـرة 

  .الخـاصـة بالطـفـل
  
  

  اإلنـدمـاج. 2
 البـویضـة، تـنـدمج رأس –في الخـلیـة 

بنـواة ) الذي یـفـقـد الـذیل(الحـیوان المـنوي 
یـتحـد بـذلك اإلرث الجـیـني ... البـویضـة
  .للـوالـدیـن

  
  

  انـقـسـام الخـلیة. 3
تـنقـسـم الخـلیـة عـدة مـرات مكـونة بـذلك مـا 

خـالل ھـذه )... Morula(یعـرف بالـتـویـتة 
المرحـلة، وبعـد أربعـة أیـام، تـفـقـد الخـلیـة 

  ).في األعـلى(غـشـاءھـا الواقـي 
  
  

  بـال مـعـالم. 4
بـرأس كـبـیرة :  یـومـًا 32جـنـیـن عـمره 

نسـبیـًا و غـیر مـتـجـانسـة أو مـتـنـاسـقـة    
سـیخـتـفـي في مرحـلة " بـذیـل"و 

  .الحـقـة
تـظـھـر أربعـة نـتـوءات سـتـتـحـول 

  .مسـتـقـبـالً  الى األطـراف
ـذه المرحـلة یـنـمو الجـنـین بـمـا في ھ

  .معـدلھ سـنـتـیـمـتر واحـد كـل یـوم

OF SCIENCE 
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  عـجـزة الحـیاة مـ       
 

PROSPECTS 

  صـفات اضـافـیة. 6
بوصـول الجـنـین الى الشـھـر 
الرابـع، یصــل طـولھ الى مـا 

 سـنـتـیـمـتـرًا     16 - 15بـیـن 
و تـظـھـر األقـدام و جـفـون 

ة العـیـنیـن و اإلعـضـاء التـناسـلیـ
  .الداخـلیـة

  تـظـھـر األصـابع الخـمسـة. 5
 42عـندمـا یصـل عـمر الجـنیـن الى 

یـومـًا یصـل طـول الجـنیـن الى بضـعـة 
سـنـتـیمترات فـقـط؛ و مع ذلك تـظـھـر 

  . لیـدیـنبوضـوح أصـابع ا
  
  

  وبـر نـاعـم. 7
في الشـھـر السـادس یكـون كـل 
جـسـم الجـنیـن مغـطـى بالتجـاعـید 
و بمـادة تشـبھ الوبـر النـاعـم 
سـتخـتـفي قـبل الوالدة و سـیبقـى 

  .فقـط الشـعـر و الحـواجـب
  

  یضـیق المكـان. 8
في الشـھـر السـابع یحـتل الجـنیـن 
معـظـم مسـاحـة الرحـم و تـبدأ 

ئل األمـنیوسـي في كـمیـة السـا
  .التـنـاقص

  
  

OF SCIENCE 
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  كـيف تـتكـون احلـواس؟

  البصـر

  السـمع

یـتكـون العـصـب البـصـري في األسـبوع 
السـابـع و بعـد ذلك تـنـشـأ خـالیا شـبكـیة 

الجـفـون تـبـقـى مغـلقـة حـتى األسـبوع ... العـیـن
ة البصـر تـكـون موجـودة؛ إال أن حـاسـ 27رقـم 

حـیث أن تسـلیـط ضـوء قـوي و سـاطع عـلى 
بطـن األم یـؤدي بـالجـنیـن الى تحـریك رأسـھ 

  كـذلك فـقـد لوحـظ أنھ... المعـاكـس باإلتجـاه
خـالل عـمـلـیـة فـحـص السـائـل األمـنـیـوسـي 

)Amniocentesis ( 15و التـي تـتـم في األسـبوع رقـم   
، فإن الجـنـین یحـاول إمـسـاك اإلبـرة التي یـتم 16أو 

  .اسـتخـدامھـا إلسـتخـراج كـمیة صـغـیرة من السـائل

جـنـیـن في بـیـئة معـزولـة تقـریـبـًا بفـضـل السـائـل مـع وجـود ال
 یكـون – وبحـلول الشـھـر الـرابـع –األمـنـیـوسـي المحـیط بھ، إال أنـھ 

قـادرًا عـلى تمـیـیـز أصـوات عـدیـدة، و بشـكل خـاص أصـوات 
كـضـربات القـلـب و األصـوات :  مصـدرھـا أعـضـاء جـسـم األم

األصـوات المخـتلفـة لھـا تأثـیـرات … لیة الھـضـمالمصـاحـبة لعـمـ
مـباشـرة عـلى الجـنـین؛ فأصـوات األشـخـاص القـریـبـین مـنھ 

… تسـاعـده عـلى اإلسـترخـاء و الراحـة) خـصـوصـًا صـوت األم(
یـؤدي الى النـمو ) وصـوت األم إذا كـانـت تغـني لھ مثـًال(الموسـیـقـى 

  .عـصـبيالمـتوازن لجـھـازه ال
  

OF SCIENCE 

  8رقـم األسـبوع   7رقـم األسـبوع 

  5رقـم األسـبوع 

  شھـر الرابـعال

  شھـر السـادسال

  شھـر الـثـانيال
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  الشـم
تـبـدأ ھـذه الحـاسـة العـمل في األسـبوع 

 لكـنھـا ال تصـل الى كـامل 9رقـم 
... 15قـدرتـھـا إال في األسـبوع رقـم 

داخـل الرحـم، یـبـدأ الجـنـیـن في تكـویـن 
تـسـاعـده في تصـنیف " ـمیةذاكـرة ش"

الروائح الـتي تصـلھ مـن الغـذاء أو من 
حـاسـة الشـم ذات ... البـیـئة المحـیطة بھ

أھـمیـة كـبیرة فـیـما یخـص ردود الفـعـل، 
معـرفـة اإلتجـاھـات، و التعـرف عـلى 

بعـد الوالدة مبـاشـرة، ... اآلخـریـن
یـكـون الطـفـل قـادرًا عـلى التعـرف 

  .لى أمھ عـن طریق رائحـة بشـرتھـاعـ
  

  11رقـم األسـبوع 
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  اللمـس

  التـذوق
لیـس صـحـیحـًا أن حـاسـة التـذوق تـبـدأ بعـد الوالدة مـع عـمـلـیات 

فإبـتـداًء باألسـبـوع الثـاني عـشـر، تظـھـر … اإلرضـاع األولـى
و التـي تسـمح ) في الصـورة(عـلى لسـان الجـنـیـن مسـام الـتـذوق 

و عـن …  و المـالحبالـتمـیـیز بـین المـر و الحـلو و بـیـن الحـامض
طـریق السـائل األمـنـیـوسـي سـیكـون بإمكـان الطـفـل التعـرف 

مـن األمـور الـتي تـمـت … عـلى الثـقـافـة الغـذائـیة الخـاصـة باألم
 – ابـتداء من الفـترة داخـل الرحـم –مالحـظـتھـا، نجـد أن الطـفـل 

یـن في السـائل یفـضـل الطـعـم الحـلو؛ و إذا تـم حـقـن السـكـر
األمـنـیـوسـي فإن الكـمـیة التـي یـتم اسـتقـبالھـا من قـبل الجـنیـن 

  ). مـللـیتر في السـاعـة40- 15الكـمیة الطـبیعـیة ھـي (تـتضاعـف 
  

بوع السـابع تـبـدأ ھـذه الحـاسـة في األسـ
أو الـثـامـن إبـتـداًء مـن الوجـھ ثـم 
تـنـتـشـر بعـد ذلك فـي باقـي اإلعـضـاء 
لـتصـل إلـیھـا كـلھـا في األسـابیـع 

  .العـشـرة التـالـیـة
أول التجـارب الحـسـیة تـكـون تـلـك 
الخـاصـة بالیـدیـن و القـدمـیـن في لمـس 

  .جـدار الرحـم
  
  

OF SCIENCE 

  17سـبوع رقـم األ

  4سـبوع رقـم األ

  8سـبوع رقـم األ

  12سـبوع رقـم األ

  19سـبوع رقـم األ

www.sci-prospects.com  May-June  2007 Page 21 

http://www.sci-prospects.com
http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 22 www.sci-prospects.com  May-June  2007 

 
 

          
 
 
 

  
 
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 الكـهـربـاء
مـن اإلنـارة بالزیـت و الشـمع الى فـھـم كل أسـرار الطـاقـة الكـھـربائیـة و اسـتخـدامھـا في 
تحـویـل شـوارع المدن و القـرى المظـلمـة لیـًال الى طـرق مـضـاءة ال تخـتـلف تجـربـة 

ھـا عـن تـلك الخـاصـة بأیـام النـھـار المشـمسـة؛ مـرت المعـرفـة العـمل و الحـركـة فیـ
  .اإلنسـانـیة بمـراحـل و خـبرات عـدیـدة و عـمل مرھـق قـام بھ أعـظـم عـلمـاء البشـریـة

  

ال یـمـكـن ألحـد إنكـار الفـوائـد الـتي قـدمـھـا لـنا فھـمـنا المـتعـمق للحـقـائق المخـتـلفـة 
فھـذه الفـوائد تجـاوزت حـاجـتـنا اإلبـتـدائـیة لإلنـارة لـیـًال حـیث كـانت ... باءحـول الكـھـر

اإلنـتـاجـیة تتـعـرض لإلنخـفـاض بشـكل كـبیر أو للـتوقـف الكـامـل خـالل سـاعـات اللیـل،  
 حـتى وصـلـت الى كـل مـناحـي حـیاتـنا؛ ابـتداًء مـن اإلتصـاالت و انـتھـاًء بالمـواصـالت

  .مـرورًا بكـل المجـاالت العـلمـیة و الطـبیـة و التقـنیـة
  

ممـا ال شـك فیـھ أن اعـتمادنـا عـلى الطـاقـة الكـھربائـیة سـیـسـتمر و سـیـزداد كـثـیرًا في 
  .األعـوام القـادمـة خـصـوصـًا في مرحـلة بحـثـنا عـن مصـادر جـدیدة للطـاقـة
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اغـریقـي؛ ) سـواء بالعـربـیة أو باإلنجـلـیزیة(أصـل كـلمـة كـھرباء 
ان  الذي ھـو الكـھرمـelektron تأتـي من Electricityفالكـلمة 

)... مـادة صـمغیة تـفـرزھـا بعـض أنواع شـجـر الصـنوبـر(
اإلغـریق لم یصـلوا الى معـلومات كـبیرة حـول الحـقـائق الخـاصة 
بالكـھرباء؛ كـان كل ما عـرفـوه ھـو أنھ بحـك الكـھـرمـان بقـطعـة 

مـر أكـثـر ... من الصـوف فإنـھ یقـوم بجـذب بعـض األجـسام إلیـھ
ـام بعـد ذلك قـبل أن یـتمكـن اإلنسـان من فـھـم بـعـض من ألفـي ع

لـكـن خـالل الثـالثـمائة عـام ... الخـواص الخـاصـة بالكـھـرباء
، تـحـول عـالم الكـھـرباء بكـل خـواصـھـا الى ملكـیة  الماضـیة فـقـط

الیـوم، یقـوم أي مـنا بـإدخـال كـابل أي جـھـاز ... تـامة لـنـا
... ـھـرباء في الجـدار، فـیـبدأ ذلك الجـھـاز بالعـمـلبـمـصـدر الك

لكـن مـا ھـي الكـھـرباء؟ كـلـنا نعـرف أن الـبرق مصـدره عـملیة 
تـفـریغ كـھـربائـیة، لكـن المعـلومات التـفـصـیلیة تكـاد تكـون غـائـبة 

  .عـن معـظـمـنا
  

 ھـي الجـسـیمات األسـاسـیة في الظـواھـر اإللكـترونـات
لإللـكـترونات شـحـنة كـھربائـیة سـالبـة، و في ... لكـھـربائـیةا

بعـض الحـاالت تتـمـكـن من اإلنفـصـال عـن الذرات التي تشـكل 
یحـدث ھـذا بشـكل خـاص ... جـزًء مـنھـا) أي اإللكـترونات(ھـي 

في المعـادن؛ فاإللكـترونات السـطـحـیة بمجـرد وقـوعـھـا تـحـت 
ـنة تصـبح قـادرة عـلى الـتـحـرك في اتجـاه معـیـن تـأثـیرات معـی

  .الـتـیار الكـھـربائيمـنـتجـة بـذلك مـا نسـمیھ 
عـند وجـود صـخـرتـین عـلى سـطـح مسـتوٍ ، فإن أي مـنھـما لـن 

أمـا بوجـود منحـدر، فإنھـما سـتبدآن في التـدحـرج ... تتـحـرك
ـتـحـرك اإللكـترونـات مـن إلنـتاج الـتـیار، ت... بإتجـاه األسـفـل

... حـالة ذات طـاقة عـالیـة الى أخـرى ذات طـاقـة منـخـفضـة
" األعـلى"المـولد الكـھـربائـي یعـمل عـلى إعـادة اإللكـترونات الى 

أما الكـابل فـیعـمل ... معـطـیًا بذلك اسـتمراربة للـتـیـار الكـھـربائـي
  فـرق الجـھـدو ... لكـتـرونـاتكـالمـنحـدر الذي تـتـحـرك عـلـیھ اإل

  

  عـندمـا تكـون السـماء مشـحـونة
 في الوالیات Tucsonعـاصـفة رعـدیة في سـماء 

 كـي یـتـمكـن المصـور من تصـویر كـل ھـذه ...المـتحـدة
الصـواعـق فـقـد اسـتـخـدم أسـلوب التعـرض 

  . دقـائـق5 كل Photo Exposureالفـوتـوغـرافي 

أعـمدة ضـغـط عـالي تـم تصـویرھـا في الوالیـات 
یتـحـرك الـتـیار فیـھـا بفـولـتیة عـالیـة جـدًا ... المـتحـدة
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ھـو ) أو قـوتـھ (شـدة الـتـیار... ة التـیار النـاتجكـلمـا ازداد كـلمـا ارتفـعـت شـد) الفـولتالذي یـتم قـیاسـھ ب(
  .األمـبیرمقـدار الشـحـنة الكـھـربائـیة الذي یـمر في جـزء مـا من الكـابل في الثـانیـة الواحـدة، و یـتم قـیاسـة ب

لثانیة اقة في اـیة الطـمـ ك أيالقـدرةھـو وحـدة قـیاس ) James Wattنسـبة الى العـالم جـیمس واط  (واطال
... دـولت واحـ فقـدرهد ـھـیر جـت تأثـد تحـر واحـیـبـأممقـداره ر ـمـربائي مستـھـیار كـتالمـبذولة من قـبل 

 أعـلى من الثـانیـة مقـاومـة واط ھـو أن األولى لھـا 100 واط و أخـرى بـ 60الفـرق بیـن اضـاءة لمـبة بـ 
  .األومالمقـاومـة یـتم قـیاسـھـا بوحـدة ...  فـیـھـاممـا یسـمح بمقـدار أقـل من الـتـیار بالمـرور

و تسـمى ھـذه ) أي أنـھـا تسـمح لھ بالمرور خـاللھـا(ھـناك مـواد قـادرة عـلى توصـیل الـتـیار الكـھـربائـي 
 ال تـوجـد الحـقـیقـة ھـي أنھ... العـازلـة؛ أمـا المـواد التـي ال تـسـمح بذلك فـتسـمى بالمـواد الموصـلةالمواد ب

مـواد عـازلة بشـكل كـلي؛ فـالزجـاج یعـتـبر عـازًال، إال أنـھ ھـو أیضـًا یقـوم بإیصـال الكـھـرباء إال أنھ یقـوم 
شـبھ العـازلـة ھـناك أیضـًا مـواد تسـمى ب... بذلك بـدرجـة أقـل بمـلیـارات المـرات مقـارنة مع الفـضـة مثـالً 

اد عـازلة في درجـات الحـرارة المنخـفـضـة إال أنھـا تـتحـول الى مـواد موصـلة و ھـي مو) كـالسـیـلیـكـون(
 و التـي، في Superconductors فائـقـة الـتوصـیلو ھـناك المواد ... في درجـات الحـرارة المرتـفـعـة

  .درجـات الحـرارة المنخـفـضـة جـدًا، تكـون مقـاومـتھـا تسـاوي صـفـرًا

" تجـربة القـفص: الى الیمـین
التـیار ... الخـاصـة بفـارادي

 ملیون 2.5(الكـھـربائي 
قـفـص   یـمر خـارج ال) فولت

و یبقـى الرجـل داخـل القـفـص 
  .سـالمـًا

 27إنشـاء واحـدة مـن أصـل 
 ألف 700توربـیـنة ذات 

كـیلوواط إلنـتاج طـاقـة 
كھـرومائیـة عـند سـد الممـرات 

 Three Gorgesالثـالثـة 
 في Yangtzeعـلى نھـر 

  .الصـیـن

  الـتطـورات

ثـم (كـان ھـو أول من فـھـم 
 أن البرق ھـو ظـاھـرة )أثـبت

  .ذات طبـیـعة كـھـربائـیة

  بـنجـامیـن فـرانكـلیـن
)1706-1790(  

كھرومغـناطیسیة  الـسأنـشأ أس
ن بیـن الكـھـرباء      و رأى أ

  .و المغـناطـیسیة عالقة وطـیدة

   ماري أمبـیر- أندریھ
)1775-1836(  

وضـع القـانون  حـول العـالقـة 
دة التیار الكھربائي ـشبیـن 

  .دـوالمقاومة وفرق الجھ

  جـورج أوم
)1787-1854(  

مـن أھـم مـا تركـھ لـنا ھـو 
  .المحـرك الكـھربائي

  مـایكل فارادي
  الشـحـنات المـتمـاثـلة تـتـنافـر  )1791-1867(

  الشـحـنات المخـتـلفـة تـتجـاذب
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تحـول اعـتمـادنا الكـامل عـلى الكـھـرباء في كـل شـيء في حـیاتـنا الى حـاجـة دائـمة إلیجـاد مصـادر طـاقـة 
لھـذا نجـد أن محـطـات انـتاج الكـھـرباء ... تمكـننـا من الحـصـول عـلى الكـھـرباء عـلى مـدار السـاعـة

فـھـناك ... ـوجـودة في جـمیع أنحـاء العـالم الیـوم تـتـنوع في أسـالیـب عـملـھـا و في مصـادر وقـودھـاالم
المحـطات الكـھـرومـائـیة التـي تعـتمد عـلى حـركـة المـیاه مـن أجـل انـتاج الكـھـرباء، و ھـناك تـلك التـي 

) البـترول و الفـحـم و الغـاز الطـبیعـي(وقـود الحـفـري تعـتمـد عـلى الریـاح، و أخـرى تعـتمد عـلى مصـادر ال
كـل ھـذا نـاتـج من واقـع أن الحـضـارة البشـریة بشـكلھـا ... و ھـناك تلك التـي اسـتخـدمـت الطـاقـة النـوویـة

 غـیر ضـارة حـتـى بحـدیثـنا عـن مصـادر طـاقـة جـدیدة... بالكـامل" كـھـربائـیة"الموجـود الیـوم ھـي حـضـارة 
قـد (بـتوازن البیـئة فإنـنا نـتـحـدث عـن مصـادر طـاقـة قـادرة عـلى توفـیر الكـھـرباء في المحـصـلة النھـائـیة 

تكـون بعـیدة عـن البــترول و الفـحـم اللـذان أدیـا الى تلـوث البیـئة و الى الوصـول بـنـا الى واقـع اإلحـترار 
  ).طـر مراحـلھ في القـرن المـاضـيالعـالمي الذي وصـل الى أخـ

و شـعـرنا في ذلك ) حـتى و إن كـان لفـترات قـصـیرة(لـقـد مـررنـا بـتـجـربة انقـطـاع التـیـار الكـھـربائـي 
شـعـورنـا في محـلھ؛ فـتـوقـف التـیـار الكـھـربائـي سـیكـون لـھ آثـار ... الوقـت بـأن حـركـة العـالم قـد تـوقـفـت

  .ة عـلى كـل البشـرمـدمـر

سـمـك اإلنقـلیـس المكـھـرب : الى الیـمیـن
Electrophorus Electricus یعـیش 

للصـید و لحـمایة ... في مـیاه أمریكـا الجـنوبـیة
 650ى نفـسـھ یمكـنھ انـتاج مـا قـد یصـل ال

صـدمـتھ ... فولـت بیـن الرأس و الذیـل
  .الكـھـربائـیة ممـیـتة حـتى لإلنـسـان

  
مولدات كـھـربائـیة عـلى سـد : الى الیـسـار

في  Three Gorgesالممـرات الثـالثـة 
عـندما یـتم انھـاؤھـا في العـام ... الصـیـن
 سـتشـكـل أضـخـم مزود كـھـرومـائي 2009

  .المللطـاقـة في العـ

فـھم العـالقـة بـیـن التـیار 
الكـھـربائـي و المـقـــاومـة    

  .ارة النـاتـجـةو الحـر

  جـیمس جـول
)1818-1889(  

فارادي     تـوسـع في أبحـاث 
و وضـع نـظـریـة المجـاالت 

  .الكـھرومغـناطیـسـیة

  جـیـمس مـاكـسـویل
)1831-1879(  

كـان لھ الفضـل في ایجـاد 
المولـد المعـتمـد عـلى التوتـر 

  .المـتناوب للكـھـرباء

  نـیكـوال تـیسـال
)1856-1943(  

حـصـل عـلى النـوبل ألبحـاثھ 
ضـوء : الكھروضوئیةفي 

  .إلكـترونات" یـنتج"

  ألبـرت آیـنشـتین
)1879-1955(  

السـد الـذي یشـكـل بحـیرة 
Powellفي أریـزونـا .  

تـسـتخـدم حـركـة المـاء فیـھـا 
النـتاج الكـھـرباء في مـولد 

  .كـھـرومـائي قـریب
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لقـد مـر كـل مـنا بتـجـربة رؤیـة سـحـابة أو صـخـرة أو أي شـيء آخـر و بـدأ بـتخـیل 
  .مـالمـح لوجـھ شـخـص أو لصـورة حـیوان أو طـائـر مـتشـكلة في مـا رآه

 خـداع بصـري أو وھـم أنـشـأتـھ الحـواس عـند قـیـام مـا ھـو إال) أو تخـیـلنـاه(مـا رأیـناه 
الدمـاغ بـتسـجـیل مـا تـمـت رؤیـتـھ فـیقـوم بتـفـسـیر المعـلومـات الواردة إلیـھ بشـكل 

  .خـاطىء
رؤیـة شـيء مـا، أو سـمـاع صـوت : إال أن ھـناك أشـكـال أقـوى و أكـثـر تأثـیرًا لألوھـام

عـندمـا تكـون الحـقـیقـة ھـي عـدم وجـود أي شـيء مـما تـم معـیـن، أو شـم رائـحـة، 
  .ھـلوسـات: و فـي ھـذه الحـالة، ھـذه األوھـام لھـا اسـم آخـر. …تخـیل وجـوده

  
تخـتلف أسـبـاب و درجـات شـدة كـل نـوع … ھـناك أنـواع مخـتـلفـة لھـذه الھـلوسـات

الحـاالت المرضـیة التـي تجـب و بعـضـھـا قـد یكـون صـورة مـن صـور … مـنھـا
  .معـالجـتھـا و العـنایـة الشـدیـدة بمـن یعـانـي مـنھـا
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األسـبـاب الـتي تـؤدي بشـخـص مـا الى رؤیـة مـا ھـو غـیر 
حـقـیقي مـتعـددة كـتعـرض الجـزء المسـؤول عـن اإلدراك الحـسـي 
في الدمـاغ إلصـابة مثـًال، أو الرغـبة الشـدیدة لإلنـسـان في 

رون كـمشـاھـدة معجـزة أكـد لھ آخـ(اسـتقـبال مـؤثـرات معـیـنة 
، أو حـاجـة العـقـل البشـري الى التخـلص من )أنھـم شـاھـدوھـا

لكـن األسـبـاب قـد تكـون أیضـًا ... معـاناة نفـسـیة من نـوع مـا
و فـي حـاالت أخـرى تكـون ... تعـاطي مـواد مخـدرة محـظـورة

ھـذه المـواد غـیـر محـظـورة و لكـنھـا تـدفـع من یـتـعـاطـاھـا الى 
  .أو سـمـاع مـا ال وجـود لـھ في عـالمـنا الحـقـیقـيرؤیـة 

ھـناك نـوع من أنـواع الھـلوسـات یـمـكـننا اعـتـباره طـبیعـي        
  . األحـالم:  و صـحـي أیضـًا

  
  آثـار كـھـربـائـیة

لیـسـت تجـربـة نـمر بھـا كـل یـوم، إال أن اإلحـصـاءات تشـیر الى 
ل اصـابـتھـم بالصـداع النصـفي أن شـخـص في كـل عـشـرة قـب

؛ التـي ھـي رؤیـة مجـاالت "Aura"یـتعـرضـون لظـاھـرة تسـمى 
ھـذه ... مضـیـئة حـول األشـخـاص تشـبھ المجـال المعـناطـیسـي

الحـالة لیـسـت ھـذیـان؛ بـل ھـي خـطـأ في اإلدراك الحـسـي نـاتـج 
القشـرة المخـیة عـن تغـیـرات في الكـھـرباء الحـیویة تحـدث في 

Cerebral Cortex ... یـرى األشـخـاص الذیـن یتـعـرضـون
... لھـذه المشـكـلة شـبكـات مضـیئـة، خـطـوط متـكـسـرة أو غـیرھـا

و البعـض اآلخـر یرى األیـدي و األرجـل أكـبـر أو أصغـر من 
أعـراض ألیس في بالد "ھـذه الحـالة تسـمى ... حـجـمھـا الحـقـیقـي

  و التي یعـتقـد البعـض أن كـاتب الروایـة لویـس كـارول" جـائبالعـ
  

Lewis Carrollكـان یعـانـي مـنھـا .  
أمراض أخـرى كـالصـرع و األلـزھـایـمر و البـاركـنسـون قـد 
تـسـبب تـغـیرات في رؤیـة األجـسـام المحـیطـة مـمـا یجـعـلھـم 

  .ما ھـم في الواقـع أبعـد مـ– أكـبر أو أقـرب –یبـدون أصـغـر 
  

  مشـكالت في حـاسـة النـظـر
نـوع آخـر من الھـلوسـات یـنـتج عـن أمـراض لھـا عـالقـة بحـاسـة 

عي ـیمیة البقـالتھاب المشالنظـر قـد تؤدي الى العـمى مثـل 
أو ) Disciform Macular Degeneration (وخيـالشیخ

أو ) Diabetic Retinopathy (كريـین السـیة العـبكـتالل شـإع
ھـنا تظـھـر أعـراض مـتالزمـة ... )Glaucoma (الماء األزرق

حـیث یرى  Charles Bonnet Syndromeتشـارلـز بونـیـت  
كـزجـاجـة جـمیلة الشـكل، (المریـض أمـورًا محـبـبة إلیـھ 

أشـخـاص بأحـجـام صـغـیرة جـدًا، أو شـخـص بورود عـلى 
...  أن مـا یـراه لیس حـقـیقـیًاھـنا یعـرف المریـض)... رأسـھ

یعـتـقـد العـلماء أنھ في ھـذه الحـالة، بدًال من تحـرك النبـضـات 
  . العـصـبیة من العـین الى الدمـاغ، فإنـھـا تـأخـذ اإلتجـاه العـكـسي

  

أو التي اتبعـتھـا شـعوب في (بعـض األسـالیـب المـتبعـة 
 ممثـل في معـظم الحـاالت 1رقم ال... لتمـثل األرقـام) المـاضي

بنقطـة أو عود عـاموي؛ یذكـرتا بالرمـوز التي تم اكـتشـافھـا 
  .عـلى عـظام أو قطـع خـشـبیة تعـود الى مـا قـبل التـاریخ

ھـل مـا تـتم ... ـد رأیـتھـا بأم عـینيلق
رؤیـتھ ھـو واقـع سـحـري أم مجـرد 

  ھـلوسـة أو ھـذیان؟
ھـذا ھـو السـؤال الذي یطـرحـھ عـلى 
نفـسھ ھـذا الممـثـل في فـیـلم األطـفـال 

"Scooby Doo".  

في مـرحـلة الـنوم العـمیق 
، تتـحـرك REMالمسـماة 

العـیون بشـكل سـریع 
  .مـتابعـةً  لمشـاھـد وھـمیة

  آثـار اإلشـارات الدمـاغـیة

  حـركـات العـینـین الیـمنى و الیسـرى
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  حـاالت األمراض العـصـبیـة و النفـسـیة
في حـاالت انفـصـام الشـخـصـیة، یكـون المریض مقـتنعـًا بأن مـا 

و تكـون األمـور التي یتـخـیلھـا غـالبـًا ... یراه أو یسـمعھ حـقـیقـي
ئـمـًا مھـددة أو األصـوات التي یـسـمعـھـا تكـون دا... غـیر سـارة

  ال عـالقـة ھـنا للجھاز... مھـینة لھ و قـد تعـطیھ أوامـر لكـي ینـفذھـا
  

ھـنا یـتم حـجـب الشـخـص عـن أیة مـؤثـرات ... أوھـام صـناعـیة
... خـارجـیة و یـتم عـرض ظـالل و أصـوات عـشوائـیة علیھ

  .النـتـیجـة ھـي أن الدمـاغ یقـوم بخـلق صـور و أصـوات بنـفسـھ

أي اعـتقـاد بوجـود واقـع 
مخـتلف، حـتى و إن ظـھـر 

فـُا، یجـب أن یـؤخـذ سـخـی
  .بمـنـتھـى الجـدیة

في حـالة رؤیـة مـیاه مثـًال عـلى ... ھـذا سـراب و لیـس ھـلوسـة
 یعـني أن مـن رآھـا یھـذي، مسـافـات بعـیدة في الصـحـراء، ھـذا ال

  .فھـي ظـاھـرة طـبیعـیة یمكـن حـتى تصـویرھـا

رؤیة حـشـرات 
تغـطي الجـسـم ھـي 
احـدى الھـلوسـات 
المعـروفـة لدى 
مدمنى الكحـول عـند 

  .منعـھـم من تـناولھـا

األحـالم، كـما ذكـرنا، ھـي الـنوع 
الوحـید من الھـلوسـات الذي یمـكـننا 
اعـتـباره صـحـیـًا بـل ضـروریًا للحـیاة 

فالحـلم ... ـسـیة السـلیـمة لإلنسـانالنف
یقـوم بتـفـریغ المؤثـرات التـي 
نتـعـرض إلیـھـا خـالل الیقـظـة؛ و ھـو 
یسـاعـدنـا عـلى اإلسـتمرار بحـیاتـنا 

 – الى حـد مـا –بشـكـل تـقـل معـھ 
  .الضـغوط الیـومـیة الـتي نواجـھـھـا

األحـالم ھي نوع الھـلوسـات الوحـید 
سـببھ مرض مـا أو عـادة الذي لم ی

  ..سـیئـة كـتعـاطي المخـدرات
  

السـمعـي؛ فكـل مـا یحـدث مصـدره 
المنطـقة الخـاصـة بالقدرات اللغـویة 

في حـاالت الھـذیان ... في الدمـاغ
اإلرتعـاشـي الذي یصـیب مدمـنى 

الذیـن یـتم منعـھـم من (الكـحـول 
وبعـض مدمـنى المخـدرات، ) تـناولھـا

 صـورًا مبھـمة أو فإن المریض یـرى
كـذلك ... یعـیش أحـداث من مـاضـیھ

قـد یرى حـشـرات أو كـائـنات 
  صـغـیرة تغـطي أجـزاء كـاملة مـن

  

الذي ینـتج  Bufo Marinusضـفـدع : الى الیـمیـن 
  .جـلده مـادة سـامة مھـلوسـة

ـند یقـوم بـتدخـین شـخـص من الھ: الى الیسـار 
الحـشـیش؛ حـیث یعـتقـد البعـض ھـناك أن الحـشـیش قـادر 

  .على ایصـال من یدخـنھ الى تجـارب روحـانیـة فریدة

 توصـل من یتعـاطـاھـا الى أنواع أخرى من المخـدرات... جـسـده
نفـس ... أحـاسـیس محـببة و أشـكـال من الھـذیان السـعـید لھ

ى أشـخـاص لم یـنامـوا لفـترات األعـراض تمت مشـاھـدتھـا لد
طـویلة جـدًا؛ في ھـذه الحـالة، تتـداخـل األحـالم مع الواقـع بشكل 

  .  حـتى خـالل یقـظـتھـمREMقوي قـد یوصـلھـم الى مرحـلة 
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 تمتلك التي) Holography(نیة الھولوغرافي ـیا تقـدیث والتكنولوجـلم الحـمن انجازات الع
ة ـادھا الثالثة بدرجـلیة بأبعـسام االصـورة االجـوین صـعادة تكإاصیة فریدة تمكنھا من ـخ
)  أي كلHolos(ولوس ـتق من كلمة ھـرافي أصلھا یوناني مشغـولوـ كلمة ھ...الیة جداـع

  .ّسمـویر المجـن التصـل أو فـورة الكامـل الصـنى سجـبمع)  أي الكتابةGrapho(و ـرافـوغ
ة ـثافـیل لیس في كـلیدي بأن التسجـویر التقـن التصـّسم عـویر المجـ التصًاـاسـتلف اسـیخ

ات الضوئیة التي ـزمة من الموجـ حفي وجـودسب، بل أیضا ـوء فحـة للضـاسـسـالمادة الح
  .لـھ االبعاد ـة ثالثیوكاملة لومات ـط معـطـ فتخصـویرهسم المراد تـطدم بالجـتص

 
Holography 
  حـسـین ال عـبد المحـسـن
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beam(،المراد  سمـلى الجـعة عـن األشـزء الثاني مـط الجـقـ ویس
سم ـطح الجـیع نقاط سمـعة من جـذه األشـس ھـكـعـتصویره وتن

ذه ـمى ھـرافي وتسـوح الفوتوغـنھ لتصل اللـلومات عـاملة للمعـح
  ).Objective Beam(سم ـعة الجـعة بأشـاألش

  
 رافيـسم على اللوح الفوتوغـعة الجـع وأشـعة المرجـقي أشـلتـت

ل على ـعة یسجـل تلك األشـداخـب من تـمرك ة نمطـتیجـوتكون الن
ر نمط ـرافي یظھـمیض اللوح الفوتوغـي وبعد تحرافـاللوح الفوتوغ

 مىـیئة ویسـرى مضـعة في صورة مناطق مظلمة وأخـل األشـتداخ
ل علیھ ـتداخـیل نمط الـمیضھ وتسجـد تحـ اللوح بعذلك
ورة وذلك بإضاءة ـد ذلك إعادة تكوین الصـرام یلزم بعغـولوـبالھ
ر صورة ـھـظاللھ تـر خـع وبالنظـعة المرجـرام باألشغـولوـالھ
بأبعـاده سم ـق الجـمیع دقائـ لجً لةـجـمس سم تمامًاـل الجـسمة تماثـمج

  .الثـالثـة
  

س اللوح ـفـدة على نـورة واحـثر من صـیل أكـجـیمكن تس
ع في ـرجـعة المـدد من األشـدام عـتخـرافي وذلك بإسـالفوتوغ

 ...رىـن األخـلة عـقـتـورة مسـل صـلفة وتكون كـتـات مخـاھـإتج
د ـرام واحغـولوـلى ھـرات الصور عـشـزین عـكما یمكن تخ

 ثالثةـعاده الـسم بأبـونة لجـلـلى صور مـالحصول عأیضـًا ن ـویمك
  عةـزم من أشـدام ثالثة حـتخـد وذلك بإسـرام واحغـولوـعلى ھ

  

یل ـلى تسجـم یعتمد عـّسـویر المجـالتص
یث ـ ح؛ورھاـو ط مـسـة الجـوجـعة مـس

) رامـولوغـمى ھـیس(ین ـل في لوح معـتسّج
ون باإلمكان ـيء فإنھ یكـیث إذا أضـبح
تالي ـبال  و...ةـوجـدر المـوین صـادة تكـإع

ي ـثالـكون في الفضاء الثـتـورة تـن الصإف
ویر ـة كالتصـلى ورقـس عـاألبعاد و لی

روضة ال ـادي، كما ان الصورة المعـالع
لي ـسم األصـن الجـا عـیزھـیـن تمـیمك

  .دًاـأب
  

 تاریخ
 1947ود الى العام ـنیة یعـقـذه التـذور ھـج
ویر ـل للتصـتوصـم الـدما تـنـع

 یسـنـالم دیـبل العـن قـرافي مـولوغـالھ
  اولةـ في محDennis Gaborور ـابغ

 ...ترونيـوب اإللكـكـروسـبیر في المیكـكـوة التـین قـسـتحـنھ لـم
 قًاـن حـم تكـت لـة فى ذلك الوقـتاحـوء المـالضوارد ـألن م و
ور ـھـر  ظـمت في تأخـاھـد سـقـون، فـادیة اللـحأھ ـكـماسـتـم

 .1960ام ـیزر عـور اللـھـت ظـم  إلى وقـّسـویر المجـالتص
 Jurisس ـیكـنـس اوباتـوریـیـ، أدرك العالم ج1962في العام 

Upatnieksیث ـت لـیـمـ و العالم ایEmmitt Leithعة ـامـ من ج
رض ـیط عـوسـدم كـتخـن ان یسـرام یمكـوغـولـشیغان ان الھـتـمی
 رابوـالم غـبیق أوراق العـراءة وتطـررا قـذا قـ ل؛الثي االبعادـث
ور ـرض صـا في عـحـد نجـ وق...یزرـنیة اللـقـدام تـتخـن باسـلك و

 .عيـمق واقـوح وعـمة بوضـسـمج
 

ص في العام ـخـرام لشـولوغـرض اول ھـرب فعاـدھا توالت التجـبع
 Lloyd(روز ـد كـ، تمكن العالم لوی1972 وفي العام ...1967

Cross (ور ـین الصـمع بـولوغرام یجـمن صناعة أول ھ
  .دینـرافي ذات البعـغینماـیة االبعاد والسـمة ثالثـسـالمج

  
 رامـصول على الھولوغـنیة الحـتق

عة ـة األشـزمـزئ لحـلى مجـیزر عـلعة الـن أشـزمة مـط حـقـتس
)splitter (عة ـن األشـزء األول مـذ الجـین ینفـزئـسم جـنقـتـف

لى ـط عـقـعة لتسـس األشـعكـنـتھ فتـبـتویة مثـرآة مسـل إلى مـلیص
  Reference(ع ـعة المرجـمى بأشـرافي وتسـوح الفوتوغـالل
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الة ـذه الحـرام في ھغـولوـء الھاـتلفة ویضـمخزر ذات ألوان ـاللی
  .عة البیضاءـباألش

لى ـع) لـتداخـافظ لنموذج الـوح الحـأو الل(رام ـولوغـتوي الھـیح
داب ـر أھـناظـنة التي تـة و الداكـفافـد من المناطق الشـقـتوزیع مع

 ابھ تمامًاـعاع مشـندما یضاء بشـلمة، و عـیئة و المظـل المضـالتداخ
الل ـذ من خـوف ینفـ الشعاع سلي فإنـي األصعـعاع المرجـللش

اوتة ـفـنة بدرجات متـَتّص في المناطق الداكـفافة و ُیمـالمناطق الش
سم ـبة للجـة المركـبة ھي الموجـة نافذة مركـ بذلك موجمكونًا

 .األصل
 :لتینـرافي یتم على مرحـصول على الھولوغـو على ھذا فإن الح

رام، ـولوغـصول على الھـداخل ثم الحـل فیھا أنماط التـ تسجاألولى
ون ـیث یكـینة بحـرام بطریقة معـیتم فیھا إضاءة الھولوغ الثانیةو
سم ـة الجـ لموجًاـرام مطابقـولوغـزء من الشعاع النافذ من الھـج

سم ـأنھا الجـواء أمامنا و كـلة في الھـورة ماثـاألصل، فنرى ص
  . األصلي

OF SCIENCE 

سـتخـدام التصـویـر في أسـلوب من اإلسـالیـب التـي یمكـن ا
المجـسـم فیـھـا، نجـد الجـانـب التعـلیـمي بكـاقة فـروعـھ       

و نجـد أیضـًا أنھ من الممـكـن اسـتخـدامھ كوسـیلة لـتـبادل 
  .المعـلومات

في سـلسـلة أفالم 
Star Wars تـم 

اسـتخـدام فكـرة 
التصـویر المجـسم 
في تـمـثـیل إحـدى 
وسـائل اإلتصـاالت  
و التخـابر الخـاصـة 

  .بالمسـتقـبل

 داماتھـتخـاس
 :ثیرة منھاـفكداماتھ ـتخـأما اس
ة ـنوعـوعة متـمـیقھ على مجـبـن تطـیمكو  راميغـولوـر الھیالتصو

ارة ـج للتجـور، الترویـیل الصـجـل تسـراض مثـمن االغ
ف ـات أو التحـتجـلمنتقـوم بعـرض اكشاك اسـتخـدامـھـا في أك(
لى ـبوع عـ مطمـسـ مجـطریـافة شـضإر بـتزویـنع الـ م،)اـیرھـوغأ
لى ـاریة عـع العالمات التجـ أو وض...تمادـات االعاقـر بطـھـظ
 .لعـفة السـلـأغ

ل ـالیھ داخـثافھ عـبكلومات ـن المعیزـخـتدم لـخـتـكما یمكن ان یس
-Blu(ل البلو راي ـثـالیة مـزین الحـیات التخـنـقـتـ ف...البلورات

ray (ن ـزیـائط التخـطح وسـب سـسـ حًا محدودـًا معینًادـتصل ح
یل البیانات ـتطیع تسجـ یسالذيم ـسـس التصویر المجـكـعلى ع

ائط ـح وسـطـ من سدًالـزین بـائط التخـم وسـجـلى كامل حـع
 .قطـزین فـالتخ

 )Optware (یـرشركات مثل اوبتوقـامـت  ، 2005في عام 
یانات ـزین بـقة تخـبـ ملم ط120  بإنـتـاج)Maxell(وماكسیل 

 زین ما یقاربـم لتخـسـیر المجدم اقراص التصوـتخـالتى تس) دسك(
3.9 TB – Terabyte)( ... الخـاصـة لتسویقاة ـطـختـم تسـمیة 

 .مـسـاسم اقراص التصویر المجبھـذا المنـتج الجـدید ب
 

ویر ـریق آالت التصـن طـھ عـخـرام ال یمكن نسـولوغـالھ
)Photocopiers (وئیھ ـبیوتر الضـمـات الكـحـأو ماس
)Scanners (نیة ـقـنا أمام تـا یعني أنـنیات الطباعة ممـ تقتىـأو ح

  .رـاالت التزویـح العـدیـد مـن لى ـاھم في القضاء عـد تسـلھ قـمذھ
  

 أنواع الھولوغرام
رام ـناك الھولوغـرام، فھـلفة من الھولوغـتـد أنواع مخـتوج
اك ـنـ، و ھ)Plane Hologram(ي الرقیق ـریحـالش

) Volume Hologram(یك  ـمـمي السـجـرام الحـالھولوغ
ي ـاصـنوع االمتصـون من الـا أن تكـوھي إم

)Absorption (وريـأو من النوع الط )Phase.(.. 
عة ـیل سـجـو تسـبدأ، و ھـس المـا تقوم على نفـھـجمیع

  .و طور الموجة
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بـدایـة، عـلیـنا معـرفـة أن شـخـصـیة المـلك لیـونیـداس 
Leonidasـقـیقـیة؛ حـیث حـكـم  ھـي شـخـصـیة تـاریخـیة ح

  ). قـبل المیـالد480-490(سـبارتا لمدة عـشـرة أعـوام 
كـان القـانـون في سـبارتا یـنص عـلى أخـذ األوالد من عـائـالتـھم  
و تـربیـتـھـم بالكـامل فـور وصـولھـم الى سـبعـة أعـوام من العـمر، 

...           قـتالحـیث یـتم تعـلیـمھـم و تـدریـبـھـم عـلى كـل فـنون ال
قـد كـانـوا یـتعـلمون السـباحـة، الجـري، و باإلضـافة الى ذلك، فـ

الذي یـوفـره (الرقـص؛ ألن تـناغـم حـركـات الجـسـم ... القـفـز و
لـھ فـوائـد جـمة في التحـكـم في العـضـالت ممـا ) تعـلم الرقـص

ـة، یكـون الوالء بھـذه التـنـشـئ.. .سـیكـون مفـیدًا خـالل القـتـال
  األول و األخـیر لھـؤالء المقـاتـلیـن ھـو للـوطـن و للوحـدات

OF SCIENCE 

  .العـسـكریة التـي سـیـنتمون إلیھـا
بالوصـول الى العـشـرین مـن العـمـر 
یـتحـول المـتـدرب الى مقـاتـل بكـل 
المواصـفات المطـلوبة و یـتم بـذلك 

ش، و یسـمح ضـمھ الى صـفـوف الجـیـ
لھ أیضـًا بالـزواج و بامـتالك مـنـزل 

كـان ھـناك أیضـًا تـدریـب .. .خـاص
خـاص بالـبنات لتـھـیـئتھـم لیـكـن 

  .أمھـات ألبـناء أصـحـاء

البصـریة             ى العـدید من المـؤثـرات و الذي احـتوى عـل300الفـیلم لقـد شـاھـدنا 
التـي یسـردھـا الفـیـلم؟ ھـل كـان لكـن مـا مـدى صـحـة األحـداث ... و الصـوتیـة الرائعـة

    مجـرد روایة مخـتلقـة أم أن ھـناك أسـس ألحـداثـھ موثقـة تـاریخـیًا؟كـل ما قـدمھ

لك لیـونـیـداس في مـدیـنة تـمـثـال للـمـ
  .سـبارتـا الحـدیثـة في الیـونـان
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 یـتصـفـون بـمـواصـفات المـقـاتـلیـن فائـقـي ،ا ھـو أن مـلوكـھـم من سـاللة ھـرقـلكـان اإلعـتـقـاد في سـبارتـ
  .القـوة و كـأن مصـدرھـا ھـو ذلك النـسـب اإللھـي المرتـبط بھـم

 قـبل المیـالد 481في العـام ... الفـارسـیة ھـو بحـر إیجـةكـان الفـاصـل بـیـن مـدن أثـیـنا و األمبـراطـوریـة 
كـانت طـموحـات ھـذا المـلك ھـو بسـط سـیطرة ...  مـلكـًا عـلى فـارسXerxesكسـیركـیس تـوج 

قـد بـدأ ـلھـذا ف... امـبراطـوریـتھ عـلى العـالم أجـمع بـمـا فـیـھـا المـدن اإلغـریقـیة و مـنھـا عـلى كـل أوروبـا
حـتى وصـل الى ... عـلى العـدید من المـدن و تـمـكـن بالفـعـل من اإلسـتـیالءبـتـنظـیم جـیـش ضـخـم جـدًا 

  . الجـبـليThermopylaeمعـبـر 
المعـلومـات الموثـقـة لـدیـنا الیـوم وصـلـتـنا من المـؤرخ اإلغـریقـي ھـیـرودوتـوس و الـذي قـام بـوصـف 

الغ فیـھـا بالـتأكـید مـباألرقـام الـتي ذكـرھـا ھـیـرودوتـوس ...  سـنة من وقـوعـھـا50األحـداث بـدقـة بعـد 
یقـول : إال أنـھـا تـوضـح بمـا ال یـتـرك مجـاًال للـشـك بأن الجـیش الفـارسـي كـان أكـبر مـن أن یـتم تعـداده

  .المـؤرخ أن تعـداد الجـیـش الفـارسـي كـان خـمسـة مـالیـیـن مقـاتـل
لم یـرغـبوا في القـتـال في ذلك ) ضـمنھـمو السـبارتانـیـون مـن (في الجـانـب اآلخـر، نجـد أن اإلغـریق 

 و اإلحـتـفاالت السـنـویة Carneiaالوقـت لوقـوع تـلك األحـداث في فـتـرة المھـرجـان السـنوي المسـمى 
دم تـقـدیـر القـادة قـد یكـون السـبب الفـعـلي ھـو عـ... التـى تصـاحـب في العـادة األلعـاب األولمـبیـة

 مـن أفـضـل 300لھـذا، قـام المـلك لـیـونـیـداس باخـتیـار ... جـم الخـطـر المحـدق بھـمن لحـیـالیـونانیـ
 مقـاتـل من 700حـیـث انـضـم إلـیھ مـا مجـموعـھ  Thermopylaeجـنـوده و تـوجـھ معـھـم الى مضـیق 

ـافـة لھـؤالء المـقـاتـلـین، كـان مـا یعـتـقـده بعـض المـؤرخـین ھـو أنھ باإلض... یـا اإلغـریقـیةـمـدینـة ثـیـسـب
حـسـب معـلومـات المـؤرخ ...  من العـبـید الذیـن تـم اصـطـحـابھـم للقـتـال2000- 1000ھـنـاك أیضـًا 

  . رجـل5200اإلغـریقـي، فقـد كـان تعـداد الجـنود تـحـت إمـرة لیـونـیـداس ال یـتـجـاوز 
ألثـیـنا كـي تـنظـم جـیوشـھـا س لثـالثـة أیـام كـانـت كـافـیة تـمـكـن جـیـش لـیـونـیداس من قـتـال الفـر

  .البحـریـة و تـنـتصـر في معـركـة سـاالمیـس التـي وقـعـت في شـھـر سـبـتـمبر من نـفـس العـام
... في الـیـوم األول من المعـركـة بیـن لیـونیـداس و الفـرس، خـسـر الفـرس أعـدادًا ضـخـمة من مقـاتـلیـھم

إال أنـھـم لم ) Immortalsالُمخـلـدون (في الـیـوم التـالي، قـرر كسـیركـیس اسـتـخـدام أفـراد قـوات النخـبة 
لـم یـتم ایجـاد أیـة طـریـقـة یمكـن معـھـا الخـروج من مـأزق ...  یـتـمكـنوا من ھـزیـمـة رجـال لیـونـیـداس

ـیـداس و ابـالغ كـسـیركـیس بوجـود مـمـر في أعـلى الجـبـل الفـرس حـتـى قـام أحـد اإلغـریق بخـیـانة لیـون
عـندمـا عـلم اإلغـریق ... و كـان ھـذا مـا حـدث... تـطـویق مقـاتـلي مـلك سـبارتـاسـیـمـكـن جـیـوشـھ من 

معـھ إال أن لیـونـیـداس بقـي و ... بـقـدوم الفـرس، فـّر بعـضـھـم و طـالب آخـرون قـائـدھـم بأن یـنسـحـب
 تـل كـل مـن بقـيو في المعـركـة األخـیـرة قـُ... من الثـیـسـبـیـیـنعـدد غـیر محـدد الثـالثـمـائـة سـبارتـاني و 

الخـسـائـر الھـائـلة التـي لحـقـت بجـیـش كـسـیركـیس كـانـت السـبب في غـضـبھ ممـا دعـاه ... مـن اإلغـریق
  ).ـع رأسـھ و صـلبھبقـط(الى التـمثـیل بجـسـد لیـونیـداس 

  . بعـض وقائـع الفـیـلم مبـالغ فیـھـا؛ إال أن الخـط العـام لألحـداث صـحـیـح
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Samsung SPH-P9000 WiMax   
  

الجـھـاز الجـدیـد من شـركـة سـامسـونج ھـو أفضـل مـا تـم تصـنیعـھ فیـما یجـمع بیـن ھـذا 
حـتى اآلن، یعـمل ... كـل خـصـائص الھـاتف المحـمول و جـھـاز الكـمبیوتر المـصـغـر

 المـتوفـرة في كـوریا الجـنوبیـة WiMax / CDMA 1x EV-DOالھـاتف مع شـبكـات 
 تشـیر الى أن الشـركـة سـتوفـر الجـھـاز المـتوافق مع شـبكـات إال أن ھـناك معـلومـات

  .الھـاتف المحـمول العـالمیـة بـنھـایة العـام الحـالي أو بدایـة العـام القـادم
 بـ Transmetaبـھ معـالج ... Windows XPیحـتوي الجـھـاز عـلى نظـام تشـغـیل 

1GB  30 و قـرص صـلب بـGB ... كـذلك عـلى كـامیـرا بكـثافـة رقـمیـة یحـتوي الجـھـاز
  . میغـابیـكـسل1.3تصـل الى 

  .QWERTYو یحـتوي عـلى لوحـة مفـاتـیح ...  إنـش5قـیـاس الشـاشـة ھـو 
 و مشـغـل أفـالم الفـیدیو، فـھـذا الجـھـاز یوفـر كـل مـا MP3بمشـغـل الموسـیقى من نوع 

  . حـجـمھھـو مطـلوب من جـھـاز متـنقـل مـتكـامل في

Data Safe II 
 

ذا الجـھـاز مـا ھـو إال قـرص صـلب ھـ
 40GBبقـدرة تخـزیـنیة تتـراوح بین (

یعـمـل بـربطـھ )...  120GBو 
بالكـمبیوتـر عـن طـریق كـابل 

USB ... الجـدید ھـنا ھـو أنھ یأتي
بغـطـاء جـلدي أنیق و حـجـم صـغـیر 

 .یجعـلھ مناسـب لرجـال األعـمال

TrekStor vibez 
 

 TrekStor مـن شـركـة MP3مشـغـل مـوسـیقـى 
األوروبـیة ھـو جـھـاز جـمیل الشـكل تـم تصـمیمھ 

  .iPodلیـكـون مـنافـسَا قـویًا للـ 
   15GB، أو 8GB ،12GBیـأتي بقـرص صـلب 

، MP3و یمكـنھ تشـغـیل الملفـات الموسـیقـیة من نوع 
WMA ،WAV ،OGG و ،FLOC باإلضـافة الى 

  . عـلى شـاشـتھJPEGقـدرتھ عـلى عـرض صـور 
 

Fortress  
Ultra-Rugged 

Hard Drive  
  

قرص صـلب محـمول مضـاد 
... رتجـاجللصـدمـات و اإل

یـمكـن وصـلھ بجـھـاز 
الكـمبیـوتر عـن طـریق الـ 

USB أو الـ Firewire.  
  

 
    30GBیأتـي القـرص الصـلب بمـسـاحـة تخـزیـن تتـراوح بیـن 

  . حـسـب المودیـل المرغـوب80GBو 
  .یـتم تـزوید كـابالت الوصـل بنوعـیھـا معـھ عـند شـراءه

  

 
Samsung SCH-B550 

LaCie Huby 
  

ھـذا الجـھـاز ذو التصـمیم الفـرید ھـو مـوزع 
یحـتوي عـلى أربعـة ... وصـالت كـمبیوتـر

ضـافة الى أربعـة  باإلUSBوصـالت 
  .Firewireوصـالت 

یعـمل الجـھـاز مع أنظـمة تشـغـیل 
Windows و Mac ... و یحـتوي أیضـًا

  .على مروحـة و ضـوء كـھربائي

  عـمـلت شـركـة سـامسونج عـلى
  إنـتاج ھـذا الجـھاز لیكـون أقـرب في

  مـظـھره الـى وحـدة ألعـاب إلیكـترونـیة
  مـنھ الى ھـاتف جـوال كـما ھـو الحـال مـع

  
  

  ما ھـو مـتواجـد في األسواق ربمـا لجـذب الزبائـن
  مـن صـغـار السـن الذیـن یرغـبون في الحـصـول عـلى

  یمكـن تشـغـیل األلعـاب ثـالثـیة... أكـثـر من ھـاتف محـمول
  ...MP3األبعـاد عـلى ھـذا الجـھـاز باإلضـافـة الى تشـغـیل موسـیقى الـ 

  .و یمكـنھ اسـتقـبال قـنوات التـلفـزیـون أیـضـًا
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