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إختلق مؤتمرًا ونتائج للمؤتمر لكي تروج لعالج تجويع الخاليا السرطانية  الزائف

عن  بامتناعهم  أنهم  يعتقدون  الذين  بالسرطان  المصابين  على  وخطرها  وضررها  السرطان  تجويع  كذبة  عن  سابقًا  كتبنا 
عربية  من طبيبة  يصدر  عندما  أخرى  أبعاد  لألمر  لكن  المرض.  نمو  سيوقفون  فإنهم  السكريات خاصة  أو  عامة  الكاربوهيدرات 
تساهم في تجهيل المجتمع العربي. وكان لزامًا أن نمحص ما تقوله، غير أنها لم تُضف شيئًا سوى دعايات وتصريحات يمكن أن 
يصدرها أي شخص غير مختص بالطب أو بالعلم، يُمكن أن تكتب أن السكر يسبب السرطان وتتوقف. لكن أين دليلك؟ وأي نوع من 

السرطان؟ وكيف هي آلية حدوث األمر؟
حصلت الطبيبة سعيدة على 9 ماليين مشاهدة لمنشورها الذي يتضمن محاذير عديدة منها ما هو زائف ومنها ما هو حقيقي 
حول اإلصابة بمرض السرطان. تقول » مريض السرطان الذي يمتنع عن السكر في نظامه الغذائي يرى أن مرضه تراجع ويمكن أن 

يعيش طويال.
السكر = العدو القاتل« وتنقل مجموعة من النتائج لتقول أنها نتائج خالصات لما ظهر في مؤتمر برلين حول األمراض الخبيثة.

ال نعرف أين هو ذلك المؤتمر ولم تُشر له أي من مواقع األحداث والمؤتمرات والندوات حول السرطان في العالم. تزعم أنها حضرته 
وأنه حدث في يناير 2018، هل حدث فعاًل؟ لسنا متأكدون حتى اآلن. لكن ما نحن متأكون منه هو عدم وجود أي دليل علمي حول 
العالقة بين تناول السكر والسرطان )يُمكنكم البحث في أي من مواقع األبحاث أو في scholar.google.com إلختصار الوقت(. 

يُمكن مراجعة مقالنا )الحقيقة حول تجويع السرطان عبر حرمان الجسم من السكريات(، وقد ورد فيه:
احدى الحاالت النادرة الموثقة حول األمر هي حالتين لمريضتين تم إخضاعهما للحمية الكيتوجينية في مستشفى كليفالند في 
الواليات المتحدة ويُذكر أن إحداهما نالت توقفًا في تقدم المرض طيلة 12 شهرًا ليس إال وكان ذلك في عام 1995 وال يعرف أحد ما 

جرى بعد ذلك.
حالة أخرى في عام 2010 كانت المريضة تعاني من ورم أورمي دبقي متعدد األشكال )multi-form glioblastoma(، وكانت بدأت 
لها  إجراء عملية جراحية  تم  ثم  اليوم(  600 سعرة حرارية في  أقل من  )مع  الكربوهيدرات وبشكل مشدد جدًا  بالحمية منخفضة 
أتبعت بعالج كيمياوي استمر لستة أسابيع ومن الجيد أنها شُفيت وبعد ذلك عادت لنمط أقل تشددًا من الحمية الكيتوجينية. 
لكن ولسوء الحظ فإن الورم عاد للحدوث بعد 8 أشهر، هنا يعزو سايفريد عودة المرض لترك المريضة للحمية )التي يبدو أنها ليست 

العامل الوحيد في الشفاء إذ كان هناك عالج كيميائي وعملية جراحية(.
وفي دراسة أخرى حول 53 شخص لديهم أورام دماغية كانوا يخضعون للعالج الكيميائي وتم إخضاعهم للحمية الكيتوجينية أثناء 

ذلك وتم تقييم تأثير الحمية على تقادم حاالت المرض فلم يكن هناك تأثير للحمية على تحسن حالة المرض لدى أي من هؤالء.
وفي ألمانيا تم تجربة الحمية على 16 مريض استنفذوا كل محاوالت الشفاء، لم يكن هناك أعراض جانبية لكن معظم المرضى سوى 
5 لم يستمروا بالحمية كما ينبغي – حيث طلب منهم االستمرار لـ 3 أشهر – لكن هؤالء الخمسة لم يختبروا إختالفًا عن المرضى 
اآلخرين في تقدم المرض بل توفي اثنان منهم مبكرًا، وتخلى إثنان الحقًا عن الحمية، بينما عانى اآلخر من تراجع أدى به إلى الرجوع 

للعالج الكيميائي.
تقول الطبيبة إبتسام الحمالوي صاحبة الترويج لتجويع الخاليا السرطانية عن بلدها الجزائر:

»قناعتي أن انتشار السرطان بهذه الطريقة الرهيبة في الجزائر يعود لكمية السكر في كل مأكوالتنا مع سكوت السلطات«
وتقول أيضًا:

»أعترف هدفي أن أجعلكم تكرهون السكر، الملح، الحليب ومشتقاته والبالستيك«
ليس هناك مكان لألجندات والترويج غير العاقل في العلم، شخص متعصب للحمية الكيتونية لدرجة أن يتبناها كعالج للسرطان 
ال يُمكن أن يتم تبنيه كمصدر علمي إال من قبل الفئة التي تصدق اإلشاعات وتحتج بمغالطاتها. اإلحتجاج بريموند فرانسيس 

بطريقة تتضمن المؤامرة والدالئل غير العلمية لن تنفع إال في التجهيل. 
كما ذكرنا تسطر الطبيبة مجموعة من استنتاجاتها الشخصية وما تبتغي الترويج إليه معلنة أن ذلك هو نتائج لمؤتمر حدث في 
برلين، ونحن من العلوم الحقيقية نتحداها أن تشارك معنا األوراق البحثية التي نشرت في ذلك المؤتمر المزعوم وحقيقة المؤتمر 

الذي حدث. كل ما ستجدونه في األنترنت هو ترجمة لمنشور الطبيبة إلى االنجليزية في موقع للتدوينات.

 كلمة العدد
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ــول  ــارات حـ ــن الحضـ ــر مـ كثيـ
العالـــم قامـــت ببنـــاء هيـــاكل 
ـــن  ـــاءل ع ـــا نتس ـــة تجعلن عظيم
كيفيـــة تشـــييدها و متـــى كان 
ذلـــك. حجمهـــا الضخـــم رســـخ 
ـــخاص  ـــض األش ـــول بع ـــي عق ف
ــي  ــة هـ ــات فضائيـ أن مخلوقـ
ــذه  ــور هـ ــي ظهـ ــبب فـ السـ

الصـــروح البشـــرية الصنـــع، 
ــور  ــات. القصـ ــل » األهرامـ مثـ
ـــخ  ـــال.. إل ـــل الجب ـــة داخ المنحوت
»  حتـــى أنهـــم أوجـــدوا لهـــذا 
أســـموها  اإلدعـــاء فرضيـــة 
ــي  ــى« التـ ــون القدامـ »الفضائيـ
ـــوا  ـــن كان ـــول أن زوارًا فضائيي تق
ــا علـــى األرض قبـــل آالف  هنـ
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ـــاة  ـــي حي ـــوا ف ـــنين، و تدخل الس
البشـــر، و ســـاهموا بمســـتواهم 
التكنولوجـــي المعقـــد فـــي 
بنـــاء مـــا نـــراه اآلن مـــن آثـــار 
صامـــدة،   بقيـــت  تاريخيـــة 
بومـــا  صـــروح  كالمعابـــد، 
ـــل  ـــن التماثي ـــد م ـــو، والعدي بونك
ـــم  ـــذه المزاع ـــدى ه ـــة. إح الحجري

ـــة  ـــل الحجري ـــول التماثي ـــدور ح ت
الســـكان  لـــدى  المعروفـــة 
المحلييـــن لجزيـــرة الفصـــح 
التابعـــة لدولـــة التشـــيلي، 
والتـــي وجـــدت منتشـــرة فـــي 
ـــح. ـــرة الفص ـــى جزي ـــع عل المقال
ــاس  ــن النـ ــر مـ ــرف الكثيـ يعـ
الحجريـــة  التماثيـــل  هـــذه 

الســـكان  لـــدى  المعروفـــة 
مـــاوي  باســـم  المحلييـــن 
)maoi(. فـــي المقابـــل يدعـــي 
القائمـــون علـــى وثائقـــي » 
ـــاص  ـــى » الخ ـــون القدام الفضائي
ــة،  ــتوري األمريكيـ ــاة هيسـ بقنـ
عنهـــا. معـــروف  شـــئ  أال 

يقولون:

هـــذه  صنعـــوا  »كيـــف 
التماثيـــل ؟ مـــن أيـــن جـــاؤوا 
بهـــا ؟ و كيـــف اســـتطاعوا 
يملـــك  أحـــد  ال  ؟  تحريكهـــا 
ـــئلة.« ـــذه األس ـــى ه ـــة عل اإلجاب
لكـــن هـــذا غيـــر صحيـــح 
ــرف  ــن نعـ ــال نحـ ــرة. مثـ بالمـ
ـــكيلها  ـــا و تش ـــم قطعه ـــف ت كي
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أو نحتهـــا، ألن الكثيـــر مـــن 
تماثيـــل المـــاوي تـــم التخلـــي 
عنهـــا قبـــل إكمالهـــا، و هـــذا 
أدى إلـــى توفـــر تماثيـــل غيـــر 
ــل  ــل مراحـ ــي كامـ ــة و فـ كاملـ
األدوات  كذلـــك  و  صناعتهـــا، 
الحجريـــة التـــي اســـتخدمت 
لتقطيـــع الصخـــر البركانـــي 
ــة  ــم صناعـ ــذي يتـ ــش الـ الهـ
ـــرة  ـــدت منتش ـــه، وج ـــل من التماثي
فـــي المقالـــع علـــى الجزيـــرة.

» 20 شـــخصا لنحـــت تمثـــال 
واحـــد لمـــدة تتـــراوح بيـــن 5 
ــل  ــى يصـ ــنوات حتـ ــى 6 سـ إلـ
التمثـــال إلـــى هـــذه المرحلـــة. 
ـــل  ـــاحات تمث ـــرى مس ـــك ن و كذل
أماكـــن عمـــل كل عامـــل فـــي 
ــم  ــف تـ ــارة، و كيـ ــص الحجـ قـ
تقييـــم و توزيـــع مســـاحات 
عمـــل كل شـــخص. و تســـتطيع 
أن تـــرى اإلختـــالف بيـــن كل 
ـــي  ـــة ف ـــل و الممثل ـــاحة عم مس
ـــن  ـــل بي ـــة العم ـــالف طريق اخت
شـــخص و آخـــر، و كذلـــك أثـــار 
ــي  ــدوش التـ ــر و الخـ أدوات الحفـ
ــر.  ــي الصخـ ــا فـ ــببت بهـ تسـ
ــراد  ــة المـ ــزل النقطـ ــم عـ يتـ
ـــون  ـــة يتك ـــي النهاي ـــا، و ف قطعه
ــى  ــارب إلـ ــابه للقـ ــكل مشـ شـ
أن يتـــم كســـر التمثـــال عـــن 
ــا  ــت منهـ ــي نحـ ــدة التـ القاعـ
و إخراجـــه بشـــكل كامـــل.«

يقضـــي أصحـــاب ومناصـــري 
خرافـــات الفضائيـــون القدامـــى 
أغلـــب وقتهـــم هنـــا بالتركيـــز 

ــم  ــي يتـ ــة التـ ــى الطريقـ علـ
بهـــا تحريـــك هـــذه التماثيـــل، 
ـــون  ـــب يعلم ـــى األغل ـــم عل و ه
بوجـــود عـــدة تجـــارب ناجحـــة 
ـــاوي،  ـــل الم ـــل تماثي ـــة لنق قديم
ـــدد  ـــبية وع ـــج خش ـــل بمزال تتمث
قليـــل مـــن العمـــال، و لذلـــك 
كان علـــى أصحـــاب النظريـــة 
ـــة أال و  ـــم المفضل ـــة هوايته ممارس
ـــة. ـــكلة وهمي ـــراع مش ـــي، إخت ه
: هنـــا  يقولـــون 
فريـــدة  مشـــكلة  »هنالـــك 
بخصـــوص تحريـــك تماثيـــل 
ـــات أو  ـــق الزالج ـــن طري ـــاوي ع الم
ـــى  ـــت إل ـــإذا ذهب ـــات. ف المتدحرج
جزيـــرة الفصـــح فإنـــك لـــن تشـــعر 
ـــك مـــا يكفـــي مـــن  بأنـــه كان هنال
ــة  ــل صناعـ ــن أجـ ــب مـ الخشـ
ــه  ــع أنـ ــي الواقـ ــات. و فـ زالجـ
فـــي القـــرن 18، لـــم تعثـــر أول 
ـــى  ـــافية إل ـــات استكش ـــع بعث أرب
جزيـــرة الفصـــح علـــى شـــجرة 
واحـــدة فـــي الجزيـــرة، و هـــذا 
ـــق  ـــي المتعل ـــز الحقيق ـــو اللغ ه
بالجزيـــرة. كيـــف تســـتطيع 
ـــان  ـــه باألطن ـــال وزن ـــك تمث تحري
األشـــجار  تملـــك  ال  أنـــت  و 
لصناعـــة الزالجـــات الخشـــبية.«
وثائقـــي  يقـــول  حســـنا. 
الفضائيـــون القدامـــى هنـــا، 
بأنـــه ال يوجـــد حاليـــا أشـــجار 
إذا  الفصـــح.  جزيـــرة  علـــى 
ــم  ــه لـ ــتنتجون أنـ ــم يسـ هـ
تكـــن هنـــاك أشـــجار فـــي 
ـــإن  ـــه ف ـــابقا، و علي ـــرة س الجزي

ــي  ــد المتبقـ ــير الوحيـ التفسـ
هـــو: الكائنـــات الفضائيـــة. 
المشـــكلة فـــي ادعائهـــم أنـــه 
ــن  ــر مـ ــاك الكثيـ ــت هنـ كانـ
ـــى،  ـــا مض ـــل فيم ـــجار بالفع األش
ــن  ــك عـ ــرف ذلـ ــن نعـ ونحـ
طريـــق بقايـــا غبـــار الطلـــع 
ـــاره  ـــجار. و أث ـــح األش ـــذي يلق ال
ــرة  ــودة بكثـ ــه الموجـ و كمياتـ
فـــي البحيـــرات الغائـــرة فـــي 
ـــة  ـــى أدل ـــة إل ـــرة. باإلضاف الجزي
ـــبب  ـــع إن الس ـــي الواق ـــرى. ف أخ
ـــجار  ـــود أش ـــدم وج ـــي لع األساس
ـــب  ـــى األغل ـــرة اآلن عل ـــى الجزي عل
ــتخدامها  ــم اسـ ــه تـ ــو أنـ هـ
ـــر  ـــل أكث ـــع و نق ـــل رف ـــن أج م
مـــن 1000 تمثـــال خـــالل فتـــرة 
ـــنين،  ـــات الس ـــدر بمئ ـــة تق زمني
ـــذه  ـــعوب ه ـــر، أن ش ـــى آخ بمعن
ـــجار. ـــتنزفوا كل األش ـــرة اس الجزي
كذلـــك مـــن األشـــياء األخـــرى 
المثيـــرة لإلهتمـــام المتعلقـــة 
ـــراف  ـــي إنح ـــح، ه ـــرة الفص بجزي
ـــى ســـطحها. إذا أخـــذت  ـــة عل الترب
ـــى  ـــوي عل ـــت تحت ـــا وكان ـــا م أرض
ـــم  ـــم ت ـــجار ث ـــن األش ـــر م الكثي
ســـنواجه  فهنـــا  قطعهـــا، 
ـــة،  ـــآكل الترب ـــرة بت ـــكلة كبي مش
ـــذور  ـــى زوال ج ـــود إل ـــك يع و ذل
األشـــجار التـــي تثبـــت التربـــة 
فـــي مكانهـــا. و كذلـــك غيـــاب 
ـــق  ـــوة تدف ـــن ق ـــف م ـــا يخف م
ــى  ــة علـ ــر النازلـ ــاه المطـ ميـ
ــه  ــة أنـ ــروف لدرجـ التربة.معـ
إذا كتبـــت عبـــارة إنجـــراف 
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أي  فـــي   )Erosion( التربـــة 
ـــي  ـــوف ت نته ـــث، فس ـــرك بح مح
بصفحـــة ويكيبيديـــا المتعلقـــة 
ـــورة  ـــترى ص ـــوع، و س ـــذا الموض به
مـــن جزيـــرة الفصـــح نفســـها 
كمثـــال شـــهير علـــى انجـــراف 
ـــل  ـــض تماثي ـــى أن بع ـــة. حت الترب
رؤوس المـــاوي فـــي الواقـــع 
لديهـــا أجســـاد كاملـــة، فهـــي 
ــن  ــط، لكـ ــا فقـ ــت رؤوسـ ليسـ
ــم  ــة لـ ــآكل التربـ ــبب تـ بسـ
ـــل  ـــوى القلي ـــر س ـــتغرق األم يس
ــرت  ــى غمـ ــت حتـ ــن الوقـ مـ

هـــذه التماثيـــل إلـــى أعناقهـــا 
بالتربـــة، و الســـبب يعـــود 
إلـــى األرض التـــي أزيلـــت منهـــا 
ــة. ــدة قليلـ ــي مـ ــجار فـ األشـ
ـــف  ـــد كي ـــكل أكي ـــم بش ـــذا نعل له
ـــرة  ـــكيل جزي ـــع وتش ـــم تقطي ت
ـــتخدام أدوات  ـــك باس ـــح، وذل الفص
ـــر  ـــي عث ـــة، و الت ـــيطة بدائي بس
ـــم  ـــي ت ـــع الت ـــي المقال ـــا ف عليه
ـــك  ـــا. و كذل ـــل منه ـــع التماثي قط
ـــاك  ـــه إذا كان هن ـــم أن ـــن نعل نح
ــح  ــرة الفصـ ــي جزيـ ــجار فـ أشـ
ــد  ــن توجـ ــى، فلـ ــا مضـ فيمـ

ــذه  ــك هـ ــي تحريـ ــكلة فـ مشـ
ـــا. ـــي مكانه ـــا ف ـــل ووضعه التماثي
توجـــد  كانـــت  باختصـــار 
ــي  ــجار فـ ــن األشـ ــر مـ الكثيـ
الجزيـــرة إلـــى أن اســـتنزفها 
النحاتـــون بســـبب الحماســـة 
التماثيـــل. هـــذه  لصناعـــة 
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جانب من التربة في جزيرة الفصح
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هل هناك بالفعل تأثيرات كمية تحدث داخل 
أدمغتنا؟ وهل لها أي تأثير في رؤيتنا للواقع 
باستطاعتنا  وهل  حولنا؟  مِن  الموضوعي 
الحواسيب  من  اكثر  عمليات  انجاز  بالفعل 
في  ستعرفونه  في  وأكثر  هذا  كل  الخارقة؟ 

هذا المقال.
وعالم  الرياضيات  عالم  نشر   ،1989 عام  في 
روجر  أوكسفورد  جامعة  في  البارز  الكونيات 
رائعًا  كتابا   )Roger Penrose( بينروز 
 The لإلمبراطور-  الجديد  »العقل  أسماه 
الكتاب  وكان   «  Emperor’s New Mind
والرياضيات  الفيزياء  في  رائعة  بمواد  مليئًا 
الرئيسية  بنروز  أطروحة  كانت  والحوسبة. 
البشري  الدماغ  أن  في  تتلخص  الكتاب  في 
ليس بجهاز كمبيوتر وهو يعمل بطريقة ما 
ال يمكن تكرارها على أي جهاز كمبيوتر مهما 
كان قويًا. بمعنى آخر، أي أن الدماغ ال يتبع 
يتعامل  مشكلة  كل  حل  في  »خوارزميات« 
معها. كل هذا مقبول نسبيًا، حتى اآلن على 
األقل. ولكن بعد ذلك خرج الكتاب عن نطاق 
بأن  نوعه  من  غريب  اقتراح  مع  المعقول 
آلية الدماغ الفعلية لها عالقة مع الجاذبية 

الكمية!
القى بنروز شكوكًا كثيرة، ال سيما في مجتمع 
أساسًا  يحاول  كان  الذي  االصطناعي  الذكاء 
الفيزيائيين  بين  وأيضا  نظريته،  دحضَ 
الرابطة  هي  ما  رؤية  من  يتمكنوا  لم  الذين 
عمل  وآلية  الكمومية  الجاذبية  مفهوم  بين 

هل الدماغ جهاز كمي؟



10مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

علوم زائفة

التخدير  طبيب  مع  بنروز  تعاون  الدماغ! 
 )Stuart Hameroff( هاميروف  ستيوارت 
ميكانيكا  عمل  لكيفية  نموذج  اقتراح  في 
باسم  الحقًا  سمي  والذي  الدماغ  في  الكم 
كيفية  وإليكم  بنروز-هاميروف«.  »نموذج 
أور- لمبادئ  »وفقًا  النموذج:  هذا  تفسير 
OR ]او ما يعرف باسم االختزال الموضوعي 
الوعي  أن  على  تنص  فرضية  وهي  المنظم، 
الخاليا  داخل  العمليات  من  ينبع  الدماغ  في 
الخاليا  بين  العالقات  من  وليس  العصبية، 
وتعتبر  التقليدية(.  النظر  )وجهة  العصبية 
تنظيمها  ويتم  كمية،  عملية  العملية  هذه 
األنيبيبات  تسمى  جزيئية  هياكل  قبل  من 
األنيبيبات في معظم  وتوجد هذه  الدقيقة 
في  العصبية  الخاليا  ذلك  في  بما  خاليانا 
االختزال  يتأثر  أن  المفترض  ومن  أدمغتنا. 
للحساب  القابلة  غير  بالعوامل  الموضوعي 
قد  مما  الزمكان،  هندسة  في  المتضمنة 
واالنهيار  الصعبة  الوعي  مشكلة  يفسر 
المتراكبة. وقد اقترح بنروز  للحاالت  السريع 
»ظالل   1994 عام  كتابه  في  المبادئ  هذه 
 ،]Shadows of the Mind« العقل- 
الحاالت  من  لكل  فإن  المبادئ،  لهذه  ووفقًا 
زمكان  في  الخاصة  هندستها  المتراكبة  
الدماغ. فعندما تؤدي درجة الفارق المترابط 
بين  كافٍ  فصل  إلى  والطاقة  الكتلة  بين 
يختزل  أن  يجب  فحينئذٍ  الزمكان،  هندسة 
إلى حالة واحدة ولكن يستمر  النظام  )ينهار( 
تراكب آخر سريع الزوال باختالف طفيف في 
الكمي  االنهيار  يحدث  حتى  الزمكان  هندسة 
واحدة  كمية  حالة  اختيار  ويتم  المفاجئ 
»األكوان  تفسير  دون  يحول  وبالتالي  فقط، 
المتعددة«. وهذا مما يثبت بشكٍل أو بآخر أن 
لهندسة  اضطرابات  على  يشتمل  قد  الوعي 
الفرضية  هذه  كانت  الدماغ.«  في  الزمكان 
أحد الموضوعات الشائكة التي تمت مقابلتها 
عام  مستقل  وثائقي  فيلم  في  ومناقشتها 
 What the-2004 بعنوان »ما الذي نعلمه؟
الفيلم،  هذا   »?Bleep Do We Know
جنبًا إلى جنب مع الكتاب األفضل مبيعًا في 
وقته »السر-The secret«، استغلوا فكرة 

أن ميكانيكا الكم تخبرنا بأننا نحن من نصنع 
يرجى  المواضيع  هذه  عن  للمزيد  واقعنا. 
قراءة مقال )الدجل الكمي(. نشر مايكل شيرمر 
سريعة  مراجعة   )Michael Shermer(
العلمي  مجلة  في  بنروز-هاميروف  لنظرية 
إلى  شيرمر  أشار   ،2005 يناير  في  األمريكي 
)Victor Stenger( ستنغر  فيكتور  كتاب 
 The Unconscious( الالوعي  الكم 
ببعض  اقتراحه  ناقش  الذي   )Quantum
العام  السؤال  عن  أشار  وكذلك  التفصيل، 
عما إذا كان الدماغ جهازًا كميًا أم ال. على وجه 
الخصوص، أشار إلى معيار لتحديد ما إذا كان 
الكم  ميكانيكا  بواسطة  النظام  وصف  يجب 
 )v( والسرعة )m( أم ال: إذا كان ناتج الكتلة
والمسافة )d( لجسيمات النظام يساوي قيمة 
حينها  يمكنك  ال  أقل،  أو   )h( بالنك  ثابت 
استخدام الميكانيكا الكالسيكية لوصف ذلك 
ميكانيكا  نستخدم  ذلك،  من  وبدال  النظام. 
الدماغ،  على  المعايير  هذه  الكم.ولتطبيق 
استخدم شيرمر كتلة جزيء االرسال العصبي 
ومسافة   ،)v( الحرارية  الحركة  وسرعة   ،)m(
نقطة التشابك العصبي )d( ليجد أن ناتجهم 
أكبر من ثابت بالنك بمرتين تقريبًا. مما ال 
كتب  كمية.  تأثيرات  وجود  بالضرورة  يعني 
شيرمر:  مقال  على  ردًا  رسالة  في  هاميروف 
بنروز- )نظرية  نظريتنا  تفكيك  لغرض   «
كتاب  في  تأكيد  إلى  شيرمر  أشار  هاميروف(، 
والسرعة  الكتلة  نتاج  أن  الالوعي«  »الكم 
ميكانيكا  فيه  يُطبق  نظام  من  والمسافة 
 .)h( بالنك  ثابت  يتجاوز  أن  يمكن  ال  الكم 
مجلة  أي  في  الفرضية  هذه  مثل  أر  لم  أنا 
مدرجة  رأيتها  وال  األقران،  لمراجعة  خاضعة 
الكم.  لميكانيكا  أي مكان كتفسير جدّي  في 
ولكن على أي حال هذا التأكيد قد دُحض من 
قبل برهنة تجريبية قام بها أنطون زيلينجر 
كمية  موجة  لسلوك   )Anton Zeilinger(
البورفيرين  بروتينات  وفي  الفوليرين  في 
ستنجر  مع  أتفق  أنا  ذلك،  ومع  البيولوجية 
بين  يتم  متشابك  كيميائي  انتقال  أي  أن 
باستخدام  وصفه  يتم  العصبية،  الخاليا 
باستخدام  أثبته  كما  الكالسيكية  الفيزياء 

الحسابية  العمليات  حساب  يتم  المعيار. 
الكمومية التي اقترحناها )هاميروف وبنروز( 
في أنابيب ميكروية داخل الخاليا العصبية. 
المدخالت  الكالسيكي  العصبي  النقل  ويوفر 
)إلى(، والمخرجات )من(، في حسابات الكم في 
الوعي في  تتوسط  التي  الدقيقة  األنيبيبات 
التشعبات العصبية«. وكان رد شيرمير: » أواًل 
وقبل كل شيء، فإن المعيار األول، اقترحته 
بناءًا على كتاب من أسس ميكانيكا الكم كيف 
ال وقد ُكتب من قِبل نيلز بور في عام 1913 – 
ومن الجلي أنه ليس بحاجة إلى مجلة مراجعة 
األقران لكي يثبت! ثانيًا، قدمت االقتراح هذا 
الكم  لميكانيكا  الضروري  لالستخدام  كمعيار 
باستخدام  عنها  االستغناء  يمكنك  ال  التي 
أن  الحظت  لقد  الكالسيكية.  الميكانيكا 
للعيان(  )الظاهرة  العيانية  الكم  أنظمة 
موجودة  الفائقة  والموصالت  الليزرات  مثل 
الترابط  ظاهرة  على  تعتمد  وهي  بالفعل. 
كبيرة«.  مسافات  على  تعمل  التي  الكمي 
بأنه  هاميروف  أعترف  حال،  أية  وعلى 
يوافق معي على استنتاجي بأن » أي انتقال 
كيميائي متشابك يتم بين الخاليا العصبية، 
الكالسيكية  الفيزياء  باستخدام  وصفه  يتم 
الكمومية  ». وقد أقترح هو وبنروز أن اآلثار 
الخاليا  داخل  الدقيقة  األنيبيبات  في  تحدث 
هي  الدقيقة  األنيبيبات  هذه  العصبية. 
جوفاء،  اسطوانية  بوليمرات  عن  عبارة 
لجميع  الخلوي  الهيكل  من  جزء  تشكل  وهي 
الخاليا. كما أشرت في كتابي. في الواقع، أنا 
في حيرة من امري كيف وُصفت اآلثار الكمية 
في هذا النموذج بأنها تحدث فقط في خاليا 
الدماغ، وليس، على سبيل المثال، في خاليا 
الكبير!. وفي دراسة أجريت في  القدم  اصبع 
تيغمارك  ماكس  الفيزيائي  نظر   ،1999 عام 
الترابط  مشكلة  في   )Max Tegmark(
الكمي  التراكب  أن  ووجد  الدماغ،  في  الكمي 
ال  العصبية  اإلشارات  المشاركة في  للجزيئات 
يمكن أن يستمر حتى لجزء صغير من الوقت 
الالزم لمثل هذه اإلشارات للوصول لمكان ما.

الكمي  التراكب  مثل  الكمية  التأثيرات 
ظاهرة  بسبب  بسهولة  تدميرها  يتم 

هل الدماغ جهاز كمي؟
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 Quantum( الكمي  الترابط  فك  تدعى 
تفاعل  إلى  ذلك  ويرجع   )Decoherence
الجسيم الكمي مع البيئة المحيطة به والتي 
من  الكمّ  خصائص  محو  يتم  خاللها  من 
النظام. هذا االستنتاج ال يتفق مع اقتراحات 
يعمل  الدماغ  بأن  وهاميروف  بينروز 
يرتبط  الكمي  الترابط  أن  و  كمي،  ككمبيوتر 

بالوعي بشكل أساسي.
 

بأمكاننا القول أن نموذج بنروز - هاميروف 
الغالبية  ترضي  كافية  بأدلة  دعمه  يتم  لم 
ذلك،  ومع  األعصاب.  علماء  من  العظمى 
الدماغ  بأن  بنروز  ادعاء  أن  نفترض  دعونا 
هو  خوارزمي  حاسوب  بأنه  اعتباره  يمكن  ال 

الصحيح.
البيئة  في  خارجية  مصادر  تؤدي  أن  يمكن 
مثل  داخلية  أو مصادر  الكونية  األشعة  مثل 
إلى  الدم  في   )K40( المشع  البوتاسيوم 
التقلبات  وهذه  الدماغ.  تيارات  في  تقلبات 
أنها  يعني  مما  األصل،  في  كمومية  هي 
وفقًا   – للحساب(  قابلة  غير  )أي  عشوائية 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  كوبنهاجن.  لتفسير 
لمنظري  جيدًا  معروفة  بسيطة،  آلية  هناك 
أو  الدماغ  إمكانية  وهي  التعقيد،  نظرية 
بطريقة  التصرف  من  اإللكترونية  الدائرة 
غير قابلة للحساب. قد تؤدي هذه التقلبات 
إلى تحفيز ما يطلق عليه بـ التشعب، وهو 
التغير النوعي في سلوك نظام ديناميكي ما 
نتيجة تغيير أحد معامالته أي عندما ينتقل 

النظام من حالة شبه مستقرة إلى أخرى.
خاتمة:

الدماغ  لعمل  خياران  هناك  الختام،  في 
المنطقي  التفسير  هو  أولهما  َكمجمل. 
حتميٌ  الدماغ  أن  على  ينص  الذي  البسيط، 
محض. بشكل عام، ال تحدث الظواهر الكمية 
بالخاليا  مقارنًة  جدًا  صغيرة  اجسام  في  إال 
العصبية في الدماغ أو حتى نقاط التشابك 
لميكانيكا  يكون  أن  يجب  لماذا  إذًا  العصبي، 
تفكيرنا؟  طريقة  في  كبير  تأثير  أي  الكم 
الحجة  هذه  تكون  أن  الممكن  من  بينما 
بأنها  المؤكد  من  ولكن  صحيحة  بالفعل 
ليست حاسمة. التأثيرات الكمية هي بالفعل 
هذا  ولكن  الصغر،  المتناهي  للعالم  حصرية 
في  كمية  تأثيرات  وجود  يمنع  ال  بالتأكيد 

في  المثال،  سبيل  وعلى  العيني.  عالمنا 
تجربة شرودنجر الفكرية، فإن االختزال الذي 
يحدث للنواة- التي تسيطر عليها االحتماالت 
يؤثر مباشرًة على حياة القطة مما يعني أن 

هناك تأثيرات كمية بالفعل في عالمنا!
لإلهتمام  مثير  الثاني  الخيار  الحقيقة،  في 
الكم  ميكانيكا  ان  لنعتبر  سابقه!  من  أكثر 
في  اآلراء  صناعة  في  كبيرًا  دورًا  تلعب 
لمفهوم  يحدث  ان  يمكن  الذي  ما  ادمغتنا. 
تعريف  ويمكن  االنسان؟  لدى  اإلرادة  حرية 
اإلرادة بأنه اعتقاد فلسفي ينص بأن  حرية 
سلوك اإلنسان وتصرفاته وقراراته تنبع من 
إرادته الحرة بالكامل. ربما بإمكاننا ان نعين 
المستقبلية  القرارات  لكل  معينة  احتمالية 
الذهاب  قررت  أنك  ولِنقل  ستتخذها.  التي 
احتمالية  وهناك  اصدقائك،  مع  نزهة  في 
 40 واحتمال  للذهاب  بالمئة   60 يقارب  ما 
االحتماالت  بهذه  البيت.  في  لبقائك  بالمئة 
ليست  قراراتك  أن  القول  يمكننا  المحدودة 
ولكن  للتنبؤ.  قابلة  غير  وبالتالي  حتمية 
هل هذه فعاًل إرادة حرة؟ هل هذه القرارات 
فعاًل »لك«؟. ومما يجب علينا دومًا تذكره أن 
مما  كامل.  بشكل  عشوائية  الكم  ميكانيكا 
يجعلنا نسأل سؤااًل آخر، هل العشوائية هي 

رديفة الحرية؟
محددة  إجابات  توجد  ال  اللحظة،  هذه  حتى 
لهذه األسئلة. مما يجعلنا في موضع شك في 

كيفية عمل أدمغتنا.
الدماغ  عمل  آلية  ان  القول  يمكننا  وختامًا، 
الثانية  او  األولى  اآللية  هي  تكون  قد  ربما 

في  المستقبلية  البحوث  تثبته  قد  ما  وهذا 
هل  المحير،  السؤال  ويبقى  المجال.   هذا 
بشكل  ام  كمي  بشكل  فعاًل  ادمغتنا  تعمل 

حتمي؟ وهل بالفعل نملك إرادة حرة؟
 »أن الدماغ البشري ليس 

بجهاز كمبيوتر وهو 

يعمل بطريقة ما ال يمكن 

تكرارها على أي جهاز 

كمبيوتر مهما كان 

».
ً
قويا



 منير ليتيم  - عنابة، الجزائر
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 موثوقة للتخلص
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لماهية  االجابة تكمن في فهمنا  ربما 
السموم. تصادفنا احيانا بعض االفكار 
أو  القديم  الطب  خلطات  من  القديمة 
من العلوم الزائفة الحديثة التي تضم 
نوعا من التالعب بالكلمات العلمية و 
التسلسل المنطقي و لكن من منطلق 
ربما  التي  االفكار  هذه  احدى  خاطيء 
منا  العديدين  مسامع  على  تتكرر 
بعض  و  السموم  ازالة  خلطات  هي 
تطبيقات  تعتبر  ال  التي  العالجات 
الحديث،  الطب  في  معتمدة  عالجية 
تصديق   في  الناس  يستمر  فيما 
التلفاز  يقال على شاشات  مما  العديد 
وما يصلهم على هواتفهم الذكية  من 
خارقة. عالجات  و  لمنتجات   دعايات  

»ليس   )parcelse( الطبيب  يقول 
هناك سموم  كل شئٍ سم، الجرعة هي 
المنطلق  هذا  من   . السم«  يصنع  ما 
مادة  كل  بانه  السم  تعريف  يمكننا 
توجد في مجرى  الدم بتركيز اعلى من 
اعراض  بظهور  تسبب  معينة،  عتبة 
و  المادة  هذه  بسمية  عالقة  لها 
مرتبطة اما بعضو  مستهدف او اكثر، 
معادن  من  السموم  نوعية  تختلف  
مواد  و  ادوية  و  صناعية  مركبات  و 
تختلف  و  معينة،  نباتية  او  حيوانية 
امتصاصها  و  التقاطها  طريقة  معها 
يخترق  ما  منها  و  المستنشقة  فمنها 
الجلد و أخرى تستلزم البلع. المتعلقة 
من  القادمة  تلك  هي  المقال  بهذا 
محيطنا  من  و  الحالي  الغذائي  نظامنا 
الملوث  بدرجة اولى الهواء و المياه، و 
التي تستخدم كوسيلة تخويف لتحفيز 
وتطبيق  منتجات  شراء  على  الناس 
بال فائدة،  األحيان  أغلب  عالجات في 

خطورة  تقل  ال  بمضاعفات  احيانا  و 
واضحة  غير  تبقى  التي  السموم  عن 
الفكرة. لهذه  المروجين  خطابات  في 
واختالف  بتعقيده  البشري  الجسم 
فعال  تصفية  بنظام  مزود  أنظمته 
منها  نذكر  أعضاء  عدة  في  متمثل 
االمعاء  الجلد  الكليتين  الكبد  الرئتين 
دور  على  بسيط  كمثال  القولون.   و 
الكربون  اكسيد  ثنائي  غاز  نذكر  الرئة 
السامة  الغازات  -الذي اليصنف ضمن 
حسب النظام العالمي لتصنيف المواد 
في  زيادة  اي  لكن  و  الكيميائية-  
اضطرابات  تسبب  الدم  في  تركيزه 
يستدعي  مما  العضوية  توازن  في 
والقلب  والكلية  الرئة  عمل  في  زيادة 
ثاني  تركيز  في  توازن  لتحقيق 
او  الدم   حموضة  و  الكربون  اكسيد 
 .)Homeostasis( بالـ  يدعى  ما 
يعتبر  فهو  الكبد   يخص  فيما  اما 
بعملية  يعرف  ما  في  مهم  عضو 
نتناوله  لما  األيض  وخصوصًا  األيض 
اولى  مرحلة  تضم  التي  و  أدوية   من 
االرجاع  او  االكسدة  او  التمييه  تضم 
كبريتية  جدور  اضافة  بعدها  وتتم 
لتسهيل  كحولية    حتى  او  سكرية  او 
االدوية  بقايا  من  الدم  تنقية  عملية 
المحطات  احد  تعتبر  و  السموم  او 
الدوائية  الحركية  في  االساسية 
)Pharmacokinetics( )القواميس 
العربية ال تفرق بين الحركية الدوائية 
الفارماكوديناميك والتغيرات الدوائية 
الدوائية  الحركية  الفارماكوكينتكس، 
وحركته  الدواء  تأثير  كيفية  تلخص 
هو  هنا  المقصود  بينما  الجسم،  في 
هذه  من  الهدف  الدوائية(  التغييرات 

قابلية  أكثر  المواد  العملية هو جعل 
 )hydrosoluble( الدم  في  لالنحالل 
واكثر استقطابا و الكل بهدف التخلص 
المادة  سمية  من  التخفيض  او  منها 
تزيد  أي  العكس  احيانا  يحدث  وقد 
يحدث  كما  سميتها  من  العملية  هذه 
 naphtylamine النفتيالمين  مع 
النفتيلهيدروكيالمين  الى  المؤكسد 

 naphtylhydroxylamine
. المثانة  مسرطنًا  يعتبر  الذي 

تعتبر الكلية محطة التنقية الرئيسية 
لخروج  رئيسي  معبر  و  الجسم  في 
العديد من المواد التي قد تضر زيادتها 
ال  عملية  نواتج  منها  و  بالعضوية 
بعض   و    biotransformation
نواتج  بعض  و  المعادن  و  االمالح 
خاصة  سامة  تكون  قد  التي  االيض 
.  NH4 كاالمونيوم  العصبي  للجهاز 

بعد الحديث عن اجهزة تنقية السموم 
الطرق  الطبيعية سنتحدث قليال عن 
التي يروج لها من المجتمع غير الطبي 
الغذائية  االنظمة  تضم بعض  التي  و 
مما  احيانا  مشددة  تكون  قد  التي 
في  ما  لمغذي  نقص  اعراض  يسبب 
للمراقبة،  دورية  طبية  تحاليل  غياب 
السموم  ازالة  لفكرة  المروجون  يلجأ 
الى ما يعرف  بتنظيف القولون  ايضا 
معتبرة  كميات  ضخ  عبر  يتم  الذي  و 
المياه  من  خليط  احيانا  و  المياه  من 
ضررا  يسبب  قد  الذي  و  اخرى  مواد  و 
يحتويه  بما  الطبيعي  القولون  لعمل 
هذا  كل  و  مهمة  نافعة  بكتيريا  من 
بعد  الفضالت  بان  تقول  شائعة  من 
تراكمها في القولون تسبب نمو بكتيريا 
البراز على جدران  تكتالت من  و  ضارة 
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لها  يروج  التي  السحرية  الخلطات  تلك 
البيئة  التي توجد حولنا في  . فالمواد 
ال يمكن تجنبها بمجرد الصوم ) بمعنى 
األمتناع (   او بمجرد االعتماد على مادة 
الحالة  هذه  في  السموم  الن  غذائية 
ال  السموم  بعض  ببساطة   . متطايرة 
تعرضنا  بسبب  منها  التهرب  يمكننا 
تصبح  قد  و  لها  الدوري  و  المستمر 
الوقاية و االستهالك الرشيد للمنتجات 
فمثال  ضررها   نسبة  يخفض  عامال 
السابقة  االحصائيات  نفس  في  و 
لقدر  معرضون   المدخنين  ان  وجد 
بحد  فالتدخين  البنزين  من  اكبر 
السموم. مصادر  احد  يعتبر  ذاته 
العلوم  ان  المقال  هذا  من  الخالصة 
لترسم  مبهر  بشكل  تطورت  الطبية 
خرائط دقيقة و صارمة الغلب االمراض 
التي تنتج عن تراكمات لبعض السموم  
يشاع  كما  مجهولة  ليست  و  المحددة، 
تختلف  االخرى.  الملتوية  الطرق  في 
العالجات من ادوية الى حميات معينة 
اللجوء  احيانا  و  للوقاية،  قواعد  او 
لبعض االجهزة و تتم هذه الطرق تحت 
باالستعانة  دورية  كلينيكية   مراقبة 
مختصين  قبل    من  طبية  بتحاليل 
عكس ما نالحظه في باقي الطرق، التي 
تهدف الى نشر علوم زائفة تؤدي في 
لميزانية  استهالك  الى  االحيان  اغلب 
مروجيها. على  تدر  وأرباح  الفرد 
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قد  السموم.   يدعى  مما  التخلص  في 
حاالت  في  التقنية  هذه  تستعمل 
زائدة  جرعات  بسبب  التسمم  مثل 
بسبب  لبعضها  تراكم  او  الدواء  من 
على  كمثال  الكليتين،  في  الخلل 
  metformine الميتفورمين  هذا 
الالكتين  حاالت  في  يتسبب  قد  الذي 
 (acidose lactique اسيدوس 
بحمض  مرتبط  الدم  حموضة  ارتفاع 
الالكتيك (   لدى المصابين بالسكري.
مثال آخر على طرق التخلص من الفائض 
عند  مضرة  تصبح  التي  المعادن  في 
تراكمها هو االستخالب، و كمثال عنها 
  )chelateur de fer( الحديد  خالب 
 ،)deferiprone( كدواء الديفيريبرون
و الذي يمكن استخدامه ضمن المخطط 
ثاالسيميا  البيتا  لحاالت  العالجي 
الذين    beta thalassemie
. دم  نقل  لعمليات  دوريا  يخضعون 
تخص  و  عديدة  االستخالب  ادوية 
الحديد،  بخالف  اخرى  معادن 
ألستخالب  أدوية  نجد  ان  يمكن 
المثال. سبيل  على  الرصاص  
تزايدت بشكل كبير  التي  السموم  احد 
البنزين  هي  الصناعية،  الثورة  بعد 
اكثر  من  يعد  الذي    )benzene(
المواد المسرطنة مسببا حاالت عديدة 
  .)leukemia( الدم  سرطان  من 
في  اجريت  احصائيات  على  اعتمادا 
الغير  العادي  الشخص  يتعرض  كندا 
 116 بين  يتراوح  لقدر  يوميا  المدخن  
البنزين   يشكل    . ميكروغرام   122 و 
و  اربع  تعادل  نسبة  المستنشق  
هذه  من  انطالقا  بالمائة،  خمسين 
تخيل عدم جدية  يمكننا  االحصائيات 

المناهج  تذكره  ال  ما  هو  و  القولون 
فمن  ألعالها  أدناها  من  التعليمية 
؟ االفكار  هذه  بمثل  الناس  يأتي  أين 

االوسط  الشرق  في  اخر  شائع  اسلوب 
يدعي  الحجامة  هو  و  عموما  اسيا  و 
ممارسوه و مجربوه بأنه طريقة فعالة 
اراء  السموم  بعد سبري لبعض  الزالة 
 : كالتالي  إجابتهم  كانت  جربوها  من 
الفاسد  الدم  من  للتخلص  وسيلة  انها 
و   ) الغموض هنا  يلفها  كلمة فاسد   (
هذه مغالطة واضحة  فالدم الفاسد او 
امكن  ان  العجوزة  الحمراء  الدم  كريات 
القول تتحلل في الطحال ليعاد تدويرها 
فهي مصدر مهم للحديد الذي سيدخل 
مجددا في تكوين كريات دم اخرى هذا 
بغض النظر عن فوائد الحجامة و تأثير 
. لها  المصاحب    )placebo( الوهم 

التخلص  لفيزيولوجيا  بمعرفتنا 
عليها،  المبرمجين  السموم   من 
التي   الوسائل  بعض  بمعرفة  و 
تبقى  -لكن  بديلة  البعض  يعتبرها 
آليات  يخص  فيما  توضيحات  دون 
هل  الفعلية-   وفوائدها  عملها 
معتمدة  عالجية  وسيلة  حقا  يوجد 
؟ الحديث  الطب  في  السموم  الزالة 

المواد  تراكم  ان  معرفة  علينا  اوال 
في  لزيادة  اما  يعود  السمية  ذات 
انظمة  احد  في  خلل  او  لها  التعرض 
تنقيته. على  تعمل  التي  الجسم 

سواء  الكلوي  الفشل  مثل  حاالت  في 
الحاد او المزمن تتراكم السموم بسبب 
الدم  فلترة  على  الكلية  قدرة  تضاؤل 
تدخل  يستدعي  مما  فعال  بشكل 
و  الدم،  تصفية  اجهزة  طريق  عن 
فعالية  االكثر  الطريقة  هذه  تعتبر 
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يصيب  أن  يمكن  السرطان  أن  يبدو 
نطاقًا واسعًا من الحيوانات، ابتداًء من 
ولكن  الوحش.  حمير  الى  النمل  آكالت 
عن  نعرفه  مما  الكثير  عنا  يغيب 
أنواع السرطان التي تصيب الحيوانات 
البرية  وذلك بسبب صعوبة دراستها. 
التجوال  كثيرة  البرية  فالحيوانات 
لفترات  مالحظتها  السهل  من  وليس 
دُرست  التي  السرطانات  لكن  طويلة. 
لالهتمام  مثيرة  تعد  الحيوانات  في 
انها  مؤكد  بشكل  تثبت  هي  و  جدًا، 
مفيدة  لدراسة السرطان في اإلنسان. 
تسمانيا  شيطان  لدى  انه  األمثلة  من 
ينتشر  أن  يُمكن  السرطان  من  نوعًا 
العض. بواسطة  اخر  الى  حيوان  من 

هذا المقال يتناول سرطان الديناصور، 
وسرطان  تسمانيا   شيطان  سرطان  و 
جرذ  سرطان  و  المتوحش،  السمك 
الخلد العاري و سرطان المحار و سرطان 
وهي  يصيبها  الذي  الشريطية  الدودة 
)اإلنسان(. المضيف  في  تعيش 

السرطان في الديناصورات
استمر  الذي  المرض  هو  السرطان 

لماليين السنين. في دراسة أجريت عام 
التنظير  باستخدام  باحثون  2003، قام 
وقاموا  الفلوري  الكشف  او  التالفي 
بمسح  المقطعية  االشعة  باستخدام 
أورام  من  عينة  آالف   10 الـ  يفوق  ما 
لفقرات ديناصور. وعثر الباحثون على 
األورام السرطانية في ما يقارب 3% من 
أنواع الديناصورات التي تمت دراستها. 
البطة  منقار  نوع  من  الديناصورات 
التي  و   )duck-billed dinosaur(
تسمى بـ )كريتسيوس هيدروسورس( 
 ،)Cretaceous hadrosaurs(
من  اي  في  أورامًا  يجدوا  لم  لكنهم 
الديناصورات.  من  األخرى  األنواع 
األورام  مثل  انواعًا  األورام  تضمنت 
أورام   ،)hemangiomas( الوعائية 
 desmoplastic( الليفي  النسيج 
بانيات  واورام   )fibroma
.)osteoblastoma( العظام 

عام  في  اجريت  مبكرة   دراسة  وفي 
منتشر  السرطان  أن  وجد   ،1999
عينات  من   548 أصل  من  واحد  في 
سورس  ادموندو  الديناصور  فقرات  

غابت  فيما   )Edmontosaurus(
األورام  المتبقية.  النماذج  جميع  في 
الوعائية كانت حاضرة في 20 من اصل 
669 عينة فقرات ادموندو سورس، و 
كانت غائبة في جميع عينات فقرات 
 )Corythosaurus( كورثوسورس 
البالغة 286  كما هو الحال في جميع 
 ،)sauropods( الساربودسو  عينات 
 ،)ceratopsians( السيرابتوسيان 
 ،)stegosaurs( االستيغوسورس 
 )theropoda( الثيروبودا 
.)ankylosaurs( واالنكليوسورس 
وجود  غياب  إلى  الباحثون  توصل 
السرطان أو وجود سرطانات معينة في 
ليس  لكن  الديناصورات،  انواع  بعض 
نتيجة  ذلك  يكون  وقد  البقية  في 
بعض  من  العينة  حجم  كفاية  عدم 
االنواع. أعلى حدوث واضح لسرطانات 
 )hemangiomas( الوعائية  األورام 
الهيدروسورس  في  وجدت  قد  كانت 
الذي  و  اخر،  ديناصور  نوع  أي  أكثر من 
وراثي  لسبب  عائدًا  يكون  ان  يقترح 
و  الورم.  حدوث  شكل  يحدد  بيئي  أو 
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المركبات  من  أنواع  هناك  أن  حيث 
بواسطة  استهلكت  تكون  ان  ممكن 
الديناصورات. من  االنواع  هذه 

سرطان شيطان تسمانيا - 
مرض الورم الوجهي

العالمي  اإلتحاد  أعلن   2008 سنة  في 
 International( البيئة  على  الحفاظ 
 Union for Conservation of
شيطان  أن  رسمي  بشكل   )Nature
المهددة.  األنواع  أحد  هو  تسمانيا 
االنقراض  إلى  سيق  تسمانيا  شيطان 
في ارضه األم أستراليا منذ اآلف السنين، 
هذه  في  اإلنسان  حل  أن  منذ  السيما 
القارة. وصل عدد شيطان تسمانيا في 

الـ  إلى ما يقارب  التسعينات  منتصف 
150 ألفًا، واليوم تعاني هذه الحيوانات 
اإلصابات  من  الوباء  يشبه  مما 
الشائعة  اإلصابة  وتعرف  السرطانية، 
لشيطان  الوجهي  الورم  بمرض  فيهم 
 devil facial tumor( تسمانيا 
.DFTD والذي يُختصر بـ )disease
 1996 عام  في  المرض  هذا  بظهور 
الـ  يُقارب  ما  الحيوانات  من  اختفى 
60%  كنتيجة  ان الحيوانات التي نجت 
باالنقراض. اآلن  مهددة  المرض  من 
غير  نوع  هو  السرطان  من  النوع  هذا 
معتاد. فالغالبية العظمى من امراض 
تولد  الحيوانات  و  البشر  في  السرطان 
خلية  من  الطفرات  من  سلسلة  من 

الناتجة.  البنوية  الخاليا  ومن  منفردة 
العملية على مدى فترة  وتحدث هذه 
تكون  وال  سنوات  بضعة  إلى  تصل 
هذا  من  اخرين  افراد  مع  تماس  على 
الوجهي  الورم  مرض  يتطور  النوع. 
ينتقل  أنه  حيث  مختلف،  بشكل 
اإلصابة  وعامل  آخر  إلى  حيوان  من 
السرطانية  الخاليا  هو  اإلنتقال  في 
نفسها. وصف الباحثون هذه الظاهرة 
بأن  تعني  ويعني  المزروع.  باالنتقال 
ينتقل  المصاب  النسيج  أو  الخلية 
نقل  يشبه  وهذا  آخر.  إلى  فرد  من 
وتم  اإلنسان.  في  األعضاء  وزراعة 
بين  السرطانية  الخاليا  انتقال  تأكيد 
خلوية  دراسات  قبل  من  الحيوانات 
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الحيوانات  لتغزو  المصاب  المحار  عن 
ان  والحقيقة  المرض.  ناشرة  المجاورة 
يعني  كان  المحار  بين  المرض  انتشار 
صدمة كامنة بيئيا و اقتصاديا. شركات 
انتاج   مزارع  على  تعتمد  األغذية 
المحار وقد تضررت نتيجة هذا المرض.
السرطان في الدودة الشريطية- 

في المضيف اإلنسان
انسان  جدا،  معتادة  غير  حالة  في 
المناعة  نقص  بفيروس  مصاب 
ما  يمتلك  انه  وجد   HIV المكتسب 
األكثر  الفحص  في  سرطان.  أنه  يبدو 
الحقيقة   في  الخاليا  ان  اكتشف  دقة، 
كان  و  الشريطية  للدودة  خاليا  كانت 
على ما يبدو أن الخاليا قد غزت الرجل  
الدودة  خاليا  و  شريطية،  دودة  من 
ورميًا. نموًا  تكون  و  تنقسم  بدات 

العاري  الخلد  جرذ  حيوانات  تعيش 
سنة.  ثالثين  إلى  تصل  طويلًة  حياًة 
حدوث  فرص  ازدياد  من  الرغم  وعلى 
لم  لكن  العمر،  زيادة  مع  السرطان 
النوع  السرطان في هذا  تتم مالحظة 
السن، مما  الكبيرة في  الحيوانات  لدى 
جعل من ذلك الكائن نموذجا محتماًل 
بالسرطان.  المتخصصين  للباحثين 
بأن  يأملون  الباحثون  كان  وقد 
السرطان  لمقاومة  مفتاحًا  يكتشفوا 
وبشكل  لكن  اإلنسان من خاللها،  لدى 
من  حاالت  تحديد  تم  للسخرية  مثير 
وقد  العاري.  الخلد  جرذ  في  السرطان 
ليس  الحيوان  هذا  بأن  ذلك  أثبت 
اُكتشِف  وقد  للسرطانًا.  مقاومًا 
بالسرطان  اإلصابة  أسباب  أحد  بان 
بوليمر  هو  العاري  الخلد  للجرذ 
 carbohydrate( الكاربوهيدرات 
الهايلورونيك  وحمض   )polymer
وجدت  والتي   )hyaluronic acid(
الخلد  جرذ  في  كبيرة  بكميات 
الثدييات. بقية  من  أكثر  العاري 

السرطان في المحار
من  دولي  فريق  حدد    2015 عام  في 
قتل  على  قادرًا  سرطانًا  الباحثين  
المحار )و كائنات بحرية  عدد كبير من 
حيث  الصدفتين(،  ذوات  من  أخرى 
التي  اللوكيميا   من  نوع  المحار  طور 
تؤثر على الخاليا التي تعيش في ملف 
مكافئ   وهو   Hemolymph الدم 
لدم االنسان. المرض ضارٌ جدًا و يؤثر 
على المحار مسببا له الموت عادة. وقد 
وهي  هامة  مالحظة  إلى  التوصل  تم 
بعيدا  تطفو  السرطانية  الخاليا  أن 

لشيطان  الطبيعية  الخاليا  وجزيئية. 
بينما  كروموسومًا،   14 تملك  تسمانيا 
تشوهات  له  السرطانية  الخلية  تضم 
كروموسوم.  13 وتمتلك  جينية 

الورم  لمرض  مشابه  نوع  هناك 
في  يحدث  تسمانيا   لحيوان  الوجهي 
االنتقالي  الناب  بورم  يعرف  الكالب. 
 Canine Transmissible( التناسلي
 ،)Venereal Tumor( )CTVT
تجعلها  مناعة  تمتلك  الكالب  لكن 
المرض،  هذا  على  التغلب  على  قادرة 
تسمانيا  شياطين  تمتلك  ال  فيما 
المناعي. جهازها  في  القدرة  هذه 

السرطان في السمك 
)Wild Fish( الوحشي

نشرت   2012 عام  من  أغسطس  في 
اكتشاف  بأنه  وصف  ما  عن  مقالة 
األسماك  يصيب  الذي  الجلد  لسرطان 
تعرف  األسماك  هذه  الوحشية. 
والذي  ليوباردس،  بليكتروبوموس 
المرجاني.  السلمون  بسمك  يعرف 
المرجاني  الحاجز  في  يعيش  الذي  و 
 .)Great Barrier reef( العظيم 
مباشرة  يقع  الحاجز  هذا  أن  حيث 
األوزون.  بثقب  يُعرف  هو  ما  تحت 
نتيجة  هو  هذا  السرطان  أن  ويعتقد 
فوق  لالشعة  األسماك  تعرض  الزدياد 
األوزون  طبقة  ان  حيث  البنفسجية. 
 ، البنفسجية  فوق  األشعة  تعكس 
األشعة  فإن  الثقب  وجود  نتيجة  لكن 
خالل  من  ستنفذ  البنفسجية  فوق 
هذه الثغرة، وال يوجد سبب آخر واضح.
السرطان في جرذ الخلد العاري 

)Naked Mole Rats(
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 Sexual( الجنسي  الشكل  إزدواج 
االختالفات  هو   )dimorphism
األفراد  بين  الشكل  في  المنهجية 
النوع  في  المختلف  الجنس  من 
الحية. الكائنات  من  الواحد 

على سبيل المثال، في بعض االنواع، 
ومنها الثدييات، تكون الذكور أكبر من 
بعض  مثل  أخرى،  حاالت  وفي  اإلناث. 
الذكور.  أكبر من  اإلناث  تكون  العناكب 
وتكون هنالك اختالفات جنسية أخرى، 
الصوت  الطيور(،  )معظم  اللون  مثل 
عند الطيور، والحجم أو وجود اجزاء من 
اجل  من  الصراع  في  تستخدم  الجسد 

واألنياب، حجم  القرون،  مثل  الهيمنة، 
وهنالك  النحل(،  في  )كما  العينين 
معينة  سلوكيات  في  اختالفات 
)القتال، ورعاية األطفال، وما إلى ذلك(.
عند  الجنسي  الشكل  وازدواجية 
اإلنسان هو موضوع جدل كبير. ينظر 
إلى الذكور واإلناث على أنهم مختلفين، 
على الرغم من أن االختالفات بالشكل 
الجنسي لديهم قليل مقارنة مع باقي 
الحيوانات. حيث أن التشابه في أحجام 
الجنسين هو مثال واضح على طبيعة 
فروقات  تعطينا  ال  التي  االختالفات 
عن  دقيقة  صورة  وإلعطاء  واضحة. 

الذكور  بين  الحجم  في  االختالفات 
األفراد  عدد  نبين  أن  يجب  واإلناث، 
الموجودين في كل فئة من فئات الحجم، 
سوف نالحظ أن هنالك تداخاًل كبيرًا.
كتلة  توزيع  يتم  المثال،  سبيل  على 
بشكل  واإلناث  الذكور  من  الجسم 
المتحدة،  الواليات  ففي  متقارب. 
 78.5 البالغين  الذكور  كتلة  متوسط 
كغم، في حين في اإلناث البالغات يبلغ 
االنحراف  فإن  ذلك  ومع  كغم.   62.0
 »standard deviation«( المعياري
مقاييس  أحد  المعياري: هو  االنحراف 
التشتت، يستخدم في اإلحصاء لمعرفة 
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مدى بعد القيم عن متوسط القيمة( 
كغم،   12.6 هو  الذكور  جسم  لكتلة 
لذلك فإن 10% من الذكور البالغين في 
الواقع أخف من متوسط كتلة اإلناث.

الجوانب البيولوجية الزدواجية 
الشكل الجنسي

هو  الجنسي  الشكل  ازدواجية  ظاهرة 
نتاج مباشر للتطور عن طريق االنتقاء 
اجل  من  الصراع  أن  حيث  الطبيعي، 
من  العديد  يدفع  اإلنجابي  النجاح 
إلى  الحية  الكائنات  في  واإلناث  الذكور 
مسارات تطورية مختلفة. وهذا يمكن 
الشكل،  ازدواجية  من  أشكاال  ينتج  أن 
والذي يمكن أن يضر الكائنات في بعض 
الريش  المثال،  سبيل  على  الحاالت. 
الملون عند الذكور في الطيور يجعلها 
المفترسة،  للحيوانات  واضحة  أهداف 
في حين أن اإلناث تكون مجهزة بريش 
فإن  وبالمثل،  التمويه.  عليها  يسهل 
أخرى  شكل  هي  الغزالن  عند  القرون 
المكلفة،  الطبيعية  األسلحة  من 
حيث تحتاج إلى طاقة عالية يجب أن 
العملية. الحيوان في هذه  يستهلكها 

الظاهري  التناقض  هذا  على  والجواب 
الحي،  للكائن  اإلنجابي  النجاح  هو 
ما  غالبا  البيولوجي،  المستوى  على 
البقاء  في  كبيرة  أهمية  ذات  يكون 
وهذا  المدى.  بعيد  المستوى  على 
فطيور  الطيور:  حالة  في  واضح 
 10 حوالي  البرية  في  تعيش  الدراج 
أشهر، في حين تعيش اإلناث أكثر من 
ذلك  ومع  الضعفين.  بمقدار  الذكور 
التكاثر  على  الدراج  ذكور  قدرة  فإن 
ما  على  بل  أعمارها،  على  تعتمد  ال 
الذكر  ذلك  ستختار  األنثى  كانت  إذا 

أهمية  تظهر  حيث  ال.  أم  لها  كرفيق 
الذكر صالح وصحي  بأن  لإلناث  األلوان 
لفراخها. أب  يكون  لكي  جيد  وخيار 
مثل  القطيع  حيوانات  حالة  في  اما 
للذكور  التناسلي  النجاح  فإن  الغزالن، 
يتناسب طرديا مع عدد اإلناث اللواتي 
قرون  أن  معهن.  التزاوج  يمكن 
تضفيه  سالح  على  مثال  هي  الذكور 
يقاتلون  لكي  للذكور  الشكل  ثنائية 
بعضهم البعض للحصول على حقوق 
من  الرغم  على  اخرى،  ومرة  التربية. 
البقاء على قيد  أنها مكلفة من حيث 
وأقوى  اكبر  أن  تضمن  فإنها  الحياة، 
في  نجاحا  االكثر  سيكون  الذكور 
نقل  يتم  أن  ضمان  وبالتالي  التكاثر، 
القادم. الجيل  إلى  الخصائص  هذه 

الغرض  ليس  هو  اإلنجابي  النجاح 
الشكل  ازدواجية  لوجود  الوحيد 
الحشرات  في  أنه  حيث  الجنسي، 
الذكور.  من  أكبر  اإلناث  تكون  ما  غالبا 
أن  في  يكمن  السبب  أن  ويعتقد 
الحشرات تضع عددًا كبيرًا من البيض؛ 
إمكانية  تزداد  الجسم  حجم  كبر  وكلما 
قبل  من  البيض  من  أكبر  عدد  وضع 
يمكن  الحاالت،  بعض  في  لكن  اإلناث. 
الذكور  في  الجنسي  الشكل  الزدواجية 
الموارد  استثمار  من  تزيد  أن  واإلناث 
من  يزيد  مما  المختلفة،  الغذائية 
الغذاء.  على  العثور  على  قدرتهم 
يكون  الخشب  نقار  أنواع  بعض  في 
المناقير،  وشكل  الحجم  في  االختالف 
العثور  من  الجنسين  يمكن  حيث 
مختلفة  طبقات  في  الحشرات  على 
االشجار. لحاء  في طبقات مختلفة من 

وكذلك من الشائع في الطيور الجارحة 
الذكور، وهذا  أكبر من  اإلناث  تكون  أن 
مثال على أن ازدواجية الشكل الجنسي 
معكوس.  بشكل  تكون  أن  يمكن 
زواج  لترتيب  الحجم يسمح  الفرق في 
مجموعة  اصطياد  خالله  من  يمكنهم 
ولفراخهم. لهم  الفرائس  من  مختلفة 
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 حقيقة نبات
المورينجا
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نبات البان الزيتي ) المورينجا (: هناك 
الكثير من االدعاءات التي تتعلق بنبات 
السرطان  محاربة  من  تبدأ  المورينجا، 
والحماية من سوء التغذية الى تنقية 
الماء و منع العدوى. وكان األمر سيكون 
رائعًا لو كانت هذه االدعاءات حقيقية. 
العديد من المواقع تطلق عليها اسم 
» الشجرة المعجزة » او » شجرة الحياة 
البحث   محرك  في  تكتب  ان  بمجرد   ،«
تجد  سوف  و   « المورينجا  عالج   «
الوقاية ومعالجة  مئات  االدعاءات في 
هذه  بعض  ان  الرغم  وعلى  األمراض، 
أساس  ال  تكون  قد  الطبية  االدعاءات 
تبقى  ذلك  مع  لكن  الصحة،  من  لها 
الصعب  من  المورينجا  نبات  سمعة 
للدهشة. مثير  نبات  ألنها  تشويهها 

المواقع   احد  في  نشرت  مقالة  اشارت 
الذي  »المعجزة«  النبات  عنوان  تحت 
السيراليون،  دولة  في  الصحة  دعم 
هذه المقالة تقول بأن نبات استوائي  
تم  وقد  هائلة  غذائية  قيمة  وله 
دولة  في  الحكومة  قبل  من  اعتماده 
لشفاء  طبيعي  كعالج  السيراليون  
االسوأ  كان  الذي  البلد  في  االمراض 
الصحي!  القطاع  حيث  من  العالم  في 
المتحدة  لالمم  وفقا  المقال  ويشير 
من    70% حوالي   السيراليون  في  ان 
السكان يعيشون بمبلغ اقل من دوالر 
في اليوم و يموت ثالثة من كل اربعة 
الخامسة  سن  وصولهم  قبل  اطفال 
وفقا لالحصائيات، حيث بينت المقالة 
القيمة الغذائية الهائلة في المورينجا 
الذي يمتلك الخاصية الطبية الجوهرية 
المجاعة. هزم  على  قادر  بأنه 
المورينجا ـ عالج خارق ام مجرد 

هراء ؟
المتحدة   الواليات  في  المورينجا  تباع 
يثير  ما  لكن  عشبية.  كمكمالت 

االستعماالت  هو  الصدمة  و  الدهشة 
على  تباع  التي  للمورينجا  الطبية 
االستعماالت  هذه  و  حبوب،  هيئة 
تقوية   : بالقائمة  وردت  التي  الطبية 
من  الجسم  تخليص  المناعي،  الجهاز 
القضاء  الثقيلة،  والمعادن  السموم 
يساعد  االمعاء،  في  الطفيليات  على 
عند  البالغين  و  االطفال  عالج   على 
على  يساعد  الشهية،  فقدانهم 
مرض  عالج  العظام،   هشاشة  عالج 
عدوى  االمعاء،  عدوى  عالج  السكر، 
امراض  عدة  البروستات،  عدوى  اللثة، 
الم  التنفسي،  المجرى  امراض  جلدية، 
المفاصل،  التهاب  الشقيقة،  الرأس، 
الشعر. فقدان  وعالج  الملوك،  داء 
االدعاءات  هذه  ان  الى  االشارة  تجدر 
الشركات  لها بعض  التي تروج  الطبية 
يتم  ولم  قانونية،  غير  ادعاءات  هي 
التي  األمراض  هذه  من  أي  تحديد 
النبات. هذا  بواسطة  معالجتها  تتم 
حقيقة؟ كانت  لو  الرائع  من 
)خاصة  شائع  شئ  هنالك  يكون  حين 
انه   يبدو   ) االنترنت  شبكة  على 
حقيقيًا«،  األمر  كان  لو  الرائع  »من 
على  نظرة  نأخذ  الحقيقة   ولتوضيح 
لنجد  الغذائية  المعلومات  و  الدراسات 
قيمة  يمتلك  المورينجا  نبات  ان 
نسبة  يضم  أنه  حيث  ممتازة  غذائية 
في  مفيد  البروتين.وهو  من  عالية 
المناطق  في  التغذية  سوء  محاربة 
منها،  القريبة  المناطق  او  االستوائية 
باالضافة الى ذلك فأن اوراق المورينجا 
تحتوي على جميع االحماض االمينية 
للنباتات  بالنسبة  نادر  االساسية وهذا 
يكون  ان  يمكن  النبات  عالم  في  و 
يتعلق  فيما  تغذية  االكثر  هو  النبات 
فيه. غرام  لكل  الغذائية  بالقيمة 
األمراض فقد تمت  إلى  بالعودة  ولكن 

زراعة هذا النبات لغرض تجربته و تم 
تناوله بمعدل يومي  وتم التوصل الى:
كل  يشفي  المورينجا  نبات  هل 
ال. بالطبع  ؟    االمراض  هذه 
هل النبات له قيمة غذائية مهمة يمكن 
ان تمنع بعض المشاكل الصحية ؟   نعم.
في  المورينجا  لنبات  تحتاج  هل 
الكوارث  من  للنجاة  الخاصة  حديقتك 
أو  الغذاء،  فقدان  تسبب  قد  التي 
الستخدامه في التغذية بشكل طبيعي؟
الكوارث او  ان كنت تريد ان تنجو  من 
تتحضر لها، فأن هذا النبات هو مصدر 
وفي  والبروتينات  للفيتامينات  مهم 
مقاوم  معمر  نبات  هو  الوقت  نفس 
حتى  ينبت  ان  يستطيع  و  للجفاف 
ان  تريد  كنت  الرديئة، فأن  التربة  في 
تكون قليل االعتماد على السوق فمن 
حديقتك. الى  تضيفه  ان  االفضل 
فعال   يملك  المورينجا  نبات  اذن 
المذهلة،  الغذائية  الخصائص  بعض 
من  جدا  مناسبة  طريقة  يمثل  و 
للسكان  الغذاء   لتزويد  السعر  حيث 
لكن  المجاعة،   من  يعانون  الذين 
المورينجا  استعمال  فوائد  تبقى 
من  )علميا(   مدعومة  غير  للعالج 
التسمم. منع  على  القابلية  ضمنها 
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تنوع 
المايكروبات 
في جسدك 

يمنحك صحة 
أفضل!
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في  الدقيق(  )الكائن  ميكروب  كلمة 
أصغر  هو  الذي  الكائن  تعني  األساس 
البكتريا،  يضم  هذا  و  يُرى؛  أن  من 
الفيروسات، البكتريا العتيقة )األركيا(، 
و االوليات الحيوانية الدقيقة، و حتى 
أن  يمكن  كذلك  الفطريات  بعض 
إذا  الميكروبات  الفتة  تحت  تُصنف 
الميكروبات  صغيرة.  بأحجام  كانت 
تصور  ما  غالبًا  خاص  بشكل  والبكتريا 
للفرد العادي بال خلفية علمية بهيئة 
أساس  على  و  منها،  الحذر  يجب  أعداء 
أنها مصدر العدوى و تُروج على أساس 
كمعقمات  المنتجات  من  الكثير  ذلك 
صحتك،  على  الحفاظ  منها  الغرض 
أساسي  مصدر  الميكروبات  أن  صحيح 
الحقيقة  نصف  لكنها  لألمراض، 
مهمة  الميكروبات  من  فالعديد  فقط 
أن  ذلك  إلى  أضف  نافعة،  و  لإلنسان 
الدراسات واضحة في عدم وجود دليل 
الحاوي  الصابون  أستخدام  كون  على 
على مواد تعقيم يٌحسن صحتك بأي 
و  بينه  فرق  فال  األشكال،  من  شكل 
بين الصابون العادي، بل على العكس 
و  صحتك  على  أكبر  خطرًا  يشكل  إذ 
النافعة،  ذلك بقتل حتى ميكروباتك 
فاسحًا المجال لتطور ميكروبات جديدة 
مقاومة هذهِ  القدرة على  لها  و ضارة 
المعقمات. حتى تكون الصورة واضحة 
الميكروبات تغطي جسدك  لديك فإن 
في  تتواجد  كما  بالكامل،  الخارجي 
وجود  كذلك.  الداخلية  األعضاء  بعض 
أساس  على  قائم  الميكروبات  هذهِ 
بينها،  و  بينك  تبادلية  منفعة  وجود 
األرض  مسك  عملية  يشبه  فوجودها 
لدى الجيش إذ تُغطي كل خلية لمنع 

غزوها من قبل الميكروبات األخرى، في 
تتغذى  بما  الخاليا  تزودها  أن  مقابل 
اغلب  تكون  أن  يمنع  ال  هذا  عليه، 
أنّها  أي  انتهازية  الميكروبات  هذهِ 
إذا  بالمرض  الوضع إلصابتك  تستغل 
لها  يسمح  جسدك  في  جرح  حدث  ما 
بالدخول إلى مجرى الدم، أو بالغت في 
فحدث  الحيوية  المضادات  استخدام 
مكان  أكثر  بيئتك.  في  للتوازن  تخلل 
هي  بغزارة  الميكروبات  فيه  تتواجد 
األمعاء و ووجودها ضروري لمساعدتك 
بعض  أنتاج  و  الطعام  هضم  في 
تكون  أن  البد  مثلما  المفيدة  المواد 
امعائك  في  البكتريا  أن  سمعت  قد 
هي ما يزودك بفيتامين )k( الضروري 
النزف و  للجسم و خصوصًا في عملية 
غابة  األمعاء  تُشبه  حىپ  الدم.  تخثر 
مطرية واسعة التنوع يستوطنها عدد 
هائل من الميكروبات. في العام 1972 
لوكي  توماس  الميكروبات  عالم  كان 
الشهيرة  المقولة  مرة  ألول  قدم  قد 
عشر  تعادل  البكتريا  أعداد  كون  في 
البشرية في جسم  الخاليا  أعداد  مرات 
األنسان، و قد تم أخذ مقالته كحقيقة 
مشروع  أنتهاء  مع  خصوصًا  علمية 
الجينوم البشري الذي وضح أن الجينوم 
البشري يحتوي على 20 ألف جين بشري 
جينات  من  جينا  مليون   20 مقابل 
الميكروبات. هذهِ النقطة شكك فيها 
األمريكي  المجهرية  األحياء  أخصائي 
جودا رونسر في مقال شهير في العام 
2014 و كانت حجته في كون أن العدد 
الجزم  يمكن  ال  اإلنسان  لخاليا  الكلي 
الميكروبات  وباقي  البكتريا  أن  و  بهِ، 
البيئة  و  الغذاء  بتنوع  تتنوع  مادامت 

التي يعيشها اإلنسان فال يمكن القول 
يتواجد  البكتريا  من  معينًا  عددًا  أن 
ما  بالضرورة  يساوي  ما،  شخص  في 
تزال  ال  لكن  اخر.  شخص  عند  يوجد 
مسألة الواحد إلى عشرة تبدو كحقيقة 
مسلمة مع ذلك، كما نرى في الكورس 
كولورادو  جامعة  قدمته  الذي  الرائع 
عبر موقع كورسيرا و الذي يضم نخبة 
من  العالم  حول  العلماء  من  واسعة 
مشروع الميكروبات البشرية و غيرهم 
و الذين يبدو أنهم متفقين مع مسألة 
تخالفها  لم  التي  و  عشرة  إلى  الواحد 
بين  مشتركة  واحدة  دراسة  سوى 
جامعة من كندا و جامعة من اسرائيل 
الطبيعة  مجلة  في  عنها  ملخص  نشر 
قبل عامين تقول الدراسة ان النسبة 
توجد  ال  لكن  واحد،  إلى  واحد  هي 
ذلك  تنفي  أو  تُثبت  أخرى  دراسات 
بشكل قاطع بعد. أما ما نعرفه بشكل 
قاطع فإنه و إن كان كل شخص حول 
العالم يتشابه جينيًا مع غيره بنسبة 
بين  الميكروبات  لكن   %99 الى  تصل 
هؤالء اإلثنان ال يتجاوز الفرق بينها في 
الغالب 10% مما وفر حقاًل غنيًا للدراسة 
مهمة  الميكروبات  األخير.  العقد  في 
تحرسك  لكونها  فباإلضافة  للغاية 
الباقية،  الميكروبات  غزوات  من 
وتساعدك في هضم طعامك و أنتاج 
للجسم  النافعة  المواد  من  العديد 
المناعي  الجهاز  تُدرب  أيضًا  فإنها 
من  يستطيع  لها،  ذاكرة  يسجل  الذي 
خاللها التعرف على أي غزوة انتهازية 
لها بسرعة من أجل القضاء عليها إذا 
مثيرة  نقطة  معينًا.  حدًا  تجاوزت  ما 
لإلهتمام يجدر ذكرها أن كل جزء من 
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بتنوعك  تعبث  المضادات  ألن  السبب 
التنوع  أن  وجد  قد  و  الداخلي  الحيوي 
من  أعلى  بمعدل  بالغالب  مرتبط 
الصحة البدنية و حتى العقلية؛ لعدة 
مختلفة  أنواع  وجود  أن  منها  أسباب 
بالضرورة،  مختلفة  نتاجات  يعني 
عوضًا  مختلفة  لموارد  أستخدام  و 
بوجود  واحد.  مورد  حول  الصراع  عن 
ساللة  من  أكثر  لديك  يتوفر  التنوع 
أنه في  تقوم بالعمل ذاته مما يعني 
مثاًل  معين  ميكروب  ساللة  موت  حال 
تؤدي  أخرى  ساللة  توجد  ان  بد  فال 
بالنقص.  تشعر  فلن  ذاته  العمل 
على  أكبر  بقدرة  التنوع  يرتبط  كذلك 
الجسم  تعرض  لو  إذ  األمراض  مقاومة 
على  قادر  خارجي  ميكروب  من  لغزوة 
معين  نوع  تقتل  سمية  مادة  إفراز 
من الميكروبات التي تمسك األرض في 
من  أخرى  أنواع  فتستطيع  جسدك، 
الهجمة  تلك  من  تنجو  أن  الميكروبات 

للدفاع عنك.

الميكروبات يحتوي  التي تحمل  األجزاء 
لو  أنّك  أي  أشكال مختلفة منها،  على 
فحصت البكتيريا في فم امرأة معينة 
أو  الخارجية  أذنها  البكتريا في  و  مثاًل، 
البكتريا  أن  فستجد  الهضمي  جهازها 
البكتيريا  عن  تختلف  الفم  سقف  في 
بالتأكيد  تختلف  هي  و  األسنان،  بين 
عن تلك الموجودة في األذن الخارجية 
فحصت  لو  و  الهضمي،  جهازها  في  أو 
كثيرة  اختالفات  ستجد  التوأم  أختها 
مرا  قد  كانا  ما  إذا  إال  كذلك  بينهما 
بنفس األمراض، و تناوال نفس األدوية، 
و يعيشان في البيئة ذاتها و يتناوالن 

الغذاء ذاته!
قد تتسائل بعد هذا كله من أين جاءت 
هذهِ الميكروبات؟ الدراسات أوضحت أن 
الطفل حديث الوالدة يحمل مايكروبات 
األم؛ الطفل الذي يولد بوالدة طبيعية 
يحمل ميكروبات الجهاز التناسلي لألم، 
أما الطفل الذي يولد بعملية قيصرية 
األم!  لجلد  مماثلة  ميكروبات  فيحمل 
و الطفل يولد بال تنوع ميكروبي إذ ال 
يوجد لديه هذا األختالف مثلما يوجد 
لدى الشخص الناضج، يحدث األختالف 
للبيئات  التعرض  بعد  بالتدريج 
و  المختلفة  األطعمة  و  المختلفة 
األمراض، و قد الحظ  التعرض لبعض 
الحيوية  المضادات  تناول  أن  العلماء 
نشأة  خالل  الميكروبي  التنوع  يعرقل 

الطفل.
أنّك تتسائل بعد كل هذا  أخيرًا البد 
الميكروبات؟  في  التنوع  أهمية  عن 
االستخدام  ضد  العلماء  يحارب  لماذا  و 
و  الحيوية  للمضادات  العشوائي 
الطيف؟  واسعة  المضادات  باألخص 



  الثقوب 
السوداء 

الجزء الثامن واألخير من سلسلة 
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حقيقية  وحوٍش  على  الكوُن  يحتوي 
لكنَّنا  بَعْد،  رُؤيتها  يُمكنُنا  ال 
شيٍء  من  ما  موجودة.  أنَّها  نعلمُ 
وغرابًَة  اِرعابًا  وأكثر  وأقوى  أكبر 
الكواكب  على  تقضي  فهى  منها، 
يقترب  شيء  وأى  والمجرات  والنجوم 
لورانس  الفيزياء:  عالِم  يقول  منها. 
 Theoretical Physicist:( كروس  
تُصيب  Lawrence Krauss(»إنها 
ألنها  بالصُداع  الفيزياء  عُلماَء 
تحتل  ولكنها  القوانين،  كل  تنتهك 
بالكون«. وتتحكم  األحداث  صدارة 

األشياء  أكثر  السوداء  الثقوب  تُعتَبَر 
فيها  الجاذبية  كوننا،  في  غموضًا 
شيء  ألي  يُمكن  ال  بحيث  مُطلقة 
الثقوب  تأتي هذه  اإلفالت منها. كيف 
السوداء؟، وكيف تبدو؟ وما هي كيفية 
المُستطاع  بقدر  سنُحاول  عملها؟ 
المُتعلِّقة  األسئلة  أهم  على  اإلجابة 
الجُزء  في  السوداء  الثقوب  بفيزياء 
األخير من سلسلة »كيف يعمل الكون«.

كاكو  ماتشيو  الفيزياء:  عالِم  يقول 

 Theoretical Physicis: Michio(
أدرُس  طالبًا  ُكنت  »عندما   )Kaku
الناس  كان  الدكتوراة،  على  للحصول 
عن  شيئًا  سماعهم  عند  يضحكون 
بُأحادى  أشبه  كانت  السوداء،  الثقوب 
ُكنا  األسطوريّة،  الكائنات  أو  القرن 
بالعُنصر  األسود  الثقب  نُسمّي 
الموضوع  يَعُد  لم  المُضحِك. حسنًا، 
يُضحِكُ احدًا اآلن، لم يَعُد الموضوع 
العصر  في  اآلن  نحنُ  علميًا.  خيااًل 
الذهبي ألبحاث فيزياء الثقوب السوداء، 
إنها قد تكون السّر لفهم نشوء الكون 
ويُضيف  بعدئذٍ«،  وزواله  وتشّكله 
الفيزيائي: لورانس كراوس قائِاًل »رغم 
لكننا  بَعدْ،  واحدٍ  على  نهبط  لم  أننا 
وجودها«. تُثِبت  كافية  أدلة  نملكُ 
لماذا تُعرَف بالثقوب السوداء؟، ولماذا 

هي سوداء أصاًل؟
بعد أن وَضع ألبرت آينشتين لمساته 
األخيره على نظريته العبقرية الفريدة 
العامة،  النسبية  بالنظرية  المعروفة 
شوارزتشايلد  الفيزيائي  لنا  خرج 

  )Physicist: Schwarzschild(
بعدة أبحاث عُِرَفت الحقًا باسم »حل 
شوارزتشايلد«، قد كشفت النقاب عن 
للنسبية  للغاية  مُذهلة  تطبيقات 
رُكِزَت  إذا  أنه  بيّن  وقد  العامة، 
صغير  نطاق  في  كروي  نجم  ُكتلة 
للدرجة التي يُصبح فيها ناتج قسمة 
يتجاوز  رقمًا  الُقطر  الُكتلة على نصف 
اإلعوجاج  فإن  مُعينة،  حرجة  قيمة 
ذلك  من  الناتج  الزمكان  نسيج  في 
شيء  أى  أن  لدرجة  شديد  سيكون 
-بما  النجم  هذا  من  بشدة  يقترب 
إطالقًا  يتمكن  لن  الضوء-،  ذلك  في 
وألنه  الجاذبية.  قبضة  من  الهرب  من 
حتى الضوء ال يُمكنه الهرب فقد أطلق 
المُظلمة  النجوم  البداية  في  عليها 
جون  العالِم  أعطى  ُثم  المُتجمدة.  أو 
 )Physicist: John Wheeler( ويلر
فيما بعد اسمًا أكثر ُألفة وهو الثقوب 
شيء  أى  ألن  ثقوب  وهي  السوداء؛ 
يقترب منها سيقط فيها دون رجعة، 
الضوء. بمرور  تسمح  ال  ألنها  وسوداء 

28

قد ال تبدو هذه الصورة مُهمّة بالنسبة إليكم، لكنها بالنسبةِ إلى عالِم فيزياء تُمثُل دلياًل على وجود ثقبًا أسود
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 التصنيف

الثقوب  يُمكنه جعل  الذي  حسنًا، وما 
بهذ الكثافة؟

لدينا  »ليس  كراوس  لورانس  يقول 
في  ضخمة  ومكابس  خارجية  قوى 
الكون لخلق هذه الثقوب؛ لذا الطريقة 
تتولي  أن  هي  لتكوّنها  الوحيدة 
الجاذبية هذه المهمّة« وهُناك مكان 
من  الكمية  هذه  يوّلِد  بالكون  واحد 
الجاذبية، عندما تموت النجوم الكبيرة 
بعشر  األقل  على  شمسنا  تفوق  التي 
المُستعِرات  تتكوّن  َثمَّ  ومن  مرات، 
هائل.  كوني  إنفجار  في  العُظمى 
من  أثقل  ذلك،  من  أكبر  حتى  لكنها 
أقوى  وتُطلق  ضعف  بمئة  شمسنا 
إنفجار في الكون بأسره وهو المعروف 
العُظمى. فوق  بالمُستعرات 
مسبار  ناسا  أطلقت   2004 عام  في 

سوداء مُتنقلة شريدة في أنحاء مجرتنا 
بمقدورها  وبالطبِع  التبانة،  درب 
نظامنا  وإبتالع  الخلف  من  مُباغتتنا 
جميع  سيجذب  ببساطة  الشمسي، 
الشمس  من  أقوي  بشكل  الكواكب 
لدرجة أن تنزعها من مداراتها وبالتالي 
النظام  في  الجذبوي  التوازن  سيختل 
وستعُم فوضى عارمة ألقصى الحدود.

وهل الثقوب السوداء ثقيلة؟
وكثافة  ثَِقل  مدى  عن  فكرة  لتكوين 
تم  قد  أنه  تخيّلوا  الثقوب  هذه 
يصير  أن  إلى  األرض  كوكب  سحق 
خمسة  ُقطرها  جولف  كرة  بحجم 
على  ستُحافظ  لكنها  سنتيمرات 
هُنا  جاذبيته،  وحجم  الكوكب  وزن 
ومن  بعضها  بجانب  مرصوصة  الذرات 
ذاتها. بحد  الذرات  تنهار  السحق  شدة 

بشكل  تأُكل  إنها  أسود.  ثقبًا  وجود 
التي  الحمراء  والنقاط  فوضوى، 
غازات  هي  هذه  رؤيتها  يَسعُكم 
الفضاء،  صوب  الثقب  من  نفثها  يتم 
سيتم  القادمة  سنة  المليون  وخالل 
وسيختفي. حيًّا  النجم  هذا  إلتهام 

باليت  فيل  الفَلك:  عالِم  يقول 
)Astronomer: Phil Plait( »يُمثل 
نهاية  شيء،  ُكل  نهاية  األسود  الثقب 
النجم والمادة والطاقة والجاذبية، إنها 
األقوى على اإلطالق« وبرغم إمتالكها 
ُقدرة تدميرية تفوق أى شيء آخر في 
الكون إال أنها تُساهم بتشييد المجرات 
جُزء  حقًا  السوداء  الثقوب  إن  أيضًا، 
العظيمة.  الكونيّة  اآللة  في  حيوي 
الفلك  علماء  بعضُ  يعتقد  كما 
متوازية. ألكوانٍ  مدخاًل  تُمثُل  انها 

القوي  إحدي  في  قوتها  وتكمُن 
الجاذبية،  الطبيعة،  في  األساسية 
وهي في الثقوب السوداء قوية بشكل 
هائل يتخطى ُكل الحدود لدرجة إبتالع 
منها.  اإلقتراب  عند  نفسه  الضوء 
في  زورق  تركبون  كأنُكم  األمر  تخيّلوا 
ضخم،  مائي  شاّلل  وَثمَْة  األنهار،  أحدِ 
نحو  يتدفق  الذي  النهر  هي  الجاذبية 
زورَقُكم.  هو  الضوء  وشُعاع  الشالل 
ضعيفًا  التيار  يكون  النهر  أعلى  في 
التيار  عكس  التجديف  لُكم  فيُمكن 
فالتيار  الشالل  ُقرب  أمَّا  منه،  واإلفال 
مشاكل  تواجهون  بحيث  جدًا  قوي 
كبيرة في اإلفالت منه، وطرف الشالل 
والثقوب  األسود.  الثقب  طرف  يُشبه 
بعيدة،  ظاهرة  مُجرد  ليست  هذه 
في  هُنا  السيطرة  عن  خارجة  وإنما 
 هذه صورة ألقوى انفجار ألشعة جاما رَصَده السوفيت حتى اآلن، ويُعلِن وميض الضوء هذامكان قريب منا بالكون، وتوجد ثقوب 

عن والدة ثقب اسود جديد في الجهة اأُلخرى من الكون
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الفضاء والكون

بالتَفرُّد  وتُعرَف  التَفرُّد،  بنُقَطةِ 
ألننا ال نعلم عنها شيء إطالقًا غير أن 
الكثافات هائلة جدًا لدرجة أن قوانين 
الفيزياء التي نعرفها ال تنطبق هُناك.
التفرد  نقطة  عن  كاكو  ويُضيف 
جاذبية  ذات  أنها  ليس  وصفها  أن 
للزمكان  تجعل  ال  بحيث  نهائية  ال 
الوصف  فهذا  أهمية،  أدني  والمكان 
التَفرُّد  كلمة  تُشير  حيُث  سخيف!، 
عنها  نعلم  ال  أننا  إلى  الحقيقة  في 
أىّ شيء. يبدو األمر جنونيًا لكن هذه 
هي الطريقة المعروفة حتى اآلن عن 
كيفية سير األمور هُناك. مِن المُثير 
للضيق قلياًل اإلعتقاد أنَّ هُناك أشياء 
الفيزياء. قوانين  تُخالف  بالكون 
وما هي أحجام الثقوب السوداء؟
إحتضار  من  تُوَلد  السوداء  الثقوب 
النجوم الكبيرة، ويكون القسم األكغلب 
منها صغيرًا ذو عرض يُقارب الثالثين 

كليو متر لكن ذلك ال يمنع وجود

أن الشخص هُناك يبدو وكأنه يُبطّئ 
حركته ُكلما اقترب أكثر من ُأفق الحدث 
وقد  ذلك،  بعد  ُكليًا  يتوقف  وكأنه 
وجيزة  فترة  كلها  العملية  تستغرق 
شيء  ُكل  وكأن  ظاهريًا  وسيبدو  جدًا 
ثابت، ولن تتمكنوا من رؤية ما يقبع 
الوقت  أن  إذ  الحدث؛  ُأفق  أسفل  حتى 
هُناك سيبدو أبطأ من وقتُكم بكثير.
وفي الحقيقة ال يكون الشخص هُناك 
يستمر  فهو  اإلطالق  على  توقف  قد 
الحدث«،  ُأفق  ليعبر  ُقدمًا  بالمُضي 
-الذي  هُناك  الشخص  أن  ولنفترض 
يبدو لنا الزمن عنده كأنه ثابتُ- يحمل 
الثقب  مدخل  صوب  مُوجَّهه  كاميرا 
بالفعل،  معه  يحدُث  ما  لنا  وتَبُث 
أثناء  الضوء  سَترصُد  الكاميرا  هذه 
تعرُّضِه للشفط، ومِنْ َثمَّ لن ترصُد 
تَقدُّم  خالل  لكن  األسود  اللون  غيرَ 
أكثر فأكثر  الثقب  الشخص صوب  هذا 
فإنه سيقع على أكثر مكان غريب في 
المكان  هذا  العُلماء  يُسمّي  الكون 

كوني  مسح  إلجراء  »سوفيت« 
تصدُر  التي  جاما  أشعة  عن  بحثًا 
وفوق  العُظمى  اإلنفجارات  عن 
وفهمها. لدراستها  العُظمى 

ما هي كيفية عمل الثقوب السوداء؟
الثقوب  على  العثور  أن  هي  الحقيقة 
عملها  كيفية  ومعرفة  أمر  السوداء 
أن  المرء  وعلى  تمامًا.  مُختلف  أمر 
الكون  تعبُر  فضائية  مركبة  يستقل 
لإلقتراب  إحداها،  لزيارة  الشاسع 
عمله.  كيفية  ليرى  فقط  منه 
الواقعية  سيجد  إليه  الدخول  وعند 
مُتعطلة والوقت ثابت. يُعرف طرف 
وهو  الحدث«  بــ«ُأفق  األسود  الثقب 
على  والمكان  الزمان  حدود  تمثيل 
ويخضع  نعرفه  الذي  الكون  األقل في 
لورانس  ويُفسِّر  الفيزياء،  لقوانين 
ُأفق  بأن  التسمية  هذه  سبب  كراوس 
إلى  الفضاء  فصل  بمثابة  هو  الحدث 
مادي  سطح  ليس  فهو  منطقتين، 
سقطنا  بأنن  حتى  نُالحظ  ال  وقد 
سيكون  نسقط  حالما  لكن  بداخله، 
ُأفق  عند  بالهالك،  علينا  محكومًا 
الغربية. األمور  مفهوم  يتجلى  الحدث 

الَفلكي:  الغرابة  هذه  شرح  ويُتابع 
أنك  »تخيّل  يقول  حيث  باليت  فيل 
تقترب من ُأفق الحدث وكانت قدميك 
تأثير  يكون  فلن  إليه،  األقرب  هي 
رأسك  على  ذاته  بالقدر  الجاذبية 
أنك  هو  سيحدُث  وما  أبعد،  ألنه 
مثل  وستُصبح  ط  للتمطُّ ستتعرض 
قطعة ُطوفى يُحاول شخصان قويان 
كراوس  ويُضيف  صوبهما«،  جذبها 
»إن ُكنتم تُشاهدون عن بُعد سترون 



القريبة  النجوم  رؤية  من  يتمّكن  أن 
في  ووضعها  المجرة،  وسط  من  جدًا 
وذلك  شديدة.  بدقة  الصحيح  مكانها 
أنجلوس(  )لوس  في  وُجودي  يُوازي 
ورُؤيَتك  )نيويورك(  في  إليك  للنظر 
الصورة  يدك«.  أصابع  أحد  تُحرك 
كافٍ  وضُوحُها  كيك  يلتقطها  التي 
لتَعُقب النجوم القابعة وسط المجرة، 

2018   _ شباط 

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

عماليق سوداء قد تكون بحجم النظام 
وبالفعل  تقريبًا،  برُمَتِه  الشمسي 
مجرتنا.  قلب  قلب  في  أحدُها  يكمُن 
الشمسية  واألنظمة  النجوم  فجميع 
في مجرتنا تدور حول منطقة غامضة 
هذه  نشوء  ولتوضيح  الوسط.  في 
ماتشيو  الفيزيائي  يشرح  أكثر  الفكرة 
كاكو قائاًل: »يقول األوالد إذا كان القمر 
حول  تدور  واألرض  األرض،  حول  يدور 
الشمس، حول ماذا تدور هذه األخيرة؟، 
َطرحَه  وقد  جيد  سؤال  هذا  حقيقًة 
عُلماء الفلك من َقبل، فلرُبما يحصُل 
يُسبِّب  التبانة  درب  قلب  في  شيء 
هذه، قد يكون هُناك ُثقب أسود في 
وسطها«، ولكن بسبب عجزنا عن رؤية 
الثقوب األسود فإن أفضل شيء يُمكن 
لُلعلماء فعله هو البحث عن مؤشرات 
تليسكوبات  وبفضِل  عنه.  واضحة 
عاينت  الحمراء  تحت  باألشعة  تعمل 

وسط المجرّة لتكتشف األمر.
في  موناكايا  في  الغيوم  أعالي  في 
هاواي، أمضت عالِمَة الَفلك/ أندِريا 
 Astronomer: Andrea( غيز 
حوالي  البحثي  وفريقها     )Ghez
عن  البحث  في  عامًا  عشر  خمسة 
العمالق  التليسكوب  خيوط بمُعاونة 
»كيك« القادر على رؤية وسط مجرتنا.  
التي علينا  أندِريا:  »المنطقة  وتقول 
أسود  ثقب  وجود  إلثبات  دراستها 
شبيه  واألمر  مُذهِل،  بشكل  صغيرة 
لكننا  إبرة في كومة قش  بالبحث عن 
عن  بالضبط«،  اإلبرة  مكان  نعرف 
المليئة   المجرة  وسط  مسح  طريق 
أندِريا  وتستكمل  النجوم،  بماليين 
المرء  »على  الفريق:  لعمل  وصفها 
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تكشف  التي  الصور  آالالف  إلتقاط  تم 
عن  النجوم  أن  وهو  مُذهِل  أمٍر  عن 
ماليين  بسرعة  تتحرك  الوسَط 
الكيلومترات في الساعة. وسط المجرة 
ماهو  مثل  للغاية.  مُتطرّفة  بيئة 

موجود بالصورة التالية:

وسط مجرة درب التبانة
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ثقب  وجود  إثباتات  أحد  حتمًا  وهذا 
بأربعة  شمسنا  حجم  يفوق  أسود 
ماليين مرة. لكن درب التبانة ليست 
ثقبًا  تحتوي  التي  الوحيدة  المجرة 
ثقوب  تُوجد  وسطها،  في  أسودًا 
القسم  قلب  في  ضخمة  سوداء 
الكون. جارتنا  المجرات في  األكبر من 
األقرب مجرة )أندروميدا( على سبيل 
أسود أضخم  تدور حول ثقب  المثال، 
وأربعين  مائة  بحوالي  شمسنا  من 
)إم87(  مثل  ومجرات  مرة.  مليون 
تحتوي ثقوبًا سوداء تفوق ضخامتُها 

شمسنا بعشرين مليار مرة.
تُصبح  أن  الثقوب  لهذه  كيف 
تفعل  وماذا  الضخامة،  بهذه 

في وسط المجرات؟
كان  مباشرًة  العظيم  اإلنفجار  بعد 
نجمي،  وُغبار  غاز  عن  عبارة  الكون 
الغُبار  كان  المواضع  بعض  وفي 
النجوم  ماليين  لتكوين  جدًا  كثيفًا 
تحترق  كانت  والتي  جدًا  الهائلة 
لِتنفجر  جدًا  وسريع  ساخن  بشكل 
من  كبيرًا  عددًا  مُكوِّنًة  بعدئِذ 
ويُفِسر  الضخمة.  السوداء  الثقوب 
الكون  »كان  قائاًل:  كراوس  لورانس 
بمراحله األولى مكانًا جامحًا وجنونيًا، 
بشكل  ضخمة  ُكتَل  فيه  انهارت 
لرُبما  سوداء.  ثقوبًا  وكوّنت  كارثيّ 
مليئًا  األولى  مراحله  في  الكون  كان 
اجتاحت  التي  السوداء  بالثقوب 
المكان واندمجت مع بعضها لتُشّكل 
حجم  زاد  وُكلمّا  عمالقة«.  ثقوبًا 
أدي  زادت جاذبيته هواًل، مما  الثقب 
لجذب كميات كبيرة من الغُبار والغاز 

مجرّات  بتكوين  بدأت  بدورها  والتي 
بدائيّة.

عند  فقط  األمر  يتوقف  وهل 
ذلك؟

باليت  فيل  الَفلك/  عالِم  يقول 
يافعة  مجرّة  تتخيلوا  أن  »حاولوا 
جدًا ال تزال في طور التكوين، وهُناك 
ثقب أسود يتشّكل في قلبها وال تزال 
المجرة.  َلًة  الغازات تنجذب نحوه مُشكِّ
الحرارة  الثقب ترتفع  ُقرب وسط ذلك 
تزداد  َثمَّ  ومِن  المواد،  تلك  وتُسخِّن 
الثقب  إلى  المُندمجة  الغازات  سرعة 
يعود  وال  زائدًا  يُصبح  وزنها  لكن 
هُناك مكان لُكل تلك الغازات الساخنة 
الفضاء  في  قذفها  يتم  لذا  الفائضة؛ 
الطاقة.  من  هائلة  دفقات  خالل  من 
للتوسُّع  يميل  الغاز  تسخين  فعند 
ويُقَذف نحو الخارج وهو يُشبح الريح 
لكن على نطاٍق هائل، فيُصبح لدينا 
يُقَذف  الذي  الغاز  أو  أسود،  ثقب  ريح 
الكوازار«،  يظهر  وبالتالي  الثقب،  من 
كراوس  لورانس  الفيزيائي  ويُضيف 
سطوعًا  األشياء  أكثر  هي  »الكوازارات 
أَن ضوءها  بالكون، وهي قوية لدرجة 

قد يُسبب كسوفًا لمجرة بأسرها«.

ولكن في النهاية ال تبقى كمية كافية 
فتتوقف  النجوم،  لتشكيل  الغاز  من 
الذي  فالحجم  لذا  النموّ؛  عن  المجرة 
بالثقب  مرهون  المجرة  إليه  تصل 
إنعدام  وبسبب  وسطها.  في  األسود 
بها  االقتيات  يُمكن  التي  الغازات 
ويبقى  وتموت،  الكوازارات  تتقلص 
المجرة.  وسط  في  عمالق  أسود  ثقب 
وهل اختفت جميع الكوازارات في 

الكون؟
الموجودة  الفضائية  التلسكوبات  أحد 
رصد  يستطيع  )شاندرا(  مرصد  في 
تبّثها  التي  القوية  السينية  األشعة 
كما  منها  آالالف  وجد  وقد  الكوازارات، 
كوازارات  الجميلة  الصورة  هذه  تُظِهر 
تنطلق  واألحجام  األشكال  كل  من 
يُشير  بالطبع  الفضاء.  في  بسرعة 
يوجد  يافعة  مجرّة  إلى  كوازار  كل 
هذه  لكن  أسود،  ثقب  وسطها  في 
مجراتها  نضوج  مع  ستهدأ  الكوازارات 
فيل  يقول  النهائي.  شكلها  واتخاذها 
أن  »أعتقد  الصدد:  هذا  في  باليت 
يكون  كثيرًا،  اإلنسان  يُشبه  الكون 
هادئًا  ويُصبح  صِغَره  في  ناشطًا 

ومُسترخيًا أكثر عندما يكبر«.

هذه صورة لكوازار حقيقي في مجرة )إم 87( على مسافة خمسون مليون سنة ضوئية
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زيارة  نحتاج  السوداء  الثقوب  لدراسة 
نوعًا  سيئة  الفكرة  تلك  لكن  منها،  واحد 
طريقة  اكتشاف  الفلك  عُلماء  يُحاول  ما. 
في  الضخم  األسود  للثقب  صورة  إللتقاط 
يحتاجون  ذلك  بُغية  ولكن  مجرتنا،  قلب 
تلسكوب بحجم كوكب األرض. يُحاول عالِم 
 Astronomer:( دوليمان  شيب  الَفلك/ 
إلتقاط  وفريقه    )Shep Doeleman
األسود  الثقب  كفاف  أو  ظل  تُظِهر  صورة 
حوله.  تدور  التي  الغازات  غيمة  ضمن 
ويتحدث دوليمان عن البحث قائاًل: »تُمثل 
هذه التنقية التي نستغلها أفضل أمل لنا 
للحصول على صورة لمنطقة بالكون كانت 

مخفية تمامًا عنّا حتى اآلن«.
ال يُمكن للتليسكوبات البصرية رؤية الثقب 
األسود بشكل مُباشر، لكن الغاز المُتوهج 
يبعث  الثقب  بمُحيط  السخونة  الفائق 
موجات السلكية يُمكن استخدامها للتوصل 
بمعهد  الالسلكي  التليسكوب  صورة.  إلى 
 MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوسيتش 
 )HAYSTACK OBSERVATORY
كبير بما يكفي لرصد إنبعاثات خافتة جدًا 
مسافة  على  بمجرتنا  الموجود  الثقب  من 
لكنه  ضوئية،  سنة  ألف  وعشرين  خمسة 
أخذ  نحتاج  لذا  إللتقاط صورة،  كافي  ليس 
نُسخ عديدة من هذا التليسكوب وتوزيعها 
تليسكوب  لخلق  الكوكب  أنجناء  على 

ثقب  في  يقع  بل  ببساطة،  المرء  يموت 
مُختصرًا  طريقًا  او  مدخاًل  يُمثل  دوديّ، 
التنقل  يُمكننا  رُبما  والمكان.  الزمان  عبر 
بالثقب  المعروف  النظام  عبر  الكون  في 
ُطرق  السوداء  الثقوب  كانت  إذا  األسود. 
إحدى  تُحوِّل  قد  الكون،  عبر  مُختصرة 
السفر  واقع.  إلى  الخيالية  العلمية  األفكار 
جدًا،  عمليًا  ليس  ولكنه  ممكن  الزمن  عبر 
فمصدر الطاقة التي تحتاجونها إلبقاء عُنق 
نوعها  من  فريدة  مفتوحًا،  األسود  الثقب 
لدرجة إستحالة إنتاجها في المُختبر« رُبما 
أيضًا الجهة اأُلخرى من الثقب األسود تُمثل 
آخر  إنفجار عظيم  رُبما  آخر،  لكونٍ  مدخاًل 
قائاًل:  الفرضية  هذه  كاكو  ويشرح  أيضًا. 
»عندما ينهار الثقب األسود وتسقط المواد 
اأُلخرى وصواًل  الجهة  عليه يتم قذفها في 
اإلنفجار  هذا  يُشبه  أال  أبيض،  ثقٍب  إلى 
العظيم؟. وبالتالي قد يُمثل ذلك طريقة 
مُعادالت  إلى  نظرتُم  فإن  كوننا،  والدة 
الكون  مُتغيرات  ووضعتُم  األسود  الثقب 
يحل  كوننا  أن  ستجدون  وحجمه،  وُكتلته 
أننا  يعني  مما  األسود؛  الثقب  مُعادالت 
رُبما  حدث،  ُأفق  داخل  نكون  أن  يُمكن 
قد  أسود.  ثقب  داخل  بالفعل  نعيش 
يُمثل كل ثقب أسود مصدر كون مُستقل 
تمامًا«. مهما كانت األمور التي سنكتشفها، 
في  موجودة  السوداء  الثقوب  أن  نعلم 
الكون. إنها مصيرية بالنسبة لتطوّر الكون 
أكثر مما تخيلنا في الماضي، فالكون الظاهر 
أمام التليسكوبات تأثر إلى حدٍ كبير بسبب 
كل  في  السوداء  الثقوب  لوجود  إدراكنا 
مكان. لن نُبالغ إن ُقلنا أنه في حال لم تكن 
الثقوب السوداء موجودة فلن يتسنى لنا أن 
نكون هُنا، نحنُ مدينون بوجودنا للثقوب 
القصة،  نهاية  ليست  هذه  لكن  السوداء. 
إكتشافنا  بإنتظار  الكثير  هُناك  اليزال 
المُسمَّاه  الغامضة  األشياء  بخصوص  له 

بالثقوب السوداء، سادة الكون.

َثمَّ  ومِن  األرضة،  الُكرة  بحجم  إفتراضي 
التليسكوبات  دوليمان  فريق  سيربط 
وصواًل  تشيلي  إلى  هاواى  من  ببعضها 
سنحصل  ذلك  يحدُث  وعندما  ألفريقيا. 
من  أكثر  عرضه  يبلغ  عاكس  سطح  على 
ُقدرته  وتفوق  كليومتر  ألف  عشر  ستة 

ُقدرة التليسكوب الواحد بخمسمائة مرة.
ويستكمل دوليمان حديثه عن البحث الذي 
األول  الرصد  رأينا  »عندما  فريقه:  يتواله 
في  وُقلت  الكومبيوتر  شاشة  إلى  نظرت 
نفسي يا إلهي لقد فعلناها. وقد رأينا شيئًا 
المُحيطة  المنطقة  مصدره  جدًا  صغيرًا 
اإلشارات  تزال  وال  حتمًا،  الحدث  بُأفق 
لكني  صورةكاملة  لتشكيل  ضعيفة 
من  مزيد  وصل  مع  الصور  تحسُّن  أتوقع 
السنوات  خالل  بعضها  مع  التليسكوبات 
بزيارة  تُقارَن  ال  الصُور  لكن  المُقبَلة«. 
أحد هذه الثقوب فعاًل، في المُستقبل قد 
الثقب  وعبور  لدخول  التكنولوجيا  نمتلك 
التالي:  السؤال  على  نُجيب  وقد  األسود، 

»ماذا يكمُن في قلب الثقب األسود؟«
يعتقد بعض العُلماء أن الثقوب السوداء 
إختصارات  أو  ُأخرى  لعوالم  مداخل  تُمثل 
في نسيج الزمكان. ال يزال األمر مبنيًا على 
الرياضيات  أن  يبدو  ولكن  بحتية،  تكهُنات 
ثقب  في  الوقوع  حال  في  أنه  إلى  تُشير 
»ال  قائاًل:  كاكو  ماتشيو  ويُضيف  أسود. 
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كوازارات من كل األشكال واألحجام تنطلق بسرعة في الفضاء
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أدريس أمجيش _ المغرب
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إنسان،  وسقراط  فانون،  الناس  »كل 
الحجة  هذه  فان.«  سقراط  إذن 
كانت  إذا  أنه  يعني  وهذا  صحيحة، 
المقدمة صحيحة )كل الناس فانون(، 
تكون  فان(  )سقراط  النتيجة  فإن 
أوضح  ومثلما  لكن،  صحيحة.  أيضا 
فهذه  سنوات،  قبل  راسل  برتراند 
لها. ال شك في  الحجة تقريبا ال قيمة 
نكن  لم  وإن  فحتى  فان،  سقراط  أن 
فان،  بأنه  سنقر  فإننا  ظروفه  نعرف 
طوال  حولنا  الموت  نرى  أننا  بحكم 
يدفعنا  لسبب  وجود  ال  ولهذا  الوقت، 
لالعتقاد بأن سقراط ال يخضع لنفس 
البشري. الجنس  باقي  له  يخضع  ما 

التجربة،  إلى  واستنادا  الواقع،  في 
فان  سقراط  أن  من  متأكدون  نحن 
أن  من  متأكدون  نحن  مما  أكثر 
بعض  في  ولنا  فانون،  كلهم  الناس 
مثال  خير  المقدسة  الكتب  شخصيات 
األولية  فالمقدمة  لذلك  هذا.  على 
فانون  الناس  جميع  أن  القائلة 
التي  النتيجة  من  أقل  بدرجة  مؤكدة 
مسألة  في  وبالشك  إليها،  توصلنا 
المقدمة  إنكار  لنا  يتأتى  سقراط  فناء 
أساسا. االستدالل  عليها  بني  التي 

ليس  فان  سقراط  أن  اعتقادنا  سبب 
تعززه  استقرائيا،  بل  استنباطيا، 
بظروفه  معرفتنا  الحالة  هذه  في 
النتائج  أن  من  بالرغم  الشخصية. 
النوع  هذا  على  بناء  إليها  المتوصل 
من الحجج المنطقية ال تخبرنا بجديد، 
ألنها  مكانة هامة،  ذلك،  مع  لها،  فإن 
الحجج  مقدمات  توضيح  على  تجبرنا 
من  نستنتجه  فما  نصوغها،  التي 
مثل هذه الحجج، يكون أصال متضمنا 
وال يخرج عن حدودها. المقدمات  في 

هذا  يطبق  األحيان،  من  كثير  في 
التطور  نظرية  على  الحجج  من  النوع 
حسب القول التالي: »جميع النظريات 
إذن  نظرية،  والتطور  مؤكدة،  غير 
المعتاد  الرد  مؤكد.«  غير  التطور 
إلى  باإلشارة  يكون  القول  هذا  على 
في  تقع  ألنها  خاطئة،  الحجة  أن 
المعنى  للنظرية،  معنيين  بين  خلط 
والذي  العادي  الخطاب  في  الشائع 
لإلشارة  النظرية  مفردة  يستخدم 
والمعنى  مؤكد،  غير  أمر  أو  شيء  إلى 
الذي يتضمن أمثلة ال يشكك  العلمي، 
النظرية  مثل  عاقل،  شخص  فيها 
الشمس. مركزية  ونظرية  الذرية 
ميادين  تتعدى  الخلط  هذا  نتائج 
صحة  بخصوص  اليومي  النقاش 
بعض  إن  إذ  التطور،  نظرية 
سلطتهم  يستعملون  المسؤولين 
للتأثير على ما يدخل وما ال يدخل في 
فهمهم  على  بناء  العلمية  المقررات 
وهكذا  »النظرية،«  لمعنى  الخاطئ 
يفرضون مثال وضع ملحقات في كتب 
يتم  لم  التطور  أن  إلى  تشير  األحياء 
»نظرية.« محض  أنه  أو  أبدا  رصده 
الخاطئة  الحجة  هذه  تستخدم  عندما 
بصورة مكررة في وجه ما يبدو واضحا 
وسائل  تنشرها  وعندما  ومنطقيا، 
أشخاص متعلمين  لسان  اإلعالم على 
وأذكياء، وعندما تستخدمها الحكومات 
لتبرر اإلجراءات التي تتخذها بخصوص 
يجدر  حينها  التعليمية،  المناهج 
تمكنها  وراء  السبب  عن  التساؤل  بنا 
الوقت. هذا  كل  واالستمرار  البقاء  من 
هناك العديد من التفسيرات، أولها أن 
البرهان الذي يقدم لدحض هذه الحجة 
متسق  غير  ذاته  حد  في  يكون  قد 
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منطقيا، أو أنه ربما يفشل في معالجة 
هذه  أعطت  التي  العميقة  األخطاء 
األول.  المقام  في  جاذبيتها  المغالطة 
ربما يكون بتجاوز  األمثل  ولهذا، فالرد 
االنتقال  طريق  عن  المغالطة  هذه 
مباشرة إلى عرض الحقائق العلمية التي 
صحتها. وتؤكد  التطور  نظرية  تدعم 
الدفاع  أما في ما يتعلق بسبب فشل 
المقدم لدحض هذه الحجة والذي يقول 
أن هناك خلطا بين معنيين لمفهوم 
النظرية، فذلك يعود باألساس لكونه 
الخاص،  االلتماس  من  نوعا  يبدو 
عن  تتجاهل،  حجة  أنه  بمعنى 
نظر  وجهة  تدعم  ال  جوانب  عمد، 
الكلمات  أن  ذلك  الدفاع،  هذا  مقدم 
المعاني  من  جملة  دوما  معها  تحمل 
الزمن. بمرور  تتغير  التي  الممكنة 
الحجة  على  للرد  منهم  محاولة  في 
نظرية،«  مجرد  »التطور  أن  القائلة 
التطور  عن  المدافعين  بعض  اتجه 
لمفهوم  الخاص  تحليلهم  وضع  إلى 
النظرية، والذي يجب، في نظرهم، أن 
عن  الحديث  عند  الجميع  يستخدمه 
الفهم  انتشار  أن  معلنين  التطور، 
للنظرية  العلمي  للمفهوم  الخاطئ 
بين كثير من الناس ال يعني أنه يجب 
أن  بل  كليا،  استخدامه  عن  التوقف 
الحاجة ملحة إلى تعليم علمي أفضل، 
حددوه  الذي  واإلطار  يتفق  تعليم  أي 
تفسير  باعتبارها  النظرية  لمعنى 
لجوانب من العالم الطبيعي جرى إثباته 
متكررة. واختبارات  تجارب  خالل  من 
غير  المتعالية  التصريحات  هذه 
صحيحة، فحتى في الدوائر العلمية ال 
ينبغي،  النظرية  أن  إجماع على  يوجد 
بالتعريف، أن تكون مثبتة عن طريق 
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مالحظتها  يتم  لم  التغييرات  هذه 
من  مزيد  إلى  تحتاج  ألنها  مباشرة 
الوقت لمعاينتها، وقت أطول مما هو 
الوجيزة.  حياتهم  في  للعلماء  متاح 
هذه الحجة تتجاهل الكثير من األدلة، 
ذاتها،  حد  في  حاسمة  تعتبر  التي 
وتهدف  التطور،  عن  الحديث  عند 
أساسا إلى التشكيك في حقيقة أصل 
المترتبة  واآلثار  المشترك  اإلنسان 
أن األرض قديمة،  القول من  عن هذا 
وليس عمرها بضعة آالف من السنين 
الدينية. الكتب  بعض  في  جاء  كما 
النظريات  أن  الخلقيون  يقول  عندما 
أنهم  لو  كما  يبدو  مؤكدة،  غير  كلها 
وصادق،  صحيح  بتصريح  يدلون 
حجتهم  فإن  كذلك،  األمر  كان  إذا  لكن 
ستفقد كل مصداقية عندما نشير إلى 
الذرية،  النظرية  مثل  أخرى،  نظريات 
صحتها  مدى  في  أحد  يشكك  ال  والتي 
ودرجة قطعيتها. مع ذلك، تبقى مثل 
هذه التصريحات حاضرة في النقاشات 
حول نظرية التطور ألن هناك اعتقاد 
من  جزء  القطعيّة  عدم  بأن  سائد 
ما  وهو  العلمية،  النظرية  تعريف 
التطور  حقيقة  من  النقاش  يحول 
والمفردات. المفاهيم  الجدل حول  إلى 
هذا الخطأ الذي نقع فيه في كثير من 
األحيان عند محاولة الدفاع عن التطور 
الكلمات،  معاني  على  تركيزنا  يحصر 
الرئيسية،  المسائل  نقاش  عوض 
النظرية،  تدعم  التي  األدلة  جملة  أي 
هو  ذاك  أو  التعريف  هذا  كان  فسواء 
التعريف الصحيح، فليس لهذا عالقة 
النقاش.  موضوع  الفعلية  بالقضية 
التطور  أن  القول  يمكن  هل  إذن 
التعريف  على  يعتمد  هذا  نظرية؟ 
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التجربة، وخير مثال على ذلك نظرية 
وضع  يتم  لم  التي  الفائقة،  األوتار 
حد  إلى  صحتها  من  للتحقق  اختبار 
ال  التي  شيء،  كل  نظرية  وكذلك  اآلن، 
نملك بعد معالمها المحددة، ويشكك 
إليها.  التوصل  إمكانية  في  البعض 
نتحدث  النظريات،  هذه  جانب  وإلى 
صحيحة  ليست  نظريات  عن  أيضا 
المثالي،  الغاز  نظرية  مثل  تماما، 
واقعية  غير  فرضيات  تقدم  التي 
الغاز،  جزيئات  وسلوك  خصائص  حول 
نحو  االنطالقة  تمثل  ذلك  مع  لكنها 
القيام بتنبؤات مفيدة )قانون بويل، 
قانون شارل، إثبات فرضية أفوجادرو( 
الغازات  تصف بصورة تقريبية سلوك 
العادية. الظروف  ظل  في  الحقيقية 

لبوبر،  الخلقيين  اكتشاف  مع 
بمساعدة من أصحاب التصميم الذكي، 
الدفاع  هذا  مقدمي  وضع  أصبح 
)هناك خلط بين مفهوم النظرية في 
الشائع  والمفهوم  العلمية  األوساط 
يجادلون  الخلقيون  إذ صار  لها( حرجا، 
مثله بأنه ما دام التطور نظرية علمية 
وبناء  للتخطيء،  أنه قابل  فهذا يعني 
للنظرية  التقني  التعريف  هذا  على 
بالقابلية  القول  من  ينتقلون 
غير  التطور  بأن  القول  إلى  للتخطيء 
النظريات  أن  مصرحين  تماما،  مؤكد 
في  دائما  للتغيير  عرضة  العلمية 
المثبتة  الجديدة  المالحظات  ضوء 
الطبيعي. العالم  عمل  كيفية  عن 

يقول المشككون في نظرية التطور أن 
عملية االنتقاء الطبيعي، والتغييرات 
التي  الحية  الكائنات  تنوع  في  الكبيرة 
رافقته، لم تالحظ بصورة مباشرة، لهذا 
فالتطور يبقى »مجرد نظرية.« طبعا، 

أما  »النظرية.«  لمفردة  نضعه  الذي 
هل التطور صحيح؟ فالجواب هو نعم.
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علم األعصاب

 عصام منير - بغداد

الموضوع  هذا  شغل  لطالما  األموات«  »رؤية 
السواء  على  والعامة  المخرجين  خيال 
لنا  لتبين  األفالم  من  العديد  فظهرت 
يحاول  ما  فيلم  ففي  التجربة.  هذه  طبيعة 
خالل  من  حبيبته  مع  يتواصل  أن  المتوفى 
تحريك األشياء المحيطة بها ليجذب انتباهها 
دور  البطلة  تلعب  اخر  فيلم  وفي  لوجوده. 
المالك الذي يدفع السوء، والى ما شابه ذلك 
من األفالم التي تتناول األموات. كل ذلك يدل 
رحل  من  مع  بالتواصل  البشر  هوس  على 
إلبقائهم  محاولتهم  وعلى  الحياة  هذه  من 
قدر المستطاع ضمن البيئة التي عاشوا بها 
يفسروها  لكي  إشارة  أي  عن  البحث  وعلى 
على أنها إشارة ممن رحل. فالفراشة التي قد 
إشارة من عزيز رحل وقد  اال  تلمسك ما هي 
أتت روحه على هيئة هذه الفراشة لتطمئن 
الطيور  وتلك  بيتك،  أحوال  على  او  عليك 
أرواح  األخرى  هي  اشجاركم  على  تقف  التي 
أشخاص أحبوكم وارادوا ان يتواصلوا معكم.
حدثت لي فرصة أن ألتقي بسيدة، ولندعوها 
من  السبعين  في  سيدة  وهي  الم،  بالسيدة 
السيدة  جيدة.  وبصحة  احفاد،  لها  عمرها، 
واالن  أسابيع  بضعة  قبل  زوجها  فقدت  الم 
تشكي من ظاهرة غريبة اذ لم يغادر السيد 

باء )زوجها( هذا المنزل على الرغم من رؤيتها 
حملوه  وقد  الخشبي  الصندوق  في  وهو  له 
بصورة  قلبه  توقف  ان  بعد  المنزل  خارج 
أرى  زلت  ال   « الم  السيدة  تقول  مفاجئة. 
كلما  يتوضأ  المغسلة  عند  واقف  وهو  باء 
رحل،  قد  أنه  اعلم  المطبخ...انا  الى  ذهبت 
هو  وما   « سألتها  امامي«،  اراه  أزال  ال  ولكني 
شعورك تجاه رؤيتكِ إياه؟«، اجابت »شعور 
أن  يمكن  فكيف  بالخوف،  ممزوج  غريب 
بالخوف  اشعر  ولذلك  توفى؟  قد  وهو  اراه 
بعد  رشدي  بفقدان  بدأت  قد  أني  أفكر  اذ 
رحيله«. وهناك سيدة أخرى كانت قد فقدت 
رافقها  وقد  امامها  زال  ال  ولكنه  حفيدها، 
بغداد. في  النفسي  الطب  استشارية  الى 
وقضت  باء  السيد  الم  السيدة  احبت  لقد 
له  فقدانها  شكل  وقد  حياتها  معظم  معه 
عائلتها  وجود  من  الرغم  على  كبيرة  صدمة 
مثل  محنتها.  في  لتساندها  وقفت  التي 
السيدة  بها  حضت  التي  الهلوسات  هذه 
فقدان  بعد  شائعة  هلوسات  هي  الم 
 grief الحزن  بهلوسات  وتدعى  عزيز  شخص 
تتراوح  حدوثها  ونسبة   hallucinations
تختلف  الهلوسات  هذه   .30%-60% بين  ما 
بطبيعتها، فقد تكون مرئية )كما في حالة 

أصوات،  هيئة  على  تأتي  وقد  الم(،  السيدة 
اما شعور  وقد تقتصر على شعور بموجود. 
شعور  يكون  األكثر  فعلى  تجاهها  الشخص 
الهلوسات  هذه  تلعب  اذ  والراحة  بالرضا 
الفقدان  صدمة  يخفف  الذي  المؤنس  دور 
الهلوسات  هذه  تختفي  وبالنتيجة  المفاجئ 
النفسية  الحالة  تحسن  عند  تدريجيًا 
تكون  األحيان،  بعض  في  ولكن،  للشخص. 
للشخص  لإلزعاج  مصدرًا  الهلوسات  هذه 
والذي من الصعب ان يتكلم عنها ليخفف من 
هذا االنزعاج فقد تفسر هذه الهلوسات على 
فأن  لذلك  الجنون،  عالمات  من  عالمة  انها 
يفضلون  معهم  تحدث  ممن  األكبر  النسبة 
حتى  بالصمت  وااللتزام  الحديث  عدم 
نفسها. تلقاء  من  الهلوسات  هذه  تختفي 
زال  ال  الهلوسات  لهذه  العصبي  األساس 
منها  المختلفة  فاألنواع  معروفًا،  غير 
الدماغ  من  مختلفة  دوائر  على  تشتمل 
دراستها. الصعب  من  زال  ال  ولذلك 

المتوفى ال زال معنا
)هلوسات ظهور

 الشخص الميت( 



تدعم  مجموعات  قبل  من  الوطنية 
علميًا(  مدعومة  غير  عالجية  طرق 
أبدًا. جهازيًا  األلوفيرا  بأخذ  يوصي  ال 

من  مرحلة  في  أنّه  بالذكر  والجدير 
األلوفيرا  خالصة  بيع  تم  المراحل 
لإلمساك  كعالج  طبية  وصفة  بدون 
األمريكية  والدواء  الغذاء  منظمة  لكنّ 
من  الدواء  بسحب  قامت   )FDA(
األسواق بعد فترة قصيرة بسبب قلة 
استخدامه.  سالمة  تدعم  التي  األدلة 
عالج  في  استخدامه  يخص  فيما  أما 
دراسة  أظهرت  فقد  اإلشعاع  حروق 
مبشرة  نتائج  عامًا   80 قبل  أجريت 
الالحقة  الدراسات  أمّا  باستخدامه، 
فقد أثبتت بطالنها. كما أظهرت هذه 
بعض  عالج  في  واعدة  آمااًل  النبتة 
أنواع السرطان وذلك ألن السكر األولي 
النمو  عامل  بمستقبالت  يرتبط  فيها 
الموجودة على سطح الخاليا المصورة 
فهي  وبالتالي   )Fibroblast( لليف 
نفس  وفي  فعاليتها،  من  تحسن 
ازدياد  أخرى  دراسة  تظهر  الوقت 
استخدام  عند  السرطانات  فعالية 

وكذلك قامت منظمة الصحة العالمية 
قسم  في  النبتة  هذه  بذكر   )WHO(
الطبية  االستخدامات  عن  يتحدث 
للنباتات لكنها ذكرت أيضًا أنها ال تمتاز 
بأي استخدام مدعوم سريريًا. والدليل 
ويبرز  محدودًا  يبدو  منهما  لكاًل  وفقًا 
الحروق  بعالج  فائدتها  في  بوضوح 
الجلد  وكذلك  الجلد  وجروح  الصغيرة 
ووفقًا  الدهني.  الجلد  والتهاب  الجاف 
 )Eric Hall( للكاتب  الشخصي  للرأي 
األلوفيرا تطبيقًا  فهو يستخدم زيوت 
موضعيًا على شعره ألنّها ال تهيج فروة 
رأسه. في  الجلد  التهاب  وتمنع  رأسه 
وفي جميع الحاالت تقر مؤسسة الصحة 
الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية 
لأللوفيرا  الموضعي  االستخدام  بأّن 
تذكر. جانبية  آثار  بأي  مرتبط  غير 
أما في ما يخص استخدامها جهازيًا عن 
تدعمها  التي  األدلة  فإّن  الفم  طريق 
حتى  أيضًا،  وثوقية  وأقل  بكثير  أقل 
في  المكمّل  للطب  الوطني  المركز  أّن 
نتج  مركز  )وهو  المتحدة  الواليات 
الصحة  مؤسسة  على  الضغط  عن 
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يزن الحريري _ دمشق

كنبتة  الناس  بين  األلوفيرا  تشيع 
سحرية تحسن الصحة وتقي من األمراض 
كعالج  الشركات  بعض  لها  وتروج 
والمتساقط،  التالف  للشعر  سحري 
قام  االدعاءات  هذه  صحة  ولتقييم 
موقع  من   )Eric Hall( هول  إيريك 
بكتابة   )Skeptoid( سكبتويد 
النبتة  هذه  عن  فيه  يتحدث  مقال 
والكالب. البشر  من  كل  على  وآثارها 

لزيوت  الترويج  تم  أواًل،  البشر  في 
البديل  العالج  من  كنوع  األلوفيرا 
يشهد  وبالطبع  عديدة،  لسنوات 
تعطيه  التي  المبرد  بتأثيرها  العديد 
هذه  خالصة  يضم  جل  تطبيق  عن 
النبتة على البشرة المحترقة بالشمس، 
ولكن عند القاء نظرة علمية على هذه 
خليطًا  تبدو  نتائجها  فإن  الخالصات 
الوقت. نفس  في  والسيء  الجيد  بين 

 Mayo( قامت مؤسسة مايو كلينيك
أضخم  من  واحدة  وهي   )Clinic
بوضع  العالم  في  الطبية  المؤسسات 
األلوفيرا  فوائد  فيها  تذكر  الئحة 
جهازيًا.  أو  موضعيًا  تطبيقها  عند 
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 األلوفيرا هل لها فوائد
حقيقية؟
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الوحشية  لمنع  األمريكية  كالوكالة 
على  األلوفيرا  تصنف  الحيوانات  مع 
وذلك  والقطط  للكالب  سامة  أنّها 
ألنها تسبب أعراضًا كالتقيؤ، اإلسهال، 
الشهية(،  )نقص  والقهم  االكتئاب، 
البول.  لون  في  تغير  وكذلك  رجفان 
جليكوسيدات  على  الحتوائها  وذلك 
 anthraquinone( االنثراكينون 
كيميائية  مادة  وهي   )glycosides
أنّها  كما  األمعاء  حركة  من  تزيد 
المعوية  الفلورا  قبل  من  تستقلب 
طبيعي(  بشكل  المتواجدة  )الجراثيم 
المخاط  انتاج  مشكلًة مركبات تحرّض 
من  الماء  امتصاص  تعيق  وبالتالي 
إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  القولون. 
اقياءات وإسهاالت والعالمات السريرية 
ينقض  األمر  وهذا  ذكرها  السابق 
حيث  للبكتيريا«  »المضادة  صفتها 
بتغذيتها! تقوم  العكس  وعلى  أنّها 
من  النبتة  هذه  وصف  يتم  وقد 
كعالج  البيطريين  األطباء  قبل 
أظهرت  حيث  السرطانات  لبعض 
بعض  عالج  في  فائدتها  دراسة 
األدلة  لكن  الكالب  لدى  السرطانات 
هذا  لتدعم  الكافية  بالقوة  ليست 
البشر. عند  الحال  هو  كما  االدعاء 
األلوفيرا  خالصة  شرب  الخالصة: 
اإلطالق  على  فوائد  أي  يملك  ال 
يمتلك  بل  فمويًا،  تناوله  لدى 
تناوله. عن  تغني  مضارًا 
عن  إجابة  يملكون  قد  باحثون 
الحيوية.  للمضادات  المقاومة 
استعمال  تتضمن  اإلجابة  هذه 
التخلق(“  )علم  المتوالي  »التخلق 
البكتيريا. )تنظيم(  برمجة  إلعادة 

فيتم الترويج لزيوت األلوفيرا على أنّها 
العديد من  مكمل غذائي يحتوي على 
المعادن والفيتامينات ولها آثار مضادة 
سواء،  حد  على  والبكتيريا  لاللتهاب 
للمناعة. كمعزز  لها  يروج  قد  وكذلك 
الغذائية  المكمالت  أن  حين  في 
إال  صحيحة  تحتويها  التي  المختلفة 
منها  كبيرة  كميات  تناول  يلزم  أنّه 
وفيما  للكلب،  اليومية  الحاجة  لتحقق 
المختلفة  السابقة  االدعاءات  يخص 
يدعمها. علمي  دليل  أي  يوجد  فال 
موضعيًا  مفيدة  األلوفيرا  أّن  وبما 
تكون  أن  الطبيعي  فمن  البشر  لدى 
عند  الموضعي  لالستخدام  قابلة 
دراسات  أي  يوجد  ال  لكن  الكالب، 
تنفيه. أو  القول  هذا  تدعم 
وهنالك العديد من الوكاالت العالمية 

تأثيرات  أظهرت  حيث  األلوفيرا 
وذلك  النبتة  بها هذه  تمتاز  مسرطنة 
في تجارب تمت على جرذان في المخابر.

لألمعاء  الملينة  خصائصها  وبسبب 
إسهاال  استخدامها  عند  تسبب  قد 
بعض  وهنالك  بطنية،  وآالمًا 
على  قدرتها  على  تدل  التي  األدلة 
يعد  الذي  األمر  الدم  سكر  خفض 
الذين  المرضى  لدى  للغاية  خطرًا 
لديهم. السكر  لخفض  أدوية  يتناولون 

بالمجمل، األدلة المتوافرة حاليًا تشير 
األلوفيرا موضعيًا غير  أّن تطبيق  إلى 
فوائد  له  فإّن  العكس  على  بل  ضار 
وخاصة في الحروق والجروح، في حين 
أن تناولها جهازيًا عن طريق الفم فإّن 
قليلة. وفوائد  عديدة  ضارة  آثارًا  له 

للكالب،  استخدامها  يخص  فيما  أمّا 
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 حقيقة خدعة ثني
المالعق



أيضــًا،  العلمــي  الجانــب  مــن 
ــي  ــواه ف ــار ق ــم اختب ــد ت فق
لألبحــاث  ســتانفورد  معهــد 
 Hal Puthoff and( ــق ــن طري ع
أطلقــوا  الذيــن   )Russell Targ
 Geller( مصطلــح تأثيــر غيلــر
ــة،  ــواه الخارق ــف ق effect( لوص
ــى  ــٌل عل ــوى دلي ــس س ــك لي وذل
ســهولة تطبيــق هــذه الخــدع فــي 
ــة  ــر المؤهل ــة غي ــاط العلمي األوس
لذلــك واســتخدام ذلــك فــي إقنــاع 

ــخاص. ــن األش ــد م المزي
الســاحر الجيــد هــو من يســتطيع 
ــال،  ــكل فع ــول بش ــداع العق خ
ــد  ــاء ق ــخاص األذكي ــى األش فحت
يقعــون فــي فــخ التصديــق 
ــى  ــم حمق ــبب أنه ــك. والس بذل
ــم  ــة العتقاده ــه الكفاي ــا في بم
يتــم  أن  مــن  أذكــى  أنهــم 
خداعهــم. مــن أحــد األذكيــاء حقــًا 
ــارد  ــر كان ريتش ــوا غيل ــن قابل مم
 )Richard Feynman( فاينمــان 
حيــث قــال » أنــا ذكــي بمــا 
فيــه الكفايــة ألعــرف أنــه يمكــن 
ــًا أن  ــم تمام ــد عل ــي«. فق خداع
الســاحر الجيــد يمكنــه أن يجعلــك 
ــن  ــف كل قواني ــه يخال ــعر بأن تش
ــل كل  ــواه وأن يجع ــة بق الطبيع
ــن  ــن ع ــاء عاجزي ــاء الفيزي علم

ــة. ــة الخدع معرف

ــحرية  ــات الس ــن الكلم ــل م القلي
ال  التــي  واللمســات  والضربــات 
زاويــة  وبتغييــر  لهــا  معنــى 
الرؤيــة شــيئًا فشــيئًا ســتبدأ 
والذهــول  اإلعجــاب  صرخــات 
ــن  ــد م ــك العدي ــور. هنال بالظه
ــك،  األشــخاص ممــن يقومــون بذل
فاألمــر ال يتوقــف عنــد غيلــر بحد 
ــض  ــان بع ــرد إتق ــه، فبمج ذات
مهــارات الخــداع والتمثيــل يمكنــك 
أن تصبــح ســاحرًا ذو قــوى خارقــة 
للطبيعــة وأن تطلــق على نفســك 
مــا تشــاء مــن العبــارات الرنّانــة، 
عليــك أن تكــون مقنعــًا بمــا 
ــأ  ــط، كأن تنش ــة فق ــه الكفاي في
موقعــًا خاصــًا بــك كموقــع غيلــر 
urigeller.( ــال ــبيل المث ــى س عل
com( حيــث أنــه قــد أطلــق مــن 
ــن  ــة تمك ــة تفاعلي ــه صفح خالل
ــي  ــة ثن ــن محاول ــع م ــر الموق زائ
ــر  ــق تصوي ــن طري ــة ع الملعق
ــي  ــر ف ــح الزائ ــإن نج ــر، ف مباش
ذلــك فســوف يربــح مليــون دوالر! 
ــاليب  ــي أس ــادى ف ــه تم ــا أن كم
ــه  ــر موقع ــع عب ــه ليبي احتيال
»أدوات  عليــه  أطلــق  صنــدوق 
ــوي  ــي تح ــل« الت ــم بالعق التحك
علــى مقاطــع صوتيــة وكــرة 
كريســتال وكتــاب غنــي بالمواضيع 
الزائفــة التــي تتمحــور حــول 
خــارج  واإلدراك  الباراســايكولوجي 
والعــالج  والشــعوذة  الحــواس 
الكريســتال  وقــوى  باأللــوان 
ــن  ــا م ــياء وغيره ــك األش وتحري

ــة. ــوم الزائف ــات والعل الخراف
ــم  ــى الدع ــل عل ــه حص ــا أن كم
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 Uri( ربمــا يعــد يــوري غيلــر
ــة  ــام بخدع ــن ق ــهر م Geller( أش
ثنــي المالعــق، مدعيــًا أنــه علــى 
صلــة بيــن العالــم األرضــي وعالــم 
األرواح وأن لديــه قــوى خارقــة 
الكائنــات  اكتســبها مــن  قــد 
الفضائيــة، تمكنــه مــن ثنــي 
ــتخدام  ــح باس ــق والمفاتي المالع
ــا  ــد قاض ــط. وكان ق ــه فق عقل
ــي  ــه ف ــن خالف ــد مم ــًا العدي مادي
ــده كان  ــن انتق ــرز م ــك. وأب ذل
 )James Randi( ــدي ــس ران جيم
حيــث كتــب كتابــًا وعــدة مقــاالت 
ــون  ــة ك ــان حقيق ــا بره هدفه

ــر. ــة ال أكث ــر مزيف ــوى غيل ق
ــي كان  ــه الت ــدى عروض ــي إح فف
ــا  ــارس فيه ــرض أن يم ــن المفت م
خدعتــه فــي ثنــي الملعقــة 
ــج  ــي البرنام ــام 1973 ف ــي ع ف
كارســون  جنــي  التلفزيونــي 
 the Johnny  « شــو  تونايــت 
ــد  Carson Tonight Show«  وق
فشــل حينهــا حتــى فــي المحاولة، 
ــس  ــه لي ــك بأن ــر ذل ــل غيل وعل
لديــه الســيطرة علــى قــواه وأنــه 
ــا،  ــه حينه ــن يشــعر بقوت ــم يك ل
لكــن جيمــس رانــدي كان قــد غير 
ــا  ــي أحضره ــق واألدوات الت المالع
غيلــر معــه وذلــك باالتفــاق مــع 
ــع  ــد مقاط ــا إح ــج. إذا أخذن المنت
ــى  ــر عل ــهورة لغيل ــو المش الفيدي
ســبيل المثــال وحللناهــا فيمكننــا 
ــذي  ــداع ال ــلوب الخ ــة أس مالحظ
يعتمــد علــى تشــتيت ذهــن 
مــن يتابعــه أواًل ثــم إخفــاء عنــق 
ــع  ــبقًا  وم ــة مس ــة المثني الملعق
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 عمرو خالد يتخبط في اإلعجاز العلمي
لتعزيز مسيرة المال واألعمال في الدين

وَأعمال  »مال  مجال  في  صاروخية  مسيرة  بعد 
الذي يعد أغنى واعظ ديني  الدين« لعمرو خالد 
قدّرت  بمداخيل  فوربس،  مجلة  حسب  مسلم 
عام 2007 ب2.5 مليون دوالر سنويا]1[.. ومنتوج 
كوكاكوال]2[  لمشروب  اعالمية  حمالت  مع  ديني 
يعدّ  االبيض  السّكر  مادة  من  االكثار  )تنبيه: 
احد أكبر أسباب االمراض القاتلة في العديد من 
الدول(.. االخ عمرو خالد يتّجه إلى منتوج جديد 
فكلما  ولألسف  العلمي.  االعجاز  منتوج  وهو 
اساءة  هو  العلمي  االعجاز  أن  بفهم  الناس  بدء 
لنشره.  جديدة  إعالمية  ماكنة  تخرج  للدين، 
»والسماء  الكريمة  االية  خالد]3[،  عمرو  بحسب 
القرآن  في  موجود  علمي  سبق  هي  الرجع«  ذات 
يثبت ان االصل االلهي للقرآن هو حقيقة علمية 
جميع  يؤمن  كما  إيمان  مسألة  وليست  كونية، 
دون  بمعتقداتهم  االديان  بجميع  المؤمنين 
الحاجة إلى دليل علمي. معنى »الرجع« بالنسبة 
موجات  في  الزمكان  اهتزاز  هو  خالد  عمرو  لالخ 
الجاذبية فيمكن مشاهدة فيديو سابق في قناة 
الموضوع: حول  اليوتوب  في  العلوم  تبسيط 
طبعا هذا الكالم الفارغ )مع االحترام لالشخاص( 
ال يدل إال على الجهل العميق بماهية النسبية. 
الزمكان  »السماء«.  هو  ليس  الزمكان  أن  حيث 
باالضافة  ويحتوي  االرض  على  كذلك  يحتوي 
إلى المكان كذلك على الزمان. اعتبار أن الزمكان 
خطأ  هو  الزمان(  حذف  )مع  فقط  المكان  هو 
بعبارة  هنا  خالد  عمرو  واالخ  فادح.  علمي 
التمييز  ال يستطيع  تعالى  ان اهلل  يقول  اخرى 
ثالثة  له  رياضياتي  فيزيائي  )بناء  المكان  بين 
أبعاد(. أربعة  له  )بناء  الزمكان  وبين  أبعاد( 
وحتى إن أردنا أن نعذر االخ عمرو خالد على جهله 
تقاعسه  على  نعذره  أن  يمكن  فال  بالفيزياء، 
مبادئ  أبسط  عن  النية(  حسن  افتراض  )مع 
ألن  المعرفي«.  المحتوى  تهيئة  قبل  »البحث 

يبحث عن معنى  ان  كان عليه فقط  االخ عمرو 
القديم]4[.  العرب  لسان  معجم  في  الرجع  كلمة 
القديمة  العرب  لغة  في  الرجع  أن  له  وسيتبين 
في  مسنودة  كلها  المعاني  من  هائل  سيل  له 
ومن  القدامى.  للعرب  شعرية  بأبيات  المعجم 
والمطر.  الماء  معنى  طبعَا  المعاني  هذه  بين 
الرجع  ذات  السماء  لآلية.  الواضح  المعنى  وهو 
الماء  تمطر  التي  السماء  أي  الصدع  ذات  واالرض 
واالشجار. النباتات  وتنبت  االرض  فتتصدع 
الهذلي: المتنخل  الشاعر  يقول 
أبيض كالرجع رسوب .. إذا ما ثاخ في مختلف يختفي

)شاعر عربي يصف خّفة السيف ويشبّهه بالماء.. 
وليس بموجات جاذبية البرت اينشتاين(. معجم 
لسان العرب فيه عشرات المعاني لكلمة الرّجع.. 
عندها عالقة بالدوابّ والماء والردّة وقيء الكلب 
بإشارة  حتى  مطلقًا  فيه  وجود  ال  لكن  والطالق. 
لمفهوم  بعيد  او  قريب  معنى  ألي  بسيطة 

المكان والزمان« ألن مفهوم  ارتدادي في  »تموج 
يتم  لم  والزمان  المكان  في  االرتدادي  التموج 
يلجؤوا  لم  الذين  األناس  طرف  من  إال  اكتشافه 
لكتابهم الديني ولكن لجؤوا العمال التجارب على 
للتفنيد  القابلة  النظرية  والحسابات  الطبيعة 
بشكل  اكتشافهم  بكتابة  وقاموا  التجريبي. 
رياضياتي واضح دون ليّ ألعناق معاني الكلمات. 
العلم«: هو  »ما  حول  سابق  فيديو  يلي  وفيما 

يضر  ما  كوكاكوال  في  الذي  السّكر  فقط  ليس 
على  القدرة  عدم  كذلك  ولكن  باالنسان. 
الكالم  أحدهم  يغّلف  أن  ما  نقدي  امتالك حسّ 
سيتمّ  متى  الدين.  بغالف  والتّرهات  الفارغ 
في  العلوم  حصة  في  النقدي  الفكر  تدريس 
العلمي  باالعجاز  واالتيان  االبتدائية  المدرسة 
والمغالطات  الزائف«  »العلم  لـ  كمثال  للتالميذ 
مثل  من  أطفالنا  نحمي  حتى  المنطقية 
سواء. حد  على  وللدين  للعقل  اإلساءات  هذه 
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النــوم  التبايــن فــي ســاعات 
ــث  ــال البح ــد ابط ــتخدام اح بإس
ــي  ــم ف ــن ذكرناه ــي الذي العلم
ــة.  ــة الفاكه ــابقة ، ذباب ــة س مقال
ــن  ــي م ــق بحث ــام فري ــث ق حي
ــات  ــم الجين ــي عل ــن ف المختصي
ــة  ــدة االمريكي ــات المتح ــي الوالي ف
ــة  ــم ثالث ــة تض ــم دراس بتصمي
عشــر جيــال مــن ذبابــة الفاكهــة 
ــن  ــى مجموعتي ــيمها ال ــم تقس ت
تحــت ظــروف مختبريــة ، مجموعــة 
كانــت تحتــاج الــى نــوم يقــارب 9 
ســاعات فيمــا اكتفــت المجموعــة 
ــن  ــاعات م ــدل 3 س ــة بمع الثاني

ــوم .. الن
يكشــف  الجينــات  تحليــل 

التبايــن
ــك  ــد ذل ــة بع ــت المجموع قام
بتحليــل الجينــات فــي هــذه 
األجيــال المختلفــة وكان بإمكانهــم 
تحديــد 126 اختــالف فــي 80 جيــن 
، ولكــن مــا يجعــل هــذه الدراســة 
مــن الدراســات التــي يمكــن نقــل 
ــو ان  ــان، ه ــى االنس ــا ال نتائجه
57 جيــن مــن هــذه الجينــات 
ــان  ــي اإلنس ــودة ف ــن موج الثماني
ــن  ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــا. ه أيض
فــي  تتحكــم  التــي  الجينــات 
ســاعات النــوم يفتــح البــاب للغــز 
اخــر وهو عــن مــدى التعقيــد في 
عمليــة كتنظيــم النــوم ومــا الــذي 
يســبب االختــالف فيهــا ؟ةمــا كان 
مثيــرا في هــذه الدراســة أيضــًا ان 
االختــالف فــي ســاعات النــوم لــم 
يؤثــر علــى عمــر ذبابــة الفاكهــة 
المجموعتيــن  مــن  فالذبــاب   ،

ثقافتنــا  فــي  النــوم  ارتبــط 
ــم  ــق، قدي ــرا بالعش ــة كثي العربي
ــوم  ــتخدم الن ــه اس ــعر وحديث الش
لوصــف  ادبيــة  كصــور  واألرق 
ــض  ــن بع ــتياق ولك ــة واالش اللوع
التشــابيه اختلفــت، فحيــن غــاب 
ــه  ــي بيت ــى ف ــن األعش ــوم ع الن

ــال: قائ
ــهاد  ــذا الس ــا ه ــد خم ــت وق أرق
ــقم  ــن س ــي م ــا ب ــؤرق ... وم الم

ــق. ــن عش ــي م ــا ب وم
كان قيــس بــن الملــوح راغبــا فــي 
النــوم للقــاء حبيبتــه حيــن قــال :

ــِر  ــي غي ــوم ف ــوى النّ ــي أله وإنّ
ــام  ــي المن ــاًء ف ــّل لق ــه ... ع حين

ــون يك
ــي  ــف البالغ ــن التوظي ــدا ع بعي
الجميــل لوصــف اللوعــة الــى 
ــة  ــا الفعلي ــإن حاجتن ــب ف الحبي
ــض  ــًا ، البع ــف عملي ــوم تختل للن
ــة  ــوم قليل ــاعات ن ــي بس يكتف
ســاعات  تكفيهــم  ال  وآخــرون 
ــاهير  ــن المش ــل ، وم ــوم الطوي الن
المعروفيــن بإفراطهــم فــي النــوم 
هــو أينشــتاين ، فيمــا السياســية 
ــة  ــت معروف ــر كان ــت ثاتش مارغري
بإكتفاءهــا بســويعات مــن النــوم ، 
فمــا ســبب االختــالف فــي ســاعات 

ــوم ؟ الن
اعــادة  الممكــن  مــن  تبايــن 

المختبــر فــي  دراســته 
ــة  ــة الحيوي ــذه الحاج ــوم ه  الن
ــع  ــت موض ــر ، كان ــن البش ــا نح لن
 ، زالــت  وال  العلمــاء  اهتمــام 
ــام  ــل اي ــرت قب ــة نش ــن دراس ولك
، حاولــت االجابــة عــن ســبب 
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ــن  ــة م ــرة الطبيعي ــاش الفت ع
دورة  تأثــر  عــدم  الحيــاة.  دورة 
الحيــاة يضعنــا أمــام تســاؤل آخــر 
هــو هــل يمكــن تعميــم ســاعات 

ــع ؟ ــى الجمي ــة عل ــوم الكافي الن
فإننــا نســمع كثيــرا عــن ان 
ــا  ــي نحتاجه ــوم الت ــاعات الن س
تتــراوح بيــن 7-8 ســاعات وان 
عالقــة  لهــا  النــوم  ســاعات 
ولكــن  المبكــرة.  بالشــيخوخة 
دورا  يلعــب  الجينــي  االختــالف 
رئيســيا فــي عــدد الســاعات 
التــي نحتاجهــا وهــذا مــا توصلــت 
اليــه هــذه الدراســة، فقــد تكــون 
الســبع ســاعات مضــرة لمــن 

ــل. ــو اق ــا ه ــون بم يكتف
ــون  ــى تك ــزم حت ــتطيع الج وال نس
هنــاك دراســات تبيــن الربــط بيــن 
هــذه الشــبكة الجينية والشــيخوخة 
، حتــى ذلــك الحيــن امنياتنــا لكــم 
ــذه  ــي ه ــن ف ــئ ، ولك ــوم هان بن
الحيــاة لحظــات نحتــاج فيهــا الــى 
ــر  ــر أقص ــة فالعم ــهر واليقظ الس
مــن ان نقضــي فيــه ســاعات نــوم 
ــول  ــذا يق ــا ول ــن حاجتن ــر م أكث

ــاعر: الش
إذا غلــب المنــام فنبّهونــي ... 

ــام ــه المن ــر ينقص ــان العم ف
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ما  لكائن  الوراثية«  »البرمجة  تغيير 
أسهل مما تتوقع،  فمع توفر التقنيات 
ال )DNA( على  لتغيير  المستعملة  
استعمالها  وشيوع  الجزيئي  المستوى 
نشغل  أن  بسهولة  الممكن  من  صار 
تغيير  بدون  نعطلها  أو  الجينات 
األساسية،   الوراثية  المادة  في  دائم 
نؤثر  أن  باستطاعتنا  انه  يعني  وهذا 
ترسل  التي  الوراثية  التعليمات  على 
طريق  عن  الحي  الكائن  جسم  إلى 
األدوية. طريق  أوعن  البيئة  تغيير 

»علم  أو  المتوالي«  »التخلق  مجال 
فهم  على  األطباء  ساعد  التخلق« 
األمراض؟   بعض  عمل  كيفية 
أن  الرياضية  للتمارين  يمكن  لماذا 
أن  بإمكاننا  كيف  و  مفيدة؟   تكون 

 بدال من قتل البكتيريا،
  هل يمكننا تعطيل
 قابليتها للتسبب

بالعدوى؟
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إلى  صغير  جزيئي  جسم  إضافة  هي 
يشغل  أن  يستطيع  الوراثية  المادة 
وجه  على  الجينات.  بعض  يعطل  أو 
مجموعة  إضافة   يمكن  التحديد 
بروتين  إلى   )acetyl( األسيتايل 
.)histone( هستون  يسمى  مهم 
ينظم   )histone( الهستون  بروتين 
  ،DNA ال  من  م   2 طولها  جزيئة 
بحيث يجعلها تنتظم بصورة منظمة 
داخل خاليا يبلغ طولها 100 مايكرومتر. 
 )acetyl( األسيتايل  جزيء  إضافة 
طبيعية  عملية  األصل  في  وهي 
الطريقة  لتغيير  الخاليا  في  توجد 
ال  مع  الهستون  بها  يتفاعل  التي 
DNA. إضافة جزيء األسيتايل يفعل 
الجينات وهذا  بصورة طبيعية بعض 
تتصرف  التي  الطريقة  تغيير  يعني 
الفشل في عملية إضافة  الخلية.  بها 
منها  أمراض  إلى  يعود  الهستون 
السرطان وأمراض الجهاز القلبي الوعائي 
والعديد من اضطرابات الجهاز العصبي.
بروتين  تمتلك  البكتيرية  الخاليا 
الهستون الخاص بها واسمه )HU( الذي 
جعله  في  مهم   وهو   DNAال ينظم 
التي  البكتيريا  وظائفه.  بكل  يقوم 
غرام  لصبغة  إيجابية  بأنها  له  يشار 
تسبب  مثل   )Gram-positive(
أن  والجلد ال تستطيع  الحلق  التهابات 
البكتيريا  و   .)HU( عمل  بدون  تنجو 
Gram-( غرام  لصبغة  السلبية 
تسبب  التي   )negative bacteria
واإلسهال  البولية  المسالك  التهابات 
 )  Salmonella enterica  ( مثل 
.)HU( ال  بدون  إيذاًء  أقل  تصبح 
جديدة أدوية 
جزيء  إضافة  بأن  وجدت  الدراسة 

بشكل  يؤثر   )HU( إلى  األسيتايل 
كبير على تفاعله مع ال DNA. وهذا 
يعني أن هذه اإلضافات تصنع بصورة 
كبيرة التغيير في »التخلق المتوالي«،  
بالتالي تؤثرعلى كيفية نمو البكتيريا 
وكيف تسبب عدوى في األحياء االخرى. 
و عليه إذا تمكنا من صنع دواء يمكنه 
بروتين  في  التغييرات  هذه  فعل 
أن  يمكن  الطريقة،   بهذه  البكتيريا 
نمتلك طريقا جديدا إليقاف العدوى.
مجال  في  مهما  تحديا  يشكل  وهذا   
الن  الراهن،  الوقت  في  الطب 
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 
حول  شخص  الف   700 قرابة  تقتل 
جديدا،   عالجا  نجد  لم  وإذا  العالم. 
إلى  سيرتفع  الموتى  معدل  فإن 
.2025 عام  بحلول  مليون   10 قرابة 

تغييرات  بين  الرابط  نحدد  حالما 
معينة في »التخلق المتوالي« والعدوى 
البحث  نبدأ في  أن  البكتيرية،  يمكننا 
عن مواد تغير »التخلق المتوالي« في 
أقل  لنجعلها  الطريقة  بهذه  البكتيريا 
من  العديد  الواقع  في  هناك  ايذاءا. 
في  الغرض  بهذا  تقوم  التي  الجزيئات 
»التخلق المتوالي« في اإلنسان بنفس 
أو  السريرية  التجارب  في  الطريقة 
التغييرات قبل السريرية. بالتالي فإن 
العالج الذي سيطفئ قابلية البكتيريا 
ببعيد. ليس  بالعدوى  التسبب  على 
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السن؟ في  التقدم  عملية  نؤخر 
أن  يمكن  طريقة  دراسة  تمت  حديثا 
تؤثر على »التخلق المتوالي« للبكتيريا 
إيقاف  على  قادرة  تكون  أن  يمكن 
المضادات  استعمال  بدون  العدوى 
فيه  تصبح  الذي  الوقت  في  الحيوية. 
العديد من البكتيريا مقاومة للمضادات 
طريقة  لنا  تتاح  أن  يمكن  الحيوية،  
األمراض. معالجة  في  جديدة  حيوية 

بكتيريا  في  تبحث  الدراسة 
 )Acinetobacter baumannii(
إصابة  في  رئيسي  سبب  هي  التي 
دخولهم  في  تتسبب  بعدوى  الناس 
من   %70 من  أكثر  وتقتل  المستشفى 
المصابين. المضاد الحيوي يصبح غير 
البكتيريا  هذه  سالالت  لبعض  فعال 
منظمة  قبل  من  تصنيفها  وتم 
البكتيريا  بأنها  العالمية،  الصحة 
االنسان. حياة  على  خطرا  األكثر 

العمل على عالج يسمى بال »المضاد 
يقتل  ال  العالج  هذا  الجرثومي« 
مؤذية  غير  يجعلها  وإنما  البكتيريا 
للجسم  المناعي  الجهاز  فإن  بالتالي 
دون  تماما  منها  بالتخلص  يقوم 
مقاومة  لتصبح  منها  أيًا  يترك  أن 
على  تؤثر  بطريقة  االتيان  للعالج. 
تقودنا  للبكتيريا  المتوالي«  »التخلق 
مؤذية  غير  بكتيريا  على  للحصول 
عالج  خلق  على  تساعدنا  أن  يمكن 
أن  يمكن  جديد  جرثومي«  »مضاد 
الطب. مجال  في  كبير  إسهاما  يكون 

أوال  علينا  العملية  هذه  في  للشروع 
أن نجري تبديالت في عملية »التخلق 
حيث  االنسان،   جسم  في  المتوالي« 
للتأثير  شيوعا  األكثر  الطريقة  أن 
أجسادنا  في  المتوالي«  »التخلق  على 
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 بروتين مصل
 اللبن وتأثيره

 على البناء
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العلب  بكمية  ستصدم  تدخل  حالما 
العلب  وألوان  السقف،  إلى  تصل  التي 
مهارات  تستعرض  التي  وتصاميمها 
أحجام  عن  فضاًل  عالية  تسويقية 
العلب وأشكالها. في نهاية المحل ينظر 
أصحاب  وهم  العمالقة  من  إثنان  إليك 
المحل، تسألهم عن مفعول إحدى العلب 
فيجيب أحدهم أنها تذيب شحوم البطن 
وتبني العضالت، طيب ماذا تفعل هذه 
تزيد  إنها  لها؟  المجاورة  الزرقاء  العلبة 
العضالت.  وتبني  الغذائي  التمثيل  من 
تسرع  إنها  البرتقالية؟  تلك  عن  ماذا 
االلتئام والبناء العضلي بعد التشققات 
يُحاول  وهكذا  التمرين.  إثر  تحدث  التي 
يقنعوك  أن  وأمثالهم  العمالقة  هؤالء 
األنماط  بهذه  أنفسهم  يقنعوا  أن  أو 
المفصلة التي صنعوها لكل علبة. لكن 
ما الذي تحتويه العلب فعليًا؟ وما مدى 

فعاليته؟
مالحظة: ال يتضمن هذا المقال مناقشة 
اللبن  الناتجة من بروتين مصل  األضرار 
أو البروتينات المشابه له كما ال يتضمن 
ويركز  تأثيراته،  لجميع  شاماًل  عرضًا 
العضلي  البناء  على  رئيسي  بشكل 
اللبن،  مصل  الوزن.بروتين  وفقدان 
بالوي  المعروف  البروتين  مسحوق 
)Protein whey( هو مسحوق مشتق 
ويتضمن  الجبن  صناعة  عملية  من 
األمينية.  األحماض  من  جيدة  تشكيلة 
مختلفة  وأسعار  عديدة  بأنواع  يتواجد 
الغذائية  المواد  من  مختلفة  وكميات 
تتراوح  ما  غالبًا  الحرارية.  والسعرات 
 150 و   100 الحرارية فيه بين  السعرات 
تتراوح  كما  الملعقة،  في  كالوري  كيلو 
كمية البروتين بحسب النوع بين 20 – 
الملعقة  تضم  التي  العلب  %80.بعض 
 30 الـ  بحدود  تكون  ما  )عادًة  الواحدة 

سعرة   120 الـ  يقارب  ما  منها  غرام( 
ويُمكن  مالعق،   4-3 بتناول  تنصح 
حيث  من  ذلك  أثر  مالحظة  بوضوح 
بالمقابل  الحرارية.  السعرات  إستهالك 
فإن هناك تأثيرات أخرى في المسحوق 
الوزن.  تعد ايجابية من حيث تخفيض 
الدراسات  من  مجموعة  أدناه  سنتناول 
اللبن  مصل  بروتين  تأثير  تبحث  التي 
على البناء العضلي وفقدان الدهون. أما 
تناولناها  فقد  األخرى  لألنواع  بالنسبة 
لم  كما  الكيسين،  بروتين  مثل  جزئيًا 
األنواع  بين  الدراسات  من  كثير  تفرق 
بنفس  اللبن  مصل  لبروتين  المختلفة 
الشكل الذي يوهمنا به بائعي المكمالت 
الرياضية. األحماض األمينية  الموجودة 
تُعد  اللبن  مصل  بروتين  في  بوفرة 
عاماًل فعااًل في إيقاف التراجع العضلي 
دراسات  بضعة  أن  كما  السن  كبار  لدى 
يساهم  اللبن  مصل  بروتين  أن  تؤكد 
المقاومة  تمارين  تأثيرات  زيادة  في 
خصوصًا   )resistance exercises(
في  بالمسحوق  التزود  يتم  عندما 

الساعات المقاربة لوقت التمرين]1[.
يساهم بروتين مصل اللبن فيما يلي]2[: 
• تقليل إستهالك الطعام عند مقارنة 
البروتينات  أنواع  من  كل  مع  تأثيره 

األخرى، البالسيبو والكاربوهيدرات.
خالل  من  بالشبع  الشعور  على  يؤثر   •
األحماض األمينية والببتيدات الحيوية-

النشطة الموجودة فيه والتأثير المزدوج 
الصادرة  األمينية  األحماض  الحاصل من 
الببتيدات  ومن  المسحوق  هضم  أثناء 
مع  وتفاعلها  األمينية  األحماض  و/أو 
مكونات الحليب األخرى )الموجودة أساسًا 
في بروتين مصل اللبن(. كما أن بروتين 
اإلنسولين.  كفاءة  يُحسن  اللبن  مصل 
الناتجة من هضم بروتين  الببتيدات   •

مصل اللبن تؤدي إلى التأثير على جهاز 
الرنين – أنجيوتنسين الذي يحبس الماء 
ضغط  ويزيد  اإلدرار  ويقلل  والصوديوم 
الدم وتأثيرات أخرى كثيرة. حيث تؤدي 
المسحوق  هضم  من  الناتجة  الببتيدات 
الى   1 إلى تحسين تحول األنجيوتنسين 
األنجيوتنسين 2 والذي يسرع عمل دورة 
الورقة  تقترح  أنجيوتنسين.  الرنين 
مفيد  اللبن  مصل  بروتين  أن  البحثية 
من  بها  يرتبط  ولما  السمنة  لمرضى 
سكري النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

على  أجريت  لإلهتمام  مثيرة  دراسة 
الوزن  ذوي  الشرطة  من  مجاميع   3
إعتمدت  األولى  المجموعة  الزائد، 
السعرات  على  قائمة  حمية  على 
مشابهة  حمية  على  والثانية  الحرارية، 
بواسطة  عالية  بروتينية  تغذية  مع 
 casein( الحُالمي  الكيسين  بروتين 
)مادة   )protein hydrolysate
مقاومة،  وتمارين  معلبة(  بروتينية 
للثانية  مطابقة  كانت  فقد  الثالثة  أما 
نزول  اللبن،  مصل  بروتين  تناول  مع 
الثالث،  للمجاميع  مطابقًا  كان  الوزن 
األكبر  كانت  فقد  الدهون  خسارة  أما 
ضعف  )تقريبًا  الثانية  المجموعة  في 
وثالث  اللبن  مصل  بروتين  مجموعة 
أما  األولى(،  المجموعة  خسارة  أضعاف 
 Lean mass( العضلية  الكتلة  زيادة 
في  الضعف  بمقدار  كانت  فقد   )gain
المجموعة الثانية عن المجموعة األولى 
المجموعة  في  واضحة  تكن  لم  فيما 
األولى. زيادة القوة العضلية أيضًا كانت 
أكبر في مجموعة الكيسين فيما يقارب 
عضالت  في  الزيادة  وكانت  الضعف 
الساقين واألكتاف والصدر ويُعزى ذلك 
الكيسين  بروتين  مجموعة  في  التأثير 
النيتروجين  حفظ  في  دورها  إلى 
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)Nitrogen retention( ]3[العملية 
ذات التأثير الساحر في بناء األجسام]4[. 
بينما وجدت دراسة أخرى أن مستخلص 
 )whey isolate( اللبن  مصل  بروتين 
العضلية  القوة  زيادة  في  أكبر  تأثير  له 
من  شخص   13 من  مجموعة  في  وذلك 

العبي بناء األجسام]5[.
مجموعة  على  أجريت  أخرى  دراسة 
تتضمن  بمجاميع  شخص،   36 من 
أو  لوحده  اللبن  بروتين مصل  استخدام 
مع  الكرياتين  مع  البروتين  استخدام 
ثالثة تناولت مكمالت وهمية  مجموعة 
)بالسيبو(. كانت النتيجة افضل مع من 

استخدموا الكرياتين مع البروتين]6[.
أن  وجدت  الفئران  على  أجريت  دراسة 
وبروتين  الكالسيوم  مع  دي  فيتامين 
شحوم  من  خفضت  قد  اللبن  مصل 
العضلية]7[. الكتلة  من  وزادت  الجسم 

الصويا،  أن  دراسة  وجدت  فيما 
اللبن  مصل  وبروتين  الكاربوهيدرات 
لهم تأثير متقارب من حيث بناء الكتلة 
تمارين  مع  بالتزامن  وذلك  العضلية 
أجريت  أخرى  دراسة  وفي  المقاومة]8[. 
البالسيبو،  بين  قارنت  36 شخص  على 
بروتين مصل اللبن مع بروتين الكيسين 
تناولت  ثالثة  مجموعة  إلى  باإلضافة 
األحماض األمينية وبروتين مصل اللبن 
انخفاض  الدراسة  وجدت  والجلوتامين، 
العضلية  الكتلة  وزيادة  الدهون  نسبة 
بروتين  مجموعة  لدى  أكبر  بشكل 
وقد  الكيسين  بروتين  مع  اللبن  مصل 
العضلية  والكتلة  الدهون  قياس  تم 
 dual-energy( بواسطة أشعة أكس

.]x-ray absorptiometry( ]9
الفرق بين مصل اللبن والكيسين
مصل  بروتين  بين  الفرق  أن  يذكر 
مصل  بروتين  أن  هو  والكيسين  اللبن 
ذلك  ويؤدي  اإلمتصاص  سريع  اللبن 
)أي  البروتين  من  الكثير  تأكسد  إلى 

يشكل  بينما  كطاقة(  استخدامه 
الكيسين تخثرًا متكتاًل في المعدة ويتم 
يضمن  مما  طويلة  فترة  على  تفككه 
تذكر  أنه  إمتصاص ممكن، حتى  أفضل 
الكمية  تناول نفس  أن  الدراسات  إحدى 
منتظم  بشكل  اللبن  مصل  بروتين  من 
يعطي  ذلك  فإن  ساعات   4 مدى  على 
ومصل  الكيسين  من  أفضل  إمتصاصًا 
يشير  لكنه  األمر  صعوبة  رغم  اللبن 
أكبر،  باإلمتصاص  القضية  عالقة  إلى 
أعاله  المذكورة  الشرطة  حول  الدراسة 
توضح لنا فعالية الكيسين بشكل أكبر 

من مصل اللبن.
خالصة:

بروتين  تأثير  حول  الحسم  يُمكن  ال   •
مصل اللبن في البناء العضلي رغم وجود 
هناك  أن  إال  ذلك  حول  دراسات  عدة 
الموضوع  العكس،  تقول  أخرى  دراسات 

ليس محسومًا.
• بروتين الكيسين قد يكون ذو مفعول 
أكبر من بروتين مصل اللبن نظرًا للفترة 
التي يعمل بها ولتأثيره على االحتفاظ 
هورمون  على  وتأثيره  بالنيتروجين 

النمو الشبيه باألنسولين.
اللبن  مصل  بروتين  يضم  جهة  من   •
تأثيره  مثل  الوزن  لنزول  تدعو  تأثيرات 
أخرى  جهة  من  ولكن  الشهية،  على 
فهو يحتوي على سعرات حرارية كثيرة 
ومواد تؤخذ أساسًا من أجل زيادة الوزن، 
لكن مع مالحظة أكثر من دراسة فيمكن 
االنتباه إلى الحاالت التي تم فيها فقدان 
الكتلة  كسب  مقابل  الدهون  بعض 
العضلية مع عدم وجود نسبة حاسمة 
هل  الوضع،  عليه  سيكون  لما  قاطعة 
زيادة  نتيجًا  الوزن  في  ربحًا  سيكون 
الوزن  في  خسارة  أم  العضلية؟  الكتلة 
المفقودة  الشحوم  نسبة  غلبة  نتيجة 
المضافة؟  العضلية  الكتلة  نسبة  على 
الكيسين  بروتين  أن  يقول  من  هناك 

مصل  بروتين  أعطى  ما  ضعف  أعطى 
مستخلص  أن  يقول  من  وهناك  اللبن، 
بروتين  أفضل من  اللبن  بروتين مصل 
الكيسين، وهناك من يقول أن بروتين 
عنه  اإلستعاضة  يُمكن  اللبن  مصل 
يمثلون  وهؤالء  الحليب،  أو  بالصويا 
أشخاصًا  وليسوا  محكمة  دراسات 

عاديين، األمر بإختصار غير محسوم.
مصل  لبروتين  المذكور  التأثير  يبقى   •
محدودًا  تأثيرًا  به  الجزم  تم  إذا  اللبن 
والمنتظم  المستمر  التمرين  مع  يحدث 
يخلق  ال  كما  سحري  بشكل  يحدث  وال 
صعودًا سحريًا في الكتلة العضلية حتى 
مع أكثر المزاعم جرأة في الترويج له. ما 
تراه من أجسام ضخمة مفتولة العضالت 
على صور اإلعالنات ليس نتاجًا لبروتين 
مصل اللبن لوحده أو التمرين لوحده بل 
ومع  التغذية  مع  للمواظبة  نتيجة  هو 
الثانية،  المواد المساعدة بالدرجة  هذه 
ومع ذلك فإن الساحة الرياضية ال تخلو 
من مواد أخرى تسبب صعودًا مذهاًل مع 

مخاطر صحية.
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 التصنيف

 )Isaac Asimov( ولد إسحاق أسيموف
بتروفيتشي  في   ،1920 يناير   2 في  ولد 
منطقة  في  روسيا،   ،)Petrovichi(
في   )Smolensk( لسمولينسك  تابعة 
ثالث  من  األول  وكان  السوفيتي.  االتحاد 
أسيموف.  راشيل  وآنا  يودا  من  أطفال 
وعلى الرغم من والده عاش حياة جيدة، 
إلى  المتغيرة  السياسية  الظروف  ادت 
المتحدة  إلى الواليات  مغادرته مع أسرته 
في  أسيموف  واستقر   .1923 عام  في 
يملك  كان  حيث  نيويورك،  بروكلين، 
أول  نشر   1934 عام  في  للحلوى.  محاًل 
الثانوية.  المدرسة  له في صحيفة  قصة 
جونيور  لو  سيث  كلية  دخل  عام  وبعد 
في  كلية  وهي   ،)Seth Low Junior(
نقل   1936 عام  وفي  كولومبيا.  جامعة 

تخصصه  وغير  الرئيسية  الجامعة  إلى 
وخالل  الكيمياء،  إلى  األحياء  علم  من 
حيث  التاريخ،  في  اهتمامه  نمى  عامين 
كما  التاريخ.  الكتب حول  من  العديد  قرأ 
قرأ مجالت الخيال العلمي وكتب القصص. 

أسيموف من جامعة كولومبيا مع  تخرج 
درجة بكالوريوس في الكيمياء عام 1939.

التأثيرات المبكرة
الخيال  بمجال  أسيموف  اهتمام  بدأ 
العديد  الصغر، عندما الحظ  منذ  العلمي 

إسحاق أسيموف
بيتروفيتشي،   1920 يناير   2 ولد: 

روسيا، االتحاد السوفيتي
توفي: 6 أبريل 1992

كاتب امريكي، روسي المولد
قام إسحاق بتأليف ما يقارب خمس 
كتاب  أروع  من  وكان  كتاب،  مائة 
الخيال العلمي في القرن العشرين. 
غير أن الكثيرين يعتقدون أن أعظم 
»تبسيط«  كانت  إلسحاق  موهبة 
ومثير  مفهوم  يجعله  مما  العلم، 
لالهتمام بالنسبة للقراء العاديين.
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 التصنيف

أحد  في  العلمي  الخيال  المجالت  من 
عائلته.  متجر  في  الصحف  بيع  اكشاك 
لكن عندما  والده بقراءتها.  له  لم يسمح 
»قصص  تسمى  جديدة  صحيفة  ظهرت 
 Science Wonder( العجيبة«  العلم 
بكون  والده  أسيموف  أقنع   ،)Stories
حقيقي،  علم  مجلة  هي  المجلة  هذه 
والده بقراءتها. اصبح أسيموف  له  سمح 
للخيال  مخلصات  بإعداد  معجبًا  بسرعة 
وعلق  المحررين،  إلى  كتب  حيث  العلمي. 
على القصص التي ظهرت في المجلة، كما 
حاول كتابة قصص خاصة به. وفي عام 
السابعة عشر من  1937، عندما كان في 
»الكون  بعنوان  قصة  أول  كتب  العمر، 
 .)Cosmic Corkscre( الملتوي« 
وفور انتهاءه من القصة في يونيو 1938، 
كانت القصة خيااًل علميًا مذهاًل. في عام 
خيال  ككاتب  له  قصة  أول  ظهرت   ،1939
والتي كانت تحت عنوان  علمي في مجلة 
خالل   .»Marooned off Vesta«
درجة  على  أسيموف  حصل  األربعينات 
خالل  خدم  كما  ودكتوراه،  الماجستير 
 )1945-1939( الثانية  العلمية  الحرب 
التجارب  محطة  في  كيميائي  كطبيب 
ومن  بنسلفانيا،  فيالدلفيا،  في  الجوية 
جامعة  الطب  كلية  في  مدربًا  أصبح  ثم 
أكبر  من  واحدًا  أصبح  أنه  كما  بوسطن. 
وبرت  )مع  العلمي  للخيال  كتاب  ثالث 
هينلين، وأي. اي. فان فوغت(، واستمرت 
من  العديد  بكتابة  قام  حيث  شعبيته. 
 The« و   »Nightfall« مثل  القصص 
نالت  كما   ،»Bicentennial Man
 »The Gods Themselves« رواياته
و«Foundation's Edge« العديد من 
األوسمة المعترف بها ضمن مجال الخيال 

وصنفت كأفضل قصص خيال علمي.
التي  المواضيع  أرز  أحد  الروبوتات  وكانت 
 I.« كتب  حيث  اسيموفن  عنها  كتب 

 ،»Robot«، »The Caves of Steel
 .»The Naked Sun —won« وكذلك
في  موجودة  عناصر  استخدم  حيث 
الغموض  مثل  الكتب،  من  اخرى  انواع 
الثالث  القوانين  وقدم  والتحقيقات. 

للروبوتات:-
اإلنسان،  يصيب  ان  للروبوت  يجوز  ال   1-
من خالل القيام بعمل ما أو عدم القيام 

بعمل، قد يعرض اإلنسان لألذى.
-2 يجب ان يطيع الروبوت اوامر اإلنسان، 
القانون  مع  أوامره  تعرض  حالة  في  إال 

االول.
وجوده  يحمي  أن  الروبوت  على  يجب   3-
مع  تتعارض  ال  الحماية  هذه  دامت  ما 

القانونين األول والثاني.
االفكار  هذه  استخدم  أنه  أسيموف  وقال 
كأساس الكثر من »عشرين قصة قصيرة 
وثالث روايات ... حول الروبوتات«. أصبحت 
ويبدو  جدا،  شعبية  الثالث  القوانين 
الكثير من  أن يعتقد  المعقول جدا،  من 
الحقيقية سيتم  الروبوتات  أن  األشخاص 
تصميمها وفق مبادئ أسيموف األساسية.

قصصي  غير  ألسيموف  كتاب  أول  وكان 
هو نصا طبيا بعنوان »الكيمياء الحيوية 
بدأ  حيث  البشري«.  الغذائي  والتمثيل 
من  اثنين  مع   1950 عام  في  بكتابته 
بوسطن.  جامعة  الطب  كلية  في  زمالئه 
العلم  حول  الكتب  من  العديد  وله 
األسلحة  عمل  من  شيء،  كل  فيها  شرح 
جعل  حيث  األرقام،  نظرية  إلى  النووية 
للقراءة،  قابلة  المعقدة  المعلومات 
لالهتمام.  مثيرة  كتاباته  كانت  ولهذا 
حيث  كأستاذ  عمله  يحب  أسيموف  وكان 
اكتشف أنه متحدث عام مسلي. وفي عام 
قائال  أسيموف  علق  وفاته  وقبل   1992
ويسعدني  للشرح  استعداد  على  »انا 
عندما احول شيء معقد إلى شيء بسيط، 
خطوة،  خطوة  أوضحه  أن  يمكنني  حيث 

في  المواضيع  لشرح  طريقة  اسهل  انها 
عقلي«.

إلى أن إسحاق اسيموف هو  تجدر اإلشارة 
الشكوكي  التحقيق  لجنة  مؤسسي  أحد 
 Committee for skeptical(
وآخرون.  راندي  جيمس  مع   )inquiry
في   1992 عام  ساغان  كارل  وصفه 
الشكوكي  المحقق  مجلة  في  له  مقال 
 Skeptical( انكويرير  سكيبتيكال   -
Inquirer( بأنه أحد أعظم الشارحين في 
يقول  أنه  عنه  وينقل  العشرين،  القرن 
اإلبقاء  يتم  أن  من  أهمية  أكثر  »العلم 
رغبته  عن  تعبيرًا  فقط«  للعلماء  عليه 
ليس  للجمهور،  العلم  شرح  في  العميقة 
عبر الشرح المباشر فحسب بل عبر إدخال 
مشوقة  محببة  سيناريوهات  في  العلم 
شهدت  وقد  العلمي.  الخيال  قصص  عبر 
قصصه فضاًل عن ذلك تنبؤات بالتقدم 
الذي سيحصل حيث وصف جهازًا  العلمي 
الدم  مجرى  في  يدخل  ميكروسكوبيًا 
لمعالجة مشاكل معينة في إشارة للناظور 

الذي لم يكن قد وجد حتى وفاته.
من أقواله:

هناك طائفة للجهل في الواليات المتحدة، 
دائمًا.  موجودة  الطائفة  هذه  كانت  وقد 
خيوطها  تلف  الثقافة  محاربة  ضغوط 
ويتم  والسياسة،  الثقافية  الحياة  حول 
بأن  المغالطة  خالل  من  ذلك  تنشئة 
جيدٌ  »جهلي  بأن  تعني  الديمقراطية 

بقدر ما معرفتك جيدة«)3(.
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