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بـــــــوذا  -الطفــــــــل
يظهر ويصوم ستة أشهر ثم خيتفي
بقلم :توماس بيل
ترجمة :بشرى الهاللي

تدفق آالف
احلجاج نحو
الغابة الكثيفة يف
جنوب النيبال ألداء
فروض العبادة لصبي
يف اخلامسة عشر من
عمره سبق أن ادعى
بانه بوذا .قال مريدو
(رام بومجون) انه
جلس يف نفس البقعة
التي اختار اجللوس
فيها قبل ستة اشهر
،يتأمل بصمت ولم
يتناول أي طعام
اوشراب.

رام بومجون ظل سـاهرا حتت ظل
شجـرة البـوبل( شجـرة مقدسـة لدى
البـوذيني)..وقـال شهـود عيـان بـانهم
شاهدوا نـورا يشع من جبهـة الصبي
" انـه شئ اشـبه بــاشعــال مــصبــاح يف
يـدك" ،قال تيك باهـادور الما ،عضو
اللجنة املسـؤولة عن تنظيم األعداد
املـت ــزاي ــدة مـن ال ــزوار الق ــادمـني مـن
اله ـنـ ـ ــد واطـ ـ ــراف ال ـن ـي ـبـ ـ ــال .ك ـمـ ـ ــا
انتـشــرمـصــورو رام بــومجــون ال ــذين
يقـ ـ ــدمـ ـ ــون خـ ـ ــدم ـ ـ ــاته ــم لقـ ـ ــاء ( 4
روبيات) قرب مقامه املقدس املؤقت.
قــال انــدريــا مل ـشــامـي ،وه ــو صحفـي
محلي بانه ال يـوجد مايـدل على ان
رام كسر صـيامه او حترك من مكانه
 ،حتى ولو الراحة جسده.
سانـتا راج سـابدي ،املـوظف املـسؤول
يف احلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــة يف مـقـ ـ ـ ـ ـ ــاطـعـ ـ ـ ـ ـ ــة
بـ ـ ـ ــارا،اسـ ـتـ ـنـجـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــالـعـ ـ ـ ــاصـ ـمـ ـ ـ ــة،
كامتاندو،طـلبا للمساعـدة للسيطرة
علـ ــى ت ـ ــدفق الـ ــزوار  ،كـ ــذلـك طلـب
فريقا من العلماء لفحص احلالة.
فـشل األطبــاء احملليـون يف الـوصـول
الـ ــى نـتــيج ـ ــة نهـ ــائـيـ ــة ،ورغـم عـ ــدم
الـسمـاح لهم بـاالقتـراب من الـصبي
الـغ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ــض اك ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن خ ـ ـم ـ ـ ـ ــس
يــاردات،ف ــان كل مــاقــالــوه هــو إن رام
مازال حيا.
امـا الـسـبب يف الـضجــة التـي رافقت
احلـادث فهـو لكـونهـا تـشبه الـى حـد
مـ ــا حـ ــادثـ ــة يف حـيـ ــاة ب ـ ــوذا األصل،
الــذي ولــد علــى بعــد  160ميـالً من
هـ ـ ــذا املـكـ ـ ــان ق ــبل  543ق ــبل امل ــيالد
ح ـيــث تـ ـ ــوصل ب ـ ــوذا ال ـ ــى مـ ـ ــرحل ـ ــة
التـنويـر اثنـاء جلـوسه متـأمال حتت

شجرة بوبل ملدة  49يوما.
رام بـ ـ ــوجن ـ ـ ــون جل ـ ــس أيـ ـضـ ـ ــا حتــت
شـجرة بـوبل ،كـما حـدث لبـوذا  ،لكن
تـأمل رام اسـتمــر فتـرة اطـول .والـدة
رام التي تـدعى( مايا ديفي)  ،شأنها
شـأن والـدة بـوذا تـنتـابهـا نـوبــات من
القلق  ،خصـوصا يف فـترا ت وجـبات
الطعام .ولكنها تعـزي نفسها قائلة:
" الـرب اخـذه الـى الغـابـة وانـا واثقـة
إن الـرب قـادر علـى اطعـامه" .وقـالت
ايـض ــا":ب ــالـت ــأكـيـ ــد نحف اكـث ــر  .يف
الـصبـاح البـاكـر يبـدو رام مـتجمـدا ،
كـم ــا ل ــو إن خـيــط ال ــدم تـ ــوقف عـن
الـت ــدفق يف ج ـس ــده ،وكلـم ــا ارتفعـت
الشمس عاليا توهج أكثر فأكثر"
ازداد الهــيجـ ــان عـنـ ــدمـ ــا أشــيع بـ ــان
أفعى لـدغت رام ،وانـزل عليه سـتار..
وبع ــد خمـســة اي ــام فتـحت الــستــارة
وت ـكـل ــم رام ".ق ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــوا لـلـ ـن ـ ـ ـ ــاس ان
اليـ ــدعـ ــونـنـي بـ ــوذا .فـ ــانـ ــا الامــتلـك
طـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ــوذا .مـ ـ ــازلــت يف مـ ـ ــرت ـبـ ـ ــة
الــرنـب ــوش( اقل الــوهـيــة) ،لــدغـتـنـي
افعـ ــى لـكـنـنـي لـ ـســت بحـ ــاجـ ــة الـ ــى
عالج .كل مااحتاجه هو ست سنوات
من التأمل العميق".
ورغـ ــم اح ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاجـه ازدادت شـهـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـص ـبــي بـ ـ ــوذا وحتـ ـ ــول ــت الغـ ـ ــابـ ـ ــة
اجلميلة الـتي يسكن فيهـا الى سوق
عـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـتـجـه ـ ـيـ ـ ـ ـ ــز احلـجـ ـ ـ ـ ــاج مبـ ـ ـ ـ ــا
ـاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونــه مـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـبــغ
ي ـحـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والـ ـبـخـ ـ ـ ــورولـ ـت ـ ـصـلـ ـيـح دراجـ ـ ـ ــاتـه ــم
الهـ ــوائـيـ ــة ..وغـ ــرقــت ارض الغـ ــابـ ــة
بـالفـضالت..بيـنمــا بنـي سيـاج حـول
شجرة رام ملنع احلجاج من -نخزه-
 ،ثم سياج ثـان و ثالـث مت تخطيطه

،باإلضـافة إلـى موقف بـاص ،تاركني
رام وس ــط دائـ ـ ــرة م ـت ـنـ ـ ــام ـيـ ـ ــة مــن
الفضالت.
بـراكـاش المــزال ،رجل اعمـال قـال":
تــصل مـبــيعـ ــات الــبعــض الـ ــى 2500
روبية ($)20قيمة الشاي فقط.
" بيـنمـا تبـني القـرود بيـوتهــا بعيـدا
عن كل هـذا -لـوال حـراجـة املــوقف-
ألخ ــذت ش ــاحـن ــة وبـنـيـت لــي مق ــرا
هناك".
" رام بــومجــون " أو" الـصـبي بــوذا" ،
كـما يـسميـه النيبـاليـون والبـالغ من
العمـر خمـسـة عـشـر عـامــا  ،اختفـى
فجـأة مـن البقعـة التـي قضـى فيهـا
ع ـش ــرة اشهــر مـت ــأمال دون طعــام او
شــراب او حتــى نــوم.الحـظ مــريــدوه
اخـتف ــاءه عـن ــد حـض ــورهـم للــصالة
مسـاء الـسبت فـذهبـوا للبـحث عنه.
بـدورها بحثـت الشرطـة عنه لكنهم
توقـفوا بـعد ان ادركـوا ان لعبـة قذرة
تدار يف اخلفاء.
بيـد بـاهـادور المـا ،خــال رام ورئيـس
جلنة احلج ،قـال"ادركت باننـا مجرد
بـشــر  ،وان اهلل هــو اخلــالق العـظـيم
الذي اليستطيع البشر ايجاده.
الـشخـص ال ــوحيــد الــذي يــزعـم انه
رأى رام منــذ اختفـائه هـو مـن ابنـاء
ق ــري ــة رام ،ي ــدع ــى" تـ ــانك ــا ب ــاه ــادور
تـ ــانك"والـب ــالغ مـن العـم ــر خـم ـس ــة
عشـر عامـا ومن املـشاركـني يف فريق
الــبحـث عـن رام .ادعـ ــى تـ ــانـك ـ ــا انه
شـاهــد رام بعـد سـاعـة مـن اختفــائه
م ــرت ــدي ــا زي راهـب يف الغ ــاب ــة الـتـي
تبعد ميلني عن مكانه املقدس .

العلامء يكتشفون ما يعتقد انه احللقة املفقودة

" كان يـسير بـبطء"  ،قال تـانكا.".لم
أن ـ ــاده لـك ــنه ال ــتفــت ال ــي ورفع ي ـ ــده
محييـا عنـدمـا عـرف اننـي من ابنـاء
قــريته ،ثـم ابتعـد مـسـرعـا" .واضـاف
تـانك بـانه شعـر بـالـسعـادة واخلـوف
يف آن واحـ ـ ــد ملـ ـصـ ـ ــادف ــته الـ ـصـ ـ ــويف
الضال..وفكر بطلب املساعدة..سارع
الـى اخبـار والـد رام..فصـرخ الـوالـد"
اين ابني ..اريد ابني؟"..
اج ـتـ ـ ــذب سه ـ ــر رام ـ ــا حت ــت شج ـ ــرة
البــوبل املقـدســة يف الغـابـة الــواقعـة
جنــوب النـيبــال االف احلجـاج وكـان
سبـبا يف شهـرته يف كل انحاء الـعالم
وذلك للـشـبه الكـبي ــر بني مــايجــري
لرام وبني قصة حياة بوذا.
وزاد ادعـاء رام بــانه لم يـذق الـطعـام
والـشـراب طــوال فتـرة تــأمله املـوقف
ت ـ ـ ـ ــأجـج ـ ـ ـ ــا  ،يف ح ــني سـ ـب ــب الـقـلـق
لـوالـديه اللــذين يتـوقـان الـى عـودته
 ..وجلست " مافـاديف بوميون" والدة

رام ،بـ ــوجـه يعـت ـصـ ــره األلــم والقـلق
ت ــصلــي يف نف ــس املـكـ ــان الـ ــذي كـ ــان
يجلس فيه ابنها متعبدا ..
احدى النظريات تفترض ان الصبي
بــوذا قــد يكــون اخــذ بـعيــدا من قـبل
احل ـ ـش ـ ــود ال ـص ـ ــاخ ـب ـ ــة ال ـتــي ت ـ ــأتــي
ل ــرؤيـته .وح ـسـب ق ــول بـي ــرم الم ــا-
وهو راهب صبـي ومن املقربني لرام ،
بــأن كل مــاكــان رام يـطلـبه هــو سالم
اكـثـ ــر.عـ ــزز هـ ــذه الـن ـظـ ــريـ ــة وصـ ــول
مـتصـوفـة اخـرى من كـامـانــدو تبلغ
من العمـر  51عاما تدعـى"هيرا مايا
الما" وبعد اختفـاء الصبي اصبحت
تدعـى " األم كورو"  ..قالـت هيرا بان
علـى الـصبـي أن ينـتقل بعـد ان فقـد
هــذااملكــان ق ــدسيـته وزاد تعــرض رام
لـإلزعـ ـ ـ ــاج" .واضـ ـ ـ ــاف ــت إن عـلـ ـيـه إن
ي ـسـتحـم يف الـبحـيـ ــرة..فق ــد حـ ــوله
جل ـ ــوسـه لع ـ ـشـ ـ ــرة اشه ـ ــر ه ـن ـ ــا دون
اسـتحـم ــام ال ــى كـتل ــة مـن الق ــذارة.

العثور عىل مفتاح والدة املجرات الكربى

بقلم  /صويف كود جايلد
ترجمة /عبد علي سلمان

على هامش العالم الفسيح

اكتـشف العلماء يف اثيـوبيا جمجـمة كائن
شـ ـبـ ـيـه ب ـ ـ ــاالنـ ـ ـس ـ ـ ــان ،ويـعـ ـتـق ـ ـ ــد ان ه ـ ـ ــذه
اجلــمجـمـ ــة متــثل احلـلقـ ــة املـفقـ ــودة بـني
اإلنســان املنتـصب وهي الـساللــة السـابقـة
لإلنسان احلديث التـي متتاز بقوة العمود
الفـقري وصالدة اجلمجمـة التي تسع من
1000 – 850سنتمتر مكعب.

واجلمجمـة التي عـثر علـيها قـد انشـطرت
ال ــى ق ـسـمــني فقــط ويعــتق ــد ان عـم ــره ــا
يتــراوح مــا بـني ()500الف  )2.5(-مـليــون
سنـة .وأكد الـدكتـور سيلـشي سيـماو مـدير
م ـشــروع اجلــاث الـبــالـيــو انـثــروبــولــوجـيــا
الـتـنـ ــاسلـيـ ــة وهـ ــو علـم يــبحـث يف اصـ ــول
اإلنـ ـسـ ــان وت ـطـ ــوره ان هـ ــذه القـحفـ ــة قـ ــد
جـاءت مـن "فتـرة يف غـايـة االهـميــة وهي
قـ ــريـبـ ــة ملــظهـ ــر اإلنـ ـسـ ــان احلـ ــديـث مـن
الناحية التشريحية".
وق ـ ــد ع ـثـ ـ ــر عل ـم ـ ــاء اآلثـ ـ ــار عل ـ ــى ه ـ ــذه
اجلــمجـمـ ــة يف مـنــطقـ ــة كـ ــاوي ــس وهـي
مـنطقة نائـية تقع يف الشمـال الشرقي
االثيوبي.
وق ــال ال ــدكـت ــور سـيـم ــاو اخـتـص ــاصـي
الب ــالي ــو انثــروبــول ــوجيــا يف جــامعــة
ان ـ ـ ــدي ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا ان اغلــب مـ ـ ـس ـتـحق ـ ـ ــات
الكــائنـات الـشـبيهـة بـاالنـسـان الـتي
عثر عليها سابقـاً كانت مجزأة الى
عدة اجـزاء وعلى العكس من ذلك
فان هـذه اجلمجمـة شبه الكـاملة

لعبة فيديو تساعد مرضى الرسطان الصغار
يف التغلب عىل املرض
سان فرانسيسكو  -اف ب

اظهـرت دراسـات اجـرتهـا مـراكــز طبيـة
يف الـواليات املـتحدة وكـندا واسـترالـيا
ان لعبــة فيـديــو تصـور بـطلــة صغيـرة
حتـارب الـسـرطـان داخل جـسـم البـشـر
ت ـســاع ــد علــى ســرع ــة شفــاء مــرضــى
ال ـســرطــان الـصغــار ،ح ـسـب املـنـظـمــة
التي طورت اللعبة.
وقـ ـ ــالــت م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة "ه ـ ـ ــوبالب" غ ـيـ ـ ــر
الــربـحيــة ،ان الــدراســات دلـت علــى ان
لعبـة "رمييـشني" الـتي تعـني الـشفـاء،
هي اول لعبـة تعود بـالفائـدة الصحية
على مرضى السرطان الصغار.
وذكــرت املنـظمــة من مقـرهـا يف "بـاالو
التـو" بكــاليفـورنيـا ان املـرضـى الـذين
ميـارسـون هــذه اللعبـة اكثــر استعـدادا

ل ـت ـن ـ ــاول االدوي ـ ــة واخل ـض ـ ــوع للـعالج
وفهم املرض.
كـمــا ح ـسـنـت اللعـب ــة سلــوك املــرضــى
وتعاملهم مع االخرين.
وقالـت بات كريتسني رئيسة "هوبالب"
ان الـلـعـ ـب ـ ـ ـ ــة "متـ ـنـح امل ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــى م ــن
املـ ــراهقـني وال ـشـبـ ــان شع ــورا بـ ــالق ــوة
والـسيطـرة علـى السـرطان" .واضـافت
ان الــدراســات الـتي اجــرتهــا الـشــركــة
"تـدل بـوضـوح علـى فعـاليـة اللعبـة يف
حتــسني صحـة االطفـال .وهــذه انبـاء
عظيمة".
وتلعب "روكـسي" الـشجـاعـة واملـسلحـة
الدور الرئـيسي يف اللعبة حيث تسعى
الى تـدميـر خاليا الـسرطـان يف جسم
االنسان.

ستقدم معلومات ذات قيمة كبيرة.
ام ـ ــا م ـ ــدي ـ ــر املـ ـش ـ ــروع اآلث ـ ــاري فـي ـ ــرى يف
تصريح له "ان اجلمجمـة التي عثر عليها
كاويس ستـوفر فرصة لنـا للنظر الى وجه
احـ ـ ـ ــد أجـ ـ ـ ــدادنـ ـ ـ ــا االقـ ـ ـ ــدم ــني .وان هـ ـ ـ ــذه
اجلـمجـم ــة ت ــربـطـن ــا ب ــامل ــاضـي مـن خالل
رؤيتنـا وجهـاً يختلف عـن وجوهـنا بـصورة
ملحوظة وأكثر بدائية مقارنة بنا".
وي ـ ـ ــرجع ت ـ ـ ــاريخ اجل ــمج ـمـ ـ ــة الـ ـ ــى ف ـتـ ـ ــرة
الـتحول مـن ساللة اإلنـسان املـنتصـب الى
اإلنـ ـس ــان احل ــديـث وهــي الفـت ــرة الـتـي ال
يعرف عنها اال القليل.
علماً ان سجل املستحـاثات (االحفوريات)
األفـريقـي عن هــذه الفتــرة قليـل ومتفـرق
ومعظم العينات هزيلة.
ويجمل الدكتور سيماو احلالة بقوله:
"وجه هـذه اجلمجمـة مختـلف عن نظـيره
اإلنسـاني احلـديـث بصـورة واضحــة ولكنه
يقدم أدلـة تشريحـية من علم الـتشريح ال
لـ ـبـ ـ ــس فـ ـيـهـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــديـ ـتـه أل سـالفـ ـنـ ـ ـ ــا
السابقني".

ترجمة /عالء خالد غزالة
اوضـح فـلـكــي ـ ـ ــون انـهــم اك ـتـ ـ ـشـف ـ ـ ــوا م ـ ـ ــا
يعـتقــدون انه دلـيل علــى قــادح الـتفـجيــر
الـ ــذي اشعل اجمل ــرات ش ــدي ــدة اللـمع ــان،
والـتـي ت ـسـم ــى "ك ــوازرات" .الق ــادح يـب ــدو
وكـ ــأنه مت ــازج بـني مج ــرتـني ،كـمـ ــا يق ــول
البـاحثون .وكـانت الكـوازرات قد اكـتشفت
الول م ــرة يف اخلـم ـسـيـنـي ــات مـن الق ــرن
امل ـ ــاضــي اس ـت ـن ـ ــادا ال ـ ــى انــبع ـ ــاث ام ـ ــواج
رادي ــوي ــة ،اعـتق ــد الفـلكـي ــون انه ــا ك ــانـت
غريبة بالقرب مـن النجوم .وقد اكتشفوا
الحقــا ان املنـارات املـشعــة تبعــد مليـارات
الـ ـسـنـني .مـن هـنـ ــا اكـتـ ـسـبـت الـكـ ــوازرات
اسـمهــا :فهــو مـختـصــر مـصــادر راديــويــة
شــبه جنـمـي ــة (ك ــوازي–سـتــيل ــر quasi-
stellar).
ان الكوازر يف احلقيقة هـو مجرة ضخمة
م ــرتبـط ــة بثـقب اســود هــائل جــدا الــذي
ميـتص ،بـشكل فعـال جـدا ،الغـاز احملـيط
به .ان كـيفيـة تكـون الكـوازرات تبقـى سـرا
غــامضـا .لقـد وجـد مــرقب نـاسـا الفـلكي
املسمـى جاندرا والذي يـعمل باشعة اكس
(حتـت احلمــراء) حقـوال حــارة من اشعـة
اكـ ــس ح ـ ــول اث ـنــني مــن تلـك الـك ـ ــوازرات
البعـيدة ،كل منهمـا تبعد مبقـدار عشرات
االف الـ ـسـنـ ــوات ال ـضـ ــوئـيـ ــة عـن الــثقـب
االسود الهائل املركـزي ،والذي يعتقد انه
مي ـ ــد الـك ـ ــوازر ب ـ ــالـ ـط ـ ــاقـ ـ ــة .يق ـ ــول آالن
ســت ـ ـ ــوكــت ـ ـ ــون مــن ج ـ ـ ــامـع ـ ـ ــة ه ـ ـ ــاواي يف
هونولولو ،ومن الرواد يف هذا اجملال" :ان
اشعـ ــة اك ــس املـكـتـ ــشفـ ــة هــي يف الغـ ــالـب
نــاجتــة مبــاشــرة عن بــدء تكــويـن الكــوازر
ق ـ ـبـل  4مـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن ال ـ ـ ـ ـس ـ ـنـ ــني" .ان
الــك ـ ـ ـ ـ ــوازرات  C37.434و  C249.13ال
يبـدو انهـا محـاطـة بـاطـواق من الغـازات،
ك ـم ـ ــا ان م ـن ـ ــاطـق اشع ـ ــة اكـ ــس لــم تـكــن

اهتام خمرج أمريكي يف قضية تنصت
غري مرشوع يف هوليوود
لوس اجنليس  -اف ب

اعلـن القضـاء االميـركي لـيل االثنـني الثالثـاء
ان اخمل ــرج االمي ــركي جــون مــاكـتيــرنــان الــذي
ق ــدم ع ــددا مــن افالم الـتــشـ ــويق مـن بــط ــول ــة
بروس ويليـس اتهم يف اطار قضيـة تنصت غير
مشروع يف هوليوود.
ومـاكـتيـرنـان ( 55عـامـا) هـو الـشخـص الــرابع
عـشــر ال ــذي يتـهم رسـميــا يف قــضي ــة جن ــائيــة
تهدد بان تـشمل عددا من كبـار النجوم ويطلق
علـيها اسـم "قضيـة بيليـكانـو" املفتـش اخلاص
املتهم بـالتنصت حلسـاب زبائنه علـى اتصاالت
ممثلني واصحاب قرار يف عاصمة السينما.
وقـد اتهم انطـوني بيلـيكانـو ( 61عامـا) رسمـيا
يف شــب ـ ــاط امل ـ ــاضــي بعــملــي ـ ــات ت ـن ـصــت غــي ـ ــر
مشروعـة واحلصول بطريقة غير قانونية على
معلومات حكومية.
وقـ ــالـت الـنـيـ ــابـ ــة الفـ ــدرالـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة ان
م ــاكـتـي ــرن ــان مـتهـم بـ ــالكـ ــذب عل ــى احملـققـني
بتـأكيـده انه لـم يطـلب من بـيليكـانــو التنـصت

واك ـ ــدت انه اذا مـ ــااجـ ــريــت طقـ ــوس
لتطـهير املكان فان رام سيعود خالل
ثالثة ايام.
جتمـع كهنـة بـوذيـون وقـسـاوســة من
الهـنــدو بــراهـمــا ألداء الـصالة امــام
شـج ـ ـ ـ ــرة رام ،اشـعـل ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـشـ ـم ـ ـ ـ ــوع
والـبخــور ،قــدمــوا الـطعــام والفــواكه
وان ـش ــدوا الـتع ــاوي ــذ .الغـي ال ـس ــوق
وابعــدت محطـة البـاص  ،وقـال بيـد
مــاهــادور المــا بــان تـنبــؤات الــسيــدة
المــا كــانـت عنـصــرا يف قــرار ايقــاف
الــبحـث واضـ ــاف" لـ ـسـت قـ ـسـ ــا ،انـ ــا
انـ ـس ــان ع ــادي ،ف ــاذا م ــا ق ــالـت األم
كــورو شـيئــا فــانـني اصــدقهــا" .وكــان
األثـر الــوحيـد هــو عبــاءات مهـملـة
تكــدسـت حـيـث يقـضـي رام ســاع ــاته
متـأمـال .بنـي سيـاج حـول الـعبـاءات
،اقيمت الصلوات
ورفرفت اعالم املصلني حول املكان.
عن /الديللي تلغراف

على منتج يف هوليود.
ويـفيــد نـص الــشكــوى الــذي نـشــره االدعــاء ان
مـاكـتينـرنـان "اكـد انه ال يعــرف شيئــا عن قيـام
انطوني بـيليكانو بـعمليات تنصـت ولم يناقش
ذلك معه يوما".
ويـضيف الـنص ان مخـرج فـيلم "داي هـارد" يف
 1988مــاكـتيــرنــان "كــان يف الــواقع يعــرف ذلك
جيــدا ودفع امــواال لبـيلـيكــانــو للـتنـصـت علــى
تشارلـز روفن" منتج عدد من االفالم من بينها
"االخوان غرميز" (ذي بـراذرز غرميز) و"الرجل
الوطواط يبدأ" (بامتان بيغينز).
وبـيلـيكــانــو ميـضـي عقــوبــة بــالــسجـن ثالثـني
شهـ ــرا لـتـن ـصـتـه علـ ــى املـمــثلـني سـيـلفـ ـسـتـ ــر
سـت ــال ــون وكـيـث ك ــاراديـن واملـنــتج آرون روس ــو.
ويبــدو انه جتـسـس ايـضــا علــى صحــافـيني يف
"ل ــوس اجنلـيــس ت ــامي ــز" و"نـي ــوي ــورك ت ــامي ــز"
وشـبكـة الـتلفـزيــون احملليـة يف لــوس اجنليـس
"كي تي ال ايه".

مـ ــرتـب ـطـ ــة بـ ــاملـ ــوجـ ــات الـ ــراديـ ــويـ ــة مـن
الك ــوازرات .يقــول هــاي فــو ،مـن ج ــامعــة
هـ ـ ـ ــاواي اي ـ ــضـ ـ ـ ــا" :ان افـ ـ ـضـل تـ ـ ـ ــوضـ ـيـح
مل ـ ـش ـ ــاه ـ ــدات ـن ـ ــا ه ـ ــو ان االنـفج ـ ــار ال ـ ــذي
ي ـص ــاحــب تك ــويـن الـنجـمـ ــة ،او فع ــالـي ــة
الكـوازر نفـسه ،يقـوم بـدفـع كميـات هـائلـة
مــن الغ ـ ــاز بعـيـ ــدا عـن اجملـ ــرة امل ـضــيفـ ــة
للكوازر وبسرعة فائقة جدا".
ان احملـاكاة احلـاسوبيـة التي مت تقـدميها
مـن قبـل تيـزيـانـا دي مــاتيــو من جــامعـة
كــارنيـجي-مـيلـون ،يف مــدينـة بـيتــسبـورغ
بـواليــة بنـسلفــانيــا ،تقتــرح آليـة محـددة
ميكن ان تكـون قد اطلقت تلك الفعالية،
وهي انـدمـاج اثنـني من الغـازات املنـدفعـة
مـن اجمل ــرات ب ــاجت ــاه املـن ــاطق امل ــرك ــزي ــة
حـيـث تق ــوم بق ــدح سلــسل ــة االنفج ــارات
الـتـي تــؤدي الــى ت ــشكـيل جنـمــة ،وتــوفــر
الوقود للثقب االسود.

ان تـ ـ ــدفـق الغـ ـ ــازات يـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى اطالق
كـميات كبيـرة جدا من الطـاقة ،يف الوقت
الذي يولـد الكوازر .ان املواد الـناجتة عن
الكــوازر جتعل ب ــاقي اجمل ــرة يبــدو قــزمــا،
حيـث تنتج رياحا فائقـة تدفع باملواد الى
الفضـاء بني اجملرات .يـستنتج البـاحثون
ان مع ـطـي ـ ــات ج ـ ــان ـ ــدرا ت ـ ــوف ـ ــر ال ـ ــدلــيل
االفضل حـتى االن لـلريـاح الفـائقـة التي
ينتجها الكوازر.
بع ــد م ــرور  100ملـي ــون سـن ــة عل ــى ه ــذا
الـسينـاريـو ،فـان الـريـاح الفـائقـة ستـدفع
جمـيع الغــاز الــى اخلــارج .وبهــذا تـنتـهي
م ـ ــرحلـ ــة الـكـ ــوازر بـيـنـمـ ــا تـبـ ــدأ اجملـ ــرة
بــاالستقــرار يف حيـاة هـادئـة نـسـبيــا كمـا
هـي احل ــالـ ــة يف مج ــرتـن ــا درب الـتـب ــان ــة
(طريق احلليب).
عن موقعspace.com /

افالم هوليوود ستوزع عىل االنرتنت
واالسطوانات املدجمة يف وقت واحد
لوس اجنليس  -اف ب

قامت استـوديوهات هوليـوود بخطوة حاسمـة يف التوزيع الرقمي العـمالها بقرارهـا االثنني السماح
للمـشـاهــدين بـشــراء االفالم عبــر حتمـيلهــا من شـبكــة االنتــرنت يف يـوم طــرحهـا يف االســواق علـى
اسطوانات مدمجة (دي يف دي).
وتـبيـع كبــريــات شــرك ــات االنت ــاج االمي ــركيــة مـثل "بــارام ــاونت" و"يــونـيفــرســال" و"ســونـي" و"متــرو-
غولدوين-ماير" و"وورنر بروز" و"توينتـيث سنتشري فوكس" حاليا نحو مئتي فيلم عن طريق شركة
"موفيلينك" التي تشترك يف ملكيتها.
لكـن فيلم "بروكبـاك ماوننت" الذي انـتجته "يونيفـرسال" سيكـون اليوم الثالثـاء االول الذي يعرض
للتحميل على "موفيلينك" بالتزامن مع طرحه على اسطوانة مدمجة.
وستطرح بعد ذلك افالم اخرى مـثل "كينغ كونغ" اجلديد و"ليلة سعـيدة وحظ سعيد" و"هاري بوتر
وكـأس النـار" .ويف الـوقت نفـسه ،سمح "سـينمـانـاو" املـوقع الـرئيـسي املنــافس "ملـوفـيليـنك" بتحـميل
افالم "سـونـي" واالستـوديـو املـسـتقـل "الينــز غيـت" منـتج "اصـطـدام" (كــوليـجن) الـذي حـصل علـى
اوسكار افضل فيلم يف  . 2006ومنذ االثنني ،اصبح بامكان مشتركي "موفيلينك" ان يبنوا مكتبتهم
اخلـاصة مـن االفالم الرقميـة التي ميكـن مشاهـدتها علـى ثالثة من اجهـزة الكمبيـوتر وميـكن حتى
حتمـيلهـا يف اطــار استـئجـارهـا ملـدة  24سـاعـة .وقــالت الـشـركــة يف بيـان "نـحن مـلتـزمــون بتـطـويـر
+موفيلينك +ليحصل مشتركونا على افضل خدمة ممكنة وامكانيات تقنية اكبر وعرض اهم".
واكـد املـديـر العـام للشـركـة جيم رامـو ان "االستـوديـوهـات تعتبـر ان االنتـرنـت ميكن ان تـشكل مـركـزا
قـابال لالسـتمـرار لتـوزيع افالمهـا وتقـدمي هـذه اخلـدمـة سيـسـمح بتحـويل قـراصنـة االنتـرنت الـى
زبائن قانونيني".

