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لق���د ظّلت حرك���ة التاريخ دائرية. كانت احل�س���ارات ت�س���ود وتبيد. 
واملراكز احل�س���ارية تظهر يف منطقة وتنقط���ع يف اخرى وتختفي 
معها اجنازاتها. كان الب�سر يحقق���ون معارف وي�سنعون ابتكارات 
وتزده���ر مدنه���م باالقت�س���اد وبالعلم���اء واالدباء ومتتل���ئ املكتبات 
باملوؤلف���ات )املن�سوخ���ة باليد على اجلل���د( ثم يح���دث ان ياأتي اأ�سواأ 
احل���كام  فرتج���ع املجتمعات القهق���ري اأو تنهار ال���دول باجتياحات 
بربري���ة او حروب اهلية  اأو كوارث طبيعي���ة اأواأوبئة فتاكة فتهجر 
امل���دن وتخ���رب املجتمعات وتختفي االجن���ازات وال يبقى منها اثر. 
وبالت���وازي او بع���د قرون يظهر يف م���كان اآخر ازده���ار جديد يبداأ 
م���ن ال�سفر وي�سن���ع معارف اأ�سلي���ة او منقولة لك���ن حمكوم عليها 
بال���زوال واالختف���اء حامل���ا ينه���ار التكوي���ن ال�سيا�س���ي ال���ذي وفر 

اال�ستقرار والبيئة املالئمة لالزدهار. 
هك���ذا كان التاريخ، وموؤخرا مت اكت�س���اف بع�ض االآالت املبتكرة من 
زمن الرومان لنقل احلرك���ة وا�ستخدام املياه مل تظهر ومل ت�ستخدم 
يف اأي زم���ان اأو مكان اآخر اأي ان ه���ذا االبتكار ولد ومات يف املكان 
ال���ذي ظهر فيها وهذا يحدث يف مي���دان عملي وفني يحتاجه النا�ض 
يف حياته���م اليومي���ة فم���ا بال���ك بالعلوم النظري���ة التي تبق���ى �ساأن 
املفكري���ن والعلم���اء وتنف�سل م�سافة ع���ن �سروراته���ا العملية. خذ 
مثال يف علوم الفلك واأعلم اأن مفتي الديار ال�سعودية ظّل ي�سّر حتى 
وفات���ه ي�سخر من اإدع���اء علماء الغرب بكرويتها م���ع اأن عاملا م�سلما 
) الب���روين( م���ن الق���رن التا�س���ع املي���الدي مل يقرر كروي���ة االأر�ض 
فح�س���ب بل متكن من قيا�ض حميط هذه الكرة االأر�سية بدقة اأذهلت 
علم���اء اليوم لدقة قربها من القيا�ض الفعل���ي احلديث، وقد ا�ستخدم 
حيل���ة عبقرية مده�سة وان كانت اإجراءها ال يحتاج الأكرث من م�ساح 
مبت���دىء لكنه���ا ت�ستخ���دم الريا�سي���ات وهند�س���ة املثلث���ات وزاوية 
انزي���اح ال�س���وء ب���ني موقعني على حمي���ط الدائرة الت���ي هي �سطح 
االأر�ض. وه���ذا االكت�ساف مع بقية العلوم ذه���ب طي الن�سيان حتى 

اعيد اكت�سافها وترجمتها بعد قرون يف اوروبا.
لكن ه���ذه املره �ستح���دث انعطافة تاأخذ العامل كل���ه يف اجتاه واحد 
ه���و التقدم بال انقط���اع. من ع�س���ر النه�سة اىل ع�س���ر التنوير اىل 
االكت�ساف���ات العلمي���ة اىل الع�س���ر ال�سناع���ي ا�سب���ح التق���دم ثابتا 
تراكمي���ا مت�سال. اكت�س���اف الطباع���ة و�سناعة الكت���ب ادى لتوثيق 
وتعمي���م املعارف على اجلميع وتعديله���ا والبناء عليها وجتاوزها. 
ومل يك���ن م�س���ر االآلة البخاري���ة مثل �ساعة ه���ارون الر�سيد بل هي 
تعمم���ت وتطورت مث���ل اآلة الطباع���ة وحتى الو�س���ول للكومبيوتر 
واالنرتن���ت الذي جع���ل كل معلومة تلف الك���رة االأر�سية يف ثوان. 
توحدت املع���ارف واملنهجية وا�سبح الع���امل نهائيا ح�سارة واحدة 
مت�سل���ة واآخر ن�سخة م���ن هاتف ذكي تنتج���ه �سام�سوجن يف كوريا 
ي�ستخ���دم يف وق���ت واح���د يف نيوي���ورك كم���ا يف اأي قري���ة نائي���ة 
ال�سعي���د. �سحيح اأن ل���كل منهم ثقافة خمتلفة وميك���ن بل واالأجمل 
ان ال يتنمط الب�سر يف ن�سق واحد وتبقى التعددية واخل�سو�سيات 
الثقافية واالإثنية لالأمم وال�سعوب واملجتمعات حتى ا�سغرها عددا.

جيم الخليلي والتفاؤل بالتقدم

أهرب بالعادة لقراءة العلم والتاريخ واالنثربولوجيا ، ولها القدرة ان تأخذني من هموم السياسة 
اليومية وتعالجني من إحباطاتها. وأمس انهيت قراءة كتاب جميل عن الحقبة الذهبية للعلوم 
العربية وهو موجه للغربيين ، والمؤلف هو جيم الخليلي بروفيسور الفيزياء النظرية العراقي 
– البريطاني من اصول فارسية والحاصل على جوائز خصوصا في تقديم العلوم بلغة شيقة 
للعاّمة. وهو اعادة انعاش الذاكرة بإنجازات العصر الذهبي للحضارة العربية االسالمية  من 
زمن المأمون وحركة الترجمة وحتى االنحطاط وفي النهاية اجتياح المغول لبغداد وقذف 
نفائس بيت الحكمة من الكتب في دجلة ، وبعضها لحسن الحظ كان قد انتقل أو تم نسخه 
في االندلس ليعبر الحقا الى اوروبا ويترجم ويكون المصدر الرئيس أيضا للعلوم اليونانية 
المترجمة الى العربية وتبدأ من هناك نهضة اوربا العلمية التي لن تلقى مصير سابقاتها بل 
ستتقدم بال انقطاع وتغير حركة التاريخ مرة والى األبد.

جميل النمري

عن جريدة الغد
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جيم الخليلي:
يف  املزده����رة  واالإ�سالمي����ة  العربي����ة  »احل�س����ارة 
الع�س����ور الو�سط����ى، كان له����ا عظي����م االأث����ر يف م����ا 

ي�سهده العامل اليوم من تطور«.
ج����اء ذلك خالل جل�سة �سمن الي����وم االأول لفعاليات 
القم����ة العاملي����ة للحكوم����ات، حت����ت عن����وان »عندما 
حت����دث العامل بلغة ال�ساد: االإرث املن�سي للح�سارة 

العلمية العربية«.
واأ�س����اف اخلليل����ي اأن »هناك اأ�سم����اء كثرة يف علم 
الف�ساء ورد ذكرها يف الع�سور الو�سطى من العامل 
االإ�سالم����ي«، م�س����رًا اإىل اأن »االإ�س����الم �سجع كثرًا 
من احلقول العلمي����ة على التطور، فالع�سر الذهبي 

للعل����م ب����داأ بالرتجم����ة م����ن الن�سو�����ض االإغريقي����ة 
والفار�سية والهندية اإىل اللغة العربية، وتلك كانت 

حقبة لت�سجيع العلم واالأبحاث«.
وتاب����ع اخلليلي اأن »االإمرباطوري����ة االإ�سالمية كان 
لديه����ا عل����وم وح�س����ارات يف الوق����ت ال����ذي كان����ت 
اخلليل����ي  وتن����اول  الظ����الم«.  يف  غارق����ة  اأوروب����ا 
ما�س����ي احل�سارة االإ�سالمية، واأث����ر ازدهار العلوم 
وتطوره����ا اآن����ذاك يف تق����دم االإن�سانية، وق����ال: »قد 
يظ����ن كثرون اأن التط����ور العلم����ي والتقني الهائل 
ال����ذي ن�سه����ده اليوم، ه����و �سناع����ة مقت�س����رة على 
العربي����ة  احل�س����ارة  اأن  احلقيق����ة  بينم����ا  الغ����رب، 
واالإ�سالمي����ة املزدهرة يف الع�س����ور الو�سطى، كان 
له����ا عظي����م االأث����ر يف م����ا ي�سه����ده العامل الي����وم من 
تطور، لقد كانت بغداد ملتقى الباحثني عن العلم من 
اأ�سق����اع االأر�ض، وكان املجتمع العربي واالإ�سالمي 
يت�سم بالت�سامح واالنفت����اح على الثقافات واالأفكار 
كله����ا، كما كان حلركة الرتجم����ة دور مهم وكبر يف 
نق����ل املع����ارف م����ن احل�س����ارة االإغريقي����ة القدمية، 
وا�ستعر�����ض  العبا�س����ي«.  الع�س����ر  يف  خ�سو�س����ًا 
اخلليل����ي اأ�سماء عدد من العلم����اء العرب وامل�سلمني 
بالنه�س����ة  االرتق����اء  يف  اأ�سهم����وا  الذي����ن  ال����رواد، 
العلمي����ة، مرك����زًا عل����ى حقيق����ة اأن كث����رًا منه����م مل 
يكون����وا ذوي اأ�سول عربي����ة اأو اإ�سالمية، لكن كان 
له����م بالغ االأثر يف تطور القطاع����ات والتخ�س�سات 
العلمية بف�س����ل روح الت�سامح التي �سادت املجتمع 
اآنذاك، ومنه����م، على �سبيل املثال، ابن الهيثم، الذي 
يعود له الف�س����ل يف تطوير علم الب�سريات، اإ�سافة 
اإىل ابن ا�سحق الذي يحتل اأهمية خا�سة يف حركة 
الرتجم����ة، مل�ساهمات����ه يف ترجم����ة كت����ب احل�سارة 

االإغريقية.

وحتّدث عن علماء اآخري����ن واإ�سهاماتهم، مثل جابر 
بن حيان يف الكيمياء، والكندي يف الفل�سفة، وابن 
�سين����ا وكتابه العظيم حول الطب، الذي كان مرجعًا 
اأ�سا�سي����ًا يف اأوروب����ا لق����رون ع����دة، واخلوارزم����ي 
يف عل����م اجلرب، وابن النفي�ض ال����ذي اكت�سف حركة 
ال����دورة الدموي����ة ال�سغ����رى، وال����رازي يف الطب، 
واالإدري�س����ي يف اجلغرافي����ا، والطو�س����ي والبتاين 
واب����ن �ساطر يف عل����م الفلك. وت�س����اءل اخلليلي عن 
الو�س����ع الراه����ن للعل����وم، و�سب����ب انف�س����ال العامل 
االإ�سالمي عن واق����ع التطور املت�سارع الذي ي�سهده 
العامل حاليًا، الفت����ًا اإىل وجود م�سكالت عدة ينبغي 
حله����ا، م����ن �سمنها اأن ال����دول العربي����ة واالإ�سالمية 
تنف����ق اأقل من ن�سف باملائة، فقط من الناجت املحلي 
االإجم����ايل عل����ى االأبح����اث والتطوير، وه����ي ن�سبة 
�سدي����دة االنخفا�ض مقارنة بال����دول الغربية، ف�ساًل 
ع����ن اأن ن�سيب الدول العربية من ع����دد العلماء لكل 

فرد قليل جدًا باملقارنة مع الدول املتطورة.
ق����ال اإن����ه »ال�سك يف اأن الع����امل العرب����ي واالإ�سالمي 
باإمكان����ه العودة اإىل ع�س����وره الذهبية، وامل�ساهمة 
يف ارتق����اء العل����وم وتطورها، ولتحقي����ق ذلك فاإننا 
بحاج����ة اإىل م����ا هو اأكرث من جم����رد الدعم املايل، اإذ 
يتعني علينا اأن منلك روحًا حمبة للعلوم واأن نكون 
مبدع����ني ومنفتح����ني عل����ى اأف����كار جديدة، لق����د فهم 
العلم����اء الرواد يف احل�س����ارة العربية واالإ�سالمية 
يوؤمن����ون  وكان����وا  جي����د،  ب�س����كل  العوام����ل  ه����ذه 
ب�س����رورة ا�ستك�ساف العامل وطرح الت�ساوؤالت، لقد 
امتلك����وا روح الف�سول التي تعد م����ن اأهم العوامل 

املوؤثر يف تقدم العلوم«.

عن موقع الحضارة االسالمية

جيم الخليلي و "اإلرث المنسي 
للحضارة العلمية العربية"

أعاد أستاذ الفيزياء والمشاركة المجتمعية في العلوم بجامعة سري، 
البروفيسور جيم الخليلي، ذكرى علماء العرب الذين أسهموا في تطور 
البشرية، واالنتقال إلى عصر المعرفة من خالل أعمالهم وإسهاماتهم 
في نواٍح علمية مختلفة، مثل مجاالت الطب والفضاء والفيزياء وعلم 
البصريات، مؤكداً أن العلماء العرب كان لهم دور بارز في تشجيع العلم 
واألبحاث، خصوصاً فترة العصر الذهبي للعلوم في العالم اإلسالمي، وأثر 
ازدهار علومهم في تطور الحضارة الغربية ونهضتها الحالية.

أحمد بن درويش 
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ترجمة وتقديم : لطفية الدليمي

مقّدمة
•ماالذي تقولُه في حفلة عش����اء عندما يباِدُرَك أحدهم 
بالق����ول " ماال����ذي تعمل����ه ف����ي حياتك؟ " في س����ياق 

الشروع ببدء حوار معك ؟
 -  يعتم����ُد االأمُر كثرًا  على كّم املعلومات التي اأرى 
اأّن حم����اوري يحتاجها ف�س����اًل عن خلفيته الثقافية . 
يخت����زن جوابي على مثل ه����ذا ال�سوؤال - يف العادة 
- الكث����ر من االأم����ور ؛ لكن التعري����ف املخت�سر بي 
عندم����ا يت����ّم تقدمي����ي للحديث يف لق����اءات عامة هو 
) فيزيائ����ي ، موؤّل����ف ، و مق����ّدم برام����ج علمي����ة ( ؛ 
لك����ن الكيفي����ة الت����ي اأرى نف�س����ي بها واراه����ا اقرب 
ل�سخ�سيت����ي م����ن غره����ا ه����ي ك����وين بروف�س����ورًا 
جامعي����ًا اأو فيزيائيًا كموميًا ، اأما ب�ساأن تو�سيفاتي 
اخلا�س����ة بعمل����ي يف منا�س����ط اأخ����رى  ) الكتاب����ة ، 
العمل يف احلقل االإذاع����ي والتلفازي ( فاأراها اأكرب 
من اأن تك����ون حم�ض تو�سيف����ات ب�سيطة عابرة يل 
؛ لكنه����ا تبق����ى اأق����ّل م����ن اأن تكون ق����ادرة على دفعي 
للت�سري����ح باأنه����ا متّث����ُل  " عملي اليوم����ي " . عملي 
اليوم����ي ه����و مااأفعل����ه يف ق�س����م الفيزي����اء بجامعة 

 .) Surrey( سّري�

بواكير الحياة  
• هالاّ أخبرتنا ش����يئًا ع����ن مكان نش����أتك األولى ، وهل 
كنَت مقيمًا في منطقة ريفية أم في مدينة حضرية ؟ 

�ستيني����ات  بواك����ر  بغ����داد يف  وِل����دُت مبدين����ة    -
الق����رن الع�سرين الأّم بريطاني����ة واأب عراقي . در�ض 
اأب����ي الهند�س����ة يف اململكة املتح����دة يف خم�سينيات 
الق����رن املا�س����ي ، وهناك اإلتقى بوالدت����ي وتزّوجا ، 
ث����ّم عزما عل����ى االإ�ستقرار يف الع����راق حيث  اأ�سبح 
اأبي �سابطًا يف الق����وة اجلوية العراقية ، وقد عنى 
هذا االأمر - بني اأ�سياء كثرة - اأن اأتنّقل بني اأماكن 
عدي����دة خالل طفولتي : بغ����داد ، كركوك ، املو�سل ، 
ثم قفلنا عائدين لبغداد ثانيًة ، حتى اإنتهى بنا املقام 
يف مدين����ة تدع����ى ) �سّدة الهندية ( تق����ع على مبعدة 
�ساع����ة بال�سي����ارة جن����وب بغ����داد . غادرن����ا العراق 
ب����ال اأي تفكر بع����ودة مرتقبة بع����د اأن اأم�سك �سّدام 
بزم����ام ال�سلط����ة ع����ام 1979 ، واأقمن����ا يف مدين����ة ) 

بورت�سماوث ( - التي تتحّدُر منها اأمي - يف اململكة 
املتحدة  .

نًا في المدرسة  قًا بياّ • أي الموضوعات أبديَت فيها تفواّ
يًا أعظم لقدراتك من سواه ؟ ها رأيَت فيه تحداّ ، وأياّ

-   الريا�سي����ات والعل����وم كان����ت ، ب�س����كل وا�س����ح 
ل����ة دون �سواها  اليرقى اإلي����ه ال�سك ، درو�سي املف�سّ
؛ لكّن����ي وج����دُت متعة كذل����ك يف درو�����ض املو�سيقى 
والريا�س����ة البدني����ة ، واأظ����ّن ل����و كان ثم����ة در�����ٌض 
وجدُتن����ي متوا�س����ع امل�ستوى فيه اآن����ذاك ف�سيكون 
التاأري����خ  ؛ اإذ مل تكن يل رغب����ٌة يف تعّلم وا�ستظهار 
كّل تلك االأ�سماء والتواريخ والوقائع .  تبّدل احلال 
مع����ي ب�سكل دراماتيكي يف اأيامي هذه ؛ فقد غدوُت 
عا�سقًا للتاأري����خ وبخا�سة التاأري����خ القدمي ، ورمبا 
تك����ون ن�ساأت����ي ومراث����ي العراق����ي قد لعبت����ا دورًا 
مميزًا يف اإع����ادة ت�سكيل نظرت����ي للتاأريخ ، ولطاملا 
اإ�ستطبُت - واأنا طفٌل �سغر بعُد - النزهات اليومية 
وال�سفرات بني حني الآخر اإىل موقع اجلنائن املعّلقة 

يف مدينة بابل التاأريخية العظيمة . 

• هل تس����تطيُع أن تس����تذكر ش����يئًا من العبارات التي 
رت في تقارير نتائجك المدرسية ؟ لطالما تكراّ

-   دعن���ي اأُقْل بهذا ال�ساأن اأنني كنُت طالبًا حملقًا يف 
اأدائ���ي االأكادميي ، وكن���ُت اأح�سل عل���ى كّل اأ�سناف 
االإطراء املعروفة ؛ لكّن كّل ذلك االإطراء مل يكن قادرًا 
على جعلي اأبالُغ يف تعظيم قدراتي اأو اأي �سيء اآخر 

من هذا القبيل . 
*  هل مررَت يومًا بلحظة اإنعطافية يف حياتك عندما 
خاطبَت نف�س���ك : " هذا هو املو�سوع الدرا�سي الذي 

اأرغُب يف درا�سته " ؟
 -  نع���م ح�س���ل ه���ذا االأم���ر . عندما كن���ُت يف الثالثة 
ع�سرة جاء اأدائي يف اأحد اإختبارات الفيزياء متفّوقًا 
بطريقة ممتازة للغاية يف حني اأّن العديد من زمالئي 
الذين كن���ُت اأتناف�ُض معهم اأكادميي���ًا اأخفقوا يف نيل 
مرتب���ة عالية يف االإختبار ذاته ، ومل اأزل حتى يومنا 
ه���ذا كي���ف اأف���ردين اأ�ست���اذ الفيزي���اء امل�س���وؤول عن 
االإختب���ار و�سحبن���ي من ي���دي واأوقفني اأم���ام طلبة 

الف�س���ل الدرا�س���ي ثم راح يرّبُت برف���ق على راأ�سي ، 
ويف الوقت ذات���ه راح يكيُل كلم���ات التوبيخ للطلبة 
الإخفاقه���م يف احل�س���ول على مرتب���ة مكافئة يل . قد 
تظ���َن اأّنن���ي يف ذل���ك العم���ر رمب���ا اأردُت لالأر�ض اأن 
تن�س���ّق وتبتلعن���ي ب�سب���ب خجل���ي املف���رط ؛ لكني ، 
وعل���ى العك�ض من هذا الت�س���ّور ال�سائد ، اأدركُت يف 
تلك اللحظة الفارقة اأنني مل اأكن اأوؤدي اأداًء جيدًا يف 
الفيزياء فح�س���ب بل كنُت اأوؤدي اداًء اأكرث من جيد - 
جي���د للغاي���ة اإذا �سئنا الدق���ة يف التو�سيف . وجدُت 
الفيزي���اء مادة �سهلة مطواعة يل ؛ فقد بدت يل اأقرب 
اإىل البداه���ة الت���ي تعتم���د مقارب���ة قائم���ة عل���ى حّل 
امل�سكالت ، وف�ساًل عن ذلك فهي تتناول اأكرث االأ�سئلة 
اإمتاع���ًا والتي �سرع���ُت يف �سوؤالها والتفّك���ر ب�ساأنها 
اآن���ذاك ، ودعونا نتذّك���ْر دومًا اأّن هذا االأمر ح�سل يف 
العراق حي���ث مل يكن يف مقدرتي بل���وغ اآفاق علمية 
باأك���رث مّم���ا تتيح���ه كتب���ي املدر�سي���ة اأو الوثائقيات 
العلمي���ة - الت���ي كانت ُتعَر����ضُ يف التلف���از العراقي 
اآن���ذاك - اأو كّل م���ن تو�ّسمُت في���ه - وت�ساركًت معه - 
الولع وال�سغف ، وراأيُت فيه املقدرة على االإ�ستجابة 
) مهما كانت ب�سيطة متوا�سعة ( لت�ساوؤالتي العميقة 
الت���ي كان���ت على �ساكل���ة : ماالزمن ؟ هل���ى �سي�ستمّر 

الكون على ماهو عليه اإىل االأبد ؟ ،،،،،، اإلخ .

���ر تل���ك البره���ة المفصلي���ة التي  • ه���ل تس���تطيع تذكاّ
توهجَت فيها عشقًا لموضوعك األكاديمي األقرب إلى 

عقلك وروحك ) الفيزياء ( ؟
-  اإذا مل نعت���رب حلظة وقويف - واأنا طالٌب يافٌع بعُد 
- اأم���ام طلبة �سفي يف در�ض الفيزي���اء وفقًا للواقعة 
التي حتّدث���ُت عنها �سابقًا هي تل���ك الربهة املف�سلية 
الت���ي  الربه���ة  ه���ي   ، اإذن   ، بال�س���رورة  ف�ستك���ون 
ع�سته���ا خ���الل  �سن���وات درا�ستي اجلامعي���ة االأولية 
عندم���ا اإنغم�سُت يف ق���راءة الكتب اخلا�س���ة بال�ّسَر 
Biographies املمي���زة للفيزيائي���ني االأك���رث �سهرة 
يف الع���امل ، مث���ل : اآين�ستاي���ن و فاينم���ان . اأدرك���ُت 
حينه���ا رغبت���ي اجلارفة يف تكري�ض حيات���ي بكّليتها 
لفه���م االآلي���ات التي جتعل الك���ون يعمل به���ذه الدقة 

العجيبة . 

التعليم األكاديمي
• فيما يخصاّ دراس����اتك الجامعي����ة األولى ، ماالجامعة 

ل ؟ التي درسَت فيها ، وهل كانت خيارك األواّ
-   در�س����ُت يف جامع����ة �س����ّري ) يف منطقة غيلفورد 
جنوب لن����دن ( يف درا�ستي اجلامعية االأولية . نعم 
، كانت جامعة �سّري خياري االأّول الأنني - بب�ساطة 
- مل اأكن اأرغُب يف مغادرة مدينتي بعيدًا حتى اأبقى 
قادرًا عل����ى االإلتقاء ب�سديقتي جويل بانتظام ) هي 
الي����وم زوجتي من����ذ ثالثني �سنة ( الت����ي كانت تقيُم 
يف بورت�سم����اوث اآنذاك . درا�ستي يف جامعة �سّري 
عنت يل حينذاك اأنني �ساأكون قادرًا على العي�ض يف 
من����زل اأب����وّي واإدامة �سداقات����ي القدمية يف الوقت 

ذاته . اليوم اأنا بروف�سور يف اجلامعة ذاتها .

• ماالش����هادة الدراس����ية التي درس����َت ألجل نيلها في 
الجامع����ة ، ول����و عاد ب����ك الزمن فه����ل كنًت س����تختاُر 
ر واإلرتقاء  الدراس����ة ذاتها - الفيزياء - بع����د كلاّ التطواّ

اللذْين حصال في تفكيرك ؟
-   در�سُت الفيزياء ، وماكنُت الأختار �سواها يف كّل 

مراحلي الُعْمرية .

ر أح����د أس����اتذة الفيزي����اء الذين  •  ه����ل تس����تطيُع تذكاّ
سوك في الجامعة وكان مصدر إلهاٍم حقيقي لك ؟ دراّ

 Ron نع����م . اإن����ه الربوف�س����ور رون جون�س����ون  - 
م����ن  ونيف����ًا  �سبع����ني  االآن  يبل����غ  ال����ذي   Johnson
ال�سنوات ) يقارُب الثمانني ( وي�سغًل من�سب اأ�ستاذ 
متمّر�����ض يف جامع����ة �س����ّري ، وق����د دّر�سن����ي مادة ) 
 ) Quantum Mechanics امليكاني����ك الكموم����ي
يف �سنت����ي اجلامعية االأخ����رة يف الدرا�سة االأولية 
. اأذك����ر معاناتي وت�سظياتي الفكرية واأنا اأكافُح يف 
حماول����ة فهم هذه املادة الدرا�سي����ة التي تتقاطع مع 
ت�سوراتن����ا البديهي����ة عن الع����امل ، واعتزمُت حينها 
عل����ى اإمت����ام م�سروع����ي البحث����ي لل�سن����ة الدرا�سية 
االأخ����رة مع رون يف مو�سوع ) فيزياء اجل�سيمات 
االأولية النظري����ة ( ، ومنذ ذلك احلني واأنا واقٌع يف 
�سب����اك هذا املبحث الفيزيائي الفريد يف نوعه . بعد 
اإمتام الدرا�سة االأولية وتخّرجي من اجلامعة قبلُت 

ِجم الخليلي ، هو بروفسور الفيزياء وأستاذ كرسي الفهم الجمعي للعلم في جامعة سّري 
، وفضاًل عن هذا فهو حاصٌل على ميدالية )مايكل فارادي ( التي تمنحها الجمعية الملكية ، 
وميدالية ) كلفن ( التي يمنحها المعهد البريطاني للفيزياء ، إلى جانب العديد من شهادات 
الدكتوراه الفخرية من جامعات مرموقة عديدة في العالم . ُيعَرُف عن البروفسور الخليلي 

كونه مقّدماً حاذقاً للبرامج العلمية إلى جانب كونه مؤلفاً للعديد من الكتب التي القت رواجاً 
واسعاً ، وهو الينفّك يتحُفنا بالعديد من الوثائقيات العلمية المبّهرة في شتى صنوف المعرفة 

العلمية . 
   إجتهدنا في هذه الحوارية الموّسعة مع الدكتور الخليلي أن نالِمس طيفاً واسعاً من 

الموضوعات : من نشأته في العراق إلى الكتب المفّضلة التي يحب ) ومنها التحفة الفريدة : 
محاضرات فاينمان في الفيزياء ( . إنها َلُمتعٌة عظيمٌة أن نحاوَر شخصية رفيعة على شاكلة 

ِجْم ، ونأمُل أن القارئ سُيسَعُد بقراءة شيء من مغامراته الرائعة . 

حوار مع الفيزيائي البريطاني عراقي 
األصل ِجم الخليلي
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منح����ًة من الربوف�سور رون للبقاء يف جامعة �سّري 
واالإنخ����راط يف  درا�س����ة علي����ا يف نظري����ة التفاعل 
الن����ووي ، واتخذُت م����ن الربوف�س����ور رون م�سرفًا 
على �سه����ادة الدكت����وراه Ph.D  التي عمل����ُت عليها 

يف اجلامعة . 

• فيم����ا يخصُّ دراس����اتك العليا في الفيزي����اء ، ماالذي 
����ج في����ك الرغب����ة لإلنخ����راط ف����ي وظيفة  دفع����َك وأجاّ

أكاديمية ؟
-  البح����ث ال����ذي عمل����ُت علي����ه يف �سنت����ي االأخرة 
لدرا�ست����ي االأولية ، ثّم املنحة الالحقة لدرا�ستي يف 
الدكت����وراه الت����ي مل اأكن معها يف حاج����ة للت�سجيل 
على برنامج درا�سة الدكت����وراه بل االإكتفاء بقول ) 
نع����م ، اأنا اأقبل ه����ذه املنحة ( . حتى ذلك احلني كنُت 
ق����د خّططُت للعمل يف خمت����رب بحثي تابع للحكومة 
الربيطانية ) املخترب الفيزيائي الوطني ( ؛ اإذ كنُت 
ق����د ح�سل����ُت عل����ى وظيفة فيه . كن����ُت اأخّط����ُط اأي�سًا 
للم�س����ي يف اإمت����ام زواج����ي م����ن ج����ويل ، وعلمُت 
بحاجت����ي املا�سة لعمل منا�سب ؛ لك����ن عندما ُمِنحُت 
منحًة كامل����ة لدرا�سة الدكت����وراه اأ�سارت يل جويل 
ب����اأّن هذه المنحة �ستفت����ح يل مغاليق االأبواب نحو 
مااأت����وُق للعم����ل فيه حقًا ، وقد كان����ت �سعيدة للغاية 
للدعم ال����ذي داأبت على توفره يل خالل عملي على 
�سه����ادة الدكت����وراه ول�سن����واٍت كث����رة بعده����ا . اإّن 
معون����ة جويل يل ودعمها املواظ����ب الذي مل يخفت 
يوم����ًا ه����و حقيق����ٌة اأراين ممتن����ًا جل����ويل ب�سببها ، 
و�ساأحمُل هذا االإمتنان بني جوانحي طيلة حياتي . 

• ماكان عنوان أطروحتك لشهادة الدكتوراه ، وكيف 
ُح فح����وى النتائج التي بلغتها في هذه األطروحة  توضاّ

للفيزيائيين المبتدئين وللعامة ايضًا ؟ 
 -   تناول����ت اأطروحت����ي للدكت����وراه ) االإ�ستط����ارة 
الديوترونية املرن����ة للطاقة املتو�سطة املنبعثة من 
النوّيات الذري����ة با�ستخدام منوذج ثالثي االأج�سام 
( . كان����ت عم����اًل نظريًا ) فيه الكث����ر من الريا�سيات 
العالي����ة واملح����اكاة احلا�سوبي����ة ( ي�سع����ى ملعرف����ة 
ماالذي يحدث عندما ترتطم بع�ض النوّيات  الذرية 
مع بع�سها يف م�سارٍع للج�سيمات . نحُن ن�سعى يف 
الفيزي����اء النووية لفه����م طبيعة الق����وى التي تربط 
ب����ني مكّونات الن����واة الذري����ة ) وه����ي الربوتونات 
والنيوترون����ات ( مع����ًا ، وه����ذا ) الغ����راء ( النووي 
الالح����م ه����و �س����يٌء اأق����رُب مايك����ون لوح�����ض معّقد 
التكوي����ن ، ولغر�ض درا�سة طبيعة هذه القوى نلجاأ 
اإىل الن����واة الذري����ة االأكرث ب�ساط����ة : الديوترون ، 
التي تتكّون م����ن بروتون واح����د ونيوترون واحد 
فقط ، ثم ن����رى ماالذي يحدث عندم����ا نوّجُه �سعاعًا 
م����ن الديوترون����ات نح����و ه����دٍف ن����ووي ، وه����ذه 
العملي����ة كفيل����ة ب����اأن تخربن����ا بالكث����ر ع����ن طبيعة 
الق����وى التي تربط الربوت����ون بالنيوترون معًا يف 
الديوترون . وج����دُت يف اأطروحتي للدكتوراه اأن 
 Spin الطريق����ة التي حت�س����ل بها احلرك����ة املغزلية
يف الربوتون والنيوت����رون تلعب دورًا حا�سمًا يف 

حتديد خوا�ض هذا الغراء النووي .

•  لو ع����اد بك الزمن لتك����ون طالبًا جدي����دًا في مقتبل 
دراس����تك للدكتوراه ، ماالذي كنت س����تفعله بطريقة 

مختلفة - لو وِجد - ؟
-   رمب����ا كنُت �ساأعمل بطريقة اأكرث جدّية ومواظبة 
، واأظّنن����ي كن����ًت �ساأدق����ُق بطريق����ة اأك����رث تنقيبًا يف 
قائم����ة املو�سوعات احليوية املتاح����ة قبل البدء يف 

درا�ستي للدكتوراه . 
 

التركيز البحثي
•   أخبرن����ا أكث����ر بش����أن تركي����زك البحثي ف����ي الوقت 

الراهن.
-   اأعم����ُل يف الوقت الراهن يف حقلنْي خمتلفنْي يف 
الفيزي����اء ) عل����ى الرغم م����ن كونهم����ا ينتميان حلقل 
الفيزي����اء النظري����ة ، وي�ستم����الن عل����ى مباح����ث من 
امليكاني����ك الكموم����ي ( . احلق����ل االأول يف بحوث����ي 
الرئي�سي����ة ) الكال�سيكي����ة ( ه����و الفيزي����اء النووية 
، ول����و �سئ����ُت الدقة �ساأق����ول هو املبح����ث الفيزيائي 
اخلا�����ض بالفيزي����اء الفلكي����ة النووي����ة ، ومااأ�سعى 
اإلي����ه يف هذا املبحث هو حماولة فه����م الكيفية التي 
) ُتطَب����ُخ ( به����ا بع�����ض العنا�س����ر الكيميائي����ة داخل 
النج����وم ع����ن طري����ق درا�س����ة الكيفية الت����ي تت�سكُل 
به����ا نوّياتها الذرية . يدع����ى البحث الذي اأرّكُز عليه 
يف ه����ذا ال�ساأن ، من الوجه����ة التقنية ، " التفاعالت 
االإنتقالية " الأنها ت�ستمل على اإطالق الديوترونات 
نح����و الن����واة الذرية ، ومن ثم ت�سكي����ل نويات اأثقل 

من �سابقاتها . 
احلق����ل البحث����ي الث����اين ال����ذي اأعمُل في����ه هو حقل 
جدي����د - �س����ارت ل����ه حمّددات����ه الدقيق����ة - ، يدعى " 
 ، " Quantum Biology البيولوجي����ا الكمومي����ة
واأعم����ل هنا يف درا�سة الدور ال����ذي يلعبه امليكانيك 

الكمومي داخل اخلاليا احلية .

• ماإلنعطاف����ات الكب����رى التي تلوُح ف����ي األفق ضمن 
نطاق مجالك البحثي ؟

-   اأرى مث����ل ه����ذه االإنعطاف����ات الك����ربى قادمة يف 
عل����ى  اأنن����ا  واأرى   ، الكمومي����ة  البيولوجي����ا  حق����ل 
اأعت����اب فه����م عمي����ق للطبيع����ة املعق����دة الت����ي تلعبها 
التاأث����رات الكمومي����ة داخل البيئ����ة �سديدة التعقيد 
الت����ي حتتويه����ا اخللية احلي����ة . لو ح�س����ل وفهمنا 
طبيع����ة هذه التاأث����رات الكمومية فرمب����ا �سنح�سُل 
على فكرة اأف�سل  حول : ماالذي يجعُل احلياة تبدو 
خا�سية �سدي����دة الفرادة والتمّيز م����ن جهة ، ورمبا 
����ُل على ط����رق اإ�سطناعي����ة يف اإحداث مثل  �سنتح�سّ

تلك التاأثرات الكمومية من جهة اأخرى .

•   ل����و جعلَت مخيالك يجوُل بعي����دًا لدقيقة من الزمن 
؛ فماال����ذي س����ترجوه أن يك����ون المبح����ث األكبر الذي 
يبحث فيه خلفاؤك عام 2116 ) أي بعد قرن من اليوم 

، المترجمة ( ؟
 Quantum االإنتقال الكمومي لالأج�سام عن بعد   -
Teleportation . هل تريُدين االإ�ستفا�سة يف هذا 
ُح  ال�س����اأن ؟ اأن����ا اآ�س����ف حق����ًا . اأراه مو�سوع����ًا يو�سّ

نف�سه بالتمّعن يف عنوانه فح�سب !  

• كي����ف ت����رى الكيفية التي س����يكون عليه����ا ميراثَك 
المهني ؟ 

-  اآم���ُل اأن �سيك���ون يل مراٌث مهنّي ُيعتّد به .  عملُت 
ل�سن���وات كثرة يف حياتي عل���ى تقدمي مباهج العلم 
وُمده�ساته التي الحُت�سى للماليني من النا�ض ، ولو 
ُمِنح���ُت اخلي���ار يف حتديد �س���كل مراثي ال���ذي اأودُّ 
اأن يذك���رين به النا�ض ف�سيك���ون االآتي : كنُت �سارحًا 

للعلم ومف�ّسرًا له الأعداد كبرة من النا�ض . 

المشاريع الحالية
• هل تعمُل في الوقت الحاضر على مشاريع خارج نطاق 
التدريس الجامعي ، وهنا أقصد مش���اريع على ش���اكلة : 
نات صوتية ، مواقع ألكترونية ، الحديث إلى  كتب ، مدواّ

ة الناس ؟ عاماّ
 -  ثم���ة الكثر من هذا كله . ل���دّي ثالثة كتب جاهزة 
للطب���ع )ب�سمنها روايتي االأوىل التي تنتمي جلن�ض 
رواي���ة اخلي���ال العلم���ي والرع���ب مع���ًا ، واأكمل���ُت 
 ، Gravity BBC ع���ن الثقال���ة  ال����  وثائقي���ًا لقن���اة 
كم���ا الزل���ُت مواظبًا عل���ى برناجمي العلم���ي امل�سّمى 
LifeScientific ال���ذي اأقّدم���ه من���ذ �سن���وات عديدة 
على قناة االإذاعة الربيطانية BBC  القناة الرابعة  . 

نصائح وإرشادات 
•  لو كان في مستطاعك تقديم نصيحة واحدة لبالغ في 

الثامنة عشرة من عمره ؛ فما ستكون تلك النصيحة ؟ 
-   التظّن اأبدًا ، اأبدًا ، اأبدًا اأنك غر ذكي بالقدر الذي 
يكفي���ك ويوؤّهلك لدرا�س���ة اأي مو�س���وع يف اأي حقل 

معريف طاملا كان لك �سغف به . 

ُع إلى  ���ُع / تتطلاّ • أي���ة نصيحة تخت���اُر تقديمها لمن يتطلاّ
البدء ) أو اإلرتقاء ( في مهنة تنتمي لحقلك المعرفي؟

م���ن  �س���واه  م���ن  اأك���رث  يده�س���َك  ماال���ذي  ح���ّدْد   -
املو�سوع���ات الت���ي تنتمي حلقلك املع���ريف ، واأق�سُد 
به���ذا بالتحدي���د : ماال�س���يء االأخر ال���ذي فّكرت به 
قب���ل اأن تن���ام ، وماال�س���يء االأّول ال���ذي فّك���رت ب���ه 
يف ال�سب���اح ؟ ه���ل ه���و عمل بحث���ي يتطّل���ب اإجراء 
ل االإنغما�ض يف  التجارب يف املختربات اأم اأنك تف�سّ
حّل املعادالت ) التي تتطّلبها الفيزياء النظرية( ؟ هل 
ُل العمل مبا ي�ساعُد على اإ�ساعة العلم وتو�سيل  تف�سّ
اأف���كاره اإىل العامة بطريقة تكف���ُل تطوير فهم جمعي 
الأهمي���ة العلم ودوره يف ت�سكي���ل حياتنا املعا�سرة ؟ 
ُل العمل يف تطبيق العل���م وخدمة املجتمع  ه���ل تف�سّ
واالإرتق���اء بحي���اة اأفراده عرب ه���ذه التطبيقات ؟ هل 
���ُل التعلي���م اأو تطوي���ر ال�سيا�س���ات العلمية يف  تف�سّ
القطاع���ني احلكومي واخلا����ض ؟ كلُّ مهنة يف العلم 
له���ا اأهمية تعادُل املهن االأخ���رى متامًا ، والتقبل اأبدًا 
مبا قد يقولُه لك كائن من كان من االأمور التي تخالُف 

هذه احلقيقة.  

• أي كت���اٍب ترى أنه إمتلك التأثير األعظم في تش���كيل 
حياتك ؟

-   كت���اٌب واح���د فق���ط ؟ هذه مع�سلة كب���رة !! ؛ لكن 
 The  رمبا ه���و ) حما�س���رات فاينم���ان يف الفيزياء
Feynman Lectures in Physics  ( الت���ي قراأتها 

واأنا طالب درا�سات اأولية بعُد . 

• ل���و أتيحت ل���ك حري���ة التوصية لمبتدئ ف���ي ميدانك 
المعرف���ي ) الفيزياء ( بقراءة كتاب واحد فحس���ب ؛ فما 

سيكون ذلك الكتاب ؟
-   اأي كتاب من كتبي املن�سورة بالطبع ! ومنها :

-  املفارقة : االأحجيات الت�سع االأعظم يف الفيزياء
 Paradox: The  Nine Greatest Enigmas in

Physics
-   احلي���اة على احلافة : الع�س���ر القادم للبيولوجيا 

الكمومية
 Life on the Edge: The Coming of Age of

Quantum Biology
-   الكم : دليٌل للحائرين

Quantum: A Guide For The Perplexed

رًا حرًا  •   لم���اذا ترى في موضوعة أن يكون الم���رء مفكاّ
مسألة غاية في األهمية ؟ 

- اأعتق���ُد بهذه ال�س���رورة واالأهمي���ة االآن باأكرث مّما 
فعل���ُت م���ن قب���ُل وبخا�س���ة بعدم���ا �س���ارت ال���روؤى 
واالأل���وان  االأ�سن���اف  كّل  م���ن  واالآيديولوجي���ات 
تق�سفنا ق�سفًا كل يوم عرب منافذ عّدة : االأخبار على 
م���دار ال�ساعة واإن تفاوتت يف اأهميتها وم�سداقيتها 
املدّون���ات  االإجتماع���ي،  التوا�س���ل  و�سائ���ل    ،
االألكرتوني���ة ،،،، اإل���خ ، وبات من ال�سه���ل الي�سر اأن 
يقُع امل���رء مّنا يف الفّخ املتمّثل بالتنافر املعريف ) اأي 
قبولن���ا مبو�سوع���ات وروؤى تتقاطُع م���ع توجهاتنا 
ال�سخ�سي���ة ومتبّنياتن���ا الفكرية العام���ة ، املرتجمة 
( بكيفي���ة تع���ّزُز االآلي���ات االإ�سرتجاعي���ة م���ن جانب 
ه���وؤالء الذين منيُل ال�سعوري���ًا اإىل التوافق معهم اأو 
تبن���ي روؤاه���م اأو -  عل���ى االأقّل - ن�سع���ر معهم بعدم 
�س���رورة م�ساءل���ة واإع���ادة تقييم قناعاتن���ا ؛ لذا فاإّن 
كون املرء مفّكرًا ح���رًا بالن�سبة يل اأمٌر حيوي للغاية 
اإذا �سئنا البقاء يف عاملا هذا الذي بات يو�سُف بعامل 
مابع���د احلقيق���ة Post-Truth World  اأم���ا بقدر 
مايخت�ضُّ االأمر ب���ي �سخ�سيًا فقد كان الو�سُع - ومل 
يزل - اأكرث ي�س���رًا مّما قد يح�سُل مع االآخرين الأنني 
اإعت���دُت طيل���ة حيات���ي وتدريب���ي العلم���ي اأن اأ�سائل 
املعتق���دات الرا�سخ���ة ) الدوغما ( ف�ساًل ع���ن التاأكيد 
عل���ى ال�سواهد الداعمة الأية روؤي���ة علمية جديدة عن 

العامل .
جم اخلليلي وكتابه ال�سهر ) الع�سر الذهبي للعلوم 

العربية(  وكتابه ) بيت احلكمة( .           
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بانتام بر�ض(، عنوان  ال�سم�ض" )2019،  "غروب 
رواي���ة خي���ال علم���ي يق���رتح فيه���ا املوؤل���ف نهاية 
حمتمل���ة للعامل، وذلك بتال�سي املجال املغناطي�سي 
وانت�س���ار االأ�سع���ة الكوني���ة. احتم���االت يفر�سه���ا 
واقع ين���ذر مبخاطر كث���رة، قّلما اأث���ارت االنتباه 
كم���ا يف اأوقاتنا احلالي���ة. واإ�ساف���ة اإىل امل�سمون 
ال�س���ردي، فاإن الرواي���ة تثر العديد م���ن االأ�سئلة، 
مث���ل اإمكانية نق���ل العلم من خ���الل االأدب اإىل اأكرب 
ع���دد ممكن من القراء، ودور العلم باعتباره جمااًل 
ق���ادرًا عل���ى �سرح الع���امل بعد االأ�ساط���ر واالأديان 

والنظريات الفل�سفية املتعددة.
بغ���داد،  )موالي���د  اخلليل���ي  جي���م  واملوؤل���ف، 
1962( ه���و ع���امل فيزيائ���ي بريط���اين م���ن اأ�س���ل 
����ض يف عل���م االأحي���اء الكموم���ي  عراق���ي متخ�سّ
)Quantum biology( وهو جمال يتعامل 
م���ع الظواهر الكمومية يف البني���ات البيولوجية، 
وق���د حاز اخلليل���ي على "جائزة ماي���كل فاراداي" 
يف وق���ت �ساب���ق، كم���ا اأن���ه ع�س���و يف "اجلمعي���ة 
امللكية الربيطانية". وقد ن�سر كتبًا علمية ترجمت 
اإىل لغ���ات عدي���دة، من بينه���ا "فيزي���اء ال�سيطان، 
و"ماك�سوي���ل"، و"مفارقات الفيزي���اء"، و"فيزياء 
احلي���اة". اأم���ا "غ���روب ال�سم����ض" فه���و اأول عمل 
روائ���ي ي�سدره، ورغم اختالف جن�ض الكتابة فاإن 
اخلليلي حافظ عل���ى االعتماد على اخت�سا�سه يف 

الفيزياء.

اأن العلم يظهر  " تق���ّدم الرواية عاملًا كارثي���ًا غر 
كمنقذ"

يف �سي���اق مقابل���ة م���ع امللح���ق الثق���ايف جلري���دة 
"كوري���ري ديل���ال �س���را" االإيطالي���ة، ُطرح على 

اخلليل���ي �سوؤال: مل���اذا اخرتت اأن تنق���ل العلم عن 
طري���ق ال�سرد الروائ���ي؟ ليجيب قائ���اًل: "اجلميع 
يق���ول اإن لديهم كتابًا يف ال���درج. بالن�سبة اإيّل كان 
االأم���ر خمتلفًا. منذ اأربع �سن���وات )2015( ن�سرت 
كت���اب "فيزياء احلي���اة"، و�ساألني عندها مدير دار 
الن�س���ر: وم���اذا االآن؟ م���ا املو�سوع ال���ذي �ستكتب 
عنه؟ فّكرُت يف جميع املو�سوعات املحتملة، وقلت 
له مازحًا: ح�سن���ًا، ميكنني البدء يف كتابة رواية. 
وخالل حلظ���ات، اأخذ امل�سروع �سكل���ه، واأ�سبحُت 
مهوو�س���ًا بكتاب���ة الرواي���ة. لقد فهمت عل���ى الفور 
اأنه���ا �ستك���ون خيااًل علمي���ًا، الأنني ع���امل وهذا هو 
اخت�سا�س���ي، ومن جهة اأخرى، كن���ت اأحب قراءة 

روايات اخليال العلمي منذ مقتبل العمر".
هناك العديد م���ن امل�ساهمات لعلماء م�سهورين يف 
الكتاب���ة االأدبية، لعّل اأ�سهره���م الكيميائي اإ�سحاق 
عظيم���وف )1920-1992(، ويح�س���ر اأي�سًا عامل 

الفلك كارل �ساغ���ان )1934-1996( الذي يعّد من 
اأب���رز امل�ساهمني يف تب�سيط علوم الفلك والفيزياء 

الفلكية وغرها من العلوم الطبيعية.
م���ن املرّجح اأن يدخل اخلليل���ي �سمن هذه الدائرة 
يف حال واظب عل���ى الكتابة االأدبية، ومن املرّجح 
اأن���ه �سيفع���ل ذل���ك، الأن روايت���ه االأوىل ه���ذه لديها 
كّل اأوراق االعتم���اد لتدخ���ل اإىل الع���امل االأدبي من 
اأبواب���ه الوا�سع���ة، خ�سو�س���ًا اأنه ميتل���ك ال�سنعة 
ه �سوى  ال�سردية ويف نف�ض الوقت لن جند يف ن�سّ

معلومات علمية دقيقة.
تتمّي���ز كتاب���ة اخلليل���ي بال�سال�س���ة وببني���ان ذي 
وفق���ًا  يتحّرك���ون  الرواي���ة  فاأبط���ال  م�سداقي���ة، 
خلا�سي���ة االإثارة كما لدى ج���ون غري�سام ومايكل 
كرايت���ون. تبداأ رواي���ة "غروب ال�سم����ض" بكارثة 
كوكبي���ة، وبالت���ايل نقف حي���ال مزيج م���ن االإثارة 
ب���ني تداعي���ات ال�سيا�س���ة والعلم. ت���دور االأحداث 
يف اأماك���ن عديدة من العامل يف م�ستقبل جّد قريب 
)مبعاير روايات اخلي���ال العلمي(، حيث اإننا يف 
�سن���ة 2041، يف ع���امل ينّظم���ه ال���ذكاء ال�سناع���ي 
م�سبب���ًا العدي���د م���ن ح���االت الط���وارئ، واأّوله���ا 
التغّرات املناخية الت���ي ت�سّبب خ�سائر فادحة يف 
االأرواح مع تعّر�ض االأر�ض اإىل االنبعاثات املميتة 

لل�سم�ض.
هك���ذا تب���داأ الرواي���ة مبا�س���رة بحب����ض االأنفا�ض. 
تنتق���ل االأح���داث م���ن م���كان اإىل اآخ���ر لت�ستقّر يف 
نيوزيالندا حيث يظهر ال�سفق القطبي يف ال�سمال 
ب���داًل من اجلن���وب، ث���م نغ���ادر اإىل نيودلهي حيث 
تتحطم طائرة اأثناء الهبوط ب�سبب عطل يف اأقمار 
االت�س���االت، وه���و عطل ناجم ع���ن تفّجر جزيئات 
عالي���ة الطاقة من الف�ساء وانط���الق اإع�سار بعنف 

غر م�سبوق يف جزر الباهاما.
اإنه���ا العالمات االأولية لنهاي���ة العامل: ففي غ�سون 
�ساع���ات قليل���ة، �سوف ت�س���ل االنبعاث���ات الكتلية 
االإكليلي���ة اإىل االأر����ض، وه���و انفج���ار هائ���ل م���ن 
الري���اح ال�سم�سي���ة، وتتك���ون امل���ادة املقذوف���ة يف 
معظمها من االإلكرتونات والربوتونات، باالإ�سافة 
اإىل كمي���ات �سغ���رة م���ن العنا�س���ر االأثق���ل، مثل 
الهيليوم واالأك�سج���ني واحلديد. عندما ت�سل هذه 
ال�سحاب���ة اإىل االأر����ض، ميك���ن اأن تعّط���ل غالفه���ا 
املغناطي�س���ي وذل���ك ب�سغطه���ا يف املنطق���ة الت���ي 
ت�سيئه���ا ال�سم����ض وتو�سيعه���ا اإىل املنطق���ة غ���ر 

امل�ساءة.

وحتليالت���ه  الك���ّم  نظري���ة  اإىل  الكات���ب  " يلف���ت 
ملفارقات الفيزياء"

لتف���ادي الذعر بني ال�سكان، ف���اإن ال�سلطات املحلية 
تخف���ي احلقيق���ة، ب���ل اإن بع�سهم ب���داأ يتحّدث عن 

انقرا����ض جماع���ي كم���ا ح���دث م���ع الدينا�سورات 
قب���ل ماليني ال�سن���ني. �س���وف تنتقل ه���ذه امل�ساألة 
امل�ستع�سي���ة اأواًل اإىل فريق موؤلف من اأربعة علماء 
- رجل���ني وامراأتني - �سيحاول���ون باالعتماد على 
ال�سجاع���ة واملعرف���ة وجرع���ات االبت���كار اإنقاذ ما 
ميك���ن اإنق���اذه من خالل االنهم���اك يف �سباق م�سٍن 

مع الزمن.
واإذا كان اخلليل���ي ق���د و�س���ف يف كتب���ه ال�سابق���ة 
الع���امل الغري���ب للكوانت���وم ومفارق���ات الفيزي���اء 
واأ�سي���اء اأخ���رى كث���رة، وح���ني ق���ّرر اأن يج���رب 
ال�س���رد ب���دا وقد انتق���ل اإىل م�ستوى اآخ���ر من هذا 
الو�سف والنتيجة هذه الرواية التي تظهر اأ�سماء 
�سخ�سيات حقيقية من ع���امل الفيزياء مثل فابيوال 
جانوّتي )روما 1960( التي تولت من�سب املديرة 
العام���ة مل�سادم �سرن يف جنيف عام 2016، وهي 
الت���ي اأعلنت اكت�س���اف ب���وزون هيغز؛ اأح���د اأبرز 

جناحات الفيزياء يف القرن املا�سي.
تظهر جانوّتي كاأيقون���ة مزدوجة، اإنها من الواقع 
كم���ا اأنها جزء من عامل تخييلي ا�سطنعه اخلليلي، 
ويف الرواي���ة تظهر املديرة احلالية مل�سادم �سرن 
يف �سكلني: هي ذاتها كما �ستبدو عليه بعد ع�سرين 
عام���ًا، باعتباره���ا "ام���راأة م�سنة وعامل���ة قديرة"، 
ا�سطناع���ي  ل���ذكاء  ك�س���وت جم�ّس���د  تظه���ر  كم���ا 
يدي���ر  ال���ذي  "العق���ل"،  ي�سم���ى  للغاي���ة،  متق���دم 
ويتحكم بالبنية العمالق���ة مل�سادم �سرن اجلديد، 
ويظه���ر ك�سورة جت�سيدية ثالثي���ة االأبعاد، اأفاتار 
هولوغرايف، واأفاتار هي كلمة �سن�سكريتية تعني 
جت�ّس���د االإله، ويجي���ب لكل من ي�ساأل���ه "باإنكليزية 
م�ستتّب���ة ممزوج���ة باللكن���ة االإيطالي���ة". روؤية ال 
تخلو م���ن ال�سوداوي���ة والطراف���ة، اإال اأن الر�سالة 
الت���ي يري���د اخلليل���ي اإي�ساله���ا للق���ارئ تبدو يف 
النهاية متفائلة، تعيد الثقة اإىل نف�سه، واإىل مكانة 

العلم كمنقذ منتظر.
لق���د لفت اخلليل���ي انتباه ماليني الق���راء من خالل 
و�سف���ه للعامل الغري���ب اإىل نظرية الكّم وحتليالته 
ملفارقات الفيزياء و�س���رده للتقليد العلمي العربي 
العظي���م، م���ع الفر�سي���ة االأكرث خط���ورة واملثرة 
للده�س���ة من االأوا�سر التي ميك���ن اأن تربط ب�سكل 
غ���ر متوق���ع فيزي���اء الك���م والبيولوجي���ا بع�سها 
ببع����ض. وق���د اأ�سب���ح م���ن الوج���وه املعروفة يف 
اإيطاليا، ويوؤّم الي���وم حما�سراته ولقاءاته املئات 
م���ن النا�ض الذي���ن يعرّبون ع���ن ده�سته���م لفطنته 
الطبيعي���ة وب�ساطت���ه العفوية وقدرت���ه على �سرح 
نظري���ات يف غاي���ة ال�سعوبة. اإن���ه حكواتي كبر، 
فال غرابة يف اأنه قد قّرر االآن �سلوك طريق ال�سرد.
اإن���ه هذه امل���رة قد اق���رتح رواي���ة باملعن���ى االأدبي 
للكلمة، جذابة بحّد ذاته���ا، تغ�ّض باملكائد وبالعلم 
واخلي���ال. ولعّل���ه ب���داأ يتخّلى ع���ن دور الفيزيائي 
وارتاأى اأن يتلّب����ض دور الراوي. وقد كّلفته كتابة 
ه���ذه الرواية، كم���ا يعرتف، جهدًا اأك���رب من العمل 
النظري ال���ذي يخ�س���ع اإىل مراجع���ة نظرائه، اأي 
مراجع���ة "ب���ني االأنداد" الت���ي ال بد منه���ا من اأجل 
ن�سره���ا يف جمل���ة علمي���ة مرموق���ة ومع���رتف بها 

عامليًا.
والنتيج���ة هي رواي���ة خيال علمي حمكم���ة البناء 
بطريق���ة رائع���ة وخالي���ة م���ن االأخط���اء العلمي���ة، 
تنقلن���ا اإىل عق���د االأربعينيات املقب���ل، الذي تكون 
في���ه الب�سرية ق���د تغلب���ت، ولكن بخ�سائ���ر فادحة، 
على اأزمة املناخ، وحيث ي�سود الذكاء اال�سطناعي 
ويتقل�ض تاأثر احلق���ل املغناطي�سي لالأر�ض. هذه 
هي اخللفية التي يعتم���د عليها اخلليلي، لي�سعنا، 
مث���ل زمالئ���ه الكثري���ن يف اأدب اخلي���ال العلمي، 
اأمام حتديات باتت ت�سكل قوامًا جديدًا من حياتنا 

املعا�سرة.

عن العربي الجديد

جيم الخليلي.. أوراق اعتماد أدبية

يوسف وقاص
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مل يواج���ه الع���امل االإ�سالمي يف ال�سن���وات االأخرة حمنة 
كم���ا يواجهه���ا اليوم ب�سب���ب االإره���اب واالإرهابيني الذين 
اأوقع���وا االإ�س���الم يف الغرب يف حم�سل���ة »االإ�سالم فوبيا« 
)اخل���وف من االإ�سالم(. بي���د اأن رجاًل واح���دًا وقف واأدى 
خ���ر ر�سال���ة يف اإعالء �س���ورة االإ�سالم ب�س���كل مل يتوقعه 
اأح���د، وكان خ���ر رد عل���ى االإ�سالم فوبي���ا. االأ�ست���اذ جيم 
اخلليل���ي، عامل الفيزياء واالأ�ستاذ يف جامعة �ساري، هجر 
وطنه العراق مع اأ�سرته يف اأيام �سدام ح�سني وا�ستقر يف 
بريطاني���ا، حيث يدّر�ض يف جامعاتها االآن. ا�ستغل مكانته 
العلمي���ة وبا�سر يف تقدمي �سل�سلة من الربامج واالأحاديث 
عن االإ�س���الم ودوره يف ميدان العلوم، كان اآخرها �سل�سلة 
يف تلفزي���ون القناة الرابع���ة من ال�»بي بي �س���ي« بعنوان 
»العل���م واالإ�س���الم«. حت���دث يف ه���ذه ال�سل�سلة ع���ن ن�سوء 
العل���وم وتطوره���ا ولهفة املتعلم���ني عل���ى الرتجمة ونقل 
عل���وم اليون���ان اإىل العربية. ا�ستعر����ض االأ�ستاذ اخلليلي 
منجزاته���م يف �سائ���ر ميادي���ن العل���م. اإنه ي���رى اأن اأهم ما 

قدم���وه للعامل كان عل���م اجلرب وما خلف���ه اخلوارزمي يف 
الريا�سي���ات وكان من ذلك ا�ستعم���ال ال�سفر. فلوال اإدخال 
ال�سف���ر لالأرقام ملا ا�ستط���اع الغربيون اإح���راز هذا التقدم 
العلم���ي ال���ذي اأعطاه���م ه���ذه احل�س���ارة وه���ذه الرثوة. 
املو�س���وع االآخ���ر ال���ذي اأبدع في���ه امل�سلم���ون كان يف علم 
الفل���ك. يرى االأ�ست���اذ اخلليلي اأن علم الفل���ك اأ�سا�ض لتقدم 
�سائ���ر العلوم االأخرى. وقد و�سع فيه البطاين والطو�سي 
اأ�س�ض تقدم هذا العلم. اأعجبني فيه اإثارتهم ملو�سوع ال�سك 
وال�سكوك واأهميته يف البحث العلمي. ويف اإطار ذلك جاء 
ت�سكيكه���م يف النظريات اليونانية وتفنيده���م لها. بيد اأن 
العلم���اء امل�سلم���ني مل ي�ستطيع���وا تفادي الفك���رة اخلاطئة 
ع���ن دوران ال�سم����ض واالأفالك حول الك���رة االأر�سية. هذا 
مو�س���وع تو�سل اإليه الع���امل االإيطايل كوبرنيكو�ض الذي 
اأثب���ت اأن الك���رة االأر�سي���ة واالأج���رام ال�سماوي���ة االأخرى 
ت���دور كله���ا ح���ول ال�سم����ض. وكان كوبرنيكو����ض مدين���ًا 
للعلماء العرب، وال �سيما البطاين والطو�سي يف التو�سل 

لهذه احلقيقة واالعتماد على ح�ساباتهم الريا�سية.
�سح���رين االأ�ست���اذ اخلليل���ي لي����ض فق���ط فيم���ا قدم���ه م���ن 
معلوم���ات، واإمن���ا يف اأ�سلوب���ه املوفق الذي ج���رين اإليه، 

واآمل األ���وف املتتبع���ني االأجانب كذلك. كله���ا باالإجنليزية 
املطعم���ة باللهجة البغدادية ونكهته���ا. يف احللقة االأخرة 
م���ن ال�سل�سل���ة، حت���دث فيه���ا ع���ن الطباع���ة االآلي���ة الت���ي 
مكن���ت الغربيني من طب���ع الكتب العلمية مب���ا �سهل تداول 
اأخف���ق  وهن���ا  مواط���ن.  كل  ي���د  املعلوم���ات وجعله���ا يف 
امل�سلم���ون يف ه���ذا املو�س���وع. اعت���زوا باخل���ط العربي، 
ذلك الفن ال�ساحر، فل���م يجروؤوا على التخلي عنه واعتماد 
ح���روف املطبع���ة. وهذا كم���ا راأى اخلليلي من���ع امل�سلمني 
م���ن ن�سر املعلوم���ات والعلوم فبقيت حم�س���ورة يف اأيدي 
القالئ���ل. وعندم���ا ا�سط���روا اإىل اقتبا����ض الطباع���ة كان 
الغربي���ون ق���د فاتوهم يف اعتماد العل���م والفكر احلر. بيد 
اأن اخلليلي راأى اأن تعر�ض العامل االإ�سالمي اإىل الهجمات 
ال�ساري���ة من ال�سرق عل���ى يد املغول وم���ن الغرب على يد 
االإف���رجن �ساه���م اأي�س���ًا يف خن���ق الفك���ر االإ�سالم���ي ومنع 
امل�سلم���ني م���ن موا�سلة جمهوده���م العلم���ي. وال بد يل اأن 
اأ�سج���ل عميم �سكري واعت���زازي بالنيابة عن �سائر العرب 
وامل�سلم���ني عما قدمه ه���ذا االأ�ستاذ العامل م���ن خدمة للفكر 

االإ�سالمي.
عن الشرق االوسط

العلم اإلسالمي في تألقه وكبوته
خالد القشطيني

وق���ال: "من املده�ض متاما اأنه حتى قبل ب�سعة 
يوؤخ���ذ  اال�سطناع���ي  ال���ذكاء  يك���ن  اأع���وام مل 
على حمم���ل اجلد، حتى من قب���ل الباحثني يف 
جم���ال ال���ذكاء اال�سطناع���ي. وم���ع ذل���ك نرى 
االآن م�ست���وى غ���ر م�سب���وق م���ن االهتم���ام، 
واال�ستثم���ار، والتق���دم التكنولوج���ي يف هذا 
املجال، وي�سعر كثر من النا�ض، مبن فيهم اأنا، 

اأنه يحدث ب�سرعة كبرة فوق احلد".
الربفي�س���ور اخلليل���ي ال���ذي كان يتح���دث عن 
الذكاء اال�سطناعي يف برنامج تلفزيوين بثته 
القن���اة الرابع���ة يف هيئة االإذاع���ة الربيطانية، 
ق���ال اإن الهيئ���ات الر�سمية يف اململك���ة املتحدة 
ت�س���در تقارير عن املو�س���وع، لكن مل يبذل اأي 
اأحد جه���دا كافي���ا الإ�س���راك اجلمه���ور االأو�سع 
ال���ذكاء  وفوائ���د  خماط���ر  ح���ول  النقا����ض  يف 

اال�سطناعي.
ال���ذكاء  �س���د  عني���ف  فع���ل  رد  م���ن  وح���ذر 
اال�سطناعي، حني يدرك النا�ض ما كان يحدث، 
عل���ى غرار م���ا ح���دث �س���د املحا�سي���ل املعدلة 
جيني���ا قبل ب�سعة اأعوام، م�سيفا اأن هذا ميكن 
اأن ي���وؤدي اإىل ع���دم ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا 
بكام���ل اإمكانياتها يف اململك���ة املتحدة، خا�سة 
يف القطاع العام. وق���ال: "هذا لن يكون �سارا 
للجمهور الربيطاين فقط، لكنه اأي�سا �سيجعل 
التكنولوجي���ا تتكاث���ر، وتك���ون غ���ر خا�سعة 
للرقابة والتنظيم ومرتكزة يف اأيدي عدد قليل 
من �سركات التكنولوجيا اخلا�سة القوية )...( 
على ح�ساب الوظائف وامل�ساواة وال�سفافية".

واأ�س���ار اإىل اأن اململك���ة املتح���دة لديها م�سلحة 
علمية و�سناعية قوية يف جناح التكنولوجيا، 
اإذ ميك���ن الق���ول اإن �سرك���ة دي���ب ماين���د، ف���رع 
األفاب���ت الكائ���ن يف لن���دن "هي بالفع���ل �سركة 
االأبحاث الرائدة يف جمال الذكاء اال�سطناعي 
يف العامل". وقدر اأن الذكاء اال�سطناعي ميكن 

اإىل  �سنوي���ا  دوالر  تريلي���ون   15 ي�سي���ف  اأن 
االقت�ساد العاملي بحلول عام 2030 - اأكرث من 

الناجت احلايل لل�سني والهند جمتمعني.
"و�س���ع  عل���ى  يعتم���د  النج���اح  ه���ذا  لك���ن 
تطوي���ر  قل���ب  يف  واالأخالقي���ات  ال�سفافي���ة 
ال���ذكاء اال�سطناع���ي والتاأكد م���ن اأن القوانني 
التنظيمي���ة موجودة". ويف ح���ني اأن الثورات 
بطال���ة  اإىل  ت���وؤد  مل  ال�سابق���ة  التكنولوجي���ة 
جماعي���ة، عل���ى الرغم من التنب���وؤات املت�سائمة 
يف ذل���ك الوقت، اإال اأن ه���ذا ال ي�سمن اأن الذكاء 

اال�سطناعي �سيتبع تلك ال�سابقة التاريخية.
وقال: "الذكاء اال�سطناعي �سيعمل على تعزيز 
كث���ر م���ن الوظائ���ف، وكث���ر منه���ا �سيختفي 
و�سين�س���اأ كثر م���ن الوظائ���ف اجلديدة وغر 
املعروف���ة حت���ى االآن". واأ�س���اف: "اال�ستثمار 
احلكوم���ي الكبر يف امله���ارات والتدريب اأمر 
اأ�سا�سي اإذا كان �سيتم التعامل مع هذا التعطيل 

بنجاح ول�سالح جميع ال�سكان".
اإىل جانب تهديد الذكاء اال�سطناعي للوظائف 
م���ن  واملخ���اوف   – االجتماعي���ة  وامل�س���اواة 
اأن االآالت الذكي���ة ق���د ت�سيط���ر عل���ى العامل يف 
نهاي���ة املط���اف – ق���ال الربفي�س���ور اخلليل���ي 
اإن التكنولوجي���ا تط���رح م�س���اكل اأخ���رى، مثل 

االإرهاب ال�سيرباين.
وت�س���اءل: "اإذا كان قرا�سنة االإنرتنت الرو�ض 
قادرين على التدخل يف االنتخابات االأمريكية 
ع���ام 2016، فم���ا ال���ذي �سيمن���ع االإرهابي���ني 
ال�سيرباني���ني يف امل�ستقب���ل م���ن اخ���رتاق اأي 
�سبك���ة كهرب���اء، اأو اأنظم���ة نق���ل، اأو م�سارف، 
اأو من�س���اآت ع�سكري���ة، ي�سيط���ر عليه���ا ال���ذكاء 
اال�سطناعي؟ اإح���دى �سناعات النمو من حيث 
الوظائ���ف عندم���ا يب���داأ ال���ذكاء اال�سطناع���ي 

با�ستبدالنا �ستكون االأمن ال�سيرباين".
وبرغم حتذيراته، اإال اأن الربوفي�سور اخلليلي 
اأعلن اأنه م���ن املتفائلني بال���ذكاء اال�سطناعي. 
"ال���ذكاء اال�سطناع���ي �سيغ���ر حياتن���ا خالل 
العق���ود املقبلة اأكرث حتى مم���ا فعلت االإنرتنت 
خ���الل العق���ود القليلة املا�سي���ة. دعونا ن�سمن 

اأننا �سنكون م�ستعدين لذلك".

ما مصير البشر عام 2030؟ 
كاليف كوكسون

حذر أحد كبار العلماء في بريطانيا من أن الذكاء 
االصطناعي سيواجه رد فعل عنيفا من الجمهور ما 
لم يبذل الباحثون والشركات جهودا أكبر إلشراك 
المجتمع في تطويره. واعتبر جيم الخليلي، أستاذ 
الفيزياء في جامعة سوري والرئيس المقبل 
للجمعية العلمية البريطانية، أن الذكاء االصطناعي 
أكثر أهمية من جميع القضايا الكبيرة األخرى التي 
تواجه اإلنسانية، بما في ذلك تغير المناخ، والفقر 
العالمي، واإلرهاب، وتهديد األوبئة، ومقاومة مضادات 
الميكروبات. وحذر قائال: "سوف يسيطر الذكاء 
االصطناعي على ما سيحدث مع كل هذه القضايا 
األخرى، سواء كان لألفضل أو لألسوأ".



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
الم�دى لإلع�الم والثقاف�ة والفن�ون

لطفية الدليمي

 الفيزياء أواًل
تّت�س����ُم البل����دان املتقّدم����ة بُجمل����ة م����ن اخل�سائ�����ض، 
وم����ن هذه اخل�سائ�ض اأّن كاًل م����ن تلك البلدان متتلك 
تاريخ����ًا م�سرق����ًا يف البح����ث الفيزيائ����ي حت����ى بل����غ 
االأم����ر اأن تاأ�س�س����ت يف بع�����ض الب����الد مدر�سة مميزة 
للفك����ر الفيزيائ����ي )والريا�سياتي كذل����ك(، و�سيكون 
اأم����رًا بديهي����ًا اأن نتوّقع �سي����وع ال�سغ����ف يف القراءة 
اجل����ادة والعميق����ة واملنتظمة للمن�س����ورات اخلا�سة 
بالفيزي����اء والريا�سيات منذ ال�سغ����ر. و�ستوّفر هذه 
الق����راءات نوعًا من القاع����دة العلمي����ة الوا�سعة التي 
�ستخدم جبهت����ني: االأوىل حّب العلم والبحث العلمي 
واعتب����اره نوعًا من ال�سغف العلم����ي الذي ميالأ كيان 
امل����رء وميك����ن اأن يغ����دو حرف����ة م�ستقبلي����ة ناجح����ة 
ورائع����ة. والثانية توفر اأ�سا�����ض مادي ومعريف لكّل 
التط����ّورات العلمي����ة والتقني����ة امل�ستقبلي����ة الت����ي لن 
تكون ممكنة م����ن غر جيل من الفيزيائيني ف�ساًل عن 
ُح لنا هذه املقّدم����ة التمهيدية  ع�ّس����اق الفيزي����اء. تو�سّ
االأهمي����ة احلا�سم����ة الإ�ساع����ة الفك����ر الفيزيائ����ي عل����ى 
كل امل�ستوي����ات )كت����ب، واإذاعة وتلف����از، ووثائقيات 
علمية، و�سال�س����ل حوارية، ومنتدي����ات...(، وعليه؛ 
�ض احلكوم����ات واجلامعات  فلي�����ض غريب����ًا اأن تخ�سّ
واملوؤ�س�سات البحثي����ة يف بلدان العامل املتقّدم موارد 
�سخمة لن�سر املعرفة الفيزيائية االأ�سا�سية يف اأ�سكال 
وو�سائط حمببة للعقل ال�سغوف، وهي اإذ تفعل هذا؛ 

فه����ي مدرك����ة متامًا اأنه����ا ت�سيف عن�سرًا م����ن عنا�سر 
املق����درة اال�سرتاتيجية التي �ستنعك�����ض مفاعيلها يف 

القدرة العلمية والتقنية للبلد.
حفل عامل ن�س����ر الثقافة الفيزيائي����ة اجلمعية باأ�سماء 
المعة كان لها دور عظيم االأثر يف اإ�ساعة الفكر العلمي 
والتنويري، ولع����ّل كثرين مّنا يذكرون اأ�سماء مثل: 
واإ�سح����ق  غام����وف،  وج����ورج  كالرك،  �س����ي.  اآرث����ر 
اأ�سيم����وف، وكارل �ساغان، وجاك����وب برونوف�سكي، 
ومي�سي����و كاك����و، وبراين غرين، وكارل����و روفيّلي... 
اإل����خ ؛ لك����ْن �ساع يف ال�سن����وات الع�س����ر االأخرة ا�سم 
رمّب����ا مل ي�سمع به كثرون؛ ذلك هو الربوف�سور جيم 

اخلليلي املولود يف العراق عام 1962.
جي����م اخلليل����ي   ه����و بروف�س����ور الفيزي����اء النظري����ة 
واأ�ست����اذ »كر�س����ي الفه����م اجلمع����ي للعل����م« يف جامعة 
�س����ّري بربيطاني����ا، وف�ساًل عن هذا فه����و حا�سل على 
ميدالي����ة »ماي����كل ف����اراداي« الت����ي متنحه����ا اجلمعية 
»املعه����د  الت����ي مينحه����ا  »كلف����ن«  امللكي����ة، وميدالي����ة 
الربيط����اين للفيزي����اء«، اإىل جانب كث����ر من �سهادات 
الدكت����وراه الفخرية من جامع����ات مرموقة كثرة يف 
الع����امل. وُيعَرُف ع����ن الربوف�سور اخلليل����ي اأنه مقّدم 
ح����اذق للربامج العلمي����ة اإىل جانب اأن����ه موؤلف لكثر 
م����ن الكت����ب التي القت رواج����ًا وا�سعًا، وه����و ال ينفّك 
يتحُفن����ا بكثر م����ن الوثائقي����ات العلمي����ة املبّهرة يف 
�ست����ى �سنوف املعرفة العلمية. اأذكر اأدناه اأهّم الكتب 
الت����ي ن�سره����ا الربوف�س����ور اخلليل����ي والت����ي حّققت 

مقروئية وا�سعة على اأو�سع النطاقات اجلماهرية:
- »املفارقة: االأحجيات الت�سع االأعظم يف الفيزياء«.

- »احلي����اة على احلاف����ة: الع�سر الق����ادم للبيولوجيا 
الكمومية«.

- »الكم: دليٌل للحائرين«.
-- �سرد علمي � تاريخي

ر موؤخرًا )يف  اأحدُث كتب اخلليلي هو الكتاب الذي ُن�سِ
10 مار�����ض/ اآذار املا�س����ي(، وجاء بعن����وان: (العامل 
 The World According to (كم����ا تفهمه الفيزياء
Physics، وقد ن�سرته جامعة برين�ستون االأمركية، 
وهي اإح����دى جامعات النخبة االأمركية. �سّم الكتاب 
مقدم����ة رائع����ة، باالإ�ساف����ة اإىل 10 ف�س����ول؛ اخت�ّض 
كل منه����ا بتن����اول واحد من املفاهي����م االأكرث جوهرية 
يف الفيزي����اء الكال�سيكية واحلديث����ة، وهذه الف�سول 
على الرتتيب: رهبة الفهم، املقيا�ض، املكان والزمان، 
الطاقة واملادة، العامل الكمومي، الديناميك احلراري 
و�َسْه����ُم الزم����ان، توحيد الق����وى، م�ستقَب����ُل الفيزياء، 
فائدة الفيزياء، التفك����ُر بطريقة الفيزيائّي. مل ين�َض 
املوؤلف اأن ي�سّمن الكتاب قائمة ختامية ت�سمُّ عناوين 
مرجعي����ة لكت����ب منتخبة بدق����ة مع تعليق م����ن جانب 
املوؤل����ف يب����نّي اأهمية ه����ذا املرجع يف �سي����اق التطّور 

التاريخي لفهم الفيزياء.
واخلليلي متمّر�ٌض بفنون ال�سرد العلمي - التاريخي 
للق����راءة  الق����ارئ ودفع����ه دفع����ًا  واالإم�س����اك ب�سغ����ف 
امل�ستمتع����ة، وميكن معاينة ه����ذه اخل�سي�سة املميزة 

للخليل����ي عرب قراءة ال�سط����ور االفتتاحية من مقّدمته 
لهذا الكتاب:

هذا الكتاب هو ق�سيدة غنائية Ode كتبُتها للفيزياء.
اأغِرم����ُت بالفيزياء وهمُت بها ع�سقًا اأول االأمر واأنا مل 
اأزل مراهق����ًا بع����ُد، وال منا�����ض يل م����ن االعرتاف هنا 
باأّن ه����ذا الع�سق للفيزياء اإمن����ا كان )يف البع�ض منه 
على االأقّل( ب�سبب اإدراكي املبّكر باأنني اأحقق اإجنازًا 
اأكادميي����ًا مدر�سي����ًا ال ميك����ن اإغفال����ه يف ه����ذه املادة ؛ 
فق����د بدت يل الفيزياء حينذاك خليط����ًا مبهجًا من حّل 
االألغاز والبداهة العاّمة، وقد ا�ستطبُت الأبعد احلدود 
اللعب مع املع����ادالت، والتعامل مع الرموز اجلربية، 
والتفّك����ر يف االأرق����ام بكيفي����ة تكف����ُل ك�س����ف اأ�س����رار 
الطبيع����ة؛ لكنني اأدركُت يف الوقت ذات����ه اأنني اإذا ما 
�سعيُت للح�سول على اإجاب����اٍت ُمْر�سية ب�ساأن الكثر 
م����ن االأ�سئل����ة العميق����ة التي كان����ت تتفّج����ُر يف عقلي 
املراه����ق ب�ساأن طبيع����ة الكون ومعنى الوج����ود، فاإّن 
الفيزي����اء هي املو�سوع الذي يتوج����ب علي درا�سته. 
اأردُت اأن اأعرف: مم نحُن م�سنوعون؟ من اأين اأتينا؟ 
ه����ل للكون بداي����ة اأو نهاية؟ وهل الك����ون حمدوٌد يف 
اأبع����اده اأم اإن����ه ميت����ّد اإىل ح����دود ال نهائي����ة؟ م����ا ه����ذا 
 Quantum املو�س����وع الذي يدع����ى )ميكانيك الك����م
Mechanics( ال����ذي جاء اأبي عل����ى ذكره اأمامي يف 
اإح����دى امل����ّرات ؟ م����ا طبيع����ة الزمان؟ ق����ادين م�سعاي 
للعثور عل����ى اإجابات لهذه االأ�سئل����ة اإىل حياة ع�ستها 
باأكمله����ا واأنا اأدر�ُض الفيزي����اء، وقد ح�سلُت االآن على 
اإجاب����ات مقبول����ة لبع�ٍض من تل����ك االأ�سئل����ة، وال زلُت 
اأ�سعى بكّل ما اأ�ستطيُع للح�سول على اإجابات مقبولة 

للبع�ض االآخر منها«.
اإىل  اخلليل����ي  الربوف�س����ور  كت����اب  ق����راءة  دفعتن����ي 
ا�ست����ذكار الل����ذة العميق����ة الت����ي لطاملا غمرتن����ي كّلما 
ق����راأت كتابًا علميًا جديدًا مث����رًا يف مادته، اأو تابعُت 

على اإحدى الف�سائي����ات �سل�سلة وثائقية تتناول اأحد 
املو�سوعات العلمية التي يحف����ل بها عاملنا املعا�سر، 
وال اأنف����ّك اأت�ساءل بعد كّل ق����راءة اأو م�ساهدة مثمرة: 
مِلَ يب����دو العلُم لدينا مملكة ع�سي����ة االخرتاق ال تفتح 
مغاليقه����ا اإال ل�سف����وة م����ن النخب����ة )اأو بتعب����ر اأدق: 
مل����ن نت�سّوُر اأنه����م ال�سفوة الب�سري����ة املنتخبة(؟ وما 
ال�سب����ب الذي يجع����ل العلم لدينا اأق����رب اإىل امللغزات 
املفاهيمي����ة امل�ستع�سية عل����ى الفهم اجلمع����ي؟ وملاذا 
يب����دو لن����ا اآين�ستاي����ن - عل����ى �سبي����ل املث����ال - اأح����د 
ال�سخو�ض االأ�سطوريني يف الوقت الذي يتعامل معه 
الغربي����ون على اأنه �سخ�سي����ة ثقافية حالها حال كثر 
من ال�سخ�سيات الثقافي����ة التي نتعامل معها ب�سورة 

يومية؟
ومع����ادالت  قوان����ني  حم�����ض  بذات����ه  العل����م  لي�����ض 
ريا�سياتي����ة اأو متظه����رات تقني����ة فح�س����ب؛ ب����ل ه����و 
توليفة متكاملة ومتنا�سقة من اأن�ساق مفاهيمية متنح 
الفرد قدرة على روؤية الع����امل بطريقة متمايزة نوعيًا 
عّما يراه الفرد غر املوؤّهل علميًا، وتنعك�ض اآثار هذه 
الروؤي����ة عل����ى كيفية ت�سكي����ل الن�سق الثق����ايف ال�سائد 
اإىل ح����ّد اأ�سبحن����ا مع����ه ن�سه����د كث����رًا م����ن املنّظرين 
الثقافيني وممار�سي الثقاف����ة املوؤّثرين من احلائزين 
اأرق����ى املوؤهالت العلمي����ة يف الفيزي����اء والريا�سيات 
و�سواها، واإذا م����ا زال كثر من االأو�ساط الفاعلة يف 
تر�سي����م خريطة ثقافتن����ا العربية يعّد العل����م ا�ستغااًل 
فوقي����ًا بعيدًا عن مالم�سة ق����اع البنية التحتية للثقافة 
ب����داًل من اعتباره مغامرة ك����ربى - مبثل ما كان العلم 
يف حياة اخلليلي - فرمب����ا ت�ساهم قراءة هذا الكتاب 
يف تفكيك هذه الفوقية واإ�ساعة الفهم احلقيقي للعلم 
ب�سفت����ه ا�ستغ����ااًل فكري����ًا رفيع����ًا ميتل����ك الق����درة على 
اإح����داث تغ����ّرات عظم����ى يف حي����اة االإن�س����ان وفكره 

وبيئته.

كيف تساعدنا الفيزياء على فهم العالم؟

جيم الخليلي في أحدث مغامراته الفكرية

ال أعرف مدى مصداقية العبارة المنسوبة إلى اللورد رذرفورد 
)وهو أحد أعاظم الفيزيائيين التجريبيين( والتي فحواها أن 

العلم الحقيقي هو الفيزياء، وكل شيء سواه ال يعدو أن يكون 
جمع طوابع! قد تبدو العبارة راديكالية المحتوى؛ لكنها تنطوي 

على جوهر حقيقي ُيعلي شأن الفيزياء ويراها علماً ثورياً في 
إمكاناته ومدياته التي تداعب أحالم كل فرد منا؛ خصوصاً في 

بواكير نشأته وقبل أن تذوي طاقته التخييلية بفعل كسله 
الشخصي أو انغماره في مسارب الحياة المختلفة. ثمة كثير 

من العوامل التي جعلت الفيزياء علماً ساحراً قادراً على إطالق 
قدرة التخييل الرفيع لدى الفرد، ولعل أهم هذه العوامل هو 

أن الفيزياء الوريث الشرعي الوحيد الذي حمل راية »الفلسفة« 
وعمل على تحقيق تطلعاتها في مساءلة األسئلة الكبرى 

في الحياة وفهمها، وليس غريباً بعد هذا أن توصف الفيزياء 
باسم »الفلسفة الطبيعية« في كثير من الجامعات الغربية 

)الجامعات االسكوتلندية مثاالً(.


