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 21يناير  1954انطالق
الغواصة األمريكية نوتيلوس،
وهي أول غواصة نووية يف
التاريخ .واسمها عىل اسم
هو رقم
هذا العدد ،الغواصة التي كانت يف روياة
الخيال العلمي “عرشون ألف
فرسخ تحت املاء لـ “جول
فرين”.
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أعطني
ُحرَّيتي
الجزء الثاني

م .يارس أبوالحسب
Yasser.abuelhassab@gmail.com

«هل تعلم ملاذا لم نرسل
آالت لهذه املهمات؟..
اآلالت سيئة يف االرتجال،
ألنك ال تستطيع أن تربمجها
عىل الخوف من املوت ..غريزة
البقاء عىل قيد الحياة لدينا
هي أعظم مصادرنا لإللهام».
 من فيلم الخيال العلميالشهري «»Interstellar
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يف الجزء االوّل من هذا املقال يف العدد السابق،
مررنا عىل تاريخ الذكاء االصطناعي ،ثم اردفنا
بتعامل أدب الخيال العلمي معه عرب عدد
من القصص (وركزنا عىل أشهر من كتب فيه
«إيزك أسيموف») ،وأنهينا املقال بمثال
حديث عىل إنسان آيل من رشكة هوندا
العمالقة..
واليوم نستأنف الرحلة ،عرب
مثال جديد ،سنقف بعده
وقفة مطولة مع نظرة
العلم ملوضوع الذكاء
االصطناعي بوجه عام،
متفرعني لشئ من
الفلسفة التي كان البد
من وجودها يف شئ
يتعلق تعلقا مبارشا
بالعقل واملخ والوعي..

ويدور حول األرض يف اللحظات التي تقرأ فيها
تلك الكلمات! وصمم ليعمل تحت تأثري عدم
وجود الجاذبية ليساعد رواد الفضاء يف أعمالهم
هناك.

ال لم نصل ،ولم نقرتب!

بكل تأكيد ال نستطيع أن نقول أن
تلك األمثلة تعد ذات صلة قريبة أو
حتى بعيدة لألمثلة التي ظهرت
يف قصص الخيال العلمي من
حيث الذكاء أو االستقاللية
يف العمل أو غريها من
الخصائص ،وإنما هي
مجرد عرض ملا نحن عليه
اآلن يف ذلك الحقل الواعد
من العلوم.
إذا ،ما هو الروبوت؟
يستخدم صانعو الروبوتات
فالكريي Valkyrie
تعريفا جامعا للروبوت وهو :كل
يشء له عقل مُربمج يحرك جسمً ا3.
بطول  6أقدام وبوصتني
فالعقل املربمَ ج هو العنرص األسايس
( 188سنتيميرتا)،
من عنارص تكوين الروبوتات ،أو
قابلني
وذراعني
الروبوت فالكريي 2
«الذكاء االصطناعي» .إذا ،التحدي
لالنفصال ،قامت
وكالة ناسا بصنع الروبوت فالكريي ،ووظيفته هو وجود عقل يستطيع محاكاة العقل البرشي
األساسية هي مهمات اإلنقاذ يف الكوارث أو أعىل منه ذكا ًء ،لنستطيع أن نقول أنه يمكن
الطبيعية .الروبوت مزود بكامريات ومجسات أن نصل ملرحلة تكون تلك اآلالت بالفعل مصدر
(ووحدات ليدار )lidar units 1تساعدة عىل خطر يمكن أن يستعبد اإلنسان يوما ما كما
تحديد املواقع والعقبات لينجح يف مهمته .صورت روايات الخيال العلمي.
ولتستطيع تزويد مشغليه باملعلومات التي لندرك حجم التحدي ،إليك مشكلة يف علوم
الذكاء االصطناعي ،وهي فهم اللغات الطبيعية
يجمعها من تلك املناطق املنكوبة.
تم إنشاء الروبوت فالكريي بنا ًء عىل روبوت ()Natural Language understanding
سابق اسمه «روبونوت» ( ،)Robonautوهذا وهي مشكلة كبرية جدا بالنسبة آللة .كيف
األخري يعمل اآلن يف محطة الفضاء الدولية ،ستتعامل اآلالت مع اللغات وتفهمها يف ظل
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السري روجر بنروز

وجود تعقيدات هائلة من وجود ضمائر يحتمل
أن تعود عىل أكثر من شخص أو شئ ،وغريها.
نحن البرش ال نجد صعوبة كبرية يف فهم اللغة
رغم عدم معرفتنا بقواعد استدالل واضحة نصل
بها لفهم النص .وبدال من ذلك نحن نستخدم
مجموعة واسعة من مواد معرفتنا التي نكتسبها
من خالل الفطرة السليمة ،ومن خالل إحساسنا
بالعالم حولنا وإدراكنا بالعالقات االجتماعية
والسياسية ..إلخ .ومن الصعب جدا ً أن نعطي
اآللة تمثيالً لكل هذه األجزاء من املعرفة الفطرية
والتلقائية4 .
بدأت املحاوالت يف التعامل مع تلك املشكلة من
الستنينات حتى هذه اللحظة ،دون الوصول
لطريقة تحاكي طريقة البرش يف فهم النصوص.
وللعلم ،فهناك العديد من املشكالت الفرعية
تتفرع من تلك املشكلة الكبرية .وهذه واحدة
فقط من مشكالت الذكاء االصطناعي.

روجر بنروز (ولد عام  .)1931فيقول أنه
بغض النظر عن تلك املشكالت ،لن تصل اآللة
لذكاء البرش.
يف عام  1931برهن العالم «كورت جودل»
( )Kurt Gödelعىل أن هناك بعض القضايا
الرياضية ال يمكن أن نربهن عىل صحتها
باستخدام خوارزمية أو طريقة للحل .بمعنى أن
تلك املسائل ستحل بعدد ال نهائي من الخطوات.
(الخوارزمية  :Algorithmهي مجموعة
إجراءات حسابية أو منطقية متتالية تصل بنا
لحل مسألة ما  ،وسميت بهذا االسم نسبة إىل
العالم العربي محمد بن موىس الخوارزمي).
ماذا يعني هذا؟

هذا يعني –من وجهة نظر بنروز -أنه من
املستحيل وضع خوارزمية معينة تمثل املخ
البرشي ،ألن كل ما يمكن اآللة فعله هو تتبع
خوارزمية معينة .والخوارزمية ال يمكن أن تصل
دائما لحل لبعض املشكالت التي يحلها البرش
ولن نصل!
عن طريق الحدس ،إذا املخ غري خوارزمي فال
هكذا يجادل عالم الرياضيات اإلنجليزي الشهري يمكن تمثيله بخوارزمية .فالفهم الريايض عنده
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«ال يعد شيئا حسابيا ،وإنما يعتمد عىل مقدرتنا
عىل الوعي باألشياء» .وبالتبعية لن تصل آلة يف
يوم ما إىل الذكاء البرشي.
ويحاول تفسري أن البرش يستطيع حل مشكالت
ال حل خوارزمي لها ،بأن العقل البرشي يقوم
بالحوسبة الكمومية5 .
بكل تأكيد كان هناك ردا عىل ذلك بأن الخاليا
العصبية أكرب من أن تظهر عليها التأثريات
الكمومية .لذلك قال بنروز ّ
أن الخاليا
العصبية تحتوي عىل تكوينات صغرية تسمى
 microtubulesقد تستطيع إجراء الحوسبة
الكمومية6 .
(ملحوظة :يمكنك الرجوع إىل سلسلة مقاالت
«كابوس الكالسيكية» يف األعداد 12 ،11 ،10
من مجلة «علم وخيال» لفهم أكثر ملوضوعات
التأثريات الكمومية .والتأثريات الكمومية عىل
العموم من املفرتض لها أال تظهر إال عند مستوى
الجزيئات تحت الذرية مثل اإللكرتونات ).

ماذا لو تجاوزنا ذلك ،هل نستطيع
مجاراة تعقيد املخ البرشي؟
سنفرتض أننا استطعنا بالفعل تمثيل املخ بعدد
خالياه العصبية املقدرة بنحو  100مليار خلية،
وعدد الوصالت البالغة  1000وصلة لكل خلية
بإجمايل  100تريليون وصلة ( .7وللعلم فقد
قامت رشكة آي بي إم يف عام  2008بتمثيل
 10مليار خلية عصبية ،و 100تريليون وصلة
عصبية عىل كمبيوتر فائق Supercomputer
بمكونات إلكرتونية) 8.واستطعنا كذلك تمثيل
التفاعالت (التي لم نفهمها بشكل كامل حتى
اآلن) الحادثة بني تلك الخاليا ،واإلشارات
الكهروكيميائية التي ترسلها لبعض ..بعد هذا
كله ستبقى مشكلة كبرية جدا.

هل ذلك املخ الجديد سيكون واعيا بذاته؟ فنحن
نفكر ونعي أننا نفكر ،ماذا عن ذلك املخ الوليد؟
وهل الوعي أساسا خاصية للمادة نفسها؟ أم
أنّه أكرب من ذلك؟ جدل قائم من قرون طويلة
أطلق عليه بعضهم  The Hard Problemأو
«املشكلة الصعبة»9 .
يقول عالم األحياء توماس هكسيل (Thomas
 )Huxleyوهو من علماء القرن التاسع عرش:
«أن األفكار التي أعرب عنها بالنطق وأفكارك فيما
يتعلق بها إنما هي عبارة عن تغريات جزيئية».
إذا فتلك النظرة تمثل الجانب األول من العلماء
الذين يرون أن الوعي إنما هو نتيجة لتغريات
فسيولوجية مادية.
أما الجانب اآلخر ،فريى أن الوعي خاصية فهمها
يتجاوز الفيزياء والكيمياء ،كمصطلح آخر
وهو «اإلدراك» ..فكالهما –الوعي واإلدراك -ال
نستطيع بالتفسري املادي لهما أن نعطى تفسريا
مقنعا ألشياء مثل «األحاسيس و املشاعر» و
«القدرة عىل التخيل»10.
عىل املدى البعيد ،اختلفت التنبؤات بخصوص
الروبوتات بداية من حياة مثالية تساعدنا فيها
تلك اآلالت الودودة ،وصوال إىل كوارث قد تنجم
ملحاوالت سيطرة واحتالل فعيل منها لكوكب
األرض ،أو حتى أن تصنع تلك اآلالت آالت أذكي
منها تساعدها يف مهمتها .وهي تنبؤات كما رأينا
اختلف فيها العلماء وأوقد شلعتها كتاب الخيال
العلمي ،وكانت الثورة الصناعية منذ أكثر من
قرنني هي منبت اإللهام.
أما عىل املدى القريب فنحن متأكدون أن
الروبوتات وأنظمة الذكاء االصطناعي بوجه
عام سيكون لها تأثري ال يمكن إنكاره يف ارتفاع
انتاجية املصانع والرشكات .وسيكون لها كذلك
تأثري سلبي عىل آالف الناس ممن سيفقدون
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وظائفهم لتحل محلهم تلك اآلالت .ولرتى مدى
التأثري ،إليك مثال حي :ففي الواليات املتحدة،
فقد ازداد إنتاج الفحم بنسبة  133يف املائة يف
الربع األخري من القرن املايض ،عىل الرغم من
انخفاض الوظائف بنسبة .%33بسبب استخدام
أنظمة الذكاء الصناعي والروبوتات املتاحة
حاليا11 .

يف عام  ،1812أق ّرت إنجلرتا عقوبة اإلعدام لكل
من وُجد مذنبا بتهمة تحطيم آلة ،وكان ذلك
عقب املوجة الغاضبة التي اجتاحت البالد عقب
استغناء املصانع عن آالف املوظفني لصالح
اآلالت الجديدة12 .
فهل ...ال ..ال أجرؤ عىل السؤال ،فال أحد يضمن
املستقبل!
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اجمل ّرة

يف اخليال العلمي
د.سائر بصمة جي

saerbasmaji@gmail.com

«استمد مصطلح املجرة  galaxyمن اليونانية ،وكثريا ً
ما يرتجم أصله بـ(درب اللبانة أو التبانة أو الحليبية)
إذ استعمل لوصف املساحة الطويلة الضيقة من النجوم
الباهتة البادية للعيان يف سماء الليل .وعندما ظهر أن ذاك
التجمع كان واحدا ً بني كثري أصبحت (املجرة) مصطلح
عام لهذه املجموعات».
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التشابه الجزئي املتغري بسهولة يوسع يف أحوال برسيفال لويل يف فالغستاف يف أريزونا ،أن
كثرية إىل إشارات إىل (بحر من النجوم) ،وقد سديم املرأة املسلسلة  M31أو NGC224
برتو يف أنماط من العناوين يف سلسلة من كان يقوم بانزياح أزرق وهذا يدل ضمنا ً عىل
عزر ٍ
الروايات بقلم غريغوري بنفورد وديفيد برين .أنه يقرتب من نظامنا الشميس برسعة 300
اقرتاح أن درب اللبانة كانت يف الواقع نظام من كيلومرت يف الثانية .ويف عام 1917م قام بقياس
النجوم مشابه للنظام الشميس يدور حول محور االنزياحات الدوبلرية ألربعة عرش سديم إضايف
مركزي كان قد طرق من قبل (توماس رايت) يف ثالثة عرش منها كانت انزياحاتها حمراء.
الصورة يف (نظرية مبتكرة أو فرضية جديدة عن وتفيد االنزياحات الحمراء بأن املجرات كانت
الكون) عام 1750م .وقد أيده برسعة إيمانويل ترتاجع برسعة متوسطة قدرها  640كيلو مرت يف
كانط الذي وسع الفرضية ليقرتح أن درب الثانية ،وهي أعىل بكثري من الرسع التي وصلت
اللبانة يمكن أن يكون مج ّرد نظام كبري واحد إليها النجوم أثناء دورانها حول مركز املجرة.
يف عام 1922م قام سليفر ومساعدوه
بني سلسلة من (الجزر الكونية) التي
بقياس أربعني انزياح دوبلري
يكون وجودها واضح للمراقبني
سديمي ،ستة وثالثني منها
األرضيني فقط كسدم باهتة
كانت انزياحاتها حمراء.
(الجزر الكونية هي كل مجرة
استأنف عمل سليفر كل
غري درب اللبانة).
من ميلتون هيوماسون
هذه الفرضية وسعت عىل
وإدوين هابل الذين حاوال
نحو بليغ يف (وجدتها) عام
استعمال مجرة املرأة
1848م إلدغار ألن بو،
املسلسلة لحساب العالقة بني
والتي تلقت دعما ً متزايدا ً من
االنزياحات الحمراء والبعد
األرصاد الفلكية طوال القرن
باستعمال اكتشاف هارلو شابيل
التاسع عرش عقب محاولة وليم
للصلة بني السطوع ودورية النجوم
هرشل االبتدائية لتصنيف السدم
يف أنواع مختلفة بني عامي ( -1811توماس رايت املتغرية (القيفاويات) .وقد أثبت
تقدير سطوع النجوم املتغرية يف
1814م) والتي أثبت صحتها بشكل
املرأة املسلسلة أنه صعب بسبب تأثري الغبار بني
نهائي يف عرشينات القرن العرشين.
املحاوالت لقياس االنزياحات الدوبلرية يف النجمي عىل سطوعها املرصود.
التحليل الطيفي للمجرات األخرى أصبحت تقديرات هابل االبتدائية عدلت عدة مرات قبل
عملية عندما تحولت الرشائح الفوتوغرافية أن يقرر الرقم الحايل  700كيلو فرسخ ،إن
الجافة وأزمنة التعريض األطول لتقنية دقيقة تقديرات ثابت هابل (وهو يمثل املعدل الحايل
للتمدد الكوني) الذي يحدد العالقة العامة بني
أكثر.
يف عام 1912م أثبت الفلكي األمريكي فيستو االنزياح األحمر والبعد بقيت مثرية للجدل يف
سليفر ،العامل بمرسمة طيف جديدة يف مرصد غضون ذلك وال تزال عرضة لشك كبري.
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مع هذه الصعوبات فإن قانون هابل – الذي
ينص عىل أنه كلما كانت املجرة أبعد كلما كان
انزياحها األحمر أكرب (أي أن املجرات تبتعد عن
األرض أو عن أية نقطة أخرى يف الكون برسعات
تتناسب مع مسافاتها عن األرض) – بدا أنه
أثبت بشكل تام وكان باعثا ً عىل نظرية االنفجار
األعظم.
املجرات األخرى الوحيدة -برصف النظر عن
املرأة املسلسلة -والتي تكون مرئية بالعني
املجردة هما سحابتا ماجالن ،لكن مجرات
كثرية إضافية اكتشفت عندما دخلت أدوات
برصية فعالة أكثر يف االستعمال وبلغت الذروة
باكتشافات تلسكوب الفضاء هابل يف تسعينات
القرن العرشين ،وبالنسبة له فإن حوايل خمسني
مليون مجرة كانت مرئية عىل نحو ممكن.
الشكل املميز للمجرات اإلهليلجية املتضمن أذرعا ً
حلزونية تربز من محور مركزي أصبح أيقونة
مهمة ونسخ بكثرة يف فن الفضاء.
الصورة العقلية لكون وحداته هي املجرات –
كل واحدة تحوي باليني النجوم – كانت مركزية
لعلم الكون الحديث ومن ثم لإلدراك الكامل
الدقيق للحجم النسبي للعالم الصغري البرشي.
إن املجرة ظاهرة واسعة أكثر مما ينبغي لتؤوى
بسهولة ضمن الخيال ،مع أن املرسحية املوسيقية
الفضائية اتسعت رسيعا ً لتشتمل عىل رصاع
مجري متبادل يف قصص مثل (غزاة مجريون
خارجيون) عام 1931م لجي .شولسيل.
واملرتبة اإلضافية للكرب لم تحدث اختالفا ً يمكن
إدراكه يف مقياس العمل.
اختريت كلمة (املجرة) كعنوان مستمد من
الطبيعة ملجلة خيال علمي تماما ً مثلما اختريت
كاسم مستمد من الطبيعة لقطعة مستطيلة من
الشوكوال بالحليب .مع ذلك فإن املجرات الخيالية

– مثل املجرات الحقيقية – تكون مشهد ذي
قيمة رمزية عىل نحو رصف.
لم يمنع هذا االستعمال الوافر للمشتق النعتي
من املصطلح كدال عىل الطموح يف عناوين مثل
(الحلقة املجرية) عام 1935م لجاك وليمسون،
و(خفر مجري) إلي .سميث بني عام (-1937
1938م كتاب 1951م).
االكتشاف املثري عىل نحو متأصل يف ستينات
القرن العرشين أن مركز املجرة املغطى بسحابة
بدا كأنه ينفجر ،وهو ما انعكس برسعة يف الخيال
العلمي يف قصص مثل (عند اللب) عام 1966م
لالري نيفني ،و (آثام اآلبار) عام 1973م
لستانيل شميدت ،وأن العزو الالحق لهذه الهيئة
إىل وجود ثقب اسود ضخم شجع التصويرات
امليلودامية اإلضافية.
وجود صدوع بدون نجوم ضمن املجرة يعري
نفسه لقصص من نوع مختلف ،واألمثلة البارزة
هي (بندلستيف) عام 1950م لجيمس بليش.إن
مفهوم الحافة املجرية اكتسب أيضا ً رنينا ً خاصا ً
كتخم مفاهيمي أخري ،وقد طوّر عىل نحو مفصل
ألبعد حد يف سلسلة طويلة قدرت استقرائيا ً يف
(لنجتاز الحافة) عام 1959م لربترام تشاندلر،
لكن عدم وجود مفهوم آخر من ناحية النظام
البنيوي ثبط التقديرات االستقرائية اإلضافية
لهذا النوع .املجموعات الكروية مثل تلك التي
صورت يف (سقوط الظالم) عام 1941م إلسحق
أسيموف و(الضباب النجمي) عام 1967م
لباول أندرسون تجيز أحيانا ً النرش االسرتاتيجي
يف الحكايات الفلسفية ،لكن ميزات بارزة
واسعة النطاق أخرى مثل االضطراب املجري
العظيم الذي صور يف (كوكب بكر) عام 1960م
ألندرسون [كتاب موسع عام 1970م] تنزع ألن
تكون ملفقة لالستعمال كأدوات سهلة.

11

عن معضلة التوائم

ماذا يقول علم األحياء ؟
م.عبد الحفيظ العمري

fb.com/abdulhafeed.alamri

«إننا إذا تصورنا ساعة ملصقة بجسم متحرك
برسعة هائلة ،فإن عقارب هذه الساعة البد
أن تسري برسعة مختلفة عن رسعة عقارب
ساعة أخرى ملصقة بجسم ساكن كالجدار
مثالً.
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قدمت النظرية النسبية الخاصة عدة نتائج رغم أنها تجربة ذهنية  ،إال أن لها معارضني
مثرية  ،واحد منها هو التأخري الزمني  Time؛ يقول النجوفان أحد الفيزيائيني الفرنسيني
الكبار « الواقع أن هذه القصة تعاني من خطأ
 ،Dilationوالذي يرشحه أينشتاين قائالً:
«إننا إذا تصورنا ساعة ملصقة بجسم متحرك نسبي يمكن كشفه بسهولة  .حقيقة  ،بما أن
برسعة هائلة ،فإن عقارب هذه الساعة البد كل يشء نسبي  ،كان يمكن أن املركب الفضائي
أن تسري برسعة مختلفة عن رسعة عقارب ثابت وأن األرض هي املسافرة برسعة  %80من
ساعة أخرى ملصقة بجسم ساكن كالجدار رسعة الضوء .يف هذه الحالة ستكون النتيجة
مثالً ...وعىل وجه الدقة فإن الساعة امللصقة هي العكس .ويف هذه الحالة كيف يمكن ،
بجسم متحرك تتأخر يف الوقت كلما ازدادت انطالقا من السريورة نفسها «السيناريو « أن
رسعة الجسم حتى تتوقف عقاربها تماما عن يكون لدينا توأم أكثر شبابا ،ومرة نفس التوأم
الدوران إذا بلغت رسعة الجسم رسعة الضوء نفسه أكثر شيخوخة ؟
والشخص املتحرك مع الساعة ال يدرك هذه واقع األمر أن هناك انقطاعا يف املحاكمة ،
التغريات وإنما يدركها الشخص الذي يالحظها النسبية املوجزة (الخاصة) ال تطبق إال يف
()1
حالة عالم(مرجع) مستقر أي ينطلق برسعة
من مكان ساكن».
االختالف يف الزمن بني الشخص املتحرك ثابتة  ،وعليه للقيام بالرحلة كان عىل املركب
والشخص الساكن دفع إىل ما يسمى الفضائي أن بتسارع ثالث مرات مرة لإلقالع
ومرة للهبوط ومرة
التوائم
بمعضلة
 Twin Paradox؛ «االختالف يف الزمن بني الشخص لتغيري االتجاه لكي
فنفرتض أن توأمني املتحرك والشخص الساكن دفع يدور ويعود إىل
األرض  ،فكل هذا
بعمر  25سنة
السريورة،
أحدهما يقلع يف إىل ما يسمى بمعضلة التوائم يغري
فسرتى يف النهاية
مركب فضائي ليقوم .»Twin Paradox
أن التوأمني كربا
بدورة يف الفضاء
()2
برسعة قريبة من رسعة الضوء (لتكن  %80بشكل متماثل (أو تقريبا).
من رسعة الضوء) واآلخر يبقى عىل األرض وبنفس الفكرة يقول د محمد باسل الطائي «
ينتظر عودة مثيله ،رحلة املركب تتطلب  40هذه املفارقة غري واردة من أصلها ألن الحركة
سنة ضوئية أي مدة  50سنة  ،إذا ً التوأم الذي نفسها نسبية  ،ففي الوقت الذي يرى فيه
عىل األرض سيكرب  50سنة عند لحظة عودة التوأم األول أخاه يركب الفضاء متحر ًكا برسعة
اآلخر  ،ولكن هذا األخري قطع  %60ولن يكرب عالية فإن التوأم الثاني الذي يف املركبة يرى
توأمه الذي عىل األرض متحر ًكا (باألرض ومن
عمره عند عودته إال  30عاما .
وعندما يلتقيان عىل األرض فإن أحدهما سيزيد عليها) برسعة عالية ً
أيضا  .لذلك ،فال صحة
للقول بوجود معضلة توائم يف نظرية النسبية
عمره  20سنة عن اآلخر!
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الخاصة .أما إذا ما تحدثنا عن
تأثريات تغريات الرسعة بالتباطؤ
أو التسارع بحسب ما تقرره
نظرية النسبية العامة فهذا يشء
()3
آخر.
الواقع أن املسافر يف املركب
الفضائي ليس يف مرجع قصوري،
فاملرجع القصوري هو مرجع
يتحرك برسعه ثابته دائما ،بدون
أن يغري من رسعته يف لحظه ما،
لكن الذي عىل األرض ال يشعر
بأي تغري يف حركته عىل األرض،
لذلك تطبيق نتائج النظرية
النسبية عىل الذي يف األرض ،لذا
التوأم الذي عىل األرض سيكرب
 50سنة عند لحظة عودة اآلخر!

من وجهة نظر األحياء

مركبة النجوفان الفضائية .منحنى املسافة -الزمن.
بيري يسافر ،بول ال يسافر (بالنسبة ملرجع ثابت)

بعض الباحثني يعتقدون أن
السفر يف الفضاء يمكن أن يحدث العكس ،
سيجعلك تشيخ قبل األوان !
يوضح فرانك كيسنوتا Frank Cucinotta
 كبري علماء ناسا لدراسة اإلشعاع يف مركزجونسن الفضائي -أن رائد الفضاء عندما يندفع
يف الفضاء فإن صبغياتهchromosomes
التي تتعرض لألشعة الكونية يمكن أن تُدمر
()4
جزيئات التليمريات  telomeresالتي فيها.
لكن ما هي التليمريات ؟
نعرف أن جزيئات الحمض النووي DNAشبة
الخيط التي تحمل جيناتنا معبأة يف الصبغيات ،

والتيلومريات توجد أغطية عىل نهاياتها ،وهذه
الصبغيات يمكن نسخها بطريقة كاملة خالل
انقسامات الخلية  ،وخالل هذا االنقسام تقوم
التيلومريات بحماية الصبغيات من النقص.
والعالقة بني شيخوخة الخلية وطول التليمريات
وطيدة  ،بحيث إذا التيلومريات ُقرصت ،
فالخاليا تشيخ .وبالعكس  ،اذا كان نشاط
التيلومريات عايل  ،فطول التيلومري محافظ
عليه ،والشيخوخة الخلوية تتأخر .هذا هو
الحال يف الخاليا الرسطانية  ،التي يمكن اعتبار
أن يكون لها حياة أبدية .بعض األمراض
الوراثية  ،يف املقابل  ،هي تتميز بتيلومريات
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معيبة  ،مما يؤدي إىل خاليا تالفة.
لكن أين هذا الخطر يف رحالت املحطة
الفضائية والقمر ؟
التأثري عىل هذه الرحالت وروادها قليل جدا
 ،ألن الرواد ضمن املجال املغناطييس لألرض
الذي يحميهم من األشعة الكونية  ،لكن
االندفاع خارج حماية املجال املغناطييس
لألرض يعرض الرواد لألشعة الكونية مبارشة
مثل السفر للمريخ.
ووجد العلماء أن التعرض لإلشعاع الفضائي
لفرتة طويلة ولو يف ضمن منطقة الحماية
()5

باملجال املغناطييس قد يرسع بأعرض
الشيخوخة قبل غريهم ويشهد بذلك أن رواد
رحلة أبولو الذي سافر للقمر قد أصيبوا بماء
العني األزرق Cataractsقبل 7سنوات تقريبا
من رواد آخرين ،وماء العني األزرق عالمة
()6
شائعة بالشيخوخة.
ما مقدار الجرعة املناسبة التي يتحمله النسيج
البرشي من إشعاع الفضاء ؟
مقدار الجرعة ال احد يعرف فرغم هذه السنوات
من الطريان يف الفضاء ما زال العلماء غري
()7
مدركني اإلجابة الكافية عن هذا السؤال؟!
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فرانكنشتاين

عيل الصباح
Alimorning.blogspot.com

«إن اإلمكانيات التي تمتلكها العلوم اليوم غري محدودة
مثل العقول التي تسعى وراءه».
ماري شييل

رواية فرانكنشتاين للربيطانية ماري شييل
تعد من أوائل روايات الخيال العلمي.
صدرت عام  ،1818وفرانكنشتاين هو اسم
الدكتور الذي تمكن من صنع جسد برشي
بث فيه الروح ثم صار مسخا .الرواية تالمس
مواضيع عديدة ذات أبعاد فلسفية وأخالقية
وإجتماعية ودينية وعلمية ،وال زالت رويات
الخيال العلمي اليوم تطرح نفس املواضوع،
وإن كان من زوايا مختلفة ،أعني إمكانية
صنع إنسان حي.
شخصية بطل الرواية ،الدكتور فيكتور
فرانكنشتاين ،وحرصه الشديد عىل احرتاف
الكيمياء ليصل إىل هدفه يف خلق إنسان حي،

ذكرني بشخصية العالم جابر بن حيان،
الذي كان أيضا مشغوال بذات الهدف ،وحاول
الوصول إليه من خالل الخيمياء عرب ما يعرف
بعلم التكوين.
يف هذه الرواية ،التي كتبت يف بداية القرن
التاسع عرش ،تنقل لنا املؤلفة التباين الشديد
بني شخصيات تلك الحقبة األوىل من الثورة
الصناعية .حيث اتخذ بعضهم نظرة علمية
منطقية للعالم ،وهمشوا كل ما يتعلق بالفنون
واآلداب ،أو العكس .وينتج عن هذا النمط يف
التفكري صعوبة فهم اآلخر ،نظرا لسلوكهم
مسارين مختلفني يف النظر إىل الحياة .تتجسد
هذه الصورة يف الشاعر الربيطاني الشهري
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Illustration from the frontispiece of the 1831 edition by Theodor von
Holst.

اللورد بايرون والذي كان ذو شخصية أدبية
تميل إىل الذوق والخيال والحدس ،وأما
زوجته فكانت عىل العكس تماما ،تميل إىل
املنطق والنظر إىل األمور من منظار الحقائق،
وانتهت حياتهما بالطالق ،نتيجة الختالف
نظرتهما للحياة .أما يف الرواية فتحاول
املؤلفة أن تعالج هذه اإلشكالية يف ما بني أبناء
مجتمعها الربيطاني ،فتعطينا صورة جميلة
عن إمكانية وجود هذا النوع من االختالف
يف الشخصيات مع بقاء التفاهم والحب فيما
بينهم كما حصل مع الدكتور فرانكنشتاين
وإليزابيث:

أحبت إليزابيث الشعر واألشياء الجميلة:
األزهار الربية ،ورشوق الشمس ،والفراشات.
أما أنا فقد أحببت العلوم ،وعالم الطبيعة،
واملفكرين العظماء».

وبعد أن أصبح الدكتور فرانكنشتاين
مأخوذا بالعلم ،بدأ يتسائل حول آلية عمل
الجسم البرشي وكيفية بعث الحياة فيه.
وصورت الرواية العالم بالشخص الذي يقدم
التضحيات ويرجئ التمتع بمباهج الحياة
يف سبيل اكتشاف فتح علمي كبري ،فنرى أن
الدكتور فرانكنشتاين يعيش لسنوات بعيدا
«كنا مختلفني أيما اختالف ،فما كان من هذا عن عائلته ليدرس يف الجامعة ،ويؤجل زواجه
االختالف إال أن عزز أكثر حب أحدنا لآلخر .حتى يتفرغ ملشاريعه العلمية ،وتمر الفصول

23
واحدا تلو اآلخر وال ينتبه إلنكبابه داخل معمله فرانكنشتاين من قبل الكائن املسخ الذي
صنعه ،والذي قد كان قبل حلما وغدى كابوسا
وإجراء تجاربه العلمية.
ويف إشارة إىل القصة التوراتية وندم الرب ولعنة تالحقه هو وأرسته.
عىل خلق البرش ،نجد أن فرانكنشتاين أصابه «لم أستطع أن أمنع نفيس عن التفكري يف
الهلع بعد أن بث يف جسد املسخ الحياة .كأنه السبب الذي جعلك تصنعني إذا كان العالم
لم ينتبه أو كان غافال طوال فرتة عمله من أن كله سيكرهني».
هذا الكائن قبيح بشدة.
وعندما يلتقي الدكتور فرانكنشتاين مع
«رصخت ‹ما الذي فعلته؟! يا للكارثة!›
لقد اخرتت أعضاء جسمه بعناية بالغة ،لكن املسخ ،يشكي له بأن ال أحد يقبله ،وأنه
األمر تحول إىل كارثة .كيف أصف الرعب الذي يريد ،ليكف أذاه عن اآلخرين ،أن يصنع له
انتابني؟ لقد رأيته قبل أن أبعث الحياة فيه ،مسخا آخر ،أو زوجة ،ليستطيع أن يعيش
لكنني لم ألحظ أنه كان شديد القبح .واآلن معها .وهنا يعيش الدكتور فرانكنشتاين يف
بعد أن أصبح عىل قيد الحياة ليس بوسعي أن معضلة أخالقية ،فهو بصنعه لهذا املسخ قد
تسبب بمشاكل عديدة ،للمسخ نفسه ولغريه
أفعل أي يشء سوى الندم عىل أفعايل»
من الناس ،واكتشف خطأ عمله ،فهل يكون
الحل بتكرار الخطأ وصنع مسخا آخر ،وهو
وجاء يف التوراة:
«فقال الرب :أمحو عن وجه األرض اإلنسان ال يدري كيف سيكون حاله وهل سيقبل\
الذي خلقته ،اإلنسان مع بهائم ودبابات ستقبل العيش مع املسخ األول ،فيكون قد
وطيور السماء ،ألني حزنت أني عملتهم »..دخل يف مشكلة أخرى ،أكرب.

(سفر التكوين )7:6

«ال أستطيع أن أقيض املزيد من الوقت وحيدا،
ورأينا شيئا شبيها لهذا عند من صنع مادة ال بد أن تصنع كائنا آخر .ال بد أن تصنع
تي ان تي املتفجرة وكذلك عند فريق عمل صديقا يل ،أو زوجة .إنسانة مثيل تماما .أنت
مرشوع منهاتن الذي طور القنبلة الذرية الوحيد الذي يستطيع أن يفعل هذا».

خالل الحرب العاملية الثانية .حيث كان الندم
مالصقا للحظة خروج عملهم إىل الحياة .وهذا
يحمل بني طياته التساؤل التايل :هل يتحمل
العالم وزر وتبعات ابتكاراته؟ خاصة عندما
يكون أعظم إنجاز له عبارة عن خطيئة يندم
عليها فور تمامها ،كما حدث مع الدكتور
فرانكنشتاين؟
بعد ذلك تتواىل املصائب عىل الدكتور

رواية فرانكنشتاين عىل بساطتها ،إال أنها
ناقشت ،بيشء من التشاؤم ،مسألة مازالت إىل
اليوم تعامل بقدر من الحساسية ،وهي صنع
كائن حي واعي ويمتلك حرية إرادة ،بل قد
تكون فكرة مرعبة كما صورتها الرواية وكثري
ممن تناولها من بعد يف أدب الخيال العلمي.

إدوين بويل هابل (أول من اكتشف
وجود مجرات أخرى غير مجرتنا) كان
مسحورا بأعمال كاتب الخيال العلمي
الفرنسي الشهير “جول فيرن” ،ونتيجة
لقراءة قصصه تخلّى عن مهنة واعدة
في الحقوق ،وأصبح أعظم فلكي
في القرن العشرين!
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الطريدة
ّ

محمد ولد عبدو

medabdou150@gmail.com

-1«يف يو ٍم ما من عام  1665كان نيوتن يضع القوانني اآللية التي
تحرك الكون ا ُمل َ
راض بشكل نهائي عن نظريته
شاهد ،لكنه كان غري ٍ
ألنها ال تفرس حقيقة القوة املركزية التي كشف عنها ،قىض السري
إسحق نيوتن بعدها ماليني الدقائق يف ممارسة أنشطة تميل للسحر
واستحضار األرواح وتعتمد األفكار الشبحية».
كان محمود يراقب مذياعه الرمادي ذا الطراز
القديم ،الذي ربحه صباح ذلك اليوم من محل
تجاري بوصفه أفضل زبون  ،كان يراقبه عن
كثب وقد أخذت منه الدهشة مأخذا ً كبريا ً فهو
أمام ظاهرة متفردة لم يسبق لشخص ما أن
الحظها أو جرب حدوثها .
لقد كان التقويم املعلق عىل الجدار يشري إىل
يوم  20يناير  2021بينما كان املذيع يف املذياع
يقدم نرشة اخبارية عن مجريات األحداث التي
حدثت يوم  20ديسمرب . 2021
فتح محمود كمبيوتره برسعة محاوال ً اكتشاف
تاريخ اليوم بشكل أدق من شبكة االنرتنت

فتبني له أن تاريخ التقويم تاريخ صحيح فشعر
بانقباض قوي أسفل املعدة وبدأت دقات قلبه
تزداد بعنف شديد وبدأت عرشات األفكار تغزو
رأسه الكسول يف رسعة واضطراب وفجأة تذكر
زميله مصطفى الذي طاملا وصفه باملخبول.
مصطفى صاحب مخترب غريب يعطي انطباعا
غريبا شبيها باالنطباع الذي ترتكه املقابر
الفرعونية يف نفوس الزائرين حيث يمكنك أن
تتوقع كل الغرائب يف وكر الرعب والغرابة ذلك
 ..تناول محمود املذياع ولفه يف قطعة جريدة
وخرج يهرول من باب الشقة ولديه شعور أن
هذا اليشء الذي يحمله ينتمي يف غرابته للمكان
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الذي يعمل فيه صديقه مصطفى.
كانت دهشة مصطفى أكرب من محمود حني
أعاد ضبط الراديو عىل عدة محطات زمنية
«/25فرباير/17« ... »2026/يناير»2030/
 ...وبدأ الصديقان يحملقان يف بعضهما غري
مصدقني ملا يسمعانه ولوهلة فكر مصطفى
بصوت مسموع :
 هل من املعقول أن هذا حدث فعالً ؟!اكتمل تصديق محمود بحدوث األمر ولم يعد
يخالطه ذلك الشك املخيف الذي شغله طول
الطريق يف أنه يتخيل كل يشء ،ثم بإلحاح بدأ
يستجدي توضيحا ً من مصطفى الذي لديه علم
عميق بأشياء كثرية من بينها علم الفيزياء :
 ماذا يحدث ؟  ...اخربني بالله عليك يامصطفى .
ويف اضطراب مشوب بالريبة تتابعت كلمات
مصطفى برتاخي وحذر :
 يبدو أن هذا الراديو يلتقط إشارات أثريمستقبلية !
بدا األمر أقل غموضا ً ملحمود فهو كان يستمع
قبل قليل لنرشات إخبارية ال تنتمي ألي زمن
ماض أو حارض ...ولعله لم يكن ينتظر هذه
ٍ
اإلجابة.
 نعم يبدو األمر كذلك  ..لكن كيف ؟!وحني أكمل محمود سؤاله كان مصطفى قد
جلس عىل كمبيوتره الخاص وبدأ بطباعة رسالة
مرسعا ً ومضطربا ً عىل الربيد االلكرتوني .
 إن كان هناك أمر ما يمكن فهمه يف هذا العرصيخص هذا الجهاز فسنعرفه من خالل الدكتورة
زينب  ..ثم تابع مصطفى ..
الدكتورة زينب هي إحدى العقول املتطرفة يف
علوم الفيزياء والرياضيات وقد مارست هوايتها
الغريبة والغري مقبولة بمعنى ما يف املجتمعات

العلمية مما جعلها شبه منبوذة بسبب
طموحاتها الغري مقبولة لدى «بسطاء» العقول
– كما تسمي هي نفسها املجتمع العلمي .. -
ذات عشاء قابلتها وتعرفت عليها ،أخربتني عن
مرشوعها العلمي الكبري!  ..وهو غريب نوعا ما
فهو متعلق بصيغ رياضية لعمل الدماغ البرشي
وتطلق عىل املرشوع «لوغاريتمات الدماغ».
 ال يبدو يل مرشوعا ً غريبا ً خصوصا ً لك أنت -قال محمود وهو يبتسم يف حذر.
 نعم يبدو عاديا ً ! لكنها ال تقصد الدماغالبرشي اليوم فقط  ,فاللوغارتمات التي تحلم
بها الدكتورة زينب ترسم خريطة دماغية بداللة
الزمن متوقعة لقدرات الدماغ البرشي عىل مدى
ألف عام يف املستقبل .
هنا عادت ملحمود بالهته املعهودة وصاح :
 ألف عام !!! . نعم  ..ألف عام! وال تعتربها الدكتورة غريبةبدرجتك هذه ،فهي تطمح للوصول إىل أبعد من
ذلك  ،ربما مليون عام .
يف تلك اللحظة كان منبه الربيد االلكرتوني يطن
طنينا ً خفيفا ً وفتحت رسالة رد أوتوماتيكية:
«لقد حددت موقعك وأنا يف الطريق»
تابع مصطفى باهتمام وبحركات أنيقة فيما
استمرت عالمة البالهة تزيد يف نظرات محمود :
 تعتقد الدكتورة اعتقادا ً غريبا ً آخر وهوأن الكثري من األشياء التي نقوم بها اليوم أو
نكتشفها أو تدخل يف مجاالت العلوم خصوصا
تلك القفزات القوية والنظريات الجريئة ليست
سوى معلومات قادمة من املستقبل بطريقة
مقصودة  ..أي أننا نخرتع األشياء ألن أحفادنا
املستقبليني وجدوا طريقة ما إلرسال معلوماتها
أو تسهيل فهمها لنا.
 -مجنونة !
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 لكن جهاز الراديو يقول شيئا غري ذلك !دخلت الدكتورة زينب مرسعة والزالت عىل رأسها
قبعة الحماية الخاصة بالدراجة وصاحت مع
دخولها طالبة رؤية الراديو  ..كان محمود يف
ذلك الحني يقرتب مادا ً يده محاولاً مصافحتها
وقد حمل مصطفى الراديو اثناء ذلك فيما
مرت الدكتورة برسعة متجاهلة مصافحة
محمود وانتزعت الجهاز من مصطفى وبدأت
يف تفحصه بشكل مكثف ثم تمتمت بمالحظات
غري مسموعة !
 هذا ليس راديو  ..هذا كمبيوتر مستقبيل –قالت الدكتورة.
 هل يمكن توضيح ذلك اكثر؟  -قال مصطفى.
 نعم بالتأكيد  ...هل يمكن أن تناولني مقعدالو سمحت  ..حسنا ً  ،انظر  ..كامريتني بمجموع
زوايا  720درجة وهو ما يعني لفة زمكانية ..
ليس هناك مزود طاقة  ..ال بطارية  ..وال مكان
للشحن  ..لكن هناك خرطوما ً داخليا ً بنهاية
مدببة مع بطانة محول  ..الكمبيوتر يتقن
استخدام الطاقة املظلمة الكمومية  ..هذا الشكل
ليس الشكل النهائي للكمبيوتر وال الوحيد.
كان محمود يهز رأسه يف بالهته املوهمة بفهم
ما يقال  ،ثم سأل كمن وجد نقطة معتمة عصية
عىل الفهم يف رشح الدكتورة :
 مادام كمبيوترا من املستقبل فأين لوحةاملفاتيح ؟
التفت الدكتورة وحدقت فيه من فوق نظاراته:
 ماذا لوحة املفاتيح ؟!  ..الكمبيوتر املستقبيلبإمكانه الكتابة بتلقي النصوص تسجيليا ..
اآلن لنعد تشغيله ولننظر ماذا قد نجد أيضا ..
بدأت الدكتورة بتقليب الجهاز باحثة عن زر
التشغيل وحدثت مفاجئة كبرية بصدور صوت

مفاجئ من الكمبيوتر:
 أهالً دكتورة زينب .منذ ثالثة أيام وأنا أبحثعنكِ .
عاد الذهول من جديد ملصطفى ومحمود وظلت
الدكتورة منتصبة يف مكانها دون أن تتغري
تعابري وجهها وبدأت يف التحادث املبارش مع
الكمبيوتر :
 هل يمكنني معرفة ما اسمك ؟ اسمي  221221أنا الكمبيوتر األول مننوعي!
 كيف عثرت عيل؟ كانت البداية من املنزل  5من القطاع ب يفمدينة الخرطوم العلمية ،يبدو أني وقعت يف
خطأ حسابي طفيف فقد أكدت حساباتي أنك
متواجدة هناك اآلن وحني وصلت وجدت أن هذه
املدينة العلمية العظيمة لم يتم بناؤها بعد ،كان
عيل إعادة فحص كل قواعد البيانات عىل األرض
لوضع خطة للوصول إليك  ..عثرت عىل صور
كثرية لك وعدة ارتباطات مع الكثري من صالت
الربط املمكنة لذلك حددت الطريق األمثل عن
طريق محمود الذي يحب جمع األشياء العتيقة
ثم مصطفى صديقه الذي تربطك به اتصاالت
سابقة فقد أثرت فيه بشكل عميق بأفكارك التي
يظنها غريبة وحاملة .اخرتقت قائمة املبيعات يف
أكثر متجر يرتدد عليه محمود ووضعت رقمي
التسلسيل يف قائمة املبيعات العتيقة ثم عىل نفس
املنوال حددت رقمي التسلسيل كجائزة ألحسن
مشرتي من املتجر لذلك العام  ،وعن طريق
االنتقال اآلني كنت يف املكان و الوقت املناسبني
وعىل شكل مذياع عتيق  ..وكنت راضيا بنسبة
 %50حني كنت بني أشياء محمود وبدأت بتمثيل
النرشات االخبارية املستقبلية التي جعلته
يرتعب ثم يبحث عن اإلجابات من صديقه
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مصطفى الذي سيلجأ إليك فأنت الوحيدة التي
ستستمعني لهذه القصة الغريبة ! .
 مبهر  ....ما هي مهمتك ؟ نعم ؟  ..حسنا ً  ,يبدو أن املجال املغناطييسلألرض سيدخل مرحلة الحرج الكارثية مع
منتصف القرن الثالث والعرشين  ..وهذا املجال
 كما تعلمني – لو تضاءل أو اختفى سيجعلاألرض فرنا ساخنا بسبب عبور أشعة الرياح
الشمسية للغالف الجوي وستكون الحياة
مستحيلة ،كما سيسبب قبل ذلك ويف اللحظات
البدائية له تشويشا ً كامالً عىل كل األجهزة
اإللكرتونية مما يعني باملجمل غياب العلم .
 كيف يختفي املجال املغناطييس إذا كان يعتمدعىل الحديد والنيكل املنصهران يف قلب األرض،
واللذان يعتربان أكثر املعادن استقرارا ً وثباتا ً ؟
..حسنا! أنت تعلمني حالة الجشع التي تميزاالنسان والتي تستمر يف الزيادة دائما ً كلما عرف
أكثر .لقد تأسست رشكات تمتلك تكنلوجيا
متقدمة يف استخراج املعادن من نواة األرض
والتي كان الذهب والنحاس فيها مركزان بشكل
كبري عىل عكس ما هو متوقع ..ولقد دمرت تلك
االستخراجات املتكررة والغري مراقبة توازن
املجال املغناطييس لألرض ،وحلت الكارثة.

 بماذا يمكن أن أساعد ؟ ! ..حسنا! لقد أرسلنا عدة حواسيب لعدةعلماء عظماء يف التاريخ ممن يمكنهم فهم
ميكانيزمات السفر عرب الزمن  ،أي علماء ما بعد
النظرية النسبية بمن يف ذلك آنيشتاين نفسه ..
نعم نحن نعرف مدى شغفك بهذا العالم لذلك
هذه فرصة كاملة للتواصل معه صوتا ً وصورة
فهو اآلن جالس يف مكتب براعات االخرتاع
بسويرسا ويحاول صناعة العظمة عن طريق
نظرياته املجنونة التي تشبه لوغاريتمات الدماغ
الخاصة بك .
أما ما يمكنك أن تساعدي به فهو االستشارة عىل
أن اخربك بالتفاصيل فيما بعد.
كم هو بديع أن كل جهود العلماء الكبار عىل
مدى قرنني ستصهر يف مرشوع علمي كبري
إلنقاذ األرض  ..أليس هذا أمرا َ مذهلاً !.
 مادام األمر كذلك ..فسأكون مرسورةبمشاركتكم يف مرشوعكم العظيم بعد دقائق من
الحديث مع آنيشتاين.
 ال يمكنك الحديث معه اآلن لكن سأعرض لكنقالً مبارشا ً من جوالته يف مكتب شقته بزيورخ
وهو يحاول كشف الغموض عن نظريته
العظيمة.

-2«الثامن عرش ابريل  1955كان هو موعد االستقالة النهائية من
مجال العلم عند آنيشتاين فقد لفظ أنفاسه األخرية وهو ممسك
بدفرته وقلمه العنيدين الذي رفضا الرضوخ ملحاوالته املريرة للتوحيد
بني القوانني الكربى للفيزياء بعد أن حطمت حضوره العلمي نظرية
فتية مفعمة بالفوضوية ،أنفق آنشتاين ماليني الدقائق يف محاولة
التوحيد ومات قبل حدوثه».
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أفاقت زينب من حالة االندماج العالية مع
الكمبيوتر الخارق وتذكرت أن لديها صديقني
موجودان يف نفس املكان  ..التفتت برسعة
وخاطبتهما قبل أن يتحدثا :
 نعم األمر كما شاهدتما تماما ً  ..وهو ممكنالحدوث وبشكل طبيعي ،تحتاجان فقط أن
تناال قسطا من الراحة وترتكا الذعر البادي عىل
وجهيكما وخصوصا ً أنت يا صديقي – و أشارت
إىل محمود  -ما يطلبه املوقف بشكل ملح هو
البقاء هادئني وأن ال نرتك أي فرصة ألي شخص
أن يعرف بما بني يدينا .
ثم خاطبت الكمبيوتر
  221221أريدك اآلن أن تعيد التشكل عىلتصميم فالشة جيب .
وبطريقة رسيعة اختفى الشكل السابق للكمبيوتر
وتحول إىل فالشة رمادية نحت عليها الرقم
 221221بشكل فني يميل ألسلوب الزخرفة
العربية األثرية ولفته الدكتورة يف حقيبتها.
كان محمود يعي أن يومه ذاك هو أغرب يوم
عاشه يف حياته السابقة كلها .لقد سمع عن
السفر عرب الزمن كمرويات خيالية ماتعة وعاش
متعة القصص واألفالم التي شاهدها عن االنتقال
اآلني لألجسام.
خطى محمود خطوات بطيئة نحو الباب ثم عاد
وسأل مصطفى عن مكان دورة املياه  ..ثم تبع
اإلشارة يف خطوات متثاقلة كمن ال يشعر بأي
عضو منه واختفى يف املنعطف األيمن.
همست الدكتورة زينب ملصطفى بصوت منخفض
مسموع :
 حاول أن تحافظ عىل صديقك يف الوضعالصامت  ..حاول أن تدعوه لإلقامة معك أليام
ليساعدنا يف مرشوع إنقاذ املستقبل فثرثرته قد
تفسد كل يشء .
كما أريد منك أن تعمل يف معملك عىل تحضري

حجرية تغذى بنبضات مغناطيسية قوية برتدد
رسيع.
كان املعمل الصغري الذي يواظب مصطفى عىل
إجراء أبحاثه التجريبية فيه ،عبارة عن رواق
وثالثة غرف من الخرسانة العازلة للصوت يف
طابق أسفل الطابق األريض  ..كان قطاعا ً معزوال ً
بشكل كامل عن باقي املبنى.
تعود مصطفى إجراء بعض التجارب املتعلقة
بمرشوعه الهادف لتصميم بطاريات صغرية
تستخدم الطاقة النووية الضعيفة ويرى فيها
ميزة توفري طاقة غري محدودة إذا ما نجح يف
بتصميمها بشكلها اآلمن  ..ولذلك صمم مختربه
عىل ذلك املنوال املراعي للسالمة .بدأ مصطفى
بالعمل عىل تنفيذ طلب الدكتورة لتوفري الحجرية
املطلوبة يف الغرفة رقم .. 1وكانت الدكتورة قد
غرقت يف التفكري عىل مقعد البيانو املعزول يف أحد
أركان الرواق ثم بدأت يف قرع أزرار البيانو عازفة
مقاطع صوتية متزايدة الرتددات حتى الزر
األخري ثم تناولت الفالشة من جديد ونادت باسم
الكمبيوتر فعاد للتشكل من جديد وخاطبها دون
مقدمات :
دكتورة زينب  ..أريد تذكريك أن النبضةاملغناطيسية الشديدة قد تجعلني غري قادر عىل
إجراء تواصل بينك مع حلقات العلماء وباألخص
عاملك املفضل «آنيشتاين» .
ثم بدأ ببث فيديو معكوس عىل الجدار القريب
فظهر العجوز آنيشتاين يف مكتبة منزله
بنيوجرييس وهو يميش ذهابا وجيئة وقد اشتد
احمرار التبغ عىل رأس غليونه  ..يبدو مرتبكا
وقلقا ويقطع مشيته املضطربة حني يهم بتدوين
مالحظات عىل السبورة الكبرية دوريا ً .
صاحت الدكتورة زينب يف الكمبيوتر :
 هل يمكن أن أكلمه ؟ ! -ليس اآلن
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 متى؟ !  ..حسناً!  ..هذا الفيديو من  13يوليو1945وآنيشتاين يشعر باالضطراب والخوف عىل مصري
العالم والدموية التي وصلت لها الحرب العاملية
الثانية  ..هل تظنني أنه وقت مناسب للتواصل يا
دكتورة ؟!
 ليس مناسب فعال  ..تابع العرض فمشاهدتهتجعلني أكثر الهاما ً وأنا فعالً بحاجة لإللهام يف
هذا الوقت بالذات ..
عاد محمود وانضم للدكتورة يف ركنها وتابع
الفيديو بصمت وقد زال الكثري من مالمح دهشته
السابقة قبل دقائق  ..وإثر محاورة مقتضبة مع
الدكتورة فهم أن العرض ليس سوى نقل لحظي
مبارش قادم من املايض البعيد ألكثر شخصية
حضورا يف مجال العلم وأثناء متابعة العرض
كانت الدكتورة توضح له كيف يمكن أن يحدث
ذلك  ..ويف تلك الحظة قرر العالم الكبري الجلوس
وتناول قهوته املسائية ثم بدء بتصفح جريدته
برتقب  ..هنا توقف العرض فجأة .
اعتذر الكمبيوتر عن االنقطاع املفاجئ وبني أن
النقل توقف بمشكلة متعلقة بالطاقة  ،وفيما
كانت الدكتورة تهز رأسها موافقة (رغم ما كانت
تحاول اخفاءه من استغراب) أخربهم مصطفى
أن الغرفة جاهزة فحملت الدكتورة الكمبيوتر و
مىش الثالثة باتجاه الغرفة ويف داخلها وضعت
الكمبيوتر عىل الطاولة يف املنتصف .
نظرت الدكتورة يف ساعة يدها وهاتفها فوجدتهما
معطالن تماما ً  ،وكان نفس األمر قد حصل مع
محمود ومصطفى  ..هنا بدأت الدكتورة تدور
بالطاولة وهي تردد بشكل مكرر رسيع وبنربة
ساخرة عبارة «حسنا»« ..حسنا» ! :
عزيزاي أتوقع أننا أمام حالة خداع معقدة
مسافرة عرب الزمن  ..هذا الكمبيوتر غري صادق
حسب ظني يف الكثري من املعلومات التي قدم ..

لقد تمت برمجته بطريقة متقدمة جدا عما يمكن
أن تتخياله ومن بني ما تمت برمجته عليه الخداع
 ..لذلك يضع كلمة «حسناً» كلما أراد أن يترصف
من خالل برمجته املعقدة يف حياكة قصة كاذبة
 ..الكمبيوتر قدم لنا بعض الحقيقة لكنه يخفي
الكثري مما عليه العالم يف  .. 2221و «حسناً» هذه
بالنسبة له هي كلمة مفتاحية للترصف بالخداع
إلخفاء املعلومات التي ال يرغب بمشاركتها معنا
 ..لذلك نحن يف فخ خطري واملستقبل يف فخ أخطر
ربما .
 ليس ما سأقوله بغرض إنكار ما قلته يا دكتورةفقد شاهدت أكثر األشياء غرابة يف حياتي تحصل
اليوم  ..لكنك أطلعت الكمبيوتر عىل اكتشافك
الرائع هذا وهو متقدم علينا جميعا ً – قال محمود.
ردت الدكتورة برسعة :
 ال خوف من ذلك  ..فالكمبيوتر اآلن مصاب«بالصداع» ،النبضات املغناطيسية تجعله يف حالة
خدر تام وربما تعطل  ..علينا الخروج والتفكري
يف السيناريوهات املحتملة لحقيقة املشكلة التي
نعاني منها اآلن أو يعاني منها العالم يف املستقبل
.
أما بالنسبة يل فلدي حافز جديد عىل العمل بشكل
أقوى عىل مشاريع لوغارتميات الدماغ  ..لقد
أوشكت عىل االستسالم من حجم االحباط الذي
أحاطني به الجميع .
سحبت الدكتورة الكمبيوتر وهي تهم باالحتفاظ
به وطلبت اإلذن من الصديقني الواقفني وعللت
احتفاظها بالكمبيوتر برضورة فحصه ملعرفة
املزيد حوله.

تابعو الجزء الثاني واألخري يف «علم
وخيال» ..العدد القادم..

