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بقلم: �صاهندة �أمين

كيف ندرك
العامل من حولنا؟ 

بقلم: �رشيف م. �صامل
مدر�س م�صاعد جر�حة �ملخ و�لأع�صاب، كلية �لطب، جامعة �لإ�صكندرية، م�رش

�إننا حماطون باأمور ال ح�رص لها، ولكن كيف لنا �أن 
نر�هاعلى  �لتي  �الأ�شياء  ن�شت�شعر وجودها؟ فهناك بع�ض 
�أن  حني  يف  وغريها؛  �أ�شو�ء،  �أو  �ألو�ن،  �أو  �أ�شياء،  هيئة 
�الأ�شو�ت،  مثل  �شماعها  ميكن  �الأخرى  �الأ�شياء  بع�ض 
�الأطعمة  بع�ض  مذ�ق  يكون  وقد  وغريها.  و�ملو�شيقى، 
�أن  ميكننا  كما  حام�ض؛  �أو  حلو،  �أو  مالح،  و�مل�رصوبات 
حا�شة  با�شتخد�م  روؤيته  دون  �ملطهو  �لطعام  نوع  نحدد 
�ل�شم. وكذلك ميكننا �أن ن�شعر باالأ�شطح، �شو�آًء كانت ناعمة 
على  �لتعرف  �إىل  باالإ�شافة  �شاخنة؛  �أو  باردة  خ�شنة،  �أو 

�الأ�شياء يف �لظالم مبجرد مل�شها.
با�شم  ببيئتنا  �ملتعلقة  �ملعلومات  تلك  وُتعرف 
"�حلو��ض �خلا�شة"، وهي �مل�شتقبالت �لتي ت�شاعدنا على 

�إدر�ك �الأ�شكال �ملختلفة للمحفز�ت �لبيئية.
و�لع�شو  ب�رصية؛  �لبيئية  �ملحفز�ت  هذه  تكون  قد 
ن�شيج مميز  �لعني. فللعني  �لذي يدرك هذه �ملحفز�ت هو 
عمودية  خاليا  على  وحتتوي  �ل�شبكية،  با�شم  ُيعرف 
وخاليا خمروطية، و�لتي ت�شتقبل �ل�شور. ومن ثمَّ يتم نقل 
�لع�شب  عرب  كهربائية  نب�شات  �شكل  يف  �ملرئية  �ل�شور 
�لب�رصي �إىل �ملنطقة �ملوجودة يف �جلزء �خللفي للدماغ 
و�لتي ُت�شمى بالق�رصة �لقذ�لية؛ حيث يتم روؤية �لنب�شات 
�لكهربائية يف �شكل �شورة، ومن ثمَّ يتم تف�شري �ل�شورة، 
مثل �إدر�ك �ل�شورة على �أنها كلب على �شبيل �ملثال. فهذه 

�لعملية تعترب حا�شة خا�شة ُتعرف بحا�شة �لب�رص.
�ملحفز�ت  من  �آخر  �شكل  �ل�شمعية  �ملحفز�ت  وتعترب 
�لبيئية؛ و�لع�شو �لذي يتم حتفيزه هو �الأذن. ففي �لبد�ية، 
تقوم �ملوجات �ل�شوتية بتحريك غ�شاء طبلة �الأذن؛ ومن 
�لو�شطى  �الأذن  �ل�شغرية يف  �لعظام  ثمَّ تنتقل من خالل 
ُي�شمى  مميز  ن�شيج  حتفيز  ويتم  �لد�خلية.  �الأذن  �إىل 
�ل�شوتية  �ملوجات  بتحويل  يقوم  �لذي  كورتي  بع�شو 
�إىل نب�شات كهربائية من خالل �لع�شب �ل�شمعي وينقله 
�إىل �لف�ض �ل�شدغي يف ق�رصة �لدماغ. وهناك يتم �إدر�ك 
�أو  قطة  �شوت  �أنها  على  وفهمها  �ل�شوتية  �ملوجات 
�شوت �شخ�ض ماألوف لنا على �شبيل �ملثال. وُت�شمى هذه 

�حلا�شة �ملميزة بحا�شة �ل�شمع.
�لرو�ئح  ��شتن�شاق  عن  �مل�شئولة  �ملميزة  �حلا�شة  �أما 
�مل�شتقبل  �لع�شو  هو  و�الأنف  �ل�شم؛  حا�شة  هي  و�لعطور، 
لهذه �حلا�شة. وُي�شمى �لن�شيج �لذي يبطن �الأنف بالغ�شاء 
�ملخاطي  للغ�شاء  �لعلوي  �جلزء  فيحمل  �ملخاطي؛ 
�مل�شئولة  �ملختلفة  �لكيميائية  للمو�د  خا�شة  م�شتقبالت 

بتحويل  �ملخاطي  �لغ�شاء  ويقوم  �ملختلفة.  �لرو�ئح  عن 
من  تنتقل  كهربائية  نب�شات  �إىل  �لكيميائية  �ملحفز�ت 
حيث  للدماغ؛  �ل�شدغي  �لف�ض  �إىل  �ل�شمي  �لع�شب  خالل 
�أنها ر�ئحة مميزة مثل  �لنب�شات وفهمها على  �إدر�ك  يتم 

ر�ئحة �لقهوة �أو �لعطور.
و�لع�شو  �لتذوق؛  حا�شة  فهي  �لر�بعة،  �حلا�شة  و�أما 
�لل�شان  يحمل  �لل�شان.  هو  �حلا�شة  هذه  عن  �مل�شئول 
�ملو�د  فتقوم  �لتذوق؛  برب�عم  ُتعرف  مميزة  م�شتقبالت 
�لتذوق،  بر�عم  بتحفيز  �لطعام  يف  �ملوجودة  �لكيميائية 
�لعديد  خالل  كهربائية من  نب�شات  باإر�شال  تقوم  و�لتي 
من �الأع�شاب �لقحفية �إىل �لدماغ ليتم �لتعرف على نوع 

�لطعام �لذي ناأكله، حتى لو مل نكن ن�شتطيع روؤيته.
و�أما �حلا�شة �ملميزة �خلام�شة و�الأخرية، فهي حا�شة 
�للم�ض؛ وهي �لقدرة على �ل�شعور باالأ�شياء عن طريق �جللد. 
الأ�شكال خمتلفة  �جللد  �مل�شتقبالت يف  �لعديد من  وهناك 
و�حلر�رة،  �الأمل،  مثل  )�الإح�شا�ض(  �للم�ض  حمفز�ت  من 
�إلخ. تنتقل  و�ل�شغط، وملم�ض �ل�شوء، و�ل�شعور باالهتز�ز، 
كل هذه �الأحا�شي�ض من خالل �الأع�شاب �حل�شية �إىل �حلبل 
وبالتايل  للدماغ،  �جلد�ري  �لف�ض  �إىل  ثمَّ  ومن  �ل�شوكي، 

نتمكن من �لتعرف على ما قد مل�شته.
�إحدى تلك �حلو��ض �ملميزة �شوف نفتقد �لكثري  بدون 
ففي  للخطر.  عر�شة  نكون  �شوف  �أننا  كما  �ملرح،  من 
�خلم�شة  �حلو��ض  هذه  بنعمة  علينا  �هلل  �أنعم  لقد  �لو�قع، 

�ملميزة.

تعرف على
حوا�سك

فبو��شطتها  �حلياة؛  يف  نرب��شنا  هي  �خلم�ض  حو��شنا 
كيف  يوًما  فكرت  فهل  بنا.  �ملحيط  �لعامل  على  نتعرف 
�أو  �ملثال؟  �شبيل  على  �لب�رص  حا�شة  بدون  �حلياة  �شتكون 
�لتذوق مثاًل؟ فاإذ� كنت  �لغذ�ء بدون حا�شة  كيف �شن�شتطعم 
�إجابة  ا تتمتع بجميع حو��شك، لن يكون لديك  ا عاديًّ �شخ�شً
على تلك �لت�شاوؤالت، وذلك الأننا بب�شاطة نعترب حو��شنا من 
بذلك،  �لتفكري  عناء  حتى  يتكبد  لن  منا  فالكثري  �مل�شلمات؛ 

وذلك خطاأ �شائع.
حو��شنا �خلم�ض هي نعمة من نعم �هلل علينا، وال نقدر تلك 
�لنعمة �إال �إذ� قابلنا �شخ�ض �أعمى، �أو �أ�شم، �أو �أي �شخ�ض لديه 
من  �لتي  �لنافذة  هي  فاحلو��ض  حو��شه.  باأحد  معينة  �إعاقة 
خاللها ندرك �لعامل ون�شتمتع به، وكل حا�شة ت�شاعدنا على 
�حلياة، و�لعمل، و��شت�شعار �خلطر، و�لتو��شل. وباالإ�شافة ملا 
�شلف ذكره، فهي ت�شاعدنا على �ال�شتمتاع بالعامل مبناظره 
تخلد  �لتي  ورو�ئحه  �آذ�ننا،  تد�عب  �لتي  و�أ�شو�ته  �خلالبة، 

بعقولنا، ومذ�قات �أطعمته �ل�شهية، و�أحا�شي�شه �ملتدفقة.
�خلم�ض،  �حلو��ض  تاريخ  يف  نتعمق  �لعدد،  هذ�  يف 
�لعطور، ونك�شف  �لكامري�ت وكيفية ت�شنيع  �آلية  ون�شتك�شف 
وتطور  �حلو�مل  �لن�شاء  تختربها  �لتي  �لتغري�ت  عن  �لنقاب 
�حلو��ض يف �الأجنة وحديثي �لوالدة. كما نبحث يف �حلو��ض 
�لذين  �لب�رص  �إىل  باالإ�شافة  و�لنباتات،  �حليو�نات  لدى 

يتمتعون بقوى خارقة.
حا�شة  وجود  حقيقة  يف  نحقق  ذلك،  �إىل  وباالإ�شافة 
حا�شة  �لب�رص  تك�شب  �لتي  و�لتطبيقات  عدمها،  من  �شاد�شة 
�ملعقدة  �لظو�هر  لبع�ض  نتعر�ض  كما  �إ�شافية.  �شاد�شة 
�الأحيان  بع�ض  منا يف  �لبع�ض  قد يختربها  �لتي  و�ملحرية 

ونت�شاءل عن ماهيتها.
معنا،  و�ال�شتك�شاف  بالبحث  ت�شتمتعو�  �أن  نتمنى 

وبالتعرف على �حلو��ض.
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ا�شت�شعــار
احلياة بقلم: ماي�صة عزب

حقيقة �الأمر �أنني مل �أتوقع �أبًد� عندما �تفق فريق 
حترير �لن�رصة على مو�شوع "�حلو��ض �خلم�ض" ليكون 
�ل�شاد�ض  �لعام  �أعد�د  �آخر  وهو   – �لعدد  لهذ�  حموًر� 
للن�رصة – مل �أتوقع �أبًد� �أن نتطرق لهذ� �لعدد �ملتنوع 

من �ملو�شوعات �ل�شائقة.
�إال �أنه يف خالل مناق�شتنا وبحثنا يف �ملو�شوع 
�شادفنا �لعديد من �جلو�نب �ملثرية للف�شول، و�لتي 
�أول  وكان  خميالتنا.  و�أثارت  �هتمامنا  على  حازت 
�إذ� �أعملنا  �أننا  تلك �جلو�نب �لتي لفتت �نتباهنا هي 
من  بكثري  �أكرث  لدينا  �أن  �شندرك  �لفطري"  "�حل�ض 
عن  حفظناها  �لتي  تلك  هي  حو��ض"  "خم�ض  جمرد 
�أهميتها  من  بالرغم  وذلك  �لطفولة،  منذ  قلب  ظهر 

�لبارزة و�الأ�شا�شية يف حياتنا.
ومن ثم، وبعد �أن نتطرق �إىل جمموعة متنوعة من 
�لتي  �حلو��ض  وكذلك  بالفعل،  منتلكها  �لتي  �حلو��ض 
ب�شفة  �شو�ء   – ا  منَّ  � جدًّ �ملميز  �لبع�ض  ميتلكها  قد 
د�ئمة �أو موؤقتة – فاإننا نبحث يف بع�ض �الكت�شافات 
و�الخرت�عات �مل�شتوحاة من �حلو��ض �خلم�ض، ومنها 
ن�شتك�شف  كما  �ملثال.  �شبيل  على  و�لعطور  �لكامري� 
ا �إ�شافية،  �الأجهزة و�الآالت �لتي قد متنح �لب�رص حو��شًّ
�الإ�شافية  �حلو��ض  �إىل  �لتطرق  �إىل  باالإ�شافة  وذلك 
و�لتي  ا،  طبيعيًّ و�لنباتات  �حليو�نات  متتلكها  �لتي 

ت�شاعدها على �لبقاء يف بيئاتها �ملختلفة.
كما ن�شتك�شف تطور �حلو��ض �خلم�ض يف �الإن�شان 
�أثنا تكوينه د�خل رحم �الأم، وكذلك ننظر يف �حتد�د 
فرتة  �أثناء  �أنف�شهن  �الأمهات  لدى  �خلم�ض  �حلو��ض 
�أن  دون  �لعدد  يكتمل  ال  �حلال  وبطبيعة  �حلمل. 
�ل�شائك  �ل�شاد�شة"  "�حلا�شة  مو�شوع  �إىل  نتطرق 
�ملتعددة  �لفعلية  �حلو��ض  بذلك  نعني  وال  و�ملحري، 
�لتي ميتلكها �لب�رص �أو تلك �لتي قد ميتلكها �أو يح�شل 
عليها ب�شورة �أو باأخرى، و�إمنا نعني تلك �لتي يطلق 

عليها �لبع�ض "�حلد�ض".
�ملتنوعة  �ملو�شوعات  تلك  لكل  وبالت�شعب 
"�حلو��ض  جمرد  يتعدى  �لعدد  حمور  فاإن  و�ل�شائقة، 
وبهذ�  بكثري.  ذلك  من  و�أعمق  �أبعد  هو  ملا  �خلم�ض" 
فاإننا ندعوكم �إىل ت�شفح هذ� �لعدد �جلديد و�ال�شتمتاع 
مبجموعة ر�ئعة من �ملو�شوعات �ملتنوعة و�ملمتعة.

متحف تاريخ العلوم

 معلومات للزائر

مو�عيد �لعمل
من �ل�شبت �إىل �خلمي�ض: 
من 10:00 �إىل 15:00
مو�عيد �جلولت

من �ل�شبت �إىل �خلمي�ض:
14:30 - 13:30 - 12:30 - 11:30 - 10:30

�لقبة  - عرو�ض  تذ�كر  جميع  تت�شمن 
�ل�شماوية ر�شوم دخول �ملتحف.

تكون  - �ل�شماوية،  �لقبة  جمهور  لغري 
ر�شوم دخول �ملتحف 0,50 جنيًها.

تذ�كر  - حلاملي  جمانية  �ملتحف  جوالت 
�لقبة �ل�شماوية �أو تذ�كر �ملتحف.

قاعة اال�ستك�ساف

 

منطقة �ل�صتك�صاف
مو�عيد �لعمل

من �ل�شبت �إىل �خلمي�ض: 
من 9:30 �إىل 15:30

ماعد� �لثالثاء: 
من 9:30 �إىل 12:30

مو�عيد �جلولت
من �ل�شبت �إىل �خلمي�ض:

14:30 - 12:30 - 11:00 - 09:30
ماعد� �لثالثاء: 

11:00 - 9:30
�أ�صعار �لدخول 

�لطلبة: جنيهان، غري �لطلبة: 4 جنيهات
قاعة �ل�صتماع و�ل�صتك�صاف

�ملتاحة 	• �لعرو�ض  قائمة  على  لالطالع 
يرجى  و�ال�شتك�شاف،  �ال�شتماع  بقاعة 

زيارة موقع �ملركز �الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc 

قاعة 	• باإد�ري  �الت�شال  برجاء  للحجز، 
�ال�شتك�شاف قبل �ملوعد �ملطلوب باأ�شبوع 

على �الأقل.
�لأ�صعار

)DVD( عرو�ض �لفيديو
�لطلبة: جنيه و�حد، غري �لطلبة: جنيهان.

)3D( عرو�ض ثالثية �الأبعاد
�لطلبة: جنيهان، غري �لطلبة: 4 جنيهات.

معلومات للزائر

القبة ال�سماوية

معلومات للزائـر

العـــرو�ض املتـــاحة
جنوم �لفر�عنة

35 دقيقة
و�حة يف �لف�صاء

25 دقيقة
رحلة كونية

35 دقيقة
�رش �لنيل
45 دقيقة

عر�س �لنجوم
45 دقيقة
�لكون

22 دقيقة
كالوكاهينا

35 دقيقة
حياة �لأ�صجار

33 دقيقة

• لالطالع على �جلدول �ليومي ور�شوم دخول 	
زيارة  يرجى  �ل�شماوية،  �لقبة  عرو�ض 

موقعنا �الإلكرتوين: 
www .bibalex.org/psc

• يرجى مالحظة �أنه، والأ�شباب فنية، حتتفظ 	
�لقبة �ل�شماوية بحق �إلغاء �أو تغيري �لعرو�ض 

يف �أي وقت بدون �إخطار م�شبق.
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بقلم: �صارة خطاب

طول،  �أبعاد:  ثالثة  نر�ه  �لذي  للعامل 
وعر�ض، وعمق. ومع ذلك، فاأثناء م�شاهدة 
فقط؛  بعدين  �شوى  �أعيننا  ترى  ما، ال  فيلم 
ثالثية  تكنولوجيا  قامت  حتى  وذلك 
�حلديثة. �الأفالم  عامل  يف  بثورة  �الأبعاد 

�ل�شينما مل تتوقف عند ذلك  �أن �شناعة  �إال 
�حلد فقط.

�خلا�شة  �لدعاية  موؤخًر�  فانت�رصت 
بالتكنولوجيا ثالثية �الأبعاد يف كل مكان؛ 
جديد  هو  ما  كل  روؤية  يف  �جلميع  فريغب 
 - �لتكنولوجيا  هذه  وُتَنبِّوؤنا  و�ختباره. 
يف  �لهائلة  �الإمكانيات  �إىل  باالإ�شافة 
ميكن  ا  عمَّ بالكثري   - و�لتحكم  �حلركة 

تقدميه يف عامل �الألعاب و�لرتفيه.
وللنا�ض ذوي �لقدرة �لب�رصية �لعادية 
ما ُي�شمى بالروؤية �ملج�شمة. فت�شري �مل�شافة 
بني �لعينني - و�لتي تبلغ 6 �شم - �إىل �أن 
كل عني ترى �لعامل من ز�وية خمتلفة قلياًل؛ 
�إال �أنه ف�شاًل عن روؤية �لعامل ب�شكل مزدوج 
�الختالفات  مبعاجلة  �ملخ  يقوم  ومربك، 
بني �ل�شورتني خللق منوذج ذهني للف�شاء 

ثالثي �الأبعاد. هذ� ما ُي�شمى باملج�شمات.
�لفيلم  �أو   - �الأبعاد  ثالثي  و�لفيلم 
�ملج�شم ثالثي �الأبعاد - عبارة عن �شورة 
�ل�شورة.  بعمق  �الإيحاء  من  تزيد  متحركة 
�حلركي  �لت�شوير  كامري�  نظام  وي�شتخدم 
بالعني  ُترى  كما  �ل�شور  اللتقاط  �لعادي 
�لي�رصى و�ليمنى، �أو يقوم �لكمبيوتر باإنتاج 
بعد  ما  مرحلة  يف  �ملنظورين  متثل  �شور 
�ل�شور  �إنتاج  �أو  �لتقاط  ويتم  �الإنتاج. 
�خلا�شة  وتلك  �لي�رصى  بالعني  �خلا�شة 
باليمنى، وتكون هذه �ل�شور خمتلفة؛ حيث 
ب�شكل خمتلف  �الأ�شياء  �لي�رصى  �لعني  ترى 
هذ�  �إىل  ونظًر�  �ليمنى،  �لعني  مع  مقارنة 
وُي�شتخدم  �ل�شور،  عمق  نرى  �الختالف 
نف�ض �ملبد�أ الإنتاج �ل�شور و�الأفالم ثالثية 

�الأبعاد.
ثالثية  �ملرئيات  ور�ء  �لنظرية  �إن 
ذلك،  ومع  كبري؛  حدٍّ  �إىل  ب�شيطة  �الأبعاد 
حتتاج  فاأواًل،  تطبيقها.  �ل�شهل  من  فلي�ض 
باإمكانهما  منف�شلتني  �شورتني  �إىل 
ومن  �الأبعاد.  ثالثي  تاأثري  خللق  �لتفاعل 
، حتتاج �إىل نظام الإر�شال كل �شورة �إىل  ثمَّ
�لعني �ل�شحيحة فقط ال غري؛ مما ي�شتدعي 
و/�أو  خا�شة  �إ�شقاط  �أجهزة  ��شتخد�م 

نظار�ت لروؤية �لعمق عند م�شاهدة �لفيلم.
مر  على  �ل�شينما  دور  قامت  ولقد 
�ل�شنني بتجربة �لتكنولوجيا ثالثية �الأبعاد 
فكانت  ومتعددة.  خمتلفة  تقنيات  مطبقًة 
�مل�شتخدمة  �الأ�شاليب  �أول  �لنق�شية  �ل�شور 
يف  �الأبعاد  ثالثية  �لتكنولوجيا  تقدمي  يف 
طبقتان  لالأفالم  كانت  حيث  �مل�شارح؛ 
ما  عادة   - خمتلفني  بلونني  خمتلفتان 
ويتم   - و�الأخ�رص  �الأحمر  �للونني  كانا 
متكنهما  بطريقة  �لطبقتني  هاتني  تركيب 
�جلمهور  وكان  بع�شهما.  مو�زنة  من 
�الأبعاد  ثالثية  نظار�ت  على  يح�شل 
تقوم  حيث  وزرقاء؛  حمر�ء  مبر�شحات 
�الأحمر  �جلزء  باعرت��ض  �خل�رص�ء  �لعد�شة 

ي�شمن  و�لعك�ض �شحيح، مما  �ل�شورة،  من 
�أن ت�شكل عينا �مل�شاهدين �ليمنى و�لي�رصى 
�شورتني خمتلفتني، وبالتايل يتكون عمق 

�ل�شورة.
ا لهذه �لتقنية،  �إال �أن هناك جانًبا �شلبيًّ
�للون؛  �أحادية  تكون  �ل�شورة  �أن  وهو 
طريق  عن  �للون  ت�شفية  توؤدي  وبالتايل 
والأن  �لنهائي.  �للون  ت�شويه  �إىل  �لعد�شات 
�الأمر  يكون  خمتلف  ب�شكل  ترى  عني  كل 
م�شتًتا. وقد ��شتكى عدد كبري من م�شاهدي 
�ل�شد�ع  من  �الأبعاد  ثالثية  �الأفالم 
كاملة  تقنيات  تطوير  مت  وقد  و�لغثيان. 
�للون، ولكن يف �حلقيقة هي ملونة وثالثية 

�الأبعاد ب�شكل جزئي فقط.
يف  �أخرى  تقنية  تطبيق  مت  وقد 
تعمل  �لتي  �لنظار�ت  وهي  �ل�شينما  دور 
من  م�شاريع  ��شتخدمت  و�لتي  بالبطارية، 
دخول  ملنع  �ل�شائل  �لكري�شتال  �شا�شات 
ويتز�من  حدة.  على  عني  كل  �إىل  �ل�شوء 
مع  بالتناوب  �لعد�شات  عمل  توقيت 
فعندما  �ل�شا�شة؛  على  �ملوجودة  �الإطار�ت 
خا�ض  �إطار  على  �لعر�ض  جهاز  يوم�ض 
خا�ض  �آخر  �إطار  يليه  �لي�رصى  بالعني 
�ل�شحيحة  �لعني  تتمكن  �ليمنى،  بالعني 

فقط من روؤية كل �شورة.
�لتقنية قد  �أن تلك  �لرغم من  لكن على 
�أنتجت �شورة ثالثية �الأبعاد كاملة �الألو�ن، 
م�شتتة. كانت  �ملتناوبة  �مل�شاريع  �أن  �إال 

مريًحا  �لنظار�ت  تلك  �رتد�ء  يكن  مل  كما 
ا؛ وذلك الأنها ت�شبه قناع �للحام. والأن  �أي�شً
فقد  �لنظار�ت،  يف  مدجمة  كانت  �لتقنية 
كان توفري نظارة لكل �شخ�ض يف �مل�رصح 

�أمًر� مكلًفا للغاية، لذلك فلي�ض غريًبا �أن هذ� 
�ملنهج مل ينت�رص يف دور �ل�شينما.

�أنظمة �ال�شتقطاب، ولتقدمي  ويف حالة 
عر�ض  يتم  متحركة،  جم�شمة  �شورة 
�ل�شا�شة  نف�ض  على  مركبتني  �شورتني 
ويرتدي  ��شتقطاب.  مر�شحات  خالل  من 
�مل�شاهد نظار�ت منخف�شة �لتكلفة حتتوي 
�ال�شتقطاب  مر�شحات  من  زوج  على 
عقارب  )باجتاه  خمتلف  ب�شكل  �ملوجهة 
�أو  د�ئري  ��شتقطاب  مع  عك�شه  �أو  �ل�شاعة 
بز�وية 90 درجة ، وعادة ما تكون بز�وية 
�ال�شتقطاب  مع  درجة  و135  درجة   45

�لطويل(.
�ل�شوء  بتمرير  مر�شح  كل  يقوم 
يحجب  بينما  فقط،  باملثل  �مل�شتقطب 
�ل�شوء �مل�شتقطب ب�شكل خمتلف؛ فرتى كل 
عني �شورة خمتلفة. وُت�شتخدم تلك �لتقنية 
خالل  من  �الأبعاد  ثالثي  تاأثري  الإنتاج 
عر�ض نف�ض �مل�شهد �إىل كلتا �لعينني، ولكن 

م�شور من وجهات نظر خمتلفة قلياًل.
ميكن  ا،  مهمًّ لي�ض  �لر�أ�ض  �جتاه  والأن 
للجمهور باأكمله م�شاهدة �ل�شور �ملج�شمة 
مبا  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة  �لوقت.  نف�ض  يف 
�للون، فيمكن ملن  �لعد�شتني نف�ض  �أن لكال 
يعانون من �لعني �لغالبة )�حلول( - حيث 
يتم ��شتخد�م عني و�حدة �أكرث من �لثانية - 
�الأبعاد،  ثالثي  �لتاأثري  روؤية  على  �لقدرة 
و�لذي مل يكن ممكًنا يف �ل�شابق عن طريق 

ف�شل �للونني.
عن  �لد�ئري  �ال�شتقطاب  يتميز 
�ال�شتقطاب �لطويل يف �أن �مل�شاهد لي�ض يف 
لتتما�شى  م�شتقيمة  ر�أ�شه  �إبقاء  �إىل  حاجة 

ب�شكل  �ال�شتقطاب  يعمل  حتى  �ل�شا�شة  مع 
�شحيح. فاأما يف حالة �ال�شتقطاب �لطويل، 
�لنظار�ت يف عدم حماذ�ة  فيت�شبب حتريك 
مما  �ل�شا�شة،  مر�شحات  مع  �ملر�شحات 
يوؤدي �إىل تال�شي �ل�شورة وكذلك حتى ترى 
كل عني �الإطار �ملعاك�ض ب�شهولة �أكرب. و�أما 
يف حالة �ال�شتقطاب �لد�ئري، فيعمل تاأثري 
�ال�شتقطاب بغ�ض �لنظر عن كيفية حماذ�ة 
ر�أ�ض �مل�شاهد مع �ل�شا�شة؛ فقد تكون �لر�أ�ض 
مائلة �إىل �إحدى �جلانبني �أو مقلوبة، ولكن 
�شتظل �لعني �لي�رصى ترى �ل�شورة �ملحددة 
تتال�شى  �أن  وبدون  �شحيح،  و�لعك�ض  لها 

�ل�شورة.
ثالثية  �لتكنولوجيا  تطور  ومع 
ثالثية  �الأفالم  م�شاهدة  �رتقت  �الأبعاد، 
عن  ��شتثنائية  م�شتويات  �إىل  �الأبعاد 
�مل�شممة  �ملتحركة  �لر�شوم  �أفالم  طريق 
تدعم  �لتي  �مل�شارح  يف  للعر�ض  ا  خ�شي�شً
�الأبعاد،  وخما�شية  رباعية  �لتكنولوجيا 
�أبعاًد�  ولي�شت  جتارية  م�شطلحات  وهي 

هند�شية فعلية.
بع�ض  ظهرت  �الأخرية،  �الآونة  ففي 
م�شاهدة  ت�شاحب  �لتي  �خلا�شة  �ملوؤثر�ت 
�الأفالم ثالثية �الأبعاد. فعلى �شبيل �ملثال، 
�جلمهور  ي�شعر  �لفيلم،  يف  متطر  عندما 
ا د�خل �ل�شينما، وعندما يكون  باملطر �أي�شً
يحدث  �لفيلم،  م�شاهد  �أحد  يف  برق  هناك 
�ل�شيء يف �مل�رصح؛ كما تت�شمن تلك  نف�ض 
و�لر�ئحة،  و�ل�شباب،  �لرياح،  �ملوؤثر�ت 

و�الإح�شا�ض، �إلخ.
�الأبعاد،  خما�شية  �لعر�ض  دور  ويف 
�لفيلم،  يف  للحركة  وفًقا  �ملقاعد  تتحرك 
�مل�شاهدين.  �إىل جتربة  �الإثارة  مما ي�شفي 
للقيام بذلك، من �ل�رصوري �أن تتوفر مقاعد 
�جتاهات؛  �شتة  يف  تتحرك  �أن  باإمكانها 
حيث متيل �إىل �ليمني و�لي�شار، و�إىل �الأمام 
و�خللف، و�إىل �الأعلى و�الأ�شفل. وُتظهر تلك 
�لتكنولوجيا  بني  ممتاًز�  دجًما  �مل�شارح 
�ل�شمعية  و�ملوؤثر�ت  �الأبعاد  ثالثية 
�خلا�شة  �ملوؤثر�ت  وكذلك  و�حلركية، 

�ملتعددة با�شتخد�م برجميات متخ�ش�شة.
مب�شطلحات  �لنا�ض  ي�شمع  قد  و�الآن، 
مثل �لتكنولوجيا �شد��شية و�شباعية �الأبعاد، 
ولكن مرة �أخرى ال ت�شري تلك �مل�شطلحات 
�إىل �أبعاد هند�شية فعلية، وحتى �الآن فاإنها 
للت�شويق.  ُت�شتخدم  �أ�شاطري  �شوى  لي�شت 
ثالثة  هناك  �أن  وهي  و�حدة  حقيقة  تبقى 
�إ�شافة  فبعد  غري؛  ال  فقط  هند�شية  �أبعاد 
�ملوؤثر�ت  �إىل  و�حلركية  �ل�شمعية  �ملوؤثر�ت 
عامل  يف  ترى  يا  �لقادم  هو  ما  �لب�رصية، 

�شناعة �الأفالم �ل�شينمائية؟
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بقلم: ملياء غنيم

ونحن �شغار، تعلَّمنا �أن لدينا "خم�ض حو��ض" فقط لرت�شدنا يف �حلياة؛ 
و�ل�شم،  و�ل�شمع،  �لب�رص،  �رصدها:  ن�شتطيع  جميًعا  باأننا  يقني  لعلى  و�إين 

و�لتذوق، و�للم�ض.
فمنذ نعومة �أظافرنا ونحن يف ريا�ض �الأطفال، تعلَّمنا �أن هذه �حلو��ض 
�خلم�شة هي �لنظم �حل�شية �لوحيدة �لتي منتلكها لت�شاعدنا على �إدر�ك �لعامل 
من حولنا و�ملعلومات �خلا�شة به. كما تعلَّمنا فيمابعد �أن �أية قدرة �أخرى 

بخالف تلك �حلو��ض لهي قدرة خارقة تخرج متاًما عن نطاق �لعلم.
ومبا �أن �أغلبنا يعترب �حلقائق �لتي نتعلمها يف �ملد�ر�ض من �مل�شلمات، 
�أن بلغنا  �إىل  "�حلو��ض �خلم�شة" قد ظلت معنا  �أن تكون فكرة  فمن �ملمكن 
ر�شدنا. ولكن يف �لو�قع، ما در�شناه مل يكن �شحيًحا �أو - على �الأقل - مل 
يكن دقيًقا. فاإذ� �شاألنا �أي طبيب �أمر��ض ع�شبية معا�رص عن عدد �حلو��ض 
حيث  حو��ض؛  خم�ض  من  باأكرث  �الإجابة  ف�شتاأتي  �الإن�شان،  ميتلكها  �لتي 
�إحدى وع�رصين حا�شة فعلية مل  �إىل  �أربع ع�رصة  يح�شي غالبيتهم ما بني 

ندر�ض �أغلبها يف �ملد�ر�ض ُم�شبًقا.
�إن كان �الأمر هكذ�، فمن �أين جاء �العتقاد يف �أن �لب�رص ميتلكون خم�ض 

حو��ضٍّ فح�شب؟ وملاذ� ُيعد ذلك �العتقاد من �ملعارف �ملتو�فق عليها؟

اأ�سل "احلوا�س اخلم�سة"
�الأ�شلي  �لت�شنيف  �أ�شل  يرجع 
�إىل  كبري  ب�شكل  �خلم�شة  للحو��ض 
�لفال�شفة  �أعظم  �أحد  وهو  �أر�شطو، 

و�لعلماء عرب �لتاريخ.
قبل   384 عام  يف  �أر�شطو  ولد 
�حل�شارة  �زدهار  �أوج  يف  �مليالد 
رجاًل  كان  وقد  �لقدمية،  �ليونانية 
تلميًذ�  كان  حيث  عظيًما؛  ا  نه�شويًّ
�الأكرب.  لالإ�شكندر  ومدر�ًشا  الأفالطون، 
وقد ��شتملت در��شاته - فيما ��شتملت - 
على عامل �الأحياء برمته، وبالتحديد على 

كيفية عمل ج�شم �الإن�شان.
يف  بد�أ  قد  �أنه  من  �لرغم  وعلى 
من  �لعديد  فاإن  �ل�شفر،  من  در��شاته 
قام  �لتي  و�لت�شنيفات  �لتو�شيفات 
بها ال تز�ل �شحيحة حتى يومنا هذ�. 
�أن   - بال�رصورة   - �ُت�شح  �أنه  غري 
بع�ض هذه �لت�شنيفات غري �شحيحة، 
�لتي  �حلو��ض  ت�شنيف  ذلك  يف  مبا 

يتمتع بها �لب�رص.
مو�شوع  �أر�شطو  �خت�ض  فقد 
من  كبرٍي  بقدٍر  �حل�شي"  "�الإدر�ك 

فيها  ناق�ض  و�لذي  �لكتابات، 
�لعامة  �لعقلية  �ملَلكة  بالتف�شيل 
�رصح  وقد  حدة.  على  كالًّ  و�حلو��ض 
�أر�شطو يف در��شته �الأ�شهر بعنو�ن "عن 
الأية  وجود  هناك  لي�ض  باأنه  �لنف�ض" 

حا�شة بخالف �حلو��ض �خلم�شة.
، يو�شح �أر�شطو �أن لكل حا�شة  من ثمَّ
ويو��شل  ا،  ح�شيًّ ع�شًو�  �حلو��ض  من 
�لب�رص،   - �خلم�شة  �حلو��ض  �أن  حجته 
 - و�للم�ض  و�لتذوق،  و�ل�شم،  و�ل�شمع، 
لها ترتيب ممنهج يجعل منها جمموعة 
��شتنتاجه  يف  �أر�شطو  ويرتكز  كاملة. 
نعلم  ال  �شاد�شة  ��شتحالة وجود حا�شة 
بها على �أنه هناك خم�شة �أع�شاء ح�شية 

فقط يف ج�شم �الإن�شان.
غري �أن �أر�شطو قد �أخطاأ يف �أمرين؛ 
هناك  باأن  نظريته  فهو  �الأول  �أما 
خم�شة �أع�شاء ح�شية فقط، و�أما �لثاين 

فهو تعريفه ملا ي�شكل �حلا�شة.
من  �لكثري  يتطلب  ال  فاالأمر 
ميتلكون  �لب�رص  �أن  ال�شتنتاج  �لتفكري 
ذ�ت  ح�شية  �أع�شاء  خم�شة  من  �أكرث 
�لعينان،  وهي  م�شتقلة؛  وظائف 

و�الأذنان، و�الأنف، و�لل�شان، و�لب�رصة. 
�لذي  �لدهليزي  �جلهاز  ا  �أي�شً فهناك 
�لقرن  �أو�ئل  يف  �إال  �كت�شافه  يتم  مل 
�ل�شابع ع�رص، �أي بعد �أر�شطو باأكرث من 
�ألفيتني، �الأمر �لذي ي�رصح جهله بهذ� 

�لع�شو �لهام.
�جلهاز  �أن  نعلم  �الآن  ونحن 
�لد�خلية  �الأذن  �لدهليزي �ملوجود يف 
�تز�ن  له دور رئي�شي يف �حلفاظ على 
ا يف عملية  �جل�شم، كما يلعب دوًر� هامًّ
بتثبيت  لنا  ي�شمح  حيث  �الإب�شار؛ 
تتحرك  بينما  �الأ�شياء  على  نظرنا 

رءو�شنا يف �جتاهات خمتلفة.
�شت  على  تعرفنا  قد  نحن  ها 
�إذ�  �أنه  غري  و�شهولة.  ب�رصعة  حو��ض 
كنا ننوي ح�رص �لعدد �لفعلي للحو��ض 
�شاأننا،  �لتقليل من  �لتي منتلكها دون 
�ملعنى  ن�رصح  �أن  �أواًل  علينا  يتحتم 
نعرف  و�أن  "حا�شة"  لكلمة  �حلقيقي 

ماهية �لع�شو �حل�شي.
تعريف "احلا�سة"

"للحا�شة"  �شحة  �الأكرث  �لتعريف 
من  يتكون  جهاز  "�أي  �أنها  هو 
�حل�شية  �خلاليا  �أنو�ع  من  جمموعة 
فيزيائية  لظاهرة  ت�شتجيب  �لتي 
تقوم  �ملخ  يف  معينة  والأماكن  معينة 

با�شتقبال �الإ�شار�ت وترجمتها".
�لع�رص  يف  �لعلماء  قام  فقد 
باأن  �أر�شطو  �فرت��ض  بتعديل  �حلديث 
ا  ح�شيًّ ع�شًو�  تتطلب  �حلو��ض  من  كالًّ 
م�شتقالًّ �إىل �أن كلَّ حا�شة تتطلب نوًعا 
�حل�شية"؛  "�مل�شتقبالت  من  خمتلًفا 
نهايات  �أو   - متخ�ش�شة  خاليا  وهي 
�الإ�شار�ت  باإر�شال  تقوم   - �أع�شاب 
نوع  �إىل  ��شتجابًة  �ملخ  �إىل  �لكهربية 

�ملحفز �لتي ت�شتقبله.
و�ملخروطية  �لعمودية  �خلاليا  �إن 
�شبيل  على  �لعني-  ب�شبكية  �ملوجودة 
�ملثال - هي �إحدى �أنو�ع �مل�شتقبالت 
�حل�شية؛ فرت�شل �إ�شار�ت عندما يحفزها 
و�لقوى  �ملوجية  �الأطو�ل  ذو  �ل�شوء 
وحدها  �لب�رصة  وتتميز  �ملختلفة. 

باأنو�ع من �مل�شتقبالت �حل�شية �لتي ال 
و�أ�شياء  بل  فح�شب،  �للم�شات  ت�شت�شعر 
و�لوعي  و�الأمل،  �حلر�رة،  مثل  �أخرى؛ 
�الأقل �شتة  بحركة �جل�شم. فهناك على 
�أنو�ع خمتلفة من �مل�شتقبالت �حل�شية 
نطاق  يحفزه  منها  كل  للحر�رة، 

خمتلف من درجات �حلر�رة.
منتلك  باأننا  �لقول  فاإن  وهكذ�، 
خم�ض �أو �شت حو��ض فح�شب لهو تقلي�ض 
�لب�رص يدركون،  �إن  حلقيقة �الأمر؛ حيث 
بالوظائف  ويقومون  وي�شتجيبون، 
�ملختلفة، ويفكرون با�شتخد�م جمموعة 
�ملت�شلة  �لع�شبية  �خلاليا  من  كبرية 
�أجز�ء �جل�شم  بالعامل �خلارجي وب�شتى 
�لنظم  تتخطى  �حلقيقة  وهذه  ا.  د�خليًّ
�حل�شية �خلم�شة �لكال�شيكية �لتي نعرف 
من  �لقادمة  �ملعلومات  ت�شتبني  �أنها 

�لبيئة �خلارجية.
عدد  عن  ن�شاأل  دعونا  و�الآن 
فلم  بالفعل.  منتلكها  �لتي  �حلو��ض 
يزل �لعلماء عاجزين عن �إيجاد �إجابة 
جميًعا  �أنهم  �إال  �ل�شوؤ�ل،  لهذ�  حمددة 
حو��ض.  خم�ض  من  �أكرث  �أنهم  يوؤكدون 
على  �لعلماء  �إجماع  عدم  يف  و�ل�شبب 
حول  �ختالفهم  �إىل  يرجع  حمدد  عدٍد 

مفهوم ما ي�شكل �حلا�شة.
على  جميًعا  يتفقون  فبينما 
يعتقد  �لكال�شيكية،  �خلم�شة  �حلو��ض 
�إىل  تق�شيمها  يجب  �أنه  �لعلماء  بع�ض 
�ملثال،  �شبيل  على  فرعية؛  جمموعات 
تق�شيم  ميكن  �أنه  �لعلماء  يفرت�ض 
حا�شة �لب�رص �إىل �إدر�ك درجة كلٍّ من 
يزعم  كما  و�لعمق.  و�للون،  �ل�شطوع، 
�أية  على  يتعني  �أنه  �لباحثني  بع�ض 
�إحدى  �أال ت�شتجيب مع  حا�شة حقيقية 
مع  بل  فح�شب،  �لفيزيائية  �لظو�هر 

ا. منطقة حمددة يف �ملخ �أي�شً
وبا�شتخد�م هذ� �ملعيار �لت�شنيفي 
�لع�شبية  �الأمر��ض  �أطباء  معظم  مييز 
خم�ض حو��ض �إ�شافية على �الأقل، هذ� 
�أخرى،  د�خلية  حو��ض  �شت  جانب  �إىل 
حمفز�ت  مع  تتفاعل  حو��ض  وهي 

حتدث د�خل �جل�شم.
ما وراء "احلوا�س اخلم�سة"

و�لتي  �الأوىل،  �الإ�شافية  �حلا�شة 
�ل�شاد�شة  باحلا�شة  و�شفها  ميكن 
وهذه  �التز�ن.  حا�شة  هي  �لفعلية، 
�حل�شي  للع�شو  ت�شتجيب  �حلا�شة 
وهو  �أال  �الإن�شان،  ج�شم  يف  �ل�شاد�ض 
من  �لرغم  وعلى  �لدهليزي.  �جلهاز 
ا يف عملية  دوًر� هامًّ تلعب  �لروؤية  �أن 
�لتيهي  �لدهليز  جهاز  فاإن  �التز�ن، 
�ملوجود د�خل �الأذنني �لد�خليتني هو 

�لع�شو �مل�شئول �الأول عنها.
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امل�سطلحات
�لنو�ة �لع�صبية فوق �لتقاطعية . 1

�ملخ  يف  منطقة  يف  موجودة 
�ل�رصير  حتت  ما  منطقة  ت�شمى 
�لب�رصي، وحتتوي على جمموعة 
من �خلاليا �لع�شبية �لتي تتحكم 

يف �ل�شاعة �لبيولوجية للج�شم.
دورة . 2 هي  �لبيولوجية  �ل�صاعة 

يومية من �الأن�شطة مت مالحظتها 
�لكائنات  من  �لعديد  يف 
�لعديد  يف  وتتحكم  �حلية؛ 
�لفي�شيولوجية  �الإيقاعات  من 
و�ل�شلوكية، مبا فيها دورة �لنوم 

و�ال�شتيقاظ.
املراجع

Eugene T. Gendlin PhD., “Line by 
Line Commentary on Aristotle’s 
De Anima, Book III”, University of 
Chicago
jhupressblog.com
articles.mercola.com
www.ncbi.nlm.nih.gov

�حلي  �لكائن  ن  متكِّ �حلا�شة  هذه 
و�جتاهه،  ��شت�شعار حركة ج�شمه،  من 
�لتو�زن  حتقيق  ومن  و�رصعته، 
بعبارٍة  عليه.  و�ملحافظة  �لو�شعي 
�أخرى، هي �حلا�شة �لتي تبقينا و�قفني 
�الأوقات  �أغلب  �ل�شقوط  من  ومتنعنا 
�أو  نهبط،  �أو  ن�شعد،  �أو  من�شي،  بينما 

حتى بينما نقف ثابتني يف �أماكننا.
�أخرى  �إ�شافية  حا�شة  �الأمل  �إدر�ك 
عك�ض  وعلى  جيًد�.  جميًعا  نعرفها 
�حلا�شة  هذه  فاإن  �ل�شائد،  �العتقاد 
فت�شري  �للم�ض.  بحا�شة  مرتبطة  لي�شت 
�الأبحاث �لتي �أجريت يف �لن�شف �الأول 
من �لقرن �لع�رصين �إىل �أن ما كان ُيعد 
�شخ�شية  �إدر�كية  جتربة  ذلك  قبل 
�لو�قع ظاهرة  متعلقة باللم�ض هو يف 
م�شتقلة تتجاوب مع منطقة معينة يف 

�ملخ.
من  خمتلفة  �أنو�ع  ثالثة  وهناك 
جلدية  م�شتقبالت  �الأمل:  م�شتقبالت 
)�لب�رصة(، وم�شتقبالت جد�رية )�لعظام 
�أح�شائية  وم�شتقبالت  و�ملفا�شل(، 
�مل�شتقبالت  وهذه  �جل�شم(.  )�أع�شاء 
�أنو�ع  مع  تتفاعل  �خلا�شة  �حل�شية 
معينة من �ملحفز�ت؛ فبمجرد �أن ي�شل 
�لتحفيز �إىل نقطة معينة معروفة بـ"حد 
يف  تتباين  �إ�شار�ت  �إر�شال  يتم  �الأمل" 
قوتها �إىل �ملخ عرب �لعمود �لفقري، مما 

ي�شبب �ل�شعور �لذي ندركه �أملًا.
بحركة  �لوعي  �أو  �لتو�شع،  حا�شة 
تعطينا  �لتي  �حلا�شة  هي  �جل�شم، 
�أجز�ء  �لقدرة على معرفة كيف تت�شل 
كانت  و�إن  حتى  ببع�شها.  ج�شمنا 
و�شعية  ن�شت�شعر  فنحن  مقفلة  عيوننا 
�أج�شامنا؛ حيث نعرف �أين �أذرعنا و�أين 
�شيقاننا، على �شبيل �ملثال، ونعلم ما 

�إذ� كنا نحركها �أم ال.
�لع�شالت،  من  كلٌّ  فتحتوي 
و�الأذنني  و�ملفا�شل،  و�الأوتار، 

ح�شية  م�شتقبالت  على  �لد�خلتني 
�ملعلومات  تنقل  و�لتي  حركية، 
�ملخ  يقوم  حيث  �ملخ؛  �إىل  �ملو�شعية 
بدوره بتحليل هذه �ملعلومات؛ ليزودنا 

باالإح�شا�ض باجتاه �جل�شم وحركته.
هي  �حلر�ري  �الإدر�ك  حا�شة 
�رتد�ء  بوجوب  تخربنا  �لتي  �حلا�شة 
�جلو  يزد�د  عندما  �أثقل  مالب�ض 
يزد�د  عندما  نخلعها  و�أن  برودًة، 
�حلر�رة  �رتفاع  ��شت�شعار  فهي  دفًئا؛ 
�حلا�شة  هذه  وتعتمد  �نخفا�شها.  �أو 
�ملوجودة  �حلر�رية  �مل�شتقبالت  على 
��شت�شعار  ت�شتطيع  و�لتي  �لب�رصة،  على 
و�مل�شتقبالت  �حلر�رية.  �لطاقة  حركة 
�لب�رصة  على  �ملوجودة  �حلر�رية 
�حلر�رية  �مل�شتقبالت  عن  تختلف 
�ملخ،  يف  �ملوجودة  �ال�شتتبابية 
�حلر�رة  حول  باملعلومات  و�ملعنية 
عمليات  وتنظيم  للج�شم،  �لد�خلية 

�لتعرق و�الرتعا�ض، وهكذ�.
حا�شة �الإدر�ك �لزمني، �أو ��شت�شعار 
�لوقت، ت�شري �إىل كيفية ��شت�شعار مرور 
�أن  من  �لرغم  وعلى  و�إدر�كه.  �لوقت 
��شت�شعار مرور �لوقت قد يكون خا�شًعا 
حيث   - �ملختلفة  �ل�شخ�شية  للتجارب 
نق�شيها  �لتي  �ل�شاعة  باأن  ن�شعر  قد 
�أ�رصع  متر  مف�شل  فيلم  م�شاهدة  يف 
طابوٍر  يف  نق�شيها  �لتي  �ل�شاعة  من 
�لعلماء  فاإن   - دورنا  منتظرين  ما 

يف  متاأ�شلة  حا�شة  �أنها  يزعمون 
تركيبتنا �لبيولوجية.

�حلا�شة  هذه  �أن  من  �لرغم  وعلى 
لي�شت متعلقة بجهاز ح�شي معني، فاإن 
�أن  �إىل  ت�شري  �لع�شبية  �لعلوم  �أبحاث 
�إدر�ك  يحكم  نظام  لديه  �لب�رصي  �ملخ 
من  يتكون  �لنظام  وهذ�  �لوقت،  مرور 
�لق�رصة  ت�شم  �النت�شار  و��شعة  بنية 
�لقاعدية.  و�لعقد  و�ملخيخ،  �لدماغية، 
على  �لوقت  حفظ  عملية  وتخ�شع 
فوق  �لع�شبية  للنو�ة  �لطويل  �ملدى 
�إيقاع  عن  �مل�شئولة  �لتقاطعية)1( 
تخ�شع  بينما  �لبيولوجية)2(،  �ل�شاعة 
عملية حفظ �لوقت على �ملدى �لق�شري 

الأجهزة خلوية �أخرى.
يتمتع  كله،  ذلك  �إىل  وباالإ�شافة 
�لب�رص بحو��ض د�خلية �أو ح�ضٍّ د�خلي، 
يتم  ما  عادة  �لتي  �حلو��ض  وهي 
�لعديد  وت�شم  �جل�شم،  د�خل  حتفيزها 
�الأع�شاء  يف  �حل�شية  �مل�شتقبالت  من 
تنظيم  على  ت�شاعد  و�لتي  �لد�خلية، 
ج�شم  يف  �لد�خلية  �الأجهزة  خمتلف 
�الإن�شان، وذلك مثل م�شتقبالت �لتمدد 

ا. �ملت�شلة باملخ ع�شبيًّ
ت�شم  �ملثال،  �شبيل  فعلى 
�لتمدد  م�شتقبالت  �لتمدد  م�شتقبالت 
ت�شتخدم  و�لتي  �لرئتني،  يف  �لرئوية 
و�لتحكم  �لتنف�ض  معدل  ال�شت�شعار 
متدد  م�شتقبالت  ا  �أي�شً وهناك  فيه. 

�لغليظة،  و�الأمعاء  �ملثانة  يف 
�إخر�ج  �إىل  �حلاجة  يف  تتحكم  و�لتي 
و�الأمعاء  �ملعدة  ويف  �لف�شالت، 
�النتفاخ  ت�شت�شعر  و�لتي  �لدقيقة، 

نتيجة لوجود غاز�ت ز�ئدة.
�الأخرى  �لد�خلية  �حلو��ض  وت�شمل 
تر�قب  �لتي  �لكيميائية  �مل�شتقبالت 
وجتعلنا  �جل�شم  يف  �مللوحة  ن�شبة 
هذه  تكون  عندما  بالعط�ض  ن�شعر 
�حل�شية  و�مل�شتقبالت  مرتفعة،  �لن�شبة 
�لتي  للبلعوم  �ملخاطي  �لغ�شاء  يف 
�لقيء  �أو  �لبلع  ن�شت�شعر عملية  جتعلنا 
�لبلعومي،  �ملنعك�ض  يف  وتتحكم 
�لتي  �لكيميائية  �مل�شتقبالت  وكذلك 
�مل�شتطيل  �لنخاع  يف  مناطق  حتفز 
�لعقاقري  تر�قب  و�لتي  �لدماغ،  جلذع 
عند  �لقيء  عملية  وحتفز  و�لهرمونات 
�لت�شمم  عند  يحدث  مثلما  �حلاجة، 

بالطعام �أو �لكحول.
على �لرغم من �أن �لقائمة �ل�شابقة 
�لغر�ض  توؤدي  فاإنها  ح�رصية،  لي�شت 
�خلم�شة"  "�حلو��ض  �أن  تو�شيح  يف 
�لتي طرحها �أر�شطو لي�شت �إال جمموعة 
�شغرية من �حلو��ض �لتي منتلكها نحن 
�لب�رص. فقد تكون �حلو��ض �خلم�شة هي 
يعني  ال  ذلك  ولكن  �الأ�شهر،  �حلو��ض 
�حلو��ض  من  �أهم  �أنها  بال�رصورة 
�لوقت  حان  رمبا  وهكذ�،  �الأخرى. 
�خلم�شة"  "�حلو��ض  فكرة  ننحي  لكي 
بعيًد�، و�أن نعطي لقدر�ت �لب�رص �لر�ئعة 

قدرها �ل�شحيح.
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�مل�شطلح  من  �الأ�شل  يف  م�شتقة  "كامري�"  كلمة 
كبري  حدٍّ  �إىل  ي�شف  ما  وهو  �ملظلمة"،  "�لغرفة  �لالتيني 

�الآلية �مل�شتخدمة قدمًيا يف عر�ض �ل�شور.
هو  د�فين�شي  ليوناردو  �ل�شهري  و�ملخرتع  �لفنان  كان 
معد�ت  كل  عليها  ترتكز  �لتي  �الأ�شا�شية  �لفكرة  �شاحب 
�لت�شوير. فقد �أثبت د�فين�شي �أن كل ما هو مطلوب لعر�ض 
�ل�شور هو ثقب �شغري مير من خالله �ل�شوء، و�لذي ُيعترب 
تطرقنا  قد  و�لتي  �الإب�شار،  لعملية  حماكاة  �الأ�شا�ض  يف 
�إليها �شابًقا يف عدد �لف�شل �لدر��شي �لثاين 2013/2012 

حتت عنو�ن "�ألو�ن �حلياة".

بقلم: معتز عبد �ملجيد

�أب�شط  �لثقب  ذ�ت  �لكامري�  ُتعد 
تتكون  حيث  تركيًبا؛  �لكامري�ت  �أنو�ع 
من  ثقب  به  لل�شوء  عازل  �شندوق  من 
ناحية و�حدة، ومن هنا جاءت ت�شميتها 
بكامري� "ثقب �الإبرة". فيتم و�شع فيلم 
يف  �ل�شندوق  د�خل  �لت�شوير  ورق  �أو 
يدخل  حيث  للثقب؛  �ملقابلة  �جلهة 
�شورة  ليكوِّن  �لثقب  خالل  من  �ل�شوء 
�أثبت  وقد  �لفيلم.  على  معكو�شة 
�لثقب  كان  كلما  �أنه  ا  عمليًّ د�فين�شي 
�أ�شغر كانت �ل�شورة �ملعرو�شة �أو�شح.

وبطبيعة �حلال، فقد تطورت جميع 
�لكامري�ت �حلديثة �ملوجودة �ليوم عن 
كبرًي�.  تطوًر�  �ملظلمة"  "�لغرفة  فكرة 
على  ت�شغط  �أن  �إال  عليك  ما  فاليوم، 
�لزر لرتى بعد ب�شع ثو�ٍن �شورة كاملة 
�ل�شائل  �لكري�شتال  �شا�شة  على  �الألو�ن 
�لرقمية.  بالكامري�  �خلا�شة   )LCD(
�إال �أنه خالل تلك �لثو�ين �لقليلة يحدث 
تلك  تظهر  حتى  �لكو�لي�ض  ور�ء  �لكثري 

�ل�شورة يف �لنهاية.
بد�يته.  من  �الأمر  ن�رصح  دعونا 
�ل�شور،  يلتقط  جهاز  هي  فالكامري� 
�أو  مبا�رصة،  تخزينها  ميكن  و�لتي 
مًعا.  �الثنني  �أو  �آخر،  موقع  �إىل  نقلها 
كل  تطبيق  عن  �مل�شئولة  �لتقنية  وتعد 
كبري؛  حدٍّ  �إىل  ب�شيطة  �خلطو�ت  تلك 
من  �لثابت  �لت�شوير  كامري�  فتتكون 
ثالث مكونات �أ�شا�شية: عن�رص ب�رصي 
)�لفيلم(،  كيميائي  وعن�رص  )�لعد�شة(، 
�لكامري�(.  )ج�شم  ميكانيكي  وعن�رص 
تلك  معايرة  �إال  هو  ما  و�لت�شوير 
�لعنا�رص �لثالثة وجمعها مًعا بطريقة 

متكنها من ت�شجيل �شورة مميزة.
�لتقليدية  �لبد�ئية  �لكامري�ت  تقوم 
�لت�شوير،  �أفالم  على  �ل�شوء  بالتقاط 

�لرقمية  �لكامري�ت  ت�شتخدم  حني  يف 
�إلكرتونية،  ��شت�شعار  جم�شات  �حلديثة 
ثمَّ  ومن  �ل�شور  �لتقاط  يتم  وبالتايل 
ذ�كرة  بطاقة  �أو  رقاقة  على  تخزينها 
الحق.  وقت  يف  �ملعاجلة  �أو  للعر�ض 
�لفيديو اللتقاط  ممت كامري�ت  وقد �شُ
يف  مت�شل�شل  ب�شكل  �ل�شور  من  �لعديد 
يجعل  مما   � جدًّ ق�شرية  زمنية  فرت�ت 
تتحرك،  �أنها  لو  كما  تبدو  �ل�شور  هذه 
�رصيع  ت�شل�شل  يف  عر�شها  عند  وذلك 

مبا فيه �لكفاية.
�لتي  �الأ�شا�شية  و�لثو�بت  و�لعنا�رص 
تتحكم يف �آلية �لت�شوير يف �لكامري� هي:

1( العد�سة
�لعد�شة هي �الأد�ة �لتي تقوم بتكوين 
من  تتكون  وقد  �لكامري�.  يف  �ل�شورة 
�أو   10 �إىل  ي�شل  قد  ما  �أو  و�حد  عن�رص 
�لكامري�ت  تكونت  وقد  عن�رًص�.   12
حمدبة  مقعرة  عد�شة  من  �لقدمية 
�أحادية �لعن�رص، وهي عد�شة ذ�ت �شطح 
حمدب و�آخر مقعر. �إال �أن هذ� �لنوع من 
�لعد�شات كان يعاين من عدد من �لعيوب 
�أكرث  بعد�شات  ��شتبد�لها  فتم  �لب�رصية؛ 

تعقيًد� ومطورة ب�شكل كبري.
�أ�شا�شية  �أنو�ع  ثالثة  وهناك 
�لعادية،  �لعد�شات  �لعد�شات:  من 
�لو��شعة،  �لز�وية  ذ�ت  و�لعد�شات 
�لبعد  ويحدد  �ملقربة.  و�لعد�شات 
�لتي  �لنقطة  وهي   - للعد�شة  �لبوؤري 
من  �ملارة  �ل�شوء  �أ�شعة  فيها  تتجمع 
�لتي  �ل�شورة  حجم   - �لعد�شة  خالل 

يتم عر�شها على �لفيلم.
�أما با�شتخد�م �لعد�شة �لعادية، فقد 
ي�شل جمال �لروؤية �إىل ز�وية 50 درجة 
بحجمها  �الأ�شياء  تظهر  حيث  تقريًبا؛ 
بالن�شبة  وذلك  �لطبيعيني،  و�شكلها 

�لتي  و�لكامري�  �ل�شورة.  خلفية  �إىل 
ما  عادًة  ميلليمرت   35 فيلم  ت�شتخدم 
�أجل  من  ميلليمرت   50 عد�شة  ت�شتخدم 

تغطية عادية.
�لعد�شة  ��شتخد�م  حالة  يف  و�أما 
جمال  فيكون  �لو��شعة،  �لز�وية  ذ�ت 
�أو�شع بكثري؛ حو�يل 90 درجة.  �لروؤية 
�لعد�شات  من  �لنوع  هذ�  وُي�شتخدم 
�لكامري�  بني  �مل�شافة  تكون  عندما 
كما  حمدودة،  ت�شويره  �ملر�د  و�ل�شيء 
كما  �لد�خلي.  �لت�شوير  يف  �حلال  هو 
�لو��شعة  �لز�وية  ذ�ت  �لعد�شة  ت�شتخدم 
 - حجًما  �أكرب  تبدو  �الأ�شياء  جلعل 
�شغرية  لغرفة  مت�شع  �نطباع  الإعطاء 
لت�شوير  وكذلك   - �ملثال  �شبيل  على 

�الأ�شياء �لكبرية من قرب.
�ملقربة  �لعد�شات  حالة  يف  و�أما 
لديها  فيكون  �لبوؤري،  �لبعد  طويلة  �أو 
�لعد�شات  من  �أ�شغر  روؤية  جمال 
�لعادية؛ فُتظهر تفا�شيل ُمكربة لل�شورة 

على �لفيلم ذ�ته.
فتتيح �لكامري�ت متغرية �لعد�شات 
بعد  �أف�شل  الختيار  للم�شور  �لفر�شة 
بوؤري الأي موقف، ولذلك ففي �ل�شنو�ت 
�لبعد  ذ�ت  �لعد�شات  �أ�شبحت  �الأخرية 
"�ملكربة"  �لعد�شات  �أو  �لبوؤري �ملتغري 
لعد�شة  �شعبية كبرية؛ حيث ميكن  ذ�ت 
من  �لعديد  حمل  حتل  �أن  و�حدة 
ر�حة  يوفر  مما  �لفردية،  �لعد�شات 

كبرية للم�شور.
قوة  �أو  �لعد�شة  �رصعة  �إىل  وُي�شار 
جمعها لل�شوء برقم �لبوؤرة )f(، وهو ما 
ُي�شمى ب"فتحة�لبوؤرة"؛ فكلما �نخف�ض 
�لعد�شة،  �رصعة  ز�دت  �لبوؤرة،  رقم 
ويكون  خاللها.  من  �ملار  �ل�شوء  �أو 
للعد�شة �ل�رصيعة فتحة ذ�ت رقم بوؤري 

)f/2.0( على �الأقل.

2( احلجاب احلاجز
�أحد  �حلاجز  �حلجاب  ُيعترب 
�لتعر�ض  يحدد�ن  �للذين  �لعاملني 
�ل�شوء  كمية  يف  للفيلم  �ل�شحيح 
خالل  من  باملرور  لها  �مل�شموح 
هي  �حلاجز  �حلجاب  فوظيفة  �لعد�شة. 
ا، مما  �حلد من فتحة �لعد�شة ميكانيكيًّ
يح�شن من �الأد�ء �لب�رصي ب�شكل كبري، 
كما  �ل�شورة.  حافة  باجتاه  �شيما  وال 
�لروؤية، وهي  �أنه يزيد من عمق جمال 

منطقة �لرتكيز �جليد.
ما  �لكامري�ت  معظم  ت�شتخدم 
�لنوع"،  "قزحي  باحلجاب  ُي�شمى 
�شفر�ت معدنية  يتاألف من عدة  و�لذي 
�ل�شفر�ت؛  تلك  تركب  حيث  �؛  جدًّ رقيقة 
بحيث ميكن تغيري حجم فتحة �لعد�شة 
ويف  ذر�ع.  حتريك  �أو  حلقة  باإد�رة 
�حلجاب  �شبط  يتم  �الآلية  �لكامري�ت 
الإنتاج  �آلية مدجمة  �حلاجز عن طريق 
و��شعة  جمموعة  عرب  �الأمثل  �لتعر�ض 

من ظروف �الإ�شاءة.
�حلجاب  فتحة  يف  تغيري  كل  ومع 
من  �ملارة  �ل�شوء  كمية  تتغري  �حلاجز 
�شبيل  فعلى   .2 مبعامل  �لعد�شة  خالل 
�الإعد�د�ت  �إن  نقول  عندما  �ملثال، 
�ملوجودة  �حلاجز  للحجاب  �لقيا�شية 
 ،4  ،2.8  ،2 هي  �لعد�شات  معظم  على 
�أن  يعني  فهذ�   ،22  ،16  ،11  ،8  ،5.6
من  مرورها  �مل�شموح  �ل�شوء  كمية 
خالل �لعد�شة عند �الإعد�د 2 هي �شعف 
من  مرورها  �مل�شموح  �ل�شوء  كمية 
خالل �لعد�شة عند �الإعد�د 2.8، وهكذ�.

3( امل�سراع
�مل�رص�ع هو �لعامل �لثاين للتحكم 
بالتعر�ض، وهو جهاز ميكانيكي يعمل 
�لزمنية  باملدة  يتحكم  حيث  كبو�بة؛ 
�لتي مير فيها �ل�شوء من خالل �لعد�شة 

ومن ثمَّ ي�شقط على �لفيلم.
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�الأ�شا�شي  �لب�شيط  للم�رص�ع  فيمكن 
�أن يتكون - مثل �حلجاب �حلاجز - من 
�لتي  �لرقيقة  �ملعدنية  �ل�شفر�ت  من  عدد 
�آلية  طريق  عن  �إما  وغلقها  فتحها  يتم 
�ل�شاعة،  �آلية  ت�شبه  �لرتو�ض  على  قائمة 
كهروميكانيكي  جهاز  طريق  عن  و�إما 
كما هو �حلال يف معظم �لنماذج �حلديثة. 
وهذ� �لنوع من �مل�شاريع عادة ما ت�شل 
�رصعته �لق�شوى �إىل 500/1 من �لثانية.
�لبوؤري  وعادة ما يتكون �مل�رص�ع 
من  �حلديثة  �لكامري�ت  يف  �مل�شطح 
و�للتني  �ملطاطي،  �لن�شيج  قطعتني من 
تتحركان عرب �مل�شتوى �لبوؤري. وتقوم 
و�رصعة  �لن�شيج  حو�ف  بني  �مل�شافات 
�ملنا�شبة  �ل�رصعة  بتحديد  �النتقال 
للم�رص�ع. كما ت�شتخدم بع�ض �لنماذج 
� من �لتيتانيوم  �حلديثة قطًعا رقيقة جدًّ
من  �لنوع  وهذ�  �لن�شيج.  من  بداًل 
 � جدًّ كبرية  ب�رصعة  يعمل  �مل�شاريع 
ت�شل يف بع�ض �حلاالت �إىل 4000/1 
�مل�رص�ع  �آلية  وُتعترب  �لثانية.  من 
�لب�رصي،  �لنظام  عن  م�شتقلة  كاملة 
ذ�ت  للكامري�ت  مثالية  فهي  وبالتايل 

�لعد�شات �لقابلة للتغيري.
4( التحكم يف التعر�ض

�مل�شورين  معظم  ي�شتخدم 
"مقايي�ض  بـ  ُي�شمى  ما  �ملحرتفني 
بقيا�ض  تقوم  �أدو�ت  وهي  �لتعر�ض"، 
�لفتحة  بتحديد  وتقوم  �ل�شوء،  �شدة 
بالن�شبة  �مل�رص�ع  و�رصعة  �ملنا�شبة 
لظروف  وفًقا  �مل�شتخدم  �لفيلم  لنوع 
�لكامل  و�لتحكم  �ملتاحة.  �الإ�شاءة 
�أمر قيا�شي يف جميع  �لتلقائي هو �الآن 
�لرغم  على  �ل�رصيعة،  �للقطات  كامري�ت 
�الحرت�فية  �ملعد�ت  من  �لعديد  �أن  من 
ا ي�شمح  �جلديدة تقدم نظاًما �أوتوماتيكيًّ

للم�شور بالتحكم �لفردي ب�شكل كبري.
�ملنعك�شة  �لكامري�ت غري  وت�شتخدم 
�لعد�شة  تعتلي  �لتي  �ل�شيلينيوم  خلية 
ت�شتقبله  �لذي  �ل�شوء  كمية  لقيا�ض 
وحتديد مزيج فتحات �لعد�شات و�رصعة 
نيجاتيف  �شينتج  �لذي  �مل�رص�ع 
�لكامري�ت  عن  �أما  عالية.  جودة  ذ� 
 - فجميعها  �لعد�شة،  �أحادية  �ملنعك�شة 
دون ��شتثناء - جمهزة بنظم قيا�ض "من 
ا  تلقائيًّ حتكًما  توفر  �لعد�شات"  خالل 
��شت�شعار  خلية  فتوجد  للتعر�ض.  فائًقا 
د�خل  �لب�رصي  �مل�شار  يف  لل�شوء 
للغاية  دقيقة  قر�ءة  تعطي  �لكامري� 
معاجلة  وتتم  �ل�شائدة.  �ل�شوء  لظروف 
�الإلكرتونية  �لدو�ئر  قبل  �ملعلومات من 
�ملدجمة يف �لكامري�، ويتم �شبط فتحة 

�لعد�شة و�رصعة �مل�رص�ع وفًقا لذلك.
5( حمدد املناظر

حمدد  يقوم  للم�شور،  بالن�شبة 
تقوم  �لتي  �ملنطقة  بتحديد  �ملناظر 

وُيعترب  بتغطيتها.  �مل�شتخدمة  �لعد�شة 
�الإطار �لب�شيط �مل�شنوع من �ل�شلك هو 
�أقدم نوع من حمددي �ملناظر، ويو�شع 
حتديد  ويتم  �لعد�شة.  فوق  �الإطار  هذ� 
�ملوقع �ملنا�شب للعني با�شتخد�م عمود 
ر�أ�شي مثبت يف �جلزء �خللفي للكامري�؛ 
خالل  من  �لظاهر  �مل�شهد  يكون  حيث 
�الإطار مع وجود �لعمود يف �ملنت�شف 

ي�شاوي �ملنطقة �لتي تغطيها �لعد�شة.
معظم  يف  �ملناظر  حمدد  ولكن 
تل�شكوب  عن  عبارة  �الآن  �لكامري�ت 
�لكامري�ت  با�شتثناء  وذلك  معكو�ض، 
�أحادية �أو ثنائية �لعد�شة. �أما يف كامري� 
35 ميلليمرت عالية �جلودة ذ�ت عد�شات 
حمدد  يف  �شاطع  خط  فيوجد  متغرية، 
�لتي  �ملنطقة  بتحديد  يقوم  �ملناظر 
تغطيها �لعد�شة �مل�شتخدمة؛ حيث يقوم 
مع  ليتو�فق  ا  تلقائيًّ �ملقا�ض  بتغيري 
�لعد�شات ذ�ت �الأبعاد �لبوؤرية �ملختلفة.
و�أما يف �لكامري� �ملنعك�شة �أحادية 
�لتي  �ل�شورة  فتنعك�ض  �لعد�شة، 
تلتقطها عد�شة �لكامري� من خالل مر�آة 
تكون  ما  �شا�شة زجاجية، وعادة  على 
من خالل ترتيب خا�ض للمن�شور. و�أما 
�لعد�شات،  ثنائية  �ملنعك�شة  �لكامري�ت 
حيث  مزدوجتني؛  عد�شتني  فتمتلك 
تعمل و�حدة عمل حمدد �ملناظر، وكما 
تعك�ض  �ملنعك�شة،  �لفردية  �لعد�شة  يف 

�ل�شورة على �شا�شة زجاجية.
ت�شغط  عندما  يحدث  �لذي  ما  �إًذ� 

على �لزر؟
عندما تنظر من خالل �لعد�شة قبل 
�أن تلتقط �ل�شورة، فالو�قع �أن �ل�شورة 
"ترتد" من خالل عدد من �ملر�يا. عند 
ليتم  �ملر�يا  تنطوي  �ل�شورة،  �لتقاط 
�النتهاء  وعند  �لكامري�،  يف  �لتقاطها 
�أخرى  مرة  تعود  �ل�شورة،  �لتقاط  من 
روؤية  من  تتمكن  حتى  مكانها  �إىل 
هو  هذ�  جمدًد�.  خاللها  من  �ل�شورة 
عند  ن�شمعه  �لذي  �ل�شوت  ور�ء  �ل�شبب 
د�خل  نظرت  و�إذ�  �شورة،  �أية  �لتقاط 
ترى  ف�شوف  �للحظة  تلك  يف  �لكامري� 
�شو�ًد� جلزء من �لثانية؛ الأن �ملر�يا قد 
�ختفت ومن ثمَّ �شوف تتمكن من �لروؤية 
مرة �أخرى؛ الأن �ملر�يا قد عادت. خالل 
�الآلية  تعمل  �لثانية،  من  �جلزء  هذ� 

�ملذكورة �شابًقا.
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  �إن  �شك  بال 
فقد  �لتاريخ؛  يف  �الخرت�عات  �أهم  من 
قام بتغيري روؤية �لنا�ض للعامل. فيتيح 
لنا �لت�شوير �لتقاط �ل�شور و�للحظات 

لالحتفاظ بها ل�شنو�ت قادمة.
املراجع
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بقلم: معتز عبد �ملجيد

يحاولون  و�لب�رص  �لتاريخ  فجر  منذ 
�لتغيري من ر�ئحة �أج�شادهم، �أو �إخفائها، 
�أو حت�شينها با�شتخد�م منتجات كيميائية 
يف  �ملوجودة  �لزكية  �لرو�ئح  حتاكي 
�لكيميائية  �ملو�د  هذه  وتعرف  �لطبيعة، 
تطورت  �الآونة،  هذه  ويف  بالعطور. 
حتاكي  ال  بحيث  كثرًي�؛  �لعطور  �شناعة 
�لطبيعة  يف  �ملوجودة  �لزكية  �لرو�ئح 
فح�شب، بل �متدت لتطوير رو�ئح جديدة 

وفريدة ال �أ�شل لها يف �لطبيعة.
�ملو�د  من  �لعديد  ��شتخدمت  وقد 
ت�شنيع  يف  و�ل�شناعية  �لطبيعية 
�لب�رصة  فوق  لت�شتخدم  وذلك  �لعطور، 
�ملنظفات  على  لت�شاف  �أو  و�ملالب�ض، 
و�أدو�ت �لتجميل، �أو لتعطر �جلو فح�شب. 
�جل�شم،  كيمياء  يف  لالختالفات  ونظًر� 
�شخ�ض  من  ور�ئحته  حر�رته،  ودرجة 
الآخر، فمن �مل�شتحيل �أن يكون لعطر ما 

�لر�ئحة ذ�تها على �شخ�شني.
باأنها  �لعطور  �لكيمياء  ت�شف 
�الأ�شا�شية  �لعطرية  �لزيوت  من  خليط 
و�ملثبتات،  عطرية،  مركبات  �أو 
�الإن�شان  ج�شم  يعطي  مما  و�ملذيبات، 
�لعطور  بد�أت �شناعة  وقد  زكية.  ر�ئحة 
�أو�خر  يف  �ليوم  نعرفها  كما  �حلديثة 
ما  �ُخرتع  حينما  ع�رص  �لتا�شع  �لقرن 
�لعطرية  "�ملركبات  �لكيميائيون  �أ�شماه 
�أو  �لفانيليا  مثل  �لتجارية"  �ل�شناعية 
�ملركبات  هذه  �أتاحت  فقد  �لكومارين. 
قبل  متاحة  تكن  مل  عطور  تركيبات 
�لعطرية  �مل�شتح�رص�ت  با�شتخد�م  ذلك 

�لطبيعية وحدها.

�ملكونات  �أو  �خلام  و�ملو�د 
قد  �لعطور  ت�شنيع  يف  �مل�شتخدمة 
�لتو�بل،  �أو  �أو�حل�شائ�ض،  �لورود،  ت�شم 
�جلذور،  �أو  �الأخ�شاب،  �أو  �لفو�كه،  �أو 
�أو  �الأور�ق،  �أو  �لبل�شان،  �أو  �لر�تنج،  �أو 
كما  �حليوية.  �الإفر�ز�ت  �أو  �الأ�شماغ، 
�لكحول،  مثل  �أخرى  مو�د  ت�شتخدم 
وقطر�ن  و�لفحم،  و�لبرتوكيماويات، 

�لفحم خالل عملية �لت�شنيع.
و�مل�شانع �حلديثة عادة ال ت�شتخدم 
�لعطور؛  �إنتاج  يف  �لطبيعية  �لزيوت 
�لنباتات  �أنو�ع  من  �لقليل  �أن  فالو�قع 
تلك  على  حتتوي  �ملعروفة  �ملزهرة 
من  بد  ال  ولذلك  �الأ�شا�شية.  �لزيوت 
�ل�شناعية  �لكيميائية  �ملو�د  �إ�شافة 
الإعادة �إنتاج رو�ئح �ملو�د غري �لزيتية، 
لرتكيب  ا  �أي�شً �ملو�د  هذه  ت�شتخدم  كما 
رو�ئح جديدة غري موجودة يف �لطبيعة.

�لعطور  مكونات  بع�ض  �أن  كما 
�شبيل  فعلى  �حليو�نية.  �ملنتجات  من 
�ملثال، ي�شتخل�ض �خلروع من �لقناد�ض، 
من  و�لعنرب  �الأيائل،  ذكور  من  و�مل�شك 
حيتان �لعنرب. وغالًبا ما ت�شتخدم �ملو�د 
على  ت�شاعد  بحيث  كمثبتات؛  �حليو�نية 
�إبطاء تبخر �لعطور و�الإبقاء على عبريها 
ملدة �أطول. وت�شم �ملثبتات مو�د �أخرى 
مثل قطر�ن �لفحم، و�لطحالب، و�لر�تنج، 
و�أحياًنا  �ل�شناعية،  �لكيمائية  و�ملو�د 
لتخفيف  �ملاء  �أو  �لكحول  ي�شتخدم  ما 
مكونات �لعطور. وُتعد ن�شبة �لكحول �إىل 
�إذ� كان �لعطر  �لر�ئحة هي ما يحدد ما 

ماء تو�ليت �أو كولونيا.



�صيف 82013

وت�شتمل عملية ت�شنيع �لعطور على 
�أربع مر�حل �أ�شا�شية:

1( التجميع
بد  ال  �لت�شنيع،  عملية  تبد�أ  �أن  قبل 
�إىل  �الأولية  �ملكونات  �إح�شار  يتم  و�أن 
�ملكونات  ح�شاد  فيتم  �لت�شنيع.  مركز 
�لعامل،  مناحي  �شتى  من  �لنباتية 
للمحافظة  باليد  ع  ما جتمَّ غالًبا  و�لتي 
�حل�شول  يتم  كما  �لفريد.  عبريها  على 
خالل  من  �حليو�نية  �ملنتجات  على 
مبا�رص  ب�شكٍل  �لدهنية  �ملو�د  ��شتخر�ج 
�ملو�د  ت�شنيع  ويتم  �حليو�نات.  من 
يف  �مل�شتخدمة  �لعطرية  �لكيميائية 
على  �ملعامل  د�خل  �لعطور  �شناعة 
يف  متخ�ش�شني  كيميائيني  �أيدي 

�شناعة �لعطور.

2( اال�ستخال�س
يتم ��شتخال�ض �لزيوت من �لنباتات 
�أو  �لتقطري بالبخار،  بطرق عديدة؛ مثل 
�أو  �لت�رصيب،  �أو  �ملذيبات،  ��شتخال�ض 

�لنقع، �أو �العت�شار.
• �أما يف عملية �لتقطري بالبخار، فيتم 	

�لنباتية  �ملو�د  خالل  �لبخار  مترير 
�لتقطري؛  معمل  يف  �ملحفوظة 
�إىل  �الأ�شا�شية  �لزيوت  تتحول  حيث 
تلك  مترير  يتم  ذلك،  بعد  غاز�ت. 
وتربيدها،  �أنابيب،  عرب  �لغاز�ت 
�ملمكن  ومن  �شو�ئل.  �إىل  وحتويلها 
طريق  عن  �لزيوت  ��شتخال�ض  ا  �أي�شً
بتالت  مثل  �لنباتية،  �ملكونات  غلي 

�لورود يف �ملاء بداًل من تبخريها.
• �ملذيبات، 	 ��شتخال�ض  عملية  يف  و�أما 

�أو  �شهاريج  يف  �لورود  و�شع  فيتم 
عليها  ُي�شَكب  ثمَّ  ومن  �رة،  دوَّ �أحو��ض 
ال�شتخر�ج  �لبنزين  �أو  �لنفط  �إثري 
�لزيوت �الأ�شا�شية. فتذوب �أجز�ء �لورود 
�شمعية  مو�د  تاركة  �ملذيبات  تلك  يف 
حتتوي على �لزيوت �لتي يتم و�شعها 
حيث  �إيثيلي؛  كحول  يف  ذلك  بعد 
من  ويرتفع.  �لكحول  يف  �لزيت  يذوب 
�لكحول؛  لتبخري  �حلر�رة  ت�شتخدم   ، ثمَّ
فعندما يحرتق كليًة يرتك تركيًز� �أعلى 

من �لزيت �لعطري يف �لقاع.
• فتبدر 	 �لت�رصيب،  عملية  يف  و�أما 

زجاجية  م�شطحات  على  �لورود 
ترتك  ثم  �شحمية،  مبو�د  مغطاة 
تخرج  حتى  عديدة  الأيام  عليها 
�لعملية  هذه  �إعادة  وتتم  زيوتها. 
جديدة  ورود  �إ�شافة  مع  مر�ت  عدة 
تت�شبع  حتى  �مل�شطحات؛  على 
�الأ�شطح  على  �ملوجودة  �ل�شحوم 
متاًما بالزيوت �لعطرية �لتي تفرزها 
�إذ�بة �ل�شحوم  �لورود. ويتم بعد ذلك 
يطلق  و�لتي   - بالزيوت  �ملت�رصبة 
عليها �ملر�هم �لعطرية - با�شتخد�م 
�لزيوت  على  ويطلق  �لكحول، 

تبخري  بعد  تتبقى  �لتي  �الأ�شا�شية 
�لكحول "�ملادة �جلوهرية".

• عملية 	 مع  �لنقع  عملية  وتت�شابه 
�لت�رصيب باختالف �أنه يتم ��شتخد�م 
�ل�شاخنة لنقع عبري �لورود.  �ل�شحوم 
��شتخال�ض  يف  �حلال  هو  وكما 
�ملذيبات، يتم �إذ�بة �ل�شحوم و�ملو�د 
على  للح�شول  �لكحول؛  يف  �لدهنية 

�لزيوت �الأ�شا�شية.
• عملية 	 هي  �العت�شار  وعملية 

تعقيًد�.  و�الأقل  �الأقدم  �ال�شتخال�ض 
ا  حاليًّ �لعملية  هذه  وت�شتخدم 
من  �ملو�لح  زيوت  على  للح�شول 
�لق�شور، �أو �لثمار، �أو �لنبات عن طريق 
ا  ميكانيكيًّ �أو  ا  يدويًّ عليها  �ل�شغط 

حتى تعت�رص �لزيوت خارجها.

3( املزج
مبجرد ��شتخال�ض �لزيوت �لعطرية، 
وفًقا  مًعا  لتمتزج  جاهزة  ت�شبح 
لرتكيبة يقررها خبري يف �ملجال يطلق 
جتربة  �الأمر  يلزم  وقد  "�الأنف".  عليه 
و�شنو�ت  خمتلف  مكون  ثمامنائة  فوق 
عديدة لتطوير تركيبة مميزة لعطٍر فريد.

مزجها  يتم  �لر�ئحة،  �بتكار  وبعد 
مع �لكحول. وقد يتباين قدر �لكحول يف 
فمعظم  كبرية؛  بن�شبة  �ملختلفة  �لعطور 
زيوت عطرية  ت�شنع من  �لكاملة  �لعطور 
مذ�بة   %20 �إىل   10 بني  ترت�وح  بن�شبة 
حني  يف  �ملياه.  من  وقدر  �لكحول  يف 
 %5 �إىل   3 حو�يل  على  �لكولونيا  حتتوي 
من �لزيوت مذ�بة يف 80 �إىل 90% كحول، 
�لتو�ليت  و10% مياه، بينما يحتوي ماء 
على �لقدر �الأقل من �لزيوت �لعطرية وهو 

2% مذ�بة يف 60 �إىل 80%، و20% مياه.

4( التعتيق
�لعطور  تعتيق  يتم  ما  غالًبا 
عديدة  �شنو�ت  حتى  �أو  ل�شهور  �لفاخرة 
بعد  "�الأنف"  يقوم  ثم  مزجها،  بعد 
�أن  للتاأكد  �أخرى؛  مرة  باختبارها  ذلك 

�لر�ئحة �ل�شحيحة قد حتققت.
�الأ�شا�شية  �لزيوت  من  زيت  ولكل 
"طو�بع":  ثالثة  �لعطور  من  وعطر 
�الأعلى،  �لطابع  �أو  �لر�أ�ض"  "طابع 
�الأو�شط،  �لطابع  �أو  �لقلب"  و"طابع 
�لقاعدي.  �لطابع  �أو  �لقاع"  و"طابع 
ر�ئحة  �أو  نفاذة  ر�ئحة  �الأعلى  للطابع 
�الأو�شط  وللطابع  �ملو�لح،  ر�ئحة  ت�شبه 
�لبلدي  �لورد  مثل  �لورود؛  رو�ئح 
�لعطر،  كيان  متثل  و�لتي  و�ليا�شمني، 
وللطابع �لقاعدي رو�ئح خ�شبية، و�لتي 
�ملمكن  ومن  �أكرب؛  ثباًتا  �لعطر  متنح 
مزج طو�بع �أكرث للرو�ئح �ملختلفة مًعا.

مراقبة جودة العطور
�لعطور تعتمد ب�شكل كبري على  الأن 
�ملو�د  و�إتاحة  �لنباتية  �ملو�د  ح�شاد 

�شناعة  تكون  ما  فكثرًي�  �حليو�نية، 
�لعطور درًبا من �ملغامرة.

فنحتاج �إىل �آالف �الأزهار للح�شول 
من  �جلر�مات  من  مئات  ب�شعة  على 
هلك  �أن  حدث  فاإذ�  �الأ�شا�شية؛  �لزيوت 
�أو  �ملر�ض  بفعل  ما  مو�شٍم  حم�شول 
�ملنتج  ف�شيتعر�ض  �جلوية،  �لعو�مل 
�لعطري خلطٍر د�هم. وعالوة على ذلك، 
فمن �ل�شعب �حلفاظ على تناغم �لزيوت 
�لطبيعية؛ حيث قد ال تنتج نف�ض نوعية 
�لنباتات �لتي ُتزرع يف مناطق خمتلفة 

حتت ظروف خمتلفة نف�ض �لر�ئحة.
�لزيوت  جتميع  عملية  تو�جه  كما 
�مل�شكالت  �حليو�نات  من  �لطبيعية 
من  �لعديد  �أُدرجت  فقد  بها.  �خلا�شة 
قبل  فيما  تقتل  كانت  �لتي  �حليو�نات 
�الأنو�ع  قو�ئم  على  بزيوتها  لالنتفاع 
�ملهددة باالنقر��ض و�ملحظور �شيدها. 
�حل�رص، مت حظر  ال  �ملثال  �شبيل  فعلى 
�شيد حيتان �لعنرب �لتي كان ي�شتخل�ض 

منها �لعنرب منذ عام 1977.
عملية  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
�حليو�نية  �لزيوت  معظم  ��شتخال�ض 
على  فامل�شك  ومكلفة.  �شعبة  عملية 
�الأيائل  من  ي�شتخل�ض  �ملثال  �شبيل 
ويف  �لتبت  ه�شبة  يف  تعي�ض  �لتي 
ي�شتخل�ض  �لتي  �لزباد  وقطط  �ل�شني؛ 
تعي�ض  �لغددية  �لدهنية  �إفر�ز�تها  منها 
ي�شتخل�ض  �لتي  و�لقناد�ض  �إثيوبيا؛  يف 
كند�  من  كلٍّ  يف  تعي�ض  �خلروع  منها 

ودول �الحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق.
�ل�شناعية  �لعطور  �أعطت  فقد  لذلك 
�حلرية  من  �أكرب  قدًر�  �لعطور  �شانعي 
�لرغم  وعلى  مهنتهم.  يف  و�ال�شتقر�ر 
من �أن �ملكونات �لطبيعية لها �الأف�شلية 
فاإن  �لعطور،  �أنو�ع  �أفخر  �شناعة  يف 
و�لزيوت  �ل�شناعية  �لرو�ئح  ��شتخد�م 
من  ��شتخال�شها  �إىل  �حلاجة  من  يقلل 
من  يقلل  مما  و�حليو�نات،  �لنباتات 
من  كثرًي�  ويقلل  �حل�شاد،  م�شكالت 
باالإ�شافة  �ال�شتخال�ض،  عملية  تكلفة 

�إىل �إنقاذ حياة �لعديد من �حليو�نات.

م�ستقبل �سناعة العطور
�لعطور  ت�شنع  �الآونة،  هذه  يف 
�لتي  تلك  عن  خمتلفة  بطرق  وت�شتخدم 
�ملا�شية؛  �لعقود  يف  موجودة  كانت 
�لكيميائية  �ملو�د  من  غالًبا  فت�شنع 
�لطبيعية،  �لزيوت  �ل�شناعية ولي�ض من 
تركيًز�  �الأقل  �لعطور  �أ�شبحت  كما 
كل  تتحد  وعندما  �الآن.  رو�ًجا  �أكرث 
�لعطور،  تكلفة  من  تقلل  �لعو�مل،  تلك 
ب�شكل  ��شتخد�مها  زيادة  على  وت�شجع 

�أو�شع و�أكرث، وغالًبا ب�شفة يومية.
للتد�وي،  �لعطور  ��شتخد�م  وُيعد 
لالإن�شان،  �ملعنوية  �حلالة  لتح�شني  �أو 

�أفًقا  �جلن�شني  بني  �لعالقات  لتقريب  �أو 
جديًد� يتم ��شتطالعه يف �شناعة �لعطور. 
�ملتعلقة  �الأن�شطة  من  �ل�شم  حا�شة  فتعد 
بالن�شف �الأمين من �ملخ، و�لذي يتحكم 
ولذلك  و�الإبد�ع.  و�لذ�كرة،  بامل�شاعر، 
��شتن�شاق  �أو   - بالرو�ئح  �لتد�وي  فاإن 
للمد�و�ة  �لعطرية  و�لرو�ئح  �لزيوت 
يف  �آخذ   - و�لعاطفية  �جل�شدية 
�الزدهار للم�شاعدة يف مو�زنة �لطاقات 

�لهرمونية و�جل�شدية.
��شتخد�م  ور�ء  �لكامنة  فالنظرية 
�أن ��شتخد�م  �لعطور للتد�وي تقوم على 
تدعيم  على  ي�شاعد  �الأ�شا�شية  �لزيوت 
يتم  عندما  وذلك  �ملناعي،  �جلهاز 
كما  ا.  مو�شعيًّ تطبيقها  �أو  ��شتن�شاقها 
ا  �أن ��شتن�شاق �لرو�ئح �لعطرة يوؤثر �أي�شً
وميكن  لالإن�شان،  �ملز�جية  �حلالة  يف 
�أنو�ع  من  نوًعا  ب�شفتها  ��شتخد�مها 

�لعالج �لنف�شي.
�لعطرية  �لرو�ئح  �أن  حلقيقة  و�إنها 
و�لتغيري  م�شاعرنا  يف  �لتحكم  ت�شتطيع 
جميًعا  ونحن  �لنف�شية.  حاالتنا  من 
يف  بل  جميلة؛  ر�ئحتنا  تكون  �أن  نحب 
ع�رص�ت  بتجربة  نقوم  �أن  ميكن  �لو�قع، 
�لعطور قبل �أن جند �لعطر �لذي يتنا�شب 

مع حاالتنا �ملز�جية �أو �شخ�شياتنا.
تلعبه  �لذي  �لدور  �أ�شبح  لقد 
للغاية؛  ا  �رصوريًّ �لعطرية"  "�لرو�ئح 
لي�ض يف �شناعة �لعطور فح�شب، بل يف 
من  الأنه  تقريًبا؛  �ملنتجات  كل  ت�شنيع 
ينفرد  �أن  منتج  �أي  مل�شنع   � جدًّ �ملهم 

ُمنَتجه بر�ئحة مميزة.
فقد  �لتجارية،  �لناحية  ومن 
ا  مهمًّ جزًء�  �لعطرية  �لر�ئحة  �أ�شبحت 
�ملثال،  �شبيل  على  �لبيع.  عملية  من 
�ملنظفات،  من  �الأنو�ع  ع�رص�ت  �شرتى 
على  �جلو  ومعطر�ت  و�ل�شامبوهات، 
�لتجارية؛ وبغ�ض  �الأرفف يف �ملحالت 
�شت�شرتك  منها،  �أيٍّ  جودة  عن  �لنظر 
جميًعا يف متيزها بر�ئحة زكية جتعلها 

جميًعا منتجات ذ�ت رو�ج جتاري.
�لعطور؛  �لب�رص  ��شتخدم  لطاملا 
�لتي  �لطريقة  بنف�ض  ذلك  يكن  مل  فرمبا 
�لقدماء  �لب�رص  �أن  �إال  �ليوم،  ن�شتخدمها 
بالرو�ئح  بالتمتع  مهتمني  كانو� 
نز�ل  ال  و�ليوم،  �لزكية حولهم.  �لعطرية 
فاأ�شبحت  للعطور؛  �لزكية  �لرو�ئح  نقدِّر 
مبظهرنا،  �هتمامنا  من  يتجز�أ  ال  جزًء� 
كامل  يف  �أننا  نت�شور  �أن  ن�شتطيع  فال 
من   - ب�شيط  ولو   – قدر  دون  هيئتنا 

�لعطر.

املراجع
tipnut.com
pw1.netcom.com
www.everythinkaboutperfume.com

تك
حيا

ف 
�س

كت
ا

ف
�سا

تك
�س

اال
عة 

قا



9 �صيف 2013

�شاأن كثري  �شاأنها  �ملر�أة -  �لتغري�ت يف حو��ض  خالل فرتة �حلمل، تعود 
�حلو�مل  �لن�شاء  فت�شعر  �لهرمونات؛  �إىل  كبري  ب�شكل   - �الأخرى  �لتغري�ت  من 
م�شتوى  يرتفع  �ملر�أة،  حتمل  فعندما  عقب.  على  ر�أ�ًشا  �نقلب  قد  �شيء  كل  �أن 
ويف  لديها.  �ل�شم  حا�شة  �حتد�د  �إىل  يوؤدي  مما  لديها؛  �الأ�شرتوجني  هرمون 

بع�ض �حلاالت، حتى �لروؤية تتغري خالل فرتة �حلمل.
وعلى �شعيٍد �آخر، فاإن ربع �لن�شاء �حلو�مل قد �شجلن ح�شا�شية غري طبيعية 
تذوق  يف  �أكرب  ح�شا�شية  ذلك  يف  مبا  �الأوىل،  �حلمل  مر�حل  خالل  �لتذوق  يف 
تذوق  يكون  قد  ولكن  �ملاحلة.  تلك  تذوق  يف  �أقل  وح�شا�شية  �ملرة،  �لنكهات 
�لنكهات �ملرة - مثل �لقهوة - ب�شكل حاد طريقة يد�فع بها �جل�شم عن نف�شه 
حلماية �جلنني. بينما يوؤدي عدم تذوق �لنكهات �ملاحلة ب�شكل جيد �إىل ��شتهالك 
�لن�شاء لكميات �أكرب من �مللح؛ �الأمر �لذي ي�شعرهن بالعط�ض �أكرث، مما ي�شاعدهن 

على ��شتهالك �ل�شو�ئل و�ملغذيات �ملختلفة �لتي حتتجنها لدعم �جلنني.

بقلم: ريهام �لبنان
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حا�شة �شم خارقة
كل  تقريًبا  ت�شبح  �حلمل،  فرتة  خالل 
مع  وتفاعاًل  ح�شا�شية  �أكرث  حامل  �مر�أة 
�إىل زيادة  �لرو�ئح �ملحيطة بها؛ مما ي�شري 
حا�شة �ل�شم لديهن جتاه �لعديد من �لرو�ئح.
على �لرغم من وجود �لقليل فقط من 
�العتماد  و�لتي ميكن  �ملت�شقة  �لبيانات 
لدى  �ل�شم  حا�شة  بخ�شو�ض  عليها 
زيادة  منهن  كثري  �أكد  �حلو�مل،  �لن�شاء 
ملحوظة.  ب�شورة  لديهن  �ل�شم  حا�شة 
حا�شة  زيادة  �أن  �لعلماء  ��شتنتج  وقد 
�ل�شم لدى بع�ض �لن�شاء هي ما توؤدي �إىل 

�شعورهن بالغثيان �ل�شباحي. 
�شاأنها  من  �لتي  �لطرق  بع�ض  وهناك 
مع  �لتعامل  على  �لن�شاء  بع�ض  م�شاعدة 
ميكنهن  ال  فبالتاأكيد،  �ل�شم.  ��شطر�بات 
تفادي  ي�شتطعن  ولكنهن  �أنوفهن،  �قتالع 
�لتي  تلك  وخا�شة  ت�شايقهن،  �لتي  �لرو�ئح 
تت�شبب يف ظهور �أعر��ض �لغثيان �ل�شباحي؛

�لتي ت�شتطعن  - طهو وتناول �الأطعمة 
��شتن�شاق رو�ئحها فقط.

�لوقت  - معظم  مفتوحة  �لنو�فذ  ترك 
�إذ� �أمكن؛ للتخل�ض من رو�ئح �لطهي 

و�لرو�ئح �لكريهة.
من  - �أكرث  مبعدالت  �ملالب�ض  غ�شل 

تعلق  �لرو�ئح  الأن  وذلك  �لطبيعي؛ 
باألياف �ملالب�ض.

و�ملنظفات  - �ملنظفات  ��شتخد�م 
�ل�شخ�شية عدمية �أو طفيفة �لر�ئحة.

�حلذر  - بتوخي  حولهن  من  مطالبة 
وباالأخ�ض  بالرو�ئح،  يتعلق  فيما 

�الأ�شخا�ض  تفادي  وبالطبع  �لعطور؛ 
�ملدخنني.

�لبقاء د�ئًما يف حميط �لرو�ئح �لتي  -
 - ُوجدت  �إذ�   - بالتح�شن  ت�شعرهن 
من  كلٌّ  ي�شاعد  �ملثال  �شبيل  فعلى 
و�لزجنبيل،  و�لليمون،  �لنعناع، 
من  �حلد  على  �الأخرى  و�الأع�شاب 

�لغثيان.
للتعامل  �أخرى  طريقة  وهناك 
وهي  معينة؛  رو�ئح  من  �لنفور  مع 
فعلى  كبد�ئل.  جديدة  �أطعمة  تناول 
�لبي�ض  ر�ئحة  كانت  �إذ�  �ملثال،  �شبيل 
حاويل  �الإفطار،  من  تنفِّرك  �ملخفوق 
��شتبد�له بطبق من �حلبوب �أو �ل�شوفان. 
تناول  تف�شلني  �ل�شابق  يف  كنِت  و�إذ� 
حاويل  �لغد�ء،  على  �لتونة  �شطائر 
�لدجاج. �أو  �لرومي  ب�شطائر  ��شتبد�لها 
كما ميكنك �الحتفاظ مبعطر للهو�ء ذي 
للتغلب  �لوقت؛  ر�ئحة جيدة معِك طو�ل 
�أن  تاأكدي  ولكن  �لكريهة،  �لرو�ئح  على 

ر�ئحة معطر �لهو�ء ال تزعج معدتك.
حا�شة تذوق خارقة

تغري�ت  يختربن  �لن�شاء  من  كثري 
�حلمل؛  فرتة  خالل  �لتذوق  حا�شة  يف 
فيف�شلن �الأطعمة �الأكرث ملوحة و�الأكرث 
حالوة. و�خللل يف حا�شة �لتذوق - وهو 
�نخفا�ض يف �لقدرة على �لتذوق - هو 
خالل  �لن�شاء  معظم  تختربها  حالة 
كما  �حلمل.  من  �الأوىل  �أ�شهر  �لثالثة 
يف  معدنيًّا  مذ�ًقا  �لن�شاء  بع�ض  تخترب 
فمهن خالل فرتة �حلمل؛ �الأمر �لذي من 

�شاأنه زيادة �ل�شعور بالغثيان، كما يدل 
على وجود خلل يف �لتغذية.

ت�شيب  �لتي  �لبد�نة  ربط  وميكن 
حا�شة  يف  بالزيادة  �حلو�مل  �لن�شاء 
على  حتتوي  �لتي  فاالأطعمة  �لتذوق؛ 
متتلئ  و�لدهون  �ل�شكريات  من  كثري 
يف  �لرغبة  وترجع  �لقوية.  باملذ�قات 
تناول �لوجبات �ل�رصيعة �للذيذة �إىل خلل 
يف م�شتقبالت �ملو�د �الأفيونية يف �ملخ، 

و�لتي تعمل على ��شت�شاغة �الأطعمة.
�لتي  �لن�شائح  بع�ض  يلي  وفيما 
على  �لن�شاء  بع�ض  ت�شاعد  �أن  ميكن 
�لتذوق  حا�شة  يف  �خللل  مع  �لتعامل 

خالل فرتة �حلمل:
و��شتخد�م  - �الأ�شنان  تنظيف 

منتظمة،  بطريقة  �الأ�شنان  خيط 
�لل�شان؛  نظافة  على  و�ملحافظة 
و�لبكترييا  �جلر�ثيم  من  للتخل�ض 

�ملوجودة بالفم.
مثل  - �حلم�شية؛  �لفو�كه  تناول 

و�الأطعمة  و�لليمون،  �لربتقال، 
�ملنقوعة يف �خلل مثل �ملخلل؛ حيث 
�للعاب  من  كثري  �إفر�ز  على  تعمل 
�ملذ�قات  باإز�لة  بدوره  يقوم  �لذي 
على  يحافظ  كما  �لفم،  من  �ل�شيئة 

نظافة �لفم و�الأ�شنان.
�شود�  - حماليل  با�شتخد�م  �لغرغرة 

تعمل  و�لتي  و�ملاء،  �ملخففة  �خلبز 
�لفم،  يف  �الأحما�ض  حمايدة  على 

وبالتايل تخفيف �ملذ�ق �ملعدين.
�أو  - �لنعناع،  مبذ�ق  �حللوى  تناول 

�أو  �الأطعمة �حلام�شية مثل �لليمون، 
�حللوى �حلام�شية.

هو  - �ملياه  من  كبرية  كميات  �رصب 
من  للتخل�ض  �لطرق  �أف�شل  �أحد 

�ملذ�ق �ملعدين يف �لفم.

حا�شة ب�رص خارقة
�حلو�مل  �لن�شاء  بع�ض  تخترب 
من  ا،  �أي�شً �لب�رص  حا�شة  يف  تغري�ت 
�أن  من  �لرغم  وعلى  �لنظر.  ق�رص  بينها 
�لباحثني مل يتو�شلو� لالآلية �لبيولوجية 
معظم  فاإن  �لنظر،  يف  �لتغري�ت  ور�ء 

�لن�شاء تعود لطبيعتها بعد �لوالدة.
يف  �ل�شائعة  �لتغري�ت  وتت�شمن 
�لت�شوي�ض،  �حلمل  فرتة  خالل  �لب�رص 
�لعد�شات  �رتد�ء  عند  �لر�حة  وعدم 
�لن�شاء  تخترب  ما  وغالًبا  �لال�شقة. 
�حلو�مل زيادة يف �شغط �لعني، كما �أن 
�أو  �حلمل  ت�شمم  يختربن  �لالئي  �لن�شاء 
�حلمل �ل�شكري قد يكن عر�شة لالإ�شابة 
مب�شكالت نادرة يف �لعني؛ مثل �نف�شال 

�ل�شبكية �أو �نعد�م �لروؤية.
كانت  �إذ�  ما  حول  �لعلماء  يتجادل 
ت�شاعدها  �ملرتفعة  �حلامل  �ملر�أة  حو��ض 
فيعتقد  �حلمل.  فرتة  �أثناء  وجنينها  هي 
بع�ض �لباحثني �أن �حل�شا�شية جتاه �لرو�ئح 
�لغثيان  يف  تت�شبب  و�لتي  و�ملذ�قات، 
من  تنفرها  حيث  �الأم؛  ت�شاعد  �ل�شباحي، 
�لطعام �لذي يحتوي على �ملو�د �لكيميائية 

و�ل�شموم �لتي ت�رص �جلنني.
تلك  يوؤيدون  �لذين  و�لعلماء 
�لنظرية يزعمون �أنها تف�رص �ل�شبب ور�ء 
ر�ئحة  جتاه  �حلامل  �ملر�أة  ح�شا�شية 
وطعم �ل�شجائر، و�لكحول، و�خل�رصو�ت 
على  حتتوي  �لتي  و�مل�رصوبات  �ملرة، 
�أن  �ملعلومات  بع�ض  وتظهر  �لكافيني. 
�أقل  �لغثيان  من  يعانني  �لالئي  �لن�شاء 
معللني  لالإجها�ض،  للتعر�ض  عر�شة 
�أجل  من  بعمله  يقوم  �الأنف  باأن  ذلك 

�إبقاء �جلنني باأمان.
املراجع
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ا. وقد �ُشبِّه �لرحم بكهف مظلم متلوؤه مياه �شاكنة،  ا، وف�شيولوجيًّ ا، وعقليًّ خالل �أ�شهر �حلمل تنمو �الأجنة ج�شديًّ
وتت�شاءل كيف تتطور �حلو��ض �خلم�شة كما نعرفها من �حلالة �جلنينية حتى والدة �لطفل.

�ل�شائل  ويبتلع  ويتحرك،  يتنف�ض،  فاإنه  مكانه،  يف  كلٌّ  �أع�شاوؤه؛  تطورت  وقد  �لرحم  يف  �جلنني  ميكث  فبينما 
�لت�شعة  �حلمل  �شهور  �لتي حتدث خالل  و�لتكيف  �لتطور  للحياة. وعمليات  ��شتعد�ًد�  للمحفز�ت  وي�شتجيب  �ل�شلوي، 

بالغة �الأهمية لتجهيز حو��شه �خلم�شة؛ ال�شتك�شاف �حلياة يف �لعامل �خلارجي.
ومبجرد �أن يولد �لطفل، ي�شبح �لو�لد�ن �شغوفني ملعرفة كيف يدرك طفلهما �لعامل من حوله؛ مبا ي�شعر، وما يرى، 
وما ي�شمع، وما ي�شم، وما يتذوق. و�لو�قع �أن بع�ض �حلو��ض تكون تامة �لتكوين عند �مليالد، بينما ي�شتمر �لبع�ض 

�الآخر يف �لتطور و�الكتمال بعد �مليالد.
دعونا �الآن ن�شتك�شف رحلة تطور �حلو��ض �خلم�شة �لكال�شيكية يف �الإن�شان.

بقلم: ريهام �لبنان و�صايل جاد

حا�سة اللم�س
�للم�ض هو �حلا�شة �الأوىل �لتي تتطور يف �جلنني؛ فتبد�أ 
�ليد  ر�حتي  �إىل  �رصيًعا  متتد  ثم  �خلدين،  يف  �حل�شا�شية 
بحلول  �لقدم  باطن  و�إىل  ع�رص،  �حلادي  �الأ�شبوع  بحلول 
�الأ�شبوع �لثاين ع�رص، و�إىل �لبطن و�ملوؤخرة بحلول �الأ�شبوع 
�ل�شابع ع�رص. وقد يجرب �لطفل �حلا�شة �لتي �كت�شبها فريبت 

على وجهه، �أو مي�ض �إ�شبعه، �أو يتح�ش�ض �أجز�ء ج�شمه.
�لطفل  ينتبه  �حلمل،  �الأخرية من  �لثالثة  �ل�شهور  ويف 
فيهد�أ  لها  وي�شتجيب  بلطف  تربت  عندما  �الأم  مل�شات  �إىل 
�أو يرد بركالت خفيفة. وبحلول �الأ�شبوع �لثاين و�لثالثني، 
تكون كل �أجز�ء ج�شم �لطفل قادرة على�الإح�شا�ض باحلر�رة، 

و�لربودة، و�ل�شغط، و�الأمل.
، تعد حا�شة �للم�ض من �حلو��ض �الأكرث تطوًر� عند  من ثمَّ
�مليالد، وقد تبني �أنها �أ�شا�ًشا للتطور �الإدر�كي و�لعاطفي. 
�أف�شل باأفو�ههم،  �لوالدة يلم�شون ب�شكل  و�الأطفال حديثو 
كل  ال�شتك�شاف  �أفو�ههم  ي�شتخدمون  ملاذ�  يو�شح  مما 
�لعمر  من  �شهًر�  �لبالغني  �الأطفال  �أن  �ملذهل  ومن  �شيء. 

قادرون على تكوين �شوًر� ذهنية ملا مي�شونه.
من  للم�شات  حت�ش�ًشا  �أكرث  �الإناث  �لر�شيعات  وتكون 
�لذكور، وهو �ختالف يبقى طو�ل �لعمر بينما يكون �لذكور 

�أكرث حت�ش�ًشا يف �جلانب غري �لغالب من �أج�شامهم.
ويوؤدي �حلرمان �لتام من ��شت�شعار حديثي �لوالدة من 
تاأخر يف جو�نب عديدة؛  �إىل  للم�شات  �أو �حليو�نات  �لب�رص 
�أن  تبني  ولذلك  ا.  ومناعيًّ ا،  و�إدر�كيًّ ا،  وج�شمانيًّ ا،  عاطفيًّ

�لتد�وي  من  ينتفعون  �الأو�ن  قبل  يولدون  �لذين  �الأطفال 
بطريقتي "عناية �لكنغر"* و�مل�شاج.

حا�سة التذوق
كالبالغني  متاًما  �لتذوق  بر�عم  ر  طوَّ قد  �جلنني  يكون 
ع�رص  و�خلام�ض  ع�رص  �لثالث  �الأ�شبوعني  بني  ما  �لفرتة  يف 
من �حلمل. وخالل �ل�شهور �لثالثة �الأخرية من �حلمل يبتلع 
ا من �ل�شائل �ل�شلوي، مما ي�شاعد �لطفل  �جلنني قر�بة لرت يوميًّ

د على حليب �الأم. على �لتعوُّ
ومن �ملثري للده�شة �أن �ل�شائل �ل�شلوي �ملحيط باجلنني 
غني بالنكهات �ل�شكرية، و�حلم�شية، و�مللحية، باالإ�شافة 
�إىل �لنكهات �لقوية �ملوجودة يف غذ�ء �الأم؛ مثل �لكاري، 
�الأجنة  �أن  �لدر��شات  �أظهرت  وقد  �إلخ.  و�لقهوة....  و�لثوم، 
تف�شل �لنكهات �حللوة عن �ملرة و�لالذعة، و��شتدلو� على 
ذلك باختالف �لقدر �لذي يبتلعه �جلنني عند �لتعر�ض لكلٍّ 

من �لنكهتني.
ي�شتطيع �الأطفال حديثو �لوالدة �لتفرقة بني �ملذ�قات، 
�الأطفال  لديهم مذ�قات مف�شلة حمددة. فحتى  �أن  ويتبني 
ير�شعون  �لرحم  د�خل  منوهم  متام  قبل  يولدون  �لذين 
ب�شكل �أكرب عندما تعالج حلمات �لر�شاعة مبذ�ق حلو عن 
�لر�شع  �الأطفال  ويف�شل  �لعادية.  �لبال�شتيكية  �حللمات 
�لذكور  �لر�شع  عن  �حللوة  �ملذ�قات  وزًنا  و�الأثقل  �الإناث 
ردود  و�لالذعة  �ملرة  �ملذ�قات  تثري  بينما  وزًنا،  و�الأقل 
�أفعال قوية لدى �الأطفال حديثي �لوالدة، وتكون �ملذ�قات 

�ملاحلة حمايدة.

�شهور،  �أربعة  عند  �الأمالح  مذ�ق  ��شت�شعار  ويبد�أ 
�لر�شيع �ملحاليل �مللحية عن �ملياه. وقد  عندما يف�شل 
��شتخد�م  ي�شتطيعون  ال  �لر�شع  �الأطفال  باأن  ذلك  يرتبط 
تناوله  �إىل  يحتاجون  ال  ثمَّ  ومن  �لبول،  لرتكيز  �الأمالح 
�ل�شوديوم �ملوجودة يف لنب  �إن ن�شبة  �لكم؛ حيث  بنف�ض 

�الأم منخف�شة.
نادًر�  ولكنه  �لغذ�ئي؛  بنظامها  �الأم  لنب  مذ�ق  ويتاأثر 
�لنظام  ي�شاعد   ، ثمَّ ومن  بذلك.  �لر�شع  �الأطفال  يتاأثر  ما 
تقباًل  �أكرث  �أطفالهن  جعل  على  لالأمهات  �ملتنوع  �لغذ�ئي 
جلميع �الأطعمة؛ حيث عادًة ما ينفر �الإن�شان يف �لبد�ية من 

�ملذ�قات �جلديدة.

حا�سة ال�سم
ع�رص  �حلادي  �الأ�شبوعني  بني  ما  �جلنني  �أنف  تتكون 
و�خلام�ض ع�رص. غري �أن �لتجويف �الأنفي يبقى م�شدوًد� بكتلة 
تبد�أ نحو  �ل�شم  فاإن قدرة �جلنني على  �الأن�شجة؛ وهكذ�،  من 

�الأ�شبوع �لثامن و�لع�رصين من �حلمل.
تتمتع  ال  �الأجنة  �أن  ذلك  قبل  يظنون  �لعلماء  كان  وقد 
�ل�شم  �أن  �ملعتقد  من  كان  حيث  ا؛  نهائيًّ �ل�شم  على  بالقدرة 
�أن  �الآن  �ملعتقد  من  �أنه  غري  �لهو�ء.  ��شتن�شاق  على  يعتمد 
�لفمي  �لتجويفني  �ل�شلوي �ملحيط باجلنني مير عرب  �ل�شائل 

و�الأنفي مثرًي� لكلٍّ من حا�شتي �ملذ�ق و�ل�شم.
�لوالدة  حديثي  �الأطفال  �أن  �لدر��شات  �أظهرت  كما 
�أنهم  من  �لرغم  على  وذلك  �الأم،  لنب  لر�ئحة  ينجذبون 
قد  هذ�  �أن  �لباحثون  ويعتقد  قبل.  من  يعهدوها  مل 
قبل  ما  مرحلة  من  ��شتنتجوها  �أخرى  بدالالت  يرتبط 
�الأم  تتناوله  ما  كل  �شم  �جلنني  ي�شتطيع  حيث  �لوالدة؛ 

�أو ت�شتن�شقه.
ثدي  بني   � جيدًّ �لتمييز  �لوالدة  حديث  �لطفل  وي�شتطيع 
عنقها  ر�ئحة  �إىل  باالإ�شافة  وذلك  �أخرى،  �مر�أة  و�أية  �أمه 
وحتت �إبطها. وهذ� �الإدر�ك �ل�شمي يعتمد على قدر �الت�شال 
�الأم خالل وقت  وب�رصة  �لطفل  �أنف  قرب، وخا�شة بني  عن 
�لر�شاعة. ولقدرة �لطفل على متييز ر�ئحة �أمه تاأثري مهدئ، 
ال  �الأطفال  �أن  هو  للرجال  نحمله  �لذي  �ل�شيء  �خلرب  ولكن 

ياألفون ر�ئحة �آبائهم ب�رصعة.
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امل�سطلحات
�لذين  * �الأطفال  لرعاية  طريقة  هي  �لكنغر  عناية 

وعادة  �الأطفال،  حمل  يف  تتمثل  �الأو�ن  قبل  ولدو� 
ما حتملهم �أمهاتهم؛ بحيث يكون هناك �ت�شال بني 

ب�رصتهم وب�رصة �أمهاتهن.

املراجع
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“What’s Going on in There? How the Brain and Mind 
Develop in the First Five Years of Life”, by Lise Eliot, 
1999, Bantam Books.
“The Developing Child”, 8thEd., by Helen Bee.1997, 
Longman Books.
“Encounters with Children”, 3rd Ed., by Suzanne 
Dixon and Martin Stein. 2000, Mosby Books.

حا�سة ال�سمع
لي�ض �لرحم باملكان �لهادئ؛ فهناك �شوت �ندفاع �لدم 
�لطعام ودمدمته يف �ملعدة  �الأم، و�شوت قرقرة  �أوردة  عرب 
�ل�شوت  ويعد  �الآخرين.  و�أ�شو�ت  �شوتها  ونرب�ت  و�الأمعاء، 
�ملحفز �الأ�شا�شي لالأجنة؛ فبعد �ل�شهر �ل�شاد�ض ي�شبح �لقناة 
�لرئي�شية للمعلومات، وبنهاية �ل�شهر �ل�شاد�ض تكون �الأجنة 

قادرة على �ل�شماع.
تتكون �أذن �جلنني يف �الأ�شبوع �لثامن تقريًبا، وت�شبح 
تامة �لتكوين يف �الأ�شبوع �لر�بع و�لع�رصين. كما تكون عظام 
�الأذن �لد�خلية و�لنهايات �لع�شبية �لقادمة من �ملخ جاهزة 
ب�شماع  للجنني  ت�شمح  بحيث  �لثامن ع�رص؛  �الأ�شبوع  بحلول 
ا  بع�ض �الأ�شو�ت؛ مثل دقات قلب �الأم، بل ومن �ملمكن �أي�شً

�أن يجفل بفعل �ل�شجيج �ل�شاخب!
�شبكة  حت�شن  مع  �جلنني  عند  �ل�شمع  حا�شة  وتتح�شن 
�الأع�شاب �ملمتدة �إىل �الأذنني. وعلى �لرغم من �أن �الأ�شو�ت 
�لتي ي�شمعها تكون �شعيفة، فاإنه يكون قادًر� على �لتعرف 
، يكون ذلك �لوقت منا�شًبا لتقوم �الأم  على �شوت �أمه. ومن ثمَّ

ا لطفلها. بالقر�ءة، بل و�لغناء �أي�شً
�أو حركته ��شتجابة لالأ�شو�ت؛  وقد يتغري و�شع �جلنني 
فالعديد من �ل�شيد�ت �حلو�مل حتدثن عن تعر�شهن لركالت 
�إ�شد�ر حمرك  �أو  �إغالق �لباب ب�شجة  جنينية مفاجئة عقب 
�ل�شيارة لفرقعة. وعادة ما ي�شبح معدل �رصبات قلب �جلنني 
متييز  ي�شتطيع  �أنه  �إىل  ي�شري  مما  �أمه،  تتحدث  بينما  �أبطاأ 

�شوتها ويطمئن �إىل �شماعه.
فاإنه  �حلمل،  فرتة  خالل  يتطور  �لطفل  �شمع  �إن  حيث 
حديث  �لطفل  فاإن  �لو�قع  يف  بل  �مليالد.  عند  ا  تامًّ يكون 
ع�رص  �ثني  بلغت  �شمع  بتجربة  بالفعل  حظي  قد  �لوالدة 
�أ�شبوًعا، و�أ�شبح لديه �أ�شو�ت مف�شلة على ر�أ�شها �شوت �أمه. 
ومعقدة  منغمة  �أ�شو�ت  ا  �أي�شً �لر�شع  �الأطفال  يف�شل  كما 
ال  �أخرى،  ومرة  �الأطفال.  و�أغنيات  �ملو�شيقى  مثل  �أخرى؛ 

ي�شبح �شوت �الآباء حمبًبا �إىل �الأطفال قبل ب�شعة �أ�شابيع.

حا�سة الب�رص
�جلنني؛  يف  تتطور  �لتي  �حلو��ض  �آخر  هي  �لروؤية 
�ل�شاد�ض  �الأ�شبوع  �لرحم حتى  �الأجفان مغلقة د�خل  فتبقى 
و�لع�رصين تقريًبا حتى تتطور �شبكية �لعني متاًما. عند ذلك 
و�إغالقهما.  بفتحهما  �جلنني  ويقوم  �لعينان  تنفتح  �حلني، 
لي�ض  �لرحم  فاإن  متاًما،  �لهادئ  باملكان  لي�ض  هو  وكما 
مظلًما متاًما. وبينما ال تز�ل �لعينان منغلقَتني يف �الأ�شبوع 
�لثامن ع�رص، ت�شتطيع �ل�شبكية �إدر�ك قدر قليل من �ل�شوء �إذ� 
�أو حتت  �ل�شم�ض �ل�شاطعة  �أ�شعة  كانت �الأم يف �خلارج حتت 

�أ�شو�ء قوية.
�لعني  بوؤبوؤ  ي�شتطيع  و�لثالثني،  �لثالث  �الأ�شبوع  بحلول 
�إدر�ك �ل�شوء؛ في�شيق ويت�شع مبا ي�شمح للطفل بروؤية �أ�شكال 
�الأ�شو�ء  ت�شليط  �أن  �لتجريبية  �لدر��شات  بينت  وقد  مبهمة. 
�ل�شاطعة على بطن �الأم يف �الأ�شبوع �ل�شابع و�لثالثني يوؤدي 
�إىل زيادة �رصبات قلب �جلنني، �أو يوؤدي �إىل حتركه ��شتجابة 

له. ومبجرد �أن ي�شتطيع �لتو�أمان فتح عينيهما، فاإنهما 
�أو  بع�شهما،  �أوجه  ومل�ض  بع�شهما،  روؤية  ي�شتطيعان 

م�شك �أيدي بع�شهما.
مقارنة  �مليالد  وقت  بد�ئية  �لب�رص  حا�شة  وتكون 
�إىل  ي�شلون  �لوالدة  حديثي  �أن  �إال  �الأخرى،  باحلو��ض 
تكون  �مليالد،  فعند  يحتاجونه.  مبا  دين  مزوَّ �حلياة 
حيث  �شم؛   30 �إىل   20 بامتد�د  مركزة  �لطفل  روؤية 
�أمهاتهم حتى و�إن  �أوجه  ي�شتطيع حديثو �لوالدة متييز 
�لوجوه  يف�شلون  و�لر�شع  و�حًد�،  يوًما  عمرهم  كان 
و�الأ�شكال �ل�شبيهة بها بوجه عام. كما وجد �أن �لر�شع 
تقليد  ي�شتطيعون  و�حًد�  يوًما  �لعمر  من  �لبالغني 

�لتعبري�ت �لوجهية، �إال �أن ذلك يتطلب حالة و�عية.
�لر�شع  يبدو  �لعمر،  من  �الأولني  �ل�شهرين  يف 
�إىل  ي�شلون  �ملكان من حولهم حتى  يتفقدون  وكاأنهم 
حو�ف �الأ�شياء، ويتفح�شونها. وما بني �ل�شهرين �لثاين 
و�لثالث، يتحول تركيزهم من حتديد �أماكن �الأ�شياء �إىل 
معينة  �أ�شياء  على  نظرهم  في�شلطون  ماهيتها؛  تفح�ض 

ويتفح�شون تفا�شيلها.
بع�ض  �الألو�ن  روؤية  �لوالدة  حديثو  ي�شتطيع  كما 
�ل�شيء، ولكن لي�ض �الأطياف برمتها؛ حيث يتطور �إدر�ك 
ويلتفت  و�لر�بع.  �لثالث  �ل�شهرين  بني  فيما  �الألو�ن 
و�لتناق�شات  �ملتحركة،  �الأ�شياء  �إىل  �لوالدة  حديثو 
تقع  �لتي  �جلديدة  �الأ�شياء  �إىل  يلتفتون  كما  �لبارزة، 

عليها �أعينهم.

�أ�شهر  ت�شعة  �أمهاتهن  �أرحام  يف  �الأطفال  ميكث 
ال�شت�شعار  �حلياة؛  الكت�شاف  خاللها  ي�شتعدون  طويلة، 
�الأطعمة  ولتذوق  �لد�فئة،  و�ل�شم�ض  �لبارد  �لن�شيم 
�لطيور  باأ�شو�ت  ولال�شتمتاع  �ل�شهية،  و�مل�رصوبات 
وبر�ئحة �لزهور يف �حلد�ئق. ومبجرد خروجهم للحياة، 
ت�شتمر حو��شهم يف �لتطور؛ لت�شاعدهم يف �إدر�ك �لعامل 

�جلديد �لذي �شي�شكنونه لباقي عمرهم.

احلوا�ض
والذكريات

بقلم: �صاهندة �أمين

يف بع�ض �الأحيان ن�شمع �أغنية ما �أو ن�شم ر�ئحة معينة 
�إعادة م�شهد  �الأمر  تذكرنا ب�شيء حدث يف �ملا�شي؛ في�شبه 
ا، �إال �أن  بكل تفا�شيله و�أحد�ثه. وقد ُيعترب ذلك حدًثا عر�شيًّ
ذلك نتاج الإحدى وظائف �ملخ؛ حيث ترتك حو��شنا �خلم�شة 
ب�شمات للذكريات على �أجز�ء خمتلفة من �ملخ ت�شاعدنا على 

تذكر تلك �ملعلومات الحًقا.
يعتمد  �لتي  �حلو��ض  من  و�حدة  �لب�رص  حا�شة  تعترب 
�لب�رص ب�شكل كبري، ولكنها لي�شت مثالية عندما ياأتي  عليها 
عندما  بذلك  �شت�شعر  ما  فحتًما  �لذكريات؛  ال�شرتجاع  �الأمر 
قابلته  �شخ�ض  على وجه  �لتعرف  جتد �شعوبة يف حماولة 
متر  حيث  كثرًي�؛  ت�شاعدك  �لب�رص  حا�شة  �أن  �إال  قبل.  من 
�ملعلومات من �الأع�شاء �لب�رصية �إىل �لف�ض �ل�شدغي تاركًة 
على  ت�شاعدك  �لتي  �ملعلومات هي  تلك  �ملخ.  على  ب�شمات 
�لتعرف على �الأ�شخا�ض و�لتحركات، وبدونها لن تتمكن من 

�لتعرف على �أي �شخ�ض معتمًد� على �لنظر فقط.
على  �لقدرة  �لب�رصي  فللمخ  بال�شوت،  يتعلق  فيما 
�لتعرف على �للحن، و�الإيقاع، وكلمات �الأغاين بعد �ال�شتماع 
عندما  ماألوفة  �لظاهرة  تلك  جتد  فقد  طويلة.  لفرتة  �إليها 
جمدًد�.  �إليها  �ال�شتماع  عند  مبا�رصة  �لطفولة  �أغاين  تتذكر 
بل  فح�شب،  باالأغاين  �خلا�شة  �ملعلومات  �ملخ  يتذكر  وال 
ا؛ حيث ميكن �أن متر فرتة طويلة دون  �أي�شً يتذكر �الأ�شو�ت 
�ال�شتماع الأ�شو�ت معينة، لكنك تتمكن من متييزها فوًر� عند 
�ال�شتماع �إليها مرة �أخرى. و�ملعلومات �خلا�شة باالأ�شو�ت 

تقوم بتخزين نف�شها يف �لق�رصة �ل�شمعية للمخ.
من  ا  في�شً لنا  تعيد  �أن  للرو�ئح  ميكن  �آخر،  �شعيٍد  على 
�لذكريات كما ميكن �أن تعيدنا �إىل حلظات من �ملا�شي. فما 
�ل�شمية  للق�رصة  �إ�شار�ت  باإر�شال  تقوم  �الأنف  �أن  هو  يحدث 
هناك،  من  �لر�ئحة.  على  �لتعرف  ت�شتطيع  وبذلك  �ملخ،  يف 
�إىل �جلهاز �حلويف يف �ملخ، و�لذي يقوم  تنتقل �ملعلومات 
بدوره بربط �لر�ئحة باأحد�ث �شابقة مما يعيد �لذكريات �إىل 

مقدمة �ملخ.
�إلينا،  بالن�شبة  مهمة  حا�شة  �للم�ض  فحا�شة  و�أخرًي�، 
ون�شتخدمها منذ نعومة �أظافرنا؛ للتعرف على �لعامل �ملحيط 
�شكل غر�ئز.  �لنابعة من ب�رصتنا يف  �الأحا�شي�ض  بنا، فتبقى 
�حلرق،  مثل  موؤمًلا،  �شيًئا  �ختربت  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  فعلى 
�لذي حرقك باالأمل، ولذلك ف�شوف  �ل�شيء  ف�شريبط �ملخ ذلك 
ذ�ته  �ل�شيء  نفعل  كما  �الأمل.  لتفادي  ذلك  بعد  منه  حترت�ض 
مع �الأحا�شي�ض �ملمتعة؛ مثل �لنعومة. فتذهب �الإ�شار�ت من 
للرجوع  هناك  وتظل  باملخ،  �النعز�يل  �للحاء  �إىل  �لب�رصة 

�إليها يف �مل�شتقبل.
خمزن  مبثابة  �أحا�شي�شنا  تعد  كيف  �ملده�ض  ملن  �إنه 
�أغنية  �إىل  فيها  ت�شتمع  �لتي  �ملقبلة  �ملرة  ففي  للذكريات؛ 
يف  �شعيدة  لذكريات  وتاأخذك  ما  ر�ئحة  ت�شم  �أو  معينة 

ر �أن حو��شك هي �لتي تقوم بذلك. �ملا�شي، تذكَّ

املراجع 
www.nature.com
www.ehow.com



�صيف 122013

غة
بي

ط
وال

م 
عل

ال

ت�شاعدنا حو��شنا على فهم �لعامل من حولنا و�كت�شاف بيئتنا. فلنا نحن �لب�رص 
يوًما  فكرت  فهل  و�للم�ض؛  و�لتذوق،  و�ل�شم،  و�ل�شمع،  �لب�رص،  بارزة:  حو��ض  خم�ض 

كيف �شيكون �لعامل �إذ� ع�شنا بحو��ض �حليو�نات و�لنباتات؟
ح�شًنا، دعونا نقل �إنك �شوف تعي�ض جتربة لي�ض لها مثيل؛ وذلك الأن �حليو�نات 
و�لنباتات حتتاج �إىل �أنو�ع خمتلفة من �ملعلومات من �أجل �لبقاء، وبالتايل متتلك 

حو��ض خمتلفة للقيام بذلك.

بقلم: جيالن �صامل

حيوانات خارقة اال�ست�سعار
للحمام  كيف  ت�شاءلت  �أن  لك  �شبق  هل 
�أن يجد طريقه د�ئًما �إىل بيته بدون م�شاعدة 
جهاز نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي )GPS(؟ 
�لباب  عند  بالنباح  �لكلب  يبد�أ  ملاذ�  �أو 
�شاحبته  �أو  �شاحبه  ال�شتقبال  حت�شًبا 
�لباب  عند  و�شولها  �أو  و�شوله  حتى  قبل 
 - �ملتميزة  �حلو��ض  تلك  كل  �إن  بالفعل؟ 

وغريها - متاأ�شلة يف �حليو�نات.
رادار الطبيعة

�لب�رص؛  نحن  ن�شمعها  ال  �أ�شو�ت  هناك 
مرتفع  �أو   � جدًّ منخف�ض  ترددها  الأن  رمبا 
�. ومع ذلك، فاإن �حليو�نات ال ت�شبهنا؛  جدًّ
فبع�شها ي�شتطيع �شماع �أ�شو�ت ال ميكننا 
حتديد  خا�شية  تظهر  وهنا  �شماعها، 

�ملوقع با�شتخد�م �ل�شدى.
على  �حل�شول  من  �خلفافي�ض  فتتمكن 
معظم �لتفا�شيل �لتي حتتاجها للعثور على 
�لطعام �أو ال�شتك�شاف �لبيئة من حولها من 
�ل�شدى. با�شتخد�م  �ملو�قع  حتديد  خالل 
م�شدرًة  وت�رصخ  وتنعق،  تلقلق،  فهي 
�أ�شو�ًتا قد ت�شل قوتها �إىل 120 دي�شيبل، 
�الأ�شو�ت.  تلك  �أ�شد�ء  �أثر  تقتفي  ثمَّ  ومن 
كبرية  كمية  مبنحها  �الأ�شد�ء  تلك  وتقوم 

من �ملعلومات عن �لبيئة �ملحيطة.
�لذي  �لوقت  يك�شف  �ملثال،  �شبيل  على 
�الأ�شياء  بعد  عن  لالرتد�د  �ل�شدى  يحتاجه 

تردد�ت  يف  �لتغري�ت  �أن  كما  �خلفا�ض؛  من 
�ل�شوت عند ��شطد�مه بكائن �آخر قد تك�شف 
حركته.  و�جتاه  �حليو�ن  �رصعة  عن  ا  �أي�شً
�خلا�شة  و�الأذنية  �لعقلية  فالتكيفات 
باخلفافي�ض متكنهم من ��شتخد�م تلك �لقدرة 
�ل�شبيهة بالر�د�ر �إىل حدٍّ كبري؛ فلديها �آذ�ن 
�الأ�شو�ت  وتوجيه  بجمع  تقوم   � جدًّ كبرية 

باجتاه طبلة �أذن رقيقة وح�شا�شة للغاية.
�ملو�د  تدفق  فاإن  �أخرى،  ناحية  من 
تدفق  وكذلك  �الأر�ض،  قلب  يف  �ملن�شهرة 
جمال  بتوليد  يقوم  �جلو  يف  �الأيونات 
�أعد�د  فتقوم  باالأر�ض.  يحيط  مغناطي�شي 
هذ�  با�شتخد�م  �حليو�نات  من  كبرية 

�ملجال �ملغناطي�شي لتحديد �جتاهاتها.
لت�شاعدنا  �لبو�شلة؛  �خرتعنا  ولقد 
�أف�شل عن طريق حتديد  على �لتنقل ب�شكل 
فاحليو�نات  وكذلك  �ملغناطي�شي؛  �ل�شمال 
�ملجال  ت�شتخدم  �ملغناطي�شي  �حل�ض  ذ�ت 
ولل�شفر  �الجتاهات  لتحديد  �ملغناطي�شي 
ت�شتخدمه  منها  فكثري  طويلة.  مل�شافات 
حني  يف  مو�طنها،  مو�قع  لتحديد 
مكان  من  �لهجرة  عند  �لبع�ض  ي�شتخدمها 
�ملغناطي�شي  �حل�ض  هذ�  فُيعترب  �آخر؛  �إىل 
و�لتي  �حليو�نات،  بتلك  �خلا�شة  �لبو�شلة 

��شتخدمتها قبل �أن يخرتعها �لب�رص بكثري.
�لباحثون يف هذ�  �لعلماء  فقد �كت�شف 
�حليو�نات  �أن  �ملذهل  �ملغناطي�شي  �حل�ض 

�لتي متتلك ذلك �حل�ض لديها كميات كبرية 
مادة  وهي   - �الأ�شود  �حلديد  �أك�شيد  من 
جهازها  يف   - باحلديد  غنية  مغناطي�شية 
�لعلماء  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لع�شبي. 
�لهياكل،  تلك  تعمل  كيف  يعرفون  ال 
�الأغ�شية  حتفز  �أنها  ي�شك  �لبع�ض  فاإن 
نب�شات  فتثري  �لع�شبية؛  �خلاليا  د�خل 
مرتبطة  معلومات  باإر�شال  تقوم  ع�شبية 
�إىل �ملخ. فتعمل يف �الأ�شا�ض  باالجتاهات 

مثل عقارب �لبو�شلة �ملجهرية.
�شغار  تقوم  �ملثال،  �شبيل  على 
�ملجال  بقر�ءة  �لربية  �ل�شلحفاة 
ل�شبط  �الأر�شية  للكرة  �ملغناطي�شي 
�الجتاهات �لتي ت�شبح فيها. فمنذ �للحظة 
�لتي تخرج فيها من �لبي�شة، تبدو وكاأنها 
لو  كما  ذ�هبة،  هي  �أين  �إىل  متاًما  تعرف 
�الجتاهات،  من  مبجموعة  مولودة  �أنها 
�ملغناطي�شي  ح�شها  مب�شاعدة  و�لتي 
د�فئة  مياه  يف  �لبقاء  لها  ت�شمن  �شوف 
�شمال  حافة  حول  �الأوىل  هجرتها  خالل 
�لوقت،  مرور  ومع  �الأطلنطي.  �ملحيط 
مغناطي�شية  خريطة  ببناء  �ل�شلحفاة  تقوم 
مف�شلة �أكرث عن طريق معرفة �الختالفات 
و�لتي  �ملجال،  خطوط  و�جتاه  قوة  يف 
�لقطبني  �أكرث حدة يف �جتاه  تكون بز�وية 

وم�شطحة عند خط �ال�شتو�ء �ملغناطي�شي.
نظارات الطبيعة

بالقدرة  �لثعابني  �أنو�ع  بع�ض  تتمتع 
فت�شتخدم  �حلمر�ء؛  حتت  �الأ�شعة  روؤية  على 
�حلمر�ء  حتت  �الأ�شعة  ت�شت�شعر  ح�شية  �أع�شاًء 
�لدم  ذو�ت  من  �لفر�ئ�ض  و��شطياد  لتحديد 
�الأ�شعة  ت�شت�شعر  �لتي  "�لعيون"  وتلك  �حلار. 
ل �شوًر�  حتت �حلمر�ء ت�شبه �لكئو�ض �لتي ت�شكِّ
�حلمر�ء  حتت  �الأ�شعة  ت�رصب  عندما  مبدئية 

ي�شاعد  مما  للحر�رة،  �حل�شا�شة  �لعني  �شبكية 
�لثعابني على تعقب فر�ئ�شها من خالل حر�رة 

�أج�شامها من على ُبعد قد ي�شل �إىل مرت.
با�شتخد�م  بذلك  �لثعابني  تلك  وتقوم 
ا ُت�شمى باحلفر، و�لتي  �أع�شاء ب�شيطة ن�شبيًّ
تقع بالقرب من �أنوفها. وتلك �حلفر عبارة 
عن دخول �شغري به �أغ�شية معباأة بنهايات 
تعمل  و�لتي  للحر�رة،  ح�شا�شة  ع�شبية 
�حلمر�ء.  حتت  لالأ�شعة  م�شتقبالت  مبثابة 
كما �أن لديها قنو�ت بروتني معينة تتفاعل 
مع �حلر�رة، وتوجد تلك �لقنو�ت على خاليا 
�لع�شبي،  �جلهاز  من  جزًء�  ُتعترب  ع�شبية 

و�لذي ي�شت�شعر �مللم�ض ودرجة �حلر�رة.
�جلهاز  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى 
فاإن  �لب�رصي،  �لنظام  عن  كليًّا  منف�شل 
يف  ت�شل  �ملعلومات  من  �ملجموعتني  كلتا 
�ل�شقف   - �ملكان  نف�ض  �إىل  �ملطاف  نهاية 
"هنا،  �لدماغ.  من  جزء  وهو   - �لب�رصي 
تندمج خريطتي �لف�شاء - �خلريطة �لب�رصية 
وخريطة �الأ�شعة حتت �حلمر�ء - يف خريطة 
عامل  جر�ي�ض؛  مايكل  يقول  هكذ�  و�حدة"، 
يف  للتكنولوجيا  فلوريد�  مبعهد  �الأع�شاب 
حفر  يف  بالبحث  يقوم  و�لذي  ملبورن، 

�ال�شت�شعار �حلر�ري عند �الأفعى.
بع�ض  قدرة  يف  �الأمر  ينح�رص  وال 
�حليو�نات على روؤية �الأ�شعة حتت �حلمر�ء 
يرى  �أن  �الآخر  للبع�ض  ميكن  بل  فح�شب، 
�شبيل  فعلى  �ل�شوء.  من  �أخرى  �أطياًفا 
�ملثال، ي�شتطيع �لنحل �أن يرى �الأ�شعة فوق 
�لعامل  روؤية  من  ميكنه  مما  �لبنف�شجية، 

ا. ب�شكل خمتلف عنَّ
فعندما ننظر �إىل �لورود باحلديقة على 
�شبيل �ملثال، نرى �ألو�ًنا خمتلفة كثرية؛ �إال 
�أن �لنحلة عندما تطري فوق �حلديقة، فاإنها 
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فتقفز  متاًما.  خمتلف  ب�شكل  �لورود  ترى 
�لقامتة،  �لورقية  �خللفيات  عن  �لورود 
لالأ�شعة  عاك�شة  �رص�ئح  لديها  وتظهر 
مكان  على  �لنحل  تدل  �لبنف�شجية  فوق 
من  ذلك  كل  روؤية  للنحل  وميكن  �لرحيق. 
بالروؤية  �خلا�شة  �ملنقطة  �لنافذة  خالل 
من  وحدة  كل  تقوم  حيث  �لف�شيف�شائية؛ 
وحد�ت �لعني �ملركبة باإظهار نقطة و�حدة 

من 5000 نقطة تكوِّن �ل�شورة.
يرى  �أن  ا  �أي�شً �لنحل  ي�شتطيع  كما 
يجد  �أن  ي�شتطيع  فهكذ�  �مل�شتقطب؛  �ل�شوء 
مر�جعة  خالل  من  وذلك  بيته،  �إىل  طريقه 
"فمثلما  منط �ل�شوء �مل�شتقطب يف �ل�شماء. 
مييز  �الأزرق،  �للون  عن  �الأحمر  �للون  متيز 
يقول  هكذ�  �الأخرى"،  من  قطبية  �لنحل 
بيل �شتارك؛ وهو باحث يف روؤية �حل�رص�ت 
مي�شوري.  والية  يف  لوي�ض  �شانت  بجامعة 
�جلوي  �لغالف  يف  �لهو�ء  جزيئات  فتقوم 
�ل�شوء  من  منط  خللق  �لفوتونات؛  بن�رص 
�مل�شتقطب �ملنظم حول �ل�شم�ض، مما ي�شاعد 
�ل�شم�ض  موقع  مب�شاعدة  �لتنقل  على  �لنحل 

حتى و�إن كانت �ل�شماء غائمة.
اأ�سالك الطبيعة

�جلو"،  يف  كهرباء  هناك  وكاأن  "�شعرنا 
هكذ� ن�شف حدًثا ما يف بع�ض �الأحيان؛ ولكننا 
يف �حلقيقة ال ن�شعر بالكهرباء كما يفعل بع�ض 
�أن  �حليو�نات  بع�ض  فت�شتطيع  �حليو�نات. 
ت�شعر بال�شحنات �لكهربائية بالفعل، كما ميكن 

للبع�ض �الآخر �أن ينتج �لكهرباء.
و�أ�شماك  �لكهربائية  �لبحرية  فالثعابني 
�شحنة  تنتج  ع�شلية  خاليا  لديها  �ل�شفنني 
و��شطياد  ل�شعق  يكفي  مبا  قوية  كهربائية 
من  �أخرى  �أنو�ع  ت�شتخدم  بينما  فر�ئ�شها. 
للتنقل  �أ�شعف  كهربائية  جماالت  �الأ�شماك 
�أو لر�شد حميطها. فللح�ض  �لعكرة  يف �ملياه 
�شبيل  �لقر�ض - على  �أ�شماك  عند  �لكهربائي 
للبحث  فت�شتخدمها  كبرية؛  فائدة   - �ملثال 
�أ�شماك  تتباهى  كما  �لقادمة.  وجبتها  عن 
�لقر�ض مبئات �الآالف من �الأع�شاء �مل�شتقبلة 
ح�شا�شية  فلديها  �أج�شامها؛  د�خل  للكهرباء 
عن  �لك�شف  من  نها  متكِّ للكهرباء  كبرية 
عن  تزيد  ال  قد  �أخرى  حيو�نات  من  �إ�شار�ت 

ن�شف جزء من �ملليار فولت.
قدر�ت  ذ�ت  �أخرى  حيو�نات  وهناك 
�لبحرية،  �لثعابني  مثل  هائلة  كهربائية 
�لقارة  مياه  يف  بكرثة  و�ملتو�جدة 
�لثعابني  فتمتلك  �جلنوبية.  �الأمريكية 
�إنتاج  على  �لقدرة  �لكهربائية  �لبحرية 
�لكهرباء �أكرث من �أي حيو�ن �آخر يف �لعامل.
فمع وجود ما بني 5000 و6000 قوة 
�لكهربائية  �لثعابني  هذه  فاإن  كهربائية، 
قوية للغاية لدرجة تكفي لت�شعق فر�ئ�شها 
�أظهرت  وقد  و�ط.  �إىل 500  ت�شل  قد  بقوة 
�لقدرة  لديها  �لثعابني  تلك  �أن  �لدر��شات 
تعب  بدون  متقطعة  �شدمات  �إنتاج  على 
ن�شابها،  يف  �الأمور  ولو�شع  �شاعة.  ملدة 

تقتل  �أن  �لكهرباء  من  �لكمية  لهذه  ميكن 
�إن�شاًنا بالًغا متو�شط �حلجم.

نباتات خارقة احل�سا�سية
ال  فعادة  �لنباتات،  نرى  عندما 
مثلنا  لديها حو��ض  كائنات حية  نعتربها 
متاًما. فال تدرك �لنباتات �لعامل كما نر�ها 
�حل�شية  للمحفز�ت  عر�شة  �أنها  �إال  نحن؛ 
يف  �لنباتات  جذور  فتمتد  متاًما.  مثلنا 
من  كثري  لديها  وبالتايل  و�حد،  مكان 
قيد  على  بالبقاء  لهم  ت�شمح  �لتي  �لقدر�ت 
�حلياة يف �أنو�ع خمتلفة من �لبيئات، �شو�ًء 

كانت مريحة �أو �شاقة.
�لبيئية؛  للعو�مل  ح�شا�شة  و�لنباتات 
ربيع  كل  �حلياة  �إىل  �لنباتات  فتاأتي 
تبني  و�لتي  خمتلفة،  ومناذج  باأ�شكال 
بها  خا�شة  د�خلية  �جتاهات  لها  �أن 
د�خل  م�شفرة  تكون  و�لتي  بتتبعها،  تقوم 
ح�شا�شة  �لنباتات  �أن  كما  جيناتها. 
و�ملو�د  �حلر�رة،  ودرجة  و�ل�شوء،  للم�ض، 
تلك  ترجمة  وتتم  �ملختلفة.  �لكيميائية 
�حل�شا�شية من خالل �حلركات، و�جتاهات 

�لنمو، وتغري�ت عملية �لتمثيل �ل�شوئي.
عند  �لنباتات  من  �لعديد  فتتفاعل 
مل�شها، من بينها نبات �مليموز�، و�لذي يقوم 
تغلق  يتم مل�شه. كما  �أن  �أور�قه مبجرد  ب�شم 
للحوم فتحاتها عند مل�شها؛  �الآكلة  �لنباتات 
منها. �لقريبة  �حلظ  �شيئة  �لفري�شة  ملتهمة 
�خليار  عائلة  من  �لنباتات  بع�ض  وتقوم 
بتق�شري �شاقها، وزيادة قطرها، وت�شبح �أكرث 
�شالبة ملدة 48 �شاعة بعد �أن يتم مل�شها. كما 
ت�شتجيب �الأ�شجار �ملعر�شة ب�شورة م�شتمرة 
بعد  لتتخذ  �لطريقة  بنف�ض  و�الأمطار  للرياح 

ذلك هيئة غري متطابقة �جلانبني.
�لبقوليات عند  نباتات  وتت�شخم بع�ض 
قاعدة �أور�قها - وهو ما ُي�شمى بالو�شاد - 
حيث يوؤدي ذلك �لت�شخم �إىل حركات �رصيعة 
�أو  للم�ض  فعل  كرد  �لثانية  من  �أقل  ملدة 

تباينات �ل�شوء. فتحتاج �لنباتات �حل�شا�شة 
�الأ�شلي  و�شعها  �إىل  للعودة  دقيقة   30 �إىل 

خا�شة �إذ� مت حتفيزها مر�ًر� وتكر�ًر�.
لل�شوء   � جدًّ ح�شا�شة  �لنباتات  �أن  كما 
ُت�شمى  خا�شة  ��شت�شعار  �أجهزة  ولديها 
بر�شد  تقوم  و�لتي  �ل�شوئية،  �مل�شتقبالت 
�لنباتات  تتلقاها  �لتي  �ل�شوء  كمية 
�ل�شوء  على  �لنباتات  فتعتمد  ونوعيته. 

لتتاأقلم مع �لبيئة و�لوقت �لذي تعي�ض به.
�مل�شتقبلة  �الأ�شباغ  بع�ض  وتكون 
يف  �الأحمر،  للون  �أكرث  ح�شا�شة  لل�شوء 
�أو  �أخرى ح�شا�شة للون �الأزرق  حني تكون 
�الأ�شعة فوق �لبنف�شجية؛ حيث �إن لكل لون 
تاأثرًي� خمتلًفا على �لنبات. و�لكروم �مل�شفر 
هو �لعن�رص �لذي يك�شف �شدة �ل�شوء �الأزرق 
�لفغرة،  فتح  عملية  يف  ويتدخل  و�جتاهه، 
ورقة  تقوم من خاللها  �لتي  �مل�شام  وهي 
لتلك  �لغاز�ت. ونظًر�  �ل�شجر بعملية تبادل 
�إذ� كان لديك نبات  �مل�شتقبالت �ل�شوئية، 
مييل  ف�شوف  �لنافذة،  من  بالقرب  منزيل 
�أور�قه  موجًها  �لنافذة  ناحية  �لنبات  ذلك 

يف �جتاه �شوء �ل�شم�ض ب�شكل عمودي.
تكون  �أن  �لنباتات  باإمكان  كما 
�شد  نف�شها  عن  للدفاع  يكفي  مبا  ذكية 
�لكيميائي  ح�شها  فت�شتخدم  �لطفيليات؛ 
على  �لهجوم  فعند  �لطفيليات.  ل�شد 
هيئة  يف  �آثاًر�  �ملهاجم  يرتك  �لنباتات، 
مو�د كيميائية ت�شعر بها �لنباتات، ومن ثمَّ 

تتفاعل على هذ� �الأ�شا�ض.
�حلرب  عن  يوًما  �شمعت  قد  كنت  فاإذ� 
�لنباتات  �أن  �أنبئك  فدعني  �لكيميائية، 
فتبعث  �خلليقة.  بدء  منذ  بذلك  تقوم 
بعيًد�  تنت�رص  ما  غالًبا  كيميائية  باإ�شار�ت 
ثمَّ  ومن  مهاجمتها،  متت  �لتي  �لنقطة  عن 
تخلق تفاعاًل دفاعيًّا طويل �ملدى. ومن بني 
هذه �لنباتات �شجر �الأرك�ض، وهي نوع من 
�أور�ق  �إنتاج  �إىل  تلجاأ  �لتي  �الأ�شجار  �أنو�ع 

�أ�شغر وغري مغذية عندما تهاجمها يرقات 
عدد  تقليل  على  ي�شاعد  ما  وهو  �لفر��شات، 
�ملهاجمني ملدة قد ت�شل �إىل 4-5 �شنو�ت.

هناك كثري يف هذ� �لعامل ال تر�ه �لعني؛ 
بطريقة  �الأمر  يتعلق  عندما  �شحيح  وهذ� 
فتعي�ض  فيه.  نعي�ض  �لذي  للعامل  �إدر�كنا 
ب�شكل  �لعامل  هذ�  يف  و�لنباتات  �حليو�نات 
ا؛ فما ت�شعر به �حليو�نات  خمتلف متاًما عنَّ
و�لنباتات، وتر�ه، وت�شمعه، وت�شمه، وتتذوقه 

يرتكنا باإح�شا�ض من �لرهبة.
على  �أننا  نظن  �الأحيان  بع�ض  ويف 
هذ�  لكن  حولنا،  من  �شيء  بكل  در�ية 
عو�مل  فهناك  �حلقيقة؛  عن  يكون  ما  �أبعد 
�ملرة  ففي  لذ�  عاملنا.  من  �أبعد  متو�زية 
�الأليف  حيو�نك  يقوم  عندما  �لقادمة 
�إىل  ينظر  وكاأنه  يبدو  �أو  �أذنيه،  بتحريك 
من  �أنه  فتوقع  نحن،  نر�ها  ال  ما  نقطة 
فهمه  ت�شتطيع  ال  �أمًر�  يدرك  �أنه  �ملمكن 

�أنت، ولذلك عليك �أن تنتبه!
حقائق �رصيعة

�لدالفني  - ت�شتطيع  �خلفافي�ض،  مثل 
�ملو�قع  حتديد  خا�شية  ت�شتخدم  �أن 
ولتحديد  للتحرك  �ل�شدى  با�شتخد�م 

�أماكن �الأ�شياء.
ت�شاعدها  - م�شطحة  قرنيات  للبطاريق 

على �لروؤية ب�شكل �أو�شح حتت �ملاء.
�لقو�ر�ض  - روؤية  �ل�شقور  ت�شتطيع 

�إىل  �رتفاع قد ي�شل  �ل�شغرية من على 
4,6 كم.

لي�ض للثعابني �آذ�ن خارجية، فال ت�شمع  -
�ملو�شيقى من "�شحرة �لثعابني"، بل من 
حركات  مع  فقط  تتحرك  �أنها  �الأرجح 

�ل�شحرة و�لفلوت �لذي ي�شتخدمونه.
للفيلة  - �ل�شمعية  �لقدرة  ترت�وح 

تكون  حيث  هرتز؛  و2000   1 بني 
�الأ�شو�ت ذ�ت �لرتدد�ت �ملنخف�شة 
�لتحتية،  �الأ�شو�ت  مدى  �شمن  من 

و�لتي ال ي�شمعها �لب�رص.
ترت�وح �لقدرة �ل�شمعية للقطط بني 100  -

و60.000 هرتز، بينما ت�شتطيع �لكالب 
�شماع �أ�شو�ت بارتفاع 40.000 هرتز.

قناة  -  15.000 �خلنازير  باأل�شنة  توجد 
به  �الإن�شان  ل�شان  �أن  للتذوق، يف حني 

9000 قناة تذوق فقط.
با�شتخد�م  - بالتذوق  �لذباب  يقوم 

3000 �شعرية ح�شية موجودة باأقد�مه.
�لفر��شات؛  - �أجنحة  على  �شعر  يوجد 

للك�شف عن �لتغري�ت يف �شغط �لهو�ء.
�ل�رصطانات  - خمالب  على  �شعر  يوجد 

عن  للك�شف  ج�شمها؛  من  �أخرى  و�أجز�ء 
تيار �ملياه و�هتز�زها.
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�نتهيت من �ال�شتحمام ومل يزل �شعرك مبلاًل، ويف طريقك للخروج �أوقفك و�لدك فجاأة قائاًل: "�جلو 
بارد يف �خلارج! �شت�شاب بنزلة برد �إن خرجت و�شعرك مبلل"؛ فت�رصع �إىل �لد�خل مرة �أخرى لتجفف 

�شعرك با�شتخد�م جمفف �ل�شعر وتنطلق يف طريقك مبتهًجا، فقد جنوت لتوك من �ملر�ض.
لقد �أعطاك و�لدك ن�شيحة تنبع ب�شكٍل كبرٍي من �حل�ض �لفطري؛ �أي �أنها من �ملعلومات �ل�شائعة �لتي 
�أن �ل�شعر �ملبتل لي�ض هو ما ي�شبب نزالت �لربد، و�إمنا �مليكروبات.  ُم�َشلًَّما بها. غري  يعتربها �جلميع 
ا؟ وما هو �حل�ض �لفطري بال�شبط؟ وهل ميكن حت�شينه؟ ا فطريًّ فلماذ� �إًذ� يعد �لنا�ض معلومات معينة ح�شًّ

تنا
حيا

يف 
م 

عل
ال

 فطري 

احل�س الفطري؛
هل هو

بالفعل؟
بقلم: جيالن �صامل

Merriam-( "مرييام-ويب�شرت"  قامو�ض  ُيعرِّف 
�ل�شحيحة  "�الأحكام  باأنه  �لفطري  �حل�ض   )Webster
و�حلكيمة �لقائمة على �الإدر�ك �لب�شيط للموقف �أو �حلقائق"، 
باأنه   )Cambridge( "كامربيدج"  قامو�ض  يعرِّفه  بينما 
نحتاجها  �لتي  و�الأحكام  للمعارف  �الأ�شا�شي  "�مل�شتوى 

لت�شاعدنا على �حلياة ب�شكل عقالين و�آمن".
�الأحكام  هو  �لفطري  �حل�ض  فاإن  �أ�شا�شي،  وب�شكل 
وذلك  �لثابتة،  و�حلقائق  �لعامة  �ملعرفة  على  �لقائمة 
�أو �ملجتمع ب�شكل  �الأحكام  �لذي ي�شدر  لل�شخ�ض  بالن�شبة 
�إثبات وجود  عام. وعلى �لرغم من �أن �لعلم مل يتمكن من 
بع�ض  ت�شجيل  مت  فقد  تطوره،  �رصح  �أو  �لفطري  �حل�ض 

�ملالحظات.
�حل�ض  كان  ما  �إذ�  �لوقت  لبع�ض  �لنا�ض  ت�شاءل  فلقد 
الحظه  وما  �ملخ.  يف  حمدد  مكان  يف  موجوًد�  �لفطري 
يف  جلر�حات  خ�شعو�  �لذين  �ملر�شى  �أن  هو  �لعلماء 
ف�شو�ض �ملخ �جلبهية* كانو� قادرين على متابعة حياتهم 
ب�شكل طبيعي بعد عودتهم ملنازلهم، با�شتثناء �أنهم فقدو� 
، ��شتنتج �لعلماء  قدرتهم على �إ�شد�ر �أحكام جيدة. ومن ثمَّ
�أن هذ� قد يعني �أن �ملنطقة �جلبهية يف �ملخ مرتبطة �إىل 
�ملتعلقة  و�ال�شتجابات  �الأحكام  �إ�شد�ر  بعملية  ما  حدٍّ 

باحل�ض �لفطري.
ويرتكز �حل�ض �لفطري على �ملعرفة و�خلربة. فاإن ر�أيت 
لهًبا لن حتاول �أن تلم�شه؛ الأنك تعلم �أن ذلك �شيوؤدي حتًما 
يعرفون  ال  �ل�شغار  �الأطفال  ولكن  بحروق.  �إ�شابتك  �إىل 
وفًقا  �لت�رصف  ي�شتطيعون  ال  وبالتايل  �ملعلومة،  هذه 
�ل�شحيحة من  �الأحكام  ��شتنتاج  لها. فنحن قادرون على 
معارفنا �ل�شابقة، وهكذ� فاإننا �شنتجنب مل�ض �للهب، وذلك 

ما نطلق عليه �حل�ض �لفطري.
ال؛  لالأ�شف،  ا؟  فطريًّ ا  ح�شًّ �جلميع  ميتلك  هل  ولكن، 
وما  فطري.  بح�ض  يتمتعون  ال  �لنا�ض  بع�ض  �أن  فيبدو 

مبعدل  يتمتعون  �لذين  �الأ�شخا�ض  �أن  هو  يفاجئك  قد 
قول  بح�شب  وذلك  �لفطري،  �حل�ض  يعوزهم  مرتفع  ذكاء 
 Medical �لعلمية  برو�ض ت�شارلتون؛ رئي�ض حترير �ملجلة 

.Hypotheses Journal
�لذين  �الأ�شخا�ض  من  كثرًي�  �أن  ت�شارلتون  فيعتقد 
�لفطري؛  �حل�ض  يتجاهلون  مرتفع  ذكاء  مبعدل  يتمتعون 
ل عن �إتباع �ل�شلوك �لثقايف �ملكت�شب.  الأنهم يف�شلون �لتعقُّ
وقد يعتقد �لبع�ض �أن هذ� �شلوك ذكي؛ الأنه �أحياًنا ما يوؤدي 
�تباع �حل�ض �لفطري �إىل �أفعال خاطئة وعارية متاًما من 
�إىل  �أن هذ� كثرًي� ما يوؤدي  �أن ت�شارلتون يرى  �إال  �ل�شحة. 
قيام �لعباقرة باإعطاء �إجابات �أو �لقيام ب�شلوكيات غريبة.
�لعاملية  باحلقائق  �لفطري  �حل�ض  يرتبط  ما  وعادة 
ا  �أي�شً وهذ�  �الجتماعي.  �لتفاعل  خالل  من  نتعلمها  �لتي 
من �لعو�مل �لتي تف�رص عوز �الأ�شخا�ض �الأذكياء �إىل �حل�ض 
ثمَّ  ومن  �لعزلة؛  يف�شلون  ما  عادة  الأنهم  وذلك  �لفطري؛ 

فاإنهم ال ينخرطون يف �لتفاعالت �الجتماعية.
�لعاطفيون  �الأ�شخا�ض  يفتقر  �أن  �ملمكن  من  �أنه  كما 
�أكرث من �لالزم �إىل �حل�ض �لفطري؛ وذلك الأن �ملنطقة �لتي 
تتحكم يف �لعو�طف يف �ملخ �أ�رصع ب�شعة مللي - ثو�ن عن 
�لرغم من  �لقر�ر�ت. وعلى  �لتي تتحكم يف �تخاذ  �ملنطقة 
�ل�شخ�ض يت�رصف  �لفارق دقيق، فاأنه كاٍف جلعل  �أن هذ� 

بال عقالنية ��شتجابة ل�شيء ما.
�لذين  �الأ�شخا�ض  يتمتع  ما  عادة  �أخرى،  ناحية  ومن 
طيف  ��شطر�ب  وهي   – �آ�شربجر  متالزمة  من  يعانون 
�لتوحد – مب�شتويات �أعلى من �لذكاء. �إال �أنهم قد يو�جهون 
�الإمياء�ت  فهم  يف  ويف�شلون  �لتو��شل،  يف  �شعوبات 
يفتقرون  �أنهم  يعتقدون  �الآخرين  يجعل  مما  �الجتماعية، 

�إىل �حل�ض �لفطري.
بع�ض  تذهب  كما  ا  عامليًّ لي�ض  �لفطري  و�حل�ض 
فما  الآخر.  مكان  من  ويتغري  يختلف  فهو  �الفرت��شات؛ 

ا يف مكان ما ال يعد بال�رصورة  ا فطريًّ يعتربه �لنا�ض ح�شًّ
كذلك يف مكان �آخر. فاإن كنت تعي�ض يف منطقة ح�رصية، 
فاأول ما �شتفعله عندما تعرب �لطريق هو �أن تتحقق من خلو 
حلادث.  �لتعر�ض  لتتجنب  �لقادمة  �ل�شيار�ت  من  �لطريق 
تت�رصف  فلن  ريفية،  منطقة  يف  تعي�ض  كنت  �إن  �أنك  غري 
�أمر  بنف�ض �لطريقة بال�رصورة؛ الأن مرور �ل�شيار�ت هناك 

نادر �حلدوث.
يتغري  فاإنه  �ملكان،  عرب  �لفطري  �حل�ض  يتغري  وكما 
�لقرن  يف  ا  فطريًّ ا  ح�شًّ ُيعد  كان  فما  ا.  �أي�شً �لزمان  عرب 
بع�ض  مثل  وذلك  هذ�.  يومنا  يف  كذلك  لي�ض  ع�رص  �لثالث 
عدم  �أُثبت  ثم  �حلقائق  من  تعد  كانت  �لتي  �العتقاد�ت 

ا. ا فطريًّ �شحتها بعد ذلك، وهكذ� مل تُعد تعترب ح�شًّ
�ملعلومات  على  فيقوم  �لتعلُّم؛  نتاج  �لفطري  فاحل�ض 
جتاربنا  جانب  �إىل  حولنا  من  �لنا�ض  من  نكت�شبها  �لتي 
يفتقرون  �لذين  للر��شدين  تعليمه  ميكن  كما  �ل�شخ�شية. 
ل�شيناريوهات  �أن ذلك �شينطوي على تعري�شهم  �إليه؛ غري 
�لفطرية  �حل�شية  �ال�شتجابات  �رصح  ثم  لو؟" عديدة  "ماذ� 

لهم.
ي�شاعدنا كل يوم؛ فهو مثاًل ما  �لفطري ما  �إنه �حل�ض 
يخربنا �أن �رصب كثري من �لقهوة �شيحرمنا من �لنوم جيًد�، 
لي�ض الأنها معلومة تو�رثناها ولكن الأننا تعلمنا ذلك من 
�أن  فولتري  �لفرن�شي  �لكاتب  الحظ  وقد  �ل�شابقة.  خرب�تنا 
الأن  وذلك  �لكلمة،  مبعنى  "فطرًيا"  لي�ض  �لفطري  �حل�ض 
عند  �مللكة  هذه  ��شتخد�م  يف  يف�شلون  �لنا�ض  من  كثرًي� 
�إنه من  يقال  �شيًئا  ت�شمع  ، فمتى  ثمَّ �لقر�ر�ت. ومن  �تخاذ 
�حل�ض �لفطري، فاأعد �لتفكري فيه، وحتقق من مدى �شحته. 
ملكة  �إعمال  تن�ض  فال  قر�ر،  �تخاذ  و�شك  على  كنت  ومتى 

�حل�ض �لفطري.
امل�سطلحات

�جلبهية هي عمليات جر�حية  �ملخ  ف�صو�س  جر�حات   *
حاالت  من  يعاين  �شخ�ض  مخ  على  جُترى  كانت  بربرية 

نف�شية معينة.
املراجع
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من �لنادر �أن ن�شهد �أعمااًل بطولية خارقة يف حياتنا 
�أنها ت�شبح حقيقة عندما يجد �الإن�شان نف�شه  �إال  �ليومية؛ 

يف موقف "حياة �أو موت".
ملو�جهة  �إما  �أج�شامنا  تتهياأ  �خلطرة  �ملو�قف  ففي 
�لفعل  ردة  �أن  وُيعتقد  منه.  �لهروب  �أو  ب�شجاعة  �ملوقف 
يف مو�قف "�حلياة �أو �ملوت" قد تطورت نتيجة �الأو�شاع 
�لب�رص  �لقدمية عندما كان  �لع�شور  �ملعي�شية �ملرتدية يف 
�ملحاربة  �أو  �ملفرت�شة  �لهروب من �حليو�نات  �إىل  بحاجة 

حتى �ملوت من �أجل �لبقاء على قيد �حلياة.
موت،  �أو  حياة  موقف  يف  نف�شه  �لفرد  يجد  فعندما 
�أن  مبعنى  حاالته؛  �أف�شل  يف  ج�شده  يكون  الأن  يحتاج 
تكون ع�شالته وردود �أفعاله م�شتعدة للتعامل مع �ملوقف 
باأ�شاليب تفوق قدر�تها �لفعلية، كما يجب �أن تكون حو��ض 
�لفرد منتبهة ويف �أمت ��شتعد�د مل�شاعدته على �لبقاء على 

قيد �حلياة.
فريجينيا  من  فتاة  قامت  �ملا�شي،  �لعام  ففي 
متكنت  حيث  بطويل؛  بعمل  �الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات 
باإ�شالح  يقوم  و�لدها  وكان  و�لدها.  حياة  �إنقاذ  من 
فجاأة  �ل�شيارة،  حتت  وكان  منزلهما،  مبر�آب  �شيارته 
�شقوطها  �إىل  �أدى  �ل�شيارة مما  ترفع  �لتي  �لر�فعة  �نزلقت 
�أباها  �لرجل،  �بنة  كورناكي،  لورين  وجدت  حينها  فوقه. 
ملقى على �الأر�ض وال ي�شتجيب لها، فقامت برفع �ل�شيارة 

ا. و�شحبته و�أجرت له تنف�ًشا �شناعيًّ
تعافى �الأب بعد ذلك يف �مل�شت�شفى، ولوال عمل �بنته 
�لبطويل ملا بقي هذ� �لرجل على قيد �حلياة. ولكن، كيف 
لفتاة يف �لثانية و�لع�رصين من عمرها رفع �شيارة بنف�شها؟
�لذي  �ملوقف  مثل  و�ملرعبة  �لع�شيبة  �ملو�قف  خالل 
�ل�شيارة  حتت  �أبيها  روؤية  عند  به،  نف�شها  لورين  وجدت 
و�لهيبوثاالم�ض  �لهيبوثاالم�ض)1(.  ين�شط  حركة،  بدون 
على  �حلفاظ  �أو  �جل�شم  تو�زن  على  �حلفاظ  عن  م�شئول 
مبا�رص  �ت�شال  وللهيبوثاالم�ض  �لف�شيولوجي.  �لتو�زن 
– �لكظرية  �لغدد  و�شط  موجود  – وهو  �لكظري  بالنخاع 

ويقوم باإفر�ز هرمون �الأدرينالني.
ن�شتخدم  �أننا  هو  �الأدرينالني  �نطالقة  من  و�ملغزى 
�شخ  فعند  ع�شالتنا.  قدر�ت  من  فقط  ب�شيطة  ن�شبة 
�لقناة  من  �لدم  يتحرك  �لدوري،  جهازنا  يف  �الأدرينالني 
�له�شمية �إىل �لع�شالت، وهذ� يعني بالتايل تدفق �أك�شجني 

�أكرث �إىل �لع�شالت.

ا من حتويل م�شدر �لطاقة  كما ي�شهل �الأدرينالني �أي�شً
�شورة  يف  وقود  �إىل  �جلليكوجني،  وهو  للج�شم،  �ملختزنة 
جلوكوز. فيقوي مزيج �الأك�شجني �لز�ئد وم�شتويات �لطاقة 

�لع�شالت لتعمل مب�شتوى �أعلى من �لطبيعي.
�أن  �ذرالند  �إيرل�ض  �حليوية  �لكيمياء  عامل  �كت�شف 
لتوفري  �لكبد  يف  �ل�شكر  تك�شري  من  ي�رصع  �الأدرينالني 
�لطاقة �رصيًعا خالل �الأوقات �لع�شيبة. كما �كت�شف الحًقا 
�أن �لهرمونات تقوم بتحفيز خاليا �لفرد يف خطوتني فقط.
يقوم  ثم  �خللية،  �شطح  على  مب�شتقبل  تتعلق  �أواًل، 
�خللية:  د�خل  �ملخزون  باإطالق  ذلك  بعد  �مل�شتقبل 
جزيء يعرف با�شم �الأدونيزمونو�شفات �لدوري)2(. الحظ 
�شاذرالند بعد ذلك �أن �الأدونيزمونو�شفات �لدوري له دور 
هام، فهو يعمل كو�شط للعديد من �لهرمونات �لتي تقوم 
ومن  و�ملعقدة.  �لب�شيطة  �لكائنات  يف  �الأي�ض  بتنظيم 
�أجل ذلك �الكت�شاف �لعظيم، فقد ح�شل على جائزة نوبل 

عام 1971.
قال جوردون لين�ض، �لعامل �لف�شيولوجي بجامعة ملبورن 
�لتي  �لكيميائية  �مل�شار�ت  يف  يبحث  كان  و�لذي  باأ�شرت�ليا 
تدفق  �الأدرينالني  �إطالق  "يعزز  �لع�شالت  قوة  على  توؤثر 
قدرة  من  ويعزز  �الأي�ض،  وي�رصع  �لن�شطة،  للع�شالت  �لدم 
�لع�شالت على �لتقل�ض بقوة وطاقة �أكرب من �ملعتاد للقيام 

مبعظم �الأعمال �لتي نقوم بها خالل �ليوم.
فمن �ملمكن، خالل مو�قف �لتوتر و�خلطر �لق�شوى، �أن 
�حلقيقية  �لقدر�ت  حترير  من  �الأدرينالني  �نطالقة  متكننا 
)طوًعا(.  نف�شها  تلقاء  من  تتحقق  ال  و�لتي  للع�شالت 
و��شتطرد يف �رصح كيفية قيام �الأدرينالني بذلك عن طريق 
حث "�لوحد�ت �حلركية" و�الأع�شاب و�الألياف �لع�شلية �لتي 

تتحكم بها، �أكرث من تلك �مل�شتخدمةعادًة يف وقت و�حد.
نقوم  فنحن  �لعادية،  �الأعمال  مبعظم  �لقيام  عند 
عدد  �أو  فقط  �حلركية  �لوحد�ت  من  قليل  عدد  با�شتخد�م 
�الأن�شطة  وتتطلب  �ملطلوبة.  باملهمة  للقيام  منها  مقبول 
�مللحة و�لتي حتتاج قوة وحد�ت حركية �أكرث من �لعادي. 
�لوحد�ت  جميع  ن�شتخدم  فلن  �حلاالت،  من  كثري  ويف 

�حلركية �ملتاحة �إال �إذ� كنا يف موقف "حياة �أو موت".
بعدة  تتاأثر حو��شنا  �أدرينالني،  �نطالقة  �ختربنا  فاإذ� 
ِقَبل  من  مهاجمتنا  متت  �إذ�  �ملثال  �شبيل  فعلى  طرق. 
و�شع  �إىل  �لتحول  منا  يتطلب  �ملوقف  فهذ�  ما  �شخ�ض 
�ل�شيء؛  بع�ض  م�شو�شة  روؤيتك  �أن  و�شتالحظ  �الأدرينالني. 

�الأ�شياء  فتبدو  فقط،  �خلطر  على  حينها  تركز  الأنك  وذلك 
�أكرب و�أقرب مما هي عليه يف �لو�قع.

�ملحيطية  �لروؤية  تتدهور  �مل�شو�شة،  �لروؤية  وبجانب 
�أن  ميكن  كما  فقط.  �خلطر  هو  تر�ه  ما  وكل  بك  �خلا�شة 
ا؛ الأن كل خلية من خاليا �ملخ  تتاأثر حا�شتك �ل�شمعية �أي�شً
�لتي  �الأ�شو�ت  �أعلى  فحتى  وبالتايل،  �خلطر.  على  تركز 

تكون على مقربة منك فمن �ملمكن �أال ت�شمعها.
ت�شعر  فال  ا،  �أي�شً �الأمل  �حتمال  على  قدرتك  تزيد  كما 
على  �لعادية  �لظروف  يف  توؤملك  �أن  ميكن  �لتي  باالأ�شياء 
�لرغم من �إ�شابتك باالأذى. فيمكن �أن ت�شعر باأمل ب�شيط �أو 
ال ت�شعر ب�شيء على �الإطالق، ولكن من �ملوؤكد �أنك �شت�شعر 
من  كثري  �إعجاب  �أن  من  �لرغم  على  �لتايل.  �ليوم  يف  به 
و�لقيام  �ل�شيار�ت  برفع  يقمن  �لالئي  بالفتيات  �لنا�ض 
باأمور خارقة، فبعد �نطالقة �الأدرينالني كل ما يتبقى لهن 
�إ�شابات  �الأحيان  �أغلب  ويف  ممزقة،  و�أوتار  ع�شالت  هو 

�شديدة.
�إىل  و�لعودة  �لهدوء  يبد�أ ج�شمك يف  �خلطر،  زو�ل  بعد 
بدون  باأكمله  عمرنا  نعي�ض  �أن  ميكن  �لطبيعية.  حالته 
ي�شعون  �لنا�ض  بع�ض  ولكن  �الأدرينالني،  �نطالقة  �ختبار 
ميار�شون  �الأدرينالني  فمدمنو  فقط.  �ملتعة  �أجل  من  لها 
بتلك  �ل�شعور  �أجل  من  �خلطرة  �الأن�شطة  �أو  �لريا�شات 
�الإثارة؛  ور�ء  ي�شعون  ال  �لذين  �لبقية  �أما  فقط.  �النطالقة 
�أو  �الأخ�رص  للون  �لرغم من عدم حتولنا  على  �أننا  تذكرو� 
ت�شخم حجمنا �إىل ثالثة �أ�شعاف �حلجم �لطبيعي، فبد�خل 
كل منا وح�ض مدفون يف �نتظار �للحظة �ملنا�شبة للتحرر 

يف �لظروف �ل�شعبة.
امل�سطلحات

من 1 1) عدد  على  يحتوي  �ملخ  من  جزء  هو  هيبوثالم�س 
�لنوى �ل�شغري يقوم بالعديد من �لوظائف.

�لأدونيزمونو�صفات �لدوري هو �لعامل �ملوجود د�خل 1 2)
�خلاليا يتو�شط عمل �لعديد من �لهرمونات على �خللية 

�لهدف.
املراجع
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بني �حلني و�الآخر، عندما تق�شو �حلياة، وتبدو حتديات 
�لتغلب  �ملحدودة  لقدر�تنا  �أكرث مما ميكن  �ليومية  �حلياة 
عليها، �أحلم بامتالك قوة خارقة �أو �أكرث. وقوى �شوبرمان 
�لطري�ن،  على  �لقدرة  �لقائمة:  ر�أ�ض  على  تاأتي  بالطبع 
وقوة  �لكو�كب،  حتريك  �شاأنها  من  �لتي  �خلارقة  و�لقوة 
فاأية  �خلارقة؛  �ملح�شنة  و�حلو��ض  �لالنهائية،  �لتحمل 

و�حدة من تلك �لقوى كفيلة �أن جتعل �حلياة �أ�شهل كثرًي�.
�أنه  وهي  للحقيقة،  �أ�شت�شلم  �أن  علي  ي�شبح   ، ثمَّ ومن 
وفًقا لقو�نني �لفيزياء و�لت�رصيح، فاإن تلك �لقوى �خلارقة 
تظل يف حرم �لكتب �مل�شورة و�أفالم �خليال �لعلمي فقط؛ 

فهي – بب�شاطة – ال وجود لها على �أر�ض �لو�قع.
ولكن ذلك با�شتثناء بع�ض �حلاالت �لنادرة �لتي تتمتع 
بقوى غري عادية وحو��ض حم�شنة؛ مثل �الأبطال �أو �الأ�رص�ر 
�خلارقون يف عامل �خليال �لعلمي. فهوؤالء �أنا�ض حقيقيون 
خارقة  قوى  ميتلكون  �أنهم  �إال  بيننا،  ومي�شون  يعي�شون 

حقيقية تتحدى قو�نني �لفيزياء و�لطبيعة.
فهيا نتعرف على �الأبطال �خلارقني يف عاملنا:

1( كابنت �شونار
�ل�صم �حلقيقي: بني �أندروود 

�أي�ًصا  و�ملعروف  بال�صدى،  �ملوقع  حتديد  �خلارقة:  �لقوة 
بالروؤية بال�صونار

حديًثا  تويف  و�لذي   - �أندروود  بني  �أن  من  �لرغم  على 
مر�ض  مع  طويل  �رص�ع  بعد  ع�رص  �ل�شاد�شة  يناهز  عمر  عن 
�ل�رصطان – قد فقد عينيه كلتيهما ب�شبب �ل�رصطان عندما كان 
يف �لثالثة من عمره وكان �رصيًر� بالكامل؛ فقد كان ميار�ض 
�ملزجلات،  وي�شتخدم  �لدر�جات،  ويقود  �ل�شلة،  كرة  ريا�شة 
ويلعب �ألعاب �لفيديو، ويعي�ض حياة كاملة تقريًبا. فلقد كان 

يقوم تقريًبا بكل �شيء ي�شتطيع �الإن�شان �لب�شري فعله.
ففي �شن �خلام�شة، طور �أندروود �لقدرة على "�لروؤية" 
من  �الأ�شياء  مو�قع  لتحديد  �ل�شدى  م�شتخدًما  باالأ�شو�ت 
فاإن  �لقدرة،  هذه  يطور  من  �أول  لي�ض  �أنه  وبينما  حوله. 
�لدرجة نازًحا  �لو�شول لهذه  �أحًد� مل يتمكن قبل ذلك من 
فقد  �ال�شتثنائي.  �مل�شتوى  لهذ�  �لب�رصي  �الإدر�ك  بحدود 
�ل�شاحنة  متييز  من  نه  متكِّ لدرجة  متطورة  قدرته  كانت 
عن �ل�شيارة يف مو�قف �ل�شيار�ت، ومن م�شاعدة و�لدته يف 

�لبحث عن �الأ�شياء �ل�شائعة يف �ملنزل.
�لبطل  بقوة  �ل�شبيهة  �خلارقة  �لقوة  هذه  وبف�شل 
�خلارق �لكفيف "د�يردفيل" - �أحد �أبطال ق�ش�ض مارفيل 
�مل�شورة - مل يحتج بني �إىل كلب لري�شده يف �لطريق، بل 
ا ليتح�ش�ض �الأماكن من حوله. فقد  ومل ي�شتخدم يديه �أي�شً
�أماكنها عن طريق  �الأ�شياء من حوله وحتديد  �إدر�ك  تعلم 
�إطالق �شوت متدفق ثابت با�شتخد�م ل�شانه و�ال�شتماع �إىل 

�أ�شد�ئه �ملرتدة من �الأ�شطح حوله.
�الأ�شابع،  طقطقة  �شوت  عن  علوه  يزيد  ال  فب�شوت 
�أ�شياء؛  مكنت �الأ�شد�ء �ملرتدة بني من معرفة ما �أمامه من 
�أ�شد�ء  و�خل�شبية  ناعمة،  �أ�شد�ء  ت�شدر  �ملعدنية  فاالأج�شام 
تقدير  بني  ��شتطاع  كما  حادة.  �أ�شد�ء  و�لزجاج  كثيفة، 
�شعفها.  �أو  �الأ�شد�ء  �شدة  على  �حلكم  طريق  عن  �مل�شافات 
ومن �ملثري لالإعجاب �أن �شمعه �ملرهف قد مكنه من ��شتقبال 
هذه �الأ�شد�ء بدقة بالغة. ويف �لعامل �حلقيقي، ال يتمتع بهذه 

ا من �ملخلوقات با�شتثناء �خلفافي�ض و�لدالفني. �حلا�شة �أيًّ
2( الفتى املطاطي

�ل�صم �حلقيقي: د�نيل برونينج �صميث
�لقوة �خلارقة: �ملرونة �خلارقة

مو�شوعة  و�شفته  و�لذي   – �ملطاطي  �لفتى  يتمتع 
بقدرة   – مرونة  �لب�رص  باأكرث  �لقيا�شية  لالأرقام  جيني�ض 

غري  و�أ�شكال  و�شعيات  يف  ج�شمه  ثني  على  لها  مثيل  ال 
طبيعية.

وقد �كت�شف و�لده قوته �ملميزة عندما كان يف �لر�بعة 
 - �إخوته  وبني  بينه  �شجار  �أثناء   - ر�آه  عندما  عمره  من 
�الأر�ض  على  ويهبط  �لطابقني  ذي  �ل�رصير  فوق  من  يقفز 
ذلك  منذ  �جلمباز.  العبو  يتقنها  �لتي  �لربجل  و�شعية  يف 
�أن  �أ�شبح د�نيال مولًعا بفنون �لتو�ء �جل�شد، وقرر  �حلني، 

ي�شبح �الأ�شهر يف �لعامل يف ذلك �ملجال.
وتدريباته  �ملثابر  عمله  وبف�شل  و�لده،  من  بدعٍم 
خارقة  قوة  لت�شبح  موهبته  تطوير  من  متكن  �ملحرتفة، 
��شتطاع من خاللها ت�شجيل �شبعة �أرقام قيا�شية يف مرونة 
تقريًبا  �شيء  كل  فعل  ي�شتطيع  فد�نيال  �لنظري.  منقطعة 
�إد�رة  وحتى  و�شاقيه،  ذر�عيه  خلع  من  �بتد�ًء  بج�شده، 
جذعه مائة وثمانني درجة. وتت�شابه قدرته �إىل حدٍّ ما مع 
�لقوة �خلارقة �لتي تتمتع بها �لفتاة �ملطاطية بطلة فيلم 

"�خلارقون".
�لعديد  يف  �لفريدة  مهار�ته  �ملطاطي  �لفتى  �أثبت  لقد 
من مباريات كرة �ل�شلة و�لبي�شبول للمحرتفني، باالإ�شافة 
�أ�شهر �مللتوين  �إىل �لعديد من �لعرو�ض. و�إىل جانب كونه 
حلقات  يف  ومقدم  وفنان،  ممثل،  ا  �أي�شً فهو  �لعامل،  يف 

برنامج �شتان يل "�لب�رص �خلارقون".

3( الرجل الكهربائي
�ل�صم �حلقيقي: ما جياجناجن

�لقوة �خلارقة: �ملناعة �صد �لكهرباء و�لتالعب بها
على  قادر  رجل  هو  جياجناجن  ما  �ل�شيني  �ملو�طن 
�شيء ال يقدر عليه �أي �إن�شان �آخر يف �لعامل؛ في�شتطيع مل�ض 
�الأ�شالك �لكهربائية �ملك�شوفة دون �ل�شعور باأي �أمل؛ �أي �أن 

لديه مناعة �شد �لكهرباء.
وقد �كت�شف جياجناجن قوته �خلارقة بعد �أن مل�ض �شلًكا 
�خلا�شة  �لكهربائية  �لتوزيع  لوحة  يف  مك�شوًفا  ا  كهربائيًّ
مل  �ملوت،  حتى  ي�شعق  �أن  من  فبداًل  �لتليفزيون.  بجهاز 
قيد �حلياة، وقد  بل بقي على  ��شطر�ب؛  �أو  �أمل  باأي  ي�شعر 

علم حينها �أنه مع�شوم من �الإ�شابة ب�شدمات كهربائية.
فاإن  �لتكنولوجي،  �لعلمي  بكني  لتقرير  فوفًقا 
بيديه  �لكهربية  �لدو�ئر  �إ�شالح  على  قادر  جياجناجن 
عاريتني؛ فال يحتاج �إىل �أي نوع من �لوقاية. كما ي�شتطيع 
بقوة  كهربائية  �أ�شالك  مل�ض  طريق  عن  �مل�شابيح  �إ�شاءة 
�ملوجبة  �ل�شحنة  ذو  �ل�شلك  يكون  حيث  فولت؛   220
�الأخرى.  �ليد  يف  �ل�شالبة  �ل�شحنة  وذو  يديه،  �إحدى  يف 
بالقدر  ذ�ته  �ل�شيء  فعل  �شخ�ض  �أي  ي�شتطيع  وبالطبع، 
�أو  �أنه �شيموت �شعًقا بالكهرباء،  �إال  �لكايف من �لكهرباء، 

�شينتف�ض من �إثرها على �الأقل.
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يف  �الختبار�ت  من  ل�شل�شلة  جياجناجن  خ�شع  وقد 
�أظهرت  وقد  �ل�شناعية.  هايربني  بجامعة  �لفيزياء  معمل 
بها  يتمتع  �لتي  تلك  تفوق  مقاومة  جل�شمه  �أن  �لنتائج 

�الإن�شان �لطبيعي ب�شبع �أو ثماين مر�ت.
لقد عجز �لعلماء عن تف�شري هذه �لقدرة �لفريدة بدقة؛ �إال 
�أنهم يعتقدون �أنها تنبع من ب�رصته �جلافة للغاية. فمن �لو��شح 
�أن يديه �أكرث خ�شونة وجفاًفا بكثري من �الإن�شان �لطبيعي، مما 
ي�شمح لب�رصته بالت�رصف وكاأنها قفاز�ن عازالن يقومان مبنع 
معظم �لكهرباء من دخول ج�شمه، بينما يقوم �جل�شم بطرد قدر 

�لكهرباء �لذي يدخله من خالل �أيٍّ من �أجز�ئه.
يزعم  حيث  فح�شب؛  ذلك  عند  يتوقف  ال  �الأمر  ولكن 
جياجناجن �أنه قادر على "�لتحكم" يف قدر �لكهرباء �لذي 
قليلة  لفرت�ت  مير د�خل ج�شمه خمزًنا �شدمات كهربائية 
�لوقت يطلقها بعد ذلك. وتت�شابه قدرة جياجناجن مع  من 
 – �لعنكبوت  للرجل  "�إلكرتو" - وهو عدٌو  �ل�رصير �خلارق 
و�لذي �كت�شب �لقدرة على �لتحكم بالكهرباء بعد �أن �شعقه 

�لربق بينما كان مي�شي على �شلك كهربائي.
فبداًل  بالفعل؛  �خلارقة  قو�ه  من  جياجناجن  وينتفع 
�ل�رص  �لطاقة من ع�شابات  توليد  �لدفاع عن حمطات  من 
�ل�شدمات  حتزين  على  قدرته  با�شتخد�م  يقوم  �ملخربة، 
تيار�ت  ��شتخد�م  يتطلب  �لذي  �حلر�ري  �لتدليك  عمل  يف 

كهربية متتالية لت�شخني �الأن�شجة �لع�شلية �لعميقة.
4( العقل اخلارق

�ل�صم �حلقيقي: د�نيال بول تاميت
�لقوة �خلارقة: عقلية فذة

م�شاب  بارع  �إجنليزي  �شاب  تاميت  بول  د�نيال 
بالتوحد. وعلى �لرغم من مظهره غري �ملميز، و�لذي ي�شري 
�إىل ولعه بالكتب. يكمن ور�ء ذلك �ملظهر هبة خارقة تتمثل 
يف �أكرب عقلية فذة �شهدها كوكب �الأر�ض. فهو عبقري يف 
�لتعقيد يف  �شديدة  �إجر�ء ح�شابات  �لريا�شيات يتمكن من 
غم�شة عني. وفوق ذلك، فهو خبري لغوي موهوب يتقن ت�شع 

لغات مبا فيها لغة �خرتعها بنف�شه و�أ�شماها لغة �ملانتي.
فقد ُوِهب د�نيال منذ والدته قدرة فائقة على �لتعامل 
مع �الأرقام؛ ففي عقله، لكل رقم من �ل�شفر وحتى �لع�رصة 
مميزين.  وملم�ض  لون  ذ�ت  �الأبعاد  ثالثية  �شورة  �آالف 
�أحد  �أو �حل�شي لالأرقام  �للوين  �أن �الإدر�ك  وعلى �لرغم من 
و�حل�ض   – جيًد�  توثيقها  مت  �لتي  �لزمني  �حل�ض  �أ�شكال 
�لزمني يعني �إدر�ك حا�شة معنية على �أنها حا�شة �أخرى – 
يتمتع  �لتي  لالأرقام  �لعقلي  �لت�شور  عملية  تفا�شيل  فاإن 

بها د�نيال فريدة من نوعها.
ولقد �أجرى �لباحثون يف بريطانيا و�لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية در��شات على د�نيال، كما كان مو�شوًعا للعديد 
من �الأبحاث �لعلمية �ملر�جعة. و�لعلماء مهتمون بد�نيال 
ب�شكل خا�ض؛ نظًر� لقدرته على و�شف ما يحدث بال�شبط 
يف ر�أ�شه، وذلك بخالف �لبارعني �الآخرين �لذين يعجزون 

عن تف�شري قدر�تهم.
�لعمليات  نتيجة  "روؤية"  ي�شتطيع  �أنه  د�نيال  ي�رصح 
�حل�شابية يف �شورة م�شتعر�شة، و�أنه ي�شتطيع "�الإح�شا�ض" 
ا �أو مركًبا. في�شف روؤيته �لت�شورية  �إذ� ما كان �لعدد �أوليًّ
 333 بالرقم  �خلا�شة  تلك  بينما  بالقبيحة،   289 للرقم 
"ط" باجلميل. وال  باجلذ�بة، وتلك �خلا�شة بثابت �لد�ئرة 
يقوم د�نيال بو�شف تلك �لت�شور�ت �شفهيًّا فح�شب، بل يف 
�ألو�ن �ملياه؛ مثل  ا، وبالتحديد ر�شومات  �أي�شً �أعمال فنية 

ر�شمه �خلا�ض بثابت �لد�ئرة "ط".
ر�أ�شي"، هكذ� ي�شفها د�نيال،  �الأرقام تتحرك يف  "�إن 
�رصيعة،  حركتها  تكون  ما  "فاأحياًنا  قائاًل:  وي�شتطرد 

�ل�شورة  تكون  ما  �أحياًنا  كما  بطيئة؛  تكون  و�أحياًنا 
�حلركة،  وتلك  �الإح�شا�ض،  ذلك  م�رصقة.  و�أحياًنا  د�كنة، 

وتلك �لبنية تبقى و��شحة يف ذ�كرتي".
طفل  وهو  �رصعية  نوبات  من  يعاين  د�نيال  وكان 
بالعالج.  ملتزًما  ذلك  بعد  عليها  تغلب  ولكنه  �شغري، 
وعندما بلغ خم�ًشا وع�رصين �شنة، مت ت�شخي�ض حالته على 
�لتوحد؛  من  نادرة  حالة  وهي  �لعباقرة"،  "متالزمة  �أنها 
�لذين يعانون من ��شطر�بات يف  �الأ�شخا�ض  حيث يتمتع 
�لنمو برب�عة بالغة يف جزء معني. وبالن�شبة لد�نيال فقد 

فاق ذكاوؤه وقدرته �لعقلية عجزه.
ب�رصعة  جديدة  لغات  تعلم  على  �لقدرة  د�نيال  ولدى 
�لتوثيقية، مت حتدي  للقناة �خلام�شة  كبرية. والإثبات ذلك 
�أ�شبوع. وبالفعل، ظهر  �للغة �الأي�شلندية يف  د�نيال ليتعلم 
مدر�ض  مع  �الأي�شلندي  �لتليفزيون  �شا�شة  على  �أ�شبوع  بعد 
�للغة �الأي�شلندية �لذي علَّمه قائاًل �إن قدرته "لي�شت ب�رصية".
وي�شبه عقل تاميت �خلارق عقل "بر�ينياك" - وهو من 
– و�لذي كان يتمتع بقدر�ت ح�شابية  �أعد�ء �شوبرمان  �ألد 

خارقة، وذ�كرة حم�شنة، و��شتيعاب كبري للعلوم.
5( الرجل املغناطي�شي

�ل�صم �حلقيقي: ليو ثاو لني
�لقوة �خلارقة: مغناطي�س ب�رشي

�لعمر  من  يبلغ  متقاعد  ماليزي  مقاول  لني  ثاو  ليو 
ا بـ"رجل ماليزيا �ملغناطي�شي"؛  �شبعني عاًما، ويعرف �أي�شً
نظًر� لقدرته �خلارقة على �إل�شاق �الأ�شياء �ملعدنية بج�شده.

�إل�شاق �الأ�شياء �ملعدنية �لتي قد ي�شل  ليو قادر على 
جميًعا  وزنها  وي�شل  جر�مني،  كيلو  �إىل  منها  كلٍّ  وزن 
�إىل �شتة وثالثني كيلو جر�م بج�شده. وقد ظهر موؤخًر� يف 
�الأخبار �أنه قد جرَّ �شيارة مل�شافة ع�رصين مرًت� بطول �شطح 
حديدي  بطبق  م�شبوكة  حديدية  �شل�شلة  بو��شطة  م�شتوي 

مثبت على جذعه.
تلك  ت�شاهي  ال  �ملغناطي�شية  قوته  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�ل�رصيرة  �لبطالت  �إحدى  "ماجنيتو" - وهي  �لتي تتمتع بها 
�الأ�شا�شية يف �شل�شلة �أفالم "�لرجال-�إك�ض" )X-Men(، و�لتي 
كانت ت�شتطيع �لتالعب باملجاالت �لكهرومغناطي�شية – فاإنه 
لني  �أحفاد  يتمتع  كما  �ملغناطي�شي.  للرجل  �الأقرب  �ملثال 

ا بنف�ض �لقدرة �خلارقة، مما ي�شري �إىل �أنها قدرة ور�ثية. �أي�شً
�كت�شفو�  عندما  �لبد�ية  يف  �لباحثون  �رتبك  ولقد 
طبيعي.  غري  مغناطي�شي  جمال  �أي  ُيظهر  ال  لني  ج�شم  �أن 
تتمتع  ذ�تها  ب�رصة لني  �أن  �ملكثفة  �لدر��شات  �أظهرت  وقد 
مب�شتويات عالية من �الحتكاك، مما يكون له تاأثري ما�ض 

مميز من �شاأنه �أن يف�رص �شبب �لت�شاق �ملعادن بج�شمه.
6( الرجل الذي ي�شتطيع العدو اإىل الأبد

�ل�صم �حلقيقي: دين كارنازي�س
�لقوة �خلارقة: قوة �حتمال جبارة

ذلك  فاإن  �الأبد،  �إىل  يعدو  �أن  كارنازي�ض  دين  �أر�د  �إن 
ال  و�لتي  �خلارقة،  حتمله  قدرة  بف�شل  وذلك  مبقدوره. 
ي�شبقه فيها �أحد �شوى �شوبرمان. فهذ� �الأمريكي �الأ�شطورة 
نه من  �ء م�شافات طويلة يتمتع بقدرة حتمل خارقة متكِّ عدَّ

�لعدو يف خم�شني مار�ثون يف كلٍّ من �خلم�شني والية يف 
خم�شني يوًما متتابعة.

قارة  كل  يف  مار�ثون  يف  بالعدو  كارنازي�ض  قام  وقد 
مرتني، كما جرى خم�شمائة و�شتني كيلو مرًت� بدون توقف 
يف  والية  �خلم�شني  مار�ثون  وخالل  لياٍل.  لثالثة  نوم  �أو 
خم�شني يوًما �ل�شهري، قرر فريقه �ملدرب و�لطبي تتبع حالته 
�ل�شحية طو�ل وقت �حلدث، وذلك بعد �أن تبني لهم �أنه لي�ض 

هناك �أي �أبحاث عملية جُترى حول هذه �لقدرة �خلارقة.
وهو  �خلارقة،  �لقدرة  تلك  ور�ء  �ل�رص  لهم  تبني  هكذ� 
�إنزمي  �لتلف. فقد كان قدر  �شبه حم�شنة �شد  �أن ع�شالته 
�الأن�شجة  مبعاجلة  يقوم  �لذي  �لكرياتني  ف�شفوكيناز 
�لع�شلية وي�شبب �الأمل يف دمه بعد �الأ�شبوع �الأول �أقل من 
خم�ض �ملقد�ر �لطبيعي للعد�ء �ملتو�شط بعد مار�ثون و�حد.

عالوة على ذلك، فقد �كت�شفو� �أن ع�شالته لي�شت فقط �أقل 
ا  �أي�شً تعتاد  بل  �لطبيعي،  �الإن�شان  عن  بكثري  للتلف  ا  تعر�شً
على �لتمرين �مل�شتمر حتى تتوقف متاًما عن �لتلف، وذلك مثل 
 .)X-Men( "وولفرين" - بطل �شل�شلة �أفالم "�لرجال-�إك�ض"
�أن كمية �لدم �ملوجودة بجهازه �لدوري  كما ��شتنتج �لفريق 
على  ي�شاعد  مما  �لطبيعي،  �الإن�شان  يف  �ملوجودة  من  �أكرث 

ا لفرت�ت �أطول من �لوقت. �إبقاء ج�شمه رطًبا و�شحيًّ
�إال �أن �ال�شتنتاج �الأكرث �إثارة هو �أنه ي�شتطيع مو��شلة 
حتى  �أو  �الأبد،  �إىل  كم/�شاعة   16 �إىل   11 من  �لعدو 
�الأطعمة  يتناول  ظل  �إذ�  وذلك  �ل�شيخوخة،  �إثر  من  يتوفى 

و�مل�رصوبات ب�شكل جيد.
7( قوة النا�شك

�ل�صم �حلقيقي: �لرهبان �لبوذيون
�لقوة �خلارقة: توليد �حلر�رة

من �ملعروف عن �لرهبان �لبوذيني حا�شتهم �خلارقة 
�لفريدة �ملتمثلة يف قدرتهم على �لتحكم يف درجة حر�رة 
يجرون  و�خلرب�ء  و�لتاأمل.  �لتعبد  خالل  من  ب�رصتهم 
حماولني  عاًما،  ع�رصين  من  �أكرث  منذ  عليهم  در��شات 

�كت�شاف �رص تلك �لقدرة.
و  فبا�شتخد�م طريقة معينة للتعبد و�لتاأمل ُت�شمى تامُّ
معدل  خف�ض  من  �لرهبان  هوؤالء  يتمكن   ،)Tum-mo(
�الحرت�ق مبقد�ر 64%، وهو قدر كبري؛ حيث ينخف�ض معدل 
فقط،   %15-10 بن�شبة  �لعادي  �ل�شخ�ض  لدى  �الحرت�ق 

وذلك وقت �لنوم فقط.
و�ملثري لالإعجاب هو �أن �لعلماء �كت�شفو� عندما تعمقو� 
ا قادرون على رفع درجة حر�رتهم،  يف �لدر��شة �أنهم �أي�شً
وذلك  و�أيديهم،  �أقد�مهم  �أ�شابع  من  قيا�شها  يتم  و�لتي 
�إىل 17 درجة فهرنهايت، بينما تظل درجة حر�رة  لت�شل 

�أج�شامهم �لد�خلية طبيعية.
بت�شجيل  �لعلماء  قام  �شاقة،  علمية  جتربة  �أثناء  ففي 
�خلارج  يف  ليلتهم  يق�شون  �لرهبان  من  جمموعة  جتربة 
على م�شطح �شخري يف جبال �لهيمااليا. ومل يكن �لرهبان 
يرتدون �شوى �أرو�بهم بدون �أية مالب�ض �أخرى، وقد ق�شو� 
ودرجة  كم،   4.5 بارتفاع  �لباردة  �ل�شخور  على  ليلتهم 

حر�رة -17 مئوية.
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كان من �لطبيعي �أن تقتلهم مثل تلك �لظروف، �إال �أنهم 
نامو� يف �شالم، ومل تلتقط لهم �لكامري� �أية لقطة يرجتفون 
فيها. وعندما ��شتيقظو�، م�شو� عائدين �إىل �لدير يف هدوء، 
على  وذلك  �الإطالق،  على  بالربد  �ل�شعور  عليهم  يبُد  ومل 
من  يعانون  كانو�  �لذين  �لت�شوير  وطاقم  �لعلماء  عك�ض 

�لربد �لقار�ض بحلول �ل�شباح.
8( الفتى اخلارق

�ل�صم �حلقيقي: غري معروف
�لقوة �خلارقة: قوة خارقة

وذلك  ب�رصية،  حمفوظ  �خلارق  للفتى  �حلقيقي  �ال�شم 
ومنذ  �أملانيا،  يف   1999 يف  ولد  وقد  حلمايته.  غالًبا 
�للحظة �لتي وقع ب�رص �ملمر�شات عليه يف �مل�شفى، علمو� 

�أن هناك �شيًئا خمتلًفا يف ذلك �ملولود.
يتمتع  �لتي  �لناعمة  �لع�شالت  مثل  ع�شالته  تبُد  فلم 
حيث  ا؛  �شنًّ �الأكرب  حتى  �أو  �لوالدة  حديثو  �الأطفال  بها 
وبالتحديد ع�شالت فخذيه  كانت منتفخة وحمددة جيًد�، 
وذر�عيه. وبعد معاينة �الأطباء يف �مل�شفى، �نده�شو� عندما 
�كت�شفو� �أن ج�شم �لر�شيع منحوت بع�شالت ت�شبه تلك �لتي 

يتمتع بها العبو كمال �الأج�شام �ملحرتفون.
نوعها  من  �الأوىل  �حلالة  �أنه  تبني  وقد   – فالر�شيع 
بني �لب�رص – كان يتمتع بجرعة م�شاعفة من طفرة جينية 
غريت طريقة منو �لع�شالت. فالب�رص �لطبيعيون لديهم جني 
م�شئول عن �إنتاج بروتني �ملايو�شتاتني، و�لذي يكبح منو 
�لع�شالت؛ حتى ال تنمو ب�شورة مبالغ فيها. ولكن يف حالة 
هذ� �ل�شبي �خلارق مل تكن ن�شختا �جلني ن�شطتني، فلم يكن 
ا. ومعنى ذلك �أنه  ج�شمه ينتج بروتني �ملايو�شتاتني نهائيًّ
مثل  لت�شبح  �لنمو  من  �شيئ مينع ع�شالته  هناك  يكن  مل 

تلك �لتي يتمتع بها �لعمالق �الأخ�رص على �شبيل �ملثال.
�أم  خارًقا  �إن�شاًنا  لي�شبح  منا  قد  كان  �إذ�  ما  وحقيقة 
ا قد يكون حلمايته. ولكن، ما  ال لي�شت معروفة، وذلك �أي�شً
نعرفه بالفعل هو �أنه كان ي�شتطيع حمل �شتة �أ�شعاف ما 
ي�شتطيع �لطفل �ملتو�شط حمله عندما كان يف �لر�بعة من 
عمره. ونحن بالطبع ناأمل �أن يكون متمتًعا بف�شيلة �لعدل 

لت�شاحب ع�شالته �شديدة �لقوى.

�أنكم جميًعا  متاأكدة  و�أنا  للغاية؛  ر�ئًعا  يبدو  ذلك  كل 
�لقدر�ت  هذه  من  بو�حدة  تتمتعون  كنتم  لو  تتمنون  �الآن 
�الأبطال  من  �أحد  ال  �أنه  نن�شى  ال  دعونا  ولكن،  �خلارقة. 
�الأفالم  ون�شاهد  عنهم،  نقر�أ  ظللنا  �لذين  �خلارقني 
�أنتجت  �ملتحركة، و�مل�شل�شالت، و�الأفالم �ل�شنيمائية �لتي 
عنهم قد عا�ض حياة �شهلة. فكان لكل منهم نقطة �شعف – 
مثل �لكريبتونايت يف حالة �شوبرمان - و�لتي من �ملمكن 
من  �لالنهائي  �لعدد  عن  ناهيك  هالكهم،  يف  تت�شبب  �أن 
�الأ�رص�ر �خلارقني �لذين كانو� يو�جهونهم. وهكذ�، يت�شاءل 
�لقدر�ت  هذه  باإحدى  للتمتع  �ل�شلبي  �جلانب  عن  �ملرء 

�خلارقة �لتي ذكرناها �أو تلك �لتي �شتكت�شف بعد ذلك.
املراجع
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بقلم: جيالن �صامل

�إذ� كنت تعي�ض منعزاًل على جزيرة نائية، وكل ما 
ميكنك �أخذه معك هو خم�شة �أ�شياء فقط، ماذ� �شتكون 
تلك �الأ�شياء؟ ي�شاأل �لنا�ض هذ� �ل�شوؤ�ل من باب �لرتفيه 
�لتي ال  �الأ�شياء  �لف�شول؛ ملعرفة ما هي  باب  �أو من 
لبع�ض  بالن�شبة  ولكن  دونها.  من  �لعي�ض  ت�شتطيع 
و�إمنا  �فرت��شي؛  �شوؤ�ل  جمرد  يعد  ال  فذلك  �لنا�ض، 

حقيقة ملمو�شة يعي�شونها.
عندما  هانك�ض  توم  �ملمثل  م�شاهدة  تتذكر  هل 
"�ملنبوذ"  فيلم  يف  نوالند  �شاك  �شخ�شية  ج�شد 
�ل�شديد  باحلزن  �شعورك  تذكر  وهل  )Cast Away(؟ 
�لتي  �لكرة  يف  �ملتمثل  �لوحيد  ل�شديقه  فقد�نه  عند 
�أطلق عليها ��شم ويل�شون؟ فكيف كان �شيكون حالك 
�شتقوم  كنت  �لتي  �لتد�بري  هي  وما  مكانه؟  كنت  �إذ� 
وكيف  �حلياة؟  قيد  على  �لبقاء  �أجل  من  باتخاذها 
كنت �شتطوع حو��شك لتزيد من فر�ض بقائك على قيد 

�حلياة يف مثل تلك �لظروف �ل�شعبة؟
ا؟ ما�شافومي ناجاز�كي  ح�شًنا، ملاذ� ال ن�شتعر�ض مثااًل حيًّ
حياة  بادًئا  فرتكها  �ملدنية؛  �حلياة  �شاأم  ياباين  رجل  هو 
ماأهولة  غري  �شغرية  يابانية  جزيرة  على  ب�شيطة 
�لبعيدة تبلغ م�شاحتها كيلو مرت  �لبقعة  بال�شكان. تلك 
�إىل  �أقرب  هي  �ملد�رية،  �أوكيناو�  بوالية  وتقع  و�حد، 

تايو�ن منها �إىل طوكيو.
و�جلزيرة �لتي يعي�ض بها �ل�شيد ناجاز�كي ال ت�شلح 
باجلزيرة  حتيط  �لتي  فالتيار�ت  باملرة؛  �لب�رص  حلياة 
يتجنبون  �ملحليني  �ل�شيادين  �أن  حتى  للغاية  خطرية 
للر�حة  و�شائل  �أية  توجد  ال  �أنه  كما  �ملنطقة.  تلك 

باجلزيرة، وال حتى مياه طبيعية �شاحلة لل�رصب.
يجمع  له،  منزاًل  �جلزيرة  هذه  من  �تخذ  �أن  ومنذ 
�ل�شيد ناجاز�كي مياه �الأمطار يف نظام قام بتكوينه 
با�شتخد�م �أو�ين �لطهي. كما عليه �أن يو�جه �الأعا�شري 
�ل�شديدة و�حل�رص�ت �لالدغة دون ملجاأ ثابت ليحتمي 
��شتقر  بعدما  ا  قويًّ �إع�شاًر�  �جلزيرة  �رصب  وقد  به. 
كان  �لتي  �لنباتات  معظم  فاقتلع  ناجاز�كي؛  عليها 
يعتمد عليها لي�شتظل، كما �قتلع �خليمة �لب�شيطة �لتي 

كان يعي�ض فيها.
و�شف  هكذ�  �ل�شم�ض"،  �أ�شعة  من  �حرتقت  "لقد 
�أنه من  "ف�شعرت يف تلك �للحظة  ناجاز�كي �ملوقف؛ 

�أنه بعد مرور  �إال  تلك �جلزيرة".  �لعي�ض يف  �مل�شتحيل 
فيه؛  يعي�ض  �لذي  �جلديد  �ملكان  �عتاد  ق�شري  وقت 
قائاًل:  فا�شتطرد  �لطبيعة.  دورة  متعاي�ًشا مع  فاأ�شبح 
�أتبع  ولكنني  �ملجتمع،  علي  ميليه  ما  �أفعل  ال  "�أنا 
قو�عد �لطبيعة �الأم. فاأنت ال ت�شتطيع هزمية �لطبيعة، 
و�إمنا ينبغي عليك فقط �تباع قو�عدها دون تفكري. هذ� 
متكنت  �ل�شبب  ولهذ�  هنا،  �إىل  �أتيت  عندما  تعلمته  ما 

من �لتعود على �حلياة".
فال �شك يف �أن �حلياة مبفردك على جزيرة معزولة 
�أن  ب�شكل كبري. فيجب  ترتبط باعتمادك على حو��شك 
تكون  �أن  يجب  كما  �لطبيعة.  الأ�شو�ت  منتبًها  تكون 
�إنك  حيث  �جلوية؛  �لتغري�ت  ملر�قبة  ثاقبة  عنٌي  لديك 
لتفادي  �رصيًعا  �الختباء  �إىل  حلظة  �أية  يف  ت�شطر  قد 
�لتذوق  حا�شة  على  �شيتحتم  كما  �لقادمة.  �الأعا�شري 
تلك  عن  متاًما  خمتلفة  مذ�قات  على  �لتعود  لديك 
و�لبهار�ت  و�مللح،  فال�شكر،  عليها؛  معتاًد�  كنت  �لتي 
على  نعتاد  جتعلنا  �الإ�شافات  من  وغريها  �الأخرى، 
متتعك  عدم  �إىل  غيابها  يوؤدي  وقد  معينة.  مذ�قات 

بالطعام بالقدر �لكايف.
تطويعه هو غريزتك وح�شك  �إىل  �شتحتاج  �شيء  �أهم 
�لظروف  تلك  مع  �لتاأقلم  على  ف�شي�شاعدونك  �لفطري؛ 
�لعي�ض  ت�شتطيع  �أنك  تعتقد  هل  �إًذ�،  �ل�شعبة.  �ملعي�شية 
مبفردك على جزيرة معزولة بعيًد� عن كل �شيء مثلما فعل 

�ل�شيد ناجاز�كي– �ملنعزل - و�شاك نوالند - �ملنبوذ؟
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"�حلا�شة  عبارة  ت�شمع  عندما  ببالك  يخطر  �لذي  ما 
�أنو�ع  من  نوع  �أي  عن  قر�أت  �أو  �شاهدت  كنت  �إذ�  �ل�شاد�شة"؟ 
�الأعمال �خلارقة ف�شوف تعتقد �أنها ت�شري �إىل �لتنبوؤ بامل�شتقبل، 
�أو معرفة �أ�رص�ر �ملا�شي، �أو �أي �شيء متعلق باكت�شاف �ملجهول.
و�إذ� حتدثنا من �لناحية �لعلمية، فاإنه ال ميكن معرفة 
�مل�شتقبل؛ و�إذ� كان هناك �أمر ما يف �ملا�شي مل يرتك �أي 
ا. فهل هذ� يعني �أننا منتلك �خلم�ض  �أثر، فاإنك لن تعرفه �أي�شً

حو��ض �لتي نعرفها فقط؟
املراأة املغناطي�سية 

ا؛  يف �أوقات كثرية من حياتي، متنيت �أن �أكون مغناطي�شيًّ
يف  �لرب�غي  مفك  يف�شل  عندما  �أو  �لفتيات،  جلذب  ف�شو�ء 

�لعمل، فقد كان هذ� �الأمر د�ئًما جزًء� من �أحالمي.
�إال �إنني مل �أكن �أعلم �أنه منذ �شنو�ت عديدة وحتى �الآن 
حدثت تطور�ت كبرية يف ذلك �ملجال بالذ�ت. فعلى �لرغم 
�لتي  تلك  مثل  مرعبة  قوى  على  �حل�شول  ��شتحالة  من 
�أن  ميكنك  فال  "ماجنيتو"؛  �ملغناطي�ض  �ملر�أة  بها  حتظى 
�أن  باإمكانك  �أنه  �إال  لك،  يحلو  �ملعادن كما  بتحريك  تقوم 

حت�شل على �أطر�ف �أ�شابع مغناطي�شية.
مغناطي�ض  زرع  فيها  يتم  جر�حية  عملية  خالل  فمن 
�لورق  م�شابك  جذب  ميكنك  �الأ�شابع،  �أطر�ف  يف  �شغري 
�أفادت  وقد  كثري.  وغريها  �لزجاجات،  و�أغطية  �ملعدنية، 
�لتقارير �أنه قد مت �إجر�ء تلك �لعملية لعدد قليل من �لنا�ض؛ 
فمنهم من كانو� �شعد�ء بهذه �لعملية، يف حني �أن �لبع�ض 
�الإح�شا�ض  ب�شبب  �ملغناطي�شات،  �إز�لة  يتم  �أن  طلب  �الآخر 

بعدم �لر�حة يف �أ�شابعهم.
�إثارة  �الأ�شابع �ملغناطي�شية  �أطر�ف  �أكرث ق�ش�ض  ولعل 
د�ن  �شعر  �الأمر،  بد�ية  ففي  د�ن بريج.  �الآن هي ق�شة  حتى 
�ء �لعملية؛ ولكن مبجرد �أن عاد �إ�شبعه  باخلدر يف �إ�شبعه جرَّ
�إىل طبيعته، بد�أ د�ن ي�شعر باملغناطي�ض بد�خله، وقد عرب عن 
�أن  �إ�شبعي  �نفتح يل عامٌل جديد؛ فباإمكان  "لقد  ذلك قائاًل: 

."� يلم�ض هذ� �لعامل ويتفاعل معه بطريقة حقيقية جدًّ
فكلما �قرتب د�ن من حقل كهرومغناطي�شي قوي، كان 
مدى  يحدد  �أن  ي�شتطيع  فكان  يهتز؛  �إ�شبعه  وكاأن  ي�شعر 
وملم�شه.  �الهتز�ز  قوة  خالل  من  �ملجال  ذلك  ومدى  قوة 
خمتلًفا  �أمًر�  و�ملعادن  �الإلكرتونية  �الأجهزة  �أ�شبحت  كما 

بالن�شبة للحو��ض. فهل �شتقوم بزرع مغناطي�ض باإ�شبعك؟

الرجل العنكبوت
فاإنك  �مل�شورة،  �ملغامر�ت  كتب  حمبي  من  كنت  �إذ� 
عليها  يعتمد  كان  و�لتي  �لعنكبوت،  حا�شة  تعرف  حتًما 
�ملتعددة.  مغامر�ته  يف  "�شبايدرمان"  �لعنكبوت  �لرجل 

فاإن كان هناك �أمر مريب، فاإنه �شوف ي�شعر به؛ و�إن كان 
به  ي�شعر  �شوف  فاإنه  يتتبعه،  �أو  ير�قبه  ما  �شخ�ض  هناك 
�شيكاجو  يف  �إلينوي  بجامعة  �لباحثون  متكن  وقد  ا.  �أي�شً
عليه؟  �أطلقوه  �لذي  �ال�شم  هو  ما  تخيل  ذلك؛  تنفيذ  من 

حا�شة �لعنكبوت.
�شوتية  فوق  موجات  ��شت�شعار  �أجهزة  و�شع  فيتم 
على ج�شم �الإن�شان من �الأعلى �إىل �الأ�شفل. و�ملوجات فوق 
�لنطاق  من  تردًد�  �الأعلى  �ل�شوت  موجات  هي  �ل�شوتية 
من  فيمكن  حمددة؛  �رصعة  ولديها  �آذ�ننا  ت�شمعه  �لذي 
حتتاجه  �لذي  �لوقت  على  بناًء  �مل�شافات  ح�شاب  خاللها 

�ملوجة لتنعك�ض على �جل�شم �لذي تقع عليه.
فيتم �إعادة ترتيب �ل�شيغة �لب�شيطة لل�رصعة=�مل�شافة/
�لوقت؛ لت�شبح �مل�شافة=�ل�رصعة × �لوقت. ومبعرفة �رصعة 
�ملوجة و�لوقت �لذي حتتاجه �ملوجة للو�شول مرة �أخرى 
�إىل �أجهزة �ال�شت�شعار، ميكن حتديد ُبعد �الأ�شياء عن �لهدف 
�إىل  �ال�شت�شعار  �أجهزة  تو�شيل  ويتم  خمتلفة.  نقاط  يف 
�جلهاز �لذي ي�شغط على �ل�شيء بقوى خمتلفة لتحديد مدى 

ُبعد �أو ُقرب �شخ�ض ما، �لعدو على �شبيل �ملثال.
ففي  خمتلفة.  بيئات  يف  �الأهد�ف  �ختبار  مت  وقد 
متكن  قريبة،  �أ�شياء  وجود  عدم  مع  �ملفتوحة  �لبيئات 
منهم من جميع  يقرتبون  �لذين  �لنا�ض  �لهدف من حتديد 
�شالح  با�شتخد�م  �إ�شابتهم  من  متكنو�  كما  �الجتاهات، 
من �لكرتون. ولكن عند جتربتها يف بيئات مغلقة - مثل 
�الأرفف  بني  �لهدف  �حتار   - �ملثال  �شبيل  على  �ملكتبة 
تطلعات  بني  ومن  �حلقيقيني.  �الأعد�ء  وبني  و�لكتب 
�لباحثني �أن ت�شاعد هذه �حلا�شة �الإ�شافة �ملكفوفني على 

�لتنقل ب�شكل �أف�شل.

عودة �سربات احل�ض امل�سرتك!
�حلو��ض �ملتد�خلة هي ظاهرة غريبة يتمكن من خاللها 
�الإن�شان �إدر�ك حا�شة مثل �الأخرى. فباإمكان بع�ض �لنا�ض 
�أن  حني  يف  �ألو�ن؛  باعتبارها  �أذهانهم  يف  �الأرقام  �إدر�ك 
�آخرين باإمكانهم �أن يتخيلو� �الأ�شو�ت عندما يرون �أج�شاًما 
بهذه  يولدون  �ملتد�خلة  �حلو��ض  وذوو  �الأ�شكال.  خمتلفة 
�إىل  نف�شه  يحول  �أن  ��شتطاع  هاربي�شون  نيل  �أن  �إال  �لهبة؛ 

�أحد هوؤالء �الأ�شخا�ض �لذين يتمتعون باحلو��ض �ملتد�خلة.
�أن   - �شايبورج  �رصكة  موؤ�ش�ض   - هاربي�شون  فيعتقد 
�لب�رص لي�شو� يف حاجة �إىل �لتطور ب�شكل طبيعي بعد �الآن. 
�أن  باإمكاننا  �حلالية،  �لتكنولوجيا  مب�شاعدة  �أنه  فيعتقد 
منتلك حو��ض �أكرث عن طريق ��شتخد�م �الأجهزة �الإلكرتونية.
فلم  والدته،  منذ  �الألو�ن  عمى  من  يعاين  كان  والأنه 

��شتخدم  �الأمر،  ذلك  لعالج  �الألو�ن.  متييز  على  قادًر�  يكن 
�الألو�ن  بقر�ءة  يقوم  بجمجمته  مت�شاًل  جهاًز�  هاربي�شون 
�إىل  لون  كل  برتجمة  �جلهاز  يقوم  ثمَّ  من  �أمامه.  �ملختلفة 
�شوت معني، ويقوم باإر�شال هذ� �ل�شوت �إىل �الأذن من خالل 
�جلمجمة، وذلك با�شتخد�م ما ُيعرف با�شم تو�شيل �لعظام. 
�أنه  �إىل  �الألو�ن باالإ�شافة  هكذ� متكن هاربي�شون من متييز 

��شتطاع �أن يرى �ألو�ًنا غري طيفية ال ير�ها �لب�رص �لعاديون.
ملاذا ت�ساأل عن االجتاهات؟

د�ئًما  هل  جيًد�؟  �الجتاهات  تتذكر  �أن  باإمكانك  هل 
غري  كنت  فاإذ�  ب�شهولة؟  تتنقل  �أنك  �أم  �شائع،  �أنك  ت�شعر  ما 
حاجة  يف  نف�شك  جتد  ف�شوف  مثلي،  �الجتاهات  يف  بارع 
ماذ�  �ملو�قع.  نظام حتديد  �أو جهاز  بو�شلة،  �أو  �إىل خريطة، 
�إذ� كنت �أنت نف�شك مثل �لبو�شلة؟ ماذ� �إذ� كنت مثل �لطيور 
�ملهاجرة ت�شتطيع �أن حتدد �جتاه �ل�شمال، �أو�ل�رصق، �أو �لغرب، 

�أو �جلنوب على �لفور؟ �ألن يجعل هذ� �الأمر �أ�شهل عليك؟
يف  �أوزنابروك  بجامعة  عامل   - بيرتكونيج  قام  فقد 
بالف�شاء".  "��شت�شعار  ُي�شمى  جهاز  باخرت�ع   - �أملانيا 
ويتكون هذ� �جلهاز من حز�م به ثالث ع�رصة و�شادة تهتز 
من حوله بالكامل؛ فالو�شادة �لتي ت�شري �إىل �ل�شمال تهتز 
لت�شاعد م�شتخدم �جلهاز على معرفة �أين هو �جتاه �ل�شمال.
وقد �أقر �أحد �الأهد�ف �أنه بعد ��شتخد�م هذ� �جلهاز ملدة 
�شتة �أ�شابيع �أ�شبحت لديه حا�شة ممتازة باالجتاهات. فقد 
يف  متاًما  يعرف  �أنه  �إال  منزله  من  �أميال  بعد  على  يكون 
�حلايل  يتخيل موقعه  �أن  وباإمكانه  منزله،  يقع  �جتاه  �أي 

بالن�شبة ملوقع �ملنزل.
ولكن �جلانب �ل�شلبي لهذه �لتجربة كان نهايتها؛ فبعد 
وهم  كانو�  كما  ي�شتمرو�  مل  �حلز�م  بخلع  �الأهد�ف  قيام 
وقد  و�لت�شوي�ض؛  باالختناق  بال�شعور  فبد�أو�  يرتدونها. 
�الأماكن  حتديد  جهاز  ��شتخد�م  �إىل  �الأهد�ف  �أحد  ��شطر 

ب�شكل م�شتمر لتعوي�ض جتربة �حلز�م.
�إننا يف مقتبل ع�رص ز�خر بالتكنولوجيات �مل�شتقبلية؛ 
فيوًما ما قد نتطور من حالتنا �الآن �إىل ب�رص خارقني. فيا 
ترى كيف �شتكون حالة �لب�رص بعد 50 عاًما؟ هل �شنكون 
�أف�شل حااًل، �أم �أن هذه �لتطور�ت �شوف تق�شي علينا؟ هل 
تعتقد �أنه يجب �ل�شعي ور�ء مثل تلك �لتطور�ت �خلارقة يف 
بالنهاية؟  كريًها  �أمًر�  ت�شبح  �شوف  �أنها  �أم  �الأول،  �ملقام 
لي�شت  �الإ�شافية  �حلو��ض  هذه  فاإن  �للحظة،  هذه  حتى 
مكتملة �لتطوير بعد؛ فال ي�شع �ملرء �إال �أن يت�شاءل وينتظر.

املراجع
gizmodo.com
www.slate.com



�صيف 202013

اأنا
م و

عل
ال

حوا�س خادعة
تعد �حلو��ض �خلم�شة بو�باتنا �إىل �لعامل �خلارجي؛ فهي �لطريقة �لوحيدة �لتي 
من خاللها ن�شتطيع �الإح�شا�ض مبا يحدث من حولنا. ونعتقد �أن حو��شنا د�ئًما ما 

تظهر لنا �حلقيقة، غري �أنها تخوننا يف بع�ض �الأحيان.
ترى  �أن  تتوقع  بالطبع  ترى؟  �أن  تتوقع  ماذ�  �ل�شباح،  يف  ت�شتيقظ  فعندما 
ا؛ وهو غالًبا �شكل غرفتك من �لد�خل. وطاملا �أن غرفتك لي�شت يف  م�شهًد� طبيعيًّ
حالة فو�شى عارمة �أو مل حتدث كارثة طبيعية �أثناء نومك، فيجب �أن يكون كل 
�شيء طبيعيًّا يف �ل�شباح. ولكن بالن�شبة الأمثايل من �لنا�ض، فاالأمر ال يكون كذلك 

يف معظم �الأحيان.
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بقلم: �أحمد غنيم

اأثناء نومك
ا يعترب �لنوم �أهم جزء يف  ب�شفتي �شخ�شً
يومه، فمن غري �لطبيعي �أن تاأتي �أيام �أخ�شى 
كو�بي�ض،  ترى  �لنا�ض  فبع�ض  �لنوم.  فيها 
ي�شتيقظون  عندما  �أنهم  يطمئنهم  ما  ولكن 
�حلظ،  ول�شوء  ير�م.  ما  على  �شيء  كل  يكون 

فاأنا �أ�شتيقظ و�أرى �أحالمي �أمامي.

�شاحرة تركب ظهرك
فال  بالوخز؛  باإح�شا�ض  �الأمر  يبد�أ 
ت�شتطيع حتريك رجليك �أو ذر�عيك، وت�شعر 
ولكنك  بو�شوح  غرفتك  ترى  م�شلول.  �أنك 
غري قادر على �لكالم؛ تريد �أن ت�رصخ طلًبا 
للم�شاعدة، ولكنك ال ت�شتطيع. فهناك روح 
منذرة بال�شوء يف �لغرفة؛ وميكنك روؤيتها 

�أو �شماعها، وقد ت�شعر باأنها �شوف تنق�ض 
جتل�ض  �أن  ميكن  بل  تخطفك.  ورمبا  عليك 

على ظهرك وتخنق �أنفا�شك.
�لبقاء  عليك  �شيتعني  �لوقت  من  كم 
وماذ�  �ل�رصيرة  �لروح  تلك  هي  ما  هكذ�؟ 
�ل�شعور  ينتهي هذ�  �ألن  بك؟  تفعل  �أن  تريد 
بال�شلل �أبًد�؟ بلى �شينتهي يف دقائق قليلة؛ 
كل �شيء على ما ير�م �الآن، لكن ماذ� كان 
ذلك؟ �إنها حالة تعرف با�شم "�شلل �لنوم".

�أكرث  حالة  وهو   – �لنوم  �شلل  يوؤثر 
على   – تت�شور  مما  �لنا�ض  بني  �شيوًعا 
حو�يل 6% من �لتعد�د �لعام لل�شكان، وهي 
خالل  حتدث  ظو�هر  عدة  بني  من  و�حدة 
فرتة "�لتنومي"؛ وهي �لفرتة ما بني �ليقظة 
�إما  �حلالة  �لعك�ض. وحتدث هذه  �أو  و�لنوم 
ت�شتيقظ؛  و�أنت  و�إما  �لنوم  بد�ية  يف  و�أنت 

�لنوم  مر�حل  �إحدى  يف  خلل  ب�شبب  وذلك 
�لتي تعرف با�شم حركة �لعني �ل�رصيعة.

من  �ل�رصيعة  �لعني  حركة  ومرحلة 
�لنوم هي �ملرحلة �لتي نرى فيها �الأحالم. 
و�إيذ�ء  �الأحالم  تلك  متثيل  من  وحلمايتك 
باإبطال  �لع�شبي  جهازك  يقوم  نف�شك، 
عن  �ملرحلة  تلك  يف  ع�شالتك  معظم 
طريق تعطيل �إفر�ز ناقالت ع�شبية معينة. 
�لع�شبية يرتكك يف  �لناقالت  تلك  وغياب 
مرحلة  "خدر  با�شم  تعرف  تام  �شلل  حالة 

حركة �لعني �ل�رصيعة".
ج�شمك  يخرج  ت�شتيقظ  عندما  وعادًة، 
�لعني  حركة  مرحلة  خدر  حالة  من 
ولكن  جمدًد�.  �لتحرك  وت�شتطيع  �ل�رصيعة، 
تظل  ولكنك  ت�شتيقظ،  �لنوم  �شلل  حالة  يف 
ب�شكل  �ل�رصيعة  �لعني  حركة  مرحلة  يف 
و�ليقظة،  �لنوم  مرحلتا  فتتد�خل  جزئي. 
وقًتا  ج�شمك  ��شتغر�ق  عليه  يرتتب  مما 
�لناقالت  الإطالق  �ملتوقع  من  �أطول 
�لع�شبية، و�لتي يوؤدي غيابها �إىل �إ�شابتك 

بال�شلل.
هكذ� تبد�أ نوبة �شلل �لنوم. وبعيًد� عن 
وت�شعر  تهذي،  �شوف  �لغالب  ففي  �ل�شلل، 
�شيء  وجود  تتخيل  �أو  �خلطر،  من  بالقليل 
بخنقك.  ويقوم  كاهلك  على  يجثم  ثقيل 
�أن  يتخيلون  �الأ�شخا�ض  بع�ض  �أن  حتى 

�أرو�حهم ترتك �أج�شادهم وتطفو فوقها.
كنت  �أن  منذ  �حلالة  تلك  وت�شيبني 
�شغرًي�؛ ولكنني مل �أفهم ما هي حتى وقت 
�أعرف  �الإنرتنت،  �شبكة  وبف�شل  قريب. 
و�أعلم جيًد� ما  �الآن ما هي وكيف حتدث، 

�ل�شلوك �لذي يزيد من تفاقمها.
بفعل  �لنوم  �شلل  حالة  تزيد  فاأواًل، 
تزيد  ثانًيا،  �ملنتظم.  غري  و�لنوم  �ل�شغط 
على  نائًما  تكون  عندما  �حلالة  تلك 
ا ب�شبب  �أي�شً ظهرك. ثالًثا، ميكن �أن حتدث 
�الإ�رص�ف يف �رصب �ملن�شطات مثل �لقهوة. 
ويف �لنهاية، �كت�شف �لعلماء �أن تلك �حلالة 
جينية  �أ�شباب  ب�شبب  ا  منَّ للكثري  حتدث 

بحتة.
�لنوم  �شلل  حالة  �كت�شاف  مت  وقد 
�لتاريخ.  مر  وعلى  �لعامل  حول  وت�شجيلها 
تف�شري�ت  تف�شريها  يتم  كان  ما  ود�ئًما 
و�مل�ض  �ل�شحر  مثل  للعادة؛  خارقة 
لتلك  �شيوًعا  �الأكرث  و�لتف�شري  �ل�شيطاين. 
بخنق  تقوم  �رصيرة  روًحا  �أن  هو  �حلالة 
�ل�شخ�ض �لنائم على ظهره؛ وقد �أطلق على 
 - �ملهرة  �أو   – "مري"  م�شمى  �لروح  تلك 
باللغة  ��شتقاق كلمة كابو�ض  ومن هنا مت 
�لليل.  مهرة  �أو  مري"  "نايت   - �الإجنليزية 
ويف �للغة �لعربية، يطلق عليها "�جلاثوم"، 
كما تطلق بع�ض ح�شار�ت �إفريقيا و�أمريكا 
�جلنوبية على تلك �لظاهرة ��شم "�ل�شاحرة 

�لتي تركب ظهرك".
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�شباح �شاحر اأوز
�لهالو�ض  �أ�شكال  من  �آخر  �شكل  هناك 
�لتي حتدث �أثناء �لنوم، و�لتي حتدث ب�شبب 
�ل�شلل.  على  تنطوي  ال  ب�رصية  ظاهرة 
"�لفو�شفينات"،  با�شم  �لظاهرة  تلك  تعرف 
و�أعر��شها هي روؤية �شوء، وبالتايل روؤية 
�شيء  يوجد  ال  �حلقيقة  يف  بينما  �شور، 
غري  �أ�شياء  ترى  �أن  �ملمكن  فمن  �لبتة؛ 

موجودة يف �لو�قع.
تظهر �لفو�شفينات يف �لظروف �لعادية 
عندما تغم�ض عينيك وت�شغط على جفنيك؛ 
كما  �أمامك.  تتحرك  �أ�شياء  حينها  فرتى 
�إذ�  �أو  �أن ترى جنوًما عندما تعط�ض  ميكن 
قمت م�رصًعا؛ تلك �حلاالت تعترب �الأعر��ض 
�لنموذجية للفو�شفينات. �أما �الأعر��ض غري 
�أن  فهي  حتدث،  �أن  ميكن  �لتي  �ملتوقعة 

ترى تلك �الأ�شياء عندما ت�شتيقظ.
�أي  �لتهيوؤ�ت  تلك  تتخذ  �أن  وميكن 
د�كنة،  �شغرية  نقطة  خمك:  يتخيله  �شكل 
من  ماأخوذة  ومف�شلة  ملونة  �شورة  �أو 
�أوز �خليايل. ويف هذه �حلالة،  عامل �شاحر 
على  �شيء  ي�شغط  وال  بال�شلل،  ت�شاب  ال 
ب�شكل  �لنهو�ض  ا  �أي�شً وميكنك  بل  ظهرك، 
وقًتا  ت�شتغرق  ال  �لظاهرة  وهذه  طبيعي. 
كما  بالذعر  ت�شاب  لن  �أنك  كما  طوياًل، 

يحدث لك �أثناء �شلل �لنوم.
ا�شطراب النوم

�الأ�شياء غري �ملوجودة لي�شت  �إن روؤية 
لكل �شخ�ض خالل  �أن يحدث  كل ما ميكن 
فرتة �لتنومي؛ فتوجد حاالت �شائعة �أخرى 
ذهبت  هل  �أ�شو�ًتا.  �لنا�ض  فيها  ي�شمع 
ا  �شخ�شً وكاأن  �شوًتا  و�شمعت  لتنام  يوًما 
يناديك؟ هل ي�شاحب ذلك �الإح�شا�ض �شعور 

باأنك ت�شقط، ومن ثمَّ ت�شتيقظ؟
حتدث �لهالو�ض �ل�شمعية �أثناء �رصوعك 
�ملو�شيقى  بني  ما  وتتفاوت  �لنوم،  يف 
�أو  فرقعة،  �أو  حتطم  �شوت  حتى  �خلفيفة 
مرتبطة  ظاهرة  فهناك  بالطبع.  حمادثة 
وت�شبه  �لنومية.  �لرع�شة  وهي  بالتنومي 
�حللم �لذي ترى فيه نف�شك ت�شقط وت�شتيقظ 
�أنها  عد�  فيما  باالأر�ض،  �الرتطام  قبل 
�النغما�ض  على  تو�شك  عندما  عادًة  حتدث 

يف �لنوم؛ فينتف�ض ج�شمك حتى ت�شتيقظ.
حتدث  ملاذ�  �ملعروف  من  ولي�ض 
حول  نظرية  توجد  ولكن  �لنومية،  �لرع�شة 

يخترب  �لنوم،  يف  �النغما�ض  فعند  ذلك. 
�لتغري�ت؛ حيث ياأخذ نف�شك  ج�شمك بع�ض 
حر�رة  درجة  وتنخف�ض  ا  �إيقاعيًّ �شكاًل 
�الرتخاء.  يف  ع�شالتك  تبد�أ  كما  ج�شدك، 
�لتي  �ل�شلل  حالة  ت�شبه  ال  �حلالة  وهذه 
�لعني  حركة  حالة  تخترب  عندما  ت�شيبك 
�لتغري�ت  تلك  �لو�قع،  ففي  �ل�رصيعة؛ 
م�شابهة كثرًي� ملا يحدث ل�شخ�ض ما ي�شقط. 
وتقرتح �لنظرية �أن تلك �حلالة تخدع خمك 
وجتعله يظن �أنك ت�شقط بالفعل مما يجعله 

يوقظك مفزوًعا.

واأنت م�شتيقظ
من  ذكر  ما  حول  �ملطمئن  �ل�شيء  �إن 
وقت  حتدث  �أنها  هو  تنوميية  هالو�ض 
�لنوم. فعندما تكون م�شتيقًظا ويف طريقك 
�أن ذلك مل  للعمل، فغالًبا ما �شتخرب نف�شك 
يكن �شوى جمرد حلم ب�شيط، ومن ثمَّ �شوف 
مع  يتعار�ض  لن  حال  كل  فعلى  تن�شاه؛ 
خدعتك  لو  ماذ�  ولكن،  يقظ.  و�أنت  حياتك 

حو��شك حتى و�أنت م�شتيقظ؟
روؤية اأ�شياء لي�شت موجودة

�إذ� كنت قد �شاهدت فيلم "عقل جميل" 
�أنك  �ملوؤكد  فمن   ،)A Beautiful Mind(
من  ولكن  �ليقظة،  هالو�ض  ماهية  تعرف 
من  فبداًل  بالطبع.  �شينمائية  نظر  وجهة 
بالنوم  �ملرتبطة  و�الأحد�ث  �ل�شور  روؤية 
تلك  حتدث  عينيك،  �أمام  ب�رصعة  متر 
�لهالو�ض و�أنت يقظ متاًما وميكن �أن تكون 
لها عو�قب كارثية. و�ملذنب �الأكرث �شيوًعا 
ور�ء تلك �لهالو�ض هو �لف�شام؛ وهي حالة 
من �خللل �لعقلي ت�شيب حو�يل 24 مليون 

�شخ�ض حول �لعامل منذ عام 2011.
�لذين  بالف�شام  �مل�شابني  �أن  �إال 
�أف�شل  فر�شة  لديهم  �لهالو�ض  ت�شيبهم 
فاحلقيقة  بها.  �مل�شابني  غري  عن  لل�شفاء 
�لذي  �أن �لهالو�ض لي�شت بال�شيء �لطبيعي 
قو�ك  بكامل  كنت  �إذ�  تختربه  �أن  ميكن 
�لعقلية مما يجعل �مل�شابني بها �أكرث قدرة 
بال�شيء  لي�شت  فهي  منها؛  �لتخل�ض  على 

�لعادي �لذي ميكن تقبله و�لتعاي�ض معه.
يف حني �أن �مل�شابني بالف�شام �لذين 
يعانون من �الكتئاب، و�لتوتر، و�مل�شكالت 
من  هم   - �لهالو�ض  ولي�ض   - �لعاطفية 
�ل�شفاء. ويرجع ذلك  يو�جهون �شعوبة يف 
ا  طبيعيًّ �شيًئا  تعد  �الأعر��ض  تلك  �أن  �إىل 

تعد  ال  فهي  وبالتايل  قبل،  من  �ختربوه 
ا �شاذة. �أعر��شً

وقد يظن م�شابو �لف�شام �أن �لهالو�ض 
�لتي يرونها حقيقية؛ حتى و�إن �أخربناهم 
�أن تلك �لهالو�ض ال وجود لها فلن ي�شدقو� 
�لباطن  عقلهم  �أن  �إىل  ذلك  ويرجع  ذلك. 
�الأ�شياء وي�شمعونها  �أنهم يرون تلك  يعتقد 
عندما  هو  �لغريب  �الأمر  ولكن،  بالفعل. 
ب�شحة  تتمتع  و�أنت  بالهالو�ض  ت�شاب 

عقلية وتعرف �أنها غري حقيقية.
ففي عام 1926، قام دكتور �الأع�شاب 
�أول  بت�شخي�ض  لريميت  جون  �لفرن�شي 
با�شم  يعرف  ع�شبي  ��شطر�ب  حالة 
مري�شته  �أخربته  فقد  �ل�شويقي".  "�لهال�ض 
الأنا�ض  �شوًر�  ترى  �أنها  عاًما  �ل76  ذ�ت 
يف  وهم  �الألو�ن،  ز�هية  مالب�ض  يرتدون 
تلك  على  تكن  ومل  لهم.  وجود  ال  �لو�قع 
�أية عالمة من عالمات �ال�شطر�ب  �ل�شيدة 
وهي  �لهالو�ض  تلك  ترى  وكانت  �لعقلي، 

و�عية متاًما.
وحالة �لهال�ض �ل�شويقي ال تعترب حالة 
ولكنها  �لعقلي،  �ال�شطر�ب  حاالت  من 
�أن  هو  يحدث  فما  بحتة.  ع�شبية  حالة 
بجهازك  بالب�رص  مرتبطة  معينة  مناطق 
وهي   – جروح  تكوين  يف  تبد�أ  �لع�شبي 
�شكل من �أ�شكال �رصر �الأن�شجة – مما يخل 
�حلاالت،  معظم  ويف  لوظيفتها.  باأد�ئها 
يكون �ملري�ض على علم باأن تلك �لهالو�ض 

لي�شت طبيعية، وال ي�شاب بالذهان.
�شماع اأ�شوات لي�شت موجودة

تقر�أ  فبينما  �شوت؛  منَّا  كلٍّ  ر�أ�ض  يف 
ولكنك  �شفَتيك  حترك  ال  فاأنت  �ملقالة  تلك 
و�أحياًنا  �ل�شوت.  ذلك  خالل  من  تقر�أها 
هام،  قر�ر  �تخاذ  عند  �أنف�شنا  مع  نتحدث 
ذلك  كل  �أن  نعلم  فنحن  �لنهاية  يف  ولكن 

يحدث بد�خلنا.
�أن  بر�أ�شك  �لذي  �ل�شوت  �أخربك  فاإذ� 
تعلم  الأنك  به؛  تقوم  ف�شوف  ما  �شيًئا  تفعل 
�أنك �أنت �لذي تفكر فيه؛ �ألي�ض كذلك؟ فكيف 
يف  يتحدث  �لذي  �ل�شوت  �أن  تتاأكد  �أن  لك 
يف  بد�أت  لو  ماذ�  �أنت؟  �شوتك  هو  ر�أ�شك 
�ال�شتماع ل�شخ�ض �آخر يتحدث د�خل ر�أ�شك؟ 

�شوت قد يحثك على فعل �أ�شياء ب�شعة؟
وال يدل ذلك بال�رصورة على �أي �شكل 
�أكد  �شيء  فهو  �لعقلي؛  �خللل  �أ�شكال  من 

مرة  �الأقل  على  له  تعر�شو�  �أنهم  كثريون 
�أن  �الأبحاث  �أظهرت  وقد  حياتهم.  خالل 
مع  يتعاي�شون  �لنا�ض  من  �لكثري  هناك 
�حلاجة  دون  حياتهم  طو�ل  �لظاهرة  تلك 
تلك  �أن  يجد  �لبع�ض  �أن  حتى  �لعالج.  �إىل 
�الأ�شو�ت مريحة وملهمة؛ ولكنهم يتفقون 
و�أنهم  لي�ض �شوتهم،  �ل�شوت  ذلك  �أن  على 
ي�شتمعون �إليه على �أنه �شوت �شخ�ض �آخر 

�إليهم. "بد�خلهم" يتحدث 
يطلق  كما   - �الأ�شو�ت  �شامعو  ولكن 
عليهم متخ�ش�شو �ل�شحة �لعقلية - ميكن 
�أ�شعب من غريهم. فقد  �أن تكون جتربتهم 
ي�رصع �ل�شوت يف �إمالء �الأو�مر عليهم، وقد 
�ل�شخ�ض  على  خطرة  �الأو�مر  تلك  تكون 
�ملحيطني  و�الأ�شخا�ض  �إليها  ي�شتمع  �لذي 
��شُتخِدَمت تلك �حلجة كدفاع يف  به. ولقد 
�أنه  �ملتهم  يزعم  حيث  �جلر�ئم؛  من  كثري 
منه  يطلب  ر�أ�شه  يف  ل�شوت  ي�شتمع  كان 

�لقيام باجلرمية.
وهي   - لينون  جون  �غتيال  مت  فقد 
�إحدى �جلر�ئم �الأكرث �شهرة على �الإطالق - 
على يد رجل يدعى مارك �شامبان. وكان 
�شامبان قد قر�أ كتاًبا بعنو�ن "�ملا�شك يف 
 The Catcher in the( �ل�شوفان"  حقل 
Rye(؛ فكان مي�شكه يف يده يف �ليوم �لذي 
قام فيه باغتيال لينون. وقد جل�ض مارك 
ظهر،  حتى  ل�شاعات  لينون  منزل  �أمام 
مر�ت.  �أربع  عليه  �لنار  باإطالق  قام  ثم 
�لكتاب  بطل  �أن  يعتقد  كان  �أنه  ويبدو 
�إليه، وقد قال خالل مقابلة  يتحدث  كان 
�شحفية �أنه كان هناك �شوت يخربه باأن 

"يفعلها".
�إنه لعامل خميف ذلك �لذي نعي�ض فيه 
بكل تلك �الأمر��ض و�الأ�شباب �لتي قد توؤدي 
�إىل �الإ�شابة بالهالو�ض؛ فقد يبدو غريًبا �أن 
ا يعي�ض حياة طبيعية. فقد ت�شاب  كثرًي� منَّ
�الأمر��ض  يف  �لتفكري  ملجرد  باجلنون 
فبداًل  لذلك،  عقلك.  ت�شيب  �أن  ميكن  �لتي 
�ملقدر  من  كان  فاإذ�  �الأمر؛  دع  �لقلق  من 
ل�شيء �أن يحدث، ف�شيحدث و�شوف ت�شتطيع 

�لتعامل معه عند حدوثه.
املراجع
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بقلم: ملياء غنيم

ا على ذلك �ل�شوؤ�ل  عي باأنني �أملك جو�ًبا نهائيًّ �أنا ال �أدَّ
�شنو�ت  �أم�شيت  �أنني قد  �لذي مت طرحه منذ قرون. فرغم 
عدَّة من �شبابي يف م�شاهدة �أفالم �لرعب �لنف�شية، وقر�ءة 
�لطبيعية،  غري  �لقوى  يطاردون  �أطباء  عن  �جليب  رو�يات 
�خلارقة  �الأن�شطة  يف  خبرية  مني  يجعل  ال  هذ�  فاإن 
للطبيعة، وحتى �لبحث �ملف�شل عن �حلو��ض �خلارقة على 
�الإنرتنت لن يعطيك �إجابة و��شحة وقاطعة لهذ� �لغمو�ض.
ا �أميل نحو �العتقاد يف وجود تلك �لظاهرة  فاأنا �شخ�شيًّ
من  �الجتاه  هذ�  نحو  ميلي  و�أ�شباب  قوتها.  ويف  �ملربكة 
�أو �لروحانية كما �شتكت�شف  �جلد�ل، �شو�ًء �الأ�شباب �لعلمية 
قريًبا، قد ت�شاعدك على حتديد �جتاهاتك يف هذ� �ملو�شوع، 

وذلك با�شتخد�م تفكريك �الإبد�عي وحكمتك �ملتفتحة.
"�حلا�شة  لي�ض  �ملقالة  هذه  يف  عنه  �أحتدث  وما 
�لذي  �ل�شهري  ويلي�ض  برو�ض  فيلم  تناولها  �ل�شاد�شة" �لتي 
يحمل نف�ض �ال�شم؛ ففي ر�أيي، فقد �أحلق هذ� �لفيلم �شمعة 
�شيئة بظاهرة �حلا�شة �ل�شاد�شة من دون د�ٍع. وينبع ر�أيي 
ا  هذ� من �قتناعي باأنه ما كان ل�شخ�ض ر��شد مثقف علميًّ
لي�شدق �أن �أرو�ًحا غري و�عية باأنهاميتة تاأتي لزيارة طفل 

وحيد يف �لتا�شعة من عمره ميكنه �أن "يرى �الأمو�ت".
�لو�قع  �إليها هنا هي يف  �مل�شار  �ل�شاد�شة  �حلا�شة  �إن 
�أو  �مل�شتقبل،  على  نظرة خاطفة  �إلقاء  على  �الإن�شان  قدرة 
�ملجهول، من خالل حا�شة  �لقليل من  �لقدرة على معرفة 
غام�شة تختلف عن �حلو��ض �ملادية �ملعروفة، دون �للجوء 

�إىل م�شاعدة من �أرو�ح �ملوتى.
ويف �حلقيقة، فاإن �لعبارة نف�شها م�شللة؛ وذلك الأنها 
بجانب  �إ�شافية  و�حدة  حا�شة  هناك  �أن  �نطباًعا  تعطي 
ما  �أنه  و�أثبتنا  �شبق  ما  وهو  �لتقليدية،  �خلم�شة  �حلو��ض 
هو �إال �شوء فهم كبري. ومع ذلك، فاإن �العتقاد يف "�حلا�شة 
�ملادية  �حلو��ض  �كت�شاف  قبل  ما  �إىل  يعود  �ل�شاد�شة" 
كم�شطلح  �لقدمية  �لعبارة  بقيت  فقد  لذلك  �الإ�شافية؛ 

لتعريف ظاهرة �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة للطبيعة.
�لتخاطر،  فمنها  قوًى خمتلفة؛  �لظاهرة  تلك  وتت�شمن 
�أو تو�رد �الأفكار بني �الأ�شخا�ض؛ ووحدة �الإدر�ك، �أو معرفة 
�أمور �أو �أحد�ث ال يعرفها �الآخرون بال�رصورة؛ و�ال�شتب�شار، 
تلك  �أو  �حلد�ض،  �إىل  ت�شري  �أنها  كما  �مل�شتقبل.  معرفة  �أو 
�لغريزة �أو �حل�ض �لباطني �لذي يعتقد بع�ض �لنا�ض – مبا 

فيهم �أنا – �أنه ما �أنقذهم من �لعديد من �مل�شائب.
�لغيبي،  �لنف�ض  علم  حتت  �لظاهرة  تلك  در��شة  تاأتي 
و�لذي يعود �إىل �لقرن �لتا�شع ع�رص. ومنذ ذلك �حلني، قام 
�لدر��شات  من  �لعديد  باإجر�ء  �لعلم  هذ�  يف  �ملتخ�ش�شون 
و�لتجارب يف حماولة لتقدمي �أدلة قوية على وجود ظاهرة 
�لتجارب  �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة للطبيعة. وقد قامت تلك 
للطبيعة،  �خلارقة  �حلو��ض  هذه  �أنو�ع  جميع  با�شتك�شاف 

و�لتي تركز عموًما على قر�ءة �الأفكار.
ويف �أكرث �لتجارب �لنموذجية – مثل تقنية جانزفيلد 
�ل�شهرية – يتم و�شع جمموعة من �لبطاقات �أمام �ملر�شل؛ 
حني  يف  خمتلفة،  رموز  خم�شة  بطاقة  كل  حتمل  حيث 
�لذي  �لرمز  يخمن  �أن   - �مل�شتقبل   - �آخر  �شخ�ض  يحاول 
للم�شاعدة من خالل  فر�شة  �أية  �ملر�شل. وملنع  �إليه  ينظر 

�لنظر.  عن  حمجوًبا  �ملر�شل  يكون  ما  فغالًبا  �جل�شد،  لغة 
و�إذ� قام �مل�شتقبل بتحديد �لرموز عن طريق �ل�شدفة، فهذ� 

يعني �أن �حلو��ض �خلارقة للطبيعة لي�شت موجودة.
لقد �أجمعت جمعية علم �لنف�ض �لغيبي على �أن هناك 
�أنو�ًعا معينة من ظاهرة �حلو��ض �خلارقة للطبيعة قد مت 
�لنف�شي �ملن�شاأ)1(،  �إىل حدٍّ كبري، ومنها�لتحريك  حتديدها 
�إىل  وي�شريون  �لنجمي)2(.  و�الإ�شقاط  �خلو�طر،  وتو�رد 
تلك  وجود  على  �الأدلة  توفر  �لتي  �لدر��شات  من  �لعديد 

�لظاهرة.
�لعلمي،  �ملجتمع  باقي  يتقا�شمه  ال  �لر�أي  هذ�  �أن  �إال 
من  ويعتربها  �لظاهرة،  هذه  يف  يت�شكك  يز�ل  ال  و�لذي 
�لعلوم �لز�ئفة. فيختلفون حول �لتف�شري �الإيجابي للنتائج 
حيث  �لدر��شات؛  خالل  من  عليها  �حل�شول  مت  �لتي 
وكذلك  متكررة،  ب�شورة  �إجر�ئها  �شحة  حول  يتجادلون 

م به، و�شعف تاأثريها. عدم �إجر�ئها يف حميط ُمتحكَّ
و�شو�ًء مت �إثبات ظاهرة �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة للطبيعة 
�أم ال، فاإن �ل�شبب �الأ�شا�شي ل�شيوع �العتقاد يف �شحتها هي 
�لروحانية  �لقدر�ت  �لتي تتحدث عن  �إثارة  �الأكرث  �لتقارير 
�خلارقة و�لتجارب �ملتعلقة بظاهرة �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة 
جتاربهم  �لنا�ض  من  كثري  ذكر  �الألفية،  فخالل  للطبيعة. 
و�لتجارب  �خلارقة  �لروحانية  بالقدر�ت  �ملتعلقة  �لقوية 
و�لتي  للطبيعة،  �خلارقة  �حلو��ض  �إدر�ك  بظاهرة  �ملتعلقة 

كان بع�شها �أكرث �إقناًعا من �لبع�ض �الآخر.
�ملتمتعني  �أ�شهر  بو�شفه  �شيته  ذ�ع  �لذي  فلل�شخ�ض 
 ،)1566-1503( نو�شرت�د�مو�ض  �خلارقة،  �لروحانية  بالقدر�ت 
جمموعة من �لتنبوؤ�ت �خلارقة مثل �لتنبوؤ ب�شعود جنم نابليون، 
�لكبري،  لندن  حريق  و�ندالع  �لفرن�شية،  �لثورة  وحدوث 
من  ع�رص  �حلادي  وهجمات  هتلر،  �أدولف  جنم  و�شعود 

�شبتمرب �الإرهابية.
و�ل�شبب يف �أن هذه �لنبوء�ت ال تعترب بر�هني على وجود 
خا�شعة  و�أنها  موؤرخة،  لي�شت  �أنها  هي  �ل�شاد�شة  �حلا�شة 
للرتجمة و�شوء �لفهم. غري �أنه يف �لوقت نف�شه، متثل تنبوؤ�ته 
حجة  مماثلة  بقدر�ت  متتعهم  �ملزعوم  �الآخرين  وتنبوؤ�ت 

تدعم �شحة ظاهرة �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة للطبيعة.

يف  �لعامل  تفاجاأ  فقد  �حلديثة،  للع�شور  وعودة 
حكومة  �أن  تبني  عندما  �ملا�شي  �لقرن  من  �ل�شبعينيات 
 – – وغريها من �حلكومات  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
ت�شتثمر يف جمال ظاهرة �إدر�ك �حلو��ض �خلارقة للطبيعة، 
جو��شي�ض  لتوظيف  �لدوالر�ت  ماليني  �نفقت  قد  و�أنها 

منجمني وتدريبهم خالل �حلرب �لباردة؟
باإن�شاء  �شوين  باملثل، ففي عام 1989، قامت �رصكة 
�إغالق  مت  وقد  �لظاهرة.  هذه  در��شة  بغر�ض  �رصي  معمل 
�لر�شمي  �ملتحدث  �أن  �إال  ب�شنو�ت،  ذلك  بعد  �ملعمل  ذلك 
بيانه  يف  حوله  �لت�شاوؤالت  �أجاب  قد  �شوين  معامل  با�شم 
 South( �ل�شباحية  �ل�شني  جنوب  جريدة  �إىل  �ل�شهري 
�إدر�ك  ظاهرة  "�إن  قائاًل:   )China Morning Post
�حلو��ض �خلارقة للطبيعة موجودة بالفعل، وقد �أثبتنا ذلك 
منها  ننتفع  عملية  لتطبيقات  �لتو�شل  �أن  �إال  بالتجارب؛ 

لي�ض �أمًر� حمتماًل يف �مل�شتقبل �لقريب".
�آ�شيا  �رصبت  �لتي  ت�شونامي  موجات  بعد  وموؤخًر�، 
�ملجموعات  قدرة  لتف�شري  جاهدين  �لعلماء  عمل  موؤخًر�، 
مع  و�لهروب  �خلطر  ��شت�شعار  على  �لبد�ئية  �لقبلية 

�حليو�نات �لربية لالحتماء يف �أر�ض مرتفعة.
�أنو�ع ظاهرة  كل  �إىل  �ملقال  هذ�  يتطرق  ال  وبالطبع، 
كثري  يتمثل  و�لتي   - �ملعروفة  للطبيعة  �خلارقة  �حلو��ض 
منها يف �أفعال خمادعة ولي�شت حتذير�ت م�شبقة �أو قدر�ت 
�شادقة – �إال �أنه كافيا ليجنبنا رف�ض فكرة وجود �حلا�شة 
مبهم  لغز  باأنها  وليعرفنا  وهم،  باأنها  �لظن  �أو  �ل�شاد�شة، 

حمل مناق�شة وبحث. 
امل�شطلحات

للمخ على جهاز . 1 �ملبا�رص  �لتاأثري  �إىل  �ملن�صاأ  �لنف�صي  �لتحريك  ي�شري 
ج�شمانية  لطاقات  تو�شط  باأي  متاًما  تف�شريه  ميكن  ال  و�لذي  بدين، 

معروفة.
�لإ�صقاط �لنجمي هو تف�شري لتجربة تتم خارج نطاق �جل�شم تفرت�ض . 1

وجود "ج�شم جنمي" منف�شل عن �جل�شم با�شتطاعته �لتحليق خارجه.

املراجع
www.britannica.com
hms.harvard.edu
www.islamweb.net
Stanley Krippner, Harris L. Friedman, 2010. Debating Psychic 
Experience: Human Potential or Human Illusion, ABC-CLIO
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بقلم: نهى رحال
�لعالجات  عن  يعلم  م�رص  يف  معظمنا 
معرفتنا  تتعلق  ما  عادة  �أنه  �إال  �لطبيعية؛ 
فعلى  و�مل�رصوبات.  �ملاأكوالت  باأنو�ع  بها 
�رتفاع  من  تعاين  كنت  �إن  �ملثال،  �شبيل 
�شين�شحونك  �جلميع  فاإن  �لدم  �شغط 
ت�شكو  كنت  و�إن  �لبارد،  �لكركديه  ب�رصب 
�لنا�ض  من  �لعديد  �شين�شحك  �الإم�شاك  من 
لتي�شري  �ملجفف  �لتني  �أو  �مل�شم�ض  بتناول 
عملية �له�شم. ولكن، عندما ياأتي �الأمر �إىل 
�لعالجات �لتي تتعلق بحو��ٍض �أخرى ف�شنجد 

�أن معرفتنا بها حمدودة �إىل حدٍّ كبري.
�أو  بالرو�ئح  �ملد�و�ة  مثل  فاملفاهيم 
باملو�شيقى قد �شاع ��شتخد�مها يف �لعديد 
ومن  �حلديثة.  �الآونة  يف  �ل�شياقات  من 
هذه  باإحدى  مررت  قد  تكون  �أن  �ملمكن 
�مل�شطلحات عند قر�ءة �الإعالنات �خلا�شة 
�أو  و�ال�شتجمامية،  �ل�شحية  باملنتجعات 
على  �ملل�شقة  �لبيانات  تفح�ض  عند  حتى 

عبو�ت م�شتح�رص�ت �لتجميل.
ولكن، ما �لذي تعنيه هذه �مل�شطلحات 
كما  مفيدة  �لعالجات  هذه  وهل  بال�شبط؟ 
�الإجابة  كانت  و�إن  �لنا�ض؟  بع�ض  يزعم 
�أنك  من  للتاأكد  تذهب  �أن  يجب  �أين  بنعم، 
تنتفع بهذه �لعالجات على �أيدي حمرتفني؟ 
وهل هناك معاجلون معتمدون م�شموح لهم 

ا بتقدمي هذه �الأنو�ع من �لعالجات؟ ر�شميًّ
��شتخد�م  �إىل  بالرو�ئح  �ملد�و�ة  ت�شري 
من  �مل�شتخل�شة  �الأ�شا�شية  �لزيوت 
يتم  ما  وعادة  �ملد�و�ة.  يف  �لنباتات 
��شتن�شاق هذه �لزيوت، �إال �أن هناك حاالت 
حمددة يتم فيها تناول هذه �لزيوت بالفم 
ويحدد  �لتدليك.  عملية  يف  ��شتخد�مها  �أو 
تاأثري�ت  �لزيوت  هذه  من  كلٍّ  تركيب 

��شتخد�مها ومنافعها.
ويف �لع�شور �لقدمية يف كل من م�رص، 
ي�شتخل�شون  �لنا�ض  كان  و�ل�شني،  وروما، 
حينها  �ملتاحة  �لنباتات  من  �لزيوت 
ولت�شنيع  �لعالجية  لالأغر��ض  �ل�شاحلة 
مل  �لعلماء  �أن  غري  �لتجميل.  منتجات 
ينتبهو� كثرًي� �إىل منافع �لزيوت �الأ�شا�شية 
عندما  وذلك  �لع�رصين،  �لقرن  بد�ية  حتى 
�كت�شف �لكيميائي �لفرن�شي رينيه موري�ض 
جاتيفو�شيه فو�ئد بع�ض �لزيوت �لطبيعية.

تعر�ض  معمله  يف  يعمل  كان  فبينما 
بدهنها  قام  وقد  يد�ه؛  و�حرتقت  حلادث 
متاًحا  حلظتها  كان  �لذي  �لالفندر  بزيت 
يف معمله من قبيل �ل�شدفة، والحظ بعدها 
ا �أن حالته تتح�شن مع �لوقت. وبعد  تدريجيًّ
جديدة  طفرة  �الكت�شاف  ذلك  �أ�شبح  ذلك، 
و�حلروق،  �جلروح،  حاالت  مد�و�ة  يف 
 � جدًّ �شائعة  كانت  و�لتي  و�لغارغارينا، 

�أثناء �حلرب �لعاملية �الأوىل.
�ملد�و�ة  علم  �أن  من  �لرغم  على  لكن، 
فال  طويل،  وقت  منذ  تاأ�ش�ض  قد  بالرو�ئح 
يز�ل �لعديد من �لباحثني غري متاأكدين من 

�ملعتقد  ومن  �الأ�شا�شية.  �لزيوت  عمل  �آلية 
تقوم  �لزيوت،  ��شتن�شاق  حالة  يف  �أنه 
�أجز�ء  مع  بالتو��شل  �لرو�ئح  م�شتقبالت 
�ملخ �مل�شئولة عن حفظ �لذ�كرة و�لعاطفة؛ 
�لرو�ئح  بع�ض  ت�شتثري  ملاذ�  يف�رص  وهذ� 
هناك  �أنه  غري  معينة.  حو�دث  �أو  ذكريات 
�لتي  �جلزيئات  باأن  قائل  �آخر  �فرت��ض 
تتكون منها �لزيوت �الأ�شا�شية تتفاعل مع 

هرمونات �جل�شم و/�أو �أنزمياته.
تتم  �لتي  بالرو�ئح  �ملد�وة  حالة  ويف 
من خالل عملية �لتدليك، فهناك �فرت��شات 
لي�شت  �الأ�شا�شية  �لزيوت  باأن  قائلة 
بالعن�رص �ملد�وي �الأوحد يف �لعملية؛ حيث 
هذه  ففي  ا.  �أي�شً �لطبيعي  �لعالج  ي�شتخدم 
�لب�رصة  طريق  عن  �لزيوت  متت�ض  �حلالة، 
�أغر��ض  على  دورها  يقت�رص  وهكذ�  فقط، 

�ال�شتجمام فقط.
وكما ذكرنا، فاإن زيت �لالفندر ي�شاعد 
على �شفاء �جلروح و�حلروق؛ كما ي�شتخدم 
ا  �أي�شً وُي�شتخدم  �الأع�شاب.  لتهدئة  ا  �أي�شً
و�لنعناع  و�لكاموميل،  �ليا�شمني،  من  كلٌّ 
�لع�شبي،  �ل�شغط  على  للتغلب  �لب�شتاين 
�أن  ا  �أي�شً �ملعتقد  و�الكتئاب. ومن  و�لقلق، 
�الهتياج،  حاالت  من  يقلل  �ليو�شفي  زيت 
و�أن كالًّ من �لورد، وخ�شب �ل�شندل، وخ�شب 
�ل�شعور  على  �لتغلب  على  ت�شاعد  �الأرز 

باخلوف و�لقلق.
�أن  �ملعتقد  من  �أخرى،  ناحية  ومن 
�أد�ء  تن�شيط  على  ي�شاعد  �ملرميية  زيت 

�لذ�كرة ق�شرية �ملدى، و�أن زيوت �لليمون، 
ت�شتخدم  فروت  و�جلريب  و�لربتقال، 
�أنها  كما  لالأك�شدة.  م�شاد�ت  بو�شفها 
�الإن�شان  حيوية  زيادة  على  ا  �أي�شً ت�شاعد 
ورفع روحه �ملعنوية. كما يعتقد �أن زيوت 
ثقة  من  تزيد  و�لروزماري  �لربغموت 

�الإن�شان بنف�شه.
�لزيوت  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  �إال 
من  فالبد  طبيعية؛  زيوت  �الأ�شا�شية 
فعند  حمرتفني.  �إ�رص�ف  حتت  ��شتخد�مها 
عالية  �لزيوت  بع�ض  تت�شبب  قد  �لتدليك، 
�لرتكيز يف تهيُّج �لب�رصة. وعالوة على ذلك، 
�أفعال  ردود  يف  �لزيوت  بع�ض  تت�شبب  قد 
��شتخدمت  �إذ�  فيها  مرغوب  غري  للب�رصة 

باإفر�ط.
ومع ذلك، يعد �لتدليك بالزيوت �لطريقة 
�الأكرث �أماًنا من طرق �ملد�و�ة بالرو�ئح. فقد 
مهدًد�  تناولها  �أو  �لزيوت  ��شتن�شاق  يكون 
�لالزمة.  �ل�شالمة  تد�بري  تتبع  �إذ� مل  للحياة 
�لكينا،  �شجرة  زيت  مثل  �لزيوت؛  وبع�ض 
من  بد  فال  ولهذ�  �ل�شمية؛  �شديدة  زيوت 

�للجوء للخرب�ء عند �لتد�وي بالرو�ئح.
�ل�شهل؛ حيث  باالأمر  لي�ض  هذ�  �أن  غري 
�إن �ملد�و�ة بالرو�ئح مل يتم برهنتها عمليًّا 
بعد. وعالوة على ذلك، ال متنح �أية جامعات 
�أو هيئات �شهاد�ت يف هذ� �ملجال. غري �أنه 
يتم تدري�ض �ملد�وة بالرو�ئح يف �لعديد من 
�أخرى  علوم  من  جزًء�  بو�شفها  �لهيئات 

مثل �لتدليك �أو تقومي �لعمود �لفقري.

بالرو�ئح،  �ملد�وة  مثل  ومثلها 
��شتخدمت �ملد�و�ة باالأ�شو�ت منذ �لع�شور 
�لقدمية. ففي �آ�شيا على �شبيل �ملثال، كانت 
و�لتعبد  �ل�شلو�ت  يف  ت�شتخدم  �الأ�شو�ت 
ا  �أي�شً تطرق  كما  �لعافية.  وزيادة  للتهدئة 
�إىل  �لفار�بي - وهو عامل تركي فار�شي- 
تاأثري  ناق�ض  عندما  باملو�شيقى  �ملد�و�ة 
"�لعقل  موؤلفه  يف  �لروح  على  �ملو�شيقى 

و�ملعقول".
�لعامل  قام  قرون،  �شبعة  مرور  وبعد 
مبناق�شة  بروتن  روبرت  �الإجنليزي 
�ملو�شوع ذ�ته يف كتابه "حتليل �الأ�شجان" 
)The Anatomy of Melancholy(. وعلى 
�لنوع من  �أنه مت �العرت�ف بهذ�  �لرغم من 
�لقدمية، فاإنه مل يتم  �ملد�و�ة منذ �لع�شور 
�لقرن �حلادي  �إال مع بد�يات  �إليه  �النتباه 

و�لع�رصين.
�ملد�و�ة  جمال  يف  �لعاملون  يعتقد 
�أن �لب�رص يتكونون من تردد�ت  باالأ�شو�ت 
فاإنهم  هنا،  ومن  �لطاقة.  من  خمتلفة 
ي�شتخدمون �لرتدد�ت �ل�شوتية و�ملو�شيقية 
الإعادة تو�زن ترد�د �لب�رص و�لتفاعل معها؛ 
وحاالتهم  طاقاتهم  على  ذلك  يوؤثر  حيث 

�ملز�جية.
املراجع
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