
مغامرات في الزمكان املنحني(*) 
تُبني إمكانية «السباحة» و«االنزالق»(1) في فضاء منحن(2) 

خال، أن نظرية آينشتاين في النسبية العامة مازالت 
مذهلة حتى بعد مرور تسعة عقود على تقديمها. 

<E. كيرون>
  

 !
  

مفاهيم مفتاحية 
  فـي نـظريـة آينشـتايـن فـي النسـبية الـعامـة، تـنشأ الـثقالـة gravity عـن الـزمـكان(3) 
نـتيجة انـحنائـه. وفـي هـذه األيـام، الـتي تشهـد مـرور 90 عـامـا عـلى تـقديـم آينشـتايـن 
مـعادالت نـظريـته، مـازال الـفيزيـائـيون يـكتشفون مـفاجـآت جـديـدة فـيها. فـمثال، يـمكن 
لـجسم فـي فـضاء مـنحن أن يتحـدى ظـاهـريـا قـوانـني الـفيزيـاء األسـاسـية و«يسـبح» 
فــي فــضاء خــال، دون الــحاجــة إلــى أن يَــْدفــع أي شــيء أو يُــْدفــع بــأي شــيء. أيــضا، 
يـسمح الـزمـكان املـنحني بـنوع مـن االنـزالق، إذ يـمكن لـجسم فـيه إبـطاء هـبوطـه حـتى 

ولو كان في خالء. 
محررو ساينتفيك أمريكان 

  
 <G.گـــامـــو> يـــروي ســـلسلة قـــصصه املـــشهورة عـــن مـــغامـــرات الـــسيد <G.C.تـــومـــپكنز> [وهـــو 
مــوظــف بــسيط كــان يــعمل فــي أحــد الــبنوك] وتــراوده أحــالم زاهــية لــعوالــم تقتحــم الــحياة الــيومــية 
فــيها ظــواهــر فــيزيــائــية غــريــبة. فــمثال، فــي أحــد تــلك الــعوالــم، كــانــت ســرعــة الــضوء خــمسة عشــر 
كـيلومـترا فـي الـساعـة، وهـذا يـبرز الـنتائـج الـعجيبة لـنظريـة آينشـتايـن فـي النسـبية الـخاصـة؛ ألن 

هذه السرعة قريبة من سرعتك عند ركوبك دراجة هوائية. 
  

فـي زمـن لـيس بـبعيد قـابـلت مـجازيـا الـسيد <M.E.إيـڤرارد> [ابـن أحـد أحـفاد الـسيد <تـومـپكنز>]، 
وهــو فــيلسوف ومــهندس يــواصــل مــمارســة تــقالــيد ســلفه. لــقد أبــلغني عــن تجــربــة مــذهــلة مــّر بــها 
تتعلق بـبعض الـجوانـب املـكتشفة حـديـثا لـنظريـة آينشـتايـن فـي النسـبية الـعامـة والـتي سـأشـركـكم 
فــيها. يــرد فــي قــصته مــرارا الــزمــكان املــنحني، وقــطط تــفتل فــي الــهواء، وكــلب رائــد فــضاء مُــعرَّض 



للخــطر يحــرك قــوائــمه عــبر الــخالء لــينجو بــنفسه - وربــما <إسحق نــيوتــن> الــذي يــتلوى فــي 
قبره. 

  
منحنيات خطرة بانتظارنا(**) 

  
فـــي مـــنطقة بـــعيدة فـــي أعـــماق الـــكون، خـــرج الـــسيد <إيـــڤرارد> مـــن مـــركـــبته الـــفضائـــية إلصـــالح 
هـوائـي مـعطوب. الحـظ أن األضـواء الجـميلة لـلنجوم الـبعيدة تـبدو مـشوهـة، وكـأنـه يـشاهـدهـا مـن 
خــالل عــدســة ســميكة. شَــــَعر أيــضا بــأن هــناك شــيئا يــمط جــسمه مــطا خــفيفا. خــامــرتــه ظــنون بــأنــه 
عـلى عِــْلمٍ بـما يجـري، فـأخـرج مـن حـزام عُــدَّتـه مؤشـرا لـيزريـا، وعـلبة مـعجون حـالقـة، ثـم شـغَّل عُــدَّة 

النفث ليختبر فكرة ملعت في ذهنه. 
  

انــدفــع بــفعل عــدة الــنفث عــلى مــسار مســتقيم مــسافــة مــئة مــتر مســتعينا بحــزمــة لــيزريــة لــتوجــيه 
مـساره، ومـن ثـم اسـتدار يـسارا قـاطـعا عـدة عشـرات مـن األمـتار بـذلـك االتـجاه، وأخـيرا عـاد إلـى نـقطة 
بـدايـته، فـرسـم بـذلـك مـثلثا مـن رغـوة مـعجون حـالقـة، وكـأنـها أداة كـونـية لـلكتابـة الـسماويـة. بـعدئـذ، 
قـاس زوايـا رؤوس املـثلث بـمنقلة ثـم جـمع قـياسـات الـزوايـا، وكـانـت الـنتيجة أكـبر مـن مـئة وثـمانـني 

درجة. 
  

لـم يـدهـشه مـطلقا االنـتهاك الـظاهـري لـقواعـد الـهندسـة. فـقد تـذكـر بـاعـتزاز حـادثـا عـرضـيا وقـع لـه فـي 
مـكتب والـديـه أثـناء طـفولـته يتعلق بـهندسـٍة الإقـليديـة مـزعـجة حـني رسـم مـثلثا عـلى خـريـطة كـرويـة 
لــكوكــب األرض، فــكان مجــموع الــزوايــا فــي ذلــك املــثلث أكــبر مــن مــئة وثــمانــني درجــة أيــضا. لــذا، 
اســتنتج وجــوب كــون الــفضاء املــحيط بــه والــذي يــبعد عــنه عِـــدَّة ســنوات ضــوئــية، مــنحنيا أيــضا، 
تــمامــا مــثل ســطح تــلك الخــريــطة الــكرويــة. وقــد اســتخلص أن هــذا االنــحناء (الــتقوس) يــعلل ذلــك 

التشوه في ضوء النجوم ويعلل إحساسه غير املريح باملّط. 
  

  
[أساسيات] 

الزمكان املنحني(***) 
   تـذهـب النسـبية الـعامـة إلـى أن الـثقالـة تـنشأ عـن انـحناء الـزمـكان, ولـكن مـا الـذي 

يَْعِنيِه الزمكان املنحني وما هي بعض تداعياته؟ 
الفضاء املنبسط (املسطح)(4) 

  الـهندسـة الـتي تُـَعلَُّم فـي املـدارس إقـليديـة، (أي هـندسـة الـفضاء «املنبسـط»). فـي 
هـذا الـفضاء، مجـموع قـياسـات زوايـا املـثلث 180 درجـة. وكـل مسـتوٍ ثـنائـي الـبعد، 
مـثل سـطح طـاولـة الـبلياردو، هـو فـضاء منبسـط. وبـتقريـب جـيد جـدا، يـمكننا الـقول 
أيـضا إن الـعالـم الـثالثـي األبـعاد املـحيط بـنا هـو فـضاء منبسـط: فـإذا أنـشأنـا مـثلثا 
فـي الـهواء بـاسـتعمال ثـالث حـزم لـيزريـة لـرسـم أضـالع املـثلث، فـإن مجـموع زوايـاه 

180 درجة، وهذا صحيح في أي منطقة يرسم فيها املثلث. 



 !
الفضاء املنحني (املحدب)(5) 

  يـقدم سـطح كـرة مـثاال عـلى سـطح مـنحن ثـنائـي الـبعد. وعـلى الـكرة، يـكون مجـموع 
زوايــا مــثلث أكــبر مــن 180 درجــة، وهــذه ســمة مــميزة ملــنطقة ذات انــحناء (تــقوس) 
«مــــوجــــب». قــــد تــــبدو لــــنا أضــــالع املــــثلث مــــنحنية فــــي األبــــعاد الــــثالثــــة، ولــــكنها 

مستقيمة تماما بالنسبة إلى نملة تدب على الكرة. 

 !
االنحناء (التقوس) السالب(6 

) لســطح الســرج انــحناء (تــقوس) ســالــب، ومجــموع قــياســات زوايــا مــثلث مــرســوم 

عليه أقل من 180 درجة. 

 !
الثقالة تنشأ عن االنحناء (التقوس)(7) 



  تــنّص نــظريــة النســبية الــعامــة عــلى أن تــركــيزات الــكتلة والــطاقــة تــحني الــزمــكان 
حـــولـــها، وهـــذا االنـــحناء يـــجعل األجـــسام - كـــاألرض الـــتي تـــدور حـــول الـــشمس - 
تســلك مــسارات مــنحنية، ويــقع بــعضها تــجاه الــبعض اآلخــر. وفــي مــعظم الــظروف، 
تـكون هـذه املـسارات شـديـدة الشـبه بـتلك الـتي يـتنبأ بـها قـانـون نـيوتـن فـي الـثقالـة 
ــد هـذا املـفهوم بـأشـكال تـوحـي أن  الـذي يُحسـب فـي زمـكان منبسـط. وغـالـبا مـا يُجسّـَ
الــفضاء مــنحن، مــثل قــطعة املــطاط (املــبينة فــي األســفل)، ولــكن هــذه الــصورة غــير 
كــامــلة، ذلــك أنــها ال تــمثل كــيف أن الــزمــان يــنحني مــع املــكان. ويــترتــب عــلى هــذا أن 
يـدخـل الـزمـان بسـرعـة أبـطأ قـليال فـي أعـماق الـثقالـة. إن مـعرفـة كـيف يـنحني الـزمـان 

ضرورية لتحديد املسارات الصحيحة. 

  
  

 نـــزهـــته املـــرحـــة، إذ أثـــبتت تـــلك الـــتجارب أن املـــادة والـــطاقـــة تـــحنيان املـــكان والـــزمـــان، وأن انـــحناء 
الـزمـكان يـجعل املـادة والـطاقـة تسـلكان مـسارات مـنحنية. (ومـن األمـثلة عـلى الـطاقـة: شـعاع مؤشـره 
الـــليزري والـــضوء اآلتـــي مـــن الـــنجوم.) كـــان رأســـه وقـــدمـــاه «يـــريـــدان» ســـلوك مـــنحنيني مـــختلفني 

اختالفا طفيفا، وهذا االختالف هو الذي وّلد اإلحساس باملط. 
  

وخــــالل اســــتغراق الــــسيد <إيــــڤرارد> فــــي الــــتفكير فــــي تــــلك الــــحقائق قــــرر الــــعودة إلــــى مــــركــــبته 
الـفضائـية الـتي كـانـت تـبعد مـسافـة جـيدة (أو بـاألحـرى سـيئة) قـدرهـا مـئة مـتر عـن مـنطقة األمـان 
داخــل كــبسولــته املــقفلة هــوائــيا، فــأعــاد الــضغط عــلى زر تــشغيل عــدة الــنفث، ولــكن لــم يحــدث أي 
شـيء. وحـني الحـظ أن مؤشـر خـزان الـوقـود يـشير إلـى الـصفر تـواله الـفزع. وفـي الـواقـع، كـان هـو 

ومثلَّثه الرغوي يندفعان بسرعة ثابتة مبتعديْن عن املركبة الفضائية. 
  

لـــذا تـــصرّف بســـرعـــة: فـــرمـــى مـــباشـــرة مـــنقلته ومؤشـــره الـــليزري وعـــلبة الـــرغـــوة، وجـــميع األشـــياء 
األخــرى املــوجــودة فــي حــزام عُـــدَّتــه، بــعيدا عــن مــركــبته الــفضائــية. وكــان يــرتــد مــع كــل رمــية قــليال 
بـعكس اتـجاه الـرمـي، أي بـاتـجاه مـركـبته، وذلـك وفق مـبدأ انـحفاظ الـزخـم(8). وقـد نـزع أخـيرا حـتى 
عُـدَّة الـنفث وقـذف ذلـك الـعبء الـثقيل بـعيدا بـكل مـا أوتـي مـن قـوة. ولـكن، ولـألسـف، حـني لـم يبق أي 
شـيء يُـقذف، وجـد أنـه ال يسـتطيع فـعل شـيء سـوى إبـطال تـأثـير حـركـته األولـى عـند ابـتعاده عـن 
املـركـبة. أصـبح اآلن عـائـما فـي الـفضاء وسـاكـنا بـالنسـبة إلـى سـفينته لـكنه مـازال بـعيدا عـنها. كـان 
مــن املــمكن أن يــبدو مــوقــفه ميؤوســا مــنه: فــقد غــرس فــي ذهــنه مــدرس الــفيزيــاء الــذي عــّلمه فــي 



املـرحـلة الـثانـويـة، اسـتحالـة تسـريـع جـسم مـن دون أن تؤثـر فـيه قـوة خـارجـية، أو أن تُقذَف مـنه كـتلة 
ما. 

  

[فُرْجة] 
ملاذا يسمح االنحناء (التقوس) بحدوث حركة غير عادية؟(****) 

   فـي فـضاء منبسـط، ال تسـتطيع مجـموعـة مـنعزلـة مـن األجـسام الـساكـنة أن تحـرك 
مركز كتلتها، ولكن الفضاء املنحني يحوي فرجة(9) لجعل حركة املركز ممكنة. 

يُحدَّد مركز الكتلة بدقة في الفضاء املنبسط 
  لـثالث كـرات كـتلة كـل مـنها m ومـوضـوعـة عـلى رؤوس مـثلث مـتساوي األضـالع، 
مـركـز كـتلة يـقع فـي املـركـز الـهندسـي لـلمثلث (الـنقطة الـسوداء). يـمكن حـساب هـذا 
املـوقـع بـوصـفه نـقطة لـها الـبعد نـفسه عـن رؤوس املـثلث الـثالثـة (فـي الـيسار). بـيد 

أن من املمكن حسابه أيضا على مرحلتني (في اليمني). 

 !
ال يمكن تحديد مركز الكتلة بدقة في الفضاء املنحني. 

  تــصور اآلن أن الــكرات الــثالث مــوجــودة فــي فــضاء مــنحن، مــثل ســطح كــرة، وأن 
مــواقــعها فــي دكــار وســنغافــورة وتــاهــيتي عــلى الــكرة األرضــية. عــند حــساب مــركــز 
الـكتلة بـاعـتباره نـقطة مـتساويـة األبـعاد عـن هـذه الـكرات الـثالث نجـد مـوقـعا قـريـبا 
مـن الـقطب الـشمالـي (فـي الـيسار). أمـا إذا حسـبنا مـركـز الـكتلة عـلى مـرحـلتني، فـإنـنا 
نجـد نـقطة قـريـبة مـن خـط االسـتواء (فـي الـيمني). وهـذا الـغموض فـي مـركـز الـكتلة 

يجعل باإلمكان «السباحة» عبر فضاء منحن. 

 !
  



مــن حــسن حــظ صــاحــبنا الــعائــم أنــه ســبق وأثــبت أنــه مــوجــود فــي فــضاء مــنحن، وأنــه يــمتلك مــا 
يـــكفي مـــن الـــحكمة ملـــعرفـــة أن بـــعض قـــوانـــني االنـــحفاظ فـــي الـــفيزيـــاء الـــتي تـــعلَّمها فـــي ســـنواتـــه 
الـدراسـية، تـعمل فـي مـنحن بـطريـقة تـختلف عـن عـملها فـي فـضاء منبسـط نـيوتـني (غـير مـنحن). 
وبـــــوجـــــه خـــــاص، تـــــذكـــــر أنـــــــــه قـــــــــرأ ســـــنة2003 بـــــحــــثـا فـــــي الـــــفيزيــــــــاء بـــــــنّي فـــــيـــه عـــــالـــــم 
الـكواكـبJ>(10).ويـزدم> [مـن املعهـدMIT] إمـكانـية التحـرك لـرائـد فـضاء عـبر فـضاء مـنحن بـأسـالـيب 
تُــعد مســتحيلة حســب قــوانــني نــيوتــن للحــركــة، وذلــك، بــبساطــة، بــتأديــة حــركــات بــذراعــيه وســاقــيه 
بـطريـقة صـحيحة. وبـعبارة أخـرى، يسـتطيع السـباحـة مـن دون حـاجـة إلـى مـانـع يـندفـع عـبره، أي 

بإمكانه استعمال أسلوب يسمى تجديف الكالب(11) عبر الفضاء الخالي. 
  
  
  

[كيف تسبح] 
سبّاح في الزمكان املنحني (املقوس)(*****) 

   يــمكن آللــة شــبيهة بــاملِــنْصب الــذي لــه ثــالث قــوائــم(12) الســباحــة فــي زمــكان خــال 
لــكنه مــنحن، وذلــك بــمد قــوائــمها وفــتحها وســحبها بــطريــقة دوريــة. وكــل دورة تــنفذ 
فـــيها أربـــعة أفـــعال تحـــرك املـــنصب عـــبر الـــفضاء - هـــنا مـــسافـــة صـــغيرة فـــي أعـــلى 

الصفحة - مع أنها ال تقذف داسرًا(13) وال تؤثر فيها قوة خارجية. 

 !
  

وتشـبه الحـركـات املـتقنة املـوصـوفـة فـي بـحث<ويـزدم> الـكيفية الـتي تـتبعها قـطة حـني تـسقط مـن 
مـكان عـال ورأسـها فـي األسـفل، إذ تسـتطيع لـوي جـسمها، وسـحب قـوائـمها ومـّدهـا، فتسـتطيع فـتل 
جـسمها، ومـن ثـم تـتمكن مـن الهـبوط أرضـا وهـي عـلى قـوائـمها. تـسمح قـوانـني املـيكانـيك الـنيوتـني 
بـتغيير تـوجـيه حـركـة الـقطة مـن دون حـاجـة إلـى دفـع أي شـيء، وال أن تُـدفـع بـأي شـيء، ولـكن تـلك 

القوانني ال تسمح بتغيير سرعتها. 
  

يســتعمل مــالحــو الــفضاء، أمــثال أولــئك املــوجــوديــن عــلى مــنت املحــطة الــفضائــية الــدولــية(14)، عــند 
تـدويـر أنـفسهم فـي حـاالت انـعدام الـوزن، صـيغًة ألسـلوب فـتل الـقطط ألجـسامـها مـن دون الـحاجـة 
إلــى مــقبض يــدوي(15). تــقوم قــطة أو رائــد فــضاء فــي الــزمــكان املــنحني للنســبية الــعامــة بحــركــات 
بهــلوانــية أكــثر روعــة. أمــا بــطل قــصتنا، فــقد قــطع مــسافــة الــعودة إلــى مــركــبته الــفضائــية بــزمــن 
يــتجاوز الــساعــة بــقليل، وهــذه ســرعــة، وإن لــم تــكن رقــما قــياســيا أوملــپيا، لــكنها بــالــتأكــيد كــافــية 

لتضمن أن يعيش ليضطلع بمزيد من املغامرات. 
  



دروس في السباحة(******) 
  

كــيف تــعمل بــالــضبط الــظاهــرة الــتي وصــفها <ويــزدم> فــي بــحثه؟ وكــيف يســتطيع مــغامــر مــثل 
الـــسيد<إيـــڤرارد> الســـباحـــة فـــي الـــفضاء؟ فـــي فـــضاء مســـطح - أي ذلـــك الـــفضاء املـــفترض فـــي 
املــيكانــيك الــنيوتــني، وفــي النســبية الــخاصــة أيــضا - ال يــمكن مــطلقا تســريــع مــركــز ثــقل مــنظومــة 
مــعزولــة (مــثل مــنظومــة رائــد فــضاء مــع الــوزن املــيت لــُعّدة الــنفث). لــنفترض أن الــسيد<إيــڤرارد> 
ربـط عُــدَّة الـنفث بـحبل طـويـل قـبل قـذفـها بـغية اسـتردادهـا بـعدئـذ بـإعـادة لـفها. مـاذا كـان يـمكن أن 
يحــدث؟ إن مــركــز ثــقل مــنظومــتها (املــكونــة مــن الــرائــد وعُــدَّتــه) ســيبقى مــن دون تــغيير طــوال كــامــل 
الـرحـلة مـنذ بـدايـتها حـني أخـذ الـرائـد والـعدة بـاالبـتعاد أحـدهـما عـن اآلخـر، ومـن ثـم عـند دنـو أحـدهـما 
مـن اآلخـر مجـددا. وسـتكون الـنتيجة فـي نـهايـة املـطاف عـودة الـرائـد وعُــدَّتـه إلـى مـوقـعهما األولـي. 
بــعبارة أعــّم، ال يســتطيع الــسيد<إيــڤرارد> التحــرك بمجــرد تــبديــل هــيئته أو بــنيته ثــم اســتعادتــها 

ثانية. 
  

 !
  
  

للزمكان انحناء (تقوس)(16) ضئيل جدا باستثناء املناطق القريبة من ثقب أسود. لذا، ففي 
التطبيق العملي، البد لك أن تكون سبحت باليني السنني قبل أن تقطع مليمترا واحدا. 

  
أمــا فــي فــضاء مــنحن، فــيختلف املــوقــف. وكــي نــفهم الســبب، لــنتصور مخــلوقــا غــريــبا (وسنطلق 
عــليه فــي بــقية املــقالــة اســم الــغريــب) بــذراعــني وذنــب، كــل مــنها قــابــل لــلمد والــسحب [انــظر اإلطــار 
الـقادم]. لـتبسيط املـناقـشة، لـنتصور أن كـتلة الـغريـب مُـركـزة كـلها تـقريـبا فـي نـهايـات أطـرافـه الـثالثـة 
بـحيث يـقع ربـع كـتلة فـي كـل مـن يـديـه ونـصفها املـتبقي فـي نـهايـة الـذنـب. يعجـز هـذا الـغريـب عـن 
الـعوم فـي فـضاء مسـطح، فـإذا حـاول مـد ذنـبه مـتريـن، مـثال، تحـركـت الـيدان إلـى األمـام مـسافـة مـتر 
واحـد، وتحـرك طـرف الـذنـب إلـى الـوراء مـسافـة مـتر واحـد، مـحافـظا عـلى مـركـز الـكتلة. وسـحب الـذنـب 
مـرة أخـرى يـعيد الـغريـب بـكامـل جـسمه إلـى مـوقـعه االبـتدائـي، تـمامـا مـثل الـسيد<إيـڤرارد> وعُــدَّة 
الـنفث الـخامـلة. وتحـدث أشـياء مـشابـهة إذا حـاول الـغريـب مـد ذراعـيه. وفـي الـواقـع، فـمهما كـانـت 
مجـموعـة أو مـتتالـية حـركـات املـد والـسحب الـتي يـنفذهـا الـغريـب، فـإن مـركـز ثـقله يـبقى صـامـدا فـي 
مــكانــه. ولــعل أفــضل مــا يــمكنه فــعله هــو اســتعمال أســلوب الــقطط (مــد األطــراف، وفــتلها دائــريــا، 

وسحبها، ثم إعادة فتلها) لتغيير املنحى املتجه إليه. 



  
[ملاذا هي تعمل] 

التجديف عبر كرة(*******) 
   يـمكن فـهم السـباحـة عـبر زمـكان مـنحن بـالـتفكير فـي سـباح بـسيط غـريـب ذي 

بعدين يعيش على سطح كرة 
تحديد االتجاهات بدقة 

  يـواجـه السـباحُ الـغرَب، وذراعـاه تـتجهان إلـى الـشمال والـجنوب، وذيـله يـتجه 
شـرقـا. ولـتبسيط املـناقـشة، تـصور أن كـل كـتلة السـباح مـركـزة فـي نـهايـة أطـرافـه - 

ربع في كل يد، والنصف الباقي في نهاية ذيله. 

 !
مد الذراعني نحو الخارج 

  تـمتد الـذراعـان شـماال وجـنوبـا (تـدل الـكرتـان الـبرتـقالـيتان عـلى املـوقـعني حـيث 
كـــانـــت الـــذراعـــان فـــي الـــبدايـــة). والحـــركـــة املـــساويـــة واملـــضادة بـــاالتـــجاه تُـــبِْقي 

االندفاَع (كمية الحركة)(17) متوازنا. 

 !
مد الذنب 

  يــمتد الــذنــب اآلن شــرقــا. وكــي يــتوازن االنــدفــاع، تتحــرك الــذراعــان غــربــا. ونــظرا 
لـــكون الـــيديـــن قـــرب قـــطبي الـــكرة، فـــإنـــهما تـــعبران خـــطوط طـــول عـــدة لـــتقطعا 
املـسافـة نـفسها الـتي تـقطعها الـنهايـة الـثقيلة لـلذيـل، ويـقطع «الـكتفان» مـسافـة 

كبيرة غربا على طول خط االستواء. 



 !
مد الذراعني نحو الداخل 

  تـــنسحب الـــذراعـــان عـــلى خـــطوط الـــطول (املـــكافـــئة لخـــطوط مســـتقيمة عـــلى 
الــكرة). واآلن يــكون بُــْعد الــيديــن عــن الــنقطتني الــلتني انــطلقتا مــنهما غــربــا أكــبر 

من بعد نهاية الذنب عن نقطة انطالقه شرقا. 

 !
َسْحُب الذنب 

  عـندمـا يُـسحب الـذنـب ثـانـية، تتحـرك الـيدان إلـى الخـلف بـاتـجاه الشـرق ملـوازنـة 
االنــدفــاع. وتــكون دورة األفــعال قــد حــركــت الســباح كــله مــسافــة قــصيرة بــاتــجاه 

الغرب بسبب املسافة «اإلضافية» التي قطعتها اليدان. 

 !
إذا جــــرت هــــذه األفــــعال نــــفسها عــــلى ســــطح ســــرج - يــــتسم، كــــما هــــو مــــعلوم، 
http:// :بـانـحناء (تـقوس) سـالـب - فـإنـها تحـرك السـباح شـرقـا. انـظر املـوقـع
physics.technion.ac.il/~avron لالطالع على تحريكات كال املثالني. 

  



واآلن لـــنتصور أن هـــذا الـــغريـــب يـــعيش فـــي فـــضاء مـــنحن شـــكله شـــبيه بســـطح كـــرة. ســـأســـتعمل 
مـصطلحات جـغرافـية لـوصـف املـواقـع واالتـجاهـات عـلى الـكرة لـلمساعـدة عـلى تـصور هـذا الـفضاء. 
يـوجـد الـغريـب فـي الـبدايـة عـلى خـط اسـتواء الـكرة بـحيث يـتجه رأسـه غـربـا، ويـكون كـل مـن ذراعـيه 
وذنــبه مــنسحبا نــحوه. يــمد إحــدى ذراعــيه نــحو الــشمال واألخــرى نــحو الــجنوب، ثــم يــطوِّل ذنــبه 
مــحتفظا بــذراعــيه مــمتدتــني وتــصنعان زاويــتني قــائــمتني مــع جــسمه. وكــما هــو الــحال فــي فــضاء 
مســطح، إذا تحــرك طــرف الــذنــب ذو الــوزن الــثقيل مــسافــة مــتر واحــد شــرقــا تحــركــت الــيدان نــتيجة 
لــذلــك مــسافــة مــتر واحــد غــربــا. ولــكن هــنا يــكمن الــفرق الــحاســم فــي الحــركــة عــلى الــكرة، إذ يُــبقي 
الـغريـب ذراعـيه مـمتدتـني بـموازاة خـطوط طـول الـكرة، وتـكون املـسافـات الـفاصـلة بـني تـلك الخـطوط 
أكــبر مــا يــمكن عــلى خــط اســتواء الــكرة. وهــكذا حــني تتحــرك يــدا الــغريــب (الــقريــبتان إلــى قــطبي 
الـكرة الـشمالـي والـجنوبـي) مـسافـة مـتر واحـد غـربـا، يتحـرك كـتفاه (الـواقـعان عـلى خـط االسـتواء) 

مسافة أكبر من متر واحد! 
  

[قم بها بنفسك] 
اعتبره سبينا(********) 

   إن الـزمـكان قـرب األرض قـريـب جـدا مـن كـونـه مسـطحا، ومـن ثـم ال تسـتطيع «السـباحـة» 
عـبره كـي تـغير مـوقـعك. بـيد أن بـمقدورك تـغيير تـوجـيهك مـن دون الـحاجـة إلـى قـوة خـارجـية 
(وهــذا يشــبه كــثيرا قــيام قــطة تــهوي مــن عــل بــفتل جــسمها لتهــبط عــلى األرض واقــفة عــلى 
قــــــــــوائــــــــــمـهـا)، وإلــــــــــيـك طــــــــــريــــــــــقـة لـتـجــــــــــربــــــــــة ذلــــــــــك. ملــــــــــشـاهــــــــــدة الــــــــــڤـيـديــــــــــو انــــــــــظـر: 

 .www.ScientificAmerican.com
1-  اركـع أو اجـلس عـلى كـرسـي دوار، يـفضل أال يـكون مـن الـنوع الهـزاز. أبـعد ثـقال تحـمله 

بأن تمد يدك بعيدا عن جسمك (سيزيد الثقل األثر). 
ر الــثقل حــول جــسمك إلــى الــجهة املــقابــلة، مــبقيا ذراعــيك مــمدودتــني طــوال الــوقــت.  2- َدوِّ
ولـــلحفاظ عـــلى االنـــدفـــاع الـــزاوي(18)، يـــجب أن يـــدور الـــكرســـي (وأنـــت عـــليه) إلـــى الـــجهة 

املقابلة أيضا. 
3- اآلن، أعــد الــثقل إلــى مــوقــعه االبــتدائــي بــحيث يــكون مــساره مــارا، قــدر اإلمــكان، عــبر 

محور الكرسي. 
4- يتحـرك الـكرسـي بـاتـجاه وضـعه االبـتدائـي، ويُـِتمَّ جـزءا مـن الـدورة الـتي قـطعها بـعد بـدء 
دورانـه، ولـكن يـجب أن تـنتهي فـي وضـع مـختلف عـن ذاك الـذي انـطلقت مـنه. إن إعـادة هـذه 

الحركة يمكن أن تؤدي إلى قيامك بدورة كاملة إذا كنت والكرسي متوازنني جيدا. 

 !



  
وعــندمــا يــسحب الــغريــب ذراعــيه بــموازاة طــول الــكرة، يــنتهي بــه األمــر بــحيث تــكون يــداه عــلى 
مـسافـة أبـعد مـن مـتر غـربـا. وحـني يسـتعيد تـشكيلته األصـلية بـسحب ذنـبه، يجـد نـفسه عـلى خـط 

االستواء، إال أنه يكون قد ابتعد عن موقعه األصلي قليال نحو الغرب! 
  

وبـتكرار مـتواصـل السـتعمالـه تـلك الحـركـات، يسـتطيع الـغريـب الـزحـف عـلى طـول خـط االسـتواء. أمـا 
طـرف الـذنـب والـيدان ذات الـثقل غـير املـعتاد، فـال تـشكل عـوامـل جـوهـريـة للسـباحـة: إنـما مـن األسهـل 
مـعرفـة املـسافـة الـتي قـطعتها حـركـة الـذراعـني اسـتجابـة لبسـط الـذنـب إذا كـان جـميع الـثقل مـركـزا فـي 
تــلك الــنقاط الــثالث. ومــا يحــدث هــو أنــه إذا كــانــت هــذه الــكائــنات تــعتمد فــي بــقائــها حــية عــلى 
السـباحـة فـي فـضاء مـنحٍن، فـربـما تـصنع كـتال ثـقيلة فـي أطـرافـها تـحسينا لـكفاءتـها فـي السـباحـة. 
ومـع ذلـك، فـإن كـتلتني مـوضـوعـتني فـي املـرفـقني لـن تـساعـدا عـلى الـوصـول إلـى تـلك املـسافـة حـول 

الكرة التي يمكـن أن تصلها اليــدان، ومن ثّم ال توّلد حركة إضافية كبيرة للجسم. 
  

صــحيح إن الــكرة ســطح ذو بــعديــن فــقط، ولــكن املــبادئ نــفسها تنطبق عــلى زمــكان مــنحن ربــاعــي 
األبـعاد. إذ يـمكن لـتغيرات تـكراريـة فـي تـشكيلة مـنظومـة أن تؤدي إلـى انـزيـاح هـذه الـتشكيلة. أمـا 
الــسابــح الــذي اقــترحــه<ويــزدم>، فــهو مِــنْصب(19) يــمكن أن يــتداخــل بــعضه بــبعض. هــذا ويــمكن 
تـــقليص أرجـــله أو زيـــادة طـــولـــها، ويـــمكن أيـــضا تـــوســـيع أو تضييق الـــزوايـــا الـــتي بـــينها. يســـبح 
املِـنْصب بـمد قـوائـمه ونشـرهـا وسـحبها وضـم بـعضها إلـى بـعض، وكـلما كَــبَُر انـحناء الـزمـكان حـيث 

يوجد املِنْصب، اتسعت إزاحته بتأثير تتالي هذه الحركات. 
  

 !
  

  
«ال يمكنك تحسني وقفتك بنفسك من دون مساعدة من أحد، ولكن بمقدورك القيام بهذا التحسني 

بتحريك قدميك بطريقة إيقاعية.» 
 [MIT من املعهد] ،<ويزدم.J>

  



أهي مخالفات حركية؟(********) 
  

فــي الــوهــلة األولــى، قــد يــكون مــن املــدهــش مــعرفــة أن إمــكانــية الســباحــة نــتيجة مــباشــرة لــقوانــني 
االنــحفاظ األســاســية، ولــيس انــتهاكــا لــها. فــالســباحــة مــمكنة فــي فــضاء مــنحن بســبب عــدم تــوفــر 
تـعريـف غـير مـهم ملـفهوم مـركـز الـثقل. لـنفترض أن لـديـنا ثـالث كـرات وزن كـل مـنها كـيلوغـرام واحـد، 
وكـل مـنها مـوضـوع عـلى أحـد رؤوس مـثلث مـتساوي األضـالع. يـقع مـركـز ثـقلها فـي فـضاء مسـطح 
فــي املــركــز الــهندســي لــلمثلث. ومــع أنــه يــمكن حــساب مــوقــعه بــطرائق مــختلفة فــأي طــريــقة مــنها 
تــعطينا الــنتيجة نــفسها. يــمكنك مــثال إيــجاد الــنقطة املــتساويــة املــسافــات عــن الــكرات الــثالث، أو 
يـمكنك االسـتعاضـة عـن كـرتـني مـنهما بـكرة واحـدة تـزن كـيلوغـرامـني مـوضـوعـة فـي مـنتصف املـسافـة 
بـينهما، ومـن ثـم حـساب مـركـز ثـقل تـلك الـكرة مـع الـكرة الـثالـثة (الـنقطة الـواقـعة فـي ثـلث املـسافـة 
عــلى املســتقيم الــذي يــصلها بــالــكرة الــثالــثة). وفــي جــميع الــحاالت تــحصل عــلى الــنتيجة نــفسها. 
هــذه الــحقيقة الــهندســية تــنسحب إلــى حــقيقة عــن ديــنامــية املــنظومــة تــنص عــلى أنــه ال يــمكن أن 

يتسارع مركز ثقل منظومة معزولة. 
  

ولـــكن مـــثل تـــلك الـــطرائق املـــختلفة لـــلحسابـــات عـــلى ســـطح مـــنحن قـــد ال تـــعطي الـــنتيجة نـــفسها. 
لــنتصور مــثلثا رؤوســه ثــالث كــرات مــتساويــة وزنــا، ومــوضــوعــة فــي مــدن جــميعها قــريــبة مــن خــط 
االســتواء، مــثل ســنغافــورة ودكــار وتــاهــيتي. تــقع الــنقطة املــتساويــة املــسافــات عــن كــل مــن الــكرات 
الــثالث قــرب الــقطب الــشمالــي. أمــا إذا اســتعيض عــن الــكرتــني املــوضــوعــتني فــي ســنغافــورة ودكــار 
بــكرة أثــقل مــنهما ووضــعت بــينهما، ثــم ُحسِــــب املــوقــع عــلى الــدائــرة الــعظمى املــوجــود عــلى ثــلث 
املـسافـة مـن هـذه الـكرة إلـى تـلك الـتي فـي تـاهـيتي لـوجـد أنـه يـقع قـريـبا مـن خـط االسـتواء. لـذا، فـإن 
«مـركـزَ الـكتلة» عـلى سـطحٍ مـنحٍن غـامـٌض. وتؤكـد هـذه الـحقيقة الـهندسـية إمـكانـية حـركـة مـنظومـة 

في فضاء منحن حتى حينما تكون املنظومة معزولة عن أي تأثيرات خارجية. 
  
  

[شذوذات أخرى] 
إلى ما بعد نيوتن(**********) 

   مــنذ عهــد بــعيد، تــنبأت نــظريــة النســبية الــعامــة بــعدة نــتائــج لــيس لــها مــا يــماثــلها فــي نــظريــة 
الــتثاقــل الــنيوتــني، إضــافــة إلــى الــظواهــر الحــديــثة الــتي لــم تُـكتشف بــعد فــي الســباحــة واالنــزالق 

الزمكانيني.  

النتيجة : تمدد الزمن التثاقلي 

  



 مــثال:  ســيدة تــسافــر قــرب ثــقب أســود؛ إنــها تــصبح أصــغر ســنّا مــن شــقيقها الــتوأم الــذي يــظل 
مقيما على األرض. 

التفسير : يمر الوقت ببطء أكثر في حقل تثاقلي قوي. 
النظرية : توصل إليها <A. آينشتاين> خالل أبحاثه التي تُوَِّجت بنظرية النسبية العامة. 

الــوضــع : تُســتعمل فــي الــتقانــة: فــنظام تحــديــد املــواقــع الــعاملــي(22) يــجب أن يــسمح بــتمدد الــزمــن 
التثاقلي لدى توقيت إشاراته ليحسب املواقع بدقة. 

نتيجة : موجات تثاقلية 

  
مثال : موجات ثقالية تنتشر من نظام نجم مضاعف بسرعة الضوء. 

الـتفسير : املـوجـات الـتثاقـلية هـي اهـتزازات مـسافـرة لـهندسـة الـزمـكان، كـما لـو كـان الـزمـكان نـفسه 
خاضعا لذبذبات االنضغاط والتمدد. 

الـنظريـة  : مـن الـواضـح أن مـعادالت نـظريـة النسـبية الـعامـة تـسمح وضـوحـا بـوجـود مـوجـات، بـيد 
أنه من الصعب القيام بتحليل دقيق لهذه املوجات. 

الــوضــع : لــوحــظ، بــطريــقة غــير مــباشــرة، فــي ســبعينات الــقرن املــنصرم: إذ إن املــدور املــداري(23) 
ر الـزمـن كـما لـو كـان مـتوقـعا، وذلـك بسـبب  لـنباض(24) ونجـم نـترونـي يـكونـان نـظامـا ثـنائـيا يُـقصِّ
إصــدار املــوجــات الــتثاقــلية. وتــسعى تجــربــة LIGO، مــع غــيرهــا مــن الــتجارب، إلــى الــحصول عــلى 

أرصاد مباشرة لتلك املوجات التثاقلية. 

نتيجة : مفعول العاملني <J. لنس> و <H. ثيرينگ>(20) 

 !  
مثال : ساتل قرب األرض يشعر بقوة تجذبه باتجاه دوران األرض حول محورها. 

الــتفسير : مــثل كــرة تــدّوم فــي مــادة لــزجــة، وهــي مــادة تــدور مــحوريــا وتجــر الــزمــكان ذاتــه بــقدر 
ضئيل. 

النظرية : تنبأ بها <J. لنس> و<H. ثيرينگ> عام 1918. 
الـــوضـــع : فـــي الشهـــر2/2009 أعـــلن الـــباحـــثون أن الـــساتـــل املـــسمى مـــجس الـــثقالـــة B(25) كـــان 

منسجما مع التنبؤ، بارتياب تجريبي قدره 15 في املئة. 
  



نتيجة ثقوب دودية(21) 

 !
مثال : طريق مختصرة افتراضية تصل بني منطقتني مختلفتني من الفضاء. 

 الـتفسير ثـمة أنـواع افـتراضـية غـير عـاديـة مـن الـطاقـة تـوفـر زمـكانـا مـنحنيا سـلبا، وهـذا مـطلوب 
لتكوين بنية ذات ثقوب دودية. 

الـنظريـة : نـوقشـت فـي وقـت مـبكر يـعود إلـى عـام 1916؛ وقـد بـني الـباحـثون عـام 1988 أن نـظريـة 
النسبية العامة تسمح بوجود ثقوب دودية يمكن اجتيازها. 

الــوضــع : مــازال األمــر يــتسم بنســبة عــالــية مــن التخــمني؛ ويــعتقد مــعظم الــفيزيــائــيني أنــه لــن يــعثر 
على هذه الثقوب البتة. 

  
وتــبرز أيــضا مــواضــيع دقــيقة أخــرى. مــثال، تــتضمن الــواجــبات الــبيتية املــتعارفــة واملــقررة لــطلبة 
الــفيزيــاء مــسائــل تــتناول إيــجاد املــحصلة الــنهائــية لجــمع الــقوى املؤثــرة فــي جــسم. يــعبر طــلبة 
الـفيزيـاء عـن هـذه الـقوى بـمتجهات تُرسَـــم مـمثلًة بـأسـهم. وتجـرى عـملية جـمع متجهـني بـأن يُـْخضع 
الـسهم املـمثل ألحـدهـما لـعملية انـسحاب إلـى أن يـصبح مـبدؤه مـنطبقا عـلى نـهايـة الـسهم املـمثل 
ـبع هــذا الــنهج الــتقليدي، إذ قــد يــتغير  لــلمتجه اآلخــر. أمــا فــي فــضاء مــنحن، فــهنالــك مــآزق إذا اتّـُ
مـــنحى مـــتجه إذا طـــبقت عـــليه الـــعملية الـــسابـــقة. لـــذا، فـــإن اإلجـــراء املـــتبع لـــحساب الـــقوة الـــكلية 
املؤثـرة فـي جـسم فـي فـضاء مـنحن أعـقد كـثيرا، إذ يـمكن أن يـترتـب عـليها أمـور غـريـبة كـالسـباحـة 

مثال. 
  

ربــما تــبدو بــعض نــتائــج الــتثاقــل الــنيوتــني مــشابــهة لــلوهــلة األولــى للســباحــة الــزمــكانــية. فــمثال 
يـمكن لـرائـد فـضاء عـند دورانـه حـول األرض تـغيير مـساره بـأن يـتمطى طـولـيا ويـتكور عـلى هـيئة 
كــرة فــي مــراحــل مــختلفة. ولــكن هــذه الــنتائــج الــنيوتــنية مــختلفة عــن الســباحــة الــزمــكانــية (فــي 
الـزمـكان)، فحـدوثـها مـمكن بسـبب أن الـحقل الـتثاقـلي يـتغير مـن مـوقـع إلـى آخـر. إضـافـة إلـى هـذا، 
فـإن عـلى الـرائـد تـوقـيت حـركـاتـه تـلك، مـثلما يـفعل شـخص عـلى أرجـوحـة لتسـريـع تـأرجـحه. ومـن ثـم، 
فـإنـه ال يسـتطيع تـغيير مـساره الـنيوتـني بـتكرار سـريـع لحـركـات صـغيرة جـدا، ولـكن رائـد فـضاء فـي 

زمكان منحن يستطيع السباحة بهذه الطريقة نفسها. 
  

إن إمـكانـية السـباحـة الـزمـكانـية لـم تسـترع إلـيها انـتباه أحـد مـدة تـقارب تـسعني عـامـا، وهـذا يـذكـرنـا 
بـنظريـات آينشـتايـن الـتي مـازالـت غـير مـفهومـة تـمام الـفهم. ومـع أن مـن املسـتبعد إنـشاء صـاروخ 
سـابـح، فـي أي وقـت قـريـب، ولـكن الـفيزيـائـي<F.ويـلتزك> [الـحاصـل عـلى جـائـزة نـوبـل، والـذي هـو 
أيــضا مــن املعهــدMIT] أشــار إلــى أن نــتائــج أبــحاث<ويــزدم> تــثير تــساؤالت بــالــغة العمق حــول 

طبيعة املكان والزمان. 
  



وبـــوجـــه خـــاص، فـــإن الكـــتشافـــات <ويـــزدم> صـــلة بـــتساؤل قـــديـــم العهـــد ومـــثير للجـــدل هـــو: هـــل 
الـفضاء جـسم مـادي (وهـو مـوقـف فـلسفي يـسمى املـاّدويـة(28))، أم إنـه مجـرد أداة مـفاهـيمية مـالئـمة 

للتعبير عن العالقات بني األجسام (وهو موقف فلسفي آخر يسمى العالئقية(29)). 
  

وبـغية تـوضـيح وجهـتي الـنظر هـاتـني، لـنتصور الـسيد<إيـڤرارد> وهـو يـعوم فـي كـون خـال تـمامـا. 
ليســـت هـــنالـــك نـــجوم وال مجـــرات يهـــتدي بـــها كـــنقاط مـــرجـــعية لـــتقديـــر حـــركـــته. وفـــي عـــام1893، 
<E.مــاخ> [الــفيزيــائــي والــفيلسوف ذو الــنزعــة الــعالئــقية] فــي أن مــفهوم الحــركــة فــي ذلــك  حــاجّ
املــــوقــــف يــــغدو عــــديــــم املــــعنى. ومــــع أن فــــضاء خــــالــــيا تــــمامــــا قــــد يــــكون مــــنحنيا، فــــإنــــه يــــتيح 

للسيد<إيڤرارد> القدرة على السباحة خالله. 
  

يـبدو إذن، أن الـزمـكان يـعمل بـمنزلـة مـائـع يـسند إلـيه تـعريـف حـركـة جـسم مـعزول. وامـتالك الـفضاء 
الــخالــي تــمامــا بــنية هــندســية واضــحة يــقدم دعــما آخــر ملــصلحة املــادويــة. ومــع ذلــك، وفــي الــوقــت 
نـــفسه، فـــاملـــادة (أو أي شـــكل آخـــر لـــلطاقـــة) هـــي الـــتي تـــضفي إلـــى الـــفضاء مـــا يـــمتلكه مـــن بـــنية 
هـندسـية، لـذا، فـالـزمـكان لـيس مسـتقال عـن مـحتويـاتـه، وهـي نـقطة فـي مـصلحة الـعالئـقية. إن هـذه 

املناظرة، التي تبرز في املحاوالت إلنشاء نظرية موحدة للفيزياء، مازالت من دون حل. 
  

على أجنحة الزمن(***********) 
  

جـــلس الـــسيد <إيـــڤرارد> - بـــعد الجهـــد املـــرهق الـــذي بـــذلـــه فـــي الســـباحـــة لـــلعودة إلـــى مـــركـــبته 
الــفضائــية - كــي يــرتــاح داخــل قــمرتــه تــاركــا مــهمة التخــطيط لــطريق الــعودة إلــى األرض لــلطيار 
اآللـي(30). وفـجــأة انطـلق اإلنـذار وأخـذت األضـواء الحـمراء بـالـتوهـج، وهـذا يـشير إلـى أن املـركـبة 
كـــانـــت تـــسقط عـــلى كـــوكـــب كـــبير الـــكتلة. ابـــتهج الـــسيد<إيـــڤرارد> بهـــذه الـــفرصـــة الـــتي تـــتيح لـــه 
اكــتشافــات جــديــدة ومــثيرة، ولــكن الهــبوط عــلى هــذا الــكوكــب يــمثل تحــديــا، إذ لــم يــكن فــي املــركــبة 
سـوى قـليل مـن الـوقـود ال يـكفي لهـبوط مـعتمد عـلى الـطاقـة، ثـم إن الـكوكـب خـال مـن غـالف جـوي، 

وهذا يجعل مظلة الهبوط عديمة النفع. 
  

لــحسن الحــظ، تــذكّـــر <إيــڤرارد> بــحثا كــتبته ســنة2007 بــاالشــتراك مــع زمــيلي<A.R.مــوســنا> 
[املـختص بـالـفيزيـاء الـريـاضـياتـية مـن جـامـعة واليـة كـامـپيناس فـي الـبرازيـل]. تـوصـلنا فـي بـحثنا 
هـذا - بـإلـهام مـن مـثال<ويـزدم> - إلـى طـريـقة أخـرى السـتغالل النسـبية الـعامـة فـي الـتحكم فـي 
الحــركــة. يــدل تحــليلنا عــلى إمــكانــية جــسم إبــطاَء هــبوطــه نــحو كــوكــب، مــثال، بــتكرار حــركــات مــد 
وتــقليص بــأســلوب التــناظــري - أي إن حــركــة املــد أســرع مــن حــركــة الــتقليص. فــإذا جهــزت مــركــبة 

بجهاز يعمل بذلك األسلوب، فإنها تنساب مثل طائرة شراعية حتى في حالة انعدام الهواء. 
  

فـي هـذه الـحالـة، تـوجـد صـلة لهـذه الـنتيجة بـالـصفات الـزمـانـية، ال املـكانـية، للحـركـة. وتسـلط هـذه 
الــصلة األضــواء عــلى واحــد مــن أعمق جــوانــب نــظريــات آينشــتايــن، أال وهــو االرتــباط بــني املــكان 
والـزمـان. فـفي املـيكانـيك الـنيوتـني يـعني الـفيزيـائـيون الـحوادث بـاسـتعمال ثـالثـة إحـداثـيات لـتمثيل 
مـكان وقـوعـها، وإحـداثـي واحـد لـتمثيل زمـن حـدوثـها. ولـكن يـبقى عـندهـم مـفهومـا املـكان والـزمـان 
أحـدهـما مسـتقل عـن اآلخـر. أمـا فـي النسـبية الـخاصـة، فـاملـفهومـان مـتشابـكان تـمامـا؛ إذ إن راصـديْـن 
متحــركــنْي بســرعــتني مــختلفتني ربــما ال يــتفقان عــلى قــياســاتــهما لــلمسافــة بــني الــحادثــني وال عــلى 



وقـت حـدوثـهما، لـكنهما يـتفقان عـلى وجـود رابـطٍة مـا بـني املـكان والـزمـان. ومـع أنـهما يـعدان الـزمـان 
واملكان منفصلني ومختلفني، فإنهما يريان الزمكان نفسه. 

  
أمـا فـي النسـبية الـعامـة، فـتغدو بُـنية الـزمـكان مـشوهـة (مـنحنية). ومـن نـتائـج الـبنية املـنحنية قـوة 
الــثقالــة الــتي تــشعر بــها حــواســنا. وفــي حــني تــتضمن الــثقالــة الــنيوتــنية املــكان فــقط، فــإن الــثقالــة 
النســبويــةrelativistic gravity تــتضمن الــزمــان أيــضا. ويؤدي تــشوه كــل مــن املــكان والــزمــان 
إلــى نــتائــج مــثل تــلك املــسماة جَـــرّاً هــيكليا(31)، أي إن كــل جــسم يــدور حــول نــفسه (كــاألرض مــثال) 
يؤثــر بــقوة ضــئيلة بــاتــجاه دورانــه فــي األجــسام األخــرى املــجاورة (كــالــسواتــل الــتي تــدور حــول 
األرض، عـلى سـبيل املـثال). وبـعبارة تـعوزهـا الـدقـة نـقول إن األرض الـدوامـة(32) تجـر مـعها الـزمـكان 
نــفسه بــقدر ضــئيل. وبــوجــه أعــم، فــإن ســرعــة حــركــة كــتلة تؤثــر فــي الــحقل الــتثاقــلي الــذي تــولــده 
الحـــركـــة. والجـــر الـــهيكلي واالنـــسياب (مـــثل حـــركـــة الـــطائـــرة الشـــراعـــية) كـــالهـــما مـــثال عـــلى هـــذه 

الظاهرة. 
  

ويحــدث أثــر الســباحــة نــتيجة لــلهندســة الــالإقــليديــة، أمــا االنــسياب النســبوي فــهو نــتيجة لــكون 
املـكان والـزمـان غـير قـابـلني لـالنـفصال أحـدهـما عـن اآلخـر. وقـد تـظل ظـواهـر أخـرى عـلى شـاكـلتها 
بـحاجـة إلـى أن تـدرك وتـفهم عـندمـا تحـلُّ املـعادالت املـهمة لـنظريـة النسـبية الـعامـة. ومـن املؤكـد أن 

للسيد<إيڤرارد> ولطلبة آخرين مزيدا من املغامرات التي يتعني عليهم القيام بها. 

املؤلف 
أسـتاذ مـشارك فـي الـريـاضـيات الـتطبيقية بـجامـعة Federal University of ABC فـي الـبرازيـل 
(تـقع املـنطقة «ABC Region» عـلى حـدود مـديـنة سـان بـاولـو). حـصل <كـيرون> عـلى الـدكـتوراه 
مـن جـامـعة كـامـپيناس الـحكومـية(26) بـالـبرازيـل عـام 2001، وكـان أسـتاذا زائـرا فـي املعهـد MIT مـن 
عــام 2003 إلــى عــام 2004. وهــو يــدرس الــتثاقــل والــنظم الــديــنامــية(27) ومــسائــل أســاســية فــي 

الفيزياء العامة. 
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