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حوا�سك
بقلم� :شاهندة �أمين

حوا�سنا اخلم�س هي نربا�سنا يف احلياة؛ فبوا�سطتها
يوما كيف
نتعرف على العامل املحيط بنا .فهل فكرت ً
�ستكون احلياة بدون حا�سة الب�رص على �سبيل املثال؟ �أو
كيف �سن�ستطعم الغذاء بدون حا�سة التذوق مثالً؟ ف�إذا كنت
�شخ�صا عاد ًّيا تتمتع بجميع حوا�سك ،لن يكون لديك �إجابة
ً
على تلك الت�سا�ؤالت ،وذلك لأننا بب�ساطة نعترب حوا�سنا من
امل�سلمات؛ فالكثري منا لن يتكبد حتى عناء التفكري بذلك،
وذلك خط�أ �شائع.
حوا�سنا اخلم�س هي نعمة من نعم اهلل علينا ،وال نقدر تلك
النعمة �إال �إذا قابلنا �شخ�ص �أعمى� ،أو �أ�صم� ،أو �أي �شخ�ص لديه
�إعاقة معينة ب�أحد حوا�سه .فاحلوا�س هي النافذة التي من
خاللها ندرك العامل ون�ستمتع به ،وكل حا�سة ت�ساعدنا على
احلياة ،والعمل ،وا�ست�شعار اخلطر ،والتوا�صل .وبالإ�ضافة ملا
�سلف ذكره ،فهي ت�ساعدنا على اال�ستمتاع بالعامل مبناظره
اخلالبة ،و�أ�صواته التي تداعب �آذاننا ،وروائحه التي تخلد
بعقولنا ،ومذاقات �أطعمته ال�شهية ،و�أحا�سي�سه املتدفقة.
يف هذا العدد ،نتعمق يف تاريخ احلوا�س اخلم�س،
ون�ستك�شف �آلية الكامريات وكيفية ت�صنيع العطور ،ونك�شف
النقاب عن التغريات التي تختربها الن�ساء احلوامل وتطور
احلوا�س يف الأجنة وحديثي الوالدة .كما نبحث يف احلوا�س
لدى احليوانات والنباتات ،بالإ�ضافة �إىل الب�رش الذين
يتمتعون بقوى خارقة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،نحقق يف حقيقة وجود حا�سة
�ساد�سة من عدمها ،والتطبيقات التي تك�سب الب�رش حا�سة
�ساد�سة �إ�ضافية .كما نتعر�ض لبع�ض الظواهر املعقدة
واملحرية التي قد يختربها البع�ض منا يف بع�ض الأحيان
ونت�ساءل عن ماهيتها.
نتمنى �أن ت�ستمتعوا بالبحث واال�ستك�شاف معنا،
وبالتعرف على احلوا�س.
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كيف ندرك
العامل من حولنا؟
بقلم� :رشيف م� .سامل

مدر�س م�ساعد جراحة املخ والأع�صاب ،كلية الطب ،جامعة الإ�سكندرية ،م�رص

�إننا حماطون ب�أمور ال ح�رص لها ،ولكن كيف لنا �أن
ن�ست�شعر وجودها؟ فهناك بع�ض الأ�شياء التي نراهاعلى
هيئة �أ�شياء� ،أو �ألوان� ،أو �أ�ضواء ،وغريها؛ يف حني �أن
بع�ض الأ�شياء الأخرى ميكن �سماعها مثل الأ�صوات،
واملو�سيقى ،وغريها .وقد يكون مذاق بع�ض الأطعمة
وامل�رشوبات مالح� ،أو حلو� ،أو حام�ض؛ كما ميكننا �أن
نحدد نوع الطعام املطهو دون ر�ؤيته با�ستخدام حا�سة
ال�شم .وكذلك ميكننا �أن ن�شعر بالأ�سطح� ،سو� ًآء كانت ناعمة
�أو خ�شنة ،باردة �أو �ساخنة؛ بالإ�ضافة �إىل التعرف على
الأ�شياء يف الظالم مبجرد مل�سها.
و ُتعرف تلك املعلومات املتعلقة ببيئتنا با�سم
"احلوا�س اخلا�صة" ،وهي امل�ستقبالت التي ت�ساعدنا على
�إدراك الأ�شكال املختلفة للمحفزات البيئية.
قد تكون هذه املحفزات البيئية ب�رصية؛ والع�ضو
الذي يدرك هذه املحفزات هو العني .فللعني ن�سيج مميز
ُيعرف با�سم ال�شبكية ،وحتتوي على خاليا عمودية
ثم يتم نقل
وخاليا خمروطية ،والتي ت�ستقبل ال�صور .ومن َّ
ال�صور املرئية يف �شكل نب�ضات كهربائية عرب الع�صب
الب�رصي �إىل املنطقة املوجودة يف اجلزء اخللفي للدماغ
والتي ُت�سمى بالق�رشة القذالية؛ حيث يتم ر�ؤية النب�ضات
ثم يتم تف�سري ال�صورة،
الكهربائية يف �شكل �صورة ،ومن َّ
مثل �إدراك ال�صورة على �أنها كلب على �سبيل املثال .فهذه
العملية تعترب حا�سة خا�صة ُتعرف بحا�سة الب�رص.
وتعترب املحفزات ال�سمعية �شكل �آخر من املحفزات
البيئية؛ والع�ضو الذي يتم حتفيزه هو الأذن .ففي البداية،
تقوم املوجات ال�صوتية بتحريك غ�شاء طبلة الأذن؛ ومن
ثم تنتقل من خالل العظام ال�صغرية يف الأذن الو�سطى
َّ
�إىل الأذن الداخلية .ويتم حتفيز ن�سيج مميز ُي�سمى
بع�ضو كورتي الذي يقوم بتحويل املوجات ال�صوتية
�إىل نب�ضات كهربائية من خالل الع�صب ال�سمعي وينقله
�إىل الف�ص ال�صدغي يف ق�رشة الدماغ .وهناك يتم �إدراك
املوجات ال�صوتية وفهمها على �أنها �صوت قطة �أو
�صوت �شخ�ص م�ألوف لنا على �سبيل املثال .و ُت�سمى هذه
احلا�سة املميزة بحا�سة ال�سمع.
�أما احلا�سة املميزة امل�سئولة عن ا�ستن�شاق الروائح
والعطور ،هي حا�سة ال�شم؛ والأنف هو الع�ضو امل�ستقبل
لهذه احلا�سة .و ُي�سمى الن�سيج الذي يبطن الأنف بالغ�شاء
املخاطي؛ فيحمل اجلزء العلوي للغ�شاء املخاطي
م�ستقبالت خا�صة للمواد الكيميائية املختلفة امل�سئولة

عن الروائح املختلفة .ويقوم الغ�شاء املخاطي بتحويل
املحفزات الكيميائية �إىل نب�ضات كهربائية تنتقل من
خالل الع�صب ال�شمي �إىل الف�ص ال�صدغي للدماغ؛ حيث
يتم �إدراك النب�ضات وفهمها على �أنها رائحة مميزة مثل
رائحة القهوة �أو العطور.
و�أما احلا�سة الرابعة ،فهي حا�سة التذوق؛ والع�ضو
امل�سئول عن هذه احلا�سة هو الل�سان .يحمل الل�سان
م�ستقبالت مميزة ُتعرف برباعم التذوق؛ فتقوم املواد
الكيميائية املوجودة يف الطعام بتحفيز براعم التذوق،
والتي تقوم ب�إر�سال نب�ضات كهربائية من خالل العديد
من الأع�صاب القحفية �إىل الدماغ ليتم التعرف على نوع
الطعام الذي ن�أكله ،حتى لو مل نكن ن�ستطيع ر�ؤيته.
و�أما احلا�سة املميزة اخلام�سة والأخرية ،فهي حا�سة
اللم�س؛ وهي القدرة على ال�شعور بالأ�شياء عن طريق اجللد.
وهناك العديد من امل�ستقبالت يف اجللد لأ�شكال خمتلفة
من حمفزات اللم�س (الإح�سا�س) مثل الأمل ،واحلرارة،
وال�ضغط ،وملم�س ال�ضوء ،وال�شعور باالهتزاز� ،إلخ .تنتقل
كل هذه الأحا�سي�س من خالل الأع�صاب احل�سية �إىل احلبل
ثم �إىل الف�ص اجلداري للدماغ ،وبالتايل
ال�شوكي ،ومن َّ
نتمكن من التعرف على ما قد مل�سته.
بدون �إحدى تلك احلوا�س املميزة �سوف نفتقد الكثري
من املرح ،كما �أننا �سوف نكون عر�ضة للخطر .ففي
الواقع ،لقد �أنعم اهلل علينا بنعمة هذه احلوا�س اخلم�سة
املميزة.

ا�ست�شعــار
بقلم :ماي�سة عزب

ر�سالة من املحرر

احلياة

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر
مواعيد العمل

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
من � 10:00إىل 15:00

مواعيد اجلوالت

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:

14:30 - 13:30 - 12:30 - 11:30 - 10:30

حقيقة الأمر �أنني مل �أتوقع �أب ًدا عندما اتفق فريق
حترير الن�رشة على مو�ضوع "احلوا�س اخلم�س" ليكون
حمورا لهذا العدد – وهو �آخر �أعداد العام ال�ساد�س
ً
للن�رشة – مل �أتوقع �أب ًدا �أن نتطرق لهذا العدد املتنوع
من املو�ضوعات ال�شائقة.
�إال �أنه يف خالل مناق�شتنا وبحثنا يف املو�ضوع
�صادفنا العديد من اجلوانب املثرية للف�ضول ،والتي
حازت على اهتمامنا و�أثارت خميالتنا .وكان �أول
تلك اجلوانب التي لفتت انتباهنا هي �أننا �إذا �أعملنا
"احل�س الفطري" �سندرك �أن لدينا �أكرث بكثري من
جمرد "خم�س حوا�س" هي تلك التي حفظناها عن
ظهر قلب منذ الطفولة ،وذلك بالرغم من �أهميتها
البارزة والأ�سا�سية يف حياتنا.
ومن ثم ،وبعد �أن نتطرق �إىل جمموعة متنوعة من
احلوا�س التي منتلكها بالفعل ،وكذلك احلوا�س التي
قد ميتلكها البع�ض املميز ج ًّدا م َّنا – �سواء ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة – ف�إننا نبحث يف بع�ض االكت�شافات
واالخرتاعات امل�ستوحاة من احلوا�س اخلم�س ،ومنها
الكامريا والعطور على �سبيل املثال .كما ن�ستك�شف
حوا�سا �إ�ضافية،
الأجهزة والآالت التي قد متنح الب�رش
ًّ
وذلك بالإ�ضافة �إىل التطرق �إىل احلوا�س الإ�ضافية
طبيعيا ،والتي
التي متتلكها احليوانات والنباتات
ًّ
ت�ساعدها على البقاء يف بيئاتها املختلفة.
كما ن�ستك�شف تطور احلوا�س اخلم�س يف الإن�سان
�أثنا تكوينه داخل رحم الأم ،وكذلك ننظر يف احتداد
احلوا�س اخلم�س لدى الأمهات �أنف�سهن �أثناء فرتة
احلمل .وبطبيعة احلال ال يكتمل العدد دون �أن
نتطرق �إىل مو�ضوع "احلا�سة ال�ساد�سة" ال�شائك
واملحري ،وال نعني بذلك احلوا�س الفعلية املتعددة
التي ميتلكها الب�رش �أو تلك التي قد ميتلكها �أو يح�صل
عليها ب�صورة �أو ب�أخرى ،و�إمنا نعني تلك التي يطلق
عليها البع�ض "احلد�س".
وبالت�شعب لكل تلك املو�ضوعات املتنوعة
وال�شائقة ،ف�إن حمور العدد يتعدى جمرد "احلوا�س
اخلم�س" ملا هو �أبعد و�أعمق من ذلك بكثري .وبهذا
ف�إننا ندعوكم �إىل ت�صفح هذا العدد اجلديد واال�ستمتاع
مبجموعة رائعة من املو�ضوعات املتنوعة واملمتعة.
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 تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
 لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون
ر�سوم دخول املتحف  0,50جني ًها.
 جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

القبة ال�سماوية
العـــرو�ض املتـــاحة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة

واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة

رحلة كونية
 35دقيقة

�رس النيل
 45دقيقة

عر�ض النجوم
 45دقيقة

الكون

 22دقيقة

كالوكاهينا
 35دقيقة

حياة الأ�شجار
 33دقيقة

معلومات للزائـر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم دخول
عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى زيارة
موقعنا الإلكرتوين:
www .bibalex.org/psc

•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية ،حتتفظ
القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري العرو�ض
يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
من � 9:30إىل 15:30
ماعدا الثالثاء:
من � 9:30إىل 12:30

مواعيد اجلوالت

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
14:30 - 12:30 - 11:00 - 09:30
ماعدا الثالثاء:
11:00 - 9:30

�أ�سعار الدخول

الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

•لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة
بقاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى
زيارة موقع املركز الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc

•للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة
اال�ستك�شاف قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع
على الأقل.

الأ�سعار

عرو�ض الفيديو ()DVD
الطلبة :جنيه واحد ،غري الطلبة :جنيهان.
عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D
الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات.
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بقلم� :سارة خطاب

من ال�صورة ،والعك�س �صحيح ،مما ي�ضمن
�أن ت�شكل عينا امل�شاهدين اليمنى والي�رسى
�صورتني خمتلفتني ،وبالتايل يتكون عمق
ال�صورة.
�سلبيا لهذه التقنية،
�إال �أن هناك جان ًبا ًّ
وهو �أن ال�صورة تكون �أحادية اللون؛
وبالتايل ت�ؤدي ت�صفية اللون عن طريق
العد�سات �إىل ت�شويه اللون النهائي .ولأن
كل عني ترى ب�شكل خمتلف يكون الأمر
م�شت ًتا .وقد ا�شتكى عدد كبري من م�شاهدي
الأفالم ثالثية الأبعاد من ال�صداع
والغثيان .وقد مت تطوير تقنيات كاملة
اللون ،ولكن يف احلقيقة هي ملونة وثالثية
الأبعاد ب�شكل جزئي فقط.
وقد مت تطبيق تقنية �أخرى يف
دور ال�سينما وهي النظارات التي تعمل
بالبطارية ،والتي ا�ستخدمت م�صاريع من
�شا�شات الكري�ستال ال�سائل ملنع دخول
ال�ضوء �إىل كل عني على حدة .ويتزامن
توقيت عمل العد�سات بالتناوب مع
الإطارات املوجودة على ال�شا�شة؛ فعندما
يوم�ض جهاز العر�ض على �إطار خا�ص
بالعني الي�رسى يليه �إطار �آخر خا�ص
بالعني اليمنى ،تتمكن العني ال�صحيحة
فقط من ر�ؤية كل �صورة.
لكن على الرغم من �أن تلك التقنية قد
�أنتجت �صورة ثالثية الأبعاد كاملة الألوان،
�إال �أن امل�صاريع املتناوبة كانت م�شتتة.
مريحا
كما مل يكن ارتداء تلك النظارات
ً
أي�ضا؛ وذلك لأنها ت�شبه قناع اللحام .ولأن
� ً
التقنية كانت مدجمة يف النظارات ،فقد
كان توفري نظارة لكل �شخ�ص يف امل�رسح

أمرا مكلفًا للغاية ،لذلك فلي�س غري ًبا �أن هذا
� ً
املنهج مل ينت�رش يف دور ال�سينما.
ويف حالة �أنظمة اال�ستقطاب ،ولتقدمي
�صورة جم�سمة متحركة ،يتم عر�ض
�صورتني مركبتني على نف�س ال�شا�شة
من خالل مر�شحات ا�ستقطاب .ويرتدي
امل�شاهد نظارات منخف�ضة التكلفة حتتوي
على زوج من مر�شحات اال�ستقطاب
املوجهة ب�شكل خمتلف (باجتاه عقارب
ال�ساعة �أو عك�سه مع ا�ستقطاب دائري �أو
بزاوية  90درجة  ،وعادة ما تكون بزاوية
 45درجة و 135درجة مع اال�ستقطاب
الطويل).
يقوم كل مر�شح بتمرير ال�ضوء
امل�ستقطب باملثل فقط ،بينما يحجب
ال�ضوء امل�ستقطب ب�شكل خمتلف؛ فرتى كل
عني �صورة خمتلفة .و ُت�ستخدم تلك التقنية
لإنتاج ت�أثري ثالثي الأبعاد من خالل
عر�ض نف�س امل�شهد �إىل كلتا العينني ،ولكن
م�صور من وجهات نظر خمتلفة قليالً.
مهما ،ميكن
ولأن اجتاه الر�أ�س لي�س ًّ
للجمهور ب�أكمله م�شاهدة ال�صور املج�سمة
يف نف�س الوقت .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مبا
�أن لكال العد�ستني نف�س اللون ،فيمكن ملن
يعانون من العني الغالبة (احلول)  -حيث
يتم ا�ستخدام عني واحدة �أكرث من الثانية -
القدرة على ر�ؤية الت�أثري ثالثي الأبعاد،
والذي مل يكن ممك ًنا يف ال�سابق عن طريق
ف�صل اللونني.
يتميز اال�ستقطاب الدائري عن
اال�ستقطاب الطويل يف �أن امل�شاهد لي�س يف
حاجة �إىل �إبقاء ر�أ�سه م�ستقيمة لتتما�شى
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ر�ؤية كونية القبة ال�سماوية

للعامل الذي نراه ثالثة �أبعاد :طول،
وعر�ض ،وعمق .ومع ذلك ،ف�أثناء م�شاهدة
فيلم ما ،ال ترى �أعيننا �سوى بعدين فقط؛
وذلك حتى قامت تكنولوجيا ثالثية
الأبعاد بثورة يف عامل الأفالم احلديثة.
�إال �أن �صناعة ال�سينما مل تتوقف عند ذلك
احلد فقط.
ؤخرا الدعاية اخلا�صة
فانت�رشت م� ً
بالتكنولوجيا ثالثية الأبعاد يف كل مكان؛
فريغب اجلميع يف ر�ؤية كل ما هو جديد
واختباره .و ُت َن ِّب�ؤنا هذه التكنولوجيا -
بالإ�ضافة �إىل الإمكانيات الهائلة يف
عما ميكن
احلركة والتحكم  -بالكثري َّ
تقدميه يف عامل الألعاب والرتفيه.
وللنا�س ذوي القدرة الب�رصية العادية
ما ُي�سمى بالر�ؤية املج�سمة .فت�شري امل�سافة
بني العينني  -والتي تبلغ � 6سم � -إىل �أن
كل عني ترى العامل من زاوية خمتلفة قليالً؛
�إال �أنه ف�ض ًال عن ر�ؤية العامل ب�شكل مزدوج
ومربك ،يقوم املخ مبعاجلة االختالفات
بني ال�صورتني خللق منوذج ذهني للف�ضاء
ثالثي الأبعاد .هذا ما ُي�سمى باملج�سمات.
والفيلم ثالثي الأبعاد � -أو الفيلم
املج�سم ثالثي الأبعاد  -عبارة عن �صورة
متحركة تزيد من الإيحاء بعمق ال�صورة.
وي�ستخدم نظام كامريا الت�صوير احلركي
العادي اللتقاط ال�صور كما ُترى بالعني
الي�رسى واليمنى� ،أو يقوم الكمبيوتر ب�إنتاج
�صور متثل املنظورين يف مرحلة ما بعد
الإنتاج .ويتم التقاط �أو �إنتاج ال�صور
اخلا�صة بالعني الي�رسى وتلك اخلا�صة
باليمنى ،وتكون هذه ال�صور خمتلفة؛ حيث
ترى العني الي�رسى الأ�شياء ب�شكل خمتلف
ونظرا �إىل هذا
مقارنة مع العني اليمنى،
ً
االختالف نرى عمق ال�صور ،و ُي�ستخدم
نف�س املبد�أ لإنتاج ال�صور والأفالم ثالثية
الأبعاد.
�إن النظرية وراء املرئيات ثالثية
الأبعاد ب�سيطة �إىل ح ٍّد كبري؛ ومع ذلك،
فلي�س من ال�سهل تطبيقها .ف�أوالً ،حتتاج
�إىل �صورتني منف�صلتني ب�إمكانهما
التفاعل خللق ت�أثري ثالثي الأبعاد .ومن
ثم ،حتتاج �إىل نظام لإر�سال كل �صورة �إىل
َّ
العني ال�صحيحة فقط ال غري؛ مما ي�ستدعي
ا�ستخدام �أجهزة �إ�سقاط خا�صة و�/أو
نظارات لر�ؤية العمق عند م�شاهدة الفيلم.
ولقد قامت دور ال�سينما على مر
ال�سنني بتجربة التكنولوجيا ثالثية الأبعاد
مطبق ًة تقنيات خمتلفة ومتعددة .فكانت
ال�صور النق�شية �أول الأ�ساليب امل�ستخدمة
يف تقدمي التكنولوجيا ثالثية الأبعاد يف
امل�سارح؛ حيث كانت للأفالم طبقتان
خمتلفتان بلونني خمتلفني  -عادة ما
كانا اللونني الأحمر والأخ�رض  -ويتم
تركيب هاتني الطبقتني بطريقة متكنهما
من موازنة بع�ضهما .وكان اجلمهور
يح�صل على نظارات ثالثية الأبعاد
مبر�شحات حمراء وزرقاء؛ حيث تقوم
العد�سة اخل�رضاء باعرتا�ض اجلزء الأحمر

مع ال�شا�شة حتى يعمل اال�ستقطاب ب�شكل
�صحيح .ف�أما يف حالة اال�ستقطاب الطويل،
فيت�سبب حتريك النظارات يف عدم حماذاة
املر�شحات مع مر�شحات ال�شا�شة ،مما
ي�ؤدي �إىل تال�شي ال�صورة وكذلك حتى ترى
كل عني الإطار املعاك�س ب�سهولة �أكرب .و�أما
يف حالة اال�ستقطاب الدائري ،فيعمل ت�أثري
اال�ستقطاب بغ�ض النظر عن كيفية حماذاة
ر�أ�س امل�شاهد مع ال�شا�شة؛ فقد تكون الر�أ�س
مائلة �إىل �إحدى اجلانبني �أو مقلوبة ،ولكن
�ستظل العني الي�رسى ترى ال�صورة املحددة
لها والعك�س �صحيح ،وبدون �أن تتال�شى
ال�صورة.
ومع تطور التكنولوجيا ثالثية
الأبعاد ،ارتقت م�شاهدة الأفالم ثالثية
الأبعاد �إىل م�ستويات ا�ستثنائية عن
طريق �أفالم الر�سوم املتحركة امل�صممة
خ�صي�صا للعر�ض يف امل�سارح التي تدعم
ً
التكنولوجيا رباعية وخما�سية الأبعاد،
وهي م�صطلحات جتارية ولي�ست �أبعا ًدا
هند�سية فعلية.
ففي الآونة الأخرية ،ظهرت بع�ض
امل�ؤثرات اخلا�صة التي ت�صاحب م�شاهدة
الأفالم ثالثية الأبعاد .فعلى �سبيل املثال،
عندما متطر يف الفيلم ،ي�شعر اجلمهور
أي�ضا داخل ال�سينما ،وعندما يكون
باملطر � ً
هناك برق يف �أحد م�شاهد الفيلم ،يحدث
نف�س ال�شيء يف امل�رسح؛ كما تت�ضمن تلك
امل�ؤثرات الرياح ،وال�ضباب ،والرائحة،
والإح�سا�س� ،إلخ.
ويف دور العر�ض خما�سية الأبعاد،
تتحرك املقاعد وفقًا للحركة يف الفيلم،
مما ي�ضفي الإثارة �إىل جتربة امل�شاهدين.
للقيام بذلك ،من ال�رضوري �أن تتوفر مقاعد
ب�إمكانها �أن تتحرك يف �ستة اجتاهات؛
حيث متيل �إىل اليمني والي�سار ،و�إىل الأمام
واخللف ،و�إىل الأعلى والأ�سفل .و ُتظهر تلك
دجما ممتا ًزا بني التكنولوجيا
امل�سارح
ً
ثالثية الأبعاد وامل�ؤثرات ال�سمعية
واحلركية ،وكذلك امل�ؤثرات اخلا�صة
املتعددة با�ستخدام برجميات متخ�ص�صة.
والآن ،قد ي�سمع النا�س مب�صطلحات
مثل التكنولوجيا �سدا�سية و�سباعية الأبعاد،
ولكن مرة �أخرى ال ت�شري تلك امل�صطلحات
�إىل �أبعاد هند�سية فعلية ،وحتى الآن ف�إنها
لي�ست �سوى �أ�ساطري ُت�ستخدم للت�سويق.
تبقى حقيقة واحدة وهي �أن هناك ثالثة
�أبعاد هند�سية فقط ال غري؛ فبعد �إ�ضافة
امل�ؤثرات ال�سمعية واحلركية �إىل امل�ؤثرات
الب�رصية ،ما هو القادم يا ترى يف عامل
�صناعة الأفالم ال�سينمائية؟

بقلم :ملياء غنيم

حكايات العلوم متحف تاريخ العلوم

ونحن �صغار ،تعلَّمنا �أن لدينا "خم�س حوا�س" فقط لرت�شدنا يف احلياة؛
و�إين لعلى يقني ب�أننا جمي ًعا ن�ستطيع �رسدها :الب�رص ،وال�سمع ،وال�شم،
والتذوق ،واللم�س.
فمنذ نعومة �أظافرنا ونحن يف ريا�ض الأطفال ،تعلَّمنا �أن هذه احلوا�س
اخلم�سة هي النظم احل�سية الوحيدة التي منتلكها لت�ساعدنا على �إدراك العامل
من حولنا واملعلومات اخلا�صة به .كما تعلَّمنا فيمابعد �أن �أية قدرة �أخرى
متاما عن نطاق العلم.
بخالف تلك احلوا�س لهي قدرة خارقة تخرج ً
ومبا �أن �أغلبنا يعترب احلقائق التي نتعلمها يف املدار�س من امل�سلمات،
فمن املمكن �أن تكون فكرة "احلوا�س اخلم�سة" قد ظلت معنا �إىل �أن بلغنا
�صحيحا �أو  -على الأقل  -مل
ر�شدنا .ولكن يف الواقع ،ما در�سناه مل يكن
ً
يكن دقي ًقا .ف�إذا �س�ألنا �أي طبيب �أمرا�ض ع�صبية معا�رص عن عدد احلوا�س
التي ميتلكها الإن�سان ،ف�ست�أتي الإجابة ب�أكرث من خم�س حوا�س؛ حيث
يح�صي غالبيتهم ما بني �أربع ع�رشة �إىل �إحدى وع�رشين حا�سة فعلية مل
ندر�س �أغلبها يف املدار�س ُم�سب ًقا.
�إن كان الأمر هكذا ،فمن �أين جاء االعتقاد يف �أن الب�رش ميتلكون خم�س
حوا�س فح�سب؟ وملاذا ُيعد ذلك االعتقاد من املعارف املتوافق عليها؟
ٍّ

�أ�صل "احلوا�س اخلم�سة"

يرجع �أ�صل الت�صنيف الأ�صلي
للحوا�س اخلم�سة ب�شكل كبري �إىل
�أر�سطو ،وهو �أحد �أعظم الفال�سفة
والعلماء عرب التاريخ.
ولد �أر�سطو يف عام  384قبل
امليالد يف �أوج ازدهار احل�ضارة
اليونانية القدمية ،وقد كان رج ًال
عظيما؛ حيث كان تلميذًا
نه�ضويا
ًّ
ً
ومدر�سا للإ�سكندر الأكرب.
أفالطون،
ل
ً
وقد ا�شتملت درا�ساته  -فيما ا�شتملت -
على عامل الأحياء برمته ،وبالتحديد على
كيفية عمل ج�سم الإن�سان.
وعلى الرغم من �أنه قد بد�أ يف
درا�ساته من ال�صفر ،ف�إن العديد من
التو�صيفات والت�صنيفات التي قام
بها ال تزال �صحيحة حتى يومنا هذا.
غري �أنه اُت�ضح  -بال�رضورة � -أن
بع�ض هذه الت�صنيفات غري �صحيحة،
مبا يف ذلك ت�صنيف احلوا�س التي
يتمتع بها الب�رش.
فقد اخت�ص �أر�سطو مو�ضوع
"الإدراك احل�سي" بقدرٍ كب ٍري من
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الكتابات،

والذي

ناق�ش

فيها

والأذنان ،والأنف ،والل�سان ،والب�رشة.
أي�ضا اجلهاز الدهليزي الذي
فهناك � ً
مل يتم اكت�شافه �إال يف �أوائل القرن
ال�سابع ع�رش� ،أي بعد �أر�سطو ب�أكرث من
�ألفيتني ،الأمر الذي ي�رشح جهله بهذا
الع�ضو الهام.
ونحن الآن نعلم �أن اجلهاز
الدهليزي املوجود يف الأذن الداخلية
له دور رئي�سي يف احلفاظ على اتزان
هاما يف عملية
دورا ًّ
اجل�سم ،كما يلعب ً
الإب�صار؛ حيث ي�سمح لنا بتثبيت
نظرنا على الأ�شياء بينما تتحرك
رءو�سنا يف اجتاهات خمتلفة.
ها نحن قد تعرفنا على �ست
حوا�س ب�رسعة و�سهولة .غري �أنه �إذا
كنا ننوي ح�رص العدد الفعلي للحوا�س
التي منتلكها دون التقليل من �ش�أننا،
يتحتم علينا �أو ًال �أن ن�رشح املعنى
احلقيقي لكلمة "حا�سة" و�أن نعرف
ماهية الع�ضو احل�سي.

بالتف�صيل امللَكة العقلية العامة تعريف "احلا�سة"

واحلوا�س ك ًّال على حدة .وقد �رصح
�أر�سطو يف درا�سته الأ�شهر بعنوان "عن
النف�س" ب�أنه لي�س هناك وجود لأية
حا�سة بخالف احلوا�س اخلم�سة.
ثم ،يو�ضح �أر�سطو �أن لكل حا�سة
من َّ
ح�سيا ،ويوا�صل
ا
ع�ضو
احلوا�س
من
ًّ
ً
حجته �أن احلوا�س اخلم�سة  -الب�رص،
وال�سمع ،وال�شم ،والتذوق ،واللم�س -
لها ترتيب ممنهج يجعل منها جمموعة
كاملة .ويرتكز �أر�سطو يف ا�ستنتاجه
ا�ستحالة وجود حا�سة �ساد�سة ال نعلم
بها على �أنه هناك خم�سة �أع�ضاء ح�سية
فقط يف ج�سم الإن�سان.
غري �أن �أر�سطو قد �أخط�أ يف �أمرين؛
�أما الأول فهو نظريته ب�أن هناك
خم�سة �أع�ضاء ح�سية فقط ،و�أما الثاين
فهو تعريفه ملا ي�شكل احلا�سة.
فالأمر ال يتطلب الكثري من
التفكري ال�ستنتاج �أن الب�رش ميتلكون
�أكرث من خم�سة �أع�ضاء ح�سية ذات
وظائف م�ستقلة؛ وهي العينان،

التعريف الأكرث �صحة "للحا�سة"
هو �أنها "�أي جهاز يتكون من
جمموعة من �أنواع اخلاليا احل�سية
التي ت�ستجيب لظاهرة فيزيائية
معينة ولأماكن معينة يف املخ تقوم
با�ستقبال الإ�شارات وترجمتها".
فقد قام العلماء يف الع�رص
احلديث بتعديل افرتا�ض �أر�سطو ب�أن
ح�سيا
ع�ضوا
ك ًّال من احلوا�س تتطلب
ًّ
ً
نوعا
م�ستق ًّال �إىل �أن ك َّل حا�سة تتطلب ً
خمتلفًا من "امل�ستقبالت احل�سية"؛
وهي خاليا متخ�ص�صة � -أو نهايات
�أع�صاب  -تقوم ب�إر�سال الإ�شارات
الكهربية �إىل املخ ا�ستجاب ًة �إىل نوع
املحفز التي ت�ستقبله.
�إن اخلاليا العمودية واملخروطية
املوجودة ب�شبكية العني -على �سبيل
املثال  -هي �إحدى �أنواع امل�ستقبالت
احل�سية؛ فرت�سل �إ�شارات عندما يحفزها
ال�ضوء ذو الأطوال املوجية والقوى
املختلفة .وتتميز الب�رشة وحدها

ب�أنواع من امل�ستقبالت احل�سية التي ال
ت�ست�شعر اللم�سات فح�سب ،بل و�أ�شياء
�أخرى؛ مثل احلرارة ،والأمل ،والوعي
بحركة اجل�سم .فهناك على الأقل �ستة
�أنواع خمتلفة من امل�ستقبالت احل�سية
للحرارة ،كل منها يحفزه نطاق
خمتلف من درجات احلرارة.
وهكذا ،ف�إن القول ب�أننا منتلك
خم�س �أو �ست حوا�س فح�سب لهو تقلي�ص
حلقيقة الأمر؛ حيث �إن الب�رش يدركون،
وي�ستجيبون ،ويقومون بالوظائف
املختلفة ،ويفكرون با�ستخدام جمموعة
كبرية من اخلاليا الع�صبية املت�صلة
بالعامل اخلارجي وب�شتى �أجزاء اجل�سم
داخليا .وهذه احلقيقة تتخطى النظم
ًّ
احل�سية اخلم�سة الكال�سيكية التي نعرف
�أنها ت�ستبني املعلومات القادمة من
البيئة اخلارجية.
والآن دعونا ن�س�أل عن عدد
احلوا�س التي منتلكها بالفعل .فلم
يزل العلماء عاجزين عن �إيجاد �إجابة
حمددة لهذا ال�س�ؤال� ،إال �أنهم جمي ًعا
ي�ؤكدون �أنهم �أكرث من خم�س حوا�س.
وال�سبب يف عدم �إجماع العلماء على
عددٍ حمدد يرجع �إىل اختالفهم حول
مفهوم ما ي�شكل احلا�سة.
فبينما يتفقون جمي ًعا على
احلوا�س اخلم�سة الكال�سيكية ،يعتقد
بع�ض العلماء �أنه يجب تق�سيمها �إىل
جمموعات فرعية؛ على �سبيل املثال،
يفرت�ض العلماء �أنه ميكن تق�سيم
حا�سة الب�رص �إىل �إدراك درجة ك ٍّل من
ال�سطوع ،واللون ،والعمق .كما يزعم
بع�ض الباحثني �أنه يتعني على �أية
حا�سة حقيقية �أال ت�ستجيب مع �إحدى
الظواهر الفيزيائية فح�سب ،بل مع
أي�ضا.
منطقة حمددة يف املخ � ً
وبا�ستخدام هذا املعيار الت�صنيفي
مييز معظم �أطباء الأمرا�ض الع�صبية
خم�س حوا�س �إ�ضافية على الأقل ،هذا
�إىل جانب �ست حوا�س داخلية �أخرى،
وهي حوا�س تتفاعل مع حمفزات
حتدث داخل اجل�سم.

ما وراء "احلوا�س اخلم�سة"

احلا�سة الإ�ضافية الأوىل ،والتي
ميكن و�صفها باحلا�سة ال�ساد�سة
الفعلية ،هي حا�سة االتزان .وهذه
احلا�سة ت�ستجيب للع�ضو احل�سي
ال�ساد�س يف ج�سم الإن�سان� ،أال وهو
اجلهاز الدهليزي .وعلى الرغم من
هاما يف عملية
دورا ًّ
�أن الر�ؤية تلعب ً
االتزان ،ف�إن جهاز الدهليز التيهي
املوجود داخل الأذنني الداخليتني هو
الع�ضو امل�سئول الأول عنها.
�صيف 2013

هذه احلا�سة متكِّن الكائن احلي
من ا�ست�شعار حركة ج�سمه ،واجتاهه،
و�رسعته ،ومن حتقيق التوازن
الو�ضعي واملحافظة عليه .بعبارةٍ
�أخرى ،هي احلا�سة التي تبقينا واقفني
ومتنعنا من ال�سقوط �أغلب الأوقات
بينما من�شي� ،أو ن�صعد� ،أو نهبط� ،أو
حتى بينما نقف ثابتني يف �أماكننا.
�إدراك الأمل حا�سة �إ�ضافية �أخرى
نعرفها جمي ًعا جي ًدا .وعلى عك�س
االعتقاد ال�سائد ،ف�إن هذه احلا�سة
لي�ست مرتبطة بحا�سة اللم�س .فت�شري
الأبحاث التي �أجريت يف الن�صف الأول
من القرن الع�رشين �إىل �أن ما كان ُيعد
قبل ذلك جتربة �إدراكية �شخ�صية
متعلقة باللم�س هو يف الواقع ظاهرة
م�ستقلة تتجاوب مع منطقة معينة يف
املخ.
وهناك ثالثة �أنواع خمتلفة من
م�ستقبالت الأمل :م�ستقبالت جلدية
(الب�رشة) ،وم�ستقبالت جدارية (العظام
واملفا�صل) ،وم�ستقبالت �أح�شائية
(�أع�ضاء اجل�سم) .وهذه امل�ستقبالت
احل�سية اخلا�صة تتفاعل مع �أنواع
معينة من املحفزات؛ فبمجرد �أن ي�صل
التحفيز �إىل نقطة معينة معروفة بـ"حد
الأمل" يتم �إر�سال �إ�شارات تتباين يف
قوتها �إىل املخ عرب العمود الفقري ،مما
ي�سبب ال�شعور الذي ندركه �أملاً.
حا�سة التو�ضع� ،أو الوعي بحركة
اجل�سم ،هي احلا�سة التي تعطينا
القدرة على معرفة كيف تت�صل �أجزاء
ج�سمنا ببع�ضها .حتى و�إن كانت
عيوننا مقفلة فنحن ن�ست�شعر و�ضعية
�أج�سامنا؛ حيث نعرف �أين �أذرعنا و�أين
�سيقاننا ،على �سبيل املثال ،ونعلم ما
�إذا كنا نحركها �أم ال.
فتحتوي ك ٌّل من الع�ضالت،
والأوتار ،واملفا�صل ،والأذنني
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الداخلتني على م�ستقبالت ح�سية
حركية ،والتي تنقل املعلومات
املو�ضعية �إىل املخ؛ حيث يقوم املخ
بدوره بتحليل هذه املعلومات؛ ليزودنا
بالإح�سا�س باجتاه اجل�سم وحركته.
حا�سة الإدراك احلراري هي
احلا�سة التي تخربنا بوجوب ارتداء
مالب�س �أثقل عندما يزداد اجلو
برود ًة ،و�أن نخلعها عندما يزداد
دف ًئا؛ فهي ا�ست�شعار ارتفاع احلرارة
�أو انخفا�ضها .وتعتمد هذه احلا�سة
على امل�ستقبالت احلرارية املوجودة
على الب�رشة ،والتي ت�ستطيع ا�ست�شعار
حركة الطاقة احلرارية .وامل�ستقبالت
احلرارية املوجودة على الب�رشة
تختلف عن امل�ستقبالت احلرارية
اال�ستتبابية املوجودة يف املخ،
واملعنية باملعلومات حول احلرارة
الداخلية للج�سم ،وتنظيم عمليات
التعرق واالرتعا�ش ،وهكذا.
حا�سة الإدراك الزمني� ،أو ا�ست�شعار
الوقت ،ت�شري �إىل كيفية ا�ست�شعار مرور
الوقت و�إدراكه .وعلى الرغم من �أن
ا�ست�شعار مرور الوقت قد يكون خا�ض ًعا
للتجارب ال�شخ�صية املختلفة  -حيث
قد ن�شعر ب�أن ال�ساعة التي نق�ضيها
يف م�شاهدة فيلم مف�ضل متر �أ�رسع
من ال�ساعة التي نق�ضيها يف طابورٍ
ما منتظرين دورنا  -ف�إن العلماء

يزعمون �أنها حا�سة مت�أ�صلة يف
تركيبتنا البيولوجية.
وعلى الرغم من �أن هذه احلا�سة
لي�ست متعلقة بجهاز ح�سي معني ،ف�إن
�أبحاث العلوم الع�صبية ت�شري �إىل �أن
املخ الب�رشي لديه نظام يحكم �إدراك
مرور الوقت ،وهذا النظام يتكون من
بنية وا�سعة االنت�شار ت�ضم الق�رشة
الدماغية ،واملخيخ ،والعقد القاعدية.
وتخ�ضع عملية حفظ الوقت على
املدى الطويل للنواة الع�صبية فوق
التقاطعية( )1امل�سئولة عن �إيقاع
ال�ساعة البيولوجية( ،)2بينما تخ�ضع
عملية حفظ الوقت على املدى الق�صري
لأجهزة خلوية �أخرى.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك كله ،يتمتع
ح�س داخلي،
الب�رش بحوا�س داخلية �أو ٍّ
وهي احلوا�س التي عادة ما يتم
حتفيزها داخل اجل�سم ،وت�ضم العديد
من امل�ستقبالت احل�سية يف الأع�ضاء
الداخلية ،والتي ت�ساعد على تنظيم
خمتلف الأجهزة الداخلية يف ج�سم
الإن�سان ،وذلك مثل م�ستقبالت التمدد
ع�صبيا.
املت�صلة باملخ
ًّ
فعلى �سبيل املثال ،ت�ضم
م�ستقبالت التمدد م�ستقبالت التمدد
الرئوية يف الرئتني ،والتي ت�ستخدم
ال�ست�شعار معدل التنف�س والتحكم
أي�ضا م�ستقبالت متدد
فيه .وهناك � ً

يف املثانة والأمعاء الغليظة،
والتي تتحكم يف احلاجة �إىل �إخراج
الف�ضالت ،ويف املعدة والأمعاء
الدقيقة ،والتي ت�ست�شعر االنتفاخ
نتيجة لوجود غازات زائدة.
وت�شمل احلوا�س الداخلية الأخرى
امل�ستقبالت الكيميائية التي تراقب
ن�سبة امللوحة يف اجل�سم وجتعلنا
ن�شعر بالعط�ش عندما تكون هذه
الن�سبة مرتفعة ،وامل�ستقبالت احل�سية
يف الغ�شاء املخاطي للبلعوم التي
جتعلنا ن�ست�شعر عملية البلع �أو القيء
وتتحكم يف املنعك�س البلعومي،
وكذلك امل�ستقبالت الكيميائية التي
حتفز مناطق يف النخاع امل�ستطيل
جلذع الدماغ ،والتي تراقب العقاقري
والهرمونات وحتفز عملية القيء عند
احلاجة ،مثلما يحدث عند الت�سمم
بالطعام �أو الكحول.
على الرغم من �أن القائمة ال�سابقة
لي�ست ح�رصية ،ف�إنها ت�ؤدي الغر�ض
يف تو�ضيح �أن "احلوا�س اخلم�سة"
التي طرحها �أر�سطو لي�ست �إال جمموعة
�صغرية من احلوا�س التي منتلكها نحن
الب�رش .فقد تكون احلوا�س اخلم�سة هي
احلوا�س الأ�شهر ،ولكن ذلك ال يعني
بال�رضورة �أنها �أهم من احلوا�س
الأخرى .وهكذا ،رمبا حان الوقت
لكي ننحي فكرة "احلوا�س اخلم�سة"
بعي ًدا ،و�أن نعطي لقدرات الب�رش الرائعة
قدرها ال�صحيح.

امل�صطلحات

1 .1النواة الع�صبية فوق التقاطعية
موجودة يف منطقة يف املخ
ت�سمى منطقة ما حتت ال�رسير
الب�رصي ،وحتتوي على جمموعة
من اخلاليا الع�صبية التي تتحكم
يف ال�ساعة البيولوجية للج�سم.
2 .2ال�ساعة البيولوجية هي دورة
يومية من الأن�شطة مت مالحظتها
يف العديد من الكائنات
احلية؛ وتتحكم يف العديد
من الإيقاعات الفي�سيولوجية
وال�سلوكية ،مبا فيها دورة النوم
واال�ستيقاظ.

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

5

اكت�شف حياتك

كلمة "كامريا" م�شتقة يف الأ�صل من امل�صطلح
الالتيني "الغرفة املظلمة" ،وهو ما ي�صف �إىل ح ٍّد كبري
قدميا يف عر�ض ال�صور.
الآلية امل�ستخدمة ً
كان الفنان واملخرتع ال�شهري ليوناردو دافين�شي هو
�صاحب الفكرة الأ�سا�سية التي ترتكز عليها كل معدات
الت�صوير .فقد �أثبت دافين�شي �أن كل ما هو مطلوب لعر�ض
ال�صور هو ثقب �صغري مير من خالله ال�ضوء ،والذي ُيعترب
يف الأ�سا�س حماكاة لعملية الإب�صار ،والتي قد تطرقنا
�إليها �سابقًا يف عدد الف�صل الدرا�سي الثاين 2013/2012
حتت عنوان "�ألوان احلياة".

بقلم :معتز عبد املجيد

قاعة اال�ستك�شاف

ُتعد الكامريا ذات الثقب �أب�سط
�أنواع الكامريات تركي ًبا؛ حيث تتكون
من �صندوق عازل لل�ضوء به ثقب من
ناحية واحدة ،ومن هنا جاءت ت�سميتها
بكامريا "ثقب الإبرة" .فيتم و�ضع فيلم
�أو ورق الت�صوير داخل ال�صندوق يف
اجلهة املقابلة للثقب؛ حيث يدخل
ليكون �صورة
ال�ضوء من خالل الثقب ِّ
معكو�سة على الفيلم .وقد �أثبت
دافين�شي عمل ًّيا �أنه كلما كان الثقب
�أ�صغر كانت ال�صورة املعرو�ضة �أو�ضح.
وبطبيعة احلال ،فقد تطورت جميع
الكامريات احلديثة املوجودة اليوم عن
كبريا.
تطورا
فكرة "الغرفة املظلمة"
ً
ً
فاليوم ،ما عليك �إال �أن ت�ضغط على
الزر لرتى بعد ب�ضع ثوانٍ �صورة كاملة
الألوان على �شا�شة الكري�ستال ال�سائل
( )LCDاخلا�صة بالكامريا الرقمية.
�إال �أنه خالل تلك الثواين القليلة يحدث
الكثري وراء الكوالي�س حتى تظهر تلك
ال�صورة يف النهاية.
دعونا ن�رشح الأمر من بدايته.
فالكامريا هي جهاز يلتقط ال�صور،
والتي ميكن تخزينها مبا�رشة� ،أو
نقلها �إىل موقع �آخر� ،أو االثنني م ًعا.
وتعد التقنية امل�سئولة عن تطبيق كل
تلك اخلطوات ب�سيطة �إىل ح ٍّد كبري؛
فتتكون كامريا الت�صوير الثابت من
ثالث مكونات �أ�سا�سية :عن�رص ب�رصي
(العد�سة) ،وعن�رص كيميائي (الفيلم)،
وعن�رص ميكانيكي (ج�سم الكامريا).
والت�صوير ما هو �إال معايرة تلك
العنا�رص الثالثة وجمعها م ًعا بطريقة
متكنها من ت�سجيل �صورة مميزة.
تقوم الكامريات البدائية التقليدية
بالتقاط ال�ضوء على �أفالم الت�صوير،
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يف حني ت�ستخدم الكامريات الرقمية
احلديثة جم�سات ا�ست�شعار �إلكرتونية،
ثم
وبالتايل يتم التقاط ال�صور ومن َّ
تخزينها على رقاقة �أو بطاقة ذاكرة
للعر�ض �أو املعاجلة يف وقت الحق.
وقد ُ�صممت كامريات الفيديو اللتقاط
العديد من ال�صور ب�شكل مت�سل�سل يف
فرتات زمنية ق�صرية ج ًّدا مما يجعل
هذه ال�صور تبدو كما لو �أنها تتحرك،
وذلك عند عر�ضها يف ت�سل�سل �رسيع
مبا فيه الكفاية.
والعنا�رص والثوابت الأ�سا�سية التي
تتحكم يف �آلية الت�صوير يف الكامريا هي:

 )1العد�سة

العد�سة هي الأداة التي تقوم بتكوين
ال�صورة يف الكامريا .وقد تتكون من
عن�رص واحد �أو ما قد ي�صل �إىل � 10أو
رصا .وقد تكونت الكامريات
 12عن� ً
القدمية من عد�سة مقعرة حمدبة
�أحادية العن�رص ،وهي عد�سة ذات �سطح
حمدب و�آخر مقعر� .إال �أن هذا النوع من
العد�سات كان يعاين من عدد من العيوب
الب�رصية؛ فتم ا�ستبدالها بعد�سات �أكرث
تعقي ًدا ومطورة ب�شكل كبري.
وهناك ثالثة �أنواع �أ�سا�سية
من العد�سات :العد�سات العادية،
والعد�سات ذات الزاوية الوا�سعة،
والعد�سات املقربة .ويحدد البعد
الب�ؤري للعد�سة  -وهي النقطة التي
تتجمع فيها �أ�شعة ال�ضوء املارة من
خالل العد�سة  -حجم ال�صورة التي
يتم عر�ضها على الفيلم.
�أما با�ستخدام العد�سة العادية ،فقد
ي�صل جمال الر�ؤية �إىل زاوية  50درجة
تقري ًبا؛ حيث تظهر الأ�شياء بحجمها
و�شكلها الطبيعيني ،وذلك بالن�سبة

�إىل خلفية ال�صورة .والكامريا التي
ت�ستخدم فيلم  35ميلليمرت عاد ًة ما
ت�ستخدم عد�سة  50ميلليمرت من �أجل
تغطية عادية.
و�أما يف حالة ا�ستخدام العد�سة
ذات الزاوية الوا�سعة ،فيكون جمال
الر�ؤية �أو�سع بكثري؛ حوايل  90درجة.
و ُي�ستخدم هذا النوع من العد�سات
عندما تكون امل�سافة بني الكامريا
وال�شيء املراد ت�صويره حمدودة ،كما
هو احلال يف الت�صوير الداخلي .كما
ت�ستخدم العد�سة ذات الزاوية الوا�سعة
حجما -
جلعل الأ�شياء تبدو �أكرب
ً
لإعطاء انطباع مت�سع لغرفة �صغرية
على �سبيل املثال  -وكذلك لت�صوير
الأ�شياء الكبرية من قرب.
و�أما يف حالة العد�سات املقربة
�أو طويلة البعد الب�ؤري ،فيكون لديها
جمال ر�ؤية �أ�صغر من العد�سات
العادية؛ ف ُتظهر تفا�صيل ُمكربة لل�صورة
على الفيلم ذاته.
فتتيح الكامريات متغرية العد�سات
الفر�صة للم�صور الختيار �أف�ضل بعد
ب�ؤري لأي موقف ،ولذلك ففي ال�سنوات
الأخرية �أ�صبحت العد�سات ذات البعد
الب�ؤري املتغري �أو العد�سات "املكربة"
ذات �شعبية كبرية؛ حيث ميكن لعد�سة
واحدة �أن حتل حمل العديد من
العد�سات الفردية ،مما يوفر راحة
كبرية للم�صور.
و ُي�شار �إىل �رسعة العد�سة �أو قوة
جمعها لل�ضوء برقم الب�ؤرة ( ،)fوهو ما
ُي�سمى ﺑ"فتحةالب�ؤرة"؛ فكلما انخف�ض
رقم الب�ؤرة ،زادت �رسعة العد�سة،
�أو ال�ضوء املار من خاللها .ويكون
للعد�سة ال�رسيعة فتحة ذات رقم ب�ؤري
( )2.0/fعلى الأقل.

 )2احلجاب احلاجز

ُيعترب احلجاب احلاجز �أحد
العاملني اللذين يحددان التعر�ض
ال�صحيح للفيلم يف كمية ال�ضوء
امل�سموح لها باملرور من خالل
العد�سة .فوظيفة احلجاب احلاجز هي
ميكانيكيا ،مما
احلد من فتحة العد�سة
ًّ
يح�سن من الأداء الب�رصي ب�شكل كبري،
وال �سيما باجتاه حافة ال�صورة .كما
�أنه يزيد من عمق جمال الر�ؤية ،وهي
منطقة الرتكيز اجليد.
ت�ستخدم معظم الكامريات ما
ُي�سمى باحلجاب "قزحي النوع"،
والذي يت�ألف من عدة �شفرات معدنية
رقيقة ج ًّدا؛ حيث تركب تلك ال�شفرات؛
بحيث ميكن تغيري حجم فتحة العد�سة
ب�إدارة حلقة �أو حتريك ذراع .ويف
الكامريات الآلية يتم �ضبط احلجاب
احلاجز عن طريق �آلية مدجمة لإنتاج
التعر�ض الأمثل عرب جمموعة وا�سعة
من ظروف الإ�ضاءة.
ومع كل تغيري يف فتحة احلجاب
احلاجز تتغري كمية ال�ضوء املارة من
خالل العد�سة مبعامل  .2فعلى �سبيل
املثال ،عندما نقول �إن الإعدادات
القيا�سية للحجاب احلاجز املوجودة
على معظم العد�سات هي ،4 ،2.8 ،2
 ،22 ،16 ،11 ،8 ،5.6فهذا يعني �أن
كمية ال�ضوء امل�سموح مرورها من
خالل العد�سة عند الإعداد  2هي �ضعف
كمية ال�ضوء امل�سموح مرورها من
خالل العد�سة عند الإعداد  ،2.8وهكذا.

 )3امل�صراع

امل�رصاع هو العامل الثاين للتحكم
بالتعر�ض ،وهو جهاز ميكانيكي يعمل
كبوابة؛ حيث يتحكم باملدة الزمنية
التي مير فيها ال�ضوء من خالل العد�سة
ثم ي�سقط على الفيلم.
ومن َّ
�صيف 2013

فيمكن للم�رصاع الب�سيط الأ�سا�سي
�أن يتكون  -مثل احلجاب احلاجز  -من
عدد من ال�شفرات املعدنية الرقيقة التي
يتم فتحها وغلقها �إما عن طريق �آلية
قائمة على الرتو�س ت�شبه �آلية ال�ساعة،
و�إما عن طريق جهاز كهروميكانيكي
كما هو احلال يف معظم النماذج احلديثة.
وهذا النوع من امل�صاريع عادة ما ت�صل
�رسعته الق�صوى �إىل  500/1من الثانية.
وعادة ما يتكون امل�رصاع الب�ؤري
امل�سطح يف الكامريات احلديثة من
قطعتني من الن�سيج املطاطي ،واللتني
تتحركان عرب امل�ستوى الب�ؤري .وتقوم
امل�سافات بني حواف الن�سيج و�رسعة
االنتقال بتحديد ال�رسعة املنا�سبة
للم�رصاع .كما ت�ستخدم بع�ض النماذج
احلديثة قط ًعا رقيقة ج ًّدا من التيتانيوم
بد ًال من الن�سيج .وهذا النوع من
امل�صاريع يعمل ب�رسعة كبرية ج ًّدا
ت�صل يف بع�ض احلاالت �إىل 4000/1
من الثانية .و ُتعترب �آلية امل�رصاع
كاملة م�ستقلة عن النظام الب�رصي،
وبالتايل فهي مثالية للكامريات ذات
العد�سات القابلة للتغيري.

 )4التحكم يف التعر�ض

ي�ستخدم معظم امل�صورين
املحرتفني ما ُي�سمى بـ "مقايي�س
التعر�ض" ،وهي �أدوات تقوم بقيا�س
�شدة ال�ضوء ،وتقوم بتحديد الفتحة
املنا�سبة و�رسعة امل�رصاع بالن�سبة
لنوع الفيلم امل�ستخدم وفقًا لظروف
الإ�ضاءة املتاحة .والتحكم الكامل
التلقائي هو الآن �أمر قيا�سي يف جميع
كامريات اللقطات ال�رسيعة ،على الرغم
من �أن العديد من املعدات االحرتافية
نظاما �أوتوماتيك ًّيا ي�سمح
اجلديدة تقدم ً
للم�صور بالتحكم الفردي ب�شكل كبري.
وت�ستخدم الكامريات غري املنعك�سة
خلية ال�سيلينيوم التي تعتلي العد�سة
لقيا�س كمية ال�ضوء الذي ت�ستقبله
وحتديد مزيج فتحات العد�سات و�رسعة
امل�رصاع الذي �سينتج نيجاتيف
ذا جودة عالية� .أما عن الكامريات
املنعك�سة �أحادية العد�سة ،فجميعها -
دون ا�ستثناء  -جمهزة بنظم قيا�س "من
خالل العد�سات" توفر حتك ًما تلقائ ًّيا
فائقًا للتعر�ض .فتوجد خلية ا�ست�شعار
لل�ضوء يف امل�سار الب�رصي داخل
الكامريا تعطي قراءة دقيقة للغاية
لظروف ال�ضوء ال�سائدة .وتتم معاجلة
املعلومات من قبل الدوائر الإلكرتونية
املدجمة يف الكامريا ،ويتم �ضبط فتحة
العد�سة و�رسعة امل�رصاع وفقًا لذلك.

 )5حمدد املناظر

بالن�سبة للم�صور ،يقوم حمدد
املناظر بتحديد املنطقة التي تقوم
�صيف 2013

العد�سة امل�ستخدمة بتغطيتها .و ُيعترب
الإطار الب�سيط امل�صنوع من ال�سلك هو
�أقدم نوع من حمددي املناظر ،ويو�ضع
هذا الإطار فوق العد�سة .ويتم حتديد
املوقع املنا�سب للعني با�ستخدام عمود
ر�أ�سي مثبت يف اجلزء اخللفي للكامريا؛
حيث يكون امل�شهد الظاهر من خالل
الإطار مع وجود العمود يف املنت�صف
ي�ساوي املنطقة التي تغطيها العد�سة.
ولكن حمدد املناظر يف معظم
الكامريات الآن عبارة عن تل�سكوب
معكو�س ،وذلك با�ستثناء الكامريات
�أحادية �أو ثنائية العد�سة� .أما يف كامريا
 35ميلليمرت عالية اجلودة ذات عد�سات
متغرية ،فيوجد خط �ساطع يف حمدد
املناظر يقوم بتحديد املنطقة التي
تغطيها العد�سة امل�ستخدمة؛ حيث يقوم
بتغيري املقا�س تلقائ ًّيا ليتوافق مع
العد�سات ذات الأبعاد الب�ؤرية املختلفة.
و�أما يف الكامريا املنعك�سة �أحادية
العد�سة ،فتنعك�س ال�صورة التي
تلتقطها عد�سة الكامريا من خالل مر�آة
على �شا�شة زجاجية ،وعادة ما تكون
من خالل ترتيب خا�ص للمن�شور .و�أما
الكامريات املنعك�سة ثنائية العد�سات،
فتمتلك عد�ستني مزدوجتني؛ حيث
تعمل واحدة عمل حمدد املناظر ،وكما
يف العد�سة الفردية املنعك�سة ،تعك�س
ال�صورة على �شا�شة زجاجية.
�إذًا ما الذي يحدث عندما ت�ضغط
على الزر؟
عندما تنظر من خالل العد�سة قبل
�أن تلتقط ال�صورة ،فالواقع �أن ال�صورة
"ترتد" من خالل عدد من املرايا .عند
التقاط ال�صورة ،تنطوي املرايا ليتم
التقاطها يف الكامريا ،وعند االنتهاء
من التقاط ال�صورة ،تعود مرة �أخرى
�إىل مكانها حتى تتمكن من ر�ؤية
ال�صورة من خاللها جمد ًدا .هذا هو
ال�سبب وراء ال�صوت الذي ن�سمعه عند
التقاط �أية �صورة ،و�إذا نظرت داخل
الكامريا يف تلك اللحظة ف�سوف ترى
�سوا ًدا جلزء من الثانية؛ لأن املرايا قد
ثم �سوف تتمكن من الر�ؤية
اختفت ومن َّ
مرة �أخرى؛ لأن املرايا قد عادت .خالل
هذا اجلزء من الثانية ،تعمل الآلية
املذكورة �سابقًا.
بال �شك �إن الت�صوير الفوتوغرايف
من �أهم االخرتاعات يف التاريخ؛ فقد
قام بتغيري ر�ؤية النا�س للعامل .فيتيح
لنا الت�صوير التقاط ال�صور واللحظات
لالحتفاظ بها ل�سنوات قادمة.

املراجع

www.ehow.com
www.karbowski.info
library.thinkquest.org
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بقلم :معتز عبد املجيد

منذ فجر التاريخ والب�رش يحاولون
التغيري من رائحة �أج�سادهم� ،أو �إخفائها،
�أو حت�سينها با�ستخدام منتجات كيميائية
حتاكي الروائح الزكية املوجودة يف
الطبيعة ،وتعرف هذه املواد الكيميائية
بالعطور .ويف هذه الآونة ،تطورت
�صناعة العطور كث ًريا؛ بحيث ال حتاكي
الروائح الزكية املوجودة يف الطبيعة
فح�سب ،بل امتدت لتطوير روائح جديدة
وفريدة ال �أ�صل لها يف الطبيعة.
وقد ا�ستخدمت العديد من املواد
الطبيعية وال�صناعية يف ت�صنيع
العطور ،وذلك لت�ستخدم فوق الب�رشة
واملالب�س� ،أو لت�ضاف على املنظفات
و�أدوات التجميل� ،أو لتعطر اجلو فح�سب.
ونظرا لالختالفات يف كيمياء اجل�سم،
ً
ودرجة حرارته ،ورائحته من �شخ�ص
لآخر ،فمن امل�ستحيل �أن يكون لعطر ما
الرائحة ذاتها على �شخ�صني.
ت�صف الكيمياء العطور ب�أنها
خليط من الزيوت العطرية الأ�سا�سية
�أو مركبات عطرية ،واملثبتات،
واملذيبات ،مما يعطي ج�سم الإن�سان
رائحة زكية .وقد بد�أت �صناعة العطور
احلديثة كما نعرفها اليوم يف �أواخر
القرن التا�سع ع�رش حينما اُخرتع ما
�أ�سماه الكيميائيون "املركبات العطرية
ال�صناعية التجارية" مثل الفانيليا �أو
الكومارين .فقد �أتاحت هذه املركبات
تركيبات عطور مل تكن متاحة قبل
ذلك با�ستخدام امل�ستح�رضات العطرية
الطبيعية وحدها.

واملواد اخلام �أو املكونات
امل�ستخدمة يف ت�صنيع العطور قد
ت�ضم الورود� ،أواحل�شائ�ش� ،أو التوابل،
�أو الفواكه� ،أو الأخ�شاب� ،أو اجلذور،
�أو الراتنج� ،أو البل�سان� ،أو الأوراق� ،أو
الأ�صماغ� ،أو الإفرازات احليوية .كما
ت�ستخدم مواد �أخرى مثل الكحول،
والبرتوكيماويات ،والفحم ،وقطران
الفحم خالل عملية الت�صنيع.
وامل�صانع احلديثة عادة ال ت�ستخدم
الزيوت الطبيعية يف �إنتاج العطور؛
فالواقع �أن القليل من �أنواع النباتات
املزهرة املعروفة حتتوي على تلك
الزيوت الأ�سا�سية .ولذلك ال بد من
�إ�ضافة املواد الكيميائية ال�صناعية
لإعادة �إنتاج روائح املواد غري الزيتية،
أي�ضا لرتكيب
كما ت�ستخدم هذه املواد � ً
روائح جديدة غري موجودة يف الطبيعة.
كما �أن بع�ض مكونات العطور
من املنتجات احليوانية .فعلى �سبيل
املثال ،ي�ستخل�ص اخلروع من القناد�س،
وامل�سك من ذكور الأيائل ،والعنرب من
حيتان العنرب .وغال ًبا ما ت�ستخدم املواد
احليوانية كمثبتات؛ بحيث ت�ساعد على
�إبطاء تبخر العطور والإبقاء على عبريها
ملدة �أطول .وت�ضم املثبتات مواد �أخرى
مثل قطران الفحم ،والطحالب ،والراتنج،
واملواد الكيمائية ال�صناعية ،و�أحيا ًنا
ما ي�ستخدم الكحول �أو املاء لتخفيف
مكونات العطور .و ُتعد ن�سبة الكحول �إىل
الرائحة هي ما يحدد ما �إذا كان العطر
ماء تواليت �أو كولونيا.
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وت�شتمل عملية ت�صنيع العطور على
�أربع مراحل �أ�سا�سية:

 )1التجميع

اكت�شف حياتك

قبل �أن تبد�أ عملية الت�صنيع ،ال بد
و�أن يتم �إح�ضار املكونات الأولية �إىل
مركز الت�صنيع .فيتم ح�صاد املكونات
النباتية من �شتى مناحي العامل،
جتمع باليد للمحافظة
والتي غال ًبا ما َّ
على عبريها الفريد .كما يتم احل�صول
على املنتجات احليوانية من خالل
ا�ستخراج املواد الدهنية ب�شكلٍ مبا�رش
من احليوانات .ويتم ت�صنيع املواد
الكيميائية العطرية امل�ستخدمة يف
�صناعة العطور داخل املعامل على
�أيدي كيميائيني متخ�ص�صني يف
�صناعة العطور.

قاعة اال�ستك�شاف

 )2اال�ستخال�ص

يتم ا�ستخال�ص الزيوت من النباتات
بطرق عديدة؛ مثل التقطري بالبخار� ،أو
ا�ستخال�ص املذيبات� ،أو الت�رشيب� ،أو
النقع� ،أو االعت�صار.
•�أما يف عملية التقطري بالبخار ،فيتم
مترير البخار خالل املواد النباتية
املحفوظة يف معمل التقطري؛
حيث تتحول الزيوت الأ�سا�سية �إىل
غازات .بعد ذلك ،يتم مترير تلك
الغازات عرب �أنابيب ،وتربيدها،
وحتويلها �إىل �سوائل .ومن املمكن
أي�ضا ا�ستخال�ص الزيوت عن طريق
� ً
غلي املكونات النباتية ،مثل بتالت
الورود يف املاء بد ًال من تبخريها.
•و�أما يف عملية ا�ستخال�ص املذيبات،
فيتم و�ضع الورود يف �صهاريج �أو
�أحوا�ض د َّوارة ،ومن ث َّم ُي�سكَب عليها
�إثري النفط �أو البنزين ال�ستخراج
الزيوت الأ�سا�سية .فتذوب �أجزاء الورود
يف تلك املذيبات تاركة مواد �شمعية
حتتوي على الزيوت التي يتم و�ضعها
بعد ذلك يف كحول �إيثيلي؛ حيث
يذوب الزيت يف الكحول ويرتفع .من
ث َّم ،ت�ستخدم احلرارة لتبخري الكحول؛
فعندما يحرتق كلي ًة يرتك تركيزًا �أعلى
من الزيت العطري يف القاع.
•و�أما يف عملية الت�رشيب ،فتبدر
الورود على م�سطحات زجاجية
مغطاة مبواد �شحمية ،ثم ترتك
عليها لأيام عديدة حتى تخرج
زيوتها .وتتم �إعادة هذه العملية
عدة مرات مع �إ�ضافة ورود جديدة
على امل�سطحات؛ حتى تت�شبع
ال�شحوم املوجودة على الأ�سطح
متاما بالزيوت العطرية التي تفرزها
ً
الورود .ويتم بعد ذلك �إذابة ال�شحوم
املت�رشبة بالزيوت  -والتي يطلق
عليها املراهم العطرية  -با�ستخدام
الكحول ،ويطلق على الزيوت
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الأ�سا�سية التي تتبقى بعد تبخري
الكحول "املادة اجلوهرية".
•وتت�شابه عملية النقع مع عملية
الت�رشيب باختالف �أنه يتم ا�ستخدام
ال�شحوم ال�ساخنة لنقع عبري الورود.
وكما هو احلال يف ا�ستخال�ص
املذيبات ،يتم �إذابة ال�شحوم واملواد
الدهنية يف الكحول؛ للح�صول على
الزيوت الأ�سا�سية.
•وعملية االعت�صار هي عملية
اال�ستخال�ص الأقدم والأقل تعقي ًدا.
وت�ستخدم هذه العملية حال ًّيا
للح�صول على زيوت املوالح من
الق�شور� ،أو الثمار� ،أو النبات عن طريق
ال�ضغط عليها يدو ًّيا �أو ميكانيك ًّيا
حتى تعت�رص الزيوت خارجها.

 )3املزج

مبجرد ا�ستخال�ص الزيوت العطرية،
ت�صبح جاهزة لتمتزج م ًعا وفقًا
لرتكيبة يقررها خبري يف املجال يطلق
عليه "الأنف" .وقد يلزم الأمر جتربة
فوق ثمامنائة مكون خمتلف و�سنوات
عديدة لتطوير تركيبة مميزة لعط ٍر فريد.
وبعد ابتكار الرائحة ،يتم مزجها
مع الكحول .وقد يتباين قدر الكحول يف
العطور املختلفة بن�سبة كبرية؛ فمعظم
العطور الكاملة ت�صنع من زيوت عطرية
بن�سبة ترتاوح بني � 10إىل  %20مذابة
يف الكحول وقدر من املياه .يف حني
حتتوي الكولونيا على حوايل � 3إىل %5
من الزيوت مذابة يف � 80إىل  %90كحول،
و %10مياه ،بينما يحتوي ماء التواليت
على القدر الأقل من الزيوت العطرية وهو
 %2مذابة يف � 60إىل  ،%80و %20مياه.

 )4التعتيق

غال ًبا ما يتم تعتيق العطور
الفاخرة ل�شهور �أو حتى �سنوات عديدة
بعد مزجها ،ثم يقوم "الأنف" بعد
ذلك باختبارها مرة �أخرى؛ للت�أكد �أن
الرائحة ال�صحيحة قد حتققت.
ولكل زيت من الزيوت الأ�سا�سية
وعطر من العطور ثالثة "طوابع":
"طابع الر�أ�س" �أو الطابع الأعلى،
و"طابع القلب" �أو الطابع الأو�سط،
و"طابع القاع" �أو الطابع القاعدي.
للطابع الأعلى رائحة نفاذة �أو رائحة
ت�شبه رائحة املوالح ،وللطابع الأو�سط
روائح الورود؛ مثل الورد البلدي
واليا�سمني ،والتي متثل كيان العطر،
وللطابع القاعدي روائح خ�شبية ،والتي
متنح العطر ثبا ًتا �أكرب؛ ومن املمكن
مزج طوابع �أكرث للروائح املختلفة م ًعا.

مراقبة جودة العطور

لأن العطور تعتمد ب�شكل كبري على
ح�صاد املواد النباتية و�إتاحة املواد

ريا ما تكون �صناعة
احليوانية ،فكث ً
العطور در ًبا من املغامرة.
فنحتاج �إىل �آالف الأزهار للح�صول
على ب�ضعة مئات من اجلرامات من
الزيوت الأ�سا�سية؛ ف�إذا حدث �أن هلك
مو�سم ما بفعل املر�ض �أو
حم�صول
ٍ
العوامل اجلوية ،ف�سيتعر�ض املنتج
العطري خلط ٍر داهم .وعالوة على ذلك،
فمن ال�صعب احلفاظ على تناغم الزيوت
الطبيعية؛ حيث قد ال تنتج نف�س نوعية
النباتات التي ُتزرع يف مناطق خمتلفة
حتت ظروف خمتلفة نف�س الرائحة.
كما تواجه عملية جتميع الزيوت
الطبيعية من احليوانات امل�شكالت
اخلا�صة بها .فقد �أُدرجت العديد من
احليوانات التي كانت تقتل فيما قبل
لالنتفاع بزيوتها على قوائم الأنواع
املهددة باالنقرا�ض واملحظور �صيدها.
فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،مت حظر
�صيد حيتان العنرب التي كان ي�ستخل�ص
منها العنرب منذ عام .1977
عالوة على ذلك ،ف�إن عملية
ا�ستخال�ص معظم الزيوت احليوانية
عملية �صعبة ومكلفة .فامل�سك على
�سبيل املثال ي�ستخل�ص من الأيائل
التي تعي�ش يف ه�ضبة التبت ويف
ال�صني؛ وقطط الزباد التي ي�ستخل�ص
منها �إفرازاتها الدهنية الغددية تعي�ش
يف �إثيوبيا؛ والقناد�س التي ي�ستخل�ص
منها اخلروع تعي�ش يف ك ٍّل من كندا
ودول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
لذلك فقد �أعطت العطور ال�صناعية
قدرا �أكرب من احلرية
�صانعي العطور ً
واال�ستقرار يف مهنتهم .وعلى الرغم
من �أن املكونات الطبيعية لها الأف�ضلية
يف �صناعة �أفخر �أنواع العطور ،ف�إن
ا�ستخدام الروائح ال�صناعية والزيوت
يقلل من احلاجة �إىل ا�ستخال�صها من
النباتات واحليوانات ،مما يقلل من
ريا من
م�شكالت احل�صاد ،ويقلل كث ً
تكلفة عملية اال�ستخال�ص ،بالإ�ضافة
�إىل �إنقاذ حياة العديد من احليوانات.

م�ستقبل �صناعة العطور

يف هذه الآونة ،ت�صنع العطور
وت�ستخدم بطرق خمتلفة عن تلك التي
كانت موجودة يف العقود املا�ضية؛
فت�صنع غال ًبا من املواد الكيميائية
ال�صناعية ولي�س من الزيوت الطبيعية،
كما �أ�صبحت العطور الأقل تركي ًزا
رواجا الآن .وعندما تتحد كل
�أكرث
ً
تلك العوامل ،تقلل من تكلفة العطور،
وت�شجع على زيادة ا�ستخدامها ب�شكل
�أو�سع و�أكرث ،وغال ًبا ب�صفة يومية.
و ُيعد ا�ستخدام العطور للتداوي،
�أو لتح�سني احلالة املعنوية للإن�سان،

�أو لتقريب العالقات بني اجلن�سني �أفقًا
جدي ًدا يتم ا�ستطالعه يف �صناعة العطور.
فتعد حا�سة ال�شم من الأن�شطة املتعلقة
بالن�صف الأمين من املخ ،والذي يتحكم
بامل�شاعر ،والذاكرة ،والإبداع .ولذلك
ف�إن التداوي بالروائح � -أو ا�ستن�شاق
الزيوت والروائح العطرية للمداواة
اجل�سدية والعاطفية � -آخذ يف
االزدهار للم�ساعدة يف موازنة الطاقات
الهرمونية واجل�سدية.
فالنظرية الكامنة وراء ا�ستخدام
العطور للتداوي تقوم على �أن ا�ستخدام
الزيوت الأ�سا�سية ي�ساعد على تدعيم
اجلهاز املناعي ،وذلك عندما يتم
ا�ستن�شاقها �أو تطبيقها مو�ضع ًّيا .كما
أي�ضا
�أن ا�ستن�شاق الروائح العطرة ي�ؤثر � ً
يف احلالة املزاجية للإن�سان ،وميكن
نوعا من �أنواع
ا�ستخدامها ب�صفتها ً
العالج النف�سي.
و�إنها حلقيقة �أن الروائح العطرية
ت�ستطيع التحكم يف م�شاعرنا والتغيري
من حاالتنا النف�سية .ونحن جمي ًعا
نحب �أن تكون رائحتنا جميلة؛ بل يف
الواقع ،ميكن �أن نقوم بتجربة ع�رشات
العطور قبل �أن جند العطر الذي يتنا�سب
مع حاالتنا املزاجية �أو �شخ�صياتنا.
لقد �أ�صبح الدور الذي تلعبه
"الروائح العطرية" �رضور ًّيا للغاية؛
لي�س يف �صناعة العطور فح�سب ،بل يف
ت�صنيع كل املنتجات تقري ًبا؛ لأنه من
املهم ج ًّدا مل�صنع �أي منتج �أن ينفرد
ُمن َتجه برائحة مميزة.
ومن الناحية التجارية ،فقد
مهما
�أ�صبحت الرائحة العطرية جز ًءا ًّ
من عملية البيع .على �سبيل املثال،
�سرتى ع�رشات الأنواع من املنظفات،
وال�شامبوهات ،ومعطرات اجلو على
الأرفف يف املحالت التجارية؛ وبغ�ض
النظر عن جودة � ٍّأي منها� ،ست�شرتك
جمي ًعا يف متيزها برائحة زكية جتعلها
جمي ًعا منتجات ذات رواج جتاري.
لطاملا ا�ستخدم الب�رش العطور؛
فرمبا مل يكن ذلك بنف�س الطريقة التي
ن�ستخدمها اليوم� ،إال �أن الب�رش القدماء
كانوا مهتمني بالتمتع بالروائح
العطرية الزكية حولهم .واليوم ،ال نزال
نق ِّدر الروائح الزكية للعطور؛ ف�أ�صبحت
جز ًءا ال يتجز�أ من اهتمامنا مبظهرنا،
فال ن�ستطيع �أن نت�صور �أننا يف كامل
هيئتنا دون قدر – ولو ب�سيط  -من
العطر.
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حا�سة �شم خارقة

خالل فرتة احلمل ،ت�صبح تقري ًبا كل
امر�أة حامل �أكرث ح�سا�سية وتفاع ًال مع
الروائح املحيطة بها؛ مما ي�شري �إىل زيادة
حا�سة ال�شم لديهن جتاه العديد من الروائح.
على الرغم من وجود القليل فقط من
البيانات املت�سقة والتي ميكن االعتماد
عليها بخ�صو�ص حا�سة ال�شم لدى
الن�ساء احلوامل� ،أكد كثري منهن زيادة
حا�سة ال�شم لديهن ب�صورة ملحوظة.
وقد ا�ستنتج العلماء �أن زيادة حا�سة
ال�شم لدى بع�ض الن�ساء هي ما ت�ؤدي �إىل
�شعورهن بالغثيان ال�صباحي.
وهناك بع�ض الطرق التي من �ش�أنها
م�ساعدة بع�ض الن�ساء على التعامل مع
ا�ضطرابات ال�شم .فبالت�أكيد ،ال ميكنهن
اقتالع �أنوفهن ،ولكنهن ي�ستطعن تفادي
الروائح التي ت�ضايقهن ،وخا�صة تلك التي
تت�سبب يف ظهور �أعرا�ض الغثيان ال�صباحي؛
 طهو وتناول الأطعمة التي ت�ستطعن
ا�ستن�شاق روائحها فقط.
 ترك النوافذ مفتوحة معظم الوقت
�إذا �أمكن؛ للتخل�ص من روائح الطهي
والروائح الكريهة.
 غ�سل املالب�س مبعدالت �أكرث من
الطبيعي؛ وذلك لأن الروائح تعلق
ب�ألياف املالب�س.
 ا�ستخدام املنظفات واملنظفات
ال�شخ�صية عدمية �أو طفيفة الرائحة.
 مطالبة من حولهن بتوخي احلذر
فيما يتعلق بالروائح ،وبالأخ�ص
�صيف 2013

العطور؛ وبالطبع تفادي الأ�شخا�ص
املدخنني.
دائما يف حميط الروائح التي
 البقاء ً
ت�شعرهن بالتح�سن � -إذا ُوجدت -
فعلى �سبيل املثال ي�ساعد ك ٌّل من
النعناع ،والليمون ،والزجنبيل،
والأع�شاب الأخرى على احلد من
الغثيان.
وهناك طريقة �أخرى للتعامل
مع النفور من روائح معينة؛ وهي
تناول �أطعمة جديدة كبدائل .فعلى
�سبيل املثال� ،إذا كانت رائحة البي�ض
املخفوق تنفِّرك من الإفطار ،حاويل
ا�ستبداله بطبق من احلبوب �أو ال�شوفان.
و�إذا كنتِ يف ال�سابق تف�ضلني تناول
�شطائر التونة على الغداء ،حاويل
ا�ستبدالها ب�شطائر الرومي �أو الدجاج.
كما ميكنك االحتفاظ مبعطر للهواء ذي
رائحة جيدة معكِ طوال الوقت؛ للتغلب
على الروائح الكريهة ،ولكن ت�أكدي �أن
رائحة معطر الهواء ال تزعج معدتك.

حا�سة تذوق خارقة

كثري من الن�ساء يختربن تغريات
يف حا�سة التذوق خالل فرتة احلمل؛
فيف�ضلن الأطعمة الأكرث ملوحة والأكرث
حالوة .واخللل يف حا�سة التذوق  -وهو
انخفا�ض يف القدرة على التذوق  -هو
حالة تختربها معظم الن�ساء خالل
الثالثة �أ�شهر الأوىل من احلمل .كما
تخترب بع�ض الن�ساء مذاقًا معدن ًّيا يف
فمهن خالل فرتة احلمل؛ الأمر الذي من

العلم و�أنا

خالل فرتة احلمل ،تعود التغريات يف حوا�س املر�أة � -ش�أنها �ش�أن كثري
من التغريات الأخرى  -ب�شكل كبري �إىل الهرمونات؛ فت�شعر الن�ساء احلوامل
�أن كل �شيء قد انقلب ر� ًأ�سا على عقب .فعندما حتمل املر�أة ،يرتفع م�ستوى
هرمون الأ�سرتوجني لديها؛ مما ي�ؤدي �إىل احتداد حا�سة ال�شم لديها .ويف
بع�ض احلاالت ،حتى الر�ؤية تتغري خالل فرتة احلمل.
وعلى �صعي ٍد �آخر ،ف�إن ربع الن�ساء احلوامل قد �سجلن ح�سا�سية غري طبيعية
يف التذوق خالل مراحل احلمل الأوىل ،مبا يف ذلك ح�سا�سية �أكرب يف تذوق
النكهات املرة ،وح�سا�سية �أقل يف تذوق تلك املاحلة .ولكن قد يكون تذوق
النكهات املرة  -مثل القهوة  -ب�شكل حاد طريقة يدافع بها اجل�سم عن نف�سه
حلماية اجلنني .بينما ي�ؤدي عدم تذوق النكهات املاحلة ب�شكل جيد �إىل ا�ستهالك
الن�ساء لكميات �أكرب من امللح؛ الأمر الذي ي�شعرهن بالعط�ش �أكرث ،مما ي�ساعدهن
على ا�ستهالك ال�سوائل واملغذيات املختلفة التي حتتجنها لدعم اجلنني.

بقلم :ريهام البنان

�ش�أنه زيادة ال�شعور بالغثيان ،كما يدل حا�سة ب�رص خارقة

على وجود خلل يف التغذية.
وميكن ربط البدانة التي ت�صيب
الن�ساء احلوامل بالزيادة يف حا�سة
التذوق؛ فالأطعمة التي حتتوي على
كثري من ال�سكريات والدهون متتلئ
باملذاقات القوية .وترجع الرغبة يف
تناول الوجبات ال�رسيعة اللذيذة �إىل خلل
يف م�ستقبالت املواد الأفيونية يف املخ،
والتي تعمل على ا�ست�ساغة الأطعمة.
وفيما يلي بع�ض الن�صائح التي
ميكن �أن ت�ساعد بع�ض الن�ساء على
التعامل مع اخللل يف حا�سة التذوق
خالل فرتة احلمل:
 تنظيف الأ�سنان وا�ستخدام
خيط الأ�سنان بطريقة منتظمة،
واملحافظة على نظافة الل�سان؛
للتخل�ص من اجلراثيم والبكترييا
املوجودة بالفم.
 تناول الفواكه احلم�ضية؛ مثل
الربتقال ،والليمون ،والأطعمة
املنقوعة يف اخلل مثل املخلل؛ حيث
تعمل على �إفراز كثري من اللعاب
الذي يقوم بدوره ب�إزالة املذاقات
ال�سيئة من الفم ،كما يحافظ على
نظافة الفم والأ�سنان.
 الغرغرة با�ستخدام حماليل �صودا
اخلبز املخففة واملاء ،والتي تعمل
على حمايدة الأحما�ض يف الفم،
وبالتايل تخفيف املذاق املعدين.
 تناول احللوى مبذاق النعناع� ،أو
الأطعمة احلام�ضية مثل الليمون� ،أو
احللوى احلام�ضية.
 �رشب كميات كبرية من املياه هو
�أحد �أف�ضل الطرق للتخل�ص من
املذاق املعدين يف الفم.

تخترب بع�ض الن�ساء احلوامل
أي�ضا ،من
تغريات يف حا�سة الب�رص � ً
بينها ق�رص النظر .وعلى الرغم من �أن
الباحثني مل يتو�صلوا للآلية البيولوجية
وراء التغريات يف النظر ،ف�إن معظم
الن�ساء تعود لطبيعتها بعد الوالدة.
وتت�ضمن التغريات ال�شائعة يف
الب�رص خالل فرتة احلمل الت�شوي�ش،
وعدم الراحة عند ارتداء العد�سات
الال�صقة .وغال ًبا ما تخترب الن�ساء
احلوامل زيادة يف �ضغط العني ،كما �أن
الن�ساء الالئي يختربن ت�سمم احلمل �أو
احلمل ال�سكري قد يكن عر�ضة للإ�صابة
مب�شكالت نادرة يف العني؛ مثل انف�صال
ال�شبكية �أو انعدام الر�ؤية.
يتجادل العلماء حول ما �إذا كانت
حوا�س املر�أة احلامل املرتفعة ت�ساعدها
هي وجنينها �أثناء فرتة احلمل .فيعتقد
بع�ض الباحثني �أن احل�سا�سية جتاه الروائح
واملذاقات ،والتي تت�سبب يف الغثيان
ال�صباحي ،ت�ساعد الأم؛ حيث تنفرها من
الطعام الذي يحتوي على املواد الكيميائية
وال�سموم التي ت�رض اجلنني.
والعلماء الذين ي�ؤيدون تلك
النظرية يزعمون �أنها تف�رس ال�سبب وراء
ح�سا�سية املر�أة احلامل جتاه رائحة
وطعم ال�سجائر ،والكحول ،واخل�رضوات
املرة ،وامل�رشوبات التي حتتوي على
الكافيني .وتظهر بع�ض املعلومات �أن
الن�ساء الالئي يعانني من الغثيان �أقل
عر�ضة للتعر�ض للإجها�ض ،معللني
ذلك ب�أن الأنف يقوم بعمله من �أجل
�إبقاء اجلنني ب�أمان.
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العلم و�أنا
بقلم :ريهام البنان و�سايل جاد

خالل �أ�شهر احلمل تنمو الأجنة ج�سد ًّيا ،وعقل ًّيا ،وف�سيولوج ًّيا .وقد �شُ ِّبه الرحم بكهف مظلم متل�ؤه مياه �ساكنة،
وتت�ساءل كيف تتطور احلوا�س اخلم�سة كما نعرفها من احلالة اجلنينية حتى والدة الطفل.
فبينما ميكث اجلنني يف الرحم وقد تطورت �أع�ضا�ؤه؛ ك ٌّل يف مكانه ،ف�إنه يتنف�س ،ويتحرك ،ويبتلع ال�سائل
ال�سلوي ،وي�ستجيب للمحفزات ا�ستعدا ًدا للحياة .وعمليات التطور والتكيف التي حتدث خالل �شهور احلمل الت�سعة
بالغة الأهمية لتجهيز حوا�سه اخلم�سة؛ ال�ستك�شاف احلياة يف العامل اخلارجي.
ومبجرد �أن يولد الطفل ،ي�صبح الوالدان �شغوفني ملعرفة كيف يدرك طفلهما العامل من حوله؛ مبا ي�شعر ،وما يرى،
وما ي�سمع ،وما ي�شم ،وما يتذوق .والواقع �أن بع�ض احلوا�س تكون تامة التكوين عند امليالد ،بينما ي�ستمر البع�ض
الآخر يف التطور واالكتمال بعد امليالد.
دعونا الآن ن�ستك�شف رحلة تطور احلوا�س اخلم�سة الكال�سيكية يف الإن�سان.

حا�سة اللم�س

اللم�س هو احلا�سة الأوىل التي تتطور يف اجلنني؛ فتبد أ�
احل�سا�سية يف اخلدين ،ثم متتد �رسي ًعا �إىل راحتي اليد
بحلول الأ�سبوع احلادي ع�رش ،و�إىل باطن القدم بحلول
الأ�سبوع الثاين ع�رش ،و�إىل البطن وامل�ؤخرة بحلول الأ�سبوع
ال�سابع ع�رش .وقد يجرب الطفل احلا�سة التي اكت�سبها فريبت
على وجهه� ،أو مي�ص �إ�صبعه� ،أو يتح�س�س �أجزاء ج�سمه.
ويف ال�شهور الثالثة الأخرية من احلمل ،ينتبه الطفل
�إىل مل�سات الأم عندما تربت بلطف وي�ستجيب لها فيهد�أ
�أو يرد بركالت خفيفة .وبحلول الأ�سبوع الثاين والثالثني،
تكون كل �أجزاء ج�سم الطفل قادرة علىالإح�سا�س باحلرارة،
والربودة ،وال�ضغط ،والأمل.
تطورا عند
أكرث
ال
احلوا�س
من
اللم�س
ثم ،تعد حا�سة
من َّ
ً
أ�سا�سا للتطور الإدراكي والعاطفي.
�
أنها
�
تبني
وقد
امليالد،
ً
والأطفال حديثو الوالدة يلم�سون ب�شكل �أف�ضل ب�أفواههم،
مما يو�ضح ملاذا ي�ستخدمون �أفواههم ال�ستك�شاف كل
�شهرا من العمر
�شيء .ومن املذهل �أن الأطفال البالغني ً
�صورا ذهنية ملا مي�صونه.
قادرون على تكوين
ً
حت�س�سا للم�سات من
أكرث
�
إناث
ال
الر�ضيعات
وتكون
ً
الذكور ،وهو اختالف يبقى طوال العمر بينما يكون الذكور
حت�س�سا يف اجلانب غري الغالب من �أج�سامهم.
�أكرث
ً
وي�ؤدي احلرمان التام من ا�ست�شعار حديثي الوالدة من
الب�رش �أو احليوانات للم�سات �إىل ت�أخر يف جوانب عديدة؛
ومناعيا .ولذلك تبني �أن
إدراكيا،
وج�سمانيا ،و�
عاطفيا،
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
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الأطفال الذين يولدون قبل الأوان ينتفعون من التداوي
بطريقتي "عناية الكنغر"* وامل�ساج.

حا�سة التذوق

متاما كالبالغني
طور براعم التذوق ً
يكون اجلنني قد َّ
يف الفرتة ما بني الأ�سبوعني الثالث ع�رش واخلام�س ع�رش
من احلمل .وخالل ال�شهور الثالثة الأخرية من احلمل يبتلع
اجلنني قرابة لرت يوم ًّيا من ال�سائل ال�سلوي ،مما ي�ساعد الطفل
التعود على حليب الأم.
على ُّ
ومن املثري للده�شة �أن ال�سائل ال�سلوي املحيط باجلنني
غني بالنكهات ال�سكرية ،واحلم�ضية ،وامللحية ،بالإ�ضافة
�إىل النكهات القوية املوجودة يف غذاء الأم؛ مثل الكاري،
والثوم ،والقهوة� ....إلخ .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن الأجنة
تف�ضل النكهات احللوة عن املرة والالذعة ،وا�ستدلوا على
ذلك باختالف القدر الذي يبتلعه اجلنني عند التعر�ض لك ٍّل
من النكهتني.
ي�ستطيع الأطفال حديثو الوالدة التفرقة بني املذاقات،
ويتبني �أن لديهم مذاقات مف�ضلة حمددة .فحتى الأطفال
الذين يولدون قبل متام منوهم داخل الرحم ير�ضعون
ب�شكل �أكرب عندما تعالج حلمات الر�ضاعة مبذاق حلو عن
احللمات البال�ستيكية العادية .ويف�ضل الأطفال الر�ضع
الإناث والأثقل وز ًنا املذاقات احللوة عن الر�ضع الذكور
والأقل وز ًنا ،بينما تثري املذاقات املرة والالذعة ردود
�أفعال قوية لدى الأطفال حديثي الوالدة ،وتكون املذاقات
املاحلة حمايدة.

ويبد�أ ا�ست�شعار مذاق الأمالح عند �أربعة �شهور،
عندما يف�ضل الر�ضيع املحاليل امللحية عن املياه .وقد
يرتبط ذلك ب�أن الأطفال الر�ضع ال ي�ستطيعون ا�ستخدام
ثم ال يحتاجون �إىل تناوله
الأمالح لرتكيز البول ،ومن َّ
بنف�س الكم؛ حيث �إن ن�سبة ال�صوديوم املوجودة يف لنب
الأم منخف�ضة.
نادرا
ولكنه
الغذائي؛
بنظامها
أم
ال
لنب
مذاق
ويت�أثر
ً
ثم ،ي�ساعد النظام
ومن
بذلك.
الر�ضع
أطفال
ال
ما يت�أثر
َّ
الغذائي املتنوع للأمهات على جعل �أطفالهن �أكرث تقب ًال
جلميع الأطعمة؛ حيث عاد ًة ما ينفر الإن�سان يف البداية من
املذاقات اجلديدة.

حا�سة ال�شم

تتكون �أنف اجلنني ما بني الأ�سبوعني احلادي ع�رش
واخلام�س ع�رش .غري �أن التجويف الأنفي يبقى م�سدو ًدا بكتلة
من الأن�سجة؛ وهكذا ،ف�إن قدرة اجلنني على ال�شم تبد�أ نحو
الأ�سبوع الثامن والع�رشين من احلمل.
وقد كان العلماء يظنون قبل ذلك �أن الأجنة ال تتمتع
بالقدرة على ال�شم نهائ ًّيا؛ حيث كان من املعتقد �أن ال�شم
يعتمد على ا�ستن�شاق الهواء .غري �أنه من املعتقد الآن �أن
ال�سائل ال�سلوي املحيط باجلنني مير عرب التجويفني الفمي
ريا لك ٍّل من حا�ستي املذاق وال�شم.
والأنفي مث ً
كما �أظهرت الدرا�سات �أن الأطفال حديثي الوالدة
ينجذبون لرائحة لنب الأم ،وذلك على الرغم من �أنهم
مل يعهدوها من قبل .ويعتقد الباحثون �أن هذا قد
يرتبط بدالالت �أخرى ا�ستنتجوها من مرحلة ما قبل
الوالدة؛ حيث ي�ستطيع اجلنني �شم كل ما تتناوله الأم
�أو ت�ستن�شقه.
وي�ستطيع الطفل حديث الوالدة التمييز جي ًّدا بني ثدي
�أمه و�أية امر�أة �أخرى ،وذلك بالإ�ضافة �إىل رائحة عنقها
وحتت �إبطها .وهذا الإدراك ال�شمي يعتمد على قدر االت�صال
عن قرب ،وخا�صة بني �أنف الطفل وب�رشة الأم خالل وقت
الر�ضاعة .ولقدرة الطفل على متييز رائحة �أمه ت�أثري مهدئ،
ولكن اخلرب ال�سيء الذي نحمله للرجال هو �أن الأطفال ال
ي�ألفون رائحة �آبائهم ب�رسعة.
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احلوا�س

حا�سة ال�سمع

لي�س الرحم باملكان الهادئ؛ فهناك �صوت اندفاع الدم
عرب �أوردة الأم ،و�صوت قرقرة الطعام ودمدمته يف املعدة
والأمعاء ،ونربات �صوتها و�أ�صوات الآخرين .ويعد ال�صوت
املحفز الأ�سا�سي للأجنة؛ فبعد ال�شهر ال�ساد�س ي�صبح القناة
الرئي�سية للمعلومات ،وبنهاية ال�شهر ال�ساد�س تكون الأجنة
قادرة على ال�سماع.
تتكون �أذن اجلنني يف الأ�سبوع الثامن تقري ًبا ،وت�صبح
تامة التكوين يف الأ�سبوع الرابع والع�رشين .كما تكون عظام
الأذن الداخلية والنهايات الع�صبية القادمة من املخ جاهزة
بحلول الأ�سبوع الثامن ع�رش؛ بحيث ت�سمح للجنني ب�سماع
أي�ضا
بع�ض الأ�صوات؛ مثل دقات قلب الأم ،بل ومن املمكن � ً
�أن يجفل بفعل ال�ضجيج ال�صاخب!
وتتح�سن حا�سة ال�سمع عند اجلنني مع حت�سن �شبكة
الأع�صاب املمتدة �إىل الأذنني .وعلى الرغم من �أن الأ�صوات
قادرا على التعرف
التي ي�سمعها تكون �ضعيفة ،ف�إنه يكون ً
على �صوت �أمه .ومن ث َّم ،يكون ذلك الوقت منا�س ًبا لتقوم الأم
أي�ضا لطفلها.
بالقراءة ،بل والغناء � ً
وقد يتغري و�ضع اجلنني �أو حركته ا�ستجابة للأ�صوات؛
فالعديد من ال�سيدات احلوامل حتدثن عن تعر�ضهن لركالت
جنينية مفاجئة عقب �إغالق الباب ب�ضجة �أو �إ�صدار حمرك
ال�سيارة لفرقعة .وعادة ما ي�صبح معدل �رضبات قلب اجلنني
�أبط�أ بينما تتحدث �أمه ،مما ي�شري �إىل �أنه ي�ستطيع متييز
�صوتها ويطمئن �إىل �سماعه.
حيث �إن �سمع الطفل يتطور خالل فرتة احلمل ،ف�إنه
تاما عند امليالد .بل يف الواقع ف�إن الطفل حديث
يكون ًّ
الوالدة قد حظي بالفعل بتجربة �سمع بلغت اثني ع�رش
أ�سبوعا ،و�أ�صبح لديه �أ�صوات مف�ضلة على ر�أ�سها �صوت �أمه.
� ً
أي�ضا �أ�صوات منغمة ومعقدة
كما يف�ضل الأطفال الر�ضع � ً
�أخرى؛ مثل املو�سيقى و�أغنيات الأطفال .ومرة �أخرى ،ال
ي�صبح �صوت الآباء حمب ًبا �إىل الأطفال قبل ب�ضعة �أ�سابيع.

حا�سة الب�رص

الر�ؤية هي �آخر احلوا�س التي تتطور يف اجلنني؛
فتبقى الأجفان مغلقة داخل الرحم حتى الأ�سبوع ال�ساد�س
متاما .عند ذلك
والع�رشين تقري ًبا حتى تتطور �شبكية العني ً
احلني ،تنفتح العينان ويقوم اجلنني بفتحهما و�إغالقهما.
متاما ،ف�إن الرحم لي�س
وكما هو لي�س باملكان الهادئ
ً
متاما .وبينما ال تزال العينان منغلق َتني يف الأ�سبوع
مظل ًما ً
الثامن ع�رش ،ت�ستطيع ال�شبكية �إدراك قدر قليل من ال�ضوء �إذا
كانت الأم يف اخلارج حتت �أ�شعة ال�شم�س ال�ساطعة �أو حتت
�أ�ضواء قوية.
بحلول الأ�سبوع الثالث والثالثني ،ي�ستطيع ب�ؤب�ؤ العني
�إدراك ال�ضوء؛ في�ضيق ويت�سع مبا ي�سمح للطفل بر�ؤية �أ�شكال
مبهمة .وقد بينت الدرا�سات التجريبية �أن ت�سليط الأ�ضواء
ال�ساطعة على بطن الأم يف الأ�سبوع ال�سابع والثالثني ي�ؤدي
�إىل زيادة �رضبات قلب اجلنني� ،أو ي�ؤدي �إىل حتركه ا�ستجابة

والذكريات
بقلم� :شاهندة �أمين

له .ومبجرد �أن ي�ستطيع التو�أمان فتح عينيهما ،ف�إنهما
ي�ستطيعان ر�ؤية بع�ضهما ،ومل�س �أوجه بع�ضهما� ،أو
م�سك �أيدي بع�ضهما.
وتكون حا�سة الب�رص بدائية وقت امليالد مقارنة
باحلوا�س الأخرى� ،إال �أن حديثي الوالدة ي�صلون �إىل
مزودين مبا يحتاجونه .فعند امليالد ،تكون
احلياة َّ
ر�ؤية الطفل مركزة بامتداد � 20إىل � 30سم؛ حيث
ي�ستطيع حديثو الوالدة متييز �أوجه �أمهاتهم حتى و�إن
يوما واح ًدا ،والر�ضع يف�ضلون الوجوه
كان عمرهم ً
والأ�شكال ال�شبيهة بها بوجه عام .كما وجد �أن الر�ضع
يوما واح ًدا ي�ستطيعون تقليد
البالغني من العمر ً
التعبريات الوجهية� ،إال �أن ذلك يتطلب حالة واعية.
يف ال�شهرين الأولني من العمر ،يبدو الر�ضع
وك�أنهم يتفقدون املكان من حولهم حتى ي�صلون �إىل
حواف الأ�شياء ،ويتفح�صونها .وما بني ال�شهرين الثاين
والثالث ،يتحول تركيزهم من حتديد �أماكن الأ�شياء �إىل
تفح�ص ماهيتها؛ في�سلطون نظرهم على �أ�شياء معينة
ويتفح�صون تفا�صيلها.
كما ي�ستطيع حديثو الوالدة ر�ؤية الألوان بع�ض
ال�شيء ،ولكن لي�س الأطياف برمتها؛ حيث يتطور �إدراك
الألوان فيما بني ال�شهرين الثالث والرابع .ويلتفت
حديثو الوالدة �إىل الأ�شياء املتحركة ،والتناق�ضات
البارزة ،كما يلتفتون �إىل الأ�شياء اجلديدة التي تقع
عليها �أعينهم.
ميكث الأطفال يف �أرحام �أمهاتهن ت�سعة �أ�شهر
طويلة ،ي�ستعدون خاللها الكت�شاف احلياة؛ ال�ست�شعار
الن�سيم البارد وال�شم�س الدافئة ،ولتذوق الأطعمة
وامل�رشوبات ال�شهية ،ولال�ستمتاع ب�أ�صوات الطيور
وبرائحة الزهور يف احلدائق .ومبجرد خروجهم للحياة،
ت�ستمر حوا�سهم يف التطور؛ لت�ساعدهم يف �إدراك العامل
اجلديد الذي �سي�سكنونه لباقي عمرهم.

امل�صطلحات

**عناية الكنغر هي طريقة لرعاية الأطفال الذين
ولدوا قبل الأوان تتمثل يف حمل الأطفال ،وعادة
ما حتملهم �أمهاتهم؛ بحيث يكون هناك ات�صال بني
ب�رشتهم وب�رشة �أمهاتهن.
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يف بع�ض الأحيان ن�سمع �أغنية ما �أو ن�شم رائحة معينة
تذكرنا ب�شيء حدث يف املا�ضي؛ في�شبه الأمر �إعادة م�شهد
بكل تفا�صيله و�أحداثه .وقد ُيعترب ذلك حدثًا عر�ض ًّيا� ،إال �أن
ذلك نتاج لإحدى وظائف املخ؛ حيث ترتك حوا�سنا اخلم�سة
ب�صمات للذكريات على �أجزاء خمتلفة من املخ ت�ساعدنا على
تذكر تلك املعلومات الحقًا.
تعترب حا�سة الب�رص واحدة من احلوا�س التي يعتمد
عليها الب�رش ب�شكل كبري ،ولكنها لي�ست مثالية عندما ي�أتي
الأمر ال�سرتجاع الذكريات؛ فحت ًما ما �ست�شعر بذلك عندما
جتد �صعوبة يف حماولة التعرف على وجه �شخ�ص قابلته
ريا؛ حيث متر
من قبل� .إال �أن حا�سة الب�رص ت�ساعدك كث ً
املعلومات من الأع�ضاء الب�رصية �إىل الف�ص ال�صدغي تارك ًة
ب�صمات على املخ .تلك املعلومات هي التي ت�ساعدك على
التعرف على الأ�شخا�ص والتحركات ،وبدونها لن تتمكن من
التعرف على �أي �شخ�ص معتم ًدا على النظر فقط.
فيما يتعلق بال�صوت ،فللمخ الب�رشي القدرة على
التعرف على اللحن ،والإيقاع ،وكلمات الأغاين بعد اال�ستماع
�إليها لفرتة طويلة .فقد جتد تلك الظاهرة م�ألوفة عندما
تتذكر �أغاين الطفولة مبا�رشة عند اال�ستماع �إليها جمد ًدا.
وال يتذكر املخ املعلومات اخلا�صة بالأغاين فح�سب ،بل
أي�ضا؛ حيث ميكن �أن متر فرتة طويلة دون
يتذكر الأ�صوات � ً
فورا عند
اال�ستماع لأ�صوات معينة ،لكنك تتمكن من متييزها ً
اال�ستماع �إليها مرة �أخرى .واملعلومات اخلا�صة بالأ�صوات
تقوم بتخزين نف�سها يف الق�رشة ال�سمعية للمخ.
في�ضا من
على �صعي ٍد �آخر ،ميكن للروائح �أن تعيد لنا ً
الذكريات كما ميكن �أن تعيدنا �إىل حلظات من املا�ضي .فما
يحدث هو �أن الأنف تقوم ب�إر�سال �إ�شارات للق�رشة ال�شمية
يف املخ ،وبذلك ت�ستطيع التعرف على الرائحة .من هناك،
تنتقل املعلومات �إىل اجلهاز احلويف يف املخ ،والذي يقوم
بدوره بربط الرائحة ب�أحداث �سابقة مما يعيد الذكريات �إىل
مقدمة املخ.
ريا ،فحا�سة اللم�س حا�سة مهمة بالن�سبة �إلينا،
و�أخ ً
ون�ستخدمها منذ نعومة �أظافرنا؛ للتعرف على العامل املحيط
بنا ،فتبقى الأحا�سي�س النابعة من ب�رشتنا يف �شكل غرائز.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا اختربت �شيئًا م�ؤملًا ،مثل احلرق،
ف�سريبط املخ ذلك ال�شيء الذي حرقك بالأمل ،ولذلك ف�سوف
حترت�س منه بعد ذلك لتفادي الأمل .كما نفعل ال�شيء ذاته
مع الأحا�سي�س املمتعة؛ مثل النعومة .فتذهب الإ�شارات من
الب�رشة �إىل اللحاء االنعزايل باملخ ،وتظل هناك للرجوع
�إليها يف امل�ستقبل.
�إنه ملن املده�ش كيف تعد �أحا�سي�سنا مبثابة خمزن
للذكريات؛ ففي املرة املقبلة التي ت�ستمع فيها �إىل �أغنية
معينة �أو ت�شم رائحة ما وت�أخذك لذكريات �سعيدة يف
املا�ضي ،تذكَّ ر �أن حوا�سك هي التي تقوم بذلك.

املراجع
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العلم والطبيغة
بقلم :جيالن �سامل

ت�ساعدنا حوا�سنا على فهم العامل من حولنا واكت�شاف بيئتنا .فلنا نحن الب�رش
يوما
خم�س حوا�س بارزة :الب�رص ،وال�سمع ،وال�شم ،والتذوق ،واللم�س؛ فهل فكرت ً
كيف �سيكون العامل �إذا ع�شنا بحوا�س احليوانات والنباتات؟
ح�س ًنا ،دعونا نقل �إنك �سوف تعي�ش جتربة لي�س لها مثيل؛ وذلك لأن احليوانات
والنباتات حتتاج �إىل �أنواع خمتلفة من املعلومات من �أجل البقاء ،وبالتايل متتلك
حوا�س خمتلفة للقيام بذلك.

حيوانات خارقة اال�ست�شعار

هل �سبق لك �أن ت�ساءلت كيف للحمام
دائما �إىل بيته بدون م�ساعدة
�أن يجد طريقه ً
جهاز نظام حتديد املواقع العاملي ()GPS؟
�أو ملاذا يبد�أ الكلب بالنباح عند الباب
حت�س ًبا ال�ستقبال �صاحبه �أو �صاحبته
قبل حتى و�صوله �أو و�صولها عند الباب
بالفعل؟ �إن كل تلك احلوا�س املتميزة -
وغريها  -مت�أ�صلة يف احليوانات.
رادار الطبيعة
هناك �أ�صوات ال ن�سمعها نحن الب�رش؛
رمبا لأن ترددها منخف�ض ج ًّدا �أو مرتفع
ج ًّدا .ومع ذلك ،ف�إن احليوانات ال ت�شبهنا؛
فبع�ضها ي�ستطيع �سماع �أ�صوات ال ميكننا
�سماعها ،وهنا تظهر خا�صية حتديد
املوقع با�ستخدام ال�صدى.
فتتمكن اخلفافي�ش من احل�صول على
معظم التفا�صيل التي حتتاجها للعثور على
الطعام �أو ال�ستك�شاف البيئة من حولها من
خالل حتديد املواقع با�ستخدام ال�صدى.
فهي تلقلق ،وتنعق ،وت�رصخ م�صدر ًة
�أ�صوا ًتا قد ت�صل قوتها �إىل  120دي�سيبل،
ثم تقتفي �أثر �أ�صداء تلك الأ�صوات.
ومن َّ
وتقوم تلك الأ�صداء مبنحها كمية كبرية
من املعلومات عن البيئة املحيطة.
على �سبيل املثال ،يك�شف الوقت الذي
يحتاجه ال�صدى لالرتداد عن بعد الأ�شياء
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من اخلفا�ش؛ كما �أن التغريات يف ترددات
ال�صوت عند ا�صطدامه بكائن �آخر قد تك�شف
أي�ضا عن �رسعة احليوان واجتاه حركته.
� ً
فالتكيفات العقلية والأذنية اخلا�صة
باخلفافي�ش متكنهم من ا�ستخدام تلك القدرة
ال�شبيهة بالرادار �إىل ح ٍّد كبري؛ فلديها �آذان
كبرية ج ًّدا تقوم بجمع وتوجيه الأ�صوات
باجتاه طبلة �أذن رقيقة وح�سا�سة للغاية.
من ناحية �أخرى ،ف�إن تدفق املواد
املن�صهرة يف قلب الأر�ض ،وكذلك تدفق
الأيونات يف اجلو يقوم بتوليد جمال
مغناطي�سي يحيط بالأر�ض .فتقوم �أعداد
كبرية من احليوانات با�ستخدام هذا
املجال املغناطي�سي لتحديد اجتاهاتها.
ولقد اخرتعنا البو�صلة؛ لت�ساعدنا
على التنقل ب�شكل �أف�ضل عن طريق حتديد
ال�شمال املغناطي�سي؛ وكذلك فاحليوانات
ذات احل�س املغناطي�سي ت�ستخدم املجال
املغناطي�سي لتحديد االجتاهات ولل�سفر
مل�سافات طويلة .فكثري منها ت�ستخدمه
لتحديد مواقع مواطنها ،يف حني
ي�ستخدمها البع�ض عند الهجرة من مكان
�إىل �آخر؛ ف ُيعترب هذا احل�س املغناطي�سي
البو�صلة اخلا�صة بتلك احليوانات ،والتي
ا�ستخدمتها قبل �أن يخرتعها الب�رش بكثري.
فقد اكت�شف العلماء الباحثون يف هذا
احل�س املغناطي�سي املذهل �أن احليوانات

التي متتلك ذلك احل�س لديها كميات كبرية
من �أك�سيد احلديد الأ�سود  -وهي مادة
مغناطي�سية غنية باحلديد  -يف جهازها
الع�صبي .وعلى الرغم من �أن العلماء
ال يعرفون كيف تعمل تلك الهياكل،
ف�إن البع�ض ي�شك �أنها حتفز الأغ�شية
داخل اخلاليا الع�صبية؛ فتثري نب�ضات
ع�صبية تقوم ب�إر�سال معلومات مرتبطة
باالجتاهات �إىل املخ .فتعمل يف الأ�سا�س
مثل عقارب البو�صلة املجهرية.
على �سبيل املثال ،تقوم �صغار
ال�سلحفاة الربية بقراءة املجال
املغناطي�سي للكرة الأر�ضية ل�ضبط
االجتاهات التي ت�سبح فيها .فمنذ اللحظة
التي تخرج فيها من البي�ضة ،تبدو وك�أنها
متاما �إىل �أين هي ذاهبة ،كما لو
تعرف ً
�أنها مولودة مبجموعة من االجتاهات،
والتي مب�ساعدة ح�سها املغناطي�سي
�سوف ت�ضمن لها البقاء يف مياه دافئة
خالل هجرتها الأوىل حول حافة �شمال
املحيط الأطلنطي .ومع مرور الوقت،
تقوم ال�سلحفاة ببناء خريطة مغناطي�سية
مف�صلة �أكرث عن طريق معرفة االختالفات
يف قوة واجتاه خطوط املجال ،والتي
تكون بزاوية �أكرث حدة يف اجتاه القطبني
وم�سطحة عند خط اال�ستواء املغناطي�سي.
نظارات الطبيعة
تتمتع بع�ض �أنواع الثعابني بالقدرة
على ر�ؤية الأ�شعة حتت احلمراء؛ فت�ستخدم
�أع�ضا ًء ح�سية ت�ست�شعر الأ�شعة حتت احلمراء
لتحديد وا�صطياد الفرائ�س من ذوات الدم
احلار .وتلك "العيون" التي ت�ست�شعر الأ�شعة
حتت احلمراء ت�شبه الكئو�س التي ت�شكِّل �صو ًرا
مبدئية عندما ت�رضب الأ�شعة حتت احلمراء

�شبكية العني احل�سا�سة للحرارة ،مما ي�ساعد
الثعابني على تعقب فرائ�سها من خالل حرارة
�أج�سامها من على ُبعد قد ي�صل �إىل مرت.
وتقوم تلك الثعابني بذلك با�ستخدام
ن�سبيا ُت�سمى باحلفر ،والتي
�أع�ضاء ب�سيطة ًّ
تقع بالقرب من �أنوفها .وتلك احلفر عبارة
عن دخول �صغري به �أغ�شية معب�أة بنهايات
ع�صبية ح�سا�سة للحرارة ،والتي تعمل
مبثابة م�ستقبالت للأ�شعة حتت احلمراء.
كما �أن لديها قنوات بروتني معينة تتفاعل
مع احلرارة ،وتوجد تلك القنوات على خاليا
جزءا من اجلهاز الع�صبي،
ع�صبية ُتعترب ً
والذي ي�ست�شعر امللم�س ودرجة احلرارة.
وعلى الرغم من �أن هذا اجلهاز
منف�صل كل ًّيا عن النظام الب�رصي ،ف�إن
كلتا املجموعتني من املعلومات ت�صل يف
نهاية املطاف �إىل نف�س املكان  -ال�سقف
الب�رصي  -وهو جزء من الدماغ" .هنا،
تندمج خريطتي الف�ضاء  -اخلريطة الب�رصية
وخريطة الأ�شعة حتت احلمراء  -يف خريطة
واحدة" ،هكذا يقول مايكل جراي�س؛ عامل
الأع�صاب مبعهد فلوريدا للتكنولوجيا يف
ملبورن ،والذي يقوم بالبحث يف حفر
اال�ست�شعار احلراري عند الأفعى.
وال ينح�رص الأمر يف قدرة بع�ض
احليوانات على ر�ؤية الأ�شعة حتت احلمراء
فح�سب ،بل ميكن للبع�ض الآخر �أن يرى
�أطيافًا �أخرى من ال�ضوء .فعلى �سبيل
املثال ،ي�ستطيع النحل �أن يرى الأ�شعة فوق
البنف�سجية ،مما ميكنه من ر�ؤية العامل
ب�شكل خمتلف ع َّنا.
فعندما ننظر �إىل الورود باحلديقة على
�سبيل املثال ،نرى �ألوا ًنا خمتلفة كثرية؛ �إال
�أن النحلة عندما تطري فوق احلديقة ،ف�إنها
�صيف 2013

متاما .فتقفز
ترى الورود ب�شكل خمتلف
ً
الورود عن اخللفيات الورقية القامتة،
وتظهر لديها �رشائح عاك�سة للأ�شعة
فوق البنف�سجية تدل النحل على مكان
الرحيق .وميكن للنحل ر�ؤية كل ذلك من
خالل النافذة املنقطة اخلا�صة بالر�ؤية
الف�سيف�سائية؛ حيث تقوم كل وحدة من
وحدات العني املركبة ب�إظهار نقطة واحدة
تكون ال�صورة.
من  5000نقطة ِّ
أي�ضا �أن يرى
كما ي�ستطيع النحل � ً
ال�ضوء امل�ستقطب؛ فهكذا ي�ستطيع �أن يجد
طريقه �إىل بيته ،وذلك من خالل مراجعة
منط ال�ضوء امل�ستقطب يف ال�سماء" .فمثلما
متيز اللون الأحمر عن اللون الأزرق ،مييز
النحل قطبية من الأخرى" ،هكذا يقول
بيل �ستارك؛ وهو باحث يف ر�ؤية احل�رشات
بجامعة �سانت لوي�س يف والية مي�سوري.
فتقوم جزيئات الهواء يف الغالف اجلوي
بن�رش الفوتونات؛ خللق منط من ال�ضوء
امل�ستقطب املنظم حول ال�شم�س ،مما ي�ساعد
النحل على التنقل مب�ساعدة موقع ال�شم�س
حتى و�إن كانت ال�سماء غائمة.
�أ�سالك الطبيعة
"�شعرنا وك�أن هناك كهرباء يف اجلو"،
هكذا ن�صف حدثًا ما يف بع�ض الأحيان؛ ولكننا
يف احلقيقة ال ن�شعر بالكهرباء كما يفعل بع�ض
احليوانات .فت�ستطيع بع�ض احليوانات �أن
ت�شعر بال�شحنات الكهربائية بالفعل ،كما ميكن
للبع�ض الآخر �أن ينتج الكهرباء.
فالثعابني البحرية الكهربائية و�أ�سماك
ال�شفنني لديها خاليا ع�ضلية تنتج �شحنة
كهربائية قوية مبا يكفي ل�صعق وا�صطياد
فرائ�سها .بينما ت�ستخدم �أنواع �أخرى من
الأ�سماك جماالت كهربائية �أ�ضعف للتنقل
يف املياه العكرة �أو لر�صد حميطها .فللح�س
الكهربائي عند �أ�سماك القر�ش  -على �سبيل
املثال  -فائدة كبرية؛ فت�ستخدمها للبحث
عن وجبتها القادمة .كما تتباهى �أ�سماك
القر�ش مبئات الآالف من الأع�ضاء امل�ستقبلة
للكهرباء داخل �أج�سامها؛ فلديها ح�سا�سية
كبرية للكهرباء متكِّنها من الك�شف عن
�إ�شارات من حيوانات �أخرى قد ال تزيد عن
ن�صف جزء من املليار فولت.
وهناك حيوانات �أخرى ذات قدرات
كهربائية هائلة مثل الثعابني البحرية،
واملتواجدة بكرثة يف مياه القارة
الأمريكية اجلنوبية .فتمتلك الثعابني
البحرية الكهربائية القدرة على �إنتاج
الكهرباء �أكرث من �أي حيوان �آخر يف العامل.
فمع وجود ما بني  5000و 6000قوة
كهربائية ،ف�إن هذه الثعابني الكهربائية
قوية للغاية لدرجة تكفي لت�صعق فرائ�سها
بقوة قد ت�صل �إىل  500واط .وقد �أظهرت
الدرا�سات �أن تلك الثعابني لديها القدرة
على �إنتاج �صدمات متقطعة بدون تعب
ملدة �ساعة .ولو�ضع الأمور يف ن�صابها،
�صيف 2013

ميكن لهذه الكمية من الكهرباء �أن تقتل
�إن�سا ًنا بال ًغا متو�سط احلجم.

نباتات خارقة احل�سا�سية

عندما نرى النباتات ،فعادة ال
نعتربها كائنات حية لديها حوا�س مثلنا
متاما .فال تدرك النباتات العامل كما نراها
ً
نحن؛ �إال �أنها عر�ضة للمحفزات احل�سية
متاما .فتمتد جذور النباتات يف
مثلنا
ً
مكان واحد ،وبالتايل لديها كثري من
القدرات التي ت�سمح لهم بالبقاء على قيد
�سواء
احلياة يف �أنواع خمتلفة من البيئاتً ،
كانت مريحة �أو �شاقة.
والنباتات ح�سا�سة للعوامل البيئية؛
فت�أتي النباتات �إىل احلياة كل ربيع
ب�أ�شكال ومناذج خمتلفة ،والتي تبني
�أن لها اجتاهات داخلية خا�صة بها
تقوم بتتبعها ،والتي تكون م�شفرة داخل
جيناتها .كما �أن النباتات ح�سا�سة
للم�س ،وال�ضوء ،ودرجة احلرارة ،واملواد
الكيميائية املختلفة .وتتم ترجمة تلك
احل�سا�سية من خالل احلركات ،واجتاهات
النمو ،وتغريات عملية التمثيل ال�ضوئي.
فتتفاعل العديد من النباتات عند
مل�سها ،من بينها نبات امليموزا ،والذي يقوم
ب�ضم �أوراقه مبجرد �أن يتم مل�سه .كما تغلق
النباتات الآكلة للحوم فتحاتها عند مل�سها؛
ملتهمة الفري�سة �سيئة احلظ القريبة منها.
وتقوم بع�ض النباتات من عائلة اخليار
بتق�صري �ساقها ،وزيادة قطرها ،وت�صبح �أكرث
�صالبة ملدة � 48ساعة بعد �أن يتم مل�سها .كما
ت�ستجيب الأ�شجار املعر�ضة ب�صورة م�ستمرة
للرياح والأمطار بنف�س الطريقة لتتخذ بعد
ذلك هيئة غري متطابقة اجلانبني.
وتت�ضخم بع�ض نباتات البقوليات عند
قاعدة �أوراقها  -وهو ما ُي�سمى بالو�ساد -
حيث ي�ؤدي ذلك الت�ضخم �إىل حركات �رسيعة
ملدة �أقل من الثانية كرد فعل للم�س �أو

تباينات ال�ضوء .فتحتاج النباتات احل�سا�سة
�إىل  30دقيقة للعودة �إىل و�ضعها الأ�صلي
وتكرارا.
مرارا
ً
خا�صة �إذا مت حتفيزها ً
كما �أن النباتات ح�سا�سة ج ًّدا لل�ضوء
ولديها �أجهزة ا�ست�شعار خا�صة ُت�سمى
امل�ستقبالت ال�ضوئية ،والتي تقوم بر�صد
كمية ال�ضوء التي تتلقاها النباتات
ونوعيته .فتعتمد النباتات على ال�ضوء
لتت�أقلم مع البيئة والوقت الذي تعي�ش به.
وتكون بع�ض الأ�صباغ امل�ستقبلة
لل�ضوء ح�سا�سة �أكرث للون الأحمر ،يف
حني تكون �أخرى ح�سا�سة للون الأزرق �أو
الأ�شعة فوق البنف�سجية؛ حيث �إن لكل لون
أثريا خمتلفًا على النبات .والكروم امل�شفر
ت� ً
هو العن�رص الذي يك�شف �شدة ال�ضوء الأزرق
واجتاهه ،ويتدخل يف عملية فتح الفغرة،
وهي امل�سام التي تقوم من خاللها ورقة
ونظرا لتلك
ال�شجر بعملية تبادل الغازات.
ً
امل�ستقبالت ال�ضوئية� ،إذا كان لديك نبات
منزيل بالقرب من النافذة ،ف�سوف مييل
ذلك النبات ناحية النافذة موج ًها �أوراقه
يف اجتاه �ضوء ال�شم�س ب�شكل عمودي.
كما ب�إمكان النباتات �أن تكون
ذكية مبا يكفي للدفاع عن نف�سها �ضد
الطفيليات؛ فت�ستخدم ح�سها الكيميائي
ل�صد الطفيليات .فعند الهجوم على
آثارا يف هيئة
النباتات ،يرتك املهاجم � ً
ثم
مواد كيميائية ت�شعر بها النباتات ،ومن َّ
تتفاعل على هذا الأ�سا�س.
يوما عن احلرب
ف�إذا كنت قد �سمعت ً
الكيميائية ،فدعني �أنبئك �أن النباتات
تقوم بذلك منذ بدء اخلليقة .فتبعث
ب�إ�شارات كيميائية غال ًبا ما تنت�رش بعي ًدا
ثم
عن النقطة التي متت مهاجمتها ،ومن َّ
تخلق تفاع ًال دفاع ًّيا طويل املدى .ومن بني
هذه النباتات �شجر الأرك�س ،وهي نوع من
�أنواع الأ�شجار التي تلج�أ �إىل �إنتاج �أوراق

�أ�صغر وغري مغذية عندما تهاجمها يرقات
الفرا�شات ،وهو ما ي�ساعد على تقليل عدد
املهاجمني ملدة قد ت�صل �إىل � 5-4سنوات.
هناك كثري يف هذا العامل ال تراه العني؛
وهذا �صحيح عندما يتعلق الأمر بطريقة
�إدراكنا للعامل الذي نعي�ش فيه .فتعي�ش
احليوانات والنباتات يف هذا العامل ب�شكل
متاما عنَّا؛ فما ت�شعر به احليوانات
خمتلف ً
والنباتات ،وتراه ،وت�سمعه ،وت�شمه ،وتتذوقه
يرتكنا ب�إح�سا�س من الرهبة.
ويف بع�ض الأحيان نظن �أننا على
دراية بكل �شيء من حولنا ،لكن هذا
�أبعد ما يكون عن احلقيقة؛ فهناك عوامل
متوازية �أبعد من عاملنا .لذا ففي املرة
القادمة عندما يقوم حيوانك الأليف
بتحريك �أذنيه� ،أو يبدو وك�أنه ينظر �إىل
نقطة ما ال نراها نحن ،فتوقع �أنه من
أمرا ال ت�ستطيع فهمه
املمكن �أنه يدرك � ً
�أنت ،ولذلك عليك �أن تنتبه!

حقائق �رسيعة

 مثل اخلفافي�ش ،ت�ستطيع الدالفني
�أن ت�ستخدم خا�صية حتديد املواقع
با�ستخدام ال�صدى للتحرك ولتحديد
�أماكن الأ�شياء.
 للبطاريق قرنيات م�سطحة ت�ساعدها
على الر�ؤية ب�شكل �أو�ضح حتت املاء.
 ت�ستطيع ال�صقور ر�ؤية القوار�ض
ال�صغرية من على ارتفاع قد ي�صل �إىل
 4,6كم.
 لي�س للثعابني �آذان خارجية ،فال ت�سمع
املو�سيقى من "�سحرة الثعابني" ،بل من
الأرجح �أنها تتحرك فقط مع حركات
ال�سحرة والفلوت الذي ي�ستخدمونه.
 ترتاوح القدرة ال�سمعية للفيلة
بني  1و 2000هرتز؛ حيث تكون
الأ�صوات ذات الرتددات املنخف�ضة
من �ضمن مدى الأ�صوات التحتية،
والتي ال ي�سمعها الب�رش.
 ترتاوح القدرة ال�سمعية للقطط بني 100
و 60.000هرتز ،بينما ت�ستطيع الكالب
�سماع �أ�صوات بارتفاع  40.000هرتز.
 توجد ب�أل�سنة اخلنازير  15.000قناة
للتذوق ،يف حني �أن ل�سان الإن�سان به
 9000قناة تذوق فقط.
 يقوم الذباب بالتذوق با�ستخدام
� 3000شعرية ح�سية موجودة ب�أقدامه.
 يوجد �شعر على �أجنحة الفرا�شات؛
للك�شف عن التغريات يف �ضغط الهواء.
 يوجد �شعر على خمالب ال�رسطانات
و�أجزاء �أخرى من ج�سمها؛ للك�شف عن
تيار املياه واهتزازها.

املراجع

www.mnn.com
www.nms.ac.uk
www.factmonster.com
animals.about.com www.newscientist.com
www.brianjford.com www.newscientist.com
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احل�س الفطري؛
العلم يف حياتنا

هل هو

بقلم :جيالن �سامل

فطري بالفعل؟
انتهيت من اال�ستحمام ومل يزل �شعرك مبلالً ،ويف طريقك للخروج �أوقفك والدك فج�أة قائالً" :اجلو
بارد يف اخلارج! �ست�صاب بنزلة برد �إن خرجت و�شعرك مبلل"؛ فت�رسع �إىل الداخل مرة �أخرى لتجفف
مبتهجا ،فقد جنوت لتوك من املر�ض.
�شعرك با�ستخدام جمفف ال�شعر وتنطلق يف طريقك
ً
لقد �أعطاك والدك ن�صيحة تنبع ب�شكلٍ كب ٍري من احل�س الفطري؛ �أي �أنها من املعلومات ال�شائعة التي
يعتربها اجلميع ُم َ�سل ًَّما بها .غري �أن ال�شعر املبتل لي�س هو ما ي�سبب نزالت الربد ،و�إمنا امليكروبات.
فطريا؟ وما هو احل�س الفطري بال�ضبط؟ وهل ميكن حت�سينه؟
ح�سا ًّ
فلماذا �إذًا يعد النا�س معلومات معينة ًّ
عرف قامو�س "مرييام-ويب�سرت" (Merriam-
ُي ِّ
 )Websterاحل�س الفطري ب�أنه "الأحكام ال�صحيحة
واحلكيمة القائمة على الإدراك الب�سيط للموقف �أو احلقائق"،
يعرفه قامو�س "كامربيدج" ( )Cambridgeب�أنه
بينما ِّ
"امل�ستوى الأ�سا�سي للمعارف والأحكام التي نحتاجها
لت�ساعدنا على احلياة ب�شكل عقالين و�آمن".
وب�شكل �أ�سا�سي ،ف�إن احل�س الفطري هو الأحكام
القائمة على املعرفة العامة واحلقائق الثابتة ،وذلك
بالن�سبة لل�شخ�ص الذي ي�صدر الأحكام �أو املجتمع ب�شكل
عام .وعلى الرغم من �أن العلم مل يتمكن من �إثبات وجود
احل�س الفطري �أو �رشح تطوره ،فقد مت ت�سجيل بع�ض
املالحظات.
فلقد ت�ساءل النا�س لبع�ض الوقت �إذا ما كان احل�س
الفطري موجو ًدا يف مكان حمدد يف املخ .وما الحظه
العلماء هو �أن املر�ضى الذين خ�ضعوا جلراحات يف
ف�صو�ص املخ اجلبهية* كانوا قادرين على متابعة حياتهم
ب�شكل طبيعي بعد عودتهم ملنازلهم ،با�ستثناء �أنهم فقدوا
ثم ،ا�ستنتج العلماء
قدرتهم على �إ�صدار �أحكام جيدة .ومن َّ
�أن هذا قد يعني �أن املنطقة اجلبهية يف املخ مرتبطة �إىل
ح ٍّد ما بعملية �إ�صدار الأحكام واال�ستجابات املتعلقة
باحل�س الفطري.
ويرتكز احل�س الفطري على املعرفة واخلربة .ف�إن ر�أيت
حتما
له ًبا لن حتاول �أن تلم�سه؛ لأنك تعلم �أن ذلك �سي�ؤدي ً
�إىل �إ�صابتك بحروق .ولكن الأطفال ال�صغار ال يعرفون
هذه املعلومة ،وبالتايل ال ي�ستطيعون الت�رصف وفقًا
لها .فنحن قادرون على ا�ستنتاج الأحكام ال�صحيحة من
معارفنا ال�سابقة ،وهكذا ف�إننا �سنتجنب مل�س اللهب ،وذلك
ما نطلق عليه احل�س الفطري.
فطريا؟ للأ�سف ،ال؛
ا
ح�س
اجلميع
ولكن ،هل ميتلك
ًّ
ًّ
فيبدو �أن بع�ض النا�س ال يتمتعون بح�س فطري .وما
14

قد يفاجئك هو �أن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مبعدل
ذكاء مرتفع يعوزهم احل�س الفطري ،وذلك بح�سب قول
برو�س ت�شارلتون؛ رئي�س حترير املجلة العلمية Medical
.Hypotheses Journal
كثريا من الأ�شخا�ص الذين
أن
�
فيعتقد ت�شارلتون
ً
يتمتعون مبعدل ذكاء مرتفع يتجاهلون احل�س الفطري؛
لأنهم يف�ضلون التعقُّل عن �إتباع ال�سلوك الثقايف املكت�سب.
وقد يعتقد البع�ض �أن هذا �سلوك ذكي؛ لأنه �أحيا ًنا ما ي�ؤدي
متاما من
اتباع احل�س الفطري �إىل �أفعال خاطئة وعارية ً
كثريا ما ي�ؤدي �إىل
ال�صحة� .إال �أن ت�شارلتون يرى �أن هذا ً
قيام العباقرة ب�إعطاء �إجابات �أو القيام ب�سلوكيات غريبة.
وعادة ما يرتبط احل�س الفطري باحلقائق العاملية
أي�ضا
التي نتعلمها من خالل التفاعل االجتماعي .وهذا � ً
من العوامل التي تف�رس عوز الأ�شخا�ص الأذكياء �إىل احل�س
ثم
الفطري؛ وذلك لأنهم عادة ما يف�ضلون العزلة؛ ومن َّ
ف�إنهم ال ينخرطون يف التفاعالت االجتماعية.
كما �أنه من املمكن �أن يفتقر الأ�شخا�ص العاطفيون
�أكرث من الالزم �إىل احل�س الفطري؛ وذلك لأن املنطقة التي
تتحكم يف العواطف يف املخ �أ�رسع ب�ضعة مللي  -ثوان عن
املنطقة التي تتحكم يف اتخاذ القرارات .وعلى الرغم من
�أن هذا الفارق دقيق ،ف�أنه ٍ
كاف جلعل ال�شخ�ص يت�رصف
بال عقالنية ا�ستجابة ل�شيء ما.
ومن ناحية �أخرى ،عادة ما يتمتع الأ�شخا�ص الذين
يعانون من متالزمة �آ�سربجر – وهي ا�ضطراب طيف
التوحد – مب�ستويات �أعلى من الذكاء� .إال �أنهم قد يواجهون
�صعوبات يف التوا�صل ،ويف�شلون يف فهم الإمياءات
االجتماعية ،مما يجعل الآخرين يعتقدون �أنهم يفتقرون
�إىل احل�س الفطري.
عامليا كما تذهب بع�ض
لي�س
الفطري
واحل�س
ًّ
االفرتا�ضات؛ فهو يختلف ويتغري من مكان لآخر .فما

فطريا يف مكان ما ال يعد بال�رضورة
ح�سا
ًّ
يعتربه النا�س ًّ
كذلك يف مكان �آخر .ف�إن كنت تعي�ش يف منطقة ح�رضية،
ف�أول ما �ستفعله عندما تعرب الطريق هو �أن تتحقق من خلو
الطريق من ال�سيارات القادمة لتتجنب التعر�ض حلادث.
غري �أنك �إن كنت تعي�ش يف منطقة ريفية ،فلن تت�رصف
بنف�س الطريقة بال�رضورة؛ لأن مرور ال�سيارات هناك �أمر
نادر احلدوث.
وكما يتغري احل�س الفطري عرب املكان ،ف�إنه يتغري
فطريا يف القرن
ح�سا
عرب الزمان � ً
ًّ
أي�ضا .فما كان ُيعد ًّ
الثالث ع�رش لي�س كذلك يف يومنا هذا .وذلك مثل بع�ض
االعتقادات التي كانت تعد من احلقائق ثم �أُثبت عدم
فطريا.
ح�سا
ًّ
�صحتها بعد ذلك ،وهكذا مل ت ُعد تعترب ًّ
فاحل�س الفطري نتاج التعلُّم؛ فيقوم على املعلومات
التي نكت�سبها من النا�س من حولنا �إىل جانب جتاربنا
ال�شخ�صية .كما ميكن تعليمه للرا�شدين الذين يفتقرون
�إليه؛ غري �أن ذلك �سينطوي على تعري�ضهم ل�سيناريوهات
"ماذا لو؟" عديدة ثم �رشح اال�ستجابات احل�سية الفطرية
لهم.
�إنه احل�س الفطري ما ي�ساعدنا كل يوم؛ فهو مث ًال ما
يخربنا �أن �رشب كثري من القهوة �سيحرمنا من النوم جي ًدا،
لي�س لأنها معلومة توارثناها ولكن لأننا تعلمنا ذلك من
خرباتنا ال�سابقة .وقد الحظ الكاتب الفرن�سي فولتري �أن
احل�س الفطري لي�س "فطر ًيا" مبعنى الكلمة ،وذلك لأن
كثريا من النا�س يف�شلون يف ا�ستخدام هذه امللكة عند
ً
ثم ،فمتى ت�سمع �شي ًئا يقال �إنه من
اتخاذ القرارات .ومن َّ
احل�س الفطري ،ف�أعد التفكري فيه ،وحتقق من مدى �صحته.
ومتى كنت على و�شك اتخاذ قرار ،فال تن�س �إعمال ملكة
احل�س الفطري.
امل�صطلحات
* جراحات ف�صو�ص املخ اجلبهية هي عمليات جراحية
بربرية كانت تجُ رى على مخ �شخ�ص يعاين من حاالت
نف�سية معينة.
املراجع
www.selfgrowth.com
www.psychologytoday.com
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العلم يف حياتنا

بقلم :جيالن �سامل

من النادر �أن ن�شهد �أعما ًال بطولية خارقة يف حياتنا
اليومية؛ �إال �أنها ت�صبح حقيقة عندما يجد الإن�سان نف�سه
يف موقف "حياة �أو موت".
ففي املواقف اخلطرة تتهي�أ �أج�سامنا �إما ملواجهة
املوقف ب�شجاعة �أو الهروب منه .و ُيعتقد �أن ردة الفعل
يف مواقف "احلياة �أو املوت" قد تطورت نتيجة الأو�ضاع
املعي�شية املرتدية يف الع�صور القدمية عندما كان الب�رش
بحاجة �إىل الهروب من احليوانات املفرت�سة �أو املحاربة
حتى املوت من �أجل البقاء على قيد احلياة.
فعندما يجد الفرد نف�سه يف موقف حياة �أو موت،
يحتاج لأن يكون ج�سده يف �أف�ضل حاالته؛ مبعنى �أن
تكون ع�ضالته وردود �أفعاله م�ستعدة للتعامل مع املوقف
ب�أ�ساليب تفوق قدراتها الفعلية ،كما يجب �أن تكون حوا�س
الفرد منتبهة ويف �أمت ا�ستعداد مل�ساعدته على البقاء على
قيد احلياة.
ففي العام املا�ضي ،قامت فتاة من فريجينيا
بالواليات املتحدة الأمريكية بعمل بطويل؛ حيث متكنت
من �إنقاذ حياة والدها .وكان والدها يقوم ب�إ�صالح
�سيارته مبر�آب منزلهما ،وكان حتت ال�سيارة ،فج�أة
انزلقت الرافعة التي ترفع ال�سيارة مما �أدى �إىل �سقوطها
فوقه .حينها وجدت لورين كورناكي ،ابنة الرجل� ،أباها
ملقى على الأر�ض وال ي�ستجيب لها ،فقامت برفع ال�سيارة
�صناعيا.
تنف�سا
ًّ
و�سحبته و�أجرت له ً
تعافى الأب بعد ذلك يف امل�ست�شفى ،ولوال عمل ابنته
البطويل ملا بقي هذا الرجل على قيد احلياة .ولكن ،كيف
لفتاة يف الثانية والع�رشين من عمرها رفع �سيارة بنف�سها؟
خالل املواقف الع�صيبة واملرعبة مثل املوقف الذي
وجدت لورين نف�سها به ،عند ر�ؤية �أبيها حتت ال�سيارة
بدون حركة ،ين�شط الهيبوثاالم�س( .)1والهيبوثاالم�س
م�سئول عن احلفاظ على توازن اجل�سم �أو احلفاظ على
التوازن الف�سيولوجي .وللهيبوثاالم�س ات�صال مبا�رش
بالنخاع الكظري – وهو موجود و�سط الغدد الكظرية –
ويقوم ب�إفراز هرمون الأدرينالني.
واملغزى من انطالقة الأدرينالني هو �أننا ن�ستخدم
ن�سبة ب�سيطة فقط من قدرات ع�ضالتنا .فعند �ضخ
الأدرينالني يف جهازنا الدوري ،يتحرك الدم من القناة
اله�ضمية �إىل الع�ضالت ،وهذا يعني بالتايل تدفق �أك�سجني
�أكرث �إىل الع�ضالت.
�صيف 2013

أي�ضا من حتويل م�صدر الطاقة
كما ي�سهل الأدرينالني � ً
املختزنة للج�سم ،وهو اجلليكوجني� ،إىل وقود يف �صورة
جلوكوز .فيقوي مزيج الأك�سجني الزائد وم�ستويات الطاقة
الع�ضالت لتعمل مب�ستوى �أعلى من الطبيعي.
اكت�شف عامل الكيمياء احليوية �إيرل�س اذرالند �أن
الأدرينالني ي�رسع من تك�سري ال�سكر يف الكبد لتوفري
الطاقة �رسي ًعا خالل الأوقات الع�صيبة .كما اكت�شف الحقًا
�أن الهرمونات تقوم بتحفيز خاليا الفرد يف خطوتني فقط.
�أوالً ،تتعلق مب�ستقبل على �سطح اخللية ،ثم يقوم
امل�ستقبل بعد ذلك ب�إطالق املخزون داخل اخللية:
جزيء يعرف با�سم الأدونيزمونو�سفات الدوري( .)2الحظ
�ساذرالند بعد ذلك �أن الأدونيزمونو�سفات الدوري له دور
هام ،فهو يعمل كو�سط للعديد من الهرمونات التي تقوم
بتنظيم الأي�ض يف الكائنات الب�سيطة واملعقدة .ومن
�أجل ذلك االكت�شاف العظيم ،فقد ح�صل على جائزة نوبل
عام .1971
قال جوردون لين�ش ،العامل الف�سيولوجي بجامعة ملبورن
ب�أ�سرتاليا والذي كان يبحث يف امل�سارات الكيميائية التي
ت�ؤثر على قوة الع�ضالت "يعزز �إطالق الأدرينالني تدفق
الدم للع�ضالت الن�شطة ،وي�رسع الأي�ض ،ويعزز من قدرة
الع�ضالت على التقل�ص بقوة وطاقة �أكرب من املعتاد للقيام
مبعظم الأعمال التي نقوم بها خالل اليوم.
فمن املمكن ،خالل مواقف التوتر واخلطر الق�صوى� ،أن
متكننا انطالقة الأدرينالني من حترير القدرات احلقيقية
(طوعا).
للع�ضالت والتي ال تتحقق من تلقاء نف�سها
ً
وا�ستطرد يف �رشح كيفية قيام الأدرينالني بذلك عن طريق
حث "الوحدات احلركية" والأع�صاب والألياف الع�ضلية التي
تتحكم بها� ،أكرث من تلك امل�ستخدمةعاد ًة يف وقت واحد.
عند القيام مبعظم الأعمال العادية ،فنحن نقوم
با�ستخدام عدد قليل من الوحدات احلركية فقط �أو عدد
مقبول منها للقيام باملهمة املطلوبة .وتتطلب الأن�شطة
امللحة والتي حتتاج قوة وحدات حركية �أكرث من العادي.
ويف كثري من احلاالت ،فلن ن�ستخدم جميع الوحدات
احلركية املتاحة �إال �إذا كنا يف موقف "حياة �أو موت".
ف�إذا اختربنا انطالقة �أدرينالني ،تت�أثر حوا�سنا بعدة
طرق .فعلى �سبيل املثال �إذا متت مهاجمتنا من ِق َبل
�شخ�ص ما فهذا املوقف يتطلب منا التحول �إىل و�ضع
الأدرينالني .و�ستالحظ �أن ر�ؤيتك م�شو�شة بع�ض ال�شيء؛

وذلك لأنك تركز حينها على اخلطر فقط ،فتبدو الأ�شياء
�أكرب و�أقرب مما هي عليه يف الواقع.
وبجانب الر�ؤية امل�شو�شة ،تتدهور الر�ؤية املحيطية
اخلا�صة بك وكل ما تراه هو اخلطر فقط .كما ميكن �أن
أي�ضا؛ لأن كل خلية من خاليا املخ
تت�أثر حا�ستك ال�سمعية � ً
تركز على اخلطر .وبالتايل ،فحتى �أعلى الأ�صوات التي
تكون على مقربة منك فمن املمكن �أال ت�سمعها.
أي�ضا ،فال ت�شعر
كما تزيد قدرتك على احتمال الأمل � ً
بالأ�شياء التي ميكن �أن ت�ؤملك يف الظروف العادية على
الرغم من �إ�صابتك بالأذى .فيمكن �أن ت�شعر ب�أمل ب�سيط �أو
ال ت�شعر ب�شيء على الإطالق ،ولكن من امل�ؤكد �أنك �ست�شعر
به يف اليوم التايل .على الرغم من �أن �إعجاب كثري من
النا�س بالفتيات الالئي يقمن برفع ال�سيارات والقيام
ب�أمور خارقة ،فبعد انطالقة الأدرينالني كل ما يتبقى لهن
هو ع�ضالت و�أوتار ممزقة ،ويف �أغلب الأحيان �إ�صابات
�شديدة.
بعد زوال اخلطر ،يبد�أ ج�سمك يف الهدوء والعودة �إىل
حالته الطبيعية .ميكن �أن نعي�ش عمرنا ب�أكمله بدون
اختبار انطالقة الأدرينالني ،ولكن بع�ض النا�س ي�سعون
لها من �أجل املتعة فقط .فمدمنو الأدرينالني ميار�سون
الريا�ضات �أو الأن�شطة اخلطرة من �أجل ال�شعور بتلك
االنطالقة فقط� .أما البقية الذين ال ي�سعون وراء الإثارة؛
تذكروا �أننا على الرغم من عدم حتولنا للون الأخ�رض �أو
ت�ضخم حجمنا �إىل ثالثة �أ�ضعاف احلجم الطبيعي ،فبداخل
كل منا وح�ش مدفون يف انتظار اللحظة املنا�سبة للتحرر
يف الظروف ال�صعبة.
امل�صطلحات
(((1هيبوثاالم�س هو جزء من املخ يحتوي على عدد من
النوى ال�صغري يقوم بالعديد من الوظائف.
(((2الأدونيزمونو�سفات الدوري هو العامل املوجود داخل
اخلاليا يتو�سط عمل العديد من الهرمونات على اخللية
الهدف.
املراجع
www.labspaces.net
www.straightdope.com
edition.cnn.com
iceskatingresources.org
www.lifeslittlemysteries.com
news.sciencemag.org
www.psychologytoday.com
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حقيقة �أم خيال

بني احلني والآخر ،عندما تق�سو احلياة ،وتبدو حتديات
احلياة اليومية �أكرث مما ميكن لقدراتنا املحدودة التغلب
عليها� ،أحلم بامتالك قوة خارقة �أو �أكرث .وقوى �سوبرمان
بالطبع ت�أتي على ر�أ�س القائمة :القدرة على الطريان،
والقوة اخلارقة التي من �ش�أنها حتريك الكواكب ،وقوة
التحمل الالنهائية ،واحلوا�س املح�سنة اخلارقة؛ ف�أية
كثريا.
واحدة من تلك القوى كفيلة �أن جتعل احلياة �أ�سهل ً
ثم ،ي�صبح علي �أن �أ�ست�سلم للحقيقة ،وهي �أنه
ومن َّ
وفقًا لقوانني الفيزياء والت�رشيح ،ف�إن تلك القوى اخلارقة
تظل يف حرم الكتب امل�صورة و�أفالم اخليال العلمي فقط؛
فهي – بب�ساطة – ال وجود لها على �أر�ض الواقع.
ولكن ذلك با�ستثناء بع�ض احلاالت النادرة التي تتمتع
بقوى غري عادية وحوا�س حم�سنة؛ مثل الأبطال �أو الأ�رشار
اخلارقون يف عامل اخليال العلمي .فه�ؤالء �أنا�س حقيقيون
يعي�شون ومي�شون بيننا� ،إال �أنهم ميتلكون قوى خارقة
حقيقية تتحدى قوانني الفيزياء والطبيعة.
فهيا نتعرف على الأبطال اخلارقني يف عاملنا:

 )1كابنت �سونار

اال�سم احلقيقي :بني �أندروود
القوة اخلارقة :حتديد املوقع بال�صدى ،واملعروف �أي�ضً ا
بالر�ؤية بال�سونار
على الرغم من �أن بني �أندروود  -والذي تويف حديثًا
عن عمر يناهز ال�ساد�سة ع�رش بعد �رصاع طويل مع مر�ض
ال�رسطان – قد فقد عينيه كلتيهما ب�سبب ال�رسطان عندما كان
�رضيرا بالكامل؛ فقد كان ميار�س
يف الثالثة من عمره وكان
ً
ريا�ضة كرة ال�سلة ،ويقود الدراجات ،وي�ستخدم املزجلات،
ويلعب �ألعاب الفيديو ،ويعي�ش حياة كاملة تقري ًبا .فلقد كان
يقوم تقري ًبا بكل �شيء ي�ستطيع الإن�سان الب�صري فعله.
ففي �سن اخلام�سة ،طور �أندروود القدرة على "الر�ؤية"
م�ستخدما ال�صدى لتحديد مواقع الأ�شياء من
بالأ�صوات
ً
حوله .وبينما �أنه لي�س �أول من يطور هذه القدرة ،ف�إن
نازحا
�أح ًدا مل يتمكن قبل ذلك من الو�صول لهذه الدرجة
ً
بحدود الإدراك الب�رشي لهذا امل�ستوى اال�ستثنائي .فقد
كانت قدرته متطورة لدرجة متكِّنه من متييز ال�شاحنة
عن ال�سيارة يف مواقف ال�سيارات ،ومن م�ساعدة والدته يف
البحث عن الأ�شياء ال�ضائعة يف املنزل.
وبف�ضل هذه القوة اخلارقة ال�شبيهة بقوة البطل
اخلارق الكفيف "دايردفيل" � -أحد �أبطال ق�ص�ص مارفيل
امل�صورة  -مل يحتج بني �إىل كلب لري�شده يف الطريق ،بل
أي�ضا ليتح�س�س الأماكن من حوله .فقد
ومل ي�ستخدم يديه � ً
تعلم �إدراك الأ�شياء من حوله وحتديد �أماكنها عن طريق
�إطالق �صوت متدفق ثابت با�ستخدام ل�سانه واال�ستماع �إىل
�أ�صدائه املرتدة من الأ�سطح حوله.
فب�صوت ال يزيد علوه عن �صوت طقطقة الأ�صابع،
مكنت الأ�صداء املرتدة بني من معرفة ما �أمامه من �أ�شياء؛
فالأج�سام املعدنية ت�صدر �أ�صداء ناعمة ،واخل�شبية �أ�صداء
كثيفة ،والزجاج �أ�صداء حادة .كما ا�ستطاع بني تقدير
امل�سافات عن طريق احلكم على �شدة الأ�صداء �أو �ضعفها.
ومن املثري للإعجاب �أن �سمعه املرهف قد مكنه من ا�ستقبال
هذه الأ�صداء بدقة بالغة .ويف العامل احلقيقي ،ال يتمتع بهذه
احلا�سة �أ ًّيا من املخلوقات با�ستثناء اخلفافي�ش والدالفني.

 )2الفتى املطاطي

اال�سم احلقيقي :دانيل برونينج �سميث
القوة اخلارقة :املرونة اخلارقة
يتمتع الفتى املطاطي – والذي و�صفته مو�سوعة
جيني�س للأرقام القيا�سية ب�أكرث الب�رش مرونة – بقدرة
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بقلم :ملياء غنيم

ال مثيل لها على ثني ج�سمه يف و�ضعيات و�أ�شكال غري
طبيعية.
وقد اكت�شف والده قوته املميزة عندما كان يف الرابعة
من عمره عندما ر�آه � -أثناء �شجار بينه وبني �إخوته -
يقفز من فوق ال�رسير ذي الطابقني ويهبط على الأر�ض
يف و�ضعية الربجل التي يتقنها العبو اجلمباز .منذ ذلك
احلني� ،أ�صبح دانيال مول ًعا بفنون التواء اجل�سد ،وقرر �أن
ي�صبح الأ�شهر يف العامل يف ذلك املجال.
بدعم من والده ،وبف�ضل عمله املثابر وتدريباته
ٍ
املحرتفة ،متكن من تطوير موهبته لت�صبح قوة خارقة
ا�ستطاع من خاللها ت�سجيل �سبعة �أرقام قيا�سية يف مرونة
منقطعة النظري .فدانيال ي�ستطيع فعل كل �شيء تقري ًبا
ابتداء من خلع ذراعيه و�ساقيه ،وحتى �إدارة
بج�سده،
ً
جذعه مائة وثمانني درجة .وتت�شابه قدرته �إىل ح ٍّد ما مع
القوة اخلارقة التي تتمتع بها الفتاة املطاطية بطلة فيلم
"اخلارقون".
لقد �أثبت الفتى املطاطي مهاراته الفريدة يف العديد
من مباريات كرة ال�سلة والبي�سبول للمحرتفني ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من العرو�ض .و�إىل جانب كونه �أ�شهر امللتوين
أي�ضا ممثل ،وفنان ،ومقدم يف حلقات
يف العامل ،فهو � ً
برنامج �ستان يل "الب�رش اخلارقون".

 )3الرجل الكهربائي

اال�سم احلقيقي :ما جياجناجن
القوة اخلارقة :املناعة �ضد الكهرباء والتالعب بها
املواطن ال�صيني ما جياجناجن هو رجل قادر على
�شيء ال يقدر عليه �أي �إن�سان �آخر يف العامل؛ في�ستطيع مل�س
الأ�سالك الكهربائية املك�شوفة دون ال�شعور ب�أي �أمل؛ �أي �أن
لديه مناعة �ضد الكهرباء.
وقد اكت�شف جياجناجن قوته اخلارقة بعد �أن مل�س �سلكًا
كهربائيا مك�شوفًا يف لوحة التوزيع الكهربائية اخلا�صة
ًّ
بجهاز التليفزيون .فبد ًال من �أن ي�صعق حتى املوت ،مل
ي�شعر ب�أي �أمل �أو ا�ضطراب؛ بل بقي على قيد احلياة ،وقد
علم حينها �أنه مع�صوم من الإ�صابة ب�صدمات كهربائية.
فوفقًا لتقرير بكني العلمي التكنولوجي ،ف�إن
جياجناجن قادر على �إ�صالح الدوائر الكهربية بيديه
عاريتني؛ فال يحتاج �إىل �أي نوع من الوقاية .كما ي�ستطيع
�إ�ضاءة امل�صابيح عن طريق مل�س �أ�سالك كهربائية بقوة
 220فولت؛ حيث يكون ال�سلك ذو ال�شحنة املوجبة
يف �إحدى يديه ،وذو ال�شحنة ال�سالبة يف اليد الأخرى.
وبالطبع ،ي�ستطيع �أي �شخ�ص فعل ال�شيء ذاته بالقدر
الكايف من الكهرباء� ،إال �أنه �سيموت �صعقًا بالكهرباء� ،أو
�سينتف�ض من �إثرها على الأقل.
�صيف 2013

وقد خ�ضع جياجناجن ل�سل�سلة من االختبارات يف
معمل الفيزياء بجامعة هايربني ال�صناعية .وقد �أظهرت
النتائج �أن جل�سمه مقاومة تفوق تلك التي يتمتع بها
الإن�سان الطبيعي ب�سبع �أو ثماين مرات.
لقد عجز العلماء عن تف�سري هذه القدرة الفريدة بدقة؛ �إال
�أنهم يعتقدون �أنها تنبع من ب�رشته اجلافة للغاية .فمن الوا�ضح
�أن يديه �أكرث خ�شونة وجفافًا بكثري من الإن�سان الطبيعي ،مما
ي�سمح لب�رشته بالت�رصف وك�أنها قفازان عازالن يقومان مبنع
معظم الكهرباء من دخول ج�سمه ،بينما يقوم اجل�سم بطرد قدر
الكهرباء الذي يدخله من خالل � ٍّأي من �أجزائه.
ولكن الأمر ال يتوقف عند ذلك فح�سب؛ حيث يزعم
جياجناجن �أنه قادر على "التحكم" يف قدر الكهرباء الذي
مير داخل ج�سمه خمز ًنا �صدمات كهربائية لفرتات قليلة
من الوقت يطلقها بعد ذلك .وتت�شابه قدرة جياجناجن مع
عدو للرجل العنكبوت –
ال�رشير اخلارق "�إلكرتو"  -وهو ٌ
والذي اكت�سب القدرة على التحكم بالكهرباء بعد �أن �صعقه
الربق بينما كان مي�شي على �سلك كهربائي.
وينتفع جياجناجن من قواه اخلارقة بالفعل؛ فبد ًال
من الدفاع عن حمطات توليد الطاقة من ع�صابات ال�رش
املخربة ،يقوم با�ستخدام قدرته على حتزين ال�صدمات
يف عمل التدليك احلراري الذي يتطلب ا�ستخدام تيارات
كهربية متتالية لت�سخني الأن�سجة الع�ضلية العميقة.

 )4العقل اخلارق

اال�سم احلقيقي :دانيال بول تاميت
القوة اخلارقة :عقلية فذة
دانيال بول تاميت �شاب �إجنليزي بارع م�صاب
بالتوحد .وعلى الرغم من مظهره غري املميز ،والذي ي�شري
�إىل ولعه بالكتب .يكمن وراء ذلك املظهر هبة خارقة تتمثل
يف �أكرب عقلية فذة �شهدها كوكب الأر�ض .فهو عبقري يف
الريا�ضيات يتمكن من �إجراء ح�سابات �شديدة التعقيد يف
غم�ضة عني .وفوق ذلك ،فهو خبري لغوي موهوب يتقن ت�سع
لغات مبا فيها لغة اخرتعها بنف�سه و�أ�سماها لغة املانتي.
فقد ُوهِ ب دانيال منذ والدته قدرة فائقة على التعامل
مع الأرقام؛ ففي عقله ،لكل رقم من ال�صفر وحتى الع�رشة
�آالف �صورة ثالثية الأبعاد ذات لون وملم�س مميزين.
وعلى الرغم من �أن الإدراك اللوين �أو احل�سي للأرقام �أحد
�أ�شكال احل�س الزمني التي مت توثيقها جي ًدا – واحل�س
الزمني يعني �إدراك حا�سة معنية على �أنها حا�سة �أخرى –
ف�إن تفا�صيل عملية الت�صور العقلي للأرقام التي يتمتع
بها دانيال فريدة من نوعها.
ولقد �أجرى الباحثون يف بريطانيا والواليات املتحدة
مو�ضوعا للعديد
الأمريكية درا�سات على دانيال ،كما كان
ً
من الأبحاث العلمية املراجعة .والعلماء مهتمون بدانيال
نظرا لقدرته على و�صف ما يحدث بال�ضبط
ب�شكل خا�ص؛ ً
يف ر�أ�سه ،وذلك بخالف البارعني الآخرين الذين يعجزون
عن تف�سري قدراتهم.
ي�رشح دانيال �أنه ي�ستطيع "ر�ؤية" نتيجة العمليات
احل�سابية يف �صورة م�ستعر�ضة ،و�أنه ي�ستطيع "الإح�سا�س"
أوليا �أو مرك ًبا .في�صف ر�ؤيته الت�صورية
�إذا ما كان العدد � ًّ
للرقم  289بالقبيحة ،بينما تلك اخلا�صة بالرقم 333
باجلذابة ،وتلك اخلا�صة بثابت الدائرة "ط" باجلميل .وال
�شفهيا فح�سب ،بل يف
يقوم دانيال بو�صف تلك الت�صورات
ًّ
أي�ضا ،وبالتحديد ر�سومات �ألوان املياه؛ مثل
�أعمال فنية � ً
ر�سمه اخلا�ص بثابت الدائرة "ط".
"�إن الأرقام تتحرك يف ر�أ�سي" ،هكذا ي�صفها دانيال،
وي�ستطرد قائالً" :ف�أحيا ًنا ما تكون حركتها �رسيعة،
�صيف 2013

و�أحيا ًنا تكون بطيئة؛ كما �أحيا ًنا ما تكون ال�صورة
داكنة ،و�أحيا ًنا م�رشقة .ذلك الإح�سا�س ،وتلك احلركة،
وتلك البنية تبقى وا�ضحة يف ذاكرتي".
وكان دانيال يعاين من نوبات �رصعية وهو طفل
ملتزما بالعالج.
�صغري ،ولكنه تغلب عليها بعد ذلك
ً
خم�سا وع�رشين �سنة ،مت ت�شخي�ص حالته على
وعندما بلغ ً
�أنها "متالزمة العباقرة" ،وهي حالة نادرة من التوحد؛
حيث يتمتع الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات يف
النمو برباعة بالغة يف جزء معني .وبالن�سبة لدانيال فقد
فاق ذكا�ؤه وقدرته العقلية عجزه.
ولدى دانيال القدرة على تعلم لغات جديدة ب�رسعة
كبرية .ولإثبات ذلك للقناة اخلام�سة التوثيقية ،مت حتدي
دانيال ليتعلم اللغة الأي�سلندية يف �أ�سبوع .وبالفعل ،ظهر
بعد �أ�سبوع على �شا�شة التليفزيون الأي�سلندي مع مدر�س
اللغة الأي�سلندية الذي علَّمه قائ ًال �إن قدرته "لي�ست ب�رشية".
وي�شبه عقل تاميت اخلارق عقل "براينياك"  -وهو من
�ألد �أعداء �سوبرمان – والذي كان يتمتع بقدرات ح�سابية
خارقة ،وذاكرة حم�سنة ،وا�ستيعاب كبري للعلوم.

 )5الرجل املغناطي�سي

اال�سم احلقيقي :ليو ثاو لني
القوة اخلارقة :مغناطي�س ب�رشي
ليو ثاو لني مقاول ماليزي متقاعد يبلغ من العمر
أي�ضا بـ"رجل ماليزيا املغناطي�سي"؛
عاما ،ويعرف � ً
�سبعني ً
نظرا لقدرته اخلارقة على �إل�صاق الأ�شياء املعدنية بج�سده.
ً
ليو قادر على �إل�صاق الأ�شياء املعدنية التي قد ي�صل
وزن ك ٍّل منها �إىل كيلو جرامني ،وي�صل وزنها جمي ًعا
ؤخرا يف
�إىل �ستة وثالثني كيلو جرام بج�سده .وقد ظهر م� ً
رتا بطول �سطح
جر �سيارة مل�سافة ع�رشين م ً
الأخبار �أنه قد َّ
م�ستوي بوا�سطة �سل�سلة حديدية م�شبوكة بطبق حديدي
مثبت على جذعه.
وعلى الرغم من �أن قوته املغناطي�سية ال ت�ضاهي تلك
التي تتمتع بها "ماجنيتو"  -وهي �إحدى البطالت ال�رشيرة
الأ�سا�سية يف �سل�سلة �أفالم "الرجال�-إك�س" ( ،)X-Menوالتي
كانت ت�ستطيع التالعب باملجاالت الكهرومغناطي�سية – ف�إنه
املثال الأقرب للرجل املغناطي�سي .كما يتمتع �أحفاد لني
أي�ضا بنف�س القدرة اخلارقة ،مما ي�شري �إىل �أنها قدرة وراثية.
� ً
ولقد ارتبك الباحثون يف البداية عندما اكت�شفوا
�أن ج�سم لني ال ُيظهر �أي جمال مغناطي�سي غري طبيعي.
وقد �أظهرت الدرا�سات املكثفة �أن ب�رشة لني ذاتها تتمتع
مب�ستويات عالية من االحتكاك ،مما يكون له ت�أثري ما�ص
مميز من �ش�أنه �أن يف�رس �سبب الت�صاق املعادن بج�سمه.

 )6الرجل الذي ي�ستطيع العدو �إىل الأبد

اال�سم احلقيقي :دين كارنازي�س
القوة اخلارقة :قوة احتمال جبارة
�إن �أراد دين كارنازي�س �أن يعدو �إىل الأبد ،ف�إن ذلك
مبقدوره .وذلك بف�ضل قدرة حتمله اخلارقة ،والتي ال
ي�سبقه فيها �أحد �سوى �سوبرمان .فهذا الأمريكي الأ�سطورة
ع َّداء م�سافات طويلة يتمتع بقدرة حتمل خارقة متكِّنه من

العدو يف خم�سني ماراثون يف ك ٍّل من اخلم�سني والية يف
يوما متتابعة.
خم�سني ً
وقد قام كارنازي�س بالعدو يف ماراثون يف كل قارة
رتا بدون توقف
مرتني ،كما جرى خم�سمائة و�ستني كيلو م ً
�أو نوم لثالثة ليالٍ  .وخالل ماراثون اخلم�سني والية يف
يوما ال�شهري ،قرر فريقه املدرب والطبي تتبع حالته
خم�سني ً
ال�صحية طوال وقت احلدث ،وذلك بعد �أن تبني لهم �أنه لي�س
هناك �أي �أبحاث عملية تجُ رى حول هذه القدرة اخلارقة.
هكذا تبني لهم ال�رس وراء تلك القدرة اخلارقة ،وهو
�أن ع�ضالته �شبه حم�صنة �ضد التلف .فقد كان قدر �إنزمي
ف�سفوكيناز الكرياتني الذي يقوم مبعاجلة الأن�سجة
الع�ضلية وي�سبب الأمل يف دمه بعد الأ�سبوع الأول �أقل من
خم�س املقدار الطبيعي للعداء املتو�سط بعد ماراثون واحد.
عالوة على ذلك ،فقد اكت�شفوا �أن ع�ضالته لي�ست فقط �أقل
أي�ضا
تعر�ضا للتلف بكثري عن الإن�سان الطبيعي ،بل تعتاد � ً
ً
متاما عن التلف ،وذلك مثل
على التمرين امل�ستمر حتى تتوقف ً
"وولفرين"  -بطل �سل�سلة �أفالم "الرجال�-إك�س" (.)X-Men
كما ا�ستنتج الفريق �أن كمية الدم املوجودة بجهازه الدوري
�أكرث من املوجودة يف الإن�سان الطبيعي ،مما ي�ساعد على
�إبقاء ج�سمه رط ًبا و�صح ًّيا لفرتات �أطول من الوقت.
�إال �أن اال�ستنتاج الأكرث �إثارة هو �أنه ي�ستطيع موا�صلة
العدو من � 11إىل  16كم�/ساعة �إىل الأبد� ،أو حتى
يتوفى من �إثر ال�شيخوخة ،وذلك �إذا ظل يتناول الأطعمة
وامل�رشوبات ب�شكل جيد.

 )7قوة النا�سك

اال�سم احلقيقي :الرهبان البوذيون
القوة اخلارقة :توليد احلرارة
من املعروف عن الرهبان البوذيني حا�ستهم اخلارقة
الفريدة املتمثلة يف قدرتهم على التحكم يف درجة حرارة
ب�رشتهم من خالل التعبد والت�أمل .واخلرباء يجرون
عاما ،حماولني
درا�سات عليهم منذ �أكرث من ع�رشين ً
اكت�شاف �رس تلك القدرة.
تامو
فبا�ستخدام طريقة معينة للتعبد والت�أمل ُت�سمى ُّ
( ،)Tum-moيتمكن ه�ؤالء الرهبان من خف�ض معدل
االحرتاق مبقدار  ،%64وهو قدر كبري؛ حيث ينخف�ض معدل
االحرتاق لدى ال�شخ�ص العادي بن�سبة  %15-10فقط،
وذلك وقت النوم فقط.
واملثري للإعجاب هو �أن العلماء اكت�شفوا عندما تعمقوا
أي�ضا قادرون على رفع درجة حرارتهم،
يف الدرا�سة �أنهم � ً
والتي يتم قيا�سها من �أ�صابع �أقدامهم و�أيديهم ،وذلك
لت�صل �إىل  17درجة فهرنهايت ،بينما تظل درجة حرارة
�أج�سامهم الداخلية طبيعية.
ففي �أثناء جتربة علمية �شاقة ،قام العلماء بت�سجيل
جتربة جمموعة من الرهبان يق�ضون ليلتهم يف اخلارج
على م�سطح �صخري يف جبال الهيمااليا .ومل يكن الرهبان
يرتدون �سوى �أروابهم بدون �أية مالب�س �أخرى ،وقد ق�ضوا
ليلتهم على ال�صخور الباردة بارتفاع  4.5كم ،ودرجة
حرارة  17-مئوية.
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كان من الطبيعي �أن تقتلهم مثل تلك الظروف� ،إال �أنهم
ناموا يف �سالم ،ومل تلتقط لهم الكامريا �أية لقطة يرجتفون
فيها .وعندما ا�ستيقظوا ،م�شوا عائدين �إىل الدير يف هدوء،
ومل يب ُد عليهم ال�شعور بالربد على الإطالق ،وذلك على
عك�س العلماء وطاقم الت�صوير الذين كانوا يعانون من
الربد القار�ص بحلول ال�صباح.

 )8الفتى اخلارق

اال�سم احلقيقي :غري معروف
القوة اخلارقة :قوة خارقة
اال�سم احلقيقي للفتى اخلارق حمفوظ ب�رسية ،وذلك
غال ًبا حلمايته .وقد ولد يف  1999يف �أملانيا ،ومنذ
اللحظة التي وقع ب�رص املمر�ضات عليه يف امل�شفى ،علموا
�أن هناك �شي ًئا خمتلفًا يف ذلك املولود.
فلم تب ُد ع�ضالته مثل الع�ضالت الناعمة التي يتمتع
بها الأطفال حديثو الوالدة �أو حتى الأكرب �س ًّنا؛ حيث
كانت منتفخة وحمددة جي ًدا ،وبالتحديد ع�ضالت فخذيه
وذراعيه .وبعد معاينة الأطباء يف امل�شفى ،انده�شوا عندما
اكت�شفوا �أن ج�سم الر�ضيع منحوت بع�ضالت ت�شبه تلك التي
يتمتع بها العبو كمال الأج�سام املحرتفون.
فالر�ضيع – وقد تبني �أنه احلالة الأوىل من نوعها
بني الب�رش – كان يتمتع بجرعة م�ضاعفة من طفرة جينية
غريت طريقة منو الع�ضالت .فالب�رش الطبيعيون لديهم جني
م�سئول عن �إنتاج بروتني املايو�ستاتني ،والذي يكبح منو
الع�ضالت؛ حتى ال تنمو ب�صورة مبالغ فيها .ولكن يف حالة
هذا ال�صبي اخلارق مل تكن ن�سختا اجلني ن�شطتني ،فلم يكن
نهائيا .ومعنى ذلك �أنه
ج�سمه ينتج بروتني املايو�ستاتني
ًّ
مل يكن هناك �شيئ مينع ع�ضالته من النمو لت�صبح مثل
تلك التي يتمتع بها العمالق الأخ�رض على �سبيل املثال.
وحقيقة ما �إذا كان قد منا لي�صبح �إن�سا ًنا خارقًا �أم
أي�ضا قد يكون حلمايته .ولكن ،ما
ال لي�ست معروفة ،وذلك � ً
نعرفه بالفعل هو �أنه كان ي�ستطيع حمل �ستة �أ�ضعاف ما
ي�ستطيع الطفل املتو�سط حمله عندما كان يف الرابعة من
عمره .ونحن بالطبع ن�أمل �أن يكون متمت ًعا بف�ضيلة العدل
لت�صاحب ع�ضالته �شديدة القوى.
كل ذلك يبدو رائ ًعا للغاية؛ و�أنا مت�أكدة �أنكم جمي ًعا
الآن تتمنون لو كنتم تتمتعون بواحدة من هذه القدرات
اخلارقة .ولكن ،دعونا ال نن�سى �أنه ال �أحد من الأبطال
اخلارقني الذين ظللنا نقر�أ عنهم ،ون�شاهد الأفالم
املتحركة ،وامل�سل�سالت ،والأفالم ال�سنيمائية التي �أنتجت
عنهم قد عا�ش حياة �سهلة .فكان لكل منهم نقطة �ضعف –
مثل الكريبتونايت يف حالة �سوبرمان  -والتي من املمكن
�أن تت�سبب يف هالكهم ،ناهيك عن العدد الالنهائي من
الأ�رشار اخلارقني الذين كانوا يواجهونهم .وهكذا ،يت�ساءل
املرء عن اجلانب ال�سلبي للتمتع ب�إحدى هذه القدرات
اخلارقة التي ذكرناها �أو تلك التي �ستكت�شف بعد ذلك.

املراجع
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بقلم :جيالن �سامل

�إذا كنت تعي�ش منعز ًال على جزيرة نائية ،وكل ما
ميكنك �أخذه معك هو خم�سة �أ�شياء فقط ،ماذا �ستكون
تلك الأ�شياء؟ ي�س�أل النا�س هذا ال�س�ؤال من باب الرتفيه
�أو من باب الف�ضول؛ ملعرفة ما هي الأ�شياء التي ال
ت�ستطيع العي�ش من دونها .ولكن بالن�سبة لبع�ض
النا�س ،فذلك ال يعد جمرد �س�ؤال افرتا�ضي؛ و�إمنا
حقيقة ملمو�سة يعي�شونها.
هل تتذكر م�شاهدة املمثل توم هانك�س عندما
ج�سد �شخ�صية �شاك نوالند يف فيلم "املنبوذ"
()Cast Away؟ وهل تذكر �شعورك باحلزن ال�شديد
عند فقدانه ل�صديقه الوحيد املتمثل يف الكرة التي
�أطلق عليها ا�سم ويل�سون؟ فكيف كان �سيكون حالك
�إذا كنت مكانه؟ وما هي التدابري التي كنت �ستقوم
باتخاذها من �أجل البقاء على قيد احلياة؟ وكيف
كنت �ستطوع حوا�سك لتزيد من فر�ص بقائك على قيد
احلياة يف مثل تلك الظروف ال�صعبة؟
ح�سنًا ،ملاذا ال ن�ستعر�ض مثا ًال ح ًّيا؟ ما�سافومي ناجازاكي
هو رجل ياباين �س�أم احلياة املدنية؛ فرتكها بادئًا حياة
ب�سيطة على جزيرة يابانية �صغرية غري م�أهولة
بال�سكان .تلك البقعة البعيدة تبلغ م�ساحتها كيلو مرت
واحد ،وتقع بوالية �أوكيناوا املدارية ،هي �أقرب �إىل
تايوان منها �إىل طوكيو.
واجلزيرة التي يعي�ش بها ال�سيد ناجازاكي ال ت�صلح
حلياة الب�رش باملرة؛ فالتيارات التي حتيط باجلزيرة
خطرية للغاية حتى �أن ال�صيادين املحليني يتجنبون
تلك املنطقة .كما �أنه ال توجد �أية و�سائل للراحة
باجلزيرة ،وال حتى مياه طبيعية �صاحلة لل�رشب.
ومنذ �أن اتخذ من هذه اجلزيرة منز ًال له ،يجمع
ال�سيد ناجازاكي مياه الأمطار يف نظام قام بتكوينه
با�ستخدام �أواين الطهي .كما عليه �أن يواجه الأعا�صري
ال�شديدة واحل�رشات الالدغة دون ملج�أ ثابت ليحتمي
قويا بعدما ا�ستقر
به .وقد �رضب اجلزيرة �
إع�صارا ًّ
ً
عليها ناجازاكي؛ فاقتلع معظم النباتات التي كان
يعتمد عليها لي�ستظل ،كما اقتلع اخليمة الب�سيطة التي
كان يعي�ش فيها.
"لقد احرتقت من �أ�شعة ال�شم�س" ،هكذا و�صف
ناجازاكي املوقف؛ "ف�شعرت يف تلك اللحظة �أنه من

امل�ستحيل العي�ش يف تلك اجلزيرة"� .إال �أنه بعد مرور
وقت ق�صري اعتاد املكان اجلديد الذي يعي�ش فيه؛
ف�أ�صبح متعاي�شً ا مع دورة الطبيعة .فا�ستطرد قائالً:
"�أنا ال �أفعل ما ميليه علي املجتمع ،ولكنني �أتبع
قواعد الطبيعة الأم .ف�أنت ال ت�ستطيع هزمية الطبيعة،
و�إمنا ينبغي عليك فقط اتباع قواعدها دون تفكري .هذا
ما تعلمته عندما �أتيت �إىل هنا ،ولهذا ال�سبب متكنت
من التعود على احلياة".
فال �شك يف �أن احلياة مبفردك على جزيرة معزولة
ترتبط باعتمادك على حوا�سك ب�شكل كبري .فيجب �أن
تكون منتب ًها لأ�صوات الطبيعة .كما يجب �أن تكون
ني ثاقبة ملراقبة التغريات اجلوية؛ حيث �إنك
لديك ع ٌ
قد ت�ضطر يف �أية حلظة �إىل االختباء �رسي ًعا لتفادي
الأعا�صري القادمة .كما �سيتحتم على حا�سة التذوق
متاما عن تلك
لديك التعود على مذاقات خمتلفة
ً
التي كنت معتا ًدا عليها؛ فال�سكر ،وامللح ،والبهارات
الأخرى ،وغريها من الإ�ضافات جتعلنا نعتاد على
مذاقات معينة .وقد ي�ؤدي غيابها �إىل عدم متتعك
بالطعام بالقدر الكايف.
�أهم �شيء �ستحتاج �إىل تطويعه هو غريزتك وح�سك
الفطري؛ ف�سي�ساعدونك على الت�أقلم مع تلك الظروف
املعي�شية ال�صعبة� .إذًا ،هل تعتقد �أنك ت�ستطيع العي�ش
مبفردك على جزيرة معزولة بعي ًدا عن كل �شيء مثلما فعل
ال�سيد ناجازاكي– املنعزل  -و�شاك نوالند  -املنبوذ؟
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زووم التكنولوجيا

ما الذي يخطر ببالك عندما ت�سمع عبارة "احلا�سة
ال�ساد�سة"؟ �إذا كنت �شاهدت �أو قر�أت عن �أي نوع من �أنواع
الأعمال اخلارقة ف�سوف تعتقد �أنها ت�شري �إىل التنب�ؤ بامل�ستقبل،
�أو معرفة �أ�رسار املا�ضي� ،أو �أي �شيء متعلق باكت�شاف املجهول.
و�إذا حتدثنا من الناحية العلمية ،ف�إنه ال ميكن معرفة
امل�ستقبل؛ و�إذا كان هناك �أمر ما يف املا�ضي مل يرتك �أي
أي�ضا .فهل هذا يعني �أننا منتلك اخلم�س
�أثر ،ف�إنك لن تعرفه � ً
حوا�س التي نعرفها فقط؟

املر�أة املغناطي�سية

يف �أوقات كثرية من حياتي ،متنيت �أن �أكون مغناطي�س ًّيا؛
ف�سواء جلذب الفتيات� ،أو عندما يف�شل مفك الرباغي يف
العمل ،فقد كان هذا الأمر دائ ًما جز ًءا من �أحالمي.
�إال �إنني مل �أكن �أعلم �أنه منذ �سنوات عديدة وحتى الآن
حدثت تطورات كبرية يف ذلك املجال بالذات .فعلى الرغم
من ا�ستحالة احل�صول على قوى مرعبة مثل تلك التي
حتظى بها املر�أة املغناطي�س "ماجنيتو"؛ فال ميكنك �أن
تقوم بتحريك املعادن كما يحلو لك� ،إال �أنه ب�إمكانك �أن
حت�صل على �أطراف �أ�صابع مغناطي�سية.
فمن خالل عملية جراحية يتم فيها زرع مغناطي�س
�صغري يف �أطراف الأ�صابع ،ميكنك جذب م�شابك الورق
املعدنية ،و�أغطية الزجاجات ،وغريها كثري .وقد �أفادت
التقارير �أنه قد مت �إجراء تلك العملية لعدد قليل من النا�س؛
فمنهم من كانوا �سعداء بهذه العملية ،يف حني �أن البع�ض
الآخر طلب �أن يتم �إزالة املغناطي�سات ،ب�سبب الإح�سا�س
بعدم الراحة يف �أ�صابعهم.
ولعل �أكرث ق�ص�ص �أطراف الأ�صابع املغناطي�سية �إثارة
حتى الآن هي ق�صة دان بريج .ففي بداية الأمر� ،شعر دان
جراء العملية؛ ولكن مبجرد �أن عاد �إ�صبعه
باخلدر يف �إ�صبعه َّ
�إىل طبيعته ،بد�أ دان ي�شعر باملغناطي�س بداخله ،وقد عرب عن
ذلك قائالً" :لقد انفتح يل عا ٌ
مل جديد؛ فب�إمكان �إ�صبعي �أن
يلم�س هذا العامل ويتفاعل معه بطريقة حقيقية ج ًّدا".
فكلما اقرتب دان من حقل كهرومغناطي�سي قوي ،كان
ي�شعر وك�أن �إ�صبعه يهتز؛ فكان ي�ستطيع �أن يحدد مدى
قوة ومدى ذلك املجال من خالل قوة االهتزاز وملم�سه.
أمرا خمتلفًا
كما �أ�صبحت الأجهزة الإلكرتونية واملعادن � ً
بالن�سبة للحوا�س .فهل �ستقوم بزرع مغناطي�س ب�إ�صبعك؟

الرجل العنكبوت

�إذا كنت من حمبي كتب املغامرات امل�صورة ،ف�إنك
حتما تعرف حا�سة العنكبوت ،والتي كان يعتمد عليها
ً
الرجل العنكبوت "�سبايدرمان" يف مغامراته املتعددة.
�صيف 2013

ف�إن كان هناك �أمر مريب ،ف�إنه �سوف ي�شعر به؛ و�إن كان
هناك �شخ�ص ما يراقبه �أو يتتبعه ،ف�إنه �سوف ي�شعر به
أي�ضا .وقد متكن الباحثون بجامعة �إلينوي يف �شيكاجو
� ً
من تنفيذ ذلك؛ تخيل ما هو اال�سم الذي �أطلقوه عليه؟
حا�سة العنكبوت.
فيتم و�ضع �أجهزة ا�ست�شعار موجات فوق �صوتية
على ج�سم الإن�سان من الأعلى �إىل الأ�سفل .واملوجات فوق
ال�صوتية هي موجات ال�صوت الأعلى ترد ًدا من النطاق
الذي ت�سمعه �آذاننا ولديها �رسعة حمددة؛ فيمكن من
بناء على الوقت الذي حتتاجه
خاللها ح�ساب امل�سافات ً
املوجة لتنعك�س على اجل�سم الذي تقع عليه.
فيتم �إعادة ترتيب ال�صيغة الب�سيطة لل�رسعة=امل�سافة/
الوقت؛ لت�صبح امل�سافة=ال�رسعة × الوقت .ومبعرفة �رسعة
املوجة والوقت الذي حتتاجه املوجة للو�صول مرة �أخرى
�إىل �أجهزة اال�ست�شعار ،ميكن حتديد ُبعد الأ�شياء عن الهدف
يف نقاط خمتلفة .ويتم تو�صيل �أجهزة اال�ست�شعار �إىل
اجلهاز الذي ي�ضغط على ال�شيء بقوى خمتلفة لتحديد مدى
ُبعد �أو قُرب �شخ�ص ما ،العدو على �سبيل املثال.
وقد مت اختبار الأهداف يف بيئات خمتلفة .ففي
البيئات املفتوحة مع عدم وجود �أ�شياء قريبة ،متكن
الهدف من حتديد النا�س الذين يقرتبون منهم من جميع
االجتاهات ،كما متكنوا من �إ�صابتهم با�ستخدام �سالح
من الكرتون .ولكن عند جتربتها يف بيئات مغلقة  -مثل
املكتبة على �سبيل املثال  -احتار الهدف بني الأرفف
والكتب وبني الأعداء احلقيقيني .ومن بني تطلعات
الباحثني �أن ت�ساعد هذه احلا�سة الإ�ضافة املكفوفني على
التنقل ب�شكل �أف�ضل.

عودة �ضربات احل�س امل�شرتك!

احلوا�س املتداخلة هي ظاهرة غريبة يتمكن من خاللها
الإن�سان �إدراك حا�سة مثل الأخرى .فب�إمكان بع�ض النا�س
�إدراك الأرقام يف �أذهانهم باعتبارها �ألوان؛ يف حني �أن
أج�ساما
�آخرين ب�إمكانهم �أن يتخيلوا الأ�صوات عندما يرون �
ً
خمتلفة الأ�شكال .وذوو احلوا�س املتداخلة يولدون بهذه
الهبة؛ �إال �أن نيل هاربي�سون ا�ستطاع �أن يحول نف�سه �إىل
�أحد ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يتمتعون باحلوا�س املتداخلة.
فيعتقد هاربي�سون  -م�ؤ�س�س �رشكة �سايبورج � -أن
الب�رش لي�سوا يف حاجة �إىل التطور ب�شكل طبيعي بعد الآن.
فيعتقد �أنه مب�ساعدة التكنولوجيا احلالية ،ب�إمكاننا �أن
منتلك حوا�س �أكرث عن طريق ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية.
ولأنه كان يعاين من عمى الألوان منذ والدته ،فلم

قادرا على متييز الألوان .لعالج ذلك الأمر ،ا�ستخدم
يكن ً
هاربي�سون جها ًزا مت�ص ًال بجمجمته يقوم بقراءة الألوان
املختلفة �أمامه .من ث َّم يقوم اجلهاز برتجمة كل لون �إىل
�صوت معني ،ويقوم ب�إر�سال هذا ال�صوت �إىل الأذن من خالل
اجلمجمة ،وذلك با�ستخدام ما ُيعرف با�سم تو�صيل العظام.
هكذا متكن هاربي�سون من متييز الألوان بالإ�ضافة �إىل �أنه
ا�ستطاع �أن يرى �ألوانًا غري طيفية ال يراها الب�رش العاديون.

ملاذا ت�س�أل عن االجتاهات؟

هل ب�إمكانك �أن تتذكر االجتاهات جي ًدا؟ هل دائ ًما
ما ت�شعر �أنك �ضائع� ،أم �أنك تتنقل ب�سهولة؟ ف�إذا كنت غري
بارع يف االجتاهات مثلي ،ف�سوف جتد نف�سك يف حاجة
�إىل خريطة� ،أو بو�صلة� ،أو جهاز نظام حتديد املواقع .ماذا
�إذا كنت �أنت نف�سك مثل البو�صلة؟ ماذا �إذا كنت مثل الطيور
املهاجرة ت�ستطيع �أن حتدد اجتاه ال�شمال� ،أوال�رشق� ،أو الغرب،
�أو اجلنوب على الفور؟ �ألن يجعل هذا الأمر �أ�سهل عليك؟
فقد قام بيرتكونيج  -عامل بجامعة �أوزنابروك يف
�أملانيا  -باخرتاع جهاز ُي�سمى "ا�ست�شعار بالف�ضاء".
ويتكون هذا اجلهاز من حزام به ثالث ع�رشة و�سادة تهتز
من حوله بالكامل؛ فالو�سادة التي ت�شري �إىل ال�شمال تهتز
لت�ساعد م�ستخدم اجلهاز على معرفة �أين هو اجتاه ال�شمال.
وقد �أقر �أحد الأهداف �أنه بعد ا�ستخدام هذا اجلهاز ملدة
�ستة �أ�سابيع �أ�صبحت لديه حا�سة ممتازة باالجتاهات .فقد
متاما يف
يكون على بعد �أميال من منزله �إال �أنه يعرف ً
�أي اجتاه يقع منزله ،وب�إمكانه �أن يتخيل موقعه احلايل
بالن�سبة ملوقع املنزل.
ولكن اجلانب ال�سلبي لهذه التجربة كان نهايتها؛ فبعد
قيام الأهداف بخلع احلزام مل ي�ستمروا كما كانوا وهم
يرتدونها .فبد�أوا بال�شعور باالختناق والت�شوي�ش؛ وقد
ا�ضطر �أحد الأهداف �إىل ا�ستخدام جهاز حتديد الأماكن
ب�شكل م�ستمر لتعوي�ض جتربة احلزام.
�إننا يف مقتبل ع�رص زاخر بالتكنولوجيات امل�ستقبلية؛
فيوما ما قد نتطور من حالتنا الآن �إىل ب�رش خارقني .فيا
ً
عاما؟ هل �سنكون
ترى كيف �ستكون حالة الب�رش بعد ً 50
�أف�ضل حاالً� ،أم �أن هذه التطورات �سوف تق�ضي علينا؟ هل
تعتقد �أنه يجب ال�سعي وراء مثل تلك التطورات اخلارقة يف
أمرا كري ًها بالنهاية؟
املقام الأول� ،أم �أنها �سوف ت�صبح � ً
حتى هذه اللحظة ،ف�إن هذه احلوا�س الإ�ضافية لي�ست
مكتملة التطوير بعد؛ فال ي�سع املرء �إال �أن يت�ساءل وينتظر.
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العلم و�أنا
العلوم
عجائب

حوا�س خادعة
تعد احلوا�س اخلم�سة بواباتنا �إىل العامل اخلارجي؛ فهي الطريقة الوحيدة التي
دائما ما
من خاللها ن�ستطيع الإح�سا�س مبا يحدث من حولنا .ونعتقد �أن حوا�سنا ً
تظهر لنا احلقيقة ،غري �أنها تخوننا يف بع�ض الأحيان.
فعندما ت�ستيقظ يف ال�صباح ،ماذا تتوقع �أن ترى؟ بالطبع تتوقع �أن ترى
طبيعيا؛ وهو غال ًبا �شكل غرفتك من الداخل .وطاملا �أن غرفتك لي�ست يف
م�شه ًدا
ًّ
حالة فو�ضى عارمة �أو مل حتدث كارثة طبيعية �أثناء نومك ،فيجب �أن يكون كل
طبيعيا يف ال�صباح .ولكن بالن�سبة لأمثايل من النا�س ،فالأمر ال يكون كذلك
�شيء
ًّ
يف معظم الأحيان.

�أثناء نومك

�شخ�صا يعترب النوم �أهم جزء يف
ب�صفتي
ً
يومه ،فمن غري الطبيعي �أن ت�أتي �أيام �أخ�شى
فيها النوم .فبع�ض النا�س ترى كوابي�س،
ولكن ما يطمئنهم �أنهم عندما ي�ستيقظون
يكون كل �شيء على ما يرام .ول�سوء احلظ،
ف�أنا �أ�ستيقظ و�أرى �أحالمي �أمامي.
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�ساحرة تركب ظهرك

يبد�أ الأمر ب�إح�سا�س بالوخز؛ فال
ت�ستطيع حتريك رجليك �أو ذراعيك ،وت�شعر
�أنك م�شلول .ترى غرفتك بو�ضوح ولكنك
غري قادر على الكالم؛ تريد �أن ت�رصخ طل ًبا
للم�ساعدة ،ولكنك ال ت�ستطيع .فهناك روح
منذرة بال�سوء يف الغرفة؛ وميكنك ر�ؤيتها

�أو �سماعها ،وقد ت�شعر ب�أنها �سوف تنق�ض
عليك ورمبا تخطفك .بل ميكن �أن جتل�س
على ظهرك وتخنق �أنفا�سك.
كم من الوقت �سيتعني عليك البقاء
هكذا؟ ما هي تلك الروح ال�رشيرة وماذا
تريد �أن تفعل بك؟ �ألن ينتهي هذا ال�شعور
بال�شلل �أب ًدا؟ بلى �سينتهي يف دقائق قليلة؛
كل �شيء على ما يرام الآن ،لكن ماذا كان
ذلك؟ �إنها حالة تعرف با�سم "�شلل النوم".
ي�ؤثر �شلل النوم – وهو حالة �أكرث
�شيوعا بني النا�س مما تت�صور – على
ً
حوايل  %6من التعداد العام لل�سكان ،وهي
واحدة من بني عدة ظواهر حتدث خالل
فرتة "التنومي"؛ وهي الفرتة ما بني اليقظة
والنوم �أو العك�س .وحتدث هذه احلالة �إما
و�أنت يف بداية النوم و�إما و�أنت ت�ستيقظ؛

وذلك ب�سبب خلل يف �إحدى مراحل النوم
التي تعرف با�سم حركة العني ال�رسيعة.
ومرحلة حركة العني ال�رسيعة من
النوم هي املرحلة التي نرى فيها الأحالم.
وحلمايتك من متثيل تلك الأحالم و�إيذاء
نف�سك ،يقوم جهازك الع�صبي ب�إبطال
معظم ع�ضالتك يف تلك املرحلة عن
طريق تعطيل �إفراز ناقالت ع�صبية معينة.
وغياب تلك الناقالت الع�صبية يرتكك يف
حالة �شلل تام تعرف با�سم "خدر مرحلة
حركة العني ال�رسيعة".
وعاد ًة ،عندما ت�ستيقظ يخرج ج�سمك
من حالة خدر مرحلة حركة العني
ال�رسيعة ،وت�ستطيع التحرك جمد ًدا .ولكن
يف حالة �شلل النوم ت�ستيقظ ،ولكنك تظل
يف مرحلة حركة العني ال�رسيعة ب�شكل
جزئي .فتتداخل مرحلتا النوم واليقظة،
مما يرتتب عليه ا�ستغراق ج�سمك وق ًتا
�أطول من املتوقع لإطالق الناقالت
الع�صبية ،والتي ي�ؤدي غيابها �إىل �إ�صابتك
بال�شلل.
هكذا تبد�أ نوبة �شلل النوم .وبعي ًدا عن
ال�شلل ،ففي الغالب �سوف تهذي ،وت�شعر
بالقليل من اخلطر� ،أو تتخيل وجود �شيء
ثقيل يجثم على كاهلك ويقوم بخنقك.
حتى �أن بع�ض الأ�شخا�ص يتخيلون �أن
�أرواحهم ترتك �أج�سادهم وتطفو فوقها.
وت�صيبني تلك احلالة منذ �أن كنت
�صغريا؛ ولكنني مل �أفهم ما هي حتى وقت
ً
قريب .وبف�ضل �شبكة الإنرتنت� ،أعرف
الآن ما هي وكيف حتدث ،و�أعلم جي ًدا ما
ال�سلوك الذي يزيد من تفاقمها.
ف�أوالً ،تزيد حالة �شلل النوم بفعل
ال�ضغط والنوم غري املنتظم .ثان ًيا ،تزيد
نائما على
تلك احلالة عندما تكون
ً
أي�ضا ب�سبب
ظهرك .ثالثًا ،ميكن �أن حتدث � ً
الإ�رساف يف �رشب املن�شطات مثل القهوة.
ويف النهاية ،اكت�شف العلماء �أن تلك احلالة
حتدث للكثري م َّنا ب�سبب �أ�سباب جينية
بحتة.
وقد مت اكت�شاف حالة �شلل النوم
وت�سجيلها حول العامل وعلى مر التاريخ.
ودائما ما كان يتم تف�سريها تف�سريات
ً
خارقة للعادة؛ مثل ال�سحر وامل�س
�شيوعا لتلك
ال�شيطاين .والتف�سري الأكرث
ً
روحا �رشيرة تقوم بخنق
احلالة هو �أن ً
ال�شخ�ص النائم على ظهره؛ وقد �أطلق على
تلك الروح م�سمى "مري" – �أو املهرة -
ومن هنا مت ا�شتقاق كلمة كابو�س باللغة
الإجنليزية " -نايت مري" �أو مهرة الليل.
ويف اللغة العربية ،يطلق عليها "اجلاثوم"،
كما تطلق بع�ض ح�ضارات �إفريقيا و�أمريكا
اجلنوبية على تلك الظاهرة ا�سم "ال�ساحرة
التي تركب ظهرك".
�صيف 2013

�صباح �ساحر �أوز

هناك �شكل �آخر من �أ�شكال الهالو�س
التي حتدث �أثناء النوم ،والتي حتدث ب�سبب
ظاهرة ب�رصية ال تنطوي على ال�شلل.
تعرف تلك الظاهرة با�سم "الفو�سفينات"،
و�أعرا�ضها هي ر�ؤية �ضوء ،وبالتايل ر�ؤية
�صور ،بينما يف احلقيقة ال يوجد �شيء
البتة؛ فمن املمكن �أن ترى �أ�شياء غري
موجودة يف الواقع.
تظهر الفو�سفينات يف الظروف العادية
عندما تغم�ض عينيك وت�ضغط على جفنيك؛
فرتى حينها �أ�شياء تتحرك �أمامك .كما
جنوما عندما تعط�س �أو �إذا
ميكن �أن ترى
ً
م�رسعا؛ تلك احلاالت تعترب الأعرا�ض
قمت
ً
النموذجية للفو�سفينات� .أما الأعرا�ض غري
املتوقعة التي ميكن �أن حتدث ،فهي �أن
ترى تلك الأ�شياء عندما ت�ستيقظ.
وميكن �أن تتخذ تلك التهي�ؤات �أي
�شكل يتخيله خمك :نقطة �صغرية داكنة،
�أو �صورة ملونة ومف�صلة م�أخوذة من
عامل �ساحر �أوز اخليايل .ويف هذه احلالة،
ال ت�صاب بال�شلل ،وال ي�ضغط �شيء على
أي�ضا النهو�ض ب�شكل
ظهرك ،بل وميكنك � ً
طبيعي .وهذه الظاهرة ال ت�ستغرق وق ًتا
طويالً ،كما �أنك لن ت�صاب بالذعر كما
يحدث لك �أثناء �شلل النوم.

ا�ضطراب النوم

�إن ر�ؤية الأ�شياء غري املوجودة لي�ست
كل ما ميكن �أن يحدث لكل �شخ�ص خالل
فرتة التنومي؛ فتوجد حاالت �شائعة �أخرى
ي�سمع فيها النا�س �أ�صوا ًتا .هل ذهبت
�شخ�صا
يوما لتنام و�سمعت �صو ًتا وك�أن
ً
ً
يناديك؟ هل ي�صاحب ذلك الإح�سا�س �شعور
ثم ت�ستيقظ؟
ب�أنك ت�سقط ،ومن َّ
حتدث الهالو�س ال�سمعية �أثناء �رشوعك
يف النوم ،وتتفاوت ما بني املو�سيقى
اخلفيفة حتى �صوت حتطم �أو فرقعة� ،أو
حمادثة بالطبع .فهناك ظاهرة مرتبطة
بالتنومي وهي الرع�شة النومية .وت�شبه
احللم الذي ترى فيه نف�سك ت�سقط وت�ستيقظ
قبل االرتطام بالأر�ض ،فيما عدا �أنها
حتدث عاد ًة عندما تو�شك على االنغما�س
يف النوم؛ فينتف�ض ج�سمك حتى ت�ستيقظ.
ولي�س من املعروف ملاذا حتدث
الرع�شة النومية ،ولكن توجد نظرية حول

�صيف 2013

ذلك .فعند االنغما�س يف النوم ،يخترب
ج�سمك بع�ض التغريات؛ حيث ي�أخذ نف�سك
إيقاعيا وتنخف�ض درجة حرارة
�شكلاً �
ًّ
ج�سدك ،كما تبد�أ ع�ضالتك يف االرتخاء.
وهذه احلالة ال ت�شبه حالة ال�شلل التي
ت�صيبك عندما تخترب حالة حركة العني
ال�رسيعة؛ ففي الواقع ،تلك التغريات
كثريا ملا يحدث ل�شخ�ص ما ي�سقط.
م�شابهة ً
وتقرتح النظرية �أن تلك احلالة تخدع خمك
وجتعله يظن �أنك ت�سقط بالفعل مما يجعله
مفزوعا.
يوقظك
ً

و�أنت م�ستيقظ

�إن ال�شيء املطمئن حول ما ذكر من
هالو�س تنوميية هو �أنها حتدث وقت
النوم .فعندما تكون م�ستيقظً ا ويف طريقك
للعمل ،فغال ًبا ما �ستخرب نف�سك �أن ذلك مل
ثم �سوف
يكن �سوى جمرد حلم ب�سيط ،ومن َّ
تن�ساه؛ فعلى كل حال لن يتعار�ض مع
حياتك و�أنت يقظ .ولكن ،ماذا لو خدعتك
حوا�سك حتى و�أنت م�ستيقظ؟

ر�ؤية �أ�شياء لي�ست موجودة

�إذا كنت قد �شاهدت فيلم "عقل جميل"
( ،)A Beautiful Mindفمن امل�ؤكد �أنك
تعرف ماهية هالو�س اليقظة ،ولكن من
وجهة نظر �سينمائية بالطبع .فبد ًال من
ر�ؤية ال�صور والأحداث املرتبطة بالنوم
متر ب�رسعة �أمام عينيك ،حتدث تلك
متاما وميكن �أن تكون
الهالو�س و�أنت يقظ ً
�شيوعا
لها عواقب كارثية .واملذنب الأكرث
ً
وراء تلك الهالو�س هو الف�صام؛ وهي حالة
من اخللل العقلي ت�صيب حوايل  24مليون
�شخ�ص حول العامل منذ عام .2011
�إال �أن امل�صابني بالف�صام الذين
ت�صيبهم الهالو�س لديهم فر�صة �أف�ضل
لل�شفاء عن غري امل�صابني بها .فاحلقيقة
�أن الهالو�س لي�ست بال�شيء الطبيعي الذي
ميكن �أن تختربه �إذا كنت بكامل قواك
العقلية مما يجعل امل�صابني بها �أكرث قدرة
على التخل�ص منها؛ فهي لي�ست بال�شيء
العادي الذي ميكن تقبله والتعاي�ش معه.
يف حني �أن امل�صابني بالف�صام الذين
يعانون من االكتئاب ،والتوتر ،وامل�شكالت
العاطفية  -ولي�س الهالو�س  -هم من
يواجهون �صعوبة يف ال�شفاء .ويرجع ذلك
طبيعيا
�إىل �أن تلك الأعرا�ض تعد �شي ًئا
ًّ

اختربوه من قبل ،وبالتايل فهي ال تعد
أعرا�ضا �شاذة.
� ً
وقد يظن م�صابو الف�صام �أن الهالو�س
التي يرونها حقيقية؛ حتى و�إن �أخربناهم
�أن تلك الهالو�س ال وجود لها فلن ي�صدقوا
ذلك .ويرجع ذلك �إىل �أن عقلهم الباطن
يعتقد �أنهم يرون تلك الأ�شياء وي�سمعونها
بالفعل .ولكن ،الأمر الغريب هو عندما
ت�صاب بالهالو�س و�أنت تتمتع ب�صحة
عقلية وتعرف �أنها غري حقيقية.
ففي عام  ،1926قام دكتور الأع�صاب
الفرن�سي جون لريميت بت�شخي�ص �أول
حالة ا�ضطراب ع�صبي يعرف با�سم
"الهال�س ال�سويقي" .فقد �أخربته مري�ضته
�صورا لأنا�س
عاما �أنها ترى
ذات اﻟً 76
ً
يرتدون مالب�س زاهية الألوان ،وهم يف
الواقع ال وجود لهم .ومل تكن على تلك
ال�سيدة �أية عالمة من عالمات اال�ضطراب
العقلي ،وكانت ترى تلك الهالو�س وهي
متاما.
واعية ً
وحالة الهال�س ال�سويقي ال تعترب حالة
من حاالت اال�ضطراب العقلي ،ولكنها
حالة ع�صبية بحتة .فما يحدث هو �أن
مناطق معينة مرتبطة بالب�رص بجهازك
الع�صبي تبد�أ يف تكوين جروح – وهي
�شكل من �أ�شكال �رضر الأن�سجة – مما يخل
ب�أدائها لوظيفتها .ويف معظم احلاالت،
يكون املري�ض على علم ب�أن تلك الهالو�س
لي�ست طبيعية ،وال ي�صاب بالذهان.

�سماع �أ�صوات لي�ست موجودة

يف ر�أ�س ك ٍّل م َّنا �صوت؛ فبينما تقر أ�
تلك املقالة ف�أنت ال حترك �شف َتيك ولكنك
تقر�أها من خالل ذلك ال�صوت .و�أحيا ًنا
نتحدث مع �أنف�سنا عند اتخاذ قرار هام،
ولكن يف النهاية فنحن نعلم �أن كل ذلك
يحدث بداخلنا.
ف�إذا �أخربك ال�صوت الذي بر�أ�سك �أن
تفعل �شيئًا ما ف�سوف تقوم به؛ لأنك تعلم
�أنك �أنت الذي تفكر فيه؛ �ألي�س كذلك؟ فكيف
لك �أن تت�أكد �أن ال�صوت الذي يتحدث يف
ر�أ�سك هو �صوتك �أنت؟ ماذا لو بد�أت يف
اال�ستماع ل�شخ�ص �آخر يتحدث داخل ر�أ�سك؟
�صوت قد يحثك على فعل �أ�شياء ب�شعة؟
وال يدل ذلك بال�رضورة على �أي �شكل
من �أ�شكال اخللل العقلي؛ فهو �شيء �أكد

كثريون �أنهم تعر�ضوا له على الأقل مرة
خالل حياتهم .وقد �أظهرت الأبحاث �أن
هناك الكثري من النا�س يتعاي�شون مع
تلك الظاهرة طوال حياتهم دون احلاجة
�إىل العالج .حتى �أن البع�ض يجد �أن تلك
الأ�صوات مريحة وملهمة؛ ولكنهم يتفقون
على �أن ذلك ال�صوت لي�س �صوتهم ،و�أنهم
ي�ستمعون �إليه على �أنه �صوت �شخ�ص �آخر
"بداخلهم" يتحدث �إليهم.
ولكن �سامعو الأ�صوات  -كما يطلق
عليهم متخ�ص�صو ال�صحة العقلية  -ميكن
�أن تكون جتربتهم �أ�صعب من غريهم .فقد
ي�رشع ال�صوت يف �إمالء الأوامر عليهم ،وقد
تكون تلك الأوامر خطرة على ال�شخ�ص
الذي ي�ستمع �إليها والأ�شخا�ص املحيطني
به .ولقد ا�س ُتخد َِمت تلك احلجة كدفاع يف
كثري من اجلرائم؛ حيث يزعم املتهم �أنه
كان ي�ستمع ل�صوت يف ر�أ�سه يطلب منه
القيام باجلرمية.
فقد مت اغتيال جون لينون  -وهي
�إحدى اجلرائم الأكرث �شهرة على الإطالق -
على يد رجل يدعى مارك �شامبان .وكان
كتابا بعنوان "املا�سك يف
�شامبان قد قر�أ ً
حقل ال�شوفان" (The Catcher in the
)Rye؛ فكان مي�سكه يف يده يف اليوم الذي
قام فيه باغتيال لينون .وقد جل�س مارك
�أمام منزل لينون ل�ساعات حتى ظهر،
ثم قام ب�إطالق النار عليه �أربع مرات.
ويبدو �أنه كان يعتقد �أن بطل الكتاب
كان يتحدث �إليه ،وقد قال خالل مقابلة
�صحفية �أنه كان هناك �صوت يخربه ب�أن
"يفعلها".
�إنه لعامل خميف ذلك الذي نعي�ش فيه
بكل تلك الأمرا�ض والأ�سباب التي قد ت�ؤدي
�إىل الإ�صابة بالهالو�س؛ فقد يبدو غري ًبا �أن
كثريا م َّنا يعي�ش حياة طبيعية .فقد ت�صاب
ً
باجلنون ملجرد التفكري يف الأمرا�ض
التي ميكن �أن ت�صيب عقلك .لذلك ،فبد ًال
من القلق دع الأمر؛ ف�إذا كان من املقدر
ل�شيء �أن يحدث ،ف�سيحدث و�سوف ت�ستطيع
التعامل معه عند حدوثه.

املراجع

www.wisegeek.com
www.schizophrenic.com
www.huffingtonpost.com
www.mentalhealth.org.uk
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بقلم :ملياء غنيم

حقيقة �أم خيال

نهائيا على ذلك ال�س�ؤال
�أنا ال �أ َّدعي ب�أنني �أملك جوا ًبا
ًّ
الذي مت طرحه منذ قرون .فرغم �أنني قد �أم�ضيت �سنوات
ع َّدة من �شبابي يف م�شاهدة �أفالم الرعب النف�سية ،وقراءة
روايات اجليب عن �أطباء يطاردون القوى غري الطبيعية،
ف�إن هذا ال يجعل مني خبرية يف الأن�شطة اخلارقة
للطبيعة ،وحتى البحث املف�صل عن احلوا�س اخلارقة على
الإنرتنت لن يعطيك �إجابة وا�ضحة وقاطعة لهذا الغمو�ض.
ف�أنا �شخ�ص ًّيا �أميل نحو االعتقاد يف وجود تلك الظاهرة
املربكة ويف قوتها .و�أ�سباب ميلي نحو هذا االجتاه من
اجلدال� ،سوا ًء الأ�سباب العلمية �أو الروحانية كما �ستكت�شف
قري ًبا ،قد ت�ساعدك على حتديد اجتاهاتك يف هذا املو�ضوع،
وذلك با�ستخدام تفكريك الإبداعي وحكمتك املتفتحة.
وما �أحتدث عنه يف هذه املقالة لي�س "احلا�سة
ال�ساد�سة" التي تناولها فيلم برو�س ويلي�س ال�شهري الذي
يحمل نف�س اال�سم؛ ففي ر�أيي ،فقد �أحلق هذا الفيلم �سمعة
داع .وينبع ر�أيي
�سيئة بظاهرة احلا�سة ال�ساد�سة من دون ٍ
علميا
هذا من اقتناعي ب�أنه ما كان ل�شخ�ص را�شد مثقف ًّ
أرواحا غري واعية ب�أنهاميتة ت�أتي لزيارة طفل
لي�صدق �أن � ً
وحيد يف التا�سعة من عمره ميكنه �أن "يرى الأموات".
�إن احلا�سة ال�ساد�سة امل�شار �إليها هنا هي يف الواقع
قدرة الإن�سان على �إلقاء نظرة خاطفة على امل�ستقبل� ،أو
القدرة على معرفة القليل من املجهول ،من خالل حا�سة
غام�ضة تختلف عن احلوا�س املادية املعروفة ،دون اللجوء
�إىل م�ساعدة من �أرواح املوتى.
ويف احلقيقة ،ف�إن العبارة نف�سها م�ضللة؛ وذلك لأنها
انطباعا �أن هناك حا�سة واحدة �إ�ضافية بجانب
تعطي
ً
احلوا�س اخلم�سة التقليدية ،وهو ما �سبق و�أثبتنا �أنه ما
هو �إال �سوء فهم كبري .ومع ذلك ،ف�إن االعتقاد يف "احلا�سة
ال�ساد�سة" يعود �إىل ما قبل اكت�شاف احلوا�س املادية
الإ�ضافية؛ لذلك فقد بقيت العبارة القدمية كم�صطلح
لتعريف ظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة.
قوى خمتلفة؛ فمنها التخاطر،
وتت�ضمن تلك الظاهرة ً
�أو توارد الأفكار بني الأ�شخا�ص؛ ووحدة الإدراك� ،أو معرفة
�أمور �أو �أحداث ال يعرفها الآخرون بال�رضورة؛ واال�ستب�صار،
�أو معرفة امل�ستقبل .كما �أنها ت�شري �إىل احلد�س� ،أو تلك
الغريزة �أو احل�س الباطني الذي يعتقد بع�ض النا�س – مبا
فيهم �أنا – �أنه ما �أنقذهم من العديد من امل�صائب.
ت�أتي درا�سة تلك الظاهرة حتت علم النف�س الغيبي،
والذي يعود �إىل القرن التا�سع ع�رش .ومنذ ذلك احلني ،قام
املتخ�ص�صون يف هذا العلم ب�إجراء العديد من الدرا�سات
والتجارب يف حماولة لتقدمي �أدلة قوية على وجود ظاهرة
�إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة .وقد قامت تلك التجارب
با�ستك�شاف جميع �أنواع هذه احلوا�س اخلارقة للطبيعة،
عموما على قراءة الأفكار.
والتي تركز
ً
ويف �أكرث التجارب النموذجية – مثل تقنية جانزفيلد
ال�شهرية – يتم و�ضع جمموعة من البطاقات �أمام املر�سل؛
حيث حتمل كل بطاقة خم�سة رموز خمتلفة ،يف حني
يحاول �شخ�ص �آخر  -امل�ستقبل � -أن يخمن الرمز الذي
ينظر �إليه املر�سل .وملنع �أية فر�صة للم�ساعدة من خالل
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لغة اجل�سد ،فغال ًبا ما يكون املر�سل حمجو ًبا عن النظر.
و�إذا قام امل�ستقبل بتحديد الرموز عن طريق ال�صدفة ،فهذا
يعني �أن احلوا�س اخلارقة للطبيعة لي�ست موجودة.
لقد �أجمعت جمعية علم النف�س الغيبي على �أن هناك
أنواعا معينة من ظاهرة احلوا�س اخلارقة للطبيعة قد مت
� ً
حتديدها �إىل ح ٍّد كبري ،ومنهاالتحريك النف�سي املن�ش�أ(،)1
وتوارد اخلواطر ،والإ�سقاط النجمي( .)2وي�شريون �إىل
العديد من الدرا�سات التي توفر الأدلة على وجود تلك
الظاهرة.
�إال �أن هذا الر�أي ال يتقا�سمه باقي املجتمع العلمي،
والذي ال يزال يت�شكك يف هذه الظاهرة ،ويعتربها من
العلوم الزائفة .فيختلفون حول التف�سري الإيجابي للنتائج
التي مت احل�صول عليها من خالل الدرا�سات؛ حيث
يتجادلون حول �صحة �إجرائها ب�صورة متكررة ،وكذلك
عدم �إجرائها يف حميط ُمتحكَّم به ،و�ضعف ت�أثريها.
و�سواء مت �إثبات ظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة
ً
�أم ال ،ف�إن ال�سبب الأ�سا�سي ل�شيوع االعتقاد يف �صحتها هي
التقارير الأكرث �إثارة التي تتحدث عن القدرات الروحانية
اخلارقة والتجارب املتعلقة بظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة
للطبيعة .فخالل الألفية ،ذكر كثري من النا�س جتاربهم
القوية املتعلقة بالقدرات الروحانية اخلارقة والتجارب
املتعلقة بظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة ،والتي
إقناعا من البع�ض الآخر.
كان بع�ضها �أكرث � ً
فلل�شخ�ص الذي ذاع �صيته بو�صفه �أ�شهر املتمتعني
بالقدرات الروحانية اخلارقة ،نو�سرتادامو�س (،)1566-1503
جمموعة من التنب�ؤات اخلارقة مثل التنب�ؤ ب�صعود جنم نابليون،
وحدوث الثورة الفرن�سية ،واندالع حريق لندن الكبري،
و�صعود جنم �أدولف هتلر ،وهجمات احلادي ع�رش من
�سبتمرب الإرهابية.
وال�سبب يف �أن هذه النبوءات ال تعترب براهني على وجود
احلا�سة ال�ساد�سة هي �أنها لي�ست م�ؤرخة ،و�أنها خا�ضعة
للرتجمة و�سوء الفهم .غري �أنه يف الوقت نف�سه ،متثل تنب�ؤاته
وتنب�ؤات الآخرين املزعوم متتعهم بقدرات مماثلة حجة
تدعم �صحة ظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة.

وعودة للع�صور احلديثة ،فقد تفاج�أ العامل يف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي عندما تبني �أن حكومة
الواليات املتحدة الأمريكية – وغريها من احلكومات –
ت�ستثمر يف جمال ظاهرة �إدراك احلوا�س اخلارقة للطبيعة،
و�أنها قد انفقت ماليني الدوالرات لتوظيف جوا�سي�س
منجمني وتدريبهم خالل احلرب الباردة؟
باملثل ،ففي عام  ،1989قامت �رشكة �سوين ب�إن�شاء
معمل �رسي بغر�ض درا�سة هذه الظاهرة .وقد مت �إغالق
ذلك املعمل بعد ذلك ب�سنوات� ،إال �أن املتحدث الر�سمي
با�سم معامل �سوين قد �أجاب الت�سا�ؤالت حوله يف بيانه
ال�شهري �إىل جريدة جنوب ال�صني ال�صباحية (South
 )China Morning Postقائالً�" :إن ظاهرة �إدراك
احلوا�س اخلارقة للطبيعة موجودة بالفعل ،وقد �أثبتنا ذلك
بالتجارب؛ �إال �أن التو�صل لتطبيقات عملية ننتفع منها
أمرا حمتم ًال يف امل�ستقبل القريب".
لي�س � ً
ؤخرا ،بعد موجات ت�سونامي التي �رضبت �آ�سيا
وم� ً
ؤخرا ،عمل العلماء جاهدين لتف�سري قدرة املجموعات
م� ً
القبلية البدائية على ا�ست�شعار اخلطر والهروب مع
احليوانات الربية لالحتماء يف �أر�ض مرتفعة.
وبالطبع ،ال يتطرق هذا املقال �إىل كل �أنواع ظاهرة
احلوا�س اخلارقة للطبيعة املعروفة  -والتي يتمثل كثري
منها يف �أفعال خمادعة ولي�ست حتذيرات م�سبقة �أو قدرات
�صادقة – �إال �أنه كافيا ليجنبنا رف�ض فكرة وجود احلا�سة
ال�ساد�سة� ،أو الظن ب�أنها وهم ،وليعرفنا ب�أنها لغز مبهم
حمل مناق�شة وبحث.

امل�صطلحات

1 .1ي�شري التحريك النف�سي املن�ش�أ �إىل الت�أثري املبا�رش للمخ على جهاز
متاما ب�أي تو�سط لطاقات ج�سمانية
بدين ،والذي ال ميكن تف�سريه ً
معروفة.
1 .1الإ�سقاط النجمي هو تف�سري لتجربة تتم خارج نطاق اجل�سم تفرت�ض
وجود "ج�سم جنمي" منف�صل عن اجل�سم با�ستطاعته التحليق خارجه.
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العلم و�أنا

معظمنا يف م�رص يعلم عن العالجات
الطبيعية؛ �إال �أنه عادة ما تتعلق معرفتنا
بها ب�أنواع امل�أكوالت وامل�رشوبات .فعلى
�سبيل املثال� ،إن كنت تعاين من ارتفاع
�ضغط الدم ف�إن اجلميع �سين�صحونك
ب�رشب الكركديه البارد ،و�إن كنت ت�شكو
من الإم�ساك �سين�صحك العديد من النا�س
بتناول امل�شم�ش �أو التني املجفف لتي�سري
عملية اله�ضم .ولكن ،عندما ي�أتي الأمر �إىل
بحوا�س �أخرى ف�سنجد
العالجات التي تتعلق
ٍ
�أن معرفتنا بها حمدودة �إىل ح ٍّد كبري.
فاملفاهيم مثل املداواة بالروائح �أو
باملو�سيقى قد �شاع ا�ستخدامها يف العديد
من ال�سياقات يف الآونة احلديثة .ومن
املمكن �أن تكون قد مررت ب�إحدى هذه
امل�صطلحات عند قراءة الإعالنات اخلا�صة
باملنتجعات ال�صحية واال�ستجمامية� ،أو
حتى عند تفح�ص البيانات املل�صقة على
عبوات م�ستح�رضات التجميل.
ولكن ،ما الذي تعنيه هذه امل�صطلحات
بال�ضبط؟ وهل هذه العالجات مفيدة كما
يزعم بع�ض النا�س؟ و�إن كانت الإجابة
بنعم� ،أين يجب �أن تذهب للت�أكد من �أنك
تنتفع بهذه العالجات على �أيدي حمرتفني؟
وهل هناك معاجلون معتمدون م�سموح لهم
ر�سميا بتقدمي هذه الأنواع من العالجات؟
ًّ
ت�شري املداواة بالروائح �إىل ا�ستخدام
الزيوت الأ�سا�سية امل�ستخل�صة من
النباتات يف املداواة .وعادة ما يتم
ا�ستن�شاق هذه الزيوت� ،إال �أن هناك حاالت
حمددة يتم فيها تناول هذه الزيوت بالفم
�أو ا�ستخدامها يف عملية التدليك .ويحدد
تركيب ك ٍّل من هذه الزيوت ت�أثريات
ا�ستخدامها ومنافعها.
ويف الع�صور القدمية يف كل من م�رص،
وروما ،وال�صني ،كان النا�س ي�ستخل�صون
الزيوت من النباتات املتاحة حينها
ال�صاحلة للأغرا�ض العالجية ولت�صنيع
منتجات التجميل .غري �أن العلماء مل
كثريا �إىل منافع الزيوت الأ�سا�سية
ينتبهوا ً
حتى بداية القرن الع�رشين ،وذلك عندما
اكت�شف الكيميائي الفرن�سي رينيه موري�س
جاتيفو�سيه فوائد بع�ض الزيوت الطبيعية.
فبينما كان يعمل يف معمله تعر�ض
حلادث واحرتقت يداه؛ وقد قام بدهنها
متاحا
بزيت الالفندر الذي كان حلظتها
ً
يف معمله من قبيل ال�صدفة ،والحظ بعدها
تدريجيا �أن حالته تتح�سن مع الوقت .وبعد
ًّ
ذلك� ،أ�صبح ذلك االكت�شاف طفرة جديدة
يف مداواة حاالت اجلروح ،واحلروق،
والغارغارينا ،والتي كانت �شائعة ج ًّدا
�أثناء احلرب العاملية الأوىل.
لكن ،على الرغم من �أن علم املداواة
بالروائح قد ت�أ�س�س منذ وقت طويل ،فال
يزال العديد من الباحثني غري مت�أكدين من

بقلم :نهى رحال

�آلية عمل الزيوت الأ�سا�سية .ومن املعتقد
�أنه يف حالة ا�ستن�شاق الزيوت ،تقوم
م�ستقبالت الروائح بالتوا�صل مع �أجزاء
املخ امل�سئولة عن حفظ الذاكرة والعاطفة؛
وهذا يف�رس ملاذا ت�ستثري بع�ض الروائح
ذكريات �أو حوادث معينة .غري �أنه هناك
افرتا�ض �آخر قائل ب�أن اجلزيئات التي
تتكون منها الزيوت الأ�سا�سية تتفاعل مع
هرمونات اجل�سم و�/أو �أنزمياته.
ويف حالة املداوة بالروائح التي تتم
من خالل عملية التدليك ،فهناك افرتا�ضات
قائلة ب�أن الزيوت الأ�سا�سية لي�ست
بالعن�رص املداوي الأوحد يف العملية؛ حيث
أي�ضا .ففي هذه
ي�ستخدم العالج الطبيعي � ً
احلالة ،متت�ص الزيوت عن طريق الب�رشة
فقط ،وهكذا يقت�رص دورها على �أغرا�ض
اال�ستجمام فقط.
وكما ذكرنا ،ف�إن زيت الالفندر ي�ساعد
على �شفاء اجلروح واحلروق؛ كما ي�ستخدم
أي�ضا
أي�ضا لتهدئة الأع�صاب .و ُي�ستخدم � ً
� ً
ك ٌّل من اليا�سمني ،والكاموميل ،والنعناع
الب�ستاين للتغلب على ال�ضغط الع�صبي،
أي�ضا �أن
والقلق ،واالكتئاب .ومن املعتقد � ً
زيت اليو�سفي يقلل من حاالت االهتياج،
و�أن ك ًّال من الورد ،وخ�شب ال�صندل ،وخ�شب
الأرز ت�ساعد على التغلب على ال�شعور
باخلوف والقلق.
ومن ناحية �أخرى ،من املعتقد �أن
زيت املرميية ي�ساعد على تن�شيط �أداء

الذاكرة ق�صرية املدى ،و�أن زيوت الليمون،
والربتقال ،واجلريب فروت ت�ستخدم
بو�صفها م�ضادات للأك�سدة .كما �أنها
أي�ضا على زيادة حيوية الإن�سان
ت�ساعد � ً
ورفع روحه املعنوية .كما يعتقد �أن زيوت
الربغموت والروزماري تزيد من ثقة
الإن�سان بنف�سه.
�إال �أنه على الرغم من �أن الزيوت
الأ�سا�سية زيوت طبيعية؛ فالبد من
ا�ستخدامها حتت �إ�رشاف حمرتفني .فعند
التدليك ،قد تت�سبب بع�ض الزيوت عالية
تهيج الب�رشة .وعالوة على ذلك،
الرتكيز يف ُّ
قد تت�سبب بع�ض الزيوت يف ردود �أفعال
للب�رشة غري مرغوب فيها �إذا ا�ستخدمت
ب�إفراط.
ومع ذلك ،يعد التدليك بالزيوت الطريقة
الأكرث �أمانًا من طرق املداواة بالروائح .فقد
يكون ا�ستن�شاق الزيوت �أو تناولها مهد ًدا
للحياة �إذا مل تتبع تدابري ال�سالمة الالزمة.
وبع�ض الزيوت؛ مثل زيت �شجرة الكينا،
زيوت �شديدة ال�سمية؛ ولهذا فال بد من
اللجوء للخرباء عند التداوي بالروائح.
غري �أن هذا لي�س بالأمر ال�سهل؛ حيث
عمليا
�إن املداواة بالروائح مل يتم برهنتها ًّ
بعد .وعالوة على ذلك ،ال متنح �أية جامعات
�أو هيئات �شهادات يف هذا املجال .غري �أنه
يتم تدري�س املداوة بالروائح يف العديد من
جزءا من علوم �أخرى
الهيئات بو�صفها ً
مثل التدليك �أو تقومي العمود الفقري.

ومثلها مثل املداوة بالروائح،
ا�ستخدمت املداواة بالأ�صوات منذ الع�صور
القدمية .ففي �آ�سيا على �سبيل املثال ،كانت
الأ�صوات ت�ستخدم يف ال�صلوات والتعبد
أي�ضا
للتهدئة وزيادة العافية .كما تطرق � ً
الفارابي  -وهو عامل تركي فار�سي� -إىل
املداواة باملو�سيقى عندما ناق�ش ت�أثري
املو�سيقى على الروح يف م�ؤلفه "العقل
واملعقول".
وبعد مرور �سبعة قرون ،قام العامل
الإجنليزي روبرت بروتن مبناق�شة
املو�ضوع ذاته يف كتابه "حتليل الأ�شجان"
( .)The Anatomy of Melancholyوعلى
الرغم من �أنه مت االعرتاف بهذا النوع من
املداواة منذ الع�صور القدمية ،ف�إنه مل يتم
االنتباه �إليه �إال مع بدايات القرن احلادي
والع�رشين.
يعتقد العاملون يف جمال املداواة
بالأ�صوات �أن الب�رش يتكونون من ترددات
خمتلفة من الطاقة .ومن هنا ،ف�إنهم
ي�ستخدمون الرتددات ال�صوتية واملو�سيقية
لإعادة توازن ترداد الب�رش والتفاعل معها؛
حيث ي�ؤثر ذلك على طاقاتهم وحاالتهم
املزاجية.
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ت�ستمر حوا�س اجلنني اخلم�سة يف التطور طوال فرتة احلمل .وبحلول الأ�سبوع الثاين والثالثني ،تكون
حا�سة اللم�س قد تطورت؛ بحيث ي�ست�شعر كل جزء يف ج�سم اجلنني احلرارة ،وال�ضغط ،والأمل .كما يتم تطور
براعم التذوق ما بني الأ�سبوعني الثالث ع�شر واخلام�س ع�شر مما ِّ
ميكن اجلنني من تذوق ال�سائل ال�سلوي.
وبحلول الأ�سبوع الثامن ع�شر ،ت�ستطيع �شبكية العني �إدراك كميات قليلة من ال�ضوء ،وعند الأ�سبوع الثالث
والثالثني ِّ
ميكن ب�ؤب�ؤ العني الطفل من ر�ؤية �أ�شكال باهتة .وي�ستطيع الطفل ا�ستن�شاق الروائح بحلول
الأ�سبوع الثامن والع�شرين ،و�سماع الأ�صوات ومتييزها بنهاية ال�شهر ال�ساد�س من احلمل.
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