بيل براي�سون وكتابه «موجز
تاريـــخ كـــل �شيء ...تقريب ًا»
«بيل براي�سون» م�ؤلف �أمريكي بريطاين تثري انتباهه
املحية حول العامل؛ ن�ش�أته وخملوقاته
�أكرث الت�سا�ؤالت ِّ
وتاريخه وم�ستقبله .يف كتابه «نزهة يف الغابات» يتناول
«براي�سون» رحلته الطويلة يف «درب الآباال�ش» ،ويف كتاب
«بالد �أحرقتها ال�شم�س» ي�ستعر�ض بع�ض ما واجهه من
خماطر يف براري �أ�سرتاليا� ،أما عن �أحدث كتبه «موجز
تاريخ كل �شيء ...تقريب ًا» ف�إنه يواجه �أعظم حتدٍّ � ،أال
وهو :فهم �أقدم و�أهم الأ�سئلة التي �أثرناها حول �أنف�سنا
وحول الكون وحماولة تقدمي �إجابات مقنعة عنها قدر
الإمكان.
«براي�سون» لي�س عامل ًا ،غري �أنه �شغوف بالعلم ،ولطاملا برع
يف �شرح النظريات العلمية لغري العلماء واملتخ�ص�صني.
«نال براي�سون» عن كتاب «موجز تاريخ كل �شيء...
تقريب ًا» جوائز عدة؛ منها «جائزة �أفنتي�س» لأف�ضل كتاب
علمي عام  ،2004و«جائزة الرئي�س» من «اجلمعية
امللكية للكيمياء» مل�ساندته ق�ضايا العلوم الكيميائية عام
 ،2005كما منحته جامعات عدة درجات فخرية ،ثم
ُع ِّي رئي�س ًا جلامعة «دُورم» الربيطانية.
تقول �صحيفة اجلارديان يف و�صف الكتاب« :لقد ادَّعى
�أحد العلماء البارزين -وهو يبت�سم� -أن كتاب «براي�سون»
«يخلو متام ًا من الأخطاء ب�شكل مزعج!».
بت�أليف هذا الكتاب �أقام «براي�سون» ج�سر ًا بني العلوم
والإن�سانيات ،فقد قدَّم �أكرث املو�ضوعات تعقيد ًا ب�أ�سلوب
وا�ضح و�سل�س ،حتى طالب كث ٌري من النقاد وخرباء التعليم
ب�أن ي�صبح الكتاب منهج ًا �إلزامي ًا يف جميع املدار�س لي�شرح
ويب�سط العلم للطالب ،كما َّب�سطه للعا َّمة.
ِّ
يف هذا الكتاب ِّ
يغطي «براي�سون» عديد ًا من املو�ضوعات
مثل كوكب الأر�ض ،واملجموعة ال�شم�سية ،والكون،
وتاريخ �إدراكنا ملا �صرنا نعرفه ،كما يتط َّرق �إلى الفيزياء
الكمية ،واجليولوجيا ،وحجم املجموعة ال�شم�سية،
وحياة البكترييا ،وغريها من املو�ضوعات الرائعة؛
ويتحدث «براي�سون» عن كل �شيء بدء ًا بـ«االنفجار
العظيم» وو�صو ًال �إلى بزوغ احل�ضارات وك�أ َّنه يتح َّدث
تخ�ص�صه ،حماو ًال �شرح كيف انبثق كل �شيء
يف �صميم ُّ
-تقريب ًا -من ال �شيء.
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لنبد�أ الرحلة!..

نزلتم �أه ًال وحللتم �سه ًال .لقد �س َّرين ح�ضوركم بعد �أطول رحلة ب�شرية عرب الزمن يف هذا
العامل ،فلم يكن و�صولكم �أمر ًا مي�سور ًا ،بل كان �أ�صعب ممَّ ا تعتقدون� .أنتم مل ت�صلوا �إلى
تلتق «تريليونات» الذ َّرات املبعرثة واملج َّمعة ب�شكل مع َّقد ومثري كي تقودكم �إلى
هنا ،لو مل ِ
ً
ً
ً
وجودكم .لقد كان جت ُّمعا حيا ودقيقا ويف غاية اخل�صو�صية ،فلم يحدث �أن حاولت تلك
الذ َّرات التج ُّمع بهذه ال�صورة من قبل ،ومل ي�سبق لها �أن اتخذت هذا ال�شكل �إال مرة واحدة
عرب تاريخ العامل.
يف املتو�سط ،تبلغ مدة خلود �أي نوع وخملوق على كوكب الأر�ض نحو �أربعة ماليني عام ،ولذا
ف�إن بقاءكم وا�ستمراركم حتى الآن يعني �أنكم متح ِّولون ومتك ِّيفون ومتق ِّلبون مثل ذ َّراتكم،
يبدو �أنكم كرهتم الأُك�سجنيَّ ،ثم �صرمت مولعني به على مدى  3.8بليون �سنة م�ضت� ،إذ
منت لكم زعانف و�أطراف ف�صرمت �أ�سماك ًا ُتبحر بخفةَّ ،ثم و�ضعتم بي�ض ًا والم�ستم الهواء
ب�أل�سنة مت�ش ِّعبة كالربمائياتَّ ،ثم �أ�صبحتم ناعمني ،ومك�س ِّوين بال�شعر كالزواحف ،وع�شتم
حتت الأر�ض ،وفوق الأ�شجارَّ ،ثم �أ�صبحتم يف �صغر الفئران وكرب الغزالن وماليني الأ�شياء
الأخرى ،وكان من �ش�أن �أقل خط�أ ميكن �أن يحدث� ،أو حيود عن م�سار التحول والتطور� ،أن
يجعلكم تلعقون الطحالب على جدران الكهوف.
�أنتم حمظوظون لأنكم ارتبطتم بخط تط ُّور �سليم منذ عهد �سحيق ،و�أنتم حمظوظون �أي�ضاً
ب�أ�سالفكم و�أجدادهم الذين كان ك ٌّل منهم جذاب ًا مبا يكفي للعثور على زوجة منا�سبة،
ومتم ِّتع ًا بال�صحة الكافية للتنا�سل ،ومو َّفق ًا ومع َّمر ًا مبا يكفي ليتز َّوج وينجب .مل ِيحد
�أ�سالفكم عن هذا امل�سار املتم ِّثل يف التفاعل مع احلياة وتوريث ال�شركاء املنا�سبني اجلينات
يف الوقت املنا�سب لغر�س املُر َّكبات الوراثية املنا�سبة فيكم� .أنتم حمظوظون لأن �أجدادكم
مل يغرقوا �أو يجوعوا �أو َّ
يتعثوا �أو تفرت�سهم احليوانات ال�شر�سة ،ومل ت� ِأت عليهم اخلطوب
وتذهب ريحهم ب�سبب الزالزل والأعا�صري وال�صراعات البدائية واحلروب احلديثة.
يتناول العدد الأول من «جواهر الكتب» -وهو بعنوان« :موجز تاريخ كل �شيء تقريب ًا» -كيفية
حدوث كل ما �سبق ،وبخا�ص ٍة كيف انتقلنا من «ال وجود» �إلى «�شيء موجود» ،وكيف حت َّولت
أحداث التي
الذ َّرات ال�ضئيلة �إلى كائنات ذكية� ،أو ما ُي�سمى الب�شر ،كما يدور حول بع�ض ال ِ
وقوعها.
وقعت يف �أثناء تلك التح ُّوالت والأحداث التي تلت َ

اجلزء الأول :الكون
ُو ِجد من العدم

تع ُّد «الربوتونات» �أ�صغر �أجزاء الذ َّرة ،وهي تبدو يف حجومها ومظهرها �أ�شياء
تافهة ،فالربوتون متناهي ال�صغر� ،إذ ت�ساوي النقطة الواحدة الواقعة فوق
حرف «فاء» نحو  500مليار بروتون! من َّثم تع ُّد الربوتونات جمهرية .تخ َّيل
مث ًال �أنك ت�ستطيع ت�صغري �أحد الربوتونات �إلى واحد على مليار من حجمها
الطبيعي كي ت�شغل حيز ًا متناهي ال�صغر ،ما �سيجعل هذا الربوتون ال�ضئيل يبدو
هائ ًالَّ ،ثم �ضع يف هذا املكان املتناهي ال�صغر مقدار ًا �ضئي ًال من املادة.

�أنت الآن على و�شك �صنع �شيء

من الطبيعي ،ومن اخلط�أ كذلك� ،أن نت�ص َّور بقاء نقطة وحيدة ثقيلة يف فراغ
مظلم وغري حمدود ،غري �أنه لي�س هناك ف�ضاء وال ظالم ،فلم تكن تلك النقطة
حماطة ب�أيِّ �شيء ،ومل يكن هناك ح ِّيز حتتلُّه ،ومل يكن ليوجد لها مكا ٌن يف

الزمان .ال ن�ستطيع �أن نت�ساءل عن مدة وجود تلك النقطة� ،سواء �أتت
�إلى الوجود فج�أة كما ت�أتي الفكرة الرائعة �أو تراها كانت موجودة منذ
الأزل وهي تقبع يف هدوء ريثما حتني اللحظة املنا�سبة ،فلي�س للزمن
ما�ض بزغ الزمن منه.
وجود ،وال يوجد ٍ
نعم ،لقد بزغ كو ُننا من العدم ،ففي حلظة جميدة و�سريعة وفائقة
وخارقة �صار لتلك النقطة الوحيدة كون و�أبعاد �سماوية وف�ضاء يفوق
اخليال ،يف حلظة عابرة من الزمن الذي كان كامن ًا� ،صار الكون
�شا�سع ًا ي�شغل م�ساحة ماليني املليارات من الأميال ،وراح ينمو ويتمدَّد
ب�سرعة .هناك حرارة عظيمة الآن ،بل �صارت احلرارة ع�شرة مليارات
من الدرجات� ،أي ما يكفي لإحداث التفاعالت النووية التي �س ُتنتج
العنا�صر اخلفيفة ،وبخا�صة الهيدروجني والهيليوم ومقدار �ضئيل من
الليثيوم ،ويف ثالث دقائق �صار لدينا  98باملائة من املادة املوجودة
واملزمع �إنتاجها� .أ�صبح لدينا كون ف�سيح؛ �إنه مكان رائع ،وجميل،
ومملوء بالفر�ص .لقد ُ�صنع كل هذا يف زمن �سريع ال يكفي ل�صنع �أكرث
من �شطرية! �إنه االنفجار العظيم.
ُتعزى معظم معلوماتنا عن اللحظات الأولى خللق الكون �إلى الفيزيائي
«�آالن جوث» �صاحب نظرية «التمدُّد الكوين» .ت�شري هذه النظرية �إلى
�أن الكون قد َّ
ت�ضخم و�شهد متدُّد ًا هائ ًال ومفاجئ ًا خالل جزء من

الثانية التالية لبدء اخلليقة .لقد َّ
«ت�ضخم» الكون وت�ضاعف حجمه يف
مدة ترتاوح بني  10و 34ثانية ،ومل ت�ستغرق العملية كلها �سوى 10-
 30ثانية ،هذا يعني �أن ن�ش�أة الكون ا�ستغرقت واحد ًا على مليون مليون
مليون مليون من ماليني من الثانية! غري �أن هذه اللحظة ح َّولت الكون
من �شيء ميكنك �أن مت�سكه بيدك �إلى �شيء يكربه ويزيد عنه 10
ماليني مليار مليار مرة على الأقل.
ُّ
«الت�ضخم الكوين» التم ُّوجات االنكما�شية والتمدُّدية التي
ت�شرح نظرية
ت�س َّببت يف وجود الكون ،فمن دون هذه التم ُّوجات ،مل تكن جت ُّمعات
املادة لتوجد ومل تكن النجوم لتن�ش�أ ،بل كان الغاز املتح ِّرك والظالم
هم �سادة املوقف ،غري �أن هذه النظرية ال ت�ستطيع تف�سري كيف ُخ ِلق
الب�شر ،ورغم �أن  98باملائة من املادة املوجودة ن�ش�أت �أثناء ُّ
ت�ضخم
الكون ،فقد كانت تلك املادة مك َّونة ح�صري ًا من الغازات اخلفيفة،
�أي الهيليوم ،والهيدروجني ،والليثيوم التي �سبق ذكرها ،ومل تن�ش�أ �أي
ذ َّرة ثقيلة ومهمة لوجودنا -مثل الكربون ،والنيرتوجني ،والأوك�سجني،
وغريها -من االنفجار العظيم� ،إذ يتط َّلب تكوين تلك الذ َّرات حرارة
وطاقة هائلتني ،فمن �أين �أتت هذه العنا�صر �إذ ًا؟ �سنتناول هذا الحق ًا،
وبعد �أن نتط َّرق �إلى وجود الب�شر يف هذا املكان� ،أي يف املجموعة
ال�شم�سية.

مرحب ًا بكم يف املجموعة ال�شم�سية
ال حتتوي خرائط املجموعة ال�شم�سية مقيا�س ًا
للر�سم� ،إذ ُت ِّبي معظم خرائط الف�صول
املدر�سية الكواكب ُيالحق بع�ضها بع�ض ًا على
م�سافات متقاربة ،ولي�س هناك �سبب لتلك
الر�سومات �سوى �ضرورة و�ضع كل الكواكب
على نف�س اخلارطة .كوكب «نبتون» لي�س قريب ًا
من «امل�شرتي» ،بل هو بعيد جد ًا ،ف ُبعد «نبتون»
عن «امل�شرتي» يفوق ُبعده عن الأر�ض بخم�سة
�أ�ضعاف ،ما يجعله ال يح�صل �سوى على  3باملائة
مما يح�صل عليه «امل�شرتي» من نور ال�شم�س.

املجموعة ال�شم�سية كبرية جد ًا ،فحني ن�صل �إلى
كوكب «بلوتو» ن�صبح بعيدين �أكرث عن ال�شم�س،
ما يجعلها تبدو يف حجم ر�أ�س الدبو�س! هذا
يعني �أنها تبدو �أكرب قلي ًال من النجم الالمع ،ويف
هذا الفراغ املوح�ش ميكننا �أن نفهم كيف تفلت
�أهم الأ�شياء من انتباهنا ،فمث ًال :كان النا�س
يعتقدون �أن لكوكب «نبتون» قمرين حتى بد�أت
�سفينة الف�ضاء «فويجر» رحالتها لتكت�شف �أن له
�ستة �أقمار ،وحتى عقود قليلة خلت ،كان النا�س
يعتقدون �أن املجموعة ال�شم�سية حتتوي ثالثني

قمر ًا ،لكن العدد الكلي لهذه الأقمار �أ�ضحى
( )90على الأقل ،وهذا هو ثلث العدد الذي
اك ُت ِ�شف خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،وجتدر
الإ�شارة هنا �إلى �أننا حني نتع َّمق يف درا�سة الكون
نكت�شف �أننا مل ن ُكن نعرف جمموعتنا ال�شم�سية
حق املعرفة.
لي�س هناك ما هو �أبعد من املجموعة ال�شم�سية،
فلي�س الف�ضاء الذي عرفه الب�شر �أكرث ات�ساع ًا
من الفراغ املوجود بني النجوم .يقع جنم
«قنطور الأقرب» -وهو �أقرب جنوم الكون �إلينا،
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وينتمي �إلى جمموعة النجوم الثالثة املعروفة
با�سم «كوكبة قنطور» -على م�سافة � 4.3سنة
�ضوئية� ،أي �أنه يب ُعد عن الأر�ض مبقدار مائة
مليون �ضعف امل�سافة بيننا وبني القمر ،وي�ستغرق
الو�صول �إليه ب�سفينة الف�ضاء خم�سة وع�شرين
�ألف �سنة على الأقل ،و�إذا ُك ِتب للرحلة النجاح،
الرحالة �أنف�سهم بالقرب من جمموعة
ف�سيجد َّ
من النجوم التائهة و�سط فراغ كبري.

الف�ضاء �شا�سع و�ضخم ،وتبلغ امل�سافة بني النجوم
املوجودة فيه ع�شرين مليون مليون ميل ،وي�صعب
على �أي �شخ�ص اجتياز هذه امل�سافات حتى ولو
زادت �سرعة انطالقه عن �سرعة ال�ضوء.
ما زالت احتماالت وجود كائنات عاقلة يف
الف�ضاء قائمة ،فقد تكون ح�ضارة الب�شر واحدة
من ماليني احل�ضارات املتقدمة ،لكن الف�ضاء
املتو�سطة بني �أي
ف�سي ٌح للغاية ،ما يجعل امل�سافة ِّ

مــــوت جنم
يحدث «املُ�ستعر العظيم» �أو االلتهاب الرهيب حني ينهار جنم عمالق �أكرب
من �شم�سنا وينفجر انفجار ًا هائ ًال ،مط ِلق ًا طاقة ت�ساوي مئة مليون �شم�س
وم�شتع ًال لوقت �أطول من جميع جنوم املج َّرة ،وهذا يعادل تريليون قنبلة
هيدروجينية تنفجر يف نف�س اللحظة ،ف�إذا ما حدث «م�ستعر �أعظم» على
بعد خم�سمائة �سنة �ضوئية م َّنا ،ف�إننا �سنهلك حتم ًا ،لكن الكون مت�سع،
مت�سنا ب�سوء.
وامل�ستعرات العظمى حتدث على بعد كبري م َّنا فال ُّ
وهنا جتدر الإ�شارة �إلى �أن عامل الفيزياء الفلكية «فريتز زفيكي» هو
الذي ابتكر م�صطلح «امل�ستعر الأعظم» يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،فقد
الحظ «زفيكي» يف بداية الثالثينيات �أنه �إذا انهار جنم وتك َّثف مثل تلك
الكثافات املوجودة يف مركز الذ َّرة� ،سين�ش�أ مركز �شديد ال�ضغط� ،أي �أن
الذ َّرات �ستن�سحق بع�ضها مع بع�ض ،فتندفع الإلكرتونات نحو النواة مك ِّونة
النيوترونات و�سي�صبح لدينا جنم نيوتروين .تخ َّيل �أن مليون قذيفة ثقيلة
انكم�شت فج�أة �إلى حجم حبة الفول ،وتخ َّيل �أي�ض ًا �أنه رغم ر�ؤيتك لهذا
احلدث ،ف�أنت ما زلت بعيد ًا عنه .باملثل جند �أن مركز النجم النيوتروين
ٌ
كثيف بدرجة جتعل ملعقة مملوءة باملادة تزن  200مليار رطل .ي�ضاف �إلى
هذا �أنَّ انهيار هذا النجم �سيو ِّلد كم ًا هائ ًال من الطاقة يكفي لإحداث �أكرب
انفجار يف الكون� .أطلق «زفيكي» على تلك االنفجارات «امل�ستعرات العظمى»،
وتع ُّد هذه االنفجارات �أكرب �أحداث عرفتها اخلليقة.
هذه الأحداث نادرة جد ًا ،فقد يلمع جن ٌم ملليارات ال�سننيَّ ،ثم ميوت فج�أة
وب�سرعة ،يف حني �أن جنوم ًا عندما متوت تنفجر� ،إذ تخمد وتنطفئ مثل نريان
املع�سكر عند الفجر ،ففي املج َّرات التقليدية التي حتتوي مائة مليار جنم،
حتدث «املُ�ستعرات العظمى» مرة كل مائتي �أو ثالثمائة �سنة يف املتو�سط ،وما
زالت «امل�ستعرات العظمى» مهمة لنا ،فمن دونها مل نكن لندرك وجودنا على
هذه الأر�ض.
هل تتذ َّكرون اللغز الكوين الذي حدَّثتكم عنه ،ذلك االنفجار العظيم الذي
خلق كثري ًا من الغازات اخلفيفة ومل يخلق عنا�صر ثقيلة؟ لقد ن�ش�أت العنا�صر
ي�ستطع �أحد معرفة طريقة ن�ش�أتها ،وتتم َّثل امل�شكلة يف
الثقيلة بعد فرتة ،ومل ِ
احلرارة ال�شديدة املطلوبة ل�صياغة وتكوين الكربون واحلديد وغريهما من
العنا�صر التي من دونها ك َّنا �سن�صبح بال �أج�ساد ،لكن امل�ستعرات العظمى
ف�سرت الأمور ،فمن �ش�أن النجم املنفجر �أن يو ِّلد احلرارة الكافية خللق جميع
َّ
4
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ح�ضارتني ُتقدَّر مبائتي �سنة �ضوئية على الأقل،
وهذا يعني �أنه حتى لو عرفت هذه الكائنات
بوجودنا وراقبتنا بتل�سكوباتها ف�سرتى ال�ضوء
الذي ترك الأر�ض منذ مائتي �سنة ،ومن ثم فهي
لن ترانا ،بل �سرتى الثورة الفرن�سية والنا�س
الذين كانوا يرتدون جوارب حريرية وباروكات
غبة.
�شعر قدمية و ُم َ َّ

العنا�صر اجلديدة ون�شرها يف الكون حيث ُتك ِّون �سحب ًا غازية ُت�ش ِّكل م�ساف ًة
�أو و�سط ًا بني جنمني ،وتت�ش َّكل يف النهاية لتكون جمموعة �شم�سية جديدة،
تو�صلت عقولنا �إلى و�ضع ت�ص ُّور مقبول عن كيفية ت�ش ُّكل الأر�ض ون�شوء
وهكذا َّ
الب�شر.
فريتز زفيكي

اجلزء الثاين :الأر�ض
وزن الأر�ض

يع ُّد «هرني كافندي�ش» من �أهم علماء ع�صره ،لك َّنه كان �أغربهم �أي�ض ًا،
فوفق ًا لرواية بع�ض ُك َّتاب ال�سرية ،كان «كافندي�ش» يعاين خج ًال َم َر�ضي ًا،
وكان �أي توا�صل مع الآخرين ي�س ِّبب له تو ُّتر ًا �شديد ًا.
وعلى مدى حياته الطويلة ،ح ّقق «كافندي�ش» اكت�شافات مهمة ،وهو �أول
من َف َ�صل الهيدروجني وخلط الهيدروجني والأُك�سجني لي�صنع املاء ،وتع ُّد
جتاربه حول تو�صيل الكهرباء �سابق ًة ع�صرها مبائة عام ،ولكن مل ي َ
ُك�شف
قرن من الزمن.
ال�ستار عن تلك التجارب واالكت�شافات �إال بعد ٍ
يف عام � ،1797أجرى «كافندي�ش» جتربته الأخرية� .صنع جهاز ًا ي�شبه
�آلة تدريب الأثقال ،وجمع بني الأوزان والأثقال املوازنة ،والبندوالت،
واملقاب�ض ،والأ�سالك امللتوية ،وو�ضع يف مركز الآلة كرتني من الر�صا�ص
تزنان  350رط ًال تتد َّلى �إلى جانب ك ٍّل منهما كرتان �صغريتان ،ومتحورت
فكرته حول قيا�س انحراف جاذبية الكرات ال�صغرية بفعل الكرات
الكبرية ،ما ي�ساعد على قيا�س الق َّوة املراوغة املعروفة با�سم «ثبات
اجلاذبية» ،وم َّكنه اجلهاز من ا�ستنتاج وزن الأر�ض �أو كتلتها.
ُتث ِبت اجلاذبية الكواكب يف م�ساراتها وجتعل الأ�شياء التي ت�سقط وترتطم
بالأر�ض ُت ِدث �صوت ًا مدوي ًا ،ما يجعلنا نظنُّ �أنها ق َّو ٌة هائلة ،لكنَّ هذا
لي�س حقيقي ًا لأن م�صدر الق َّوة الهائلة هو املنحى اجلمعي ،وهذا يعني �أن

ج�سم ًا قوي ًا مثل ال�شم�س يجذب ج�سم ًا �آخر مثل الأر�ض ،فعلى م�ستوى
جاذبية العنا�صر ال تع ُّد هذه الق َّوة كبرية جد ًا ،ففي كل مرة تلتقط كتاب ًا
من املن�ضدة �أو قطعة نقود من على الأر�ض تتغ َّلب على ت�أثري جاذبية
كوكب الأر�ض كلها .كان «كافندي�ش» يحاول قيا�س اجلاذبية عند � ِّ
أخف
م�ستوياتها ،وكانت جتربته مرهقة وت�ض َّمنت �سبعة ع�شر مقيا�س ًا دقيق ًا
ومرتابط ًا ا�ستغرق االنتهاء منها قرابة العام ،ويف نهاية التجارب �أعلن
�أن وزن الأر�ض يزيد قلي ًال عن ثالثة ع�شر تريليون رطل� ،أو ما ي�ساوي
�ستة مليارات تريليون طن مرتي بوحدات القيا�س احلديثة ،ويف الع�صر
احلديث ابتكر العلماء �أجهزة بالغة الد َّقة ُت ِّكنهم من ك�شف وزن بكترييا
واحدة .تتم َّيز تلك الأجهزة بح�سا�سية �شديدة جتعلها ت�ست�شعر تثا�ؤب
�شخ�ص على بعد خم�سة و�سبعني قدم ًا ،لك َّنهم مل ي�ضيفوا كثري ًا �إلى
قيا�سات وا�ستنتاجات «كافندي�ش».
بحلول القرن الثامن ع�شر ،كان العلماء قد اكت�شفوا �شكل الأر�ض و�أبعادها،
ومدى بعدها عن ال�شم�س والكواكبَّ ،ثم �أتى «كافندي�ش» واكت�شف وزن
التو�صل �إلى هذه املعلومات
الأر�ض من دون �أن يرتك منزله .لقد جعل ُّ
بع�ض العلماء يظ ُّنون �أن حتديد عمر الأر�ض �سه ٌل ،ومل يكن الأمر كذلك،
فقد ا�ستطاع الب�شر تفتيت الذ َّرة واخرتاع التلفزيون ،والبال�ستيك،
والقهوة �سريعة التح�ضري قبل �أن يخ ِّمنوا عمر كوكبهم بد َّقة.

هرني كافندي�ش
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عمر الأر�ض
رغم عدم وجود طريقة موثوق بها حل�ساب عمر
الأر�ض ،فقد حاول علماء كثريون فعل ذلك� ،إذ
يرجع تاريخ �أ�شهر املحاوالت و�أقدمها حل�ساب عمر
الأر�ض �إلى عام  1650حني قام رئي�س �أ�ساقفة
الكني�سة الآيرلندية «جيم�س �آ�شر» بدرا�سة دقيقة
للكتاب املقد�س وغريه من امل�صادر التاريخية،
م�ستنتج ًا �أن الأر�ض قد ُخ ِلقت يف منت�صف يوم 23
�أكتوبر عام  4004قبل امليالد ،ما �أثار اهتمام
امل�ؤرخني.
وبحلول منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،قدَّر املهت ُّمون
عمر الأر�ض بب�ضعة ماليني من ال�سنني ،لكن
املفاج�أة حدثت عام  1859حني �أعلن «ت�شارلز
داروين» �أن الأحداث اجليولوجية التي بد�أت يف
«ويلد» الواقعة جنوبي «�إجنلرتا» وامتدَّت عرب «كنت»
و»�ساري» و»�سا�سيك�س» ا�ستغرقت ،وفق ًا حل�ساباته،
حجة «داروين»
(� )306,662,400سنة .كانت َّ
جذابة ،لي�س ب�سبب د َّقتها فح�سب ،بل لأنها حتدَّت
املفاهيم ال�سابقة حول عمر الأر�ض ،غري �أنها كانت
مثري ًة للجدل بدرجة جعلت «داروين» ي�سحبها من
الطبعة الثالثة لكتابه.
تلى ذلك �أن جذبت تلك امل�س�ألة اهتمام اللورد
«كلفني»� ،أحد �أهم علماء القرن التا�سع ع�شر.
كانت جتارب «كلفني» يف جمال الكهرومغناطي�سية،
والديناميكا احلرارية ،ونظرية انتقال ال�ضوء
يف �صورة موجات عم ًال ثوري ًا ،غري �أنه ارتكب
خط�أً واحد ًا مت َّثل يف عدم قدرته على ح�ساب
عمر الأر�ض� .أ�شار يف العام � 1862إلى �أن عمر
الأر�ض هو  98مليون �سنة ،ومبرور الوقت ،وا�صل
مراجعة تقديراته تنازلي ًا� ،أي من  400مليون
�سنة كحد �أق�صى ،نزو ًال �إلى  100مليون �سنة،
َّثم �إلى  50مليون ًا ،و�أخري ًا �إلى  24مليون �سنة
عام  .1897مل يكن «كلفني» يتظاهر بالعناد،
لكنَّ الأمر بب�ساطة كان يتم َّثل يف عدم وجود �شيء
يف�سر كيف ميكن جل�سم يف حجم
يف الفيزياء ِّ
ال�شم�س �أن ي�ستمر يف اللمعان لأكرث من ب�ضع
ع�شرات املاليني من ال�سنني من دون �أن ي�ستنفد
وقوده ،ما ا�ستتبع �أن عرفنا �أن ال�شم�س وكواكبها
كانت حديثة ن�سبي ًا ،وكانت امل�شكلة تتمحور حول
فكرة �أن الأدلة احلفرية تنفي هذا ،وكانت تلك
6
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الأدلة متوافرة يف القرن التا�سع ع�شر.
بالإ�ضافة �إلى «كلفني» انتبه علماء �آخرون �إلى
امل�شكلة وو�صلوا �إلى نتائج مل ِتزد الأمر غمو�ض ًا،
وحني بدت الأمور مرتبكة ملتب�سة ،ظهر العامل
«�إرن�ست راذرفورد» وابتكر منهج ًا جديد ًا �أو�صله
تبي �أن عمر الأر�ض
�إلى �أدلة غري قابلة للطعن� ،إذ َّ
يبلغ مئات املاليني من ال�سنني .ا�ستندت �أدلة
«راذرفورد» �إلى ال�سحر والكيمياء� ،أي (اخليمياء)
فبدت الأدلة طبيعية وب�سيطة ،لك َّنها كانت �أدلة
غام�ضة ،فلم تكن �إال �سحر ًا وتنب�ؤات واجتهادات.
اهتم «راذرفورد» باملواد
ويف مطلع القرن الع�شرين َّ
امل�شعة ،واكت�شف �أن الذ َّرات ال�صغرية حتتوي
خمزون ًا كبري ًا من الطاقة ،و�أن من �ش�أن التحلُّل
املُ�ش ِّع للطاقة املخزونة �أن ِّ
يو�ضح �سبب حرارة
الأر�ض ،كما اكت�شف �أن العنا�صر امل�ش َّعة تتح َّلل �إلى
عنا�صر �أخرى ،و�أنه يف يوم ما �سيتح َّول اليورانيوم
�إلى ر�صا�ص ،وكان هذا �سحر ًا ب ِّين ًا.
الحظ «راذرفورد» �أنه يف �أيِّ عينة من املواد امل�ش َّعة،
كان حتلُّل ن�صف املادة ي�ستغرق نف�س الوقت ،ومن
َّثم كان ميكن ا�ستخدام هذا املعدل الثابت والأكيد

كال�ساعة .ي�ستتبع هذا �أنه ميكن ح�ساب عمر
املادة بطرح كمِّ الإ�شعاع من معدل حتلُّلها ،وقام
«راذرفورد» باختبار قطعة من خام اليورانيوم ليجد
�أن عمره  700مليون �سنة ،ما يفوق العمر الذي
قدَّره معظم النا�س للأر�ض.
ومثل معظم الثورات العلمية ،مل يتم قبول
اكت�شافات «راذرفورد» عاملي ًا ،حتى با�ستخدام
الت�أريخ الإ�شعاعي م َّرت عقود �أخرى قبل ا�ستنتاج
�أن عمر الأر�ض يناهز مليار عام.
وتنبع م�شكلة قيا�س عمر الأر�ض من احلاجة �إلى
�صخور قدمية جد ًا حتتوي الر�صا�ص والبلورات
املحتوية اليورانيوم ويت�ساوى عمرها مع عمر
الأر�ض ،غري �أن ال�صخور القدمية نادرة الوجود
على �سطح الأر�ض.
ثم جاء «كلري باتر�سون» الذي ظنَّ �أنه ي�ستطيع
ح َّل م�شكلة ندرة ال�صخور القدمية با�ستخدام
�صخور من مكان �أبعد من الأر�ض ،فالتفت �إلى
النيازك .لقد و�ضع فر�ضية �صحيحة ت�شري �إلى �أن
النيازك من بقايا املواد املكوِّنة للأر�ض منذ بدايات
املجموعة ال�شم�سية ،ومن َّثم ا�ستطاعت �أن حتتفظ

بنف�س تكوينها الأ�صلي .كل ما على الب�شر هو �أن
يح�سبوا عمر هذه ال�صخور الط َّوافة لي�صلوا �إلى
عمر الأر�ض.

ا�ستغرق هذا الأمر �سبع �سنوات من العمل
الد�ؤوب ،يف النهاية جمع «باتر�سون» الع ِّينات
املنا�سبة لالختبار ،ويف العام � ،1953أعلن �أن

�سطح الأر�ض
خالل خم�سينيات القرن املا�ضي ،راح علماء املحيطات ُيجرون درا�سات
دقيقة مل�سح قاع املحيطات .ك�شفت هذه الدرا�سات �أن �أكرب و�أطول
�سل�سلة جبال على كوكب الأر�ض تقع حتت املاء ،وهذه ال�سل�سلة متت ُّد
كخط طويل عرب البحار ُّ
وتلتف مثل خط �أو خيط طويل حول كرة القدم
�أو كرة امل�ضرب ،ف�إذا بد�أت يف «�آي�سلندا» فيمكن متابعتها وم�شاهدتها
يف مركز املحيط الأطلنطي حتى جنوب �أفريقيا ،وعرب املحيطني
الهندي واملتج ِّمد اجلنوبي ،وبالقرب من �أ�سرتاليا حيث ُّ
تلتف عرب
املحيط الهادي وك�أنها ُتف�سح الطريق لوالية كاليفورنيا قبل �أن تنطلق
�إلى �أعلى ال�ساحل الغربي للواليات املتحدة وتتقدَّم نحو �آال�سكا ،وبني
احلني والآخر ،تربز قممها من املاء مثل اجلزيرة �أو الأرخبيل ،كما نرى
يف جزر «الآزور» و»الكناري» يف املحيط الأطلنطي وجزر «هاواي» يف
املحيط الهادي ،لكنَّ معظمها مغمور ومدفون حتت مياه البحار املاحلة
من دون �أن ي�شعر �أحد بوجودها ،وبلغة الأرقام ف�إن هذه ال�شبكة متت ُّد
بفروعها املتقابلة بامتداد يزيد على  46000ميل.
حتتوي ال�سل�سلة تناق�ضات وظواهر طبيعية ال ميكن تف�سريها ،فهناك
وا ٍد �ض ِّيق يقع حتت منت�صف املحيط الأطلنطي ميت ُّد بعمق اثني ع�شر
مي ًال وبطول ك ِّلي يبلغ  12000ميل .ي�شري هذا �إلى �أن الأر�ض كادت
تن�شطر �إلى ن�صفني متام ًا كما يخرج اجلوز من ق�شرته ،وتع ُّد هذه فكرة
غريبة وخميفة ،لك َّنها حقيقة ال ميكن �إنكارها.
يف عام � ،1963أعلن علماء فيزياء الأر�ض �أن قيعان البحار تتمدَّد،
و�أن القارات تتح َّرك ،ولقد ا�ستغرقت الأبحاث والقيا�سات بع�ض الوقت
حتى ا�ستقر العلماء على م�سمى لتلك الوحدات والأجزاء املتحركة،

عمر الأر�ض هو  4550مليار عام تقريب ًا ،وهكذا
عرفنا عمر الأر�ض بعد حماوالت ا�ستغرقت مائتي
عام!

و�أخري ًا ا�ستقر العلماء على �إعطائها ا�سم «ال�صفائح التكتونية للق�شرة
الأر�ضية» ،وكان ذلك يف العام .1968
ثمان �إلى اثنتي ع�شرة
نحن اليوم نعرف �أن �سطح الأر�ض مك َّون من ٍ
طبقة �أو �صفيحة كبرية وع�شرين طبقة �صغرية .تتح َّرك هذه الطبقات
�أو ال�صفائح يف اجتاهات خمتلفة وب�سرعات متفاوتة ،وجتدر الإ�شارة
�إلى �أن بع�ض ال�صفائح كبرية وخاملة ،يف حني �أن بع�ضها الآخر رقيق
ون�شط ،وهي غري مت�سقة �أو متوازية متام ًا مع الياب�سة القابعة فوقها،
فمث ًال جند ال�صفيحة التكتونية يف �أمريكا ال�شمالية �أ�سمك من الطبقة
يف�سر ن�شاط الزالزل يف تلك االمتدادات
املمتدة يف �أمريكا اجلنوبية ،ما ِّ
ب�سبب ت�صادُم ال�ساحل واحتكاكه ب�أطراف الطبقات املتاخمة ،وهذه
ال�صفيحة متت ُّد بعيد ًا عن ال�ساحل ال�شرقي وت�صل �إلى منت�صف امل�سافة
عرب املحيط الأطلنطي حتى تالم�س ال�سل�سلة اجلبلية يف منت�صفه.
ولأن علماء الفيزياء واجليولوجيا يفرت�ضون �أن الأمور ت�سري على نف�س
املنوال حالي ًا ،فمن املتو َّقع �أن يتمدَّد املحيط الأطلنطي حتى ي�صبح
�أكرب من املحيط الهادي ،و�ستطفو م�ساحات من والية كاليفورنيا
لت�صبح مثل جزيرة «مدغ�شقر» يف املحيط الهندي ،كما �ستتح َّرك
�أفريقيا �شما ًال نحو �أوروبا ،ماحي ًة البحر املتو�سط من الوجود لتك ِّون
�سل�سلة جبلية ممتدَّة من الألب حتى جبال «الهيمااليا» ،وك�أنها تريد
�أن ت�صل ما بني «باري�س» الفرن�سية و»كالكوتا» الهندية ،كما �ستقرتب
�أ�سرتاليا من اجلزر القائمة �شمالها وتت�صل ب�آ�سيا مب�ضيق من املياه
ال�ضحلة ،هذا ما �سن�شهده يف امل�ستقبل من نتائج حت ُّرك ال�صفائح
الأر�ضية من واقع الأحداث التي يجري ر�صدها حالي ًا ،فالقارات
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تنجرف وتتح َّرك ك�أوراق ال�شجر يف البحريات ال�صغرية ونحن
ن�شاهدها ت�صطدم وتلتقي حتى يعلو بع�ضها بع�ض ًا ،فها هي �أوروبا
تبتعد عن �أمريكا ال�شمالية بنف�س ال�سرعة التي تنمو بها �أظافرنا� ،أي
�أقل من مرتين تقريب ًا طوال متو�سط عمر الإن�سان� ،إال �أن ق�صر نظر

باطن الأر�ض
ما مدى معرفتنا مبا يحتويه باطن الأر�ض؟
احلقيقة �أننا ال نعلم �إال قلي ًال ،فقد اتفق العلماء على �أن العامل الواقع
و�شاح
�أ�سفلنا ُمك َّون من �أربع طبقات :ق�شرة �صخرية خارجيةَّ ،
ثم ٍ
لب
لب خارجي �سائل ،و�أخري ًا ٍّ
ثم ٍّ
من ال�صخور ال�ساخنة اللزجةَّ ،
داخلي �صلب ،لك َّننا نعلم �أن معظم �سطح الأر�ض مك َّو ٌن من �أمالح
ٍّ
ً
ال�سيليكات اخلفيفة ن�سبيا ،وهي غري ثقيلة مبا يكفي لتف�سري الكثافة
الكلية للكوكب ،ومن ثم ال بد �أن يحتوي الداخل على مواد �أكرث كثاف ًة
وثق ًال ،ولتوليد احلقل املغناطي�سي يف الداخل يجب �أن يكون هناك
حزا ٌم ُمك َّثف ومر َّكز من العنا�صر املعدنية ال�سائلة ،وهو ما اتَّفق
عليه العلماء جميع ًا ،وكل ما عدا هذا غام�ض مبا يف ذلك كيفية
تفاعل الطبقات ،و�سبب حت ُّركها ،وكيف �سيكون �سلوكها اجليولوجي
يف امل�ستقبل.
حمددة نحو
كل ما ميكننا قوله هو �أنه حني ننطلق من نقطة غري َّ
مركز الأر�ض �سنرتك الغالف والق�شري اخلارجي ،ونغو�ص يف
الو�شاح الذي تلتحفه الأر�ض ،ولأن الو�شاح ميثل  82باملائة من حجم
الأر�ض و 65باملائة من كتلتها ،ف�إنه مل ي�سرت ِع انتباه العلماء مبا
يكفي ،فالظواهر التي تلفت انتباه العلماء وعامة النا�س حتدث يف
مكان �أعمق (مثل النطاقات املغناطي�سية)� ،أو بالقرب من ال�سطح
(مثل الزالزل) .نعرف �أنه حتى عمق مائة ميل يحتوي الو�شاح نوع ًا
من ال�صخور ُيدعى «برييدوتيت» ،لكننا ال نعلم ما الذي ميلأ الفراغ
الأكرث عمق ًا ،وي�شري �أحد تقارير جملة «الطبيعة» (نيت�شر) �إلى �أن
هذا الفراغ ال يحتوي «برييدوتيت» ،وهذه هي حدود معلوماتنا.
حتت الو�شاح قمي�صان :خارجي وداخلي ،وبلغة العلماءُ :ل َّبان؛ اللُّب
اخلارجي �سائل واللُّب الداخلي �صلب� .إال �إن طبيعة هذين اللُّبني
غري وا�ضحة بالن�سبة �إلى عامة النا�س ،لكنَّ العلماء ي�ستطيعون و�ضع
فر�ضيات مقبولة عنهما ،فهم يعرفون �أن ال�ضغط عند مركز الأر�ض
يقدر بنحو ثالثة ماليني
مرتفع مبا يكفي جلعل ال�صخور �صلبة� ،إذ َّ
�ضعف ال�ضغط عند �سطحها ،ويعرفون من تاريخ الأر�ض �أن اللب
الداخلي يحتفظ باحلرارة ،ورغم �أننا ما نزال يف مرحلة التخمني،
لب
فعلى مدى �أكرث من �أربعة مليارات من الأعوام ،انخف�ضت حرارة ِّ
الأر�ض مبا يقرب من  200درجة فهرنهايت ،ولكن درجة حرارة
لب الأر�ض غري معروفة بدقة ،و�إن كانت التقديرات ت�شري �إلى �أنها
ترتاوح بني �أكرث من  7000فهرنهايت و 13000فهرنهايت� ،أي ما
8
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الب�شر يحول دون تقديرهم لكل هذه التغريات .عندما ننظر �إلى الكرة
الأر�ضية �سندرك �أن ما نراه لي�س �سوى لقطة فوتوغرافية �سريعة تعك�س
احلالة التي كانت عليها القارات على مدى زمني ال يزيد على عُ �شر من
واحد باملائة من تاريخ الأر�ض.

يعادل حرارة �سطح ال�شم�س.
�أما اللب اخلارجي فمعلوماتنا عنه �أقل رغم
اتفاق اجلميع على �أنه �سائل ،و�أنه م�صدر
املغناطي�سية .لقد و�ضع «�إي �سي بوالرد»
الأ�ستاذ يف جامعة «كامربيدج» يف العام

 1949نظري ًة تفيد ب�أن هذا اجلزء ال�سائل
من لب الأر�ض يدور كاملولد الكهربائي ،وهو
الذي ينتج طاقة احلقل املغناطي�سي للأر�ض،
وتقوم هذه الفر�ضية على �أن ال�سوائل تتح َّرك
كما تتح َّرك التيارات يف الأ�سالك .نحن ال

نعرف ما يحدث بالتحديد ،غري �أنه من امل�ؤكد
�أن املغناطي�سية مرتبطة بدوران اللب وبكونه
�سائ ًال ،فال توجد مغناطي�سية يف الأج�سام التي
ال حتتوي لب ًا �سائ ًال مثلما نعرف عن القمر
واملريخ.

�أر�ض واحدة ووحيدة

الأر�ض لي�ست مكان ًا ي�سهل على كل الكائنات �سكناه ،ومع ذلك فهي
حتى الآن املكان الوحيد الذي ا�ستوط َّناه .مقارن ًة بامل�ساحة ال�ضئيلة
اجلافة واملنا�سبة لأن نتوالد ونعي�ش ،هناك م�ساحة �شا�سعة �شديدة
الربودة �أو �شديدة احلرارة �أو �شديدة االرتفاع واالنحدار ،وغري �آهلة
بال�سكان ،من ناحية ف�إن الب�شر ال يتك َّيفون ب�سرعة ،ومن ناحية ثانية
ف�إن �صعوبة احلياة على الأر�ض لي�ست خط�أ ب�شري ًا ،فنحن مثل �سائر
املخلوقات ،ال نحب العي�ش يف الأماكن احلارة .احلرارة ال�شديدة
جتف ال�سوائل من �أج�سادنا وت�صيبنا بال�سكتة الدماغية ،ويف �أف�ضل
الظروف ي�صاب النا�س بالهذيان �أو الإغماء وال ي�ستعيدون وعيهم �إال
بعد �ست �أو �سبع �ساعات ب�سبب �ضربات ال�شم�س �أو التع ُّر�ض مل�صدر
حرارة مرتفع ،كما �أن احلياة يف الأماكن الرطبة وعميقة املياه
لي�ست �أقل �صعوبة ،فالربد ال�شديد ي�صيبنا بالإعياء �أي�ض ًا ،ومثل
جميع الثدييات ،ي�ستطيع ج�سم الإن�سان توليد احلرارة ،ولكن لأنه
لي�س مغطى بال�شعر ،ف�إنه ال يحتفظ بها ،حتى يف اجلو املعتدل تذهب
الطاقة امل َّولدة من حرق ال�سعرات �إلى تدفئة �أج�سامنا ،وبالطبع
نحن نواجه مثل هذه التقلُّبات بارتداء املالب�س املنا�سبة والعي�ش
داخل البيوت ،ومع ذلك فال ن�ستطيع العي�ش �إال يف جزء �صغري من
الأر�ض ُيقدَّر بـ 12باملائة فقط من م�ساحة الياب�سة ،و 4باملائة من
امل�ساحة الكلية ل�سطح كوكب الأر�ض املغمور معظمه باملياه.
واملتغيات التي
مع ذلك �إذا ما �أخذنا يف االعتبار كل الظروف
ِّ
ب�سيط من
ي�شهدها الكون ،فلن نعجب لأننا ال ن�ستخدم �سوى جز ٍء ٍ
كوكبنا ،بل نحن حمظوظون لأننا ُو ِلدنا وتفاعلنا مع كوكب ن�ستطيع
ب�سيط منه ،ولهذا ال�سبب رحنا نتط َّلع �إلى جمموعتنا
ا�ستخدام جز ٍء ٍ
ال�شم�سية ونت�أ َّمل وندر�س فرتات عمر الأر�ض لندرك �أن معظم
الأماكن �أ�شد ق�سوة و�أقل قابلية للحياة من �أر�ضنا الزرقاء؛ املعتدلة
واجلميلة.
كي ت�سكن على كوكب مالئم للحياة ،يجب �أن تكون حمظوظ ًا للغاية،
وك َّلما كانت حياتك متقدِّ مة ،كان حظك �أوفر .لقد حدَّد العلماء
واملكت�شفون �أربع ًا وع�شرين فر�صة �ساعدتنا يف العي�ش على الأر�ض،
لكننا �سرن ِّكز على �أهم �أربع فر�ص منها ،وهي:
 .1موقع ممتاز :يعي�ش الب�شر على امل�سافة املنا�سبة من النجم
املنا�سب ،فحجم هذا النجم كبري بدرجة جتعله ُي�ش ُّع كثري ًا من
الطاقة ،لك َّنه لي�س كبري ًا بالدرجة التي جتعله يحرق نف�سه ،فلو
كانت �شم�سنا �أكرب من حجمها ع�شر مرات ،كانت �ست�ستنفد
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نف�سها بعد ع�شرة ماليني من ال�سنني ،بد ًال من ع�شرين مليار ًا ،ما يعني
ا�ستحالة ا�ستمرار احلياة على كوكبنا حتى الآن .نحن �أي�ض ًا حمظوظون
لأننا ندور يف هذه النقطة املحورية حتديد ًا ،فلو ك َّنا �أقرب �إلى ال�شم�س
َّ
لتبخرنا ،ولو ك َّنا �أبعد لتج َّمدنا.
 .2كوكب منا�سب :بينما يتع َّذر احت�ساب باطن الأر�ض املن�صهر نعمة ،فلم
نكن لنبقى على قيد احلياة حتى الآن �إن مل تكن كل تلك ال�سيولة واحلمم
املن�صهرة تدور حتتنا ،و�إ�ضافة �إلى كل �شيء ف�إن الظاهرة الغا ِّز َية؛ �أي
�إطالق الغازات املحتب�سة ،قد �ساعدت يف تكوين الغالف اجلوي و�أمدَّتنا
باحلقل املغناطي�سي الذي يحمينا من الأ�شعة الكونية ،كما �أمدَّتنا بحركة
ال�سطح ومت ُّوجا ِته با�ستمرار ،ولو كانت
ال�صفائح �سالفة الذكر التي ُتدِّ ُد
َ
أر�ض م�صقول ًة َّ
ال ُ
وم�سطحة متام ًا ،لغمرتها املياه حتى عمق  4000مرت.
كانت �ست�صري هناك حياة يف قاع املحيط املوح�ش ،ولكنها لن تكون حياة
حتليق يف ال�سماء و�ألعاب ريا�ضية وم�سرحيات غنائية ،بل حياة بحرية؛
�أقلها ظاهر و�أكرثها مدفون!
 .3كوكب م�ستقر :دون ت�أثري القمر ،كانت الأر�ض �ستتمايل وترت َّنح
مهب الريح وتتع َّر�ض ملُناخ و�أجواء غري متو َّقعة ،ولكن جاذبية
كال�شجرة يف ِّ
القمر جعلت الأر�ض تدور بال�سرعة املنا�سبة والزاوية املنا�سبة ،ما يو ِّفر
اال�ستقرار ال�ضروري ال�ستمرار احلياة عليها.
 .4التوقيت :يع ُّد الكونُ مكان ًا �شديد التقلُّب واخلطورة ،ما يجعل وجودنا فيه
معجز ًة حقيقية ،فلو مل تقع �سل�سلة من الأحداث املع َّقدة بطريقة ما منذ
 4.6مليار �سنة حتديد ًا -كمحو نيزك للدينا�صورات -ما كان طول الب�شر
ليبلغ �ستة �أقدام ،وكان �سينمو لهم �شوارب وذيول ويعي�شون يف جحور.
نحن حمظوظون بامتالك كل هذه الأ�شياء التي جعلت حياتنا ممكنة ،فال�سبب
الرئي�س الذي جعل الأر�ض قابل ًة للتك ُّيف هو تط ُّورنا بالكيفية التي ُتنا�سب
ظروفها .لي�س ما يثري ده�شتنا هو مالءمتها للحياة ،بل مالءمتها حلياة الب�شر
بوجه خا�ص ،من ثم يحتمل �أال تكون الظروف والأحداث التي �أدَّت �إلى ازدهار
احلياة على الأر�ض غريبة كما نت�ص َّور ،غري �أنها غريبة بالفعل.

اجلزء الثالث :ع�صر الذ َّرة
الكون من وجهة نظر �آين�شتاين

حني �أو�شك القرن التا�سع ع�شر على االنتهاء ،ظنَّ العلماء �أنهم حلُّوا
معظم �ألغاز العامل املادي� ،إذ ت�س َّنى لهم فهم الكهرباء ،واملغناطي�سية،
والغازات ،والب�صريات ،وال�صوتيات ،وعلم احلركة ،وامليكانيكا ،واعتقد
كثري من احلكماء �أن العلم مل ُي َبق على �شاردة وال واردة �إال و�أ َّمل بها.
كان العلم يتح َّرك من عامل الفيزياء امللمو�سة واملح�سو�سة ،حيث ميكن
ر�ؤية الأ�شياء والإم�ساك بها وقيا�سها� ،إلى عامل الفيزياء املجهرية
والدقيقة ،حيث تقع الأحداث بخ َّفة غري عادية وعلى م�ستويات تفوق
اخليال .ك َّنا على و�شك الدخول يف الع�صر الك ِّمي وكان «ماك�س بالنك»
�أول من فتح �أبوابه ،ففي عام  ،1900و�ضع «بالنك» نظرية الكم التي
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�أ�شارت �إلى �أن الطاقة لي�ست �شيئ ًا م�ستمر ًا مثل املاء الطايف ،بل ت�أتي
على �شكل حزم فردية �أطلق عليها ا�سم «الكميات» .كان هذا املفهوم
جديد ًا وجيد ًا لأنه و�ضع �أ�سا�س علم الفيزياء احلديث ،لكنَّ احلدث
الأهم بزغ عام  1905حني ن�شر موظف �سوي�سري �شاب �سل�سلة من
الأبحاث يف املجلة الأملانية للفيزياء .كان هذا ال�شاب ُيدعى «�ألربت
�آين�شتاين» .مل يكن ينتمي �إلى �أي جامعة ،ومل يكن لديه معمل �أبحاث
كما مل يكن يتاح له ا�ستخدام �أي مكتبة �أكرب من مكتبة املكتب الوطني
لرباءة االخرتاع يف مدينة «برين» حيث كان يعمل فاح�ص ًا فني ًا من
الدرجة الثالثة.

يف �إحدى الأوراق البحثية الرائعة -كان «�آين�شتاين» قد ن�شر خم�س �أوراق ت�ض َّمنت ثالث ًة من �أعظم الأبحاث يف التاريخ -حيث �شرح و�أو�ضح يف �أحدها
وخ�ص�ص الورقة الثانية لدرا�سة حركة اجلزيئات ال�صغرية املع َّلقة (فيما ُيعرف با�سم
مدلول املفعول الكهرو�ضوئي بوا�سطة نظرية «بالنك» الك ِّميةَّ ،
وخ�ص�ص الثالثة لتحديد النظرية اخلا�صة بالن�سبية .نال «�آين�شتاين» عن الورقة الأولى جائزة «نوبل»� ،إذ �شرح طبيعة ال�ضوء
احلركة الرباونية)َّ ،
(كما �ساعد على اخرتاع التلفزيون وغريه)� ،أما الثانية فقدَّم فيها �إثبات ًا �أن الذ َّرات موجودة بالفعل ،وهي حقيقة كانت مو�ضع جدل� ،أما ورقته الثالثة
غيت العامل.
فقد َّ

الن�سبية

تتمحور الن�سبية يف جوهرها حول حقيقة �أن املكان والزمان غري مطلقني،
بل هما ن�سب َّيان لكل من امل�شاهد وال�شيء الذي ي�شاهده ،وك َّلما زادت
�سرعة �أحدهما زاد ت�أثريهما مع ًا .ال ي�ستطيع الب�شر �أن يزيدوا �سرعتهم
�أكرث من �سرعة ال�ضوء ،وكلما اجتهدوا يف املحاولة (وك َّلما زادت
�سرعتهم) زاد ت�ش ُّوههم بالن�سبة �إلى امل�شاهد اخلارجي.
وتتم َّثل �أهم حتدِّ يات الن�سبية يف ذلك املفهوم غري البديهي الذي يق�ضي
ب�أن الزمان جز ٌء من املكان ،غري �أن الب�شر مفطورون على ال�شعور ب�أن
الزمان �أبدي ،ومطلق ،وثابت ،و�أن ال �شيء ي�ستطيع تغيري �إيقاعه ،لكن
متغي ومتق ِّلب ،بل وله �شكل �أي�ض ًا ،ويقول
«�آين�شتاين» ارت�أى �أن الزمان ِّ
«�ستيفن هوكينج» �إن الزمان «مع َّقد للغاية» ،وبالإ�ضافة �إلى �أبعاد املكان
الثالثة ،هناك بعد رابع غريب ُيدعى «الزمكان».
ُويكننا �شرح «الزمكان» ب�أن نطلب منك �أن تتخ َّيل �شيئ ًا ُم َّ
�سطح ًا ومرن ًا
كاملرتبة �أو طبقة من َّ
املطاط املفرود يو�ضع عليها �شيء ثقيل م�ستدير مثل
كرة احلديد� .سوف يت�س َّبب وزن كرة احلديد يف جعل املادة التي ي�ستق ُّر
فوقها يتمدَّد ويرتخي قلي ًال .يتماثل هذا مع ت�أثري �شيء ثقيل مثل ال�شم�س
(كرة احلديد) على الزمكان ،فهي متدُّه ،وتثنيه ،وتل ُّفه� .إذا دحرجت
كرة �أ�صغر على طبقة املطاط� ،ستحاول ال�سري يف خط م�ستقيم كما ُت ِّبي
قوانني احلركة لـ»نيوتن» ،ولكن حني تقرتب من ال�شيء الثقيل ومنحنى
القما�ش املُرتخي� ،ستتدحرج �إلى �أ�سفل وتنجذب �إلى ال�شيء الأثقل ،هذه
هي اجلاذبية الناجتة عن ت�أثري الزمكان.
وبالطبع ال ي�ستطيع هذا املثال �أن ي�شرح لنا كثري ًا لأنه ال ي�ضم ت�أثري
الزمان ،غري �أن عقولنا لن تتيح لنا ا�ستيعاب هذا لأنه من امل�ستحيل �أن
نتخ َّيل بعد ًا ي�ضم ثالثة �أجزاء من املكان مقابل جزء واحد من الزمان،
يف حني �أنها مت�شابكة مثل اخليوط على رقعة مر َّبعة.

�آين�شتاين

الذ َّرة الهائلة

قال «ريت�شارد فينمان» عامل الفيزياء يف معهد كاليفورنيا للتقنية «كالتك» الذي كان يعمل فيه الدكتور �أحمد زويل� :إننا �إذا اختزلنا تاريخ العلم يف
عبارة واحدة مه َّمة� ،ستكون« :كل الأ�شياء مك َّونة من ذ َّرات» ،فالذ َّرات موجودة يف كل مكان وهي التي ُتك ِّون كل �شيء .انظر حولك لتجد الذ َّرات يف
كل مكان .الذ َّرات لي�ست موجودة يف �أ�شياء �صلبة مثل اجلدران واملنا�ضد والأرائك فح�سب ،بل يف الهواء املتح ِّرك بينها �أي�ض ًا.
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وتع ُّد اجلزيئات من �أهم الأ�شكال الأ�سا�سية التي ت�صنعها الذ َّرات� ،إذ
يتك َّون اجلزيء من ذ َّرتني �أو �أكرث يف كيان م�ستقرِ � .أ�ضف ذرتي هيدروجني
�إلى ذ َّرة �أُك�سجني واحدة لتح�صل على ذ َّرة املياه ،ومييل الكيميائيون
للتفكري فيما يتع َّلق باجلزيئات �أكرث من العنا�صر بنف�س الطريقة التي يف ِّكر
بها ال ُكتَّاب يف الكلمات ،ال احلروف� .إنهم يهت ُّمون باجلزيئات ،واجلزيئات
كثرية ،ويحتوي مكان ًا يف حجم مكعب ال�س َّكر على  45مليار مليار جزيء!
ف ِّكر يف عدد مكعبات ال�س َّكر املطلوبة مللء املكان املحيط بكَّ ،ثم ف ِّكر يف
العدد املطلوب لإن�شاء الكون.
باخت�صار :الذ َّرات وفرية ومتينة للغاية ،ولأنها تعي�ش طوي ًال ،جتدها تتغ َّلب
على ال�صعوبات .لقد م َّرت جميع ذ َّراتك بنجوم كثرية وكانت جزء ًا من
ماليني الكائنات قبل �أن ت�صبح «�أنت» .جميع الب�شر متعدِّ دو الذ َّرات ،وبعد
�أن ميوتوا ُيعاد تدوير ذ َّراتهم التي ي�صل عددها �إلى مليار ذ َّرة ،ولهذا ف�إن
مبد�أ �إعادة التدوير يجعلنا نعتقد �أن «�شك�سبري» جزء م َّنا ،وكذلك «بوذا»،
و«جنكيز خان» ،و«بيتهوفن» و«�آين�شتاين» نف�سه ،وغريهم من ال�شخ�صيات
التاريخية ،ولكن يجب �أن تكون ال�شخ�صيات التي خالطتنا �ضارب ًة بجذورها
يف التاريخ� ،إذ ت�ستغرق الذ َّرات عقود ًا لتعيد توزيع نف�سها ،ورغم ما ميكننا
�أن نتخ َّيله ونتم َّناه ،فنحن مل نختلط بك ٍّل من «�إلفي�س بري�سلي» و«حممد
علي كالي» بعد!
كان «�آين�شتاين» �أ َّول من �أمدَّنا ب�أول دليل قاطع على وجود الذ َّرات من
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املخ�ص�صة للحركة الرباونية عام  ،1905غري �أن
خالل ورقته البحثية َّ
ً
هذه الورقة مل َ
تلق انتباه ًا كبريا ،وعلى �أية حال فقد ان�شغل «�آين�شتاين»
ب�أبحاثه عن الن�سبية العامة ،ومن ثم كان «�إرن�ست راذرفورد» �أول بطل
حقيقي لع�صر الذ َّرة .لقد كان �أحد �أول من عرفوا �أنه �إذا َّمت التح ُّكم يف
ق َّوة الذ َّرات ميكن �صناعة قنابل قوية مبا يكفي «جلعل العامل يختفي يف
الدخان».
ف ِّكر يف تكوين الذ َّرة الذي نعرفه الآن .تتك َّون كل ذ َّرة من ثالثة �أنواع من
اجل�سيمات الأ�سا�سية هي :الربوتونات التي حتمل �شحنة كهربائية موجبة،
والإلكرتونات التي حتمل �شحنة كهربائية �سالبة ،والنيوترونات التي ال
حتمل �أي �شحنات .تزدحم الربوتونات والنيوترونات داخل نواة الذ َّرة،
بينما تدور الإلكرتونات حولها .يعطي عدد الربوتونات الذ َّرة هويتها
الكيميائية ،فالذ َّرة التي حتتوي بروتون ًا واحد ًا هي ذ َّرة هيدروجني ،والتي
حتتوي اثنني هي ذ َّرة هيليوم ،والتي حتتوي ثالث ًة هي ذ َّرة ليثيوم ،وهكذا
ففي كل مرة ت�ضيف بروتون ًا حت�صل على عن�صر جديد.
ال ت�ؤثر النيوترونات يف هوية الذ َّرة ،لكنها ت�ضيف �إلى كتلتها ،وب�شكل عام
يت�ساوى عدد النيوترونات مع عدد الربوتونات ،لكنه قد يتفاوت يف الزيادة
والنق�صان قلي ًال .ت�شغل الربوتونات والنيوترونات نواة الذ َّرة ،وهي �ضئيلة
للغاية� ،إذ ُيقدَّر حجمها بنحو مليون مليار من حجم الذ َّرة الكلي ،لكنها
غاية يف الكثافة لأنها حتتوي كل حجم الذ َّرة ،ف�إذا ما متدَّدت الذ َّرة لتتخذ

حجم ناطحة �سحاب �أو برج �ضخم� ،ست�صبح النواة يف حجم
الذبابة ،بيد �أن هذه الذبابة �أثقل �آالف املرات من �أي ناطحة
حي هذا االت�ساع الغريب «راذرفورد» ،وكان ذلك
�سحاب .لقد َّ
يف العام .1910
لقد �س َّبب هذا االكت�شاف م�شكلة كبرية لـ«راذرفورد»� ،إذ راح
يف ِّكر يف كيفية دوران الإلكرتون حول النواة دون �أن يرتطم بها،
وت�شري نظرية الكهروديناميكة التقليدية �إلى �أن الإلكرتونات
الط َّوافة تفقد الطاقة ب�سرعة -يف حلظة �أو نحوها -وترت ُّد
حلزوني ًا �إلى النواة ،وتكون عواقب ذلك وخيمة بالن�سبة �إلى
النواة والإلكرتون على ال�سواء.
كما �س َّبب هذا االكت�شاف م�شكل ًة �أخرى مت َّثلت يف كيفية التحام
تفجر نف�سها
الربوتونات ب�شحنتها املوجبة بالنواة من دون �أن ِّ
وباقي الذ َّرة ،غري �أن ما يحدث يف الذ َّرات ال يتبع القوانني
املعمول بها يف عامل الأ�شياء الب�سيطة القابلة للر�ؤية والقيا�س
والتو ُّقع .مل تكن الذ َّرة تختلف عن �أي �شيء نعرفه فح�سب ،بل
كانت تختلف عن �أي �شيء تخ َّيلناه كذلك.
وث َّمة م�شكلة ثالثة كبرية واجهها ذلك العامل ،وهي �أن الإلكرتون
كج�سيم ،ويف �أحيان �أخرى كموجة .لقد
يتح َّرك يف بع�ض الأحيان ُ
دفعت هذه الثنائية الغريبة علماء الفيزياء �إلى �أعتاب اجلنون،
فعلى مدى العقد التايل راح العلماء يف �أنحاء �أوروبا يف ِّكرون
ويكتبون ويتناف�سون يف و�ضع الفر�ض َّيات ،و�أخري ًا ،وحتديد ًا
يف العام � ،1926أتى «فرينر هايزنربج» بح ٍّل و�سط حا�سم
�أنتج بوا�سطته منهج ًا بحثي ًا جديد ًا �أطلق عليه ا�سم امليكانيكا
الك ِّمية الذي انطوى على «مبد�أ الريبة» .ي�شري ذلك املبد�أ �إلى
يخت�ص باملوجات ،وتتم َّثل
�أن الإلكرتون ُج�سيم ميكن و�صفه مبا ُّ
الريبة التي تقوم عليها النظرية يف �أننا ن�ستطيع معرفة امل�سار
الذي يتخذه الإلكرتون حني يتح َّرك يف الفراغ �أو معرفة مكانه يف
حلظة بعينها ،لكننا ال ن�ستطيع معرفة االثنني مع ًا ،ف�أي حماولة
لقيا�س الواحد �سرتبك الآخر حتم ًا ،وال تتع َّلق امل�س�ألة باالحتياج
�إلى �أدوات دقيقة ،فهي ملكية ثابتة للكون� .إذا بدا هذا الأمر
حي علماء الفيزياء �أي�ض ًا،
ِّ
حمي ًا لك ،فقد يريحك معرفة �أنه َّ
فحني ُ�سئل «هايزنربج» عن طريقة تخ ُّيل الذ َّرة� ،أجاب« :ال
حتاولوا».
لقد قدَّمت الفيزياء الك ِّمية قدر ًا من االرتباك غري امل�سبوق� ،إذ
احتجنا فج�أة �إلى جمموعتني من القوانني ل�شرح حركة الكون
املُم َّثلة يف النظرية الك ِّمية َ
لعال الأ�شياء ال�صغرية ،والن�سبية
للكون الف�سيح.
تو�صل العلماء �إلى
وبحلول منت�صف �أربعينيات القرن املا�ضيَّ ،
نقطة فهموا عندها الذ َّرة فهم ًا عميق ًا كما �أو�ضحوا يف �أغ�سط�س
وحينئذ �أمكن التما�س
عام  1945ب�إلقاء قنبلتني على اليابان،
ٍ
العذر لعلماء الفيزياء الذين اعتقدوا �أنهم تغ َّلبوا على الذ َّرة،
لكنَّ كل �شيء يف فيزياء اجل�سيمات كان �أكرث تعقيد ًا.

راذرفورد

فرينر هايزنربج
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اجل�سيمات الأولية (الكواركات)
هناك عالقة عك�سية غريبة يف الفيزياء احلديثة بني �صغر ال�شيء الذي
نبحث عنه ،وكم الأدوات املطلوبة لعمل البحث .يع ُّد تفتيت الذ َّرة �أمر ًا
�سه ًال ،ف�أنت تعمله يف كل مرة ت�ضيء م�صباح الفلوري�سنت� ،أ َّما تفتيت نواة
الذ َّرة ،فيتط َّلب كثري ًا من املال والكهرباء ،كما �أن الو�صول �إلى اجل�سيمات
الأولية �-أي الكواركات التي تك ِّون اجل�سيمات -يتط َّلب تريليون فولت من
الكهرباء وميزانية �إحدى دول �أمريكا الو�سطى.
لقد كان ُم�صادم اجلزيئات العمالق الذي مل يتم وقد بد�أ �إن�شا�ؤه يف
مثال يف التاريخ
«تك�سا�س» يف ثمانينيات القرن املا�ضي �سي�صبح �أف�ضل ٍ
على �إهدار الأموال ،وكان الغر�ض من �إن�شاء املُ�صادم هو �إتاحة الفر�صة
للعلماء لفح�ص «الطبيعة الأولية للمادة» ب�إعادة تخليق نف�س ظروف
الكون �أثناء الواحد على �ألف مليار جزء من الثانية الأولى يف حياته،
وكانت اخلطة تتمحور حول قذف ُج�سيمات خالل نفق طوله اثنان
وخم�سون مي ًال ،ما يو ِّلد ت�سعة وت�سعني تريليون فولت من الطاقة .كانت
َّ
خطة عظيمة ،لكنَّ تكلفة البناء كانت �ستبلغ  10-8مليارات دوالر،
وكان الت�شغيل �سيك ِّلف مئات املاليني من الدوالرات ،ومن َّثم ُتع ُّد فيزياء
اجل�سيمات م�شروع ًا باهظ التكاليف.
واليوم يبلغ عدد اجل�سيمات �أكرث من  ،150ومن املتو َّقع �أن يزيد مبقدار
� 100أو نحوها .يقول «ريت�شارد فينمان» �إن من ال�صعب �أن نفهم
العالقات بني كل تلك اجل�سيمات ،ومن ال�صعب كذلك �أن نعرف ما تريده
الطبيعة منها �أو ما الروابط القائمة بني اجل�سيم والآخر .ي�شبه الأمر ما
يحدث حني ننجح يف فتح �صندوق لنجد يف داخله �صندوق ًا �آخر مغلق ًا.
ج�سيمات ُتدعى «تاكيون» تتح َّرك ب�سرعة تفوق
يعتقد بع�ضنا �أن هناك
ٍ
�سرعة ال�ضوء ،بينما يتوق البع�ض الآخر �إلى العثور على «اجلرافتون»
حامل ق َّوة اجلاذبية ،فمتى ن�صل �إلى هذه اجل�سيمات الأولية؟ �إنه �أمر
�صعب التحديد والتحقيق ،وهناك فر�صة لفح�ص الإلكرتونات ،قد نعرف
�أنها حتتوي كون ًا خا�ص ًا بها ،مما يذ ِّكرنا بجميع ق�ص�ص اخليال العلمي
يف خم�سينيات القرن املا�ضي.
يف �ستينيات القرن الع�شرين ،ويف �إطار حماولة لتب�سيط الأمور ،اخرتع
«موراي جل-مان» عامل الفيزياء يف معهد كاليفورنيا للتقنية «كالتك»
نوع ًا جديد ًا من اجل�سيمات ،وهو الذي قال عنه «�ستيفن فاينربج» �إنه
«ي�ستهدف تقلي�ص عدد الهدرونات» ،و»الهدرونات» م�صطلح جمعي
ي�ستخدمه علماء الفيزياء للإ�شارة �إلى الربوتونات والنيوترونات،
وغريها من اجل�سيمات التي حتكمها الق َّوة النووية ،وت�شري نظرية «جل-
مان» �إلى �أن جميع «الهدرونات» مك َّونة من ج�سيمات �أ�صغر بكثري ،و ُتعرف
هذه اجل�سيمات با�سم اجل�سيمات الأولية (الكواركات).
وبعد �أن فهم العلماء طبيعة اجل�سيمات الأولية� ،صار �ضروري ًا �أن يقدِّ موا
تق�سيماتها ،ورغم كون اجل�سيمات الأول َّية غاية يف ال�صغر ،ما يجعلها
تفتقر �إلى اللون �أو الطعم �أو ال�سمات الفيزيائية املتعارف عليها ،ق�سمها
وحمي ،وجاذب ،وق َّمة،
العلماء �إلى �ستة ت�صنيفات ،وهي� :أعلى ،و�أ�سفلِّ ،
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وقاع .يطلق علماء الفيزياء على هذه الت�صنيفات ا�سم «نكهات» ،و ُت�ص َّنف
تلك «النكهات» �إلى �ألوان هي :الأحمر ،والأخ�ضر ،والأزرق ،و�أخري ًا بزغت
«نظرية النموذج القيا�سي» التي ُت�ص ِّنف اجل�سيمات دون الذ ِّرية ،لكنَّ النموذج
القيا�سي كان ناق�ص ًا ل�سبب واحد وهو عدم احتوائه على �شرح للجاذبية.
يف�سر �سبب عدم طريان
ادر�س النظرية كيفما �شئت ،لكنك لن جتد فيها ما ِّ
ق َّبعتك نحو ال�سقف حني ت�ضعها على املن�ضدة ،كما ال ي�شرح النموذج القيا�سي
الكتلة ،فكي يكون للج�سيمات �أي كتلة ،يجب �أن نتط َّرق �إلى «بوزون هيجز»
اجل�سيم الأ َّويل امل�س�ؤول عن �إك�ساب املادة كتلتها ،وما زالت م�س�ؤولية ت�أكيد
حقيقة وجود هذا اجل�سيم تقع على عاتق علماء الفيزياء يف القرن احلادي
والع�شرين.
يف �إطار حماولة ربط الأمور بع�ضها ببع�ض ،و�ضع علماء الفيزياء نظرية

الأوتار الفائقة التي تفرت�ض �أن جميع الأ�شياء
ال�صغرية مثل الكواركات (اجل�سيمات الأولية)
التي اعتقدنا يف البداية �أنها ج�سيمات ،هي
يف واقع الأمر �أوتار �أو خيوط �صغرية من

الطاقة تهت ُّز يف �أحد ع�شر اجتاه ًا وتتك َّون من
الأبعاد الثالثة التي نعرفها بالفعل ،بالإ�ضافة
�إلى الزمان ،و�سبعة �أبعاد �أخرى ال نعرفها.
هذه الأوتار �صغرية للغاية ،ما ي�سمح مبرور

اجل�سيمات عربها �أو بينها ،ولأن نظرية الأوتار
الفائقة تو ِّفر الأبعاد الإ�ضافية ،ي�ستطيع علماء
الفيزياء ربط قوانني الكم بقوانني اجلاذبية
ب�شكل مفهوم َّ
ومنظم.

اجلزء الرابع :احلياة نف�سها

ال�سفلى املُال�صقة للأر�ض
الرتوبو�سفري :الطبقة اجلوية ُّ

نحمد اهلل على الغالف اجلوي ،فهو الذي يدفئنا ،ومن دونه �ستنعدم
احلياة على الأر�ض ويتح َّول الكوكب �إلى كرة من الثلج يبلغ متو�سط
ُ
الغالف اجلوي
ميت�ص
درجة حرارتها  60فهرنهايت حتت ال�صفرُّ .
الأ�شعة الكونية ويعك�سها ،واجل�سيمات امل�شحونة ،والأ�شعة فوق
البنف�سجية و�أمثالها ،فلو مل يكن الغالف اجلوي موجود ًا ،لكان �سكان
الف�ضاء اخلفيون ِّ
ليقطعونا �إرب ًا ب�أدواتهم ال�صغرية ،ولكانت قطرات
املطر لتطرحنا �أر�ض ًا فاقدي الوعي!
َ
الغالف اجلوي �إلى �أربع طبقات غري مت�ساوية هي:
ق�سم العلما ُء
َّ
الرتوبو�سفري ،وال�سرتاتو�سفري ،وامليزو�سفري ،والأيونو�سفري .يع ُّد
الرتوبو�سفري اجلزء املق َّرب �إلينا� ،إذ يحتوي الدفء والأُك�سجني الكافيني
جلعل �أج�سامنا تعمل ،لكنه ي�صبح غري �صالح للحياة �إذا ما حاولنا
ت�سلُّقه ،فبدء ًا من �أ�سفل نقطة فيه وو�صو ًال �إلى �أعلى نقطة ،تبلغ كثافة
الرتوبو�سفري ع�شرة �أميال عند خط اال�ستواء ومن �ستة �إلى �سبعة �أميال
يف خطوط العر�ض التي يعي�ش فيها معظم الب�شر .حتتوي هذه الطبقة
الرقيقة على ثمانني باملائة من كتلة الغالف اجلوي املك َّون كلي ًا من املياه،
ومن ثم حتتوي على حالة اجلو كلها ،ما يجعلنا نعي�ش يف اخليال ونغرق
يف �أحالم اليقظة! ت�شبه حركة الهواء حول الغالف اجلوي ما يدور يف
جوف الأر�ض ،و ُيط َلق على هذه احلركة ا�سم «احلمل احلراري» ،حيث

يرتفع الهواء ال�ساخن والرطب من املناطق اال�ستوائية حتى ي�صطدم
مبنطقة الـ»تروبوبوز» التي تف�صل الرتوبو�سفري عن ال�سرتاتو�سفري،
َّثم ينت�شر ،وعندما يبتعد الهواء عن خط اال�ستواء وتنخف�ض حرارته
يبد�أ بالهبوط ،وحني ي�صطدم بالقاع ،يبحث بع�ض الهواء الهابط عن
منطقة �ضغط منخف�ض َّثم ينطلق عائد ًا �إلى خط اال�ستواء ال�ستكمال
دورته ،وعند خط اال�ستواء ت�ستقر عملية احلمل احلراري ويعتدل اجلو،
لكن �أمناط املُناخ �أكرث مو�سمية ،وع�شوائية ،وخ�صو�صية يف املناطق
املعتدلة .ي�ؤدِّي هذا �إلى تعار�ض ال ينتهي بني نظم الهواء مرتفع ال�ضغط
والهواء منخف�ض ال�ضغط .يخلق الهواء املرتفع منخف�ضات جوية ،ما
ينقل جزيئات املاء �إلى ال�سماء مك ِّونة ال�سحب املمطرة ،وي�ستطيع الهواء
مبزيد من الرطوبة �أكرث من الهواء البارد ،ما يجعل
الدافئ �أن يحتفظ ٍ
العوا�صف اال�ستوائية وال�صيفية ت�شتد ،ومن ثم ترتبط املناطق املنخف�ضة
بال�سحب والأمطار ،وترتبط املناطق املرتفعة ب�سطوع ال�شم�س واعتدال
اجلو .حني يلتقي النظامان ،تظهر ال�سحب ،ولتفهم الأمر جيد ًا ،راقب
�شخ�ص ًا ِّ
يدخن ،لرتى الدخان يت�صاعد من ال�سيجارة يف غرفة تقطري
البخار ،يف البداية يرتفع الدخانَّ ،ثم ال يلبث �أن ينت�شر �صانع ًا طبقة
مم َّوجة ،وال ي�ستطيع احلا�سوب ال�سريع الذي ي�أخذ قيا�سات دقيقة يف
بيئة م�ضبوطة �أن يطلعنا على كل ما يحدث من مت ُّوجات ،ولذا علينا
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تخ ُّيل ال�صعوبات التي تواجه علماء الأر�صاد اجلوية حني يحاولون التن ُّب�ؤ
بتلك احلركات يف هذا العامل امل�ضطرب مرتامي الأطراف.
ولأن حرارة ال�شم�س مو َّزعة ب�شكل غري مت�سا ٍو ،حتدث اختالفات يف
�ضغط الهواء على كوكب الأر�ض ،فال يحتمل الهواء هذه االختالفات،
ما يجعله يندفع ليعادلها يف كل مكان ،والرياح هي الطريقة التي يحاول
بها الهواء احلفاظ على توازن الأ�شياء� ،إذ يرحتل الهواء من مناطق
ال�ضغط املرتفع �إلى مناطق ال�ضغط املنخف�ض ،وكلما زاد تعار�ض
ال�ضغط ،زادت �سرعة هبوب الرياح.
يتعامل علماء الأر�صاد اجلوية مع املحيطات والغالف اجلوي كنظام
واحد ،ولهذا ال�سبب علينا االنتباه �إلى هذا الأمر .تع ُّد املحيطات م�صدر
الطاقة املحركة ل�سطح الكوكب ،فاملياه رائعة يف تخزين احلرارة ونقلها،
وكل يوم يحمل تيار اخلليج الدافئ كم ًا من احلرارة �إلى �أوروبا ي�ساوي
ما ُينتجه العامل من فحم ملدة ع�شر �سنوات ،لهذا ال�سبب تتم َّتع بريطانيا
و�أيرلندا ب�شتاء �أكرث اعتدا ًال من كندا ورو�سيا.
لكنَّ املاء ي�سخن ببطء ،ومن ثم جند البحريات و�أحوا�ض ال�سباحة
باردة حتى يف �أكرث الأيام دفئ ًا ،لهذا يحدث ت� ُّأخر يف البداية الفلكية
الر�سمية لأي ف�صلَّ ،ثم ن�شعر ب�أن الف�صل قد بد�أ بالفعل ،لذلك قد يبد�أ
الربيع ر�سمي ًا يف ن�صف الكرة ال�شمايل يف �شهر مار�س ،لكننا ال ن�شعر
ببدايته يف معظم الأماكن �إال يف بدايات �شهر �أبريل.
املحيطات لي�ست كتلة مائية منتظمة ،فقد �أ َّثر اختالف درجات
حرارتها ،وملوحتها ،وعمقها ،وكثافتها ،يف حتريك احلرارة ،ما ي�ؤ ِّثر يف
املناخ ،فمث ًال :جند املحيط الأطلنطي �أكرث ملوح ًة من املحيط الهادي،
وهذا �شيء جيد ،فكلما زادت ملوحة املياه ،زادت كثافتها ،واملياه
الكثيفة ت�سقط ،ومن دون حملها الزائد من امللح� ،ستتح َّرك تيارات مياه
الأطلنطي نحو املحيط املتج ِّمد ال�شمايل لتدفئ القطب ال�شمايل ن�سبي ًا،
ما يحرم �أوروبا من الدفء.
متت�ص كم ًا كبري ًا من الكربون
كما ت�سدي املحيطات لنا �صنيع ًا �آخر� ،إذ ُّ
وحتتجزه ،وتتم َّثل �إحدى غرائب املجموعة ال�شم�سية يف �أن ال�شم�س
�صارت تلمع مبقدار  25باملائة �أكرث من القرون الأولى لن�شوء املجموعة
ال�شم�سية .كان يجب �أن يت�س َّبب هذا يف ارتفاع حرارة الأر�ض ،ولكن
ومتت�ص تريليونات
العامل احتفظ با�ستقراره وبرودته بف�ضل املحيطات،
ُّ
وتريليونات من الكائنات البحرية الدقيقة الكربون يف �صورة ثاين
�أك�سيد الكربون حني ي�سقط املطر لتبني ق�شورها ال�ضئيلة ،وتن�ش�أ كل
هذه الكائنات والبذيرات اجلريية ،والطحلبيات املرجانية ،وحني
حتتفظ هذه الكائنات بالكربون داخل ق�شورها ،ف�إنها متنعه من �إعادة
ُّ
التبخر يف الغالف اجلوي حيث يرتاكم مك ِّون ًا غاز ًا خطري ًا و�سام ًا ،ويف
النهاية متوت تلك الكائنات وتهوي �إلى قاع البحر حيث تنكم�ش وتتحول

16

جواهر الكتب

�إلى حجر جريي ،وينتهي هذا احلجر اجلريي �إلى تغذية الرباكنيَّ ،ثم
يعود الكربون �إلى الغالف اجلوي وي�سقط على الأر�ض يف �صورة �أمطار
فيما ي�س َّمى على املدى الطويل بدورة الكربون .ت�ستغرق هذه العملية وقت ًا
طوي ًال� ،أي ما يعادل نحو ن�صف مليون �سنة بالن�سبة �إلى ذ َّرة الكربون
النموذجية الواحدة ،ويف غياب عوامل الإرباك والت�شوي�ش ت�سهم هذه
العملية يف احلفاظ على ا�ستقرار الطق�س ،ولكن للأ�سف ينزع الب�شر
مزيد من الكربون يف الغالف اجلوي
لإرباك هذه العملية ب�إطالق ٍ
ب�صرف النظر عما �إذا كان با�ستطاعة الكائنات البحرية امت�صا�صه
�أم ال.
لقد جنحت حميطات الأر�ض وغابا ُتها حتى الآن يف �إنقاذنا من �أنف�سنا
متت�ص كم ًا كبري ًا من الكربون �أي�ض ًا) .يقول «بيرت كوك�س»
(فالغابات ُّ
اخلبري يف مكتب الأر�صاد اجلوية الربيطاين« :ثمة حدود خطرية
�سيتو َّقف عندها الغالف احليوي الطبيعي عن منع �آثار االنبعاثات ويبد�أ
فعلي ًا يف ت�ضخيمها».

حتت البحر

حدث �أحد �أهم و�أغرب االكت�شافات احليوية
يف القرن الع�شرين عام  1977حني عرث
علماء املحيطات على م�ستعمرات من الكائنات
ال�ضخمة تعي�ش يف �شقوق البحر الدفينة
وحولها ،بعيد ًا عن جزر «غاالباغو�س» التي
تقع يف �شرق املحيط الهادي على بعد نحو �ألف
كيلومرت من ال�سواحل الغربية لأمريكا اجلنوبية.
تتم َّثل هذه الكائنات يف ديدان يفوق طولها ع�شر
�أقدام ،و�أ�سماك �صدفية عر�ضها قدم ،وكثري
من الروبيان واملحار ،عالوة على احللقيات
امللتوية .تدين جميع هذه الكائنات بوجودها
�إلى م�ستعمرات البكترييا ال�شا�سعة التي تعي�ش
ومتت�ص الطاقة من كربيتيد الهيدروجني -وهي
ُّ
ال�س ِمية وال�ضرر للمخلوقات
مر َّكبات غاية يف ُّ
التي تعي�ش على ال�سطح ،وت�أتي هذه املر َّكبات
بغزارة من الفتحات وال�شقوق .لقد كان هذا
العامل بعيد ًا عن �ضوء ال�شم�س ،والأُك�سجني،
و�أي �شيء �آخر يتعلق باحلياة .كان هذا ال�شكل
من احلياة قائم ًا على التمثيل الكيميائي ،ال على
التمثيل ال�ضوئي ،وكان علماء الأحياء يعتربون

التمثيل الكيميائي �شيئ ًا غري معقول .لقد كنا
جنهل احلياة حتت البحار جه ًال مطبق ًا ،فوفق ًا
لأحد التقديرات هناك ثالثون مليون نوع من
احليوانات تعي�ش يف البحر ومل ُتكت�شف بعد،
ونحن جنهل الكثري عن الكائنات البحرية املهمة
مبا فيها الكائنات ال�ضخمة ،مثل احلوت الأزرق
كبري احلجم بدرجة جتعل ل�سانه بحجم الفيل،
وقلبه يف حجم ال�سيارة ،وبع�ض �أوعيته الدموية
وا�سعة بدرجة ت�سمح لإن�سان بال�سباحة داخلها.
�إنه �أكرث وحو�ش الأر�ض �ضخامة ،وهو �أكرب من
الدينا�صورات العمالقة ،غري �أن حياة احليتان
الزرقاء ما زالت غام�ضة بالن�سبة �إلينا.
وقد تكون حيوانات الأعماق �أكرث غمو�ض ًا.
لن�أخذ على �سبيل املثال احلبار العمالق ،فرغم
عدم قابليته للمقارنة باحلوت الأزرق ،يع ُّد من
احليوانات املهمة بعينيه اللتني يوازي حجمهما
حجم كرة القدم وخمالبه التي ي�صل طولها �إلى
�ستني قدم ًا .يزن احلبار العمالق طن ًا ،ويعد �أكرب
الالفقريات على الأر�ض ،ف�إذا ما �ألقيت حبار ًا
واحد ًا يف حو�ض �سباحة منزلك ،فلن يكون

هناك مكان يت�سع لأي �شيء �آخر .مع ذلك لي�س
ممن نعرفهم ر�أى حبار ًا
هناك عامل �أو �شخ�ص َّ
عمالق ًا حي ًا .لقد ك َّر�س علماء احليوان حياتهم
املهنية ملحاوالت ا�صطياد� ،أو حتى التطلُّع �إلى
حبار عمالق حي ،لكنهم ف�شلوا ،فاملعروف عن
هذه احليوانات �أن معظمها جترفه الأمواج �إلى
ال�شواطئ ،وبخا�صة على اجلزيرة اجلنوبية
لنيوزيلندا ،وال تزال الأ�سباب غري معلومة ،ورمبا
ال يوجد ما يربهن على عزلتنا النف�سية واملعرفية
عن �أعماق املحيطات �أكرث من الهدف الذي
ُو ِ�ضع لعلماء البحار يف ال�سنة اجليوفيزيائية
الدولية ( .)1958-1957يتم َّثل هذا الهدف
يف درا�سة «ا�ستخدام قيعان املحيطات يف
التخلُّ�ص من املخ َّلفات الإ�شعاعية» .مل تكن هذه
مهمة �سرية ،بل َّمتت بنو ٍع من التفاخر العلني؛
ويف واقع الأمر ،ورغم عدم الإعالن عنه ،فقد
بد�أ التخلُّ�ص من املخ َّلفات الإ�شعاعية قبل عامي
 ،1957و 1958بنحو عقد من الزمان ،يف
�أعقاب احلرب العاملية الثانية مبا�شر ًة ،ففي
عام  1946راحت الواليات املتحدة الأمريكية
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تنقل براميل تت�سع خلم�سة وخم�سني جالون ًا من املخ َّلفات الإ�شعاعية �إلى
جزر «فارالون» التي تبعد ثالثني مي ًال عن �ساحل كاليفورنيا ،بالقرب من
«�سان فران�سي�سكو» و�ألقتها يف مياهها.
لقد كان الأمر �شديد القذارة� ،إذ كانت معظم الرباميل َّ
مغطاة بال�صد�أ،
وكانت ت�شبه الرباميل التي تو�ضع خلف حمطات الغاز �أو خارج امل�صانع
من دون �أي نوع من التبطني �أو الوقاية ،وحني ظ َّلت تلك الرباميل طافية
على �سطح املاء ،راح جنود البحرية الأمريكية يطلقون عليها الر�صا�ص
كي تدخلها املياه (ويخرج منها البلوتونيوم ،واليورانيوم ،واال�سرتونتيوم
بطبيعة احلال) ،وقبل �إيقاف هذه املمار�سات عام  ،1990كانت
الواليات املتحدة قد �ألقت مئات الآالف من الرباميل يف نحو خم�سني بقعة
من حميطات العامل ،منها نحو خم�سني �ألف ًا يف «فارالونز» وحدها ،لكن
الواليات املتحدة مل تكن وحدها� ،إذ كانت رو�سيا ،وال�صني ،واليابان،
ونيوزيلندا وكل دول �أوروبا تقريب ًا متار�س نف�س ال�شيء ،وبنوع من التفاخر
واحلما�س ،فما ت�أثري كل هذا على احلياة البحرية يا ترى!؟ نتم َّنى �أن
يكون ب�سيط ًا ،لكننا ال نعرف ما �ست�ؤول �إليه الأحوال يف امل�ستقبل!

ظهور احلياة

مهما كان �سبب احلياة ،فقد حدث مرة واحدة .هذه �أغرب حقيقة يف علم
الأحياء ،ورمبا تكون �أكرث احلقائق التي نعرفها غرابة� ،إذ يرجع تاريخ كل
�شيء حي �-سواء �أكان حيوان ًا �أو نبات ًا� -إلى بدايات االنتفا�ضة �أو الرع�شة
تفجر بالون مواد كيماوية باحلياةَّ ،ثم
البدائية الأولى ،فمنذ عهد بعيد جد ًاَّ ،
امت�ص بع�ض الغذاء وراح ينب�ض بهدوء وعا�ش فرتة ق�صرية .رمبا حدث هذا
َّ
عدة مرات يف املا�ضي ،لكنَّ هذا البالون العتيق عمل �شيئ ًا جديد ًا وغريب ًا؛
فقد ان�شقَّ وولد وريث ًا مم َّث ًال يف حزمة من املواد اجلينية التي راحت تتن َّقل
من كيان �إلى �آخر ،ومل تتو َّقف عن احلركة منذ ذلك الوقت ،لقد حدث ذلك
يف حلظة خلق جميع الب�شر.

يف عام � ،1953أخذ «�ستانلي ميلر» الطالب يف جامعة «�شيكاغو» قارورتني
احتوت �إحداهما قلي ًال من املياه فم َّثلت حميط ًا بدائي ًا ،واحتوت الأخرى
خليط ًا من امليثان والن�شادر وكربيتيد الهيدروجني وم َّثلت الغالف اجلوي
البدائي .قام «ميلر» بتو�صيل القارورتني ب�أنابيب من املطاط َّثم �صنع بع�ض
ال�شرارات الكهربائية لتكون بديلة للربق ،وبعد ب�ضعة �أيام حت َّولت مياه
القارورتني �إلى اللونني الأخ�ضر والأ�صفر يف مزيج من الأحما�ض الأمينية،
وال�سكريات ،وغريها من املُركبات الع�ضوية.
والأحما�ض ال ُدّهنيةُّ ،
يف ذلك الوقت و�صفت ال�صحافة الأمر وك�أنَّ حمتويات القارورتني حتتاج
�إلى هزة ب�سيطة لبث احلياة ،لكن الأمر مل يكن بهذه الب�ساطة ،ورغم
�إجراء درا�سات على مدى ن�صف قرن بعدها ،ما زال الب�شر غري قادرين
على ت�صنيع احلياة ،متام ًا كحال «ميلر» عام  ،1953كما �أن الأمر �أبعد من
�أن يتح َّقق يف امل�ستقبل القريب ،فقد بات ال ُعلماء مت�أ ِّكدين من �أن الغالف
اجلوي البدائي مل يكن مهي�أً للتط ُّور مثل اخلليط الغازي الذي �صنعه «ميلر»
18
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و«يوري» ،لكنه كان مزيج ًا من الكربون والنيرتوجني الأكرث ُخمو ًال ،ومل
يكن لتكرار جتارب «ميلر» بعد الت�سلُّح بهذه املعلومات املثرية �إال �أن �أنتجت
حم�ض ًا �أميني ًا بدائي ًا ،وعلى �أية حال لي�س تخليق الأحما�ض الأمينية هو
امل�شكلة لأن امل�شكلة تتمحور َّ
وتتلخ�ص يف الربوتينات.
نحن نح�صل على الربوتينات من مزج الأحما�ض الأمينية بع�ضها ببع�ض،
كما نحتاج �إلى كث ٍري منها ،واليوم ال �أحد يعلم ما يحدث متام ًا ،فهناك ماليني
الأنواع من الربوتينات يف اجل�سم الب�شري ،وك ٌّل منها يعد �أعجوبة م�ص َّغرة،
ولكي ن�صنع بروتين ًا نحتاج �إلى جتميع الأحما�ض الأمينية برتتيب خا�ص
بنف�س الطريقة التي نر ِّتب بها احلروف لنك ِّون كلمة معينة .تتم َّثل امل�شكلة يف
كون الكلمات التي ت�ش ِّكل �أبجدية الأحما�ض الأمينية طويلة جد ًا ،فكي نكتب
كلمة «كوالجني» نحتاج �إلى و�ضع ثمانية حروف يف الرتتيب ال�صحيح ،ولكن
كي ن�صنع الكوالجني ،نحتاج �إلى و�ضع  1055حم�ض ًا �أميني ًا يف الرتتيب
الدقيق وال�صحيح ،وما يزيد الأمور تعقيد ًا هو �أننا ال ن�صنع الكوالجني ،بل
هو الذي ي�صنع نف�سه تلقائي ًا ومن دون توجيه ،وهنا تتح َّقق االحتماالت،
ولذا ف�إن احتماالت �أن تقوم �سل�سلة مك َّونة من  1055حم�ض ًا �أميني ًا بتجميع
نف�سها ب�شكل تلقائي لعمل جزيء الكوالجني هي �صفر.
وهكذا تبدو فر�صة توليد الأحداث الع�شوائية لربوتني واحد �أمر ًا غري
حمتمل باملرة ،متام ًا ك�أن ترتك زوبعة تع�صف مبقلب خم َّلفات تاركة وراءها
طائرة �ضخمة ح�سب الت�شبيه البليغ الذي و�ضعه رائد الف�ضاء «فريد بويل»،
لك َّننا نتحدَّث عن مئات الآالف من الأنواع املتعدِّ دة من الربوتينات ،بل قد
نتحدَّث عن مليون بروتني ك ٌّل منها فريد وك ٌّل منها مه ٌّم لبقائنا �أ�صحاء
و�سعداء ،هذه بداية الأمر كي يكون الربوتني نافع ًا ،فيجب �أال يجمع بني
الأحما�ض الأمينية بالرتتيب ال�صحيح فح�سب ،بل يجب �أن يدخل يف مر َّكب
(�أوريغامي) كيميائي ويطوي نف�سه يف �شكل غاية يف اخل�صو�صية والغرابة
وال�س ِّرية والال�إمكانية.
تو�صلنا �إلى هذا ال�شكل املع َّقد ،فلن يكون الربوتني نافع ًا �إذا
وحتى �إذا َّ
مل يتم َّكن من التكاثر ،وال ي�ستطيع الربوتني التكاثر ،ومن َّثم نحتاج �إلى
احلام�ض النووي .يتقن احلام�ض النووي التكاثر ،بل ي�ستطيع �أن ين�سخ
نف�سه يف ثوان ،لكنه ال ي�ستطيع عمل �أي �شيء �آخر ،ومرة �أخرى جند �أنف�سنا
حمي .ال ت�ستطيع الربوتينات اال�ستمرار دون احلام�ض النووي،
يف موقف ِّ
ولي�س للحام�ض النووي وظيفة وال هدف من دون الربوتني ،فهل ميكن �أن
نفرت�ض �أنها ن�ش�أت تلقائي ًا بهدف الدعم املتبادل فيما بينها؟ �إذا كان الأمر
هكذا ،فيا لروعة هذا اخلالق العظيم!
و�إليكم املزيد :ال يزدهر احلام�ض النووي والربوتني وغريه من املر َّكبات
دون غ�شاء يحتويها ،وال توجد ذ َّرة �أو نواة ا�ستطاعت �أن تعي�ش م�ستقلة ،بل
يجب �أن تدخل يف خلية ت�أويها و ُت ِّغذيها كذلك ،ومن دون اخللية لن ت�صبح
هذه �أو تلك �أكرث من جمرد مواد كيماوية مه َّمة ،ومن دون املواد الكيماوية
لن يكون للخلية هدف ،ويرى عامل الفيزياء «بول ديفيز» �أنه «�إذا كان كل
�شيء يحتاج �إلى كل �شيء �آخر ،فكيف ت�س َّنى ملجتمع اجلزيئات البزوغ يف
املقام الأول؟».

يبدو الأمر وك�أنَّ جميع املكونات املوجودة يف مطبخك جت َّمعت وخبزت
نف�سها و�أ�صبحت كعكة ،لكن هذه الكعكة ت�ستطيع تق�سيم نف�سها كي ت�صنع
مزيد ًا من الكعك .ال عجب �-إذ ًا� -أن نطلق على ذلك ا�سم «معجزة
يف�سره هذا
احلياة» ،وال عجب �أي�ض ًا �أننا بد�أنا -بالكاد -نفهمها .ما الذي ِّ
التعقيد الغريب؟ ح�سن ًا ،هناك احتمال �أن هذه الأمور لي�ست عجيبة كما
تبدو .خذ على �سبيل املثال تلك الربوتينات الغريبة� ،إذ يع ُّد جتمعها �أمر ًا
غريب ًا ،لكنَّ التفاعالت الكيميائية من ذلك النوع املرتبط باحلياة ،باتت
معروفة وعادية وم�ألوفة.
كثري من اجلزيئات يف الطبيعة تتالقى لت�صنع �سال�سل طويلة ُتدعى
ال�سكريات دائم ًا مك ِّون ًة الن�شويات ،وت�ستطيع البلورات
«بوليمرات» ،وتتج َّمع ُّ
عمل �أ�شياء كثرية ناب�ضة باحلياة مثل التكاثر واال�ستجابة للمثريات البيئية
واتخاذ �أ�شكال مع َّقدة .لي�س يف البلورات حياة ،لك َّنها ُتظهر دائم ًا �أن
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التعقيد �أم ٌر ممكن وتلقائي ،بل وحدث طبيعي .قد
يكون هناك كثري من �أ�شكال احلياة يف الكون ككل،
لكن ال يوجد نق�ص يف جتميع الذات َّ
املنظم يف كل
�شيء ،بدء ًا من التنا�سق املده�ش يف ُندف الثلج،

وو�صو ًال �إلى حلقات ُزحل الرائعة ،ولذا ال ن�ستطيع
�إال �أن نقول �إن �أهم ما يف حياتنا هو �أنها رائعة
وممتعة ،بل �إنها مده�شة ،و�إن مل ت ُكن م�ستحيلة،
ولو كانت كذلك ملا ُو ِجدت ،وهذا هو �سر الإعجاز،

اخلاليا

ال نعرف �إال القليل عن طريقة عمل اخلاليا لكل الأ�شياء التي تعملها،
كطريقة �إنتاجها للدهون �أو ت�صنيعها للإن�سولني �أو عملها لعديد من
الأ�شياء ال�ضرورية للحفاظ على كيان معقَّد مثل الإن�سان .ميتلك الب�شر
ب�ضع مئات من خمتلف �أنواع اخلاليا ،وتختلف تلك الأنواع اختالف ًا
كبري ًا يف ال�شكل واحلجم ،بدء ًا من اخلاليا الع�صبية التي يبلغ طول
�شعرياتها �أقدام ًا ،وو�صو ًال �إلى اخلاليا الدموية الأ�سطوانية الدقيقة
واخلاليا ال�ضوئية الع�صوية ال�شكل التي ت�ساعدنا على الإب�صار.
تعرف كل خلية بداخلنا عملها بدقة ،وتعرف كيف �ستقوم به .لقد
قارن العلماء اخلاليا بعدة �أ�شياء بدء ًا من «امل�صفاة الكيماوية
املعقَّدة» وو�صو ًال �إلى «املدينة الكبرية املزدحمة» ،فاخللية هذه وتلك،
خم�ص�صة
لكنها لي�ست هذه وال تلك ،اخللية ت�شبه امل�صفاة يف كونها َّ
للن�شاط الكيميائي على م�ستوى �ضخم ،وت�شبه املدينة يف كونها
مزدحمة وم�شغولة ومملوءة بالتفاعالت التي تبدو مرتبكة وع�شوائية،
بيد �أن لها منظومة يف حد ذاتها.
تع ُّد اخللية �ضمن ماليني الأ�شياء التي ترتطم مباليني الأ�شياء الأخرى
مهمات عادية ،مثل ا�ستخراج الطاقة من الأغذية ،وجتميع
وت�ؤدي
ٍ
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و�أكرث ما ي�شهد على ذلك هو وجودنا املتوا�ضع،
فالأمر ي�شبه و�ضع ال�سكر يف كوب ماء وحتويله �إلى
مكعب .ال ميكن �أن يحدث هذا ،لكنه يحدث يف
الطبيعة ب�شكل ما.

املر َّكبات ،والتخلُّ�ص من النفايات ،وطرد املتط ِّفلني ،و�إر�سال الر�سائل
وا�ستقبالها ،وعمل الإ�صالحات ،وتكمن غرابة اخلاليا يف �إدارتها
كل �شيء ب�سهولة ومرونة على مدى عقود ،وهي تعمل هذا من خالل
اال�ستمرار يف �إر�سال ومراقبة عديد من الر�سائل من جميع �أع�ضاء
اجل�سم� ،إذ تنقل التعليمات ،والت�سا�ؤالت ،والتعديالت ،وطلبات
امل�ساعدة ،والتحديثات ،و�إ�شارات االنق�سام ،وحتى تنفيذ املوت.
ت�صل معظم هذه الإ�شارات بوا�سطة ناقالت تُدعى «الهرمونات» التي
حتمل املعلومات من مراكز نائية مثل الغدة الدرقية وباقي الغدد
ال�صماء ،بينما ت�صل باقي الر�سائل بوا�سطة النب�ضات الكهربائية من
املخ �أو من املراكز القريبة يف �إطار عملية تُدعى «االت�صال اخللوي»،
و�أخري ًا تتوا�صل اخللية مبا�شر ًة مع جريانها للت�أكد من ات�ساق عملها.
املده�ش هنا هو �أن كل هذه الأمور حتدث بتلقائية ون�شاط زائد ،عرب
�سل�سلة من املالم�سات والتجاذبات واللقاءات التي ال تنتهي ،مع �أنها
كلها خا�ضعة للقواعد الأ�سا�سية للجذب والتنافر ،فعمل اخلاليا لي�س
موجه ًا بالتفكري ،بل يحدث ويتك َّرر تلقائي ًا ،ما يجعلنا ال ن�شعر به،
بيد �أن هذه الأمور الع�شوائية ال تنتج نظام ًا داخل اخللية فح�سب،

بل ت�ؤ ِّلف تناغم ًا داخل الكائن نف�سه �أي�ض ًا ،تفكري وقرارات مرنة �أو حتى خنف�ساء غري ال ميكن �أن نن�سى �أن كل كائن حي هو �أعجوبة
وهناك تريليونات من التفاعالت الكيميائية عاقلة ،لكنها منظمة جد ًا! ورغم كل هذا ،ف�إننا يف الهند�سة الذرية والوراثية.
االنعكا�سية التي جتعل �أي كائن �إن�سان ًا ذا مل نفهم �سوى القليل عن هذه التفاعالت ،ولذا

العامل ال�صغري (املجهري)
ينتمي العامل �إلى الكائنات الدقيقة غري املرئية بالعني املجردة مثل
البكترييا ،فعلى مدى مليارات الأعوام جنحت البكترييا يف العي�ش من
دون م�ساعدتنا ،لك َّننا ال ن�ستطيع البقاء من دون م�ساعدتها ،فهي التي
تعالج خم َّلفاتنا وجتعلها قابلة لال�ستخدام جمدد ًا ،كما تُن ِّقي مياهنا
وتُبقي تُربتنا خ�صبةُ .ي�ضاف �إلى هذا �أن البكترييا هي التي تقوم
بتمثيل وه�ضم الفيتامينات داخل �أمعائنا وحت ِّول الأ�شياء التي ن�أكلها
متعددة الفوائد ،وت�شنُّ حروب ًا على امليكروبات الدخيلة
�إلى �سكريات ِّ
التي تت�س َّلل �إلى حلوقنا ،والأهم هو �أن البكترييا مت ُّد كوكبنا باملقدار
املنا�سب من الأُك�سجني القابل لال�ستن�شاق ،فالطحالب وغريها من
الكائنات الدقيقة التي تتنفَّ�س حتت البحر تنفث نحو  150مليار
كيلوجرام من الأُك�سجني كل عام.
تتكاثر البكترييا ب�شكل رهيب� ،إذ ت�ستطيع �أكرثها جر�أة �إنتاج جيل
جديد يف �أقل من ع�شر دقائق ،وت�ستطيع بع�ض �أنواعها ،ال �سيما
البكترييا البغي�ضة التي ت�س ِّبب الغرغرينا� ،أن تتكاثر يف ت�سع دقائق،
وبهذا املعدل ت�ستطيع بكترييا واحدة �إنتاج ن�سل يفوق الربوتونات
املوجودة يف الكون عدد ًا يف يومني اثنني ،كما تقوم البكترييا بتوليد
طافر ينبثق مرة بعد كل مليون طفرة ،لكن الطافر كائن �سيئ احلظ،
فالتغيري خطر على الكائن احلي ،بيد �أن مثل هذه الطفرة حتمل
ميزة غري مق�صودة للكائن مثل القدرة على اخلداع والهروب من
امل�ضادات احليوية! ولهذه القدرة على التطور ال�سريع �سمة �أخرى
خميفة� ،إذ تتناقل البكترييا املعلومات؛ وت�ستطيع الواحدة منها �أخذ
جزء من الب�صمة اجلينية من الأخرى ،وحني يحدث �أي تغيري تك ُّيفي
يف �أحد عوامل البكترييا جتده ينتقل �إلى �أي عامل �آخر ،وهذا الأمر
ي�شبه �أين يلتقط �أي �شخ�ص ح�شرة وي�ستخرج منها الب�صمة اجلينية
ال�ضرورية لإنبات �أجنحة� ،أو امل�شي على الأ�سقف ،فمن وجهة نظر
جينية يعني هذا �أن البكترييا �أ�صبحت كائنات خارقة ومنيعة رغم
�ض�آلتها وتف ُّرقها.
ت�ضرنا امليكروبات �إذاً؟
فلماذا ُّ
تعي�ش مليارات امليكروبات داخل اجل�سم الب�شري ،ولكن حني ميوت
الإن�سان ،ف�إن ج�سمه ال ي�ستطيع ا�ست�ضافة تلك امليكروبات.
ومن حيث املبد�أ تع ُّد معظم الكائنات الدقيقة حمايدة �أو مفيدة
ل�صحة الب�شر ،بيد �أن واحد ًا من �ألف يت�س َّبب يف مر�ضهم ،ومع ذلك
املتقدمة ،والأمر �أ�سو�أ يف
تع ُّد امليكروبات القاتل الثالث يف الدول
ِّ
املناطق الأقل تق ُّدم ًا.
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�إرهاق اجل�سم املُ�ضيف يفيد امليكروب ،وتع ُّد �أعرا�ض املر�ض
(كالقيء� ،أو العط�س� ،أو الإ�سهال) طرق ًا ممتازة يف انتقال
امليكروب من م�ضيف �إلى �آخر ،ولكن من اخلط�أ �أن نع ِّول على
املنطق يف التفكري بهذه امل�س�ألة لأن الكائنات الدقيقة ال ت�ضع
خطط ًا ،وال تهتم مبا تلحقه بنا من �أذى ،ومن جانبنا ال نف ِّكر
بالأذى الذي تلحقه بنا حني ن�ستح ُّم �أو ن�ستخدم مزي ًال لرائحة
العرق .البكترييا ال تهتم ب�صحتنا رغم �أن موتنا يعني موتها،
فهي ال متوت �إال بعدنا ،لأن بقاءها مرهو ٌن بحياتنا.
كما ال تعت ُّل �صحتك ب�سبب ما تفعله البكترييا بك ،بل ب�سبب ما
يحاول ج�سدك عمله بها ،ف�أثناء حماوالته لتخلي�ص اجل�سم
يدمر جهاز املناعة خاليا �أو �أن�سجة
من البكترييا ِ
املمر�ضة قد ِّ
مهمة ،ومن ثم ال ُيعزى �شعورك بالتعب �إلى البكترييا ،بل �إلى
ا�ستجابتك املناعية ،وتع ُّد الإ�صابة باملر�ض ا�ستجابة عاقلة
للعدوى ،وحني يلزم املر�ضى فرا�شهم ،ي�صبحون �أقل خطر ًا
تخ�ص�ص مزيد ًا من موارد اجل�سم
على املجتمع ،كما �أن الراحة ِّ
ملقاومة العدوى.
كان يف و�سعنا �أن نح ِّقق مزيد ًا من النجاح يف التعامل مع
البكترييا لو مل نكن بهذا التبذير يف ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية ملقاومتها� ،إذ ُيعطى  70باملائة من امل�ضادات احليوية
امل�ستخدمة يف الدول املتقدمة حليوانات احلقول لتعزيز من ِّوها،
�أو كوقاية لها من العدوى ،ومن �ش�أن هذا اال�ستخدام �أن يف�سح
املجال �أمام البكترييا لتطوير مقاومتها للأدوية ،فهي ت�ستغل
مثل هذه الفر�ص ،ما يدل على �أن البكترييا ال تقل انتهازية عن
الب�شر.

وت�ستمر احلياة
تع ُّد الأ�شنة �أكرث كائنات الأر�ض �ض�آلة ،وتنمو يف الأماكن امل�شم�سة،
لكنها ترتعرع يف بيئات ال يرتعرع فيها �أي كائن �آخر مثل قمم اجلبال
التي تع�صف بها الرياح والنفايات القطبية حيث ال يكون هناك �سوى
ال�صخور والأمطار والربودة ال�شديدة ،وحيث ال توجد مناف�سة،
ففي �أ�صقاع القارة القطبية اجلنوبية حيث ال ينمو �أي �شيء ،توجد
م�ساحات �شا�سعة من الأ�شنة� ،إذ يوجد �أربعمائة نوع منها تت�ش َّبث
بال�صخور التي ت�ضربها الرياح ،ومثل �أي �شيء يزدهر يف البيئات
ال�صعبة ،تنمو الأ�شنة ببطء ،وي�ستغرق بلوغ الأ�شنة حجم زر القمي�ص
�أكرث من ن�صف قرن ،ومن ال�صعب �إذن �أن نتخ َّيل مثل هذه احلياة
ال�صعبة ،لكنها موجودة ،فاحلياة حتدث من �أجل نف�سها.
ورغم ما قيل وما �سيقال فمن ال�سهل على الب�شر �أن يتجاهلوا جمرد
وجود احلياة� ،إذ ينزع الب�شر �إلى االعتقاد ب�أنه يجب �أن يكون للحياة
هدف ،ويريدون �أن ي�ستغلوا كل حلظة من حياتهم ،ولكن ما هدف
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الأ�شنة من حياتها؟ �إن رغبتها يف احلياة ت�شبه رغبتنا يف الق َّوة،
بل قد تكون �أقوى� .إذا �أمرين �أحد �أن �أحتول �إلى ع�شب ينمو
فوق ال�صخور ،ف�س�أفقد الرغبة يف احلياة ،لكن الأ�شنة ال تفقد
رغبتها يف احلياة مثلنا ،بل تتح َّمل امل�شقة والإهانة وتتك َّبد
املعاناة كي تعي�ش حلظة جديدة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أي كائن
حي .تريد احلياة �أن ت�ستمر ،ولكن ثمة �شيء مهم هنا؛ فاحلياة
ال تريد �أن ت�ستمر كثري ًا ،ومن هذا املنطلق تقع علينا م�س�ؤولية
م�ساعدتها.
نعم ،رغم كل ما تتحمله الأنواع والكائنات من م�شقَّة وما تتك َّبده
من عناء كي تتج َّمع وحتافظ على نف�سها ،جتدها تذبل ومتوت
يف�سر
ب�شكل منطي ،وكلما زادت تعقيد ًا ،ت�سارع انقرا�ضها ،ما ِّ
�سبب عدم ق َّوة معظم مظاهر احلياة.
ويع ُّد االنقرا�ض �أمر ًا �سيئ ًا ل�ضحاياه ،لكنه جيد بالن�سبة �إلى
ي�سجلها
الكوكب الذي يجدِّ د ن�شاطه ،ولذا تكون الأزمات التي ِّ
تاريخ الأر�ض متبوعة بتط ُّورات وقفزات دراماتيكية ،فقد تلى
انقرا�ض احليويات الإدياكارية بزوغ الع�صر الكامربي وازدهاره،
�أما االنقرا�ض الأوردوفي�شي الذي ا�ستغرق  440مليون �سنة فقد
خ َّل�ص املحيطات من ِّ
مغذيات الرت�شيح اخلاملة ،مه ِّيئ ًا الظروف
التي دعمت وجود الأ�سماك الواثبة والزواحف املائية العمالقة
التي �أ�صبحت بدورها ،م�ؤهلة لإر�سال امل�ستعمرين �إلى الياب�سة
بعد �أن �أ َّدى انهيار �آخر يف الع�صر الديفوين املت� ِّأخر �إلى انتعا�ش
متفرقة من
احلياة من جديد .لقد ا�ستمر هذا على مدى فرتات ِّ
التاريخ ،ولو مل تقع هذه الأحداث بنف�س طريقة وقوعها ،وبنف�س
توقيت وقوعها �أي�ض ًا ،مل نكن لنوجد هنا الآن ،ومل نكن لنت�ساءل
عن �أ�سباب وجود ما ميكن �أن يوجد ،فبني احلني والآخر تنقر�ض
بع�ض الأنواع ،لكن احلياة ت�ستمر على �أية حال وت�سري يف طريقها
ب�شكل مذهل.
نتحدث عن االنقرا�ض وك�أنه عملية
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أننا َّ
طبيعية وطويلة املدى ،غري �أن االنقرا�ض الذي �سببه �إهمال
الب�شر �أمر خمتلف متام ًا ،فثمة احتمال ُمزن �أن يكون وجود
الب�شر �أمر ي�ضر باقي الكائنات احلية ،وي�شري تاريخ الأحياء
�إلى �أن معدل االنقرا�ض على الأر�ض كان يقع مبعدل انقرا�ض
نوع واحد كل �أربعة �أعوام يف املتو�سط ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
االنقرا�ض الذي ي�سب ِّبه الب�شر ي�سري الآن مبعدل � 120ألف
�ضعف املعدل ال�سابق.
ولأننا نهمل الأ�شياء وال نهتم بها� ،سواء �أكانت حية �أم ال ،ال
نعرف ،وقد ال نعرف البتَّة ،عدد الأ�شياء التي انقر�ضت انقرا�ض ًا
نهائي ًا� ،أو قد تنقر�ض قريب ًا �أو قد ال تنقر�ض �أبد ًا ،كما �أننا لن
نعرف الدور الذي لعبناه �أو قد نلعبه يف �أي مرحلة من هذه
العملية الب�سيطة طبيعي ًا ،واملعقدة علمي ًا.
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كتب مشابهة

نحن حمظوظون ون�ستحق
احلياة

حني نتحدث عن احلياة ،يجب �أن نعرتف ب�أن هناك �أ�شياء
كثرية ال نعرفها ،وهناك �أ�شياء �أكرث لن نعرفها ،فنحن نعي�ش يف
كون ال ن�ستطيع حتديد عمره ،حتيط به جنوم ال ن�ستطيع قيا�س
ُبعدها ،ومتل�ؤه املادة التي ال نعرف عنها �شيئ ًا .هذا الكون الذي
ن�سميه «عاملنا» -وهذه ت�سمية تثري ال�ضحك وال�سخرية مثلما
تثري الف�ضول والتحدي -يعمل وفق ًا لقوانني فيزيائية ال نفهم
خ�صائ�صها ،فنحن ال نعلم �إال قلي ًال عن �أج�سامنا وعن كيفية
عمل خاليانا ،و�أقل من القليل عن �أكرب نظم الكون تعقيد ًا.
هذه هي امل�س�ألة؛ نحن جاهلون فع ًال ،جنهل ما نعمله الآن
وجنهل ت�أثري ت�ص ُّرفاتنا احلالية يف م�ستقبلنا .ما نعلمه بالفعل،
�أو نعلمه �إلى حدٍّ ما ،هو �أن هناك كوكب ًا واحد ًا نعمل عليه ما
نعمل ،ويوجد نوع واحد ي�ستطيع �أن ي�صنع فارق ًا وا�ضح ًا ،وهذا
النوع هو نحن؛ الب�شر.
�إذا كنت ب�صدد ت�صميم كائن من �ش�أنه �أن يعتني باحلياة يف
وي�سجل مكان وجودها،
هذا الكون املوح�ش ،ويراقب م�سارهاِّ ،
فال تخرت الب�شر لال�ضطالع بهذه املهمة ،فقد اختارتهم العناية
الإلهية �أو القدر �أو �أي �شيء �آخر لعمل ذلك ،وحتى الآن ما زالوا
�أف�ضل من يقوم بهذه املهمة ،وقد يكونون الوحيدين الذين
ي�ستطيعون القيام بها .يا لها من فكرة مرعبة �أن يكون الب�شر
�أرقى �إجنازات الكون و�أ�سو�أ كوابي�سه يف نف�س الوقت.
و�إذا كان هناك در�س يجب �أن نتع َّلمه ،فهو �أننا حمظوظون
للغاية لأننا هنا (�أي على الأر�ض) ،و�أعني بكلمة «نحن» كل
�شيء حي� ،إذ يع ُّد حتقيق �أي �شكل من �أ�شكال احلياة يف هذا
الكون �إجناز ًا .نحن حمظوظون حق ًا لأننا ال نتمتَّع فقط بكل
ميزات وف�ضائل الوجود فح�سب ،بل نتمتَّع �أي�ض ًا مبوهبة تقدير
هذا الوجود وحت�سينه بطرق متعدِّ دة ،ومع ذلك كثري ًا ما نن�سى
تلك احلقيقة ،ون�سيء �إلى عاملنا و�إلى �أنف�سنا! يا لنا من كائنات
غريبة حق ًا! نحن غريبون وعجيبون �إلى درجة جعلتنا ن�ستحق
احلياة.
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