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أنا ، مثل كثیرین آخرین ، لم   في ھذا الوقت من العام ، أنا عادة في إجازة. بسبب الوباء ،
أحصل على إجازة ألكثر من عام. لذلك ، قررت أن أقوم بمحاكاة إجازة وخلق بیئة أكثر  

 .COVID-19 الكتب التي ال تتعلق بـوبھجة ملیئة بالھدوء والموسیقى والمقاالت /  

أي مكان  لقد بدأت بموسیقى لودوفیكو إیناودي ، وھو موسیقي إیطالي رائع یمكنھ نقلك إلى 
 .تریده. بعد ذلك قررت أن أنقل نفسي إلى نھایات الكون وأن أعود إلى الواقع من ھناك

 

 أول صورة للمجاالت المغناطیسیة للثقب األسود 
  ھذا األسبوع ، علماء الفلك في مركز الفیزیاء الفلكیة  أصدرت ھارفارد وسمیثسونیان

صوًرا جمیلة لنمط الضوء المستقطب للحقول المغناطیسیة في أفق الحدث للثقب األسود  
ملیون سنة ضوئیة من األرض. عند حدود   55، الذي یقع على بعد حوالي   M87الھائل 

أفق الحدث ، تذھب معظم المادة إلى الثقب األسود. ومع ذلك ، فإن النفاثات الساطعة من  
سنة ضوئیة) في الفضاء. فكرة أن الثقب األسود    100دفع بعیًدا (المادة والطاقة تھرب وتن

یمكن أن "یلتھم" معظم المادة والطاقة ، ولكن یقذف ھذه النفاثات الغامضة ھي لغز محیر  
 للعلماء. ھناك الكثیر لنتعلمھ حول كیفیة تأثیر ذلك على ما یجري في مجرتنا.

سود یوجد ثقب أبیض تتدفق فیھ المادة  یعتقد البعض أنھ على الجانب اآلخر من الثقب األ
والطاقة إلى كون جدید بالكامل. المزید لمعرفة المزید عن ذلك أیًضا! للمھتمین منكم ، كتاب  

جدید للفیزیائي الحائز على جائزة نوبل فرانك ویلتشیك بعنوان "األساسیات: عشرة مفاتیح  
التفاؤل الرائع الذي یعبر عنھ   للواقع" ، یشرح عجب وإثارة القوى التي تشكل عالمنا. إن

متبوًعا   1أوكتلیون ذرة (عدد كبیر جًدا:   10مبني على حقیقة أن جسم اإلنسان یحتوي على 
صفراً) ، وھو عدد أكبر من عدد النجوم في الكون المرئي. ھذا االتساع الداخلي لدیھ    28بـ 

العكس من ذلك ، یبدو من  ھذه القدرة على التغییر التطوري واإلبداعي. على  والذي یملك  
 المرجح بشكل متزاید أن ھناك حیاة أخرى في اتساع األكوان األخرى. 

 

 



 أقرب للبیت
حالیًا  NASA Perseveranceاآلن على سطح المریخ بعد وصول مذھل ، تبحث مسبار 

عن إشارات الحیاة. أصدر معمل الدفع النفاث األسبوع الماضي صوتًا صوتیًا لعجالت  
السیارة وھي تتحرك فوق سطح صخري. یجري االستكشاف بمساعدة مروحیة صغیرة.  
الفریق األساسي متحمس حقًا ومتوقع. بالنسبة للحیاة على كوكب األرض ، أدى الحمض  

لیون عام إلى إعادة كتابة شجرة عائلة الماموث الصوفي (فكر  النووي الذي یبلغ من العمر م
في الفیل الكبیر ذي األنیاب الكبیرة جًدا). یبدو أن عمالقًا لم یكن معروفًا من قبل جاب  

 األرض منذ عدة دھور. 

تم الكشف مؤخًرا عن تاریخ غیر معروف سابقًا: یبدو أن البشر األوائل إلنسان نیاندرتال ،  
ألف عام ، كان لدیھم القدرة على السمع والكالم. ھناك شيء   130قبل حوالي  الذین عاشوا 

ال یؤخذ في االعتبار عادة وھو أنھ لكي یكون الكالم فعاًال ، یجب أن یكون المستمع قادًرا  
على سماع األصوات وتفسیرھا. أعاد فریق من العلماء بناء األذنین الخارجیة والوسطى  

القدرة على سماع أصوات الكالم البشري. باالقتراب أكثر من أي  إلنسان نیاندرتال ووجدوا 
وقت مضى ، تبین أن المعبود الخشبي التقلیدي لشیجیر ، وھو بقایا من العصر الحجري  

 عام.  12500، یبلغ عمره   1890حفره عمال مناجم الذھب الروس في عام 

ید ، على ما یبدو ، على أساس  وبالتالي ، فإن تاریخ الحیاة یتطور كلما تعلمنا المزید والمز
منتظم. نمیل في العصر الحدیث إلى تجاھل قصص "الشعوب المنسیة في العالم القدیم" ،  

كما یصف المؤلف فیلیب ماتیسزاك في حكایاتھ الحیة عن شعوب غیر معروفة ولكن  
سنة قبل المیالد في   2700متطورة للغایة مثل األكادیین والحثیین ، الذین عاشوا حتى 

 الحضارات األولى في الشرق األوسط. 

 

 العودة إلى واقع اآلن 

عندما انھارت ھذه الحضارات القدیمة ، انتقلنا إلى ما یسمى تقلیدیا العصور المظلمة  
أن   Seb Falk" لـ The Light Agesم). ومع ذلك ، یوضح المؤلف في " 400-1500(

ورة للغایة من نواحٍ مختلفة. قام  ھذه كانت في الواقع فترة انتقالیة نشطة للغایة ، ومتط
األطباء بإعطاء أي عالجات ممكنة في ذلك الوقت وتم تنظیمھا من خالل القوانین المحلیة  
التي تراقب رضا المرضى والنتائج الصحیة لتجنب بیع األدویة بال ضمیر. تضمنت ھذه  

تن (مشاھدة التفاح  الفترة كالً من الطاعون واالكتشافات العلمیة المتقدمة للسیر إسحاق نیو
 یسقط في حدیقة الحجر الصحي ، والجاذبیة وكل ذلك!). 

، كنت بحاجة لتناول غداء غیر افتراضي في مطعم   2021قبل االنتقال إلى واقع عام 
إیطالي محلي كان قادًرا على البقاء مفتوًحا من خالل التوسع في ساحة انتظار السیارات مع  



ة جمیلة حافظت على جمیع موظفیھا أثناء الوباء ، بما في  المظالت والنباتات. المالك امرأ
ذلك الشیف. توفر المعكرونة الممتازة دفعة قویة في المرونة للتأمل في المستقبل في عام  

2021 . 

 

 ماذا یمكن أن نتوقع اآلن؟ 
فإنني أقدر التأثیر النفسي اإلیجابي  بما أنني كنت محظوًظا بما یكفي لتلقي التطعیم بالكامل ،

لذلك. یُعد طرح اللقاح المتسارع خطوة كبیرة إلى األمام ، خاصة بالنسبة لمرضى المایلوما  
  6إلى  4الذین یمكنھم الدخول في مجتمع أكثر أمانًا وأمانًا أسبوًعا بعد أسبوع. في غضون  

حیاتنا الیومیة حیث نحاول تحقیق  أسابیع ، آمل أن تحدث عملیة التطعیم فرقًا حقیقیًا في 
 بعض مظاھر الحیاة الطبیعیة. 

تعرض لبعض األخطاء في االتصاالت   AstraZenecaمن المؤسف أن أحدث لقاح من  
("خطأ غیر مقصود" على حد تعبیر الدكتور أنتوني فوسي). تشیر األخبار المحدثة من  

٪ من بیانات فبرایر ، وال تزال فعالة بنسبة  79٪ ، مقابل 76الشركة إلى فعالیة بنسبة 
المحتمل أن   ٪ في الوقایة من األمراض الخطیرة والوفیات. ھذا لقاح فعال للغایة من100

 یحظى بموافقة سریعة في األسابیع القادمة. 

  COVID-19بعض األخبار الجیدة المھمة جًدا ھي أن "المسافرین لمسافات طویلة" لـ  
. في  COVID-19(أولئك الذین یعانون من أعراض مستمرة) یمكن أن یتحسنوا مع لقاح 

یشیر ھذا إلى أن زیادة   ٪ بتحسن كبیر أو كامل.  40استطالع حدیث ، أفاد ما یقرب من 
كافیة إلزالة الفیروس أخیًرا من النظام. بشرى   COVID-19مستویات األجسام المضادة لـ  

سارة بالفعل. یدعم ھذا أیًضا فكرة تطعیم أولئك الذین أصیبوا سابقًا بالعدوى للحصول على  
 تلك الزیادة في مستویات األجسام المضادة. 

 الخط السفلي 
ة مفیدة حقًا لتصفیة الذھن والتركیز على ما ھو مھم في الحیاة. في الختام  اإلجازة االفتراضی

، أشارك ھذا الفیدیو للدالفین وھي تسبح في القناة الكبرى في البندقیة ، والتي أصبحت أكثر  
 ھدوًءا اآلن بسبب قلة السیاح. یمكن أن تعود الطبیعة إلى الوراء ویمكننا ذلك أیًضا. 


