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الفصل األول



ما الواقع؟ ما السحر؟
الواقع ھو كل ما لھ وجود، ویتحقق على الدوام، ألیس كذلك؟ لكن األمر لیس كذلك، ھناك مشاكل
عدیدة. ماذا عن الدیناصورات التي كانت موجودة ذات یوم ولم یعد لھا وجود اآلن؟ ماذا عن
النجوم سحیقة البعد والتي بمرور الوقت، یصل إلینا ضوؤھا بینما ال نستطیع رؤیتھا، وربما تكون

قد تالشت؟
سوف نصل إلى الدیناصورات والنجوم بعد فترة. لكن على أیة حال كیف نعرف أن األشیاء
موجودة، حتى في الوقت الراھن؟ حسٌن، تلعب حواّسنا الخمس: البصر، الشم، اللمس، السمع،
والتذوق، وظیفة جیدة بارعة في إقناعنا بواقعیة أشیاَء عدیدةٍ؛ الصخور والِجمال، حشائش العلف
الجدیدة والبن المحمَّص المطحون، ورق السنفرة والقماش الناعم، الشالالت وأجراس األبواب،
والسّكر والملح. لكن ھل نحن فقط من یُطلق على شيء ما تعبیر «واقع» طالما نستطیع اختباره

بإحدى حواّسنا؟
ة بعیدة، بالغة البعد إلى حد تتعذر معھ رؤیتھا بالعین المجردة؟ ماذا عن نوع من ماذا عن َمَجرَّ
البكتیریا، صغیرة الحجم إلى درجة ال یمكن رؤیتھا بال میكروسكوب قوي؟ ھل یتعین أن نقول إن
ھذه أشیاء ال وجود لھا ألننا نعجز عن رؤیتھا؟ كّال. من الواضح أننا نستطیع تدعیم حواّسنا من
ة، أو المیكروسكوبات للبكتیریا. وألننا نفھم خالل استخدام أدوات معینة: التلیسكوبات للَمَجرَّ
التلیسكوبات والمیكروسكوبات وطریقة عملھما، یمكننا استخدامھما لتوسیع مجال حواّسنا. في ھذه

رات والبكتیریا. الحالة، فإن حاسة النظرـ وما تتیحھ لنا من رؤیة ـ تقنعنا بوجود الَمجَّ
ماذا عن موجات الرادیو؟ ھل ھي موجودة؟ ال تستطیع عیوننا اكتشافھا، وال آذاننا، لكن مرة
لھا إلى إشارات نستطیع بھا رؤیتھا وسماعھا. أخرى، فإن أجھزة معینة، كالتلیفزیون ـ مثال ـ تحّوِ
لذلك، رغم أننا ال نستطیع مشاھدة أو سماع موجات الرادیو، فإننا نعلم أنھا جزء من الواقع. وكما
في حالة التلیسكوبات والمیكروسكوبات، نفھم كیفیة عمل أجھزة الرادیو والتلیفزیون. لذلك فإنھا
تساعد حواّسنا في بناء صورة عما لھ وجود: العالم الحقیقي ـ الواقع. فالتلیسكوبات التي تعمل
بموجات الرادیو والتلیسكوبات التي تعمل باألشعة السینیة، والنجوم والمجرات من خالل ما یبدو

أنھ عیون مختلفة. تمنحنا وسیلة أخرى لتوسیع رؤیتنا للواقع.
بالعودة إلى الدیناصورات، كیف لنا أن نعلم إن كانت في وقت ما تطوف في أرجاء األرض؟ فلم
یحدث لنا أبًدا أن رأیناھا أو سمعناھا أو ركضنا بعیدا ھربا منھا. لألسف، لیست لدینا آلة للزمن
لتعرضھا لنا مباشرة. لكن لدینا ھنا نوع مختلف لمساعدة حواسنا؛ لدینا حفریات، نستطیع رؤیتھا
بالعین المجردة. والحفریات ال تجري أو تقفز، لكن بمقدورھا أن تدلّنا على أشیاء حدثت منذ مالیین
السنین، ألننا نفھم كیف تكّونت الحفریات، ونفھم كیف أن الماء، بالمعادن التي ذابت فیھ، كان
یتسرب إلى جثثھا، المدفونة في طبقات من الطمي والصخر، ونفھم كیف تتبلر المعادن خالل الماء
لتحل بدال من معادن الجثة؛ ذرة ذرة، تاركة بعض المسارات من شكل الحیوان األصلي المطبوع
على األحجار. لذلك، ورغم أننا ال نستطیع رؤیة الدیناصورات مباشرة بحواسنا، فإننا نستطیع أن



نستنتج أنھ البد أّن لھا وجوًدا، باستخدام أدلة غیر مباشرة التزال تصل إلینا في النھایة عبر
حواسنا. فنحن نشاھد ونلمس المسارات الصخریة للحیاة القدیمة.

وبمعنى آخر، یمكن للتلیسكوب أن یعمل كأنھ آلة للزمن. فما نراه عندما ننظر لشيء ما، ھو بالتأكید
ضوء، ویحتاج الضوء إلى وقت أثناء انتقالھ. وحتى عندما تنظر إلى وجھ صدیق لك فأنت تراه في
زمن مضى. ألن الضوء المنتقل إلیك من وجھھ یأخذ جزءا ضئیال من الثانیة لیصل إلى عینیك.
بینما الصوت ینتقل بسرعة أقل كثیرا، وھذا سبب أنك ترى فرقعة ناریة تحدث في الفضاء
بوضوح قبل أن تسمع دویّھا. وعندما تراقب رجال یقطع شجرة بفأس على مبعدة منك، تالحظ

تأخرا في صوت ضربات الفأس التي تنھال على الشجرة.
ینتقل الضوء بسرعة ھائلة حتى إننا عادة نفترض أن كّل ما یحدث نراه في لحظة حدوثھ نفسھا.
أما النجوم فمسألة أخرى، فحتى الشمس ال یصل ضوؤھا إلینا إال بعد ثماني دقائق. وإذا ما انفجرت

الشمس فلن یصبح ھذا الحدث الكارثي جزءا من واقعنا إال بعد ثماني دقائق. وستكون ھذه نھایتنا!
أما عن أقرب نجم لنا، بروكسیما سنتوري Proxima Centauri، فما تراه منھ في عام 2012،
ھو ما كان یحدث في عام 2008. فالمجرات مجموعات ھائلة من النجوم. ونحن نقع في مجرة
تسمى درب التبانة Milky Way، وعندما تنظر للجارة المباشرة لدرب التبانة، َمَجّرة أندرومیدا
Andromeda، فإن تلیسكوبك آلة زمن تعود بك إلى الوراء بمقدار ملیونین ونصف الملیون
سنة. وثمة عنقود من خمس مجرات یُسمى خماسیة ستیفان Stephan Quintet، التي نراھا من
خالل تلیسكوب ھابل Hubble تتصادم أطیافھا الواحد مع اآلخر منذ 280 سنة مضت. وإذا كان
ھناك غرباء في واحدة من تلك المجرات المتصادمة، وباستخدام تلیسكوب قوي یتیح لنا رؤیتھا،
فما سنراه ونحن على كوكب األرض، في تلك اللحظة، ھنا واآلن، ھو األسالف األوائل

للدیناصورات.
ھل یوجد حقا غرباء في الفضاء الخارجي، لم نشاھدھم أو نسمع عنھم قط؟ ھل ھم جزء من
الواقع؟ ال أحد یعرف؛ لكننا نعلم نوعیة األشیاء التي بمقدورھا ذات یوم أن تخبرنا عنھم. وإذا ما
حدث واقتربنا من أحد الغرباء، فإن حواّسنا ستدلنا علیھ. ولربما أمكن لشخص ما ذات یوم اختراع
تلیسكوب قوي یتیح من موقعنا اكتشاف الحیاة على كواكب أخرى. أو ربما تتمكن تلیسكوباتنا التي
تعمل بموجات الرادیو من التقاط رسائل من الممكن فقط أن تصل من غریب قادر على اإلدراك.
وألن الواقع ال یشتمل فقط على األشیاء التي نعرفھا عنھ حالیا، فإنھ یتكّون أیضا من أشیاء لھا
وجود، لكننا ال نزال ال ندركھا حتى اآلن ولن نعرف شیئا عنھا حتى في زمن قادم، ربما حتى

ننشئ أدوات أفضل تعّزز حواسنا الخمس.
الذرات كانت موجودة على الدوام، لكن ـ وفقط ـ في زمن حدیث أصبحنا ندرك وجودھا، ومن
المحتمل لمن سیخلفوننا أن یعرفوا أشیاء أخرى كثیرة ال علم لنا بھا في الوقت الراھن. تلك ھي
بھجة وروعة العلم: إنھ یستمر ویستمر كاشفا عن أشیاء جدیدة. وال یعني ھذا أنھ یتعین أن نؤمن
بأي شيء قد یحلم بھ شخص ما: ھناك ملیون شيء یمكن لنا أن نتخیلھ لكنھ بعید االحتمال عن
الواقع: الجنیّات والعفاریت، الجان والحیوانات الخرافیة. وینبغي علینا دائما أن نكون منفتحین

عقلیا، لكن السبب الوحید المناسب لالعتقاد في وجود شيء ما؛ ھو األدلة الحقیقیة علیھ.



النماذج: اختبار ما نتخیلھ

ثمة وسیلة أقل شیوًعا تتیح ألي عاِلم استنتاَج ما ھو واقع إذا لم تستطع حواسنا الخمس اكتشافھ
مباشرة. ویتم ھذا من خالل استخدام «نموذج» لما ینبغي أن یحدث، وھو ما یتیح بالتالي اختباره.
نحن نتخیل ـ یجب أن تقول نحن نظن ـ ما یتعین أن یكون ھناك. وذلك ھو ما یُسمى بـ النموذج.
وحینئذ نستنتج ـ غالبا بإجراء حسابات ریاضیة ـ ما ینبغي أن نراه، أو نسمعھ... إلخ، (بمساعدة
أدوات قیاس) إذا ما كان النموذج حقیقیًا. حینئذ نفحص إن كان ذلك ھو ما رأیناه فعلیا. وقد یكون
النموذج بالفعل صورة طبق األصل مصنوعة من الخشب أو البالستیك، أو ربما صیاغات ریاضیة
على الورق، أو مجرد محاكاة في جھاز كمبیوتر. وننظر بدقة إلى النموذج ونتنبأ بما ینبغي أن
نرى أو نسمع...، إذا كان النموذج صحیحا. ثم ننظر لنرى إذا ما كان التنبؤ صائبًا أم خاطئًا. فإذا
كان صوابًا، زادت ثقتنا في أن النموذج یمثِّل الواقع حق�ا؛ حینئذ نستمر لتصمیم المزید من
التجارب، لعّل دقة النموذج تزداد، من أجل تحقیق نتائج موثوق بھا والبناء علیھا. وإذا جاءت

التنبؤات خاطئة، نرفض النموذج، أو نُعّدلھ ونكرر المحاولة.
كمثال على ھذه النقطة، في ھذه األیام، نعلم أن الجینات ـ وحدات الوراثة ـ تُسمى الـ دي إن إیھ ـ
DNA. ونحن لدینا قدر ھائل من المعرفة عن ھذه الوحدات وطریقة عملھا. لكنك ال تستطیع أن
ترى تفاصیل مظاھرھا، حتى من خالل میكروسكوب قوي. فكل ما نعرفھ تقریبا عنھا یأتینا على

نحو غیر مباشر من نماذج مخترعة نُخِضعھا لالختبار.
في واقع األمر، منذ فترة طویلة قبل أن یسمع أي شخص شیئا عن الـ DNA، كان العلماء یعرفون
الكثیر عن الجینات باختبار تنبؤات من النماذج. وفي القرن التاسع عشر، أجرى راھب نمساوي
یدعى جریجور مندل Gregor Mendel عدة تجارب في حدیقة الدیر حیث یقیم، الستنبات
حبوب البازالء بكمیات كبیرة. وأحصى عدد النباتات ذات الزھور متعددة األلوان، أو النباتات التي
تحتوي على حبات بازالء مجعدة وتلك المحتویة على حبّات ناعمة الملمس، حسب أجیالھا. ولم
یكن مندل قد رأى جینا أو لمسھ من قبل. كان كلُّ ما رآه ھو حبات البازالء واألزھار، وأمكنھ
استخدام عینیھ لیعُدَّ األنواع المختلفة منھا. واخترع نموذجا، یشتمل على ما نسمیھ اآلن جینات رغم
أن مندل لم یُطلق علیھا ھذا االسم ـ واستنتج أنھ، في حال صحة ھذا النموذج، في تجربة استنبات
معینة، یتعین وجود حبیبات ناعمة یبلغ عددھا ثالثة أمثال الحبوب المجعدة. وكان ذلك ھو ما وجده
حین أحصى الحبیبات. وإذا ما نّحینا التفاصیل جانبًا، فاألمر األساسي أن «جینات» مندل كانت
اختراًعا من خیالھ، لم یكن بمقدوره رؤیتھا بعینیھ، وال حتى باستخدام میكروسكوب. لكنھ استطاع
رؤیة حبیبات بازالء ناعمة وأخرى مجعدة، وفي أثناء إحصائھا وجد دالئل غیر مباِشرة على أن
نموذجھ عن الوراثة كان تمثیال جیدا لشيء ما في دنیا الواقع. واستخدم العلماء في ما بعد تعدیال
لطریقة مندل، یصلح مع الكائنات الحیة األخرى مثل ذبابة الفاكھة بدال من حبوب البازالء، لبیان
أن الجینات تتوزع في ترتیب محدد، على طول خیوط تسمى الكروموسومات _ لدینا نحن بني
اإلنسان 46 كروموسوما، ولدى ذبابة الفاكھة ثمانیة ـ حتى إنھ بات من المتاح، عن طریق فحص
النماذج، استنتاج الترتیب الدقیق الذي تتوزع بھ الجینات على طول الكروموسومات. ولقد جرى

.DNA كل ھذا قبل أن نعرف أن الجینات مصنوعة من الـ



James بفضل جیمس واطسون ،DNA في أیامنا ھذه، نعرف ھذا، ونعلم تماما كیف تعمل الـ
Watson وفرنسیس كریك Francis Crick، إضافة إلى عدد كبیر من العلماء اآلخرین الذین
جاءوا بعدھما. ومرة أخرى لم یستطع واطسون وكریك رؤیة الـ DNA بالعین المجردة، وصنعا
اكتشافاتھما عبر تخیُّل النماذج واختبارھا. وفي حالتیھما، قاما حرفی�ا ببناء نماذج من المعدن
والكرتون لما یمكن أن یشبھ الـ DNA، وأجریا حسابات لما ینبغي أن تكون علیھ قیاسات معینة إذا
كانت تلك النماذج صحیحة. وجاءت تنبؤاتھما ألحد النماذج، المسمى الحلزون المزدوج، مطابقة
Maurice وموریس ویلكنز Rosalind Franklin تماًما لقیاسات قامت بھا روزالین فرانكلین
Wilkins، باستخدام أدوات خاصة تشتمل على األشعة السینیة الموجھة إلى بلّورات الدي إن آي

المصفّاة.
وتأكد واطسون وكریك في الحال من أن نموذجھما عن تركیب الـ DNA سوف یسفر تماًما عن

نوع النتائج التي شاھدھا جریجور مندل في حدیقة الدیر.
لقد توصلنا إلى معرفة ما ھو واقع، حینئذ، بواحدة من ثالث طرق. ونستطیع اختبار إحداھا
مباشرة، باستخدام حواسنا الخمس؛ أو على نحو غیر مباشر باستخدام حواسنا المدعومة بأجھزة
معینة مثل المیكروسكوبات والتلیسكوبات، أو حتى بشكل غیر مباشر أكثر من ھذا، بخلق نماذج
لما ینبغي أن یكون واقعًا، ومن ثم اختبار تلك النماذج لنرى ما إذا كانت تنجح في التنبؤ باألشیاء
التي نستطیع أن نراھا (أو نسمعھا أو... ). بمساعدة األجھزة أو من دونھا. في النھایة، دائما ما

یعود األمر إلى حواسنا، بطریقة أو بأخرى.
ھل یعني ھذا أن الواقع یحتوي فقط على أشیاء قابلة لالختبار، على نحو مباشر أو غیر مباشر،
بحواسنا أو من خالل طرائق العلم؟ وماذا عن أشیاء أخرى من نوع الغیرة والبھجة، السعادة

والحب؟ ألیست كلُّھا أیضا من الواقع؟
أجل، إنھا واقع. لكنھا تعتمد في وجودھا على العقول: العقول البشریة، بالتأكید، ومن المحتمل
عقول األنواع األخرى من الحیوانات المتطورة، مثل الشمبانزي، الكالب والحیتان أیضا. وال
تشعر الصخور بالبھجة أو الغیرة، والجبال ال تحب. فھذه المشاعر واقع مكثف لھؤالء الذین تتبدى
لدیھم، لكنھا ال توجد قبل وجود العقول. ومن المحتمل أن مشاعر كھذه، وربما مشاعر أخرى،
نستطیع الشروع في الحلم بھا، على كواكب أخرى، فقط لو كانت تلك الكواكب تحتوي على عقول
أو شيء ما مكافئ للعقول؛ (من یعلم؟)! فلربما كانت ھناك آالت غیر تقلیدیة للتفكیر أو المشاعر،

قد تسللت إلى موضع آخر في الكون.



العلم والخوارق.. التفسیر ونقیضھ

إذن ذلك ھو الواقع، وتلك ھي الكیفیة التي نعلم بھا إذا كان شيء ما یمثل واقعًا أم ال. وكل فصل
من ھذا الكتاب سیدور حول وجھ معین من وجوه الواقع، على سبیل المثال، الشمس أو الزالزل،

أو أقواس قزح، أو األنواع المختلفة المتعددة من الحیوانات.
واآلن أرید أن أنتقل إلى الكلمة األساسیة األخرى في عنوان ھذا الكتاب: السحر. والسحر كلمة
مراوغة: یشیع استخدامھا بثالث طرق مختلفة، وأول ما یجب علّي عملھ ھو التمییز بینھا. وسوف
أُطلق على الطریقة األولى «السحر الخارق»، والثانیة «سحر العرض المسرحي»، والثالثة (التي

ھي المعنى المفّضل لدي، والتي أقصدھا في عنوان ھذا الكتاب) «السحر الشاعري».
السحر الخارق؛ ھو نوع من السحر نجده في روایات األساطیر والجان. (وفي «المعجزات»
أیضا، على الرغم من أنني سأنّحیھا جانبا اآلن ثم أعود إلیھا في الفصل األخیر). إن سحر مصباح
عالء الدین، وتعویذات المشعوذ، واألخوة جریم Brothers Grimm، وھانز كریستیان أندرسن
Hans Christian Andersen ، وجي. كي. رولنج J.K. Rowling ھو السحر الخیالي
ل ثمرة قرع العسل ل أمیًرا إلى ضفدع، أو لساحرة طیبة من الجان تحّوِ لساحرة تتمتم بتعاویذ وتحّوِ
إلى عربة وضاءة تجرھا الخیول. ھذه ھي الحكایات التي نتذكرھا جمیعا بحنین من طفولتنا، وال
یزال الكثیرون منّا یستمتعون بھا عند تقدیمھا في عرض تمثیلي صامت في أعیاد الكریسماس

التقلیدیة، بید أننا جمیعا نعلم أن ھذا النوع من السحر مجرد خیال ال صلة لھ بالواقع.
في المقابل، فإن سحر العرض المسرحي یحدث حقیقة، وبإمكانھ أن یشیع الكثیر من البھجة. أو
على األقل، ھو شيء یحدث في الواقع، رغم أنھ لیس الشيء الذي یفكر فیھ المشاھدون. رجل
یعتلي خشبة مسرح -عادة ما یكون رجال، لسبب ما- یخدعنا بالتفكیر في أن شیئا مثیرا للدھشة
تجري أحداثھ ـ بل ربما یبدو خارقًا للمعتاد ـ بینما ما حدث في الواقع كان مختلفًا تماًما. فال یمكن
للمنادیل الحریریة أن تتحول إلى أرانب، والضفادع إلى أمراء، فما نراه على خشبة المسرح مجرد
نوع من الخداع. إن عیوننا تخدعنا، أو باألحرى، یبذل الساحر جھًدا كبیًرا لیخدع عیوننا، ربما

كانت مھارتھ في استخدام الكلمات تتیح لھ إبعادنا عما یفعلھ في الواقع بیدیھ.
بعض من یستحضرون األرواح یتسمون باألمانة ویخرجون عن مسارھم لیؤكدوا أن مشاھدیھم
یدركون أن ما یفعلونھ ببساطة مجرد خداع. وأنا ھنا أفكر في أناس مثل جیمس راندي «العجیب»،
أو بن Penn وتِلر Teller، أو دیرین براون Derren Brown وحتى رغم أن ھؤالء السحرة
الذین یحوزون اإلعجاب عادة ما ال یقولون للمشاھدین بالضبط كیفیة أدائھم للخدعة ـ یمكن
استبعادھم من دائرة السحر(*) (نادي العاملین بتحضیر األرواح) إذا ما فعلوا ذلك ـ فھم یؤكدون
ن. وثمة آخرون ال یعلنون بوضوح بأنھا أن المشاھدین یعلمون أنھ ال یوجد سحر خارق متَضمَّ
كانت مجرد خدع؟ غیر أنھم ال یطلقون ادعاءات مبالغاً فیھا حول ما یفعلون أیضا، على األرجح
ھم فقط یتركون الجمھور أسیرا ألحاسیس مبھجة بأن شیئا یكتنفھ الغموض یحدث، من دون أكاذیب
ري األرواح المحتالین، یتظاھرون بأنھم صریحة حولھ. لكن لسوء الحظ ھناك بعض محّضِ
یمتلكون قوى «خارقة للعادة» أو «یتعذر تعلیلھا»؛ ربما یزعمون أن باستطاعتھم فعلیّا ثني



المعادن أو تعطیل الساعات عن طریق قوة التفكیر فقط. وبعض ھؤالء المحتالین الدجالین
(«المشعوذین» ھي الكلمة المناسبة لتوصیفھم) یتحّصلون على أجور عالیة من شركات التعدین أو
البترول من خالل اّدعاء قدرتھم على استخدام قوى استشرافیة في اإلبالغ عن الموضع المالئم
ألعمال الحفر. ویستغل مخادعون آخرون من یعانون من الحزن، إذ یّدعون القدرة على االتصال
بموتاھم. وما إن یحدث ذلك سرعان ما یصبح مادة للفكاھة والتسلیة، لكن باستغالل سذاجة الناس
وآالمھم. ومن باب اإلنصاف، لیسوا كلھم مخادعین، ربما یعتقد بعضھم بحق أنھم یتحدثون إلى

الموتى.
المعنى الثالث للسحر ھو ما أعنیھ في عنوان كتابي ھذا: السحر الشاعري. إذ تنساب دموعنا مع
قطعة موسیقیة جمیلة ونِصُف طریقة عزفھا بأنھا «عزٌف ساحٌر». ونحّدق في النجوم في لیلة
مظلمة غاب فیھا القمر أو أنوار المدینة، نقول إن المشھد «سحٌر خالٌص» ونحن مقطوعو األنفاس
من البھجة. ولعلنا نستخدم الكلمة ذاتھا لنِصَف غروب شمس بدیع، أو منظرا طبیعیا لجبال شاھقة،
أو قوس قزح في مواجھة سماء داكنة. بھذا المعنى، تعني كلمة «ساحر» ببساطة التحرك العمیق،
االنتعاش: شيء ما یمنحنا قشعریرة، شيء ما یجعلنا نشعر أننا أحیاء على نحو أكثر عمقا. یحدوني
أمل أن أوضح لك في ھذا الكتاب أن الواقع ـ حقائق العالم الفعلیة التي یمكن فھمھا بالوسائل العلمیة

ـ ساحر بھذا الحس الثالث، الحس الشاعري، المناسب لكي یصبح الحس الحي.
اآلن أرید العودة إلى فكرة العمل الخارق وأوّضح لماذا ال یمكن أبدا أن تقدم لنا معنًى حقیقیا
لألشیاء التي نراھا في الدنیا والكون من حولنا. حقا، إن الزعم بوجود تفسیر خارق لشيء ما ال
یمكن أن یطرح تعلیال لھ على اإلطالق، واألسوأ من ھذا، استبعاد أي احتمال إلمكانیة تفسیره
بشكل نھائي. لماذا أقول ذلك؟ ألن أي شيء «خارق» یجب بالتعریف أن یكون بعیدا عن الوصول
إلیھ من خالل تفسیر طبیعي، بل یجب أن یكون بمنأى عن العلم. وعما ترّسخ، في المعرفة
ب، وفُِحص علمیا من وسائل أضحت مسؤولة عن التطورات الھائلة التي نتمتع بھا على مدى وُجّرِ
الـ 400 عام األخیرة تقریبا. والقول؛ إن شیئا ما خارقا یحدث لیس كالقول: «نحن ال نفھمھ» لكنھ

یشبھ القول: «نحن لن نفھمھ قط، لذلك ال یجب علیك حتى المحاولة».
غیر أن العلم یتخذ النھج المضاد على وجھ الدقة. ویتقدم العلم بثبات، یدفعھ إلى ذلك عجزه ـ حتى
اآلن ـ عن تفسیر كل شيء، ویستخدم ذلك كدافع لنواصل طرح األسئلة، بخلق نماذج محتملة
واختبارھا، حتى نتمكن من شق طریقنا، خطوة خطوة، لنكون أقرب إلى الحقیقة. وإذا ما حدث أن
شیئًا ما جاء مضادا لفھمنا الحالي للواقع، فسیراه العلماء نوًعا من التحدي لنموذجنا الراھن، یتطلب
منا أن نھجره أو على األقل نغیّره. ومن خالل مثل ھذه العملیات التكییفیة واالختبارات التالیة

نقترب أكثر فأكثر مما ھو حقیقي.
ما رأیك في محقق شرطة استغرب من جریمة قتل، وكان على درجة من الكسل حتى من محاولة
العمل على حل المشكلة وبدال من ذلك قلّل من غموض الواقعة وسجلھا باعتبارھا «عمال خارقا»؟
یبیّن لنا التاریخ اإلجمالي للعلم أنھ إذا ما خضعت األشیاء لفكرة أنھا نتیجة للخوارق ـ تتسبب فیھا
اآللھة (سواء السعیدة أو الغاضبة)، الشیاطین، الساحرات، األرواح، اللعنات والتعاویذ ـ بالفعل من
غیر التفسیرات الطبیعیة لم نكن لنستطیع فھمھا واختبارھا والوثوق فیھا. ال یوجد سبب على
اإلطالق لالعتقاد بأننا سنكتشف أصال خارقًا للمألوف في تلك األشیاء التي لم یتوصل العلم حتى



اآلن لتفسیرات طبیعیة لھا، ولیس ھناك ما یعادل البراكین أو الزالزل أو األمراض إذ یعْزوھا إلى
اآللھة الغاضبة، كما كان الناس یعتقدون في الماضي.

بطبیعة الحال، ال أحد یعتقد حقا بأنھ من المحتمل تحویل ضفدع إلى أمیر (أم ھل كان أمیراً ثم
انقلب إلى ضفدع؟ أنا ال أتذكر) أو تحویل ثمرة قرع العسل إلى عربة تجّرھا الجیاد، ھل حدث لك
قط أن توقفت عن اعتبار سبب أشیاء كھذه أمرا مستحیال؟ ثمة وسائل عدیدة لتعلیل ذلك. وفیما یلي

التفسیر الذي أفّضلھ.
الضفادع والعربات التي تجرھا جیاد أشیاء معقدة، فیھا أجزاء كثیرة تحتاج طرقًا معینة لتركیبھا
معًا، في نموذج خاص ال یمكن لھ أن یحدث بالمصادفة (أو عن طریق حركة موحیة من عصا
ساحر). ذلك ھو ما تعنیھ كلمة «معقدة». فمن الصعوبة بمكان عمل شيء معقد مثل ضفدع أو
عربة تجرھا جیاد. ولصناعة عربة نحتاج إلى تركیب كل األجزاء معا بالطریقة المالئمة تماما.
نحتاج لمھارة نّجار وغیره من الُصنّاع الَمَھرة. وال تتكون العربات بمحض المصادفة أو بفرقعة
أصابعك قائال: «أبرا كادابرا». فللعربة بناء، تعقید، أجزاء للتشغیل: عجالت ومحاور، نوافذ

وأبواب، ومقاعد ذات وسائد.
سیكون من الیسیر نسبیّا تحویل شيء معقَّد مثل عربة إلى شيء آخر بسیط مثل رماد، مثال: عصا
ساحرة طیبة من الجان تحتاج فقط لموقد لحام مركَّب بداخلھا. فمن الیسیر غالبا تحویل أي شيء
لھا إلى إلى رماد. لكن ال یستطیع أي شخص أن یأخذ كومة من الرماد ـ أو ثمرة قرع العسل ـ ویحّوِ
عربة، ألن العربة على درجة عالیة من التعقید، ولیست معقدة فقط، بل إنھا معقدة في اتجاه

االستخدام المفید، في ھذه الحالة تصبح مفیدة كي یستخدمھا الناس في السفر.
ر األمر قلیال على ساحرة طیبة من الجان بافتراض أنھ بدال من النداء على ثمرة قرع دعونا نیّسِ
العسل ستنادي على جمیع األجزاء الالزمة لتجمیع عربة، كلِّھا مختلطة معاً في صندوق: كأنھا نوع
من عدة أیكیا(**) لعربة. تتكون العدة الالزمة لتصنیع عربة من مئات القطع الخشبیة، ألواح
زجاج، قضبان وسیقان حدیدیة، حشوات التبطین وقطع من الجلد، باإلضافة إلى مسامیر عادیة،

وبراغي وزجاجات غراء للصق األجزاء معا.
واآلن لنفرض أنھ، بدال من قراءة التعلیمات وتوصیل األجزاء بتتابع منتظم، وضعت كل القطع في
حقیبة كبیرة ھائلة الحجم وقامت برّجھا. ما فرص التصاق األجزاء ببعضھا بعًضا على نحو
مناسب لتجمیع عربة قادرة على العمل؟ اإلجابة ھي صفر بالتأكید. ومن ضمن أسباب ذلك العدد
الكبیر للوسائل المحتملة التي یمكنك بھا تجمیع خلیط من القطع واألجزاء الذي لن یسفر عن عربة

قادرة على العمل، أو أي شيء یعمل.
إذا أنت أخذت بعض األجزاء وقمت برّجھا عشوائیا، قد یتصادف أن تسفر عن شكل مفید، أو قد
تتعرف منھا على شيء ما خاص. لكن عدد احتماالت حدوث ھذا ضئیل، إنّھ حقا ضئیل جد�ا مقابل
عدد احتماالت تشّكل نموذج ال نتعرف فیھ على أي شيء أكثر من كونھ كومةَ مخلفّات. ثمة مالیین
من طرق خلط وإعادة الخلط لكومة من القطع واألجزاء: مالیین الطرق لتحویلھا إلى كومة أخرى
من القطع واألجزاء. وفي كل مرة تخلطھا، تحصل على كومة وحیدة من النفایات لم تسبق
مشاھدتھا قط، لكن فقط أقلیة ضئیلة من تلك المالیین من األكوام المحتملة ستشكل شیئا ما مفیدا

(مثل أن تأخذك إلى ھدفك) أو ستكون ممیزة أو شيء لھ قیمة بأیة حال.



أحیانا نستطیع حرفیا إحصاء عدد الطرق التي تتیح لنا خلط سلسلة من القطع ـ كما في حال
مجموعة من أوراق اللعب (الكوتشینة)، مثال، بحیث تكون «القطع» ھي أوراق كلَّ فرد (العب).

لنفترض أن الموزع خلط األوراق ووّزعھا على أربعة العبین، بحیث یحصل كل العب على 13
ورقة. قمت بترتیب ما في یدي وتنفست بصعوبة. مندھشاً. لدّي 13 ورقة بستوني! كلُّ أوراق

البستوني.
شدة المفاجأة تعّوقني عن االستمرار في اللعب، وأعرض ما بیدي على الالعبین الثالثة اآلخرین،

وأنا أُدرك أنھم سیشاطرونني نفس القدر من الدھشة.
لكن حینئذ، مرة بعد أخرى، یضع كل واحد من الالعبین اآلخرین، أوراقھ على الطاولة وتتتابع
صیحات الدھشة من كّلٍ منھم. لدى كلُّ واحد مجموعة «كاملة» في یده: أحدھم لدیھ 13 ورقة قلب

أحمر، وآخر 13 ورقة دیناري، واألخیر 13 ورقة سباتي.
ھل ھذا یُعدُّ سحرا خارقا للعادة؟ قد نقع في غوایة ھذا التفكیر. یستطیع المتخصصون في
الریاضیات حساب فرص مثل ھذا التوزیع االستثنائي الذي قد یحدث بالمصادفة البحتة. ویتضح
أنھا إمكانیة ضئیلة شبھ مستحیلة تصل إلى 1 لكل
53,644,737,765,488,792,839,273,440.000 حالة. فإذا جلست لتلعب الورق طوال
تریلیون سنة (ألف ألف ملیون)، ال تكون لدیك إال فرصة واحدة لتصل إلى توزیع تام على ھذا
النحو. لكن ـ وھنا المسألة ـ ھذا التوزیع لن یكون أكثر احتماال من أي توزیع آخر لألوراق یمكن
حدوثھ على اإلطالق! حیث ال تكون لدینا سوى فرصة واحدة ألي توزیع آخر لعدد 52 ورقة من
بین الرقم المھول السابق، نظرا ألن ھذا ھو العدد اإلجمالي لكل التوزیعات المحتملة. وذلك فقط
ألننا ال نالحظ أي شكل خاص في األغلبیة الساحقة للتوزیعات التي تتم، لذلك فإنھا ال تصدمنا مثل

أي أمر آخر خارج عن المعتاد. نحن فقط نالحظ التوزیعات التي تأتي ممیزة على نحو ما.
ھناك بالیین األشیاء التي یمكنك تحویل أمیر إلیھا، إذا كنت على قدر من الوحشیة بما یكفي إلعادة
ترتیب أجزائھ إلى بالیین التوافقات عشوائیّا. غیر أن معظم تلك التوافقات ستبدو كأنھا نوع من
الفوضى، مثل تلك البالیین عدیمة المعنى العشوائیة ألوراق اللعب في الید التي تّم توزیعھا. فقط
عدد ضئیل من تلك التوافقات المحتملة من أجزاء أمیر مختلطة عشوائیّا قد تغدو ممیزة أو مناسبة

ألي شيء على اإلطالق، باستثناء أن تكون ضفدعاً.
األمراء ال یتحّولون إلى ضفادع، وال ثمار قرع العسل تتحّول إلى عربات تجّرھا خیول، ألن
العربات والضفادع أشیاء معقدة یمكن ألجزائھا أن تتوافق غالبًا لعدد ال نھائي من أكوام النفایات.
وما نعلمھ حتى اآلن، باعتباره حقیقة، أن كل ما ھو حي ـ كل إنسان، كل تمساح، كل شحرور، كل
شجرة وحتى كل كرنب بروكسل Brussels Sprout(***) قد یتطور من أشیاء أخرى، أساسا
من أشكال أبسط. وبالتالي ألیس ذلك مجرد نوع من المصادفة، أو نوًعا من السحر؟ كّال! لیس
كذلك على اإلطالق! ھذا سوء فھم شائع للغایة، لذلك أرید أن أوضح من اآلن فصاعدا أن ما نراه
في الحقیقة لیس نتیجة للمصادفة أو الحظ أو أي� من أعمال «السحر» التي تتم عن بْعد (فیما عدا،

بطبیعة الحال، الحس الشاعري المرھف لشيء ما یملؤنا بالرھبة أو البھجة).



السحر البطيء في التطّور

لتحویل كائن عضوي معقَّد إلى كائن عضوي معقَّد آخر في خطوة واحدة ـ كما في حكایة خرافیة ـ
سیكون حق�ا عمال خارًجا عن عالم االحتمال الواقعي. وحتى اآلن توجد الكائنات العضویة المعقدة.
وبالتالي كیف ظھرت للوجود؟ كیف، في الواقع، جاءت للوجود األشیاء المعقدة مثل الضفادع

واألُسود، قرود البابون وأشجار تین البنغال، األمراء وثمار قرع العسل، أنت وأنا؟
في أغلب فترات التاریخ كان ذلك سؤاال محیّراً، لم یستطع أحد اإلجابة عنھ بشكل مناسب. لذلك
اخترع الناس قصصا لمحاولة تفسیره، لكن تّمت اإلجابة عن السؤال ـ وبوضوح ـ في القرن التاسع
Charles عشر، على ید واحد من أعظم العلماء الذین عاشوا بیننا، وھو تشارلز داروین ـ

Darwin. وسوف أستغل بقیة ھذا الفصل لشرح إجابتھ، باختصار، وبكلمات مختلفة عن كلماتھ.
تقول اإلجابة: إن الكائنات العضویة المعقدة ـ مثل اإلنسان، والتماسیح وكرنب بروكسل ـ لم تنشأ
فجأة، كسقطة مفاجئة سریعة، لكن تدریجی�ا، خطوةً ضئیلةً فخطوة ضئیلة، حتى إّن ما تكّون بعد كل
خطوة لم یكن سوى شكل یختلف قلیال جد�ا عما كان موجودا قبلھ بالفعل. لتتخیل أنك كنت ترید
خلق ضفادع طویلة األرجل. تستطیع أن تتیح لنفسك بدایة مناسبة بالشروع في شيء ما مشابھ قلیال
لما أردت أن تحققھ: ضفادع قصیرة األرجل، مثال. قد تتأمل الضفادع قصیرة األرجل لدیك وتقیس
أرجلھا. وقد تلتقط عدًدا قلیال من الذكور وبعض اإلناث التي لھا أرجل أطول بعض الشيء مقارنة

بأغلبیتھا، وقد تتركھا تتكاثر معا، في حین تمنع األنواع قصیرة األرجل من التكاثر نھائی�ا.
ربما ینجم عن ذكور وإناث الضفادع ذات األرجل األطول أفراخ، وھذه سوف تنّمي في النھایة
أرجل وتصبح ضفادع. بعد ذلك تقوم بقیاس ھذا الجیل الجدید من الضفادع، ومرة أخرى تأخذ

الذكور واإلناث التي أصبح لھا أرجل أطول مقارنة بمتوسط األطوال، وتضعھا معا لتتكاثر.
بعد مواصلة ھذه العملیة لنحو عشرة أجیال، قد تبدأ في مالحظة شيء ما مثیر لالھتمام. سیكون
متوسط طول األرجل لمجموعتك من الضفادع اآلن أكثر طوال بوضوح مقارنة بمتوسط الطول
لدى مجموعة البدایة. وربما تجد أن كلَّ الضفادع من الجیل العاشر لھا أرجل أكثر طوال من أي
ضفدع من الجیل األول. أو قد تكون عشرة أجیال غیر كافیة لتحقیق ھذا: لربما تحتاج أن تستمر
لعشرین جیال أو أكثر. ولكن في النھایة تستطیع أن تقول متباھیًا: «لقد صنعت نوًعا جدیًدا من

الضفادع لھ أرجل أطول من النوع القدیم».
لم تكن ثمة حاجة إلى صولجان ساحر. ولم یكن مطلوبًا أيَّ نوع من السحر. ما لدینا ھنا ھو عملیة
تُسمى التكاثر االنتقائي. وھي تستفید من حقیقة أن الضفادع تختلف في ما بینھا، وتلك االختالفات
تنحو نحو التوریث، بمعنى، تمر من األب إلى االبن عبر الجینات. ببساطة من خالل اختیار
الضفادع التي تتكاثر والتي تُمنع من التكاثر، نستطیع عمل نوع جدید من الضفادع. عملیة بسیطة،

ألیس كذلك؟
غیر أن مجرد عمل أرجل أطول لیس أمًرا بالغ اإلثارة. ومع ھذا، لقد بدأنا بالضفادع، كانت مجرد
ضفادع بأرجل قصیرة. افترض أنك بدأت، لیس بنوع من الضفادع قصیرة األرجل، لكن بشيء ما



لیس ضفادع على اإلطالق، مثال شيء آخر مثل سمندل الماء. حیوانات السمندل ھذه لھا أرجل
قصیرة للغایة مقارنة بأرجل الضفادع (مقارنة باألرجل الخلفیة للضفادع، على األقل)، تستخدمھا
للسیر ولیس للقفز. كما أن للسمندل ذیال طویال، بینما لیس للضفدع ذیل على اإلطالق، وحیوانات
السمندل في مجموعھا أكثر طوال وأقّل عرًضا من معظم الضفادع. لكنك تستطیع أن ترى،
بافتراض آالف األجیال بما ھو كاٍف، أن بمقدورك تحویل مجموعة من حیوانات السمندل إلى
مجموعة من الضفادع، ببساطة عن طریق االختیار الصبور، في كل تلك المالیین من األجیال،
ذكر وأنثى السمندل األكثر شبًھا بالضفدع وتتركھا لتتكاثر معًا، بینما تعوق األنواع األقل شبًھا
بالضفدع من التكاثر. عند مرحلة غیر معلومة أثناء العملیة ھل سترى أيَّ تغییر درامي؟ كل جیل
سوف یبدو شبیًھا لحد كبیر بالجیل السابق، لكن مع ذلك، بعد عدد كاٍف من األجیال، ستبدأ في
مالحظة أن الذیل الطویل بات أقصر قلیال ومتوسط طول الساقین المتماثلین أكبر قلیال. وبعد عدد
كبیر جد�ا من األجیال، ستجد أن من السھل على األفراد ذوي األرجل األطول والذیول األقصر

استخدام أرجلھم الطویلة في الوثب بدال من الزحف، وھكذا.
بطبیعة الحال، في ھذا السیناریو الذي عرضتھ للتّو، نتخیل أنفسنا نمارس دور مربّى السنادل،
جھا معا من أجل تحقیق نتیجة نھائیة لما اخترناه. ویطبق نلتقط الذكور واإلناث التي نرید أن نزّوِ
المزارعون ھذه التقنیة منذ آالف السنین، إلنتاج ماشیة ومحاصیل تعطي غلة أغزر أو أكثر قدرة
على مقاومة األمراض، وھلم جّرا. وكان داروین أول شخص یفھم أن ھذا ھو ما یحدث حتى لو لم
یكن ھناك مَرّبٍ یقوم بعملیة االختیار. ورأى داروین أن األمر كلھ یحدث بشكل طبیعي، في واقع
األمر، لسبب بسیط ھو أن بعض األفراد یقضون حیاة أطول بما یكفي للتوالد بینما ال یتمكن آخرون
من ذلك؛ وأن من یستمرون أحیاء یحدث لھم ذلك ألنھم أكثر استعداًدا من آخرین. لذلك یرث أبناء
األحیاء الجینات التي ساعدت آباءھم على الحیاة. سواء كانوا من سمندل الماء أم الضفادع، من
حیوانات القنفذ أو نبات الھندباء، دائما سیكون ھناك بعض األفراد یعیشون على نحو أفضل من
اآلخرین. وإذا حدث وأصبحت األرجل الطویلة مفیدة (للضفادع أو الجراد لتقفز بعیدا عن
األخطار، مثال، أو للفھود الصیّادة للغزالن، أو للغزالن لتساعدھا على الھرب من الفھود الصیّادة)،
فإن األفراد ذوي األرجل الطویلة ستقل لدیھم احتماالت تعّرضھم للموت. سیكون االحتمال األعلى
بالنسبة لھم أن یعیشوا زمنا كافیًا للتكاثر. أیضا، كلما زاد عدد األفراد المتاح لھم التزاوج معًا
أصبحت أرجلھم أكثر طوال. وبناء علیھ، في كل جیل ستزداد فرص وجود جینات األرجل األطول
لكونھا تنتقل إلى الجیل التالي. وبمرور الوقت سنجد أفراًدا أكثر فأكثر ضمن ھذه المجموعة لدیھا
جینات ألرجل أكثر طوال. ومن ثم سیكون التأثیر مماثال تماًما كما لو أن مصمًما ذكی�ا مثل إنسان
یتولى التربیة، یقوم باختیار األفراد طویلي األرجل للتكاثر ـ فیما عدا أن مثل ھذا المَربّي ال یكون
مطلوبا: فكل شيء یحدث طبیعی�ا، یحدث من داخلھ مثل التتابع اآللي الذي یحیا األفراد من خاللھ

بما یكفي للتناسل، أو ال یحدث. ولھذا السبب، تُسمى العملیة: االختیار الطبیعي.
بافتراض انقضاء أجیال كافیة، یمكن لألسالف التي تشبھ سمندل الماء أن تتغیر إلى سالالت تشبھ
الضفادع. وبافتراض وجود أجیال أكثر، یمكن لألسالف التي تشبھ السمك أن تتغیر إلى سالالت
تشبھ القردة. وبافتراض مرور أجیال أخرى بما یكفي فإن األسالف التي تشبھ البكتیریا یمكن أن
تتغیر إلى سالالت تشبھ اإلنسان. وذلك بالضبط ھو ما حدث. ھذا ما حدث في تاریخ كل حیوان
ونبات استمر على قید الحیاة. وعدد األجیال الالزمة أكبر مما أستطیع أنا أو أنت أن نتخیل



احتمالھ، لكن العالم یعود تاریخھ إلى مالیین السنین، ومن خالل بعض الحفریات نزعم أن الحیاة
بدأت قبل أكثر من ثالثة بالیین ونصف البلیون سنة، لذلك كان ھناك زمن ھائل یتیح حدوث

التطور.
ھذه فكرة داروین العظیمة، وتسمى التطور بواسطة االنتقاء الطبیعي. وھي واحدة من األفكار
األكثر أھمیة التي طرأت على المخ البشري. فھي تشرح كل ما نعرفھ عن الحیاة على كوكب
األرض. وألنھا بالغة األھمیة، سأعود إلیھا في فصول تالیة. أما اآلن، فیكفي أن نفھم أن التطور
بطيء وتدریجي على نحو بالغ. وفي واقع األمر، إن تدّرج عملیة التطور ھو الذي أتاح لھ عمل
األشیاء المعقدة مثل الضفادع واألمراء. والتغیر عن طریق أعمال السحر من ضفدع إلى أمیر لن
یكون تدریجی�ا بل مفاجئًا، وھذا السحر ھو ما یتحكم في أشیاء كھذه خارج عالم الواقع. التطور
تفسیر حقیقي، یحدث حق�ا ویمتلك دالئل صحیحة لتفسیر حقیقتھ؛ فكل شيء یقترح أن أشكال الحیاة
المعقدة ظھرت في اتجاه واحد (بدال من التطور التدریجي خطوة خطوة)، ھو مجرد قصة كسول ـ

لیست أفضل من السحر الخیالي لعصا ساحرة من الجان.
وبالنسبة لثمار قرع العسل التي تتحول إلى عربات تجرھا جیاد، فإن التعاویذ السحریة ھي بالتأكید
أعمال خارقة شأنھا شأن الضفادع واألمراء. فالعربات ال تتطور ـ أو على األقل، لیس تطورا
طبیعی�ا، بالطریقة ذاتھا التي تحدث للضفادع واألمراء. لكن العربات ـ ومعھا الطائرات والفئوس،
أجھزة الكمبیوتر ورؤوس السھام الصلبة ـ كلُّھا مصنوعة بید اإلنسان الذي طّورھا. وقد تطورت
العقول واألیدي البشریة عن طریق االختیار الطبیعي على نحو مؤكد كما حدث لذیول السمندل
وأرجل الضفادع. وأصبحت عقول البشر، بمجرد تطورھا، قادرة على تصمیم وخلق العربات
والسیارات، المقصات والسیمفونیات، ماكینات الغسیل والساعات. ومرة أخرى، ال وجود لسحر.

ومرة أخرى، ال وجود لخدعة. ومرة أخرى، یخضع كل شيء ببساطة للتفسیر.
فیما یلي من ھذا الكتاب، أرید أن أبیّن لك أن العالم الحقیقي، طبقا للفھم العلمي، یمتلك سحرا نابعا
من داخلھ ـ ھذا الذي أسمیھ السحر الشاعري: الجمال الملھم (بكسر الھاء) الذي ھو كلھ سحر
متزاید نظًرا ألنھ سحر حقیقي ونستطیع أن نفھم كیفیة عملھ. فبجانب الجمال والسحر الحقیقیین

للعالم الواقعي، إن التعاویذ الخارقة والخدع المؤداة في العروض تبدو رخیصة ومبتذلة بالمقارنة.
إن سحر الواقع لیس من الخوارق أو الخدع ـ ببساطة تماًما ـ إنھ مدھش، مدھش وحقیقي. مدھش

ألنھ حقیقي.



الفصل الثاني



من كان اإلنسان األول؟
معظم فصول ھذا الكتاب معنونة بسؤال. وھدفي من كّلٍ منھا اإلجابة عن السؤال، أو على األقل
تقدیم أفضل إجابة یمكن اعتبارھا إجابة العلم. لكنني عادة ما سأبدأ ببعض اإلجابات األسطوریة
ذلك ألنھا مفعمة بالحیویة ومثیرة لالھتمام، ویؤمن بھا كثیر من الناس. وال یزال البعض على

إیمانھ بھا.
جمیع الشعوب حول العالم لدیھا أساطیر أصلیة (أي أسطورة أولى لنشوء ھذا الشعب)، لتفسر من
أین جاؤوا. وتتحدث كثیر من األساطیر ذات األصول القبلیة فقط عن قبیلة معینة وحیدة ـ على
الرغم من أن القبائل األخرى ال ترى لھذا التفسیر اعتباًرا لدیھا! وبالطریقة نفسھا، لدى كثیر من
القبائل قناعة بأنھ ال ینبغي لھم قتل الناس ـ لكن یتبین أن تعبیر «الناس» المقصود بھ قبیلتك أنت

فقط، إذ إّن قتل أفراد من قبائل أخرى عمل رائع!
Moinee وھناك أسطورة نمطیة، عن أناس بدائیین من تسمانیا(****) حیث لقي إلھ اسمھ مویني
الھزیمة على ید إلھ منافس اسمھ درومردینر Dromerdeener في معركة رھیبة جرت عالیًا
في النجوم. ھرب مویني من النجوم لینزل إلى تسمانیا ویموت. وقبل موتھ، أراد أن یمنح بركاتھ
لموضع رقدتھ األخیرة، لذلك قرر أن یخلق البشر. لكنھ كان متعجال، بسبب معرفتھ بأنھ یموت
حتى أنھ نسَي أن یعطي ركبة لكل إنسان؛ وقدَّم لھم (مما ال شك فیھ كان مشتتًا بسبب ورطتھ) وھو
غائب العقل ذیوال ھائلة مثل الكنغر، ما یعني أنھم لن یستطیعوا الجلوس على األرض. ثم فارق
الحیاة. وكره الناس أن یكون لھم ذیول الكنغر وعدم وجود الركب، وانتحبوا للسماء طلبًا للمساعدة.
بید أن درومردینر الجبّار، الذي كان ال یزال یزأر حول السماء في موكب انتصاره، سمع بكاءھم
وھبط إلى تسمانیا لینظر في أمرھم. وأخذتھ الشفقة بالناس، ومنحھم ركبا قابلة للثني وقطع ما لدیھم
من ذیول الكنغر غیر المناسبة حتى یتمكنوا جمیعا من الجلوس في النھایة؛ وعاشوا في سعادة من

بعدھا.
دائما ما نلتقي بنسخ مختلفة من األسطورة نفسھا تقریبًا. وذلك لیس مثیًرا للدھشة، ألن الناس دائما
ما یبّدلون في التفاصیل وھم یروون الحكایات حول النار أمام الخیام، لذلك تنحرف النسخ المحلیة
للقصص قلیال. وفي روایة مختلفة لھذه األسطورة التسمانیة، خلق مویني اإلنسان األول، المسمى
بارلیفار Parlevar، عالیا في السماء. لم یكن بارلیفار یستطیع الجلوس بسبب ذیلھ الذي كان یشبھ
ذیل الكنغر وركبتیھ اللتین ال تنثنیان. وكما في السابق، جاء درومردینر، إلھ النجم المنافس لنجدتھ.
ومنح بارلیفار ركبتین مناسبتین وقطع ذیلھ، وطبب الجرح بالدھن. حینئذ ھبط بارلیفار إلى تسمانیا

سائرا على طول طریق السماء (درب التبانة).
لدى قبائل الیھود في الشرق األوسط إلھ واحد فقط، ویعتبرونھ األعلى بین آلھة القبائل المنافسة.
ولھ أسماء متعددة، ومن غیر المسموح لھم نطق اسم منھا. وقد صنََع الرجل األول من التراب
اه آدم (الذي یعني «الرجل» فقط). وجعل آدم على مثالھ حرفیًا. في الواقع، اتّخذ أغلب آلھة وسمَّ

التاریخ ھیئة الرجال (وأحیانا النساء)، وغالبا ما تكون ذات حجم عمالق، وتمتلك قوًى خارقة.



وضع هللا آدم في حدیقة جمیلة تسمى عدن، تملؤھا األشجار التي تشجع فاكھتھا آدم على األكل منھا
ـ ما عدا استثناء واحًدا. ھذه الشجرة المحرمة كانت «شجرة معرفة هللا والشیطان»؛ وشّدد هللا على

آدم أنھ ال یجب أبدا أن یأكل من فاكھتھا.
وتأكد هللا حینئذ أن آدم یعیش منعزًال تماًما بمفرده، وأراد أن یصنع شیئا لھ. عند ھذه النقطة ـ كما
في قصة درومردینر ومویني ـ ھناك نسختان لألسطورة، ُوجدت االثنتان في ِسفر التكوین بالكتاب
المقدس. وفي النسخة األكثر حیویة، جعل هللا كل الحیوانات مساعدین آلدم، ثم قرر أن ثمة شیئا ما
مفقود: امرأة! وبالتالي أعطى آدم مخدًرا عاما، وشقّھ، وأخرج ضلعًا وخیّط الشق مرة أخرى. ثم
أنشأ امرأة من الضلع، كما لو أنك تنتج زھرة من شق في شجرة. وسماھا حواء وقدمھا آلدم زوجة

لھ.
لسوء الحظ، كان ھناك ثعبان شریر في الحدیقة، اقترب من حواء وأغواھا لتقدم آلدم الثمرة
المحرمة من شجرة معرفة هللا والشیطان. أكل آدم وحواء الثمرة وتحّصال في التّو على معرفة
أنھما كانا عاریین. وتسبب ھذا في إرباكھما، فصنعا ألنفسھما أغطیة من أوراق شجر التین.
وعندما الحظ اإللھ ھذا انتابھ الغضب بسبب أكلھما الثمرة وتحصلھما على المعرفة ـ فاقدین
براءتھما، كما أتصور. وطردھما من الحدیقة، ووصمھما بالذنوب وكذلك ذریتھما جمیعا وأطلقھما
لحیاة تتسم بالمشقة واآلالم. وحتى أیامنا ھذه، فإن قصة عصیان آدم وحواء المرعبة تؤخذ بجدیة
من كثیر من الناس تحت اسم «الخطیئة األصلیة». حتى إن بعض الناس یعتقدون أننا ورثنا جمیعا
«الخطیئة األولى» من آدم (رغم أن كثیرا منھم یصرحون بأن آدم لم یكن لھ وجود حقیقي على

اإلطالق!)، وأننا نشاركھ في معصیتھ.
لدى الشعوب اإلسكندینافیة القدیمة، المشھورین بأنھم مالحو الفایكنج، عدد كبیر من اآللھة شأنھم
شأن الیونانیین والرومان. ویُدعى إلھھم الرئیسي باسم أودین Odin، وأحیانا یسمى ووتان
Wotan أو وودین Woden، ومنھم حصلنا على «یوم األربعاء». (جاء «الثالثاء» من إلھ آخر

للمالحین اسمھ ثور Thor، إلھ الرعد الذي یصنعھ بمطرقتھ الجبّارة).
ذات یوم كان أودین یتمشى على شاطئ البحر مع إخوتھ، الذین كانوا آلھة أیضا، ووصلوا إلى
جذعین من جذوع األشجار. تحّول جذع من ھذین الجذعین إلى الرجل األول، الذي سموه آسك
Ask وتحول الثاني إلى المرأة األولى، وسموھا إمبال Embla. وبعد خلقھم لجَسَدْي الرجل األول

والمرأة األولى، بّث فیھما اآللھة اإلخوة الحیاة، وأتبعوھا بالوعي، ثم الوجھین ونعمة الكالم.
أتعجب، لماذا جذوع األشجار؟ لماذا لم تكن كتًال من الجلید، أو كثبانًا رملیة؟ ألیس ذلك مثیًرا
للعجب ممن اختلق مثل ھذه القصص، ولماذا؟ من المفترض أن المخترعین األصلیین لھذه
األساطیر یدركون أنھا خیالیة في الوقت الذي صنعوھا فیھ. أو ھل تعتقد أن عدًدا كبیًرا مختلفًا من
الناس اكتشفوا أجزاء مختلفة من القصص في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، وأن أناًسا آخرین
فیما بعد أدمجوھا معا، ربما بتغییر بعضھا دون التحقق من أن األجزاء المختلفة كانت باألساس

مجرد أمر مصنوع؟
إنھا قصص ممتعة، وجمیعنا یحب تكرارھا. لكن عندما نستمع إلى قصة مبھجة األلوان، سواء
كانت أسطورة قدیمة أو «خرافة حدیثة» تحوم حول اإلنترنت، فإنھا أیضا تستحق التوقف لنسأل

إن كانت حقیقیة أو إن كان أيُّ جزء منھا حقیقیا.



لذلك فلنطرح على أنفسنا السؤال: من كان اإلنسان األول؟ ونلقي نظرة على اإلجابة الحقیقیة،
العلمیة.



من كان اإلنسان األول في الواقع؟

قد یدھشك ھذا، لم یكن ھناك إنسان أول ـ ذلك ألن كل إنسان یلزمھ أبوان، وأولئك اآلباء ال بد أن
یكونوا من بني اإلنسان أیضا! واألمر نفسھ مع األرانب. لم یوجد قط أرنب أول، وال تمساح أول،
وال یعسوب أول(*****) فكل كائن ـ أیا كان ـ تّمت والدتھ كان ینتمي إلى نفس نوع أبویھ (ربما
مع بعض االستثناءات النادرة، التي سأھملھا ھنا). بالتالي فإن ذلك ال بد أن یعني أن كل كائن

مولود كان ینتمي إلى نفس نوع أجداده، وأجداده األقدم، وأجداده األقدم فاألقدم، وھكذا دوالیك.
وھكذا دوالیك؟ حسٌن، األمر لیس بھذه البساطة. ھذا یحتاج إلى قدر من الشرح. وسوف أبدأ بتجربة
فكریة. والتجربة الفكریة ھي تجربة في خیالك. وما سوف نمضي في تخیلھ لیس أمًرا ممكنًا بشكل
محدد، ألنھ یأخذنا إلى طریق، طریق في زمن ماٍض، طریق طویل قبل أن نُولد، لكّن تخیلَھ یعلمنا

شیئا ما مھما.
لذلك، إلیك تجربتنا الفكریة. كلُّ ما یتعین علیك عملھ أن تتخیل نفسك تتبع ھذه التعلیمات.

ھات صورة لنفسك، ثم خذ صورة ألبیك وضعھا في المقدمة. وھات صورة ألبیھ، أي جدك. ضع
في المقدمة صورة جدك ألبیك، وھكذا لجد أبیك، الجد األكبر. ربما لم یحدث أن التقیت قط بأي من
جدودك السابقین. أنا شخصیا لم ألتِق بأحد منھم، لكنني أعرف أن أحدھم كان مدیر مدرسة في
قریة، وآخر كان طبیبًا في الریف، وأحدھم كان یعمل في غابة في الھند البریطانیة، وواحد كان
محامی�ا، شرًھا للقشدة، ولقي حتفھ وھو یتسلق الصخور في كھولتھ. وبرغم ذلك، لو لم تكن تعرف
أي شبھ كان علیھ والد والد والدك، تستطیع أن تتخیلھ كشكل باھت نوعا ما، ربما صورة
فوتوغرافیة بنیة اللون غائمة في إطار جلدي. واآلن لتفعل الشيء نفسھ مع أبیھ، جدك األكبر. ضع
ترتیبا للصور مراعیا أقدمیتھا، عائدا خاللھا أكثر فأكثر فأكثر إلى األكبر فاألكبر فاألكبر من
الجدود. یمكنك مواصلة ھذا حتى قبل اختراع التصویر الفوتوغرافي.. ھذه تجربة فكریة، على كّل

حال.
كم عدد األسالف الذین نحتاج إلیھم في تجربتنا الفكریة؟ أوووه، فقط 185 ملیونًا أو نحو ذلك

بالتأكید!
ـ فقـط؟

لیس من الیسیر تخیل كومة من 185 ملیون صورة. كم سیكون ارتفاعھا؟ حسٌن، إذا كانت كل
ن برجا ارتفاعھ صورة منھا مطبوعة على بطاقة تصویر عادیة، فإن 185 ملیون صورة ستكّوِ
220 ألف قدم؛ وذلك یزید على ارتفاع 180 ناطحة سحاب في نیویورك لو وضعنا إحداھا فوق
األخرى. على درجة من االرتفاع یتعذر تسلقھا، حتى إذا لم تسقط (وھذا قد یحدث). لذلك دعونا

نقلبھا على جانبھا بأمان، ونرص الصور على امتداد طولھا على رف للكتب.
كم طول رف الكتب؟

ـ نحو أربعین میال.



في الطرف القریب من الرف توجد صورتك. وفي طرفھ األقصى الصورة رقم 185 ملیونًا لجدك
األكبر. على أي شبھ كان ھو؟ ھل ھو رجل مسن بشعر خفیف وشاربین أبیضین؟ أم رجل من
سكان الكھوف في جلد فھد؟ لتنَس أي تفكیر من ذلك النوع. نحن ال نعرف بالتحدید أي شبھ كان
علیھ، لكن الحفریات تعطینا فكرة جیدة رائعة. سواء كنت تعتقد في ھذا أم ال، فإن جدك األكبر رقم
185 ملیونًا كان ـ سمكة. وكذلك كانت جدتك الكبرى رقم 185 ملیونًا، وھو ما یحدث تماًما وإال

لم یكن بمقدورھما أن یتناسال معا، ولم تكن أنت قد جئت إلى ھنا.
ھیا بنا اآلن نتمشى بمحاذاة رّف الكتب البالغ طولھ 40 میال. ولنلتقط منھ الصور واحدة بعد
األخرى لننظر إلیھا. كل صورة تبین كائنا ینتمي إلى نفس نوع الصورتین إلى جانبیھا، قبلھا
وبعدھا. وكل واحدة تبدو شبیھة فقط بجاراتھا في الترتیب ـ أو على األقل یكون الشبھ مماثال لرجل
یشبھ والده وابنھ. ومع ذلك إذا واصلت السیر بانتظام من طرف رف الكتب إلى اآلخر، فسترى
إنسانًا في أحد الطرفین وسمكة عند الطرف اآلخر، وأعداًدا ھائلة من الجدود الكبار... الكبار
المثیرین لالھتمام في ما بینھم، كما سنرى في التّو، ویشتملون على بعض الحیوانات التي تشبھ
النسانیس، وأخرى تشبھ القردة، وأخرى تشبھ الزبّاب(******)، وھكذا. كل واحدة منھا شبیھة
بجیرانھا على الخط، ورغم ذلك إذا التقْطت أي صورتین بعیدتین إحداھما عن األخرى في ھذا
الصف ستكونان مختلفتین للغایة، وإذا تابعت صّف الصور بدًءا من بني اإلنسان إلى الوراء بما

یكفي، فستصل إلى سمكة. كیف یمكن لھذا أن یحدث؟
في واقع األمر، كل ھذا لیس عصی�ا على الفھم. فلقد اعتدنا تماًما على التغییرات المتدرجة، خطوة
صغیرة فخطوة صغیرة، واحدة بعد األخرى، حتى یحدث تغییر كبیر. فأنت كنت في وقت من
األوقات طفال صغیًرا. واآلن لست كذلك. وعندما یتقدم بك العمر بقدر كبیر سیتغیر شكلك نوًعا ما
مرة أخرى، رغم أنك عندما تستیقظ من النوم كل یوم من حیاتك، تكون أنت الشخص نفسھ الذي
ذھب إلى فراشھ في اللیلة السابقة. فالطفل یتغیر إلى صبّي، ثم إلى فتى مراھق، ثم إلى بالغ متوسط
العمر، ثم إلى شخص كبیر السن. وھذا التغییر یحدث تدریجاً على نحو بالغ حتى إنھ ال یوجد یوم
محدد تستطیع عنده أن تقول: «ھذا الشخص توقف فجأة عن أن یكون طفال وأصبح صبی�ا». وفیما
بعد لن یأتي یوم تستطیع فیھ أن تقول: «باألمس كان ھذا الشخص متوسط العمر، والیوم ھو رجل

مسن».
یساعدنا ذلك على فھم تجربتنا الفكریة، التي تعود بنا عبر 185 ملیون سنة من أجیال اآلباء
واألجد�اد وآباء األجد�اد الكبار إلى أن نأتي وجًھا لوجھ مع سمكة. وإذا تحولنا لنتقدم فترات لألمام
مع الزمن، لكان ما حدث عندما كان لدى سمكة من أسالفك طفلة سمكة، أن أصبح لھا طفلة سمكة،
والتي أصبح لدیھا طفلة... إلخ، والتي بعد أجیال استمرت 185 ملیون سنة (تتخلى فیھا تدریجی�ا

عن الخصائص السمكیة) تحولت إلى شخصك أنت.
ً إلى حد كبیر ـ تدریجیا بصورة بالغة حتى إنك ال یمكن أن تلحظ وھكذا كان األمر كلھ تدریجا
تغییرا یذكر كلما تقھقرت إلى الخلف، لمدة ألف عام، أو حتى عشرة آالف عام، والتي سوف تعیدك
إلى جدك األكبر رقم 400 تقریبا أو حتى قد تالحظ قدرا ما من التغییرات الطفیفة على طول

المسار، ألنھ ال یوجد شخص یشبھ أباه تماما. لكنك لن تالحظ أي فروق ممیزة بشكل عام.



إن العودة لزمن یبلغ عشرة آالف سنة عن اإلنسان المعاصر لیست فترة كافیة لتبیان فرق ممیز.
فصورة الوجھ لسلفك قبل 10,000 سنة لن تختلف في شيء عن شخص معاصر، إذا نحینا جانبا
االختالفات الظاھریة في نمط الملبس والشعر والسوالف. ولن یكون أكثر اختالفا عنّا إال بقدر

اختالف أناس عصریین عن أناس عصریین آخرین.
ماذا عن مائة ألف سنة، أین لنا أن نجد جدك األكبر رقم 4,000؟ حسٌن، واآلن ربما یكون ثمة
اختالف یمكن مالحظتھ. ولعلھ مجرد زیادة بسیطة في سْمك الجمجمة، خاصة أسفل الحاجبین. لكنھ
ال یزال مجرد اختالف طفیف، واآلن ھیا ننطلق قلیال إلى الوراء في الزمن. فإذا مررت بالملیون
سنة األولى على طول رف الكتب، ستجد أن صورة جدك األكبر رقم 50,000 قد اختلفت بما
.Homo erectus یكفي لتؤول إلى نوع مختلف، ذلك النوع الذي نطلق علیھ اإلنسان المنتصب
ى اإلنسان العاقل الـ Homo sapiens. وھذان النوعان قد وفي ھذه األیام، كما تعلم، نحن نسمَّ
ال یرغبان في التناسل معا، أو، لوصح ذلك، فلربما ال یكون لولیدھما قدرة للحصول على أطفال
من صلبھ ـ تماما مثل البغل، الذي ینجبھ أبٌّ حمار وأمٌّ فرس، ال یكون قادًرا في أغلب األحیان

على إنجاب ذریة. (سنرى السبب في الفصل التالي).
مرة أخرى، رغم ھذا، كل شيء یتم بالتدریج. وأنت من الـ Homo sapiens بینما جدك األكبر
رقم 50,000 كان Homo erectus. لكن لم یحدث أبدا في أي وقت أن أنجب الثاني مولودا

من النوع األول بشكل مفاجئ.
لذلك، یصبح السؤال عمن ھو اإلنسان األول، ومتى كان یعیش، بال إجابة دقیقة. إنھ نوع من
التشوش، مثل اإلجابة عن السؤال: متى توقفَت عن كونك طفال ولیدا لتصبح صبی�ا؟ وعند نقطة
معینة، ربما أقل من ملیون سنة لكن أكثر من مائة ألف سنة، كان أسالفنا مختلفین عما نحن علیھ

بما یكفي لئّال یتمّكن الفرد المعاصر من التناسل مع أحدھم إذا ما التقیا.
وسواء كان ینبغي علینا أن نسمي الـ Homo erectus فردا أم إنسانا فھذا أمر مختلف. وذلك
سؤال عن كیفیة اختیارك الستعمال الكلمات ـ والذي یسمى سؤاال عن المعنى. فبعض الناس قد
یفضلون تسمیة حیوان الزبرا بالحمار (الحصان) المخطط، لكن البعض اآلخر قد یرغب في
االحتفاظ باالسم «حصان» للنوع الذي نستخدمھ في الركوب. وذلك سؤال آخر متعلق بالمعنى.
.Homo sapiens ل الحفاظ على الكلمات «شخص» و«رجل» و«امرأة» للـ وأنت قد تفّضِ
وھذا أمر متروك لك. فال أحد، مع ذلك، یرید أن یطلق على جدك األكبر شبیھ السمكة رقم 185
ملیونًا لقب رجل. ربما یكون ذلك مجرد نوع من السخف، حتى رغم وجود سلسلة متصلة تربط
بینك وبینھ، وكل وصلة في ھذه السلسلة ھي بالضرورة عضو مماثل تماما للنوع المجاور نفسھ في

السلسلة.



التحول إلى الحجر

واآلن، كیف لنا أن نعرف الشبھ الذي علیھ أسالفنا البعیدون، وكیف نعرف متى عاشوا؟ غالبا من
الحفریات.

الحفریات مصنوعة من األحجار. أحجار اتّخذت شكل الحیوانات والنباتات المیتة. ولقد ماتت
األغلبیة العظمى من الحیوانات دون أي أمل في أنھا ستتحول إلى حفریات. وإذا كنت ترید أن
تكون حفریة، فالمسألة ھنا، أن یتم دفنك في النوع المناسب من الطین أو الطمي، ذلك النوع الذي

یتصلب في النھایة لیشكل «صخرا رسوبیا».
ماذا یعني ذلك؟ تتكون الصخور من ثالثة أنواع: ناریة، رسوبیة ومتحولة. وسوف أتجاھل
الصخور المتحّولة، ألنھا كانت أصال واحدة من النوعین اآلخرین: الناریة أوالرسوبیة، وتغیرت
بالضغط أو الحرارة. والصخور الناریة (مشتقة من األصل الالتیني لكلمة النار ignis) كانت ذات
مرة مواد منصھرة، مثل الحمم الساخنة التي تنطلق من البراكین الثائرة اآلن، وتبدأ في التصلب
لتتحول إلى صخور صلبة عندما تبرد. والصخور الصلبة من كل األنواع تأخذ في التآكل (التعریة)
عن طریق الریاح والماء، لتصنع صخوًرا أصغر حجما، حصى، رماًال وغباًرا. وتصبح الرمال
والغبار معلقة في الماء ومن ثم یمكنھا حینئذ أن تستقر في طبقات رسوبیة أو طمییّة في قاع بحر،
أو بحیرة أو نھر. وعلى مدى زمن بالغ الطول، یمكن لھذه الرواسب أن تتصلب لتصنع طبقات من
الصخور الرسوبیة. وعلى الرغم من أن جمیع الطبقات تبدأ مستویة وأفقیة، فإننا غالبا ما نجدھا
وقد تعرضت اللتواءات، وانقالبات أو انحدارات في الوقت الذي نراه فیھا، بعد مالیین السنین

(سنعرف كیف یحدث ھذا في الفصل العاشر المتعلق بالزالزل).
اآلن، لنفترض أن حیوانًا میتًا تصادف أن انجرف إلى الطمي ربما في مصب أحد األنھار. وإذا
تصلب الطمي فیما بعد لیصبح صخًرا رسوبیًا، فقد یتحلل جسد الحیوان تاركا في الصخر المتصلب
عالمة مجّوفة دالة على شكلھ الذي نجده في النھایة. وذلك من أحد أنواع الحفریات ـ نوع الصورة
الـ «سالبة» للحیوان. أو قد تعمل العالمة المجوفة عمل قالب تستقر فیھ مواد رسوبیة جدیدة
نة نسخة مطابقة «موجبة» للشكل الخارجي لجسم الحیوان. وذلك نوع ثاٍن من تتصلب فیما بعد مكّوِ
الحفریات. وثمة نوع ثالث من الحفریات حیث تحل ذرات وجزیئات معدنیة من الماء بدال من
ذرات وجزیئات جسم الحیوان، التي تتبلر فیما بعد لتشكل صخرة. وھذا أفضل أنواع الحفریات،
من حسن الحظ، بسبب أن التفاصیل الدقیقة لما بداخل الحیوان یُعاد إنتاجھا على الدوام، مباشرة من

خالل الجزء األوسط للحفریة.
وباإلمكان أیضا تحدید تواریخ الحفریات. ونستطیع أن نعرف أعمارھا، غالبا بقیاس النظائر
المشعة في الصخور. وسوف نعرف ما ھي النظائر والذرات في الفصل الرابع. وباختصار:
النظائر المشعة ھي نوع من الذرات التي تتحلل إلى ذرات نوع آخر؛ مثال النوع المسمى
الیورانیوم ـ 238 یتحول إلى نوع یسمى الرصاصـ 206. ونظرا ألننا نعرف الزمن الذي
تستغرقھ ھذه العملیة، یمكننا أن نعتبر نظیر العنصر ساعة مشعة (لھ نشاط إشعاعي). والساعات
المشعة أقرب شبھا بالساعات المائیة وساعات الشمع التي كانت تستخدم قبل اختراع ساعات



البندول. فالساعة المائیة كانت خزانا مائیا بھ ثقب في قاعھ یتساقط منھ الماء بمعدل قابل للقیاس.
وإذا تّم ملء الخزان وقت الفجر، یمكن معرفة الزمن الذي انقضى من الیوم بقیاس مستوى المیاه
الحالي. واألمر نفسھ في ساعات الشمع. فالشمع یحترق بمعدل ثابت، لذلك نستطیع معرفة زمن
االحتراق بقیاس كمیة الشمع المتبقیة. وفي حالة ساعة الیورانیوم ـ 238، نعلم أنھا تقضي 4,5
بلیون سنة لیتحلل نصف الیورانیوم ـ 238 إلى الرصاص ـ 206. وھذا یسمى «فترة نصف
العمر» للیورانیوم ـ 238. لذلك بقیاس كمیة الرصاص ـ 206 الموجود بصخرة مقارنة بكمیة
الیورانیوم ـ 238، یمكن حساب الزمن المنقضي منذ انعدام الیورانیوم ـ 238 ووجود الرصاص ـ

206 فقط: بكلمات أخرى، ما الزمن المنقضي منذ كانت الساعة في «الوضع الصفري».
ومتى تكون الساعة في الوضع الصفري؟ حسٌن، ال یحدث ذلك إال في الصخور الناریة، التي تكون
ساعاتھا جمیعا صفریة في اللحظة التي یتجمد فیھا الصخر المصھور لیصیر مادة صلبة. وال
یحدث ھذا للصخور الرسوبیة، التي ال تمتلك «لحظة الصفر»، وھو أمر مؤسف ألن الحفریات
توجد فقط في الصخور الرسوبیة. لذلك یلزمنا أن نفتش عن الصخور الناریة بالقرب من الطبقات
الرسوبیة ونستخدمھا باعتبارھا ساعات لنا. على سبیل المثال، إذا ُوجدت حفریة في طبقة رسوبیة
بھا صخرة ناریة عمرھا 120 ملیون سنة فوقھا، وصخرة ناریة عمرھا 130 ملیون سنة أسفلھا،
سنعرف أن الحفریة یرجع عمرھا إلى ما بین 120 إلى 130 ملیون سنة تقریبا. وتلك ھي
الطریقة التي استخدمت في التوصل لجمیع التواریخ التي أذكرھا في ھذا الفصل. وجمیعھا تواریخ

تقریبیة، وال تؤخذ كتواریخ بالغة الدقة.
لیس الیورانیوم ـ 238 ھو النظیر المشع الوحید الذي نستخدمھ كساعة. فھناك الكثیر من العناصر
األخرى، التي تمتلك فترات نصف عمریّة بانتشار مدھش واسع النطاق. على سبیل المثال،
للكربون ـ 14 فترة نصف العمر التي تبلغ 5,730 سنة فقط، والتي تجعلھ مفیدا لعلماء اآلثار
الباحثین في تاریخ اإلنسان. وثمة حقیقة جیدة ھي أن الكثیر من الساعات اإلشعاعیة المختلفة لھا
تدّرجات زمنیة متقاطعة، لذلك یمكننا استخدامھا في فحص إحداھا لألخرى. وھي عادةً ما تتوافق.

تعمل ساعة الكربون ـ 14 على نحو یختلف عن الساعات األخرى. فھي ال تشتمل على صخور
ناریة بل تستخدم بقایا األجسام الحیة نفسھا، مثل األخشاب القدیمة. كما أنھا واحدة من أسرع
الساعات اإلشعاعیة لدینا. لكن ما تزال فترة الـ 5.730 عاًما فترة طویلة مقارنة بعمر اإلنسان،
لذلك قد تُبادر بالسؤال عن كیفیة علمنا بفترة نصف العمر للكربون ـ 14. لو نحینا جانبا كیف
توصلنا إلى أن الـ 4,5 بلیون سنة ھي فترة نصف العمر للیورانیوم ـ 238! اإلجابة سھلة. ال
یلزمنا أن ننتظر حتى تتحلل نصف الذرات. نستطیع حساب معدل تحلل نسبة ضئیلة فقط من

الذرات، ومن ثم تقدیر فترة نصف العمر (ربع الفترة، جزء من مائة جزء من الفترة، ...إلخ).



رحلة في زمن مضى

ھیا نُجري تجربة فكریة أخرى. لنأخذ عددا من الزمالء وندخل في آلة الزمن. ولنبدأ في إطالق
اآللة رجوعا في الزمن لعشرة آالف عام. افتح الباب لتلقي نظرة على الناس الذین تقابلھم. لو حدث
وھبطت في أرض ھي ما تُسمى اآلن العراق، سیكونون في مرحلة اختراع الزراعة. وفي معظم
المواقع األخرى سیكونون من ممارسي «الصید والجمع»، یتنقلون من مكان إلى آخر، یصطادون
الحیوانات البریة ویجمعون الثمار البریة الصغیرة، بذور الفاكھة والجذور. ولن تكون قادًرا على
فھم ما یقولونھ وستكون مالبسھم (لو كانت موجودة أصال) مالبس مختلفة للغایة. ومع ذلك، إذا ما
ألبستھم من األزیاء الحدیثة ومنحتھم قصات شعر معاصرة، فلن یختلف شكلھم عن البشر الحالیین
(أو لن یزید على االختالف بین أي أناس معاصرین وأناس آخرین في ھذه األیام). وسیكونون

قادرین تماما على التناسل مع أي شخص حدیث ممن یستقلون آلة الزمن معك.
اآلن، خذ متطوًعا من بینھم (ربما كان جدك األكبر رقم 400، ألن ھذا تقریب�ا ھو الوقت الذي كان
موجودا فیھ) وانطلق مرة أخرى مع آلة الزمن، عائدا لعشرة آالف سنة أخرى: أي بمقدار عشرین
ألف سنة مضت، حیث تلوح أمامك فرصة لقاء جدك األكبر رقم 800. في ھذه المرة سیكون
الناس الذین تراھم من نوعیة العاملین بالصید والجمع، ولھم األجسام نفسھا التي لدى الناس
الحالیین، لكن مرة أخرى، ستكون لدیھم قدرة كاملة على التناسل المشترك مع المعاصرین وإنتاج
ذریة قادرة على اإلنجاب. خذ واحًدا منھم معك في آلة الزمن، وانطلق لعشرة آالف سنة أخرى في
الماضي. استمر في ھذه العملیة، لتقطع في كل رحلة عودة عشرة آالف سنة، وفي كل محطة خذ

راكبًا جدیًدا وخذه (أو خذھا) موغًال في الماضي.
المسألة أنھ في نھایة المطاف، بعد عدد كبیر من رحالت العشرة آالف سنة، ربما بعد أن تقطع نحو
ملیون سنة في الزمن الماضي، ستبدأ في مالحظة أن الناس الذین ستالقیھم بعد خروجك من آلة
الزمن مختلفون عنّا على نحو واضح ومحدد، وال یستطیعون التناسل مع من یستقلون معك آلة
الزمن منذ بدایة الرحلة. لكنھم سیكونون قادرین على التناسل مع آخر قائمة للمسافرین المضافین،

الذین ھم من تاریخ قدیم مماثل لھم.
وأنا فقط أطرح المسألة نفسھا كما فعلُت من قبل ـ عن التغیر التدریجي وكونھ ضئیال لحد بعید،
مثل عقرب الساعات المتحرك في الساعة ـ لكن باستخدام تجربة فكریة أخرى. وھذا یعادل الحدیث
بأسلوبین مختلفین، ألن ذلك أمر شدید األھمیة ویلزم فھمھ فھما عمیقا ـ للصعوبة البالغة لدى بعض

الناس في تقدیر أھمیتھ.
دعونا نستأنف رحلتنا إلى الماضي، ونتطلع إلى بعض المحطات في طریق العودة لتلك المحطات
الخاصة باألسماك. لنفترض أننا وصلنا في التّو مع آلة الزمن إلى محطة معنّونة «قبل ستة مالیین
سنة». ماذا سنجد ھناك؟ طالما أننا حددنا موضعنا في إفریقیا، فسوف نعثر على الجدود الكبار رقم
250,000 (بحساب تقریبي لألجیال). سیكونون من النسانیس، ولربما كانوا أشبھ بالشمبانزي
بدرجة ما. لكنھم لن یكونوا من حیوان الشمبانزي. وبدال من ذلك، سیكونون ھم األسالف
المشتركین بیننا وبین الشمبانزي. وسیكون اختالفھم عنّا اختالفا بالغا، وھو األمر الذي یحول دون



تناسلھم معنا. كما أنھم یختلفون بشدة عن الشمبانزي إلى حد یعوق التناسل فیما بینھما. غیر أنھ
یمكنھم التناسل مع المسافرین الذین یستقلون متن اآللة من المحطة (خمسة مالیین وتسعمائة
وتسعین ألف سنة). وكذلك من المحتمل أن یتناسلوا مع أولئك القادمین من المحطة (خمسة مالیین
وتسعمائة ألف سنة). لكن ربما ال یتمكنون من التناسل مع ھؤالء الذین انضموا للرحلة من المحطة

أربعة مالیین سنة خلت.
دعونا اآلن نواصل قفزاتنا الزمنیة البالغة عشرة آالف سنة لكل واحدة، في طریق العودة إلى
المحطة خمسة وعشرین ملیون سنة. ھناك سنجد أجدادك األكبر (وأجدادي األكبر أنا أیضا) رقم
ملیون ونصف الملیون ـ تقریبا. لن یكونوا من النسانیس، ألنھ ستكون لھم ذیول. ونستطیع أن نطلق
علیھم اسم القرود لو التقیناھم ھذه األیام، على الرغم من أنھم لیسوا أقرب بأي حال من القرود
الحدیثة مقارنة بقربھم منّا. ورغم اختالفھم الشدید عنّا، وعدم قدرتھم على التناسل معنا أو مع
القرود الحدیثة، فسوف یتزاوجون مبتھجین مع كل المسافرین المتماثلین معھم تقریبا، والذین
التحقوا بالرحلة في المحطة أربعة وعشرین ملیونا وتسعمائة وتسعین ألف سنة. وعلى طول

الطریق تغیر تدریجي.
مع استمرار رحلتنا، إلى الخلف دوما، لعشرة آالف سنة في كل مرة، ال نجد تغییرا ملحوظا في كل
توقف. دعونا نتوقف لنرى من یلقي علینا التحیة في المحطة ثالثة وستین ملیون سنة ولّت. ھنا
نستطیع أن نتصافح باألیدي (أم بالمخالب؟) مع أجدادنا رقم سبعة مالیین. إنھم یشبھون اللیمور
lenurs (*******) لحد ما، أو الـ bushbabies جالجو(********)، وھم في واقع األمر
أسالف جمیع أنواع اللیمور والـ bushbabies الحدیثة، فضال عن كل القرود والنسانیس

المعاصرة، بما فیھا نحن بني اإلنسان.
وتتماثل صلتھا الوثیقة بالبشر الحالیین مع صلتھا بالقرود الحدیثة، بینما تنعدم صلتھا باللیمور
الحدیث أو الـ bushbabies وھي ال تستطیع التوالد مع أي حیوانات حدیثة. لكن یمكنھا التوالد
مع المسافرین الذین التقطناھم من المحطة اثنین وستین ملیون وتسعمائة وتسعین ألف سنة. دعونا

نرحب بھم على متن آلة الزمن، لنسرع إلى الوراء.
في المحطة مائة ملیون وخمسة مالیین سنة سنلتقي بالجد األكبر رقم 45 ملیونا. وھو أیضا السلف
األكبر لجمیع الثدییات الحدیثة فیما عدا الثدییات الكیسیة(********) التي توجد اآلن بكثرة في
أسترالیا وبأعداد قلیلة في أمریكا ـ وmonotremes (البالثیوس منقار البطة وقنفذ النمل،
الموجود اآلن في أسترالیا/نیوغینیا).. وھو ایضا قریب الصلة بالدرجة نفسھا من جمیع الثدییات

الحدیثة، رغم أنھ قد یبدو أكثر شبھا لحد ما ببعضھا بعًضا دون األخرى.
تقدم لنا المحطة ثالثمائة ملیون وعشرة مالیین سنة جدتنا الكبرى رقم 170 ملیونًا. إنھا السلف
األكبر لجمیع الثدییات الحدیثة، جمیع الزواحف الحدیثة، الثعابین، السحالي، السالحف، التماسیح ـ
وجمیع الدیناصورات (بما فیھا الطیور، ألن الطیور نشأت من أنواع معینة من الدیناصورات).
وقرابتھا بعیدة بالقدر نفسھ بكل تلك الحیوانات الحدیثة، رغم أنھا تبدو أقرب شبًھا بالسحالي. ویعني

ذلك أن السحالي لم یحدث بھا تغییر یذكر منذ تاریخ نشأتھا، كما حدث مثال للثدییات.
المسافرون طبقا للتوقیتات الفصلیة مثلنا، ال یكاد یفصلھم الكثیر حتى یصلوا إلى السمكة التي
ذكرتُھا من قبل. وھیا بنا نتوقف مرة أخرى في الطریق: في المحطة ثالثمائة وأربعین ملیون سنة



ماضیة، حیث نلتقي بجدنا األكبر رقم 175 ملیونًا. إنھ یشبھ لحد ما سمندل الماء، وھو السلف
األكبر لجمیع البرمائیات الحدیثة (سمندل الماء والضفادع) فضال عن جمیع الفقاریات األرضیة

األخرى.
وھكذا حتى المحطة أربعمائة وسبعة عشر ملیون سنة وجدك األكبر رقم 185 ملیونًا، السمكة التي
التقیناھا من قبل. ومن ھناك یمكننا أن نواصل التوغل في الماضي، لنالقي المزید والمزید من
األجداد األكبر األبعدین، بمن فیھم أنواع متباینة من أسماك ذات فكوك، ثم أسماك بال فكوك، ثم ...
حسٌن، ثم تبدأ ذاكرتنا تغیم في نوع ضبابي من عدم الیقین، ألن ھذه األزمنة القدیمة للغایة ھي التي

بدأنا عندھا نُجبَر على الرحیل من الحفریات.
الـ دي إن إیھ یخبرنا أننا جمیعًا أبناء عمومة

على الرغم من أننا نفتقر إلى الحفریات التي تخبرنا بالتحدید عن الھیئة التي كان علیھا أوائل
أسالفنا األقدمین، فال شك لدینا على اإلطالق في أن جمیع الكائنات الحیة أبناء عمومة لنا، وأبناء
عمومة فیما بینھم. كما أننا نعرف ما الحیوانات الحدیثة أبناء العمومة القریبین لبعضھم بعًضا (مثل
اإلنسان والشمبانزي، أو الجرذان والفئران)، ومن ھم أبناء العمومة البعیدین عن بعضھم بعًضا
(مثل اإلنسان وطیور الوقواق، أو الفئران والقاطور(********)).كیف نعرف ھذا؟ بالمقارنة
المنھجیة فیما بینھا. وفي ھذه األیام، تأتي أھم الدالئل وضوحا من مقارنة الـDNA الخاص بكل

واحدة منھا.
الـDNA ھي المعلومات الجینیة التي تحملھا جمیع الكائنات الحیة في كل خلیة من خالیاھا.
وتتوزع الـDNA على امتداد «شرائط» معلوماتیة لولبیة ھائلة العدد، تسمى «الكروموسومات».
ي بھا جھاز كمبیوتر وھذه الكروموسومات تشبھ في الواقع لحد كبیر نوع شرائط البیانات التي نُغذِّ
من الطراز القدیم، ألن المعلومات التي تحملھا ھي معلومات رقمیة (دیجیتال) تتوزع علیھا
بانتظام. وھي تتكّون من خیوط طویلة من «الحروف» الشفریة، وتستطیع قراءتھا وإحصاءھا: كل
حرف منھا ھو إما كذا أو لیس كذا ـ وال توجد مقاییس بین بین. وذلك ھو ما یجعلھا من النوع

الرقمي، وھو السبب في أننا نقول إن الـDNA «تتوزع».
وجمیع الجینات، في كل حیوان، نبات أوبكتیریا، شوھدت على اإلطالق، ھي رسائل مشفرة عن
كیفیة بناء الكائن، مكتوبة بأبجدیة قیاسیة. وھذه األبجدیة تحتوي على أربعة حروف فقط یتم
DNAاالختیار فیما بینھا (في مقابل الـ 26 حرفا المكّونة لألبجدیة اإلنجلیزیة). ونكتب حروف الـ
على الصورة: A,T,C,G. وتوجد الجینات ذاتھا في كائنات مختلفة عدیدة، مع اختالفات ضئیلة
كاشفة. على سبیل المثال، ھناك جین یسمى FoxP2، تشترك فیھ كل الحیوانات باإلضافة للكثیر

من الكائنات األخرى. وھذا الجین یمثلھ خیط یتكون من أكثر من 2,000 حرف.
تستطیع أن تقول إن ذات الجین FoxP2 موجود في كل الثدییات ألن األغلبیة العظمى من
الحروف الشفریة ھي نفسھا. وفي حین أن حروف الشمبانزي تبدو مماثلة تماما لحروفنا، فإن
،FoxP2 للفئران عدًدا أقل من الحروف المتشابھة معنا. فمن بین ما مجموعھ 2,076 حرفا في
فإن لدى الشمبانزي تسعة حروف فقط تختلف عن حروفنا، في حین أن لدى الفأر 139 حرفا
مختلفة عنّا. ویسري ھذا النموذج على الجینات األخرى أیضا. ویوضح ذلك سبب التشابھ الكبیر

بیننا وبین الشمبانزي، وقلة التشابھ بیننا وبین الفئران.



الشمبانزي ھم أبناء عمومتنا األقرب، بینما الفئران أبناء عمومة أبعد. و«أبناء العمومة األبعد»
تعني أن األسالف األكثر حداثة الذین نشاركھم القرابة كانوا یعیشون منذ زمن بعید. والقرود أقرب
لنا من الفئران لكنھم أبعد من الشمبانزي. البابونات وقرود المكاك الھندي تنتمي إلى القرود، وھم
أبناء عمومة قریبون من بعضھم بعًضا، وغالبا ما یمتلكون جینات FoxP2 متماثلة. وتتساوى
DNAالمسافة بینھما وبین الشمبانزي تماما مع المسافة بیننا وبینھم؛ ویتساوى غالبا عدد حروف الـ
في FoxP2 التي تفصل بین البابونات والشمبانزي (24 حرفًا) مع عدد الحروف التي تفصل بین

البابونات واإلنسان (23 حرفًا). كل شيء تمام.
فقط الستكمال ھذه الفكرة البسیطة، فالضفادع ھي األكثر بعًدا بكثیر كأبناء عمومة إزاء جمیع
الثدییات. ولدى جمیع الثدییات عدد حروف متماثل تقریبا عند حساب فروق الحروف المختلفة بینھا
وبین الضفدعة (نحو 140)، لسبب بسیط وھو أنھا جمیعا متساویة تماما باعتبارھا أبناء عمومة
قریبین: إذ إن جمیع الثدییات تشترك في أسالف أكثر حداثة إحداھا مع األخرى (منذ نحو 180

ملیون سنة) مقارنة بعالقتھا بالضفادع (تقریبا منذ 340 ملیون سنة).
لكن بطبیعة الحال لیس كل البشر ھم نفس البشر اآلخرین، ولیس كل البابونات مثل البابونات
األخرى ولیس كل الفئران ھم نفس الفئران األخرى. ومن الممكن مقارنة جیناتك مع جیناتي، حرفا
بحرف. والنتیجة؟ سوف نكتشف أن لدینا حروفا مشتركة أكثر مما ھو مشترك بین أي واحد منّا
وأي شمبانزي. لكن سوف نجد بعض الحروف المختلفة. ولن تكون كبیرة العدد، وال یوجد سبب
محدد لتمییز الجین FoxP2. لكنك لو أحصیت عدد الحروف التي یتشارك فیھا جمیع الناس في
كل جیناتنا، لكانت أكثر عددا مما ھو مشترك بین أي واحد منّا وبین أي شمبانزي. وأنت تشترك
في حروف مع ابن عمك تزید عن الحروف المشتركة بینك وبیني. وأنت تشترك في حروف أكثر
مع أبیك ومع أمك ومع أختك أو أخیك (لو كان لك أخت أو أخ). في الواقع، تستطیع أن تتوصل
إلى درجة القرابة بین أي شخصین من إحصاء عدد حروف الـDNA المشتركة بینھما. وعملیة
اإلحصاء ھذه تنطوي على إثارة في ذاتھا، وثمة احتماالت لسماع المزید عنھا في المستقبل. على
DNAسبیل المثال، سیكون بمقدور الشرطة تتبع شخص معین حال حصولھم على بصمة الـ

الخاصة بأخیھ.
من المعلوم أن بعض الجینات تتطابق لدى جمیع الثدییات (مع اختالفات ثانویة). وإحصاء عدد
اختالفات الحروف في مثل ھذه الجینات یفید في التعرف على درجة القرابة بین مختلف أنواع
الثدییات. وتفیدنا جینات أخرى في معرفة العالقات األكثر بعدا، على سبیل المثال، بین الفقاریات
والدیدان. وتفید بعض الجینات األخرى مرة ثانیة في معرفة العالقات داخل نوع واحد ـ مثال،
لمعرفة مدى القرابة بینك وبیني. وفي حال اھتمامك بھذا، إذا حدث وكنَت قادما من إنجلترا، فإن
سلفنا المشترك األكثر حداثة ال بد أنھ كان یعیش منذ قرون قلیلة فقط. ولو كنت من أبناء تسمانیا
األصلیین، أو من األمریكیین األصلیین لتعین أن نرجع إلى الوراء عدة عشرات اآلالف من السنین
لنجد سلفا مشتركا بیننا. وإذا كنت !Kung San -من صحراء كالھاري، لوجب علینا أن نعود

أكثر إلى الوراء.
أما الحقیقة التي ال یطالھا الشك فھي أننا نشترك في سلف واحد مع كل األنواع األخرى للحیوانات
والنباتات على ھذا الكوكب. وقد توصلنا لھذا ألنھ بات معلوما أن ثمة بعض الجینات المشتركة
على وجھ التحدید بین جمیع المخلوقات، بما فیھا الحیوانات والنباتات والبكتیریا. وفوق كل ھذا،



فإن الشفرة الجینیة ـ المعجم الذي یتم من خاللھ ترجمة كل الجینات ـ ھي الشفرة نفسھا بین جمیع
الكائنات الحیة التي خرجت إلى الوجود. فنحن جمیعا أبناء عمومة. وشجرة عائلتك ال تشتمل
فحسب على أبناء عمومتك الواضحین مثل الشمبانزي والقرود لكنھا تضم أیضا الفئران،
والجاموس، وسحالي إجوانا وحیوان الولب(********) ، الحلزونات، والطرخشقون، النسور
الذھبیة، الفطر، الحیتان، الومبت والبكتیریا. الجمیع أبناء عمومتنا. أي كل ما ھو باٍق على قید
الحیاة. ألیست تلك فكرة أكثر مدعاة للتعجب من أي أسطورة؟ وما ھو أكثر إثارة للدھشة من أي

شيء آخر أن ندرك على نحو مؤكد أن تلك حقیقة مؤكدة.



الفصل الثالث



لماذا یوجد عدد بالغ الكثرة من الحیوانات المختلفة؟
ثمة عدد كبیر من األساطیر التي تحاول تفسیر السبب في وجود أنواع معینة من الحیوانات بالشكل
الذي ھي علیھ ـ تلك األساطیر التي «تفسر» أشیاء من نوع السبب في الجلد المرقط للفھود،
وامتالك األرانب لذیول بیضاء اللون. لكن ال یبدو أن ھناك أساطیر كثیرة حول المدى شدید التنوع
والتباین لألنواع المختلفة للحیوانات. وال أستطیع أن أجد ما یماثل األسطورة الیھودیة عن برج
بابل، التي تعلّل التنوع الھائل للغات. ففي زمن معین، طبقا لھذه األسطورة، كان جمیع الناس في
أنحاء العالم یتحدثون بلغة واحدة. واستطاعوا بالتالي أن یعملوا معا بتناغم في بناء برج عظیم،
لین أن یصل بھم إلى السماء. والحظ الربُّ ذلك واستحوذت علیھ فكرة شدیدة الغموض حول مؤّمِ
كل شخص قادر على التفاھم مع شخص آخر. ماذا ھم فاعلون بعد ذلك، إذا كان بمقدورھم أن
یتحدثوا مع بعضھم بعًضا ویعملوا معًا؟ لھذا اتّخذ قرارا بأن «یشّوِش علیھم لغتھم» حتى «ال
یتمكن الواحد منھم من فھم كالم اآلخر». وتقول لنا األسطورة إن ھذا ھو السبب في وجود عدد
كبیر من اللغات المختلفة، وكذلك السبب في أنھ عندما یحاول الناس التحدث إلى آخرین من بلد
مختلف أو قبیلة مختلفة بدا حدیثھم كأنھ ثرثرة بال معنى. والعجیب في األمر، أنھ ال توجد صلة بین

.Babel Tower وبرج بابل babble (********) الكلمة اإلنجلیزیة
كان یراودني األمل أن أجد أسطورة مماثلة حول التنوع الھائل في الحیوانات، ألن ثمة تماثًال بین
تطور اللغات والتطور في الحیوانات، كما سوف نرى. لكن ال یبدو أن ھناك أي أسطورة تتناول
بشكل خاص العدد الھائل لألنواع المختلفة للحیوانات. وھذا مثیر للدھشة، ألن ھناك دالئل غیر
مباِشرة على أن الناس في القبائل المختلفة بمقدورھم أن یدركوا تماما حقیقة وجود أنواع متباینة من
الحیوانات. وفي عشرینیات القرن العشرین، قام العالم األلماني الشھیر وقتذاك إرنست مایر ـ
Ernst Mayr بدراسة رائدة على طیور األراضي المرتفعة في غینیا الجدیدة. وأورد قائمة تضم
137 نوًعا، ثم اكتشف، وقد اعتراه الذھول، أن لدى رجال القبائل المحلیین في بابوان أسماء

مستقلة لـ 136 نوًعا منھا.
عودة إلى األساطیر. لدى قبیلة ھوبي Hopi في أمریكا الشمالیة إالھة تُسمى المرأة العنكبوت.
وفي أسطورة الخلق الخاصة بھم اقترنت اإلالھة بإلھ الشمس تاوا Tawa، وأنشدا معا كثنائي
غنائي أول أغنیة سحریة. وھذه األغنیة جلبت األرض، والحیاة إلى الوجود. حینئذ التقطت المرأة
العنكبوت خیوط أفكار تاوا ونسجتھا على ھیئة مادة صلبة؛ لتخلق األسماك، الطیور والحیوانات

األخرى.
ولدى قبائل أخرى بأمریكا الشمالیة؛ رجال قبیلتي بویبلو Pueblo ونافاجو Navajo، أسطورة
عن الحیاة تشبھ قلیال نظریة التطّور: فقد بزغت الحیاة من الكرة األرضیة كما برعم النبات الذي
ینمو كمراحل متتالیة. والحشرات قد صعدت من عالمھا، العالم األول أو العالم األحمر، إلى أعلى
حیث العالم الثاني، العالم األزرق، الذي تعیش فیھ الطیور. حینئذ صار العالم الثاني مزدحما للغایة،
وبناء علیھ، طارت الطیور والحشرات إلى العالم الثالث أو العالم األصفر، حیث سكنى البشر
والثدییات األخرى. وصار العالم األصفر بدّوره مكتظا بما فیھ وبات الطعام شحیحا، ھبوا جمیعا:



الحشرات، الطیور وكل الناس إلى العالم الرابع، عالم األبیض واألسود للنھار واللیل. وھنا كان
اآللھة قد أتمت خلق أناس أكثر مھارة یعرفون كیف یفلحون العالم الرابع وقاموا بتعلیم القادمین

الجدد كیف یؤدون ذلك أیضا.
تكاد أسطورة الخلق عند الیھود أن تكون قریبة من اإلنصاف في صالح التنوع، لكنھا في الواقع ال
تحاول تفسیره. وفي حقیقة األمر، یقدم الكتاب المقدس للیھود أسطورتین مختلفتین لعملیة الخلق،
كما رأینا في الفصل السابق. في األسطورة األولى، خلق إلھ الیھود كل شيء في ستة أیام. في الیوم
الخامس خلق األسماك، والحیتان وكل الكائنات البحریة، وطیور الھواء. وفي الیوم السادس صنع
باقي حیوانات الیابسة، بما فیھا اإلنسان. وتعطي لغة األسطورة بعض االھتمام ألعداد الكائنات
الحیة وتنوعھا ـ على سبیل المثال، «خلق اإللھ الحیتان الضخمة، وكل كائن حي یتحرك أنتجتھ
المیاه بوفرة، تابعا لنوعھ، وكل طیر بأجنحة تابعا لنوعھ، وصنع كل «دابة على األرض»، و«كل
شيء یزحف على األرض تابعا لنوعھ». لكن لماذا كان ھناك مثل ھذا التنوع؟ لم یخبرنا أحد بھذا.
في األسطورة الثانیة تأتینا بعض اإلشارات بأن اإللھ قد تكون لدیھ فكرة عن حاجة اإلنسان األولى
لتنوع الرفاق. وقد ُخِلق آدم، اإلنسان األول، بمفرده وُوضع في حدیقة الواحة الجمیلة. لكن حینئذ
أیقن اإللھ أنھ «من غیر المناسب أن یستمر الرجل وحیدا» ولذلك صاغ كل دابّة للحقل وكل طیر

في الھواء؛ وجلبھم إلى آدم لیرى ماذا سیسمي «كلَّ كائن منھا».



لماذا توجد في حقیقة األمر أنواع متباینةومتعددة من الحیوانات؟

كانت مھمة آدم في تسمیة جمیع الحیوانات مھمة شاقة ـ أكثر مشقة من استطاعة الیھود القدماء
آنذاك أن یقّدروا. وتشیر التقدیرات إلى أن نحو ملیوني نوع حتى اآلن قد اتّخذت أسماء علمیة،

وحتى ھذا العدد لیس سوى جزء صغیر من كم األنواع الالزم تسمیتھا بعد.
وكیف لنا مع ذلك أن نقرر ما إذا كان حیوانان ینتمیان إلى النوع نفسھ أم أنھما ضمن نوعین
آخرین؟ أینما تتكاثر الحیوانات جنسی�ا، نستطیع أن نستنتج شكال من التعریف. إذ تنتمي الحیوانات
إلى أنواع مختلفة إذا كانت ال تتناسل معا. وثمة حاالت غیر محددة النوع مثل الخیول والحمیر،
یمكنھا التناسل سویا وتنتج ذریة (تسمى البغال أو النغال) والتي تكون عقیمة ـ بمعنى أنھا ال تنتج
ذریة من نوعھا. ولذلك نضع الحصان والحمار ضمن نوعین مختلفین. وعلى نحو أكثر وضوحا،
تنتمي الخیول والكالب إلى نوعین مختلفین ألنھا حتى ال تحاول التكاثر معا، وال تستطیع إنتاج
ذریة، حتى لو حاولت ذلك، ولو ذریة عقیمة. أما الكلب اإلسباني وكلب الصید األوربي بودلز
فینتمیان إلى نفس النوع ألنھما یتناسالن فیما بینھما بعفویة، والجراء التي تنتج عنھما تتمیز

بالخصوبة.
یتكون االسم العلمي لكل حیوان أو نبات من كلمتین التینیتین. وتشیر الكلمة األولى إلى «جنس» أو
فئة النوع، والثانیة إلى النوع المفرد في داخل الجنس. فكلمة Homo sapiens (إنسان عاقل)
وكلمة Elephas maximus (فیل ضخم) مثاالن على ذلك. وكل نوع ھو عضو في جنس.
Panthera فیل». واألسد ھو» Elephas إنسان» ھو جنس. كذلك كلمة» Homo فكلمة
Panthera Pardus ،«النمر» tigris Panthera یضم أیضا Panthera والجنس Leo
(الفھد أو النمر األسود)، وPanthera onca «الجاكوار ـ النمر األمریكي». واإلنسان العاقل
Homo sapiens، ھو النوع الوحید الباقي حیًا من جنسنا، لكن الحفریات قد أعطت لھا أسماء
مثل: Homo erectus وHomo habilis. أما الحفریات األخرى شبیھة اإلنسان فھي مختلفة
كثیرا عن اإلنسان ـ Homo إلى حد یكفي لوضعھا في جنس مختلف، مثال،
Australopithecus africanus وكذلك Australopithecus afarensis (ال عالقة
لھما بأسترالیا، بالمناسبة: فإن كلمة Australo تعني فقط «جنوبي» والتي تبین أیضا أن اسم

أسترالیا مشتق منھا).
وكل جنس ینتمي إلى عائلة Family، عادة ما یكتب باألحرف الرومانیة الشائعة، بالحرف الكبیر
في البدایة. وتشكل السنوریات ـ Cats (التي تشمل األسود، الفھود، الفھود الصیّادة، األوشاق
وعدًدا كبیًرا من السنوریات األصغر حجًما) عائلة السنوریات Felidae. وكل عائلة تنتمي إلى
فصیلة Order. إذ نجد أن القطط، الكالب، الدببة، ابن آوى والضباع تنتمي إلى عائالت مختلفة
داخل فصیلة آكالت اللحوم Carnivora. أما القرود، النسانیس (بما فیھا اإلنسان) والھبار
(اللیمور) تنتمي إلى عائالت مختلفة ضمن فصیلة الثدییات Primates. وكل فصیلة تنتمي إلى

.Mammalia وجمیع الثدییات تقع في طائفة .Class طائفة



ھل تستطیع أن ترى شكل شجرة تتطّور في عقلك وأنت تقرأ ھذا الوصف لتتابع عملیة التجمیع؟
إنھا شجرة عائلة: شجرة لھا كثیر من الفروع، كل فرع یضم فروعا صغیرة، وكل فرع صغیر بھ
فروع أصغر. واألطراف الرفیعة للبراعم تمثل األنواع. والتجمعات األخرى ـ طائفة، فصیلة،

عائلة، جنس ـ ھي الفروع والفروع الصغیرة. والشجرة بكاملھا تمثل كل الحیاة على كوكبنا.
لنفكر في سبب أن األشجار بھا ھذا العدد الھائل من البراعم. الفروع تتفرع. عندما یكون لدینا ما
یكفي من فروع وفروع الفروع یصبح العدد اإلجمالي للبراعم مھوال. ذلك ھو ما یحدث في عملیة
التطور. وقد رسم تشارلز داروین بنفسھ شجرة ذات فروع وھي الصورة الوحیدة التي یتضمنھا
كتابھ األكثر شھرة، أصل األنواع On The Origin of Species. وقد وضع رسًما في نسخة
أولیة بإحدى كراساتھ قبل سنوات من ذلك. وفي أعلى الصفحة كتب رسالة موجزة مبھمة لنفسھ:
«أعتقد». ماذا تظن ما كان یقصده؟ ربما شرع یكتب جملة بینما قاطعھ أحد أطفالھ وبالتالي لم
یكملھا أبدا. وربما وجد أنھ من األیسر أن یضع بسرعة ما كان یفكر فیھ في ھذا الرسم بدال من
الكلمات. وربما لن نعرف مطلقا. وتوجد كتابة أخرى بخط یده على الصفحة لكن من المتعذر فك

طالسمھا، حیث ُكتبت ذات یوم ولم یكن یقصد نشرھا أبدا.
ما یلي لیس عرضا دقیقا لكیفیة تفّرع الشجرة الحیوانیة، غیر أنھ یقدم لك فكرة عن المبدأ. لنتخیل
نوًعا من األسالف ینقسم إلى نوعین. إذا انقسم كل نوع منھما إلى نوعین ألصبح عندنا أربعة
أنواع. ولو انقسم كل واحد من األربعة إلى اثنین لصاروا ثمانیة أنواع، وھكذا إلى 16، 32، 64،
128، 256، 512، ... إلخ. وتستطیع أن ترى أنھ، لو واصلت عملیة التقسیم، فلن یمضي وقت
طویل حتى تصل إلى مالیین األنواع. من المحتمل أن یعزز ذلك لدیك إدراكا معینا، لكنك قد
تتعجب من أنھ یتعین على النوع أن ینقسم. تمام، یشبھ ھذا لحد كبیر سبب انقسام لغات البشر، لذلك

دعنا نتوقف لنفكر في ھذا األمر لبعض الوقت.



عن بُعد: كیف تنقسم اللغات واألنواع

على الرغم من أن أسطورة برج بابل، بطبیعة الحال، لیست حقیقیة، فإنھا تطرح جدی�ا التساؤل
المثیر عن سبب وجود ھذا العدد الھائل من اللغات المختلفة.

نظرا ألن بعض األنواع تتشابھ مع بعضھا بعًضا أكثر من غیرھا وتوضع في العائلة نفسھا، لذلك
توجد عائالت للّغات. فاللغات: اإلسبانیة، اإلیطالیة، البرتغالیة، الفرنسیة والكثیر من اللغات
واللھجات األوربیة مثل الرومانیة Galician ،Occitan والكتالونیة تتشابھ مع بعضھا بعًضا
إلى حد كبیر؛ وتسمى معا «اللغات الرومانسیة». ویأتي اسمھا بالتأكید من أصلھا المشترك في
الالتینیة، لغة روما القدیمة ولیس ألي ارتباط بالرومانسیة. لكن دعنا نستخدم تعبیرا للحب كمثال
لنا. اعتمادا على البلد الذي أنت منھ، یمكنك اإلفصاح عن مشاعرك بوسیلة من الوسائل التالیة:
أحبك «Je t’aime و Ti amo, Amote, T aima». وبالالتینیة تكون «Te amo» تماًما

كما في اإلسبانیة الحدیثة.
وللتعبیر عن حبك لشخص ما في كینیا، تنزانیا أو أوغندا، تقول باللغة السواحلیة
«Nakupenda». وباالتجاه للجنوب قلیال، في موزمبیق، زامبیا أو الماالوي التي نشأُت
وتربیُت فیھا، یمكنك أن تقول، بلغة تشنیانجا: «Ndimakukonda». وفي عائلة اللغات المسماة
«Ndiyakuthanda» أو ،«Ndinokuda» بجنوب إفریقیا یمكنك أن تقول Bantu البانتو
أو، بلغة الزولو «Zulu» تقول «Ngiyakuthanda». وھذه العائلة للغات البانتو منفصلة تماما
عن عائلة اللغات الرومانسیة، وكالھما منفصل عن العائلة الجرمانیة التي تضم اللغات الھولندیة،
األلمانیة واإلسكندینافیة. انظر لطریقة استخدامنا لكلمة «عائلة» من اللغات، مماثلة لما نفعلھ تماما
في األنواع (عائلة السنوریات وعائلة الكالب) وأیضا، بطبیعة الحال، لعائلتنا نحن (عائلة جونز،

عائلة روبنسون، عائلة داوكنز).
ومن غیر العسیر اكتشاف كیفیة نشوء العائالت المرتبطة باللغات على مدى القرون. استمع إلى
الطریقة التي تتحدث بھا أنت وأصدقاؤك فیما بینكم، وقارنھا بالطریقة التي یتحدث بھا جدودك.
ستجد أن أحادیثھم تختلف قلیال وتستطیع أن تفھمھا بسھولة، ألنھ ال یفصلك عنھم سوى جیلین فقط.
واآلن لتتخیل أنك تتحدث، لیس إلى جدودك بل إلى أجد�ادك األكبر رقم 25. فإذا كنت إنجلیزیا،
فلربما تكون قد عدت إلى نھایة القرن الرابع عشر ـ في زمن حیاة الشاعر جیفري تشوسر

Geoffrey Chaucer، الذي كتب أوصافا على ھذه الشاكلة:
;He was a lord ful fat and in good poynt

,His eyen stepe, and rollynge in his heed
;That stemed as a forneys of a leed

.His bootes souple, his hors in greet estaat
;Now certeinly he was a fair prelaat



.He was nat pale as a forpyned goost
.A fat swan loved he best of any roost

.(********)His palfrey was as broun as is a berye
حسٌن، إنھا لغة إنجلیزیة بالتأكید، ألیس كذلك؟ لكنني أراھن أنك ستقضي وقتا صعبا في فھمھا إذا
سمعتھا منطوقة. أما لو كانت مختلفة أكثر من ذلك فقد تعتبرھا لغة منفصلة، بقدر اختالف اإلسبانیة

عن اإلیطالیة.
وھكذا، فإن اللغة في أي مكان بعینھ تختلف من قرن إلى قرن. ویمكننا القول إنھا «تنجرف» إلى
شيء ما مختلف، واآلن أضف حقیقة أن الناس الذین یتحدثون اللغة نفسھا في أماكن مختلفة ال
تسنح لھم فرصة سماع بعضھم بعًضا (أو على األقل لم یكن ممكنا لھم ذلك قبل اختراع التلیفون
والرادیو)؛ وحقیقة أن اللغة تحدث لھا إزاحة في اتجاھات مختلفة في أماكن مختلفة. وینطبق ھذا
على الطریقة التي تُنطق بھا. فضال عن الكلمات نفسھا: ولتفكر في طریقة اختالف نطق اللغة
اإلنجلیزیة في أسكتلندا، ویلز، Georde، كورنول، أسترالیا أو أمریكا. ویستطیع األسكتلندیون أن
یمیزوا بسھولة لھجة إیدنبرج عن لھجة جالسجو أو لھجة ھبریدین. وبمرور الزمن، فإن كل� من
طریقة نطق اللغة والكلمات المستخدمة یصبحان ممیزین للمنطقة؛ وعندما تحدث إزاحة لنطق اللغة

في طریقین منفصلین بما یكفي، نطلق علیھما «لھجتین مختلفتین».
وبعد عدة قرون من اإلزاحة، فإن اللھجات اإلقلیمیة المختلفة تصبح في النھایة بالغة االختالف حتى
إن الناس في منطقة معینة سرعان ما ال یفھمون الناس في المناطق األخرى. عند ھذا الحد نطلق
علیھا «لغات منفصلة». وذلك ھو ما حدث عندما تباعد األلمان والھولندیون في اتجاھات مختلفة،
من لغة أسالف منقرضة حالیا. كما أن ھذا ھو ما حدث حینما ابتعدت اللغات الفرنسیة، اإلیطالیة،
اإلسبانیة، والبرتغالیة عن الالتینیة إلى أجزاء متفرقة من أوربا. وتستطیع أن ترسم شجرة عائلة
للغات، مع «أبناء عمومة» كالفرنسیة، البرتغالیة واإلیطالیة على «أفرع» متجاورة وأسالف مثل

الالتینیة في موضع أدنى كثیرا بالشجرة تماما كما فعل داروین مع األنواع.
وكما في اللغات، تتمایز األنواع بمرور الزمن وبتغیر المسافة. وقبل أن ننظر في سبب حدوث
ھذا، نحتاج أن نرى كیفیة فعلھ. وبالنسبة لألنواع، المكافئ للكلمات ھو الـDNA ـ المعلومات
الجینیة التي یحملھا كل كائن حي في داخلھ وتحدد طریقة بنائھ، كما رأینا في الفصل الثاني. وما إن
یتناسل األفراد جنسی�ا، فإنھم یخلطون الـDNA الخاص بكل منھم، وعندما ینتقل أفراد من السكان
المحلیین إلى سكان محلیین آخرین ویقدمون جیناتھم لھم من خالل االقتران مع أفراد من السكان

الذین انضموا إلیھم بالفعل، نطلق على ھذا اسم «تدفق جیني».
لنقل، إن المكافئ إلزاحة اإلیطالیین عن الفرنسیین یأتي من أن الـDNA الخاص بجماعتین
متباعدتین من نوع معین یصبح أقل تشابًھا بالتدریج مع مرور الزمن. إذ یصبح الـDNA الخاص
بھما أقل قدرة على نحو متزاید على العمل بشكل مشترك إلنتاج أبناء. فالحمیر والخیول تستطیع
التناسل معا لكن دي إن إیھ الخیول أخذ یبتعد عن دي إن إیھ الحمیر إلى مدى بعید إلى حد یتعذر
«DNAمعھ فھم أحدھما لآلخر. أو األرجح، استطاعة االندماج المناسب بما یكفي ـ «لھجتا الـ
لالثنین تستطیعان التفاھم معًا بدرجة كافیة لصناعة كائن حي، بغل، لكنھا ال تكفي بما یكفل إنتاج

كائن یستطیع التناسل بنفسھ: فالبغال، كما رأینا من قبل، عقیمة.



ثمة فرق مھم بین األنواع واللغات یتمثل في أن اللغات تستطیع التقاط «كلمات دخیلة» من اللغات
األخرى. اإلنجلیزیة على سبیل المثال وبعد فترة طویلة من تطورھا كلغة مستقلة عن مصادر اللغة
الرومانسیة، الجرمانیة والسلتیة، التقطت كلمة «شامبو» من اللھجات الھندیة في شمال الھند،
و«آیسبرج iceberg بمعنى جبل جلیدي عائم» من النرویجیة، و«بانجالو bungalow بمعنى
الكوخ» من البنغالیة، وanorak بمعنى معطف بقلنسوة» من Inuit. أما أنواع الحیوان، في
المقابل، فال تتبادل الـDNA أبدا مرة أخرى على اإلطالق (أو غالبًا على اإلطالق)، بمجرد أن
تبتعد مسافة تكفي إلیقاف التكاثر معا. وللبكتیریا قصة أخرى: بالتأكید تتبادل الجینات فیما بینھا،
لكن لیس بھذا الكتاب مساحة تكفي للمضي في ھذا. وفیما تبقى من ھذا الفصل، سنأخذ على عاتقنا

التحدث عن الحیوانات.



الُجُزر والعزل: قوة االنفصال

وھكذا، تنزاح بعیدا دي إن إیھ األنواع عندما تنفصل، كما یحدث لكلمات اللغات. ما سبب القدرة
على ھذا؟ ما ھذا الذي یمكنھ بدء االنفصال؟ ربما یكون البحر احتماال واضحا لإلجابة. إذ ال تلتقي
الجماعات على الجزر المنفصلة ببعضھا بعًضا ـ لیس دائما، بأي وسیلة ـ لذلك فإن المجموعة
الجینیة لكل منھا تتاح أمامھا فرصة االبتعاد عن األخرى. وھذا یعطي للجزر أھمیة كبیرة في
بزوغ أنواع جدیدة. لكننا نستطیع التفكیر في جزیرة ما باعتبارھا أكثر من مجرد قطعة أرض
محاطة بالمیاه. فبالنسبة لضفدع تعتبر واحة ما «جزیرة» تستطیع العیش فیھا، محاًطا بصحراء ال
یمكنھا العیش فیھا. وبالنسبة لسمكة، فأي بحیرة ھي جزیرة. فالجزر لھا أھمیتھا، لكل من األنواع
واللغات، ذلك ألن أي جماعة في جزیرة تنعزل عن االتصال بالجماعات األخرى (بما یمنع انتقال
الجینات في حالة األنواع، تماما كامتناع اللغات عن السریان) وبالتالي تصبح حرة في البدء في

التطور وفق اتجاھھا الخاص.
النقطة المھمة التالیة أن الجماعة الموجودة في جزیرة ما لیست بحاجة للعزلة إلى األبد: تستطیع

الجینات أحیانا أن تعبر الحاجز المحیط بھا، سواء كان ماء أو أرًضا غیر مأھولة.
في 4 أكتوبر عام 1995 أُلقیت قطع خشبیة وأشجار مجتثة الجذور على شاطئ بالجزیرة الكاریبیة
ألنجویال Anguilla . وكان على القطع الخشبیة 15 سحلیة خضراء من نوع اإلجوانة، أحیاء بعد
،Guadeloupe رحلة ال بد أنھا كانت محفوفة بالمخاطر من جزیرة أخرى، من المحتمل أنھا
على بعد 160 میال منھا. وكان قد ثار إعصاران ھما لویس وماریلین في الكاریبي قبل شھر من
ذلك، فاقتلعا األشجار من جذورھا لیقذفا بھا في البحر. ویبدو أن أحد اإلعصارین حطم األشجار
التي كانت تتسلقھا السحالي (التي تحب اعتالء قمم األشجار كما رأیتھا في بنما) وألقتھا في البحر.
وبوصولھا في النھایة إلى أنجویلال، زحفت السحالي بوسائلھا غیر المألوفة لالنتقال إلى الشاطئ
ر الـDNA الخاص بھا، في موطن جدید ممیز بالجزیرة. وبدأت حیاة جدیدة، تتغذى وتتناسل وتمّرِ

ونحن نعلم أن ھذا حدث ألن سحالي اإلجوانا رآھا صیادو األسماك المحلیون وھي تصل إلى
أنجویلال. وقبل عدة قرون، رغم عدم وجود أحد بالمكان لیشھد على ذلك، بالتأكید غالبا ثمة شيء
مماثل ھو ما جلب أسالف سحالي جوادیلوب Guadeloupe في المقام األول. وشيء مماثل
لنفس القصة البد أنھ تقریبا ھو المبرر لوجود سحالي اإلجوانا على جزر جاالباجوس

Galapagos، حیث الموضع الذي سنتحول فیھ إلى الخطوة التالیة في قصتنا.
لجزر جاالباجوس أھمیة تاریخیة الحتمال أنھا ھي التي ألھمت شارلز داروین باألفكار األولى عن
التطور عندما كان عضًوا في بعثة على HMS Beagle، قام بزیارتھا عام 1835. وقد كانت
مجموعة من الجزر البركانیة في المحیط الھادي بالقرب من خط االستواء، على مسافة 600 میل
غربي أمریكا الجنوبیة. وكانت جمیعھا جزرا شابة (عمرھا عدة مالیین من السنین فقط)، تكّونت
من البراكین التي ثارت من أعماق البحر. وھذا یعني أن كل أنواع الحیوانات والنباتات على الجزر
ال بد أنھا أتت من موضع آخر ـ یفترض أنھ أراضي أمریكا الجنوبیة ـ والحدیث منھا جاء وفق
معاییر التطور. وبمجرد وصولھا، كان باستطاعة ھذه األنواع اتّخاذ مسارات العبور األقصر من



جزیرة ألخرى، التي تكفي غالبا للوصول إلى جمیع الجزر (ربما مرة أو مرتین في القرن الواحد
drift تقریبا) لكنھا ال تكفي إال في النادر لتكون قادرة على التطور بشكل منفصل ـ «إزاحة بعیدا

apart» كما قلنا من قبل في ھذا الفصل ـ أثناء الفواصل بین مرات العبور النادرة.
ال أحد یعلم توقیت وصول سحالي اإلجوانا ألول مرة إلى جاالباجوس. ربما جاءت فوق طوافات
من الیابسة شأن مثیلتھا التي وصلت إلى أنجویلال عام 1995. وفي ھذه األیام فأقرب جزیرة
،(Chatham عرفھا داروین باالسم اإلنجلیزي) San Cristobal للیابسة ھي سان كریستوبال
لكن قبل مالیین السنین كانت توجد جزر أخرى أیضا، والتي غرقت اآلن تحت البحر. واستطاعت
سحالي اإلجوانا الوصول في البدایة إلى واحدة من تلك الجزر الغارقة حالیا، ومن ثم عبرت إلى

جزر أخرى، بما فیھا تلك التي ال تزال فوق سطح الماء حتى اآلن.
وبوجودھا ھناك، سنحت أمامھا الفرصة للتكاثر في مكان جدید، تماًما كما حدث لتلك التي وصلت
إلى أنجویلال في عام 1995. ولعّل السحالي األولى على جزر جاالباجوس قد تطورت لتصبح
مختلفة عن أبناء عمومتھا على الیابسة، جزئی�ا لمجرد «اإلزاحة» (مثل اللغات) ومن جانب آخر
بسبب أن االنتقاء الطبیعي قد فّضل مھارات حیاتیة جدیدة: فجزیرة بركانیة قاحلة نسبی�ا مكان

یختلف كثیرا عن الیابسة في أمریكا الجنوبیة.
على أن المسافات بین الجزر المختلفة أقل كثیًرا من المسافة بین أي واحدة منھا والیابسة. لذلك
فعملیات عبور البحر من حین آلخر بین الجزر كانت شائعة نسبیا: ربما مرة كل مائة عام ولیس
مرة في األلف عام. وقد تكون سحالي اإلجوانا بدأت في االكتمال في معظم، أو في كل، الجزر في
النھایة. ومن المحتمل أن عملیات القفز على الجزر كانت نادرة بما ال یكفي للسماح ببعض حاالت
ثات» الجینات من خالل عملیات القفز التطور باإلزاحة بعیدا على الجزر المختلفة، فیما بین «ملّوِ
المتتالي على الجزر: ونادرة إلى حد یحول دون تطور مجموعات اإلجوانا المختلفة إلى درجة
كبیرة حتى إنھا ما إن تتالقى في النھایة مرة أخرى فسرعان ما یمكنھا التناسل معا. والنتیجة أنھ
توجد حالیا ثالثة أنواع متمایزة من اإلجوانا األرضیة على جاالباجوس، التي سرعان ما أصبحت
قادرة على إنتاج ھجین منھا. وتوجد كونولوفس بالیدس Conolophus pallidus فقط على
Conolophus وتعیش كونولوفس سبكریستاتس .Santa Fe جزیرة سانتا في
subcristatus على عدة جزر تشمل فبرناندینا، إیزابیال وسانتا كروز (وكل جماعة في جزیرة
من المحتمل أن تكون في طریقھا لتصبح نوعا منفصال). كما أن كونولوفس مارثا
Conolophus marthae منحصرة في أقصى شمال سلسلة من خمسة براكین على جزیرة

إیزابیال الكبیرة.
وبالمناسبة، فقد أثار ذلك نقطة مھمة أخرى. أنت تذكر أننا قلنا إن أي بحیرة أو واحة یمكن
اعتبارھا جزیرة، حتى لو كانت ال تتكون من یابسة محاطة بالماء؟ تمام، األمر نفسھ یسري على
كل بركان من البراكین الخمسة على إیزابیال. فكل بركان من السلسلة محاط بمنطقة من النباتات
الغنیة، التي ھي نوع من الواحات، منفصلة عن البركان التالي بصحراء. ومعظم جزر جاالباجوس
بھا بركان واحد كبیر، لكن إیزابیال بھا خمسة براكین. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر (ربما بسبب
ازدیاد حرارة الكون) قد تصبح إیزابیال خمس جزر یفصلھا البحر. وبوضعھا ھذا، یمكنك أن تفكر
في كل بركان منھا باعتباره جزیرة داخل جزیرة. تلك ھي الكیفیة التي قد یبدو علیھا حیوان مثل



اإلجوانا األرضیة (أو سلحفاة بریة عمالقة)، في حاجة للتغذیة على النباتات الموجودة فقط على
المنحدرات المحیطة بالبراكین.

وأي نوع من العزل الناجم عن حاجز جغرافي یمكن اجتیازه أحیانا، ولیس كثیرا جد�ا، یؤدي إلى
تفرع تطوري. (بالتأكید، ال یلزم أن یكون حاجزا جغرافی�ا. توجد احتماالت أخرى، خاصة في
الحشرات، لكن لغرض التبسیط لن أمضي في ذلك ھنا) وبمجرد أن تنزاح الجماعات المنقسمة
بعیدا عن بعضھا بعًضا بما یكفي حتى تتمكن في النھایة من التناسل معا، ال توجد ثمة ضرورة
للحاجز الجغرافي. إذ یستطیع النوعان خلق وسائلھما التطوریة المنفصلة دون تلویث لـ دي إن إیھ
بعضھما بعًضا مرة أخرى على اإلطالق. وبصورة أساسیة فإن عملیات الفصل من ھذا النوع ھي
المسئولة أصال عن جمیع األنواع الجدیدة التي نشأت على ھذا الكوكب على إطالقھا: حتى، كما
سوف نرى، االنفصال األصلي ألسالف الثعابین، مثال، من أسالف جمیع الفقاریات بما فیھا نحن.

ع كان من المفترض أن یؤدي إلى عند نقطة معینة من تاریخ اإلجوانا على جاالباجوس، حدث تفرُّ
نوع فرید خاص جد�ا. على واحدة من الجزر ـ ال نعرف أي واحدة منھا ـ غیرت جماعة محلیة من
اإلجوانا األرضیة تماما طریقتھا في الحیاة. فبدال من التغذیة على النباتات األرضیة على منحدرات
البراكین، شقت طریقھا إلى الشاطئ لتتغذى على الطحالب البحریة. ومن ثم فّضل االنتقاء الطبیعي
تلك الفئة من اإلجوانا التي أصبحت ماھرة في السباحة، وحتى الیوم تمارس ذریتھا الغوص عادة
لتتغذى على طحالب البحر تحت الماء. ویطلق علیھا اسم اإلجوانا البحریة، وبخالف اإلجوانا

األرضیة، ال توجد في مكان آخر إال في جاالباجوس.
وھي تمتلك عددا من الخصائص الغریبة التي تالئم حیاتھا في البحر وھذا یجعلھا مختلفة حقا عن
اإلجوانا األرضیة في جاالباجوس وأي نوع آخر في العالم. وھي بالتأكید قد تطورت من اإلجوانا
األرضیة، لكنھا لیست بشكل خاص ضمن أبناء عمومة قریبة من اإلجوانا األرضیة الحالیة في
جاالباجوس، وبالتالي فمن المحتمل أنھا تطورت من جنس مبكر، جنس متمیز حالیا، استعمر
الجزر من الیابسة قبل فترة طویلة من كونولوفس Conolophus الحالیة. وثمة أجناس مختلفة
من اإلجوانا البحریة، لكنھا لیست أنواعا مختلفة، على الجزر المختلفة. وذات یوم من المحتمل لھذه
األجناس المختلفة ـ قاطنة الجزر ـ أن نجد أنھا انفصلت بما یكفي لنطلق علیھا نوعا مختلفا من

جنس اإلجوانا البحریة.
وتتشابھ القصة نفسھا مع السالحف العمالقة، مع سحالي الالفا، مع طیور الغاق الغریبة التي ال
تطیر، مع طیور المحاكاة(********)، مع طیور الشرشور، ومع حیوانات ونباتات أخرى كثیرة
في جاالباجوس. واألمر نفسھ من ھذه النوعیة یحدث في أنحاء العالم. إذ إن جاالباجوس ھي مجرد
مثال واضح بشكل خاص. وتصنع الجزر (بما فیھا البحیرات، الواحات والجبال) أنواعا جدیدة.
وقد تكون لنھر من األنھار نفس القدرة. وربما یتعذر على حیوان عبور نھر، وتستطیع جینات
الجماعات على جانبي النھر االنفصال، مثلما تتمكن لغة واحدة من االنشقاق لتشكل لھجتین. ولعل
سالسل الجبال تلعب الدور نفسھ في عملیة الفصل. كما تستطیع عمل ذلك مجرد مسافة مفتوحة.
وربما تكون الفئران في إسبانیا على اتصال بسلسلة من الفئران التي تتوالد فیما بینھا عبر القارة
اآلسیویة حتى الصین. لكن یلزم وقت طویل للجین لینتقل من فأر إلى آخر على مدى تلك المسافة
بالغة الطول ألنھا قد تكون أیضا في جزر منفصلة. كما أن تطور الفأر في إسبانیا والصین فد

یتفرع في اتجاھات مختلفة.



وقد احتاجت األنواع الثالثة لإلجوانا األرضیة في جاالباجوس إلى بعض آالف السنین لالنفصال
أثناء تطورھا. وبعد مرور مئات المالیین من السنین تستطیع ذریات نوع واحد لسلف معین أن
تصل إلى درجة بالغة من االختالف، مثال، كاختالف الصرصور عن التمساح. في الواقع وكحقیقة
مؤكدة نجد بعد فترة زمنیة أن ھناك عدًدا كبیًرا إلى أقصى حد من اآلباء الكبار للصراصیر
(ومقادیر كبیرة من الحیوانات األخرى من بینھا الثعابین والسرطانات) التي كانت أیضا السلف
األكبر للتماسیح (دون ذكر جمیع الفقاریات األخرى). لكن قد یتعین علیك العودة للوراء في طریق
بالغ الطول، قد یكون أكثر من بلیون سنة، قبل وجود سلف أكبر بھذه الدرجة من الكبر والِقدم كھذا
السلف. وذلك زمن سحیق للغایة بالنسبة لنا یتعذر معھ أن نبدأ في التخمین عن ذلك الحاجز
األصلي الذي فصل بینھا في المقام األول. وأی�ا ما كان، فال بد أنھ كان في البحر، نظرا ألنھ في
تلك األیام الغابرة لم تكن ھناك حیوانات تعیش على الیابسة. أكان بمقدور ھذا النوع من السلف
األعلى العیش فحسب على الشعاب المرجانیة، ووجدت جماعتان نفسیھما على زوج من الشعاب

المرجانیة یفصل بینھا ماء عمیق غیر مأھول؟
كما رأینا في الفصل السابق، یتعین علیك أن تعود بالزمن ستة مالیین عام فقط لتجد الجد األعلى
األكثر حداثة الذي یتشارك فیھ جمیع البشر والشمبانزي. وتتیح لنا حداثة ھذا التوقیت أن نخمن
الحاجز الجغرافي المحتمل الذي ربما كان سببا في عملیة الفصل األصلیة. ومن المقترح لھذا وادي
الصدع الكبیر Great Rift Vally في إفریقیا، حیث حدث تطور اإلنسان على الجانب الشرقي
والشمبانزي على الجانب الغربي. فیما بعد، تفرع خط أسالف الشمبانزي chimp إلى نوع
الشمبانزي الشائع وشمبانزي بجمي pygmy أو البابونات: ومن المقترح أن الحاجز في ھذه
الحالة كان نھر الكونغو. وكما رأینا في الفصل السابق، فإن الجد األعلى المشترك لجمیع الثدییات
الحیة كان یوجد منذ 185 ملیون سنة. ومنذ ذلك الحین، تفّرعت ذریاتھ وتفّرعت ثم تفرعت من
جدید، لتتمخض عن جمیع ھذه اآلالف من األنواع للثدییات التي نراھا الیوم، لتضم 231 نوعا من
اللواحم (الكالب، السنوریات، ابن عرس، الدببة.... إلخ). و2000 نوع من الحیوانات القارضة،
و88 نوًعا من الحیتان والدالفین، و196 نوًعا من الحیوانات مشقوقة المخالب (األبقار، الظباء،
الخنازیر، الوعول، واألغنام)، و16 نوًعا في عائلة الحصان (الخیول، الزبرا، التابیر، ووحید
القرن)، و87 أرنبًا بری�ا وغیر بري، و977 نوًعا من الخفافیش، و68 نوًعا من الكنغر، و18
نوًعا من القردة (تشمل اإلنسان)، والكثیر والكثیر من األنواع التي انقرضت على طول المسار

(تشمل عدًدا قلیًال من البشر المنقرضین، المعروفین فقط من الحفریات).



الخلط، االنتقاء والبقاء

أرید استكمال ھذا الفصل بسرد القصة مرة أخرى بلغة مختلفة قلیال. لقد ذكرت باختصار حتى اآلن
gene انسیاب الجین؛ كما یتحدث العلماء عن شيء یسمى مستودع (خّزان أو بركة) الجین
pool، واآلن أرید أن أتكلم أكثر عما یعنیھ ھذا. بطبیعة الحال، ال یمكن واقعی�ا وجود مستودع
للجینات. فكلمة «مستودع ـ بركة ـ pool» تفترض وجود سائل، قد تتحرك فیھ الجینات وتختلط.

لكن الجینات ال توجد إال في خالیا األجسام الحیة. لذلك ماذا یعني الحدیث عن مستودع الجینات؟
في كل جیل، یُنظر إلى التوالد الجنسي على أن الجینات قد اختلطت. فأنت مولود بخلیط من جینات
أبیك وأمك، بما یعني اختالط جینات جدودك األربعة. واألمر نفسھ ینطبق على كل فرد من الناس
وذلك على مدى زمن بالغ الطول حتى وقت التطور: آالف السنین، عشرات اآلالف، مئات اآلالف
من األعوام. وخالل تلك الفترة، تنظر ھذه العملیة من الخلط الجنسي إلى أن الجینات داخل الناس
جمیعھم مختلطة بدقة بالغة، تتحرك وتتمازج في الواقع، بما یجعل األمر معقوال إذا تحدثنا عن

(بركة) دوامیة ھائلة من الجینات: «مستودع جیني».
أنت تتذكر تعریفنا للنوع باعتباره جماعة من الحیوانات أو النباتات تستطیع أن تتكاثر مع بعضھا
بعًضا؟ واآلن تستطیع أن ترى سبب أن ھذا التعریف ذو قیمة. فإذا كان حیوانان عضوْین من نفس
النوع في نفس الجماعة، لكان ذلك یعني أن جیناتھما تختلط وتمتزج في نفس المستودع الجیني. أما
الحیوانان المنتمیان إلى نوعین مختلفین فال یمكن لھما االشتراك في نفس المستودع الجیني ألن
الـDNA الخاص بھما ال یمكن لھ أن یمتزج في تكاثر جنسي، حتى لو كانا یعیشان في نفس
المنطقة ویلتقیان من وقت آلخر. أما لو أن جماعات من نفس النوع كانت منفصلة جغرافی�ا، تتاح
الفرصة أمام مستودعاتھم الجینیة للتفرع ـ طالما كانوا متباعدین، في نھایة المطاف، لو حدث
والتقوا مرة أخرى ألصبح في مقدورھم التناسل معا. وإذا تعذر على مستودعاتھم الجینیة االمتزاج
ھنا یصبحون أنواًعا مختلفة ویمكن لھم المضي ألبعد من ذلك في االنفصال لمالیین السنین، إلى

الحد الذي قد تكون درجة االختالف عن بعضھم بعًضا مماثلة الختالف اإلنسان عن الصراصیر.
یعني التطور تغییرا في المستودع الجیني. والتغییر في المستودع الجیني معناه أن بعض الجینات
صارت أكثر عددا، وبعضھا أقل عددا. والجینات التي اعتادت على الشیوع صارت نادرة، أو
اختفت تماما. بینما الجینات النادرة قد أصبحت شائعة. والنتیجة حدوث تغییر في الشكل، أو الحجم،
أو اللون، أو السلوك لألفراد النمطیین لھذا النوع: یحدث تطور، بسبب تغیر أعداد الجینات في

المستودع الجیني. ذلك ھو معنى التطور.
لماذا یتعین على أعداد الجینات المختلفة أن تتغیر مع تتالي األجیال؟ حسٌن، قد تقول سیكون الوضع
مثیرا للدھشة لو لم تتغیر، على مدى ھذا الزمن الھائل. لنفكر في الطریقة التي تتغیر بھا اللغات

على مدى القرون.
لماذا یتعین أن تتغیرأعداد الجینات المختلفة مع استمرار تغیر األجیال؟ حسٌن، قد تقول إن ذلك أمر
مدھش إذا لم تفعل، بالوضع في االعتبار ھذا الزمن الھائل. لنفكر في الطریقة التي تتغیر بھا اللغة
على مدى قرون. فكلمات مثل thee، وthou ،avast، وعبارات مثل -stap me vitals قد



سقطت بشكل أو بآخر من اإلنجلیزیة. على الجانب اآلخر، فإن التعبیر: (I was like) یعني: أنا
قلت، والذي ھو تعبیر غامض في الوضع الحدیث عما كان منذ 20 عاما، بینما أصبح اآلن عادیًا،

مثلھ في ذلك مثل كلمة cool كتعبیر عن الموافقة.
حتى اآلن في ھذا الفصل، لست بحاجة للمضي أكثر من ھذا في فكرة أن مستودعات الجین في
الجماعات المنفصلة یمكنھا االنعزال، شأنھا شأن اللغات. لكن من الناحیة الفعلیة، في حالة األنواع،
ھناك ما ھو أكثر بكثیر من االنعزال. وھذا الـ «أكثر بكثیر» ھو االنتقاء الطبیعي، العملیة األكثر
أھمیة في اكتشافات شارلز داروین. وحتى من دون االنتقاء الطبیعي، لكان علینا أن نتوقع حدوث
االنعزال للمستودعات الجینیة المنفصلة. لكنھا قد تنعزل بطریقة غیر ھادفة على نحو ما. فاالنتقاء
الطبیعي یدفع التطور إلى اتجاه معین: مثال، اتجاه البقاء على قید الحیاة. فالجینات التي تبقى حیة
في مستودع جیني ھي التي تتمیز بالجودة أثناء الحیاة. وما الذي یجعل جینًا ما جیدا في حیاتھ؟ إنھ
یساعد الجینات األخرى على بناء أجسام تكون جیدة بما یكفي للحیاة والتكاثر، أجسام تحیا بما یكفي

لتمریر الجینات التي ساعدتھم في البقاء أحیاء.
على وجھ التحدید كیف یحدث التغییر من نوع إلى نوع آخر. تبقى الجینات حیة في أجسام الطیور
أو الخفافیش بالمساعدة في بناء األجنحة. تبقى الجینات حیة في أجسام حیوان الخلد بالمساعدة في
بناء بنیتھا القویة، ویدیھا اللتین تشبھان الجاروف. وتبقى الجینات حیة في أجسام األسود بالمساعدة
في بناء سیقان سریعة الجري، ومخالب وأسنان حادة. تبقى الجینات حیة في أجسام الظباء
بالمساعدة في بناء سیقان سریعة الجري، وسمع وبصر حادین. وتبقى الجینات حیة في أجسام
حشرات أوراق النباتات عندما تكسب الحشرات ألوانًا ال تمیزھا عن أوراق الشجر. ومع اختالف
التفاصیل، في جمیع األنواع یكون اسم اللعبة ھو بقاء الجین حیا في مستودع الجینات. في المرة
المقبلة ترى حیوانا ـ أي حیوان ـ أو أي نبات، انظر إلیھ وقل لنفسك إن ما أنظر إلیھ ھو ماكینة

متقنة الصنع لتمریر الجینات التي صنعتھا. إنني أنظر إلى ماكینة جینات باقیة على قید الحیاة.
في المرة التالیة التي تنظر فیھا إلى المرآة، علیك أن تفكر: ذلك ھو أنت أیضا.



الفصل الرابع



مّم تتكّون األشیاء؟
Edward Lear في العصر الفیكتوري، كان من بین الكتب المحبَّبة لألطفال كتاب إدوارد لیر
المعنَون Nonsense. باإلضافة إلى قصائد عن البومة والقطة ـ التي ربما تعرفھا أنت ألنھا ال
تزال شائعة ـ وكذلك الـ Jumblies والـ Pobble الذي لیس لھ أصابع، وأنا أحب الوصفات
الواردة في آخر الكتاب. وتلك الخاصة بـ Crumboblious Cutlets تبدأ على النحو التالي:
«ھات بعض قطع اللحم، وقم بتقطیعھا إلى أصغر شرائح ممكنة، واستمر في تقطیعھا ألصغر من

ذلك، ثماني أو ربما تسع مرات».
ما الذي ستحصل علیھ عندما تواصل تقطیع الشریحة إلى قطع أصغر فأصغر؟

افترض أنك أخذت قطعةً من شيء ما وقّسمتھا إلى نصفین ـ باستخدام شفرة موسي حادة ورفیعة-
ألقصى درجة یمكن أن تصل إلیھا.

م النصف إلى نصفین، وھكذا، مرة بعد أخرى. ومن ثمَّ تقطع ذلك النصف إلى نصفین، ثم تقّسِ
ھل تصل ھذه األجزاء في نھایة األمر إلى حّد من الصغر ال یمكن معھ أن تصل إلى جزء أصغر
منھ؟ ما مدى رقَّة حافة شفرة الموسي؟ إلى أي درجة من الحدَّة یكون علیھا الطرف الحاد إلبرة؟ ما

أصغر جزء تُصنع منھ األشیاء؟
یتضح أن الحضارات القدیمة في الیونان، الصین، والھند جمیعھا قد توصَّلت لنفس الفكرة بأن أي
ن من أربعة «عناصر»: الھواء، الماء، النار والتراب. لكن أحد الیونانیین القدماء، وھو شيء یتكوَّ
سقراط، اقترب لحّدٍ ما من الحقیقة. فكَّر سقراط، في أنك إذا قطَّعت شیئا إلى قطعٍ صغیرة كافیة أم
مرئیة، ستصل في النھایة إلى جزء یبلغ حد�ا من الصغر یتعذر معھ المزید من تقطیعھ. وكلمة
تقطیع بالیونانیة ھي tomos ووضع الحرف a أمام كلمة یونانیة یؤدي إلى نفیھا. لذلك فإن كلمة
ة a-tomic تعني شیئا صغیرا للغایة ال یمكن تصغیره أكثر من ذلك، ومن ھنا جاءت كلمة ذرَّ
atom. فـ ذرة من الذھب ھي أصغر جزء ممكن من الذھب. وإن أمكن تقطیعھا إلى جزء أصغر،

ستفقد خواصھا كذھب. وذرة من الحدید ھي أصغر جزء ممكن من الحدید، وھكذا.
ات، منھا فقط 90 نوعا تقریبا یوجد في نحن نعرف حالیًا أن ھناك نحو 100 نوع مختلف من الذرَّ

الطبیعة. أما األنواع األخرى فقد خلّقھا العلماء في المعمل، لكن بكمیات ضئیلة.
ى العناصر (نفس الكلمة التي سبق على أن المواد النقیَّة التي تتكّون من نوع واحد من الذرات فتسمَّ
استخدامھا في التراب، الھواء، النار والماء، لكن بمعنى مختلف تماما) ـ ومن أمثلة العناصر:
الھیدروجین، األكسیجین، الحدید، الكلور، النحاس، الصودیوم، الذھب، الكربون، الزئبق
والنیتروجین. وبعض العناصر، مثل المولیبدنیوم تتمیز بالندرة على كوكب األرض ـ لعّل ھذا سبب
أنك لم تسمع عنھ من قبل ـ لكنھ شائع الوجود في مواضع أخرى بالكون (إذا اعترتك الدھشة من

كیفیة علمنا بھذا، انتظر حتى الفصل الثامن).
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والمعادن من شاكلة الحدید، الرصاص، النحاس، الزنك، القصدیر والزئبق كلُّھا من العناصر.
وكذلك الغازات مثل األكسیجین، الھیدروجین، النیتروجین والنیون. لكن معظم المواد التي نراھا
من حولنا لیست عناصر بل مرّكبات. والمرّكب ھو ما تحصل علیھ عندما تنضم ذرتان مختلفتان
أو أكثر مع بعضھما بطریقة معینة. ومن المحتمل أنك سمعت أن الماء یقال عنھ H2O. وھذه ھي
الصیغة الكیمیائیة لھ، ومعناھا أنھ مرّكب من ذرة أكسیجین واحدة وذرتین من الھیدروجین. وأي
مجموعة من الذرات تنضم معا لتكوین مركب تسمى «جزيء». وبعض الجزیئات بسیط للغایة:
فجزيء الماء، مثال، بھ فقط ثالث ذرات. وثمة جزیئات أخرى، خاصة تلك الموجودة في األجسام
الحیّة، بھا مئات الذرات، جمیعھا منضمة معا بنسق خاص جد�ا. في واقع األمر؛ فإن الطریقة التي
تنضم بھا لبعضھا بعًضا، فضال عن نوع وعدد الذرات، ھي التي تجعل من جزيء معین مرّكبا

بالتحدید ولیس غیره.
كما یمكنك أن تستخدم كلمة «جزيء» لتصف ما تحصل علیھ عندما تنضم ذرتان أو أكثر من نفس
النوع لبعضھا بعًضا. مثال جزيء األكسیجین، الغاز الذي نستخدمھ في االستنشاق، یتكون من
ذرتي أكسیجین ملتحمتین معا. وأحیانا تنضم ثالث ذرات من األكسیجین معا لتُشّكل نوعا آخر من
الجزیئات ویُسمى ھنا األوزون. وعدد الذرات في الجزيء یصنع في الواقع شیئا مختلفا، حتى لو

كانت الذرات جمیعھا واحدة.
غیر أن األوزون ضار للتنفس، لكننا نستفید بطبقة منھ في الغالف الجوي العلوي للكرة األرضیة،
التي تحمینا من أشعة الشمس األكثر دمارا. ومن أحد أسباب حذر األسترالیین خاصة من حمامات

الشمس وجود ثقب بطبقة األوزون في أقصى الجنوب.



البلُّورات، الذرات في موكب استعراضي

بلُّورة األلماس عبارة عن جزيء ضخم، لیس لھا حجم ثابت، تتكّون من مالیین الذرات من عنصر
الكربون الملتحمة معًا، كلّھا مصطفة بطریقة خاصة جد�ا. وبینھا فراغات منتظمة للغایة داخل
البلّورة، ویمكنك أن تفكر فیھا على أنھا تشبھ الجنود في موكب عسكري، فیما عدا أنھا تصطف في
ثالثة أبعاد، مثل سرب لألسماك. لكن عدد «األسماك» في السرب ـ عدد ذرات الكربون حتى في
أصغر بلّورة ألماس ـ عدد مھول، أكبر من كّلِ األسماك ـ مضافا إلیھا جمیع الناس ـ في العالم.
وتعبیر «ملتحمة معا» أسلوب مضلّل إذا وصفتھا بھ إذا أّدى بك إلى التفكیر في أن الذرات
مجموعات صلبة من الكربون قریبة من بعضھا بال فراغات بینھا. في الواقع؛ تتكون معظم المواد

الصلبة من فراغ خاٍل، وسیقتضي ذلك بعض التفسیر كما سنرى.
تنبني البلُّورات بنفس طریقة «الجنود في استعراض عسكري»، حیث تنتظم الذرات في مواضع
وفق نموذج محدد یعطي للبلّورة بكاملھا الشكل الذي تكون علیھ. في الواقع؛ ذلك ھو ما نقصده
بالبلّورة. یستطیع بعض الجنود «االصطفاف في موكب» بأكثر من طریقة، بما یسفر عن بلّورات
بالغة االختالف. وإذا اصطفت ذرات الكربون بنسق معین، لصنعت بلّورات الماس الصلبة
الشھیرة. لكن إذا تبنت تشكیال آخر لتمخَّضت عن بلّورات الجرافیت، بالغة اللیونة والتي تستخدم

في تزییت المعدات.
نحن نفكر في البلّورات على أنھا أشیاء شفافة جمیلة، حتى إننا نصف األشیاء األخرى مثل الماء
النقي بأنھ «صاٍف كالبلور». لكن البلّورات- في الواقع ـ ھي مصدر تصنیع معظم المواد الصلبة،
ومعظم تلك المواد غیر شفافة. فكتلة الحدید تتكون من قدر ھائل من البلّورات الدقیقة الملتحمة معا،
تتركب كل بلّورة منھا من مالیین من ذرات الحدید، مرصوصة في «موكب» شأن ذرات الكربون
في بلّورة ألماس. كذلك الرصاص، األلومنیوم، الذھب، النحاس، وأیضا الصخور، مثل الجرانیت
أو الحجر الرملي ـ جمیعھا تُشّكل من بلّورات من ذراتھا المختلفة ـ لكنھا غالبا ما تكون أخالطا من

كمیات ألنواع مختلفة من البلّورات الدقیقة الملتحمة معا.
والرمال مواد متبلِّرة أیضا. في واقع األمر، الكثیر من حبات الرمال ھي مجرد قطع صغیرة من
الصخر، استوت في مكانھا بفعل الماء والریاح. وینطبق األمر نفسھ على الطین، بإضافة الماء أو
ن صخورا جدیدة تسمى سوائل أخرى. وفي الغالب، تلتحم حبیبات الرمل وحبیبات الطین معا لتكّوِ
الصخور «الرسوبیة» ألنھا رسوبیات مقسَّاة من الرمل والطین. («مادة رسوبیة» ھي قطع من
كتل صلبة استقرت في قاع سائل، مثال، في نھر أو بحر). والرمال في الحجر الرملي تتكّون غالبا
من الكوارتز والفلسبار، وھما بلورتان شائعتان في القشرة األرضیة. أما الحجر الجیري فوضعھ
مختلف، وھو مثل الطباشیر یتكون من كربونات الكالسیوم، ویأتي من الھیاكل العظمیة الكلسیة
المدفونة في األرض واألصداف البحریة، بما فیھا أصداف الكائنات الدقیقة وحیدة الخلیة التي
تسمى forams. وإذا رأیت شاطئا شدید البیاض، لكانت رمالھ في األغلب األعم كربونات

كالسیوم من نفس مصدر األصداف.
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أحیانا ما تكون البلّورات مصنوعة بكاملھا من نفس نوع الذرات «المصطفة في الموكب» ـ
جمیعھا ـ من نفس العنصر. ومن أمثلة ذلك األلماس، الذھب، النحاس، والحدید. لكن ثمة أنواعا
أخرى للبلّورات تتكون من نوعین مختلفین للذرات، مرة أخرى في موكب صارم الترتیب:
بالتبادل، كمثال. فالملح (الملح العادي، ملح المائدة) لیس عنصرا واحدا لكنھ مرّكب من عنصرین:
الصودیوم والكلور. وفي بلّورة الملح، تصطف ذرات الصودیوم والكلور معا بالتبادل. في الواقع؛
في ھذه الحالة ال یطلق على كّلٍ منھما اسم «ذرة» بل «أیون»، لكنني لن أستمر في بیان سبب
ذلك. وكل أیون صودیوم تحیط بھ ستة من أیونات الكلور، في أوضاع متعامدة إحداھا على
األخرى: من األمام، الخلف، الیسار، الیمین، ألعلى، وأسفل. وكل أیون كلور محاط بأیونات
الصودیوم، بنفس الطریقة تماما. وھذا الترتیب بأكملھ یتكون من مربعات، وھذا ھو السبب في أن
بلّورات الملح، إذا نظرت إلیھا بدقة باستخدام عدسات قویة، تتخذ شكل المكعب ـ مربع ثالثي
األبعاد ـ أو على األقل بأحرف مربعة. وتوجد بلّورات أخرى عدیدة مكّونة من أكثر من نوع من

الذرات «مصطَّفة في المرّكب»، والكثیر منھا في الصخور، والرمال والتربة.



الصلب.. السائل.. الغاز، طریقة حركة الجزیئات

البلّورات مواد صلبة، لكن لیس كل شيء صلبًا. فلدینا أیضا السوائل والغازات. في أي غاز، ال
تلتصق الجزیئات معا كما یحدث في البلّورة، لكنھا تتحرك بحریة فیما بین الفراغات المتاحة لھا،
متنقلة في خطوط مستقیمة مثل كرات البلیاردو (لكن في ثالثة أبعاد، ولیس بعدین كما یحدث على
طاولة مستویة). وھي تتحرك حتى تصطدم بشيء ما ولیكن جزیئا آخر أو جدران اإلناء الذي
یحتویھا، وفي ھذه الحالة ترتد عائدة، مرة أخرى مثل كرات البلیاردو. ویمكن للغازات أن
تنضغط، لتبین أن ثمة فراغات كبیرة بین الجزیئات والذرات. وعندما تضغط غازا، یتضح مدى
«مرونتھ». وإذا وضعت إصبعك على طرف آلة نفخ الدراجات وتحسَّست مدى المرونة وأنت
تدفع الھواء بھا، إذا ثبَّت اإلصبع على الفتحة، ثم قمت بضخ الھواء الندفع اإلصبع للخلف. وھذه
المرونة التي شعرت بھا تسمى «الضغط». والضغط ھو تأثیر كل مالیین جزیئات الھواء (خلیط
من النیتروجین واألكسیجین وقلیل من الغازات األخرى) الموجودة في المضخة التي تقاوم عملیة
الدفع (وكل شيء آخر، لكن ذراع الضخ ھي الجزء الوحید التي تتحرك كرد فعل). ومع زیادة
الضغط یزداد معدل التدافع. ویحدث ھذا إذا ما تّم حصر نفس العدد من جزیئات الغاز في حجم
ة عجلة). أو یحدث عندما ترفع درجة الحرارة، بما یؤدي أصغر (مثال، عندما تدفع ذراع مضخَّ

لزیادة تسارع جزیئات الغاز.
ویتشابھ السائل مع الغاز في أن جزیئاتھ تتحرك من موضع إلى آخر أو «تتدفق» (وذلك سبب
تسمیتھما بـ «الموائع»، بینما المواد الصلبة تختلف عنھما). غیر أن جزیئات السوائل قریبة من
بعضھا بعًضا مقارنة بجزیئات الغازات. وإذا وضعت غازا في إناء مغلق بإحكام، لََمأل كل زاویة
وثقب في اإلناء من القمة إلى القاع. وسرعان ما یتمدد حجم الغاز لیشغل حیز اإلناء بأكملھ. كما أن
السائل یمأل كل فراغ یشغلھ في اإلناء، لكنھ یرتفع إلى مستوى معین. فلو كان لدینا قدر معین من
السائل، وعلى خالف نفس القدر من الغاز، نجد أنھ یحتفظ بحجم ثابت ال یتغیر، وتشدُّه الجاذبیة
ألسفل، لذلك یمأل الفراغ الذي یحتاج إلیھ من اإلناء، من القاع إلى أعلى. وسبب ذلك أن جزیئات
السائل تستمر في تقاربھا معا. لكنھا، بخالف المواد الصلبة، تستطیع االنزالق فوق بعضھا بعًضا،

وھذا سبب سلوك السوائل باعتبارھا موائع.
وأي مادة صلبة ال تبدي أي محاولة لملء اإلناء، إنھا تحافظ فقط على شكلھا. وذلك ألن جزیئات
المواد الصلبة ال تنزلق حول بعضھا بعًضا مثل جزیئات السوائل، بل تبقى (تقریبا) في نفس
مواضعھا بالنسبة لجاراتھا. تعبیر «تقریبا» ألن الجزیئات حتى في المواد الصلبة تقوم بنوع من
االھتزاز الموضعي (یزداد مع ارتفاع درجة الحرارة). وھي ال تتحرك بدرجة كافیة من موضعھا

في «موكب» البلّورة بما یؤثر على شكلھا.
أحیانا ما یكون السائل «لزجا»، مثل الدبس(********). وینساب السائل اللزج، لكن ببطء شدید
حتى إنھ ـ رغم أن السائل عالي اللزوجة یمأل قاع اإلناء في نھایة المطاف ـ یقضي زمنا طویال في
ذلك. وبعض السوائل شدیدة اللزوجة (تنساب ببطء شدید) حتى إنھا تسلك كما لو كانت مادة صلبة.

ن من بلُّورات. وھذا النوع من المواد، رغم ھذا، ال یتكوَّ



الصلب والسائل والغاز ھي األسماء التي نطلقھا على «األطوار» الثالثة الشائعة للمادة. وكثیر من
المواد لدیھا القدرة على اتّخاذ األطوار الثالثة، عند درجات حرارة مختلفة. فعلى كوكب األرض،
یصنّف المیثان ضمن الغازات (غالبا ما یسمى غاز «المستنقعات»، ألنھ یخرج في صورة فقاعات
من المستنقعات، وأحیانا ما یشتعل ونراه مضیئا مثل شبح غامض «وھج مستنقعي»). لكن على
كوكب زحل، ھائل الحجم، شدید البرودة نجد بحیرات من المیثان السائل على القمر تیتان التابع
ن بھ «صخور» من المیثان لزحل. وإذا انخفضت الحرارة أكثر من ھذا على أي كوكب، فقد تتكوَّ
د. ونحن نفكر في الزئبق على أنھ من السوائل، لكن ذلك یعني فقط أنھ سائل في درجات المتجّمِ
الحرارة العادیة على كوكب األرض. فالزئبق فلّز صلب إذا ُوضع في الخارج في شتاء القطب
نَّاه إلى درجة حرارة عالیة بما یكفي. وفي حقیقة األمر، الشمالي. ویكون الحدید من السوائل إذا سخَّ
یوجد حول المركز العمیق للكرة األرضیة بحر من سائل الحدید مختلط بالنیكل السائل. وفي حدود
معلوماتي، ربما توجد كواكب بالغة السخونة بھا محیطات من الحدید السائل على سطحھا، وربما
تعوم فیھا مخلوقات غریبة، رغم أنني أتشكك في ھذا. ومن خالل المعاییر التي لدینا، فإن نقطة
د الحدید أكثر سخونة، رغم أننا على سطح األرض نواجھھا عادة على أنھا «حدید ـ بارد ـ تجمُّ
حدید» (في جوجل. مقطع للشاعر رودیارد كبلنج)، ونقطة تجمد الزئبق أكثر برودةً، لذلك نواجھھا
عادة على أنھا «زئبقیة». «على الحد اآلخر من مقیاس الحرارة، یصبح كل من الحدید والزئبق

من الغازات بتسخینھما لدرجة حرارة مناسبة».



داخل الذرة

عندما كنا نتخیل تقسیمنا للمادة إلى أصغر جزء ممكن في بدایة ھذا الفصل، توقفنا عند الذرة. فذرة
الرصاص ھي أصغر ما یستحق أن نسمیھ الرصاص. لكن ألیس بمقدورنا فعًال تقسیم الذرة أكثر
من ذلك؟ كّال، ألنھا لن تكون مماثلة ألي جزء ضئیل من الرصاص. ولن تكون مماثلة ألي شيء
آخر. ذلك ألن الذرة على درجة بالغة من الصغر تتعذر معھ رؤیتھا حتى باستخدام میكروسكوب
قوي. وفي الواقع، نستطیع تقسیم الذرة إلى أجزاء أصغر ـ لكن ما سنحصل علیھ في تلك الحالة لن
یكون ھو العنصر ذاتھ، ألسباب سنعرفھا حاًال. األكثر من ذلك، أن ھذا إجراء بالغ الصعوبة،
وتنطلق من خاللھ كمیة من الطاقة منذرة بالخطر. وذلك ھو السبب، لدى بعض الناس، أن تعبیر
«تقسیم الذرة» ینطوي على نذیر بالشر. وقد جرى تقسیم الذرة للمرة األولى على ید العالم

النیوزیلندي إرنست رذرفورد Ernest Rutherford عام 1919.
على الرغم من أننا ال نستطیع رؤیة الذرة، وعلى الرغم من أننا ال نستطیع تقسیمھا دون تحویلھا
لشيء آخر، فذلك ال یعني أننا ال نستطیع اكتشاف ماھیة ما بداخلھا. وكما أوضحت في الفصل
ا ینبغي أن األول، أنھ عندما ال یستطیع العلماء رؤیة شيء ما مباشرة، فإنھم یفترضون نموذجا عمَّ
یكون علیھ، ومن ثم یختبرون النموذج. فالنموذج العلمي ھو وسیلة للتفكیر حول الكیفیة التي ینبغي
أن تكون علیھا األشیاء. ویمكن للنموذج العلمي أن یبدو مماثال لخیال محلِّق، لكنھ لیس مجرد خیال
وفقط. وال یتوقف العلماء عند حد افتراض النموذج، بل یواصلون حینئذ العمل على اختباره.
ویقولون: «إذا كان ھذا النموذج الذي نتخیلھ صحیًحا، فمن المتوقع أن نرى (كیت وكیت) في العالم
الواقعي». فھم یتنبأون بما ستجده إذا أجریَت تجربة معینة وقمَت بحسابات محددة. والنموذج
الناجح ھو الذي تتطابق نتائجھ مع التنبؤات، بشكل خاص إذا استمروا في اختبار التجربة. وإذا
جاءت التنبؤات صحیحة، فنأُمل أن یعني ذلك احتمال أن یكون النموذج ممثال للحقیقة، أو على

األقل، لجزء من الحقیقة.
أحیانا ال تأتي التنبؤات صحیحة، وبالتالي یعود العلماء لتعدیل النموذج، أو یفكرون في نموذج آخر
جدید، ومن ثم یواصلون اختباره. الطریقة األخرى، ھي عملیة أخرى من افتراض النموذج ثم
اختباره ـ وھو ما نسمیھ «المنھج العلمي» ـ وھي التي تمتلك فرًصا أكثر بكثیر في الوصول إلى
مبتغاھا في تحدید ماھیة األشیاء مقارنة بمعظم األساطیر الخیالیة والجمیلة المختَرعة في تفسیر ما

لم یفھمھ الناس، وغالبا ألنھم في ذلك الحین لم یتمكنوا من فھمھ.
أحد النماذج األولى للذرة ھو المسمى كعكة الزبیب currant bun الذي افترضھ في نھایة القرن
التاسع عشر الفیزیائي اإلنجلیزي الكبیر جي. جي. طومسون J. J. Thomson. وال أنتوي تقدیم
وصف لھ نظرا ألن نموذج رذرفورد األكثر نجاحا قد حّل محلّھ، إرنست رذرفورد ھو نفسھ الذي
قام بتقسیم الذرة، وقد جاء في األصل من نیوزیلنده إلى إنجلترا لیصبح طالبًا لدى طومسون الذي
ره فیما بعد طالب سبقھ إلى منصب بروفیسیر الفیزیاء في كامبردج. ونموذج رذرفورد ـ الذي طوَّ
لدى رذرفورد ھو نیلز بوھر Niels Bohr الفیزیائي الدانمركي الشھیرـ یعالج الذرة باعتبارھا
نظاًما شمسی�ا ضئیًال منمنًما. ففي قلب الذرة ھناك النواة، والتي تحتوي على الجزء األكبر من



مادتھا. كما توجد جسْیمات دقیقة تسمى اإللكترونات تنطلق بسرعة فائقة حول النواة في «مدار»
(رغم أن تعبیر «مدار» قد یكون خادًعا إذا فكرت فیھ على أنھ یشبھ كوكبًا یدور حول الشمس،

ألن اإللكترون لیس شیئا صغیًرا مستدیًرا یوجد في مكان محدد).
ومن األمور المدھشة في نموذج رذرفورد/بوھر، الذي من الممكن أن یعكس حقیقة واقعیة، أن
المسافة بین كل نواة والتالیة لھا كبیرة جد�ا مقارنة بحجم النواتات، حتى في كتلة متماسكة من مادة

صلبة مثل األلماس. فالفراغات ھائلة بین النواتات. وھذه ھي النقطة التي وعدُت بالعودة إلیھا.
ن من ذرات الكربون مثل جنود تذكر أنني قلت إن بلّورة من األلماس ھي جزيء ھائل الحجم مكوَّ
في عرض عسكري، لكنھ موكب ثالثي األبعاد؟ حسٌن، نستطیع اآلن تحسین «نموذجنا» عن بلّورة
األلماس بإعطائھ مقیاًسا؛ أي إحساًسا بكیفیة ارتباط الحجوم والمسافات ببعضھا بعًضا. لنفترض أننا
نمثل نواة كل ذرة كربون في البلّورة لیس بجندي بل بكرة قدم، لدیھا إلكترونات في مدار حولھا.
وعلى ھذا المقیاس، ستكون الكرات المتجاورة في األلماس على أبعاد تزید على 15 كیلومتًرا

إحداھا عن األخرى.
وفي مسافة الـ 15 كیلومتًرا بین الكرات توجد اإللكترونات في مدار محیط بالنواتات. لكن كل
إلكترون، وفق مقیاس «كرة القدم» الذي افترضناه، سیكون أصغر جد�ا من بعوضة ضئیلة الحجم،
وھذا البعوض البالغ الضآلة یكون على أبعاد تقدَّر بالكیلومترات من الكرات التي تطیر حولھا.
وبالتالي تستطیع أن ترى ـ ویا للغرابة ـ أنھ حتى األلماس الصلب األسطوري ھو فضاء فارغ

تقریبا بالكامل.
ویتحقق األمر نفسھ في جمیع الصخور، أی�ا ما كانت قوتھا أو صالبتھا. إذ یتحقق للحدید
والرصاص، كما یتحقق حتى في أكثر األخشاب صالبة، وكذلك تماًما معك ومعي. لقد قلُت إن
المادة الصلبة مكّونة من ذرات «مربوطة» معا، لكن تعبیر «مربوطة» یعني شیئا غریبًا ھنا
تقریبًا ألن الذرات نفسھا ھي فضاء خاٍل على األغلب. والمسافات بین النویَّات سحیقة للغایة، حتى
إنھ بمقاییس كرة القدم، یكون البعد بین أي واحدة وما یلیھا 15 كیلومتًرا مع بعوض قلیل فیما

بینھا.
كیف یمكن حدوث ھذا؟ لو افترضنا أن أي صخرة عبارة عن فضاء خاٍل تقریبا، والمادة الفعلیة بھا
ھي نقاط متناثرة مثل كرات قدم تفصلھا عدة كیلومترات عن جاراتھا، فكیف یتأتى أن تكون بھذه
الصالبة والقوة؟ لماذا ال تنھار كمنزل من ورق الكرتون عندما تجلس علیھ؟ لماذا ال نستطیع أن
ندرك حقیقتھا؟ فإذا كان كلٌّ من الجدار وأنا مجرد فضاء خال تقریبا، فلماذا ال أستطیع المرور من
خالل الجدار مباشرة؟ لماذا تكون الجدران والصخور بھذه الصالبة، ولماذا ال نستطیع دمج فراغنا

مع فراغاتھا؟
ینبغي علینا أن نتأكد من أن ما نحسھ ونراه على أنھ مادة صلبة ھو شيء أكثر من مجرد ذرات
ونواتات ـ أي الـ «كرات» والـ «بعوض». إذ یتحدث العلماء عن «القوى» و«الروابط»
و«المجاالت»، التي تمارس تأثیرھا بطرق مختلفة سواء لتظل الكرات متباعدة عن بعضھا بعًضا
نات كل «كرة قدم» باقیة معًا. وتلك القوى والمجاالت ھي التي تعطي الشعور أو لتستمر مكّوِ

بصالبة األشیاء.



عندما تصل إلى أعماق األشیاء الصغیرة في الواقع مثل الذرات والنواتات، یبدأ التمییز بین
«المادة» و«الفضاء الخالي» في فْقد معناه. فلیس من الصواب واقعیا أن تقول إن «النواة» «شيء

مادي» مثل كرة القدم، وإن ھناك «فضاء خالیا» حتى تصل إلى النواة التالیة.
ف المادة الصلبة على أنھا «ما ال تستطیع المرور من خاللھا». فأنت ال تستطیع المرور نحن نعّرِ
من جد�ار بسبب تلك القوى الغامضة التي تربط النواتات بجاراتھا في وضع ثابت. وذلك ھو معنى

الصالبة.
وللسوائل معنى مشابھ نوًعا ما، فیما عدا أن تلك المجاالت والقوى الغامضة التي تربط بین الذرات
تكون أقل شدة، حتى أنھا تنزلق فوق بعضھا بعًضا، بما یعني أنك تستطیع السیر خالل الماء، رغم
أنھ لن یكون بنفس السرعة التي تسیر بھا في الھواء. ومن الیسیر المشي في الھواء لكونھ غازا
(فعلیا، خلیط من عدة غازات)، ذلك ألن الذرات في أي غاز تتحرك بحریَّة، بدرجة أكبر من
ارتباطھا ببعضھا بعًضا. ویصبح السیر عسیرا في الغاز فقط لو كانت معظم ذراتھ تتحرك في نفس
االتجاه، على أن یكون ھو االتجاه المعاكس الذي تحاول أن تمشي خاللھ. وھذا ھو نفس ما یحدث
عندما تتحرك في اتجاه مضاد لحركة الریاح (ذلك ھو معنى «الریاح»). ویكون السیر مستحیال

في مقابل عاصفة صناعیة تنطلق خلف محرك نفّاث.
وال نستطیع المرور داخل أي مادة صلبة، غیر أن بعض الجسیمات الصغیرة جد�ا تتمكن من ذلك
مثل تلك الجسیمات التي تسمى الفوتونات. فأشعة الضوء تتكون من تیارات متدفقة من الفوتونات،
وبمقدورھا أن تنفُذ مباشرة من بعض أنواع المواد الصلبة ـ األنواع التي نسمیھا بـ «الشفافة». فثمة
سبب ما في طریقة ترتیب «الكرات» في الزجاج أو الماء أو في بعض األحجار الكریمة یتیح
للفوتونات المرور مباشرة من خاللھا، رغم ما یحدث من تباطؤ سرعتھا قلیال، شأن ما یحدث لك

عندما تحاول السیر في الماء.
ومع بعض االستثناءات القلیلة مثل بلّورات الكوارتز، لیست الصخور شفافة، ولیس بمقدور
الفوتونات المرور منھا. وبدال من ذلك، اعتمادا على لون الصخر، إما أن یمتصھا الصخر أو
تنعكس من على سطحھ، واألمر نفسھ یحدث مع معظم األجسام الصلبة األخرى. وبعض المواد
الصلبة تعكس مسار الفوتونات في خطوط مستقیمة لھا طبیعة خاصة جد�ا، وھي التي نسمیھا
المرایا. لكن معظم المواد الصلبة تمتص الكثیر من الفوتونات (لیست مواد شفافة) وتتسبب في
تشتیت حتى األشعة التي تعكسھا (ال تسلك سلوك المرایا). ونقول علیھا إنھا «معتمة»، ونقول إن
لھا لونًا معینًا، یعتمد على نوعیة الفوتونات التي تمتصھا واألنواع التي تعكسھا. ولسوف أعود
لموضوع األلوان ألھمیتھ في الفصل السابع، وفي الوقت نفسھ، نحن بحاجة لقصر رؤیتنا على ھذا

الشيء بالغ الصغر، والنظر مباشرة إلى ما بداخل النواة ـ كرة القدم ـ ذاتھا.



أصغر األشیاء جمیعًا

لي. فھي لیست بالتأكید في واقع األمر لیست النواة مماثلة لكرة القدم. فقد كان ذلك مجرد نموذج أوَّ
مستدیرة كالكرة. كما أنھ من غیر الواضح إن كنا نستطیع الحدیث عن «شكل معین» لھا على

اإلطالق.
لربما كانت كلمة محددة كـ«شكل»، مثل كلمة «صلب»، تفقد أي معنى لھا عند ھذه األحجام بالغة
الصغر. ونحن نتحدث عن حجم صغیر جد�ا جد�ا في الواقع: فالنقطة في نھایة ھذه الجملة تحتوي

على نحو ملیون ملیون ذرة من حبر الطباعة.
وكل نواة تحتوي على جسیمات أصغر تسمى البروتونات والنیوترونات. ویمكنك التفكیر فیھا
باعتبارھا كرات أیضا، إن كنت ترغب في ھذا، لكنھا كما في حالة النواتات لیست كرویة في
الواقع. وللبروتونات والنیوترونات نفس الحجم تقریبا. وھي بالغة الصغر جد�ا جد�ا جد�ا في الحقیقة،
لكن رغم ھذا فحجم أي منھا أكبر 1000 مرة من حجم اإللكترونات «الھاموش» التي تتحرك في
مدار حول النواة. والفرق الرئیسي بین البروتون والنیوترون أن للبروتون شحنة كھربیة.
ولإللكترونات أیضا شحنة كھربیة، مخالفة لشحنة البروتونات. ولسنا بحاجة ألن نربك أنفسنا بما

تعنیھ «الشحنة الكھربیة» ھنا. لكن لیست للنیوترونات شحنة كھربیة.
ألن اإللكترونات صغیرة جد�ا جد�ا جد�ا للغایة (بینما البروتونات والنیوترونات صغیرة جد�ا جد�ا جد�ا
فقط!) فإن كتلة الذرة، عملیا، تُقدر فقط بكتلة ما تحتویھ من بروتونات ونیوترونات. ماذا یعني
تعبیر «الكتلة»؟ حسناً، یمكنك التفكیر في الكتلة كشيء قریب من الوزن، وتستطیع قیاسھا
باستخدام نفس وحدات الوزن (الجرام أو الباوند). ولیس الوزن مطابقا للكتلة، مع ذلك، وسوف
یتعین علّي توضیح الفرق بینھما، لكنني سأؤجلھ للفصل التالي. في الوقت الحالي علیك فقط أن

تفكر في «الكتلة» باعتبارھا شیئًا شبیًھا بـ «الوزن».
تعتمد كتلة أي جسم بكاملھ غالبا على مقدار ما لدیھ من بروتونات ونیوترونات في جمیع ذراتھ لو
أضیفت معا. وعدد البروتونات في نواة أي ذرة من ذرات عنصر معین دائما ما یكون ثابتا،
ویساوي عدد اإللكترونات في المدار المحیط بالنواة، رغم أن اإللكترونات ال تسھم بشكل ملحوظ
في الكتلة ألنھا بالغة الصغر. فذرة الھیدروجین تحتوي على بروتون واحد فقط (وإلكترون واحد).
وذرة الیورانیوم بھا 92 بروتونا. وبالرصاص 82 بروتونا. وللكربون 6 بروتونات. وكل عدد
محتمل من 1 إلى 100 (وأكثر من ھذا قلیال)، یقابلھ عنصر، وعنصر واحد فقط بھ ھذا العدد من
البروتونات (ونفس العدد من اإللكترونات). لن أضع قائمة بھم جمیعا، لكن من الیسیر إجراء ھذا.

وعدد البروتونات (أو اإللكترونات) التي یمتلكھا أي عنصر یسمى «العدد الذري» لذلك العنصر.
د. على لذلك یمكنك تعریف أي عنصر لیس من خالل اسمھ فقط، بل عن طریق عدده الذري المتفّرِ
سبیل المثال، فالعنصر رقم 6 ھو الكربون؛ والعنصر رقم 82 ھو الرصاص. وتندرج العناصر
بصورة ال لبس فیھا في جدول یسمى الجدول الدوري ـ لن أخوض في سبب ھذه التسمیة، رغم
أھمیتھا. لكن حانت اآلن لحظة العودة، كما سبق ووعدت، إلى السؤال عن سبب ما یحدث عندما
تقوم بتجزئة قطعة، ِلنَقُل من الرصاص، إلى قطع أصغر فأصغر، وحتى تصل في النھایة إلى



نقطة، یصبح الرصاص بعدھا شیئًا آخر لو واصلت عملیة التجزئة. ونحن نعلم أن في الرصاص
82 بروتونا. فلو قمت بتقسیم الرصاص بحیث لم یعد بھ 82 بروتونا، فلسوف یتوقف عن كونھ

رصاصا.
على أن عدد النیوترونات في نواة الذرة لیس ثابتا مثل عدد البروتونات: فالكثیر من العناصر لھا
نسخ متعددة، تسمى النظائر، حیث یكون بھا عدد مختلف من النیوترونات. كمثال على ذلك، ھناك
ثالثة نظائر للكربون، تسمى الكربون ـ 12، الكربون ـ 13، والكربون ـ 14. وھذه األعداد تُشیر
إلى كتلة الذرة، التي ھي مجموع كتلتي البروتونات والنیوترونات. وبكل واحدة من الذرات الثالث
ستة بروتونات. ونجد أن بذرة الكربون ـ 12 ستة نیوترونات، والكربون ـ 13 سبعة نیوترونات،
والكربون ـ 14 ثمانیة نیوترونات. وبعض النظائر، مثال، كالكربون ـ 14 لھا نشاط إشعاعي، ما
یعني أنھا تتحول إلى عناصر أخرى بمعدل یمكن التنبؤ بھ، رغم عدم إمكانیة التنبؤ بلحظة حدوثھ.
ویستطیع العلماء استخدام ھذه الخاصیة في المساعدة على حساب أعمار الحفریات. ویُستخدم
الكربون ـ 14 في تحدید أعمار األشیاء األصغر من معظم الحفریات، مثال كما في حالة السفن

الخشبیة القدیمة.
حسٌن، ھل تساؤلنا عن تجزئة المواد أصغر فأصغر انتھى عند ھذه الجسیمات الثالثة:
اإللكترونات، البروتونات والنیوترونات؟ كّال ـ حتى البروتونات والنیوترونات توجد أشیاء بداخلھا.
إنھا تحتوي كذلك على أشیاء أصغر، تسمى الكواركات(********). لكنني لن أتناولھا بالحدیث في
ھذا الكتاب. ولیس ذلك بسبب اعتقادي أنك لن تفھمھا. بل إن السبب أنني شخصی�ا ال أفھمھا! ونحن
ھنا ننتقل إلى عالم عجیب من الغموض. ومن الضروري أن نعترف عندما نصل إلى حدود ما
نفھمھ. وھذا ال یعني أننا لن نفھم ھذه األشیاء أبدا. ومن المحتمل أن نفھمھا، فالعلماء یعملون علیھا
بكل األمل في تحقیق النجاح. لكن یتعین علینا أن نعرف أن ثمة أمورا ال نفھمھا، ونبیِّن ذلك
ألنفسنا، قبل أن نبدأ في العمل علیھا. ویوجد علماء یفھمون على األقل بعض األمور في أرض

العجائب الخاصة باألشیاء بالغة الصغر، لكنني لست واحدا منھم. إنني أعرف حدودي.



الكربون، ثقَّالة الحیاة

تتسم جمیع العناصر بخصوصیاتھا في مساراتھا المختلفة. لكن ھناك عنصرا وحیدا، وھو
الكربون، شدید الخصوصیة حتى إننا سننھي ھذا الفصل بالحدیث عنھ باختصار. وتختص كیمیاء
الكربون باسم یمیزھا عن باقي العناصر جمیعا: ھو الكیمیاء «العضویة». بینما جمیع العناصر
األخرى تندرج تحت اسم «الكیمیاء غیر العضویة». وبالتالي ما ھذا الشيء الخاص جد�ا لدى

الكربون؟
ل سالسل. فالمركَّب تتمثل اإلجابة في أن ذرات الكربون ترتبط بذرات الكربون األخرى لتشّكِ
نات البترول (الجازولین)، أقرب الكیمیائي المعروف باسم األوكتان، الذي ربما تعرف أنھ من مكّوِ
إلى سلسلة قصیرة من ثماني ذرات كربون معھا ذرات ھیدروجین حولھا في الجوانب. واألمر
المدھش عن الكربون أنھ یستطیع عمل سالسل بأي أطوال، یصل طول بعضھا بالفعل إلى مئات
من ذرات الكربون. وأحیانا ما تتخذ تلك السالسل شكال حلقیا. كمثال على ذلك، فجزیئات النفتالین
(المادة التي تصنع منھا كرات مقاومة العتّة) تتكون من الكربون والھیدروجین المتصل بھا، وھذه

المرة في حلقتین.
وكیمیاء الكربون أقرب إلى طاقم تركیب لعب األطفال المسمى التینكرتوي Tinkertoy. ففي
المعمل، نجح العلماء في جعل ذرات الكربون تتصل إحداھا مع األخرى، لیس فقط في حلقات
مفردة لكن على صورة جزیئات رائعة الشكل بطریقة الـ Tinkertoy المسماة بكرات الباكي
وأنابیب الباكي. وكلمة «باكي» ھي لقب باكیمنستر فولر Buckyminster Fuller- ، المھندس
نھا المعماري األمریكي الكبیر مخترع القبة الجیودوسیة. وكرات الباكي وأنابیب الباكي التي كوَّ
العلماء ھي جزیئات مصنعة معملیا. لكن یتبین منھا الطریقة الشبیھة بتركیب لعب األطفال في
إمكانیة اتصال ذرات الكربون معا في تراكیب مماثلة للثقاالت والتي تتیح إمكانیة أن یتزاید حجمھا
بصورة ال نھائیة. (وأخیًرا وردت أنباء عن اكتشاف وجود كرات الباكي في الفضاء الخارجي، في
الغبار المتراكم بالقرب من نجم بعید). وتقدم كیمیاء الكربون عددا یقترب من الماال نھایة من

الجزیئات المحتملة، جمیعھا بأشكال مختلفة، وثمة آالف مختلفة منھا توجد في الكائنات الحیة.
ویوجد أحد الجزیئات الكبیرة جد�ا المسمى میوجلوبین، على سبیل المثال، بمالیین النسخ في جمیع
عضالتنا. ولیست كل الذرات الداخلة في تركیب المیوجلوبین تقتصر على الكربون، لكن ذرات
الكربون ھي التي تتصل معا في ھذه التراكیب المبھرة شبیھة الثقالة على شكل التینكرتوي. وھذا
ما یجعل الحیاة قابلة لالحتمال في الواقع. وعندما تفكر في أن المیوجلوبین مجرد مثال وحید من
بین آالف الجزیئات المعقدة بنفس القدر في الخالیا الحیة، فلربما تستطیع أن تتخیل، مثلما تستطیع
بناء أي شيء آخر بالغ الجمال تھواه لو كنت تملك عدًدا كبیًرا كافیًا من التینكرتوي، أن كیمیاء
الكربون توفر مدى ھائال من األشكال المحتملة الالزمة البتداع أي شيء یتسم بالتعقید ككائن حي.



ما ھذا، أال توجد أساطیر؟

اتسم ھذا الفصل بغرابتھ ذلك ألنھ لم یبدأ بقائمة من األساطیر. والسبب في ھذا أنھ كان من المحال
وجود أي أساطیر تتعلق بھذا الموضوع. فبخالف، مثال، الشمس، أو قوس قزح، أو الزالزل، لم
یكن العالم الخالب لواقع الجسیمات الدقیقة قد لوحظ من الناس البدائیین. وإذا فكرنا في ھذا للحظة،
فلن یكون مدعاة للدھشة. إذ كان یستحیل علیھم إدراك أن لھ وجودا، وبناء علیھ بطبیعة الحال لم
یخترعوا أي أساطیر لتفسیره!. ولم یكن بالمستطاع حتى تّم اختراع المیكروسكوب في القرن
السادس عشر ـ أن یكتشف الناس أن البرك والبحیرات، التربة والغبار، وحتى أجسامنا، تحتشد
بكائنات حیة دقیقة، على درجة من الصغر تحول دون رؤیتھا، كما أنھا معقدة التركیب، وعلى

طریقتھا تتسم بالجمال ـ أو قد تكون مرعبة، حسب طریقة تفكیرك أنت فیھا.
عثّة الغبار بعیدة الصلة بالعناكب لكنھا بالغة الصغر إلى حد یتعذر معھ رؤیتھا إال باعتبارھا بقعة
ة، ومن المحتمل تماما أن ضئیلة الحجم. وبالمنازل توجد اآلالف منھا تزحف بین السجاجید واألسرَّ
تتخلل جسمك. وإذا كان الناس في الماضي قد تعرفوا علیھا، فبإمكانك أن تتخیل نوعیة األساطیر
والخرافات التي ربما كانوا سیخترعون لتفسیرھا! لكن قبل اختراع المیكروسكوب، لم یكن
لوجودھا مكان حتى في األحالم ـ وبالتالي لم توجد أساطیر حولھا. ورغم ھذا الحجم الصغیر لعثَّة

الغبار، فالواحدة منھا تحتوي على مائة تریلیون ذرة.
نة لھا صغیرة ویتعذر علینا أن نرى عثَّة الغبار نظرا للضآلة البالغة لحجمھا، غیر أن الخالیا المكّوِ

الحجم أیضا. والبكتیریا التي تحیا بداخلھا ـ وبداخلنا ـ بأعداد ھائلة أصغر حجما من ذلك.
على أن الذرات أصغر حتى من ھذه البكتیریا بمدى كبیر. والعالم بأكملھ مصنوع من أشیاء دقیقة
على نحو یتعذر تصدیقھ، أشیاء بالغة الصغر حتى إنھ یستحیل رؤیتھا بالعین المجردة ـ وحتى اآلن
ال وجود ألساطیر أو حتى لما یقال إنھا كتب مقدسة، یعتقد بعض الناس، حتى وقتنا الحالي، أنھا
جاءت إلینا من إلھ كلِّي المعرفة، ولم تذكر تلك الكتب شیئا عنھا على اإلطالق! وفي حقیقة األمر،
عندما تنظر في تلك األساطیر والحكایات، یمكنك أن ترى أنھا ال تحتوي على أي معارف من تلك
التي استنتجھا العلم بصبر. فلم تقل لنا شیئا عن حجم الكون أو مقدار عمره؛ لم تخبرنا بطریقة
عالج السرطان؛ لم تشرح سبب الجاذبیة أو آلة االحتراق الداخلي؛ أو الكھربیة، أو التخدیر. ومن
غیر المثیر لالستغراب، في الواقع، أن القصص في الكتب المقدسة ال تحتوي على أي معلومات
إضافیة عن العالم أكثر مما كان یعلمھ الناس البدائیون الذین كان لھم قصب السبق في روایتھا! وإذا
كانت ھذه «الكتب المقدسة» حقیقة قد ُكتبت أو أُملیت أو أُوحي بھا من اآللھة ذوي المعارف

الكلیة، أال تعتقد أنھ من الغریب أال یقول أولئك اآللھة شیئا عن تلك األشیاء المھمة والمفیدة؟



الفصل الخامس



لماذا اللیل والنھار، والشتاء والصیف؟
تخضع حیواتنا لھیمنة إیقاعین كبیرین، أحدھما أبطأ كثیرا من اآلخر. واإلیقاع السریع ھو التبادل
الیومي للیل والنھار، الذي یتكرر كل 24 ساعة، والبطيء ھو التبادل السنوي بین الشتاء
خ والصیف، الذي لھ زمن تكراري یزید قلیال على 365 یوما. ومن غیر المثیر للدھشة، أن یُفّرِ
اإلیقاعان األساطیر. ودورة النھار واللیل خصوصا غنیة باألساطیر بسبب الطریقة الدرامیة لما
یبدو من حركة الشمس من الشرق إلى الغرب. حتى إن العدید من الشعوب كانت ترى الشمس مثل

عربة ذھبیة، یسوقھا إلھ عبر السماء.
كان السكان األصلیون ألسترالیا منعزلین في قارتھم بالجزیرة على مدى 40 ألف عام على األقل،
ولدیھم بعض أقدم األساطیر في العالم. وقد ُوِضعت ھذه األساطیر غالبا في عصر غامض یسمى
زمن الحلم Dreamtime، عندما بدأ العالم وكان مسكونا بالحیوانات وبجنس من األسالف
العمالقة. وللقبائل المختلفة من السكان األصلیین أساطیر مختلفة من زمن الحلم. وتأتي ھذه

األسطورة األولى من قبیلة تستوطن سھول الفلندر Flinders جنوبي أسترالیا.
خالل زمن الحلم، انعقدت صداقة بین سحلیَّتین. إحداھما كانت من نوع جوانا goanna (االسم
األسترالي لسحلیة كبیرة الحجم تنتمي لسحالي الورل) واألخرى من نوع جیكو gecko (سحلیة
صغیرة الحجم مبھجة الشكل ذات زوائد ماصة في أرجلھا تستخدمھا في التسلق على األسطح
الرأسیة). واكتشف الصدیقان أن بعض األصدقاء اآلخرین من نوعھما تعرضوا لمجزرة على ید

«امرأة الشمس» وداعمیھا من كالب الدینجو صفراء اللون.
وقد استبد بھا الغضب من امرأة الشمس، قذفتھا سحلیة الجوانا الكبیرة بسالحھا(********) خارج
السماء Boomerang. وتالشت الشمس في النطاق الغربي لیغرق العالم في الظالم. أصاب
الذعر السحلیتین وحاولتا جاھدتین إعادة الشمس إلى السماء، الستعادة الضیاء. أخذت الجوانا
سالحا آخر وقذفت بھ في اتجاه الغرب، في الموضع الذي اختفت فیھ الشمس. وكما قد تعلم، فھذه
المقذوفات ھي أسلحة من النوع الذي یرتد إلى صاحبھ، وكان األمل یراود السحلیتین في أن یعلق
السالح بالشمس ویعیدھا إلى السماء. وھو ما لم یحدث. وحینئذ حاولتا قذف األسلحة في كل
االتجاھات، على أمل مبھم في استرجاع الشمس. وفي النھایة، لم یعد لدى سحلیة الجوانا سوى
سالح واحد من ھذا النوع المرتد، وقد تملكھا الیأس فألقت بھ في اتجاه الشرق، االتجاه المقابل
لالتجاه الذي اختفت فیھ الشمس. ھذه المرة، بعد ارتداد السالح، جلب معھ الشمس. ومنذ ذلك

الحین، أصبحت الشمس تكرر النموذج نفسھ من االختفاء في الغرب والعودة للظھور من الشرق.
وللعدید من األساطیر والخرافات من جمیع أنحاء العالم نفس ھذا الملمح الغریب: تقع حادثة معینة

ذات مرة، ومن ثم، ألسباب لم تتضح، تستمر ھذه األمور في الحدوث مرة بعد أخرى لألبد.
ھا ھي أسطورة بدائیة أخرى، ھذه المرة من جنوب شرقي أسترالیا. فقد قذف أحد األشخاص
ببیضة طائر یسمى درمیس Emu (أحد أنواع النعام األسترالي) صوب السماء. ففقست الشمس
من البیضة وأضرمت النار في كومة خشب قابلة لالشتعال تصادف أن كانت ھناك (لسبب ما).



والحظ إلھ السماء أن الضوء مفید للناس، وطلب من َخَدمھ الخروج كل لیلة منذ ذلك الحین،
لیضعوا ما یكفي من الخشب في السماء لیضيء في الیوم التالي.

كما أن الدورة الطویلة للفصول كانت موضوعا لألساطیر حول العالم. وفي أساطیر سكان أمریكا
الشمالیة األصلیین، شأن العدید غیرھم، غالبا ما توجد شخصیات من الحیوانات. وفي ھذه
األسطورة، لسكان التاھیتي غربي كندا، نشب نزاع بین حیوانات الشیھم Porcupine والـ
Beaver القندس- حول الزمن الالزم لكل فصل من الفصول. وكان البوركیوباین یرید أن یستمر
الشتاء لخمسة أشھر، وبالتالي أبقى أصابعھ الخمسة. أما القندس فكان یرید بقاء الشتاء لعدة شھور
أطول من ھذا ـ حسب عدد الشقوق في ذیلھ. وتملك الغضب البوركیوباین مصمما على أن یكون
الشتاء قصیرا حتى عن ذلك. وعلى نحو درامي قَضم إبھامھ واستبقى األصابع األربعة األخرى.

ومن تلك اللحظة أصبح فصل الشتاء أربعة أشھر.
وأنا أجد أن ھذه أسطورة تنحو لخیبة األمل، ذلك ألنھا تفترض أنھ سیوجد شتاء وصیف، وال
توضح إال عدد األشھر الالزمة لكل فصل. واألسطورة الیونانیة عن برسیفون أفضل منھا في ھذا

السیاق على األقل.
كانت برسیفون ابنة زیوس رئیس اآللھة. وأمھا دیمیتر، إالھة الخصوبة والحصاد في األرض.
وحظیت برسیفون بحب كبیر من أمھا، التي كانت تساعدھا في اإلشراف على المحاصیل. لكن
ھیدیز، إلھ العالم السفلي، بیت الموتى، وقع في حب برسیفون أیضا. ذات یوم، عندما كانت تلعب
في مرج للزھور، انفتحت فوھة ھائلة وظھر ھیدیز من األسفل ممتطیا عربتھ؛ وقبض على
برسیفون، وحملھا إلى أسفل جاعال منھا ملكة على مملكتھ السفلیة المظلمة. أصابت الصدمة دیمیتر
رون جوعا. بحزن كبیر لفقدھا ابنتھا المحبوبة حتى إنھا منعت النباتات من النمو، وبدأ الناس یتضوَّ
بعث زیوس في النھایة ھیرمیس ـ رسول اآللھة ـ إلى العالم السفلي لیعید برسیفون إلى أرض الحیاة
والضیاء. لسوء الحظ، تصادف أن كانت برسیفون قد تناولت ستّة من حبوب بذور الرمان وھي في
العالم السفلي وھذا كان یعني ـ من نوع المنطق الذي بتنا معتادین علیھ مما تھدف األسطورة إلى
الوصول إلیھ ـ أنھا كانت مضطرة للعودة إلى العالم السفلي لمدة ستة أشھر (واحدة لكل بذرة من
حبوب الرمان) كل عام. وبالتالي تحیا برسیفون فوق األرض لجزء من السنة، تبدأ من فصل
الربیع وتستمر خالل الصیف. لكن خالل ھذه الفترة، تزدھر النباتات ویكون الكل في ازدھار. أما
أثناء فصل الشتاء، عندما ینبغي علیھا أن تعود إلى ھیدیز ألنھا أكلت تلك البذور الضارة من حب

الرمان، تكون األرض باردة وجرداء خالیة من النماء.



ما الذي یؤدي حقًا لتغییر النھار إلى اللیل، والشتاء إلى الصیف؟

طالما تتغیر األشیاء بإیقاع منتظم بدقة كبیرة، یشك العلماء في أن شیئا یتأرجح مثل البندول أو شیئا
یدور: یستمر في الدوران مرة بعد أخرى. وفي حالة إیقاعاتنا الیومیة والفصلیة، تحدث الحالة
الثانیة. ویتضح اإلیقاع الفصلي من دوران األرض مرة في السنة حول الشمس، على مسافة تبلغ
نحو 93 ملیون میل. كما یتبین اإلیقاع الیومي من دوران األرض حول نفسھا مرة بعد أخرى مثل

كرة تدور حول محورھا.
على الرغم أن توھُّم أن الشمس تتحرك عبر السماء لیس إال مجرد ـ وھم. إنھ الوھم الناجم عن
الحركة النسبیة. وسوف تلتقي بنفس ھذا النوع من الوھم مرارا وتكرارا. لو كنت تستقل قطارا،
یقف على إحدى المحطات في مقابل قطار آخر.. فجأة یبدو أنك بدأت «تتحرك». لكن حینئذ تتأكد
أنك لم تتحرك فعلیا على اإلطالق. فالقطار الثاني ھو الذي یتحرك، في االتجاه المعاكس. وأتذكر
أنني وقعت في شراك ھذا الوھم في المرة األولى لركوبي قطار. (ال بد أنني كنت صغیرا جد�ا،
ألنني أتذكر أیضا شیئا آخر فھمتھ بشكل خاطئ في ھذه الرحلة األولى بالقطار. ففي أثناء انتظارنا
على رصیف المحطة، ظل أبواي یتحدثان عن أشیاء من نوع «سیأتي قطارنا حاال» و«ھا ھو
قطارنا یأتي»، ثم «ھذا ھو قطارنا أخیرا». وكنت مستثارا أثناء ركوبھ ألنھ قطارنا. وغدوت جیئة
وذھابا في الممر، في حالة اندھاش من كل ما أراه، شاعرا بالفخر البالغ ألنني كنت أعتقد أننا نملك

كل جزء منھ).
كما یحدث الخداع في الحركة النسبیة للطرف المقابل. فأنت تعتقد أن القطار اآلخر یتحرك،
لتكتشف أن ما یتحرك ھو فقط القطار الذي تستقلَّھ أنت. وقد یكون من المتعذر توضیح الفرق بین
الحركة الظاھریة والحركة الحقیقیة. ویكون متیسَّرا إذا بدأ قطارك حركتھ بجلبة، بطبیعة الحال،
لكن یتعذر ذلك إذا تحرك القطار بنعومة ویسر بالغین. وعندما یجتاز قطارك قطاًرا یسیر بسرعة

بطیئة، فقد تخدع نفسك أحیانا باالعتقاد أن قطارك ال یزال ساكنًا بینما اآلخر یعود للخلف ببطء.
یحدث األمر نفسھ مع الشمس واألرض. فالشمس ال تتحرك فعلیا في سمائنا من الشرق إلى الغرب.
وما یحدث في واقع األمر أن األرض، شأن كل شيء تقریبا في الكون (بما فیھا الشمس نفسھا،
بالمناسبة، لكننا نستطیع التغاضي عن ذلك)، تدور وتدور وتدور. ومن الناحیة التقنیة نقول إن
األرض تدور في حركة مغزلیة حول «محورھا»: وبمقدورك أن تفكر في كلمة محور على أنھا
تشبھ نوعا ما خط�ا مستقیما یمر خالل كوكب األرض من القطب الشمالي حتى القطب الجنوبي.
وغالبا ما تظل الشمس ساكنة بالنسبة لألرض (ولیس بالنسبة لألشیاء األخرى في الكون، ولكنني
لست بصدد الكتابة عن الكیفیة التي یبدو علیھا الوضع بالنسبة لنا ھنا، على كوكب األرض). فنحن
ندور في حركة مغزلیة بنعومة فائقة تجعلنا ال نشعر بتلك الحركة، والھواء الذي نتنفسھ یدور معنا.
فإذا لم یكن یدور، لشعرنا بأنھ مثل ریاح مندفعة عاصفة، ألننا ندور بسرعة تصل إلى ألف میل في
الساعة. ھذه على األقل ھي سرعة الدوران عند خط االستواء، ویتضح أن سرعة الدوران تقل
بقدر محدود كلما اقتربنا من القطب الشمالي أو الجنوبي ذلك ألن األرض التي نقف علیھا لیست
على شكل دائرة تامة حول محور. ونظرا ألننا ال نستطیع اإلحساس بالحركة المغزلیة لكوكب



األرض، كما أن الھواء یدور بالكیفیة نفسھا معنا، فھذا وضع مشابھ لحركة القطارین. والوسیلة
الوحیدة التي نتمكن من خاللھا من معرفة أننا نتحرك ھي؛ أن ننظر إلى األشیاء التي لیست في
حركة مغزلیة معنا: أشیاء مثل النجوم والشمس. فما نراه ھو الحركة النسبیة ـ وكما في حالة
القطارات تماما ـ یبدو الوضع كأننا واقفون في حالة سكون ال نزال بینما الشمس والنجوم ھي التي

تتحرك عبر سمائنا.
ثمة فیلسوف شھیر یدعى فیتجنشتین Wittgenstein سأل ذات مرة تلمیذتھ وصدیقتھ إلیزابیث
آنسكومب Elizabeth Anscombe، لماذا یقول الناس إنھ كان من الطبیعي التفكیر في أن

الشمس تدور حول األرض بدال من القول بدوران األرض حول محورھا؟"
أجابْت مس آنسكومب: «في ظني أن الوضع یبدو كما لو أن الشمس ھي التي تدور حول

األرض».
أجاب فیتجنشتین: تمام، ما الذي كانت ستبدو علیھا الحال لو كان اتضح أن األرض تدور حول

محورھا؟
وعلیك أن تحاول وتتوصل لإلجابة عن ذلك!

لو كانت األرض تدور في حركة مغزلیة بسرعة ألف میل في الساعة، فلماذا عندما نقفز عالیا في
الھواء، ال نسقط في مكان مختلف؟ حسٌن، عندما تكون في قطار یسیر بسرعة 100 میل في
الساعة، تستطیع القفز عالیا في الھواء إال أنك ستظل تسقط في نفس الموضع بالقطار. وقد تعتقد
أنك مقید بالقطار على نحو ما في الحركة لألمام أثناء القفز، لكن لن یكون اإلحساس بذلك بسبب أن
كل شيء آخر یتحرك لألمام بالمعدل نفسھ. وبمقدورك أن تقذف بالكرة عالیا في القطار غیر أنھا
ستعود مباشرة ألسفل مرة ثانیة. وتستطیع أن تلعب مباراة كاملة في كرة تنس الطاولة داخل قطار،
طالما كان یتحرك بسرعة منتظمة ولیس بعجلة تزایدیة أو تناقصیة أو یدور مسرعا في منحنى
مفاجئ ـ لكن فقط في عربة قطار مقفلة. فإذا حاولت أن تلعب مباراة تنس الطاولة على شاحنة
مفتوحة فقد تسقط الكرة خارجھا. وذلك بسبب أن الھواء یكون معك في عربة مغلقة، ولیس عندما
تكون واقفا أعلى شاحنة مفتوحة ـ وعندما تكون مسافرا بسرعة منتظمة في عربة قطار مقفلة، من
دون اعتبار لمقدار سرعتھا، فباستطاعتك أن تبقى واقفا بثبات تماما كما یحدث في كرة تنس
الطاولة، أو كأي شيء آخر ذي صلة یحدث في القطار. ومع ذلك، إذا تزایدت سرعة القطار، أو
تباطأت، وقمت أثناءھا بالقفز عالیا في الھواء، فسوف تھبط في موقع آخر! وستكون مباراة تنس
الطاولة في قطار متزاید أو متباطئ السرعة أو في انحناء حاد مباراة غریبة، رغم أن الھواء داخل
العربة ال یزال ساكنا بالنسبة للعربة. وسوف نعود مجددا لھذا في موضع الحق، في ارتباطھ بما

یحدث عندما تُقذف أشیاٌء من محطة فضاء أثناء دورانھا.



طریقة عمل الساعة، والتقویم الزمني

اللیل یفسح المجال للنھار، والنھار یفسح المجال للیل، باعتبار جزء العالم الذي تصادف وقوفنا
علیھ إن كان یدور لیواجھ الشمس، أو یدور إلى إظالم جزئي. لكن غالبا كحالة درامیة، على األقل
ألولئك الذین یعیشون بعیدا عن خط االستواء، ذلك التغییر الفصلي ما بین اللیالي الطویلة

والقصیرة، النھارات الحارة في الصیف ولیالیھ الطویلة والنھارات القصیرة والباردة في الشتاء.
الفرق بین اللیل والنھار یتسم باإلثارة ـ اإلثارة البالغة ـ حتى إن معظم أنواع الحیوانات یمكن أن
تنمو بقوة إما في النھار أو اللیل ولیس في كلیھما. وھي عادة تخلد إلى النوم خالل فترة
«إجازتھا». وینام البشر ومعظم الطیور أثناء اللیل ویمارسون نشاطھم الحیاتي خالل النھار. أما
القنافذ والنمور األمریكیة من نوع الجاجوار والعدید من الثدییات األخرى فتزاول عملھا لیال وتنام

نھارا.
وبالطریقة نفسھا، للحیوانات وسائل متباینة للمواءمة مع التغیرات بین الشتاء والصیف. فثمة أعداد
كبیرة من الثدییات ینمو لھا غطاء طبیعي كثیف أشعث لمواجھة الشتاء، وتتخلص منھ في الربیع.
والكثیر من الطیور، والثدییات أیضا، تھاجر أحیانا لمسافات ھائلة، لتقضي الشتاء قریبا من خط
االستواء، ثم تھاجر عائدة لخطوط العرض العلیا ـ في أقصى الشمال أو الجنوب ـ خالل الصیف،
حیث توفر النھارات الطویلة واللیالي القصیرة غذاء وفیرا. والطائر البحري المسمى الخرشنة
القطبي یمارس ذلك ألقصى مدى. إذ تقضي تلك الطیور صیف الشمال في منطقة القطب الشمالي.
ومن ثمَّ، في خریف الشمال، تھاجر جنوبا ـ ولكنھا ال تتوقف عند خطوط االستواء المداریة، بل
تقطع كل المسافة حتى تصل إلى أنتاركتیكا(********). وتصف الكتب أحیانا منطقة أنتاركتیكا
على أنھا «األراضي الشتویة» لطائر الخرشنة القطبي، لكن بطبیعة الحال ھذا لغو فارغ: فالوقت
الذي یوجد فیھ الطائر في أنتاركتیكا ھو الصیف الجنوبي. وھنا أتذكر مالحظة ساخرة ألحد

أصدقائي كان یعیش في إنجلترا خالل الصیف، ویذھب إلى إفریقیا االستوائیة لـ «یتقي الشتاء»!
ثمة وسیلة أخرى تتجنب بھا بعض الحیوانات الشتاء ھي الخلود للنوم خاللھ. وھذه العملیة تسمى
«البیات الشتوي» من الكلمة الالتینیة hibernus، التي تعني «شتوي» باإلنجلیزیة. فالدببة
والقوارض األرضیة من بین كثیر من الحیوانات الثدییة، وعدد ال یستھان بھ من أنواع الحیوانات
األخرى تمارس البیات الشتوي. وبعض الحیوانات ترقد نائمة بصورة مستمرة طوال فصل الشتاء؛
والبعض ینام أغلب الوقت، وأحیانا ما ینخرط بنشاط في أعمال بلیدة ثم یتجھ للنوم مجددا. وعادة ما
تنخفض درجات حرارة أجسامھم بشكل كبیر أثناء البیات الشتوي ویتباطأ عمل كل أجھزتھم
الداخلیة وال یصدر عنھا إال دقات خافتة. حتى أنھ یوجد ضفدع في أالسكا یصل بھ الحال إلى حد

أن یصبح صلبا متجمدا في كتلة من الثلج، لینصھر عائدا إلى الحیاة من جدید في الربیع.
وحتى تلك الحیوانات التي ال تمارس البیات الشتوي أو الھجرة لتتجنب الشتاء، ونحن من بینھا،
یتعین علیھا أن تتكیف مع الفصول المتغیرة. فأوراق النباتات تزدھر في الربیع وتسقط في الخریف
(وھذا سبب تسمیة ھذا الفصل بـ «السقوط fall» في أمریكا)، لذلك فإن األشجار التي تكون وفیرة
الخضرة في الصیف تصبح عاریة جرداء في الشتاء. وتولد الحمالن في الربیع لتستفید من درجات



الحرارة الدافئة والحشائش الیانعة أثناء نموھا. وقد ال یكون بمقدورنا تطویر أغطیة صوفیة طویلة
في الشتاء، لكننا عادة ما نرتدیھا.

لذلك ال نستطیع أن نتجاھل الفصول المتغیرة، لكن ھل نحن نفھم طبیعتھا؟ الكثیر من الناس ال
یفھمون ذلك. حتى إن ھناك من ال یعرفون أن األرض تقضي عاما كامال في الدوران حول
الشمس. حقا؛ ذلك ھو ما تعنیھ كلمة عام! وطبقا الستطالع رأي، یعتقد 19% من اإلنجلیز أن ذلك

یحدث في شھر، وتنطبق النسبة نفسھا على مواطني بلدان أوربیة أخرى.
حتى بین أولئك الذین یفھمون ما تعنیھ كلمة العام، ثمة من یرون أن األرض تكون قریبة من
الشمس في الصیف، بعیدة في الشتاء. لو قلت ذلك لمواطنة أسترالیة تعدُّ الشواء لغداء في عید
المیالد تلبس البیكیني على شاطئ حار ساخن! في اللحظة التي تتذكر فیھا أنھ في نصف الكرة
الجنوبي یكون شھر دیسمبر ھو منتصف الصیف ویونیو منتصف الشتاء، تتأكد فیھا أن الفصول ال
یمكن أن یكون سببھا التغییر في مدى قرب أو بعد األرض عن الشمس. فال بد من وجود تفسیر

آخر.
ال نستطیع أن نستمر بعیدین كثیرا عن ذلك التفسیر حتى ننظر إلى ما یجعل أجراما سماویة تدور

حول أجرام سماویة أخرى في المقام األول. وذلك ما سوف نفعلھ فیما یلي.



إلى المدار

لماذا تبقى الكواكب في مدار معین حول الشمس؟ لماذا یبقى أي شيء في مدار حول أي شيء
آخر؟ تّم التوصل إلى فھم ھذا ألول مرة على ید السیر إسحاق نیوتن Sir Isaac Newton في
القرن السابع عشر، أحد أعظم العلماء في التاریخ. أوضح نیوتن أن كل المدارات محكومة
بالجاذبیة ـ نفس قوة الجاذبیة التي تجذب التفاح الساقط صوب األرض، لكن بمقیاس أكبر ـ خسارة،
فالقصة التي تقول: إن نیوتن حصل على الفكرة عندما ارتطمت تفاحة برأسھ ربما ال تكون حقیقیة.
تخیَّل نیوتن مدفعا على قمة جبل شاھق جد�ا، وتتجھ ماسورتھ أفقیا إلى البحر (الجبل على
الشاطئ). كل قذیفة یتم إطالقھا یبدو أنھا تبدأ حركتھا أفقیا، لكنھا في الوقت نفسھ تسقط تجاه البحر.
والجمع بین الحركة فوق البحر والسقوط في البحر یسفر عن منحنى تام ھابط، یصل إلى ذروتھ
في بقعة معینة. ومن الضروري أن نفھم أن القذیفة تكون في حالة سقوط على الدوام، حتى في
الجزء األفقي من المنحنى. ولیس األمر أنھا تسیر أفقیا في وضع مستٍو لفترة، ثم تُغیِّر رأیھا مثل

شخصیة كارتونیة توقن فجأة أن علیھا أن تسقط، فتشرع في عمل ھذا!
تبدأ قذیفة المدفع في اللحظة التي تغادر فیھا فوھة الماسورة، ولكنك ال ترى السقوط باعتباره حركة

ألسفل ألن القذیفة تتحرك أفقیا (تقریبا) أیضا، وبسرعة كبیرة.
واآلن لنصنع مدفعا أكبر وأكثر قوة، كي یمكن للقذیفة المنطلقة أن تسیر لعدة أمیال قبل أن تسقط
أخیرا في البحر. سنجد أنھ ال یزال ھناك منحنى ھابط، لكن بتدرج بالغ، منحنى یبدو «مستویا»
لحد كبیر. ویكون اتجاه المسار أفقیا بدرجة كبیرة على مدى ال بأس بھ من المسافة، لكنھ رغم ھذا

یكون في وضع السقوط في نطاق الفترة الزمنیة بأكملھا.
ھیا نصنع على سبیل التخیل مدفعا أكبر بما ال یقاس، بقوة أكبر كثیرا: تبلغ حدا یدفع القذیفة للسفر
لمسار طویل حقا قبل سقوطھا في البحر. واآلن یبدأ انحناء األرض في التعبیر عن اإلحساس
بوجوده. ال تزال القذیفة في حالة «سقوط» في إجمالي الزمن، لكن نظرا ألن سطح الكوكب
منحٍن، فكلمة «أفقي» تكتسب اآلن معنى غریبا لحد ما. فما تزال قذیفة المدفع تتبع مسارا منحنیا
تاما، كما في السابق. لكن نظرا ألنھ ینحني ببطء تجاه البحر، فإن البحر ینحني بعیدا عنھ ألن
الكوكب مستدیر. لذلك یلزم وقت أطول كي تسقط قذیفة المدفع في بقعة في البحر. كما أن السقوط

مستمر طوال الوقت، لكنھ سقوط حول الكوكب.
وأنت تستطیع أن ترى الطریقة التي یدور بھا ھذا الجدال. نحن اآلن نتخیل مدفعا یبلغ من القوة حدا
یمكنھ إبقاء القذیفة في حالة دوران حول األرض حتى تعود إلى نقطة إطالقھا. إنھا ال تزال في
حالة «ھبوط»، لكن منحنى ھبوطھا یماثل انحناء األرض حتى إنھ یأخذ مساره مباشرة حول
األرض دون أن یقترب بأي درجة من البحر. أصبحت القذیفة اآلن في مدار وستداوم الدوران
حول األرض لزمن ال نھائي، بفرض عدم وجود مقاومة للھواء تتسبب في إبطاء سرعتھا (والتي
لھا وجود في الواقع). وسوف تستمر في حالة «الھبوط»، لكن منحى الھبوط التام طویل المدى ھذا
سیتواصل مساره حول األرض، مرة بعد مرة. وسیكون كأنھ نموذج لقمر صغیر. في حقیقة األمر،
تلك ھي حال الساتاالیت ـ إنھا «أقمار» صناعیة. ھي دائما في حالة ھبوط لكنھا في الواقع ال



تسقط أبدا. وتلك األقمار التي تستخدم في بث المكالمات الھاتفیة البعیدة أو اإلشارات التلیفزیونیة
تكون في مدار خاص یسمى مدار محطة أرضیة. وھذا یعني أن معدل دوران المحطة حول
األرض تّم ترتیبھ ببراعة لیماثل تماما نفس معدل دوران األرض حول محورھا: بمعنى، أنھا تدور
حول األرض مرة كل 24 ساعة. والمقصود من ھذا، لو تأملت فیھا، أنھا تحلق دائما فوق نفس
الموقع تماما على سطح األرض. وذلك سبب أنك تستطیع توجیھ طبق الساتاالیت لدیك بدقة نحو

قمر صناعي محدد یبث اإلشارة التلیفزیونیة.
عندما یكون جسم ما، مثل محطة فضاء، في مدار معین، فإنھ «یھبط» طیلة الوقت، وكل األجسام
في محطة الفضاء، سواء ما نراھا خفیفة أو ثقیلة الوزن، تكون في حالة ھبوط بنفس المعدل. وھذا
موضع مناسب نستطیع التوقف عنده للحظة لشرح الفرق بین الكتلة والوزن، كما وعدتكم من قبل

في الفصل السابق.
جمیع األجسام الموجودة في محطة فضائیة أثناء دورانھا تكون عدیمة الوزن. لكنھا ال تكون عدیمة
الكتلة. فكتلتھا، كما رأینا في ذلك الفصل، تعتمد على عدد البروتونات والنیوترونات المحتواة فیھا.
أما الوزن فھو تأثیر قوة الجاذبیة على كتلة الجسم. وعلى سطح األرض، نستطیع استخدام الوزن
لقیاس الكتلة ألن تأثیر قوة الجذب (تقریبا) متعادل في كل مكان. لكن نظًرا ألن الكواكب األخرى
األكبر كتلة یكون تأثیر جاذبیتھا أكبر، بالتالي یتغیر الوزن علیھا اعتمادا على الكوكب الموجود
علیھ تلك الكتلة، بینما تظل ھذه الكتلة كما ھي أیا ما كان ھذا الكوكب ـ حتى لو كانت عدیمة الوزن
تماما وھي في محطة فضاء في مدارھا. فقد تكون كتلة معینة عدیمة الوزن على محطة فضائیة
ألنھا ومعھا المیزان في «حالة ھبوط» بنفس المعدل (وھو ما یسمى السقوط الحر)؛ حتى إنھا ال

تبذل أي ضغط على آلة الموازین، وھنا یسجل مؤشر الموازین تلك الكتلة على أنھا بال وزن.
لكن على الرغم من أن ھذا الجسم قد یكون عدیم الوزن. فإنھ بعید كل البعد عن أن یكون عدیم
الكتلة. وإذا حدث وقفز ھذا الجسم (إنسان، مثال) بقوة بعیدا عن «أرضیة» المحطة، منطلقا تجاه
«السقف» (قد یتعذر تحدید ما ھي األرضیة وما ھو السقف بوضوح!)، ولیس من الضروري
معرفة ارتفاع السقف، أو صوت ارتطام الجسم بھ، أو األلم الذي سیشعر بھ جراء ذلك، إذا ما وقع
على رأسھ. فكل شيء آخر في محطة الفضاء سیظل محتفظا بكتلتھ بنفس القدر. وإذا كانت لدى
ھذا الجسم قذیفة مدفع في غرفتھ، فسوف تبدو كأنھا تطفو كشيء بال وزن، بما یجعلھ یظن أنھا
مجرد كرة شاطئ لھا نفس الحجم. ولو حاول قذفھا عبر الغرفة، فسرعان ما سیتأكد أنھا لیست في
خفَّة كرة الشاطئ. ستكون عملیة القذف عملیة شاقة، ولربما تؤدي بالقاذف لالرتداد في االتجاه
المضاد أثناء ھذه المحاولة. سیكون اإلحساس بأن قذیفة المدفع ثقیلة الوزن، حتى لو كان یبدو علیھا
میل خاص بعدم «الھبوط ألسفل» تجاه أرضیة محطة الفضاء. وإذا نجح القاذف في رمي القذیفة
عبر الغرفة، فسوف تسلك مثل أي جسم ثقیل أثناء ارتطامھ بشيء ما خالل مسار حركتھ، ولن
یصبح الوضع طیبا لو ارتطمت برأس أحد رواد الفضاء بالمحطة، سواء مباشرة أو عقب ارتدادھا
من الحائط. أما لو اصطدمت بقذیفة مدفع أخرى، الرتدَّت كل واحدة منھما في اتجاھین متضادین
مع إحساس «ثقیل الوطء»، ال یماثل بالقطع كرتي تنس طاولة ترتد كل واحدة منھما في اتجاه
مضاد لألخرى لكن بخفة ظاھرة بعد التصادم. یحدوني األمل أن یقدم ھذا العرض إحساسا بالفرق
بین الوزن والكتلة. ففي محطة الفضاء، تكون كتلة قذیفة مدفع أكبر كثیرا من كتلة بالونة، برغم أن

كلتیھما قد یكون لھما نفس الوزن المساوي للصفر.



البْیض، القطوع الناقصة والجاذبیة الھاربة

لنرجع إلى المدفع على قمة الجبل، ونجعلھ أكثر قوة. ماذا سیحدث؟ حسٌن، نحن بحاجة اآلن ألن
ف أنفسنا باكتشاف العالم األلماني الكبیر جوھانز كبلر Johannes Kepler، الذي كان على نُعّرِ
قید الحیاة قبل نیوتن مباشرة. وقد أوضح كبلر أن المسار المنحنِي التام لألجسام التي تدور حول
أجسام أخرى في الفضاء لیس دائریا تماما لكنھ شيء آخر یعرفھ علماء الریاضیات منذ العصور
الیونانیة القدیمة بأنھ «قْطع ناقص ellipse»(********). والقْطع الناقص ھو نوع تقریبا على
شكل البیضة (فقط «نوع من»: فالبیض لیس قطوعا ناقصة تامة). والدائرة حالة خاصة من القطع

الناقص؛ تذكَّر بیضة غیر حادة الحواف، بیضة قصیرة جد�ا وبدینة تشبھ كرة تنس الطاولة.
ثمة طریقة سھلة لرسم القطع الناقص، بینما تُقنع نفسك في الوقت نفسھ أن الدائرة ھي حالة خاصة
من القْطع الناقص. خذ خیطا واجعلھ على شكل عروة بعقد طرفیھ معا، في صورة عقدة صغیرة
ودقیقة قدر اإلمكان. ثم ضع دبوًسا داخل "رزمة من الورق" ، قم بإدارة العقدة حول الدبوس،
وضع قلم رصاص خالل الطرف اآلخر للعقدة، اْجذبھ بإحكام راسما كل ما یحیط بالدبوس مع عقدة

الخیط بأقصى امتداد لھا. بطبیعة الحال سیكون الرسم الناتج دائرة.
بعد ذلك، خذ دبوًسا ثانی�ا والصقھ في «رزمة من الورق»، تالیا مباشرة للدبوس األول بحیث
یتماس الدبوسان. أیضا سیكون الرسم الناتج دائرة ألن الدبوسین شدیدا القرب من بعضھما لدرجة
یمكن معھا اعتبارھما دبوًسا واحدا. لكن ھنا یكمن الجزء المھم. لنبتعد بأحد الدبوسین عدة بوصات
عن اآلخر. واآلن لو رسمنا بالخیط بأقصى امتداده، لن یكون الشكل الناتج دائرة، سیكون قْطعا
ناقصا على «شكل بیضة». وكلما ابتعد الدبوسان لمسافة أطول، ألصبح القطع الناقص أكثر ضیقا.
وكلما اقتربا، فسینجم قْطع ناقص أكثر اتساعا ـ شكل أقرب للدائرة ـ وإن كان ال یزال قْطعا ناقصا،
وإذا أصبح الدبوسان دبوًسا واحدا، ألسفر ذلك عن رسم دائرة ـ أي حالة خاصة من القطع الناقص.
واآلن بعد أن تعّرفنا على القْطع الناقص یمكننا العودة إلى المدفع فائق القوة الذي بحوزتنا. لقد
أطلق قذیفة تسیر اآلن في مدار نفترض أنھ مسار دائري تقریبا. ولو أمكننا أن نجعل المدفع أكثر
قوة مما سبق، فسینجم عن ذلك أن المدار سیكون قْطعا ناقصا أكثر «امتداًدا» وأقل دائریة. ویسمى
م القذیفة في مسار بعید عن األرض، ثم یتحول مسارھا ھذا مداًرا «غیر متحد المركز». وتُحّوِ
وتھبط عائدة. األرض واحد من «الدبوسین». و«الدبوس» الثاني لیس لھ وجود مادي ملموس،
لكن یمكننا أن نتصوره كدبوس خیالي موجود ھناك في الفضاء. ویساعدنا الدبوس الخیالي في جعل
ش یستطیع تجاھل ھذا األمر. الریاضیات قابلة للفھم لدى بعض الناس، لكن َمن یقع في التشوُّ
والشيء المھم الواجب التأكد منھ أن األرض لیست في مركز «البیضة». فالمدار یمتد لمسار یبتعد
كثیرا عن األرض من جانب (جانب «الدبوس الخیالي») مقارنة بالجانب اآلخر (الجانب الذي فیھ

األرض نفسھا ھي «الدبوس»).
وسنواصل جاعلین المدفع ذا قوة تتزاید باستمرار. وھنا تتخذ القذیفة مساًرا أكثر بعدا بكثیر عن
األرض ثم ستنجذب عائدة للوراء فقط لتھبط تجاه األرض. ویكون القْطع الناقص اآلن بالغ الطول
وممتدا من الناحیة الفعلیة. وسنصل إلى نقطة في نھایة المطاف یتوقف المسار عندھا عن كونھ

ْ



قْطعا ناقصا على أي نحو: لنطلق القذیفة حتى بسرعة أكبر، واآلن ستؤدي تلك السرعة الزائدة
بدفع القذیفة لنقطة الالعودة، حیث ال تتمكن جاذبیة األرض من استرجاعھا مجددا. إنھا تصل إلى

«سرعة الھروب» وتختفي نھائیا (أو حتى تقع في أْسر جاذبیة جسم آخر، ولتكن الشمس، مثال).
یفسر ھذا المدفع متزاید القوة جمیع المراحل في اتجاه تأسیس أي مدار وفیما وراءه. في البدایة تقع
القذیفة نھائی�ا في البحر. ومن ثّم، ونحن نطلق قذائف متتالیة بقوى متزایدة، یصبح منحنى مساراتھا
أفقیا بصورة متزایدة حتى تصل القذیفة إلى السرعة الالزمة لیكون المدار قریبا من الشكل الدائري
(لنتذكر أن الدائرة ھي حالة خاصة من القْطع الناقص). بعد ذلك، كلما تزایدت سرعة إطالق
القذائف مرة بعد مرة، یصبح المدار ال دائریا أكثر فأكثر، وتزداد استطالتھ، لیؤول إلى قْطع ناقص
بوضوح. في نھایة المطاف، یصیر «القْطع الناقص» بالغ االستطالة إلى حد یتوقف عنده عن كونھ

قْطعا ناقصا بأي حال: ھنا تصل القذیفة إلى سرعة الھروب وتختفي تماما.
بید أن مدار األرض حول الشمس ھو قْطع ناقص من الناحیة التقنیة، لكنھ قریب لحد كبیر من
الحالة الخاصة كدائرة. وینطبق الوضع نفسھ على كل الكواكب األخرى فیما عدا كوكب بلوتو
(والذي ال یعتبر كوكبا في ھذه األیام بأیة حال). وأي مذنَّب، على الجانب اآلخر، یسیر في مدار
یشبھ بیضة طویلة جد�ا ورفیعة. فـ «الدبوسان» اللذان استُخدما في رسم قْطعھما الناقص بعیدان

بدرجة كبیرة أحدھما عن اآلخر.
أحد ھذین «الدبوسین» بالنسبة ألّيِ مذنَّب ھو الشمس. ومرة أخرى، فـ «الدبوس اآلخر» لیس
جسما حقیقیا في الفضاء: وعلینا أن نتخیل ذلك. وعندما یكون أحد المذنَّبات في أبعد نقطة عن
الشمس (تسمى «أفیلیون aphelion»)، یسیر بأقل معدل لدیھ. ویكون في وضع السقوط الحر
ل طول الوقت، لكن خالل زمن معین یھبط بعیدا عن الشمس، ولیس في اتجاھھا. وببطء یحّوِ
اتجاھھ عند أبعد نقطة (األفیلیون)، ومن ثّم یھبط في اتجاه الشمس، في عملیة ھبوط تتزاید سرعتھا
م حول الشمس (الدبوس اآلخر) ویبلغ أقصى سرعتھ عندما یكون في أقرب نقطة لھ من حتى یحّوِ
الشمس، التي تسمى البریھیلیون perihelion. (تأتي الكلمتان بریھیلیون وأفیلیون من اسم إلھ
الشمس بالیونانیة ھیلیوس Helios، بینما peri بالیونانیة تعني قریبا من، وapo تعني بعیدا عن).
وینطلق المذنَّب بسرعة فائقة حول الشمس عند البریھیلیون، ثم یواصل مساره مبتعدا عنھا بسرعة
عالیة للجانب اآلخر من البریھیلیون. وبعد إطالق المذنَّب لنفسھ حول الشمس، یفقد سرعتھ تدریجیا
بینما یھبط بعیدا عن الشمس طیلة مساره إلى األفیلیون، حیث تصبح سرعتھ أدنى ما یمكن؛

ویستمر تكرار ھذه الدورة مرات ومرات.
یستخدم المھندسون العاملون في الفضاء شیئا یسمى تأثیر النبلة ـ slingshot effect لتحسین
اقتصادات الوقود في الصواریخ. ومسبار الفضاء كاسیني Cassini، المصمم للسفر إلى كوكب
زحل البعید، ذھب إلى ھناك في ما یشبھ رحلة غیر مباِشرة، لكنھا من الناحیة الفعلیة كانت مصممة
ببراعة الستغالل تأثیر النبلة. وعبر استخدام وقود صواریخ أقل مما یلزم عادة في حالة السفر
مباشرة إلى زحل، كان المسبار كاسیني یستعیر من قوى الجاذبیة والحركة المداریة لثالثة كواكب
في الطریق؛ من كوكب الزھرة (مرتین)، ثم في دورانھ عائدا إلى األرض، وأخیرا من َدْفعة ھائلة
من المشترى. وفي كل حالة كان یدور حول الكوكب كأنھ أحد المذَّنبات، وقد اكتسب سرعتھ من
التحلیق في مدارات الجاذبیة مثل كوكب یحوم حول الشمس. وھذه التعزیزات األربعة لتأثیر النبلة



دفعت المسبار كاسیني صوب منظومة حلقات كوكب زحل وأقماره الـ 62، ومن ھناك تّم إرسال
مجموعة صور مذھلة غیر مسبوقة.

معظم الكواكب، كما قلت من قبل، تتخذ مدارات حول الشمس في قطوع ناقصة شبھ دائریة. بید أن
بلوتو یتسم بالغرابة، لیس فقط لصغره البالغ الذي یحول دون إطالق اسم الكوكب علیھ بأي
صورة، لكن أیضا لمداره عدیم المركز بشكل واضح. وفي أغلب األحیان یكون خارج مدار
الكوكب نبتون، لكن عند نقطة البیریھیلیون ینقّض إلى الداخل ویصبح فعلیا أقرب للشمس من
نبتون، مع مداره الدائري القریب. وحتى مدار بلوتو، مع ذلك، ال یشبھ بأي حال في المركزیتھ
المذنَّب عدیم المركز. والمذنَّب ھالي Hally، األكثر شھرة نستطیع رؤیتھ فقط عندما یكون في
أقرب نقطة من الشمس وھو یعكس ضوء الشمس. ویأخذه مداره الذي على شكل القطع الناقص
بعیدا، بعیدا جد�ا، ویعود إلى جوارنا فقط كل 75 إلى 76عاما. ولقد شاھدتھ بنفسي في عام 1968
وأریتھ آنذاك لطفلتي جولییت، وھمست في أذنھا (بالطبع لم تستطع فھم ما كنت أقول، لكنني
بصورة یصعب السیطرة علیھا ھمست لھا على أیة حال) إنني لن أرى ھذا مرة ثانیة على

اإلطالق، وربما تسنح لھا فرصة أخرى عندما یعود المذنَّب في عام 2061.
وبالمناسبة، إن «ذیل» المذنب ھو خط طویل من الغبار، لكنھ ال یندفع خارجا خلف رأس المذنَّب
كما قد نظن. بدال من ذلك، فإنھ «ینفجر» بواسطة تیار من الجسیمات الدقیقة قادمة من الشمس،
التي نطلق علیھا اسم الریاح الشمسیة. لذلك فإن ذیل المذنَّب یتجھ على الدوام بعیدا عن الشمس،
بصرف النظر عن المسار الذي یتخذه المذنَّب. وثمة افتراض مثیر، كان مقصورا من قبل على
قصص الخیال العلمي لكن أصبح اآلن موضع التنفیذ من مھندسي الفضاء الیابانیین، وھو استخدام
الریاح الشمسیة في دفع سفینة الفضاء المجھزة بـ«عملیات اإلبحار» العمالقة. ومثل الیخوت
المسافرة في البحار عند استخدامھا للریاح الحقیقیة، فإن الیخوت الفضائیة العاملة بالریاح الشمسیة

من الناحیة النظریة قد تمّدنا بوسیلة اقتصادیة للغایة للسفر إلى عوالم بعیدة.



نظرة من جانب واحد إلى الصیف

اآلن وبعد أن فھمنا ماھیة المدارات یمكننا العودة إلى التساؤل حول السبب في أن لدینا شتاًء
وصیفًا. وبعض الناس، كما سنتذكر، یعتقدون خطأ أن ھذا بسبب أننا نكون قریبین من الشمس في
الصیف بعیدین عنھا في الشتاء. وذلك تفسیر جید لو كان لألرض مدار مثل مدار بلوتو. في حقیقة
األمر أن الشتاء والصیف في بلوتو ـ كالھما أكثر برودة بكثیر من أي حالة تمر بنا ـ یحدثان تماما

بتلك الطریقة.
ومع ذلك، فإن مدار األرض غالبا دائري الشكل، وبالتالي ال یمكن القتراب الكوكب من الشمس أن
یكون سببًا في تغییر الفصول. والجدیر بالذكر، أن األرض تكون في أقرب نقطة من الشمس فعلیا
(البریھیلیون) في شھر ینایر، وفي أبعد نقطة (األفیلیون) في یولیو، لكن المدار المتخذ شكل القْطع

الناقص أقرب كثیرا للشكل الدائري یؤدي إلى عدم وجود فارق ملحوظ.
حسٌن إذن، ما سبب التغییر من الشتاء إلى الصیف؟ ثمة شيء ما مختلف تماما. فاألرض تدور
حول محور، وھذا المحور مائل. وھذا المیل ھو السبب في الفصول التي لدینا. ولننظر كیف یحدث

ھذا.
كما قلُت من قبل، نستطیع أن نفكر في ھذا المحور كأنھ محور عربة یمر مباشرة خالل الكوكب
ویبرز عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي. واآلن لنفكر في مدار األرض حول الشمس على أنھ
عجلة كبیرة جد�ا، یمر بھا محورھا، وفي ھذه المرة یدور المحور خالل الشمس، ویبرز عند
«القطب الشمالي» للشمس و«القطب الجنوبي» للشمس. ویمكن لھذین المحورین أن یكونا
متوازیین تماما، بحیث ال یكون لدى األرض أي «میل» ـ في ھذه الحالة تبدو شمس الظھیرة دائما
متجھة مباشرة إلى خط االستواء، ویكون طول اللیل والنھار متساویا في أي مكان. ولن تكون ھناك
فصول. وتظل حرارة خط االستواء مرتفعة على الدوام، وتزداد البرودة كلما ابتعدنا عن خط
االستواء في اتجاه أحد القطبین. ویمكنك أن تشعر بالبرودة باالنتقال بعیدا عن خط االستواء، ولیس

بانتظار قدوم الشتاء، ألنھ لن یكون ھناك شتاء یمكن انتظاره. ال صیف، وال فصول من أي نوع.
في واقع األمر، رغم ھذا، المحوران لیسا متوازیین. فالمحور الذي تدور حولھ األرض في وضع
مائل بالنسبة لمحور مدارنا حول الشمس. وھذا االنحراف لیس كبیرا بشكل خاص ـ نحو 23,5
درجة. ولو كان ھذا المیل یساوي 90 درجة (الذي یساوي تقریبا میل الكوكب أورانوس) یواجھ
القطب الشمالي الشمس مباشرة مرة كل عام (والذي یمكن أن نطلق علیھا منتصف صیف الشمال)
وابتعْد عن المواجھة المباشرة للشمس في منتصف شتاء الشمال. لو كانت األرض مثل كوكب
أورانوس، ففي منتصف الصیف ستكون الشمس متعامدة طیلة الوقت على القطب الشمالي (لن
یكون ثمة لیل ھناك)، في حین ستكون باردة جلیدیة ومظلمة في القطب الجنوبي، بال أي نھار.

والعكس صحیح في األشھر الستة األخرى.
ونظرا ألن كوكبنا من الناحیة الفعلیة یمیل فقط بزاویة تساوي 23,5 درجة ولیس 90 درجة،
ه األقصى، حیث ال انحراف على اإلطالق فنحن تقریبا نقع في ُرْبع طریق نظام الال فصول في حّدِ
في اتجاه أورانوس صاحب االنحراف الكلي تقریبا ممثال للحد األقصى اآلخر. ویكفي ھذا لیدل



على، كما یحدث فوق أورانوس، أن الشمس ال تغرب مطلقا عن القطب الشمالي لألرض في
منتصف الصیف. ویكون النھار مستمرا، لكن بخالف أورانوس، ال تكون الشمس عمودیة. وتبدو
كأنھا تدور في شكل حلقي حول السماء نظرا لدوران األرض، لكنھا ال تغطس بكاملھا فیما وراء
األفق. وھو ما یحدث أیضا في أنحاء الدائرة القطبیة. فإذا وقفت شاخًصا على الدائرة القطبیة، لنقل
على قمة مرتفعة في شمال غربي أیسلندا، منتصف یوم صیفي، فسوف ترى الشمس تنزلق مسرعة
على طول األفق الشمالي في منتصف اللیل، لكنھا ال تغرب تماما. ثم تتحرك حلقیا حول أعلى

موضع لھا (ال تكون بالغة االرتفاع) في منتصف النھار.
وفي شمال أسكتلندا.. البعیدة قلیال عن الدائرة القطبیة الشمالیة، تغطس الشمس في منتصف الصیف
خلف األفق لزمن یكفي لوجود نوع من اللیل لكنھ ال یكون لیال شدید اإلظالم، ألن الشمس ال تكون

بعیدة بما یكفي في أسفل األفق.
لذلك، یفسر لنا میل محور األرض السبب وجود الشتاء لدینا (عندما یكون جزء الكوكب الذي نوجد
علیھ مائال بعیدا عن الشمس) وكذلك الصیف (عندما یكون مائال في اتجاه الشمس)، والنھار لدینا
قصیر في الشتاء طویل في الصیف. لكن ھل یفسر ذلك سبب البرودة العالیة في الشتاء وارتفاع
الحرارة الشدید في الصیف؟ لماذا نشعر أن الشمس أكثر سخونة عندما تكون عمودیة علینا ولیست
منخفضة، بالقرب من خط األفق؟ إنھا نفس الشمس، لذلك أال ینبغي أن تكون حرارتھا متساویة

بغض النظر عن الزاویة التي نراھا بھا؟ كال.
تستطیع أن تنسى حقیقة أننا نصبح أقرب إلى الشمس قلیال عندما نمیل في اتجاھھا. فذلك فرق
متناھي الصغر (فقط عدة آالف من األمیال) مقارنة بإجمالي البعد عن الشمس (نحو 93 ملیون
میل تقریبا)، وال یزال قابال لإلھمال مقارنة ببعد الشمس عنا عند البریھیلیون وبُعدھا عنا عند
األفیلیون (3 مالیین میل تقریبا). كال، فالسبب ھنا یعتمد من جانب على الزاویة التي تسقط بھا
أشعة الشمس علینا، ومن جانب آخر، حقیقة أن النھارات أكثر طوال في الصیف وأقصر في
الشتاء. إنھا زاویة السقوط التي تجعلنا نشعر أن الشمس أكثر سخونة في منتصف النھار، عن فترة
ما بعد الظھیرة المتأخرة، وھي تلك الزاویة التي تجعل من الضروري استخدام واقیات الشمس في
منتصف النھار ولیس في فترة بعد الظھیرة المتأخرة. ونتیجة لھذه الزاویة ومعھا طول النھار، تنمو

وتزدھر النباتات في الصیف أكثر من الشتاء، مع كل ما ینجم عن ذلك.
لذلك لماذا تصنع ھذه الزاویة مثل ھذا الفارق؟ نعرض ھنا طریقة لتفسیر ھذا. لتتخیل أنك تأخذ
حماما شمسی�ا وقت الظھیرة في منتصف الصیف، والشمس عالیة وعمودیَّة. سوف تسقط عدة
فوتونات (جسیمات الضوء الدقیقة) على بوصة مربعة معینة من جلدك في منتصف ظھرك بمعدل
یمكن حسابھ باستخدام مقیاس للضوء. واآلن لو كنت تأخذ حمام الشمس في ظھیرة یوم شتوي،
عندھا تكون الشمس منخفضة نسبی�ا في السماء بسبب انحراف األرض، ویصل الضوء إلى األرض
على نحو أضعف وبزاویة أكثر میال: لذلك «یتوزع» عدد الفوتونات على مساحة أكبر من الجلد.
وھذا یعني أن البوصة المربعة من الجلد تحصل على حصة أقل من الفوتونات المتاحة عن نصیبھا
الذي حصلت علیھ في منتصف الصیف. وما یتحقق بالنسبة للجلد یتحقق أیضا ألوراق النباتات،

وھو أمر ذو أھمیة في الواقع، ألن النباتات تستخدم الضوء في صناعة غذائھا.



اللیل والنھار، والشتاء والصیف؛ ھذه ھي التناغمات التبادلیة الكبرى التي تحكم حیاتنا، وحیوات
جمیع الكائنات الحیة فیما عدا ربما أولئك الذین یعیشون في األعماق المظلمة، الباردة للبحار.
وھناك فئة من التناغمات األخرى لیست بذات األھمیة لنا لكن لھا ضرورة عظیمة لكائنات أخرى،
مثل التي تعیش على شواطئ البحار، ھي التناغمات الناجمة عن دوران القمر، وتحدث معظم
الوقت من خالل عملیات المد والجزر. كما كانت دورات القمر موضوعا خصبا لألساطیر القدیمة
والمزعجة ـ عن المتحولین لكالب ومصاصي الدماء، على سبیل المثال. لكن ینبغي على مضض

مني أن أدع ھذا الموضوع اآلن ألنتقل إلى الشمس نفسھا.



الفصل السادس



ما الشمس؟
تتسم الشمس باإلبھار البالغ والتألق، تشیع الراحة في األجواء الباردة، حارقة بال شفقة في المناطق
الحارة، وال عجب أن َعبَدھا كثیر من الناس باعتبارھا من اآللھة. وغالبا ما ترافقت معا عبادة
الشمس وعبادة القمر، وتكرر اعتبار الناس لھما على أنھما مختلفان في الجنس. وتعتقد قبیلة تیف
Tiv في نیجیریا ومناطق أخرى في غرب إفریقیا أن الشمس ابن إللھھم األكبر أووندو
Awondo، وأن القمر ابنتھ. وتعتقد قبیلة باروتسي Barotse في جنوب شرق إفریقیا أن الشمس
زوج القمر ولیست أخا لھ. وغالبا ما تتعامل األساطیر مع الشمس على أنھا ذكر والقمر أنثى، لكن
قد یختلف الوضع في مناطق أخرى. وفي دیانة الشنتو Shinto الیابانیة تصبح الشمس ھي اإلالھة

.Ogetsuno والقمر شقیقھا أوجیتسونو Amaterasu أماتیراسو
وكانت تلك الحضارات العظیمة التي ازدھرت في جنوب ووسط أمریكا قبل وصول اإلسبان في
القرن السادس عشر تعبد الشمس. وكانت قبائل اإلنكا Inca في اإلندیز تعتقد أن الشمس والقمر
أسالفھما. وتشاركت قبائل األزتك Aztecs المكسیكیة في الكثیر من آلھتھا مع الحضارات األقدم
في المنطقة، مثل المایا Maya. والعدید من ھذه اآللھة كان على صلة بالشمس، وفي بعض
الحاالت كان اإللھ ھو الشمس ذاتھا. وترى أسطورة األزتك الخاصة بـ «الشموس الخمسة» أنھ
كانت ھناك أربعة عوالم سابقة على عالمنا الحالي، وكل واحد منھا لھ شمسھ الخاصة. وقد تحطمت
تلك العوالم األربعة القدیمة، واحدا بعد اآلخر، من خالل أحداث كارثیة، كانت غالبا من صنع
اآللھة. وكانت الشمس األولى ھي اإللھ المسمى تزكاتلیبوكا األسود Black Tezcatlipoca؛
ودارت حرب بینھ وبین أخیھ؛ كویتز الكوتل Quetzalcoatl، الذي طرده من السماء بضربة من
عصاه. وبعد فترة من الظالم، بال شمس، أصبح كویتزالكوتل الشمس الثانیة. ولغضبھ، قام
تزكاتلیبوكا بتحویل جمیع البشر إلى قردة، وحینئذ تخلّص كویتزالكوتل من جمیع القردة، ثّم استقال

من وضعھ كشمس ثانیة.
ومن ثم أصبح اإللھ تاللوك Tlaloc الشمس الثالثة. واستبّد بھ الغضب ما أن سطا تزكاتلیبوكا على
زوجتھ إكسوشیكوتزال Xochiqutzal، انطوى على نفسھ ورفض السماح بسقوط المطر،
وبالتالي شاع جفاف مریع. توسل الناس من أجل المطر، وطفح الكیل بـ تاللوك من توسالتھم
فأرسل علیھم مطرا من النار بدال من ذلك. وأحرقت ھذه النار العالم، واضطر اآللھة لبدء كّلِ شيء

من جدید.
أما الشمس الرابعة فكانت زوجة تاللوك الجدیدة شالشویتلیكیو Chalchiuhtlicue. وبدأت بدایة
جیدة، لكن بعدئذ تسبب لھا تزكاتلیبوكا في متاعب ھائلة حتى إنھا ظلت تذرف دموعا من الدم طیلة
52 عاما بال توقف. وأّدى ھذا إلغراق العالم بأكملھ، ومن جدید اضطر اآللھة للبدء من اللحظة
األولى. أال یثیر االستغراب، بالمناسبة، ھذه الطریقة الدقیقة التي تحدد بھا ھذه األساطیر تلك

التفاصیل؟ كیف یقرر األزتك أنھا ظلت تنتحب لمدة 52 عاما ولیس 51 أو 53 عاما؟
والشمس الخامسة التي كان یؤمن بھا األزتك ھي الشمس الحالیة التي ال نزال نراھا في السماء،
.Huitzilopochtli وأحیانا یعرف باسم ھویتزیلوبوشتلي ،Tonatiuh وكانت ھي اإللھ توناتیوه



وولدتھ أمھ كوتلیكو بعد تخصیبھا مصادفة بحزمة من الریش. وربما یبدو ھذا أمًرا غریبًا، لكن مثل
ھذه األشیاء ربما تكون طبیعیة تماما لدى أناس تربّوا على األساطیر التقلیدیة (وھناك آلھة أزتیكیة
أخرى حملت بعد تخصیبھا من فرع نبات الـ gourd، وھو الجلد الجاف من ثمرة مثل قرع
العسل). وثار غضب بالغ بین أبناء كوتلیكو البالغ عددھم 400 ولد عقب اكتشافھم حمل أمھم مرة
أخرى حتى إنھم حاولوا قطع رأسھا. ومع ذلك، في الوقت المناسب وضعت ولیدھا
ھویتزیلوبوشتلي. وقد ُولد مسلحا بكامل العتاد ولم یضیع وقتا فمضى یقتل جمیع إخوتھ الـ 400
غیر األشقاء، فیما عدا عدًدا قلیال الذوا بالفرار إلى الجنوب. واستأنف ھویتزیلوبوشتلي حینئذ

مھامھ باعتباره الشمس الخامسة.
كانت قبائل األزتك تعتقد أنھ یتعین علیھم تقدیم ضحایا من بني اإلنسان استرضاء للشمس اإللھ،
وإال لن تبرز من الشرق كل صباح، ومن الواضح أنھ لم یحدث قط أن حاولوا تجربة أّال یقدموا
ھذه األضحیات، لیروا إن كانت الشمس، كمجرد احتمال، ستشرق أم ال. وھذه القرابین ذاتھا كانت
عملیة مرعبة. وبنھایة أوج األزتك، عندما وصل اإلسبان ـ جالبین معھم وسائل رعبھم الخاصة ـ
تصاعدت عبادة الشمس إلى ذروة ممتزجة بالدم. وتشیر التقدیرات أنھ تّم التضحیة بما بین 20
و80 ألف إنسان كقرابین للمعبد الكبیر لـ تینوشیتیتالن Tenochititlan عام 1487. وكان یمكن
تقدیم ھدایا متنوعة السترضاء اإللھ الشمس، لكن ما كان یلقى ھوى لدیھ في الواقع ھو دم البشر،
وقلوبھم التي ما تزال تنبض. وأحد الدوافع األساسیة للحروب كان تجمیع عدد كبیر من أسرى
الحرب كي یمكن تقدیمھم كقرابین، عادة من خالل الحصول على قلوبھم المنتزعة. وفي المعتاد
تقام االحتفاالت على أرض مرتفعة (لتكون أقرب للشمس)، مثال على قمة واحد من األھرامات
الضخمة، التي ذاع صیتھا لدى قبائل األزتك والمایا واإلنكا. كان أربعة قساوسة یمسكون بالضحیة
فوق المذبح، بینما قس خامس یمسك بالسكین. ویمارس عملھ بأسرع ما یمكن لینتزع القلب وھو
مستمر في دقاتھ عند تقدیمھ للشمس. وفي الوقت نفسھ یتّم دحرجة الجثمان على منحدرات التل أو
الھرم حتى القاع، لیتلقفھ الناس األكبر سنا ویفصلون أجزاءه، غالبا لیقدم كطعام في وجبات

شعائریة.
كما أننا نضم األھرامات مع حضارة قدیمة أخرى، وھي الحضارة المصریة. فالمصریون القدماء

أیضا، كانوا ممن عبدوا الشمس. وأحد أكبر آلھتھم ھو إلھ الشمس رع.
وثمة أسطورة مصریة قدیمة كانت تعتبر أن منحنى السماء بمثابة جسد اإللھة نوت Nut، التي

تتقوس فوق األرض. وفي كل لیلة كانت اآللھة تبتلع الشمس، وفي الصباح التالي تلدھا من جدید.
ولدى كثیر من الشعوب، من بینھم الیونانیون القدماء واإلسكندنافیون، أساطیر حول أن الشمس
مركبة حربیة تجري عبر السماء. وكان إلھ الشمس الیوناني یسمى ھیلیوس Helios، والذي

أعطى اسمھ للعدید من التعبیرات العلمیة المرتبطة بالشمس، كما رأینا في الفصل الخامس.
وفي معتقدات أخرى، لم تكن الشمس إلھا لكنھا كانت من المخلوقات األولى لإللھ. وفي أسطورة
الخلق لدى قبائل الیھود في صحراء الشرق األوسط، خلق اإللھ YHWH الضوء في الیوم األول
من أیامھ الستة لعملیة الخلق ـ لكن حینئذ، كان من الغریب، أنھ لم یخلق الشمس حتى الیوم الرابع!
«فَعَِمَل هللاُ النُّوَرْیِن اْلعَِظیَمْیِن: النُّوَر األَْكبََر ِلُحْكِم النََّھاِر، َوالنُّوَر األَْصغََر ِلُحْكِم اللَّْیِل،

ُّ



َوالنُُّجوَم.»(********). فمن أین كان یأتي النور في الیوم األول، قبل وجود الشمس والنجوم، لم
یخبرنا بذلك أحد.

حان الوقت لنتحول إلى الواقع، وإلى الطبیعة الحقیقیة للشمس، التي تنسجم مع الدالئل العلمیة.



ما ھي حقیقة الشمس؟

الشمس واحدة من النجوم، وال اختالف بینھا وبین العدد الھائل من النجوم األخرى، فیما عدا أنھ
تصادف أن نكون قریبین منھا حتى تبدو لنا أكبر حجما وأكثر تألقا من باقي النجوم. ولنفس السبب،
فالشمس ـ بخالف أي نجم آخر ـ تُشعرنا بالحرارة، وتُعمي أبصارنا إذا نظرنا لھا مباشرة، وتحرق
جلودنا بلون أحمر لو مكثنا بالخارج لفترة طویلة جد�ا. وھي لیست قریبة منّا على نحو محدود
مقارنة بأي نجم آخر، إنھا أقرب إلینا بشكل كبیر. ومن الصعوبة إدراك مقدار بُعد النجوم عنّا،
ومدى حجم الفضاء. ومن الناحیة الفعلیة، فھو أمر یتجاوز الصعوبة، إنھ مستحیل تقریب�ا. وھناك
كتاب جید عنوانھ «Earthsearch» تألیف جون كاسیدي John Cassidy، یقدم محاولة لفھم

الشمس، مستخدما نموذجا للقیاس:
اذھب إلى حقل كبیر ومعك كرة قدم وثبِّتھا بقوة لتمثل الشمس.

حینئذ علیك أن تقطع 25 مترا قبل أن تقف وتضع حبة فلفل تمثل بھا حجم األرض وبُعدھا عن
الشمس.

وسیكون القمر، بنفس المقیاس، مجرد سن قلم على مسافة 5 سنتیمترات من حبة الفلفل.
لكن بروكسیما سنتوري Proxima Centauri أقرب نجم لنا، وبنفس المقیاس، سیكون كرة قدم
أخرى (أصغر قلیال) توضع على بعد نحو... انتظر... ستة آالف ونصف األلف من الكیلومترات!

وربما توجد أو ال توجد كواكب تدور حول بروكسیما سنتوري، لكن ھناك بالتأكید كواكب تدور
حول نجوم أخرى، ربما أغلب النجوم. والمسافة بین كل نجم وكواكبھ عادة ما تكون صغیرة

مقارنة بالمسافة بین النجوم ذاتھا.



كیف تعمل النجوم

الفرق بین النجم (مثل الشمس)، والكوكب (مثل المریخ أو المشترى) ھو أن النجوم مضیئة
وساخنة، ونحن نراھا من خالل ضوئھا، بینما الكواكب باردة نسبی�ا ونراھا فقط من خالل الضوء
المنعكس عنھا من نجم قریب تدور في فلكھ. وھذا الفرق، بدوره، ینجم عن الفرق في الحجم. وھنا

نعرض كیف یكون ذلك.
كلما زاد حجم الجسم، زادت قوة جاذبیتھ في اتجاه المركز. وكل األجسام تجذب بعضھا بعًضا عن
طریق قوى الجذب. حتى أنا وأنت نبذل قوى جاذبیة أحدنا على اآلخر. لكن ھذه القوى بالغة
الضعف إلى حد یتعذر مالحظتھا إال إذا كان أحد الجسمین المعنیْین على األقل كبیر الحجم.
واألرض كبیرة الحجم، لذلك نشعر بقوة جذب كبیرة تجاھھا، وعندما نُْسقط شیئا فإنھ یھبط إلى

«أسفل» ـ بمعنى، في اتجاه مركز األرض.
والنجم أكبر حجما بكثیر من أي كوكب مثل األرض، لذا تفوق قوة جذبھ كثیرا القوة الجاذبة
لألرض. ومنتصف أي نجم كبیر یقع تحت ضغط ھائل ألن قوة الجاذبیة المھولة تجذب كل ما في
النجم في اتجاه المركز. وكلما تزاید الضغط داخل النجم تزایدت درجة حرارتھ. وبازدیاد ھذه
الحرارة في الواقع ـ أكثر ارتفاعا مما تستطیع أنت أو أنا تخیّلھ ـ یبدأ النجم في السلوك كما لو كان
نوعا من قنبلة ھیدروجینیة تعمل ببطء، تنجم عنھا مقادیر ھائلة من الحرارة والضوء، ونراھا
تومض بتألق في السماء لیال. وتمیل الحرارة المتكثفة لجعل النجم ینتفخ ویتضخم كبالونة، لكن في
الوقت نفسھ تعمل قوة الجاذبیة على إعادتھ لوضعھ الطبیعي من جدید. وثمة توازن بین اندفاع
الحرارة للخارج وقوى الجاذبیة للداخل. ویسلك النجم وفق جھاز الثرموستات (منظم درجة
الحرارة) الداخلي لھ. فكلما زادت الحرارة یزداد تضخمھ، وكلما زاد حجما قلت كتلة المادة
المتركزة في المركز، لذلك تنخفض الحرارة قلیال. وھذا یعني أنھ یبدأ في االنكماش مرة أخرى،
وھلّم جرا. ویعطي ذلك انطباعا كما لو أن النجم یھتز للداخل وإلى الخارج مثل قلب یدق، لكنھ
لیس كذلك. بل إنھ یستقر على حجم متوسط، یحافظ على النجم تماما في درجة الحرارة المناسبة

لیستمر على حالتھ.
لقد بدأت بالقول إن الشمس مجرد نجم مثل كثیر من النجوم، لكن في الواقع ثمة أنواع متباینة ھائلة
من النجوم تتدرج في مدى كبیر من األحجام. وشمسنا لیست كبیرة الحجم جد�ا، شأن باقي النجوم،
إنھا أكبر قلیال من النجم بروكسیما سنتوري Proxima Centauri، لكنھا أصغر كثیرا من عدد

ھائل من النجوم.
ما ھو أكبر نجم نعرفھ؟ یعتمد ذلك على طریقة قیاسك لھ. والنجم صاحب أكبر قیاس یُسمى ڤي
واي كانیس ماجوریس VY Canis Majoris. ویبلغ قطره (المسافة بین طرفیھ) ألفي ضعف
قطر الشمس. وقطر الشمس یعادل مائة ضعف قطر األرض. ومع ذلك، بالرغم من حجمھ البالغ،
فإنھ شدید الھشاشة والخفة، فكتلتھ ال تزید على كتلة الشمس إال بـ 30 ضعفا، ولیس ببالیین المرات
كما ھو متوقع لو كانت المادة الداخلة في تركیبھ متعادلة الكثافة. والنجوم األخرى، مثل النجم
بستول Pistol والنجوم األحدث اكتشافا مثل إیتا كارینا Eta Carinae وR136a1 (اسمھ لیس

�



جذابا جد�ا!) تعادل كتلتھا مائة ضعف كتلة الشمس، أو حتى أكثر. كما أن كتلة الشمس تزید على
كتلة األرض بـ 300,000 مرة، بما یعني أن كتلة إیتا كارینا تساوي 30 ملیون مّرة كتلة

األرض.
إذا كان لدى نجم عمالق مثل R136a1 كواكب، فالبد أنھا ستكون سحیقة البعد جد�ا عنھ، وإال
لتعرضت للحریق على الفور وتبخرْت. فقوى الجاذبیة الناتجة عنھ ستكون ھائلة (بسبب كتلتھ
المھولة) حتى إن كواكبھ في واقع األمر ینبغي أن تظل على مسافات شاسعة جد�ا منھ مستقرة في
أفالك تدور حولھ. وفي حالة وجود كوكب كھذا، وكان ثمة شخص یعیش على سطحھ، لبدا حجم
ذلك النجم بالنسبة لھ في حجم الشمس بالنسبة لنا، ألنھ رغم تزاید حجمھ مقارنة بالشمس، فإن بُعده
عن النجم أكبر كثیرا ـ فقط المسافة المناسبة منھ، في الواقع، وكذلك الحجم الظاھر المناسب

الستمرار الحیاة، وإال النعدمت الحیاة ھناك!



قصة حیاة نجم

،R136a1 من الناحیة الفعلیة، مع ذلك، من غیر المحتمل وجود أي كواكب تدور في فلك النجم
بصرف النظر عن وجود حیاة علیھا. والسبب أن النجوم مفرطة الحجم تكون قصیرة العمر جد�ا.
ویبلغ عمر ھذا النجم نحو ملیون سنة، وھو أقل من جزء من األلف من عمر الشمس حتى اآلن:

وھو وقت غیر كاٍف لتطویر حیاة.
والشمس نجم صغیر، یغلب علیھ طابع نجوم «التیار العام» أي نوع النجوم التي تدوم حیاتھا
بالیین السنین (ولیس مجرد مالیین السنین)، وخاللھا تستمر عبر سلسلة من المراحل الناتجة
إحداھا من األخرى، ولیست مثل طفل ینمو ثم یصیر بالغا، ویمر بمنتصف العمر، لیصبح كھال
ویموت في نھایة المطاف. ونجوم التیار العام في معظمھا تتكّون من الھیدروجین، أبسط العناصر
جمیعا. و«الفعل البطيء للقنبلة الھیدروجینیة» في داخل النجم یقوم بتحویل الھیدروجین إلى
الھیلیوم، ثاني أبسط العناصر (عنصر آخر نال اسمھ من اسم إلھ الشمس الیوناني ھیلیوس
Helios)، مطِلقا قدرا كبیرا من الطاقة في صورة حرارة، وضوء وأنواع أخرى من اإلشعاع.
وأنت تتذكر أننا قلنا إّن حجم أي نجم ھو نتیجة توازن بین قوة دفع الحرارة للخارج وقوة شد
الجاذبیة للداخل؟ حسٌن، وھذا التوازن یستمر تقریبا على وضعھ، محافًظا على النجم لیتحلل ببطء
لعدة بالیین من السنین، حتى یبدأ الوقود في النفاد. وما یحدث عادة حینئذ أن النجم ینطوي على
نفسھ تحت تأثیر قوة الجاذبیة الال محدودة ـ عند تلك النقطة تنطلق كل حمم الجحیم (إذا كان من

الممكن تخیل وجود شيء أكثر جحیما من قلب النجم نفسھ).
وقصة حیاة أي نجم تبلغ من الطول حد�ا یتعذر فیھ على علماء الفلك أن یشاھدوا إال لمحة خاطفة
منھا. ولحسن الحظ، وھم یمسحون السماوات فوتوغرافی�ا بتلیسكوباتھم، یستطیع علماء الفلك أن
یكتشفوا مدًى من النجوم، كل واحد منھا في مرحلة معینة من تطّوره: البعض في «مرحلة
الطفولة» وقد تصادف أنھا في طور التكوین من سحب غازیة وسحب الغبار، شأن شمسنا منذ
أربعة بالیین ونصف البلیون من العام؛ وعدد وافر من النجوم في «منتصف العمر» مثل شمسنا؛
ونجوم أخرى متقدمة في العمر تعاني سكرات الموت، والتي تقدم نبوءة بما سیحدث لشمسنا بعد
عدة بالیین من السنین. وقد أسس علماء الفلك «حدیقة حیوان» ثریة للنجوم، من مختلف األحجام
والمراحل في دورات حیاتھا. وكل عضو في ھذه «الحدیقة» یبین ما اعتاد اآلخرون أن یكونوا

علیھ من أحوال، أو ما سیكونون علیھ من حال.
وفي نھایة المطاف فأي نجم عادي من نوعیة شمسنا ینفد منھ الھیدروجین، وحسب الوصف الذي
قدمتُھ في التّو «تحرق» النجوم الھیلیوم بدال منھ (وضعت ذلك بین عالمتي تنصیص ألنھا لیست
عملیة حرق فعلیا لكنھا تفعل شیئا ما أكثر سخونة). عند ھذه المرحلة یسمى «عمالق أحمر».
وسوف تصبح الشمس عمالقا أحمر بعد نحو خمسة بالیین سنة، بما یعني أنھا اآلن في فترة
منتصف العمر. وقبل ذلك بوقت طویل سیصبح كوكبنا الھزیل البائس بالغ السخونة إلى حد یتعذر
العیش علیھ. وخالل بلیوني سنة ستزداد درجة حرارة الشمس بنسبة 15 في المائة عما ھي علیھ
اآلن، ومعنى ذلك أن األرض ستصبح مثل كوكب الزھرة حالی�ا. وال یستطیع أي كائن العیش على



الزھرة: فدرجة الحرارة ھناك تزید على 400 درجة مئویة. غیر أن بلیوني سنة فترة زمنیة بالغة
الطول، وغالبا ما سینقرض البشر بالتأكید قبلھا بزمن طویل، وبالتالي لن یكون ھناك إنسان لیتلظى
في اللھیب. أو ربما تكون أدواتنا التكنولوجیة قد حققت تقدما إلى حد یتیح لنا نقل األرض إلى مدار
أكثر مالءمة. وفیما بعد، ما أن ینفد الھیلیوم أیضا، غالبا ما ستختفي الشمس في سحابة من الغبار

والنفایات، وقد خلّفت قلبا ضئیال یُسمى القزم األبیض، الذي سیبرد ویتالشى.



السوبرنوفا وغبار النجوم

وختام القصة مختِلف للنجوم األكبر حجما بكثیر من شمسنا واألكثر سخونة منھا، شأن النجوم
العمالقة التي كنّا نتحدث عنھا. ھذه المخلوقات المرعبة «تحترق» من خالل الھیدروجین الذي
تملكھ بمعدل أسرع كثیرا، و«قنبلتھا الھیدروجینیة» أفران نوویة تمضي لمدى أبعد من مجرد جعل
نویّات الھیدروجین تتصادم معًا إلنتاج نّویات الھیلیوم. فاألفران شدیدة السخونة للنجوم الكبیرة
تُواصل جعل نویّات الھیلیوم تتصادم معا إلنتاج حتى عناصر أثقل، وھكذا، إلى أن تصل إلى حد
إنتاج مدى واسع من الذرات الثقیلة. ومن بین ھذه العناصر الثقیلة: الكربون، األكسیجین،
النیتروجین والحدید (لكن حتى اآلن ال یوجد ما ھو أثقل من الحدید): تلك العناصر الموجودة بوفرة
على األرض، وفي أجسامنا جمیعا. وبعد فترة قصیرة نسبی�ا، یكون نجم كبیر جد�ا من ھذه النوعیة
قد دمر نفسھ من خالل انفجار ھائل یُسمى السوبرنوفا، وفي مثل ھذه االنفجارات بالتحدید تتكون

العناصر األثقل من الحدید.
ماذا سیحدث لو أن النجم إیتا كارینا انفجر في صورة سوبرنوفا غدا؟ سیكون ذلك أصل جمیع
االنفجارات. لكن ال تقلق: فلن نعرف شیئا عن ھذا األمر قبل 8,000 سنة، وھو الزمن الذي
یقضیھ الضوء لیقطع ھذه المسافة الشاسعة بین إیتا كارینا وبین األرض (وال یوجد ما ھو أسرع
من الضوء). وماذا، إذن، لو كان إیتا كارینا قد انفجر منذ 8,000 سنة؟ حسٌن، في تلك الحالة
یمكن أن یصل إلینا الضوء وغیره من اإلشعاعات الناجمة عن االنفجار في أي یوم من الوقت
الحالي. وفي اللحظة التي نشاھدھا فیھا، سنعرف أن إیتا كارینا قد انفجر قبل 8,000 عام. ولم
ن. وقد شاھد العِالم األلماني الكبیر جوھانز كبلر یُشاَھد سوى نحو 20 سوبرنوفا في التاریخ المدوَّ
Johannes Kepler واحدا منھا في 9 أكتوبر عام 1604: وتمددت النفایات منذ ذلك الحین.
وال بد أن االنفجار نفسھ قد حدث فعلیا قبل نحو 20,000 سنة، تقریبا في الوقت الذي اندثر فیھ

.Neandrathal (النیاندرتالي) إنسان الكھوف
والسوبرنوفا ـ بخالف النجوم المعتادة ـ تستطیع إنتاج حتى عناصر أثقل من الحدید: الرصاص،
والیورانیوم على سبیل المثال. وقد نتج عن انفجار جبّار لسوبرنوفا بعثرة جمیع العناصر التي
نھا النجم، ومن بعده السوبرنوفا، وتشمل العناصر الالزمة للحیاة، إلى مسافة بعیدة وعلى رقعة كوَّ
واسعة في الفضاء. وفي النھایة، فإن سحب الغبار، الغنیة بالعناصر الثقیلة، سوف تبدأ الدورة
ل نجوما جدیدة وكواكب. وذلك ھو الموضع الذي أتت منھ المادة إلى مجددا، بعد أن تتكثف لتشّكِ
كوكبنا، كما أنھ سبب احتواء كوكبنا على العناصر الالزمة لتكویننا، الكربون، النیتروجین
واألكسیجین وھكذا: فقد جاءت من الغبار الذي تبقى من سوبرنوفا سحیقة في الزمن تأجج ومیضھا
في الكون. وذلك ھو أصل التعبیر الشعري «نحن غبار النجوم». وھو صحیح حرفی�ا. فمن دون
انفجارات سوبرنوفا تّمت بالمصادفة ـ وھي مصادفة نادرة الحدوث جد�ا ـ لم تكن لتوجد العناصر

الضروریة للحیاة.



لندور وندور

إنھ ألمر حقیقي ال نستطیع تجاھلھ أن األرض وجمیع كواكب المجموعة الشمسیة األخرى تدور
حول نجمھا في نفس «المستوى». ماذا یعني ذلك؟ من الناحیة النظریة، یمكنك أن تفكر أن مدار
كوكب معین قد تّم إمالتھ بأي زاویة على كل مدار آخر. لكن لیست تلك ھي الطریقة التي تحدث
بھا األمور. إذ ھي كما لو أن ھناك قرصا مستویا غیر مرئي في السماء، تتخذ الشمس موضعھا في
مركزه، وجمیع الكواكب تتحرك على ذلك القرص، فقط على مسافات مختلفة من المركز. زد على

ھذا، جمیع الكواكب تدور حول الشمس في نفس االتجاه.
لماذا؟ ربما كان السبب ھو الطریقة التي بدأت بھا. دعونا نتناول اتجاه الحركة الدورانیة في البدایة.
لقد بدأت المجموعة الشمسیة بكاملھا، التي تعني الشمس والكواكب، بوصفھا سحابة من الغاز
والغبار في حركة دورانیة بطیئة، بقایا انفجار سوبرنوفا. وغالبا مثل كل األجسام التي تطفو حرة
الحركة في الكون، كانت السحابة تتخذ حركة دورانیة حول محورھا. وبالطبع، حسب تخمینك:

كان اتجاه حركتھا الدورانیة ھو نفس اتجاه دوران الكواكب الحادث حالیا حول الشمس.
واآلن، لماذا توجد جمیع الكواكب «ذات المستوى الواحد» على ذلك «القرص» المستِوي؟ نتیجة
أسباب تجاذبیة معقدة ال أرغب أن أخوض فیھا، لكن یفھمھا العلماء جید�ا، تمیل سحابة ضخمة من
الغبار والغاز في الفضاء الخارجي ـ تنتقل في حركة دورانیة ـ لتشكیل نفسھا في ھیئة قرص دّوار،
وقد تراكمت في صورة كتلة كبیرة في المنتصف. وذلك ما یبدو أنھ قد حدث بالنسبة لمجموعتنا
الشمسیة. فالغبار والغاز والقطع المادیة الصغیرة ال تبقى على شكل غازات وغبار. إذ تمارس
قوى التجاذب تأثیرھا علیھا لتدفعھا في اتجاه جاراتھا، بالطریقة التي سبق وشرحتھا من قبل في
ھذا الفصل. وتنضم قواھا مع تلك الجارات لتشكل كتال مادیة أكبر حجما. وكلما زاد حجم تلك
الكتل زاد تأثیرھا التجاذبي. وبالتالي، ما حدث في قرصنا الدّوار أن القطع الكبیرة استمرت في

التزاید، بینما ھي تبتلع جاراتھا األصغر.
وفي نھایة المطاف أصبحت الكتلة األكبر ھي الشمس في المركز. بینما الكتل األخرى، البالغة
درجة من الكبر تستطیع معھا جذب كتل أخرى إلیھا والبعیدة بما یكفي عن الشمس إلى حد یعوق
ابتالعھا من الشمس، صارت ھي الكواكب. ولو قرأنا أسماءھا ابتداء من أقربھا للشمس، نطلق
نحن علیھا اآلن: عطارد، الزھرة، األرض، المریخ، المشترى، زحل، أورانوس ونبتون. وكانت
القوائم القدیمة تضع بلوتو بعد نبتون، لكن في ھذه األیام تّم استبعاده من بین الكواكب ألنھ بالغ

الصغر.



الكویكبات(********) والنیازك

في ظل ظروف متباینة أمكن تكوین كوكب آخر أیضا، بین مداري المریخ والمشترى. لكن القطع
الصغیرة التي استطاعت أن تتجمع معا على نحو ما لتشكل ھذا الكوكب اإلضافي قد أعیقت عن
ق للمشترى، وقد بقیت في صورة حلقة دّوارة من الفضالت ھذا، ربما للوجود التجاذبي المطّوِ
تسمى حزام الكویكبات. وتتحرك ھذه الكویكبات ضمن حلقة بین كوكبي المریخ والمشترى، حیث
یمكن لكوكب إضافي أن یتشكل ھناك إذا ما نجحت الكویكبات في االلتحام معا. وتوجد الحلقات
الشھیرة حول كوكب زحل في مكانھا لسبب مماثل. إذ یمكنھا أن تتكثف معًا لتصنع قمرا آخر
(حول زحل حالیا یوجد 62 قمرا، لذلك قد یصبح ھذا ھو القمر الثالث والستین)، لكنھا فعلی�ا ال
تزال منفصلة في صورة حلقة من الصخور والغبار. وفي حزام الكویكبات ـ المكافئ الشمسي
لحلقات المشترى ـ بعض ھذه القطع كبیرة الحجم بما یكفي لتسمیتھا «كویكب» (نوع ال ینطبق
علیھ تماما اسم الكوكب). ویطلق على أكبرھا اسم سیریز، ویبلغ اتساعھ 1,000 كیلومتر،
ولحجمھ الكبیر نسبی�ا یتخذ شكال كروی�ا تقریبا مثل الكواكب، لكن معظمھ صخور غیر منتظمة
الشكل وقطع ترابیة. وتتصادم مع بعضھا بعًضا من حین إلى آخر، مثل كرات البلیاردو، وفي
بعض األحیان یتعرض بعضھا للطرد من حزام الكویكبات وبالتالي قد یصل إلى مسافة قریبة من
كوكب آخر مثل األرض. ونحن نشاھدھا، مرات كثیرة، وھي تحترق في طبقات الجو العلیا في

صورة «نیازك» أو «شھب».
واألقل شیوعا، أن یكون الشھاب كبیر الحجم بدرجة تتیح لھ أن یبقى على حالتھ خالل محنة النفاذ
من الغالف الجوي وبالتأكید سیكون ھبوطھ على سطح األرض عملیة تصادمیة. ففي 9 أكتوبر
عام 1992، تحطم شھاب في الجو واصطدمت قطعة منھ في حجم قالب كبیر من الطوب بسیارة
في بیكسكیل، بوالیة نیویورك. وقد انفجر شھاب أكبر من ھذا كثیرا، في حجم منزل، فوق سیبیریا

في 30 یونیو عام 1908، وتسبب في اشتعال النیران بالغابات على مساحات كبیرة.
ولدى العلماء اآلن أدلة على أن شھابا كبیر الحجم قد سقط على یوكاتان، التي ھي حالیا الوسط
األمریكي، قبل 65 ملیون سنة، متسببا في كارثة على مستوى الكوكب، التي ربما أّدت إلى قتل
الدیناصورات. وتشیر التقدیرات إلى أن حجم طاقة التفجیر الناجم عن ھذا التصادم الكارثي على
یوكاتان یزید بمئات المرات عن طاقة تفجیر األسلحة النوویة في أنحاء العالم مجتمعة حال إطالقھا
في نفس الوقت. ولربما أسفر عن زالزل أرضیة مدمرة، وسالسل من الریاح العاصفة، وحرائق
غابات ممتدة في أرجاء العالم، وسحابة كثیفة من الغبار والدخان أّدت لشیوع الظالم على سطح

األرض لسنوات.
وقد یكون ذلك سببا في موت النباتات، التي ھي بحاجة لضوء الشمس، وموت الحیوانات، التي
تقتات على النباتات. ولیس من العجیب موت الدیناصورات، بل بقاء أسالفنا من الثدییات على قید

الحیاة. فلربما أن جماعة صغیرة العدد ظلت حیة من خالل عملیة بیات شتوي تحت األرض.



نور حیاتنا

أرید أن أنھي ھذا الفصل بالحدیث عن أھمیة الشمس للحیاة. ونحن ال نعرف إن كانت ھناك حیاة
أخرى في موضع آخر من الكون (سأناقش ھذه المسألة في فصل تاٍل)، لكننا نعلم أنھ لو كان ثمة
حیاة بعیدة عنّا، فغالبا ما ستكون بالتأكید قریبة من أحد النجوم. كما یمكننا القول إنھ لو كان ھناك
شيء ما مماثل لنوع حیاتنا، على األقل، فمن المحتمل أن یكون على كوكب یبعد مسافة ظاھریة
من نجمھ مساویة تقریبا لبعدنا عن الشمس. وأنا أقصد من تعبیر «المسافة الظاھریة» تلك المسافة
المدَركة بواسطة نمط الحیاة نفسھ. والمسافة المطلقة قد تكون أكبر من ھذا كثیرا، كما رأینا في
مثال النجم العمالق الفائق R136a1. لكن لو كانت المسافة الظاھریة ھي نفسھا، لبدا لھم نجمھم
بنفس الحجم الذي علیھ شمسنا، وھو ما یعني أن مقدار الحرارة والضوء الساقط علیھم سیكون

مساویا تقریبا لما نستقبلھ نحن.
لماذا ینبغي على الحیاة أن توجد قریبا من أحد النجوم؟ ألن كل أشكال الحیاة بحاجة إلى الطاقة،
والمصدر الواضح للطاقة ھو ضوء النجوم. وعلى األرض، تجمع النباتات ضوء الشمس وتجعل
طاقتھ متاحة لكل الكائنات الحیة األخرى. ویمكن القول إن النباتات تحصل على غذائھا من ضوء
الشمس. وھي تحتاج إلى أشیاء أخرى أیضا، مثل ثاني أكسید الكربون من الھواء، والماء والمعادن
من التربة. لكنھا تحصل على الطاقة الالزمة لھا من ضوء الشمس، وتستخدمھا في صناعة المواد

السكریة، التي ھي نوع من الوقود الضروري لصنع كل شيء آخر تحتاج إلیھ.
وأنت ال تستطیع تكوین السكر دون طاقة. وبمجرد حصولك على السكر، تستطیع حینئذ «إحراقھ»
للحصول على الطاقة مجددا ـ رغم أنك ال تستعید الطاقة بكاملھا مرة أخرى على اإلطالق؛ فدائما
ما یضیع جزء منھا أثناء ھذه العملیة. وعندما نقول «إحراق» ال یعني ذلك أنھا تنطلق في صورة
دخان. وعملیة الحرق بالمعنى الحرفي وسیلة لتحریر الطاقة في شكل وقود. وثمة وسائل أخرى

أكثر إحكاما لتحریر الطاقة، في صورة بطیئة ومفیدة.
ویمكنك التفكیر في ورقة النبات الخضراء باعتبارھا مصنعا ذا سقف منخفض ممتد وسقفھ المنبسط
بكاملھ ھو لوح شمسي ھائل، یقتنص ضوء الشمس ویستخدمھ في قیادة عجالت خطوط التجمیع
الموجودة تحت السقف. وذلك ھو سبب كّون األوراق منبسطة ورقیقة السْمك ـ لتتیح مساحة
سطحیة كبیرة یسقط علیھا ضوء الشمس. والنواتج النھائیة للمصنع ھي السكر من كافة األنواع.
والتي تمر حینئذ خالل عروق الورقة إلى باقي أجزاء النبات، حیث تستخدم في صناعة أشیاء
أخرى؛ مثل النشا، وھو أكثر مالءمة من السكر في تخزین الطاقة. وفي آخر المطاف، تنطلق

الطاقة من النشا أو السكر لتكوین جمیع أجزاء النبات األخرى.
وعندما تُؤكل النباتات بواسطة آكالت العشب (أي التي تتغذى على النباتات فقط)، مثل الظباء
واألرانب، تمر الطاقة إلى آكالت العشب ـ ومرة أخرى، یُفقد بعضھا خالل ھذه العملیة.
وتستخدمھا آكالت العشب في بناء أجسامھا وكوقود لعضالتھا وھي تمضي أثناء أشغالھا. وھذه
األشغال تشمل بطبیعة الحال الرعي والبحث بین كمیات أخرى من النباتات. والطاقة التي تتولد في



عضالت آكالت العشب وھي تمشي وتقتات وتتقاتل وتتزاوج تأتي أساسا من الشمس، عبر
النباتات.

ومن ثم تأتي الحیوانات األخرى ـ آكالت اللحوم أي التي تتغذى على اللحم فقط ـ لیكون طعامھا من
آكالت العشب. وتنتقل الطاقة ھنا مرة أخرى (ومرة أخرى أیضا یُفقد بعضھا في عملیة االنتقال)،
وتساعد في تقویة عضالت آكلي اللحوم أثناء تجّوالھم في أعمالھم. وفي ھذه الحال، تشمل أعمالھم
اصطیاد المزید من آكالت العشب لیقتاتوا علیھا، فضال عن كل األشیاء األخرى التي یمارسونھا،
مثل التناسل والعراك وتسلق األشجار، وفي حالة الثدییات، صناعة اللبن لصغارھم الجدد. ھنا
أیضا، إنھا الشمس التي توفر الطاقة بصورة أساسیة، حتى لو كانت تلك الطاقة ال تصل إلیھم إال
عن طریق غیر مباشر بوضوح. وفي كل مرحلة من ھذا المسار الالمباشر، یُفقد جزء كبیر من
الطاقة ـ یُفقد في صورة حرارة، تلك التي تسھم في المھمة عدیمة الفائدة المتعلقة بزیادة حرارة

باقي الكون.
وھناك حیوانات أخرى، مثل الطفیلیات، تتغذى على األجسام الحیّة لكل من آكالت العشب وآكالت
اللحوم. ومرة أخرى، فإن الطاقة التي تتزود بھا الطفیلیات تأتي في النھایة من الشمس، ومرة

أخرى أیضا، ال تستخدم جمیع ھذه الطاقة ألن جزءا منھا یتبدد في صورة حرارة.
وفي الختام، ما أن یموت كائن ما، سواء كان نباتا أو آكل عشب أو آكل لحوم، أو طفیال، فقد تقتات
علیھ حیوانات تتغذى على البقایا مثل الخنافس، أو ربما یتحلل ـ لیكون غذاء للبكتیریا والفطریات،
والتي ھي مجرد نوع مختلف من ھذه الكائنات. وھنا أیضا من جدید تنتقل الطاقة القادمة من
الشمس ومرة أخرى یضیع بعضھا في صورة حرارة. وذلك ھو سبب سخونة أكوام التسمید
العضویة. حیث تأتي كل الطاقة الحراریة في كوم السماد العضوي أساسا من الشمس، التي
تصیدتھا أوراق النبات في صورة األلواح الشمسیة في العام السابق. وھناك طیور فاتنة المنظر في
جزر المحیط الھادي الجنوبیة تسمى megapodes تستخدم حرارة أكوام التسمید العضویة في
حضانة بیضھا. وبخالف الطیور األخرى، التي ترقد على بیضھا وتدفِّئھ بحرارة أجسامھا، تبني
المیجابود كوما كبیرا من السماد العضوي لتدفن فیھ بیضھا. وتقوم بتنظیم حرارة كوم السماد
بإضافة المزید منھ على قمتھ لتزداد سخونتھ، أو تزیح بعضا منھ لیصبح أقل سخونة. بید أن جمیع
الطیور تستخدم الطاقة الشمسیة أساسا في حضانة بیضھا، إما عن طریق حرارة أجسامھا أو أكوام

المخلّفات العضویة.
وفي بعض األحیان ال تُؤكل النباتات لكنھا تغوص في مستنقعات للطحالب. وبمرور القرون،
تتضاغط في ھیئة طبقات متفحمة من الطحالب مع إضافة طبقات جدیدة فوقھا. والناس في غربي
عھا في حجم أیرلندا أو في الجزر األسكتلندیة تستخرج عن طریق الحفر ھذه المواد المتفحمة وتُقّطِ
قوالب القرمید الستخدامھا وقودا سھل االشتعال، لتدفئة منازلھم في الشتاء. مرة أخرى، إنھ ضوء
ع) ـ في ھذه الحال تّم احتجازه على مدى القرون ـ والذي تنطلق طاقتھ في الشمس المحتَجز (المتجّمِ

.Hebridesو Galway مواقد النیران والطھي في نطاق منطقتي
وفي ظل ظروف مالئمة، وعلى مدى مالیین السنین، یتضاغط كوم السماد العضوي ویتحول
تركیبھ، لیصبح في النھایة فحما. ومع تزاید الوزن فوقھ أكثر وأكثر، یتحول الفحم إلى وقود أعلى



كفاءة من كوم السماد، وعند إشعالھ یعطي حرارة أكبر بكثیر، وكانت نیران الفحم واألفران ھي
طاقة التشغیل في الثورة الصناعیة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر.

والحرارة الكثیفة الناتجة من مصنع للصلب أو فرن عاٍل، ومراجل االحتراق المتوھجة التي أدارت
اآلالت البخاریة «الفیكتوریة» تصطخب على القضبان الحدیدیة أو في السفن التي تمخر البحار:
كل تلك الحرارة أتت أساسا من الشمس، عبر األوراق الخضراء للنباتات التي كانت تعیش منذ

300 ملیون سنة.
كانت بعض «الطواحین الشیطانیة السوداء» للثورة الصناعیة تدار بواسطة الطاقة البخاریة، غیر
أن الكثیر من محالج القطن األولى كانت تدیرھا طاقة دوالیب الماء. وكان یتم بناء المصنع بالقرب
من نھر متدفق التیار، لیستطیع تیار الماء إدارة العجالت. وھذه العجالت تقوم بتدویر محور كبیر
أو عمود إدارة، یمتد بطول المصنع. وعلى طول مسار عمود اإلدارة، ھناك سیور جلدیة وعجالت
مسننة تقوم بتدویر جمیع اآلالت المغزلیة المختلفة وآالت التمشیط وأنوال الحیاكة. وحتى تلك

اآلالت كانت تستمد طاقتھا أساسا من الشمس. وفیما یلي نعرض كیف یكون ذلك.
كان الماء ھو المحرك للدوالیب الدّوارة، ألنھ ینجذب ألسفل بتأثیر جاذبیة األرض. وھذا الوضع ال
یحدث إال بوجود تیار مستمر من المیاه من مستوى مرتفع عن األرض، ومنھ یمكن للماء أن یندفع
ألسفل. ویتوافر ھذا الماء في صورة مطر من السحب، یسقط على التالل والجبال. وتتحصل تلك
السحب على المیاه من تبخر البحار، البحیرات، األنھار والبرك الموجودة على سطح األرض.
وعملیة التبخر تلزمھا طاقة، وتلك الطاقة تأتي من الشمس. وبالتالي فإن الطاقة المستخدمة بصورة
أساسیة في تدویر دوالیب الماء التي تقوم بتحریك السیور الجلدیة وتروس اآلالت الدّوارة واألنوال

جمیعھا كانت تأتي من الشمس.
وفیما بعد استخدمت مصانع القطن اآلالت البخاریة التي تدور بحرق الفحم ـ مرة أخرى باستخدام
الطاقة اآلتیة أساسا من الشمس. لكنھا قبل أن تتحّول للبخار كلی�ا مرت المصانع بمرحلة وسیطة.
فقد احتفظت بدوالیب التدویر المائیة الكبرى إلدارة األنوال وأدوات المكوك، لكنھا استخدمت آلة
بخاریة لدفع الماء ألعلى في خزانات، لیندفع منھا ألسفل فوق عجلة مائیة، فقط لتضخھ مرة أخرى
ألعلى، وھكذا، سواء تّم رفع الماء بواسطة الشمس إلى السُُّحب، أو تّم رفعھ بواسطة آلة بخاریة
إلى خزان، فال تزال الطاقة تأتي من الشمس في المقام األول. واالختالف ھنا أن اآللة البخاریة
عتھ النباتات قبل مالیین السنین وتّم تخزینھ تحت األرض تُدار عن طریق ضوء الشمس الذي جمَّ
في صورة فحم، بینما العجلة المائیة على نھر تُدار بواسطة ضوء الشمس القادم من عدة أسابیع
ن على ھیئة ماء تم رفعھ على قمة التالل. وھذا النوع من «ضوء الشمس المخزون» فقط والمخزَّ
یسمى طاقة الوضع (الطاقة المحتملة)، ذلك ألن ثمة احتمال للماء ـ القدرة التي یحتویھا ـ لبذل شغل

عندما یندفع ألسفل.
كة لألرض. عندما تستخدم ویقدم لنا ھذا وسیلة جذّابة لفھم كیف أن الشمس ھي الطاقة المحّرِ
النباتات ضوء الشمس لعمل السكر، فھذه عملیة تشبھ ضخ الماء ألعلى، أو في خّزان فوق سقف
مصنع. وعندما تستخدم النباتات (أو آكالت العشب التي تأكل النباتات، أو آكالت اللحم التي تتغذى
على آكالت العشب) السكر (أو النشا الذي یُصنع من السكر، أو اللحم الذي یُصنع من النشا)،



نستطیع أن نفكر في السكر على أنھ یتم حرقھ: حرقا بطیئا لبناء العضالت، تماما مثل الفحم في
عملیة الحرق السریع لتكوین البخار من أجل تحریك عمود إدارة في مصنع.

لن یكون من المفید لنا بأي حال إذا قمنا بحرق كل ما لدینا من سكر وغیره من الوقود الغذائي
دة الستعادة طاقة الشمس المخزونة. فما یحدث في رة ومبّدِ بإضرام النیران فیھ! فالحرق عملیة مدّمِ
خالیانا ھو عملیة منظَّمة بالغة البطء والدقة حتى إنھ یماثل تقاطر الماء أسفل تل وإدارة سلسلة من
دوالیب الماء. والتفاعل الكیمیائي الذي تساعد علیھ الشمس في األوراق الخضراء إلنتاج السكر
یؤدي الدور المكافئ لضخ الماء ألعلى. والتفاعل الكیمیائي في خالیا الحیوان والنبات الذي یستخدم
الطاقة ـ لبناء العضالت، مثال ـ یتحصل على الطاقة في خطوات منضبطة بدقة، خطوة خطوة.
والمواد الغذائیة عالیة الطاقة، أوالسكریات أو أیا ما كان تشترك في تحریر طاقاتھا على مراحل،
من خالل سالسل صغیرة متتابعة من التفاعالت الكیمیائیة، كل واحد منھا یسھم في تغذیة التفاعل

التالي، مثل تیار یتدافع ألسفل مجموعة شالالت صغیرة، یدیر دوالبا مائیا صغیرا بعد اآلخر.
أی�ا ما كانت التفاصیل، فإن كل دوالیب الماء والعجالت المسننة وأعمدة إدارة الحیاة تستمد طاقتھا
أساسا من الشمس. ولربّما كانت تلك الشعوب القدیمة تعبد الشمس بتقدیس أكبر لو كانت قد تأّكدت
إلى أي مدى تعتمد الحیاة على الشمس. وما یثیر العجب لدّي اآلن ھو كم عدد النجوم األخرى التي

تُدیر آالت الحیاة على الكواكب الدائرة حولھا. لكن ینبغي علینا االنتظار حتى فصل تاٍل.



الفصل السابع



ما القوس قزح؟
ملحمة جلجامش واحدة من أقدم القصص المكتوبة على اإلطالق. فھي أقدم من أساطیر الیونان
والیھود، وھي أسطورة البطولة القدیمة للحضارة السومریة، التي ازدھرت في بالد ما بین النھرین
(العراق حالیا) قبل 5,000 إلى 6,000 سنة. وكان جلجامش الملك البطل األعظم لألسطورة
السومریة ـ یشبھ قلیال الملك آرثر في األساطیر البریطانیة، في أنھ ال أحد یعرف ما إن كان لھ
وجود أصال، لكن قیلت عنھ حكایات كثیرة. ومثل البطل الیوناني أودیسیوس (أولیس) والبطل
العربي السندباد البحري، فقد مضى جلجامش في رحالت ملحمیة، والتقى بالعدید من األمور
العجیبة واألشخاص غریبي األطوار في سفریاتھ. أحدھم كان رجال مسنا (بلغ من الكبر حد�ا كبیرا
یقدر بالقرون) یدعى أوتناباشتیم Utnapashtim، والذي روى لجلجامش حكایة عجیبة جرت
معھ. حسٌن، وبدْت الحكایة غریبة لجلجامش، غیر أنھا قد ال تبدو غریبة جد�ا لك ألنك ربما سمعت

مثلھا من قبل... حول رجل آخر مسن وإن كان باسم مختلف.
وقال أوتناباشتیم لجلجامش إنھ في إحدى المرات، منذ قرون عدیدة خلت، عندما صّب اآللھة

غضبھم علینا نحن البشر ألننا نصنع ضوضاء ھائلة تحول بینھم وبین النوم.
واقترح كبیر اآللھة، إنلیل Enlil، أنھ البد أن یُرسلوا فیضانا عظیما لیدّمر الجمیع، وبالتالي
یستطیع اآللھة أن ینعموا بلیاٍل ھانئة. لكن إلھ الماء، إى Ea، قرر تحذیر أوتناباشتیم. وقال إى
ألوتناباشتیم أن یھدم بیتھ ویبني قاربا. وكان ینبغي لھذا القارب أن یكون كبیرا جد�ا، ألنھ كان على
أوتناباشتیم أن یحمل على متنھ «بذورا لكل الكائنات الحیة». وبنى أوتناباشتیم القارب في الوقت
المحدد تماما، قبل سقوط األمطار التي دامت ستة أیام وست لیاٍل بال توقف. وأّدى الفیضان الناجم
نا داخل القارب. وفي الیوم السابع توقفت الریاح عن إغراق كل شخص وكل شيء لم یكن مؤمَّ

وھدأت المیاه وانبسط سطحھا.
فتح أوتناباشتیم كوة في القارب المحكم بإتقان وأخرج طائر الیمام. انطلق الطائر یبحث عن
الیابسة، لكنھ فشل في العثور على مأربھ فعاد. حینئذ أطلق أوتناباشتیم طائر السنونو، وحدث لھ
نفس الشيء. في النھایة أطلق أوتناباشتیم غرابا أسوَد. ولم یعد الغراب األسود، األمر الذي أوحى

ألوتناباشتیم بوجود أرض جافة في مكان ما وقد عثر علیھا الغراب األسود.
في نھایة المطاف وصل القارب إلى مرسى على قمة جبل برز من الماء. وھناك إلھ آخر، عشتار،
الذي خلق أول قوس قزح، كعالمة على وعد اآللھة بعدم بعث فیضانات أخرى مدّمرة. وتلك ھي

الطریقة التي ُخِلق بھا قوس قزح، طبقا لألسطورة القدیمة لدى السومریین.
تمام، سبق وقلُت إن القصة قد تكون شائعة. وجمیع األطفال الذین تربّوا في البلدان المسیحیة،
الیھودیة أو اإلسالمیة سیدركون على الفور أنھا نفس القصة األحدث التي تُروى عن سفینة نوح،
مع اختالف أو اثنین ھامشیْین. إذ یتغیر اسم من بنى السفینة من أتناباشتیم إلى نوح. ویتغیر اآللھة
الكثیرون في األسطورة القدیمة إلى اإللھ الواحد في الروایة الیھودیة. ویصبح تعبیر «بذور كل
الكائنات الحیة» ھو «أي شيء حي من جمیع األجناس، زوج من كّل نوع» ـ أو كما تقول بھ



األغنیة، «مضت الحیوانات اثنین اثنین» ـ وبالتأكید كانت ملحمة جلجامش تعني شیئا مماثال. من
الواضح، في حقیقة األمر، أن الروایة الیھودیة عن نوح لیست إال إعادة للحكایة القدیمة الخاصة
بأسطورة أوتناباشتیم. لقد كانت حكایة شعبیة ظلت تتردد ھنا وھناك، وانتقلت من بلد إلى بلد وعادة
ما تصل إلینا حتى من أساطیر سابقة علیھا. وغالبا ما نجد تلك األساطیر المشابھة، تتغیر فیھا

بعض األسماء أو التفاصیل. وفي ھذه المرة، في الحكایتین، كان فصل الختام ھو قوس قزح.
وفي كّل من ملحمة جلجامش وِسْفر التكوین، یحظى قوس قزح بجزء مھم من األسطورة. ویؤكد
سفر التكوین على أنھ كان بالفعل قوس اإللھ، حیث رفعھ إلى السماء دلیال على صدق وعده لنوح

وذریتھ.
وثمة اختالف آخر بین روایة نوح والحكایة السومریة القدیمة عن أوتناباشتیم. ففي قصة نوح،
یرجع السبب في غضب الرب من البشر أننا ّكنا جمیعا أشراًرا یستحیل إصالحنا. وفي القصة
السومریة، یمكنك أن ترى أن جریمة البشر ربما كانت أھون شأنا. فقد كانت الضوضاء الصادرة
ّعنا بالغة اإلزعاج وحرمت اآللھة من الخلود للنوم فجأة، وعلى نحو مستقل تماما، لدى شعب

الشوماش Chumash بجزیرة سانتا كروز، بالقرب من شاطئ كالیفورنیا.
وفي عقائد الشوماش أنھم ُخِلقوا على جزیرتھم (من الواضح أنھا لم تكن تحمل اسم سانتا كروز،
ألنھ اسم إسباني) من بذور نبات سحري بواسطة إالھة األرض ھوتاش Hutash، التي تزوجت
من ثعبان السماء ـ والذي نعلم أنھ درب التبانة، الذي تستطیع أنت رؤیتھ في لیلة مظلمة بمنطقة
ریفیة، وال تراه لو كنت تحیا في مدینة حیث اإلضاءة تحول بشدة دون ذلك ـ وتزاید عدد سكان
الجزیرة كثیرا، وكما حدث تماما في ملحمة جلجامش، كانت ضوضاؤھم عائقا أمام راحة اإلالھة
ھوتاش. كان الضجیج سببا في استیقاظھا طول اللیل. لكن بدال من قتلھم جمیعا، كما فعل آلھة
السومریین والیھود، كانت ھوتاش أكثر رحمة. وقررت أنھ ال بد لعدد منھم أن یرحل من الجزیرة
إلى الیابسة؛ حیث لن تتمكن من سماع أصواتھم. ولذلك صنعت لھم جسرا لیعبروا علیھ، وكان ذلك

الجسر... نعم، قوس قزح!
ولھذه األسطورة نھایة غریبة. أخذ جمیع الناس یعبرون ھذا الجسر ـ قوس قزح ـ وبعض مطلقي
الضوضاء نظروا ألسفل ـ فانتابھم رعٌب ھائٌل من السقوط حتى أصیبوا بالدوار. وسقطوا من فوق

قوس قزح في البحر، حیث تحّولوا إلى دالفین.
وبرزت فكرة أن قوس قزح یعتبر جسرا في حكایات أسطوریة أخرى، أیضا. ففي أساطیر
اإلسكندنافیین القدماء (الفایكنج)، اعتبروا أقواس قزح نوعا من الجسور الھّشة یستخدمھا اآللھة في
االنتقال من عالم السماء إلى األرض. والكثیر من الشعوب ـ مثال في إیران (الفرس)، غرب
إفریقیا، مالیزیا، أسترالیا، واألمریكتین ـ كانوا یعتقدون أن قوس قزح ھو ثعبان ضخم یرتفع من

األرض لیشرب المطر.
وما یثیر دھشتي ھو كیف تبدأ كل ھذه األساطیر؟ من جعلھا تبرز ھكذا، ولماذا یصل األمر
بالبعض في النھایة لالعتقاد في أن ھذه األمور قد حدثت على أرض الواقع؟ وھذه أسئلة تثیر
األلباب ولیس من الیسیر إیجاد جواب لھا. لكن ثمة سؤال یمكننا اإلجابة علیھ: ما ھي حقیقة قوس

قزح في الواقع؟



السحر الحقیقي لقوس قزح

عندما كنت في العاشرة من العمر تقریبا، أُِخذت إلى لندن لمشاھدة لعبة أطفال تسمى «أین ینتھي
قوس قزح؟»، وعلى األغلب أنك بالتأكید لم تتمكن من مشاھدتھا ألنھا كانت بعیدة تماما عن النمط
الوطني المعتاد الذي تعرضھ المسارح الحدیثة. وھي كلُّھا مخصصة كي تكون إنجلیزیة، وفي
ذروة المغامرة یتم إنقاذ األطفال على ید القدیس جورج، القدیس البطل إلنجلترا (لیس بریطانی�ا،
ذلك ألنھ لدى أسكتلندا، ویلز، وأیرلندا أبطالھم من القدیسین). لكن ما أتذكره بوضوح بالغ لیس
القدیس جورج بل قوس قزح نفسھ. فقد ذھب األطفال فعلی�ا إلى حیث ثبَّت قوس قزح قدمھ ورأیناھم
یتجّولون في وسط قوس قزح في الموضع الذي اصطدم فیھ باألرض. كان عمال مسرحیا متقنا،
بكشافات إضاءة ملونة ترسل أشعتھا خالل الضباب الدّوار، وقد تلعثم األطفال مفتونین بذھول.
وأعتقد أنھ عند ھذه اللحظة تقریبا ظھر سانت جورج في دروعھ البّراقة وغطاء رأسھ الفضي،
وأننا األطفال تقطعت أنفاسنا من المشھد واألطفال على خشبة المسرح یصیحون: «سانت جورج!

سانت جورج! سانت جورج!».
غیر أنھ كان قوس قزح الذي تعلق بھ خیالي. ال یھم مدى الروعة التي كانت تبدو من القدیس

جورج: لكم ھو رائع أن تقف منتصبا في قلب قوس قزح عمالق!
وتستطیع أن ترى من أین جاء مؤلف المسرحیة بالفكرة. فقوس قزح یبدو حقیقةً ھدفا مالئما، معلقا
ھناك، ربما على مسافة عدة أمیال. ویبدو كما لو أن قدمھ الیسرى مثبتة، لنقُل، في حقل للقمح
وقدمھ الیمنى (إذا أسعدك الحظ ورأیت قوس قزح كامال) على قمة تل. ینتابك إحساٌس بأنھ ینبغي
علیك أن تكون قادرا على الذھاب إلیھ مباشرة وتقف تماما على الموضع الذي یخطو فیھ قوس قزح
على األرض، مثلما فعل األطفال في المسرحیة. وكل األساطیر التي قدمُت عرضا لھا لم تمتلك

نفس الفكرة. یتم مشاھدة قوس قزح كشيء محدد، في مكان محدد، على مسافة محددة.
حسٌن، من المحتمل أنك ترى أن ذلك لیس على ھذه الشاكلة في واقع األمر. في البدایة، إذا حاولت
أن تقترب من قوس قزح، بصرف النظر عن السرعة التي ستركض بھا، فإنك لن تصل إلیھ أبدا:
فسوف یجري قوس قزح بعیدا عنك حتى یتالشى نھائیا. لن تستطیع اإلمساك بھ. غیر أنھ في
الواقع ال یجري بعیدا ألنھ في حقیقة األمر لیس لھ موضع محدد على اإلطالق، أبدا. إنھ وھم ـ لكنھ
وھم مبھر، وإذا ما فھمناه نستطیع أن نصل لكل أنواع األشیاء المثیرة، وسنتوصل إلى بعض منھا

في الفصل التالي.



مّم یصنع الضوء؟

في البدایة نحن بحاجة ألن نفھم بقدر معین شیئا ما یسمى الطیف. وقد تّم اكتشافھ في عصر الملك
تشارلز الثاني ـ وذلك قبل نحو 350 عاما ـ على ید إسحاق نیوتن، الذي ربما یكون أعظم العلماء
على اإلطالق (اكتشف أمورا عدیدة أخرى باإلضافة إلى الطیف، كما رأینا في الفصل الخاص
باللیل والنھار). فقد اكتشف نیوتن أن الضوء األبیض ھو في الواقع خلیط من مختلف األلوان.

وبالنسبة للعاِلم: فذلك ھو المقصود باللون األبیض.
كیف اكتشف نیوتن ذلك؟ قام بإعداد تجھیزات تجربة. في البدایة، دھن غرفتھ باللون األسود كي
یحول دون دخول الضوء إلیھا تماما، ثم صنع فتحة صغیرة في ستارة النافذة لكي یمكن مرور
شعاع من ضوء الشمس األبیض في سْمك سن القلم الرصاص المدبب. ثم وجھ ھذا الشعاع لیسقط

على مخروط (الذي ھو مجسم زجاجي على شكل مثلث) وینفذ خاللھ.
وتسبب الموشور(********) في جعل شعاع الضوء األبیض الرفیع مفلطحا: لكن ھذا الشعاع
المفلطح النافذ من الموشور لم یعد أبیض اللون. إنھ شعاع متعدد األلوان مثل قوس قزح، وأطلق

علیھ نیوتن اسم: خطوط الطیف. وفیما یلي كیفیة حدوث ذلك.
عندما ینتقل شعاع ضوئي خالل الھواء ویسقط على جسم زجاجي، فإنھ ینحرف. وھذا االنحراف
یسمى االنكسار. وانكسار الضوء ال یقتصر على الزجاج فقط: فاألمر نفسھ یحدث مع الماء أیضا،
وسیكون لھذا أھمیتھ عندما نعود إلى قوس قزح. واالنكسار ھو المسؤول عما یبدو من انحناء
مجد�اف قارب حین تضعھ في النھر. وفیما یلي أصل الموضوع. فالزاویة التي ینحرف بھا الضوء
تختلف قلیال اعتمادا على لون ھذا الضوء. فانحراف اللون األحمر أقل من انحراف اللون األزرق.
وبالتالي، إذا كان الضوء یتكون فعلی�ا من خلیط لعدة ألوان، حسب تخمین نیوتن، فماذا سیحدث لو
سلّطت شعاعا من الضوء على سطح موشور؟ ھنا سینحرف اللون األزرق بزاویة تزید عن زاویة
انحراف اللون األحمر، وبالتالي سینفصل اللونان أحدھما عن اآلخر أثناء خروجھما من الجانب
اآلخر للموشور. كما سیأتي اللونان األصفر واألخضر في موضعین بینھما. والنتیجة ھنا ھي
خطوط طیف نیوتن: جمیع ألوان قوس قزح، مرتبة وفق نظامھ الصحیح: األحمر، البرتقالي،

األصفر، األخضر، األزرق، والبنفسجي.
لم یكن نیوتن أول شخص یتوصل إلى قوس قزح باستخدام الموشور. فقد تحصل آخرون على نفس
النتیجة قبلھ. لكن الكثیر منھم كان یعتقد أن الموشور على نحو ما «یتسبب في تلوین» الضوء
األبیض، مثل إضافة صبغة معینة. وكانت فكرة نیوتن مختلفة تماما. فكان یعتقد أن الضوء األبیض
خلیط من كل األلوان. وكان على صواب، وأثبت فكرتھ عن طریق تجربتین دقیقتین. في األولى،
أخذ موشورا، كما في السابق، وثبَّت فتحة ضیقة في طریق األشعة الملونة الخارجة منھ، بحیث
یمر شعاع واحد فقط من الفتحة، ولیكن الشعاع األحمر. وینحرف الضوء إثر سقوطھ على
الموشور الثاني، كالمعتاد. لكن لم یخرج منھ إال اللون األحمر فقط، دون أي إضافة من األلوان
األخرى، كما كان من المتوقع أن یحدث لو كان الموشور یضیف األلوان على ھیئة صبغة.



والنتیجة التي توصل إلیھا نیوتن تطابقت مع ما كان یتوقعھ تماما، لتدعم نظریتھ عن أن الضوء
األبیض لیس إال خلیطا من عدة ألوان.

وكانت التجربة الثانیة أكثر براعة من سابقتھا، حیث استخدم ثالثة مواشیر. ویطلق علیھا اسم
Newton’s Experimentum Crucis، وھو االسم الالتیني لـ«التجربة الحرجة» ـ أو، كما

یمكن أن یقال، «التجربة التي حسمت الجدل».
یمر الضوء األبیض خالل فتحة في ستارة غرفة نیوتن من خالل الموشور األول، الذي یتسبب في
عة على تشتیتھ أثناء خروجھ لیتوزع على جمیع ألوان قوس قزح. ثم تسقط ألوان قوس قزح الموزَّ
عدسة، لتجمع العدسة كل األلوان معا قبل أن تمر من الموشور الثاني من مواشیر نیوتن. ولھذا
الموشور الثاني القدرة على دمج ألوان قوس قزح مرة أخرى لتصبح بیضاء اللون. ویبرھن ذلك
فعلی�ا بدقة على وجھة نظر نیوتن. لكن لمزید من التأكید لیس إال، قام بتمریر شعاع الضوء األبیض
في الموشور الثالث، الذي تسبب في توزیع األلوان على ھیئة قوس قزح من جدید! وإلى أي درجة
من دقة التفسیر ترغب فیھا، فھذا یثبت أن الضوء األبیض في واقع األمر یتكّون من خلیط لجمیع

األلوان.



كیف تصنع قطرات الماء أقواس قزح؟

تؤدي المواشیر جمیعھا عملھا بصورة صحیحة تماما، لكن عندما ترى قوس قزح في السماء، فال
یوجد موشور ھائل ضخم معلق بھا ھناك. بالطبع كال، لكن یوجد بھا مالیین من قطرات المطر.
وبالتالي، ھل كل نقطة منھا تعمل عمل موشور ضئیل الحجم؟ األمر على نحو ما مشابھ لذلك، لكنھ

لیس مطابقا تماما لھ.
إذا كنت ترغب في رؤیة قوس قزح یتعیّن أن تكون الشمس من خلفك وأنت تنظر إلى عاصفة
ممطرة. وكل نقطة مطر تكون أقرب إلى كرة صغیرة من كونھا موشورا، ویسلك الضوء على
نحو مختلف عندما یسقط على كرة مقارنةً بسلوكھ أثناء سقوطھ على موشور. ویكمن الفرق في أن
الجانب البعید من نقطة المطر یعمل كأنھ مرآة رقیقة. وذلك ھو سبب احتیاجك ألن تأتي الشمس من
خلفك إذا رغبت في مشاھدة قوس قزح. فالضوء القادم من الشمس یصنع نوعا من الشقلبة داخل
كل نقطة مطر وینعكس إلى الوراء وإلى أسفل، عندما یسقط على عینیك.فیما یلي شرح لبیان كیف

یحدث ذلك.
نفترض أنك تقف والشمس تأتي من ورائك ومن فوقك، ناظرا إلى وابل بعید من األمطار. یسقط
ضوء الشمس على نقطة مطر وحیدة (بالطبع إنھا تسقط على عدد ھائل من نقط المطر األخرى
أیضا، لكن انتظر، سنصل إلى ھذا). سوف نطلق على نقطة المطر المحددة لدینا اسم ـ سیسقط
شعاع الضوء األبیض على ـ من جانبھا العلوي القریب، وعندھا ینحني الشعاع، تماما مثلما حدث
مع السطح القریب لموشور نیوتن. وبطبیعة الحال یكون انحناء اللون األحمر أقل من مثیلھ
األزرق، وبالتالي تظھر اآلن خطوط الطیف. ومن ثم تنتقل جمیع األشعة الملونة داخل قطرة
المطر حتى تصطدم بجانبھا البعید. وبدال من النفاذ إلى الھواء، تنعكس عائدة في اتجاه الجانب
القریب لنقطة المطر، ھذه المرة في الجزء السفلي للجانب القریب. وأثناء مرورھا خالل الجانب
القریب لنقطة المطر، تنحني مرة ثانیة. ومن جدید ینحني اللون األحمر بدرجة أقل من اللون

األزرق.
وھكذا، ومع مغادرة شعاع الشمس لنقطة المطر، یكون قد توزع على خطوط طیف صغیرة
مناسبة. واألشعة الملونة المنفصلة، وھي تتضاعف في تحركاتھا داخل نقطة المطر، تندفع اآلن
للخلف في االتجاه العام للموضع الذي تقف أنت بھ. ولو تصادف وكانت عیناك في مسار واحد من
تلك األشعة، مثال الشعاع األخضر، فسوف ترى ضوءا أخضر نقی�ا. وربما یرى شخص آخر
أقصر منك الشعاع األحمر آتیا من A. بینما شخص آخر أطول منك یرى شعاعا أزرق قادما من

ھذه النقطة.
لم یحدث أن شاھد شخص طیفا كامال من نقطة مطر واحدة. فكل واحد یرى ضوءا نقیا واحدا فقط.
حتى إنھ ال یوجد بین قّراء ھذا الكتاب من یقول إنھ رأى قوس قزح بكل ألوانھ. ما السبب؟ حسناً،
حتى اآلن، نحن ال نتحدث إال عن نقطة مطر واحدة، تسمى A. وھناك المالیین من نقط المطر،
وجمیعھا تتصرف بنفس الطریقة. إذ بینما تنظر أنت إلى شعاع أحمر صادر من النقطة A، فھناك
نقطة مطر أخرى ولتكن B، في موضع أدنى من A. وأنت لن ترى الشعاع األحمر من B ألنھ



یسقط على منطقة البطن لدیك. لكن سترى الشعاع األزرق الصادر منھا ألنھ یسقط تماما في
الموضع الصحیح على عینیك. وھناك نقط مطر أخرى أدنى موضعا من A وأعلى من B، ال
تصل أشعتھا الحمراء والزرقاء إلى عینیك اللتین تلتقطان فقط أشعتھا الصفراء أو الخضراء. لذلك
فإن عددا كبیرا من نقط المطر ھي التي یتجمع لدیھا معًا طیف كامل، على صورة خط صاعد أو

ھابط.
لكن وجود خط صاعد وخط ھابط ال یعني أنھ قوس قزح. فمن أین یأتي باقي قوس قزح؟ علیك أال
تنسى أن ھناك نقط مطر أخرى، تمتد من أحد جوانب سیل المطر إلى اآلخر وعند كل االرتفاعات.
وأنھا بطبیعة الحال تمأل باقي قوس قزح الذي تالحظھ. فكل قوس قزح یقع تحت ناظریك،
بالمصادفة، یحاول أن یشكل دائرة كاملة، وعیناك مصوبتان إلى مركزه ـ مثل قوس قزح كامل
االستدارة الذي تراه أحیانا عندما تروي الحدیقة بخرطوم والشمس تتألأل خالل زخات الماء،

والسبب الوحید الذي یعوق عادة رؤیتنا للدائرة الكاملة ھو وجود األرض في طریقھا.
ذلك ھو سبب رؤیتك لقوس قزح في أي جزء من الثانیة. لكن في الجزء التالي من الثانیة، تكون
جمیع نقط الماء قد سقطت في موضع أدنى. فقد أصبحت نقطة A في موضع النقطة B، وبالتالي
أصبحت اآلن ترى الشعاع األزرق للنقطة األولى بدال من شعاعھا األخضر. وال تتمكن من رؤیة
أي واحد من أشعة النقطة الثانیة (رغم أن الكلب القابع تحت قدمیك یستطیع رؤیتھا). كما أن نقطة
مطر جدیدة (ولتكن C، لم تستطع أنت رؤیتھا من قبل مطلقا) تسقط اآلن في الموضع الذي كانت

قد سقطت فیھ النقطة األولى، وأنت ترى اآلن شعاعھا أحمر اللون.
ذلك ھو السبب فیما یبدو علیھ من بقاء قوس قزح مستمرا، بالرغم من أن قطرات المطر التي

نھ تسقط بانتظام خاللھ. تكّوِ



ھل نحن على الطول الموجي الصحیح؟

لنفحص اآلن حقیقة خطوط الطیف ـ النطاق المنتظم من األلوان بدایة من األحمر خالل البرتقالي،
األصفر، األخضر، واألزرق إلى البنفسجي ـ ما الذي یجعل الضوء األحمر ینحني بزاویة تقل عن

زاویة انحناء اللون األزرق؟
یمكن التفكیر في الضوء باعتباره ذبذبات: موجات. تماما مثلما أن الصوت ذبذبات في الھواء، إذ
یتكّون الضوء مما یسمى ذبذبات كھرومغناطیسیة. ولن أحاول شرح ما ھي الذبذبات
الكھرومغناطیسیة ألن ھذا یلزمھ وقت بالغ الطول (كما أنني لست على یقین تماما من فھمي أنا
نفسي لھا). والمسألة ھنا أنھ رغم االختالف البیّن بین الضوء والصوت، نستطیع أن نتحدث عن
ذبذبات في الضوء ذات (طول موجي ـ قصیر) عالیة ـ التردد، وذات (طول موجي ـ طویل)
ضعیفة التردد، تماما مثل الصوت. فالصوت المرتب العالي ـ الثالثي أو السوبرانو ـ یعني الذبذبات
عالیة التردد، أو ذات الطول الموجي القصیر. واألصوات منخفضة التردد، أو ذات الطول الموجي
الطویل، تكون أصواتا عمیقة خفیضة. ومكافئ اللون األحمر في الضوء (ذي الطول الموجي
الطویل) ھو الصوت الجھیر، ولألصفر الجھیر األول، وللون األخضر التینور، ولألزرق األلتو

وللبنفسجي الثالثي (التریبل).
وتوجد أصوات تبلغ من القوة حد�ا یتعذر علینا سماعھا، وتسمى أصواتا فوق سمعیة
(األلتراساوند)؛ لكن الخفافیش تتمكن من سماعھا وتستفید من صداھا لتشق طریقھا أثناء تجوالھا.
كما توجد أصوات تصل إلى درجة من الضعف تحول دون سماعنا لھا. وتسمى أصوات تحت
سمعیة؛ وتستخدم األفیال والحیتان وبعض الحیوانات األخرى ھذه الھمھمات العمیقة في الحفاظ
على جماعاتھا متقاربة مع بعضھا البعض. إذ إن أعمق النغمات الخفیضة الصادرة عن أورغن
كبیر في كاتدرائیة تصل غالبا إلى حد من الضعف یستحیل معھ سماعھا؛ ویبدو كما لو أنك
«تشعر» بأنھا تخفق في جسمك كلھ. فمدى األصوات التي یتمكن اإلنسان من سماعھا یتحدد في
نطاق ترددات معینة یحتل أوسطھا، بین الموجات فوق السمعیة، العالیة جد�ا علینا (ولیس على
الخفافیش) فال نسمعھا، والموجات تحت السمعیة المنخفضة جد�ا بالنسبة لنا (ولیس لألفیال) فال

نسمعھا أیضا.
ینطبق الشيء نفسھ على الضوء. فما یكافئ الھمھمات القصیرة الحادة فوق الصوتیة للخفافیش ھو
اللون فوق البنفسجي، وھو ما یعني «ما وراء البنفسجي». ونحن ال نستطیع رؤیة الضوء فوق
البنفسجي لكن الحشرات تستطیع رؤیتھ. وھناك بعض الزھور لدیھا بعض الخطوط أو األشكال
األخرى إلغواء الحشرات وجذبھا إلیھا لتلقیحھا، أشكال یمكن رؤیتھا فقط في نطاق األطوال
الموجیة فوق البنفسجیة. وتستطیع عیون الحشرات مشاھدتھا، غیر أننا نحتاج إلى أدوات معینة لـ
«ترجمة» األشكال إلى جزء مرئي من ألوان الطیف. على سبیل المثال، تبدو لنا زھرة الربیع
المسائیة صفراء اللون، دون شكل معین، وبال خطوط. لكن إذا صورناھا باستخدام األشعة فوق

البنفسجیة نشاھد فجأة خطوطا نجمیة الشكل.



وتتواصل ألوان الطیف إلى مستویات متزایدة في تردداتھا، أكبر كثیرا من فوق البنفسجیة، وحتى
لمدى أبعد مما تستطیع الحشرات أن تراه. ویمكن التفكیر في أشعة إكس (األشعة السینیة) على أنھا

«ضوء» أكثر قوة من األشعة فوق البنفسجیة. كما أن أشعة جاما أعلى من ذلك.
وعند الطرف اآلخر من ألوان الطیف، ال تستطیع الحشرات رؤیة اللون األحمر، الذي نتمكن نحن
من مشاھدتھ. وفیما بعد اللون األحمر توجد األشعة «تحت الحمراء»، التي ال نستطیع رؤیتھا،
رغم أننا نشعر بھا على صورة حرارة (ولبعض الثعابین حساسیة خاصة تجاھھا، وتستخدمھا
الكتشاف فرائسھا). وربما تطلق الخنافس على اللون األحمر اسم «تحت البرتقالي». و«النغمات
الموسیقیة الجھیرة» األكثر عمقا من تحت الحمراء ھي المیكروویف، التي نستخدمھا في الطھي.

وحتى النغمات األعمق من ذلك (الموجات األطول) ھي موجات الرادیو.
المثیر للدھشة نوعا ما أن الضوء الذي نراه فعلیا نحن بني البشر ـ ألوان الطیف أو «قوس قزح»
من األلوان المرئیة بین فوق البنفسجي «األعلى قوة» تقریبا واألحمر «األقل قوة» تقریبا ـ یمثل
نطاقا ضئیال للغایة في وسط نطاق طیفي ھائل یمتد من أشعة جاما في الحد األعلى لینتھي عند

موجات الرادیو في الحد األدنى. وغالبا فإن الطیف بأكملھ غیر مرئي بالنسبة لنا.
على أن الشمس والنجوم تضخ أشعة كھرومغناطیسیة بمدى كامل من الترددات أو «األصوات»،
من كل نوع بدایة من موجات الرادیو عند الطرف «األدنى» حتى أشعة جاما عند الطرف
«الثالثي». وعلى الرغم من أننا ال نستطیع الرؤیة خارج النطاق الضئیل للضوء المرئي، فإننا

نمتلك أدوات تتیح لنا اكتشاف ھذه األشعة غیر المرئیة.
والعلماء الذین نطلق علیھم علماء فلك الرادیو یلتقطون «صورا» للنجوم باستخدام موجات الرادیو
بدال من موجات الضوء أو أشعة إكس. والجھاز الذي یستخدمونھ یسمى الرادیو تلیسكوب. وثمة
علماء آخرون یلتقطون صورا للسماء عند الطرف اآلخر للطیف، في نطاق األشعة السینیة. ونحن
نتعلم أشیاء مختلفة عن النجوم وعن الكون باستخدام أجزاء مختلفة من الطیف. وحقیقة أن عیوننا
ال ترى إال شریحة ضئیلة في المنطقة الوسطى للطیف الھائل، وأننا نستطیع مشاھدة مدى رفیع
فقط من المدى الضخم من األشعة التي تستطیع آالت العلماء رؤیتھا لھو تفسیر ممتع لقدرة العلم

على إثارة خیالنا: مثال ممتع عن سحر الواقع.
في الفصل التالي سوف نتعلم ما ھو أكثر إثارة للدھشة عن قوس قزح. إذ إن عملیة فصل الضوء
من نجم بعید إلى خطوط طیف ال یمكنھا فحسب أن تقول لنا ِممَّ یتكون ھذا النجم بل ھي تحدد كذلك
كم ُعْمُره. واألدلة من ھذا النوع ـ دالئل قوس قزح ـ ھي التي تتیح لنا اكتشاف مقدار عمر الكون:

متى بدأ؟ وقد ال یكون لذلك صدى طیب، لكن سیتم الكشف عن كل شيء في الفصل القادم.



الفصل الثامن



متى وكیف بدأ كلُّ شيء؟
لنبدأ بأسطورة إفریقیة من إحدى قبائل البانتو، من البوشونغوBoshongo في الكونغو. لم تكن
.Bumba ھناك في البدء یابسة، بل مجرد ظلمة مائیة، وكذلك ـ الشيء المھم ـ اإللھ بومبا
وأصیب بومبا بآالم في المعدة فتقیأ الشمس. وبّدد الضوء القادم من الشمس الظالم، والحرارة
الصادرة عن الشمس جففت بعض المیاه، وخلفت وراءھا أرضا. رغم ھذا، لم تذھب آالم البطن

التي یعاني منھا بومبا، ولذلك أخرج القمر، والنجوم، والحیوانات والناس.
العدید من أصول األساطیر الصینیة تتضمن شخصیة تسمى پان جو Pan Gu، یوصف أحیانا
بأنھ رجل عمالق غزیر الشعر لھ رأس كلب. وھنا واحدة من أساطیر بان جو: في البدایة لم یكن
ثمة تمییز واضح بین السماء واألرض؛ كانت كلھا فوضى لزجة تحیط ببیضة كبیرة سوداء. وكان
بان جو یتكور داخل البیضة. وظل بان جو في سبات داخلھا طیلة 18,000 عام. وحین استیقظ
في النھایة أراد أن یھرب، لذلك التقط فأسھ وشّق طریقھ إلى الخارج. بعض محتویات البیضة كان
ثقیل الوزن فھبط لیصبح األرض. وأخذت األرض والسماء تتكوران بمعدل (یكافئ) ثالثة أمتار

في الیوم لمدة 18,000 سنة أخرى.
في روایات أخرى للقصة أخذ پان جو یدفع السماء واألرض بعیدا عن بعضھما، وعقب ذلك نال
منھ تعٌب شدیٌد أّدى لوفاتھ. ومن ثم تحّولت أجزاء منھ إلى الكون الذي نعرفھ. وصار تنفسھ ھو
الریاح، وصوتھ الرعد؛ وعیناه القمر والشمس، وعضالتھ األراضي الزراعیة، وعروقھ الطرق.
وأصبح عَرقھ ھو المطر، وشعره النجوم. وینحدر البشر من البراغیث والقمل التي كانت تعتاش

ذات مرة من جسمھ.
وبالمناسبة، فإن روایة إزاحة بان جو للسماء عن األرض أقرب ـ ربما دون صلة بینھما ـ
لألسطورة الیونانیة عن أطلس Atlas، الذي منع ھو اآلخر السماء من الوقوع (على الرغم من أن

المنحوتات والصور والتماثیل عادة ما تبینھ حامال األرض بأكملھا على أكتافھ).
وفیما یلي واحدة من بین األساطیر األصلیة العدیدة من الھند. قبل بدایة الزمن كان ھناك محیط
مظلم كبیر من العدم، وبھ ثعبان عمالق ملتف على السطح. وكان یرقد نائما في لفات الثعبان
اللورد فیشنو Lord Vishnu. في النھایة أیقظ اللورد فیشنو صوت ھمھمة عمیقة آتیة من قاع
،Brahma محیط العدم، وقد بزغ نبات اللوتس من سرتھ. وفي وسط زھرة اللوتس جلس براھما
خادم فیشنو. أمر فیشنو براھما بخلق العالم. وبالتالي نفذ براھما ذلك. ال مشكلة! وكل الكائنات

الحیة أیضا، عندما كان على وشك ذلك. أمر یسیر!
ما أجد أنھ مدعاة لخیبة األمل في كل ھذه األساطیر األصلیة أنھا تبدأ بافتراض وجود نوع ما لكائن
Unkolokolo حي قبل أن یأتي الكون ذاتھ للوجود ـ بومبا أو براھما أو بان جو، أو أنكولوكولو
(خالق الزولو) أو Abassie (نیجیریا) أو «الرجل العجوز في السماء» (سالیش Salish، إحدى
قبائل األمریكیین األصلیین من كندا). أال تعتقد أن كونا على ھیئة ما كان یتعین وجوده أوًال، لیوفر



مكانا للروح الخالقة لتباشر عملھا؟ ال تقدم أي أسطورة من األساطیر شرحا للكیفیة التي نشأ بھا
خالق الكون (الذي عادة ما یشار إلیھ بالضمیر ھو).

وبالتالي ھم ال یأخذوننا بعیدا جد�ا. ودعونا بدال من ذلك نتحّول إلى ما نعرف أنھا القصة الحقیقیة
لكیفیة بدء الكون.



كیف كانت بدایة كل شيء.. في الواقع؟

ھل تتذكر في الفصل األول أن العلماء یعملون من خالل إقامة «نماذج» عن كیفیة ما یمكن أن
یكون علیھ العالم الحقیقي؟ ومن ثم یختبرون النموذج باستخدامھ في عمل تنبؤات لألشیاء التي
ینبغي أن نراھا ـ أو القیاسات التي قد نستطیع إجراءھا ـ وذلك إذا ما كان النموذج صحیحا. في
منتصف القرن العشرین ظھر نموذجان متنافسان عن كیفیة مجيء الكون للوجود، تحت اسم:
نموذج «الحالة المستقرة» ونموذج «االنفجار العظیم». كان نموذج الحالة المستقرة بالغ األناقة،
لكن في النھایة ثبت أنھ خاطئ ـ بمعنى، اتضح أن التنبؤات المعتمدة علیھ خاطئة. فطبقا لنموذج
الحالة المستقرة، لم توجد على اإلطالق بدایة: فقد كان للكون دائما مثل ھذه الھیئة التي ھو علیھا
اآلن. واقترح نموذج االنفجار العظیم، على الجانب اآلخر، أن الكون بدأ في لحظة زمنیة محددة،
في صورة انفجار غریب. والتنبؤات التي أقیمت بناء على نموذج االنفجار العظیم ثبت على الدوام

صحتھا، وبالتالي حظیت بالقبول عموما من معظم العلماء.
وطبقا للنسخة الحدیثة من نموذج االنفجار العظیم، فإن مجمل الكون الملحوظ قد برز إلى الوجود
قبل ما بین 13 و14 بلیون سنة مضت. لماذا نقول «الملحوظ»؟ یعني تعبیر «الكون الملحوظ»
كل شيء لدینا دالئل على وجوده. فمن المحتمل وجود أكوان أخرى یتعذر الوصول إلیھا من خالل
أدوات الحس أو األجھزة التي نملكھا. ویتوقع بعض العلماء، ربما من منطلق خیالي، أنھ قد یكون
ھناك «كون متعدد»: «رغوة» فقاعیة من األكوان، من بینھا یكون كوننا مجرد «فقاعة» واحدة.
أو ربما أن الكون الملحوظ ـ الكون الذي نحیا فیھ، والوحید الذي لدینا دالئل مباشرة على وجوده ـ
ھو الوحید الذي لھ وجود. على أیة حال، في ھذا الفصل سنقتصر على تناول الكون الملحوظ.
ویبدو أن بدایة الكون الملحوظ كانت من خالل االنفجار العظیم، وھذا الحدث الكبیر جرت وقائعھ

منذ 14 بلیون عام.
سیقول لك بعض العلماء إن الزمن نفسھ قد بدأ مع االنفجار العظیم، وینبغي أّال نسأل بعد اآلن عما
حدث قبل االنفجار العظیم وإال وجب علینا أن نسأل ما ھو شمال القطب الشمالي. أتجد صعوبة في
فھم ذلك؟ وكذلك أنا. لكنني أفھم، نوعا ما، دالئل وقوع االنفجار العظیم، ومتى حدث. وھذا ما

سیتناولھ ھذا الفصل.
في البدایة، أحتاج إلى توضیح ماھیة المجرة. لقد رأینا، من خالل التمثیل بكرة القدم في الفصل
السادس، أن النجوم تقع على مسافات ھائلة یتعذر تصدیقھا من بعضھا بعًضا مقارنة بالمسافات بین
الشمس والكواكب الدائرة حولھا. لكن، رغم ھذه األبعاد السحیقة التي تفصل بینھا، فما تزال النجوم
ل عناقید معا على ھیئة مجموعات، وھذه المجموعات تسمى َمَجّرات. وتشاَھد ھذه فعلیا تشّكِ
المجرات من خالل تلیسكوبات علماء الفلك «القویة» في صورة أشكال تتحرك لولبی�ا، وتتكّون

المجرة الواحدة منھا فعلی�ا من بالیین النجوم، وترصد أیضا سحب الغبار والغاز.
.Milky Way وشمسنا مجرد نجم واحد بین النجوم التي تصنع مجرة خاصة تسمى درب التبانة
وقد اتّخذت ھذا االسم ألننا في اللیالي المظلمة نحصل على منظر مكتمل لجزء منھا. ونراھا كأنھا
مسار أو شریط غامض أبیض بلون الحلیب عبر السماء، وربما تبقى عاجزا عن رصدھا لفترة



طویلة، وتراھا في ھیئة سحابة واھنة حتى تتأكد منھا ـ وعندما تصل إلى ذلك، فال بد أن التفكیر
سیفقدك القدرة على الكالم. ونظرا ألننا نقع في مجرة درب التبانة، فال یمكن أن نراھا قط في كامل

تألقھا. إذ إن الكون ـ كوننا الملحوظ ـ فضاء بالغ االتساع.
انظر إلى المسألة المھمة التالیة. من الممكن قیاس المسافة بیننا وبین أي مجرة. كیف؟ كیف نْعرف
بُْعد أي شيء في الكون ّعنا؟ بالنسبة للنجوم القریبة تستخدم الطریقة المثلى ما یسمى «التغییر
الظاھري لالتجاه». ارفع إصبعك أمام وجھك وانظر إلیھ والعین الیسرى مغلقة. واآلن افتح العین
الیسرى وأغلق الیمنى. استمر في تبدیل فتح وإغالق العینین، ستالحظ أن الموضع الظاھري
إلصبعك یثب من جانب إلى جانب. وذلك بسبب الفرق بین نقطتي الرؤیة لعینیك االثنتین. لو قّربت
إصبعك من الوجھ، ستكون الوثبات أكبر. ولو أبعدت إصبعك ستصبح الوثبات أصغر. وكل ما
تحتاج إلى معرفتھ ھو المسافة بین العینین، كما یمكن حساب المسافة بین العینین واإلصبع من

خالل حجم الوثبات. تلك ھي طریقة التغییر الظاھري لالتجاه في تقدیر المسافات.
واآلن بدال من النظر إلى إصبعك، انظر إلى أحد النجوم في السماء أثناء اللیل، قم بتبدیل النظر من
عین إلى عین. لن تجد أن النجم یثب من موضع إلى آخر على اإلطالق. إنھ على بْعد سحیق. ومن
أجل أن تجعل نجما «یثب» من جانب إلى آخر، فالبد أن تكون المسافة بین عینیك مالیین
األمیال!. كیف نحقق تأثیر تبدیل العینین نفسھ والمسافة بینھما مالیین األمیال؟ نستطیع االستفادة
من حقیقة أن قُْطر مدار األرض حول الشمس یساوي 186 ملیون میل. ونقیس موضع نجم قریب
، في مقابل خلفیة نجوم أخرى. ومن ثّم، بعد ستة أشھر، عندما تبتعد األرض بمقدار 186 ملیون
میل في الجانب المقابل لمدارھا، نقیس الموضع الظاھري للنجم مرة أخرى. ولو كان النجم على
مسافة قریبة كافیة، بالتالي سـ«یَثُب» موضعھ الظاھري. ومن طول ھذه الوثبة، سیتاح تقدیر بُْعد

ھذا النجم عنّا بسھولة.
لسوء الحظ، بالرغم من ھذا، ال تصلح طریقة الموضع الظاھري إال مع النجوم القریبة. أما بالنسبة
للنجوم البعیدة، ناھیك عن المجرات األخرى، فإن «عینینا» التبادلیتین بحاجة لمسافة بینھما أكبر
كثیرا من 186 ملیون میل. ویتعین علینا البحث عن طریقة أخرى. وربما تظن أنھ یمكن لك تنفیذ
ذلك من خالل قیاس مدى سطوع ومیض المجرة: أتكون المجرة األبعد على وجھ الیقین أكثر خفوتا
من أخرى قریبة؟ المشكلة ھنا أنھ قد تكون المجرتان في الواقع مختلفتین في درجة السطوع. وھذا
یشبھ تقدیر مقدار المسافة التي علیھا شمعة مضاءة. وإذا كانت بعض الشموع أكثر سطوعا من
األخرى، فكیف لك أن تعرف ما إذا كنت تنظر لشمعة مضیئة على البعد، أو لشمعة خافتة الضوء

قریبة منك؟
لحسن الحظ، لدى علماء الفلك دالئل على أن بعض األنواع الخاصة من النجوم من نمط ما یسمونھ
«شموع قیاسیة» - وھم على فھم بما یكفي لما یحدث في ھذه النجوم لیعرفوا مدى سطوعھا ـ لیس
كما نراھا نحن، لكن مدى سطوعھا الفعلي، شدة الضوء (أو ربما أشعة إكس «السینیة» أو بعض
أنواع اإلشعاع األخرى التي نستطیع قیاسھا) قبل أن تبدأ رحلتھا الطویلة إلى تلیسكوباتنا. كما
یعرفون طریقة تحدید نوع ھذه «الشموع» الخاصة؛ وھكذا، باإلضافة إلى أنھم یستطیعون إیجاد
واحد منھا داخل المجرة على األقل، ویمكن لعلماء الفلك استخدامھ، بمساعدة حسابات ریاضیة

متقنة، لتقدیر المسافة التي تبعدھا المجرة.

َّ �



وھكذا لدینا طریقة الموضع الظاھري لقیاس المسافات القصیرة جد�ا؛ كما أن ھناك «ُسلَّما»، لو
جاز القول، ألنواع متباینة من الشموع القیاسیة یتیح لنا استخدامھا قیاس مدى من المسافات الھائلة

اآلخذة في التزاید، تمتد حتى إلى المجرات سحیقة البعد.



أقواس قزح واإلزاحة الحمراء

حسٌن، وھكذا نعرف اآلن ماھیة المجرة، وكیف نقیس بُعدھا عنّا. وبالنسبة للخطوة التالیة في ھذا
التناول، سنكون بحاجة إلى االستفادة من طیف الضوء، الذي التقیناه في الفصل السابع المتعلق
ین فیھ بقوس قزح. وكان قد ُطِلب مني ذات مرة أن أُسھم بكتابة فصل في كتاب كان العلماء مدعّوِ
القتراح اسم أكثر االختراعات أھمیة على اإلطالق. كان أمرا مسلی�ا، لكنني تركتھ إلى وقت متأخر
قبل االنضمام إلى الحفل وبدأ فعلی�ا استعراض جمیع االختراعات الواضحة: العجلة، آلة الطباعة،
التلیفون، الكمبیوتر وھكذا. وبالتالي اخترت آلة كنت على یقین تام أنھ لن یختارھا شخص آخر،
وأنھا بالتأكید بالغة األھمیة على الرغم من أنك ربما ال تجد بسھولة من استخدمھا ذات مرة (والبد

أن أعترف بأنني لم استخدمھا قط بنفسي). وقع اختیاري على منظار الطیف (اإلسبكتروسكوب).
ومنظار الطیف ھو آلة لقوس قزح. فإذا تّم توصیلھ بتلیسكوب، یستقبل الضوء القادم من نجم معین
أو مجرة ویبثّھ على ھیئة خطوط طیف، تماما كما فعل نیوتن مع الموشور الزجاجي. لكنھ أكثر
تعقیدا من موشور نیوتن، ألنھ یتیح لك إجراء قیاسات دقیقة على طول الطیف المنثور لضوء
النجم. قیاسات لماذا؟ ما الذي یوجد في قوس قزح وینبغي قیاسھ؟ حسٌن، ھذه في الحقیقة ھي نقطة
بدء اإلثارة. فالضوء القادم من نجوم متباینة یسفر عن «أقواس قزح» تختلف نوعیاتھا من جوانب

عدیدة، ولعل ذلك ینبئنا بالكثیر عن النجوم.
ھل یعني ذلك أن ضوء النجم یمتلك تنوعا كامال من ألوان جدیدة غریبة، ألوان لم نشاھدھا أبدا
على كوكب األرض؟ كال، أبدا بالتأكید. فأنت بالفعل قد شاھدت، على كوكب األرض، جمیع
األلوان التي تقدر عیناك على رؤیتھا. ھل تجد ذلك مدعاة لخیبة األمل؟ لقد أحسست أنا بذلك، في
Doctor Dolittle أول مرة فھمت ھذا. عندما كنُت طفال، وقعت في غرام كتب الدكتور دولیتل
لمؤلفھا ھیو لوفتنج Hugh Lofting. في واحد من ھذه الكتب طار الدكتور إلى القمر، وافتتن
بالتحدیق في مدى جدید كامل من األلوان، لم ترھا من قبل عینا إنسان أبدا. كنت أعشق ھذه الفكرة.
وكانت بالنسبة لي تعادل فكرة أن أرضنا األلیفة لنا ال یمكن أن یكون لھا مثیل في الكون. ولسوء
الحظ، بالرغم من أّن للفكرة قیمتھا، لم تكن القصة واقعیة ـ ال یمكن أن تكون واقعیة. ویأتي ھذا من
اكتشاف نیوتن أن األلوان التي نراھا جمیعا محتواة في الضوء األبیض وأنھا تتكّشف كلھا حین
یتولى موشور تفریق اللون األبیض. وال توجد ألوان خارج ھذا المدى اعتدنا علیھا. وقد یكتشف
الفنانون أي عدد من التدرجات اللونیة المختلفة والظالل، ولكنھا جمیعا تتكون من عملیات خلط
نات األلوان األساسیة للضوء األبیض. واأللوان التي نشاھدھا داخل رؤوسنا ھي في حقیقة مكّوِ
األمر مجرد عالمات یصنعھا المخ لتمییز الضوء بمختلف األطوال الموجیة. ولقد التقینا فعلی�ا
بالمدى الكامل لألطوال الموجیة ھنا على األرض. ولیس لدى القمر أو لدى النجوم أي أشیاء

یقدمونھا تدعو للدھشة تخص األلوان. لألسف.
وبالتالي ما الذي كنت أقصده عندما قلت إن النجوم المختلفة تنتج أقواس قزح مختلفة، باختالفات
نستطیع قیاسھا باستخدام مقیاس الطیف؟ حسٌن، لقد ثبت أنھ عندما یتم تفریق ضوء نجمي بواسطة
مقیاس للطیف، تظھر أشكال غریبة من خطوط سوداء رفیعة في أماكن خاصة جد�ا على طول



خطوط الطیف، أو في بعض األحیان ال تكون الخطوط سوداء بل تكون ملّونة، والخلفیة سوداء.

ونموذج الخطوط یشبھ الباركود الذي تراه عند شرائك لسلع من المحالت والذي یحّدد سعرھا.
ولدى النجوم المتباینة نفس قوس قزح مع نماذج مختلفة من الخطوط التي تتخللھا ـ وھذا النموذج

یكون فعلیا على ھیئة الباركود، ألنھ ینبئنا بأشیاء كثیرة عن النجم وعن مكّوناتھ.
ولیس ضوء النجوم فقط ھو الذي یعرض خطوط الباركود. فاألضواء الموجودة على األرض أیضا
تعرضھا، وبالتالي نتمكن، في المعمل، من بحث سبب تكوینھا. وثبت أن ما یصنع ھذه األكواد
الخطیّة ھي العناصر المختلفة. فللصودیوم، على سبیل المثال، خطوط ممیزة في الجزء األصفر
من الطیف. وضوء الصودیوم (الناتج عن قوس كھربي في بخار الصودیوم) یتوّھج بلون أصفر.

والسبب في ذلك یفھمھ علماء الفیزیاء، ولیس أنا ألنني عالم في البیولوجیا ال یفھم نظریة الَكّم.
عندما ذھبت إلى المدرسة في سالزبوري جنوبي إنجلترا، أذكر أنني كنت أُفتَن تماًما بالمنظر
الغریب لغطاء الرأس المدرسي األحمر الزاھي الذي أرتدیھ ما أن یقع علیھ الضوء األصفر
لمصابیح الشارع. وقتھا كان لونھ األحمر یتحول إلى بني مائل لالصفرار. كان الشيء نفسھ یحدث
لسیارات األتوبیس الحمراء الزاھیة ذات الطابقین. وكان ھذا ھو السبب. شأن العدید من المدن
اإلنجلیزیة في تلك األیام، كانت سالزبوري تستخدم لمبات بخار الصودیوم إلنارة شوارعھا. والتي
تصدر عنھا أضواء في مدى ضیق فقط من خطوط الطیف الذي تشملھ خطوط الصودیوم الممیزة،
وبقدر كبیر توجد أزھى خطوط الصودیوم في اللون األصفر. تتوھج أضواء الصودیوم بضوء
أصفر نقي، یختلف كثیرا عن اللون األبیض لضوء الشمس أو المائل لالصفرار الغائم للمصابیح
الكھربیة الشائعة. ونظرا لعدم وجود لون أحمر على اإلطالق في األضواء الصادرة عن لمبات
الصودیوم، فلم یكن باإلمكان انعكاس لون أحمر من غطاء رأسي، وإذا كنَت تتعجب ما الذي یجعل
غطاء رأس أو سیارة أتوبیس، بلون أحمر في المقام األول، فاإلجابة أن جزیئات الصبغة، أو
الرسم، تمتص معظم الضوء من جمیع األلوان فیما عدا األحمر. وبالتالي في الضوء األبیض، الذي
یحتوي على جمیع األطوال الموجیة، یكون االنعكاس في معظمھ للضوء األحمر. وتحت مصابیح
الشوارع المضاءة ببخار الصودیوم، ال یوجد ضوء أحمر لینعكس ـ ولذلك نرى ضوءا بنی�ا مائال

لالصفرار.
والصودیوم مجرد مثال واحد. وسوف تتذكر من الفصل الرابع أن كل عنصر لھ «عدده الذري»
المتفرد، ویساوي عدد البروتونات في نواتھ، (وكذلك عدد اإللكترونات التي تدور حول نواتھ).
حسٌن، وألسباب تتعلق بمدارات إلكتروناتھ، فلكل عنصر تأثیره المتفرد على الضوء. متفرد مثل
أي باركود... في الواقع، الباركود خیر ممثل لشكل الخطوط في طیف ضوء النجم. وتستطیع أن
تحدد اسم أي عنصر من الـ 92 عنصرا طبیعیا الموجودة في نجم معین عن طریق تفریق الضوء

القادم من ھذا النجم في مقیاس للطیف ومشاھدة خطوط الباركود في الطیف.
ونظرا ألن لكل عنصر نموذج باركود مختلف (ممیز)، نستطیع مشاھدة الضوء الصادر من أي
نجم ونرى أي العناصر الموجودة في ذلك النجم. والبد أن نقر أننا قد نقع في شرك ألن باركود
عناصر عدیدة مختلفة ربما تختلط معا. لكن ھناك وسائل لتصنیف كل عنصر منھا على حدة. یا لھ

من أداة مدھشة ھذا المقیاس الطیفي!



وربما یكون الوضع أفضل. فطیف الصودیوم الذي قد نقیسھ في الضوء الصادر من مصابیح أحد
الشوارع في سالزبوري یماثل تماما ما یصدر من نجم لیس على مسافة كبیرة جد�ا منّا. ومعظم
النجوم التي نشاھدھا ـ على سبیل المثال، في كوكبة البروج المعروفة لدینا تماما ـ تقع في مجرتنا.
لكن إذا نظرَت إلى طیف الصودیوم القادم من نجم في مجرة أخرى، ستحصل على صورة مختلفة
فاتنة. فضوء الصودیوم الذي یصل إلینا من مجرة بعیدة لھ نفس شكل الخطوط، بنفس المسافات
التي تفصل بینھا. لكن النموذج بأكملھ یكون مزاحا في اتجاه الطرف الذي یقع فیھ اللون األحمر
للطیف. كیف لنا بالتالي أن نعرف أنھ ال یزال عنصر الصودیوم؟ واإلجابة أنھ بسبب أن نموذج
المسافات بین الخطوط ھو نفس النموذج. وربما ال یبدو ذلك مقنعا بصورة إجمالیة إذا كان قد حدث
فقط مع الصودیوم. غیر أنھ قد تكرر حدوثھ بنفس الطریقة مع كل العناصر. وفي كل حالة نشاھد
نفس الشكل بنفس المسافات، الممیزة للعنصر المحدد، لكن مع إزاحتھ كلی�ا على امتداد الطیف في
اتجاه الطرف األحمر. أكثر من ھذا، بالنسبة لمجرة معینة، تنزاح جمیع خطوط الباركود بنفس

المسافة على امتداد مسار الطیف.
وإذا نظرت إلى باركود الصودیوم لضوء قادم من مجرة قریبة منّا نوعا ما ـ على درجة من القرب
مقارنة بالمجرات سحیقة البُْعد عنّا والتي تحدثُت أنا عنھا في الفقرة السابقة لكنھا أكثر بُْعدا من
النجوم المنتظمة في مجرتنا درب التبانة ـ فسوف ترى إزاحة من نوع متوسط. ترى نفس النموذج
بفواصلھ، التي ھي سمة ممیِّزة للصودیوم، لكن إزاحتھا لیست كبیرة. وسیزاح الخط األول على
طول مسار الطیف بعیدا عن األزرق الغامق، لكن لیس بدرجة بُْعد األخضر: فقط بدرجة بُْعد
األزرق الفاتح. بینما الخط األصفر المسؤول عن اللون األصفر لمصابیح الشوارع في سالزبوري
یكون مزاحا في نفس االتجاه، في اتجاه الطرف األحمر للطیف، لكن دون أن یقطع المسافة كلھا
حتى یصل للون األحمر شأن ما یحدث للضوء القادم من مجرة بعیدة: بل مسافة قصیرة حتى اللون

البرتقالي.
الصودیوم لیس إال مثاًال مجرًدا وحیًدا. وأي عنصر آخر یعرض نفس اإلزاحة على طول خطوط
الطیف في اتجاه اللون األحمر. وكلما ابتعدت المجرة، زادت اإلزاحة صوب اللون األحمر. وتسمى
ھذه «إزاحة ھابل Hubble shift»، ألنھ تم اكتشافھا على ید عالم الفلك األمریكي الكبیر إدوین
ھابل Edwin Hubble، الذي منح اسمھ أیضا، بعد وفاتھ، إلى تلیسكوب ھابل. وتسمى أیضا

«إزاحة حمراء»، ألنھا تكون على امتداد الطیف في اتجاه اللون األحمر.



عودة إلى االنفجار العظیم

ما معنى اإلزاحة الحمراء؟ من حسن الحظ أن لدى العلماء فھما جیدا لھا. إنھا مثال على ما یسمى
«إزاحة دوبلر Doppler shift». وتحدث إزاحة دوبلر ھذه طالما كان لدینا موجات ـ والضوء،
كما شاھدنا في الفصل السابق، یتكّون من موجات. وغالبا ما یسمى «تأثیر دوبلر» وھو أكثر
شیوعا لدینا من موجات الصوت. عندما تكون واقفا على جانب طریق تالحظ السیارت تمرق
بسرعة كبیرة، یبدو صوت موتور كل سیارة كأنھ یھوي في قرار وھي تمر أمامك. وأنت تعلم أن
صوت الموتور یظل فعلی�ا كما ھو، وبالتالي لماذا یبدو كأنھ یھوي؟ اإلجابة تكمن في إزاحة دوبلر،

وفیما یلي تفسیر ذلك.
ینتقل الصوت في الھواء على شكل موجات ھواء متغیرة التضاغط. وعندما تستمع إلى صوت
موتور سیارة ـ أو لنقُل بوقًا، ألنھ أكثر بھجة من صوت موتور، تنتقل موجات الصوت في الھواء
من مصدرھا الذي انطلقت منھ في جمیع االتجاھات. ویتصادف أن تقع أذنك في واحد من تلك
االتجاھات، فتلتقط التغیرات الحادثة في الھواء المضغوط الناتج عن البوق، ویسمعھا مخك في
صورة صوت. ال ینبغي علیك أن تتخیل أن جزیئات الھواء تتدفق من البوق على طول المسافة إلى
أُذُنك. فلیس األمر كذلك على اإلطالق: وإال العتبرناھا ریاحا، والریاح تنتقل في اتجاه واحد فقط،
بینما موجات الصوت تنتقل في كل االتجاھات، مثل الموجات على سطح بحیرة عندما تُلقى حصاة

فیھا.
من أیسر أنواع الموجات فھًما ما یدعى الموجات المكسیكیة، وفیھا یقف الناس في استاد ریاضي
كبیر ثم یجلسون مرة أخرى بانتظام، وكل شخص یفعل ذلك مباشرة بعد الشخص الموجود على
أحد جانبیھ (ولیكن الجانب األیسر). أي الوقوف والجلوس وفق موجة لحركتي الوقوف ثم الجلوس
برشاقة في أرجاء االستاد. وبالتأكید ال ینتقل أحد من مكانھ، ومع ذلك تنتقل الموجة. وفي حقیقة

األمر تنتقل الموجة على نحو أسرع بكثیر من قدرة أي شخص على العدو.
إن ما ینتقل في بركة الماء ھو موجة من االرتفاعات المتغیرة في سطح الماء. والشيء الذي یصنع
منھا موجة أن جزیئات الماء ال تندفع بنفسھا إلى خارج الفقاعة. فھي ال تفعل شیئا إال مجرد
الصعود والھبوط، كما الناس في االستاد. فال شيء یتحرك خارجا من الفقاعة. واألمر یبدو على

ھذه الصورة فقط ألن النقاط العلیا والسفلى للماء تتحرك إلى الخارج.
أما موجات الصوت فھي مختلفة نوعا ما. فما ینتقل في حالة الصوت ھو موجات لھواء متغیر
التضاغط. وھنا جزیئات الھواء تتحرك لحد ما، ذھابا وإیابا، بعیدا عن البوق، أو أی�ا كان مصدر
الصوت، ثم عائدة إلیھ من جدید. وبینما تفعل ذلك، تؤثر على جزیئات الھواء المجاورة لھا لتجعلھا
تتحرك لألمام والخلف أیضا. وتقوم تلك الجزیئات بدورھا بالتأثیر على جاراتھا وتكون النتیجة أن
موجة من التأثیر الجزیئي ـ التي تصل إلى حد موجة من التضاغط المتغیرـ تنتقل خارجة من البوق
في كل االتجاھات. وتنتقل ھذه الموجة بسرعة ثابتة، بصرف النظر عما إذا كان مصدر الصوت
بوقا أو شخصا یتحدث أو سیارة، ویساوي نحو 768 میال في الساعة في الھواء الطلق (في الماء
أسرع بمقدار أربعة أضعاف، وحتى أسرع من ذلك في بعض المواد الصلبة). وإذا كنت تنفخ في



بوق لدیك لحنا معینا بقوة سیظل انتقال الموجات خاللھ بنفس السرعة، لكن تصبح المسافة بین قمم
الموجات (طول الموجة) أقل طوال. وبأداء لحن ضعیف، تزداد المسافة بین قمم الموجات لكن
تستمر سرعة الموجات كما ھي من دون تغییر. وبالتالي تكون لأللحان القویة أطوال موجیة

قصیرة والعكس بالعكس.
ذلك ھو حال موجات الصوت. واآلن نأتي إلى تأثیر أو إزاحة دوبلر. لنتخیل أن عازف بوق یقف
على جانب تل مغطى بالجلید یؤدي لحنا طویال، متصال. وأنت تقف على زالجة تقودھا بسرعة
منطلقا صوب العازف (أنا اخترت الزالجة ولیس سیارة ألنھا مالئمة ـ النخفاض صوتھا أثناء
استخدامھا ـ لكي تستمع إلى البوق). ماذا ستسمع؟ تغادر القمم الموجیة المتتالیة البوق بمسافات
متباعدة عن بعضھا بعًضا، محددة من قبل اللحن الذي اختار أن یؤدیھ العازف. لكن عندما تكون
منطلقا بسرعة في اتجاه العازف، تتخاطف أذناك القمم الموجیة المتتابعة بمعدل أعلى مما لو كنت
ال تزال تقف على قمة التل. وبالتالي سیكون صوت البوق أعلى من حقیقتھ. حینئذ، بعد أن انطلقت
مسرعا في االتجاه المعاكس لعازف البوق، سوف تصطدم أذناك بالقمم الموجیة المتتالیة للصوت
بمعدل بطيء (ستبدو كأن المسافات بینھا قد زادت، ألن كل قمة تنتقل في نفس اتجاه حركة
الزالجة)، لذلك سیكون القرار الظاھري للحن أقل من حقیقتھ. ونصل إلى النتیجة نفسھا إذا كانت
األذن ثابتة في مكانھا بینما مصدر الصوت یتحرك. ویقال (أنا ال أعرف مدى صدق ذلك، لكنھا
قصة طریفة) إن كریستیان دوبلر Christian Doppler، العالم النمساوي الذي اكتشف ھذا
التأثیر، استأجر فرقة موسیقیة نحاسیة للعزف على قاطرة مكشوفة، لیصل إلى ھذا التفسیر. واللحن

الذي كانت تعزفھ الفرقة سقط فجأة في طبقة صوتیة أدنى والقطار یمر أمام الجمھور المذھول.
غیر أن موجات الضوء مختلفة عن ذلك ـ في الواقع لیست كموجة مكسیكیة، كما أنھا لیست مثل
موجات الصوت. بل إن لدیھا نسختھا الخاصة لتأثیر دوبلر. لتتذكر أن الطرف األحمر لخطوط
الطیف یتمیز بأطوال موجیّة أكبر من الطرف األزرق، بینما اللون األخضر یحتل المنتصف.
ولنفترض أن أفراد الفرقة الموسیقیة على قاطرة دوبلر الحدیدیة المكشوفة یرتدون جمیعا أزیاء
موحدة، صفراء اللون. فإذا كان القطار یشق طریقھ مسرعا في اتجاھك، فسوف «تلتھم» أذناك
القمم الموجیة بمعدل أسرع مما لو كان القطار ال یزال واقفا. وبالتالي تكون ھناك إزاحة ضئیلة في
لون الزّي الموحد في اتجاه الجزء األخضر لخطوط الطیف. واآلن، إذا وصل القطار أمامك وراح

ینطلق بعیدا عنك، لحدث العكس، وبدت أزیاء فریق العازفین مائلة لإلحمرار نوعا ما.
على أن ھناك شیئا ما واحدا خاطئ في ھذا التفسیر. فلكي یتاح لك مالحظة اإلزاحة الزرقاء أو
اإلزاحة الحمراء یتعیّن أّال تقل سرعة القطار عن مالیین األمیال في الساعة. والقطارات في أي
مكان ال تستطیع السیر بسرعة تتیح إظھار تأثیر أو إزاحة دوبلر على األلوان. لكن یمكن تحقیق
ذلك من خالل المجرات. وتبین إزاحة خطوط الطیف في اتجاه اللون األحمر أن المجرات سحیقة
البعد عنا تنطلق بعیدا عن األرض بسرعة تقدر بمئات المالیین من األمیال في الساعة. وأن النقطة
األساسیة ھي أنھ كلما زاد بُْعدھا عنّا (كما یقاس بـ «الشموع القیاسیة» التي سبق ذكرھا) زادت

سرعة انطالقھا بعیدا ّعنا (أي زادت اإلزاحة الحمراء).
وجمیع المجرات في الكون تنطلق بعیدا عن بعضھا بعًضا، وھو ما یعني أنھا تبتعد عنّا أیضا. وال
یھم االتجاه الذي تصوب لھ تلیسكوبك، فالمجرات األكثر بعدا تندفع بعیدا ّعنا (وعن بعضھا بعًضا)

بسرعة آخذة في التزاید. والكون بأكملھ ـ الفضاء بذاتھ ـ یتمدد بسرعة ھائلة.



في تلك الحال، قد تتساءل، لماذا فقط عند مستوى المجرات یالَحظ أن الفضاء یتمدد؟ لماذا ال تندفع
النجوم داخل المجرة باالنطالق بعیدا عن بعضھا بعًضا؟ لما ال تندفع أنت أو أنا بعیدا أحدنا عن
اآلخر. الجواب ھو أن عناقید من األجسام القریبة من بعضھا البعض، مثل كل ما ھو داخل مجرة،
تخضع لقوة التجاذب األكبر الناجمة عن جاذبیة جاراتھا. وھي التي تضمھا معا، بینما األجسام

البعیدة، المجرات األخرى، تتراجع مع تمدد الكون.
واآلن ھنا ما یبعث على الدھشة، تطلع علماء الفلك ووجھوا جھودھم عكسی�ا من خالل الزمن. حتى
إنھم صنعوا فیلًما سینمائی�ا للكون المتمدد، بالمجرات التي تندفع متباعدة، ثم أداروا الفیلم في االتجاه
العكسي. وبدال من انطالق إحداھا بعیداً عن األخرى، تتقارب المجرات في الفیلم الُمدار عكسی�ا.
ومن ذلك الفیلم یستطیع علماء الفلك إجراء حسابات عكسیة وصوًال إلى اللحظة التي البد أن الكون
بدأ یتمدد عندھا. حتى أصبح بمقدورھم حساب متى كانت تلك اللحظة. وتلك ھي الطریقة التي
قّدروا بھا أن عمره ما بین 13 إلى 14 بلیون سنة. وتلك كانت اللحظة التي بدأ فیھا الكون اللحظة

التي تسمى «االنفجار العظیم».
«نماذج» الكون في ھذه األیام تفترض أن الكون لم یكن ھو الذي نشأ لوحده فقط مع االنفجار
العظیم: فقد نشأ معھ أیًضا الزمان والمكان أیضا. وال تسألني عن تفسیر ذلك، فأنا نفسي، ألنني
لست عاِلما في الفلك، ال أفھمھ. لكنك ربما ترى اآلن سبب أنني رشحت مقیاس الطیف باعتباره
واحدا من أھم االختراعات على اإلطالق. فأقواس قزح لیست مجرد أشكال جمیلة یُمتعنا النظر
إلیھا. بل إنھا، على نحو ما، ھي ما یُنبئُنا عن توقیت بدایة كل شيء، بما فیھ الزمان والمكان. وفي

اعتقادي أن ذلك یجعل قوس قزح أكثر جماال.



الفصل التاسع



ھل نحن بمفردنا؟
ال أجد ـ في حدود ما أعلم حتى اآلن ـ أن ھناك عددا یُذَكر من األساطیر القدیمة عن حیاة مختلفة
في مكان ما من الكون، ھذا إن كانت ھناك أساطیر عن ذلك أصًال. ربما بسبب أن الفكرة الخاصة
جد�ا عن وجود كون أكبر بما ال یقاس، بخالف عالمنا، لم تكن موجودة طوال تلك المدة. واقتضى
األمر من العلماء البقاء حتى القرن السادس عشر لیدركوا بوضوح أن األرض تتخذ مداًرا حول
الشمس، وأن ھناك كواكب أخرى تفعل ذلك أیضا. لكن في ما یخص المسافة وعدد النجوم، ناھیك
عن المجرات األخرى، فقد كانت أمورا مجھولة لم تخطر على باٍل حتى العصور الحدیثة نسبی�ا.
ولم یمِض وقٌت طویٌل حتى تحقق الناس للمرة األولى من أن االتجاه الذي نعتبره مستقیما نحو
األعلى في جزء معین من العالم (مثال بومیو Bomeo) ھو مستقیم نحو األسفل في جزء آخر من
العالم (في ھذه الحال البرازیل). وقبل ذلك، كان الناس یعتقدون أن تعبیر «نحو األعلى» ھو اتجاه

واحد في كل مكان، صوب المكان الذي یعیش فیھ اآللھة، «عالیا» في السماء.
وثمة العدید من األساطیر والمعتقدات التي دامت زمنا طویال، دارت حول كائنات خارجیة غریبة
في متناول الید: شیاطین، أرواح، جان، أشباح... والقائمة مستمرة. لكن في ھذا الفصل، عندما
أسأل: «ھل نحن بمفردنا؟» فأنا أعني «ھل ھناك أشكال غریبة من الحیاة في عوالم أخرى تشغل
مكانا آخر من الكون؟» وكما سبق وقلت، إن األساطیر حول الغرباء بھذا المعنى نادرة بین القبائل
البدائیة. وجمیعھا تتمیز بالشیوع الشدید، رغم ھذا، بین السكان الجدد للمدن. وتتسم ھذه األساطیر
الحدیثة باإلثارة ألننا ـ بخالف األساطیر القدیمة ـ نستطیع مراقبتھا وھي في مستھل نشأتھا. فنحن
نرى األساطیر وھي ترد في األحالم أمام أعیننا. لذلك ستكون أساطیر ھذا الفصل من النوع

الحدیث.
- Heaven’s Gate في مارس 1997 في كالیفورنیا حدث أن طائفة دینیة تدعى بوابة السماء
انتھت نھایة حزینة عندما تناول أعضاؤھا الـ 39 السم. وقد قتلوا أنفسھم ألنھم كانوا یعتقدون أن
UFO من الفضاء الخارجي سیأخذ أرواحھم إلى عالم آخر. وفي ھذا الوقت كان مذنَّب متألق
یدعى ھیل ـ بوب BoppـHale یظھر بوضوح في السماء واعتقدت الطائفة ـ ألن زعیمھم
الروحي قال لھم ذلك ـ أن مركبة فضاء خارجیة كانت ترافق المذنَّب في رحلتھ. وابتاعوا تلیسكوبا
لمراقبتھ، لكنھم أعادوه للمتجر مرة أخرى بسبب أنھ «ال یعمل». كیف عرفوا أنھ ال یعمل؟ ألنھم

لم یتمكنوا من رؤیة مركبة الفضاء من خاللھ!
ھل كان زعیم الطائفة، وھو رجل یسمى مارشال أبلوایت Marshal Applewhite، یؤمن حقا
بالھراء الذي یُعلِّمھ ألتباعھ؟ ربما كان یعتقد، ألنھ كان واحدا من أولئك الذین تجّرعوا السم، حتى
یبدو كرجل صادق! والكثیر من زعماء الطوائف الدینیة یمارسون العمل من منطلق البیزنس فقط،
حتى إنھ یستطیع أن یتحصل على امتالك أتباعھ من اإلناث، لكن مارشال أبلوایت كان واحدا من
كثیر من أتباع الطائفة الذین تّم إخصاؤھم برغبتھم في فترة مبكرة، وبالتالي ربما لم یكن الجنس

یشغل أي اھتمام في تفكیره.



أحد األمور التي یبدو أنھا تشیع بین ھؤالء الناس ألقصى درجة ھو حبھم لقصص الخیال العلمي.
وكان برنامج Star Trek یستحوذ على اھتمام أعضاء طائفة بوابة السماء. بطبیعة الحال، لیس
ھناك تقصیر من جانب قصص الخیال العلمي بشأن الغرباء من كواكَب أخرى، لكن معظمنا
یدركون أنھا لیست سوى قصص خیالیة، وھمیة، ومخترعة، وال تعبر عن أحداث وقعت بالفعل.
لكن ھناك عدًدا ال بأس بھ من الناس، یعتقدون بحزم، مخلصین وبال تردد، أنھم قد وقعوا شخصی�ا
في األسر «تعرضوا للخطف» على ید غرباء من الفضاء الخارجي. وھم في اعتقادھم ھذا شدیدو

الحماس إلى حد أنھم یقولون ذلك مع «أدلة» ال یشوبھا أيُّ شك .
كان أحد الناس، على سبیل المثال، یعتقد أنھ قد تعرض للخطف، ال لسبب سوى أنھ دائما ما یصاب
بنزیف من أنفھ. واعتمدت نظریتھ على أن الغرباء كانوا یضعون جھاز إرسال یعمل بموجات
الرادیو في أنفھ للتجسس علیھ. كما كان یعتقد أنھ من جانب قد یكون ھو نفسھ من الغرباء بناء على
أن لونھ أغمق قلیال من لون والدیھ. الغریب في األمر أن عدًدا ال یستھان بھ من األمریكیین، كثیر
من بینھم في حالة طبیعیة، یعتقدون على نحو جازم أنھم أُِخذوا على متن طبق طائر وأنھم كانوا
عة أجراھا رجال قصار القامة بلون رمادي ورؤوس كبیرة وعیون ھائلة ضحایا تجارب مرّوِ
جاحظة. وھناك میثولوجیا كاملة عن «الخطف على ید الغرباء»، على قدر من الثراء والتلّون
والتفاصیل یعادل ما كان لدى الیونانیون القدماء وآلھة جبل األولمب. غیر أن ھذه األساطیر عن
عملیات اختطاف الغرباء للناس ھي أساطیر حدیثة، وتستطیع بالفعل أن تذھب وتتحدث إلى الناس
الذین یعتقدون أنھم تعرضوا لالختطاف، ستجد بوضوح أنھم أناس طبیعیون، عاقلون، حكماء، ومع
ذلك سیقولون لك إنھم شاھدوا الغرباء وجھا لوجھ، وسیخبرونك عن الھیئة التي علیھا الغرباء
فعلی�ا، وما یقولونھ أثناء إجراء تجاربھم البغیضة وغرز اإلبر في الناس (بالطبع یتحدث الغرباء

اللغة اإلنجلیزیة!).
سوزان كالنسي Susan Clancy واحدة من علماء النفس الذین أجروا دراسات تفصیلیة عمن
یزعمون أنھم تعرضوا لالختطاف. ال توجد لدیھم جمیعا ذكریات واضحة، أو حتى أي ذكرى على
اإلطالق، عن «الحدث». وھم یعللون ذلك بالقول إن الغرباء البد أنھم استخدموا تكنیًكا شیطانی�ا
بدرجة ما لمحو ذاكرتھم تماما بعد االنتھاء من تجاربھم على أجسادھم.. وفي بعض األحیان
یذھبون إلى منوم مغناطیسي، أو إلى معالج نفسي من نوع ما، لیساعدھم على «استعادة ذكریاتھم

المفقودة».
استعادة الذاكرة «المفقودة» قصة أخرى كاملة، بالمناسبة، تتسم باإلثارة بكل تفاصیلھا. عندما نعتقد
أننا نتذكر حادثة حقیقیة، فلربما نتذكر فقط ذكرى أخرى... وھكذا نعود إلى ما یمكن أن تكون أو ال
ھة باستمرار. وھناك تكون حادثة حقیقیة من األصل. ویمكن لذكریات الذكریات أن تصبح مشوَّ
دالئل قویة على أن بعض ذكریاتنا المفعمة بأقصى حیویة لیست إال ذكریات زائفة تماما. ویمكن أن

تنزرع في داخلنا بشكل عمدي ذكریاتنا الزائفة على ید «معالجین» ال ضمیر لھم.
تساعدنا متالزمة الذاكرة الزائفة على األقل في فھم السبب في أن بعض الناس الذین یعتقدون أنھم
تعرضوا لالختطاف على ید غرباء یزعمون أن لدیھم مثل ھذه الذكریات الحیة عن الحادث. وما
یحدث عادة أن یقع الشخص أسیًرا للغرباء من خالل قراءة قصص في الصحف حول عملیات

اختطاف مزعومة أخرى.



وكما قلُت، دائما ما یكون ھؤالء الناس من مشاھدي Star Trek، أو غیره من روایات الخیال
العلمي. ومن الحقائق الصادمة أن الغرباء الذین یعتقدون أنھم التقوا بھم یتخذون ھیئة تشبھ لحد
بعید الوجوه الواردة في معظم قصص الخیال العلمي التلیفزیونیة الحدیثة حول الغرباء، وعادة ما

یجرون النوع نفسھ من «التجارب» التي تُعرض أخیًرا في التلیفزیون.
والشيء الثاني الذي قد یحدث أن الشخص یُبتلى بواقعة مرعبة تسمى شلل النوم، وھي لیست
شائعة الحدوث. وربما جربتھا أنت بنفسك، وفي ھذه الحال أتمنى أن تكون أقل رعبًا بشكل ما
عندما تحدث لك في المرة التالیة ما إن أشرحھا لك اآلن. في العادة، عندما تكون نائما وتستغرق
في حلم، یكون جسمك في حالة شلل. وأظن أن ھذا إلیقاف عضالتك عن الحركة في تناغم مع
األحالم مما یجعلك تمشي أثناء النوم (رغم أن ھذا یحدث فعلی�ا، في بعض األحیان). وفي العادة،

عندما تستیقظ وینتھي الحلم یذھب الشلل وتستطیع تحریك عضالتك.
لكن أحیانا تكون ھناك فترة تأخیر ما بین عقلك في عودتھ إلى الوعي وعضالتك الستعادة حیویتھا،
ویسمى ھذا بالشلل المصاحب للنوم. إنھ ألمر مرعب، إذا استطعت أن تتخیْلھ. إذ تكون في إحدى
درجات الیقظة، ویمكنك رؤیة حجرة النوم وكل ما فیھا، لكنك عاجز عن الحركة. وغالبا ما یكون
شلل النوم مصحوبا بھالوس تبعث على الرعب. ویشعر الناس أنھم أسرى إحساس بالخطر الداھم،
ال یقدرون على تحدید اسم لھ. حتى إنھم أحیانا یشاھدون أشیاء ال وجود لھا، كما لو أنھا في حلم.

وأیضا كما في الحلم، تبدو للحالم أنھا حقیقیة تماًما.
واآلن، إذا كنت ستصاب بالھالوس عندما تعاني من شلل النوم، فما ھو الشكل الذي قد تظھر بھ
ھذه الھالوس؟ إن مشاھدي قصص الخیال العلمي الجدد قد یرون رجاال قصار القامة غامقي اللون
برؤوس ضخمة وعیون كبیرة جاحظة. في القرون األولى، قبل أن تبدأ قصص الخیال العلمي، كان
أصحاب الرؤى یشاھدون، ربما، عفاریت وجان من نوع آخر، أو أشخاصا تحّولوا إلى ذئاب؛

مصاصي دماء، أو - إن كانوا محظوظین - مالئكة بأجنحة جمیلة.
المسألة أن الصور التي یراھا الناس الذین یصابون بشلل النوم ال وجود لھا في الواقع ھناك، لكن
یتم استدعاؤھا في العقل من المخاوف القدیمة، واألساطیر والقصص الخیالیة. وحتى لو لم یعانوا
من الھالوس، فما یمرون بھ وضع مخیف لحد بالغ، حتى إن ضحایا شلل النوم بعد استیقاظھم في
نھایة المطاف یعتقدون غالبا أن شیئا ما مرعبا قد حدث لھم. فإذا كنُت ممن یعتقدون أصال في
عملیات االختطاف على ید الغرباء فإنني أستیقظ معتقدا أنني تعرضت لالختطاف وأن ذاكرتي

محاھا الغرباء تماما.
األمر الثاني الذي یحدث على نحو نموذجي لضحایا شلل النوم، حتى لو لم یعانوا فعلی�ا من ھالوس
الغرباء وھذه التجارب الرھیبة في الوقت الراھن، ھو إعادة التشكیل المرعبة لما یشكُّون في أنھ قد
یحدث، ویصبح وضعًا راسًخا كذاكرة زائفة. وغالبًا ما یساعد على ھذه العملیة األصدقاء واألسرة،
الذین یستحثونھم لروایة المزید والمزید من التفاصیل عما حدث، وحتى إنھم یحفزونھم بأسئلة من
نوع: «ھل ثمة غرباء ھناك؟ ما لونھم؟ ھل كانوا من ذوي اللون الغامق؟ ھل كانت لھم عیون
خ ذاكرة زائفة. جاحظة كما في أفالم السینما؟ ویمكن حتى لألسئلة أن تكون كافیة لتزرع أو تُرّسِ
وعندما تنظر إلیھا على ھذا النحو، لن یكون من المثیر للدھشة أن استطالعا للرأي أُجري عام

1992 أظھر أن نحو أربعة مالیین أمریكي یعتقدون أنھم تعرضوا لالختطاف على ید غرباء.



تشیر صدیقتي عالمة النفس سو بالكمور Sue Blackmore إلى أن شلل النوم ھو السبب األكثر
احتماال لحدوث المخاوف المتخیَّلة المبكرة، أیضا، قبل أن تشیع فكرة غرباء الفضاء. وفي العصور
الوسطى كان الناس یزعمون أن روحا شریرة تقوم بزیارتھم في منتصف اللیل (عفریت ذكر یزور
ضحیة أنثى ویمارس معھا الجنس)، أو تزورھم شیطانة (عفریت أنثى تزور ضحیة ذكرا تمارس
معھ الجنس). ومن تأثیرات شلل النوم، إذا حاولت أن تتحرك، الشعور بأن شیئا ما یضغط على
جسمك ألسفل. ومن الیسیر تفسیر ذلك من قبل رعب الضحیة باعتباره اعتداًء جنسی�ا. تتحدث
األسطورة في نیوفاوندلند عن «عّرافة عجوز» تزور الناس في اللیل وتضغط على صدورھم.
وثمة أسطورة في الھند الصینیة عن «شبح داكن اللون» یزور الناس مع حلول الظالم ویصیبھم

بالشلل.
وھكذا، نحن نمتلك فھًما مناسبًا عن سبب اعتقاد الناس بتعرضھم لالختطاف على ید غرباء،
ونستطیع أن نربط ما بین األساطیر الحدیثة لخطف األغراب مع األساطیر المبكرة عن األرواح
الشریرة القاتلة والشیاطین المفترسة، ومصاصي الدماء بأنیابھم الطویلة الذین یقومون بزیاراتھم
في اللیل ویمتصون دم ضحایاھم. وال یوجد أيُّ دلیل مؤكد على أن ھذا الكوكب قد زاره غرباء من
الفضاء الخارجي في أي وقت على اإلطالق (أو حتى، بواسطة أرواح شریرة وشیاطین أو
عفاریت وجان من أي نوع كان). لكن ال یزال مطروًحا أمامنا السؤال عما إذا كانت توجد كائنات
حیة على الكواكب األخرى. ولیس معنى أنھا لم تقم بزیارتنا أنھ لیس لھا وجود. وھل یمكن لنفس
عملیة التطّور، أو حتى لعملیة مختلفة عنھا تماما ربما تماثل نوع التطور لدینا على نحو ما، أن

تكون قد حدثت على كواكب أخرى أیضا مثلنا؟



ھل ثمة وجود لحیاة حقًا على كواكب أخرى؟

ال أحد یعرف. وإذا أجبرتني على طرح رأي بطریقة أو بأخرى، فلعلّي أقول نعم توجد حیاة، ومن
المحتمل وجودھا على مالیین الكواكب. لكن من یھتم برأي مھما كان أمر صاحبھ؟ إذا لم توجد
لدینا دالئل مباشرة. ومن الفضائل العظیمة للعلم أن العلماء یعرفون توقیت اإلجابة عن الشيء الذي
ال یعرفونھ. ومن دواعي السرور، أن عدم معرفة اإلجابة یمثل تحدی�ا مثیًرا ً لمحاولة التوصل إلیھا.
وقد نتحصل في یوم ما على دالئل محددة على وجود حیاة في كواكب أخرى، وحینئذ نكون قد
عرفنا على وجھ الیقین. أما اآلن، فأفضل ما یمكن للعاِلم عملھ ھو تسجیل المعلومات التي تقلِّل من
عدم القدرة على التحدید، التي قد تأخذنا من أعمال التخمین إلى تقدیر لما ھو محتمل. وھذا، في حد

ذاتھ، أمر ینطوي على اإلثارة والتحدي یتعیّن إنجازه.
وأول ما ینبغي طرحھ للتساؤل ھو عدد الكواكب الموجودة؟ حتى وقت قریب نسبی�ا، كان من
المحتمل االعتقاد أن تلك الكواكب التي تدور حول شمسنا ھي الوحیدة من نوعھا، ألنھ لم یكن
باإلمكان مالحظة الكواكب حتى بالتلیسكوبات العمالقة. وفي ھذه األیام لدینا دالئل قویة على أن
عدًدا كبیًرا من النجوم تدور حولھا كواكب، ویتم اكتشاف كواكب جدیدة «خارج المجموعة
الشمسیة ـ Extrasolar»، تقریبا كل یوم. والكوكب الخارج عن المجموعة الشمسیة ھو كوكب
یدور حول نجم آخر بخالف الشمس (sol ھي الكلمة الالتینیة للشمس، وextra ھي الكلمة

الالتینیة لـ خارج).
ولعلك تعتقد أن الوسیلة الواضحة للكشف عن كوكب ھي رؤیتھ من خالل تلیسكوب. ولسوء الحظ،
أن الكواكب تبلغ حد�ا من الضآلة یتعذر معھ رؤیتھا في ظل ھذه المسافات الھائلةـ فھي ال تومض
من تلقاء نفسھا بل ھي فقط تعكس نور النجم التابعة لھ ـ وبالتالي ال نتمكن من رؤیتھا مباشرة.
ونلجأ إلى االعتماد على وسائل غیر مباشرة، والوسیلة المثلى ھي االستفادة من منظار الطیف،

اآللة التي التقینا بھا في الفصل الثامن. وفیما یلي طریقة ذلك:
عندما یدور جسم سماوي حول جسم سماوي آخر یماثلھ في الحجم تقریبا، یدور كل واحد منھما
حول اآلخر، ألن كل واحد منھما یبذل قوة تجاذب على الثاني مساویة لألخرى. والعدید من النجوم
المضیئة التي نشاھدھا عندما نتطلع إلى أعلى تتكون فعلی�ا من نجمین ـ والتي تُسمى الثنائیات ـ
یدور كل منھما في مدار حول اآلخر مثل نھایتي الدَّْمبل(********) متصالن بساق غیر مرئیة.
وعندما یكون أحدھما أصغر كثیرا من اآلخر، كما في حالة كوكب ونجمھ، یدور األصغر على
الدوام حول الجرم الكبیر، بینما األكبر یؤدي فقط حركات رمزیة صغیرة في استجابة لقوى جاذبیة
اآلخر الصغیر. ونحن نقول إن األرض تدور حول الشمس، لكن من المؤكد أن الشمس تؤّدي

تحركات ضئیلة استجابة لجاذبیة األرض.
والطریقة التي نّكتشف بھا ھذه التحركات تنطوي على إثارة نابعة منھا. فأيُّ نجم یبلغ بُْعده عنا حد�ا
یتعذر معھ أن نراه وھو یتحرك فعلی�ا، حتى مع استخدام تلیسكوب قوي. لكن، الغریب في األمر،
رغم أننا ال نستطیع رؤیة نجم وھو یتحرك، یمكننا أن نقیس السرعة التي یتحرك بھا. قد یبدو ھذا
أمًرا عجیبا، غیر أن ھذا ھو مكان منظار الطیف الذي یصل إلیھ. ھل تتذكر تأثیر دوبلر في الفصل



الثامن؟ عندما تكون حركة النجم في اتجاه یبتعد عنا، یكون الضوء الصادر عنھ في اإلزاحة
الحمراء. وعندما تكون حركتھ في اتجاھنا، یكون ضوؤه في اإلزاحة الزرقاء. وبالتالي، إذا كان
للنجم كوكب یدور حولھ، سیرینا منظار الطیف شكال إلزاحة حمراء ـ زرقاء ـ حمراء ـ وزرقاء
في نبضات متناغمة، وتوقیت ھذه اإلزاحات المنتظمة یخبرنا بطول سنة ھذا الكوكب. وبطبیعة
الحال سیكون الوضع معقدا لو كان ھناك أكثر من كوكب. لكن علماء الفلك یجیدون استخدام
الریاضیات وبمقدورھم التعامل مع ھذه التعقیدات. وفي وقت تألیف ھذا الكتاب (مایو 2012) تّم
بھذه الوسیلة اكتشاف 701 كوكبًا، تدور حول 559 نجًما. وبالتأكید سیكون ھناك المزید عندما

یصلك ھذا الكتاب.
وثمة وسائل أخرى الكتشاف الكواكب. على سبیل المثال، عندما یعبر كوكب على وجھ النجم الذي
یدور حولھ، یصیر جزء صغیر من وجھ النجم معتما أو في حالة كسوف ـ تماما كما نشاھد القمر

وھو یتسبب في كسوف الشمس، فیما عدا أن القمر یبدو أكبر حجما ألنھ أكثر قربا بكثیر.
ما أن یأتي كوكب بیننا وبین نجمھ، یصبح النجم معتما بدرجة قلیلة للغایة، وأحیانا تكون أجھزتنا
على درجة حساسة تتیح لنا اكتشاف ھذا اإلعتام. وحتى اآلن، تّم اكتشاف 230 كوكبا بھذه
الوسیلة. وھناك بعض الوسائل األخرى القلیلة، أیضا، تّم بھا اكتشاف 62 كوكبا أخرى. وثمة عدد
من الكواكب جرى اكتشافھا بأكثر من واحدة من ھذه التقنیات، ویبلغ العدد اإلجمالي الحالي 763

كوكبا تدور حول نجوم في مجرتنا بخالف الشمس.
وفي مجرتنا، فاألغلبیة العظمى من النجوم التي بحثنا فیھا عن كواكب ثبت أن لدیھا بعضا منھا.
ولھذا، بافتراض أن مجرتنا في وضع نموذجي، نستطیع أن نستنتج أن من المحتمل أن یوجد في
مدار معظم النجوم في الكون كواكب تدور حولھا. ویبلغ عدد النجوم في مجرتنا نحو 100 بلیون
نجم، وعدد المجرات في الكون نحو نفس العدد تقریبا. وذلك یعني وجود ما إجمالیھ قرابة
10,000 بلیون بلیون نجم. وقد قدم العلماء وصفا لنحو 10% من النجوم المعروفة باعتبارھا
شبیھة بالشمس. والنجوم المختلفة بدرجة كبیرة عن الشمس، حتى لو كان لدیھا كواكب، من
المحتمل أال تساعد في وجود حیاة على تلك الكواكب ألسباب متنوعة: على سبیل المثال، فإن
النجوم األكبر حجما من الشمس بكثیر ال تمیل إلى البقاء طویال قبل انفجارھا. لكن حتى لو حصرنا
أنفسنا في الكواكب التي تدور حول نجوم شبیھة بالشمس فلربما كنّا نتعامل مع بالیین البالیین منھا

ـ ولعل ھذا قد یكون تقدیرا أقل من الواقع.
حسٌن، لكن كم عدد تلك الكواكب الدائرة حول «النوع المناسب من النجوم» تلك التي من المحتمل
وجود حیاة علیھا؟ معظم الكواكب التي تدور حول نجوم وتّم اكتشافھا حتى اآلن من نوع كوكب
«المشتري». وذلك یعني أنھا «عمالق غازي»، مكونة في أغلبھا من الغازات تحت ضغط
مرتفع. ولیس ھذا باعثا على الدھشة، ألن وسائلنا في اكتشاف الكواكب لیست من الحساسیة بما
یكفي في المعتاد لمالحظة أي شيء أصغر من المشترى. والكواكب على شاكلة المشترى ـ الغازیّة
العمالقة ـ لیست مناسبة للحیاة كما نعرفھا. بطبیعة الحال، ذلك ال یعني أن الحیاة التي نعرفھا ھي
النوع الوحید المحتمل للحیاة. فلربما توجد حیاة على المشترى نفسھ.، رغم أنني شخصیا أشك في
ذلك. ونحن ال نعرف بین بالیین البالیین من الكواكب نسبة تلك المشابھة لألرض ككواكب
صخریة، في مقابل تلك المشابھة للمشتري ـ أو العمالق الغازي. لكن حتى لو كانت النسبة

منخفضة نوعا ما، سیظل العدد المطلق مرتفعا ألن اإلجمالي مھول للغایة.



البحث عن نطاق صالح للسكن

تعتمد الحیاة، كما نعرفھا، على الماء. ومرة أخرى، ینبغي أن نتوخى الحذر من تركیز اھتمامنا
على الحیاة كما نعرفھا نحن، لكن في الوقت الراھن یعتبر علماء البیولوجیا الفلكیة (العلماء الذین
یبحثون عن الحیاة الدنیویة اإلضافیة) أن الماء مسألة أساسیة ـ إلى حد كبیر، حتى إن جزءا كبیرا
من جھودھم منصبٌّ في البحث عن أماكن حیویة كدلیل على وجوده. واكتشاف وجود الماء أسھل
كثیرا من اكتشاف الحیاة نفسھا. وإذا وجدنا الماء فال یعني ذلك بشكل مؤكد وجود حیاة، غیر أنھا

خطوة في االتجاه الصحیح.
ولكي یكون ثمة وجود للحیاة كما نعرفھا، یتعین على األقل أن یكون ھناك بعض المیاه في الصورة
السائلة. ولن تصلح الحالة الثلجیة وال الغازیة. ویبین الفحص الدقیق لكوكب المریخ أن ثمة دالئل
على وجود الماء السائل، في الماضي إن لم یكن في الحاضر. ولدى عدد كبیر من الكواكب
األخرى على األقل بعض الماء، حتى لو لم یكن في الحالة السائلة. وأوربا Europa، أحد أقمار
المشتري، مغطى بالجلید، وقد اقتِرح على نحو مقبول بأنھ تحت الثلوج ھناك بحر من الماء السائل.
وقد اعتقد الناس في وقت ما أن المریخ ھو أفضل مرشَّح لحیاة دنیویة فائقة داخل المجموعة
الشمسیة، حتى إن فلكیا شھیرا یدعى برسیفال لوویل Percival Lowell وضع مخطًطا لما
یزعم أنھا قنوات تتقاطع على سطحھ. وقد التقطت سفن الفضاء حالیا صوًرا تفصیلیة للمریخ، حتى
إنھا ھبطت على سطحھ، وثبت أن تلك القنوات لیست سوى اختالقات من خیال لوویل. وفي ھذه
األیام أخذ «أوربا» مكان المریخ باعتباره الموقع األكثر ترجیحاً للتوقعات بشأن الحیاة خارج الكرة
األرضیة في مجموعتنا الشمسیة. وتقترح الدالئل أن المیاه لیست نادرة بشكل خاص على كواكب

المجموعة الشمسیة األخرى.
ماذا عن درجة الحرارة؟ كیف یتكون التناغم الدقیق لدرجة حرارة كوكب، إذا كان یتعین علیھا أن
Goldilocks) تدعم احتمال وجود حیاة؟ یتحدث العلماء عما یسمى النطاق صالح للسكن
Zone) (مثل عصیدة دب ولید) بین نقطتین متطرفتین خاطئتین للسخونة البالغة (مثل عصیدة
الدب األب) والبرودة الشدیدة (مثل عصیدة الدبة األم). ومدار األرض «مالئم تماما» للحیاة: لیس
قریبا جد�ا من الشمس، حیث یصل الماء إلى درجة الغلیان، ولیس بعیًدا جد�ا عن الشمس، حیث
تصیر كل میاھھ صلبة متجمدة ولن یكون ھناك ما یكفي من ضوء الشمس لتغذیة النباتات. وعلى
الرغم من وجود بالیین البالیین من الكواكب إلى الخارج ھناك ال نستطیع أن نتوقع سوى عدد
ضئیل منھا لتكون مالئمة تماما، حیث یؤخذ في االعتبار درجة الحرارة والمسافة بینھا وبین

نجمھا.
ومنذ وقت قریب (مایو 2011) تّم اكتشاف «كوكب في نطاق صالح للسكن» یدور حول نجم
یسمى جلییز Gliese 581، یبعد عنا بنحو 20 سنة ضوئیة (لیست مسافة كبیرة جد�ا بالنسبة
للنجوم، لكنھا تظل مسافة ھائلة بمعاییر البشر). وھذا النجم «قزم أحمر» أصغر كثیرا من الشمس،
ومنطقتھ المعتدلة بالتالي أكثر قربا. ولدیھ على األقل ستة أقمار تسمى جلیسي 581
e,b,c,g,d,f. والعدید منھا كواكب صغیرة الحجم وصخریة مثل األرض، ومن المعتقد أن واحدا



منھا وھو جلیسي 581d، یقع في منطقة معتدلة بالنسبة للماء. ومن غیر المعروف ما إذا كان
ھناك ماء بھذا القمر، وفي حالة وجوده فمن المحتمل أنھ في الحالة السائلة ولیس الصلبة أو
الغازیة. ولم یقترح أحد أن ھذا القمر یحتوي فعلی�ا على حیاة، لكن حقیقة أنھ تّم اكتشافھ على الفور
عقب بدء النظر إلیھ تجعل المرء یفكر في احتمال وجود عدد كبیر من الكواكب المعتدلة خارج

كوكبنا.
ماذا عن حجم الكوكب؟ ھل یوجد حجم معتدل ـ لیس كبیرا جد�ا وال صغیرا جد�ا؟ فحجم الكوكب ـ
واألكثر دقة كتلتھ ـ لھ تأثیر كبیر على الحیاة بسبب الجاذبیة. والكوكب الذي یماثل األرض في
طول القطر، لكنھ مكّون في أغلبھ من الذھب الصلب، تكون كتلتھ أكبر من ثالثة أمثال كتلة
األرض. وبالتالي تزداد قوة جاذبیتھ بأكثر من ثالثة أضعاف الجاذبیة التي نحن معتادون علیھا
على األرض. وكل ما یوجد علیھ یزداد وزنھ بمقدار یتجاوز ثالثة أمثال وزنھ على األرض،
ویشمل ذلك جمیع األجسام الحیة على ھذا الكوكب. وتصبح عملیة نقل قدم أمام األخرى بمثابة
مشقة كبرى. وأي حیوان في حجم الفأر سیحتاج إلى عظام أكثر سمًكا لتدعم جسمھ، وسیضطر
للمشي حجًال مثل وحید القرن المنمنم، بینما أي حیوان في حجم وحید القرن قد یعاني من االختناق

في ظل ثقل وزنھ.
وإن كان الذھب أثقل من الحدید والنیكل واألشیاء األخرى التي تدخل في تركیب األرض، فإن
الفحم أخف منھا كثیرا. والكوكب الذي یماثل األرض في حجمھا لكنھ یتكون في غالبیتھ من الفحم
تصبح قوة جاذبیتھ فقط أقل من ُخْمس الجاذبیة التي اعتدنا علیھا. وأي حیوان في حجم وحید القرن
یمكنھ أن ینزلق على سیقان نحیلة طویلة مثل الوطواط. والحیوانات األكبر حجما بكثیر من أكبر
الدیناصورات تستطیع أن تتطور دون عوائق، إذا ما توافرت لھا الشروط األخرى على ھذا
الكوكب. والجدیر بالذكر أن الجاذبیة على القمر تعادل سْدس جاذبیة األرض. وذلك ھو سبب أن
رواد الفضاء على سطح القمر كانوا یتحركون في قفزات واسعة مثیرة، والتي بدت كأنھا صورة
كومیدیة في أردیتھم الفضائیة. وأي حیوان یتاح لھ بالفعل أن یتطور على كوكب لھ مثل ھذه

الجاذبیة الضعیفة سیكون بنیانھ مختلفا تماما ـ فاالنتقاء الطبیعي سیتوافق مع شروط الحیاة ھناك.
إذا كانت قوة الجاذبیة كبیرة للغایة، كما ھو الحال على نجم نیوتروني، الستحال وجود أي حیاة
على اإلطالق. والنجم النیوتروني ھو نوع من النجوم المنھارة. وكما تعلمنا في الفصل الرابع،
تتكون المادة في الغالب كلیا من فضاء خال. والمسافات بین النویّات الذریة ھائلة البعد، مقارنة
بحجم النویّات ذاتھا. لكن في النجم النیوتروني فإن «االنھیار» یعني أال وجود للفراغات الخالیة.
وقد تكون كتلة النجم النیوتروني مساویة لكتلة الشمس لكن حجمھ لن یزید في ھذه الحالة عن حجم
مدینة، وبالتالي تصبح قوة جاذبیتھ ھائلة بما ال یقاس. ولو حدث وانجذبَت إلى نجم نیوتروني،
ألصبح وزنك یعادل مائة بلیون وزنك وأنت على األرض. ستصبح مجرد رقاقة مسطحة. ولن
تتمكن من الحركة. وقد ال یحتاج الكوكب إال الحصول على جزء ضئیل من قوة جاذبیة النجم
النیوتروني لتضعھ خارج المنطقة المعتدلة ـ لیس لمجرد الحیاة كما نعرفھا، بل لحیاة ال یمكن لنا

أن نتخیلھا.



ھنا یكون النظر إلیك

لو كانت ھناك كائنات حیة على كواكب أخرى، فعلى أي ھیئة قد یكون شكلھا؟ ثمة إحساس واسع
النطاق أن ثمة كسال بقدر ما من مؤلفي روایات الخیال العلمي جعلھم یصورونھم على مثال بني
اإلنسان، فقط مع بعض التغییر ـ برؤوس أكبر حجما أو عیون إضافیة، أو ربما أجنحة. حتى وھم
لیسوا من البشر، فمعظم الغرباء في روایات الخیال مجرد نسخ معدلة جمیلة صافیة من الكائنات
الشائعة، مثل الوطواط، األخطبوط أو الفطر. لكن ربما ال یكون ھذا مجرد نوع من الكسل، لیس
مجرد قصور في الخیال. ربما ثمة سبب معقول في الواقع الفتراض أن األغراب، إذا كان لھم
وجود (وأنا أعتقد في احتمال وجودھم)، ربما ال یبدو مألوفا لنا بدرجة كبیرة. ویوصف الغرباء في
القصص الخیالیة بمقتضى األقوال المأثورة بأنھم وحوش مخیفة بعیون جاحظة، ولذلك سأتخذ
العیون كمثال لي. وال أستطیع استخدام األرجل أو األجنحة أو اآلذان (أو حتى یعتریني العجب عن
سبب عدم امتالك ھذه الحیوانات لعجالت!). لكنني سوف ألتزم بالعیون وأحاول أن أبین أنھا لیست

رة في االعتقاد بأن الغرباء، إن كان لھم وجود، قد یكون لھم عیون بحالة جیدة. في الواقع مقّصِ
من األمور الجیدة والفاتنة وجود العیون، وتنسحب ھذه الحقیقة على معظم الكواكب. والضوء
ینتقل، لألغراض العملیة، في خطوط مستقیمة. وفي أي مكان یتوافر فیھ الضوء، فمن الیسیر تقنی�ا
استخدام أشعة الضوء في تبیُّن طرق السیر، والمالحة، ووضع األشیاء. وأي كوكب بھ حیاة ینبغي
أن یكون بدرجة كبیرة على حدود قریبة من نجم معین، ألن النجم ھو مصدر واضح للطاقة التي
تحتاج إلیھا كل صور الحیاة. لذلك ثمة فرص جیدة لتوافر الضوء حیثما توجد الحیاة، وأینما یوجد
الضوء فمن المحتمل لحد كبیر أن تتطور العیون نظرا لفائدتھا البالغة. ولن یكون أمًرا غریبا أن

العیون قد تطورت على كوكبنا لمرات عدیدة على نحو مستقل.
على أنھ توجد وسائل ال حصر لھا لتكوین عین ما، وفي اعتقادي أن كل وسیلة منھا قد تطورت في
موضع ما بمملكتنا الحیوانیة. فھناك عین الكامیرا، التي، كما في آلة التصویر ذاتھا، تتكّون من
غرفة قاتمة بفتحة صغیرة في المقدمة تسمح بدخول الضوء، من خالل عدسة، لتتشكل في بؤرتھا
صورة مقلوبة رأسا على عقب على حائل ـ «الشبكیة» ـ في الخلف. كما أن العدسة لیست أساسیة.
ألن فتحة بسیطة ستؤدي المھمة إذا كانت صغیرة الحجم بما یكفي، لكن ذلك یعني أن قدًرا ضئیًال
للغایة من الضوء سیتمكن من الدخول، وبالتالي تصیر الصورة غائمة جد�ا ـ إال لو حدث وتحصَّل
الكوكب على قدر أكبر من الضوء من النجم التابع لھ مقارنة بما یصلنا من الشمس. وھذا أمر
محتمل بطبیعة الحال، وفي ھذه الحالة یكون للغرباء حقا عیون على شكل ثقوب ضئیلة. ولعین
البشر عدسة، تؤدي إلى زیادة مقدار الضوء الذي یتركز على الشبكیة. والشبكیة في الخلف مغطاة
بخالیا تتمیز بحساسیة للضوء وتخبر المخ بوصولھ من خالل األعصاب. ولدى كل الفقاریات ھذا
النوع من العیون، وقد تطّورت عین الكامیرا على نحو مستقل لدى عدد كبیر من أنواع الحیوان

األخرى، بما فیھا األخطبوط. كما أنھ تّم اختراعھا على ید مصممین من البشر بطبیعة الحال.
للعناكب النطاطة أنواع غریبة من العیون الماسحة. إنھا نمط یشبھ كامیرا العین فیما عدا الشبكیة،
وبدال من أن تكون سجادة عریضة من خالیا حساسة للضوء، أصبحت على ھیئة شریط ضیق.



ویتصل شریط الشبكیة ھذا بعضالت من شأنھا تحریكھا في كل االتجاھات لكي تتمكن من «مسح»
المشھد المواجھ للعنكبوت. والمثیر للدھشة، أن ھذا یماثل بعض الشيء ما تفعلھ الكامیرا
التلیفزیونیة أیضا، نظرا ألن لدیھا فقط قناة وحیدة ترسل من خاللھا صورة كاملة. وتقوم بعملیة
المسح من أعلى إلى أسفل في خطوط مستقیمة، ولكنھا تفعل ذلك بسرعة فائقة حتى إن الصورة
التي نتلقاھا تبدو كأنھا صورة واحدة. كما أن العنكبوت النطاط ال یقوم بعملیة المسح أحیانا بسرعة

كبیرة، لینحو إلى التركیز على األجزاء «المثیرة» من المشھد مثل الذباب، لكن المبدأ ال یتغیر.
ومن ثم فھناك العین المركبة، التي توجد في الحشرات والجمبري ومجموعات الحیوان األخرى
المتنوعة. وتتكّون العین المركبة من مئات األنابیب، تمتد في خطوط خارجة من مركز نصف
ھ نظرھا إلى اتجاه مغایر قلیال. وفي طرف األنبوبة عدسة صغیرة، حتى إنك كرة، وكل أنبوبة توّجِ
قد تفكر فیھا باعتبارھا نموذجا مصغرا للعین. لكن العدسة ال تشكل صورة قابلة لالستعمال: إنھا
فقط تقوم بتركیز الضوء في األنبوبة. ونظرا ألن كل أنبوبة تتلقى الضوء من اتجاه مختلف،
یستطیع المخ تجمیع المعلومات الواردة منھا جمیعا والالزمة لتشكیل صورة، أقرب لصورة خام،
لكنھا مناسبة بما یكفي لتتیح لیعسوب، على سبیل المثال، اإلمساك بكل فریسة تتحرك على جناحھ.

تستخدم أكبر التلیسكوبات لدینا مرآة منحنیة بدال من العدسة، وھذا المبدأ یستخدم أیضا في عیون
الحیوانات، بشكل خاص في الرخویات البحریة. وتستخدم عین الرخویات مرآة منحنیة لتركز
الصورة على الشبكیة، الموضوعة أمام المرآة. وھذه بالضرورة تقف في طریق جزء من الضوء،
وھو ما یحدث تماما في التلیسكوبات العاكسة، لكنھ ال یغیر في الوضع شیئا ألن معظم الضوء یأخذ

طریقھ إلى المرآة.
تلك القائمة تستنزف كثیرا جد�ا وسائل صناعة أي عین یمكن أن یتخیلھا العلماء. وقد قام جمیعھم
بتطویرھا لدى الحیوانات على ھذا الكوكب، وألكثر من مرة لمعظمھا. وإنھ ألمر طیب لحد ما
حتى إنھ، إذا كانت توجد كائنات على كواكب أخرى تستطیع الرؤیة، سوف تستخدم عیونا من نوع

قد نجده مألوفا لنا.
دعونا نمارس تمرینًا لخیالنا بدرجة أكبر قلیال. فعلى كوكب غربائنا المفترضین تتراوح الطاقة
المشعة من النجم التابعین لھ ما بین موجات الرادیو عند الطرف الطویل حتى أشعة إكس عند
الطرف القصیر. لماذا یتعیّن على الغرباء أن یحّدوا أنفسھم داخل المدى الضیق من الترددات التي

نطلق علیھا اسم «الضوء»؟ أمن المحتمل أن عیونھم تعمل بموجات الرادیو؟ أم باألشعة السینیة؟
تعتمد أي صورة جیدة على درجة تحلیلھا. ما معنى ذلك؟ كلما زادت دقة التحلیل زاد اقتراب كل
نقطتین إحداھما من األخرى بینما یظل باإلمكان تمییز كل واحدة منھما عن األخرى. ولیس مدعاة
للدھشة أن الموجات الطویلة ال تصلح إلنتاج تحلیل دقیق للصور. كما أن األطوال الموجیّة للضوء
تقاس بأجزاء متناھیة الصغر من المیللیمتر وینتج عنھا تحلیل فائق الجودة، لكن موجات الرادیو
تقاس بالمتر. وبالتالي قد تكون موجات الرادیو عدیمة القیمة في تكوین الصور، مع أنھا بالغة
الفائدة في أغراض االتصاالت نظرا ألنھ یمكن نمذجتھا. والنمذجة تعني أنھا تتغیر، بسرعة فائقة،
على نحو منضبط. وحتى اآلن كما ھو معلوم، ال یوجد كائن حي على كوكبنا استطاع تطویر
منظومة طبیعیة لنقل موجات الرادیو أو نمذجتھا أو استقبالھا: فال یزال ذلك في انتظار تكنولوجیا



اإلنسان. لكن ربما یوجد غرباء على كواكب أخرى قاموا بتطویر اتصاالت الرادیو بطریقة
طبیعیة.

ماذا عن الموجات األقصر ضمن موجات الضوء... كأشعة إكس على سبیل المثال؟ من المتعذر
إجراء تركیز ألشعة إكس (تجمیعھا في بؤرة معینة)، وذلك ھو سبب أن معدات أشعة إكس ال
یتكّون عنھا سوى ظالل ولیس صورا حقیقیة، لكن لیس من المستحیل أن بعض أشكال الحیاة على

كواكب أخرى تتمتع بحاسة البصر عن طریق أشعة إكس.
یعتمد اإلبصار بكل أنواعھ على أشعة تنتقل في خطوط مستقیمة، أو على األقل في خطوط یمكن
التنبؤ بمسارھا. ولن یكون مفیدا أن تتشتت عند كل نقطة في مسارھا، كما یحدث ألشعة الضوء في
حالة الضباب. والكوكب الغارق دائما في ضباب كثیف ال یمكن أن یكون حافزا على تطویر
ج صدى الصوت (اإلیكو) العیون. وبدال من ذلك، ربما یتبنى استخدام نوع مختلف من منظومة تدرُّ
مثل «السونار» الذي تستخدمھ الخفافیش، الدالفین، والغواصات التي یصنعھا اإلنسان. ودالفین
األنھار تتمیز بالمھارة الفائقة في استخدام السونار ألن میاه األنھار ممتلئة بالقاذورات، التي ھي
المعادل المائي للضباب. وقد تطور السونار على األقل ألربع مرات في الحیوانات على كوكبنا
(في الخفافیش، الحیتان وفي نوعین منفصلین من الطیور قاطنة الكھوف). ولن یكون وضعا مثیرا
للدھشة أن نجد أن السونار قد تطور على كوكب للغرباء، خاصة إذا كان الضباب یغمره على

الدوام.
أو، لو كان الغرباء قد طّوروا أعضاء تستطیع التعامل مع موجات الرادیو ألغراض االتصاالت،
روا راداًرا حقیقیا لتبیُّن مسارات انتقاالتھم، ومن المعلوم أن الرادار فمن الممكن أیضا أن یطّوِ
رت القدرة على االنتقال باستخدام حاالت یعمل مع وجود الضباب. وعلى كوكبنا، ھناك أسماك طوَّ
التشّوه التي تحدث في مجال كھربي والتي یخلقونھا بأنفسھم. وفي واقع األمر، أن ھذه الحیلة قد
تطورت مرتین بصورة مستقلة، في مجموعة من األسماك اإلفریقیة وكذلك لدى مجموعة منفصلة
تماما عنھا ألسماك أمریكا الجنوبیة. والحیوانات المائیة الثدییة (البالتبوس ذات منقار البطة) لدیھا
حّساسات كھربیة في مناقیرھا تلتقط االضطرابات الكھربیة في المیاه الناجمة عن الحركات
العضلیة لفرائسھا. ومن الیسیر أن نتخیل شكال معینا لحیاة غرباء قد طّورت نوعا من الحساسیة

الكھربیة على األسس نفسھا التي استخدمتھا األسماك والبالتبوس، لكن لمدى أكثر تطورا.
ویتمیز ھذا الفصل باختالفھ عن الفصول األخرى في ھذا الكتاب ألنھ یؤكد على ما ال نعرفھ، أكثر
من تأكیده على ما نعرفھ. وحتى بالرغم من أننا لم نكتشف وجود حیاة على كواكب أخرى حتى
اآلن (وفي الواقع، قد ال نصل إلى ذلك أبدا)، لكن أملي أن تكونوا قد رأیتم وتحفزتم للقدر الكبیر
الذي یمكن أن یقدمھ لنا العلم عن الكون. وبْحثنا عن الحیاة في مواقع أخرى لیس من باب العبث أو
العشوائیة: فمعارفنا الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة تجعلنا مھیئین للبحث عن المعلومات
المفیدة حول النجوم والكواكب سحیقة البعد عنّا، وتحدید الكواكب التي ھي على األقل مرشح
محتمل لتكون حاضنة لنوع من الحیاة. فال یزال ھناك الكثیر من الغموض الكثیف ومن غیر
المحتمل أن نتمكن تماما من الكشف عن كل األسرار التي تكتنف كّونًا بھذا الحجم الھائل مثل
كّوننا، لكن ونحن مسلحون بالعلم نستطیع على األقل طرح أسئلة تتسم بالمعقولیة، وتنطوي على
معنى حول الكون، ونتعرف على اإلجابات ذات المصداقیة عندما نجدھا. ولسنا مضطرین
الختراع حكایات فجة غیر قابلة للتصدیق: فلدینا ما نستمتع بھ ویثیر دھشتنا من البحوث



واالكتشافات العلمیة والتي تتفق مع تخیالتنا. وفي النھایة فإن ھذه األمور أكثر إثارة من القصص
الخیالیة.



الفصل العاشر



ما الزلزال؟
تخیّل أنك تجلس بھدوء في حجرتك، ربما تقرأ كتابا أو تشاھد التلیفزیون أو تنھمك في لعبة على
الكمبیوتر. فجأة تسمع صوتًا عمیقًا مرعبًا، وتبدأ الحجرة بكاملھا في االھتزاز. وتتأرجح إضاءة
السقف بعنف، تتناثر الزخارف من فوق األرفف، تندفع قطع األثاث على أرض الغرفة، وأنت
تسقط من على مقعدك. بعد دقیقتین أو نحوھا، یعم الھدوء من جدید ویسود صمٌت جلیٌل ال یخرقھ
سوى بكاء طفل خائف ونباح كلب. تلملم نفسك ناھًضا وتفكر كم أنت محظوظ ألن المنزل بكاملھ

لم یتعرض لالنھیار. ففي الزالزل الشدیدة، من المرجح أن یحدث ذلك.
عندما كنت في بدایة تألیف ھذا الكتاب ضرب زلزال مدمر الجزیرة الكاریبیة ھاییتي، وتعرضت
العاصمة بورت برانس لدمار كبیر. ومن المعتقد أن نحو مائتین وثالثین ألف شخص لقوا حتفھم،
وأن عدًدا كبیًرا آخر، بینھم أطفال أیتام مساكین ھاموا على وجوھھم في الشوارع، بال مأوى، أو

باتوا یعیشون في خیام مؤقتة.
فیما بعد، بینما كنت أراجع الكتاب، وقع زلزال آخر، ربما أشد تأثیًرا، تحت الشاطئ الجنوبي
الشمالي للیابان. ونجمت عنھ موجة ھائلة ـ «تسونامي» ـ خلفت دماًرا ال یمكن تخیلھ ما إن
ضربت الشاطئ، حاملة معھا ُمدنًا بأكملھا، وأودت بحیاة آالف الناس، وشردت المالیین، وتسببت

في انفجارات خطیرة في محطة للطاقة النوویة التي حاق بھا الدمار نتیجة الزلزال.
الزالزل، وموجات تسونامي الناجمة عنھا، من الكوارث الشائعة في الیابان (كلمة «تسونامي» في
األصل كلمة یابانیة)، لكن البالد لم تتعرض لمثل ھذه الكارثة بحسب ما تعیھ الذاكرة. وقد وصفھا
رئیس الوزراء بأنھا الحدث األسوأ منذ الحرب العالمیة الثانیة، عندما دمرت القنبلتان النوویتان
المدینتین الیابانیتین ھیروشیما وناجازاكي. وفي الواقع، تشیع الزالزل على طول البالد الواقعة
على حافة المحیط الباسیفیكي ـ وقد عانت مدینة كریسشیرش النیوزیالندیة من دمار ساحق وزْھق
أرواح عقب ھزة أرضیة تعرضت لھا قبل شھر من واقعة الیابان. وھذا المسمى «منطقة النشاط
البركاني والزلزالي ring of fire» یشمل كثیرا من كالیفورنیا وغربي الوالیات المتحدة، حیث
وقع زلزال شھیر في مدینة سان فرانسیسكو في عام 1906. كما أن مدینة لوس أنجلوس الكبرى

معرضة للزالزل، ألنھا تقع على صدع سان أندریاس سیئ السمعة.
في أي زلزال، یسلك المنظر الطبیعي بأكملھ كما لو أنھ نوع من السوائل. ویبدو مثل البحر،
واألمواج تجتاحھ. فالیابسة، الصلبة الجافة، تتخللھا األمواج، كحالھا في البحر ذلك ھو الزلزال.
وإذا كنت موجودا في األسفل على األرض، فلن ترى األمواج ألنك ستكون قریبا للغایة منھا، وبالغ

الصغر مقارنة بھا. ستشعر فقط باألرض وھي تھتز وتتحرك أسفل قدمیك.
سآخذ لحظة ألشرح طبیعة الزلزال الفعلیّة، وما ھو «خط أي صدع» ـ مثل صدع سان أندریاس،
وغیره من الصدوع المماثلة في المناطق األخرى من العالم. لكن في البدایة، دعونا ننظر في بعض

األساطیر.



أساطیر الزلزال

سوف نبدأ بزوج من األساطیر اللتین ربما نشأتا حول زالزل معینة، زالزل حدثت بالتأكید في
لحظات معینة من التاریخ.

رتا على ید إلھ الیھود ألن الناس تقول أسطورة یھودیة كیف أن مدینتین ھما، سدوم وعمورة، ُدّمِ
الذین استوطنوا بھما كانوا أشراًرا. وكان الشخص الوحید الصالح في المدینتین یدعى لوط. وأرسل
اإللھ ملكین لتحذیر لوط كي یخرج من سدوم طالما یستطیع ذلك. واتّجھ لوط وعائلتھ إلى التالل،
مباشرة قبل أن یشرع الربُّ في إلقاء وابل من النار واللعنات على سدوم. وكانت قد صدرت لھم
أوامر مشددة بأال ینظروا إلى الوراء، لكن لسوء الحظ، عصت زوجة لوط الرب. واستدارت
لتختلس نظرة خاطفة، وعلى الفور أحالھا الرب إلى عمود من الملح(********)» والذي، كما

یقول بعض الناس، تستطیع رؤیتھ حتى الیوم.
ویزعم بعض علماء اآلثار أنھم اكتشفوا دالئل على أن زلزاال كبیرا ضرب المنطقة التي من
المعتقد أن أھل سدوم وعمورة استوطنوھا قبل 4,000 سنة. وإذا كان ھذا حقیقیا، فإن أسطورة

تدمیرھم ربما ال تنتمي إلى قائمتنا عن أساطیر الزلزال.
ثمة أسطورة توراتیة أخرى لعلھا بدأت مع زلزال معین عن كیف تّم إنزال أریحا Jericho. وتقع
أریحا إلى الشمال قلیال من البحر المیت، وھي واحدة من أقدم المدن في العالم. وقد تعرضت
لزالزل استمرت حتى العام 1927 في العصور الحدیثة وكانت قریبة من مركز زلزال شدید
ضرب المنطقة بأكملھا وتسبب في مقتل مئات الناس في القدس، على مسافة 25 كیلومترا (نحو

15 میال).
تتحدث الروایة الیھودیة القدیمة عن بطل أسطوري یدعى یشوع بن نون Joshua، أراد أن یھزم
الناس القاطنین في أریحا منذ آالف السنین. كان لمدینة أریحا جدران سمیكة، واعتصم الناس
بداخلھا لیحولوا دون الھجوم علیھم. ولم یستطع رجال یشوع بن نون اقتحام الجدران، لذلك طلب

من كھنتھ أن یطلقوا معاول الھدم وأن یصیح جمیع الناس بأعلى أصواتھم.
كانت الضوضاء ھائلة حتى إن الجدران ارتجت وانھارت لتُسّوى باألرض. حینئذ اندفع جنود
یشوع بن نون إلى الداخل وأعملوا القتل في كل من كان بالمدینة، بمن فیھم النساء واألطفال، وحتى
األبقار، األغنام والحمیر. كما أحرقوا كل شيء ـ فیما عدا الفضة والذھب، اللذین أعطوھما إللھھم،
وفق تعالیمھ لھم. والطریقة التي تُروى بھا األسطورة: «أن ھذا كان عمال حسنًا: كان إلھ شعب
یشوع بن نون یرید لھذا األمر أن یحدث حتى یتمكن شعبھ من الھیمنة على كل األراضي التي

كانت في السابق من أمالك شعب أریحا».
ونظرا ألن أریحا لیست سوى أرض نجمت عن زلزال، یقترح الناس ھذه األیام أن أسطورة یشوع
بن نون وأریحا ربما قد بدأت مع زلزال قدیم، ضرب المدینة بعنف بالغ أدى النھیار الجدران.
وأنت تستطیع بسھولة أن تتخیل مدى بْعد ذكرى حكایة شعبیة لزلزال كارثي لتصبح حافلة
بالمبالغات والتشویھ وھي تنتقل شفاھة من فم إلى فم بین أجیال من الناس لم یكن بمقدورھم القراءة



والكتابة، حتى تترعرع في النھایة لتكون أسطورة عن بطل القبیلة الكبیر یشوع بن نون، وكل ذلك
الصیاح المزعج والنفخ في األبواق.

ربما بدأت األسطورتان المذكورتان آنفًا مع زالزل معینة في التاریخ. وھناك أیضا عدد ال بأس بھ
من األساطیر األخرى، من كل بقاع العالم، التي ظلت قید الوجود ذلك ألن الناس كانوا یحاولون أن

یفھموا ماھیة الزالزل بشكل عام.
ونظرا ألن الیابان تعرضت للكثیر جد�ا من الزالزل، فلیس غریبًا أن یكون لدیھا بعض األساطیر
متنوعة الدرجات. وطبقا لواحدة منھا، فإن األرض تطفو على ظھر سمكة سلور عمالقة تسمى

نامازو Namazu. وعندما تضرب السمكة بذیلھا، تھتز األرض.
وإلى الجنوب بعدة آالف األمیال، لدى الماووریین من سكان نیوزیلندا ـ الذین وصلوا على زوارق
الكانو واستقروا ھناك قبل قرون من قدوم البحارة األوربیین ـ اعتقاد بأن األرض األم كانت حامال

بطفلھا، اإللھ رو Ru. وبینما یطرق «رو» داخل رحم أمھ أو یتمدد یحدث زلزال.
وعودة إلى الشمال، كانت بعض القبائل السیبیریة تعتقد أن األرض تجلس على زالجة، تجرھا
الكالب ویقودھا إلھ یسمى تل Tull. وكانت الكالب البائسة تمتلئ بالبراغیث، وعندما تھرشھا یقع

زلزال.
في واحدة من أساطیر غرب إفریقیا، تتكّون األرض من قرص، ممسوك من أحد جوانبھ بجبل
عظیم ومن الجانب اآلخر بعمالق ھائل بشع الِخْلقة، تمسك زوجتھ بالسماء. وفي كل مرة یحتضن

فیھا العمالق زوجتھ، حینئذ، كما یمكنك أن تتخیل تماما، تتحرك األرض.
كانت بعض قبائل أخرى من غرب إفریقیا تعتقد أنھم یعیشون على قمة رأس مارد. كانت الغابة
شعره، والناس والحیوانات مثل البراغیث تتجول أینما تشاء في رأسھ. وتحدث الزالزل ما إن
یعطس المارد. على األقل ھذا ما كانوا یفترضون في عقیدتھم، رغم أنني أرتاب في أن ھذا كان ما

یعتقدونھ حق�ا.
في ھذه األیام نعرف حقیقة الزالزل، وقد حان الوقت لنبذ األساطیر والنظر إلى الحقائق.



ما حقیقة الزالزل؟

.plate tectonics في البدایة، نحن في حاجة لسماع القصة الشھیرة عن الصفائح التكتونیة
كل إنسان یعلم ماھیة خریطة العالم. فنحن نعرف شكل إفریقیا وشكل أمریكا الجنوبیة، ونحن
نعرف أن المحیط األطلنطي الواسع یفصل بینھما. ونستطیع جمیعا أن نتعرف على أسترالیا،
ونعرف أن نیوزیلندا تقع جنوب شرقي أسترالیا. ونعلم أن إیطالیا تشبھ حذاء، على وشك أن
یضرب «كرة القدم» صقلیة، وبعض الناس یعتقدون أن نیو غینیا تشبھ الطائر. ویمكن لنا بسھولة
أن نتعرف على حدود أوربا، رغم أن الحدود بداخلھا تتغیر مع الوقت. تأتي اإلمبراطوریات
وتذھب، ویتغیر ترسیم الحدود بین البلدان مرة بعد أخرى عبر التاریخ. لكن حدود القارات ذاتھا
تظل ثابتة. ألیس كذلك؟ حسٌن. لكن كال، إنھا ال تبقى على حالھا، وتلك ھي المسألة الكبرى. إنھا
تتحرك، رغم بطئھا البالغ المسموح بھ، ومعھا مواضع سالسل الجبال: جبال األلب، الھیماالیا،
األندیز والـ Rockies. وعلى وجھ الیقین ھذه المالمح الجغرافیة ثابتة بالنسبة للمقیاس الزمني
للتاریخ اإلنساني. لكن األرض ذاتھا ـ إذا أمكن أن یكون لھا ذاكرة ـ لن تفكر في وجود الزمن على
اإلطالق. ویعود التاریخ المكتوب فقط إلى نحو 5,000 سنة. ولو عدنا إلى ملیون سنة (أي بالعودة
إلى 200 ضعف من امتداد التاریخ المكتوب) لكانت القارات جمیعھا على حالھا كما ھي اآلن
تماما، وھو أقصى مدى تستطیع عیوننا أن تصل إلیھ. لكن بالعودة 100 ملیون سنة فماذا سنرى؟

كان جنوب المحیط األطلنطي قناة ضیقة مقارنة بوضعھ الیوم، وكان یبدو كأنك تستطیع السباحة
من إفریقیا إلى أمریكا الجنوبیة. وكان شمال أوربا متالمسا مع جرینالند، الذي كان یكاد یالمس
كندا. ولم تكن الھند جزءا من آسیا على اإلطالق، لكن تقع أسفل مدغشقر مباشرة وتنحرف على
جانبھا. وكانت إفریقیا تمیل في االتجاه نفسھ أیضا، مقارنة بوضعھا األقرب للعمودي الذي نراه

الیوم.
ولو فكرنا في ذلك، ألم تالحظ، عندما تنظر في خریطة حدیثة أن الجانب الشرقي من أمریكا
الجنوبیة یبدو على نحو یثیر الشك شبیھا بالجانب الغربي من إفریقیا، كما لو أنھما «یریدان» أن
یتواءما معا، مثل جزءین في لعبة الصور المجزأة؟ ولقد ثبت، أننا لو عدنا بالزمن إلى الوراء فترة
أطول قلیال (جمیل، نحو 50 ملیون سنة أخرى، لكن حتى ذلك ھو مجرد «زمن قلیل» على

مقیاس الزمن الجیولوجي الھائل)، سنجد أنھما بالفعل یتواءمان أحدھما مع اآلخر.
وقبل مائة وخمسین ملیون سنة، كانت إفریقیا وأمریكا الجنوبیة ملتحمتین تماما، ولیس فقط
ببعضھما بعًضا لكن أیضا مع مدغشقر، والھند وقارة أنتاركتیكا ـ ومع أسترالیا ونیوزیلندا، حول
الجانب اآلخر من أنتاركتیكا. وكانوا جمیعا كتلة واحدة من الیابسة تسمى جوندوانا

Gondwana، التي انشقت فیما بعد إلى عدة أجزاء، لینجم عنھا قارة ولیدة إثر قارة أخرى.
إنھا تبدو كما لو أنھا قصة فاتنة طویلة، ألیس كذلك؟ ما أعنیھ، أنھ من المثیر للضحك تماما أن شیئا
ما بحجم قارة یمكنھ أن ینتقل من موضعھ آلالف األمیال ـ لكننا نعرف اآلن أن ذلك قد حدث،

واألكثر من ھذا، أننا نفھم الطریقة التي حدث بھا.



كیف تتحرك األرض؟

نحن نعلم أیضا أن القارات لیست ھي فقط التي تتحرك مبتعدة عن بعضھا بعًضا. وأحیانا تتصادم
معًا، وحینما یحدث ذلك تندفع ألعلى سالسل جبلیة ھائلة صوب السماء. وتلك ھي الطریقة التي
تكّونت بھا جبال الھیماالیا؛ عند ارتطام الھند بآسیا. في واقع األمر، لم یكن ارتطاما بالمعنى
الحرفي بین الھند وآسیا. وكما سنرى في الحال، فإن الذي ارتطم بآسیا كان شیئا أكبر بكثیر، یسمى
«قشرة أرضیة»، معظمھا تحت الماء، كانت الھند تقع على قمتھا. وكل القارات تستقر على ھذه
«القشور األرضیة». وسنصل إلیھا في التّو، لكن في البدایة لنفكر بعض الشيء في ھذه

«التصادمات»، وفي القارات التي تتحرك بعیدا عن بعضھا.
عندما تستمع إلى كلمة من نوع «تصادم» ربما تفكر في صدام فجائي، كما یحدث حین تتصادم
شاحنة مع سیارة. لم یكن ذلك ھو ما حدث ـ ویحدث. فحركة القارات تكون بطیئة بالكاد. وذات
مرة قال أحدھم إنھا تحدث تقریبا بسرعة تشبھ سرعة نمو األظافر. فلو جلست تحدق في أظافرك،
فلن تراھا وھي تنمو. لكن إذا انتظرت لعدة أسابیع، سترى أنھا قد طالت، وستحتاج إلى قصھا.
وبالطریقة نفسھا، لن تستطیع رؤیة أمریكا الجنوبیة في عملیة التحرك بعیدا عن إفریقیا. لكنك لو

انتظرت 50 ملیون سنة، ستالحظ أن القارتین قد تباعدتا لمسافة كبیرة.
و«السرعة التي تنمو بھا أظافرك» ھي السرعة المتوسطة لحركة القارات. غیر أن استطالة
األظافر تحدث بسرعة منتظمة محددة، بینما القارات تتحرك في شكل دفقات، توجد دفقة، یعقبھا

توقف لمئات السنین أو نحو ذلك لیتراكم الضغط من جدید، ثم دفقة أخرى، وھكذا.
ربما بدأت اآلن تخمن ما ھي حقیقة الزلزال؟ ذلك في الواقع ھو الزلزال الذي نشعر بھ عندما

تحدث واحدة من ھذه الدفقات.
وأنا أقول لك ذلك كحقیقة علمیّة ومعلومة، لكن كیف علمنا بھا؟ ومتى اكتشفناھا ألول مرة؟ تلك

قصة تأخذ باأللباب، وأنا أرید روایتھا لك.
الحظ أناس متباینون في الماضي ھذا النوع من اتفاق الصورة المجزأة بین أمریكا الجنوبیة
وإفریقیا، لكنھم لم یعرفوا كیف یتعاملون معھا. وقبل نحو مائة عام، قدم عالم ألماني یدعى ألفرد
فجنر Alfred Wegener اقتراًحا جریئًا. كان اقتراحھ على درجة من الجرأة حتى إن معظم
الناس ظنوا أن بھ مًسا من الجنون. وتضمن اقتراحھ أن القارتین انجرفتا بعیدا عن بعضھما مثل
سفینتین عمالقتین. وكان من رأیھ أن إفریقیا وأمریكا الجنوبیة وكتل الیابسة الضخمة الجنوبیة
األخرى كانت متصلة معًا ذات یوم، ثم تمزقت من بعضھا وارتحلت من خالل البحر في اتجاھاتھا
المستقلة. كان ذلك ما فكر فیھ فجنر، وسخر منھ الناس بسبب ذلك. لكن ثبت اآلن أنھ كان على

صواب ـ حسناً، على صواب تقریبا، وبالتأكید أكثر صوابا بكثیر من الناس الذین سخروا منھ.
النظریة الحدیثة عن الصفائح التكتونیة، المؤیَّدة بقدر ھائل من األدلة، لیست متطابقة تماما مع فكرة
فجنر. لقد كان فجنر على صواب بالتأكید في أن إفریقیا، وأمریكا الجنوبیة، الھند، مدغشقر،
أنتاركتیكا وأسترالیا كانوا في یوم من األیام أرضا واحدة متصلة ثم انفصلت فیما بعد. غیر أن



الطریقة التي حدث بھا ذلك، طبقا لنظریة الصفائح التكتونیة، تختلف قلیال عن الوسیلة التي رآھا
فجنر. فقد كان یعتقد أن القارات كما لو أنھا تمخر عباب البحر، طافیة، لیس على الماء بل على
طبقات لینّة، مصھورة أو نصف مصھورة من القشرة األرضیة. أما النظریة الحدیثة للصفائح
التكتونیة فترى القشرة األرضیة كلَّھا، بما فیھا قاع البحر، كفئة متكاملة من األلواح المتداخلة ـ تلك
«األلواح» كما في «الصفائح المدرعة»، ولیست مثل تلك الصحائف التي تتناول فیھا الطعام ـ
وبالتالي لم تكن القارات فقط ھي التي تتحرك: لقد كانت الصفائح التكتونیة األرضیة التي تستقر

علیھا، وال یوجد أي جزء من سطح األرض لیس جزءا من صفیحة أرضیة.
على أن معظم مساحة معظم الصفائح یرقد تحت البحر. وكتل الیابسة التي نعرف أنھا قارات ھي
األرض العلویة من الصفائح، مغروسة عالیا فوق الماء. وإفریقیا لیست سوى قمة من صفیحة
أرضیة إفریقیة أكبر منھا بكثیر، والتي تمتد إلى منتصف جنوبي األطلنطي. وأمریكا الجنوبیة ھي
قمة الصفیحة األرضیة األمریكیة الجنوبیة، التي تمتد حتى النصف الثاني من جنوبي األطلنطي.
بینما الصفائح األرضیة ھي الصفائح الھندیة واألسترالیة: واألوراسیة التي تتكون من أوربا وكّلِ
آسیا فیما عدا الھند؛ والصفیحة األرضیة العربیة، التي ھي صغیرة نسبی�ا وتتخذ شقًا صغیًرا بین
الصفیحة األوراسیة والصفیحة األرضیة اإلفریقیة، والصفیحة األرضیة ألمریكا الشمالیة، التي
تشمل جرینالند إضافة إلى أمریكا الشمالیة وتصل إلى منتصف المسافة عبر قاع المحیط األطلنطي
الشمالي. وھناك بعض الصفائح األرضیة التي یتعذر أن یكون لھا أرض جافة فوقھا على اإلطالق،

على سبیل المثال الصفیحة األرضیة الباسیفیكیة الھائلة الحجم.
یأتي التقسیم بین الصفیحة األرضیة ألمریكا الجنوبیة والصفیحة األرضیة إلفریقیا مباشرة أسفل
منتصف جنوبي األطلنطي، على مسافة عدة أمیال من كل قارة منھما. وعلیك أن تتذكر أن
الصفائح تشمل قاع البحر، وذلك یعني الصخور الصلبة. وبالتالي كیف أمكن ألمریكا الجنوبیة
وإفریقیا أن یستكینا معًا قبل 150 ملیون سنة؟ قد ال تكون لدى فجنر مشكلة ھنا، ألنھ كان یعتقد أن
القارتین قد انزاحتا بعیدا إحداھما عن األخرى. لكن لو كانت أمریكا الجنوبیة وإفریقیا متضامتین
معًا ذات مرة، فكیف لنظریة الصفائح التكتونیة أن تفسر لنا سبب انفصال جمیع ما تحت البحر من
صخور صلبة في ھذه األیام؟ ھل نجحت األجزاء الكامنة تحت سطح البجر من الصفائح األرضیة

الصخریة على نحو ما في النمو؟



انتشار قاع البحر

نعم، تكمن اإلجابة فیما یسمى «انتشار قاع البحر». ھل تعرف تلك الممرات المتحركة التي تراھا
في المطارات الكبیرة لتساعد في نقل حقائب المسافرین وتغطي مسافات طویلة، لنقُل، بین المدخل
حتى آخر الصالة وقاعة المغادرة؟ وبدال من االضطرار للسیر كل تلك المسافة، فإنھم یقفون على
سیر متحرك لینقلھم إلى موضع معین ثم یتعین علیھم بعدھا البدء في السیر مجددا. والممر
المتحرك في المطار ال یتسع إال لشخصین یقفان جنبا إلى جنب. لكن علیك اآلن أن تتخیل ممًرا
متحرًكا یبلغ اتساعھ آالف األمیال، یمتد معظم الطریق من القطب الشمالي إلى أنتاركتیكا. وتخیل
أیضا، بدال من التحرك بخطى واسعة، فإنھ یسیر بالسرعة التي تنمو بھا األظافر. نعم، تستطیع أن
تخمن ما أعنیھ. إذ إن أمریكا الجنوبیة، وكل الصفیحة األرضیة ألمریكا الجنوبیة قد تّم تحمیلھا
بعیدا من إفریقیا والصفیحة األرضیة اإلفریقیة، بطریقة ما مماثلة لمسار متحرك یرقد عمیقا تحت

قاع البحر ویمتد من أقصى شمال إلى أقصى جنوب المحیط األطلنطي، بسرعة بطیئة للغایة.
ماذا عن إفریقیا؟ لماذا ال تنتقل الصفیحة األرضیة اإلفریقیة في االتجاه نفسھ، ولماذا لم تستمر مع

الصفیحة األرضیة ألمریكا الجنوبیة؟
اإلجابة ھي أن إفریقیا تقع على ممر متحرك مختلف، والذي ینتقل في اتجاه مضاد. ویتجھ الممر
المتحرك اإلفریقي من الغرب إلى الشرق، بینما الممر المتحرك ألمریكا الجنوبیة یتجھ من الشرق
إلى الغرب. وبناء علیھ ماذا یحدث في المنتصف؟ في المرة التالیة التي ستكون فیھا في أحد
المطارات الكبیرة، توقف مباشرة قبل أن تخطو على الممر المتحرك وقم بمالحظتھ. إنھ ینبعث
خارجا من فتحة في األرض، ویتحرك بعیدا عنك. إنھ مجرد حزام، یدور ویدور، ینتقل إلى األمام
فوق األرض ویعود في اتجاھك تحت األرض. اآلن لتتخیل حزاما آخر، ینبعث من الفتحة نفسھا
لكنھ یسیر تماما في االتجاه المضاد. ولو وضعت قدما على حزام واألخرى على الحزام الثاني،

لكانت النتیجة االضطراریة حدوث عملیة االنقسام.
غیر أن المكافئ للفتحة في أرض قاع المحیط األطلنطي یحدث على طول الخط في األرضیة
العمیقة للبحر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. ویسمى سلسلة منتصف األطلنطي. وینبع
«الحزامان» من خالل سلسلة منتصف األطلنطي وینطلقان في اتجاھین متضادین، أحدھما یحمل
أمریكا الجنوبیة بثبات متجًھا إلى الغرب، واآلخر یحمل إفریقیا بعیدا إلى الشرق. وشأن السیور في
المطار، تدور السیور الضخمة لتنقل بنى الصفائح األرضیة في حركة دائریة وتعود إلى أعماق

الكرة األرضیة.
في المرة المقبلة التي تكون فیھا في أحد المطارات، اصعد على الممر المتحرك ودعھ یحملك،
بینما أنت تتخیل أنك إفریقیا (أو أمریكا الجنوبیة أوكما تفضل). عندما تصل إلى الطرف اآلخر
للممر المتحرك وتھبط من علیھ، الحظ الممر وھو یغطس تحت األرض، استعدادا لیشق طریقھ

عائدا إلى الموضع الذي جئت منھ.
یتم التحكم في حركة ھذه الممرات بالمطار من خالل محّركات كھربیة. فما الذي یتحكم في حركة
السیور التي تحمل الصفائح األرضیة الھائلة بحمولتھا القاریة؟ في األعماق تحت سطح األرض



ھناك ما یسمى التیارات الحاملة. ما طبیعة ھذه التیارات الحاملة (الناقلة)؟ ربما یكون لدیك في
ن منزلك مدفأة تعمل بالكھرباء. وفیما یلي نوضح كیفیة عملھا في تدفئة الحجرة. في البدایة تسّخِ
الھواء. ویرتفع الھواء الساخن حتى یصطدم بالسقف، وھناك ال یستطیع أن یرتفع ألكثر من ھذا
ویضطر للتحرك نحو جوانب الحجرة عن طریق الھواء الساخن الجدید المندفع من أسفل. ومع
انتقالھ للجوانب، یھبط الھواء البارد ألسفل. وما إن یصطدم باألرض، یتحرك من جدید إلى
الجوانب، مارا على أرض الحجرة حتى یصل إلى المدفأة ویرتفع مرة أخرى. وھذا تفسیر بالغ
البساطة نوعا ما، لكن الفكرة األساسیة ال تتغیر، ففي ظل شروط مثالیة، تستطیع المدفأة تحریك

الھواء في اتجاه دائري على الدوام. وھذا النوع من الدوران یسمى «التیار الحامل».
وما یحدث في الماء مماثل تماما لذلك. وفي الواقع، یمكن أن یحدث ألي سائل أو غاز. لكن كیف
یمكن وجود تیارات حمل تحت سطح األرض؟ فما یوجد أسفلھا لیس سائال، ھل ھو كذلك؟ حسناً،
نعم ھو كذلك ـ نوع من شبیھ السائل لیس مثل الماء، لكن نوعا شبیھا بـ نصف السائل مثل العسل
السمیك أو الدبس. ونظرا الرتفاع حرارتھ على نحو بالغ یصبح كل ما ھو موجود مصھورا. وتأتي
الحرارة من األعماق السحیقة. إذ إن مركز األرض یتسم بسخونة عالیة جد�ا، ویستمر تدفق ھذه
الحرارة حتى مستوى قریب للغایة من سطح األرض. وفي بعض األحیان تندفع ھذه الحرارة من

السطح إلى الخارج في موضع نسمیھ البركان.



الحرارة تتحكم

تتكون الصفائح األرضیة من الصخور الصلبة، وكما رأینا، یوجد معظمھا تحت سطح البحر. ویبلغ
ُسمك الصفیحة الواحدة عدة أمیال. وھذه الطبقة السمیكة من الصفیحة المدرعة تسمى غالف
األرض الصغرى أو المتكّور الیابس lithosphere، والتي تعني حرفی�ا «كرة من الصخر».
وأسفل ھذه الكرة الصخریة توجد طبقة أكثر ُسمًكا، وذلك إذا صدقت ھذا، والتي ال تسمى فعلیا كرة
الدبس لكن من المحتمل أن تسمى كذلك (وھي بالفعل الدثار العلوي)(********). ویمكن القول إن
الصفائح الصخریة الصلبة من الكرة الصخریة «تطفو» فوق كرة الدبس. وتتسبب حرارة األعماق
أسفل وداخل كرة الدبس في تكوین تیارات حمل طاحنة، بطیئة دؤوبة في الدبس، وتیارات الحمل

تلك ھي التي تتولى حمل الصفائح الصخریة الھائلة الطافیة فوقھا.
تتبع تیارات الحمل مسارات معقدة شدیدة. وعلینا أن نفكر في جمیع تیارات المحیط المختلفة،
وحتى في الریاح، التي ھي نوع من تیارات الحمل عالیة السرعة. لذلك لن یكون من المستغرب أن
تكون األلواح المتنوعة على سطح األرض محمولة في كل أنواع االتجاھات، ولیس في اتجاھات
تدور وتدور كما لو أنھا في جد�ال بسیط فقط. وال عجب أن تندفع األلواح في اتجاه بعضھا بعًضا
أو یتباعد بعنف أحدھا عن اآلخر، لیغطس واحد منھا تحت اآلخر أو یشق طرقا جانبیة بین
اآلخرین. وال عجب أن نشعر أن ھذه القوى العاتیة ـ الطحن، االلتواء، الصخب، االرتطام ـ بمثابة

زالزل. ورغم ھذه الحال المرعبة للزالزل، فمن العجیب أنھا لیست أكثر رعبا.
في بعض األحیان ینزلق لوح متحرك أسفل لوح مجاور لھ. ویسمى ھذا «االندساس». وعلى سبیل
المثال، فإن جزءا من الصفیحة اإلفریقیة قد اندست أسفل الصفیحة األوروآسیویة. وذلك أحد أسباب
وجود زالزل في إیطالیا، وأیضا من أسباب بروز قمة فسیوفیوس Vesuvius في العصور
الرومانیة القدیمة وتحطیم مدینتي بومبي Pompeii وھیركوالنیوم Herculaneum (ألن
البراكین تمیل للتكاثر على طول حواف الصفائح األرضیة). وجبال الھیماالیا، بما فیھا قمة
إفرست، اضطرت إلى ھذا االرتفاع الھائل نظرا ألن الصفیحة الھندیة قد اندست بإحكام أسفل

الصفیحة األروآسیویة.
لقد بدأنا مع صدع سان أندریاس، لذلك دعونا ننتھي عنده. فھذا الصدع عبارة عن خط «منزلق»
طویل مستقیم تقریبا، یصل بین الصفیحة الباسیفیكیة وصفیحة أمریكا الشمالیة. وتتحرك كل واحدة
من الصفیحتین في اتجاه الشمال الغربي، غیر أن الصفیحة الباسیفیكیة تتحرك بسرعة أكبر. وتقع
مدینة لوس أنجلوس على الصفیحة الباسیفیكیة، ولیس على صفیحة أمریكا الشمالیة، وتزحف بتؤدة
صوب سان فرانسیسكو، التي یقع معظمھا على صفیحة أمریكا الشمالیة. والزالزل من األمور
المتوقعة بانتظام في كل ھذه المنطقة، ویتنبأ الخبراء بوقوع زلزال كبیر في غضون السنوات
العشر القادمة تقریبا. ولحسن الحظ، أن كالیفورنیا، بخالف ھایتي، مجھزة تماما لمواجھة األوضاع

المرعبة لضحایا الزلزال.
ذات یوم، ربما ستؤول أجزاء من لوس أنجلوس لتستقر في سان فرانسیسكو. لكن ھذا ال یزال

طریقا طویال، ولن یبقى آنذاك من بیننا أحد لیرى ھذا.



الفصل الحادي عشر



لماذا تحدث أشیاٌء ضارةٌ؟
عة مثل زلزال أو إعصار، ستسمع من الناس من لماذا تحدث أشیاٌء ضارةٌ؟ في أعقاب كارثة مرّوِ
یقول كالما من ھذا النوع: «إنھ لظلم بیِّن. ماذا فعل ھؤالء الناس المساكین لیستحقوا كل ھذا

المصیر؟».
وإذا أصیب رجل طیب حق�ا بمرض لعین وتوفي على إثره، بینما یبقى حی�ا رجل طالح في أفضل

صحة، مرة أخرى نصیح: «ھذا ظلم!». أو یقول أحدھم، «أین العدل في ھذا».
من العسیر مقاومة ھذا اإلحساس ألنھ، لحد ما، ینبغي أن یكون ھناك نوع من العدل الطبیعي.
یتعین أن تقع األشیاء الطیبة للناس الصالحین. واألشیاء الضارة، إن كان ال بد لھا أّال توجد على
The اإلطالق، یجب أال تحدث إال لألشرار من الناس. وفي مسرحیة أوسكار وایلد الممتعة
Importance of Being Earnest «أھمیة أن تكون جادا»، مربیة عجوز تدعى مس بریزم
تشرح كیف أنھا، من زمن بعید، كتبت روایة. وعندما تُسأَل إن كانت نھایتھا سعیدة، تجیب:
«الطیبون نھایتھم سعیدة، واألشرار نھایتھم سیئة». وذلك ھو ما تعنیھ الروایة الخیالیة. الحیاة
الواقعیة أمر مختلف. لكن األشیاء دائما ما تحدث، وتحدث للطیبین كما تحدث لألشرار. ما السبب؟

لماذا ال تكون الحیاة الحقیقیة مماثلة لروایة مس بریزم الخیالیة؟ لماذا تقع األحداث الضارة؟
یعتقد عدد كبیر من الناس أن آلھتھم كانوا ینتوون خلق عالم مثالي، لكن لسوء الحظ حدث شيء ما
خطأ ـ وھناك غالبا عدد ال بأس بھ من األفكار حول ماھیة ھذا الشيء. وتعتقد قبیلة الـ دوجون
Dogon من غرب إفریقیا أنھ عند بدایة العالم كانت توجد بیضة كونیة فقست لیخرج منھا توأمان.
وكانت األمور ستمضي على خیر ما یرام إن كانا قد خرجا من البیضة في لحظة واحدة. ولسوء
الحظ، جاء فقس أحدھما بسرعة بالغة، وأفسد خطة اآللھة للكمال. وذلك، طبقا لقبیلة الدوجون،

سبب حدوث األشیاء السیئة.
وھناك كم كبیر من األساطیر حول كیفیة قدوم الموت إلى الدنیا. وفي أنحاء إفریقیا، تعتقد قبائل
مختلفة أن الحرباء قد أُعِطیت أنباء الحیاة األبدیة وقیل لھا أن تحملھا إلى البشر. لسوء الحظ، أن
الحرباء سارت ببطء شدید ( ھي تفعل ذلك، وأنا أعلمھ فقد كان لدي وأنا طفل في إفریقیا حرباء
ألیفة تسمى ھوكاریاه) حتى أن أنباء الموت، التي تحملھا سحلیة سریعة، (أو أي حیوان سریع
الحركة في نسخ أخرى من األسطورة) وصلت أوًال. وفي إحدى أساطیر غرب إفریقیا، كانت أنباء
الحیاة مجلوبة بواسطة ضفدع طین بطيء الحركة، ولسوء الحظ، تغلَّب علیھ كلب سریع كان حامال
ألنباء الموت. ویتعین علّي أن أقول إنني في حیرة لحد ما لماذا ینبغي لترتیب وصول مثل ھذه

األنباء أن تكون لھا ھذه األھمیة الكبیرة. فاألنباء السیئة تظل سیئة أی�ا كان موعد وصولھا.
واألمراض نوع خاص من األشیاء السیئة، وقد كانت مصدرا للعدید من األساطیر المتعلقة بھا.
وأحد أسباب ذلك أن األمراض ّظلت لفترة طویلة أمرا یتسم بالغموض نوًعا ما. وقد واجھ أسالفنا
أخطاًرا أخرى ـ من األسود والتماسیح، من القبائل المعادیّة، من التھدید بالموت جوعا ـ لكنك
تستطیع أن تراھا وھي قادمة، وتفھمھا. فالجدري، على الجانب اآلخر، أو الموت األسود



(الطاعون)، أو المالریا ال بد أنھا كانت تنقض علیھم من مكان مجھول، دون تحذیر مسبق، ولم
یكن واضحا لھم كیفیة وقایة أنفسھم من ھذه الغزوات. لقد كانت تمثل لھم غموًضا مرعبًا. فمن أین
كانت تأتي األمراض؟ ماذا فعلنا لنستحق ھذا الموت البغیض، أو آالم األسنان البشعة ھذه، أو ھذه
البقع الكریھة؟ وال عجب أن لجأ الناس إلى الخرافات وھم یحاولون یائسین أن یفھموا األمراض،
وحتى أكثر من ھذا یحاولون یائسین حمایة أنفَسھم منھا. وفي قبائل إفریقیة كثیرة، وحتى وقت
قریب، أي شخص یصاب بمرض، أو لدیھ طفل مریض، یتعیّن علیھ في الحال أن یبحث عن

لھا) المسؤولیة. ساحر شریر أو ساحرة شریرة لیحّملھ (أو یحّمِ
لو كانت طفلتي تعاني من حّمى شدیدة، فال بد أن سبب ذلك أن عدًوا دفع لطبیبة ـ كانت مجرد
ساحرة شریرة ـ لتقرأ علیھا تعویذة. أو ربما كان ألنني لم أتحمل تقدیم أضحیة عند مولدھا. أو لعلّھ

بسبب أن یرقة خضراء اتّخذت مسارھا أمامي ونسیت أن أبصق الروح الشریرة.
وفي الیونان القدیمة، كان على الحّجاج المرضى أن یقضوا اللیل في معبد مخصص لـ أسكلیبیوس
Asclepius، إلھ الشفاء والطب. وكانوا یعتقدون أن اإللھ إما أن یداویھم بنفسھ أو یكشف عن
العالج في حلم. وحتى في ھذه األیام، یسافر عدد كبیر یبعث على الدھشة من المرضى إلى أماكن
مثل لوردیس Lourdes، حیث یغطسون في بركة مباركة على أمل أن تشفیھم المیاه المقدسة
(بالتأكید، یمكن للمرء أن یرتاب في أن األكثر احتماال أنھم سیلتقطون شیئا ما من جمیع الناس
اآلخرین الذین اغتسلوا في المیاه نفسھا). وبلغ عدد من حجوا إلى لوردیس نحو 200 ملیون
شخص على مدى الـ 140 عاما الماضیة، آملین في الشفاء. وفي حاالت كثیرة ال تكون أوضاعھم
سیئة جد�ا، ویعبّرون بامتنان عن تحّسن صحتھم غالبا ـ كما یرغبون على أي حال، من خالل الَحّج

أو دونھ.
وأبوقراط Hippocrates، «أبو الطب» الیوناني القدیم، الذي منح اسمھ للقَسم الخاص بالسلوك
القویم الذي من المفترض أن یراعیھ جمیع األطباء، كان یعتقد أن الزالزل تُعدُّ سببًا مھما
لألمراض. وفي العصور الوسطى، كان كثیر من الناس یعتقدون أن سبب األمراض یرجع لحركة
الكواكب في خلفیات النجوم. وذلك جزء من معتقدات تسمى علوم الفلك، والذي ھو من السخف بما

ال یخفى، وال یزال لھ أتباع كثیرون حتى في ھذه األیام.
واألسطورة التي حازت أقصى مقاومة حول الصحة والمرض، والتي استمرت من القرن الخامس
قبل المیالد حتى القرن التاسع عشر المیالدي، كانت أسطورة «األخالط» األربعة. وعندما نقول
ھذه األیام إنھ «في مزاج طیب» یكون ذلك ھو الموضع الذي جاءت منھ الكلمة، رغم أن الناس ال
یعتقدون في الفكرة الكامنة وراءھا. وكانت األخالط األربعة ھي الدم والبلغم والصفراء والسوداء.
وكان من المعتقد أن الصحة الجیدة تعتمد على «توازن» صحیح فیما بینھا، وال یزال باإلمكان
سماع ما یشبھ ذلك لحد ما من «المعالجین» الدجالین حالیا الذین یلوحون بأیادیھم فوق المریض

من أجل عمل «توازن ألنواع الطاقة»، أو «الشاكرات».
بالتأكید لیس بمقدور نظریة األخالط األربعة مساعدة األطباء في عالج األمراض، لكن قد ال یكون
لھا ضرر كبیر فیما عدا أنھا ربما تؤدي إلى «نزیف» المرضى. ویتضمن ھذا فتح ورید دموي
بآلة حادة تسمى المشرط (أداة الفصد)، وسحب كمیات من الدم في إناء خاص. وھذا، بطبیعة
الحال، یؤدي بالمریض المسكین إلى زیادة علتھ (ویُنسب لھذه العملیة أنھا تسببت في وفاة جورج



واشنطن). لكن كان األطباء یعتقدون بشدة في األسطورة القدیمة عن األخالط حتى إنھم كانوا
یمارسونھا عدة مرات. فضال عن ذلك، لم یكن الناس یذھبون لعملیة الفصد وھم مرضى فقط. ففي
بعض األحیان كانوا یطلبون من األطباء إجراء ھذه العملیة قبل إصابتھم بمرض معین، على أمل

أن یحول ذلك دون تعرضھم للداء.
ذات مرة، وأنا مازلت بالمدرسة، طلب منّا مدرسنا أن نفكر في سبب حدوث األمراض. رفع أحد
األوالد یده واقترح أنھا نتیجة لـ «الخطیئة». یوجد كثیر من الناس، حتى في أیامنا ھذه، یعتقدون
أن أمورا من ھذا النوع ھي السبب في األشیاء الضارة، بشكل عام. وتقترح بعض األساطیر أن
األشیاء الضارة التي تحدث في العالم نتیجة ألن أسالفنا مارسوا شروًرا قبل زمن طویل. وكنُت قد
ذكرُت األسطورة الیھودیة عن خلق سلفْینا آدم وحواء. وسوف تتذكر أن آدم وحواء أقدما ببساطة
على فعل شيء رھیب: إذ سمحا ألنفسھما بالخضوع إلغواء الحیّة بتناول الفاكھة من الشجرة
المحّرمة. وھذه الجریمة الخرافیة تردد صداھا عبر العصور وال تزال تحظى باعتبار لدى بعض

الناس بأنھا المسؤولة عن كل الشرور التي تحدث في العالم حتى ھذا الیوم.
وتتحدث كثیر من األساطیر عن نزاعات ثارت بین اآللھة الطیبین واآللھة األشرار (الشیاطین).
واألشرار منھم یتحملون مسؤولیة كل المساوئ التي جرت في العالم. أو لربما كانت ھناك روح
وحیدة للشر، تسمى الشیطان (إبلیس)، أو شیئا قریبا من ھذا، الذي یخوض حربا ضد اإللھ الطیب
أو اآللھة الطیبین. وإذا لم یكن ثمة وجود لھذا الصراع بین الشیاطین واآللھة، لما حدثت ھذه

الشرور.



ما السبب الحقیقي لألشیاء الضارة؟

ما سبب حدوث واقعة ما؟ ذلك سؤال معقد تتعذر اإلجابة علیھ، لكنھ سؤال أكثر معقولیة من «ما
سبب حدوث األشیاء السیئة؟». ذلك ألنھ ال یوجد سبب النتقاء األشیاء السیئة لمالحظتھا بشكل
خاص إال لو كانت تلك األشیاء تحدث بمعدل یزید عن توقعاتنا لھا من باب المصادفة، أو لو أننا
نفكر في ضرورة وجود نوع من اإلنصاف الطبیعي، الذي ربما یعني أنھ یجب أن تقع األشیاء

السیئة للناس السیئین.
ھل تحدث األمور السیئة بمعدل یفوق ما ینبغي أن نتوقعھ لھا بالمصادفة وحدھا؟ لو كان كذلك،
إذن فنحن لدینا في الواقع ما نوّد إیضاحھ. لعلك استمعت إلى أناس یتحدثون بفكاھة عن «قانون
مورفي Murphy’s Law» والذي یسمى أحیانا «قانون سود Sod’s Law». وینص على
التالي: «إذا أسقطت قطعة من الخبز وعلیھا بعض من مربى البرتقال على األرض، فدائما ستقع
على الجانب الذي بھ المربى» . أو بصورة أكثر عمومیة «لو استطاعت األشیاء أن تمضي في
الطریق الخطأ، فإنھا ستفعل ذلك». وغالبا ما یتفّكھ الناس بذلك، لكن أحیانا ما ینتابك إحساٌس بأنھم

یعتقدون أن ذلك یتجاوز المزاح. یبدو أنھم في الواقع یعتقدون أن العالم یسعى للنْیل منھم.
وأنا أقوم بعمل بعض األفالم الوثائقیة المعینة للتلیفزیون، ومن األشیاء التي یمكن أن تكون ضارة
عمل الفیلم «في موقع» تتخللھ ضوضاء غیر مطلوبة. فعندما تحلق طائرة بالقرب منّا، نضطر
إلیقاف التسجیل واالنتظار حتى تمضي بعیدا، وقد یتسبب ھذا في إثارة بالغ الضیق. فاألزیاء
الدرامیّة للحیاة في القرون المبكرة تتعرض للتلف حتى من خالل آثار أزیز طائرة. ولدى العاملین
بالفیلم اعتقاد خرافي بأن الطائرة تختار بعنایة اللحظات المطلوب فیھا الھدوء التام كأھمیة قصوى

لتطیر فوق رؤوسنا ویستدعون قانون سود.
وأخیًرا، اختار العاملون بفیلم كنت أشتغل فیھ موقعًا شعرنا على نحو مؤكد أن بھ أدنى حد من
الضوضاء، كان مرًجا أخضر خالیا ھائل المساحة قریبا من أكسفورد. ووصلنا مبكرا في الصباح
لنعید التأكد مجدًدا من السالم والھدوء ـ فقط لنكتشف، عقب وصولنا، رجال أسكتلندی�ا بمفرده
یمارس النفخ في مزمار ریفي (ربما كان مطرودا من المنزل كعقاب من زوجتھ). صحنا جمیعا:
«قانون سود!». والحقیقة، بطبیعة الحال، أن الضوضاء تستمر معظم الوقت، لكننا ال نالحظھا إال
لو أثارت غضبنا، كما في حالة تداخلھا مع تسجیل عمل سینمائي. ثمة نوع من التحیز في

مالحظتنا لما یغضبنا، وھذا یجعلنا نعتقد أن العالم یفعل ما یغضبنا عامًدا.
في حالة قطعة الخبز، لن یكون مثیرا للدھشة اكتشاف أنھا في الواقع تسقط على الجانب الذي بھ
مربى البرتقال لمرات أكثر غالبا من حدوث العكس، نظرا ألن الموائد لیست على ارتفاع شاھق،
ستبدأ قطعة الخبز والمربى ألعلى وعادة ما یكون ھناك وقت لتقوم بنصف دورة في الھواء قبل أن
تصطدم باألرض. غیر أن مثال قطعة الخبز مجرد وسیلة مبھجة للتعبیر عن الفكرة الكئیبة عن

«لو استطاع شيء أن یمضي في الخطأ لفعَل».
ربما یكون ھذا مثاال أفضل لقانون سود. «عندما تقذف قطعة عملة، فكلما زادت رغبتك في
الحصول على صورة الملك، زاد احتمال أن تأتي صورة الكتابة». تلك على األقل، ھي الرؤیة



المتشائمة. وھناك المتفائلون، الذین یعتقدون أنھ كلما أردت صورة الملك، لزاد احتمال أن تأتي
Pollyanna’s العملة بصور الملك. وربما نستطیع أن نطلق على ھذا «قانون التفاؤل المفرط
Law ـ االعتقاد المتفائل بأن األشیاء عادة ما یثبت أنھا في الجانب الصحیح. أو یمكن تسمیتھ
«قانون التفاؤل الساذج Pangloss’s Law»، عقب اختراع اسم ھذه الشخصیة على ید الكاتب
الفرنسي العظیم فولتیر. إذ كان الدكتور بانجلوس ـ كشخصیة من اختراعھ ـ یعتقد أن «كل شيء

یسیر لألفضل في ھذا العالم األفضل من بین كل العوالم المحتملة».
عندما تضع األمر على ھذا النحو، تستطیع أن ترى على الفور أن قانون سود وقانون التفاؤل
المفرط لیسا بذي بال. فالعمالت وشرائح الخبز ال وسیلة لدیھما لمعرفة قوة رغباتك، وال رغبة
لدیھا في إعاقتھا ـ أو تحقیقھا. كذلك، ما ھو سیئ بالنسبة لشخص ما ربما یكون حسنًا آلخر. والعبا
التنس المتنافسان قد یصلّي كلٌّ منھما بحرارة من أجل تحقیق الفوز على اآلخر، لكن البد ألحدھما
أن یخسر! ولیس ھناك سبب خاص لطرح السؤال «لماذا تحدث األشیاء الضارة؟» أو، في السیاق
ذاتھ، «لماذا تحدث األشیاء الطیبة؟» والسؤال الحقیقي الذي یتسع لالثنین ھو سؤال أكثر عمومیة:

«لماذا یحدث كل شيء»؟



الحظ.. الفرصة والسبب

أحیانا یقول الناس، «كل ما یحدث وراءه سبب معلوم». وبمعنى ما فذلك حقیقي. فكل ما یحدث لھ
سبب معین ـ أي أن األحداث لھا أسباب، والسبب یأتي دائما قبل الحدث. فقد حدثت أعاصیر
تسونامي بسبب وقوع زالزل تحت سطح البحر، والزالزل تحدث نتیجة اإلزاحات في الصفائح
التكتونیة، كما رأینا في الفصل العاشر. ذلك ھو المعنى الحقیقي الذي بھ «كل شيء یحدث لسبب
ما»، المعنى الذي من خاللھ «السبب» یعني «سببا في الماضي». لكن الناس أحیانا یستخدمون
السبب بمعنى مختلف تماما والمقصود منھ شيء ما یشبھ «الغرض». سوف یقولون شیئا ما یشبھ
«كانت تسونامي عقابا لنا على خطایانا» أو «السبب من تسونامي كان ھدم نوادي العراة وصاالت
الدیسكو والبارات وغیرھا من أماكن اإلثم». وإنھ ألمر غریب أن یلجأ الناس دائما لھذا النوع من

الھراء.
ربما كان ذلك أثًرا من آثار الطفولة. وقد أوضح علماء نفس األطفال أن األطفال بالغي الصغر ـ
حین یُسألون عن سبب أن نوًعا معینًا من الصخور مدبب الرأس ـ یستبعدون األسباب العلمیة
كتفسیر ویفضلون الجواب: «كي تتمكن الحیوانات من استخدامھا في حك جلودھا». ومعظم
األطفال ینشأون على ذلك النوع من التفسیر عن الصخور مدببة الرأس. لكن یتضح أن عدًدا كبیًرا
من البالغین ال یمكنھم التخلص من أنواع مماثلة للتفسیر عندما نصل إلى نكبات مثل الزالزل، أو

إلى حسن الطالع كما یحدث للمحظوظین الھاربین من الزالزل.
ماذا عن «سوء الحظ»؟. ھل یوجد حقا ما یمكن أن یسمى سوء الحظ، أو حسن الحظ؟.. ھل بعض
الناس أكثر حظا من اآلخرین؟ یتحدث الناس أحیانا عن «مسار» للحظ السیئ. أو سیقولون: «كثیر
جد�ا من األمور السیئة حدثت لي في الفترة األخیرة، في الواقع أنا في انتظار قدر من حسن الحظ».

أو قد یقال: «فالنة الفالنیة حظھا سیئ، أمورھا لیست على ما یرام».
«أنا في انتظار قدر من حسن الحظ» مثال على سوء الفھم واسع االنتشار لـ «قانون
المتوسطات». في لعبة الكریكیت، ھناك غالبا فرق كبیر للفریق الذي یسدد الضربات أوًال. إذ
یرمي رئیسا الفریقین قطعة العملة في الھواء لتحدید البادئ باللعب، ویراود مشجعي كّلِ فریق أمٌل
كبیٌر في حصول فریقھم على ضربة البدایة. وقبل مباراة جرت أخیًرا بین الھند وسریالنكا،
طرحت صفحة یاھو yahoo على اإلنترنت السؤال التالي: «ھل سیكون دوني Dhoni (رئیس

فریق الھند) محظوظا مرة أخرى في عملیة تحدید البادئ باللعب؟».
من بین اإلجابات التي تلقوھا اختیرت ھذه باعتبارھا «أفضل اإلجابات»: «لدّي اعتقاد جازم في
قانون المتوسطات، لذلك سیكون رھاني على سانجاكارا Sangakkara (رئیس فریق

سیریالنكا) كونھ محظوظا ویفوز بعملیة تحدید البادئ المثیرة جد�ا».
ھل تستطیع أن ترى إلى أي حد وصل ھذا الھراء؟ ففي عدد من المباریات السابقة، كان دوني
یفوز بضربة البدایة في كل مرة. ومن المفترض أن العمالت غیر منحازة. لذلك ینبغي النظر إلى
قانون المتوسطات الُمساء فھمھ على أن دوني، المحظوظ دائما حتى اآلن، ال بد لھ حالی�ا أن یخسر
عملیة تحدید البادئ بضربة البدایة إلصالح التوازن. وثمة طریقة أخرى في تناول ھذا وھي القول



بأنھ قد جاء الدور اآلن على سانجاكارا للفوز بعملیة تحدید البادئ بضربة البدایة. أو أنھ لیس من
ا عدد المرات اإلنصاف أن یفوز دوني بضربة البدایة مرة أخرى. لكن الحقیقة ھي أنھ لیس مھم�
السابقة التي فاز بھا دوني في عملیة تحدید البادئ بضربة البدایة، إذ إن فرص فوزه بھا مرة أخرى
في ھذه المرة ھي دائما 50:50 «مرة» و«اإلنصاف» ببساطة ال یأتي إلیھا، ولعلنا نھتم
باإلنصاف وعدم اإلنصاف، لكن العمالت المعدنیة ال تمنح عملیة لتحدید البادئ بضربة البدایة!

وكذلك الكون على إطالقھ.
صحیح أنك لو قذفت قطعة عملة لـ 1000 مرة، فمن المتوقع تقریبا الحصول على 500 صورة
و500 كتابة. لكن افترض أنك قذفتھا 999 مرة وفي النھایة جاءت بالصورة في كل مرة، فعلى
أي شيء سیكون رھانك في الرمیة األخیرة؟ طبقا لسوء الفھم واسع االنتشار لقانون «المتوسطات»
ینبغي أن تراھن على الكتابة، ألن ھذا ھو دورھا، وأن ھذا لن یكون من اإلنصاف إطالقا إذا
جاءت بالصورة من جدید. لكنني قد أضع رھاني على الصورة، وستفعل ذلك أنت أیضا لو كنت
عاقًال. ویقترح تتالي 999 صورة في تعاقب متصل أن شخًصا ما یعبث بالعملة، أو بطریقة قذفھا.

و«قانون المتوسطات» الُمساء فھمھ ھو الصخرة التي تََحطَّم علیھا العدید من المقامرین.
من المعترف بھ، كنوع من اإلدراك المتأخر یمكن أن تقول، «كان سانجاكارا سیئ الحظ للغایة في
خسارتھ لعملیة تحدید البادئ باللعب، ألن ذلك كان یعني أن الھند كانت تلعب براٍم ممتاز للكرة وقد
ساعدھم ذلك على تجمیع عدد ھائل من األھداف». وال خطأ في ذلك. فما تقولھ أنت ھو أنھ في ھذه
المرة كان الفوز بضربة بدء اللعب في واقع األمر قد صنع فارقا، وبالتالي من كان یفوز دائما
بعملیة تحدید البادئ في ھذه المناسبة الخاصة كان محظوظا للغایة بینما یفعل ذلك. وما ال یجب أن
تقولھ أنھ نتیجة ألن دوني قد فاز في عملیة تحدید البادئ في مناسبات كثیرة سابقة، فقد جاء الدور
على سانجاكارا ھذه المرة! كما ال یتعین أن تقول شیئا من نوع: «أحیانا ما یكون دوني العب
كریكیت ممتازا، لكن السبب الحقیقي لضرورة اختیارنا لھ رئیسا للفریق أنھ محظوظ جد�ا في الفوز
بعملیة تحدید البادئ». ونظرا ألن حسن الحظ في تحدید البادئ بقذف العملة لیس شیئا یمتلكھ أفراد
من الناس. یمكنك أن تقول عن العب كریكیت إنھ ضارب ممتاز أو العب بولنج سیىء. لكنك

التستطیع الحدیث عنھ كفائز ماھر في عملیة تحدید البادئ أو فاشل في الفوز بھذه العملیة.
ولھذا السبب بالتحدید، سیكون من العبث التام أن تفكر في إمكانیة جلب الحظ بارتداء تعویذة لجلب
الحظ حول رقبتك. أو بتشبیك أصابعك خلف ظھرك. ھذه األشیاء ال أھمیة لھا على اإلطالق في
التأثیر على ما یحدث لك إال ببعض التأثیر على ما تشعر بھ: إذ قد تمنحك ثقة إضافیة في تھدئة
أعصابك قبل قذف كرة التنس، على سبیل المثال. لكن ذلك ال یعني شیئا فیما یخص الحظ، إنھ

یتعلق بعلم النفس.
أجل، یُوصف بعض الناس بأنھم «أكثر عرضة لإلصابة بالحوادث». وھذا حسٌن، إذا كان ذلك
یعني فقط شیئا من نوع «أخرق»، أو من المحتمل بشكل خاص أنھ كثیر السقوط أو یعاني من
سوء الحظ. وإذا كنت ترید مثاال مضحكا حقا عن «األكثر عرضة لإلصابة بالحوادث» ، شاھد
الفیلم المرح The Pink Panther، بطولة بیتر سیلرز Peter Sellers في دور المفتش جاك
كلوزو Jacques Clouseau. وعلى نحو مستمر یقع المفتش كلوزو في مواقف حرجة
ومسلیة، لكن ذلك بسبب غفلتھ المعتادة، ولیس بسبب سوء «حظھ» الدائم، وفق الطریقة التي
یستخدم الناس بھا ھذه العبارة. (بالمناسبة، حاول مشاھدة النسخة األصلیة من ھذا الفیلم، ولیس



Son of Pink Panther ،The Pink- النسخ التالیة لھ، والمقتبسة منھ بأسماء مشابھھ مثل
Panther’s Revenge، وھكذا).



التفاؤل المفرط والبارانویا

وھكذا رأینا أن األشیاء الحسنة شأنھا شأن األشیاء السیئة ال تحدث واحدة منھما بمعدل یفوق
األخرى إال من قبیل المصادفة. والكون ال یملك عقال أو أحاسیس أو شخصیة، وبالتالي ال یفعل
شیئا من باب أنھ یوّد أن یسبب لك األذى أو النفع. إذ إن األشیاء السیئة تحدث ألنھا أشیاء تحدث.
وسواء كانت سیئة أم طیبة من وجھة نظرنا فلن یؤثر ھذا على االحتمالیة التي ستحدث بھا. وبعض
الناس یجدون صعوبة في قبول ھذا. ولعلّھم یفضلون علیھ االعتقاد بأن ینال الخطاة عقابھم،

ویحصل المحسنون على ثوابھم. ولسوء الحظ، فإن الكون ال یأبھ بما یفضلھ الناس.
لكن اآلن، بعد أن تحدثنا في كل ذلك، ینبغي أن نتوقف للتفكیر. على نحو كاٍف یبعث على البھجة
ینبغي لي أن أعترف بأن شیئا ما في قانون سود صحیح بدرجة أو بأخرى. وبالرغم من أنھ لیس
صحیًحا بأي شكل أن الطقس، أو أيَّ زلزال موجود في الخارج كي ینال منك (ألنھما ال یھتمان
بك، بصورة أو بأخرى)، فاألشیاء تصبح مختلفة، بقدر ما، عندما نتحول إلى التطّور. فإذا كنت
أرنبًا، فالثعلب في الخارج لینال منك. ولو كنت سمكة منوة صغیرة(********)، ستوجد سمكة
كراكي(********) إلى الخارج كي تنال منك. أنا ال أعني أن الثعلب وسمكة الكراكي یفكران في
ذلك، رغم أن ھذا محتمل. وسأكون سعیدا بنفس القدر وأنا أقول إن أي فیروس في الخارج لینال
منك، وال أحد یعتقد أن الفیروسات تفكر في أي شيء. لكن التطور من خالل االنتقاء الطبیعي تّم
النظر إلیھ على أن الفیروسات والثعالب والكراكي تسلك بأسالیب تضر على نحو فعال بضحایاھا ـ
تسلك كما لو أنھا إلى الخارج بشكل مدروس كي تنال منھا ـ وھي أسالیب ال یمكنك أن تقول إنھا
لزالزل أو أعاصیر أو براكین. فالزالزل واألعاصیر والبراكین ضارة بضحایاھا، لكنھا ال تتخذ

خطوات فعالة لعمل أشیاء ضارة: إنھا ال تتحذ خطوات فعالة لعمل أي شيء، إنھا تحدث وفقط.
االختیار الطبیعي، الصراع من أجل البقاء كما سّماه داروین Darwin، یعني أن كل كائن حي
لدیھ أعداء یعملون بمنتھى الجد لإلطاحة بھ. وفي بعض األحیان تعطي الخدع التي یستخدمھا
األعداء الطبیعیّون مظھرا بكونھا مخططة بمھارة. فشبكات العنكبوت، على سبیل المثال، مصاید
بریئة مقامة لحشرات ال تتوقعھا. وھناك حشرة صغیرة جبانة تسمى لیث عفرین antlion تحفر
مصاید مموھة لفرائسھا كي تسقط فیھا. وھذه الحشرة نفسھا تبقى أسفل الرمل في قاع الحفرة
المخروطیة التي تصنعھا، وتقبض على أي نملة تسقط في الحفرة. ولم یقترح أحد أن العنكبوت أو
لیث عفرین یتسم بالعبقریة، ألنھ اخترع مصیدتھ الماكرة. لكن االختیار الطبیعي جعلھم یطّورون
أمخاخا تسلك بوسائل تبدو بھذه العبقریة في أعیننا، وبالطریقة نفسھا، یبدو جسد األسد مصمما على
نحو مبدع یتیح لھ إنھاء مصیر الظباء والحمر الوحشیة. ونستطیع أن نتخیل أنھ ـ لو كنَت ظبیا ـ

ربما یبدو األسد المتشامخ، المطاِرد، المندفع من الخارج موجودا للنیل منك.
ومن السھل أن نرى الحیوانات المفترسة (الحیوانات التي تقتل الحیوانات األخرى ثم تقتات علیھا)
تعمل من أجل اإلطاحة بفریستھا. لكن من الصحیح أیضا أن الفرائس تعمل على اإلطاحة
بالحیوانات التي تسعى الفتراسھا (الطرائد). وھي تعمل جاھدة للھروب كیال تُؤكل، ولو نجحت
جمیعُھا في مسعاھا لتضورت طرائدھا من الجوع حتى الموت. واألمر نفسھ یتحقق بین الطفیلیات



ومعیالتھا، كما یحدث بین أعضاء النوع الواحد، فجمیعھا تسعى ـ على نحو حقیقي أو محتمل ـ
ل تطویر التحسینات للتنافس مع بعضھم بعًضا. ولو كانت الحیاة میّسرة، لكان االنتقاء الطبیعي یفّضِ
في األعداء، سواء كانت فرائس، طرائد، طفیلیات، معیالت أو متنافسین: تحسنات ستجعل الحیاة
شاقة من جدید. الزالزل واألعاصیر القُمعیة من األحداث غیر السارة وربما حتى تندرج ضمن
مسمى األعداء لكنھا لیست موجودة «في الخارج للنیل منك» بنفس نوع «قانون سود» في

الطریقة التي تتبعھا الطرائد والطفیلیات.
ولھذا نتائج على نمط التوجھ العقلي الذي یمكن أن یتوقعھ أي حیوان بري، مثل الظباء. فلو كنَت
من الظباء ورأیت الحشائش الطویلة تتماوج بقوة، فقد یكون ذلك فقط بسبب الریح. وتلك حال ال
تستدعي إثارة القلق، ألن الریح لیست في الخارج كي تنال منك: وھذا ال یمثل اختالفا كامال للظباء
ولصالحھا. لكن ھذا التماوج في الحشائش الطویلة قد یكون فھدا متوثبا، وأي فھد بالتأكید غالبا في
الخارج كي ینال منك: فمذاقك شھي للفھد وكان االنتقاء الطبیعي یستحسن الفھود األسالف التي
تجید قنص الظباء. وبالتالي ینبغي على الظباء واألرانب وأسماك المنوة، ومعظم الحیوانات
األخرى أن تتوخى الحذر على نحو دائم. فالعالم مكتظ بالطرائد الخطیرة، واألكثر أمانا اعتبار كل
شيء بسیط من نوع قانون سود أمرا حقیقیا. دعونا نضع ذلك بلغة شارلز داروین، لغة االنتقاء
الطبیعي: أفراد الحیوانات تلك ـ التي تتصرف كما لو كان قانون سود صحیحا ـ تزداد احتماالت

بقائھا على قید الحیاة وتناسلھا أكثر من أفراد الحیوانات التي تتبع قانون التفاؤل المفرط.
أنفق أسالفنا جزءا كبیرا من أوقاتھم في األخطار الُمھلكة من السباع والتماسیح، األفاعي والفھود.
وبالتالي ربما ولّد ھذا إحساسا لدى كل فرد بتبني وجھة نظر متشككة عن العالم ـ حتى قد یسمیھا
البعض وجھة نظر بارانویة ـ ترى تھدیدا محتمال في أي حشائش تتمایل مع الریح، أي لمحة
لبرعم، وافتراض أن شیئا ما في الخارج كي ینال منھ، وأن عمیال مؤكدا یخطط إلزھاق روحھ.
و«التخطیط» ھو الوسیلة الخاطئة في النظر لھذه العملیة لو كنَت تفكر فیھا باعتبارھا مخططا
تفصیلیا، لكن من الیسیر وضع الفكرة بلغة االنتقاء الطبیعي: «ثمة أعداء في الخارج ھناك، تشكلوا
من خالل االنتقاء الطبیعي لیسلكوا كما لو أنھم كانوا یخططون لقتلك. العالم في الخارج كي ینال
مني. وربما یكون قانون سود صحیحا أو غیر صحیح، لكن ممارستھ باعتباره صحیحا أكثر أمانا

من ممارستھ كما لو كان قانون التفاؤل المفرط صحیحا».
لعل ھذا أحد أسباب أن كثیرا من الناس، في ھذه األیام، لدیھم الیقین بأن العالم موجود في الخارج

.Paranoid كي ینال منھم. وعندما یمضي ھذا لمدى بعید جد�ا ، نقول: إنھم بارانویا



المرض والتطور ـ ھل یعمالن باطراد؟

كما سبق وقلت، إن الحیوانات المفترسة لیست األشیاء الوحیدة في الخارج كي تنال منا. فالطفیلیات
كتھدید لنا أكثر منھا مكرا، لكنھا تعادلھا في الخطورة. وتشتمل الطفیلیات على الدیدان الشریطیة
والُمثِقبات، البكتیریا والفیروسات، التي تعتاش على التغذیة من أجسادنا. والحیوانات المفترسة
أیضا تتغذى على أجساد الحیوانات، لكن عادة ما یكون التمییز بین الحیوان المفترس والطفیل
متسما بالوضوح. فالطفیلیات تتغذى على ضحایا ال تزال على قید الحیاة (رغم أنھا في النھایة قد
تتسبب في قتلھم) وھي عادة ما تكون أصغر من ضحایاھا. أما الحیوانات المفترسة فإما أن تكون
أكبر حجما من ضحایاھا ( مثل القط مقارنة بالفأر) أو، لو كان أصغر حجما (مثل األسد األصغر
من الحمار الوحشي)، إال أنھ ال یكون أصغر منھ كثیرا. والحیوانات المفترسة تقتل ضحایاھا
مباشرة ثم تلتھمھا. والطفیلیات تأكل ضحایاھا بمعدل أكثر بطئا، وقد یبقى الضحیة حیّا لفترة طویلة

والطفیل یتوغل داخلھ لمدى بعید.
عادة ما تشّن الطفیلیات ھجومھا بأعداد كبیرة، مثلما یحدث حین تعاني أجسامنا من عدوى شدیدة
بفیروس اإلنفلونزا أو البرد. والفیروسات بالغة الصغر بحیث یتعذر رؤیتھا بالعین المجردة تُسمى
«الجراثیم»، لكن ھذه كلمة ال تتسم بالدقة. وھي تشمل الفیروسات، التي ھي صغیرة الحجم جد�ا
جد�ا في الواقع ـ البكتیریا ـ وھي أكبر حجما من الفیروسات، لكنھا ما تزال بالغة الصغر (وثمة
فیروسات تسلك باعتبارھا طفیلیات على البكتیریا)؛ والكائنات األخرى وحیدة الخلیة مثل طفیل
المالریا، التي ھي أكبر حجما بكثیر من البكتیریا لكنھا ال تزال تبلغ حدا من الصغر ال یتسنى معھ
رؤیتھا دون المیكروسكوب. ولیس لدى اللغة الشائعة اسم عام لھذه الطفیلیات وحیدة الخلیة األكبر
حجما. ویمكن لبعضھا تسمیتھ البروتوزوا Protozoa، لكنھ اآلن تعبیر تجاوزه الزمن. وتضم
الطفیلیات المھمة األخرى معھا الفطریات، على سبیل المثال القوباء الحلقیة والقدم الریاضي (أشیاء
كبیرة الحجم مثل نبات المشروم والجاریقون toadstool تعطي انطباعا خاطئا بما تكون علیھ

معظم الفطریات).
من األمثلة على األمراض البكتیریة مرض السل، بعض أنواع التھابات الرئة، السعال الدیكي،
الكولیرا، الدفتیریا، الجذام، الحّمى القرمزیة، الدمامل والتیفوس. وتشمل األمراض الفیروسیة
الحصبة، الجدیري المائي، التھاب الغدة النكفیة، الجدري، القوباء المنطقیة، داء الكلب، شلل
األطفال، الحصبة المائیة، سالسل متنوعة من اإلنفلونزا وعنقود من األمراض نطلق علیھا اسم
«أمراض البرد الشائع». كما أن المالریا، والدوسنتریا األمیبیة ومرض النوم من بین األمراض
الناجمة عن البروتوزوا Protozoa. والطفیلیات المھمة األخرى التي ال تزال كبیرة الحجم ـ بما
یتسنى رؤیتھا بالعین المجردة ـ تشمل األنواع المختلفة من الدیدان، ومنھا الدیدان المسطحة
والدیدان المستدیرة والمثقبة (المخلبیة). وعندما كنت طفال یعیش في مزرعة، دائما ما كنت أعثر
على حیوان میت مثل ابن عرس أو حیوان الُخْلد أو... إلخ. وكنت أدرس علم األحیاء في المدرسة،
وكنت مھتما بشدة بتقطیع وفحص ھذه الجثامین حالما أجدھا. والشيء األساسي الذي انطبع داخلي،
الكم الھائل لھذه الدیدان الملتویة الحیة (دیدان مستدیرة، وتسمى تقنیا الدیدان المدورة). ولم یكن



األمر نفسھ حقیقیا بالمرة بالنسبة للفئران واألرانب المحلیة التي كانت تقَدَّم لنا لتشریحھا في
المدرسة.

للجسم منظومة بارعة للغایة ومؤثرة عادة ما تخص الدفاع الطبیعي في مواجھة الطفیلیات والتي
تسمى جھاز المناعة. والجھاز المناعي بالغ التعقید حتى إنھ ربما یحتاج كتابًا كامًال لشرحھ.
باختصار، ما أن یشعر بطفیل خطیر حتى یتم نوع من تعبئة الجسم إلنتاج خالیا معینة، تكون
محملة بواسطة الدم لخوض معركة كأنھا أحد الجیوش، مجھزة بخطط تفصیلیة لمھاجمة الطفیلیات
المعینة. وعادة ما یحقق جھاز المناعة الفوز، ویشفى الفرد. بعد ذلك، «یتذكر» جھاز المناعة
المعدات الجزیئیة التي تطورت من خالل ھذه المعركة الخاصة، وأي عدوى تالیة عن طریق ھذا
النمط نفسھ من الطفیل تلقى الھزیمة في الحال إلى الحد الذي ال یثیر انتباھنا إلیھ. وذلك ھو السبب
في أنك لو تعرضت لمرض مثل الحصبة أو التھاب الغدة النكفیة أو جدیري الماء، ألصبح من
المحتمل بنسبة كبیرة أال تصاب بھ مرة أخرى. واعتاد الناس على االعتقاد بأنھا فكرة جیدة لو
أصیب األطفال بالتھاب الغدة النكفیة، مثال، ألن «ذاكرة» جھاز المناعة سوف تقیھم من اإلصابة
بھ وھم بالغون ـ والتھاب الغدة النكفیة یكون حتى أكثر خطورة للبالغین (خاصة للرجال، ألنھ
یھاجم الخصیتین) مقارنة باألطفال. والتطعیمات تقنیة بارعة في عمل شيء مشابھ لھذا الغرض. إذ
بدال من إصابتك بالمرض ذاتھ، یعطیك الطبیب جرعة مخففة منھ، أو ربما حقنة من جراثیم میتة،
لحفز الجھاز المناعي دون أن تصاب فعلی�ا بالمرض. والجرعة المخففة أقل إزعاجا بكثیر من
الشيء الحقیقي: في الواقع، أنت غالبا ال تالحظ أي تأثیر على اإلطالق. لكن جھاز المناعة
«یتذكر» الجراثیم المیتة، أو العدوى بالجرعة المخففة من المرض، وبناء علیھ یتسلح للحرب مع

الشيء الحقیقي إذا ما حدث وجاء في أي وقت.
ولدى الجھاز المناعي مھمة عسیرة ھي «اتخاذ قرار» حول من ھو «أجنبي» وبالتالي ینبغي
خوض حرب ضده (طفیل «مثیر للشك»)، وما الذي ینبغي تقبُّلھ كجزء من الجسم ذاتھ. وھذا
بشكل خاص قد ینطوي على خداع، على سبیل المثال، مع امرأة حامل. فالطفل الذي بداخلھا
«جسم أجنبي» (الجنین ال یكون متماثال مع أمھ من الناحیة الجینیة ألن نصف جیناتھ یأتي من
األب). لكن من األھمیة بمكان لجھاز المناعة أّال یشن حربا على الجنین. وكانت ھذه من المشاكل
العویصة التي كان یتعین حلھا مع تطور الحمل لدى أسالف الثدییات. وقد تّم حلھا ـ لیعیش عدد
كبیر من األجنة في األرحام الفترة الكافیة حتى یولدوا. غیر أنھ یوجد ھناك أیضا حاالت إجھاض
ال بأس بھا، والتي ربما تقترح أن التطور عانى من فترة عسیرة في حلھا وأن الحل لیس كامًال
تماما. وحتى في ھذه األیام، یبقى الكثیر من األطفال على قید الحیاة فقط لسھولة استدعاء األطباء
لمباشرتھم ـ على سبیل المثال، لتغییر دمائھم بالكامل بمجرد والدتھم، في بعض الحاالت الحادة

للنشاط الفائق لجھاز المناعة.
ثمة حالة أخرى قد یتناولھا جھاز المناعة بطریقة خاطئة وھي أن یخوض حربا شدیدة في مواجھة
دة، «مھاجم» مفترض. وتلك ھي حاالت الحساسیة: یشن جھاز المناعة حربا ال لزوم لھا، مبّدِ
وحتى مدمرة في مواجھة أشیاء ال ضرر منھا. على سبیل المثال، عادة ال یكون ثمة ضرر من
حبوب اللقاح في الھواء، لكن جھاز المناعة لدى بعض الناس یكون مباِلغًا في رد الفعل تجاھھ ـ
وذلك عندما تصاب برد الفعل المثیر للحساسیة المسمى «حمى القش»: تصاب بالعطس وتدمع
عیناك، وھي أمور بالغة السوء. وبعض الناس لدیھم حساسیة للقطط أو للكالب: تكون أجھزة



المناعة لدیھم مباِلغة في رّد الفعل تجاه الجزیئات غیر الضارة في شعور ھذه الحیوانات أو علیھا.
وأحیانا ما تكون حاالت الحساسیة شدیدة الخطورة. وھناك عدد قلیل من الناس حساسون جد�ا للفول

السوداني ولو تناول أحدھم حبة واحدة منھ فقط لربما أدت لّوفاتھ.
في بعض األحیان یمضي ردُّ فعل جھاز المناعة المبالغ فیھ إلى مدى بعید للغایة لیصبح الشخص
حساًسا من نفسھ!. ویتسبب ھذا فیما یسمى أمراض المناعة الذاتیة (كلمة auto كلمة یونانیة تعني
self ذات»). ومن أمثلة أمراض المناعة الذاتیة: الصلع (یتساقط الشعر في شكل خصالت ألن
دفیة (رد فعل مبالغ فیھ لجھاز المناعة یتسبب في الجسم یھاجم بصیالت الشعر) ومرض الصَّ

حدوث بقع على الجلد مغطاة جزئی�ا أو كلی�ا بقشور قرنفلیة اللون).
لیس مثیرا للدھشة أن یأتي جھاز المناعة في بعض األحیان برّدِ فعٍل مبالغ بھ، ألن ثمة خطا دقیقا
ینبغي اجتیازه مابین الفشل في الھجوم عندما یتوجب علیك ذلك وشن الھجوم حین ال یكون الزما.
وھي المشكلة ذاتھا التي واجھتنا في محاولة الظبي في اتخاذ قرار أن یلوذ بالفرار من عدمھ حین
رأى تماوج الحشائش الطویلة.. ھل ذلك فھد؟ أم مجرد ھبة ریح ال ضرر منھا تھز الحشائش؟ ھل
ھذه بكتیریا تنطوي على خطر، أم حبة لقاح غیر ضارة؟ ولیس بمقدوري مساعدة الناس ممن
یتملكھم العجب سواء من كان لدیھم جھاز مناعة زائد النشاط، ممن یدفعون جزاء أمراض
الحساسیة أو حتى المصابین بأمراض المناعة الذاتیّة، لربما یقل احتمال معاناتھم من أنواع معینة

من الفیروسات والطفیلیات األخرى.
وھذه المشكالت «المتأرجحة» جمیعھا شائعة للغایة. ومن الممكن أن تكون «مجازفة كریھة» لحد
كبیر ـ شدیدة التقلب، التعامل مع أدنى تماوج للحشائش باعتباره خطًرا محدقًا، أو إطالق العنان لرد
فعل مناعي كبیر في مواجھة حبة فول غیر ضارة أو ألنسجة الجسم ذاتھ. ومن المحتمل أن یُمنى
ھذا البالغ الحماسة بالفشل في مواجھة خطر یكون حقیقیًا تماًما، أو یُخفق في حشد استجابة مناعیة
حال وجود طفیل خطر حقیقي. ومن العسیر تحدید خط السیر، وھناك نتائج غیر مأمونة لو حدث

انحراف عن المسار في أي اتجاه.
بالرغم من أّن أمراض السرطان حالة خاصة من بین األشیاء السیئة الحادثة: حالة غریبة، لكنھا
شدیدة األھمیة. وأي سرطان عبارة عن مجموعة من خالیانا تھربت من أداء ما یُفترض علیھا
عملھ داخل الجسم وأصبحت طفیلیة. وعادة ما تتجمع الخالیا السرطانیة معا في صورة «ورم»،
والذي ینمو بعیدا عن السیطرة، ویتغذى على أجزاء معینة من الجسم. وتمتد أسوأ السرطانات
بالتالي إلى أجزاء أخرى من الجسم (وذلك یُسمى االنتشار السرطاني metastasis) وفي النھایة

غالبا ما تؤدي للوفاة. واألورام التي تسبب ذلك تسمى أوراما خبیثة.
والسبب في الخطورة البالغة ألمراض السرطان أن خالیاھا تُقاد مباشرة من خالیا الجسم ذاتھا. إنھا
الخالیا الخاصة بنا، المعدلة بنسبة ضئیلة. وھذا یعني أن جھاز المناعة یعاني من فترة عصیبة في
التعرف علیھا باعتبارھا خالیا أجنبیةً. كذلك یعني ھذا أنھ من الصعوبة بمكان اكتشاف عالج
یتسنى لھ قتل السرطان، ألن أي عالج یمكنك التفكیر فیھ ـ مثال أحد السموم ـ من المحتمل أیضا أن
یقتل خالیانا السلیمة. واألكثر سھولة بكثیر قتل البكتیریا، ألن خالیا البكتیریا مختلفة عن خالیانا.
والسموم التي تقتل الخالیا البكتیریة ولیس خالیانا تسمى المضادات الحیویة. والعالج الكیماوي



یؤدي لتسمم الخالیا السرطانیة، لكنھ یؤدي أیضا لتسمم خالیانا السلیمة لكونھما متشابھین للغایة.
وإذا ما زادت الجرعة السمیة، فلربما أفضت لقتل السرطان، لكن لیس قبل قتل المریض المسكین.

وعودة إلى ذات المشكلة عن إیجاد توازن بین الھجوم على عدو أصیل (الخالیا السرطانیة) وعدم
الھجوم على أصدقاء (خالیانا الطبیعیة): بالعودة إلى مسألة الفھد في الحشائش الطویلة من جدید.

دعوني أنھي ھذا الفصل برؤیة للتفكیر. ھل من المحتمل أن تكون أمراض المناعة الذاتیة نوًعا من
النواتج الثانویة لحرب متطّورة، على مدى العدید من أجیال أسالفنا، في مواجھة السرطان؟ لقد
حقق جھاز المناعة النصَر في كثیر من المعارك ضد خالیا قبل سرطانیة، األمر الذي حّد من
قدراتھا قبل أن تتحول تماما إلى خالیا خبیثة. ویتمثل اقتراحي فیما یلي: في موقفھ الیقظ الثابت ضد
الخالیا قبل السرطانیة، أحیانا ما یمضي جھاز المناعة لمدى بعید جد�ا ویھاجم أنسجة غیر ضارة،
یھاجم خالیا الجسم ذاتھاـ ونحن نطلق على ھذا اسم مرض المناعة الذاتیّة. ھل یمكن تفسیر
أمراض المناعة الذاتیة بأنھا دلیل على قرب انتھاء العمل في تطویر سالح ضد السرطان؟ ما

رأیك؟



الفصل الثاني عشر



ما المعجزة؟
في الفصل األول من ھذا الكتاب تحدثُت عن السحر، ووضْعُت حدَّا فاصًال بین السحر فوق
الطبیعي (الغیبي) [التمتمة بتعویذة لتحویل أمیر إلى ضفدع، أو دْعك فانوس كي ینطلق منھ أحد
الجان] وبین خدع القوى الخارقة (أعمال وھمیة، كمندیل حریري یتحول إلى أرنب، أو شق امرأة
إلى نصفین... إلخ). وال أحد في ھذه األیام یعتقد في السحر الخیالي. وكل فرد یعرف أن ثمرة قرع
العسل تتحول إلى عربة وضاءة تجرھا الخیول فقط في روایة سندریلال. ونحن جمیعا نعلم أن
األرانب تخرج من القبعات الخالیة فقط بعملیة خداع. غیر أنھ ال تزال ھناك بعض الحكایات الغیبیة
التي تؤخذ بجدیة، وھذه الـ «أحداث» التي توضع في االعتبار غالبا ما تسمى معجزات. وھذا
الفصل مخصص للمعجزات ـ القصص المتعلقة باألحداث الخارقة التي یؤمن بھا كثیر من الناس،
في مقابل التعویذات الخیالیة، التي ال یعتقد فیھا أحد، وخدع القوى فوق الطبیعیة التي تشبھ السحر

لكننا نعلم أنھا نوع من الدجل.
عة حدیثة أو قصص عن وبعض ھذه الحكایات عن قصص تتعلق باألرواح، أساطیر ُمَرّوِ
مصادفات غامضة ـ قصص من نوع، «َحلْمُت بشخص لم یرد على خاطري أبد�ا منذ سنوات، وفي
صباح الیوم التالي مباشرة سمعت أنھ تُوفي في المساء». وعدد كبیر آخر منھا یأتي من مئات
األدیان في أنحاء العالم وھذه على نحو خاص غالبًا ما تسمى معجزات. وكمجرد مثال على ذلك،
تلك الحكایة التي تروى منذ نحو 2,000 عام، عن یسوع الذي كان في عرس، وكانت الخمر
لدیھم قد نفدت، لذلك توجھ بطلب بعض الماء واستعان بقوى إعجازیة لتحویلھ إلى خمر (خمر
معتقة جیدة)، حسب القصة التي تُروى لنا. والناس الذین یمكن أن یسخروا من فكرة تحویل ثمرة
قرع العسل إلى عربة تجرھا الخیول، والذین یعلمون یقینا أن المندیل الحریري ال یمكن في الواقع
ل الماء إلى خمر أو، أن أتباع أن یتحّول إلى أرنب، ھم أنفسھم تغمرھم السعادة إلیمانھم بأن نبیا حوَّ

دیانة أخرى سیصعدون إلى السماء على حصان مجنح.



الشائعة.. المصادفة وقصص كرات الثلج

في الغالب عندما نستمع إلى قصة إعجازیة ال یكون الذي یحكیھا قد رآھا بعینیھ، بل سمعھا من
شخص ما سمع عنھا من شخص آخر، سمعھا ھو اآلخر من شخص ثالث سمع عنھا من زوجة
صدیقھ أو من ابن عمھ... وأي قصة تواترت عن عدد كبیر من الناس، تتعرض لتشویھات.
والمصدر األساسي للقصة غالبا ما یكون ھو ذاتھ مجرد شائعة بدأت قبل زمن موغل في القدم،
وتصبح القصة مشّوھةً للغایة عند إعادة روایتھا حتى أنھ یستحیل في الغالب تخمین من أین بدأ

الحادث الفعلي ـ إن كان لھ وجود.
بعد وفاة أي شخص نال حظا من الشھرة ـ سواء كان بطًال أم شریًرا ـ تبدأ في االنطالق في أرجاء
Elvis البالد روایة شخص آخر عنھ عاصره في حیاتھ. وقد تحقق شيء مثل ھذا لـ إلفیس بریسلي
Presley، مارلین مونرو، وحتى لـ أدولف ھتلر. ومن العسیر معرفة سبب متعة الناس بتناول
مثل ھذه الشائعات ما إن یستمعوا إلیھا، لكنھم في واقع األمر یفعلون ذلك، وذلك جزء كبیر من

سبب انتشار الشائعات.
وفیما یلي مثال حدیث عن كیفیة بدایة شائعة من ھذا النوع. عقب وقت قصیر من وفاة مایكل
جاكسون Michael Jackson في عام 2009، سمحوا لطاقم إحدى محطات التلیفزیون
األمریكیة بإجراء جولة تفقدیة في قصره الشھیر المسمى «نیفرالند». في أحد مشاھد الفیلم الذي تّم
تصویره، ظّن الناس أنھم رأوا شبحھ في نھایة ممر طویل. ولم یكن التسجیل قاطعًا بوضوح، ومع
ذلك، كان ھذا كافیًا لبدء شائعات حادة تحوم حول شبح مایكل جاكسون بشكل عام! سرعان ما
انطلقت مشاھد مقلَدة. على سبیل المثال، كانت ھناك صورة التقطھا رجل للسطح المصقول
لسیارتھ. بالنسبة لك ولي، خاصة عندما نقارن «الوجھ» مع السُّحب األخرى على الجانبین، یكون
ما نراه ھو بوضوح انعكاس لسحابة. لكن بالنسبة للخیال المتوقد للمعجبین األوفیاء یمكن فقط أن
تكون ھذه الصورة تجسیًدا لشبح مایكل جاكسون، والصورة على الیوتیوب حظیت بـ 15 ملیون

مشاھدة!
في واقع األمر، ثمة ما یستحق اإلثارة یجري ھنا، وتجدر اإلشارة إلیھ. البشر كائنات اجتماعیة،
ومخ اإلنسان سابق البرمجة لیرى وجوه أناس آخرین حتى لو لم یعد لھا وجود. وھذا سبب أن
الناس في األغلب األعم ترى وجوھا في النموذج العشوائي الذي تصنعھ السحب، أو على شرائح

الخبز، أو على الرقع الرطبة على الجدران.
عة في الواقع، وحتى قد تنال على أن قصص األشباح تستحق الروایة لطرافتھا، خاصة ألنھا مرّوِ
حظا وفیًرا إذا ما اّدعیَت أنھا حقیقیة. وعندما كنت في الثامنة من عمري أقامت أسرتي لفترة
قصیرة في منزل یطلق علیھ اسم كوكوز Cuckoos، یبلغ عمره نحو 400 سنة، بدعامات
سوداء من الطراز المعماري التیودوري Tudor beams. ولم یكن مثیرا للدھشة، أن أسطورة
اختصت بالمنزل حول كاھن تُوفي منذ زمن بعید مخفي في ممر سري. وكانت ترّوج قصة بأنك
تستطیع سماع وقع أقدامھ على درجات السُّلم، لكن مع التواء تسمع من خاللھ الخطوة الواحدة عدة
مرات ـ التي تُفَسر شبحیا بحقیقة أنھ یقال إن السلُّم كان یحتوي على درجة زائدة في القرن السادس



عشر! وأتذكر السعادة التي كانت تغمرني وأنا أنقل القصة ألصدقاء المدرسة التي كنت بھا. ولم
یخطر ببالي قط أن أتساءل عن مدى صحة الدالئل. فقد كان كافیا أن المنزل قدیم وأن أصدقائي

كانوا في حالة انبھار.
والناس تثیر بھجتھم روایة قصص األشباح. واألمر نفسھ ینطبق على قصص المعجزات. وإذا
ي تلك المعجزة، خاصة لو كانت حدث وتّم تدوین شائعة عن إحدى المعجزات في كتاب، یتعذر تحّدِ
واردة في كتاب قدیم. ولو كانت الشائعة من النوع القدیم لحد ما، یبدأ تسمیتھا بدال من ذلك بـالـ
«تراث»، وحینئذ یعتقد فیھا الناس على نحو متزاید. وھذا أمر غریب نوعا ما، ألنك قد تفكر في
أنھم ربما یتیقنون أن الشائعات القدیمة حصلت على ما یكفي من الوقت لیعتریھا من التشوه ما
یفوق الشائعات الحدیثة التي ھي قریبة الحدوث من الوقائع المؤكدة ذاتھا. ولقد عاش إلفیس بریسلي
ومایكل جاكسون من زمن قریب جد�ا یتعذر معھ تنامي مأثورات تراثیة عنھما، لذلك ال یصدق عدد
كبیر جد�ا من الناس في قصص من نوع «لقد ُشوھد إلفیس في كوكب المریخ». لكن ھل یمكن

حدوث ذلك بعد 2,000 سنة؟
ماذا عن تلك القصص العجیبة التي یقولھا الناس عما دار في أحالمھم عن أشخاص لم یشاھدوھم
أو یفكروا فیھم منذ سنوات، ثم عقب استیقاظھم، وجدوا رسالة من ذلك الشخص أنھ منتظر على
ممسحة األقدام؟ أو، بعد نھوضھ من النوم لیسمع أو یقرأ أن ھذا الشخص قد توفي في اللیل؟ ولربما

قد مررت أنت نفسك بتجربة مماثلة. كیف لنا أن نفسر مصادفات من ھذا النوع؟
حسٌن، التفسیر األكثر احتماال أنھا في الواقع مجرد: مصادفات، ولیس أكثر من ھذا. والنقطة
األساسیة أننا فقط ننزعج من روایة القصص عندما تقع مصادفات غریبةـ ولیس عندما ال تكون
كذلك. وال أحد أبدا یقول، «لیلة األمس حلمُت بعّمي ذلك، الذي لم أفكر فیھ منذ سنوات، ومن ثم

استیقظُت واكتشفت أنھ تُوفي في اللیل».
كلما كانت المصادفة شبحیة، زاد احتمال انتشار أخبارھا. في بعض األحیان، یثور بشدة االنفعال
لدى شخص إلى حد كبیر حتى إنھ یكتب رسالة عاجلة إلى إحدى الصحف. ربما كان یحلم، للمرة
األولى على اإلطالق، بممثلة كانت شھیرة ذات یوم في الماضي البعید ثم طواھا النسیان منذ زمن
لیس بقلیل، حینئذ ینھض لیكتشف أنھا توفیت في اللیل. «زیارة للوداع» في حلم ـ یالھ من حلم
شبحي! لكن علینا أن نفكر للحظة في حقیقة ما حدث. من أجل إبالغ خبر حدث مصادفة لصحیفة،
ال بد أن یكون قد وقع لشخص واحد فقط من بین مالیین القراء الذین ربما یكتبون للجریدة. ولو
أخذنا بریطانیا بمفردھا فقط، یموت فیھا نحو 2,000 شخص یومی�ا، وبالتأكید تقع أحالم عددھا
مائة ملیون كل لیلة. وما إن تفكر في ذلك على ھذا النحو، فلسوف نتوقع یقینا أنھ من حین آلخر
سینھض بعض األشخاص ویكتشفون أن أحالمھم كانت عمن مات في اللیل. وھم الوحیدون الذین

قد یرسلون قصصھم للصحف.
ومن األشیاء األخرى متكررة الحدوث أن القصص تكبر وتكبر من خالل روایتھا ثم إعادة
قونھا من أجل جعلھا في صورة روایتھا. فالناس یستمتعون بالقصة الجیدة إلى حد بالغ حتى أنھم ینّمِ
أفضل من سماعھم لھا في المرة األولى. ومن دواعي الطرافة إثارة قشعریرة الناس حتى إننا نبالغ
في القَّص ـ فقط بقدر ضئیل، لنجعلھا أكثر بھجة نوعا ما، وھكذا. على سبیل المثال، استیقظت للتّو
لتجد أن امرأة ذات صیت قد توفیت في اللیل، ولعلك أجرْیت عدة استفسارات عرفَت منھا موعد



وفاتھا بالضبط. ولربما تكون اإلجابة «أوه، البد أنھا ماتت في الثالثة صباحا تقریبا». حینئذ تیقنَت
أنك كنت تحلم بھا في مكان ما نحو الثالثة صباحا. وقبل أن تعرف أین أنت، فقد شحب كل من «ال
بد» و«تقریباً» من القصة تماما شأن األحداث التقریبیة حتى أصبحت «لقد توفیت في الثالثة

صباحا تماما، وتلك ھي بالتحدید اللحظة التي كان فیھا حفید زوجة صدیق عمي یحلم بھا».
وأحیانا ما نستطیع فعلی�ا إخضاع التعاقب الغریب لألحداث للتفسیر. وھناك عالم أمریكي كبیر ھو
ریتشارد فینمان Richard Feynman فقد زوجتھ بطریقة مأساویة بسبب إصابتھا بمرض
السل، وكانت الساعة في حجرتھا قد توقفت عن العمل لحظة وفاتھا بالضبط. قشعریرة! لكن
الدكتور فینمان لم یكن عالًما كبیًرا من فراغ. فقد توصل للتفسیر الحقیقي. لقد كان ھناك عیب في
الساعة. فإذا ما رفعتھا ألعلى وأدرتھا، لتوقفت عن العمل. وعندما توفیت مسز فینمان، كانت
الممرضة بحاجة إلى تدوین الزمن في شھادة الوفاة الرسمیة. وكانت الحجرة التي ترقد فیھا أقرب
للظالم، لذلك التقطت الساعة وأدارتھا في اتجاه النافذة لكي تتمكن من رؤیتھا. وتلك كانت ھي
اللحظة التي توقفت فیھا الساعة عن العمل. لم تكن معجزة على اإلطالق، فقط كانت آلة فیھا

عطب.
حتى في عدم وجود تفسیر كھذا، حتى لو كان زنبرك الساعة قد أصابھ عطب أّدى لتوقفھ حال وفاة
مسز فینمان، فال ینبغي علینا المبالغة في تأثرنا. ولیس ثمة شك أنھ في أي دقیقة من كل یوم أو
لیلة، یتوقف عدد كبیر من الساعات عن العمل في أمریكا. كما أن عدًدا معتبًرا من الناس یموت كل
یوم. وسأكرر ما سبق وقلتھ، نحن ال ننزعج من نشر «أنباء» مثل «ساعتي توقفت عن العمل في

تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء، ولم یمت أحد.. (ھل ستصدق ھذا؟)».
أحد الدجالین، والذي تحدثُت عنھ في الفصل الخاص بالسحر كان معتاًدا على االدعاء بأنھ قادر
على تشغیل الساعات من خالل «قوة التفكیر». كان یطلب من جمھوره الكبیر أمام التلیفزیون
النھوض والبحث عن ساعة قدیمة معطوبة في المنزل ولفھا حول معاصمھم وھو یحاول تشغیلھا
عن بعد بقوة التفكیر. غالبا في الحال یرنُّ جرس التلیفون في اإلستودیو، وصوت الھث في

الطرف اآلخر یتحدث بلھجة تتخللھا الرھبة، قائال إن ساعتھ بدأت تعمل.
جزء من التفسیر قد یكون مشابًھا لما حدث في حالة ساعة مسز فینمان. ومن المحتمل أن یقل ذلك
بالنسبة للساعات الرقمیة (الدیجیتال) الحدیثة، لكن في األیام التي كان فیھا الزنبرك یدخل في
تركیب الساعة، ببساطة عند التقاط ساعة متوقفة ورفعھا عالیا یمكن أحیانا أن یؤدي لتشغیلھا ألن
الحركة المفاجئة قد تعمل على تنشیط عجلة توازن النابض اللولبي (الزنبركي). ویمكن لھذا أن
یحدث بسھولة أكبر إذا تّم تدفئة الساعة، وقد تكون حرارة ید الشخص كافیة لذلك ـ لیس دائما، لكن
لن یكون ذلك حالة عامة بالضرورة في وجود نحو 10,000 مشاھد في أنحاء البالد، یلتقطون
ساعاتھم المتوقفة، ربما یھزھا بعضھم، ثم یقبضون علیھا بین األكف الدافئة. وال بد أن واحدة من
بین 10.000 ساعة سوف تعمل ویتمكن مالكھا من االتصال تلیفونیا لیزف األنباء وسط اإلثارة
البالغة لتعطي انطباًعا طیبًا لدى جمیع المشاھدین. ولم یحدث قط أن سمعنا شیئا بخصوص

الساعات الـ 9,999 التي لم تعمل.



وسیلة جیدة للتفكیر في المعجزات

كان ھناك مفكر أسكتلندي شھیر في القرن الثامن عشر یسمى دیفید ھیوم David Hume. وھو
من عالج بمھارة نقطة مھمة بخصوص المعجزات. بدأ ھیوم بتعریف المعجزة على أنھا «انتھاك»
أو «خرق» لقانون الطبیعة. فالسیر على الماء، أو تحویل الماء إلى خمر، أو إیقاف ساعة أو
تشغیلھا بقوة التفكیر وحدھا، أو تحویل أمیر إلى ضفدع، جمیعُھا أمثلة جیدة على خرق قوانین
الطبیعة. والمعجزات على ھذه الشاكلة تمثل بالتأكید إرباكا شدیدا للعلوم، لألسباب الواردة في
الفصل المتعلق بالسحر. وھي تتسبب في اإلرباك إذا كانت تحدث فعال على ھذا النحو. لذلك كیف
یتعین علینا أن نواجھ قصص المعجزات؟ كان ذلك ھو السؤال الذي طرحھ ھیوم؛ وكانت إجابتھ

ھي النقطة الماھرة التي ذكرتُھا.
إذا كنت ترید معرفة كلمات ھیوم بحذافیرھا، فھي كالتالي، لكن علیك أن تتذكر أنھ كتبھا قبل أكثر

من قرنین من الزمان، وأن أسالیب اللغة اإلنجلیزیة قد تغیرت مقارنة بما كان وقتھا.
No testimony is sufficient to etablish a miracle, unless the testimony
be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous than

.the fact which it endeavours to establish
وترجمتھا: ال شھادة كافیة لوضع أساس لمعجزة ما، إال لو كانت تلك الشھادة من نوع یكون زیفھا

أكثر إعجازا من الحقیقة التي تسعى إلرسائھا.
دعونا نقدم مسألة ھیوم بكلمات أخرى. إذا روى لك جون قصة إعجازیة، ینبغي علیك أن تؤمن بھا
فقط لو كانت أكبر من معجزة ولیست كذبة (أو خطأ، أو خداعا). على سبیل المثال، ربما تقول:
«أنا أثق في جون طوال حیاتي، إنھ لم ینطق بالكذب یوما، لعلّھا تكون معجزة إذا كان جون ال
یكذب قط». وذلك أمر جید في مجملھ وعظیم، لكن ھیوم قد یقول شیئا من نوع: «رغم أنھ من
غیر المحتمل أن یتحدث جون بأكاذیب، فھل في الواقع ما ھو غیر محتمل أكثر من تلك المعجزة
التي یزعم جون أنھ رآھا؟». ولنفرض أن جون اّدعى أنھ شاھد بقرة تقفز على القمر. وبصرف
النظر عن مدى الثقة التي یتمتع بھا جون أو أمانتھ في األحوال العادیة، فإن فكرة أنھ ینطق
بأكاذیب (أو لدیھ ھالوس أصیلة) قد تكون أدنى قیمة من معجزة مقارنتھ ببقرة تقفز بالفعل فوق

ل التفسیر القائل بأن جون كان یكذب (أو یخطئ). القمر. لذلك ینبغي علیك أن تفّضِ
كان ذلك مثاال صارًخا وتخیلی�ا. ودعونا نتناول شیئا یحدث على أرض الواقع، لنرى كیف أن فكرة
ھیوم تصلح في الممارسة. في عام 1917، التقطت شابتان إنجلیزیتان ـ ابنتا عمومة ـ ھما
فرنسیس جریفیث Frances Griffiths، وإیلسي رایت Elsie Wright، عدة صور قالتا إنھا
تخص الجان. وبالنسبة للعیون الحدیثة فھذه الصور تزییف واضح، لكن في ذلك الحین، عندما كان
Sir Arthur التصویر شیئا جدیدا لحد ما، حتى إن الكاتب الكبیر السیر آرثر كونان دویل
Conan Doyle قد ُخِدع فیھا، وھو الذي أبدع الشخصیة الشھیرة شرلوك ھولمز الذي ال یخدع،
وكذلك كان حال عدد كبیر آخر من الناس. بعد عّدة سنوات، حین تقدم العمر بـ فرنسیس وإیلسي،
أرادتا التطھر فاعترفتا أن «الجنیات» لیست أكثر من قطع من الكرتون المعدة خصیصا لذلك. لكن



دعونا نفكر على طریقة ھیوم، ونبحث عن السبب في أن آرثر كونان دویل واآلخرین الذین ینبغي
لھم كأناس یعرفون أفضل من غیرھم أال یقعوا ضحایا ھذا الخداع. أذكر احتماًال واحًدا من بین

االحتمالین التالیین ترى أنھ أكثر إعجاًزا، لو كان حقیقیا؟
- كانت توجد في الواقع جنیات، وأناس صغار الحجم للغایة بأجنحة، تحوم بخفة بین الزھور.

- إیلسي وفرنسیس صنعتا الصور وزیّفتاھا.
إنھما في الواقع لیسا مجاال للتنافس، أھما كذلك؟ األطفال یلعبون لعبة االدعاء طوال الوقت، وھذا
أمر یُؤدَّى ببالغ السھولة. وحتى لو كان أداؤه عسیرا؛ حتى لو أحسست أنك كنت تعرف إیلسي
وفرنسیس معرفة تامة، وأنھما كانتا على الدوام فتاتین موضع ثقة مطلقة، فمن ال یحلم أبدا بعمل
خدعة، وحتى لو أُعِطي للفتاتین دواء الصدق، وتعرضتا الختبار جھاز كشف الكذب بكل ألوانھ؛
وحتى لو أُضیف كل ذلك لكونھا ستصبح معجزة لمجرد كذبة ستنطقان بھا، ما الذي قد یقولھ ھیوم؟
سیقول إن «معجزة» كذبتھما ستظل معجزة صغیرة مقارنة بالجنیات التي اّدعتا أنھا موجودة في

الواقع.
لم ینجم عن مقلب إیلسي وفرنسیس إیذاء شدید، بل كان أقرب لعمل یتسم بالطرافة بنجاحھما في
خداع كونان دویل العظیم. لكن مثل ھذه الخدع من الشباب أحیانا ال تثیر المرح، لو وضعناھا في
نصابھا. وعودة للقرن السابع عشر في قریة في نیوإنجلند تُسمى سالم Salem، صارت مجموعة
من الفتیات تستحوذ علیھن ھالوس ھیستیریة عن «الساحرات من الجان» وبدأن في تخیل، أو
عمل، كل أنواع األشیاء التي، لسوء الحظ، یعتقد فیھا البالغون شدیدو اإلیمان بالخرافات السائدة في
المجتمع. وقد اتُِّھم عدد كبیر من النساء كبیرات السن وبعض الرجال أیضا بأنھم یمارسون السحر
بالتعاون مع الشیطان، وإلقاء تعاویذ على الفتیات، الالتي قیل إنھن ُشوھدن یطرن في الھواء، أو
یفعلن أشیاء أخرى غریبة شاع أن الساحرات كن یعتقدن في فعلھا. وكان تتالي األحداث ینذر
ض رجل للسحق بالخطر ألقصى حد: فشھادة الفتیات أرسلت عشرین شخصا تقریبا للمشنقة. وتعرَّ
ع یحدث لشخص بريء، ألن في احتفال شعائري تحت وابل من الحجارة، وھو شيء مرّوِ
مجموعة من األطفال اصطنعوا قصًصا عنھ. ومن جانبي ال أتصور السبب الذي دفع الفتیات لھذا.
ھل كن یحاولن إثارة انطباعات معینة من كل واحدة منھن عن األخریات؟ ھل یمكن لھذا أن یكون
مشابھا لحد ما لـ «التسلط القاسي، عبر اإلنترنت» الذي یحدث ھذه األیام في البرید اإللكتروني

وعلى مواقع التواصل االجتماعي؟ أو ھل یؤمنون حقا بقصصھم الخاصة الطویلة؟
دعونا نعود لقصص المعجزات بصورة عامة، وكیف كانت بدایاتھا. ربما كان المثال األشھر عن
الفتیات یقول أشیاء غریبة، واالعتقاد في ما یسمى معجزة فاتیما. ففي عام 1917، كانت فاتیما في
البرتغال، طفلة في العاشرة من عمرھا تسمى لوسیا Lucia وتمارس رعي األغنام، بصحبتھا
فرانشیسكو وجاكینتا من أبناء عمومتھا، واّدعوا أنھم شاھدوا رؤیا على قمة تل. وقال األطفال إن
التل كانت تزوره امرأة تدعى «العذراء مریم»، التي كانت رغم ھذا، قد توفیت منذ فترة طویلة،
وقد أصبحت أقرب إلى إالھة لدیانة محلیة. وطبقا لـ لوسیا؛ فقد تحدث شبح مریم إلیھا، وأخبرھا
ھي والطفلین اآلخرین أنھا ستواظب على العودة في الیوم الثالث عشر من كل شھر حتى الیوم
الثالث عشر من أكتوبر، حیث ستعرض معجزة تثبت من خاللھا أنھا ھي نفسھا التي أخبرتھم عن
ھویتھا. وانتشرت الشائعات عن المعجزة المتوقعة في أنحاء البرتغال، وفي الیوم المحدد قیل إن



حشدا ھائال یزید على 70,000 شخص قد تجمعوا في المكان. والمعجزة، عندما جاءت، اشتملت
على الشمس. وتختلف تقدیرات ما حدث فعلی�ا لما كان مفترضا أن تفعلھ الشمس. وبالنسبة لبعض
الشھود بدا أنھا «ترقص»، وآلخرین كانت تدور وتدور مثل عجلة كاترین. أما االّدعاء األكثر

مأساویة فقد كان على النحو التالي:
بدا أن الشمس تقتلع نفسھا من السماوات وانھارت فجأة فوق الجمھور المرعوب.. وبمجرد أن بدا
أن كرة النار ستسقط فوقھم وتحطمھم، توقفت المعجزة، واستأنفت الشمس موضعھا المعتاد في

السماء، ترسل وھجھا في سالم كعادتھا دوًما.
واآلن، ما رأینا في حقیقة ما حدث؟ ھل كانت ھناك بالفعل معجزة لدى فاتیما؟ ھل حقا ظھر شبح
مریم؟ من الواضح بجالء، أنھا لم تكن مرئیة من أي أحد ما عدا األطفال الثالثة، لذلك ال ینبغي أن
نأخذ ھذا الجزء من الحكایة بجدیة بأي صورة. لكن معجزة الشمس المتحركة من المفترض أنھا
شوھدت من 70,000 شخص، وبالتالي ماذا سنفعل مع ذلك؟ ھل بالفعل تحركت الشمس (أو ھل
تحركت األرض بالنسبة للشمس؛ حیث بدا أن الشمس ھي التي تتحرك)؟ دعونا نفكر بطریقة ھیوم.

وأمامنا ثالثة احتماالت نضعھا في االعتبار:
ـ الشمس بالفعل كانت تتحرك عبر السماء وتھاوت متحّطمة صوب الحشد المرتعب، قبل استئناف
موضعھا المعتاد. (أو أن األرض غیَّرت نموذج دورانھا، على نحو بدا علیھ أن الشمس قد

تحركت).
ـ لم یحدث في الواقع أي تحرك سواء من الشمس أو األرض، وتعرض الـ 70,000 شخص في

لحظة واحدة لنوع من الھلوسة.
ـ لم یحدث شيء على اإلطالق، والواقعة بأكملھا أُسيء اإلبالغ بھا، بأن بولغ فیھا أو أنھا ببساطة

كانت واقعة مصطنعة.
ما ھو االحتمال الذي ترى من وجھة نظرك أنھ األجدر بالتصدیق من بین ھذه االحتماالت الثالثة؟
ال یبدو أن أي احتمال من الثالثة جمیعھا جدیر بالتصدیق. لكن بالتأكید أن الثالث منھا ھو األقرب
احتماالً، األقرب استحقاقًا للقب المعجزة. ولكى نتقبل االحتمال الثالث یجب علینا فقط أن نؤمن أن
شخصا قد أذاع خبًرا كاذبًا باإلبالغ أن 70.000 شخص شاھدوا الشمس تتحرك، وتكررت الكذبة
وانتشرت في األنحاء، تماما مثل أي واحدة من األساطیر الحدیثة الشائعة التي تطن في فضاء
اإلنترنت ھذه األیام. والثاني من بینھا أقل احتماال. فھو یتطلب منّا أن نصدق أن 70,000 شخص
قد تعرضوا لدرجة من الھلوسة اللحظیة تتعلق بالشمس. إنھ بعید االحتمال بدرجة أو بأخرى. لكن
مع أن ھذا الخیار بعید االحتمال ـ المعجز تقریبا ـ فقد یبدو الخیار الثاني أقل بُعًدا عن كونھ عمال

إعجازیا مقارنة بالخیار األول.
بالرغم من أّن الشمس تقع في مجال الرؤیة أثناء النھار في نصف العالم، ولیس فقط في مدینة
برتغالیة واحدة. وإذا كانت حق�ا قد تحركت، فإن مالیین الناس في نصف الكرة األرضیة ـ لیس فقط
من ھم في فاتیما ـ البد أن اعتراھم الرعب نتیجة رؤیتھم لھا. وعلى نحو مؤكد فإن الحالة أكثر قوة
في مواجھة الخیار األول مما لو كانت الشمس قد تحركت بالسرعة التي قیل إنھا انطلقت بھا ـ
«انھارت فوق» الحشد المتجمع ـ أو أن شیئا قد حدث أدَّى لتغییر الحركة الدورانیة لألرض بما
یكفي لجعل الشمس تبدو كما لو أنھا تتحرك بتلك السرعة الھائلة ـ لقد كانت ستصبح نھایة كارثیة



لنا جمیعا. فإما أن األرض قد خرجت من مدارھا وأصبحت اآلن بال حیاة، كصخرة باردة مندفعة
في ظلمات خاویة، أو كنا اتخذنا مسارنا إلى الشمس لتشوینا بنارھا. ولنتذكر من الفصل الخامس
أن األرض تتحرك حركة دورانیة بسرعة تصل إلى عدة مئات من األمیال في الساعة (1,000
میل في الساعة إذا قیست عند خط االستواء)، ومع ھذا فإن الحركة الظاھریة للشمس ال تزال
بطیئة للغایة بالنسبة لنا كي یتاح لنا مشاھدتھا، ألنھا سحیقة البُْعد عنّا. وإذا تحركت الشمس ومعھا
األرض فجأة إحداھما مقارنة باألخرى بسرعة تتیح لحشد من الناس رؤیة الشمس وھي «تنھار
حطاما» في اتجاھھم، لكان البد للحركة الحقیقیة أن تكون أسرع آالف المرات عن حركتھا

المعتادة، ولكانت ھذه بالتأكید نھایة العالم.
وقیل إن لوسیا طلبت من مشاھدیھا التحدیق في قرص الشمس. وھذا عمل یتسم بالغباء ألقصى حد
إذا ما حدث، بالمناسبة، ألنھ قد یؤدي بالعین للتلف الدائم. أیضا قد ینجم عنھ اإلصابة بنوع من
الھلوسة التي توحي بأن الشمس كانت تترنح في السماء. وحتى لو أصیب شخص واحد بالھلوسة،
أو قال كذبا إن الشمس تتحرك، وأبلغ ذلك لشخص آخر، الذي أبلغ بھ عدًدا آخر من الناس،
وبدورھم أبلغوا عددا أكبر...ما یكفي للبدء في شائعة عامة. في النھایة من المحتمل أن واحدا من
أولئك الناس الذین استمعوا لتلك الشائعة قام بتدوینھا. لكن سواء كان ھذا ما حدث أم ال فإن ما
حدث فعلیا لیس ھو األمر المھم، بالنسبة لـ ھیوم. لكن ما یھم ھو أنھ، رغم تصدیق أو عدم تصدیق
أن لـ 70,000 مشاھد قد یكونون على خطأ، فإن ذلك أقرب إلى التصدیق مقارنة بتحرك الشمس

على النحو المذكور.
لم یصل ھیوم إلى حد القول إن المعجزات أمر محال. بل إنھ طلب منا أن نُْعِمل التفكیر في
المعجزة باعتبارھا حدثًا غیر محتمل ـ حدث قد نتمكن من تقدیر عدم احتمالیتھ. ومن غیر
الضروري أن یكون التقدیر دقیقا. بل یكفي أن یكون عدم احتمالیة أي معجزة مقترحة مبنی�ا بشكل

تقریبي على نوع من القیاس، ومن ثم مقارنتھ ببدیل آخر مثل الھلوسة أو الكذب.
دعونا نعود إلى تلك اللعبة المتعلقة بالبطاقات التي تحدثنا عنھا في الفصل األول. وأنت تذكر أننا
تخیلنا أربعة العبین یمتلك كلُّ واحد منھم في یده كامال: السباتي، القلب األحمر، البستوني
والدیناري. فإذا كان ھذا ھو ما حدث فعلیا، فكیف سنفكر في ھذا األمر؟ مرة أخرى سنكون أمام

احتماالت ثالثة:
- ثمة معجزة فوق طبیعیة، قام بھا مشعوذ معین أو ساحرة أو دجال أو إلھ یمتلك قوى خاصة،
تنتھك قوانین العلم على نحو یتیح تغییر كل القلوب الحمراء والسباتي والدیناري والبستوني في

بطاقات اللعب، بحیث توجد بشكل كامل كل مجموعة منھا في ید العب معین.
ـ إنھا مصادفة استثنائیة. إذ إن خلط أوراق اللعب الذي حدث أسفر عن ھذا التوزیع التام بشكل

خاص.
ـ قام شخص ما بتدبیر حیلة سحریة بارعة، ربما بإحالل مجموعة بطاقات لعب مزیفة كان یخفیھا

في أكمامھ، ألن مجموعة األوراق التي رأیناھا جمیعا قد تّم خلطھا على المأل.
واآلن، ما رأیك في ھذا، وأنت تضع في تفكیرك نصیحة ھیوم؟ لعّل كل احتمال من الثالثة یبدو
نوًعا ما عصی�ا على التصدیق. ویمكن لالختیار الثاني أن یحدث، لكن تقدیراتنا أظھرت إلى أي
مدى عدم احتمال ذلك، وھو غیر محتمل جد�ا جد�ا في الواقع فالنسبة



53,644,737,765,488,792,839,237,440,000 إلى 1. وال نستطیع حساب نسبة
االحتمال أمام احتمال 1 بدرجة من الدقة كھذه الدرجة، لكن یتعین علیك أن تفكر في ھذا: قوة من
نوع ما، لم یحدث أن تبدي لنا أي مظھر من مظاھرھا، وال یوجد شخص عرض فھًما لھا، تتالعب
بحبر مطبوع أسود وأحمر اللون على قدر كبیر من أوراق اللعب في اللحظة نفسھا. ولعلك تمانع
في استخدام كلمة قویة الداللة مثل «مستحیل»، لكن ھیوم ال یطلب منك أن تفعل ذلك، كل ما یطلبھ
منك أن تفعلھ ھو أن تقارن بالبدائل، التي تتكّون في ھذه الحالة من خدعة سحریة وضربة حظ
ھائلة الحجم. ألم یحدث لنا جمیعا رؤیة ألعاب سحریة (غالبا ما تتضمن أوراقا للعب، بالمناسبة)
والتي كانت مثاًرا للدھشة كھذا النوع؟ ومن الواضح، أن التفسیر األكثر احتماًال لھذا التوزیع التام
لیس حًظا بحتًا، فال یزال ھناك قدر متضائل من التداخل اإلعجازي مع قوانین الكون، لكن في

صورة خدعة على ید ساحر أو غشاش ال أمان لھ.
دعونا نتأمل قصة معجزة شھیرة أخرى، تلك التي ذكرتُھا من قبل والمتعلقة بیسوع الذي یحول

الماء إلى خمر. مرة أخرى، نستطیع أن نرصد ثالثة أنواع رئیسیة للتفسیرات المحتملة:
ـ حدث ھذا بالفعل. الماء في الواقع تحول إلى خمر.

ـ كانت خدعة سحریة بارعة.
ـ لم یحدث شيء من ھذا على اإلطالق. إنھا مجرد حكایة، قطعة خیالیة، صنعھا شخص ما. أو كان

ھناك سوء فھم لشيء ما أقل أھمیة حدث بالفعل في موضع بعید.
في ظني ال یوجد شك كبیر حول ترتیب الترجیح ھنا. فإذا كان التفسیر األول صحیحا؛ فلسوف
یكون انتھاًكا لبعض األسس العلمیة األكثر عمقا التي نعرفھا، لنفس نوعیة األسباب التي عرفناھا
في الفصل األول عند الحدیث عن ثمار قرع العسل، والعربات التي تجرھا الخیول، والضفادع
واألمراء. فجزیئات الماء النقي قد یمكنھا أن تتحول إلى خلیط مركب من الجزیئات، شاملة
الكحول، أحماض التنیك، السكریات من مختلف األنواع وكمیات من المواد األخرى. والتفسیران
البدیالن البد أن یدخال بشدة في دائرة غیر المحتمل في الواقع، لو كان ھذا التفسیر مفضال علیھما.

وأي خدعة سحریة ممكنة التنفیذ (تُجرى خدع أكثر مھارة من ھذه بانتظام على المسرح أو في
التلیفزیون) ـ لكنھا أقل احتماال من التفسیر «األخیر». ما السبب في االنزعاج حتى من اقتراح
إجراء خدعة سحریة، بالوضع في االعتبار نقص الدالئل تماما على حدوث الواقعة؟ ما ھو السبب
حتى في التفكیر في خدعة سحریة، عندما یكون التفسیر «األخیر» مرجحا للغایة، بالمقارنة؟ إن
شخصا ما قد وضع القصة. فالناس یخترعون القصص طیلة الوقت. وذلك ھو السبب في الروایات
الخیالیة. وألنھا جدیرة بالتصدیق لحد بعید حتى إن القصة روایة خیالیة، فلسنا بحاجة إلى إرباك
أنفسنا بالتفكیر في خدع سحریة، ال تزال أدنى من المعجزات الحقیقیة التي تنتھك قوانین العلم

وتطیح بكل ما نعرفھ ونفھمھ عن الكیفیة التي یعمل بھا الكون.
وكما یحدث، نحن نعلم أنھ جرى ُصنع قدر كبیر من الروایات الخیالیة حول یسوع. على سبیل
المثال، ھناك أغنیة قصیرة مرحة تسمى أغنیة شجرة الكرز Cherry Tree Carol، التي ربما
قمَت بغنائھا أو استمعت إلیھا. وھي عن یسوع عندما كان ال یزال في رحم أمھ مریم (وبالمناسبة،
ھي مریم بذاتھا المذكورة في قصة فاتیما)، وكانت تسیر مع زوجھا یوسف بجوار شجرة كرز.



ورغبت مریم في بعض حبات الكرز، لكن الثمار كانت عالیة للغایة فوق الشجرة لم تستطع
الوصول إلیھا. ولم یكن یوسف في مزاج یتیح لھ تسلق األشجار، لكن...

حینئذ تكلم الطفل یسوع
من رحم مریم

«اْنثَِن ألسفل، أیّھا الفرع األعلى
لكي تتمكن أمي من الوصول لبعضھا

اْنثَِن ألسفل، أیّھا الفرع األعلى
لكي تتمكن أمي من الوصول لبعضھا»

حینئذ اْنثَنى ألسفل الفرع األعلى،
حتى مّس ید مریم

صاحت ھي، «أوه، انظر یا یوسف،
لدّي حبات من الكرز بمتناول یدي»
صاحت ھي، «أوه، انظر یا یوسف،
لدّي حبات من الكرز بمتناول یدي».

لن تجد قصة شجرة الكرز في أي كتاب مقدس قدیم. ال أحد، بالفعل ال أحد على اإلطالق ممن
حازوا قدرا من المعارف أو نالوا قسطا جیدا من التعلیم، یفكر في ذلك باعتباره شیئًا آخر غیر
روایة خیالیة. مع أن ھناك العدید من الناس یرون أن تحویل الماء إلى خمر قصة حقیقیة، لكن
الجمیع یتفقون على أن شجرة الكرز قصة خیالیة. وقصة شجرة الكرز لم تظھر إال منذ نحو 500
سنة فقط. بینما قصة تحویل الماء إلى خمر أقدم منھا. وھي ترد في واحد من األناجیل األربعة
للدیانة المسیحیة (إنجیل یوحنا: ولیس في أي إنجیل من الثالثة األخرى، كما ھو حاصل)، وجمیع
األناجیل األربعة، بالمناسبة، ُوِضعت بعد فترة طویلة من األحداث التي تّدعي وصفھا، وال یوجد
حدث منھا یصفھ شاھد عیان. وبكل أمانة فإن قصة تحویل الماء إلى خمر قصة خیالیة خالصة،

شأنھا شأن قصة شجرة الكرز تماما.
ونستطیع أن نقول الشيء نفسھ عن جمیع المعجزات األسطوریة، جمیع «التفسیرات فوق
الطبیعیة» ألي شيء. ولنفترض أن حادثا وقع لم نتمكن من فھمھ وال نستطیع أن نرى إن كان
خداعا أم حیلة، أم أكاذیب: ھل كان من المناسب على الدوام االستنتاج أنھ یجب أن یكون فوق
طبیعي؟ كال! كما أوضحُت أنا في الفصل األول، سیضع ذلك نھایة لكل المناقشات والبحوث
األخرى. سیكون باعثًا على الكسل، وحتى عمًال ال یتسم باألمانة، ألنھ سیكون بمثابة دعوى بأنھ لن
یكون ھناك احتمال لوجود تفسیر طبیعي على اإلطالق. فإذا كنت تزعم أن كل ما ھو غریب یلزم
أن یكون «فوق طبیعي» فأنت ال تقول فقط إنك ال تستطیع فھمھ في الوقت الراھن؛ أنت ترفع

الرایة قائال إنھ غیر قابل للفھم أبدا.



معجزة الیوم.. تكنولوجیا الغد

ثمة أشیاء ال یتمكن حتى أفضل علماء الیوم من تفسیرھا. غیر أن ذلك ال یعني أنھ یجب أن نتوقف
عن إجراء كل البحوث باللجوء إلى «التفسیرات» الزائفة التي تتوسل السحر وفوق الطبیعي، التي
ال تقدم تفسیًرا فعلی�ا بأي حال. فقط علینا أن نتخیل رجًال من العصور الوسطى ـ حتى لو كان
الحائز على أقصى تعلیم في عصره ـ وكیف سیكون رد فعلھ لو شاھد طائرة نفاثة، أو كمبیوتر أو
الب توب، أو تلیفون محمول، أو جھاز اإلبحار عن طریق الساتاالیت (السات ناف). ربما یسمیھا
معجزة، فوق طبیعیة. بید أن ھذه األجھزة صارت شائعة في الوقت الحالي، ونعرف كیفیة عملھا،
ألن أناسا صنعوھا، استنادا لمبادئ علمیة. ولیس ثمة حاجة على اإلطالق للتوسل إلى السحر أو
المعجزات أو لما ھو فوق طبیعي، لفھمھا. ونحن نرى اآلن أن ذلك الرجل من القرون الوسطى

سیكون على خطأ لو فعل ذلك.
لسنا مجبرین على الرجوع إلى الخلف كثیرا لنصل للعصور الوسطى لتبیان المسألة. ولو تجھزت
عصابة من المجرمین الدولیین من العصر الفكتوري بتلیفونات محمولة حدیثة تتیح لھم تنسیق
Sherlock نشاطاتھم على نحو ما، فسوف یبدو ھذا مثل التلیباثي (التخاطر) لـ شرلوك ھولمز
Holmes. ففي عالم شرلوك ھولمز، لو استطاع الشخص المشتبھ بھ في جریمة قتل إثبات أنھ
كان في نیویورك في المساء التالي الرتكاب الجریمة في لندن ألمكنھ الحصول على مبرر ال
تشوبھ شائبة، ألنھ في نھایة القرن التاسع عشر كان من المستحیل أن تكون في نیویورك ولندن في
الیوم نفسھ. وأي شخص یزعم خالف ذلك سیبدو كما لو كان یستخدم قوى فوق طبیعیة. واآلن
جعلت الطائرات النفاثة ذلك أمًرا بالغ السھولة. وكاتب روایات الخیال العلمي المرموق آرثر سي.
كالرك Arthur C. -Clarke أوجز المسألة على أنھا القانون الثالث لـ كالرك. أي تكنولوجیا

متقدمة وافیة یتعذر تمییزھا عن السحر.
وإذا أمكن آللة الزمن أن تحملنا إلى المستقبل قرنا أو عدة قرون، فلربما شاھدنا عجائب سنرى
بمعاییر ھذه األیام أنھا معجزات ـ مستحیلة. لكن لیس معنى ذلك أن كل ما یدور في تفكیرنا بأنھ
محال الیوم سیكون متحققا في المستقبل. ویستطیع كتّاب الخیال العلمي بسھولة تخیل آلة الزمن ـ أو
آلة تتحرك ضد الجاذبیة األرضیة، أو صاروخ یحملنا بسرعة تفوق سرعة الضوء. لكن الحقیقة
الوحیدة التي نستطیع تخیلھا أنھ ال یوجد ما یمنعنا من افتراض أن تلك اآلالت ستصبح ذات یوم

واقعًا. وھناك بعض األشیاء التي یمكن لنا تخیلھا الیوم ستصبح حقیقة. وأغلبھا لن یكون.
وكلما أمعنت التفكیر في األمر، لتأكدَت أكثر أن الفكرة الخاصة بأي معجزة فوق طبیعیة مجرد
ھراء. وإذا ما ظھر شيء ما بدا أنھ غیر قابل للتفسیر العلمي، تستطیع أن تستنتج بمنتھي االطمئنان
واحدا من أمرین: إما أنھ لم یحدث في الواقع (المالحظ أخطأ، أو كان یكذب، أو كان ضحیة
خدعة)؛ أو أن لدینا قصورا من نوع ما في علومنا الراھنة. وإذا ما ووجھْت علوم ھذه األیام
بمالحظة، أو نتیجة تجریبیة، تعذر علیھا تفسیرھا، حینئذ ال ینبغي علینا أن ننعم بالراحة حتى نقوم
بتطویر علومنا كي تتمكن من توفیر التفسیر الصحیح. وإذا تطلب ذلك نوًعا جدیًدا جذری�ا من
العلوم، علًما ثوری�ا بالغ الغرابة، حتى إن العلماء القدماء ال یسلمون بھ كعْلم إال بشق األنفس، فال



ضیر على اإلطالق من ذلك أیضا. فقد حدث ھذا في عھود سابقة. بید أنھ علیك أال تكون كسوال
بما یكفي ـ منھزًما بما یكفي، جبانًا بما یكفي ـ لتقول «البد أنھ وضع فوق طبیعي» أو «البد أنھا
معجزة». بدال من ذلك فلتقل إنھ وضع محیِّر، غریب، إنھ تحّدٍ یجب علینا أن نرتفع لمستواه.
وسواء ارتفعنا لمستوى التحدي باستقصاء الحقیقة من المشاھدات، أو عن طریق توسیع مجاالت
علومنا في اتجاھات جدیدة ومثیرة، فإن االستجابة الصحیحة والشجاعة ألي تحّدٍ كھذا تتمثل في
مصارعتھ وجًھا لوجھ. وحتى نجد إجابة مناسبة لھذا الغموض، علینا أن نقولھا بصراحة تامة:
«ھذا شيء لم نتوصل لفھمھ حتى اآلن، لكننا نعمل علیھ». في الحقیقة ھذا ھو الشيء الصحیح

الواجب عملھ.
المعجزات، والسحر، واألساطیر ـ باستطاعتھا أن تبعث على التسلیة، ولقد تسلینا بھا على طول
صفحات ھذا الكتاب. وكلُّ الناس تحب القصص الجیدة، وأملي أن تكونوا قد استمتعتم بالعلوم التي
جاءت في أعقاب األساطیر. وأملي أن توافقوا على أن الحقیقة تنطوي على سحر خاص بھا. إن
الحقیقة أكثر سحًرا ـ بالمعنى األفضل واألكثر إثارة للكلمة ـ من أي أسطورة أو لغز مصنوع أو

معجزة. للعلم سحره النابع منھ: إنھ «سحر الواقع».
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الھوامش
(*) تشیر الدائرة إلى جماعة من السحرة (أصحاب الحیل) لدیھا أسرارھا، وأعضاؤھا یشعرون

بأنھم ممیزون عن اآلخرین.
(**) محل شھیر، تباع فیھ األشیاء سھلة التركیب یدوی�ا لغیر المتخصصین.

(***) نبات من عائلة البروكلي عبارة عن براعم شبیھة بالملفوف ـ المترجم.
(****) تسمانیا: جزیرة في جنوب شرقي أسترالیا یفصلھا عن البر مضیق الباس ـ المترجم.

(*****) نوع من الحشرات لھ جسم طویل نحیل، وزوجان من األجنحة على شكل شبكة ـ
المترجم.

(******) حیوان من الثدییات یأكل الحشرات ویشبھ الفأر، لھ خطم طویل مدبب وعینان وأذنان
صغیرتان ـ المترجم.

(*******) حیوان شجري ثدیي من الرئیسیات، لھ عینان كبیرتان وخطم طویل نحیل، وذیل طویل
ـ المترجم.

(********) تُسمى أیًضا أطفال األدغال، أو القرود الصغیرة.
(********) تتضمن الكنغر والومبت الموجود في أسترالیا واألمریكتین ـ المترجم.

(********) نوع من التماسیح یوجد في أمریكا والصین، لھ أسنان حادة وفكان قویان، وأنف
أعرض وأقصر من أنف التمساح ـ المترجم.

(********) یعیش في أسترالیا والجزر المجاورة، ذو قرابة بالكنغر ـ المترجم.
(********) بمعنى: بربرة ، ثرثرة ـ المترجم.

(********) «كان سیدا بین الناس، سمینا جد�ا، متمتعا بصحة تامة، وكانت عیناه كبیرتان
جاحظتان كأنھما تتدحرجان في رأسھ، وكانتا تتقدان كالنار تحت القدر، وكان حذاؤه من الجلد
اللدن، وحصانھ مسرجا بأثمن السروج، وال شك أنھ كان قسیسا جمیال عظیًما، ولم یكن لونھ شاحبا
كأرواح الموتى الشقیّة، وكان أشھى طعام یُطھى لدیھ ھو البجعة السمینة، وكانت الفرس التي
یمتطیھا بنیّة كثمر العناب»، من كتاب حكایا كانتبري ـ ترجمة د. مجدي وھبة، د. عبد المجید

یونس، الھیئة المصریة العامة للكتاب 1983.
(********) طیور مغردة ذات لون أبیض ورمادي تعیش جنوب شرق الوالیات المتحدة

األمریكیة، وتمتاز ببراعة في محاكاة أصوات الطیور األخرى ـ المترجم.
(********) عسل السكر.

(********) الجسیمات الدقیقة.



(********) عبارة عن قطعة خشبیة على شكل زاویة منفرجة، وتسمى «كید» لسرعة ارتدادھا
إلى رامیھا.

(********) القارة القطبیة الجنوبیة.
(********)القْطع الناقص أو اإلھلیلج ھو أحد أنواع القطوع المخروطیة، فعند قطع مخروط

بمستوى یقطع جمیع رواسمھ generatri.. نحصل على قْطع ناقص
(********) سفر التكوین، اإلصحاح األول: 16.

(********) ھي عبارة عن مواد كونیّة صلبة تبدو بھیئة الكواكب الصغیرة جد�ا، والمتعذر رؤیتھا
بالعین المجردة على سطح األرض.

(********) الموشور: شكل ھرمي من الزجاج، یعمل على تحلیل الضوء األبیض إلى مكوناتھ
األساسیة ـ م.

(********) ساق حدید قصیرة، في طرفیھا كرتان من الحدید ـ المترجم.
(********) یشیر إلى 19: 26، سفر التكوین.

(********) طبقة أرضیة تحتیة، یبلغ سمكھا نحو 4000 كیلو متر، وتقع فوقھا القشرة األرضیة
التي نعیش علیھا، ویبلغ سمكھا بین 30: 60 كیلو متر.

(********) تعیش في المیاه العذبة ـ المترجم.
(********) سمكة تعیش في المیاه العذبة طولھا 4 أقدام ـ المترجم.
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