ً٘ ِّىٓ ٔغبفش ٌٍّغزمجً ؟
ٌ ٛوبْ ٕ٘بن صالصخ أخٛح اؽذُ٘ ٠غىٓ اٌّشزشٚ ٞاٌضبٔ٠ ٟغىٓ األسض ٚاٌضبٌش ِغبفش ػٍِ ٝزٓ ِشوجخ فعبئ١خ
رزؾشن ثغشػخ /َ ْٛ١ٍِ522س ؛ ً٘ اٌضِٓ ٔفغٗ عّ١ش ػٍ ُٙ١اٌضالصخ ؟!
أ ٞأرا ِش على وٛوت االسض  َٛ٠وبًِ ً٘ عّ١ش ػٍ ٝاٌّشزش َٛ٠ ٞوبًِ ؟  ٚاٌّشوجخ اٌفعبئ١خ  َٛ٠وبًِ !
٠ششػ إ٠شزب٘ ٓ٠زٖ إٌمطخ فٔ ٟظش٠زٗ إٌغج١خ ف١مٛي ثؤْ اٌضِٓ ٌ١ظ شٟء صبثذ ف ٟوً ِىبْ ٚأْ اٌضِٓ
٠زغ١ش ثؾغت اٌظشٚف اٌف١ض٠بئ١خ .
٘ٚزا ٠ؼٕ ٟثبٔٗ ارا ِش شٙش ػٍ ٝاالسض ٌٚىٓ فِ ٟىبْ اخش ٚف ٟظشٚف ف١ض٠بئ١خ ِخزٍفٗ لذ ٠ىٚ َٛ٠ ْٛاؽذ
فمػ !
٘ٚزا ِب ٠غّ ٝثزجبغئ اٌضِٓ ؛ أي اْ اٌضِٓ لذ ٠ى ْٛاثطؤ ٚلذ ٠ى ْٛاعشع .
و١ف رزغ١ش عشػخ اٌضِٓ ؟!
ٕ٘بن ػبٍِ ٓ١ف١ض٠بئ٠ ٓ١ِّٙ ٓ١١غبػذاْ ػٍ٘ ٝزا اٌزغ١ش ّ٘ب :
 /1عشػخ ؽشوخ األعغبَ ٚ :ػاللزٙب ثبٌضِٓ ػاللخ ػىغ١خ أ ٞوً ِب صادد عشػخ اٌغغُ أصجؼ اٌضِٓ ثطٟء
ثبٌٕغجخ ٌزٌه اٌغغُ ١ٌ ٚ-غذ أي عشػخ رغجت رغ١ش ٍِؾٛظ ف ٟعشػخ اٌضٌِٓٚ -ىٓ الثذ اْ رى ْٛاٌغشػخ
وج١شح عذا ؽز ٝرؾذس رغ١ش ف ٟعشػخ اٌضِٓ ؛ أي لُ ثّعبػفخ عشػخ ع١بسره ٍِِ ْٛ١شح ؽز ٝرصً ٌٍغشػخ
اٌّطٍٛثخ .
 /5اٌغبرث١خ  :أ٠عب ػاللزٙب ػىغ١خ فىٍّب صادد اٌغبرث١خ وٍّب رجبغؤ اٌضِٓ ٌٚىٓ الثذ اْ ٠ى ْٛاٌزغ١ش فٟ
اٌغبرث١خ وججش عذا ؽز٠ ٝؾصً ٘زا اٌزغ١ش .
فّضال  :عبرث١خ اٌّشزش ٞاوجش وض١شا ِٓ عبرث١خ االسض ٚثٕبء ػٍ ٝإٌظش٠خ إٌغج١خ فبٌٛلذ ع١ى ْٛػٍٝ
اٌّشزش ٞالً ِّب ػٍ ٝاالسض ٚرؾذ٠ذا ٠مبثً وً عبػخ ػٍ ٝاالسض  04دل١مخ ػٍ ٝاٌّشزش ٞ؛ أي اْ وً
خّظ عٕٛاد ػٍ ٝاالسض رغب ٞٚصالس عٕٛاد ػٍ ٝاٌّشزش. ٞ
اٌغفش ػجش اٌضِٓ لذ ٠زؾمك ثّشوجخ راد عشػخ وج١شح عذا ؛ ٚػٕذِب رصجؼ عشػزه داخً اٌّشوجخ اوجش ِٓ
عشػخ اٌضِٓ ٠ٚصجؼ اٌضِٓ ثطٟء ثبٌٕغجخ ٌه لذ ٠ىِ ْٛش ػٍ١ه خّظ عٕٛاد فمػ ٚلذ ِش ػٍ ٝاألسض
خّغ ٓ١عٕخ !
٘ٚىزا رى ْٛلذ عبفشد ٌٍّغزمجً ؛ٌٚىٓ اٌغفش ػجش اٌضِٓ ال ٠ى ْٛف ٗ١ػٛدح .
ً٘ فؼال لذ ٠زؾمك ٘زا االِش ؟
ٔظش٠ب ٘زا اٌىالَ صؾ١ؼ ٌٚىٓ ػٍّ١ب ٕ٘بن ِشىٍخ  ٟ٘ٚإٔب ٌُ ٔصً ٌغشػخ لش٠جخ ِٓ عشػخ اٌعٛء ٟ٘ٚ
رمش٠جب /َ ْٛ١ٍِ 044س ٚالص ٝعشػخ ٚصٍٕب ٌٙب ٘/َ 11110 ٟس  ٟ٘ٚعشػخ صغ١شح عذا ٚال رؾذس ربص١ش
ؽم١م ٟف ٟعشػخ اٌضِٓ .
ٌٚىٓ ِٓ ٠ذس ٞلذ ٔصً ٌٙزٖ اٌغشػخ ِٛ٠ب ِب ٠ٚصجؼ اٌغفش ػجش اٌضِٓ ؽم١مخ !

اٌغفش ٌٍّغزمجً ػجش اٌضمٛة اٌغٛداء :
ف ٟاٌؼبَ ٔفغٗ اٌز ٞظٙشد ف ٗ١إٌغج١خ اٌؼبِخ ٚ َ1111غشػ فىشح أؾٕبء اٌضِىبْ ،أصجذ اٌفٍىٟ
األٌّبٔ ٟوبسي شفبسرضشٍ١ذ أٔٗ ارا ظغطذ وزٍخ (ن) ف ٟؽذٚد ٔصف لطش صغ١ش ثّب ف ٗ١اٌىفب٠خ ،فبْ
أؾشاف اٌضِىبْ ( -الزمان -مكان) مصطلح فً الفٌزٌاء (باإلنجلٌزٌة )Spacetime :تعبر عن
الفضاء رباعً األبعاد الذي أدخلته النظرٌة النسبٌة فهو المزج بٌن الزمان والمكان فً إطار واحد
بحٌث ال ٌتم الفصل بٌنهما عند إجراء الحسابات الفٌزٌائٌة  - ).ع١ى ْٛوج١شا ثؾ١ش ٌٓ رزّىٓ أٞ
اشبسح ِٓ أٛٔ ٞع ِٓ اإلفالد ،ثّب ف ٟرٌه اٌعٛء ٔفغِٗ ،ىٔٛب ؽّ١ضا ال ّ٠ىٓ سإ٠زٗ ،عّ ٟفّ١ب ثؼذ
(اٌضمت األعٛد)٠ٚ .ؾذس رٌه ػٕذ أ١ٙبس ٔغُ رزغبٚص وزٍزٗ ظؼف وزٍخ اٌشّظ ،ؽ١ش ٕ٠عغػ ٠ٚزذاخً
ثفؼً لٛرٗ اٌغبرثخ ؽز ٝرى ْٛوً ِبدح إٌغُ لذ أعغطذ فٔ ٟمطخ راد وضبفخ الِزٕب٘١خ ،رغّٔ ٝمطخ
اٌزفشد اٌضِىبٔٚ .ٟأ ٞشؼبع ظٛء (أ ٚأ ٞعغُ) ٠شعً داخً ؽذٚد اٌضمت األعٛد٠ٚ ،غّ ٝأفك اٌؾذس،
٠غؾت دٛ٘ ْٚادح اٌِ ٝشوض اٌضمت األعٛد ِٓٚ .إٌبؽ١خ إٌظش٠خ ٠جذ ٚأٔٗ ػٕذ االلزشاة ِٓ اٌضمت
األعٛد رزضا٠ذ أؾٕبءح اٌضِىبْ ؽز ٝرجٍغ أفك اٌؾذس ،اٌز ٞال ٔغزط١غ أْ ٔشِ ٜب ٚساءٖٚ .سغُ أْ
فىشح ٚعٛد ٔغُ ثٙزٖ اٌّٛاصفبد رشعغ اٌ ٝاٌؼبٌُ ع١ِ ْٛزش ً١اٌز ٞلذِٙب فٚ ٟسلخ ثؾش
ػبَ ،َ1170اال أْ ِغبّ٘خ شفبسرضشٍ١ذ رىّٓ ف ٟأٔٗ لذَ ؽٍٛال ٌٍّؼبدالد اٌز ٟرصف أ١ٙبس إٌغُ
اٌ ٝصمت أعٛد ػٍ ٝأعبط ٔظش٠خ إٌغج١خٚ .ارعؼ الؽمًب أْ شفبسرضشٍ١ذ ٌُ ٠صً اٌ ٝؽً ٚاؽذ ٌٍضمت
األعٛدٚ ،أّب اٌ ٝؽٍ ٛ٘ٚ .ٓ١شٟء ٠شبثٗ اٌؾً اٌّٛعت ٚاٌؾً اٌغبٌت الٌغزس اٌزشث١ؼ .ٟفبٌّؼبدالد
اٌز ٟرصف االٔ١ٙبس إٌٙبئٌ ٟغغُ ٠مزؾُ اٌضمت األعٛد رصف أ٠عب  -وؾً ثذِ - ً٠ب ٠ؾذس ٌغغُ ٠خشط
ِٓ اٌضمت األعٛد ٠طٍك ػٍ ٗ١ف٘ ٟزٖ اٌؾبي أؽ١بٔب (اٌضمت األث١ط)ٚ .ثزٌه ٠جذ ٚإٔٔب ارا ِب ربثؼٕب أؾٕبء
اٌضِىبْ داخً اٌضمت األعٛد ٠جذٌٕ ٚب ٚوؤٔٗ ٕ٠فزؼ ِشح أخش ٜػٍ ٝصِىبْ آخش ،فىؤّٔب اٌضمت األعٛد
٠شثػ صِىبْ ؤٕٛب ثضِىبْ ِخزٍف ،سثّب صِىبْ و ْٛآخش.
ٌٚىٓ اٌّشىٍخ وبٔذ ف ٟأْ أِ ٞبدح رذخً ٘زا اٌضمت األعٛد عزغمػ ؽز ًّب ف ٟاٌزفشد٠خ اٌّشوض٠خ
ٌزٕغؾك ثشىً ٠خشط ػٓ فّٕٙبٌٚ .ىٓ ِغ رمذَ األثؾبس ٚعذد ٘زٖ اٌّشىٍخ ؽال ،فمذ صجذ أْ وً
األعغبَ اٌّبد٠خ ف ٟاٌى ْٛرذٚس عٛاء وبٔزّغشاد أٔ ٚغِٛب أ ٚوٛاوت ِٓٚ ،صُ فبٕٔب ٔزٛلغ أْ رذٚس
اٌضمٛة اٌغٛداء ثبٌّضًٚ .ف ٟرٍه اٌؾبي ّ٠ىٓ أْ ٠ذخً عغُ ِب اٌ ٝاٌضمت األعٛد ٠ٚخشط ِٓ إٌبؽ١خ
األخش ٜد ْٚأْ ّ٠ش ثبٌّفشدح ٠ٚزؾطُٚ ،رٌه ثزؤص١ش دٚساْ اٌضمت األعٛدٚ .ف ٟػبَٔ َ 1110شش سٞٚ
اٌذٚاسحٚ .ثٕ١ذ أٔٗ ٕ٠جغ ٟأْ ٠ى ِٓ ْٛاٌّّىٓ
و١ش ؽٍٛال ٌّؼبدالد إٓ٠شزب ٓ٠اٌّزؼٍمخ ثبٌضمٛة اٌغٛداء ّ
ِٓ ؽ١ش اٌّجذأ اٌذخٛي اٌ ٝصمت أعٛد دٚاس ِٓ خالي ِّش ٠زغٕت اٌزفشد٠خ اٌّشوض٠خ (ٔمطخ االٔغؾبق)
ٌ١ظٙش ػٍِ ٝب ٠جذ ٚف ٟو ْٛآخش ،أ ٚسثّب فِٕ ٟطمخ صِىبْ أخش ٜف ٟؤٕٛب رارٗ٠ٚ ،شىً اٌضمت
األعٛد ِب ٠غّ ٝثبٌضمت (اٌذٚدٚ .)ٞثزٌه رض١ش ٘زٖ إٌز١غخ ثشىً ل ٞٛاِىبْ اعزخذاَ اٌضمٛة اٌغٛداء
ثٛصفٙب ٚعٍ١خ ٌٍغفش اٌ ٝاٌّبظ ٟث ٓ١أعضاء ِخزٍفخ ِٓ اٌىٚ ْٛاٌضِبْ.

الوسائل المتوقعه للسفر عبر الزمن :
 /1الثقوب السوداء :
إن فكرة استخدام الثقوب السوداء فً السفر عبر الزمن تعتمد على أنه من الممكن عندما ٌحدث
انحناء شدٌد للزمكان أن ٌحدث اتصال بٌن نقطتٌن متباعدتٌن فً الزمكان .وبالتالً إذا تحقق مسار
مغلق للزمكان ٌمكن العودة إلى نقطة البدء فً الزمان والمكان .وٌرى بعض العلماء أن السفر إلى
الماضً ال ٌمكن أن ٌحدث ،وإنما ٌكون باستمرار فً اتجاه المستقبل .والعبرة هً اقتراب سرعة
الحركة من سرعة الضوء .والنسبٌة معناها مقارنة زمن راكب الصاروخ وزمن توئمة الباقً على
األرض.
 /2األوتار الكونٌة :
هً أجسام ٌفترض أنها تخلفت عن االنفجار العظٌم لها طول ٌقدر بمئات ءالسنٌن الضوئٌة ،ولكنها
دقٌقة جدا إلى حد انحناء الزمكان بشدة حولها .فإذا تقابل وتران كونٌان ٌسٌر أحدهما عبر اآلخر
بسرعة الضوء تقرٌبا لتكون منحنى مغلق للزمكان ٌستطٌع المرء اتباعه للسفر إلى الماضً .وقدم
فرانك تبلر عام 1794م فكرة للسفر عبر الزمن تعتمد على أن اسطوانة كثٌفة الكتلة سرٌعة الدوران
سوف تجر الزمكان حولها مكونة مسارات زمنٌة مغلقة .وفً عام  1747م أثبت الرٌاضً الشهٌر
كورت جودل أن الكون ٌمكن أن ٌكون دوارا بمعدل بطًء جدا ،وأنه ٌمكن أن ٌترتب على ذلك مسار
مغلق فً الزمكان.
 /3آلة السفر عبر الزمن :
كٌب ثورن وزمالؤه وضعوا تصمٌ ًما خٌالٌا آللة للسفر فً الزمن تعتمد على تخلٌق ثقب دودي
مٌكروسكوبً فً المعمل ،وذلك من خالل تحطٌم الذرة فً معجل للجسٌمات .ثم ٌلً ذلك التأثٌر على
الثقب الدودي الناتج بواسطة نبضات من الطاقة حتى ٌستمر فترة مناسبة ،وٌلً ذلك خطوة تشكٌله
بواسطة شحنات كهربٌة تؤدي إلى تحدٌد مدخل ومخرج للثقب الدودي ،وأخٌرا تكبٌره بحٌث ٌناسب
حجم رائد فضاء بواسطة إضافة طاقة سلبٌة ناتجة عن نبضات اللٌزر ؛ ولكن ال ٌزال ذلك خٌال .

أخزالف األساء ث ٓ١اٌؼٍّبء:
ٌمذ أدد رٍه اٌزصٛساد إٌظش٠خ إلِىبٔ١خ اٌغفش ػجش اٌضِٓ إٌِ ٝبلشخ اٌزٕبلعبد إٌبرغخ ػٓ رٌه،
وّضً أْ ٠غبفش اٌّشء اٌ ٝاٌّبظ١ٌ ٟمزً عذرٗ لجً أْ رؾًّ ثؤِٗ ،أ ٚأْ ٠ئصش ػٍِ ٝغبس اٌزبس٠خ فّٕ١غ
اٌؾشٚة ِضال ...اٌخٚ .سأ ٜثؼط اٌؼٍّبء أٔٗ ّ٠ىٓ ؽً رٍه اٌزٕبلعبد ِٓ خالي ِف َٛٙاٌّغبساد
اٌّزٛاص٠خ ٌٍزبس٠خ ثؾ١ش ٠ىٌ ْٛىً اِىبْ ِغبس ِغزمً ٌألؽذاس .ف١ى ْٛاٌؼبٌُ ثؼذ رغ١١ش أؽذاصٗ فٟ
اٌّبظ ٟػبٌّب ِغزمالً ِٛاص٠بٚ .ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌ ٟال رّضً رٍه إٌّبلشبد ع ٜٛأفىبس رؤٍِ١خ فٍغف١خ
١ٌٚغذ ػٍّ١خ ،فٍُ ٠غبفش أؽذ اٌ ٝاٌّبظ ٟؽز ٝا٠ٚ .ْ٢ئ٠ذ عز١فٓ ٘ٛوٕظ اٌؼبٌُ اٌّشٛٙس ثؤثؾبصٗ
ػٓ اٌضمٛة اٌغٛداء ٔٚشؤح اٌى ْٛفىشح ؽذٚس اٌغفش اٌ ٝاٌّبظ ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّ١ىشٚعىٛث،ٟ
ٌٚىٕٗ ٠ش ٜأْ اؽزّبي أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن أؾٕبء ف ٟاٌضِىبْ ٠ىفٌٛ ٟعٛد آٌخ ٌٍضِبْ ٘ ٛصفش٠ٚ .ش ٜأْ
٘زا ٠ذػُ ِب ٠غّ( ٗ١ؽذط ؽّب٠خ اٌززبثغ اٌضِٕ )ٟاٌز٠ ٞمٛي اْ لٛأ ٓ١اٌف١ض٠بء رزآِش ٌّٕغ األش١بء
اٌّ١ىشٚعىٛث١خ ِٓ اٌغفش ف ٟاٌضِبْ٠ٚ .ش ٜثٛي د٠ف١ض أْ ٚعٛد عغش ٌٍضِبْ ِب ٘ ٛاال ِفِ َٛٙضبٌٟ
ال ٠عغ ف ٟؽغبثٗ اٌّٛلف اٌف١ض٠بئ ٟاٌالٚالؼٌٍ ٟضمت األعٛد ف ٟاٌىٚ ،ْٛأٔٗ ػٍ ٝاألسعؼ أْ ٘زا
اٌغغش اٌّضبٌ ٟالثذ أْ ٠زؾطُ داخً اٌضمت األعٛدِٚ .غ رٌه فبْ ِب ٠غش ٞداخً اٌضمت األعٛد ع١ظً
ِض١شا ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزؤًِ اٌؼمٍٚ ،ٟأٔٗ ٠غزط١غ أْ ٠ىشف ٌٕب ػٓ ِض٠ذ ِٓ عٛأت اٌطج١ؼخ اٌزٟ
٠زغُ ثٙب اٌضِٓ.
فبٌؼٍّبء فٚ ٟالغ األِش ٠خزٍف ْٛف ٟرمذ٠ش اِىبْ اٌغفش ػجش اٌضِٓٚ ،اْ وبٔذ اٌغبٌج١خ رش ٜأْ ٘زا
غ١ش ِّىٓ٠ٚ .زوش عز١فٓ ٘ٛوٕظ أْ و١ت صٛسْ ٠ؼزجش أٚي ػبٌُ عبد ٕ٠بلش اٌغفش ػجش اٌضِبْ وبؽزّبي
ػٍّ٠ ٛ٘ٚ .ٟش ٜأْ رٌه ٌٗ فبئذح ف ٟوً األؽٛاي ،فؼٍ ٝاأللً عّ١ىٕٕب ِٓ أْ ٔؼشف ٌُ ال ّ٠ىٓ اٌغفش
ػجش اٌضِٓ؟ ٚأْ ف ُٙرٌه ٌٓ ٠زؤر ٝاال ثؼذ اٌٛصٛي أٌ ٝظش٠خ ِٛؽذح ٌٍىُ ٚاٌغبرث١خ (إٌظش٠خ اٌّٛؽذح
ٌٍمٚ ،)ٜٛع١ظً رفغ١ش ِب ٠ؾذس ٌٍّبدح داخً اٌضمت األعٛد أ ٚفِ ٟغبس صِىبِٔ ٟغٍك ِجًّ ٙب ثبٌٕغجخ
إٌ١ب.

أعجبة ِؼبسظخ اٌفىشح :

 ٌٛ عبفش شخص اٌ ٝاٌّبظ ٟفى١ف ٠زٛاعذ ف ٟصِٓ لجً أْ ٛ٠عذ أثبٖ ٘ٚزا ِٕطم١ب ً ٚفٍغف١ب ً
أِش غ١ش ِمجٛي أ ٞأْ ٠غجك اٌّؼٍٛي اٌؼٍخ وّب ٠غجك االثٓ أثبٖ ؟
 أٔٗ ٌ ٛاعزطبع أؽذ اٌغفش ػجش اٌضِٓ ٌّبرا ٌُ ٠ؤر ٟإٌ١ب ِٓ ُ٘ ف ٟاٌّغزمجً ؟ ؽ١ش أُٔٙ
ٚصٍٛا اٌ ٝأسل ٝاٌّغز٠ٛبد ف ٟاٌزمٕ١خ ؟
ّ٠ ً٘ ىٓ أْ أػ١ش ف ٟصِٓ أؽفبد أؽفبد٠ ٌُ ُ٘ٚ ٞؤرٛا ثؼذ ؟ أ ٚأْ أػ١ش ف ٟصِٓ أثبء
أثبئٚ ٟأٔب ٌُ أٌٚذ ثؼذ ؟ و١ف رى ْٛاٌج١ئخ اٌز ٟأػ١ش فٙ١ب ِ ٟ٘ٚزغ١شٖ ا ْ٢؟
 ِٓ ً٘ اٌّّىٓ أْ رٛعذ وزٍخ فِ ٟىبِٔ ٓ١خزٍف ٓ١فٔ ٟفظ اٌٛلذ ؟
ِ برا ٌ ٛاٌزم ٝاٌشخص ثٕفغٗ ػٕذِب وبْ صغ١شا ؟
 اْ ػذٔب اٌ ٝاٌّبظ ٟف ًٙع١ىِ ْٛب ٔشاٖ ٚالؼب ً لبثالً ٌٍزغ١١ش ؟  ٚاْ وبْ وزٌه و١ف ع١ىْٛ
اٌزؤص١ش ػٍ ٝصِٕٕب اٌز ٞأرٕ١ب ِٕٗ ؟

