
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�لعدد )4022( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �لأربعاء )20( �أيلول 2017 m a n a r a tWWW. almadasupplements.com

ستيفن هوكينغ



3 �لعدد )4022( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �لأربعاء )20( �أيلول 2017 �لعدد )4022( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �لأربعاء )20( �أيلول 22017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

شكيب كاظم 

كن���ت ق���د كتب���ت م���رة )�سن���ة 2000( مقالة 
كب���ارا(  النفو����س  كان���ت  )واذا  عنوانه���ا 
تناول���ت فيه���ا ع���ددا م���ن الكب���ار م���ن ذوي 
االحتياجات اخلا�س���ة، والقادرين بغريهم 
امثال: �ساعر اليون���ان االعمى هومريو�س 
واملع���ري وب�س���ار ب���ن ب���رد وط���ه ح�س���ن 
وحممد مهدي الب�سري  واملو�سيقار بتهوفن 
والر�س���ام اال�سباين فران�سي�سكو دي غويا، 
والروائي���ة الربيطاني���ة فرجيني���ا وول���ف، 
نيت�س���ه،  فردري���ك  االمل���اين  والفيل�س���وف 
والقا����س الفرن�س���ي )ج���ي. دي. موب�سان( 
قائال: لك���ن كل هذه ال�سواه���د التي ذكرتها 
عن االدباء والفنانن ممن ابتلوا بعاهة، مل 
متنعهم م���ن اكمال ال�سوط حتى النهاية يف 
دنيا الكتابة واالبداع، تكاد تقف مت�ساغرة 
امام العقل اال�سط���وري الذي �سبه الله يف 
راأ�س العامل الفيزيائي العمالق، الذي �سغل 
مقعد ا�ستاذ الريا�سيات يف جامعة كمربدج 
ع���امل  �سغل���ه  ال���ذي  ذات���ه  الكر�س���ي  وه���و 
الريا�سي���ات والفيزي���اء )اآي���زك – ا�سح���ق 

نيوتن(.
ان �ستيف����ن هوكن����غ عق����ل خال�����س، ا�سي����ب 
عم����ره،  م����ن  الع�سريني����ات  يف  بال�سل����ل 
وا�سبح����ت حيات����ه كله����ا ُت����وؤَدى بوا�سط����ة 
الكر�سي املتحرك ال����ذي اقتعده، ومل مينعه 
ال�سل����ل عن البح����ث والدر�����س والتاأليف يف 
الفيزياء وعلم الفل����ك، ونيل ارقى الدرجات 
العلمي����ة، واذ ب����داأ بتاألي����ف كتاب����ه )تاأري����خ 
موج����ز للزمن. من����ذ االنفج����ار الكبري حتى 
 Abrief History ال�س����ود(  الثق����وب 
 of time – from Bigbong to
Black Holes حت����ى �سربته يد االيام 
موجعة، وهو النحيل االهاب، الذي يحاكي 
الغ�س����ن الرهي����ف تالعبه الري����ح، اذ ا�سيب 
بالته����اب رئ����وي دف����ع االطب����اء اىل اج����راء 
اكرث من عملية جراحي����ة له، واخريا متاثل 
لل�سف����اء لك����ن بعلة اخ����رى م�ساف����ة اىل علة 
ال�سلل، لقد فقد الق����درة على الكالم والنطق 
وظل حزينا الن����ه مل يتمكن من اجناز كتابه 
)تاأري����خ موجز للزمن( لك����ن احدى الهيئات 
العلمي����ة يف الوالي����ات املتح����دة االمريكية، 
اهدته جهاز حا�سوب ا�سبه باملعمل املتنقل، 
متكن م����ن خالله اي�س����ال �سوته لطالبه يف 
اجلامع����ة، وم����ن ثم اكم����ال كتاب����ه ذاك الذي 

اح����دث دويا هائال عند ن�سره، ُتْرِجَم الكتاب 
ون�سرت����ه وزارة الثقافة واالع����الم العراقية 
يف منت�س����ف الثمانيني����ات، وطبع اكرث من 
ع�س����ر طبع����ات يف بريطاني����ة، و�سجل اكرث 
املبيعات عامليا خالل عام 1988، ومما جاء 
فيه قول����ه: ان الكون ما زال يتمدد و�سيبقى 
على حال التمدد هذه اىل مالين من ال�سنن 

القادمة ثم يعود باالنكما�س تدريجيا!!
ولع����ل الطري����ف واملف����رح مع����ا، ان نق����راأ ان 
الدكتور �ستيفن هوكنغ، وهو يف حالته تلك 
ميار�����س حياته الطبيعي����ة بتلقائية يفتقدها 
الكث����ري م����ن الب�س����ر اال�سح����اء، وق����د تزوج 
واجن����ب، و�ساه����دت �سورت����ه م����ع زوجت����ه 

اجلميلة واوالده.
قيم����ة  درا�س����ة  اق����راأ  واأن����ا  ذل����ك،  تذك����رت 
للفيل�سوف وعامل االنرثوبولوجيا امل�سري 
زي����د، حت����ت زاوي����ة  اب����و  الدكت����ور احم����د 
م�ستقبلي����ات من جمل����ة )العربي( عدد متوز 
2010، وان����ا حري�س على ق����راءة درا�سات 

زي����د االنرثوبولوجي����ة ومدار�سته����ا،  اب����و 
م�ستغ����ال املنا�سب����ة ال�سد على يدي����ه، تناول 
فيه����ا فيلما م����ن اف����الم اخليال العلم����ي اثار 
�سج����ة وا�سعة يف الع����امل، وتناولته العديد 

من االقالم بحثا ومناق�س����ة ومدار�سة، فيلم 
رغب����ة  ع����ن  يتح����دث   )Avatar( افات����ار 
احدى �سركات التعدي����ن بالبحث والتنقيب 
ع����ن مع����دن ثم����ن ولك����ن عل����ى ظه����ر كوكب 

اآخ����ر، ب�سب����ب ان كوك����ب االر�س ب����داأ ينوء 
بحم����ل ه����ذه امللي����ارات م����ن الب�س����ر، الذين 
يلوث����ون البيئة، حت����ى َقلَّْت م�س����ادر املياه، 
وتل����وث اجلو بدخ����ان املعام����ل وال�سيارات 
والطائ����رات، مما �سيدف����ع باالجيال القادمة 
اىل البح����ث عن كواكب بديل����ة للعي�س فيها، 
وان  االر�����س.  كوكبن����ا  ن����ا  اأَْمَر�سَ ان  بع����د 
غل����ة االر�����س ومياهه����ا ماع����ادت تكفي هذه 
امللي����ارات التي ت����زداد عل����ى ِوْف����َق متوالية 
وغل����ة  وهك����ذا   256  ،16  ،4  ،2 هند�سي����ة 
االر�س تزداد وفق متوالية عددية، مما دفع 
باأحد الدار�سن وهو االقت�سادي االنكليزي 
توما�س روبرت مالثو�س )1766 – 1834( 
اىل الدعوة لن�سوب احلروب، كي تاأتي على 

االعداد الزائدة من ال�سكان!!
عامل الفيزياء الربيط����اين �ستيفن هوكنغ ال 
يرتك ه����ذه امل�ساألة، م�ساأل����ة الرغبة يف غزو 
الف�س����اء بحثا عن حيوات اخ����رى ومعادن، 
الكوك����ب  ه����ذا  م����ن  االنتق����ال  حماول����ة  او 
املري�����س، بحث����ا ع����ن كواك����ب اك����رث �سباب����ا 
وعطاء، اذ اعرب عن اقتناعه بوجود ا�سكال 
حي����ة اخ����رى يف الف�ساء اخلارج����ي، ولكنه 
ح����ذر الب�سر من مغبة حماول����ة االت�سال بها 
نظرا ملا قد حتمله من اخطار ي�سعب التنبوؤ 
به����ا، وان تل����ك املخلوقات تنتق����ل حاليا يف 
الكون لي�س بغر�س اال�ستك�ساف، ولكن من 
اج����ل اال�ستيطان يف كواك����ب اخرى بعد ان 
ا�ستهلك����ت موارد الكواكب الت����ي اتت منها، 
وه����ذه �سورة مماثلة مل����ا يحدث على كوكب 
االر�����س، وبع�����س اهداف بح����وث الف�ساء، 
ويقول هوكنغ: بالن�سب����ة لعقلي الريا�سي، 
ف���اأن االع���داد وحده���ا جتع���ل التفكري يف 
وجود خملوقات ف�سائي���ة تفكريا عقالنيا 
متام���ا والتح���دي احلقيقي ه���و التو�سل 
اىل م���ا ق���د تبدو عليه ه���ذه املخلوقات يف 
برنام���ج  الواق���ع، ويوا�س���ل حديث���ه يف 
يحمل ا�سمه عنوانه )هوكنغ والكون( من 
املوؤك���د تقريبا ان توج���د حياة يف الف�ساء 
اخلارج���ي، م�س���ريا اىل ان يف الكون مئة 
مليار جم���رة، كل جمرة منها حتوي مئات 
املالي���ن م���ن النج���وم، وان���ه يف مثل هذا 
الف�س���اء الهائ���ل فم���ن امل�ستبع���د ان يكون 
كوك���ب االر�س هو الكوك���ب الوحيد الذي 

ن�ساأت فيه احلياة..؟

النضال من  س��تيفن هوكينغ.. 
اجل الحقيقة

يصادف هذا العام االحتفاء بالعيد الس��بعني مليالد 

العامل ستيفن هوكنغ الذي  يعد خليفة أينشتاين بعد 

نظريته املهم��ة عن احتاملية وجود أك��وان موازية،  

والتي رشحها يف كتابه”موجز لتاريخ الزمان”، ولهذا 

نخصص ه��ذه الصفحات لهذا  له��ذا العامل الكبري 

محمد باسل الطائي الذي اليزال هو لغزا يحري العلامء

 اأجابن����ي اأن����ا موؤمن باأن اأي �س����يء ذي معنى 
يج����ب اأن يك����ون منطقي����ًا عل����ى االأق����ل. قلت: 
وهل جتد اأن هنالك فيما وراء كل هذا النظام 
وه����ذا البني����ان �سيئ����ًا منطقي����ًا؟ اأجابني بعد 
تاأم����ل: اأن����ا اأبحث ع����ن موجد ه����ذا النظام... 
واالآن وبعد اأكرث ربع قرن على تلك املحاورة 
مل يجد هوكنج �سيئ����ًا فيما يبدو. ولكن ملاذا؟ 
مل����اذا يج����د بع�س علم����اء الفيزي����اء على وجه 
اخل�سو�����س اأنف�سهم يف مواجهة حمرجة مع 
املجه����ول اإذ يناق�سون وج����ود اخلالق؟ األي�س 
العلم����اء اأوىل مبعرف����ة اخلال����ق والو�س����ول 
الي����ه؟ م����ا ه����ي االإ�سكالي����ة القائمة ب����ن العلم 
والدي����ن يف الغرب وهل من �سبيل اإىل اإيجاد 

توافق بينهما؟ 
مم����ا ال �سك فيه اأن هنالك تي����ارًا وا�سعًا �سمن 

الو�سط العلمي يف الغرب يتحفظ ب�سدة على 
وج����ود اأي تاأثري غيبي يف العامل. ويجد هذا 
التي����ار اأن الع����امل ال يحتاج اإىل الل����ه لتف�سري 
حوادثه. فلكل حدث �سبب ولكل حدث ُم�سبب 
هو فع����ل فيزيائ����ي يتحرك يف اإط����ار منطقي 
مفه����وم يف اإطار فيزيائن����ا املعا�سرة. ولي�س 
ه����ذا التوج����ه جدي����دَا ب����ل كان قد ب����داأه بيري 
البال�س يف القرن الثامن ع�سر عندما اأعلن يف 
ح�سرة نابليون اأن����ه ال يجد �سرورة لوجود 
الله لكي نفهم حركة ال�سماوات. كان البال�س 
وقتها يتح����دث مبنطق العلم على ع�سره ذلك 
العل����م الكال�سيكي ال����ذي ج�سد الك����ون جملة 
ميكانيكي����ة هائل����ة حتكمه����ا ق����وة اجلاذبي����ة 
ب�سرامة كبرية وجتعل حوادث العامل حتمية 
ال �سبي����ل اإىل اأي خل����ل فيه����ا. وبه����ذا ت�س����ري 
جميع احلوادث قابلة للتنبوؤ بها حاملا نعرف 
ا�سرتاطاته����ا االبتدائي����ة ونع����رف القوان����ن 
التي حتكمه����ا. وبدا ه����ذا االأمرمنطقيًا متامًا 
ومبوجبه متك����ن البال�س وغريه م����ن التنبوؤ 
وطل����وع  والك�س����وف  اخل�س����وف  مبواعي����د 
الكواكب وحلول ال�سم�س يف منازلها وظهور 
املذنب����ات الدورية بدق����ة زمانية ومكانية غري 
م�سبوق����ة. وهك����ذا م�س����ى احل����ال واأ�س�س����ت 
حتمي����ة البال�����س به����ذا نتيجة فل�سفي����ة تقول 

ب����اأن الكون حتمي. وبقي هذا املوقف على ما 
ه����و عليه حتى مطلع القرن الع�سرين اإذ هبت 
ري����اح التغيري عل����ى الفيزياء فتم����ت ك�سوف 
جتريبي����ة جدي����دة مل يع����د مب�ستط����اع نظرية 
فو�س����ع  تف�سريه����ا.  الكال�سيكي����ة  الفيزي����اء 
بالن����ك ونيلز ب����ور وهيزن����ربغ و�سرودجنر 
وديراك االأ�س�����س النظرية مليكاني����ك الكموم. 
وو�س����ع األ����ربت اأين�ستاين االأ�س�����س النظرية 
لعلم احلركة اجلدي����د الذي يقوم على تداخل 
الزم����ان واملكان ون�سبيتهم����ا. وهكذا بداأ عهد 

جديد يف الفيزياء �سمي الفيزياء احلديثة.
كان اأه����م ال�سم����ات اجلديدة لفيزي����اء الكموم 
تقريره����ا اأن العامل ج����وازي اإحتمايل ولي�س 
حتم����ي. مبعن����ى اأن نتائ����ج فع����ل م����ا ن�سمي����ه 
القوان����ن الطبيعية لي�����س يقيني����ًا بال�سورة 
الت����ي ت�سورها بي����ري البال�س ب����ل هنالك قدر 
اأدن����ى من الاليق����ن اأو ع����دم التحديد يف قيم 
القيا�س����ات الت����ي جنريها. ويف اإط����ار نظرية 
الك����م يت�سب����ب ه����ذا الاليق����ن ع����ن الطبيع����ة 
املوج����ة  ثنائي����ة  ال����ذري،  للع����امل  الثنائي����ة 
واجل�سي����م، حيث جند اجل�سيم����ات تت�سرف 
كاأم����واج واالأمواج تت�سرف كج�سيمات. هذا 
الك�سف اخلطري زلزل البنيان املادي احلتمي 
لفل�سف����ة العل����م. وعل����ى الرغم م����ن اأن تالميذ 

البال�س بق����وا فخورين بح�ساباته����م الدقيقة 
الكواك����ب  وحرك����ة  ال�سم����اوي  للميكاني����ك 
وال�سم�����س والقم����ر اإال اأن التاأ�سي�س النظري 
والفل�سفي لذلك املنطق احلتمي اأ�سبح الغيًا. 
وهنا ي����ربز ال�س����وؤال الكب����ري: اإذا كان الكون 
اإحتمالي����ًا ولي�����س حتمي����ًا فم����ن يتالع����ب اإذن 
باالإحتم����ال؟ واإذا مل تكن نتائ����ج فعل قوانن 
الطبيع����ة حتمي����ة فكيف ميك����ن اأن تقوم بنية 
تركيبي����ة بهذا القدر من النظام؟ ملاذا مل يظهر 
الكون ع�سوائيًا همجيًا؟ هذا جملة من اأ�سئلة 
ك����ربى اإهتزت له����ا عرو�س عق����ول كربى يف 

مقدمتها عقل اأين�ستاين نف�سه. 
وغ����ريه  هوكن����ج  يواجهه����ا  الت����ي  امل�سكل����ة 
بخ�سو�����س م�ساأل����ة االإمي����ان بوج����ود خالق 
ذات ُركن����ن االأول هو اأنهم يعتقدون اأن كونًا 
يهيم����ن علي����ه الل����ه الب����د اأن يك����ون ع�سوائيًا 
يعمل باملعجزات... وه����ذا ما ت�سمنه موقف 
الربوف�س����ور �ستيفن واينربغ خالل مناظرته 
ال�سه����رية مع الربوف�سور ج����ون بولكنهورن 
والدي����ن  العل����م  تواف����ق  ب�س����اأن   2002 ع����ام 
حي����ث يق����ول واين����ربغ اإن����ه عل����ى ا�ستع����داد 
لالإمي����ان بوجود اإل����ه فيما لو ظه����ر �سيف من 
ن����ار يف القاعة فجاأة ليقط����ع راأ�سه... فاأجابه 

بولكنهورن اإن الله ال يعمل بهذه الطريقة.

والرك����ن الث����اين يف م�سيب����ة اإحل����اد بع�����س 
الفيزيائي����ن اأنه����م يت�س����ورورن اأن قوان����ن 
الفيزي����اء التي يكت�سفونها ه����ي عن احلقيقة 
امل�سغل����ة له����ذا العامل عل����ى ح����ن اأن الفيزياء 
نف�سه����ا ت�س����ري اىل اأن ه����ذا غ����ري �سحيح فما 
نتو�س����ل الي����ه ه����و �سياغاتنا نح����ن لقوانن 
العامل ولي�س بال�س����رورة اأن و�سفنا �سحيح 
ف����اإن قان����ون نيوت����ن يف اجلاذبي����ة مثال غري 
�سحي����ح يف الوج����ه الدقي����ق كم����ا ب����ن ذل����ك 
قوان����ن  ف����اإن  اآخ����ر  جان����ب  م����ن  اأين�ستاي����ن 
الفيزياء على احلقيق����ة بحاجة اىل م�سغل... 
ه����ذا م����ا نتعلم����ه م����ن ميكاني����ك الك����م فجميع 
ال�سياغ����ات القانونية يف ميكانيك الكم تتخذ 
 Operator ال�سياغة الريا�سية االإجرائية
formulationوهذه ال�سياغة تخفي يف 
م�سمونها وجود املُ�سغل. من جانب اآخر فاإن 
جمي����ع الفيزيائي����ن الدار�س����ن مليكانيك الكم 
يعلمون اأن ال�سف����ة املوؤ�س�سة مليكانيك العامل 
وظاه����رات الع����امل ه����ي ال�سف����ة االإحتمالي����ة 
ولي�س����ت احلتمي����ة اأي اأن نتائ����ج فعل قوانن 
الع����امل )القيا�س����ات( لي�س����ت حتمي����ة ب����ل هي 
احتمالية جوازية وبالت����ايل فاإن العامل لي�س 
واجبا ب����ل هو ممكن... ه����ذه احلقيقة تغيب 
ع����ن عق����ل واينربغ وع����ن عق����ل هوكنج حن 

يتحدثون عن الله... 
ال����كالم:  )دقي����ق  كتاب����ي  اأو�سح����ُت يف  لق����د 
الروؤية االإ�سالمي����ة لفل�سفة الطبيعة( كيف اأن 
كيان����ًا خارجًا عن هذا الع����امل املادي يجب اأن 
يك����ون هو امل�سغل له����ذه القوان����ن وكيف اأن 
متكلم����ي امل�سلم����ن كان����وا قد عرف����وا اأن فعل 
القوان����ن الطبيعي����ة ه����و ج����وازي احتمايل 
ولي�����س حتمي منذ زمن طوي����ل، منطلقن من 
منطلقات عقائدية �سرف. ما نحتاجه يف هذا 
ال�سدد علميًا هو فر�سية واحدة ال غري وهي 
القول بتجدد الع����امل اإذ اأن التجدد يوؤدي اإىل 
تولي����د جميع احلاالت املمكنة وهذا املبداأ هو 
م����ا كان قال به املتكلمون اأي�س����ًا. لذلك جاءت 
نظريتهم يف طبيعيات الكالم من�سجمة متامًا 
مع حقائ����ق العامل كم����ا ك�سفت عن����ه فيزيائنا 

املعا�سرة. 
ما ينبغي االنتباه اليه اأن للعلم حقله وللدين 
حقل����ه ويج����ب ع����دم اخلل����ط بينهم����ا فلي�����س 
مبق����دور العل����م اأن يثب����ت �سح����ة املعتق����دات 
الديني����ة مب����ا فيه����ا اإثب����ات وج����ود الل����ه. ب����ل 
باإم����كان العل����م اأن يك����ون دلي����اًل اإىل وج����ود 
اإل����ه باملعن����ى االإجم����ايل ولي�����س عل����ى النحو 
التف�سيل����ي. ولي�س مبق����دور العل����م الربهنة 
على ع����دم وجود الل����ه اأو نفي احلاج����ة اليه، 
لكن باإمكان����ه التاأكيد على توا�س����ل ال�سل�سلة 
املعرفي����ة لظاهرات العامل عل����ى نحو منطقي 
ال يحت����اج يف اأي م����ن حاالته����ا الو�سطية اإىل 
تدخ����ل غيبي. لكنن����ا بالنتيج����ة النهائية دون 
�س����ك نقف اأما جمهول. ه����ذا املجهول ال ميكن 
اأن يك����ون ال �س����يء وال ميك����ن اأن يكون العدم 
الأن التحوي����ل م����ن عدم بحاج����ة اإىل قدرة ما، 
وما اأن نفكر بوجود قدرة فمن ال�سروري اأن 
يكون هنالك قادر ومقدور. العامل ي�سري وفق 
قوانن منطقية و�سمن ت�سل�سل منطقي دون 
�س����ك. لك����ن هيمن����ة االحتم����ال والتجويز يف 
وقوع ظاه����رات العامل تتطلب منطقيًا وجود 
م�سغ����ل له����ذه الظاه����رات واأن يك����ون الع����امل 

ممكنا ال واجبًا. 
رمبا كان من حق هوكنج اأن يرف�س الت�سور 
الدين����ي التقلي����دي لالإل����ه، الأن ه����ذا الت�س����ور 
يعتم����د عل����ى املعرف����ة ال�سخ�سي����ة وم�ستوى 
الت�س����ور واالإحاط����ة العلمية، لك����ن لي�س من 
حقه نفي وج����ود قدرة فاعل����ة اأوجدت العامل 
الأن العل����م ال����ذي يعم����ل فيه هوكن����ج يوؤ�س�س 
ل�س����رورة وج����ود �سبب ل����كل م�سب����ب، بذات 
الوق����ت الذي ُيبقي الب����اب مفتوحًا ل�سبب هو 
اأول االأ�سباب رمب����ا يت�سل مبا مل نعلمه بعد، 
ف����ال اأحد ي�ستطيع اجلزم ب����اأن العلم قد و�سل 

غايته.

ر  ث��ا أ

كتاب الفيزيايئ الربيطاين 

س��تيفن هوكنج الذي عنوانه )التصميم 

األعظم( حتى قبل صدوره الرس��مي يف التاسع 

من أيلول املايض عاصفة م��ن الردود والتعليقات عرب 

وس��ائل االعالم العاملية والربيطاني��ة عىل وجه الخصوص. 

ذل��ك أن هوكنج صار يؤكد أن الك��ون ال يحتاج إىل خالق بل إن 

الجاذبية كفيلة بالقيام بالدور الالزم لنش��أة هذا العامل بالصورة 

الت��ي هو عليه��ا. والحق أن س��تيفن هوكنج يريد الرد عىل تس��اؤل 

طاملا دار يف نفس��ه منذ زمن طويل، ذلك التس��اؤل الذي ظهر يل 

وأنا أحاوره عىل هامش املؤمتر الثامن لفيزياء النس��بية والجاذبية 

الذي عقد يف جامعة واترلو بكندا عام 1977 حيث كنت واحدا 

من املس��اهمني فيه وحرضه 530 عاملًا م��ن علامء الفيزياء 

يف العامل. س��ألت هوكنج: هل تعتقد أن هنالك فيام 

وراء هذه املعادالت الرياضية التي نخطها يف 

بحوثنا شيئًا ما ال تستطيع املعادالت 

أن تصفه؟

ستيفن هوكنج وخلق العالم؟
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بشرى الحكيم

سامر حميد 

ظ����ّل الكون يف حالة تو�ّسع مبعدل مت�سارع 
اأب����دًا، و م����ع هذا م����ا نزال ال نع����رف من اأي 
ن����ع الكث����ري من����ه.. و ق����د �سه����دت  �س����يء �سُ
اال�سه����ر  املا�سي����ة كت����اب �ستيف����ن هوكينغ 
اجلدي����د، )الت�سمي����م الكب����ري(، ينتق����ل م����ن 
�سفح����ات الكت����ب اإىل ال�سفح����ات االأمامية 
بدع����واه املثرية القائلة ب����اأن الفيزيائين ال 
يحتاجون اإىل خالق لتف�سري وجود الكون. 
لكن القارئ ميكنه على حٍد �سواء اأن يلتقط 
)نحت����اج للحدي����ث ع����ن كيلف����ن( ملاركو�����س 
ت�ساون؛ )ميكاني����كا الكم( ملاجنيت كومار؛ 
ع�س����رات  و  كلو�����س،  لفران����ك  )اخل����واء( 
حقيقي����ًا  اهتمام����ًا  هن����اك  غريه����ا.\”اإن 
بكت����ب العلم يف هذه الف����رتة \"، كما يقول 
�ست����ورت كالرك، موؤلف كت����اب )الكون(، و 
هو ج����زء م����ن �سل�سل����ة )ال�س����وؤال الكبري(. 
و هي لي�س����ت  بالقراءة اخلفيف����ة كما يبدو 
االأم����ر. فكت����اب كالرك اخلا�����س ي�س����األ عن 
امل����ادة التي �سنعت منها النجوم، و عما اإذا 
كان����ت هناك اأك����وان بديلة، و م����اذا �سيكون 
م�س����ري الك����ون، و عما اإذا كان هن����اك، وفقًا 

لهوكينغ، دلي����ل كوزمولوج����ي على وجود 
اخلال����ق. و يواف����ق ماركو�����س ت�ساون على 
اأن مث����ل هذا العل����م ُي�سبح اجتاه����ًا �سائدًا: 
فق����د بي����ع من كت����اب اآخر ل����ه، )نظري����ة الكم 
ال ميكنه����ا اأن ت�س����رك(، 60 األ����ف ن�سخ����ة. 
\”لق����د فكرت باأن كلمات \' نظرية ميكانيكا 
الكم \' �ستجع����ل النا�س ينفرون، لكن يبدو 
اأن الواح����د منه����م يق����ول م����ع نف�س����ه \' لقد 
�سمع����ت عن ذل����ك. و ينبغ����ي اأن اأكت�سف عن 
اأي �س����يء ه����ي \'. اإن العل����م ال�سعب����ي جزء 
نا�س����ج م����ن االأدب \".فلي�����س االأدب فق����ط 
ال����ذي �سهد تنامي����ًا يف االهتم����ام. ففي هذا 
الع����ام، هيمنت الفيزي����اء ال�سعبية بوا�سطة 
م�سل�سالت تلفزيونية مثل )عجائب النظام 
ال�سم�سي( ال����ذي يقدمه الربوفي�سور برين 
كوك�����س. و من����ح الفيزي����اء، يف �سورة علم 
الفلك و علم الكوني����ات، مكان ال�سدارة يف 
امل�س����ار العلمي ال�سائد. و يق����ول كالرك اإن 
ذل����ك لي�س فقط ب�سبب الع����ب لوحة مفاتيح 
اأن \”كوك�س  D:Ream ال�سابق، و مع 
ي����درك اأن العلم مه����م و مث����ري لالنتباه على 

تقتح����م  اأن  علي����ك  فلي�����س  متاأ�س����ل،  نح����ٍو 
ممرًا �سيقًا لتحتف����ظ باهتمام النا�س \".و 
لق����د اجتذب����ت احللق����ة االأوىل م����ن م�سل�سل 
)عجائ����ب النظ����ام ال�سم�سي( االآن����ف الذكر 
ح����وايل ثالث����ة مالي����ن م�ساه����د و اأحدث����ت 
�سج����ة كبرية على االأونالي����ن. و كما يقول 
ت�س����اون، \”اإن ما ُيده�����س هو العدد الكبري 
م����ن االأ�سخا�����س غ����ري العلماء عل����ى تويرَت 
االإطالق  عل����ى  اأحّبوها  Twitterالذي����ن 
\". لك����ن كم����ا ت�سري اأرق����ام املبيع����ات، فاإن 
االهتمام اأخذ يتكون ل�سنوات قليلة. و كان 
اأح����د اأكرب الكتب رواج����ًا،  و هو )االنفجار 
العظيم Big Bang( ل�سيمون �سينغ عام 
2004، واح����دًا من االأوائ����ل اأي�سًا �� و الذي 
يلي ال�سلف االأكرب له����ذا النوع من الكتابة، 
اأي )موج����ز تاري����خ الزم����ن( لهوكين����غ. و 
الكت����اب عمره االآن اأكرث من 20 عامًا �� لكنه، 
كم����ا يقول ت�ساون، قد غ����رّي كل �سيء. \”و 
قد بيع منه ع�سرة مالين ن�سخة و ظل 237 
اأ�سبوع����ًا على قائمة الكت����ب االأف�سل مبيعًا. 
و كان هناك قبله كّت����اب علميون �سعبيون �� 

كارل �ساغان، اإ�سح����اق اأ�سيموف. لكنني ال 
اأعتقد باأنه كانت هناك اأق�سام للعلم ال�سعبي 
يف املكتب����ات قبل هوكين����غ \".و مهما كان 
ال�سبب، فاإن انفجار االهتمام قد فات اأوانه. 
فالفيزياء �� مادة ال�سخم على نحٍو م�ستحيل 
و الدقي����ق ب�سكٍل ي�سعب ت�س����وره �� ينبغي  
اأال تك����ون بحاجة ل�سبب كي تك����ون �سعبيًة 
ف����وق م����ادة مو�سوعه����ا ال�سعب����ة الت����ي ال 
ُت�سدَّق.فافتحوا هذه الكتب و �ستكت�سفون 
املزيد عن الكيفية التي بداأ بها الكون و من 
ن؛ و ملاذا ُتطلق الكواكب  اأي �سيٍء هو مكوَّ
ال�سّيارة جنوم����ًا و ملاذا تتوهج النجوم. و 
�سوف تكت�سفون امل����ادة العجيبة التي تظل 
على امل�ستوى الكّم����ي �� ُج�َسيمات تكون يف 
مكان����ن يف الوقت نف�سه. و �ستعلمون ملاذا 
توّجب على الع����امل اأن يكون بالكيفية التي 
هو عليه����ا، مبا اأننا هنا نتحدث عنه. و هي 
فر�س����ة الأن تغم�����س اإبه����ام قدم����ك يف ُبركة 

التعّلم العظمى يف التاريخ الب�سري. 

عن /التلغــــراف   

ق���دم العلم���اء الكثري م���ن النظري���ات واالأف���كار العلمية 
احلديث���ة �سنح���اول يف ه���ذا املق���ال ان نرك���ز على ثالث 
نظري���ات �سيك���ون تاأثريه���ا وا�سح���ًا عل���ى حياتن���ا يف 

امل�ستقبل. 
ه���ذه النظريات تناولت موا�سي���ع خمتلفة حول الطاقة 
والف�س���اء وكذل���ك التكنولوجي���ا وتاأثريه���ا عل���ى حياة 

االن�سان وهي كاالأتي:

1. ثورة التكنولوجيا: ستوقف الشيخوخة

"كورزويل 

ث���ورة التكنولوجي���ا )النان���و( �ست�سم���ُح لن���ا، يف ال� 15 
اإىل 20 �سن���ة القادم���ة، باإعادة برجم���ة جيناِتنا ملقاومة 
ال�سيخوخ���ة واملر�س على حد �سواء. وبحلول منت�سف 
القرن. �سيكون اجلميع يف حالة �سحية جيدة ومتجددة 
عن طريق ا�ستخ���دام املليارات م���ن الروبوتات الدقيقة 
داخ���ل اأج�سامن���ا، وبهذا االجن���از �سيتم افتت���اح اأبواب 

اخللود.
يق���ول راي كورزوي���ل: يف كتابه”الرحل���ة الرائعة ع�س 

طوياًل كي تنعم باخللود”
هناك ثالثة ج�سور لتمديد احلياة الب�سرية 

االأول: ه���و احلف���اظ عل���ى لياق���ة االإن�س���ان مب���ا يكف���ي 
للو�س���ول اإىل اجل�سري���ن االخري���ن وذل���ك ع���ن طري���ق 
و�س���ع نظام �سح���ي �سارم ون�سائح �سحي���ة وتعليمية 
حياتية وغذائية باالإ�ساف���ة طبعًا اإىل ممار�سة التمارين 

الريا�سية.
الث���اين : وه���و ث���ورة التكنولوجي���ا وعل���وم االأحي���اء 
االزده���ار الكامل يف هذه الثورة التكنولوجية �سي�سمح 
لن���ا يف ال� 25 �سن���ة القادم���ة بو�سع اجه���زة كومبيوتر 
�سغ���رية احلج���م ج���دا داخل ج�س���م االن�س���ان و�سيكون 

عمله���ا هو ر�س���م ال�س���ورة الكامل���ة للع���امل االفرتا�سي 
املوجود داخ���ل ج�سمنا. كذلك التطور يف علوم االحياء 
�سي�ساع���د يف اع���ادة برجم���ة جيناتن���ا لت�سب���ح مقاومة 
لالإمرا����س وال�سيخوخ���ة ومتهي���دا ال�ستقب���ال اجل�س���ر 

الثالث الذي من املفرت�س على الب�سرية جتاوزه. 
الثالث: ت�سميم وت�سنيع”النانو روبوت”الذي ال يزيد 
حجم���ه على حجم كريَّة دم واحدة يتم حقنها يف جمرى 
ال���دم و�سولنا الأدمغتنا والتي من �ساأنها ان حتافظ على 
امل�ستوى الوظيفي و ال�سحي على م�ستوى كل خلية يف 

ج�سمنا والذي بدوره �سيق�سي نهائيًا على االأمرا�س.

2. الطاقة من االندماج النووي:

ميشيو كاكو

االندم���اج الن���ووي : دعون���ا نلق���ي نظ���رة عل���ى االإطار 
الزمن���ي للم�ستقب���ل هن���اك �سيك���ون مزيج م���ن الطاقة، 
معركة بن اأنواع خمتلفة من م�سادر الطاقة التي �سوف 

ت�ستم���ر مل���دة 10 اإىل 15 عاما. الي���وم نحن منلك مزيجًا 
م���ن الطاق���ة التي حتم���ي املجتم���ع احلدي���ث وتلبي كل 
احتياجات���ه كالنفط والفحم وم�ستقاتهما. كذلك حتتوي 
املحيطات ب�سكل طبيعي على كميات كافية الإنتاج كميات 
غري حم���دودة من الطاق���ة احلرارية لك���ن دعونا نواجه 
االم���ر. وجود احتماالت لنفاذ النف���ط والفحم م�ستقبال، 
يفر����س علينا ايجاد م�س���ادر بديلة للطاقة والتي �سوف 
تك���ون كالطاق���ة الذري���ة والطاق���ة ال�سم�سي���ة، ان���ا احب 
الطاق���ة ال�سم�سي���ة ولكن���ي كفيزيائ���ي اأعلم اأنه���ا لي�ست 
جاه���زة لال�ستخدام الفعلي بعد. وم���ع ذلك، فاإن تكلفتها 

تنخف�س كل عام ويتم انتاجها بكميات كبرية.
ع���ام  ع���ن  نتح���دث  الزمن���ي  االإط���ار  ه���ذا  بع���د  االآن 

 3040_2030
ان جنحنا يف العمل على احتجاز حميط التفاعل للقيام 
بتفاعالت اندماج نووية �سيكون لدينا م�سدرا كبريا من 

الطاقة ال تنفذ”
 " ITER ونحن نتوقع احل�سول على مفاعل االندماج 

الت�سغيلية يف حلول عام 2019 
يف فرن�س���ا كذل���ك يف والي���ة كاليفورنيا لدين���ا تفاعالت 
ان�سهاري���ة الك���رب من�ساأة لي���زر يف خمت���ربات ليفرمور 
الوطن���ي اي�س���ا بحل���ول منت�س���ف الق���رن، االن�سه���ار 
�سي�سب���ح خيارا قاب���ال للتطبيق. لكنه لي����س قريب جدا 
الأن���ه مع ظاهرة االحتبا�س احل���راري نبداأ باأدراك حجم 
اخلطورة يف ذلك. كما اننا ن�سع كميات كبرية من ثاين 

اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي. 

3. السفر يف الفضاء والبحث عن كوكب اخر 

ستيفن هوكينغ

النظ���ري �ستيف���ن هوكن���ج يق���ول: كل  الفيزي���اء  ع���امل 
م���ا علين���ا القي���ام به ه���و البقاء عل���ى قيد احلي���اة مئتي 
�سن���ة اأخرى و�سوف يت���م حفظ اجلن����س الب�سري وذلك 
الن امل�ستوطن���ات الب�سري���ة �ستك���ون نقط���ة را�سخة يف 
الف�س���اء، اأعتقد اأن امل�ستقبل على املدى الطويل للجن�س 
الب�س���ري يجب اأن يكون يف الف�س���اء الننا منر يف اأزمة 
�سيا�سية/اقت�سادي���ة متوترة ي�سع���ب العي�س فيها الننا 
ال نزال نحم���ل الغرائز االأناني���ة والعدوانية التي كانت 
م���ن ميزة البقاء على قيد احلي���اة يف املا�سي. و�سيكون 
من ال�سعب مبا فيه الكفاية لتجنب وقوع كارثة يف املئة 
�سنة القادمة ناهي���ك عن اآالف اأو مالين ال�سنن املقبلة. 
فر�ستن���ا الوحيدة للبق���اء على املدى الطوي���ل، لي�س اأن 
نبق���ى موجهن نحو الداخل عل���ى كوكب االأر�س، ولكن 
باخل���روج اىل الف�س���اء. اأن متكن���ا م���ن الو�س���ول اإىل 
الف�ساء اخلارجي فاإن اخلوف من الكارثة �سيزول و�سبه 
العامل هوكينغ االأر�س ب�سل���ة بي�س، ودعا الب�سرية اإىل 
توزي���ع البي�س على اأكرث من �سلة قب���ل اأن ت�سقط ال�سلة 

وينك�سر البي�س كله.

س��تيفن هوكين��غ.. االف��كار االكثر تأثي��را على 
مستقبلنا

هوكينغ وتجّدد "االهتمام الشعبي" بالعلم 

املقول���ة  �ساح���ب  هوكين���غ  تعر����س   2013 الع���ام  يف 
اإىل  ولي����س  النج���وم  اإىل  ال�سهرية:”انظ���روا 
اأقدامكم”الأ�سر����س حملة ت�سهري من قب���ل اإ�سرائيل، عندما  
األغ���ى م�ساركت���ه يف موؤمتر علم���ي  يرع���اه �سيمون برييز 
يف القد����س، م���ا اأث���ار غ�س���ب االإ�سرائيلي���ن الذي���ن �سّنوا 
عليه”مهرجان كراهية”و�سف خالل���ه بالعاجز وامل�سلول 

الذي حان وقت موته”.

بين المرض واإلنجازات
تدور اأح���داث الفيل���م يف ال�ستينيات حي���ث يلتقي �ستيفن 
االآداب  تدر����س  الت���ي  العل���وم وج���ن  كلي���ة  الطال���ب يف 
والفن���ون خالل حفل لط���الب اجلامعة، ت�س���ارع �سديقتها 
وتقول:”ابتع���دي عن���ه اإن���ه مم���ل، ال اأعل���م ما يعم���ل لكنه 
ي�س���ارك يف مظاه���رات حظ���ر القنابل”يتب���ادالن احلديث 

قلياًل وقبل رحيلها ترتك له رقم هاتفها.
ورغ���م االخت���الف يف االأف���كار واملعتق���دات حي���ث ج���ن 
متدين���ة ترتاد الكني�سة ب�سكل منتطم، بينما �ستيفن ي�سكك 
بوج���ود خال���ق للك���ون، ت�ساأله:”ه���ل تتنقل ب���ن االأديان؟ 
فيجيبها:”ل���دي م�سكل���ة مع فك���رة الديكتات���ور ال�سماوي 
ت���رك  ي�ستطي���ع  ال  الطبيع���ة  ع���امل  اأن  املفرت�س”وي���رى 
ح�سابات���ه تتعر�س للت�سوي�س عرب االإمي���ان بخالٍق خارق 

للطبيعة.
يف ه���ذا الوقت يعرف �ستيفن بالتحديد مو�سوع تخرجه، 
ويق���رر اإيج���اد معادل���ة جتي���ب ع���ن كل االأ�سئل���ة وحت���ل 
اإ�سكالي���ة الزمن”نظرية كل �سيء”ولك���ن، وقبل م�ساركته 
باملحا�سرة التي دع���ي اإليها من قبل الربوفي�سور امل�سرف 
على درا�سته تبداأ اأعرا����س املر�س بالظهور، فيبداأ التعرث 
يف م�سيت���ه، ويعج���ز عن �سع���ود االأدراج وحيدًا ويخربه 
طبيب���ه مبر�سه”الت�سل���ب الع�سبوين”ال���ذي يدمر خاليا 
امل���خ التي تتحك���م بحركة الع�س���الت الرئي�سي���ة تدريجيًا 
و�سواًل اإىل انع���دام التحكم االإرادي ب�س���كل تام، ويعطيه 
معدل حي���اة ال يتجاوز ال�سنتن، ي�ساأل طبيبه:”وماذا عن 
الدماغ”فيجيبه:”الدم���اغ ل���ن يتاأث���ر، االأفكار ل���ن تتبدل، 

لكنك لن ت�ستطيع اإخبار اأحد بها”.
يحاول �ستيفن االنعزال عن العامل ويفقد �سغفه بكل �سيء 
�س���وى العل���م، لكن ج���ن ال ت�ست�سلم وتقتح���م عزلته رغمًا 
عنه:”ماال���ذي تفعله”؟ ت�س���األ فيجيبها:”اأحاول اكت�ساف 

االحتماالت الريا�سية لل�سعادة”.
– وم���ا ذا وج���دت؟ ف���ريّد يائ�سًا:”اإن���ه رق���م قري���ب م���ن 

ال���زواج  يق���ررا  �س���وء حالت���ه  ازدي���اد  ال�سف���ر”، ورغ���م 
واإن�س���اء اأ�س���رة وينجب���ا اأول اأطفالهم���ا بينم���ا يعم���ل هو 
عل���ى م�سروعه”الزمن”ويق���دم اأطروحت���ه �سارح���ًا فيه���ا 
اأ�سل احلياة، الت���ي يراها بداأت من ثقب اأ�سود تال�سى مع 

الوقت.
ومت�س���ي االأيام متجاوزة ال�سنتن، لكن حاله يزداد �سوءًا 
و�سعوب���ة ويبداأ اال�ستعانة بالع�س���ا اخل�سبي ثم الكر�سي 
املتح���رك فكر�سي اأكرث تطورًا، يخونه ج�سده لكنه ي�ستمر 
يف ا�ستغ���الل كل حلظة متر ب���ه ويفجر مفاجاآته للدار�سن 

ويوقعهم بن ذهول االكت�ساف وحرية التحليل.
تنجب ج���ن طفلها الثاين فت���زداد ال�سغوطات حولها بن 
العناي���ة بطفليه���ا وب���ن االهتم���ام ب�ستيفن ال���ذي يرقبها 
وي�سع���ر به���ا دون اأن ي�ستطي���ع امل�ساع���دة فتق���رتح عليها 
اأمها الع���ودة اإىل فرقة الرتتيل الكن�س���ي فيدخل جوناثان 
مدر����س البيانو حي���اة االثنن، بع���د اأن يعر�س م�ساعدته، 
لتن�س���اأ بينهم���ا عاطفة خفي���ة و�سامت���ة يلحظه���ا �ستيفن، 

وُت�سِع���ر جوناث���ان باالرتب���اك وال�سغ���ط فيغ���ادر 
العائل���ة، بينما حتم���ل جن طفله���ا الثالث، يف 
هذا الوق���ت يتعر�س �ستيف���ن لعار�س �سحي 
يفق���دة القدرة عل���ى الكالم ب�س���كل نهائي بعد 
ان ي�سط���ر لثق���ب حنجرت���ه وتركي���ب اأنبوب 
ي�ساع���ده عل���ى التنف����س، االأم���ر ال���ذي �سكل 

حتدي���ًا جدي���دًا للعائل���ة وجل���ن �سخ�سيًا 
فتلج���اأ لال�ستعان���ة مبمر�س���ة ت�ساع���د يف 
التدري���ب على اخرتاع ي�ستطيع من خالله 

�ستيفن اختيار كلمات وجمل ينطق بها 
عو�سًا عنه �سوت اآيل، تتوطد العالقة 
ب���ن اإيلن والزوج بالرغم من و�سعه 
ال�سحي ويتقارب���ان ب�سكل كبري؛ ما 
يت�سب���ب ب�سدام���ات ب���ن الزوجن 

بع���د اأن اأ�سب���ح يعتمد عليه���ا كليًا 
وخ���الل  وخارج���ه،  املن���زل  يف 
العلمي���ة،  ورحالت���ه  م�ساركات���ه 
ويت���م االنف�س���ال فتت���زوج جن 
م���ن جوناث���ان، لكن���ه ال ين�س���ى 
دوره���ا ومينحه���ا �س���رف لقاء 
ملكة انكلرتا الت���ي ا�ستقبلتهما 

وكرمت���ه مبنح���ه و�س���ام ولق���ب 
الفار�س.

أقرب للحقيقة
اقتب����س ال�سيناري���و بالكام���ل ع���ن مذك���رات ج���ن وايل���د 
هوكينغ زوجة �ستيفن ”ال�سفر اإىل الالنهاية” التي رف�ست 
طوياًل جت�سي���د حياتها ال�سخ�سية على ال�سا�سة، ومل تعط 
موافقتها اإال بع���د اإجراء تعديالت كث���رية على ال�سيناريو 
فيول���د الفيل���م باإخراج”جيم�س را�س”وتن�س���اب م�ساهده 
بب�ساط���ة و�سال�سة متمي���زة، بتفا�سيل دقيق���ة وح�سا�سة، 
الزوج���ة  اأدت دور  فيه”فيلي�ست���ي جونز”الت���ي  متي���زت 
برباعة دفعت جن بعد م�ساهدته���ا العمل لتقول:”�سعرت 
كما ل���و اأنن���ي اأن���ا امل���راأة الت���ي عل���ى ال�سا�سة”اأما”اإيدي 
ريدماين”ال���ذي ج�ّس���د دور هوكين���غ بحرفي���ة عالية، فقد 
اأت���ت حركات���ه واإمياءات���ه واأ�سلوب نطق���ه الثقيل 
للكلمات وجت�سي���ده مراحل تطور املر�س 
ب�س���كل جعل هوكينغ ي�س���ّرح قائاًل بعد 
ح�سوره الفيلم:”لقد اأح�س�ست كما لو 

اأن هذا حقيقيًا بالفعل”.
الفيل���م ال���ذي ر�سح بط���اله الأو�سكار 
باالإ�ساف���ة  وممثل���ة  ممث���ل  اأف�س���ل 
ت�سويري���ة  مو�سيق���ى  اأف�س���ل  اإىل 
مقتب����س،  �سيناري���و  واأف�س���ل 
بع���د ح�سول���ه عل���ى جوائ���ز عّدة 
ج���اء  من”بافتا”الربيطاني���ة، 
نوع���ًا م���ن جت�سيد �س���رية ذاتية 
حلي���اة الع���امل هوكين���غ اإال اأنه 
مل يركز ب�سكل تام على الناحية 
كر�سال���ة   اأت���ى  ب���ل  العلمي���ة، 
وجت���اوز  قدم���ًا  لل�س���ري  تدف���ع 
ال�س���وء  م�سلط���ًا  ال�سعوب���ات، 
عل���ى اجلان���ب االإن�س���اين للعامل 
وحياته العائلي���ة، مظهرًا الدور 
الكب���ري واملوؤث���ر لزوجت���ه عل���ى 
حيات���ه العلمية، االأمر الذي اأثار 
امتعا����س الكث���ري م���ن املهتمن 
بالعلوم الفيزيائية، ما اأ�سبغ على 
الفيلم �سبغة اجتماعية واإن�سانية 
ا�ستقطبت �سرائح وا�سعة ومتعددة 

من حمبي ال�سينما.
عن ايالف

نظرية كل ش��يء: انظروا إلى النجوم 
رمب��ا اتفقنا مع هوكين��غ يف آرائه، ورمب��ا خالفناه، لكن وليس إلى أقدامكم

هذا ال ينفي أنه كبري وقدير كعامل وكإنس��ان، ومثال لقوة 

اإلرادة والقدرة عىل تجاوز املحن، ستيفن هوكينغ الذي 

يع��ّد أحد أبرز علامء الفيزي��اء النظرية يف العامل، تخرج 

من جامعة أوكسفورد بدرجة الرشف األوىل يف الفيزياء، 

وتاب��ع دراس��ته يف كم��ربدج للحص��ول ع��ىل الدكتوراه 

يف عل��م الكون، حي��ث قدم أبحاثًا  ت��درس العالقة بني 

الثقوب الس��وداء والدينامكيا الحرارية، ودراسات أخرى 

يف التسلس��ل الزمني، جاعاًل من الفيزي��اء املعقدة مادة 

أك��رث قابلية للفهم وأكرث س��هولة من خالل سلس��لة كتب 

لألطف��ال قدمها بالتعاون مع ابنت��ه ترشح الكون بطريقة 

درامية مبسطة ومدهش��ة، بينام دخل كتابه”موجز تاريخ 

الزمن”كتاب غينيس كونه األوسع انتشارًا والذي ترجم إىل 

أكرث من 40 لغة وحّوله املخرج العاملي س��تيفن س��بيلربغ 

إىل فيلم عام 1991.
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محسن عبد العزيز

ق���ادت  الت���ي  ال���روح  ه���ذه   ..............
خط���وات نيوت���ن ليكت�سف قان���ون اجلاذبية 
فيم���ا بع���د ويغري م�س���ار العامل، ه���ي نف�سها 
الت���ي تق���ود �ستيف���ن هوكين���ج لتحول���ه م���ن 
جم���رد اإن�س���ان مع���اق ال يتح���رك وال يتكل���م 
اإيل ع���امل كب���ري ين�س���ف نظري���ة اين�ستاي���ن 
ع���ن الثق���وب ال�س���وداء، ذل���ك الك�س���ف الذي 
�سيكون ل���ه اأثر كبري يف م�ستقب���ل الب�سرية، 
اأخ���ري  اأك���وان  اأو  ع���وامل  اإيل  والو�س���ول 
ت�ساركن���ا الوج���ود واحلياة يف ه���ذا الكون 
املرتام���ي االأط���راف. فمن ه���و هوكينج وما 
ه���و ك�سفه اجلدي���د؟ ا�سمه �ستيف���ن هوكينج 
ولد ع���ام 1942 باك�سف���ورد، اأ�سيب مبر�س 
بع���د  عام���ا  الع�س���ب احلرك���ي وعم���ره 21 
درا�سته للفيزياء باجلامعة، وتنباأ له االأطباء 
باأن���ه �سيعي�س ثالث �سن���وات فقط وكان ذلك 
عام 1963ولكنه عا�س حتي االآن رمبا ليغري 
الع���امل بالعل���م واالإرادة احلديدي���ة. وطبق���ا 
لوكيبيديا فاإن تدهور �سحته بداأ عام 1960 
با�ستخ���دام الع���كاز بعدها فقد بب���طء قدرته 
علي الكتابة،وب�سعوبة مت اإقناعه با�ستعمال 
الكر�س���ي املتحرك، لك���ن حالته �س���اءت اأكرث 
حيث تدهورت قدرت���ه علي الكالم، وبحلول 
اأواخر ال�سبعينات كان ال ي�ستطيع اأن يفهمه 
اإال اأبن���اء عائلته واأ�سدق���اوؤه املقربون فقط. 
ومن اأجل التوا�سل مع االآخرين، كان �سخ�س 

ما يعرف���ه جيدا يقوم برتجم���ة همهماته اإىل 
كالم وا�س���ح. ومل متنع االإعاقة هوكينج من 
العبقرية وال الزواج اأي�سا، فعندما كان يقوم 
بعمل الدرا�سات العليا يف كامربدج ا�ستمرت 
عالقت���ه ب�سديق���ة اأخت���ه ج���ن ويل���دي التي 
التقي بها قبل ت�سخي����س مر�سه بقليل حتي 
مت���ت اخلطوبة ع���ام 1964، تل���ك اخلطوبة 
الت���ي قال عنه���ا هوكين���ج اأنها اأعطت���ه �سيئا 
للعي�س من اأجله، وتزوج االثنان بالفعل عام 
1965واأجنبا ولدين وبنتا. نادًرا ما حتّدث 
هوكين���ج ع���ن مر�س���ه وحتديات���ه اجل�سدية 
م���ع ج���ن زوجت���ه، ونتيج���ة لعج���زه وقعت 
م�سئولي���ات البيت والعائل���ة على كتف جن 
واإن كان ه���ذا مل مينعها م���ن العمل بتدري�س 
الفرن�سي���ة واالأ�سباني���ة. م���ع تط���ور مر�سه، 
وب�سب���ب اإجرائه عملي���ة للق�سب���ة الهوائية، 
اأ�سبح هوكنج غري ق���ادر علي حتريك ذراعه 
اأو قدم���ه، اأي غ���ري قادر عل���ى احلركة متامًا، 
فقام���ت �سرك���ة انتل بتطوير نظ���ام حا�سوب 
خا�س مت�س���ل بكر�سيه ي�ستطي���ع من خالله 
التحكم بحركة كر�سيه والتخاطب با�ستخدام 
�س���وت مول���د اإلك���رتوين واإ�س���دار االأوامر 
ع���ن طريق حرك���ة عيني���ه وراأ�س���ه.. وبداأت 
اجنازات���ه بالنظري���ة الت���ي تق���ول اإن الكون 
لي�س له حدود و ذلك ع���ام 1983ووفقا لهذه 
النظرية فاإن الك���ون �سيعاود االنهيار و لكن 

لي�س يف اأقل من 20 بليون �سنة. ولذلك فاإنه 
يق���ول يجب عل���ى الب�سرية خ���الل ال�سنوات 
االألف القادمة ا�ستيط���ان الف�ساء واإال �سوف 
تنقر�س، واأ�ساف خالل حما�سرتن ب�سدين 
يف ا�سرتالي���ا يج���ب علين���ا التق���دم باجت���اه 
الف�س���اء من اأج���ل م�ستقب���ل الب�سري���ة، واأنا 
ال اأعتق���د اأننا )بنى الب�س���ر( �سنعي�س 1000 
�سن���ة اأخ���رى، اإذا مل نه���رب اإىل خارج حدود 
كوكبن���ا اله����س. املحا�س���رات كان���ت توج���ه 
اىل احل�س���ور ع���رب تكنولوجي���ا الت�سوي���ر 
املج�س���م ثالث���ي االأبع���اد -الهولوغ���رام- من 
بريطاني���ا.  يف  كم���ربدج  بجامع���ة  مكتب���ه 
حي���ث دع���ا هوكين���غ يف نهاي���ة حما�سرت���ه 
امل�ستمع���ن اإىل »النظ���ر اىل النج���وم ولي�س 
نحو االأ�سفل«. واأ�ساف »حاولوا اأن تفهموا، 
م���اذا ت�ساهدون وملاذا يوج���د الكون. كونوا 
طموح���ن«. هوكين���ج يهت���م ب�س���ّدة مب�ساألة 
وجود ح�سارات كونّي���ة، و اإمكان التوا�سل 
معه���ا. وذاع �سيته جماهريّي���ًا بداية من عام 
1993، بف�س���ل تاأليفه كت���اب »موجز لتاريخ 
الزمان«، ال���ذي �سرح فيه نظرت���ه اإىل الكون 
وامل�ساف���ة  وال�سرع���ة  والزم���ن  واجلاذبي���ة 
وال�س���وء والطاقة. وعر����س خالله نظريات 
�سّكل���ت اأ�سا����س الث���ورة العلمية الت���ي بداأت 
م���ع جاليليو ونيوتن.. ورغ���م ح�سوله علي 
العدي���د م���ن اجلوائ���ز لكنه يفخ���ر بح�سوله 

علي لق���ب وكر�س���ي االأ�ستاذية ال���ذي ح�سل 
علي���ه م���ن قبل ا�سح���اق نيوت���ن. الغريب يف 
ق�س���ة هوكين���ج وق�سته كلها غريب���ة بالطبع 
اأنه قام بتطليق زوجته جن رغم ق�سة احلب 
الت���ي جمع���ت بينهما فف���ي اإح���دي العطالت 
الت���ي كان يق�سيه���ا الزوج���ان خ���ارج املنزل 
اأعل���ن هوكين���ج لزوجت���ه اأنه �سيرتكه���ا الأنه 
خانه���ا مع ممر�سته والت���ي تزوجها بعد ذلك 
مل���دة 10 �سن���وات ث���م طلقه���ا ه���ي االأخرى. 
ونظ���را لالإثارة التى حتي���ط بحياة هوكينج 
فق���د مت عمله���ا فى فيل���م بعن���وان »نظرية كل 
�سىء »املاأخوذ عن كتاب قامت بعمله زوجته 
ج���ن بعد طالقها. هذه ق�سة هوكينج املثرية 
فم���اذا عن ق�سته مع الثق���وب ال�سوداء؟. كان 
ال���ربت اين�ستاي���ن ال���ذي طل���ع عل���ي الع���امل 
بنظري���ة الن�سبية وعم���ره 26 عاما فقط عام 
1905 ق���ال بوج���ود الثقوب �س���وداء، حيث 
النج���وم لها اأعمار وله���ا دورة حياة وموت، 
وف���ى نهاي���ة عم���ر النج���م يتح���ول اإىل ثقب 
اأ�سود فى الكون ال���ذى يقدر عمره ب�18 األف 
مليون �سن���ة، وي�سمى �سط���ح الثقب االأ�سود 
باأف���ق الدني���ا، اأى احل���د الفا�سل ب���ن عاملنا 
وعامل اآخر جمهول ال ن���درى عنه �سيئا، واأن 
االأج�س���ام التي تدح���ل هذه الثق���وب �ستدمر 
حتميا... كان هذا هو الو�سع العلمي لالأنفاق 
ال�سوداء حتي اأيام قليل���ة م�ست،عندما طلع 
عاملنا الكبري �ستيفن هوكينج لين�سف نظرية 
اين�ستاين ع���ن الثقوب ال�س���وداء ويقول اإذا 
وج���دت نف�سك يف ثقب اأ�س���ود يف الف�ساء ال 
ت�ست�سلم فهناك طريق للخروج. كان االعتقاد 
حتي ه���ذه اللحظة اأن اأي �سىء يدخل الثقب 
االأ�س���ود �سيتم تدمريه ب�سبب قوي اجلاذبية 
الكب���رية للثق���ب اإال اأن هوكينج ق���دم نظرية 
جدي���دة ت�سري اإيل اأن ما يدخل الثقب قد ينفذ 
من جه���ة اأخري ويتجه اإيل عامل اآخر منقوال 
بوا�سطة ما يعرف اإ�سعاع هوكينج. مبا يعني 
اإمكانية الو�سول اإيل اكت�ساف عوامل اأخري. 
اأم���ا اأ�سد ما يده�سك معرفته عن هوكينغ فهو 
اأن���ه �سارك يف ع���ام 2007 مع اإبنت���ه لو�سي 
فى كتاب���ة كتاب”مفتاح ج���ورج ال�سري اإىل 
الكون« لالأطف���ال«. وال يتوقف عمل هوكينج 
علي اجلانب العلم���ي والفيزيائي فقط لكنه، 
االجتماعي���ة  االأعم���ال  يف  بن�ساط���ه  يتمي���ز 
والدع���وة لل�س���الم العامل���ي، كم���ا �س���ارك يف 
مظاه���رات �سد احل���رب على الع���راق. ويف 
ع���ام 2013م اأعل���ن عن رف�س���ه امل�ساركة يف 
موؤمت���ر يق���ام يف اإ�سرائي���ل قال ع���ن نف�سه..
ا�سم���ي �ستيفن هوكينج،ان���ا فيزيائي وعامل 
فل���ك، واإن�س���ان ح���امل بع����س االأحيان..علي 
الرغ���م اأنني ال ا�ستطيع الكالم اأو التحرك اإال 
ع���رب كمبيوتر، ولكن يف عقلي اأنا حر متاما. 
حقا اأنت ح���ر متاما باإرادتك وعقلك الذي من 
املمكن اأن ي�سل بالب�سرية اإيل عوامل واأكوان 
ع���ن  حتدث���وا  اإذا  علماوؤن���ا  جديدة..بينم���ا 
عوامل اأخ���ري، فاإنهم ال يق�سدون �سوي عامل 
املوت..فاملجد لك يا �ساح���ب اإ�سعاع االإرادة 

والتحدي قبل اإ�سعاع العلم.

عن �صحيفة االهرام

إشعاع هوكينج.. إشعاع اإلرادة 
والتحدى

ولد نيوتن طفال يف غاية 

الضعف ومل يتوقع أحد أن 

يظل حيا، مات أبوه قبل والدته 

بثالثة أشهر وتزوجت أمه مرة 

أخري قبل أن يبلغ الثانية من 

عمره، وكفلته جدته العجوز 

يف مزرعة منعزال متاما عن 

العامل واإلخوة واألصحاب،

فعاش حياة اإلنطواء كاملة، 

لكنه تغلب عيل ضعفه 

الجسامين عندما رضب صبيا 

أقوي منه، كان كثريا ما يؤذيه، 

انترص نيوتن وهو األضعف 

جسام عيل غرميه بالروح 

القوية واإلرادة الصلبة، وأكرث 

من ذلك تفوق عليه دراسيا 

وكان هذا الطفل من أوائل 

الفصل.

أحمد مغربي 

من كر�سيه املدولب امل���زود ب�سا�سة هي اأداة 
وحيدة للتخاطب مع العامل، اأو رمبا من ثقب 
اأ�سود يف الك���ون، اجتذب العامِل الربيطاين 
�ستيفن هوكينغ �سينم���ا هوليوود، ف�سنعت 
عنه فيلم »نظرية لكل �سيء”)2014- بطولة 
اإيدي ريدم���ان، واإخراج جامي����س مار�س(. 
ويركّز الفيلم على جوانب اإن�سانّية يف حياة 
هوكين���غ الذي يعت���رب اأبرز علم���اء الفيزياء 
النظري���ة حا�س���رًا. ويراأ����س هوكين���غ ق�سم 
البحوث يف »مركز علوم الكون النظرّية”يف 
جامع���ة كامربي���دج. واأ�سابه مر����س متلف 
للجه���از الع�سب���ي - احلركي اأثن���اء درا�سته 
يف اجلامع���ة. وتنب���اأ االأطب���اء بوفاته خالل 
عام���ن، اإال اأن���ه عا����س ما يزيد عل���ى اأربعن 
عام���ًا بعدها، وما زال حّي���ًا. وب�سبب مر�سه 
امل�ستع�س���ي، ال يكت���ب هوكين���غ وال يتكل���م 
ت���زّوج  خا����س.  كومبيوت���ر  بوا�سط���ة  اإال 
واأجن���ب ثالث���ة اطفال. و�ساه���م يف تو�سيع 
نظري���ة »االإنفجار الكبري”ع���ن ن�سوء الكون 
قب���ل قراب���ة 13.5 بليون �سن���ة. ويعود اإليه 
الف�س���ل يف تطوي���ر النظري���ة احلديث���ة عن 
»الثقوب ال�سود« التي راأى اأنها لي�ست �سودًا 
متام���ًا، بل ت�سدر عنها اأ�سعة �ُسمّيت با�سمه. 
كم���ا �ساه���م يف �س���وغ نظريات ع���ن اإمكان 
وج���ود »اأكوان موازية”  ت�سبه كوننا، لكنها 
تختلف عنه اأي�س���ًا. وي�ستمر يف العمل على 
توحي���د النظري���ات االأ�سا�سي���ة يف الفيزياء 
النظرّية )وهي وثيقة ال�سلة بالريا�سّيات(، 
خ�سو�سًا الن�سبي���ة ب�سقيها العام واخلا�س 
م���ن جهة، وفيزي���اء الكمومّية الت���ي اأر�ساها 
علم���اء كماك����س بالن���ك واإرفين���غ �سرودنغر 

وورنر هايزنربغ.
 

أكوان وأزمنة
وج���ود  مب�ساأل���ة  ب�س���ّدة  هوكين���غ  يهت���م 
ح�س���ارات كونّية، وبحث اإم���كان التوا�سل 
معها. وذاع �سيت���ه جماهريّيًا بداية من عام 
1993، بف�س���ل تاأليفه كت���اب »موجز لتاريخ 
الزم���ان«، الذي �سرح في���ه نظرته اإىل الكون 
وامل�ساف���ة  وال�سرع���ة  والزم���ن  واجلاذبي���ة 
وال�س���وء والطاقة. وي�سمل الكت���اب عر�سًا 
الفيزي���اء  يف  اأ�سا�سّي���ة  لنظري���ات  �سريع���ًا 
والريا�سّيات، �سّكلت اأ�سا�سًا للثورة العلمية 

التي بداأت مع غاليليو ونيوتن.
وي���رى هوكين���غ ان جم���االت الك���ون تعمل 
بقوان���ن ريا�سي���ة دقيقة. ول���ذا، يحّث على 
اإنف���اق بالي���ن ال���دوالرات ل�سن���ع ماكينات 
�سخم���ة ت�ستطيع درا�س���ة املُكّون���ات االأكرث 
اأ�سا�سّية للمادة والطاقة )مبا فيها اجلاذبية(، 
ك� »ُم�ساِدم »هادرون« الكبري”التابع ل�«املركز 

االأوروب���ي للفيزياء النووية« )»�سرين«( يف 
جنيف.

ويف طفولت���ه، كان���ت القط���ارات الكهربائية 
حلم���ه الدائ���م، اإذ اأهدت���ه عائلت���ه قط���ارات 
ه اأبدًا. ويف  تعم���ل بالزبرنك، لكنه���ا مل تر�سِ
مراهقته، اجن���ذب اإىل �سنع من���اذج لل�سفن 
���ن يتقن���ون العمل  والطائ���رات. مل يك���ن مِمَ
باأيديه���م )بل �سُيقعد كلّي���ًا يف مراحل مّبكرة 
من عم���ره(، لكنه تع���اون م���ع �سديق له يف 

�سنع تلك النماذج.
ويف مراح���ل درا�سته املختلفة، مال هوكينغ 
دوم���ًا اإىل البح���وث واالختب���ارات اأكرث من 
ميل���ه اإىل اإجناز املق���ّررات الدرا�سّية. ولذا، 
مل يك���ن م�ست���واه املدر�س���ي متاأّلقًا، ب���ل اأنه 
مل يتج���اوز امل�ستوى املتو�س���ط. اأطلق عليه 
زم���الوؤه لق���ب »اإين�ستاي���ن« تهّكم���ًا، ب���ل اأن 

بع�سه���م راهن عل���ى اأن هوكينغ لن يفلح يف 
اإجن���از اأي �س���يء يف حياته. وقب���ل اختتام 
املرحل���ة الثانوية من الدرا�سة، قّرر هوكينغ 
�س يف الريا�سيات والفيزياء، تاأّثرًا  التخ�سّ
مبدّر�َس���ُه يف املادت���ن. يف املقاب���ل، رغب���ت 
اأ�سرته ب�س���ّدة اأن يكون طبيبًا، لكنه مل يحب 
علم البيولوجيا الذي راأه جمااًل لالأ�سخا�س 

املتوا�سعي الذكاء!
 

الجامعة ملل مجّرد
نال منح���ة للدرا�سة يف جامع���ة »اأك�سفورد« 
الربيطانّية. اأم�س���ى هوكينغ 3 �سنوات يف 
ه���ذه اجلامع���ة العريق���ة، لكن���ه راآه���ا ممّلة، 
متام���ًا كم���ا �سيفعل بع���ده ب�سن���وات طويلة 
بي���ل غيت����س، املوؤ�ّس�س االأ�سط���وري ل�سركة 

»مايكرو�سوفت«. والطريف اأن كالهما راأى 
يف اجلامعة موؤ�ّس�سة غري ذكية، ميكن التقّدم 
فيها مبجرد الفوز يف امتحان عند نهاية كل 
�سن���ة درا�سّية. وعل���ى رغم اإعرتاف���ه باأنه مل 
يعم���ل اأكرث من �ساعة يوميًا يف »اأك�سفورد«، 
اإال اأن���ه ن���ال درجة متقدم���ة، اأّهلت���ه لالإنتقال 
اإىل مرك���ز للبحوث يف جامع���ة »كامربدج«. 
واندفع اإىل درا�س���ة الفيزياء النظرّية )وهو 
ِعل���م يدم���ج الريا�سي���ات بالفيزي���اء(، حتت 

تاأثري حّبه للعامِل اآلربت اإين�ستاين.
اأ�سي���ب اجله���از الع�سب���ي لهوكينغ مبر�س 
»الت�سّل���ب الوح�سي ال�سموري« ، يف ال�سنة 
االأوىل م���ن درا�ست���ه اجلامعّي���ة. ومل يف���ّت 
االأم���ر يف ع�سده، عل���ى رغم تاأكي���د االأطباء 
عدم وجود دواء �ساٍف، بل توّقعهم اأن ت�سوء 
حاله باطراد، و�س���واًل اإىل املوت �سلاًل. عقد 

العزم عل���ى مقاومة املر����س، خ�سو�سًا بعد 
اأن اأح���ب فتاة، ما لب���ث اأن خطبها وتزّوجها 

واأجنب منها، ثم... انف�سال!
لتاري���خ  »موج���ز  كتاب���ه  هوكين���غ  اأ�س���در 
الزم���ان”يف م���ا يزي���د عل���ى اأربع���ن طبع���ة 
اللغ���ات  معظ���م  اإىل  وُترج���م  باالإنكليزي���ة. 
احلّية. ويعترب »موج���ز لتاريخ الزمان”من 
اأك���رث الكتب مبيع���ًا يف التاري���خ. وا�ستطاع 
ُمْقَع���د، يعم���ل بوا�سط���ة كومبيوت���ر يلتق���ط 
ح���ركات عينيه، ه���ي ال�سيء الوحي���د الذي 
ي�ستطي���ع حتريكه، اأن ي�سوغ اأحدى اأ�سخم 
نظري���ات العل���م املعا�س���رة، واأن يوؤلف كتبًا 
ومق���االت وبحوث���ًا ه���ي االأك���رث تاأث���ريًا يف 

العلوم املعا�سرة.

عن موقع احلوار املتمدن

ستيفن هوكينغ 
يجتذب السينما من 
"ثقب أسود" مشع!
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عبد السادة جبار

 ويف الوق���ت ال���ذي اأثبت فيه���ا �ستيفن �سحة 
اآرائ���ه الفيزيائية حول الزم���ن والكون، اأثبت 
اأي�س���ًا وبنحو غري مبا�س���ر اإن اجل�سد املعوق 
اليلغي الن�س���اط العقلي. وباإمكان���ه اأن ي�سل 
اأ�سي���ب هوكين���غ  االكت�ساف���ات،  اأق�س���ى  اإىل 
يف الع�سريني���ات م���ن عم���ره مبر����س �سل���ل 
اخلالي���ا الع�سبية احلركي���ة، وقيل له من قبل 
اأطب���اء اخت�سا�سين اإن لدي���ه اأقل من �سنتن 
ليعي����س، لك���ن عا����س اأك���رث م���ن ن�س���ف قرن 
وت���زوج واأجن���ب ثالث���ة اأطفال وت���زوج مرة 
اأخ���رى ونال الدكتوراه ثم اأ�سبح بروفي�سور 
وعا����س حياته وه���و على الكر�س���ي، وقد فقد 
حت���ى النط���ق وقدم نظري���ات جدي���دة مذهلة 
حول طبيعة الكون، وتع���ّد كتبه االأكرث مبيعًا 
واأ�سب���ح هوكينغ الع���امل الربيط���اين االأكرث 
تكرمي���ًا يف الع���امل من���ذ ا�سح���ق نيوتن، ومل 

ت�س���دق نظري���ة االأطب���اء ح���ول نهايت���ه، ولد 
�ستيفن هوكينغ يف اأك�سفورد بربيطانيا العام 
1942 وه���و من اأبرز علماء الفيزياء النظرية 
عل���ى م�ستوى الع���امل وله اأبح���اث نظرية يف 
عل���م الكون واأبحاث يف العالق���ة بن الثقوب 
ال�س���وداء والديناميكا احلراري���ة والت�سل�سل 
الزمن���ي، وقد جتاوز عم���ره 72 عامًا، ومتيز 
هوكين���غ بالن�س���اط يف االأعم���ال االجتماعية 
والدعوة لل�سلم العاملي و�سارك يف تظاهرات 
�سد احلرب يف الع���راق ورف�س العام 2013 

امل�ساركة يف موؤمتر يف اإ�سرائيل.

سيناريو الفيلم )*(
ب�س���رح  كث���ريًا  الفيل���م  �سيناري���و  يهت���م  مل 
نظريات”هوكين���ج”وكان الرتكيز يف بدايته 

عل���ى العالق���ة الرومان�سية الت���ي ربطت جن 
ب�ستيف���ن، تل���ك العالقة جاءت قب���ل اأن ي�ساب 
باملر����س، ح���ن اأخ���ربه الطبي���ب اإن ج�س���ده 
م�س���اب ول���ن يعي����س اأكرث م���ن �سنت���ن �ساأله 
�ستيفن،”ه���ل اأ�سي���ب العق���ل؟”كان يهمه ذلك 
ومل يع���د يهمه اجل�سد، وح���ن اأكد له الدكتور 
�سالمة عقلة با�سر يف بحوثه الفيزيائية لكنه 
مل يت�س���ل بجن، اإال اإنه���ا مل ترتكه وتزوجت 
به ووقفت اإىل جانب���ه ليكمل اأبحاثه وينجب 
طفل���ن، جن كان���ت تعي�س حياته���ا ب�سعوبة 
اأح�ست به���ا اأمها اأرادت اأن تخف���ف عنها االأمل 
اقرتحت عليها اأن تنظم لفرقة اإن�ساد الكني�سة، 
وتتعرف على املدرب ال�ساب”جوانثان”املمثل 
فق���د زوجت���ه نتيج���ة  ال���ذي  لوي���د(  )ه���اري 
اإ�سابته���ا بال�سرط���ان ويدخ���ل حي���اة العائلة 
ليعل���م اأحد االأوالد املو�سيقى وي�ساعد �ستيفن 

يف احلركة ويبادله الراأي لكن وجوده الدائم 
معه���م يح���رك م�ساع���ر دفينة ت���زرع ال�سك يف 
قل���ب اأمها حي���ث ت�سك ب���ان الطف���ل الثالث قد 
يكون م���ن جوانثان، يعلم ال�س���اب بهذا ال�سك 
ويغ���ادر العائلة بعد اأن يعرتف جلن انه يكن 
له���ا م�ساعر خا�س���ة، ت�سوء حال���ة �ستيفن يف 
�سوي�س���را حيث ي�س���ارك يف منا�سب���ة علمية، 
يقرتح االأطباء هناك اأن الفائدة البد من اإنهاء 
حيات���ه لكن ج���ن ترف�س، وينته���ي االأمر باأن 
يفقد �سوته اإىل االأبد، ت�ستعن مبدربة �سوت 
يرت���اح لها �ستيفن، ثم يزود كر�سيه بحا�سوب 
خا����س، ي�ستطيع هوكينج م���ن خالله التحكم 
يف حرك���ة كر�سي���ه، والتخاط���ب با�ستعم���ال 
�س���وت مولد اإلكرتوين، واإ�سدار االأوامر عن 
طري���ق حركة عيني���ه وراأ�س���ه، عالقته تتطور 
م���ع مدربت���ه، لك���ن الفيل���م المي�س���ي بالق�سة 

اإىل نهايته���ا احلقيقية حيث تنف�سل جن عنه 
لتت���زوج جوانث���ان ويت���زوج ه���و مدربته بل 
ينهيها بكلمة �ستيفن لزوجته جن وهو ي�سري 
اإىل االأوالد وق���د كربوا: انظ���ري ماذا �سنعنا 

�سوية؟

إبداع وأصداء
امل�سه���د االأول يوحي بنحو رمزي اإىل الفكرة 
العلمي���ة التي كافح من اأجله���ا �ستيف ليثبتها 
ح���ول الكون والزمان، اإذ يدور بكر�سيه حول 
نف�س���ه يف دائ���رة، ليوح���ي ب���ان لي����س هناك 
اأو نهاي���ة، وه���و تلخي����س لنظريت���ه  بداي���ة 
اخلا�س���ة بالالنهائية ليقطع اإىل دوالب عجلة 
هوائية يقوده���ا هو و�سديقه حيث كان �سابًا 
ن�سيطًا، تلك املعاجلة الب�سرية كانت ذكية من 
املخرج ليبداأ ق�س���ة �ستيفن بها، كما عالج تلك 
الت�سحي���ة التي قدمتها الزوجة جن بواقعية 
اإنه���ا ام���راأة �ساحل���ة مرتبط���ة  ح���ن ج�س���د 
بالتقوى الدينية حي���ث عا�ست معه مبا ي�سبه 
الزوج���ة الراهب���ة، النقاد ع���ّدوا الفيلم حتديًا 
للمخ���رج حيث كيف �سيغر����س تلك العواطف 
ب���ن اأرقام تل���ك النظري���ات لي�ستخ���رج در�سًا 
اإن�سانيًا ولي�س علمي���ًا عن حياة هذا العبقري 
���ة احل���ّب  ويب���دو ان���ه جن���ح يف اإي�س���ال ق�سّ
وجم���ع العدي���د م���ن االأح���داث الدرامي���ة يف 
فيل���م واح���د، يف الواقع كان من اأه���م اأ�سباب 
جن���اح الفيل���م هي تل���ك القدرة الكب���رية التي 
اأبداه���ا املمثل”ايدي ريدماي���ن”يف اأداء دور 
�ستيفن حيث �س���ور مار�س باللقطات القريبة 
حركات وجهه و�ساقيه ومكابداته عند الكتابة 
وخ�سو�س���ًا عند فق���دان �سوت���ه نهائيًا وقبل 
تركي���ب االآل���ة ال�سوتي���ة، ليق���دم اأداء مده�سًا 
اإ�ساف���ة ملا قدمت���ه املمثل���ة البارع���ة فيلي�ستي 
جونز وهي ت���وؤدي دور الزوجة”جن”، وقد 
�س���رح ايدي ريدم���ان ب�س���اأن م�ساركته بالداء 

:”لقد كان م�سروعًا
مليئ���ًا بالعواط���ف بالن�سب���ة للجمي���ع، عائلة 
هوكينغ عاملتنا ب���كل لطف واأرادت اأن نكون 
من�سفن واأن نظه���ر روح احليوية والدعابة 
ب���ن �ستيفن وجن”، يف الواق���ع الفيلم اهتم 
بتل���ك العالق���ة املثالي���ة ب���ن زوج وزوجت���ه 
لتحقي���ق ه���دف م�س���رتك كب���ري، وه���و ن���وع 
م���ن التح���دي للع���وق الفيزولوجي م���ن اأجل 
انت�سار العالق���ة الروحية بتوافقها مع العقل 

لعبور امل�ستحيل.

 ،”Theory of Everything”فيلم *
متثيل: ايدي ريدماين، فيلي�صتي جونز، 
اإخراج: جيم�ش مار�ش.

اأثارت مقابلة العامل �ستيفن هوكنج، مع املذيع 
امل�سه���ور الري كن���ج عل���ى قن���اة ال�س���ي اأن اأن 
�سجًة يف االأو�س���اط العلمية والدينية، عندما 
�سرح �ستيفن هوكنج اأن ] اجلاذبية والنظرية 
الكمي���ة تت�سب���ب يف ن�س���وء الكون م���ن العدم 
بعفوي���ة [..! وه���ذا جان���ب م���ن املقابل���ة التي 

اأجارها الري مع هوكنج، 

الري كين���غ : �َسَغَل كر�سّي لوكا�س للريا�سيات 
- يف جامع���ة كامربيدج لثالث���ن �سنة، ا�ستلم 
 ،  2009 للع���ام  الرئا�سي���ة  احلرّي���ة  ميدالي���ة 
و�سريك يف تاألي���ف كتاب جديد”متاألق ومثري 
للجدل،”الت�سميم العظيم"ونرّحب به جمددًا 

يف برنامج”الري كينغ اليف
لدين���ا جمموعة من االأ�سئلة الت���ي �سُتوّجه له، 

فلنبداأ بذلك :
�ستيفن، ملاذا من املهّم معرفة الت�سميم العظيم 

لكوننا؟
هوكين���غ : اأعتق���د اأّن���ه يج���ب اأن يك���ون ل���دى 
اجلمي���ع �س���ورة وا�سح���ة ع���ن طريق���ة عمل 
الكون، وعن مكاننا به، اإنها من رغبات الب�سر 
االأ�سا�سّي���ة، كما اأنها تاأخذ م���ا ي�سّبب ف�سولنا 

بعن االعتبار.
الري كين���غ : تق���ول باأّن���ه با�ستطاع���ة العل���م 
تف�س���ري الك���ون ب���دون احلاج���ة اإىل خالق ما، 
لك���ن ما ه���و ذلك التف�س���ري؟ ملاذا هن���اك وجود 

عو�سًا عن العدم؟
هوكين���غ : تت�سّب���ب اجلاذبي���ة باالإ�ساف���ة اإىل 
النظري���ة الكّمي���ة بن�س���وء االأك���وان عفويًا من 

العدم.
الري كين���غ :كتبت اأّن���ه ب�سبب وج���ود قانون 
كاجلاذبية، ي�ستطي���ع الكون اإحداث نف�سه من 

العدم، اأخربين من اأين اأتى ذلك القانون؟
هوكين���غ : اجلاذبي���ة ه���ي نتيج���ة لنظري���ة-

اإم، والت���ي ه���ي النظري���ة املوّح���دة الوحيدة، 
فال�س���وؤال هنا ي�سب���ه ال�سوؤال ع���ن �سبب كون 

اثنان زائد اثنان ي�ساوي اأربعة.
الري كينغ : �ساأ�سيغ ال�سوؤال بب�ساطة على ما 

اأعتقد، هل توؤمن باالإله؟
هوكينغ : قد يكون االإله موجودًا، لكن باإمكان 

العلم تف�سري الكون بدون احلاجة اإىل خالق.
الري كين���غ : اإذًا قد يكون موج���ودًا، �ساأبحث 
ذل���ك م���ع جمموع���ة النقا�س هن���ا. لق���د ت�سّبب 

كتابك بالكثري من اجلدل.
م���ا ه���و باعتق���ادك �سبب تفاع���ل النا����س بتلك 
الق���ّوة مع راأي���ك القائل بع���دم احلاجة لوجود 

اإله لتف�سري وجود الكون؟
هوكينغ : يقوم العل���م ب�سكل متزايد باالإجابة 
على اأ�سئلة كانت االإجابة عليها من اخت�سا�س 

الدين.
يف  زمالئ���ك  اأح���د  يق���ول   : كين���غ  الري 
”كامربيدج” باأّن العلم يقوم بتزويدنا ب�سرد 
حمتمل الأ�سب���اب الوجود، بينم���ا يقوم الدين 
ب�س���رح معاين تل���ك االأ�سباب، م���ا تعليقك على 

ذلك؟.
هوكينغ : الرواية العلمية كاملة، وال �سرورة 

القحام الدين بها.
الري كين���غ : اإنه���ا اإجابة مبا�س���رة!. ما اللذي 

يعطي حياتك ووجودك معنى؟

هوكينغ : ل���دّي حياة مزدهرة ومر�سية عملي 
وعائلتي مهّمان جدًا بالن�سبة يل.

الري كين���غ : قل���ت موؤخرًا باأن���ك تتوقع خطرًا 
كبريًا عل���ى اجلن�س الب�سري، م���ا هي م�سادر 
تل���ك املخاطر؟ هل هو اجلن����س الب�سري ذاته، 

اأم هي عوامل خارجّية؟.
اإه���الك  نح���ن معّر�س���ون خلط���ر   : هوكين���غ 
ال  وحماقاتن���ا،  ج�سعن���ا  ب�سب���ب  اأنف�سن���ا، 
ن�ستطي���ع اأن ن���رى اأنف�سن���ا دوم���ًا يف كوك���ب 

�سغري اآخذ بالتلّوث واالزدحام.
الري كين���غ : اإذًا، م���ا ه���ي فر����س جن�سن���ا يف 

النجاة من تلك املخاطر؟
هوكينغ : اإن ا�ستطعنا جتاوز ب�سع مئات من 
ال�سن���وات القادمة فيج���ب اأن يكون مبقدورنا 
عنده���ا االنت�سار يف الف�ساء وعندها، ال ميكن 
الب�س���ري  لكارث���ة مو�سعّي���ة حم���و اجلن����س 

باأكمله
الري كين���غ : علين���ا جت���اوز ب�س���ع مئ���ات من 
املزي���د،  م���ع  �سنع���ود  اإذًا،  القادم���ة  ال�سن���ن 
من”�ستيف���ن هوكينغ”ذو االإجابات املبا�سرة، 
و�سنقابل جمموعة نقا�س موؤلفة من اأ�سخا�س 
بارزي���ن بعد ذل���ك، تت���م مناق�سة الكت���اب على 
العظي���م،  ويدعى”الت�سمي���م  نطاق”وا�س���ع، 
ه���ذا  هوكينغ”بع���د  مع”�ستيف���ن  �سنع���ود 

الفا�سل.
الوحيد،  لي����س  كوننا  لنظري���ة-اإم،  "“طبق���ًا 
عو�س���ًا ع���ن ذل���ك، تتنب���اأ نظري���ة-اإم بن�س���وء 
عدد هائل م���ن االأكوان من الع���دم،وال يتطّلب 
ن�سووؤه���ا تدّخل ق���وة خارقة للطبيع���ة اأو اإله، 
ب���ل اأّن ه���ذه االأك���وان املتع���ددة تن�س���اأ ب�سكل 
عف���وّي ب�سب���ب القوان���ن الفيزيائية،اإنه���ا ما 

يتوّقع العلم حدوثه”“�ستيفن هوكينغ.

�ستيف���ن هوكين���غ،  م���ع  نع���ود   : كين���غ  الري 
اإن���ه يف كامربي���دج - انكل���رتا، ق���ام بتاألي���ف 
الكت���اب بال�سراكة، و�سنقاب���ل �سريكه بتاأليف 

كتاب”الت�سميم العظيم”بعد قليل.
�ستيف���ن، كتب���ت اأّن ال�سف���ر عرب الزم���ن اعُترب 
�سابق���ًا هرطقة علمّي���ة، ما احتم���ال اأن ي�سبح 

ال�سفر عرب الزمن حقيقًة يومًا ما؟
هوكين���غ : كّنا نفكر بال�سفر عرب الزمن كخيال 
علم���ّي، لكن نظرية الن�سبية العامة الآين�ستاين 
ت�سم���ح باحتم���ال قدرتنا،عل���ى َل���وي ن�سي���ج 
الزم���كان لدرجة كبرية حي���ث ميكنك التحليق 
عل���ى منت �س���اروخ، والع���ودة قب���ل انطالقه، 
كن���ت من اأوائ���ل من كتبوا ع���ن الظروف التي 
ي�سبح هذا ممكنًا يف ظّلها مع االأ�سف، �ستدّمر 
عملّي���ة اللوي املركبة الف�سائي���ة، ورمبا تدّمر 

الزمكان ذاته.

الري كين���غ : ل���و كان مبق���دورك ال�سف���ر ع���رب 
اإىل  اأم  امل�ستقب���ل  اإىل  �ست�ساف���ر  ه���ل  الزم���ن 

املا�سي؟.
هوكين���غ : �ساأذه���ب اإىل امل�ستقبل الأكت�سف اإن 

كانت نظرية-اإم هي بالفعل نظرية كّل �سيء.
الري كين���غ : هل لديك بطل ما؟ من هو بطلك؛ 

وملاذا، اإن ُوجد؟
هوكين���غ : غاليلي���و، اأّول ع���امِل حدي���ث اأدرك 
اأهمّي���ة امل�ساَهدات، اأ�سعر ب���اأيّن اأقرب له، الأّنه 

اّتبع حد�سه باالإ�سافة اإىل اأّنه ثائر نوعًا مًا.
الري كين���غ : قلت اأّن جترب���ة انعدام اجلاذبية 
هي اأكرث التجارب التي خ�ستها معنى، ملاذا؟ 

مذه���اًل،  اجلاذبي���ة  انع���دام  كان   : هوكين���غ 
بام���كاين املرور بها ب���دون توّقف ال يزعجني 
احتج���ازي يف كر�سّي مدول���ب ،الأّن عقلي حّر 
يف التجّول يف الكون لكن االح�سا�س بانعدام 

الوزن كان رائعًا.
الري كين���غ : ما اأكرث �سيء توّد اأن ي�ستخل�سه 
النا�س من كتابك اجلديد،”الت�سميم العظيم”؟ 
وذلك براأي���ك. فهو كتاب رائع ذو وجهات نظر 

مهّمة كثرية. ما هي الفكرة االأهّم يف الكتاب؟
هوكين���غ : ه���ي اأّن���ه با�ستطاعة العل���م تف�سري 
الكون، واأننا ال حتتاج الإله بغية تعليل وجود 
�سيء عو�سًا عن العدم، اأو تعليل كون قوانن 

الطبيعة على ما هي عليه.
الري كين���غ : ما ه���ي ال�سف���ة اأو الدر�س الذي 

اأكرث ما ترغب بتمريره اإىل اأبنائك؟
هوكين���غ : انظروا اإىل االأعل���ى، اإىل النجوم؛ 

لي�س اإىل اأقدامكم
الري كين���غ : حكم���ة مقت�سب���ة. يف اخلت���ام، 
اأن���ت االآن بعمر 68 �سن���ة و�ست�سبح بعمر 69 
�سنة يف يناير، لديك معجبون كرث، وجميعهم 
يقلق���ون ويت�ساءل���ون ب�س���اأن �سّحت���ك، فه���اّل 

تخربنا عن �سّحتك؟
مبر����س  ت�سخي�س���ي  مّت  عندم���ا   : هوكين���غ 
الت�سل���ب الع�سل���ي اجلانب���ي للم���رة االأوىل، 

توّقعوا اأن اأحيا ل�سنتن اأُخرتن فقط
االآن، وبعد 45 �سنة، اأمتّتع ب�سّحة جيدة.

الري كين���غ : �ستيف���ن هوكين���غ، نث���ق باأن���ك 
�ستك���ون معن���ا ل�سن���ن عدي���دة اآتية،م���ع كتب 
اأخ���رى عدي���دة، واأف���كاٍر كثرية. ن�سك���ره جدًا 
�ستيف���ن هوكين���غ، ع���امل الفيزي���اء النظري���ة، 
�ساحب كر�سي لوكا�س للريا�سيات يف جامعة 
كام���ربدج عل���ى م���دى ثالث���ن �سنة،�ساح���ب 
 ،2009 للع���ام  للحرّي���ة  الرئا�سي���ة  امليدالي���ة 
وموؤل���ف  كتاب”الت�سميم العظيم”بال�سراكة، 
م���ا ه���و راأي العلماء ورجال الدي���ن بنظريات 
هوكين���غ؟ �سنع���رف ذل���ك، و�سنقاب���ل �سري���ك 

هوكينغ بتاأليف الكتاب، بعد قليل.
ملخلوقات  ي�سم���ح  -االأك���وان-  منها  "“قلي���ل 
ي�ستثن���ي  فوجودن���ا  ل���ذا،  بالوج���ود،  مثلن���ا 
كونن���ا م���ن م�سفوف���ة �سخم���ة م���ن االأك���وان 
املتناغم���ة بدون���ه، فعل���ى الرغ���م م���ن �ساآلتنا 
وعدم اأهميتنا ن�سب���ة ملقايي�س الكون، مبعنى 
م���ا، يجعلن���ا ه���ذا اأ�سي���اَد الوجود”“�ستيف���ن 

هوكن

عن موقع علوم حديثة االلكرتوين

نص من مقابلة ستيفن هوكنج مع الري كنج

ال يمكن لكارثة موضعّية محو الجنس 
حي��ن ينتص��ر العقل على البشري بأكمله

عوق الجسد

أين يكمن العوق الحقيقي يف العقل أم يف الجس��د أم يف الروح؟ هذا الس��ؤال يجيب 

عليه فيلم”نظرية كل يشء”للمخرج االنجليزي”جيمس مارش”، وهو يروي حياة العامل 

االنجليزي الشهري”ستيفن هو كينج”واملأخوذ عن قصة كتبتها”جني وايلد”زوجته األوىل 

بعنوان”السفر إىل الالمنتهى: حيايت مع ستيفن”وقد أعدها للسينام”انطوين مكارتن”وأدى 

دور”س��تيفن”املمثل )ايدي ريدماين( ودور زوجته األوىل”جني وايلد”املمثلة )فيليستي 

جونز(، وقائع أحداث القصة قد تبدو أسطورية لو مل تكن حقيقة ماثلة إىل اآلن،
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كرم نعمة 

صالح أحمد

منا�سبة ا�ستعادة ما ي�سبه”املقطع االأفقي”عن 
عامل الفيزياء الربيط���اين جمموعة تداعيات 
ت�ساعدت موؤخرا متتالية عن �ساحب”موجز 
تاريخ الزمن”والكر�سي املتحرك والكمبيوتر 
ال���ذي يتحدث نياب���ة عنه، كان اآخره���ا الفيلم 
الوثائق���ي الذي يعر�س حالي���ا عن جانب من 

�سريته الذاتية.
حيث ك�س���ف �ستيف���ن هوكينغ مبتك���ر نظرية 
الثق���وب ال�س���وداء، اأن االأطب���اء عر�سوا عليه 
اإنه���اء حيات���ه ع���ام 1985 وقب���ل اإجن���از اأهم 
كتبه”موج���ز تاري���خ الزمن”اأثناء عالجه من 

حالة ال�سلل.
ورف�س���ت زوجت���ه االأوىل جن ويل���د مقرتح 
االأطب���اء باإنهاء حياته يف �سوي�سرا حيث كان 
يعال���ج، وطالب���ت باإعادت���ه اإىل كمربي���دج يف 
اململكة املتحدة. وتزوج هوكينغ من ويلد يف 
�سن اخلام�سة والع�سرين، اأي بعد الت�سخي�س 

امل�سوؤوم حلالته املر�سية.
وج���اء مق���رتح االأطب���اء اأثن���اء قي���ام هوكينغ 
تاري���خ  ال�سهري”موج���ز  كتاب���ه  بتاألي���ف 
الزمن”ال���ذي اأ�سف���ى علي���ه �سه���رة وا�سع���ة 
ووزع من���ه ع�سرة مالين ن�سخة، وترجم اإىل 
العديد من اللغات من بينها العربية. وو�سف 
العناي���ة  الت���ي عا�سه���ا يف غرف���ة  االأ�سابي���ع 

املركزة باأنها االأحلك من حياته.

التكيف مع العالج
تداول���ت  ال���ذي  الوثائق���ي  الفيل���م  ه���ذا  يف 
ال�سحف الربيطاني���ة باهتمام عرو�سا نقدية 
عنه، وتزامن مع ن�سر �سريته الذاتية، يك�سف 
كي���ف اأنه تكّيف م���ع اأنواع الع���الج الذي كان 
يحقن بها، على الرغم من عمل �سق �سغري يف 
رقبت���ه حرمه من القدرة على الكالم. ثم و�سع 

جهاز التنف����س ال�سناعي.وت�سبب عالج عامل 
الفيزياء”71 عاما”يف بقائه على قيد احلياة 

مع اأنه عاجز عن احلركة الطبيعية والكالم.
وقّدر االأطباء اأنه �سوف يعي�س فرتة حمدودة 
بعدم���ا مت ت�سخي����س حالت���ه عندم���ا كان يف 
الثاني���ة والع�سري���ن م���ن عمره، باأن���ه م�ساب 
مبر����س ع�س���ال ال �سف���اء من���ه يف الع�سالت 

واجله���از الع�سب���ي يع���رف باإ�س���م الت�سل���ب 
ال�سموري اجلانبي.

وينجم ع���ن حال���ة هوكينغ املر�سي���ة قدر من 
االأمل ال ميك���ن لغالبية الب�سر احتماله. غري اأن 
عامل الفيزياء الفلكي���ة وعلم الكونيات يف�سل 
املزاح ب�ساأن ظروف مر�س���ه حيث يقول”اإنه 
عل���ى االأقل لي�س معر�سا الإغراء اأن يهدر وقته 

يف ممار�سة الريا�سة اأو الغولف".
وميي���ل هوكين���غ ع���ادة اإىل تذك���ري حمادثيه 
اأنه ولد يف الذك���رى الثالثمائة لوفاة غاليليو 
ويجل����س عل���ى الكر�س���ي ال���ذي اأحتل���ه يوما 
اإ�سح���اق نيوتن على الرغم من اأنه”لي�س على 
نف�س درجة اأهمية اأين�ستاين". لكنه بقدر كبري 
من االح���رتام يف جامعة كمربيدج لدرجة اأنه 

يعترب بروف�س���ورا يف جمال يخرج عن نطاق 
فه���م معظ���م الب�س���ر، وتظ���ل كتبه عل���ى قائمة 

اأف�سل الكتب مبيعا الأ�سابيع دون انقطاع.
وب�سورة اأكرث جدية، بات هوكينغ على قناعة 
باأن���ه عرث على”�سعادة كبرية”يف حياته على 
امل�ستوي���ن ال�سخ�س���ي واملهن���ي، فاكت�س���اف 
االإ�ساب���ة باملر����س مل يك���ن مبثاب���ة ال�سدم���ة 

الكبرية بالن�سبة له كما يفرت�س الكثريون.
وذك���ر ذات م���رة اأنه”قب���ل ت�سخي����س حالتي 
املر�سية، كنت اأ�سعر بامللل ال�سديد من حياتي 
ومل يكن يبدو اأن هناك �سيء جدير باأن اأفعله. 

واأعتقد اأنني اأكرث �سعادة االآن".
وال ي�ستطيع هوكينغ اأن يقوم باأي حركة وال 
حتى تعديل و�سع نظارته، غري اأنه ي�سار اإليه 
يف بع����س االأحي���ان باعتباره”�سيد الكون". 
وق���ال ذات م���رة”اأن ه���ديف يتمث���ل يف الفهم 
الكامل للك���ون واأ�سباب وجوده على �سورته 

واأ�سباب وجوده يف املقام االأول".
وتناول عامل الفيزي���اء يف هذا الفيلم، عالقته 
م���ع اثنن م���ن الزيج���ات الفا�سلة. فق���د اأذكى 
�سداق���ة مع زوجته االأوىل جن، والتي تظهر 
اأي�س���ا يف الفيل���م الوثائق���ي، وحت�ّس���ر عل���ى 
انهيار زواجهما، مع اأنه �سبق واأن اعرتف اأن 
املراأة هي اللغ���ز االأكرث تعقيدا يف هذا الكون 

الذي ال يزال يحرّيه.
�ساأل���ت جملة”ني���و �ساينت�ست"ع���ن  فعندم���ا 
االأ�ست���اذ  اأج���اب  تفك���ريه  ي�سغ���ل  م���ا  اأك���رث 
بجامع���ة كم���ربدج، ال���ذي تقاعد م���ن من�سبه 
العلم���ي الرفيع الذي �سبق واأن �سغله اإ�سحاق 
نيوت���ن، واكت�س���ب �سهرت���ه بتمكن���ه م���ن حل 
بع����س من اأعقد االأ�سئلة يف الفيزياء احلديثة 

قائال”الن�ساء. اإنهن لغز كامل".
وعندم���ا اأحتف���ل بعيد مي���الده ال�سبعن العام 

املا�س���ي، كان اأول �س���يء فعل���ه امل�سارك���ة يف 
ن���دوة عامة حت���ت عنوان”حال���ة الكون”يف 

مركز نظريات علم الكون بجامعة كمربيدج.
وت�س���در قائمة املتحدث���ن التي �سمت رئي�س 
اجلمعي���ة امللكي���ة الربيطاني���ة لعل���وم الفل���ك 
مارت���ن ري�س وعامل الفيزي���اء �سول بريملوتر 
احلائ���ز على جائ���زة نوبل وكيب ث���ورن اأحد 

اأبرز علماء الفيزياء النظرية يف العامل.

هوكينغ الممثل
م���ع كل ظ���روف حركت���ه ال�سعب���ة و�سحت���ه 
م���ن  حلق���ة  يف  هوكين���غ  ط���ّل  القلق���ة 
م�سل�سل”نظري���ة بي���غ بانغ”ال���ذي عر�ست���ه 
�سبكة”�س���ي ب���ي اأ�س”االأمريكي���ة، يف م�سهد 
واأن  �سب���ق  ال���ذي  هوكين���غ  واأدى  ثان���وي. 
�س���ارك يف ال�ساب���ق يف م�سل�س���الت مث���ل”اآل 
�سيمب�سون”و"فوتوراما”و"�ست���ار تري���ك"، 
دورًا ميث���ل �سخ�سيته باحللق���ة، حيث يلتقي 
�سدفة ب�سخ�سية”�سلدون كوبر”التي يوؤديها 

املمثل جيم بار�سونز.
وتن���اول امل�سل�سل حي���اة 5 �سخ�سيات، بينها 
عامل���ا فيزياء ومهند����س ف�سائي وعامل فيزياء 
ف�سائي���ة، باالإ�ساف���ة اإىل نادل���ة �سقراء تطمح 
لت�سب���ح ممثل���ة. يتوق ه���ذا الع���امل للتو�سل 
اإىل معادل���ة عاملية جتمع ب���ن النظرية العامة 
للن�سبي���ة التي تو�سل اإليه���ا اأين�ستاين والتي 
ت�سف تركي���ب الكون من منظور وا�سع وبن 
علم ميكانيك الكم ال���ذي يتعامل مع ما يحدث 

على م�ستوى الذرة واجلزيئات الذرية.
وطامل���ا دافع متفائال م���ن ربع قرن، عن توقعه 
اأن���ه بحل���ول االألفي���ة اجلدي���دة �س���وف يت���م 
اكت�س���اف معادل���ة ريا�سي���ة ت�س���رح كل �سيء 
ب���دءا م���ن االنفج���ار العظي���م ال���ذي حدث يف 
بداية الكون ومرورا بحالة الكون يف الوقت 
الراه���ن وو�سوال اإىل الكيفي���ة التي �سينتهي 

بها كل �سيء.
ولكن���ه يعتقد االآن اأن هذه املعادلة لن تكت�سف 
والع�سري���ن،  احل���ادي  الق���رن  نهاي���ة  حت���ى 
عل���ى الرغ���م من اأن���ه ي�سع���ر بت�س���اوؤم متزايد 
بخ�سو����س اإمكانية ا�ستم���رار الب�سرية حتى 

ذلك احلن دون تدمري نف�سها.
وم���ا يزال هوكينغ على قناعة، على الرغم من 
ع���دم اتفاق اجلمي���ع معه يف ال���راأي، بوجود 
معادل���ة من هذا النوع. كذلك ي�سع ما يحيطنا 
الب�سري���ة  نهاي���ة  فل�سفي���ة. ويعتق���د  بدائ���رة 
�س���وف تكون نتيجة لتاأثري ظاهرة االحتبا�س 
احلراري اأو ب�سبب فريو�س قاتل ال ي�ستجيب 
خلال�س���ة جهود الط���ب احلدي���ث اأو بب�ساطة 

نتيجة الرتطام مذنب كبري احلجم باالأر�س.
العن االإ�سالمية امل�سكونة بتقدي�س التاريخ، 
�ستيف���ن  لتف�س���ريات  املقد����س  بع���ن  نظ���رت 
هوكنيغ ع���ن الكون والتاريخ، فلعنته مبجرد 
ترجم���ة كتابه”موجز تاري���خ الزمن”"ترجم 
الكت���اب اأكرث م���ن م���رة، وكان���ت اأول ترجمة 
قام به���ا با�سل حممد احلديثي و�سدر عن دار 

املاأمون- بغداد عام 1990".

التف�س���ري  م���ع  يتقاط���ع  الدين���ي  التف�س���ري 
الفيزيائي، عندما يتقاطع مع القبول بالغيبي، 
ومقارنت���ه مع الن�س املقد����س، و�سعي بع�س 
رج���ال الدين اإىل حتويل الكت���ب املقد�سة اإىل 

كتب فيزياء وكيمياء وحتى طب!
نف����س العن الدينية غ�ست النظر قليال عندما 
رف����س �ستيفن هوكني���غ، امل�ساركة يف موؤمتر 
فهذا”الكافر”بنظره���ا  باإ�سرائي���ل،  علم���ي 
اأ�سب���ح متعاطفا مع”اأفكاره���ا"! ملجرد رف�سه 

ال�سفر اإىل تل اأبيب.
ويب���دو اأن ر�سالة لع���امل الل�سانيات االأمريكي 
اليهودي نعوم ت�سوم�سكي وقعها مع ع�سرين 
اأكادميي���ا، اأثرت على ق���رار هوكنيغ مبقاطعة 
الحت���اد  ال�سن���وي  املوؤمت���ر  يف  امل�سارك���ة 
اجلامع���ات والكليات الذي عق���د يف ا�سرائيل 

يف التا�سع والع�سرين من مايو املا�سي.
جامع���ة كمربي���دج قال���ت اإن ع���امل الفيزي���اء 
الربيط���اين ان�سح���ب م���ن موؤمت���ر اإ�سرائيلي 
اأكادميي���ة  مقاطع���ة  اإىل  بذل���ك  لين�س���م 
الإ�سرائيل احتجاجا عل���ى احتاللها لالأرا�سي 

الفل�سطينية.
وقدم���ت تف�س���ريات مت�سارب���ة ب�س���اأن ق���رار 
اجلامع���ة  با�س���م  متح���دث  واأك���د  هوكني���غ 
الربيطانية، اأن الع���امل الذي ي�ستخدم كر�سيا 
متح���ركا امتن���ع ع���ن ح�س���ور املوؤمت���ر الذي 
ينظم���ه الرئي�س االإ�سرائيلي �سمعون بريي�س 

يف اإطار املقاطعة.
للق�سي���ة  بتاأي���ده  املع���روف  ت�سوم�سك���ي، 
الفل�سطينية، اإن�سم اإىل اأكادميين بريطانين 
ولي���دز،  ولن���دن،  كمربي���دج،  جامع���ات  م���ن 
ونيوكا�سي���ل،  ووري���ك،  و�ساوثهامبت���ون، 
وي���ورك واجلامع���ة املفتوح���ة يف خماطب���ة 
هوكينغ بالقول اإنهم”فوجئ���وا وخاب اأملهم 
خيب���ة كبرية”من قبوله الدع���وة للحديث يف 
املوؤمتر الرئا�سي يف القد�س، والذي �سرياأ�سه 
�سمع���ون برييز.ومت اإ�سقاط ا�سم هوكنيغ يف 
ه���دوء م���ن قائم���ة امل�ساركن وانتق���د منظمو 

املوؤمتر ان�سحابه.

وق���ال توم هيك���ي، ع�س���و اللجن���ة التنفيذية 
الحت���اد اجلامع���ات والكليات،”كانت خطوة 
جريئ���ة م���ن قبل هوكين���غ ل�سب���ب وا�سح هو 
�سي�سب���ح  الب���ارزة  مكانت���ه  يف  �سخ�س���ًا  اأن 
هدف���ًا لت�سوي���ه �سمعت���ه، واإذا كان باإمكانه اأن 
يفعل ذل���ك، فاإن علين���ا جميع���ا اأن نفكر بعمل 
ما قام به، وامل�ساأل���ة لي�ست ا�ستهداف اأ�ساتذة 

اإ�سرائيلين، واإمنا ا�ستهداف املوؤ�س�سات".
الت�سهري”اليهودي���ة،  مكافح���ة  اأما”رابط���ة 
ومقره���ا نيويورك، فقال���ت اإن هوكنيغ”�سّدد 
االأكادميي���ة".  احلري���ة  وج���ه  يف  �سفع���ة 
باأنه”م�سي���ع  ي�سفون���ه  هوكين���غ  منتق���دو 
للذعر”ويتجنبون تكهناته املبالغ فيها والتي 
تتعل���ق بالكائن���ات الف�سائي���ة وال�سف���ر ع���رب 
الزمن وخلق ب�س���ر اآخرين من خالل التالعب 

يف اجلينات.
وال تعت���رب عدم الثق���ة بالنف�س ب���اأي حال من 
االأحوال واحدا من عيوب �سخ�سية هوكينغ، 
فق���د ع���رف عن���ه اأن���ه يط���اأ بكر�سي���ه املتحرك 
عل���ى اأق���دام م���ن ينتقدونه.وما ت���زال مكانته 
ب���ن عظم���اء العلماء غ���ري وا�سح���ة و�سوف 
يحدده���ا اجلي���ل الق���ادم م���ن علم���اء الفيزياء 

والريا�سيات.
ولك���ن و�سع���ه كموؤل���ف الأعمال حتت���ل قائمة 
اأف�س���ل الكتب مبيعا ال ي�سوبها �سك حتى واأن 
كان معظ���م م���ن ي�س���رتون كتب���ه ال ي���زدادون 
حكمة عند االنتهاء م���ن قراءتها هذا اإن كانوا 

ينتهون من قراءتها يف االأ�سا�س.
ومرة اأ�سار كات���ب يف �سحيفة التاميز تعليقا 
عل���ى كتاب”موجز تاري���خ الزمن"، على نحو 
يك�س���ف اأمانته اأكرث مما يك�سف فهمه العلمي، 
اأنه مل يتجاوز يف قراءته للكتاب �سفحة 29.

عن جريدة العرب

للمرة االأوىل رمبا، ال ياأتي عامل الفيزياء ال�سهري �ستيفن هوكينغ 
بجديد عندما يقول اإن املراأة تظل هي ال�سر الذي ي�ستع�سي حتى 
عل���ى اأكرث العقول ذكاء، وهذا رغ���م اأن كتاباته ال�سعبية �ساهمت 

ب�سكل رئي�س يف فهم العامة لبع�س اأ�سرار الكون الدفينة.

كان كتابه »تاريخ موجز للزمن”الذي ن�سره يف 1988 هو الذي 
اأم���اط اللث���ام بلغة رج���ل ال�سارع ع���ن العديد من اأ�س���رار الكون 
من وجهة النظ���ر العلمية. ويف كتابه »امل�س���روع )اأو الت�سميم( 
الكبري”)2010 باال�سرتاك مع ليونارد ملوديناو( هّز املوؤ�س�سات 
الدينية على تعدده���ا بقوله اإنه ال خالق للكون الأنه لي�س بحاجة 

له واإنه خلق نف�سه بنف�سه.
لك���ن �ستيفن هوكينغ، املعترب لدى العديدين اأعظم فيزيائي على 
قي���د احلي���اة اليوم، يع���رتف باأنه عاجز عن ف���ك طال�سم ما يقول 
اإن���ه مع�سلة حمرية. وك�س���ف عن هذه املع�سل���ة عندما �سئل عن 
املو�س���وع ال���ذي ي�سغ���ل فك���ره وي�ستع�س���ي عل���ى فهم���ه فقال: 

»الن�ساء... اعرتف باأنني اأقف حائرا متاما اأمام كيفية فهمهن«!
»ني���و  اأجرت���ه جمل���ة  املث���ري ج���اء يف ح���وار مع���ه  االع���رتاف 
�ساينتي�س���ت« العلمي���ة يف اإطار االحتفال بعي���د ميالده ال�سبعن 
يف الثامن من ال�سهر احلايل، واألقى ال�سوء على »اجلانب الهّن 
اللن”من العقلية الوّقادة التي يتمتع بها. وكل هذا مع العلم اأنه 
�س���رب يف حياته املهنية اأغوارا ع�سرية عل���ى ال�سواد االأعظم من 
بقية الب�سر مثل فيزياء الكم، وعلوم الكون والعالقة بن الثقوب 
ال�سوداء والدينامي���كا احلرارية، وماهي���ة الت�سل�سل الزمني... 

اىل اآخر قائمة طويلة.
واأق���ر هوكينغ باأنه ارتكب يف م�سريت���ه العلمية بع�س االأخطاء 
يف م���ا يتعل���ق بفهمه لطبيع���ة الثق���وب ال�سوداء. لكن���ه اأملح اىل 
اأن م�س���در ندم���ه احلقيقي رمب���ا كان يت�سل بحيات���ه ال�سخ�سية 
وعالقت���ه بامل���راأة. ويذك���ر اأنه ت���زوج يف 1965 من ج���ن وايلد 
التي اعتربها »ميالده اجلدي���د«. فقد عزف عن امل�سي قدما لنيل 
الدكت���وراه )يف علوم الكون( من جامع���ة كيمربيدج باعتبار اأن 

وفات���ه القريب���ة حتي���ل املجهود ب���دون معنى. لك���ن زواجه منها 
اأقنع���ه ب���اأن ه���ذا االفرتا�س نف�سه خاط���ئ وم�س���ى لي�سبح اأحد 

اأ�سهر الفيزيائين يف العامل.
عل���ى اأن���ه انف�سل ع���ن ج���ن يف 1991 الأ�سباب قي���ل اإنها تتعلق 
ب�سغ���وط ال�سه���رة الواقعة علي���ه، واأي�سا ب�سب���ب تدهور حالته 
بعدم���ا اأقعده مر�س الع�سبية احلركية من���ذ اأن كان يف احلادية 
والع�سري���ن من عم���ره. وقد اأجنبت ل���ه ثالثة اأبن���اء هم روبرت 

ولو�سي )وهي اليوم �سحافية وروائية معروفة( وتيموثي. 
ويف 1995 ت���زوج هوكين���غ ممر�ست���ه اإيل���ن ماي�س���ون، وهي 
طليقة ديفيد ماي�سون املهند�س الذي �سمم له الن�سخة االأوىل من 
�سن���دوق الكمبيوتر ال�سوتي الذي يتيح ل���ه احلديث. وا�ستمر 
ه���ذا الزواج حت���ى ت�سري���ن االأول )اكتوب���ر( 2006 عندما تقدم 
بطل���ب ق�سائي للط���الق منها. ورمبا كان���ت جتربته يف زواجن 
اآال للف�س���ل هي التي حدت ب���ه العتبار املراأة اأك���رب اأ�سرار الكون 

الع�سية على الفهم كما يقول.
واأتى حوار هوكينغ مع املجلة قبل موؤمتر دويل يعقد على �سرفه 
ويب���داأ اليوم يف جامعة كيمربيدج، التي كان ي�سغل فيها كر�سي 
بروفي�س���ري الريا�سي���ات. ويختت���م ه���ذا املوؤمتر اأعمال���ه االأحد 
وي�سه���د م�ساهم���ات م���ن بع�س اأمل���ع االأ�سماء يف جم���ال العلوم، 
مثل عامل���ي فيزي���اء الفلك الربيط���اين اللورد ري����س واالأمريكي 
وع���امل   ،2011 للفيزي���اء”يف  »نوب���ل  حائ���ز  بريملوت���ر  �س���ول 
الفيزي���اء النظري���ة االأمريكي كيب ث���ورن من معه���د كاليفورننا 

للتكنولوجيا.
ويق���ول هوكين���غ يف حواره مع »نيو �ساينتي�س���ت« اإنه، يف �سن 
ال�سبعن، مل يفقد توقه اىل اال�ستك�ساف. لكنه ي�سيف اأن الوقت 
�س���ار غري مت���اح له االآن بال�سكل ال���ذي يريد، واأنه ل���و عاد �سابا 
لب���داأ البح���ث يف نظرية جديدة معينة �ستفت���ح اأبوابا مل يطرقها 

العلم بعد.

عن احلوار املتمدن

أشهر الفيزيائيين في العالم: 

لغز الكون األكبر هو المرأة

م��ا يش����غل س��تيفن هوكينغ.. 
الك��ون والنس��اء

ينظر لهذا”العبقري”املعاق الذي ال يتكلم وال يتحرك بنفس عني 

التاريخ التي تنظر إىل نيوتن وأينشتاين، مع أن ستيفن هوكينغ قد 

خال��ف توقعات األطباء وأرص عىل الحياة، وبقي عىل قيدها وإن 

كان ال يتحرك وال يتكلم، لكنه يفكر ويتفوق عىل العقل الطبيعي 

للبرش.

تحدى هوكينغ تكهنات األطباء املتشامئة ومل يستجب ملقرتحهم 

يف إنه��اء حيات��ه ع��ام 1985، وبلغ عامه الحادي والس��بعني يف 

الثامن من يناير املايض.
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وفيلم”نظري���ة كل �س���يء” ملخرج���ه )جيم�س 
مار����س( هو من االأفالم التي ال يتوقع ان تفي 
حق �سخ�سي���ة مثل �سخ�سي���ة )العامل �ستيفن 
هوكينغ( ما يتعلق بتناول م�سهب عن حياتها 
املكتن���زة بالتح���والت الكب���رية واالإجن���ازات 
العبقري���ة.. على الرغم م���ن ان حياة هوكينغ 
مل���ن خربها مكتمل���ة درامي���ًا ح���د الت�سويق.. 
وهي بذلك مكتفية بذاتها ولي�ست بذي حاجة 

لر�سم خلفيات تدعم هذه ال�سرية.
الفيل���م وابت���داًء من االإع���الن الدعائي له على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي ال���ذي حق���ق 
ب���دوره ن�سب م�ساه���دة عالية، ولي����س انتهاًء 
با�ستح���واذه عل���ى اجلوائ���ز يف املهرجانات 
ال�سينمائي���ة التي �سارك فيه���ا.. حظي بقبول 
نق���دي وا�س���ع جعل���ه اح���د اه���م اأف���الم ه���ذا 

املو�سم.
اك���رب ع���امل ح���ي،  و�ستيف���ن هوكين���غ: ه���و 
متخ�س����س يف الفيزياء النظري���ة.. واأهميته 
نيوت���ن  �سابقي���ه  باأهمي���ة  املج���ال  ه���ذا  يف 
الك���ون  عل���م  يف  اأبح���اث  ل���ه  واين�ستاي���ن، 
والثق���وب ال�س���وداء والك���ون املغل���ق الذي ال 
حت���ده ح���دود. اأ�سي���ب وه���و يف الع�سري���ن 
من العم���ر مبر�س )داء الع�سب���ون احلركي( 
املمي���ت وتوقع االأطب���اء ان اليعي�س الأكرث من 
عام���ن لكن���ه عا�س بع���د ذلك اكرث م���ن خم�سة 
عقود ازدحمت باملعرفة واالجنازات العلمية، 

واي�سًا بن�سال م�ستميت �سد املر�س.
بق���وة  �سيء”الذاه���ب  كل  فيلم”نظري���ة  و 
اأف���الم  اإىل  ينتم���ي  االأو�س���كار  جوائ���ز  اىل 
ال�س���رية الذاتي���ة الت���ي تتن���اول حي���اة اأعظم 
عق���ل اإن�ساين ال ي���زال على قي���د احلياة، عامل 
الفيزي���اء الفلكي���ة �ستيف���ن هوكين���غ، وق�سة 
ع�سقه لطالبة كمربي���دج جن وايلد. وعنوان 
الفيلم ي�ستعري ما يعرف يف الفيزياء احلالية 
ال�سائ���دة، )نظري���ة كل �سيء( وه���ي حماولة 
لتوحيد القوى االأ�سا�سي���ة االأربعة املوجودة 
النووي���ة  الق���وة  و  الثقال���ة،  الطبيع���ة:  يف 
القوية، و القوة النووي���ة ال�سعيفة، و القوة 

الكهرومغناطي�سية. 
الفيل���م مقتب����س م���ن املذك���رات الت���ي كتبته���ا 
زوجة هوكينج االأوىل )جن وايلد( بعنوان: 
»ال�سف���ر اإىل الالنهاية.. حيات���ي مع �ستيفن«. 
والت���ي تناول���ت فيه���ا م�سريتها م���ع هوكينغ 

ال���ذي واجهت مع���ه ماأ�ساة عوق���ه وفتوحاته 
العلمي���ة الت���ي و�سعته يف م�س���اف اهم عقل 

اإن�ساين حي على االإطالق. 
والفيلم مثلما ال يعمد اىل االإ�سهاب يف تناول 
حي���اة ه���ذه ال�سخ�سية الفذة، ه���و اي�سًا غري 
معني ب�س���رح نظريات هوكين���غ يف الفيزياء 
النظرية، وهو اجلانب الذي ا�ستغل عليه قباًل 

وثائقي تناول منجز هوكينغ العلمي.
الفيلم يتناول �س���رية هوكينغ من زاوية نظر 
زوجته جن وايلد، وهي زاوية ال تناأى كثريًا 
ع���ن �سرح �سريت���ه العلمية واحلياتي���ة، لكنها 
يف الوقت نف�سه تقدم لنا اجلهد املتفاين لهذه 
املراأة يف االأخذ بيد ه���ذا العامل الكبري والتي 

بدونها ال تكتمل ا�ستثنائية حياة هوكينغ.
اللقطات االوىل للفيلم،التي نرى فيها هوكينغ 
وه���و يتح���رك بعربته ب�س���كل دائ���ري وكذلك 
دوران عجل���ة دراجت���ه التي حتتل ال���كادر،.. 
ت�س���ري نوع���ًا م���ا اىل حيات���ه، او لنق���ل، اىل 
نظريت���ه يف الالنهاي���ة.. و�سرعان م���ا تاأخذنا 
هذه اللقطة للدخ���ول اىل اأحداث الفيلم حيث 
بداي���ة العالقة بن هوكين���غ ووايلد.. لُتخلق 
ق�س���ة حب واقعية ن�سج���ت باإتقان ي�سل فيها 

الواقع اىل حد اخليال.
�سيناريو حمكم، اأعطى ال�سخ�سيات امل�ساحة 
الت���ي ت�ستحق، مثلم���ا اعتنى ببن���اء احلدث. 
جمموع���ة من امل�ساه���د اأ�سهم���ت يف ان يكون 
لل�سيناريو ال���دور الكبري يف جمالية الفيلم.. 
االعتن���اء بالتفا�سي���ل هو ال���ذي يجعلنا نقف 
عند ح���دود ال�سخ�سيات املكتن���زة ال�سابقة.. 
م�سهد اإ�سرار وايلد على الوقوف مع هوكينغ 
رغم حمنة مر�سه، انفعالها على االأطباء عندما 
ق���رروا ان نهايت���ه قريبة.. حلظ���ة اال�ستعداد 
لتكرمي���ه م���ن قب���ل امللك���ة.. ث���م اال�ستعرا�س 
اط���ار  يف  وكتمه���ا  العواط���ف  اإ�سه���ار  يف 
حلق���ة ال�سخ�سي���ات، وه���ي تتب���ارى جميعها 
با�ستعرا�س مهاراتها االدائية التي بلغت حد 
االإعجاز خا�سة مع دور هوكينغ الذي ج�سده 
)ايدي ريدماين( والذي �ستحتفظ له ال�سينما 

بكونه احد اهم االأدوار يف تاريخها.
الفيل���م مثلما ال يعم���د اىل االإ�سهاب يف تناول 
حي���اة ه���ذه ال�سخ�سية الفذة، ه���و اي�سًا غري 
معني ب�س���رح نظريات هوكين���غ يف الفيزياء 
النظرية، وهو اجلانب الذي ا�ستغل عليه قباًل 

وثائقي تناول منجز هوكينغ العلمي.
الفيلم يتناول �س���رية هوكينغ من زاوية نظر 
زوجته جن وايلد، وهي زاوية ال تناأى كثريًا 
ع���ن �سرح �سريت���ه العلمية واحلياتي���ة، لكنها 

يف الوقت نف�سه تقدم لنا اجلهد املتفاين لهذه 
املراأة يف االأخذ بيد ه���ذا العامل الكبري والتي 

بدونها ال تكتمل ا�ستثنائية حياة هوكينغ.
فيه���ا  ن���رى  الت���ي  للفيل���م،  االأوىل  اللقط���ات 
هوكينغ وه���و يتحرك بعربت���ه ب�سكل دائري 
وكذل���ك دوران عجل���ة دراجت���ه الت���ي حتت���ل 
الكادر،.. ت�س���ري نوعًا ما اىل حياته، او لنقل، 
اىل نظريته يف الالنهاية.. و�سرعان ما تاأخذنا 
هذه اللقطة للدخ���ول اىل اأحداث الفيلم حيث 
بداي���ة العالقة بن هوكين���غ ووايلد.. لُتخلق 
ق�س���ة حب واقعية ن�سج���ت باإتقان ي�سل فيها 

الواقع اىل حد اخليال. 
�سيناريو حمكم، اأعطى ال�سخ�سيات امل�ساحة 
الت���ي ت�ستحق، مثلم���ا اعتنى ببن���اء احلدث. 
جمموع���ة من امل�ساه���د اأ�سهم���ت يف ان يكون 
لل�سيناريو ال���دور الكبري يف جمالية الفيلم.. 
االعتن���اء بالتفا�سي���ل هو ال���ذي يجعلنا نقف 
عند ح���دود ال�سخ�سيات املكتن���زة ال�سابقة.. 
م�سهد اإ�سرار وايلد على الوقوف مع هوكينغ 
رغم حمنة مر�سه، انفعالها على االأطباء عندما 
ق���رروا ان نهايت���ه قريبة.. حلظ���ة اال�ستعداد 
لتكرمي���ه م���ن قب���ل امللك���ة.. ث���م اال�ستعرا�س 

اط���ار  يف  وكتمه���ا  العواط���ف  اإ�سه���ار  يف 
حلق���ة ال�سخ�سي���ات، وه���ي تتب���ارى جميعها 
با�ستعرا�س مهاراتها االأدائية التي بلغت حد 
االإعجاز خا�سة مع دور هوكينغ الذي ج�سده 
)ايدي ريدماين( والذي �ستحتفظ له ال�سينما 

بكونه احد اهم االأدوار يف تاريخها.
واإذا كان م���ن الطبيع���ي اأن تك���ون زاوية نظر 
الزوجة )جن ويلد( بو�سفها �سارد للحكاية، 
منحازة اىل االهتم���ام بح�سورها هي املادي 
واالعتب���اري، فان ذلك ال مين���ع يف ان ت�ستمد 
ه���ذا احل�س���ور م���ن هال���ة احل�س���ور االك���رب 
املتمثلة بال�سرية اال�ستثنائية لهوكينغ، حتى 
لتبدو وكاأنها اكتفت يف ان وجودها وخلودها 

مرتبط بعظمة هذه ال�سخ�سية. 
ومن هنا يق���ف الفيلم عن���د �سخ�سية الزوجة 
وه���ي تب���داأ رحلتها م���ع هوكين���غ، حبيبة ثم 
زوج���ة م�سحي���ة، واخ���ريا مف���رتق الطري���ق 
ال���ذي مي�سي بحياة كل منهم���ا.. ولعل عالقة 
وايلد بهوكين���غ وال�سرب االأ�سطوري لها على 
حمنة مر�س���ه امل�ستع�سي، ت�سمو اىل م�ساف 
الكم���ال، م���ن جه���ة الت�سحية الت���ي ت�سل حد 

االإيثار واإفناء الذات امل�سحية. 
ح�سا�سي���ة املخ���رج )جيم����س مار����س( جعلته 
يتخطى م���ا م�سحته ع���ن الزوج���ة وايلد من 
�س���رية هوكين���غ الت���ي اعتمده���ا الفيلم، ويف 
اال�ستغ���ال على ال�سبب ال���ذي يجعل مثل هذه 
الت�سحي���ة ذا قيمة عالي���ة وهي حياة هوكينغ 
و�سراع���ه م���ع املر�س، بل تطور ه���ذا املر�س 
الي���د ال يعريه���ا  ال���ذي يب���داأ بارتعا�س���ة يف 
اهتمام���ا م���رورا ب�سل���ل كام���ل، لينته���ي بفقد 
النطق وا�ستخدام جه���از يرتجم اال�ستجابة، 
والتعاط���ي مع الع���امل، ثم براع���ة املخرج يف 
ان يظه���ر لن���ا حيوية وجم���ال عق���ل هوكينغ 
وموهبت���ه الفذة، من خالل االعتناء بتفا�سيل 
حالته درجة نتماهى معه���ا باالح�سا�س نف�سه 
كمتلق���ن، فن�سي���ق بانف�سن���ا مثلم���ا ميار����س 
ج�س���د هوكينغ املعت���ل ا�ستب���داده الالجمدي 
عل���ى عقل���ه، ال���ذي ال تعي���ق انفالت���ه كل هذه 
االهوال لي�ستم���ر ب�سياغة نظرية حتيط بكل 
ا�س���رار الك���ون، نظرية جتعلن���ا ننجح يف فك 
الغ���از هذا الك���ون، نظري���ة كل �س���يء.. تعيد 

النظر بروؤيتنا ال�سرار الكون.
مهم���ة مار����س الإظهار عبقرية مث���ل هذا العقل 
وجماله رغم �سعوبتها، وجدت باالداء املذهل 
لريدماين �سبيله���ا، فقد وفر هذا املمثل باأدائه 
العبق���ري ما يحتاجه املخرج م���ن اداة ناجعة 

يف ر�سم ت�سوره عن حياة هوكينغ.

نجوى هاشم

عالء المفرجي

الفيزي���اء  األق���ى ع���امل  مبنا�سب���ة ذك���رى مول���ده ال 74 
االإجنلي���زي ال�سه���ري »�ستيف���ن هوكين���غ« حما�س���رة يف 
املعهد امللكي يف لندن اأمام ح�سد من 400 �سخ�س حتدث 
ع���ن مر�س���ه ونظريت���ه والكثري من وجه���ات نظره حول 

احلياة والعامل..
ق���ال �ستيفن هوكينغ »اإن الثقوب ال�سوداء لي�ست �سوداء 
كم���ا ن�سب���غ لونه���ا يف حديثن���ا وه���ي لي�س���ت ال�سجون 
االأبدي���ة كم���ا نتوقع منها اأن تك���ون.. فاأنا اأعتق���د اأنها قد 
تكون بوابة لعوامل اأخرى.. لذلك اإن وجدت نف�سك داخل 
ثقب اأ�سود ال تياأ�س اأبدًا فبالتاأكيد هناك �سبيل للخروج.. 
كان���ت هذه هي الن�سيحة الثمينة التي قدمها �ستيفن اإىل 

كل املكتئبن رغم ما اأمّل به من عجز حركي..!
اأك�سف���ورد اإجنل���رتا ع���ام  ول���د »�ستيف���ن هوكين���غ« يف 
1942م اأم���ه كان���ت اأ�سكتلندي���ة، وبالرغم م���ن ال�سائقة 
املادي���ة التي عانت منه���ا االأ�سرة در�س وال���ده الطب يف 
جامعة اأك�سفورد، اأما والدته فدر�ست الفل�سفة ال�سيا�سية 
واالقت�س���اد.. يف ع���ام 1950 اأ�سبح وال���ده رئي�س ق�سم 
عل���م الطفيلي���ات يف املعه���د الوطني لالأبح���اث الطبية.. 
وانتق���ل م���ع عائلت���ه اإىل �سان���ت األبانز وهن���اك اعتربت 
العائل���ة ذكي���ة للغاية وغريب���ة االأطوار بع����س ال�سيء.. 
حي���ث اأم�س���ى اأف���راد االأ�س���رة وجباتهم بق���راءة �سامتة 
لكت���اب.. وكانوا يعي�سون حي���اة مقت�سدة يف بيت كبري 

مزدحم �سيئ ال�سيانة.
عان���ى »هوكينغ”م���ن �سكل ن���ادر مبكر الظه���ور وبطيء 
التقدم من الت�سلب اجلانب���ي ال�سموري املعروف با�سم 
مر����س الع�س���ب احلركي ال���ذي �سبب له �سل���اًل تدريجيًا 
على م���دى عقود من الزم���ن.. ويف ال 21 من عمره تنباأ 
االأطباء له بقية عم���ر متوقعة لثالث �سنوات فقط.. ومع 
تدهور قدرات���ه البدنية بداأ با�ستخدام العكازات وتوقف 
عن اإلقاء املحا�سرات ب�سكل منتظم.. وخ�سر ببطء قدرته 
على الكتابة.. لكن���ه طور اأ�ساليب ب�سرية تعوي�سية مبا 
يف ذلك روؤية املعادالت مبنظار هند�سي.. ورف�س ب�سدة 
امل�ساع���دة اأو تق���دمي تنازالت ب�سب���ب اإعاقته وق���ال: اإنه 
يف�س���ل اأن يك���ون عامل���ًا ثم كات���ب علوم �سعبي���ة ويف كل 
ما يه���م االإن�سان الع���ادي من نف�س الرغب���ات واملحفزات 
واالأحالم والطموح كال�سخ����س االآخر.. وقبل ب�سعوبة 

نهاية ال�ستين���ات ا�ستخدام كر�سي متح���رك وكان �سيته 
يف الذكاء واجلراأة ناأى عن بع�س الزمالء..!

يعت���رب هوكين���غ من اأبرز علم���اء الفيزي���اء النظرية على 
م�ست���وى الع���امل.. در����س يف جامعة اأك�سف���ورد وح�سل 
منه���ا عل���ى درج���ة ال�س���رف االأوىل يف الفيزي���اء واأكمل 
درا�سته يف جامع���ة كامربيدج للح�سول على الدكتوراه 
يف عل���م الكون له اأبح���اث نظرية يف علم الكون واأبحاث 
يف العالقة بن الثقوب ال�سوداء والديناميكا احلرارية.. 

كما له اأبحاث ودرا�سات يف الت�سل�سل الزمني..
تده���ور كالم هوكين���غ وبحلول ال�سبعيني���ات ا�ستطاعت 
عائلت���ه فقط فهمه من اأجل التوا�سل مع االآخرين.. وكان 
كل �سخ�س يعرفه يرتجم كالمه اإىل خطاب وا�سح.. ومن 
ثم اأ�سبح مقع���دًا متامًا وغري قادر عل���ى احلركة.. ولكنه 
كعبق���ري ا�ستطاع رغم اإعاقته الكاملة وبطريقة ال ت�سدق 
اأن يج���ري كاف���ة احل�سابات يف ذهنه ويفخ���ر باأنه حظي 
ب���ذات اللقب وكر�س���ي االأ�ستاذية الذي حظ���ي به من قبل 

ال�س���ري اإ�سحق نيوتن، وهو مثال يحت���ذى به يف االإرادة 
وحت���دي االإعاق���ة وال�س���رب يف �سراعه م���ع املر�س الذي 
ا�ستم���ر حت���ى االآن م���ا يزيد عل���ى 50 عام���ًا.. ومع تطور 
املر����س قامت �سرك���ة اإنت���ل للمعاجلات والنظ���م الرقمية 
بتطوير نظام حا�سوب خا�س مت�سل بكر�سيه والتخاطب 
با�ستخ���دام �سوت مولد اإلك���رتوين واإ�سدار االأوامر عن 
طري���ق حركة عيني���ه وراأ�سه حيث يق���وم باإخراج بيانات 

خمزنة م�سبقًا يف اجلهاز مثل كلمات واأوامر!
تزوج هوكينغ مرتن وله بنت وولدان وهو نادر احلديث 
ع���ن مر�سه اأو عجزه.. الأنه عمل عل���ى تطوير كفاءته يف 
الفيزي���اء النظري���ة، من اأ�سهر كتبه كت���اب »موجز الزمن« 
والكون باإيجاز.. متيز رغم كل معاناته باآرائه ال�سيا�سية 
فاحت���ج عل���ى ح���رب فيتن���ام وه���و موؤي���د طوي���ل امل���دى 
حل���زب العمال الربيط���اين و�سّمى غزو الع���راق »جرمية 
حرب”وقاط���ع موؤمترا يف اإ�سرائي���ل ب�سبب خماوفه من 
�سيا�سته���ا جت���اه الفل�سطيني���ن و�س���ارك يف حمل���ة نزع 

ال�س���الح الن���ووي ومنع تغري املن���اخ ووقع عل���ى ر�سالة 
معار�سة ا�ستقالل ا�سكتلندا..

ح�س���ل عل���ى العديد م���ن التقديرات اأبرزه���ا و�سام هيوز 
وو�س���ام  اآين�ستاي���ن  ال���ربت  وق���الدة  امللكي���ة  للجمعي���ة 
القائ���د لالإمرباطوري���ة الربيطانية وغريه���ا من اجلوائز 

واالأو�سمة..
يعت���رب هوكين���غ ق���دوة يف التح���دي وال�س���رب ومقاومة 
املر����س واإجن���از م���ا عج���ز عن���ه االأ�سح���اء واإىل جانب 
عبقري���ة الفيزي���اء متي���ز بالعم���ل والن�س���اط يف االأعمال 
االجتماعي���ة والدع���وة لل�سل���م وال�سالم العامل���ي.. تقول 
زوجت���ه ج���ن: »اإّن بع�س النا����س ت�سمي ذل���ك االإ�سرار 

والبع�س قد ي�سميها العناد واأنا اأ�سميها االثنن معًا..!

من أشهر أقواله:
 »اأعظم عدو للمعرفة لي�س اجلهل.. بل وهم املعرفة..!

»مرحب���ًا ا�سم���ي �ستيف���ن هوكين���غ فيزيائي.. ع���امل فلك 
وح���امل نوعًا ما اأنا ال اأ�ستطيع اأن اأحترك وعلي اأن اأتكلم 

من خالل الكمبيوتر.. ولكن عقلي يف غاية احلرية«..

العق���ول  اأك���رث  ميتلك���ون  الهادئ���ن  االأ�سخا����س  »اإن 
�سخبًا«..

»اإن العم���ل يعطي���ك معنى وهدفًا واحلي���اة ت�سبح فارغة 
بدونه«..

»اإن الذكاء هو القدرة على التكيف مع التغيري«..

»حينم���ا تنخف�س توقع���ات الف���رد لل�سفر يق���در حقًا اأي 
�سيء يح�سل عليه«..

»اإنها م�سيعة وقت اأن اأك���ون غا�سبًا ب�ساأن اإعاقتي، على 
ال�سخ�س اأن يكمل حياته وهذا ما قمت به لن يكون هناك 

وقت من النا�س لك اإذا كنت دائمًا ع�سبيًا اأو ت�ستكي«

عن جريدة الريا�ش ال�صعودية

للعصافير فضاء..
الثقوب السوداء

تحوالت كبي��رة وانجازات عبقرية يء 
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الميكن لنا نتوقع أن أفالم السرية ن

الشخصية ميكن لها ان تحيط بكامل 

تفاصيل سرية األشخاص، بحيث 

تتطابق مع ما تحتفظ به من معلومات 

عنها.. فالفيلم الميكن له ان يخضع 

بالكامل لرشوط الوثيقة الصارمة )قصة 

او شهادة موثقة(، ألنه بذلك سيفقد 

صدقيته الفنية إن صح التعبري. لكن 

الوثيقة تبقى رغم ذلك الصلصال الذي 

يحفر فيه إزميل املخرج ما يريد.
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د. جواد بشارة

ترجمة / عادل صادق 

يف بداي���ة ثالثينات القرن املا�س���ي القرن الع�س���رين كانت 
النقا�س���ات الفلكي���ة وعل���م االأك���وان ح���ادة ومكثف���ة جدًا. 
اأفرزت فكرتن رئي�س���يتن : االأوىل تقول اأن الكون املرئي 
مبجمله بات مو�سوعًا علميًا، والثانية تقول باأنه ال ميكن 
وجود علم ك���وين بدون نظرية موازية عن ن�س���وء الكون 
وعل���م تكون االأجرام ال�س���ماوية، اأي مبعن���ى اآخر ال ميكن 
مقارب���ة الك���ون املرئي علميًا ب���دون طرح الت�س���اوؤل حول 
الف���رادة البدئي���ة اأو التاأ�سي�س���ية ووف���ق املقول���ة االأوىل 
حدثت ثورة عارمة حقيقي���ة يف االأذهان واأمناط التفكري، 
اإذ بظهور نظرية الن�سبية العامة الين�ستن بات من املمكن 
اقتح���ام جماهل الكون املرئي واأ�سبح هذا االأخري خا�سعًا 
للح�ساب���ات العلمي���ة والتعبري عن���ه باملع���دالت الريا�سية 
وقاباًل للر�سد واملراقبة وامل�ساه���دات الفلكية. اأما املقولة 
الثاني���ة فق���د ا�ستن���دت اإىل تط���ور الفيزي���اء الكوانتية اأو 
الكمية الت���ي مكنت العلماء من العم���ل بالطرق التجريبية 
ح���ول االإمكانية العملية العلمي���ة واملادية امللمو�سة لبداية 
الك���ون املرئي حي���ث اأتاح عل���م الكوني���ات  يف تلك الفرتة 
اإمكاني���ة �س���رد ق�سة الك���ون املرئي من وجه���ة نظر علمية 
بحت���ة. �سار النا����س يفكرون علمي���ًا بالكون حت���ى قادهم 
ذلك بال�سرورة للتحدث عن تطور الكون منذ االأ�سل االأمر 
ال���ذي اأوجد �سعوبة جديدة اأم���ام العلماء والفال�سفة على 

حد �سواء وبالطبع مل ي�ستثن رجال الدين.
عندما ن�سر اآين�ستاين مقاله ال�سهري عن الكون �سنة 1917 
حاول بذكاء منقطع النظري اأن يتفادى مع�سلة اأ�سل وبداية 
الك���ون فاأ�ساف ب�س���كل م�سطنع وعن ق�س���د اأيديولوجي 
م�سب���ق م���ا ع���رف ب�”الثابت الك���وين الذي يجع���ل الكون 
م���ن الناحية النظري���ة اأبديًا اأو خال���دًا وموجود منذ االأزل 
ولكن �سرع���ان ماانهارت هذه امل�سلم���ة الفكرية امل�سطنعة 
الت���ي �ساهمت ولفرتة طويلة بتجنب ال�سراع الفكري بن 
الطرح الدين���ي والطرح العلمي ملفه���وم البداية واالأ�سل. 
بي���د اأن االأبح���اث العلمي���ة الت���ي ق���ام بها الراه���ب ورجل 
الدي���ن والع���امل الفيزيائ���ي ج���ورج لوميرت ب���ن 1927 و 
1933 دفع���ت اإىل مقدمة امل�سهد الفكري والثقايف حيثيات 
عل���م الكون وعل���م ن�سوء الك���ون واأجرام���ه ال�سماوية مما 
اأرغم رج���ال العلم ورجال الكني�سة عل���ى مواجهة امل�سكلة 
املطروح���ة املتعلق���ة باالأ�س���ل وامل�س���ري، كل م���ن زاويت���ه 
وباأدوات���ه النظرية بغي���ة االإقناع. ففك���رة البداية العلمية 
اأو التكوي���ن ح�س���ب امل�سطل���ح الديني، اأ�سبح���ت العمود 
الفق���ري اأو املح���ور ال���ذي تدور حول���ه االأبح���اث العلمية 
وكافة التاأم���الت ب�ساأن الكون املرئي وحت���ددت االإ�سكالية 
بطريقة الطرح واملعاجلة ملو�سوعة”االأ�سل". فلقد ربطت 
نظ���رة الن�سبية العامة بن امل���ادة والزمن واملكان ومل يعد 
ممكنًا احلديث عن بداية للعامل املادي بدون طرح ال�سوؤال 
ب�ساأن البداية الزمنية واملكانية لهذا العامل. وبذلك حتولت 
ق�سية االأ�سل اإىل م�ساألة مطلقة وقد ورد اأغلب ما تعر�سنا 
ل���ه اأعاله بو�س���وح و�سراحة مده�س���ة يف اأبحاث لوميرت 
العلمية والفل�سفية حيث حت���دث عن التبعات والتداعيات 
الفل�سفي���ة ملفهوم”الف���رادة البدئي���ة اأو التاأ�سي�سي���ة الذي 
اقرتح���ه لومي���رت يف اأطروحت���ه ومنوذجه ع���ن الكون يف 
كتابه املعنون”فر�سية الذرة البدائية حيث يعتقد لوميرت 

اأن نظريته موجودة خارج حدود الت�ساوؤالت امليتافيزيقية 
والديني���ة رغم كونه رج���ل دين موؤمن اإذ يعتق���د اأنه ميكن 
للفكر املادي اأن ينكر وجود كائن مت�سامي ومتعايل يكون 
ف���وق الوجود املادي وخارج عن م���دى املعرفة االإن�سانية. 
فال ميك���ن الأية تف�س���ريات للمعطيات العلمي���ة، التي كانت 
متوف���رة يف ذل���ك الوق���ت، اأن تك���ون مطلق���ة وقاطع���ة الأن 
الف���رادة البدئي���ة التاأ�سي�سي���ة االأولي���ة غري قابل���ة للك�سف 
واالختب���ار من ناحية املعارف الب�سرية املحدودة ما يعني 
يف نف����س الوق���ت فت���ح املج���ال عل���ى م�سراعيه اأم���ام اأية 
فر�سي���ات ميتافيزيقية، �س���واء اأكانت ديني���ة اأو و�سعية. 
بعب���ارة اأخرى اأن العلم مل ي�ست�سلم اأم���ام الكون اأو يياأ�س 
اأمام غمو�سه فيما عدا م���ا يتعلق مب�ساألة االأ�سل، حيث مل 
تع���د �سوى م�ساألة وقت قد يط���ول ولكن يف النهاية �سوف 
يح�س���م العل���م هذه الق�سي���ة ب�س���كل اأو باآخ���ر، ويف نف�س 
الوقت لن يتمكن اأي دين اأو معتقد اأو اإميان من اأن ي�ستند 
اإىل الكون املرئي”وال حتى لنقطة البداية"، الأثبات �سحة 
االأطروح���ة الديني���ة اأو تربيره���ا. م���ن هنا اأ�سب���ح الكون 
املرئي القابل للر�سد واملراقبة من احتكار العلم وحده ومل 
ي�سمح باأية مقاربة بن الله والكون اإال اأن النقد وال�سكوك 
والهجمات املتبادلة ا�ستمرت على نف�س الوترية بن رجل 
العل���م ورجل الدي���ن دون اأن ي�سل ذل���ك اإىل حدود احلرب 
ب���ل جمرد مع���ارك متناثرة وعل���ى فرتات زمني���ة متفاوتة 
ح�س���ب املناخ الفك���ري ال�سائد ون���وع ال�سلط���ة ال�سيا�سية 
وميوله���ا. فعندم���ا حت���دث ج���ورج لومي���رت ع���ن فر�سيته 
ع���ن الذرة البدائي���ة قاطعه اآين�ستن بح���دة و�سرامة قائال 
ً”ال لي����س هذه الأنها توح���ي كثريًا وتذك���ر مبفهوم اخللق 
الرب���اين” كما اأورد لوميرت نف�سه هذه املحادثة بينه وبن 
اآين�ستن وردة فعل اآين�ستن احلادة املعربة عن ح�سا�سيته 
املفرط���ة جتاه كل ما هو ديني وهو ما �سعر به عند �سماعه 
لومي���رت يتلو علي���ه نظرية ال���ذرة البدائية وذل���ك يف لقاء 
جمعهم���ا يف با�سادينا يف اأوا�سط �سنوات الع�سرينات من 
الق���رن املن�سرم. مم���ا ال مناحة منه الق���ول اإن االإ�سكاليات 
وامل�ساحن���ات امليتافيزيقي���ة ب���ن اأن�س���ار الع���امل االأب���دي 
الثابت من جهة ومن يدافعون عن فكرة”االأ�سل”من جهة 
اأخ���رى، ق���د اأثارت اال�سط���راب يف النقا�س���ات الكونية اأو 
الكوزمولوجية العلمية حتى نهاية �سنوات ال�ستينات من 

القرن الع�سرين. فاملفهوم االأكرث اإثارة لالعرتا�س والتربم 
هو مفهوم اخللق الفوري املبا�سر باإرادة ربانية وبطريقة 
اإعجازي���ة خارق���ة لقوان���ن الطبيعة املكت�سف���ة علميًا وهو 
االأمر الذي حاربه العلماء ومن بينهم اآين�ستن نف�سه. وكان 
م���ن بن اأ�س���د املنتقدي���ن الأطروحة جورج لومي���رت، الذي 
يعت���رب االأب الروحي لنظرية االنفجار العظيم البيغ بانغ، 
هو العامل الفلكي االجنليزي ال�سهري فريد هويل الذي كان 
ي�س���ف لوميرت برج���ل البيغ بانغ، وهو م���ن موؤيدي فكرة 
ثب���ات الك���ون واأزليته وبقائه على حال���ه اإىل االأبد. وبهذه 
املنا�سب���ة يج���در بنا التذكري باأن الفري���د هويل كان ي�سخر 
من فك���رة االأ�سل والبداية منذ �سن���وات االأربعينات حيث 
و�سف ه���ذه الفكرة �ساخرًا يف برنامج اإذاعي باأنها جتعل 
الك���ون يولد من انفجار عظيم بيغ بانغ وبلهجة ال�سخرية 
واال�سته���زاء لكن هذا التعبري غري العلمي اأ�سبح فيما بعد 
مبثاب���ة ال�سف���ة الر�سمية التي عرف���ت بها نظري���ة االأ�سل 
للكون وانت�سرت كالن���ار يف اله�سيم و�سارت هي الرديف 
وال���دال على نظرية بداية الكون املرئي. من ثم امتزج علم 
ن�س���وء الكون واالأجرام ال�سماوية بعل���م الكونيات ح�سب 
تعبري الفيل�سوف جاك مريلوبونتي عندما �سرح قائاًل”اإن 
مفه���وم اخللق الذي ن�س���اه الفال�سفة املعا�س���رون ون�سته 
فل�سف���ة الطبيع���ة منذ زم���ن طويل يعود لل���ربوز من جديد 
يف اأف���كار وكتاب���ات علم���اء الكونيات. يجدر بن���ا التنويه 
اأننا عندما نذكر اأو ن�ستند اإىل مواقف علماء يتحدثون عن 
االأ�سل والبداية فهذا ال يعني على االإطالق اأنهم يق�سدون 
فع���اًل اإلهيًا خارقًا واإمن���ا فقط االإ�س���ارة اإىل بداية معلومة 
بالو�سائ���ل العلمية املتاح���ة لكل �سيء م���ادي ملمو�س مبا 
فيه الك���ون املرئي وحمتوياته املكت�سف���ة حلد االآن وعلينا 
اأال نن�سى اأن املادة يف الكون املرئي ال تتجاوز ن�سبتها %4 
فقط م���ن مكونات الكون املرئ���ي واأن 96% من املحتويات 
جمهول املاهية، خا�سة الطاقة ال�سوداء اأو املعتمة واملادة 
ال�س���وداء اأو الداكنة املفرت�ستن من جه���ة اأخرى يتحدث 
رج���ال الدين عن عملية اخللق باملعنى اجلوهري املعتمدة 
كلي���ًا م���ن االألف اإىل الياء عل���ى الله املطلق، فب���دون الله ال 
ميك���ن الأي وج���ود اأن يوج���د، اإال اأن البع����س م���ن رج���ال 
الدي���ن املعتدلن واملرنن �سرح اأنه حتى لو كانت النظرية 
العلمي���ة �سحيحة فاإنن���ا ميكن اأن نعت���رب اأن الله هو الذي 

يقف وراء عملي���ة االنفجار العظيم، ثم ترك الكون ي�ستمر 
يف الوج���ود ب�س���ورة م�ستقلة ظاهريًا من���ذ حلظة البداية 
ولي����س قبله���ا، وذل���ك باال�ستن���اد اإىل قوانين���ه اجلوهرية 
الت���ي ت�سريه والت���ي و�سعها الله له لك���ي يعي�س ويتطور 
وف���ق املنه���ج العلمي. ولكن هل العلم بحاج���ة اإىل الله؟ رد 
الع���امل الربيطاين الفذ �ستيفن هوكينغ بالنفي بعد اأن غري 
راأي���ه الذي كان يجه���ر به قبل ثالثة عق���ود عندما اأعلن يف 
كتابه اجلديد الت�سميم العظيم ال�سادر يف اأيلول �سبتمرب 
لي����س �سروري���ًا يف ظه���ور  الل���ه  اأن  اإىل  م�س���ريًا   2010
الكون للوجود بل يع���ود �سبب وجوده اإىل قوانن الكون 
اجلوهرية واأهمها قانون الثقالة اأو اجلاذبية فبف�سل هذه 
االأخ���رية اأي اجلاذبية ميكن للكون اأن يخلق نف�سه بنف�سه 
انطالقًا من ال�سيء، فاخللق العفوي اأو الذاتي هو ال�سبب 
يف وج���ود �سيء ما بدال من ال �سيء، ولذا فالكون موجود 
ونحن موجودون ولي�س �سروري���ًا اللجوء اإىل اإله خارج 
الك���ون، مهم���ا كان �سكل���ه وحجم���ه، ليقوم بعملي���ة القدح 

واإطالق ال�سرارة خللق الكون.
وه���ذا املوقف ي�ساطره فيه العدي���د من العلماء امل�سهورين 
والفال�سفة الو�سعين املحدثن من بينهم عامل االأحياء هو 
ري�س���ارد داوكينز الذي قال يف كتاب���ه ال�سادر �سنة 2006 
بعنوان”لننته���ي من الل���ه مرة واإىل االأبد مب���ا اأن العقول 
الواعي���ة الذكي���ة واملبدع���ة، م���ن نتاجات التط���ور، ظهرت 
موؤخ���رًا يف الكون املرئي، فال ميكنن���ا اأن نعزي اأو نن�سب 
له���ا عملية خلق���ه ومع ذلك وبه���ذا املعنى يب���دو الله جمرد 
وه���م”. اأم���ا الع���امل الفيزيائ���ي �ستيفن وينب���ريغ فقد ذكر 
به���ذا ال�سدد يف كتابه”حلم النظري���ة االأخرية اأو النهائية 
l ال�س���ادر �سنة 1997”البع����س يكون فكرة عن الله من 
ال�سع���ة واملرون���ة مبكان جتعل من احلتم���ي اأنهم يعرثون 
علي���ه يف كل م���كان ويف كل �س���يء اأينما يبحث���ون، فنحن 
ن�سم���ع من يق���ول الله هو العل���ي الكل���ي، االأول و النهائي 
اأو االأخ���ري اأو اأن الله هو كل ماه���و اأف�سل فينا اأو الله هو 
الكون وغ���ري ذلك، ومن هنا بالطبع ميكنن���ا القول اأن الله 
ه���و كل ذلك واأكرث من���ه وهو كلمة كباق���ي الكلمات ميكننا 
اأن ن�سف���ي عليها املعنى الذي نريده، ف���اإذا قلنا اأن الله هو 
الطاقة، عل���ى �سبيل املثال، فهذا يعن���ي اأننا ميكن اأن نعرث 

عليه يف قطعة كاربون”. 

�س���رح الع���امل ال�سه���ري املع���اق ع���ن احلركة 
�ستيفن هوكينغ موؤخرًا باأنه �سينظر يف اأمر 
اإنهاء حياته اإذا ما اأ�سبح عبئًا على االآخرين 
اأو اإذا”مل يع���د هن���اك م���ا ي�ساه���م ب���ه"، كما 

تقول جي�سيكا األغوت يف تقريرها هذا.
غري اأن عامل الفيزياء والكونيات، البالغ من 
العمر 75 عامًا، ق���ال لربنامج”قادم”ملحطة 
BBC اإنه يعرف اأن لديه عماًل علميًا كثريًا 
يق���وم ب���ه، بالرغم م���ن اإعاقت���ه الناجمة عن 
مر����س خالي���اه الع�سبية احلركي���ة. واأخرب 
حماوره الكوميدي دارا اأوبراين،”اأن اإبقاء 
�سخ�ٍس ما حّيًا �سد رغبته هو اإهانة �سديدة، 
و�سوف اأفك���ر يف انتحار مدعوم فقط اإذا ما 
اأ�سابن���ي اأمل عظي���م اأو اإذا ما �سعرت باأنه مل 
يعد هناك ما اأ�ساهم به و�سرت عبئًا بالن�سبة 

الأولئك املحيطن بي”.
وه���ذه لي�ست امل���رة االأوىل التي يع���رّب فيها 
هوكين���غ ع���ن تاأيي���ده لالنتح���ار املدع���وم �� 
ففي ع���ام 2014، ك�س���ف يف مقابلة مع البي 
ب���ي �سي اأي�سًا عن اأنه ح���اول اأن ميوت بعد 
ل���ه يف  عملي���ة للق�سب���ة الهوائي���ة اأجري���ت 
منت�س���ف الثمانين���ات. وقال،”لق���د حاولت 
باخت�س���ار اأن اأنتحر بع���دم التنف�س. لكن رد 

فعل التنف�س كان قويًا جدًا".
وكان هوكين���غ، وه���و مدي���ر البح���وث يف 
مركز الكونيات النظرية بجامعة َكمربج، قد 
اأو�س���ح اأن اأولئك الذين ي�ساعدون اأحباءهم 
يكون���وا  اأن  ينبغ���ي  امل���وت  يف  الراغب���ن 

نن من االإجراءات القانونية. حم�سَّ
لكن���ه ق���ال اأي�س���ًا اإن���ه يعتق���د ب���اأن احلرا�س 
ينبغ���ي اأن ي�سمنوا لل�سخ�س حتقيق رغبته 
يف ذل���ك ب�س���كل حقيقي، م�س�س���ريًا بهذا اإىل 
حادث �سهري يف حياته ال�سخ�سية. ففي عام 
1985، خ���الل معاناته م���ن تعقيدات ناجمة 
ع���ن التهاب رئ���وي، رف�ست زوجت���ه اآنذاك، 
الدع���م احليات���ي.  ُتطف���ئ جه���از  اأن  ج���ن، 
وق���د تعافى هوكين���غ وا�ستم���ر ليكمل كتابه 
)تاريخ موجز للزمن(، الذي حظَي برتحيب 
كبري نقدي���ًا و�سعبيًا. واأعلن يف مقابلة البي 
ب���ي �سي القادم���ة اأنه ي�سعر ب���اأن لديه املزيد 
م���ن االكت�ساف���ات والنظريات الت���ي يقدمها، 
قائاًل،”واللعنة علّي اإذا ما كنت �ساأموت قبل 

اأن اأكون قد ك�سفت املزيد عن الكون”.
وق���د اأعرب العامل ع���ن اأ�سفه لكونه غري قادر 
عن التوا�سل ب�سهولة، مع نظرائه وحمبيه، 
الذين قال اإنهم يكونون يف الغالب ع�سبين 
عند االقرتاب منه اأو التحادث معه.”واأحيانًا 
اأ�سعر بالوح���دة كث���ريًا الأن النا�س يخ�سون 
التحدث معي اأو ال ينتظرون حتى اأكتب لهم 
الرد. كم���ا اأنني اأجد م���ن ال�سعوبة التحدث 

اإىل اأ�سخا�س ال اأعرفهم”.
وهوكينغ، الذي قيل له وهو يف �سن 22 عامًا 
اإن���ه بقي له م���ن احلياة عامان وظ���ل جال�سًا 
يف كر�س���ي عج���الت منذ اأواخ���ر ال�ستينات، 
ما ي���زال ي�سع���ر باالإحب���اط لفقدان���ه القدرة 

عل���ى احلركة قائاًل،”اأود ل���و كنت قادرًا على 
ال�سباحة ثاني���ًة. وحن كان اأطفايل �سغارًا، 
كن���ت اأحت�سر على ع���دم قدرتي عل���ى اللعب 

معهم بدنيًا".
وم���ا ي���زال ُيعد اإجرام���ًا يف اململك���ة املتحدة 
م�ساع���دة �سخ�ٍس م���ا على اإنه���اء حياته لكن 
توجيه���ًا م���ن ق�س���م االإج���راءات القانوني���ة 
ح  العام���ة ع���ام 2010 جع���ل م���ن غ���ري املرجَّ
اتخ���اذ اإج���راءات �س���د االأ�سدق���اء واالأ�سرة 
يف ه���ذا االإطار. يخط���ط �سكرتري العدل يف 
حكومة الظل، ل���ورد فالكونر، الإعادة تقدمي 
الئح���ة قانون يف هذا ال�س���اأن ي�سمح بتوفري 
اأبدوا”عزم���ًا  الذي���ن  للمر�س���ى  امل�ساع���دة 
ثابت���ًا و وا�سحًا”الإنه���اء حياتهم. وعلى كل 
ح���ال، فمن غ���ري املحتم���ل كث���ريًا اأن ي�سبح 
ه���ذا قانون���ًا، م���ن دون ن���وٍع م���ا م���ن الدعم 

احلكومي.
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صراع العلم والدين ومعركة األصل 
والمصير     

العالم الشهير هوكينغ..
م��ا زال لديه المزي��د قبل أن يقرر 

إنهاء حياته!

من آينشتاين الى هوكينغ



B.B.C / عن
مل يع����رف االأطب����اء حت����ى االآن �سب����ب االإ�سابة 
مبر�����س االأع�س����اب احلركي����ة ال����ذي اأ�سيب به 

هوكينغ
قل����ة م����ن ي�ستطيع����ون الت�سكي����ك يف اأن ا�ستاذ 
بجامع����ة  النظري����ة  والفيزي����اء  الريا�س����ات 
كامربيدج �ستيفن هوكين����غ �سخ�س ا�ستثنائي 
فه����و يعترب اأحد اأذكى علم����اء الفيزياء النظرية 

منذ عامل الفيزياء ال�سهري الربت اأين�ستاين.
ح�سل هوكينغ عل����ى 12 درجة فخرية وو�سام 
الفرو�سي����ة برتبة قائد. ويف 2009 ُمنح و�سام 
احلري����ة الرئا�س����ي، وه����ي اأعلى جائ����زة متنح 

ملدين يف الواليات املتحدة.
وبعي����دا عن اإجنازاته االأكادميية، يعد هوكينغ 
)75 عاما( معجزة طبية. ولطاملا مثل حتديا اأما 
االأطباء الذين توقعوا عام 1963 اأال يبقى على 
قيد احلياة �سوى ب�سع����ة اأ�سهر بعد ت�سخي�س 

اإ�سابته مبر�س يف االأع�ساب احلركية.
ومل يع�س �سوى 5 يف املئة ممن اأ�سيبوا بنف�س 

مر�س هوكينغ الأكرث من ع�سرة اأعوام.
وو�سف����ت حال����ة هوكين����غ ال����ذي عا�����س ن�سف 
قرن م����ن الزمن عل����ى الرغم من تط����ور املر�س 
الذي يهاج����م االأع�ساب يف ج�س����ده باأنها حالة 

ا�ستثنائية.
م�ستحيل عالجه

وقال هوكينغ”كنت حمظوظا الأن حالتي كانت 
تزداد �سوءا بوت����رية بطيئة مقارنة مبا يحدث 
ع����ادة. وهو مايوؤكد �س����رورة اأال يفقد االإن�سان 

االأمل".

واأ�ساف العامل قائال”دائما ما توجه اإيل اأ�سئلة 
عما ي�سعر ب����ه وهو م�س����اب مبر�س”الت�سلب 
الع�سل����ي اجلانبي”واأجيب”اأحاول اأن اأعي�س 
حياتي ب�سكل طبيعي قدر االإمكان واأال اأفكر يف 
حالتي ال�سحية وال اأ�سعر بالندم على اأ�سياء مل 

اأ�ستطع القيام بها وهي لي�ست بالكثري".
وال ي����زال االأطباء عاجزين ع����ن معرفة اأ�سباب 
االإ�سابة مبر�س االأع�ساب احلركية التي توؤثر 

على حركة الع�سالت.
وترج����ع 5 يف املئ����ة م����ن ح����االت االإ�سابة اإىل 
اأ�سب����اب وراثي����ة، وال ي����زال الغمو�����س يكتنف 
�سبب اإ�ساب����ة بع�س االأفراد به����ذا املر�س على 

الرغم من اأنهم مل يعانوا من م�ساكل �سحية.
وقد ب����داأت اأعرا�س املر�س تظهر لدى هوكينغ 
قبي����ل بلوغ����ه احلادي����ة والع�سرين م����ن عمره، 
وكان����ت ب�سيطة يف ب����ادئ االأمر، ولكن تفاقمت 

حالته بعد ذلك.
وق����د كان ت�سخي�����س اإ�سابت����ه باملر�����س �سدمة 
مروعة، ولكن����ه اأ�سبح عن�سرا رئي�سا يف ر�سم 

مالمح م�ستقبله.
ويقول:”م����ع هال����ة الغمو�����س الت����ي اكتنف����ت 
م�ستقبلي، وجدت نف�سي ا�ستمتع بحياتي اأكرث 

من ذي قبل. وكان ذلك �سيئا مفاجئا يل".
وي�سيف:”ب����داأت اأحق����ق تقدم����ا يف اأبحاث����ي، 
وارتبطت بفتاة ُتدعى جن واليد بعدما قابلتها 
يف فرتة ت�سخي�س حالتي ال�سحية. وكان ذلك 
نقطة حتول يف حياتي، اإذ منحتني �سببا اأحيا 

من اأجله".
وحت����ى ع����ام 1974 متك����ن هوكين����غ وزوجته 
من التعام����ل مع مر�س����ه دون احلاجة مل�ساعدة 

خارجية. واأجنب منها ثالثة اأطفال.
وكان يف ذلك الوقت ق����ادرا على تناول الطعام 
بنف�س����ه، والذه����اب اإىل ال�سري����ر والقي����ام من����ه 
التح����رك  علي����ه  �سعب����ا  كان  ولك����ن  مبف����رده. 

مل�سافات كبرية.
ومع زيادة ال�سعوبات، بداأت ع�سالته تخذله، 
وقرر الزوجان اأن يعي�س معهما اأحد الباحثن 

الذين يدر�سون مع هوكينغ.
وكان مُين����ح الط����الب �سكن����ا جماني����ا ور�سوما 
داخ����ل  هوكين����غ  م�ساع����دة  مقاب����ل  �سخ�سي����ة 

املنزل.
وعلى مدار االأعوام القليلة التالية، كان وا�سحا 
اأن العائل����ة يف حاج����ة اإىل م�ساع����دة ممر�سن 
متخ�س�س����ن، وتبن اأن هوكين����غ �سيق�سي ما 

تبقى من حياته على مقعد متحرك.
بالته����اب  هوكين����غ  اأ�سي����ب   1985 ع����ام  ويف 
رئ����وي، مم����ا �ساع����ف معانات����ه. ويف االأغل����ب 
ي����وؤدي ذل����ك اإىل وف����اة امل�ساب����ن مبر�����س يف 

االأع�ساب احلركية.
ال�سوت

وللتغل����ب على �سعوبات التنف�����س التي يعاين 
منه����ا، اأجريت ل����ه عملي����ة جراحي����ة وركبت له 

اأنبوبة يف الق�سبة الهوائية.
وجنحت العملي����ة، ولكنها اأث����رت على �سوته، 
واأ�سب����ح يحتاج لرعاية على م����دار ال�ساعة من 

فريق متخ�س�س.
وظل هوكينغ لبع�س الوقت ال ميكنه التوا�سل 
م����ع اأحد اإال ع����ن طريق ذكر الكلم����ات حرفا تلو 
االآخ����ر من خالل رفع حاجباه عندما ي�سري اأحد 
اإىل احلرف ال�سحي����ح على بطاقة توجد عليها 

حروف الهجاء.
و�سم����ع وولت ولتو�سز، وهو خبري كومبيوتر 
هوكين����غ،  حمن����ة  ع����ن  كاليفورني����ا،  يف 
يطل����ق  كومبيوت����ر  برنام����ج  اإلي����ه  فاأر�س����ل 
و�ساع����ده   ."Equalizer”عليه”اكوالي����زر
الربنامج على اختيار الكلمات من قوائم تظهر 

على �سا�سة يتحكم فيها من خالل زر يف يده.
امل�ستقبل

�سهدت حياة هوكينغ منعطفات عدة، وانف�سل 
ع����ن زوجت����ه ع����ام 1990 بع����د م����رور 26 على 

زواجهما.
وبعد خم�سة اأعوام تزوج مرة اأخرى من اإحدى 
ممر�سات����ه. ولك����ن انته����ى زواجهم����ا بالطالق 
و�سط مزاع����م ب����اأن هوكينغ تعر�����س لالعتداء 

خالل فرتة زواجهما وهو ما نفاه هوكينغ.
كما ذكرت ال�سرطة بعد التحقيق يف االأمر اإنهم 

مل يجدوا دليال يوؤكد هذه املزاعم.
وكان ال�س����ئ ال����ذي مل ينقطع يف حياة هوكينغ 

هو عمله الدوؤوب.
ورغم جت����اوزه ال�سبعن من عم����ره مل يتوقف 
الع����امل الف����ذ عن العم����ل. وهو يعم����ل حاليا يف 
جامع����ة كامربيدج، واأ�سدر اأخريا كتابا جديدا 

حتت عنوان”الت�سميم الكبري".
ويواجه هوكينغ املزيد م����ن التحديات، ولكنه 

ال يزال متفائال رغم �سوء حالته ال�سحية.
ويق����ول هوكينغ "اأن����ا متاأك����د اأن اإعاقتي كانت 
�سبب����ا يف ال�سه����رة الت����ي امتتع به����ا، اإذ يعجب 
البدني����ة  قدرات����ي  ب����ن  بالتناق�����س  النا�����س 
املح����دودة للغاية والنط����اق الوا�سع من الكون 

الذي اأتعامل معه".

ستيفن هوكينغ.. لغز حير األطباء


