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الفهرس

١
شاعرية الواقع
تثبت لنا الوردة أن ال شيء وال شخص قائم بذاته.
كلما عرفنا أكثر عن العالقات الكونية
غموضا.
صار الكون أكثر
ً

٢
بِلية في الفضاء
تسطع األرض فوق القمر ،ونرى الكون حلظة ميالده.
ختتبئ ساحات أكرب خلف الكون املرئي.
متاما عما يبدو لنا.
الواقع خمتلف ً

٣
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الركوب فوق شعاع ضوء
يتساءل شاب عن ماهية الضوء
والتفكري يف الضوء يفسر له الكون .يتجلى له املكان والزمان.
لغزا ألينشتاين حىت وفاته
ولكن يظل الضوء ميثل ً

٤
الفكر الكوني يعجز
يهاجم إعصار أملانيا
ومل يتنبأ به أحد.
أسباب عدم التكهن باألحداث الكونية ومدح يف الكون اخلالق
٥
قصة بوليسية
تسرق عصابة دنيئة الشقق يف لندن ونيويورك.
متاما.
على الرغم من عدم اتفاق اللصوص املسبق ،فإن تصرفاهتم متسقة ً
يتحرى املفتش جلوك عن خطة خفية ،ولكنه ال يعثر عليها.
استنتاجه :كل األماكن يف الكون ليست ،يف احلقيقة ،سوى مكان واحد.

٦
هل العالم حقيقي؟
يصيب الشاكوش اإلهبام.
ولكن يتكون الشاكوش ،مثل سائر املواد ،من الفراغ.
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كيف ميكن للعدم أن يؤمل هبذا الشكل؟
سؤال آخر :هل العدم موجود بالفعل؟

٧
"من طلب ذلك؟"
حنن نعيش يف عامل من الظل .أينما تتوجه أنظارنا،
هناك أكثر عشرين مرة مما نراه .ما هو أكثر؟
ليس لدينا أدىن فكرة ،ولكن ال وجود لنا بدون الطاقة املظلمة واملادة املظلمة.

٨
كيف يمر الزمن
ميعن َم ْن شابت حليته التفكري يف أسباب عدم عودة املاضي.
حنن نعيش مرور الزمن؛ ألننا ال نعرف كل شيء.
أيضا.
الكون يتقدم به العمر ً
٩
ما خلف األفق
الليل مظلم؛ ألن العامل كانت له بداية.
يتمدد الكون منذ ذلك احلني،
وتزداد مساحة الكون أكثر مما ميكن ختيله.
أفكار حول الدهشة.
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١٠
أسباب وجودنا
إهبارا:
تتجلى داخل كل واحد منا أكثر مسات الكون ً
احلياة الذكية ليست ممكنة فحسب ،بل هي األوقع.
من لديه القدرة على ادعاء أننا بال أمهية؟

املالحظات
كلمة شكر
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١
شاعرية الواقع
تثبت لنا الوردة أن ال شيء وال شخص قائم بذاته.
كلما عرفنا أكثر عن العالقات الكونية
غموضا.
صار الكون أكثر
ً
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كلما زادت معارفنا عن الواقع ،زاد غموضه .من املدهش أن األشخاص مرهفني احلس هم املعارضون هلذه املقولة .يف سياق ندوة
ممال.
عامة اختلف معي شاعر أملاين معروف ،مدعيا أن املعرفة الدقيقة باجلينات تثري امشئزازه؛ ألن الشرح الكامل لإلنسان جيعله ً
وصف إدغار اآلن بو ،أستاذ األدب الغامض األمريكي ،العلم بأنه العدو امللتهم للشعر:
"أيها النسر جبناحك املعرب عن الواقع اململ ،ملاذا ترتبص بقلب الشاعر؟"
يا له من خطأ! قد يكون األدباء حمقني يف خوفهم من عامل منزوع السحر ،ولكن من يتملكه هذا اخلوف ال يفرق بني البحث
العلمي الستكشاف العامل ،والبحث عن البيض يف عيد الفصح حينما تُكتشف مجيع املخابئ .على عكس ذلك ،فإن املعرفة
عددا أكرب من األسئلة ،ويكون تقدمي إجابات هلا خارج نطاق قدراهتا.
احلقة تطرح ،عادةً ،
عامل الفيزياء األمريكي العظيم ريتشارد فاينمان عن تدمري ِ
سأل فنان صديق ِ
العامل جلمال الوردة حينما يكشف عليها .رد فاينمان
مثال ،قد تتلون يف
مجاال أعمق ال يتجلى إال عرب الفهم :فالوردةً ،
أنه يشعر باجلمال نفسه الذي يشعر به الفنان ،ولكنه يرى ً
مراحل النشوء من أجل جذب احلشرات .تؤدي هذه املعرفة إىل طرح أسئلة جديدة؛ منها ،على سبيل املثال ،هل تتمتع احلشرات
تأثريا
حبس مجايل؟! إن التعرف الدقيق على الوردة ال يأخذ شيئًا من مجاهلا -بل على العكس ،يضيف إليها ً
مجاال ،وجيعلها أكثر ً
وغموضا.
ً
منفرا .إن
كان من املمكن أن يستطرد فاينمان يف حديثه ً
قائال :إن النظرة الثاقبة للباحث ترى اجلمال حىت فيما يبدو لنا ً
قبيحا أو ً

ذبول الوردة يشري إىل فنائها ،ولكن مع إمعان النظر نلحظ منو روز الورك يف أرض الزهرة الذابلة .كل حبة لقاح يف الثمرة معجزة يف
حد ذاهتا .ينتظر جنني كامل للوردة يف كل حبة حلظة االمتصاص الكامل للماء والتمدد ،لينفجر غشاء البذرة ،ومتد الرباعم أوراقها
يف اجتاه الشمس .حيتاج برعم الوردة الضوء واملاء واألكسجني للنمو .تركت هلا الكائنات احلية اهلواء للتنفس منذ زمن بعيد .إنه
إرث اخلاليا الواحدة اليت غطت ،قبل ثالثة مليارات عام ،قاع البحر على هيئة حصرية زرقاء وخضراء اللون ،وتعيش هناك إىل
يومنا هذا .مل حيتو الغالف اجلوي األرضي حينها على أي أكسجني تقريبًا؛ مما كان سيؤدي إىل اختناق أي كائن حي .مل يتخط
حجم أحاد اخللية واحد على آالف املليمرتات .مقارنة بالوردة ،تبدو لنا هذه املخلوقات ،اليت يطلق عليها الزراقم ،غاية يف

البدائية ،ولكنها مع ذلك حتفة من حتف الطبيعة .بعض الزراقم كانت متتلك قدرة بصرية! فقد احتوى جسدها على عدسة صغرية،
عني كامريا بسيطة ،استطاعت ،من خالهلا ،التمييز بني النور والظالم .إهنا تتجنب الظالم ،وتتحرك جتاه الضوء ،وتستغل ضوء
الشمس؛ لتكتسب الطاقة من خالل التمثيل الضوئي ،مثلما حيدث مع النبات يف الوقت احلاضر .بعد أن توطنت الزراقم يف احمليط
األول ،حولَّت ثاين أكسيد الكربون املتحلل يف مياه احمليط إىل مادة األكسجني .طفا األكسجني ،على مدار مليار سنة ،على
هيئة آللئ من األعماق إىل السطح ،وقدمت الزراقم املبصرة على هذا النحو اهلواء الذي حتتاجه الوردة لتنبت ،وجعلت من األرض
بيئة صاحلة للكائنات احلية العليا.
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أيضا على احلياة بدون األكسجني .توطنت هذه الكائنات
تكونت الزراقم نفسها من كائنات سابقة ،أكثر بساطة ،وكانت قادرة ً

غري املعروفة األرض قبل  ٣،٨مليارات عام .بدوهنا ما كانت ستتاح لنا فرصة رؤية الوردة .من أين جاءت هذه احلياة؟ ال نعرف.
أيضا قصته ،وجذورها أقدم من قصة اهلواء .ظللنا ،لفرتة طويلة ،نرتضي التفسري الذي
ومن أين حتصل الوردة على مائها؟ للماء ً

يقول إن خبار قد تغزى من بطن األرض يف العصور املبكرة لكوكبنا .جيب أن يكون املاء قد احتبس يف الداخل وقت نشأة

األرض :جتمعت قبل  ٤،٥مليارات عام كتل صخرية وأتربة ،كانت تدور حول الشمس ،لتصبح كواكب؛ تكونت األرض من مواد
كانت تتحرك بالقرب من الشمس .إن كون هذه احلطام رطبة بالدرجة الكافية لتصري األرض هذا الكوكب األزرق أمر شبه
مستحبل .من املؤكد أن حرارة الشمس القريبة كانت ستجففها.
حتديدا كيف حتولت إىل عامل من احمليطات .يف احلقيقة ،يبدو
كانت األرض ،إ ًذا ،جافة منذ البداية ،كوكبًا صحراويا .ال نعرف ً

خياال هو األوقع :جاء املاء إلينا من الفضاء .جاء مع املذنبات والكويكبات اليت ولدت مناطق أكثر برودة يف
السيناريو األكثر ً
املنظومة الشمسية ،وضربت مثل كرات ثلجية ضخمة الكوكب الصحراوي ،األرض ،ومألت بذلك البحريات واألهنار واحمليطات
بالثلج الذائب الذي جاء من الكويكبات .إهنا قطرات الندى من الفضاء اليت ترطب أوراق الوردة.
قياسا بكوهنا األقوى يف الطبيعة يف اإلطالق .إهنا جتمع
تدين الوردة بالضوء للقوة اخلارقة ،اسم القوة األولية هذه متواضع ً
جدا ً

النوى الذرية ،وخترج طاقتها يف بطن الشمس :تندمج نوى اهليدروجني هناك لتتحول إىل اهليليوم .خترج ،خالل هذه العملية ،طاقة

جبارة تشع يف الفضاء .يعد اهليدروجني أقدم مواد الوقود .اهليدروجني منتشر يف الفضاء منذ الدقيقة األوىل بعد االنفجار العظيم،
رمادا للنجوم .جاء
يوما ً
ونشأت منه مع حرارة النجوم وبفضل القوة اخلارقة العديد من العناصر .كل ما حييط بنا يف األرض كان ً
من هذا الرماد الكربون الذي يعد بدوره مكون النبتة .وما الوردة إال رماد النجوم املتحول.

أما النجوم اليت جلبت الوردة فقد ولدت من سحب اهليدروجني .تكثفت هذه السحب يف الفضاء ،حتت تأثري جاذبيتها األرضية
اخلاصة هبا ،لدرجة االشتعال :يسطع ضوء النجوم األول .هل خلقت النجوم على هذا النحو نفسها؟ ظل هذا هو االعتقاد
السائد ،لكننا نعلم اليوم أن النجوم حباجة إىل مساعدة خارجية .فاهليدروجني املوجود يف الكون ال يكفي حىت تتجمع النجوم على
انتشارا متساويًا يف الفضاء،
هيئة سحب مبساعدة قوة جاذبيتها األرضية .لو افرتضنا أن اهليدروجني يقرر لنفسه ،لكان قد انتشر
ً

مثل السكر يف الشاي .ما كانت الغازات لتتكثف ،وما كان لنجم واحد أن يسطع يف السماء .كان الفضاء سيظل بال شكل.
كبريا َمثَّ َل البداية ،وجذب اهليدرجني ليكون ُسحبًا ،إنه شيء ال نعلمه .ومبا أن هذا الشيء ال يسطع ،وظل غري
ال بد أن شيئًا ً

مرئي ،فإننا نطلق عليه "املادة املظلمة" .ال نعرف شيئًا عن مكونات املادة املظلمة وصفاهتا.

مل يعرف ريتشارد فاينمان ،الذي فكر يف مجال الوردة ،أيا من هذه السياقات .لقد تويف عام  ،١٩٨٨وكان حينها أهم علماء
القرن العشرين .ولكن زادت معرفتنا عن نشأه العامل يف السنوات األخرية زيادة عظيمة .صرنا قادرين على تتبع تاريخ الكون
عموما ،وذلك بعد مرور جزء من املليار من الثانية بعد مولده .نعرف عن كواكب صاحلة للحياة خارج املنظومة الشمسية،
ً
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واكتشفنا منظومة تبعد عنا بأربعني سنة ضوئية ،وهبا سبعة كواكب شبيهة باألرض .جيب علينا افرتاض أن مساء الليل حتوي كواكب
أكثر من النجوم الساطعة .نعرف عن عمليات فيزيائية تناقض تصوراتنا عن املكان والزمان.
ظننا ،منذ وقت بسيط ،أن املعارف من هذا النوع ليست متاحة إال من خالل تكهنات جريئة .صارت اليوم وقائع ،وثبُتت
بقياسات غاية يف الدقة.
ولكن ال تعد املعرفة اليت منلكها سوى جزيرة وسط حميط من اجلهل .وكلما جنحنا يف زيادة حجم اجلزيرة ،طال امتداد اخلط الذي
أيضا أكثر سهولة .كم نود معرفة ما حدث بعد
نلتقي عليه جبهلنا .فعلى الرغم من كل املعارف املبهرة ،مل تقل األسئلة ،ومل تعد ً

مرور جزء من املليار من الثانية بعد مولد الكون؟ هل من العقل أن نفكر فيما حدث قبل االنفجار العظيم؟ هل هناك حياة أخرى

يف سائر الكون؟ هل املكان والزمان ومهان؟ يتناول هذا الكتاب هذه األسئلة ،وال تتطلب قراءته أي معرفة سابقة ،بل شجاعة
النظر ،خلف احلجاب ،إىل ما يبدو لنا اليوم بديهيا .سنجد عاملا "ليس أكثر جنونًا مما نتصور ،بل هو أكثر جنونًا مما ميكننا
ً
تصوره" ،كما قال عامل األحياء الربيطاين .متثل الصفحات التالية دعوة إىل االنبهار بالواقع الذي نعيشه؛ ألن الوردة أكثر من جمرد
وردة .هي شاهدة على نشأة العامل.
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٢
بِلية في الفضاء
تسطع األرض فوق القمر ،ونرى الكون حلظة ميالده.
ختتبئ ساحات أكرب خلف الكون املرئي.
متاما عما يبدو لنا.
الواقع خمتلف ً

9

© 2018 Litrix.de

...ألن مجيع املعارف وحاالت االندهاش
تعبري عن سعادة خالصة
(فرانسيز بيكون)
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حيمل أيب يف الذكريات األوىل ملرحلة الطفولة كرتونة كبرية إىل داخل املنزل .يدخل من الباب بظهره ،مث تظهر الكرتونة ،مث صديق
تلفازا ".غضبت األم؛ إذ ال تريد
أليب كان حيمل الكرتونة من اجلانب اآلخر .سألت أمي" :ما هذا؟" أجاهبا" :لقد اشرتيت لنا ً
بقاء هذا اجلهاز القبيح يف املكان .يدافع األب عن نفسه" :إهنم يطريون إىل القمر".

مسموحا لنا ،حنن األطفال ،بلمس هذا األثاث لقدمه
منشارا .يفتح بايب اخلزانة الداكنة يف غرفة املعيشة .مل يكن
ً
حيضر أيب ً

فضال عن احتواء اخلزانة على بار منزيل .خيرج أيب الزجاجات ،ويبدأ بالعمل باملنشار داخل اخلزانة .يقص أيب من اخلزانة
وقيمتهً ،
الثمينة األلواح اخلشبية ،إىل أن صار املكان كافيًا لوضع التلفاز .كان خيتفي حلظة إغالق البابني.
جاءت ،إ ًذا ،أصوات رجال الفضاء من داخل اخلزانة .ترسخت داخلي النربة املعدنية اليت أصدروا هبا تعليماهتم غري املفهومة
بياضا مثل األشباح ،لوح زجاجي
أيضا صورتني ،يف مشهد منهما يهرول شخصان عرب الشاشة .يشع االثنان ً
بالنسبة يل .أتذكر ً
بدال من الوجه .هناك علم منصوب يف اخللفية الرمادية .حيمل الشبحان حقائب ضخمة على ظهريهما ،ولكنهما
أمام رأسهما ً
يرقصان ويقفزان كأهنما بال وزن .يتحدث الوالدان عن قوة اجلاذبية اليت تنخفض ست مرات على القمر ،أريد خوض هذه
التجربة ،أنا يف الرابعة من عمري.
تظهر يف املشهد اآلخر بلية يف منتصف الصورة ،نصفها مضيء والنصف اآلخر حيلق يف ظالم دامس .على الرغم من امتالكنا
لتلفاز أبيض وأسود وقتها ،فإنين أتذكر أن اللون كان أزرق داكنًا لدرجة أن قوة اللون كانت تؤملين .يبدو أن الصور ،اليت رأيتها
الح ًقا يف اجملالت والكتب ،تداخلت يف ذاكريت مع مشاهد التلفاز ،ومنحتها هذا اللون .تألألت فوق هذه الزرقة دوامات
بيضاء ،وظهرت على اجلانب األيسر من الكرة بقعة بنية كبرية حبواف حادة .أما يف مقدمة الصورة فقد انتشرت صحراء بلون بين
فاتح رتيب .امتدت اهلضاب والفوهات الربكانية إىل أفق سلسلة من اجلبال اليت تقع البلية فوقها .من الصعب ختيل أي حياة كانت
أو ستكون يف هذه الصحراء القاحلة بلوهنا البين الفاتح.
تلك هي الصورة اليت أرسلتها أبوللو  ١١لسطوع األرض فوق القمر ،إىل خزانة غرفة معيشتنا القدمية اليت يساوي عمرها قرنني .ال
أتذكر رد فعلي حينما بُثت هذه الصور على شاشتنا يف يوليو من عام  ،١٩٦٩ولكن كانت تتكثف مشاعري كلما تكررت
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رؤيتها .هذا ،إ ًذا ،هو موطننا يف الكون-كرة متناهية الصغر ،وحدها وسط ليل شاسع ،هشة ومجيلة .مع تدقيق النظر ،ترى غشاء
هوائيا ،هالة رقيقة للغاية ،تتألأل يف ضوء الشمس :السكن الوحيد للحياة الذي نعرفه ،املكان الوحيد الذي ميكننا البقاء فيه.
مع كل ،ال توحي هذا الكرة الزرقاء بأي شيء بشري ،ال تذكرنا بأي من األشياء اليت اعتدناها .الرؤية من القمر تطلعنا على
حتديدا متنح صور شروق األرض
موطننا ،كما ال نراه عادة ،من اخلارج .ولكننا نشعر يف احلال :املسألة تتعلق بنا .هذه الرؤية الغريبة ً
أمرا بديهيا .قد تبدو لنا احلياة تافهة طاملا أننا مشغولون باألمور اليومية .ولكن هل
قوهتاَ .م ْن رآها مرة ،لن ينظر إىل وجوده بوصفه ً

إهبارا من هذه احلياة حينما ندرك أننا بال صحبة ،مسافرون وحيدون فوق ذرة تراب حتيط هبا برودة الكون؟
هناك ما هو أكثر ً
لنصل إىل رؤية أعمق حلالنا جيب علينا التخلي عن وجهات النظر املعتادة.

أدرك البشر مر ًارا أن الواقع خمتلف عما يبدو لنا .ال األرض مسطحة ،وال الشمس تدور حوهلا .ليس القمر ضوء مساويا؛ بل مرآة
غيوما ،بل جمرات مثل جمراتنا .مل تدخل احليوانات
تعكس أشعة الشمس .السحب ،اليت نراها عرب املكرب وسط النجوم ،ليست ً

يوما ما تفوق الوصف ،تناقض كل
والبشر هذا الكوكب على هيئتها اليوم ،بل تطورت عرب مراحل االرتقاء .كانت هذه املعارف ً

التوقعات املمكنة واملتاحة .تبدو لنا اليوم هذه املعارف ،الفائقة الوصف ،كأهنا من البديهيات؛ إذ تقوم عليها تصوراتنا احلالية عن
العامل.
مؤثرا إال يف لوحة خشبية غامضة ،صدرت يف عام ١٨٨٨
هذا البحث عن رؤية جديدة وشاملة للواقع ،مل أجده
معروضا ً
ً
عرضا ً

يف عمل للفلكي الفرنسي ،كاميل فالمريون .يُطلق على هذه الصورة ،اليت ال نعرف أصلها ،عادة اسم "رحالة على حافة العامل".

نادرا .نرى العامل من خلف هذا الرجل مثلما نعرفه ونعهده:
تعرض الصورة
مسافرا يرتك بيئته اليت يألفها ،لينبهر بكون ميلك ً
مجاال ً
ً

تنمو األشجار والشجريات فوق هضاب ناعمة ،تطل يف اخللفية قرية على حبرية ،وتنريها أشعة الشمس الغاربة .حيل املساء يف
حتديدا ،اليت متتد حىت حدود األرض ،اخرتقها املسافر باجلزء
مقدمة الصورة ،وتتألأل النجوم يف السماء .هذه السماء املضيئة ً

وسحب ،وإطارات
العلوي من جسده .دخلت رأسه إىل عامل آخر ،عامل بعيد عن الظواهر املعروفة .تتألأل هناك دوامات خياليةُ ،
نارية ،وأشعة ،وأضواء .ميد الرجل يده إىل هذه الظواهر العجيبة اليت تعرتضه .ولكن هل غادر الرحالة بالفعل العامل املألوف؟ يربط

إطار بزخرفة فاخرة جزئي الصورة ،ورمبا ليس من حمض الصدفة أن اخلطوط اليت تأخذ شكل الدوامات املوجودة خلف السماء
تذكر خبطوط اجملاالت الكهرومغناطيسية .كان علماء الفيزياء قد اكتشفوا خطوط القوى غري املرئية قبل نشر لوحة "رحالة على
حافة العامل" بعقدين.
ينظر الرحالة بعينني منبهرتني إىل بعد آخر لوجودنا .إنه يتأمل الظواهر خلف املظهر اخلارجي املعتاد -ولكنه عاملنا اليومي الذي
ليس بغريب عنا .هذا ما يربطنا به حينما نشاهد األرض الزرقاء وهي تسطع فوق القمر.
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