أسئلة للمليون سنة القادمة)*(
ماذا سيكتشف العلماء لو تم ّكنوا من إجراء أبحاث كانت ستستمر ملئات أو آلالف من السنني أو
ربما أكثر؟
> D.كاستلڤتشي<

باختصار
تTTصعب مTTراقTTبة الTTكثير مTTن الTTظواهTTر الTTطبيعية أو رصTTدهTTا ألنTTها تTTحصل عTTلى فTTترات
زم TTنية أط TTول ب TTكثير م TTن ع TTمر اإلن TTسان .س TTأل املؤل TTف ب TTاح TTثني م TTرم TTوق TTني ع TTن أي م TTن
الTتجارب الTتي يTمكن أن يTصبح إجTراؤهTا مTمكنا لTو اسTتطاعTوا الTعيش آالفTا مTن الTسنني.
هTTي الTTتجارب الTTتي كTTانTTت تTTعتمد عTTلى الTTتقانTTة الTTحالTTية وكTTانTTت تTTحاول الTTتعامTTل لحTTل
مسألة أساسية ال يمكن اإلجابة عنها في زمن أقصر.

يُTعتبَر عTمر اإلنTسان طTويTال جTدا بTالنسTبة إلTى الTبيكوثTانTية ) picosecondواحTد مTن تTريTليون مTن
الTTثانTTية( ،وهTTي الTTفترة الTTالزمTTة لTTذرتTTني لTTتشكيل جTTزيء  ،moleculeولTTكنها مج ّ Tرد رفTTة عTTني إذا مTTا
ق TTورن TTت ب TTال TTعدي TTد م TTن ال TTظواه TTر ال TTطبيعية م TTن ن TTشوء الس TTالس TTل ال TTجبلية إل TTى ت TTصادم املج TTرات.
ول TTإلج TTاب TTة ع TTن األس TTئلة ال TTتي تس TTتغرق اإلج TTاب TTة ع TTنها زم TTنا ي TTفوق ع TTمر اإلن TTسان ،يسِّ T Tلم ال TTعلماء
جTهودهTم مTن جTيل إلTى الTجيل الTتالTي .فTفي الTعلوم الTطبية مTثال ،غTالTبا مTا تسTتمر األبTحاث املTتكررة
عTبر الTزمTن  longitudinal studiesإلTى مTا بTعد مTوت الTباحTثني األصTليني؛ وأ ّ
ن بTعض األبTحاث
الTتي ال تTزال قTائTمة حTالTيا تTعود إلTى العشTريTنات مTن الTقرن املTاضTي .ويTمكن أن يTعود أشTمل سجTل
جTTمعت فTTي سجTTل األحTTداث الTTتاريTTخية إلTTى املTTذ ّكTTرات
ملTTتتالTTية غTTير مTTنقطعة مTTن الTTبيانTTات Tُ data
الTTفلكية لTTلبابTTليني الTTقدمTTاء ،وهTTي تTTضم مTTا يTTعادل سTTتة قTTرون عTTلى األقTTل مTTن الTTرصTTد فTTي األلTTفية
األول TTى ق TTبل امل TTيالد؛ وق TTد ك TTشفت ه TTذه ال TTسجالت أن TTماط TTا م TTتكررة ف TTي ه TTذه األح TTداث م TTثل ك TTسوف
الشمس وخسوف القمر.
ف TTفي م TTعظم م TTجاالت األب TTحاث ال TTعلمية ،ال ت TTزال م TTع ذل TTك ب TTعض األس TTئلة األك TTثر إث TTارة ل TTاله TTتمام
واألسTاسTية تTبقى مTتاحTة أل ّ
ن الTعلماء بTبساطTة لTم يTكن لTديTهم الTوقTت الTكافTي ملTتابTعتها .ولTكن مTاذا
لTو لTم يTش ّكل الTزمTن السTبب؟ لTقد تحّ Tدث ْTتُ مؤخTرا إلTى بTاحTثني مTرمTوقTني فTي مTجاالت مTختلفة حTول
املTTسائTTل الTTتي كTTانTTوا يTTودّون مTTواجهTTتها لTTو كTTان لTTديTTهم ألTTف سTTنة  -أو عشTTرة آالف سTTنة أو حTTتى
مTليون سTنة  -لTيقومTوا بTالTرصTد واملTراقTبة أو لينجTزوا تTجارب) .وإلبTقاء الTتركTيز عTلى الTعلم بTدال مTن
التنبؤ بTاملسTتقبل  ،futurologyطTلبت إلTيهم أن يTفترضTوا أ ّ
ن بTإمTكانTهم فTقط اسTتعمال الTتقانTات
التي هي آخر مبتكرات العلم اليوم (.وفيما يلي نسخ مقتضبة من إجاباتهم املثيرة لالهتمام.

> D.كاستلڤتشي< ،محرر مشارك في ساينتفيك أمريكان.

 10000سنة
كيف بدأت الحياة؟)**(
> R.هازن< ،عالم األرض )جيولوجي( في جامعة جورج ماسون.

لTTقد أثTTبت > S.مTTيلر< و > H.أوري< ]مTTن جTTامTTعة شTTيكاغTTو[ فTTي بTTدايTTة الخTTمسينات مTTن الTTقرن
املTاضTي فTي تجTربTة شTهيرة ،أ ّ
ن بTعض الTكتل الTبنائTية األسTاسTية لTلحياة ،مTثل الحTموض األمTينية،
تTتكوّن تTلقائTيا عTند تTوفTر الشTروط املTناسTبة .لTقد بTدا أ ّ
ن ح ّTل لTغز نTشوء الTحياة هTو مجTرد مTسألTة
Tبني أ ّ
ن األمTر
تجTميع لTلمواد الTكيميائTية املTناسTبة واالنTتظار وقTتا طTويTال بTالTقدر الTكافTي .ومTن ثّ Tم ت ّ
لTTيس عTTلى هTTذا الTTقدر مTTن الTTبساطTTة ،ولTTكن عTTلى مTTدى  10000سTTنة أو نTTحو ذلTTك يTTمكن لTTنسخة
ح TTدي TTثة م TTن تج TTرب TTة أوري -م TTيلر أن ت TTنتج ج TTزي TTئا ب TTدائ TTيا يس TTتنسخ ن TTفسه ليُطلق ب TTاالن TTتقاء)(1
الطبيعي  - natural selectionبزمن قصير ،الحياة.
يTTجب أن تُجTTرى تجTTربTTة ملTTحاكTTاة نTTشوء الTTحياة فTTي بTTيئة مTTعقولTTة جTTيوكTTيميائTTيا وأن تنطلق مTTن
مTكونTات بTدائTية .ربTما كTان الTحساء األولTي يTض ّم مTاليTني األنTواع املTختلفة مTن الجTزيTئات الTصغيرة
الTتي يTمكن أن تتحTد وتTتفاعTل وفق عTدد هTائTل مTن الTطرائق املTمكنة .ولTكنها ،فTي املTحيطات ،تTكون
مTمددة إلTى درجTة تTجعل فTرص اصTطدام جTزيTئني ،نTاهTيك عTن أ ّ
ن درجTة تTفاعTلهما الTكيميائTي األقTل،
كTانTت ضTئيلة جTدا .والTتفسير األكTثر احTتماال هTو أ ّ
ن الجTزيTئات الTقادرة عTلى االسTتنساخ ذاتTيا قTد
تجTمّ عت فTي الTبدايTة عTلى سTطح الTصخور .ومTن املTمكن أن تTكون السTطوح الTرطTبة لTلكرة األرضTية
الTبدائTية قTد كTوّنTت مTختبرا طTبيعيا شTاسTعا ،يُTنفِّذ نTحو  1030تجTربTة صTغيرة فTي كTل لحTظة وعTلى
مدى فترة زمنية ربّما دامت  100مليون إلى  500مليون سنة.
ويTTمكن لجهTTد مTTختبري يTTمتد عTTلى مTTدى  10000سTTنة أن يTTكرر ظTTروف هTTذه الTTحالTTة بTTإجTTراء عTTدد
هTTائTTل مTTن الTTتجارب الTTصغيرة فTTي الTTوقTTت ذاتTTه .تTTبدو هTTذه الTTحاضTTنات الجTTزيTTئية مTTن الTTخارج مTTثل
غTTرف مTTليئة بTTرفTTوف مTTن املخ ّ TدمTTات الTTحاسTTوبTTية ،ولTTكن تTTوجTTد داخTTلها “مTTختبرات مTTنمنمة” labs-
 on-chipsك TTيميائ TTية ت TTض ّم امل TTئات م TTن األوع TTية امل TTيكروي TTة ،وف TTي ك Tّ Tل م TTنها ت TTراك TTيب م TTختلفة م TTن
املTركTبات املTتفاعTلة عTلى سTطوح مTعدنTية )فTلزيTة( مTتنوعTة .واملTختبرات املTنمنمة تTراقTب بTاسTتمرار -
وعTTلى نTTحو مسTTتقل  -الTTتفاعTTالت بTTحثا عTTن إشTTارات تّ T
Tدل عTTلى أ ّ
ن جTTزيTTئا مTTا قTTد أخTTذ طTTريTTقه إلTTى
االستنساخ الذاتي.
ويTTمكن لTTلباحTTثني )لTTلمختبريTTن( أن يTTق ّلصوا الTTزمTTن الTTالزم مTTن مTTاليTTني إلTTى آالف الTTسنني بTTالTTتركTTيز
عTلى الTتراكTيب الTكيميائTية الTتي تؤدي  -عTلى األرجTح  -إلTى شTيء مTثير لTالهTتمام .وإذا حTالTفنا
الحظ سنتعلم في النهاية ما يكفي عن كيفية عمل الطبيعة لتقليص هذا الزمن إلى عدة عقود.

 10000سنة
هل تكون ثوابت الطبيعة حقا غير مع ّرضة للتغيير؟)***(
> G.گابريلز< ،فيزيائي في جامعة هارڤارد.

تTTبدو الTTقوانTTني األسTTاسTTية فTTي الTTفيزيTTاء شTTامTTلة وأبTTديTTة  :نTTعلم حTTتى اآلن أ ّ
ن لجTTميع الTTبروتTTونTTات
الTكمية ذاتTها مTن الTشحنة الكهTربTائTية الTساكTنة ،ويTنتقل الTضوء دومTا بسTرعTة ثTابTتة ،وهTل ّم جّ Tرا .ومTع
ذلTك ،فTقد اقTترح بTعضهم نTماذج لTلواقTع تTسمح بTتغيرات ،ولTقد ادعTت بTعض األبTحاث )الTدراسTات(
الTفلكية ،عTلى نTحو مTثير للجTدل ،أنTها عTثرت عTلى تTغيرات صTغيرة .وفTي غTضون هTذا الTوقTت أُبTقيت
جTT Tميع الTT TبيانTT Tات  dataاملTT TختبريTT Tة ثTT TابTT Tتة مسTT Tتقرة .فTT Tعلى سTT Tبيل املTT Tثال ,قTT Tاس مTT Tختبري قTT Tوة
مTT Tغنطيسية اإللTT Tكترون  -وهTT Tو عTT Tلى ح ّ T Tد عTT Tلمي الTT Tقياس األكTT Tثر دقTT Tة لTT TخاصTT Tة يTT Tمتلكها جTT Tسيم
أساسي .وإذا ُك ّررت هذه التجربة آالفا من السنني ،أمكنها أن تُظهِر انحرافا.
ولTكي نTقيس مTغنطيسية اإللTكترون ،أو بTدقTة أكTبر »عTزمTه املTغنطيسي«  -وهTو املTشابTه دون الTذريّ
 subatomicل TTقوة ق TTضيب م TTغنطيسي  -ن TTحبس إل TTكترون TTا واح TTدا ف TTي مس TTتو ب TTواس TTطة ح TTقل
كه TTرس TTاك TTن) (2ونس TTتعمل ح TTقال م TTغنطيسيا ل TTنجبر اإلل TTكترون ع TTلى أن يتح TTرك ف TTي دوائ TTر .ون TTترك
عشTTر الTTدرجTTة فTTوق الTTصفر املطلق ،بTTحيث تTTكون حTTركTTة اإللTTكترون
جTTهازنTTا عTTند درجTTة حTTرارة تTTقارب ُ
فTي حTالTته مTن الTطاقTة املTمكنة األخTفض .وبTموجTات راديTويTة الTتردّد ،نTجبر مTغنطيس اإللTكترون أن
يTTنقلب .واسTTتجابTTة الTTجسيم ،وبTTصورة خTTاصTTة ،املTTعدالت الTTتي يTTمكننا عTTندهTTا أن نTTجعله يTTنقلب،
تTTعتمد عTTلى عTTزمTTه املTTغنطيسي الTTذي يTTمكن عTTندهTTا أن يتحTTدد بTTدقTTة تTTصل إلTTى ثTTالثTTة أجTTزاء مTTن
.1013
ولTو كTان الTعزم املTغنطيسي قTد تTغيّر بTمقدار جTزء واحTد مTن األلTف عTلى مTدى الTتاريTخ الTكامTل لTلكون
ولTTو كTTان هTTذا الTTتغيّر قTTد جTTرى بTTمعدّل ثTTابTTت ،لTTتسنى لتجTTربTTتنا أن تتح ّ Tراه .بTTالTTطبع ال يسTTتطيع
الTTعلم أبTTدا إثTTبات أ ّ
ن شTTيئا مTTا ثTTابTTتٌ تTTمامTTا ،بTTل يTTبرهTTن فTTقط عTTلى أن مTTعدّل الTTتغير صTTغير لTTلغايTTة.
إضTافTة إلTى ذلTك ،يTمكن ملTعدل الTتغير أن يTكون اآلن أبTطأ بTكثير مTمّ ا كTان عTليه فTي بTدايTة الTكون ،مTا
يTجعل تحّ Tري ذلTك صTعبا فTي املTختبر .ولTكن إذا كّ TررنTا تجTربTتنا عTلى مTدى  10000سTنة ولTم نلحTظ
أي تTغيّر ،لTوضTع هTذا االسTتقرار قTيودا قTاسTية عTلى أي تنبؤات نTظريTة حTول تTغيّر الTثوابTت) .وقTد
يTلقي هTذا شTكوكTا حTول االدعTاءات بTأن املTشاهTدات التجTريTبية لTلضوء الTقادم مTن األجTسام الTفلكية
)الTT T Tكوازرات  (quasarsالTT T Tبعيدة ،قTT T Tد الحTT T Tظت وجTT T Tود تTT T Tغيُّرات طTT T Tفيفة فTT T Tي قTT T Tوة الTT T TتأثTT T Tيرات
الكهرمغنطيسية املتبادلة عند اللحظات األولى من عمر الكون(.
ومTTن الTTطبيعي ،أ ّ
ن تTTتحسن تTTقنياتTTنا وتTTلك الTTخاصTTة بTTمختبرات أخTTرى تTTحسنا حTTتميا .وأعTTتقد أنّ
الTTطرائق املTTتنامTTية الTTذكTTاء مTTع الTTزمTTن سTTوف تTTم ّكننا مTTن تحقيق تTTقدم أكTTبر فTTي زمTTن أقTّ Tل بTTكثير مTTن
 10000سنة.

 10000سنة
بأية طريقة تتك ّرر الزالزل الهائلة؟)****(
> Th.ليه< ،عالم في الهزات األرضية بجامعة كاليفورنيا ،سانتا كروز.

لTقد أخTذ زل ُ
Tزال تTوهTوكTو -أوكTي ذو الTقوة  ،9.0ومTعه الTتسونTامTي الTذي اجTتاح بTقوة شTمال شTرقTي
الTTيابTTان فTTي الشهTTر  ،3/2011جTTماعTTة عTTلم الTTزالزل عTTلى حTTني غTTرة  :لTTم يTTف ّكر أحTTد تTTقريTTبا فTTي أنّ
الTصدع املسؤول كTان بTإمTكانTه أن يحّ Tرر هTذا الTقدر مTن الTطاقTة فTي حTدث وحTيد .ويTمكننا إعTادة بTناء
تTاريTخ الTنشاط الTزلTزالTي بTصورة غTير مTباشTرة عTبر فTحص الTجيولTوجTيا املحTلية ،ولTكن هTذا ال يTمكن
أن يح ّTل مTطلقا مح ّTل الTكشف املTباشTر .إ ّ
ن مTسجالت الTزالزل الحTديTثة مTتوفTرة فTقط مTنذ أكTثر مTن قTرن
بTTقليل ،وهTTو زمTTن قTTصير جTTدا إلعTTطاء فTTكرة واضTTحة عTTن الTTزالزل الضخTTمة الTTتي يTTمكن أنTTها كTTانTTت
تTTضرب مTTنطقة مTTعينة كTّ Tل عTTدة قTTرون أو أكTTثر .وإذا كTTان بTTاسTTتطاعTTتنا أن نTTترك هTTذه الTTتجهيزات
تTTعمل آلالف الTTسنني ،ألمTTكننا مTTع ذلTTك ،أن نTTمسح الخTTطر الTTزلTTزالTTي بTTطريTTقة أكTTثر دقTTة  -بTTما فTTيها
املسجTل زالزل
ّT
تحTديTد أي مTن املTناطق تTكون مؤهTلة لTزالزل بTقوة  9.0مTع أنTها لTم تشهTد فTي الTتاريTخ
تفوق قوتها .8.0
ويTمكن أيTضا لTسجالت آالف الTسنني أن تTجيب عTن لTغز آخTر :هTل يTمكن أن تحTدث الTزالزل الTهائTلة -
الTTتي أعTTني بTTها هTTزات بTTقوة  8.5أو أكTTثر  -عTTلى شTTكل تجTTمعات  clustersفTTي كTTل مTTكان فTTي
الTTعالTTم فTTي الTTوقTTت نTTفسه؟ تTTشير الTTسجالت آلخTTر مTTئة عTTام تTTقريTTبا إلTTى أ ّ
ن هTTذا مTTمكن :فTTقد حTTصلت
أي مTTنها فTTي الTTعقود الTTثالثTTة الTTسابTTقة.
سTTتة زالزل هTTائTTلة فTTي الTTعقد املTTاضTTي ،فTTي حTTني لTTم يTTحصل ّ
ويTمكن لTقياسTات تُجTرى عTلى مTدى فTترة أطTول أن تTخبرنTا إذا كTان هTذا التجTمع مTرتTبطا بTتفاعTالت
أرضية )فيزيائية( أو أنّها فقط مجرد عارض إحصائي.

 10000سنة
كيف تنفجر النجوم الضخمة؟)*******(
> C.ميلر< ،عالم فلك في جامعة ماريالند.

تُTTع ّد املسTTتعرات الTTفائTTقة نTTادرة ،فTTهي قTTد تحTTدث مTTرة كTTل بTTضعة عTTقود ضTTمن مجTTرة حTTلزونTTية مTTثل
مجTرتTنا .واملTرة األخTيرة الTتي شTوهTدت فTيها )فTي مجTرتTنا( كTانTت عــــTام  1604بTعـــد املTيالد :فTقـــد
وصTفهـــا > J.كTپلر< عTلى أنTها تTفوق سTطوع كTل شTيء فTي سTماء الTليل بTاسTتثناء الTزّهTرة .وتحTدث
جTميع املسTتعرات الTفائTقة املسجTلة حTديTثا فTي مجTرات أخTرى تTبعد عTنا مTاليTني إن لTم نTقل بTاليTني مTن
الTسنوات الTضوئTية .وعTندمTا نTرى أخTيرا مسTتعرا فTائTقا بTالTقرب مTنا ،فTسنكون قTادريTن عTلى دراسTته
لTيس فTقط بTالTتلسكوبTات )املِْ TقرابTات( الTعاديTة ولTكن أيTضا بTنوعTني جTديTديTن مTن املTراصTد  -يTكشف
أح TTده TTما ال TTنيوت TTري TTنو  neutrinoوي TTكشف اآلخ TTر امل TTوج TTات ال TTتثــاقـ TTليـة the gravitational
 - wavesالTTتي سTTوف تTTخبرنTTا أيTTضا بTTما يحTTدث فTTعال داخTTل النجTTم املنفجTTر .وإذا كTTان بTTإمTTكانTTك

االنTTتظار  10000سTTنة ،فTTسيكون مTTن املؤ ّكTTد فTTعليا أن تشهTTد  100أو  200مTTن هTTذه األحTTداث –
ٍ
كاف لتمييز تغيراتها الطفيفة.
مقدار
وي TTمكن أن ي TTقع ف TTي أي وق TTت ان TTفجار لنج TTم ف TTي مج TTرت TTنا .وع TTندم TTا ي TTبدأ ه TTذا ،س TTتبدأ ش TTاش TTات
الTTحواسTTيب فTTي الTTعديTTد مTTن مTTراصTTد مTTوجTTات تTTثاقTTلية حTTول الTTعالTTم بTTالTTومTTيض ،مTTشيرة إلTTى مTTرور
تTTموجTTات فTTي بTTنية الTTفضاء .وهTTذه املTTسماة مTTوجTTات تTTثاقTTلية هTTي تنبؤ حTTاسTTم لTTلنظريTTة النسTTبية
الTعامTة ألينشTتايTن ولTكنها تTفادت حTتى اآلن الTكشف املTباشTر .وسTوف تTشير املTوجTات إلTى أ ّ
ن نTواة
النج TTم ق TTد ب TTدأت ب TTاالن TTهيار ب TTتأث TTير ج TTذب TTها ال TTتثاق TTلي ال TTخاص .وت TTتحول امل TTادة امل TTضغوط TTة إل TTى
ن TTترون TTات وتحّ T Tرر ن TTيوت TTري TTنوات  - neutrinosوه TTي ج TTسيمات ب TTإم TTكان TTها ع TTبور امل TTادة وم TTن ثT Tمّ
الخTTروج عTTبر الTTطبقات الTTخارجTTية للنجTTم ومTTنها إلTTى الTTفضاء )والTTوصTTول إلTTى املTTراصTTد عTTلى الTTكرة
األرضTTية( .يTTمكن لTTلطاقTTة املتحTTررة مTTن االنTTهيار ،واملحTTمولTTة بTTمعظمها مTTن قTTبل الTTنيوتTTريTTنوات أن
تفجTTر الTطبقات الTخارجTية للنجTم ،جTاعTلة إيTاه بTراقTا عTلى نTحو هTائTل .ويTمكن فTي بTعض الTحاالت،
ّ
مTTع ذلTTك ،ملTTوجTTة الTTصدم أن تفشTTل )تُخفق( ،مTTو ّلTTدة مTTوجTTات تTTثاقTTلية ولTTكن مTTن دون ضTTوء .إنّTTنا ال
نTعلم هTذا عTلى وجTه الTدقTة ،ألنّTنا حTتى اآلن قTد شTاهTدنTا فTقط املTرحTلة املTرئTية األخTيرة )مTع اسTتثناء
الTTعديTTد مTTن الTTنيوتTTريTTنوات مTTن مسTTتعر فTTائق عTTام  .(1987ولTTكن مTTن شTTأن امTTتالكTTنا آالف الTTسنني
لTTلمراقTTبة أن يحقق فTTرقTTا كTTبيرا .ويTTمكن أيTTضا ألدوات جTTديTTدة أن تTTسمح لTTنا بTTاإلجTTابTTة عTTن سؤال
أي ظTروف يTترك نجTم عTلى وشTك املTوت خTلفه ثTقبا أسTود أو نجTما
مTفتوح آخTر  -وتحTديTدا ،تTحت ّ
نترونيا.

هل سنتطور لنصبح قادرين على مقاومة األمراض الخطيرة؟)*****(

»الTT Tنظام الTT TغذائTT Tي البشTT Tري فTT Tي تTT Tغيّر مسTT Tتمر ،مسTT Tببا آفTT Tات جTT TديTT Tدة مTT Tثل وبTT Tاء
الTT Tسكري .فهTT Tل سTT Tتتكيّف أجTT TسامTT Tنا عTT Tلى مTT Tدى عشTT Tرات اآلالف مTT Tن الTT Tسنني مTT Tع هTT Tذا
التغيّر؟«
> S.تيشكوف< ،عاملة متخصصة بعلم الوراثة البشرية في جامعة بنسلڤانيا.

إلى أي مقدار من الذكاء يمكنهم أن يصلوا؟)******(

»إذا طTوّرتُ مجTموعTات مTن الTشيمبانTزي أو غTيرهTا مTن الTرئTيسات غTير البشTريTة نTحو
املزيد من القدرات املعرفية واإلدراكية ،فإلى أي مدى يمكنها أن تصل؟«
> B.الن< ،عالم متخصص بعلم الوراثة في جامعة شيكاغو.

 100000سنة
كيف تتح ّلل املواد؟)********(
> K.بيرسون< ،عاملة في الفيزياء النظرية وفيزياء املواد بمختبر لورنس بيركلي
الوطني.

نTTبني األشTTياء طTTوال الTTوقTTت ،ولTTكن كTTيف نTTعرف كTTم سيسTTتمر وجTTودهTTا؟ وإذا كTTنا سTTنبني مخTTزنTTا
لTTلنفايTTات الTTنوويTTة ،يسTTتلزم ذلTTك أن نTTتوثّق أ ّ
ن الTTحاويTTات سTTتدوم إلTTى اللحTTظة الTTتي تTTصبح فTTيها
املTادة بTداخTلها غTير خTطرة .وإذا كTنا ال نTنوي مTلء الTكوكTب بTالTنفايTات ،قTد يTكون مTفيدا مTعرفTة كTم
يلزم من الوقت للدائن وغيرها من املواد لتتح ّلل.
والTطريق الTوحTيد لTلتأكTد مTن ذلTك هTو بTوضTع هTذه املTواد تTحت اخTتبارات اإلجTهاد ملTدة 100000
عام أو نحو ذلك ،ونر
نTTبني األشTTياء طTTوال الTTوقTTت ،ولTTكن كTTيف نTTعرف كTTم سيسTTتمر وجTTودهTTا؟ وإذا كTTنا سTTنبني مخTTزنTTا
لTTلنفايTTات الTTنوويTTة ،يسTTتلزم ذلTTك أن نTTتوثّق أ ّ
ن الTTحاويTTات سTTتدوم إلTTى اللحTTظة الTTتي تTTصبح فTTيها
املTادة بTداخTلها غTير خTطرة .وإذا كTنا ال نTنوي مTلء الTكوكTب بTالTنفايTات ،قTد يTكون مTفيدا مTعرفTة كTم
يلزم من الوقت للدائن وغيرها من املواد لتتح ّلل.
والTطريق الTوحTيد لTلتأكTد مTن ذلTك هTو بTوضTع هTذه املTواد تTحت اخTتبارات اإلجTهاد ملTدة 100000
عTام أو نTحو ذلTك ،ونTراقTب كTيف تTصمد؟ بTعدئTذ يTمكننا أن نTتعلم بTناء األشTياء الTتي تTدوم فTعال أو
التي تتح ّلل بطريقة “خضراء” تدعو إلى حماية البيئة.
عTلى سTبيل املTثال ،نسTتطيع اخTتبار مTواد مTثل الTزجTاج بTأنTواعTه والTخالئTط املTعتمدة عTلى الTنحاس،
وهTي املسTتخدمTة عTادة فTي تTغليف الTنفايTات الTنوويTة) .مTن املTفترض أن تTكون مTخازن الTنفايTات فTي
أعTماق األرض وفTي مTواقTع مTنتقاة بTعنايTة .ولTكن يTمكن لTلظروف الTجيولTوجTية أن تTتغير بTأسTالTيب ال

يTمكن التنبؤ بTها فTي غTضون عTدة آالف مTن الTسنني( .ويTمكن ملTثل هTذه الTتجارب أن تTع ِّرض املTواد
إلTTى تسTTريTTع االهTTتراء والTTتمزّق وإلTTى مTTعالTTجة كTTيميائTTية سTTيئة  -وبTTتعبير آخTTر إلTTى تTTغيير رقTTمها
الهTTدروجTTيني  .pHويTTمكنها أيTTضا تTTعديTTل درجTTات الحTTرارة ارتTTفاعTTا أو انTTخفاضTTا ملTTحاكTTاة دورات
الTنهار والTليل ودورات الTفصول .تسTتطيع الTتقنيات املTختبريTة وتTقنيات املTحاكTاة الTحالTية أن تTتنبأ
بTTكل ثTTقة كTTيف سTTتعمل بTTطاريTTة سTTيارة كهTTربTTائTTية جTTديTTدة عTTلى مTTدار الخTTمس عشTTرة سTTنة الTTقادمTTة.
فTTفي نTTهايTTة املTTطاف ،يTTمكن لTTلمحاكTTاة الTTحاسTTوبTTية أن تTTصبح مTTعقدة بTTما يTTكفي كTTي تحTّ Tل مTTكان
الTتجارب الTطويTلة األمTد .وفTي هTذه األثTناء ،نTحتاج إلTى أن نTبدي حTذرا كTبيرا عTندمTا نTبني األشTياء
التي تستلزم أن تدوم )يستمر وجودها(.

هل سنش ّن في نهاية املطاف حروبا محلية ال نهاية لها؟)*********(

»إذا نTTضب الTTوقTTود األحTTفوري الTTرخTTيص خTTالل قTTرون قTTليلة ولTTم نسTTتطع إيTTجاد
الTبديTل ،سTتعود مTجتمعاتTنا الTعاملTية إلTى مTجتمعات إقTليمية )محTلية( .فهTل سTنعود
تدريجيا إلى القبلية وإلى الحروب الصغيرة التي ال نهاية لها؟«
> L.سميث< ،جغرافيّ في جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلس.
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ما الذي يو ّلد أنواعا  Speciesجديدة؟)**********(
> J.كوين< ،عالم في البيولوجيا التطورية ،بجامعة شيكاغو.

تظهTTر مTTعظم األنTTواع الجTTديTTدة فTTي الTTطبيعة عTTندمTTا تTTصبح جTTماعTTة مTTن جTTماعTTات الTTكائTTنات الTTحية
مTTعزولTTة جTTغرافTTيا عTTن الجTTماعTTات األخTTرى .فTTتتكيّف عTTندئTTذ مTTع الTTبيئة املحTTلية ،وعTTاجTTال أو آجTTال
تكتسTب مTيزات تTمنعها مTن الTتزاوج بTنجاح بTاألنTواع األصTلية أو تTجعل الTذريTة الTناتTجة عTقيمة أو
أي مTTن هTTذيTTن الTTنمطني مTTن
األمTTريTTن مTTعا .والسؤال املTTفتوح املTTهم فTTي الTTبيولTTوجTTيا الTTتطوريTTة هTTوّ ،
عTوائق الTتكاثTر يTميل إلTى أن يTنشأ أوال  -ذلTك الTذي يTجعل الTتهجني صTعبا أم ذلTك الTذي يTقود إلTى
ذرية متعذّرة الحياة )غير قادر على االستمرار بالحياة(؟

يحTدث تTكوّن األنTواع عTلى مTدى الTفترات الTزمTنية الTجيولTوجTية .ومTع أنّTنا نTرى دالئTل عTلى ذلTك فTي
السجTل األحTفوري ) املسTتحاثTي( أو فTي الTدنTا  ،DNAإالّ أنTه يTلزم مTليون سTنة أو أكTثر لTنراه يTصل
إل TTى اك TTتمال TTه) .ل TTقد ج TTرى ت TTوثيق وج TTود ط TTرق أس TTرع ب TTكثير ل TTتكوّن األن TTواع ،ال ت TTتط ّلب ان TTفصاال
)انTعزاال( جTغرافTيا ،ولTكنها اسTتثناء أكTثر مTنها وضTعية مTعتادة (.ولTكن بTتعبير آخTر ،إذا تTوفTر لTنا
 100000سنة ،فسنكون قادرين على إنتاجها في املختبر.
وعTادة مTا يTقوم الTعمل عTلى مTتعض  organismيTو ّلTد أجTياال جTديTدة بسTرعTة ،مTثل ذبTابTة الTفاكTهة
)دروسTوفTيال  .(Drosophilaإذ يTعزل الTباحTثون جTماعTتني أو أكTثر فTي املTختبر ويTع ّرضTونTها لTنظم
غTTذائTTية مTTختلفة وظTTروف أخTTرى .وهTTذا سTTيحتاج بTTعدئTTذ إلTTى أن تTTخضع دوريTTا كTTل جTTماعTTة لتح ّ Tري
وجTود طTفرات جTينية وتTغيرات فTي بTنية أجTسامTها وفTيزيTولTوجTيتها وسTلوكTها وبTني فTترة وأخTرى
ٍ
أفراد من جماعات مختلفة تجتمع معا ملراقبة ما سيحدث.
جعل
وفTTي حTTاالت خTTاصTTة ،كTTنت مTTع زمTTالئTTي قTTادرا عTTلى فTTهم عTTوائق الTTتوالTTد بTTأسTTلوب غTTير مTTباشTTر عTTند
م TTراق TTبة أن TTواع ع TTدي TTدة م TTرت TTبطة ب TTبعضها ب TTصلة ق TTراب TTة ح TTميمة ف TTي م TTراح TTل م TTختلفة م TTن ال TTتباع TTد
Tخص أنTواع الTدروسTوفTيال املTنعزلTة جTغرافTيا ،وجTدنTا أ ّ
ن الTنمطني مTن الTعوائق -
الTتطوري .فTيما ي
ّ
يخص
مشكالت التزاوج )التوالد( والذرية العقيمة  -يتطوران بالسرعة نفسها تقريبا .ولكن فيما
ّ
األنTواع املTقيمة مTعا فTي املTنطقة ذاتTها ،يTبدو أ ّ
ن عTوائق الTتهجني تTتطور بTصورة أسTرع .ومTع ذلTك،
ليس واضحا ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على جميع فئات املتعضيات.
ولTTلحصول عTTلى نTTوع جTTديTTد بسTTرعTTة أكTTبر  -ربTTما خTTالل فTTترة قTTصيرة جTTدا مTTن رتTTبة  100سTTنة -
يTمكنك تTقويTة ضTغوط االنTتقاء لTتكون أقTوى بTكثير مTما هTي عTليه عTادة فTي الTطبيعة .فTفي تجTربTة
مTهمة جTدا أُجTريTت فTي الTثمانTينات و ّلTTد الTباحTثون جTماعTات مTن ذبTاب الTفاكTهة لTتتكيّف مTع بTيئات
مTختلفة  -بTاإلضTافTة إلTى تTفضيلها الTتزاوج )االقTتران( بTأفTراد تTتشارك مTعها بTموائTلها املTختارة -
وذلTTك فTTي خTTمسة وعشTTريTTن جTTيال فTTقط .ومTTع ذلTTك فTTإ ّ
ن ظTTروف تTTلك التجTTربTTة كTTانTTت مTTصطنعة ،ومTTن
املTشكوك فTيه مTا إذا كTان بTاإلمTكان اعTتبار الجTماعTتني املTتولTدتTني كTنوعTني مTختلفني .ويTمكن لتجTربTة
طويلة جدا أن تكون أكثر تحديدا إلى أبعد الحدود.

مليون سنة
هل الكون غير متوازن؟)***********(
> G.ستاركمان< ،فيزيائي في جامعة كيز وسترن ريزرڤ.

لTقد خّ Tلفت حTرارة االنTفجار األعTظم  the big bangوراءهTا إشTعاعTات اخTترقTت الTكون مTنذئTذ .فTقد
مTسحت املTجسات الTفضائTية هTذه الخTلفية مTن املTوجTات املTيكرويTة الTكونTية ) ،(CMB) (3عTلى كTامTل
الTTسماء ووجTTدتTTها مسTTتقرة تTTمامTTا بTTاسTTتثناء تTTقلبات عTTشوائTTية صTTغيرة ،تTTمامTTا كTTما تTTنبأت بTTذلTTك
نTظريTة االنTفجار األعTظم .ويTدل هTذا االسTتقرار عTلى أن الTكون املTبكر نTفسه كTان مTنتظما .ومTع ذلTك
تTشير بTعض الTتحالTيل ،بTما فTيها تTلك الTتي أجTريTتها مTع زمTالئTي ،إلTى وجTود زيTادة فTي الTتناظTر بTني

الTطرفTني املTتقابTلني مTن الTسماء وشTذوذات أخTرى تTشمل غTياب الTتذبTذبTات األضخTم ،تTلك الTتي يTجب
أن تدور بسرعة أكثر من  60درجة في السماء.
ولTنكتشف فTيما إذا كTانTت هTذه املTالمTح حTقيقية أم مجّ Tرد عTوارض إحTصائTية ،نTحتاج فTقط إلTى أن
نTتابTع الTرصTد .إ ّ
ن صTورة املTوجTات  CMBالTتي نTراهTا الTيوم هTي حTدث عَ TرضTي ملTكانTنا فTي الTفضاء
والزمان .لقد استغرقت املوجات  CMBنحو  13.7بليون سنة لتصل إلينا من جميع الجهات .إ ّ
ن
مTسحها يTعني مTسح سTطح كTروي يTحيط بTنا بTنصف قTطر قTدره  13.7بTليون سTنة ضTوئTية  -وهTي
املTTسافTTة الTTتي قTTطعها الTTضوء فTTي هTTذه الTTفترة .إذا انTTتظرنTTا مTTدة طTTويTTلة بTTما يTTكفي فTTإ ّ
ن هTTذه الTTكرة
سTTوف تTTكبر وتTTكبر ،وهTTكذا سTTتعبر مTTناطق جTTديTTدة مTTن الTTكون املTTبكر .إ ّ
ن الشTTذوذات مTTن الTTضخامTTة
بTTحيث يTTلزم لTTكرة املTTوجTTات  CMBبTTليون سTTنة لTTتجاوزهTTا  -عTTندمTTا يTTصل نTTصف قTTطر الTTكرة إلTTى
 14.7بTليون سTنة ضTوئTية .وإذا كTان بTاسTتطاعTتنا االنTتظار »فTقط« مTليون سTنة ،فسTتبقى مTعظم
الشTTذوذات هTTنا ولTTكن مTTع تTTغير طTTفيف .وعTTندهTTا ،سنسTTتطيع أن نTTرى إن كTTانTTت فTTي طTTريTTقها إلTTى
االخTتفاء  -مTما يTوحTي بTأنTها مجّ Tرد أحTداث غTير مTتوقTعة  -أو إذا اسTتمر بTقاؤهTا يTكشف عTن وجTود
بنى كونية أكبر.

هل ستصبح رؤوسنا أكبر؟)************(

»إ ّ
ن ضيق قTTناة الTTوالدة البشTTريTTة هTTو عنق الTTزجTTاجTTة الTTرئTTيسي الTTذي يح ّ Tد مTTن
م TTقاس رؤوس TTنا .فه TTل س TTيقودن TTا االس TTتعمال املس TTتمر ل TTلعمليات ال TTقيصري TTة مل TTئات
اآلالف من السنني إلى التطور نحو أدمغة أكبر؟«
> K.هارڤاتي< ،عاملة اإلنسان القديم في جامعة توبنگن بأملانيا.

كيف سيغيّر اإلنجاب في عُمُ ٍر متأ ّ
خر بيولوجيتنا؟)*************(

»يTTنجب الTTناس أوالدهTTم فTTي أعTTمار مTTتقدمTTة ،أي عTTندمTTا تTTصبح سTTرعTTة الTTطفرات فTTي
الTنطاف أعTلى ويTكون نTمط تTربTية األطTفال مTختلفا .وهTل سTتؤثّر هTذه الTتغيّرات الTثقافTية
في بيولوجيتنا بعد عشرات اآلالف من السنني؟«
> M.فيلدمان< ،بيولوجي رياضياتي في جامعة ستانفورد.

مليون سنة
هل ستبقى البروتونات إلى األبد؟)**************(
> M .S.كارول< ،عالم في الفيزياء النظرية بمعهد كاليفورنيا التقاني.

تTTتكوّن مTTادة الTTكون الTTعاديTTة بTTمعظمها مTTن الTTبروتTTونTTات  -وهTTي جTTسيمات كTTانTTت مTTوجTTودة مTTنذ
االنTTفجار األعTTظم .وفTTي حTTني أ ّ
ن الTTجسيمات )دون الTTذريTTة( األصTTغر مTTن الTTذرة بTTما فTTيها الTTنترونTTات
يTTمكن أن تTTتفكك تTTلقائTTيا ،تTTبدو الTTبروتTTونTTات مسTTتقرة عTTلى نTTحو اسTTتثنائTTي .ومTTع ذلTTك ،فTTإ ّ
ن بTTعض
TوحTTدة الTكبرى ) - (GUTs)(4وهTي مTحاوالت لTتفسير جTميع الTجسيمات الTفيزيTائTية
الTنظريTات امل ِّ
عTلى أنTها وجTوه مTختلفة لTقوة وحTيدة  -تTتنبأ بTأ ّ
ن الTبروتTونTات يTجب أن تتحTطم أيTضا ،مTع مTدة
حTياة وسTطية تTصل حTتى  1043سTنة ،وذلTك حسTب الTنظريTة .فTإذا انTتظرنTا وقTتا طTويTال بTقدر ك ٍ
Tاف،
هل سنستطيع أخيرا مشاهدة حدوث ذلك؟
ول TTرؤي TTة ت TTفكك ال TTبروت TTون ،ك Tّ Tل م TTا ع TTليك ف TTعله ه TTو م TTلء خ TTزان ت TTحت أرض TTي ك TTبير ب TTامل TTاء وم TTراق TTبة
الTومTضات الTقليلة مTن الTضوء الTتي تخTرج مTن الTبروتTونTات املTتفككة فTي الTذرات املTكونTة لTلماء .وكTلما
راق TTبت امل TTزي TTد م TTن ال TTبروت TTون TTات ،ازداد اح TTتمال رؤي TTتك ل TTلتفكك .وأظه TTرت ال TTدراس TTات ال TTتي ج TTرت
بTTالTTكواشTTف املTTوجTTودة أ ّ
ن الTTبروتTTونTTات تTTدوم عTTلى األقTّ Tل  1043سTTنة ،وهTTذه قTTيم ألTTغت الTTكثير مTTن
الTTنظريTTات  .GUTولTTقول الTTكلمة األخTTيرة ،قTTد نTTحتاج إلTTى جTTعل هTTذه الTTكواشTTف تTTعمل مTTدة 100
مTليون سTنة .ولTكن إذا بTنيت كTواشTف أضخTم بTمئة مTرة  -بTجعلها ذات مTقاس يTقارب مTقاس مTلعب

امTليون عTدة مTصبح مT ت- اءTن املTن مTني طTاليTمسة مTتض ّم خTكفي لTما يTمة بT وضخ،يTترافTدم احTرة قTك
. قد يستحقّ علم فيزياء الجسيمات املوحد عناء االنتظار.كافية
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(*) QUESTIONS FOR THE NEXT MILLION YEARS
?HOW DID LIFE BEGIN (**)
?ARE NATURE’S CONSTANTS TRULY FIXED (***)
?HOW COMMON ARE MEGAQUAKES (****)
?Will we evolve to resist major diseases (*****)
?How smart can they get (******)
?HOW DO MASSIVE STARS BLOW UP (*******)
?HOW DO MATERIALS DECAY (********)
?Will we eventually wage endless local wars (*********)
?WHAT MAKES A NEW SPECIES (**********)
?IS THE UNIVERSE LOPSIDED (***********)
?Will our heads get bigger (************)
?How will giving birth at later ages change our biology (*************)
?ARE PROTONS FOREVER (**************)
.(أو االنتخاب1)
electrostatic field (2)

(cosmic microwave background (3
(grand unified theories (4

