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رسالة العلم الحقيقي

وسط الكثير من الحوارات، المقاالت والكتب العلمية الصادرة في العالم ال تخلو الساحة من كثير من األساليب التي 
قد ال تؤدي الدور المنشود في نشر الثقافة العلمية للطبقة المراد الوصول إليها وألسباب عديدة يقع معظمها 
ضمن نزعة اثارة الخالفات أو المشاركة في الخالفات والتي تنبع من أصحابها الذين يحملون نوايا جيدة لتعزيز 

دور العلم في العالم. 
نحمله  ما  كل  ورغم  نعم  األول،  العربي  العلمي  التشكيكي  الموقع  وهي  الحقيقية  العلوم  منبر  من  نقول هذا 
والمطلوب  المناسب  اإلسلوب  يحيد عن  يكاد  ال  به  والتفنيد  العلم  لطرح  نتقدم  الذي  اإلسلوب  فإن  تفنيد  من 
لنشر العلم. لكي تنشر العلم ال يجب أن تكون طرفًا في الخالفات، لكي توجه أشخاصًا نحو المنهج العلمي فلن 
يفيد االستهزاء او االنتقاص منهم بل هناك طريق طويل قد ال يُمكن البدء به أساسًا دون وجود تعليم أساسي 

بمستوى معين.
ال  أشخاص  هم  ألموالهم  والضياع  لصحتهم  الضرر  مسببين  الزائف  والعلم  الخرافة  نحو  يتجهون  الذين  معظم 
يفهمون العلم بالدرجة األساس. لقد نوهنا سابقًا إلى أهمية المعرفة العلمية في تشكيل مناعة ضد الزيف، ال 
يكفي الشك لوحده دون نيل فهم أولي للعلم، كيف ستشكك بعالج زائف دون معرفة أبجديات عمل الجسد؟ بال 
شك مواقع مثل موقع العلوم الحقيقية ستساعد في تقديم المعلومة مباشرة لكننا لم ولن نستطيع اإلحاطة 
بجميع الخرافات الموجودة في العالم والخرافات التي ستظهر مستقباًل. إذًا كيف ستصل المعلومة دون اإلسلوب 
المتبعين ألساليب اإلحتيال كطلبة ال كخصوم، ويجب أن تكون كتابة  النظر لمعظم األشخاص  المناسب؟ يجب 

المقاالت وأن يكون خوض الحوار قائمًا على هذا األساس.
المنهج  الحرب الفكرية وإال فلن يكون أصحاب  أو كنوع من  الحقيقي ال تؤدى على حراب االستهزاء  العلم  رسالة 

العلمي من صحفيي الثقافة العلمية سوى طائفة مؤدلجة أخرى. 

 كلمة العدد



 2018  - حزيران 

5مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

 يُبنى العلم بالحقائق، مثلما يٌبنى“
 المنزل باألحجار. إال أنَّ مجموعة

 الحقائق ال تمثل عِلمًا ِبقدِر ما ال
”.تُمثل كومة األحجار منزاًل
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حـب التخفـي والتسـتر عـن االنظـار ظل 
يـراود الشـعوب بمختلـف العصـور، حتى 
لكثيـر  الشـعبي  الفلكلـور  فـي  نُسـجت 
مـن الشـعوب على مـر العصور األسـاطير 
المختلفـة حول عبـاءات التخفـي، والقدرة 
االسـطورة  مـن  ابتـداءا  االختفـاء  علـى 
االغريقيـة، حكايـات الف ليلة وليلة، سـيد 

بوتر. وهـاري  الخواتـم 
هـذا الهـوس بالتخفـي ربمـا كان متأثـرا 
بمقـدرة بعـض الحيوانـات على االسـتتار 
باالسـتعانة بالبيئـة المحيطـة، كمـا نراه 

فـي تمويـه بعـض االسـماك والزواحف.
التمويـه ال يقتصـر علـى عالـم الحيوان، 
بـل لبعـض االحيـاء الدقيقـة المجهريـة 
القـدرة علـى التمويـه والتسـتر بصـورة 
كيميائيـة للهـروب مـن الجهـاز المناعـي 

لإلنسـان مثـاًل.
الماضـي  األسـبوع  نشـرت  دراسـة  فـي 
 Nature( نيتشـر  دوريـة  فـي 
Communication( توصـل الباحثون الى 
االلية التي تسـتخدمها البكتيريـا لمخادعة 
الجهـاز المناعـي والتمويه بالتصـرف كأنها 
جـزء ال يتجزأ مـن الخاليا للكائـن، في هذا 
المقـال سـنحاول التعرف على هـذه االلية 

..
يحيـط كل خلية مـن خاليانا جـدار خلوي، 
الخليـة  أجـزاء  حمايـة  وظيفتـه  تكـون 
مـن محيطهـا وادارة شـؤون نقـل المـواد 
الغذائيـة واالشـارات الكيميائيـة من والى 

. لخلية ا
بدوره يكون الجـدار الخلـوي محاطًا بطبقة 
عازلـة مـن جزيئـات السـكر، التـي تكون 
على شـكل سالسـل طويلة تحيـط بالجدار 
لحمايتـه، هـذه السالسـل وتركيبهـا هي 
مـن تديـر عمليـات التواصل مـع المحيط 
االجهـزة  خاليـا  مـع  التجـاوب  وكيفيـة 

. ى خر ال ا
علـى امتداد نهايـات هذه السالسـل توجد 
جزيئة سـكر يطلق عليها حمض اسـيتايل 
نيورامينيـك او حمض السـياليك، وظيفة 
الخلويـة  كالبصمـة  هـي  الجزيئـة  هـذه 
المناعـي  للجهـاز  تتيـح  التـي  الهويـة  او 

التعـرف علـى خاليـا الجسـم مـن الخاليا 
واألجسـام الغريبـة، فالخلية غيـر الحاملة 
المناعـي  الجهـاز  يقـوم  البصمـة  لهـذه 

بمهاجمتهـا كجسـم غريـب.
الجهـاز  تفعيـل  فـي  الجزيئـة  هـذه  دور 
المناعـي ودورهـا فـي األمـراض المناعية 
نوقـش كثيـرًا، ولكن مـن خالل الدراسـة 
اكتشـف العلمـاء أن البكتيريـا تسـتخدم 
مـن  للتخفـي  كعبـاءة  الجزيئـة  هـذه 
الجهـاز المناعـي وتجنـب مهاجمتـه، حيث 
تقـوم البكتيريـا بإنتـاج انزيمـات خاصة 
تعمـل علـى اقتطـاع بعض من سالسـل 
هـذه الجزيئـات ونقلهـا إلى داخـل الخلية 
البكتيريـة واسـتخدامها كمـادة غذائيـة، 
وفـرة  أهـداف،  عـدة  تحقـق  وبالتالـي 
بالغذاء واسـتغالل لجسـم الكائن، ومحاولة 

الهجوم. مـن  للتخلـص 
في هذه الدراسـة اسـتخدم الفريق البحثي 
السـينية  كاألشـعة  متعـددة  تقنيـات 
لدراسـة كيفيـة انتقال حامض السـياليك 
الـى داخل الخليـة البكتيرية وقدموا شـكال 
ثالثـي األبعـاد ونموذجـًا للناقـالت التـي 

البكتيريا. تسـتخدمها 
أين تقع أهمية الدراسة ؟

تبـدو الدراسـة للوهلـة االولـى بأنهـا لـم 
تـأت بجديـد، فقـد عـرف منـذ سـنوات 
عديـدة اهميـة هـذه الجزيئـات بتحفيـز 
البديهيـة  األمـور  ومـن  المناعـي  الجهـاز 

التـي تسـتخدمها البكتيريـا والفايروسـات 
للتخفـي منـه، بل ومـن الممكـن ان يكون 
الخلـل بتشـكيل هـذه الجزيئـة سـببا في 

الذاتية. المناعـة  عـدد مـن أمـراض 
بالواقـع  تقـدم  الدراسـة  هـذه  لكـن 
افقـًا جديـدا فـي مجـال تطويـر مضادات 
االسـتخدام  أن  حيـث  جديـدة،  بكتيريـة 
المفـرط للمضـادات الحيويـة علـى مـدى 
االهتمـام  وغيـاب  الماضيـة،  السـنين 
االنظمة  بتطوير مضـادات جديدة، يجعـل 
السـنوات  خـالل  مشـكلة  امـام  الصحيـة 

مقاومـة. بكتريـا  لتطـور  القادمـة 
مـن خـالل هـذه الدراسـة يمكـن تطوير 
تثبيـط  علـى  تعمـل  جديـدة  ادويـة 
عمليـة نقل حامض السـياليك الـى داخل 
البكتريـا، وبالتالـي حرمانهـا مـن مصـدر 
للجهـاز  الفرصـة  واتاحـة  مهـم  غذائـي 

مشـاكل. بـال  باكتشـافها  المناعـي 
نضـع الدراسـة بيـن أيديكم، لعـل متابع 
مـن المتابعين يأتي بدراسـة مسـتقبلية 
عـن تطويـر فئـة جديـدة مـن المضادات 

.. البكتيرية 
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عمر المريواني _ بغداد

تشــبه الجينــات الــى حــدٍ مــا صندوق 
ــا،  ــة م ــة لبناي ــح الكهربائي المفاتي
لكــن وظيفتهــا ليســت للتحكــم 
بشــئ مــا، بــل هــي دليــل لصناعــة 
ــي  ــة الت ــة المختلف ــاض األميني األحم
ــة  ــات الهام ــا البروتين ــون منه تتك
ــات  ــل أن الجين ــامنا. إذًا لنق ــي أجس ف
ــر  ــل البش ــي يتناق ــدة الت ــي الوح وه
ــي  ــة ه ــات الوراثي ــطتها الصف بواس
ــن  ــات. لك ــات البروتين ــاب لوصف كت
ــة أو  ــاض األميني ــو دور األحم ــا ه م

ــامنا؟ ــي أجس ــات ف البروتين
يســمعوا  لــم  ربمــا  الكثيريــن 
ــة إال  ــاض األميني ــات واألحم بالبروتين
ــة  ــن التغذي ــكالم ع ــاق ال ــي نط ف
ــى  ــن وإل ــام، لك ــاء األجس ــو وبن والنم
ــزء  ــات الج ــل البروتين ــا تمث ــدٍ م ح
األهــم فــي الكائــن الحــي فلــو 
جئنــا للــون البشــرة ولــون العينيــن 
يرتبطــان  أنهمــا  لوجدنــا  مثــاًل 
بنســبة الميالنيــن فــي الجســم، 
والميالنيــن يتكــون بــدوره مــن 
ــروف  ــي المع ــض األمين ــدة الحام أكس
)الــذي    )Tyrosine( بالتيروســين 
يأتــي هــو اآلخــر مــن تحــول حامــض 

ــه  ــم صناعت ــذي تت ــر( وال ــي آخ أمين
 )Tyrosinase( التيروســيناز  عبــر 
ــمى  ــن المس ــه الجي ــم ب ــذي يتحك ال
ــوم  ــي الكروموس ــود ف TYR والموج
الحــادي عشــر فــي اإلنســان )للمزيــد 
ــات  ــول مصطلح ــل ح ــن التفاصي م
نيوكليوتيــد  جيــن،  كروموســوم، 
راجــع مقالنــا المنشــور فــي نوفمبــر 
2011 – مــا هــي الجينــات فــي موقــع 

ــة(. ــوم الحقيقي العل
ــذا  ــع ه ــدة م ــدو معق ــة تب العملي
ــة  ــي النهاي ــا ف ــا وصلن ــال لكنن المث
ــد  ــرة بأح ــون البش ــاط ل ــى ارتب إل
ــذه  ــك أن ه ــي ذل ــات، وال يعن الجين
السلســلة هــي المؤثــر الوحيــد علــى 
ــل  ــن ندخ ــا ل ــرة لكنن ــون البش ل
بالتفاصيــل هنــا فــكل عمليــة 
ــذه  ــن ه ــدث لتكوي ــة تح كيميائي
ــرى  ــواد أخ ــات بم ــا ارتباط ــواد له الم
ولتلــك المــواد قصــص أخــرى. لنأخــذ 

ــر: ــااًل آخ مث
لمــاذا نتكلــم بشــكل منطقــي فيمــا 
ــف  ــرى توص ــات أخ ــم حيوان ال تتكل
ــذكاء بقــدر طفــل بعمــر بضعــة  بال
ــاء  ــن والببغ ــل الدولفي ــنوات مث س

والقــرد؟ قــد تعتقــد أن األمــر يعتمد 
ــاء  ــن الببغ ــق، لك ــى أدوات النط عل
ورغــم وجــود ارتبــاط بيــن الكلمــات 
ــا  ــض م ــن بع ــا وبي ــي يقوله الت
يجــري حولــه لكنــه ال يعــرف معانــي 
ــن  ــك جي ــن نمتل ــول. نح ــا يق م
يســمى FOXP2 وكذلــك تمتلكــه 
الكثيــر مــن الحيوانــات كالذئــاب 
ــن  ــران، لك ــور والفئ ــكالب والطي وال
الفــرق أن طفــرة وراثيــة حدثــت فــي 
هــذا الجيــن قبــل 500 الــف ســنة وكان 
ــودًا  ــة موج ــخته الحالي ــد بنس الجي
لــدى كل مــن االنســان العاقــل 
)Homo sapiens( – اإلنســان الحالــي 
ــا  ــال. فم ــان النياندرت ــك إنس – وكذل

ــدث؟ ــذي ح ال
مقالنــا )جيــن اللغــة( المنشــور 
أثيــل  )إعــداد:   2012 ينايــر  فــي 
ــن  ــه م ــا نمتلك ــرح أن م ــوزي( يش ف
قــدرات لغويــة ال تعتمــد علــى 
ــى  ــل عل ــب ب ــق فحس ــدرة النط ق
ــا  ــي يوفره ــة الت ــارات اإلدراكي المه
هــذا الجيــن. فمــاذا عــن البروتينــات 
ــن يكــون  المرتبطــة بهــذا الجيــن؟ ل
ــة  ــاطة فمجموع ــذه البس ــر به األم
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 )FOX( الجينــات المعروفــة بتســمية
ــات  ــد البروتين ــى تولي ــل عل ال تعم
بشــكل مباشــر فحســب، بــل أن هــذه 
البروتينــات المعروفــة ببروتينــات 
فوكــس )FOX proteins( لهــا دور 
تنظيمــي لتنظيــم عمــل مئــات 
الجينــات األخــرى ومــا الــكالم إال 
ــات  ــط بجين ــيطة ترتب ــة بس جزئي
ــات  ــا البروتين ــرى. ام ــات أخ وبروتين
ــم  ــي ينظ ــكالم والت ــة بال ذات الصل
ــدى اإلنســان العاقــل  جيــن اللغــة ل
ــات  ــرف ببروتين ــي تع ــا فه صناعته
 forkhead box(  P2 الشــوكة  رأس 
protein P2( وتلعــب دورًا هامــًا فــي 
تشــكل أجــزاء الدمــاغ المســؤولة عــن 

ــة]1[. ــون األجن ــاء تك ــة اثن اللغ
ــدة  ــدة بش ــة معق ــن اللغ ــة جي قص
ــن  ــدد م ــدار ع ــم إص ــن ينظ فالجي
ــؤولة  ــون مس ــي تك ــات الت البروتين
عــن نمــو اجــزاء معينــة فــي 
ــا  ــن، أم ــوء الجني ــاء نش ــاغ أثن الدم
ــابك  ــي تتش ــن فه ــذا الجي ــة ه عائل
ــرى  ــات األخ ــن الجين ــد م ــع العدي م
ــك  ــالل تل ــن خ ــا م ــم عمله وتنظ
البروتينــات ضمــن مــا يعــرف بعامــل 
النسخ )transcription factor( أي أن 
البروتيــن لــه دور فــي نســخ خيــوط 
ــذا  ــة ه ــي أن عائل ــا يعن ــا. مم الدن
الجيــن ليســت مســؤولة عــن توليــد 
ــددة  ــف مح ــؤدي وظائ ــات ت بروتين
ــن  ــؤولة ع ــي مس ــل ه ــب ب فحس

ــًا]2[. ــرى أيض ــات أخ جين
ــرح  ــاطة لش ــر بس ــر وأكث ــال أخي مث
ــمعت  ــل س ــات. ه ــل الجين ــة عم آلي
بفصيلــة الــدم؟ فيمــا لــو لــم 
ــدًا  ــا جي ــت عليه ــد تعرف ــن ق تك
مقالنــا  علــى  اإلطــالع  يُمكنــك 
مســتضدات  تتفاعــل  )لمــاذا 
فصيلــة الــدم O عندمــا يكــون هــو 

ــون  ــا يك ــل عندم ــتلم وال تتفاع المس
الحكمــي،  رمــزي  الواهــب؟،  هــو 
ــاد أو  ــد المض ــارس, 2017(. المول 11 م
الــدم  فــي  الموجــود  المســتضد 
ــوم  ــن )A,B( يق ــود بصنفي والموج
بتصنيــف دماءنــا إلــى أربــع أصنــاف 
ــتضدين  ــد المس ــود أح ــب وج بحس
ــا  ــا. م ــدم وجودهم ــا أو ع أو كالهم
ــو  ــتضدات ه ــة المس ــدد نوعي يح
ــفيرس  ــرف بالجليكوسيلتراس ــا يُع م
والــذي   )Glycosyltransferase(
االنزيمــات  )معظــم  أنزيــم  هــو 
هــي بروتينــات( يقــوم بتكويــن 
مســتضدات مختلفــة األنــواع بحســب 
نوعــه ولــكل شــخص نــوع مــن هــذا 
اإلنزيــم. والجيــن المســؤول عــن 
ــم  ــذا االنزي ــداد ه ــة إع ــر وصف توفي
ــمية  ــس تس ــل نف ــن يحم ــو جي ه
 )ABO( الــدم  تصنيــف  نظــام 
ــع  ــوم التاس ــي الكروموس ــد ف ويتواج
ــذه  ــدة ه ــن فائ ــا ع ــان. أم لإلنس
ال  مناعــي  دور  المســتضدات فلهــا 
مجــال لشــرحه فــي هــذا المقــال]3[.

كيف تصنع البروتينات؟
لعمليــة صنــع البروتيــن فــي الخليــة 
ــض  ــن دور الحم ــدة، لك ــل عدي مراح
ــي  ــز ف ــه يترك ــات في ــووي والجين الن
ــاء  ــخ أثن ــة النس ــرف بمرحل ــا يُع م
البروتيــن، حيــث يقــوم  إعــداد 
ــاق  ــل )mRNA( بااللتص ــا المراس الرن
بالحمــض النــووي )DNA( للخليــة 
بعمليــة تشــبه النســخ )يُمكــن 
ــكل  ــل بش ــى التفاصي ــالع عل اإلط
ــف  ــال: كي ــذا المق ــي ه ــل ف أفض
تبنــي خاليانــا البروتيــن؟، أنــا أصــدق 
العلــم، مــارس 2015( ويمثــل الحمــض 
النــووي فــي هــذه الحالــة مــا 
يُشــبه الورقــة األصليــة التــي يُــراد 
المعلومــات  موفــرًا  استنتســاخها 
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المجموعـة  هـي  العرقيـة  لمجموعـات 
بحسـب  الشـخص  اليهـا  ينتمـي  التـي 
 Y كروموسـوم  فـي  الموجـودة  جيناتـه 
وهـو ما يعـرف بسـاللة اآلبـاء أو الجينات 
الموجـودة فـي الميتوكوندريا فـي الخاليا 
والتـي تُعرف مـن خاللها سـاللة األمهات. 
حيـث ينتقل كروموسـوم واي عبـر الذكور 
المخصبة  البيضـة  فقـط فيمـا تكتسـب 
بهـا  الخاصـة  الطاقـة  بيـوت  لإلنسـان 
)الميتوكوندريـا( مـن األم. وهكذا فإن اآلباء 
يمـررون كروموسـوم واي بشـكل مسـتمر 
لذريتهـم وكذلـك تمـرر األمهـات جيناتها 
عبـر بيوت الطاقـة الموجودة فـي الخاليا.
إذًا وبحسـب تمريـر الصفـات المذكور ومع 
مـرور الزمن وتعاقـب الطفرات سينقسـم 
البشـر إلـى مجاميـع متعـددة بحسـب ما 
)يُمكـن  الصفـات  هـذه  مـن  يحملونـه 
المجاميـع  حـول  مقالنـا  علـى  االطـالع 
العرقيـة، ترجمـة باقـر حسـين(. وفـي 
العقـود األخيرة بـدأ تحليل هـذه الصفات 

يُمكـن  صـار  كمـا  منهجـي  نحـو  علـى 
الحصـول على هذه المعلومات عبر شـركات 
لزبائنهـا. كخدمـة  الفحـص  هـذا  توفـر 
مؤخـرًا قمت باجـراء هذا الفحـص وأصبح 
األمـر الـذي كنت أقـرأ عنـه واسـمع عنه 
تتنـوع  بوضـوح.  أمامـي  ماثـاًل  فقـط 
خاصـة  فحوصـات  فهنـاك  الفحوصـات، 
بخـط اآلباء فقـط حيث يقومـون بفحص 
الصفـات الموجـودة فـي كروموسـوم واي، 
كمـا أن هنـاك فحوصـات للحمـض النووي 
الموجـود فـي الميتوكوندريـا والـذي يتم 
مـن خالله فحـص سـاللة األمهـات. ولعل 
النـوع األول هـو األكثـر جاذبيـة للكثيرين 
نظرًا للفكـرة التقليدية عن النسـب. توفر 
بعض الفحوصات أيضًا نسـبًا مئوية النتماء 
الشـخص لشـعوب معينة وذلـك من خالل 
العينـة. علـى  الفحوصـات  مـن  المزيـد 
بقـراءة  أنصـح  المقـال  إكمـال  قبـل 
 - الجينـات؟  تعمـل  )كيـف  مقالـي 
.)2018 آيـار   – الحقيقيـة  العلـوم 

كيف يتم جمع العينات؟
فـي العـادة تقـوم بشـراء علبـة اإلختبار 
مـن الجهـة التـي تقـوم بـأداء االختبـار 
وهنـاك العديـد مـن المراكـز التـي تؤدي 
هذا اإلختبـار لن نشـير لروابطهـا في هذا 
المقـال. تتضمـن العلبة صندوقـًا يحتوي 
بشـكل أساسـي علـى ورقـة للتعليمـات 
مـن  للكسـر  قابلـة  قطنيـة  ونكاشـات 
صغيـرة.  بالسـتيكية  وعلـب  النهايـة 
فـي  القطنيـة  النكاشـات  بحـك  تقـوم 
باطـن فمـك وعلـى جانـب أحـد الخدين 
لمـدة تزيد علـى الدقيقـة الواحـدة بعد 
عـدم تنـاول الطعام لفتـرة تتـراوح بين 
يُنصـح  مـا  بحسـب  وسـاعتين  سـاعة 
رأس  تضـع  ثـم  التعليمـات،  فـي  بـه 
البالسـتيكية  العلبـة  القطنيـة  النكاشـة 
العلبـة،  داخـل  فتكسـر  وتعقفهـا 
وهكـذا تقـوم باألمـر نفسـه مـع الخـد 
اآلخـر بالنكاشـة األخـرى والعلبـة األخـرى
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البالســتيكية داخــل  العلــب  تضــع 
الصنــدوق وتعيــد ارســاله للعنــوان 

المفتــرض لمركــز االختبــار.
ســتقوم النكاشــة باقتــالع بعــض 
الخاليــا مــن باطــن الفــم حيــث يســهل 
إنتــزاع كميــة كبيــرة مــن خاليــا باطــن 
ــيج  ــة نس ــى طبيع ــر إل ــم بالنظ الفه
ــام  ــاول الطع ــدم تن ــم. وبع ــن الف باط
لفتــرة معينــة وغســل الفــم، ســتضمن 
عــدم دخــول خاليــا أخــرى ضمــن 
ــع  ــام. تض ــا الطع ــن بقاي ــة م العين
ــدوق  ــل الصن ــتيكية داخ ــب البالس العل
ــرض  ــوان المفت ــاله للعن ــد ارس وتعي
النكاشــة  لمركــز االختبــار. ســتقوم 
ــن  ــن باط ــا م ــض الخالي ــالع بع باقت
ــة  ــزاع كمي ــهل إنت ــث يس ــم حي الف
كبيــرة مــن خاليــا باطــن الفهــم بالنظــر 
ــم.  ــن الف ــيج باط ــة نس ــى طبيع إل
ــاول الطعــام لفتــرة معينــة  وبعــدم تن
ــول  ــدم دخ ــتضمن ع ــم، س ــل الف وغس
خاليــا أخــرى ضمــن العينــة مــن بقايــا 

ــام. الطع

 )Y( و   )X( لكروموسومات  يحدث  ماذا 
اثناء التخصيب؟

لإلنســان 23 زوج مــن الكروموســومات 
ــذه  ــد ه ــوم. أح ــه 46 كروموس أي أن ل
األزواج مــن الكروموســومات هــو مــا 
يعــرف بـ )XY( عنــد الذكــور و )XX( عند 
اإلنــاث. وتتمحــور فحــوص الســاللة 
ــذه  ــن ه ــدد م ــوم مح ــى كروموس عل
 )Y( ــوم ــو الكروموس ــومات وه الكروموس
ــرض  ــاء ويفت ــاللة اآلب ــدد س ــذي يح ال
ــًا  ــاء. أيض ــن اآلب ــو م ــا ه ــي كم أن يأت
ــن  ــابقًا ع ــرأت س ــد ق ــت  ق ــا كن وإذا م
ــي  ــووي ف ــض الن ــام الحم ــة انقس عملي
ــيًا  ــرًا جنس ــر تكاث ــي تتكاث ــات الت الكائن
ــمعت  ــك س ــد أن ــان فالب ــا اإلنس ومنه
عــن كروموســومات X و Y الموجــودة لدى 

ــن. ــي اللبائ ــى ف ــر واإلنث الذك
فــي البدايــة يحــدث فــي الجهاز التناســلي 

ــام  ــرف باإلنقس ــا يُع ــر م ــدى البش ل
ــم تكوين  ــث يت ــف )Meiosis( حي المنص
النطــف والبيــوض مــن خاليــا طبيعيــة 
إلــى خاليــا تحتــوي علــى نصــف 
ــد  ــومات]1[، وعن ــن الكروموس ــدد م الع
ــدد  ــيكون ع ــان فس ــن اإلنس ــكالم ع ال
ــية  ــا الجنس ــي الخالي ــومات ف الكروموس
ــدف  ــو 23. اله ــوض( ه ــف والبي )النط
مــن ذلــك هــو التحضيــر لالتحــاد بيــن 
ــن  ــرض تكوي ــيتين لغ ــن الجنس الخليتي
البويضــة المخصبــة التــي ســتتطور 

ــن. ــن الجني ــم لتكوي ــي الرح ــًا ف الحق
ــة  ــة والبويض ــن النطف ــاد بي ــد االتح بع
 )Zygote( ــة ــة المخصب ــون البويض تتك
الجنــس  فيهــا  ســيتحدد  والتــي 
ــل  ــذي حص ــاد ال ــة االتح ــب طبيع بحس
ــة  ــل النطف ــت تحم ــا كان ــب م وبحس
ــل  ــت تحم ــإذا كان ــومات ف ــن كروموس م
ــرًا  ــن ذك ــيكون الجني ــوم )Y( س كروموس
وســيكون أنثــى إذا كانــت النطفــة 
الـــ 23  ــوماتها  ــن كروموس ــل ضم تحم
كروموســوم )X( كنظيــر للكروموســوم 
ــا  ــيكون لدين ــى أي س ــي األنث ــر ف اآلخ

ســتكون  ذكــر.   )XY( أو  أنثــى   )XX(
ــن  ــة م ــومات القادم ــع الكروموس جمي
ــومات  ــن الكروموس ــًا م ــن زوج الطرفي
ــة  ــي عملي ــر ف ــوم اآلخ ــع الكروموس م
تعــرف بالعبــور )crossover( وســيحدث 
ــادل  ــومات تب ــن الكروموس ــع كل زوج م م
 ،)Y( و  )X( للجينــات]2[.  نعــود الــى
 )Y( نحــن نســمع دائمــًا أن الكروموســوم
ســيبقى كمــا هــو فــي ســاللة اآلبــاء مع 
ــة  ــن عملي ــينجو م ــف س ــال، فكي األجي
ــى  ــا إل ــو نظرن ــع ول ــي الواق ــور؟ ف العب
 Y كروموســوم  أن  لوجدنــا  الصــورة 
ــع  ــة م ــدًا بالمقارن ــم ج ــر الحج صغي
كروموســوم X. العبــور هنــا لــن يحــدث 
ــل  ــومات، ب ــة الكروموس ــي بقي ــا ف كم
ــددة  ــق مح ــع مناط ــيحدث م ــكاد س بال
ــة  ــمية الزائف ــق الجس ــة بالمناط معروف
 )pseudoautosomal regions(
 )Y( كروموســوم  ســيبقى  وبذلــك 
بمعظمــه كمــا هــو، ومثلمــا جــاء مــن 

األب]3[.

13

 الوراثة

أخذ العينات لفحص الساللة



2018  - حزيران 

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

شرح مفاهيم ومصطلحات فحص الساللة
الجينـوم )Genome(: المجموعـة الكاملة 

للجينـات الخاصة بكائـن معين.
بالعالمـة  تعـرف   :Marker العالمـة 
وتمثـل   )Genetic Marker( الجينيـة 
أي اختـالف فـي تسلسـل الحمـض النووي 
علـى  بواسـطته  يُسـتدل  أن  يُمكـن 
اختالفات فردية أو جماعية]4[.  ويُسـتدل 
بالعالمـات علـى صنف السـالالت العرقية 
التـي تُحدد من خـالل التحـورات المختلفة 
الحاصلـة في الكروموسـوم )Y( عبر األجیال 
والتي سـنأتي لشـرحها في األسـطر القادمة 

.SNP مثل الــ
 :)Genetic Distance( المسـافة الجينية
مقيـاس رقمـي لتحديـد الفروقـات بيـن 
الجينـات  بعـدد  ويُقـاس  جينوميـن، 
المختلفة فـي النيوكليوتيـد الواحد )راجع 
الروابـط السـابقة فـي المقـال لتعريـف 
المسـافة  كانـت  إذا    النيوكليوتيـد(]5[. 
الجينيـة بيـن جينوميـن هي صفـر فهذا 
بيـن  كامـاًل  تطابقـًا  هنـاك  أن  يعنـي 

الجينوميـن وأنـه ال توجـد فـروق بينهما، 
ويعنـي ذلـك أنهمـا مـن األصـل نفسـه 
لكـن ذلـك يعتمـد علـى عـدد العالمات 
لـو  مثـاًل  فحصهـا.  تـم  التـي  الجينيـة 
كنـت قد قمـت فقـط بفحـص 12 عالمة 
جينيـة فسـتجد علـى األرجـح المزيد من 
النتائـج المطابقـة ألن العناصـر التي تتم 
المقارنـة بينهـا قليلـة. بزيـادة العالمات 
يُمكـن تقليل هذه  المفحوصـة  الجينيـة 

التطابقـات. 
الجينومـات   :)Matches( التطابقـات 
فحصـه  تـم  الـذي  للجينـوم  المطابقـة 
المسـافة  بحسـب  التطابقـات  وتصنـف 
الجينيـة مثـاًل أن يكـون هنـاك جينـوم 
مطابـق بمسـافة جينيـة صفـر، وأخـرى 

وهكـذا.  1 جينيـة  بمسـافة 
المفـرد  للنيوكليوتيـد  الشـكلي  التعـدد 
 Single nucleotide polymorphism((
فـي  بسـيطة  تغيـرات  هـي   :SNP
التسلسـل الجينـي تؤثـر علـى المركبـات 
الدقيقـة المكونة للحمض النـووي )ادنين، 

ثايميـن، غوانين، سيتوسـين( وغالبًا ما ال 
يكـون لها تأثيـر كبيـر. ترتبـط التعددات 
األمراض  للنيوكليوتيـد ببعـض  الشـكلية 
كما اكتشـف حديثـًا. ويتم االسـتفادة منها 
الجينية]6[.  للتسلسـالت  الخرائـط  برسـم 
الشـكلي  التعـدد  بيـن  الفـرق  ولتمييـز 
المفـرد )SNP( وبيـن المسـافة الجينية 
البـد مـن التوضيـح أن المسـافة الجينية 
هـي مفهـوم عـام يُحتسـب بعـدة طرق 
وإحـدى أدق هـذه الطـرق حتـى اآلن هـي 
)SNP( بمتابعـة التعدد الشـكلي المفـرد
]7[. قـد تجد فـي نتيجة الفحـص الخاص 
يدعـو  ممـا  سـوية  المصطلحيـن  بـك 
لالسـتفهام في ذهنـك، هل هما شـيئان 
مختلفـان؟ لكـن فـي الواقـع أن التعـدد 
الشـكلي هو وسـيلة الحتسـاب المسـافة 
الخريطـة  فـإن  الغالـب  فـي  الجينيـة. 
الحمـض  فحـص  فـي  سـتجدها  التـي 
العرقيـة  والمجموعـة  للسـاللة،  النـووي 
)Haplogroup( وتفاصيـل أخـرى كثيرة 
كلها قـد تـم احتسـابها بواسـطة فحص 

التعـدد الشـكلي للنيوكليوتيـد المفـرد.
 short( القصيـرة  المترادفـة  التكـرارات 
عالمـة   :tandem repeats( STR
جينيـة تُعـرف أيضـًا بالشـبكة الدقيقة 
)Microsatellite( هـي تكـرارات مترادفة 
ألنمـاط  النـووي  الحمـض  فـي  تحـدث 
النـووي.  الحمـض  تراكيـب  مـن  معينـة 
أي أنهـا أشـبه بزخرفـة متشـابهة علـى 
مناطـق  مقابـل  النـووي  الحمـض  خيـط 
أخرى تكـون متباينـة ومختلفـة األصناف. 
والتكـرارات المترادفة القصيـرة تلعب دورًا 
هامـًا فـي فحـص السـاللة حيـث تعتبر 
إحدى المؤشـرات علـى القرابـة]8[. يُمكن 
فـي فحص واحـد أن يجري لـك الفاحصون 
كاًل مـن فحـص التعـدد الشـكلي وفحص 
المترادفـات القصيـرة لكن فحـص التعدد 
وأكثـر  أحـدث  يُعـد   )SNP( الشـكلي 
دقـة وسـرعة. ويُمكـن أن يرسـم كل من 
الفحصيـن سـوية]9[ الهيئـة التـي يُمكن 
مـن خاللهـا تحديـد مجموعتـك العرقية 

)Haplogroup( لكـن كمـا أسـلفنا
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في  الغالب  هو   )SNP( الشكلي  فالتعدد 
أهمية  تكمن  العرقية.  المجموعة  تحديد 
من  الكثير  أن  في  القصيرة  المترادفات 
قواعد البيانات تتضمن إمكانية البحث عنها 
التي تعطى  المترادفات  بواسطة قيم هذه 
 )markers( جينية  كعالمات  الفحص  في 
وبذلك يُمكنك االعتماد على قواعد بيانات 
أخرى لرؤية نتائجك. كما ال ننسى أن نذكر أن 
لكل من الفحصين أهمية في تحديد أمراض 
التي  القصيرة  المترادفات  معينة وخصوصًا 
إلى  النووي  الحمض  في  مواضعها  تميل 
في  المتباينة  المناطق  من  أكثر  الطفرات 

الحمض النووي]10[.
الخاص  النووي  للحمض  األسالف  فحص 
 :)mtDNA Ancestry( بالميتوكوندريا 
فإن  ذكرناها  التي  السابقة  بالمفاهيم 
الحمض  على  يُجرى  أن  يُمكن  الفحص 
وعبر  الخلية  نواة  في  الموجودة  النووي 
إلى  سيشير  والذي   )Y( الكروموسوم  فحص 
ساللة اآلباء، أو عبر الحمض النووي الموجود 
في بيوت الطاقة في الخلية )الميتوكوندريا( 
كما  األمهات.  ساللة  إلى  سيشير  والذي 
أوضحنا أن خيوط الحمض النووي الموجودة 
اآلباء  لساللة  تعود   )Y( الكروموسوم  في 
المخصبة  البويضة  لكن  دقيق،  بشكل 
الحقًا  الجنين  الى  ستتطور  والتي  لإلنسان 

ستبقى  عديدة  خلوية  انقسامات  وتشهد 
لألم  تعود  التي  الطاقة  ببيوت  محتفظة 
وكما هو معروف فإن بيوت الطاقة تتضمن 
الحمض  عن  بمعزل  بها  خاصًا  نوويًا  حمضًا 
النووي للخلية، فسيظل الحمض النووي هذا 
من  ورثته  أمك  أن  أي  األمهات.  ساللة  مع 
المفهوم  الساللة.  جدتك وهكذا حتى نهاية 
التقليدي للنسب عادًة ال يعطي أهمية كبيرة 
ساللة  فحص  مع  بالمقارنة  الفحص  لهذا 
المجاالت  في  أهمية  عنه  يقل  ال  لكنه  اآلباء 

البحثية.
الجسمانية  الكروموسومات  فحص 

:Autosomal Test
الجينات  فحص  اختبارات  تقوم  فيما   
لكروموسوم )Y( والميتوكوندريا بفحص خط 
اآلباء وخط الساللة لألمهات، وذلك باالستناد 
 )Y( الى الميتوكوندريا والكروموسوم الجنسي
الجنسية  غير  الكروموسومات  فحص  فإن 
المفرد  الشكلي  التعدد  بمتابعة  يقوم 
وبذلك  أيضًا  الكروموسومات  لبقية   )SNP(
فهو يوسع نطاق التشابه مع اآلخرين الذين 
المنطقة  تحديد  ويستطيع  بالفحص  قاموا 
الشخص بشكل  إليها  التي ينتمي  الجغرافية 
أكثر دقة كما يستطيع ايجاد األقارب، وتجدر 
بالدقة  يكون  ال  الفحص  هذا  أن  إلى  اإلشارة 
ذاتها كلما ابتعدنا بابناء العمومة نحو فروع 

أبعد]11[.
لتحديد  النووي  الحمض  فحص  إشكاليات 

الشعوب والساللة
هناك إشكاليات معروفة في فحوص الحمض 
أو  إليه  تنتمي  الذي  الشعب  لتحديد  النووي 
أن  سنحاول  القومية،  أو  الساللة  أو  العائلة 

نوجز منها ما يلي:
النتيجة ليست نهائية

على  لك  بالنسبة  نهائية  ليست  النتيجة 
على  تحصل  ال  قد  أنك  يعني  مما  األغلب، 
شئ مفهوم أو مفيد دون القيام بالمزيد من 
العرقية  المجموعة  أن  ترى  قد  الفحوصات، 
التي تنتمي لها في فحص كروموسوم )Y( هي 
المتواجدة  العرقية  المجموعات  من  ليست 
وقد  قبلك  من  المتوقعة  أو  منطقتك  في 
محددة  أصاًل  العرقية  المجموعة  تكون  ال 

بمنطقة ثابتة.
قاموا  الذين  أحد  فإن  المثال  سبيل  على 
أن  وجد  العراق  من  كردي  وهو  بالفحص 
مجموعته العرقية تشمل طيفًا شاسعًا من 
أوربا  جنوب  وحتى  أفريقيا  شمال  من  البشر 

وال يوجد له تطابقات قريبة.
محدودية عينات مراكز الفحص

مجمل  على  تُثار  التي  اإلشكاليات  إحدى 
بغرض  النووي  الحمض  فحوص  عمليات 
تحديد االنتماء، هي أن الشركات والمراكز التي 
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كبيرة  نسبة  يتضمنون  اليوم  الحالية  تركيا 
هم  اليونانيين  هؤالء  لكن  اليونانيين،  من 
الكثير من مناطق  اليوم. كما تتضمن  أتراك 
لآلشوريين  سالالتهم  تعود  سكانًا  العراق 
يعتبرون  أنهم  حين  في  والكلدان  والسريان 
شعوب  هناك  مسلمين.  عربًا  أنفسهم 
من  اآلالف  عشرات  قبل  كانت  ربما  مفقودة 
اليوم  لكنها  واحد  كشعب  متواجدة  السنين 
متفرقة بين شعوب متعددة ضمن المناطق 
التي تعيش فيها وقد تشتت سالالتها بهذا 

الشكل.
تاريخ  قبل  لشعوب  ترجع  قد  النتائج 

الحضارات المعروفة حاليًا
5000 سنة هو  المنتمي آلخر  المكتوب  التاريخ 
وديموغرافيا  سياسة  عن  نعرفه  ما  كل 
لكن  الحين.  ذلك  في  الموجودة  الشعوب 
اإلنسان  الوقت نفسه فإن دالئل تواجد  في 
يزيد  ما  الى  ترجع  مجتمعات  بشكل  العاقل 
اكتشافات  وجود  )مع  سنة!  الف   150 الـ  عن 
تدل علی وجود االنسان العاقل لفترة أبعد 
الزمنية  الفترة  قلة  ورغم  أيضًا(  ذلك  من 
من  الكثير  شهدت  فهي  لدينا  المعروفة 
يبق  يكد  لم  بحيث  الديموغرافية  التغيرات 
الفترة  هذه  خالل  قبل  من  كان  كما  شعبٌ 
القصيرة. اآلن لنتخيل كيف كان الوضع قبل 

التدوين.
لهم  يكون  ال  قد  والقومية  والمكان  الشكل 

تأثير على نتيجتك الفعلية
الشكل  وخصائص  الوجهية  الخصائص 
بصورة عامة ترتبط بجينات كثيرة وال يرتبط 
اال القليل منها بالكروموسومات الجنسية، أي 
أن الشكل لن يؤثر. أما القومية فهناك الكثير 
من الشعوب المنصهرة ضمن قوميات معينة 
ال  قد  بعيد،  أمد  منذ  ذلك  يحدث  ولم  اليوم 
آخرون  له، وقد يجد  تجد شعبًا حاليًا تنتمي 
لقومياتهم  فعاًل  ينتمون  ألشخاص  سالالت 

المفترضة.
خصوصية الشرق األوسط

لو ألقيت نظرة على الخرائط الجينية للشرق 
في  تجده  قلما  كبيرًا  تنوعًا  ستجد  األوسط 
الشعوب  بين  كبير  تداخل  أخرى،  مناطق 
البشرية  والهجرات  للغزاة  مختلفة  وتأثيرات 

عرقًا  تجد  أن  مستحياًل  يكون  يكاد  بحيث 
نقيًا بين شعوب المنطقة حتى ولو كان ذلك 

في مناطق بعيدة ونائية.
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تقوم بالفحوصات ستعتمد على ما تمتلكه 
وقاعدة  بياناتها  قاعدة  في  عينات  من 

البيانات هذه ال تُمثل جميع سكان األرض.
المناطق  بعض  في  الفحص  اجراء  محدودية 
واألقاليم مثل أي اختبار متقدم فإن التباين 
الذين  األشخاص  نسبة  في  كبيرًا  سيكون 
المتقدمة والدول  الدول  يجرون االختبار بين 
يعلم  ال  قد  النامية  الدول  ففي  النامية. 
هذا  من  اختبارات  بوجود  أصاًل  كثيرون 
وهذا  كبيرة.  أهمية  يعطونها  ال  وقد  النوع 
تنوع  على  رئيسية  بصورة  سينعكس  األمر 
صورة  ستعطي  والتي  الموجودة  العينات 
وما  معين  بلد  او  اقليم  لواقع  حقيقية 
يتواجد فيه من مجموعات عرقية. باختصار 
فإن هذه النقطة قد تساهم في عدم وضوح 

خارطة السالالت الجينية لبلد معين.
من  الكثير  تحدد  ال  الساللة  كروموسومات 

الصفات
ذكرنا أن لإلنسان 23 زوجًا من الكروموسومات 
وأن اثنان من هذه الكروموسومات المعروفة 
الجنس  تحديد  في  دور  لها   Y و   X بـ 
الساللة.  تحديد  في  دور   Y وللكروموسوم 
هذا  مع  صفات  من  سنرثه  الذي  ما  لكن 
تحمل  التي  البروتينات  هي  ما  الكروموسوم؟ 

جينات هذا الكروموسوم خلطة إعدادها؟
200 جين في كروموسوم  الـ  هناك ما يقارب 
)Y( تتخصص كثيرٌ منها بالصفات الجنسية 
الجينات  أحد  مثاًل  بها.  يتصل  وما  للرجل، 
جين  هو   )Y( كروموسوم  في  الموجودة 
هذا  أن  الحظ   .)SOX21( للصلع  مسبب 
مما  للشكل،  كثيرة  صفات  يحمل  لن  الجين 
أو  معين  بشرة  لون  ذو  كنت  لو  أنك  يعني 
لون عينين معين فهذا ال يعني أنك تحمل 
خالصًا  عربيًا  تكون  قد  أسالفك،  صفات 

ولديك مالمح شقراء، ال مانع من ذلك.
شعوب مفقودة وسالالت مشتتة

تملك  ال  شعبك،  تجد  أن  بالضرورة  ليس 
لغات ودول وهيئة  البشرية  السالالت  جميع 
المقابل  في  نتصور.  مثلما  ثابتة  شكل 
منطقة  في  وخصوصًا  كثيرة  شعوب  تفتقر 
محددة  جينية  سمة  ألي  األوسط  الشرق 
للمنتمين لها. على سبيل المثال فإن سكان 
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 سلمان عبود - حلب

الراحل  الفيزيائي  استحق  بالفعل  هل 
إلسهاماته  نوبل  جائزة  هوكينغ  ستيفن 
في مجال الفيزياء؟ وإذا كانت نظريٌة ما تبدو 
أنيقة رياضيًا وتفسيرية، فهل يعفينا ذلك 
من إجراء تجارب للتحقق من صحتها كما هو 
حاصل في بعض نظريات الفيزياء الحديثة؟ 
وكيف يمكننا أن نفرق ونضع ترسيم واضح 
بين العلم الحقيقي والعلم الزائف؟ كل هذا 

وأكثر تجدونه في هذا المقال الشيق.
من أشهر الفيزيائيين المعاصرين، الفيزيائي 
المنية قبل وقت قصير  الذي وافته  النظري 
ستيفن هوكينج. والذي جعلنا دومًا نتساءل 
ترتبط  نوبل؟   جائزة  منحه  يتم  لم  لماذا 
أعمدة  بثالثة  السؤال  هذا  على  اإلجابة 
القرن  أوائل  في  أقيمت  العلم.  في  اساسية 
السمة  ومازالت  كانت  والتي  عشر،  السابع 

المميزة للعلم منذ ذلك الحين:
)1( تطوير النماذج النظرية.

خالل  من  النماذج  هذه  عن  التعبير   )2(
الرياضيات.

)3( التحقق منها عن طريق المالحظة.
من  العديد  الحالي،  وقتنا  في  ولكن 
صحة  في  يشككون  النظريين  الفيزيائيين 
طريق  عن  التحقق  مبدأ  وهو  الثالث  الركن 
المالحظة. يحُث عالما الكونيات إليس وسيلك 
)Ellis and Silk( قرّاءهم على »الدفاع عن 
سالمة الفيزياء« كما جاء في عنوان مقالهم 

 2014 عام  في   )Nature( نيتشر  مجلة  في 
الذين  العلماء  مع  فيه  يتعارضون  الذي 
يدعون أنه متى ما كانت النظرية »أنيقة بما 
فيه الكفاية وتفسيرية« فال داعي لالختبار 
التجريبي. ومن هذه النظريات المثيرة للجدل 
الفائقة  األوتار  نظرية  الخصوص  وجه  على 
ونظرية  األولية،  والقوى  الجسيمات  عن 
في  الفضاء  في  السريع  للتوسع  التضخم 

اللحظة التي تلت االنفجار الكبير. 
التنبؤات غير القابلة للمالحظة

نظرية  على  المترتبة  النتائج  من  واحدة 
البداية  في  كان  إذا  الكون  أن  هي  التضخم 
الممكن  فمن  الضوء،  من  أسرع  تضخم  قد 
عوالم  أو  كيانات  إلى  انجرف  قد  يكون  أن 
التواصل  من  ذلك  بعد  تتمكن  لن  منفصلة 
المتعددة  األكوان  فإن  وبالتالي  بينها.  فيما 
فرضية  إن  بطبيعتها.  رصدها  يمكن  ال 
النظريات  من  وغيرها  المتعددة  األكوان 
المثيرة للجدل األخرى إما أنها تقدم تنبؤات ال 
يمكن التحقق منها، أو أنها تحقق الكثير من 
شئ.  كل  تفسير  على  قادرة  بأنها  التنبؤات 
دعى إليس وسيلك إلى عقد مؤتمر يتم فيه 
الواقع  في  حدث  كما  النقاش  طرفي  إشراك 
قرب نهاية عام 2015. وسوف نعود إلى هذا 

المؤتمر في وقت الحق.
من  نتحقق  أن  لنا  كيف  هو  اآلن  السؤال  إذًا 
ستيفن  الراحل  افترضها  التي  النظريات 

الخاصة  نظريته  تكون  أن  يمكن  هوكينغ؟  
من  للتحقق  قابلة  األسود  الثقب  بإشعاع 
رصده  المتوقع  اإلشعاع  ولكن  المبدأ،  حيث 
الجاذبية  ذات  هذه  الفضاء  مناطق  من 
ال  بحيث  للغاية  ضعيًفا  يكون  الفائقة 
العلماء  بحث  ولذلك  مباشرة.  رصده  يمكن 
عن نماذج ومحاكيات مختبرية تشبه ظروف 
مثل  بأن  ادعاءات  وهناك  السوداء،  الثقوب 
هذه التجارب من الممكن أن تكون قد أثبتت 
يتم  لم  اآلن  حتى  لكن  هوكينج.  تنبؤات 
فإن  الحظ،  ولحسن  عام،  بشكل  ذلك  قبول 
لجنة نوبل مصرة على ضرورة دعم نظريات 
وإجراء  المراقبة  بقابلية  المدعمة  الفيزياء 
الواقع، قد شارك هوكينج في  التجارب. في 
كتابه مقالة في مجلة )ساينتفيك أمريكان( 
عن  فيها  دافع   2017 فبراير  في  نُشرت 
نظرية التضخم كمجال حقيقي للعلوم. كتب 
و  جوث  النظرية،  مهندسي  بعض  المقالة 
ليند، وجاء ذلك كرد على إنجاز وستينهاردت 
التضخم  »نظرية  بعنوان  مقالهم  في  ولوب 
المقال  التحديات«. وفي  الكوني في مواجهة 
اآلنف ذكره، يلقي المؤلفون بظالٍل من الشك 
حول ما إذا كان ينبغي اعتبار نظرية التضخم 
كعلم تجريبي بشكل مطلق أم ال. وفيما بعد 
كبار  من  واحدة  وهي  شتاينهاردت،  تحولت، 
العلماء في مجال نظرية التضخم، إلى واحدةٍ 

من أكثر نقاد النظرية حماسة.
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التحقق بالمالحظة هو المنهج العلمي
قسم  في  سفيري  البروفيسور  يقول 

المعلوماتية في جامعة أوسلو:
التقليل  أن  أرى  المتشائمة،  لحظاتي  »في 
هو  المالحظة  عبر  التحقق  أهمية  من 
العلم  حقبة  إلى  أخرى  مرًة  االنحدار  بداية 
التنظير  يتفوق  أن  يمكن  حيث  اإلغريقي، 
هو  شهرة  األكثر  المثال  المالحظة.  على 
في  الدائرية  الكوكبية  المدارات  على  اإلصرار 
نموذج مركزية األرض في العصور القديمة. 
ترتكز هذه المدارات على نظرية أنيقة تقول 
المثالية وأن هذا  السماء هي عالم اآللهة  أن 
يوجد  ال  وبالطبع   – مثاليًا  مدارًا  يتطلب 
شكل هندسي أكثر كمااًل من الدائرة! عُقدت 
المالحظات  من  الرغم  على  النظرية  هذه 
التي  مثاًل(  الكواكب  في  التراجعية  )الحركة 
ذلك،  من  بداًل  النموذج.  هذا  مع  تتناقض 
تمت مطابقة المالحظات بإضافة المزيد من 
الدوائر، وعن طريق تعويض كل من المدارات 
واألرض من مركز المدار. كانت فكرة المدارات 
نموذج  أن  لدرجة  للغاية  قوية  الدائرية 
مركزية كوبرنيكوس عُقد وأسس على هذه 

المدارات الدائرية!
الطريقة  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
مبدأ  ما  حد  إلى  تشبه  الحديثة  العلمية 
نظام  إلى  السلطات  لفصل  مونتسكيو 
حوكمة  في  وقضائي  وتنفيذي  تشريعي 
لفصل  مونتسكيو  مبدأ  تشكيل  تم  الدول. 
بينها  من  مؤثرات،  عدة  خالل  من  السلطة 
وبالتالي   - البريطاني  الدستوري  النظام 
يمكن القول أن نظام الضوابط والتوازنات له 
)الوثيقة  كارتا  الماجنا  في  الضعيفة  جذوره 
العظمى البريطانية(. وبالنسبة لمونتسكيو، 
مؤثر.  أهم  ليكون  المحاكم  استقالل  اعتبر 
والمالحظة  التجربة  فإن  نفسها،  بالطريقة 
هما الحكمان النهائيان ألي نظرية فيزيائية. 
في الواقع، إنني أحب الطريقة التي عبر بها 
ريتشارد فاينمان الحائز على جائزة نوبل عن 
العلم  إن  والتوازنات:  الضوابط  أهمية نظام 
المبدأ  نفسك.  خداع  عدم  لمحاولة  طريقة 
األول هو أنه ال يجب عليك أن تخدع نفسك، 

وأنت أسهل شخص يُمكن خداعه.

واحدة من أفضل األمثلة على أهمية التحقق 
من خالل المالحظة تأتي من نظرية النسبية 
العامة. في عام 1915 ُفسرت مشكلة واجهها 
مشكلة  وهي  عقود،  منذ  الفيزيائيون 
اضطراب صغير في مدار عطارد. خالل كسوف 
علماء  من  العديد  كان   ،1878 عام  الشمس 
هو  وفولكان  فولكان،  عن  يبحثون  الفلك 
كوكب مفترض صغير اقتُرح ليكون موجودا 
كمحاولة  والشمس.  عطارد  بين  مداٍر  في 
لشرح خصائص مدار عطارد. لكن بطريقة ما 
من  واألهم  المحتمل،  المدار  حساب  يمكن  ال 
ذلك، لم يالحظ حتى هذا الكوكب االفتراضي. 
حلت  التي  آينشتاين،  نظرية  جاءت  ثم 
توقع  هناك  كان  شديدة.  ببراعة  المشكلة 
الجاذبية  انحراف  كمية  مضاعفة  هو  آخر 
التحقق  تم  نيوتن.  بنظرية  مقارنة  للضوء 
من ذلك خالل كسوف آخر، وهو كسوف عام 
1919، وأدى ذلك إلى شهرة اينشتاين عالميًا. 
الجاذبية في عام 2016  كان اكتشاف موجات 
واحدًا من العديد من الدالئل والبراهين على 

صحة نظرية أينشتاين.
ذكرهم  اآلنف  الكونيات  علماء  إلى  إضافة 
العلمي  الكاتب  إليس وسيلك وشتاينهاردت، 
أكثر  من  واحدٌ  أيضًا  هو  هورغان  جون 
العلوم.  في  الجديد  للدور  توضيحًا  النقاد 
 The End of-العلم )نهاية  كتابه  في 
Science( في عام 1996 )أعيد إصداره في 
من  مخاوفه  عن  هورغان  يُعبر   ،)2015 عام 
العلم في وضٍع مضاربي، بعد  إدراج  أن يتم 
أو  السخرية«  »علم  يسميه  والذي  تجريبي 
من  نوع  إنه   « ويوصفه  الزائفة«.  »العلوم 
العلوم ال يتقارب على الحقيقة ألنه ال يمكن 
التحقق منه تجريبيا. إن التمييز بين العلم 
»العلم  وهو  تجريبيا،  منه  التحقق  تم  الذي 
الزائف غير واضح.« ظل  الحقيقي«، والعلم 
منذ  كتبه  قد  فيما  ومشككًا  حرجًا  هورغان 

أن تم نشر الكتاب.
تاريخ العلم كمبدأ توجيهي

االستماع  »عند  سفيري  البروفيسور  ويكمل 
أن  من  بالقلق  شخصيًا  أشعر  كهذه،  آراٍء  إلى 
العلم الحقيقي والعلم الزائف على وشك أن 
الجيد أن نستمع  لذا من  الخلط بينهم.  يتم 

 Helge( كراغ  هيلي  المؤرخ  يقوله  ما  إلى 
منظور  على  الحصول  أجل  من   )Kragh
المؤرخ  كان  المطروحة.  القضايا  حول  أشمل 
نثق  »لماذا  مؤتمر  في  المشاركين  أحد 
 ،)2015 )ديسمبر  ميونيخ  في  بالنظريات؟« 

الذي دعا إليه أليس وسيلك السابق ذكره.
وفي ورقة بحث بعنوان »النظريات األساسية 
يكون  أن  يمكن  هل  المعرفية:  والتغييرات 
كراغ  يناقش  دليل؟«،  بمثابة  العلم  تاريخ 
مشكلة الترسيم بين العلم الحقيقي والعلم 
الزائف. ثم يقوم بعد ذلك ببعض المقارنات 
على  وكمثال  لالهتمام.  المثيرة  التاريخية 
التي  للذرة  الدوامة  نظرية  النظريات  تلك 
النصف األخير  طورها علماء بريطانيون في 
النظرية  التاسع عشر. كانت هذه  القرن  من 
المادة في شكل جسيمات ذرية تحوم  تصف 
ما  وعادة  كوني،  سائل  في  عشوائي  بشكٍل 
يتم تعريف هذا السائل على أنه األثير. كان 
)في  النظرية  هذه  تفسر  أن  المتوقع  من 
النهاية( الجاذبية، وأصر أنصاره على التفاؤل 
بأنه مع تحقيق المزيد من التطويرات سيتم 
تحقيق هذا الهدف. لقد انجذبوا إلى الجمال 
قادرة  هي  ما  بقدر  النظرية  وأناقة  الرياضي 
على شرح ظاهرة الجاذبية. وفي هذا الصدد، 
إلى  الشبه  بعض  الصفات  هذه  تحمل  قد 

نظرية األوتار.
والديني  الفكري  المناخ  تغير  ذلك  إلى  أضف 
على مدى أكثر من 100 عاما. في الماضي كان 
نظريًا،  إثباته  يمكن  اإلله  وجود  أن  يعتقد 
المتعددة  األكوان  نظرية  تُستخدم  واآلن 
نظريًا  اإلله  وجود  لدحض  البعض  قبل  من 
كانت  إذا  حال  في  وحتى  اإللحاد.  ولتشجيع 
أخرى.  مسألًة  فهي  معقولة  حجة  هذه 
السؤال األساسي هو: »لماذا يوجد شيء بداًل 
من ال شيء«، وإدخال أكوان متعددة بداًل من 
السؤال بشكل  واحد ال يجيب على هذا  كون 

أفضل من وجود كون واحد فقط.
ترسيم الحدود بين العلم والفلسفة

وبعد ما قلته، حتى الفيزيائيين المعروفين 
ما  إلى حد  لديهم فهم غير واضح  قد يكون 
العلم  بين  ما  الترسيم  وهو  آخر،  لترسيم 
كتابه  في  ذكر  ناغل  توماس  والفلسفة. 
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جيدًا  العلماء  »يدرك   :)2012( والعالم  العقل 
من  مشكلة  هذه  لكن  معرفتهم،  عدم  مدى 
ما  بحدود  االعتراف  مجرد  ليس   - آخر  نوع 
الحقيقة  المشكلة  ولكن  فعاًل،  مفهوم  هو 
هي في محاولة التعرف على ما يمكن وما ال 
يمكن فهمه من حيث المبدأ من خالل بعض 

األساليب القائمة.«
وكمثال على هؤالء العلماء الفيزيائي الراحل 
)التصميم  كتابه  في  هوكينج.  ستيفن 
ادعى   2010 عام  في  نُشر  الذي  العظيم( 
على  تحافظ  ولم  ماتت  قد  »الفلسفة  بأن: 
الحديثة،  العلم  تطورات  أمام  صمودها 
وخصوصًا في مجال الفيزياء. وأضحى العلماء 
في  االكتشاف  مصابيح  يحملون  مَن  هم 
إذا  ولكن   .« المعرفة  وراء  التنقيب  رحلة 
بالنسبة  ماتت  قد  الفلسفة  بالفعل  كانت 
من  بالكثير  الكتاب  يمتلئ  فلماذا  لهوكينغ، 
الحجج الفيزيائية من ذلك، دون اعتبار كبير 
الموجودة؟  العظيمة  الفلسفية  للتقاليد 
تلمس  التي  بالمواضيع  األمر  يتعلق  عندما 
نستمع  أن  األفضل  فمن  الفلسفة،  حدود 
إيماني  أضع  »ال  ديلن:  بوب  الموسيقي  إلى 
النقيض من  أحد، وال حتى عالما«. على  في 
هوكينج، فإن ديلن قد حاز على جائزة نوبل 

لآلداب.
ويضيف البروفيسور سفيري » مع هذا الفهم 
العديد  بين  الفلسفية  للحدود  الواضح  غير 
كان  ما  إذا  المرء  يتساءل  قد  العلماء،  من 
هناك فقط دوافع علمية محضة لفرضيات 
أن مثل  المتعدد. أعتقد  الكون  مثل نظرية 
هذه القضايا ستصبح أكثر وضوحًا مع مرور 
ذات  نتائج  النظريات  تقدم  لم  إذا  الوقت. 
طبيعة علمية بحتة فسوف تختفي تدريجيًا 

تمامًا مثلما حصل في نظرية الدوامة.«
معظم العلماء مهتمون بالعلوم االعتيادية

ويكمل »ولمزيد من دعم التفاؤل في العلم، 
الفيزيائيين  معظم  ان  يقال  أن  يجب 
»العلم  تسميته  يمكن  ما  مع  يتعاملون 
االعتيادي« وال يشاركون في تطوير النظريات 
األلغاز  أو  المشاكل  بحل  يهتمون  األساسية. 
في  التشكيك  دون  الحالي  النموذج  ضمن 
األمر كما يقول جون هورغان في كتابه الذي 

شرح  في  الخاص  عملي  إن  سابقًا.  ذكره  تم 
الخواص الميكانيكية لوسائط معقدة بهدف 
التصوير الطبي يمثل »علمًا اعتياديًا«. ولكن 
»العلم  نظريات  أن  من  خطر  دائمًا  هناك 
التي نستخدمها  اإلعتيادي« أيضًا )مثل تلك 
قد  الجزئية(،  أو  الصحيحة  غير  للمشتقات 
مجرد  وتصبح  الفيزياء  مع  االتصال  تفقد 

نظرية رياضية أنيقة وجمالية.
أشارك  بقوله«  سفيري  البروفيسور  ويختتم 
إيليس وسيلك في قلقهم من أن استسهال 
يفتح  المالحظة  خالل  من  التحقق  شرط 
الزائفة  الباب أمام الدجالين ومروجي العلوم 
قدم  على  جيدة  أفكارهم  بأن  لالدعاء 
أبدًا  المساواة كعلم حقيقي. لذلك، ال يمكن 
التخلي عن مبدأ التحقق بالمالحظة. يجب أن 
ريتشارد  عنها  عبر  التي  بالفلسفة  نتمسك 
ومهما  ذكيًا،  ُكنت  »مهما  بوضوح:  فينمان 
كانت نظريتك جميلة، فأنها ستكون خاطئة 
وفي   « التجربة  نتائج  مع  تتوافق  ال  عندما 
النظريات  هذه  بانتظار  نحن  ذلك،  غضون 
إما لتقديم نتائج  للجدل  المضاربة والمثيرة 

قوية أو لتتالشى كسابقتها.«
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العضو _ المدينة
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الخاص  النووي  الحمض  أجزاء من  نحن نترك 
بنا في كل مكان نذهب اليه. حيث يمكن أن 
يُستخدم هذا الحمض النووي للتنبؤ ببعض 
الشعر.  الجلد،  العين،  لون  مثل  السمات، 
بناء  إعادة  الممكن  من  يكون  قد  وقريبا 
وجهك بالكامل من هذه اآلثار. هذا هو عالم 
إعادة  النووي«،  للحمض  الموروث  »المظهر 
الجينية.  البيانات  من  المادية  السمات  بناء 
مثل  الشركات  وبعض  والدراسات  البحوث 
األحيان  بعض  في   »23andMe« شركة 
تتبادل البيانات الوراثية التي كانت »مجهولة 
هل  لكن  األسماء.  إزالة  طريق  عن  المصدر« 
بإمكاننا  كان  إذا  خصوصيتنا  ضمان  يمكنا 
التنبؤ بوجه صاحبها؟ في هذا المقال سوف 
في  العلم  اليه  وصل  ما  معرفة  من  تتمكن 
يصل  أن  يمكن  حد  أي  وإلى  الحاضر،  الوقت 

في المستقبل.
توقع لون العين والشعر والجلد

من  النووي  للحمض  الموروث  المظهر  كان 
بها  قام  التي  األبحاث  في  النشطة  المجاالت 
الباحثين  سنوات.  عدة  منذ  األكاديميون 
كايسر  مانفريد  الشرعي  األحياء  علم  في 
والش  وسوزان   )Manfred Kayser(
بدور  قاموا  وآخرين،   )Susan Walsh(
ريادي في العديد من أساليب المظهر الموروث 
للحمض النووي. ففي عام 2010، طوروا نظام 
عالمات   6 يستخدم  الذي   ،»IrisPlex«
الشخص  كان  إذا  ما  لتحديد  النووي  للحمض 
 ،2011 عام  وفي  بنية.  أم  زرقاء  عيون  لديه 
بلون  للتنبؤ  إضافية  عالمات  تضمين  تم 
عالمات  أضيفت  الماضي  العام  وفي  الشعر. 
االختيارات عبر  الجلد. وتم توفير هذه  للون 
موقع ويب يسمح ألي شخص يمكنه الوصول 

للبيانات الوراثية من تجربته.
عدد  لحل  السمات  تنبؤات  استخدام  وتم 
على  األخيرة،  اآلونة  ففي  االسئلة.  من 
شيدر- »اإلنسان  أن  اعتقد  المثال،  سبيل 
عظمي  هيكل  )أقدم   »Cheddar Man
ربما  المتحدة(  المملكة  في  لإلنسان  كامل 
كان يمتلك بشرة داكنة أو سوداء مع عيون 
في  التنبؤية  النماذج  تبنى  زرقاء/خضراء. 
ألننا  حديثة،  أوربية  مجموعات  من  الغالب 

يجب ان نكون حذرين عند تطبيق االختبارات 
على مجموعات أخرى )خاصة القديمة(.

الصورة الكاملة
لقد تطورت األبحاث الخاصة بالمظهر الموروث 
الماضي  العام  في  بسرعة  النووي  للحمض 
مع تطبيق نهج التعليم اآللي، ولكن ال يزال 
الحالية محل جدل ساخن. في  نطاق قدرتنا 
العام الماضي، قام الباحثون في مجال الوراثة 
 )Craig Venter( فينتر  كريغ  شركة  من 
قياسات  بإجراء  اإلنسان،  بتعمير  الخاصة 
مفصلة للسمات البدنية لنحو 1000 شخص. تم 
ترتيب تسلسل الجينوم الكامل )رمزنا الوراثي 
الكامل( وقاموا بجمع البيانات إلنشاء نماذج 
تمكننا من التنبؤ بهيكل ثالثي األبعاد للوجه 
والطول  البيولوجي  والعمر  للصوت  وكذلك 
والوزن ومؤشر كتلة الجسم ولون العين ولون 

البشرة.
قبل  من  قوية  فعل  ردة  الدراسة  تلتقت 
إرليخ  يانيف  ضمنهم  ومن  بارزين،  علماء 
)قرصان  بأسم  المعروف   ،)Yaniv Erlich(
متوسط  بتوقع  الدراسة  بدت  الجينوم(. 
بدال  والنسب،  الجنس  أساس  على  الوجوه 
انتقاد  تم  كما  لألفراد.  المحددة  الوجوه  من 
طريقة الحكم على التنبؤات في المجموعات 

الصغيرة المختلطة عرقيا.
وحتى مع وجود تنبؤات دقيقة للوجه، أشار 
قريب  النهج  لهذا  بالنسبة  أنه  إلى  إرليخ 
الحقيقي،  العالم  في  ما  شخص  تحديد  من 
يقول إرليخ: »على الشخص أن ينشئ قاعدة 
الطول،  تشمل  سكاني  مقياس  ذات  بيانات 
الصوتية  البصمة  التشكل،  علم  وجود  مع 
شخص  لكل  ديموغرافية  وبيانات  الرقمية 

يراد تحديده ».
إلنه بدون قاعدة بيانات لن نتمكن من جلب 

بعض الصفات الجسدية وكذلك األسم.
قاعدة بيانات للمطابقة؟

بناء  طور  في  االسترالية  الحكومة  أن  اتضح 
 The القدرة  )نظام  كهذه.  بيانات  قاعدة 
Capability( هو نظام مقترح للتعرف على 
سيطابق  الذي  والوجه  الحيوية  القياسات 
نظام »CCTV« للمعلومات من جواز السفر 

البداية وصفت كتدبير  القيادة. في  ورخصة 
لمكافحة اإلرهاب، وهنالك تقارير فعلية بأن 
رسوم  مقابل  توفيرها  تم  قد  الخدمة  هذه 
مكتب  بدأ  نفسه،  الوقت  في  للشركات.  
على  التعرف  بخدمة  األسترالي  الضرائب 
الصوت. فمن السهل تخيل كيف يمكن دمج 
القدرة(.  )نظام  مع  النظام  من  النوع  هذا 
وليس فقط أستراليا هي من تؤسس نظام 
القدرة على أن تصبح دولة مراقبة بيومترية، 
تتعرف على الوجه. فالهند أيضًا تنشر نظام 
في  العالم  تقود  والصين   ،»Aadhar«
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التعرف على الوجوه.
 صورة شخص عن طريق الحمض النووي

تقنيات  معظم  تعتمد  الحاضر،  الوقت  في 
على  الشرعي  النووي  الحمض  هوية  تحديد 
بقاعدة  الهوية  تطابق  »مجهولة«  عالمات 
آخر  شيء  أي  عن  تكشف  ال  ولكنها  بيانات، 
في  التقدم  مع  به.  المشتبه  بخصوص 
الوراثة  علم  يتجه  الجينومية،  التكنولوجيا 
أكثر  الشرعي نحو اختبارات يمكن أن تخبرنا 
بكثير عن شخص ما. هنالك عدد من الشركات 
للحمض  الموروث  المظهر  التي تقدم خدمات 
الشركات  احدى  تدعي  رسوم.  مقابل  النووي 
 Parabon( نانوالبس  بارابون  المسماة 
NanoLabs(، أنها قادرة على التنبؤ بدقة 
خالل  من  مجهول  لشخص  المادي  بالمظهر 
الشرطة  قوات  وتستخدم  النووي.  الحمض 
االسترالية خدمات هذه الشركة بالفعل، بما 
في ذلك شرطة كوينزالند في قضية حديثة 

لمغتصب متسلسل في جولد كوست.
يعتمد نظام شركة بارابون أيضا على نموذج 
التعلم اآللي  أدوات  تنبؤي. من خالل تطبيق 
الجينية/ المرجعية  بياناتها  قاعدة  على 
لون  البشرة،  لون  الشركة  وتتوقع  المميزة. 
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وشكل  النسب،  النمش،  البشرة،  لون  العين، 
وتستخدم  النووي.  الحمض  عينة  من  الوجه 
إعادة  ثقة، من  لها من  وما  التوقعات،  هذه 
إلنشاء  الشرعي  الطبيب  بها  قام  التي  بناء 

ملف تعريفي.
فمن  بارابون.  قدرات  حول  شكوك  هنالك 
الرموز  الن  نظرا  نظامها  تقييم  الصعب 
نشر  يتم  ولم  متاحة،  غير  الحاسوبية 
)اقرأ  األقران  قبل  من  لمراجعته  منهجها 
في   Peer review  - األقران  مراجعة  عن 
العلوم الحقيقية(. كما هو الحال مع أي نوع 
من أدلة الحمض النووي، هنالك خطر حدوث 
إذا  وخاصة  فيها،  العدالة  تتحقق  ال  حاالت 
تم استخدام األدلة بشكل معزول. قد تكون 
في  النووي  للحمض  الموروث  المظهر  فائدة 
هذه المرحلة في استبعاد االحتماالت البعيدة 
بارابون  وتوضح  التنبؤية.  قدرته  من  أكثر 
للمقارنة مع  استخدامها  التنبؤات يقصد  أن 
لتضييق  األخرى  االستقصائية  المعلومات 
إليجاد  ]ال  المحتملين  بهم  المشتبه  قائمة 

المتهم بذاته دون قائمة مسبقة[.
أين سينتهي كل هذا؟

المتطابقة  التوائم  إلى  للنظر  فقط  نحتاج 
لنرى كم ان وجهنا يتشكل من خالل حمضنا 
بين  العالقة  ما مدى  والسؤال حول  النووي. 
الفيزيائية  والخصائص  النووي  الحمض 
قادرين على فتح  بنا وهل سنكون  الخاصة 
المستقبل؟ وما هي المدة التي سنستغرقها 

للوصول إلى هنالك؟
الميزات.  ببعض  التنبؤ  نسبيا  السهل  من 
لون  استنتاج  يمكن  المثال،  سبيل  على 
العين من بعض المتغيرات الجينية القليلة 
نسبيا. في حين أن الصفات األخرى ستكون 
وهذا  جينيا«،  »متعددة  ألنها  تعقيدا  اكثر 
المتغيرات  من  العديد  هنالك  أن  يعني 

الجينية تعمل معا إلنتاج ميزة محددة.
حديثة  دراسة  قامت  المثال،  سبيل  فعلى 
شعر  لون  بدراسة  الوراثي،  الشعر  لون  حول 
 110 الباحثون  ووجد  اوربي.  شخص  ألف   300
الشعر،  بلون  عالمة جينية جديدة مرتبطة 
ولكن التنبؤ ببعض األلوان )أسود، أحمر( هو 

أكثر موثوقية من غيرها )األشقر، البني(.

الشعر  بلون  المرتبطة  الجينات  تعدد  رغم 
غير أن اللون االسود واالحمر أسهل تمييزًا من 
األشقر. فقد تختلف الطريقة التي يرمز فيها 
حمضنا النووي إلى مميزاتنا الفيزيائية حسب 
مجموعات أسالفنا المختلفة. حاليا، ستكون 
المعاصرين  باألوربيين  التنبؤ  على  قدرتنا 
قواعد  ألن  االخرى،  المجموعات  من  أفضل 
عليها  يهيمن  بنا  الخاصة  الجينية  البيانات 
لكثرة  ]نظرة  أوربية  أصول  ذوي  أشخاص 
البيانات  قواعد  في  األوربية  العناصر  وجود 
آلية  تعلم  أساليب  نوظف  بينما  الجينية[. 
)وأكثر  أكبر  بيانات  قواعد  على  متطورة 
المحتمل  من  العرقية(،  الناحية  من  تمثيال 
بالمظهر من  التنبؤ  تتحسن قدرتنا على  أن 
خدمات  تأتي  كبير.  بشكل  النووي  الحمض 
بأنه  المسؤولية  إخالء  مع   Parabon
البناء  إعادة  عمليات  استخدام  ينبغي  ال 
دمج  لكن  الوجه.  على  التعرف  أنظمة  مع 
المستقبل،  في  مستحيل  ليس  التقنيات 
ومع ذلك فإن األمر يثير أسئلة حول توسيع 

نطاق استخدام هذه التقنيات. 

ماذا يعني هذا لخصوصيتنا الوراثية؟
على الرغم من الجدل القائم حول إمكانياتنا 
للحمض  الموروث  المظهر  علم  فإن  الحالية، 
حقل  تطور  يوضح  ما  سيتحسن.  النووي 
تأثير  له من  وما  النووي  للحمض  الديناميكي 
من  استخراجه  نستطيع  ما  تطور  على 
معلومات شخصية بواسطة بياناتنا الجينية.
قد تعني حماية خصوصية بياناتنا الجينية 
التوصل  علينا  يجب  أنه  المستقبل  في 
سبيل  على  ذلك،  إلخفاء  مبتكرة  طرق  إلى 
وكلما  تشفيره.  أو  الجينوم،  إخفاء  المثال، 
زادت  كلما  الوراثية،  بالشفرة  معرفتنا  زادت 

صعوبة حماية خصوصية بياناتنا الجينية.
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ـــة  ـــوص الثقافي ـــتخدام النص ـــم باس العال
ـــتوى  ـــى مس ـــا عل ـــرض له ـــي نتع الت
ـــي  ـــر ف ـــا تفك ـــر، وعندم ـــع بكثي أوس
الحلـــم األمريكـــي ، هـــذا هـــو إطـــارًا 
ــذي  ــك الـ ــير واقعـ ــردًا لتفسـ أو سـ
ـــاطير  ـــواع األس ـــن أن ـــا ع ـــف تمامً يختل
الوطنيـــة الموجـــودة فـــي ســـياقات 

أخـــرى.
ـــات  ـــي الوالي ـــال ، ف ـــبيل المث ـــى س عل
المتحـــدة ، فـــإن األدوات التـــي يتـــم 
ـــاة  ـــرف بالحي ـــا يع ـــي م ـــا ف توفيره
ـــاس  ـــة الن ـــرف قيم ـــا يُع ـــدة أو م الجي
، تركـــز بشـــكل أكبـــر  علـــى النجـــاح 
االقتصـــادي«. لكـــن حينمـــا نقـــارن 
الواليـــات المتحـــدة مـــع بلـــد آخـــر 
ـــاث  ـــا األبح ـــر لن ـــا ، تظه ـــل فرنس مث
ـــة(  ـــوح االجتماعي ـــتقرائية )كالمس االس
ـــف   ـــالق تختل ـــاح واألخ ـــم النج أن مفاهي
ــة  ــوص المتاحـ ــذه النصـ ــرًا وهـ كثيـ
تؤثـــر علـــى احتمـــال أن يفســـر 
ـــرى«. ـــة أو بأخ ـــع بطريق ـــاس الواق الن
و تـــرى المونـــت » بـــإن تدابيـــر 
ــي  ــاط الضمنـ ــار االرتبـ ــل اختبـ مثـ
الـــذي يســـتخدم الســـرعة التـــي 
ــع  ــور مـ ــاس الصـ ــا النـ ــط بهـ يربـ
أشـــياء يضعهـــا  علـــى أنهـــا جيـــدة 
ـــي  ـــز الخف ـــاس للتميي ـــيئة كمقي أو س
ــة  ــات ثقافيـ ــى خلفيـ ــى إلـ ال ترقـ
ــار  ــذا االختبـ ــراء هـ ــت بإجـ وإذا قمـ
ــا  ــس أوبامـ ــور الرئيـ ــتخدام صـ باسـ
ـــرورة  ـــس بالض ـــان، فلي ـــس ريج والرئي
ـــرع   ـــورة اس ـــزر بص ـــى ال ـــط عل أن أضغ
ألننـــي أحـــب أوبامـــا أكثـــر، ســـرعة 
ــة  ــا بدرجـ ــر أيضـ ــتجابة تتأثـ االسـ
ـــي  ـــور. وف ـــن الص ـــكل م ـــة ل المألوفي
الواقـــع ان التغيـــرات فـــي الســـرعة 
ال عالقـــة لهـــا مـــع معتقداتـــي 
السياســـية حـــول أوبامـــا أو ريغـــان ، 
لكـــن بـــداًل مـــن ذلـــك نتـــج عـــن 
حقيقـــة أن صـــور أوبامـــا البعيـــدة 
ـــي  ـــان ف ـــور ريغ ـــن ص ـــروزًا م ـــر ب أكث
ـــذا  ـــذا  فه ـــة، ل ـــة المألوف ـــبب البيئ بس

ـــة  ـــول أهمي ـــرك ح ـــد يخب ـــار ق االختب
الصـــورة أكثـــر ممـــا يخبـــرك عـــن 

ــورة ». ــاه الصـ ــك تجـ موقفـ
ـــيء  ـــروز  )ش ـــن الب ـــرق بي ـــح الف يصب
ـــر  ـــر ينظ ـــو أم ـــم )وه ـــوف( والتقيي مأل
ــيئ(   ــد أو سـ ــه جيـ ــى أنـ ــه علـ إليـ
أساســـيًا عندمـــا يحـــاول الباحثـــون 
ـــي  ـــتجابة ف ـــات االس ـــن أوق ـــط بي الرب
اختبـــار االرتبـــاط الضمنـــي والنتائـــج 
االجتماعيـــة مثـــل التمييـــز. مـــا إذا 
ـــى  ـــير إل ـــتجابة تش ـــات االس ـــت أوق كان
ــخص  ــز الشـ ــة  تمييـ ــادة ارجحيـ زيـ
اعتمـــادا علـــى المراجـــع الثقافيـــة 
المســـتخدمة لتقييـــم األشـــخاص 
ــاس  ــراق أو األجنـ ــف األعـ ــن مختلـ مـ
ــذا  ــص. هـ ــن الخصائـ ــا مـ أو غيرهـ
ــا  ــس لهـ ــارات ليـ ــي أن االختبـ ال يعنـ
ـــري . ـــلوك البش ـــم الس ـــي فه ـــكان ف م
ـــكل  ـــذر ب ـــا  نح ـــت »إنن ـــرى المون فت
ــز  ــار ال يميـ ــن أن االختبـ ــاطة مـ بسـ
بيـــن مـــا هـــو بـــارز فـــي العقـــل 
ومـــا هـــو ذا قيمـــة ثقافيـــة فـــي 
البيئـــة«.  و مـــن اجـــل تفســـير 
النتائـــج بصـــورة أفضـــل ، نعتقـــد 
ـــذوا  ـــى أن يأخ ـــة إل ـــن بحاج أن الباحثي
فـــي االعتبـــار الثقافـــة الســـائدة  )أو 
ـــاس  ـــا الن ـــير فيه ـــي يس ـــة( الت الخلفي
ـــن آذان  ـــو بي ـــا ه ـــاوز م ـــذا يتج ، وه

النـــاس«.
ــس  ــي الرئيـ ــت ، وهـ ــدت المونـ وجـ
الســـابق للجمعيـــة األمريكيـــة لعلـــم 
ــع  ــة مـ ــا مماثلـ ــاع ، قضايـ االجتمـ
ــالق. ــدرة واألخـ ــول النـ ــات حـ نظريـ

ــي  ــدرة هـ ــة النـ ــت: » ان نظريـ وقالـ
ـــوارد   ـــص الم ـــبب نق ـــه بس ـــرة أن فك
ـــق  ـــاس تنف ـــإن الن ـــل ، ف ـــل الدخ وق
ـــري  ـــكل حص ـــم بش ـــزوا اهتمامه )أو يرك
ـــذي  ـــر ال ـــادرة( ... األم ـــوارد الن ـــى الم عل
ـــي  ـــاء ف ـــكاب أخط ـــى ارت ـــم إل يقوده
ــن  ــا«. »ولكـ ــن تجنبهـ ــم يمكـ الحكـ
ـــم   ـــاس لعالمه ـــم الن ـــن فه ـــف يمك كي
والـــذي يجـــب أن يكـــون موثـــق 

ـــى  ســـعى علمـــاء النفـــس المعرفـــي وعل
ـــل  ـــة عم ـــم كيفي ـــود  لفه ـــدى عق م
ـــد   ـــرة ق ـــنوات األخي ـــي الس ـــاغ ، وف الدم
ـــن  ـــات - م ـــن النظري ـــددًا م ـــددوا ع ح
ـــيكولوجية  ـــى س ـــة إل ـــزات الضمني التحي
ـــرح  ـــدرة  - لش ـــة و الن ـــة القبلي العصبي

ـــلوكنا. ـــى س ـــك عل ـــر ذل ـــف يؤث كي
ـــون   ـــن االن يقترح ـــض الباحثي ـــن  بع لك
ــت  ــي الوقـ ــات ، فـ ــذه النظريـ أن هـ
الـــذي تقـــدم  فيـــه رؤيـــة قيمـــة ، 
ال تنظـــر إال لجـــزء مـــن صـــورة أكثـــر 

تعقيـــدًا.
فـــي دراســـة نشـــرت مؤخـــرا فـــي 
ــري )  ــلوك البشـ ــر للسـ ــة نيتشـ مجلـ
ـــادل  Nature Human Behavior (   تج
ــم  ــتاذة علـ ــت أسـ ــيل المونـ ميشـ
االجتمـــاع والدراســـات األفريقيـــة 
ـــز  ـــر مرك ـــة ، ومدي ـــة األمريكي واإلفريقي
ــي  ــة التـ ــؤون الدوليـ ــد للشـ ويذرهيـ
ـــااًل  ـــر اكتم ـــورة أكث ـــاط ص ـــول اللتق تق
ــى  ــاج إلـ ــري ، فنحتـ ــلوك البشـ للسـ
منهـــٍج جديـــد ، يربـــط بيـــن علـــم 
االجتمـــاع وعلـــم النفـــس المعرفـــي.
ـــوارًا  ـــق ح ـــة خل ـــا لمحاول ـــت فكرتن »كان
ـــل أن  ـــن. إن األم ـــن المنهجي ـــن هذي بي
ـــاس  ـــجع الن ـــي ان نش ـــرا ف ـــون  مثم يك
ـــول  ـــع. ح ـــكل أوس ـــر بش ـــى التفكي عل
ـــى  ـــر عل ـــن وتؤث ـــي تمك ـــل الت العوام

الســـلوك البشـــري«.
ــت  ــت المونـ ــك ، قامـ ــق ذلـ ولتحقيـ
ــن  كل  ــالب المتخرجيـ ــض الطـ و بعـ
ـــارك  ـــون ب ـــو ي ـــر ، وب ـــورا أدل ـــن ل م
ـــيانغ ، بفحـــص ثالثـــة تيـــارات    ، و ش
مشـــهورة فـــي بحـــث الســـلوك 
ـــار  ـــتخدم اختب ـــات تس ـــري - دراس البش
ـــدرة ،  ـــة الن ـــي ، ونظري ـــاط الضمن االرتب
ـــة  ـــة لعملي ـــة المزدوج ـــوذج العملي ونم
 - األخالقيـــة.  القـــرارات  اتخـــاذ 
ـــوى  ـــت الق ـــف لعب ـــار كي ـــوا إظه وحاول

ــا. ــي كل منهـ ــة دورًا فـ الثقافيـ
وقالـــت المونـــت »مـــا فعلتـــه انـــا 
ـــم  ـــا نفه ـــار أنن ـــو إظه ـــاعدي  ه ومس
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ـــض  ـــف ان البع ـــم كي ـــا.« ولفه تجريبي
ـــذوا  ـــي يتخ ـــال الكاف ـــك الم ـــن ال يمل مم
قـــرارات تبـــدو عقالنيـــة اقتصاديـــا 
، يحتـــاج الباحثـــون إلـــى فهـــم 
ــوارد  ــخص للمـ ــر الشـ ــة تقديـ كيفيـ
ـــي ،  ـــال ، العائل ـــت ، الم ـــة )الوق المختلف
ـــف  ـــي( وكي ـــع االجتماع ـــال  والوض االتص
ـــب  ـــة للمطال ـــخص األولوي ـــى الش يعط
ـــوارد. ـــام والم ـــن االهتم ـــة م المتعارض
مـــن  مجموعـــة  اقتـــرح  وقـــد 
الباحثيـــن الذيـــن يدرســـون الحكـــم 
األخالقـــي ان عملتيـــن ادراكيتيـــن 
ـــان  ـــض األحي ـــج ببع ـــتين تنت متنافس
ـــة  ـــة فالعملي ـــة متضارب ـــا أخالقي أحكام
ـــج  ـــداوال تنت ـــر ت ـــي األكث ـــة وه البطيئ
ــي  ــة والتـ ــة نفعيـ ــا أخالقيـ أحكامـ
ــا  ــا بانهـ ــر اليهـ ــا ينظـ ــا مـ غالبـ
ــة او  ــالق الواجبـ ــن األخـ ــل مـ افضـ
ــة  ــتند لنتيجـ ــذي يسـ ــاس الـ األسـ
ـــات  ـــتند لعملي ـــي المس ـــم األخالق الحك

ــريع . ــدس السـ الحـ
اقترحـــت المونـــت وزمالئهـــا الحاجـــة 
ــات  ــي االفتراضـ ــرة فـ ــادة النظـ إلعـ
ــذا  ــل هـ ــة داخـ ــة المعجونـ الثقافيـ
ـــاس  ـــذ الن ـــف يتخ ـــم كي ـــوذج لفه النم

القـــرارات األخالقيـــة المختلفـــة .
ــة  ــان الطريقـ ــت بـ ــد المونـ وتعتقـ
التـــي يتخـــذ النـــاس قراراتهـــم 
ــف  ــع كيـ ــى مـ ــة ال تتماشـ األخالقيـ
يفكـــر النـــاس  حـــول األخـــالق فـــي 

ــة. ــاة اليوميـ الحيـ
ـــي  ـــالق ف ـــة األخ ـــى مكان ـــرف عل وللتع
ـــكل  ـــز بش ـــد ان نرك ـــاس الب ـــاة الن حي
ـــة  ـــيناريوهات افتراضي ـــى س ـــل عل أق
أشـــخاص  و5  )القطـــار  كمعضلـــة 
ـــكار  ـــم األف ـــم فه ـــن ث ـــيقتلهم ( وم س
ـــاس  ـــم الن ـــزز فه ـــي تع ـــة الت الثقافي
ـــدة او  ـــُا جي ـــون ام ـــه ان تك ـــا يعني لم

ـــد . ـــا جي صديق

وتـــرى المونـــت ان الورقـــة البحثيـــة 
ـــوع  ـــذا الموض ـــول ه ـــرتها ح ـــي نش الت
ـــم  ـــل عل ـــي عم ـــن ف ـــدف للطع ال ته
ــح  ــن لفتـ ــي ولكـ ــس المعرفـ النفـ
ــا  ــا مـ ــن غالبـ ــن جانبيـ ــوارا بيـ حـ
يقتربـــان مـــن نفـــس األســـئلة 
المماثلـــة  ولكـــن مـــن منظـــور 

ــف . مختلـ
وهـــذا يتعلـــق أكثـــر حـــول زيـــادة 
ــة  ــي البيئـ ــات  فـ ــي لالتجاهـ الوعـ
ـــة  ـــي الخلفي ـــون ف ـــل ألن تك ـــي تمي والت
ـــون  ـــب ان تك ـــا يج ـــد انه ـــن نعتق ونح

فـــي المقدمـــة .
ونريـــد ان نعالـــج سلســـلة ســـببية 
ـــا  ـــرون فيه ـــوا يفك ـــي كان ـــع والت أوس
ــات  ــاء واجهـ ــب انشـ ــذا يتطلـ وهـ
ــف  ــن يقـ ــث أيـ ــن حيـ ــة مـ فكريـ
تحليلهـــم؟ وأيـــن يبـــدأ تحليـــل 

ــرى؟ ــج األخـ المناهـ



2018  - حزيران 

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

العضو _ المدينة

27

 التصنيف

 دواء لمرة واحدة
 في الشهر للسكري
من النوع الثاني

 أحمد أبراهيم - المنوفية



2018  - حزيران 

مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

أعلنت شركة أميلن )Amylin( لألدوية – بأن 
العقار الجديد التي قامت بتطويره، قد أظهر 
الوسطى  المرحلة  في  وذلك  إيجابية  نتائج 
مادة  الجديد  الدواء  يتضمن  الدراسات.  من 
اإلكسناتيد )Exenatide( على هيئة حقن 
الجلد مرة واحدة شهريًا، وذلك  تُعطى تحت 

لمرضى النوع الثاني من السكر.
وقد ذكرت أميلن النتائج التي تم استخالصها 
من 121 مريض خضعوا للدراسة، والتي قيمت 
لثالث  المرضى  تحمل  ومدى  أمان،  كفاءة، 
واحدة  مرة  اإلكسناتيد  من  مختلفة  جرعات 

شهريًا.
ولقد تم إجراء هذه الدراسة المفتوحة )حيث 
يتم  الذي  الدواء  والمرضى  الباحثون  يعلم 
من  يُعانون  بالغين  على  لهم.(  إعطاءه 
مرض السكر النوع 2، والذين لم يُستطيعوا 
تحقيق تحكم كافٍ على الجلوكوز باستخدام 
الرياضية  والممارسة  الغذائي  النظام 
من  مستقر  نظام  إلى  باإلضافة  أو  وحدهما 
أكتوس  أو    )Metformin( الميتفورمين 

)Actos( أو كليهما.
الدراسة بتقييم إكسناتيد مرة  قام جزٌء من 
االسم  اقتراح  تم  والذي  أسبوعيًا،  واحدة 
التجاري له بايدريون )Bydureon( – والذي 
الغذاء  هيئة  موافقة  على  بالفعل  حصل 

والدواء األمريكية.
ثالث جرعات  بتقييم  اآلخر  الجزء  قام  بينما 
وكالهما  شهريًا،  مرة  إكسناتيد  من  مختلفة 

الجلد.  تحت  إعطاءها  يتم  حقن  هيئة  على 
مرة  إلكسناتيد  اآلن  حتى  السماح  يتم  لم 
كهيئة  تنظيمية  وكالة  أي  قبل  من  شهريًا 

الغذاء والدواء األمريكية.
 2 حقنة  إما  عشوائيًا  المرضى  إعطاء  تم 
مجم - تحت الجلد من بايدريون كل أسبوع، 
بجرعات  شهريًا  واحدة  مرة  إكسناتيد  أو 
جرعة  كل   – عالية  أو  متوسطة،  منخفضة، 
تم إعطاءها مرة واحدة كل 4 أسابيع، وذلك 

لمدة 20 أسبوع.
وبعد عشرين أسبوعًا من العالج – بمجموع 
5 حقن، أظهر المرضى الذين تلقوا إكسناتيد 
الدم.  سكر  متوسط  في  انخفاضًا  شهريًا  مرة 
نقطة   %1,5  –  %1,3 بين  االنخفاض  تراوح 
هؤالء  أظهر  بينما  البدء.  نقطة  من  وذلك 
 %1,5 بـ  انخفاضًا  بايدريون  تلقوا  الذين 

نقطة.
المرضى  إجمالي  من   %90 من  أكثر  قام  وقد 
والصداع  الغثيان  كان  وقد  الدراسة.  بإكمال 
المرضى  الجانبية شيوعًا بين  األعراض  أكثر 

الذين تلقوا إكسناتيد مرة شهريًا.
الجديد  )التركبية(  الصيدلي  الشكل  إن 
على  قائم  إكسناتيد  من  المفعول  الممتد 
 Medisorb microsphere تكنولوجيا 
تقوم  أيضًا.  بايدريون  يستخدمها  والتي    ،
هذه التكنولوجيا بتغليف حبيبات و جزيئات 
لذا فإنها بمرور  التحلل،  الدواء بمادة بطيئة 
الوقت – تقوم بتحرير جزء من الدواء، وذلك 

حتى تتحلل تلك المادة كليًا.
نفس  على   )Byetta( بايتا  أيضًا  يحتوي 
يتم  والذي  إكسناتيد،   – الفعالة  المادة 
حقن.  هيئة  على  يوميًا  مرتين  إعطاءه 
البنكرياس، سواء  بالتهاب  بايتا  ارتبط  ولكن 
كان التهاب البنكرياس النزفي المميت و غير 
)النخر  الناخر.  البنكرياس  التهاب  أو  المميت، 
هو موت خاليا نسيج أو عضو نتيجة لمرض، 

إصابة، أو انقطاع اإلمداد الدموي.(
إن بايتا يُمثل أول ببتيد مشابه للجلوكاجون 
هيئة  قبل  من  له  السماح  يتم   )1-GLP(
الغذاء والدواء األمريكية )FDA(، حيث يقوم 
بتحسين سكر الدم بعد تناول الطعام، وذلك 
على  متناغمة  متعددة  تأثيرات  خالل  من 

المعدة، الكبد، البنكرياس، والمخ.
والتطوير  البحث  قسم  رئيس  نائب  يقول 
واير:  كريستاين  الدكتور  أميلن،  بشركة 
النوع  السكر  مرض  عالج  في  »كمبتكرين 
مشابه  ببتيد  دواء  أول  أحضرنا  فقد   ،2
اآلن نعمل على  بايتا. ونحن  للجلوكاجون – 
أسبوعيًا،  مرة  جديدتين  تركبيتين  تطوير 
وأخرى شهريًا من اإلكسناتيد وذلك لتوسيع 
لتحسين  المرضى،  أمام  المتاحة  الخيارات 

التحكم بالسكر.«

28
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حجم  أن  عام  بشكل  عليه  المتفق  من 
عندما  يزداد  الحيوانات  عند  المجموعات 
يزداد خطر االفتراس، الن حجم المجموعة 
أفرادها  تعرض  خطر  من  يقلل  الكبير 
لالفتراس، حيث تزداد العيون التي تحدد 

وجود أي خطر محتمل.
نوعها،  من  األولى  دراسة  وفي   ، اآلن 
العلوم  كلية  من  الدكتوراه  طالبة  وجدت 
زوي  بريستول  جامعة  في  البيولوجية 
مولر )Zoe Muller( أن هذا غير صحيح 
قطيع  حجم  أن  حيث  للزرافات،  بالنسبة 
المفترس.  بوجود  يتأثر  ال  الزرافات 
وقالت زوي مولر: »هذا أمر مثير للدهشة، 
قصر  مدى  على  الضوء  يسلط  حيث 
معرفتنا بأهم الجوانب األساسية لسلوك 

الزرافات«.
أن  كيفية  في  الدراسة  هذه  وتبحث 
يختلف  للزرافات  الجمعي  السلوك 
مثل  العوامل،  من  للعديد  باالستجابة 
الطبيعية  البيئة  ونوع  االفتراس  مخاطر 
األفراد.  وشخصية  فيها،  تعيش  التي 
فقد كان لنوع الموطن الذي تعيش فيه 
المجموعات،  حجم  على  تأثير  الزرافات 
هو  ذلك  على  الرئيسي  التأثير  ولكن 
أنهن  وجد  الالتي  البالغات،  اإلناث  سلوك 
في مجموعات أصغر عندما يكون لديهن 
االعتقاد  مع  يتعارض  وهذا  عجول. 
الشائع أن اإلناث يشكلن مجموعات كبيرة 
وهذه  جماعي،  بشكل  صغارهن  لحماية 
الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة علم 
الحيوان تقدم أول دليل على أن العكس 

هو الصحيح.
بحدود  البرية  في  الزرافات  عدد  انخفض 
حيث  الماضية،  سنة  الثالثين  في   %40
فرد   98000 حوالي  هنالك  ان  يعتقد 
انخفاض  بإقرار  البرية.  في  توفي  قد 
تحت  إدراجها  تم  فقد  الزرافات،  أعداد 
القائمة  في  لخطر«  »معرضة  فئة 
باالنقراض  المهددة  لألنواع  الحمراء 

على  للحفاظ  الدولي  باالتحاد  الخاص 
 international Union for( الطبيعة 

.)Conservation in Nature
ومع ذلك، فإن مراجعة اعدادها مستمر 
وضعهم  حول  الحالي  الجدل  بسبب 
السالالت  بعض  أن  حيث  التصنيفي، 
الفرعية قد تكون أكثر عرضة لالنقراض 

مما هو معترف به حاليا.
البحث  هذا  »يضيف  مولر:  زوي  وتقول 
قطعة مهمة اخرى إلى فهمنا حول كيفية 
فالزرافات  البرية.  في  الزرافات  عيش 
وهي  باالنقراض،  المهددة  األنواع  من 
جميع  في  مستمر  تراجع  من  تعاني 
انحاء افريقيا، وهذا البحث يسلط الضوء 
يصدق.  ال  بشكل  لها  فهمنا  اساءة  على 
وحفظ  إدارة  لنا  الممكن  من  يكون  فقد 
مجموعات الزرافات على نحو فعال إذا ما 
صحيح،  بشكل  وبيئتهم  سلوكهم  فهمنا 

وهذا الذي بدأنا بفعله«.
وتضيف مولر »على الرغم من اهميتها إال 
أن الزرافات فقد تم التكهن بها بناءا على 
االخرى«.  األفريقية  الثديات  شخصيات 
والمفهوم الخاطئ الشائع هو أن الزرافات 
أفريقيا،  في  مكان«  كل  في  »الموجودة 
الحديثة  األبحاث  ابرزت  فقد  ذلك  ومع 
تراجعت  وقد  متقطع  افرادها  عدد  أن 

اعدادها.
وتقول مولر أيضا »يعد إدراجها على أنها 
الحمراء  القائمة  في  للخطر(  )معرضة 
الطبيعة  على  للحفاظ  الدولي  لالتحاد 
خطوة قيمة نحو إدراك إمكانية انقراضها، 
األبحاث  من  للمزيد  ماسة  حاجة  وهنالك 
لفهم التهديدات والتحديات التي تواجهها 

الزرافات في البرية«.
مقارنته  هو  البحث  لهذا  التالية  الخطوة 
مع األبحاث المشابهة في المناطق االخرى 
من  واحدة  دراسة  فهذه  افريقيا.  في 
للمزيد من  أفريقيا، وهنالك حاجة  شرق 
األبحاث لمعرفة ما إذا كانت اآلثار نفسها 

االخرى  المجموعات  في  لوحظت  قد 
النتائج  استخدام  يمكن  الزرافات.  من 
الطبيعية  مواطنها  إدارة  كيفية  لفهم 
يمكن  واالجتماعية  البيئية  والمتغيرات 
أن تدعم الحفاظ على مجموعات الزرافات.
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قام العلمـاء بمتابعة وتصويـر القردة في 
البريّـة لمعرفـة إذا ما كانـوا يتحدثون إلى 
بعضهـم، ولمعرفـة بعـض النقـاط عن 
كيفيـة تطـور اللغات لدى البشـر وسـبب 
الباحثـون  قـام  حيـث  أيضـًا.  تطورهـا 
 )Freud( فرويـد  مـن  كل  بمراقبـة 
الذين  اآلخرين  والقـردة   )Wilkie( وويلكـي 
المشمسـة. يعيشـون في غابـات تنزانيا 
)Mzee Hilali(كان -يقـف  مـزي هاللـي 
المقـال مايـكل  إلـى جانـب معـدّ هـذا 
وهـو   –  )Michael Wilson( ويلسـون 
القـردة،  سـلوك  المالحظـات عـن  يأخـذ 
حيـث يعمـل كمسـاعد ميدانـي منـذ 30 
عامـًا وذلك لصالح مؤسسـة جيـن غودال 
)Jane Goodall( وفجـأة، صـدح صـوت 
غريـب عالـي اللحـن مـن حيـث اجتمـع 
قـردة آخريـن لتنـاول طعامهم علـى بعد 
قرابة الــ100 متر. اسـتدار هاللـي ونطق 
بلغتـه اإلفريقيـة المعروفة بالسـواحلي: 

Nyoka  وتعنـي األفعـى.
الشـجرة  أعلـى  القـرد فرويـد مـن  نـزل 
ومشـى بسـرعة باالتجـاه الـذي جـاء منه 
وهاللـي   ويلسـون  كان  بينمـا  الصـوت 
يتبعونـه، ليجـدوا ثعبانـًا كبيـرًا يعـرف 
محليًا بــ)Chatu(. كان هاللي يشـير إلى 
كتلة متشـابكة مـن األوراق والكـروم على 
أرض الغابـة. لـم يكـن الثعبـان واضحـًا 

باسـتثناء جـزء أسـود حرشـفي منـه.
مـن سـنوات الخبـرة الطويلة التـي يتمتع 
بهـا هاللـي، فقـد اسـتنتج بسـرعة أّن 
مجموعـة  مـن  سـمعوه  الـذي  الصـوت 
القـردة كان يعني  أنّهم وجـدوا ثعبانًا. إذًا 
هـل يعني هـذا بـأّن القردة تمتلـك كلمة 
معينـة تُرمّـز للثعبـان؟ وهـل يمتلكون 

لغـة خاصـة بهم؟ 
كان هذيـن السـؤالين محـط بحـث معدَ 
هذا المقـال لمايـكل ويلسـون وفريق من 
حيـث  التنزانييـن،  والمحلييـن  الطـالب 
قاموا بتسـجيل أصـوات القـردة المختلفة 
وذلـك لإلجابة على السـؤالين السـابقين 
ولمعرفـة المزيد عـن كيفية تطـور لغتنا 

الحالي. المعقـد  إلى شـكلها  ووصولهـا 

أدلة عن منشأ لغتنا
تعد قردة الشـمبانزي األقرب للبشـر ضمن 
يتشـابهون  حيـث  الرئيسـيات،  شـعبة 
الخـواص،  مـن  العديـد  فـي  معنـا 
تجدهـم يصنعـون ويسـتخدمون األدوات، 
الصطيـاد  مجموعـات  فـي  ويتجمعـون 
الحيوانـات وحمايـة المسـتعمرات بل وفي 
يشـكلون  تجدهـم  قـد  األحيـان  بعـض 

األعـداء. لقتـل  مجموعـات 
كل  وعـن  عنّهـم  البشـر  مايميّـز  لكـن 
الكائنـات األخرى هـو اللغة كاملـة التطور 
التـي تمكننـا مـن الحديـث فـي جميـع 
المواضيـع ووضـع الخطط وكذلك تسـمح 
لنـا بـأن نتبـادل المعـارف والخبـرات في 
حيـن يقتصـر الموضـوع لـدى الحيوانات 
األخـرى علـى تواصـل محـدود جـدًا. آلية 
وكيفيـة تطـور لغتنـا يعدان مـن أعظم 
األلغـاز حتـى اآلن. وذلـك لسـبب بسـيط 
يتجلـى فـي كـون األحفوريـات مصنوعـة 
من عظـام ال تتحـدث لذلك علينـا أن نلجأ 
لدراسـة أنمـاط التواصل لـدى أقربائنا في 
الشـجرة التطوريـة عسـى أن يقربنـا هذا 
مـن معرفـة المزيد عـن أصول لغتنـا. إذا 
كان التواصـل بين قردة الشـمبانزي يمثل 
لغـة خاصـة بهـم فسـيكون مـن اآلمـن 
دراسـتها أكثر لمعرفة سـبب تطـور لغتنا 
بهـذا الشـكل الكبيـر، أمّـا فـي حـال لـم 
يكـن التواصل بينهـم منظمًا كلغـة فهذا 
يعنـي أّن الخطـوات األساسـية فـي تطور 
لغتنـا حدثت بعـد افتـراق نسـلينا )منذ 

سـنة(. مليون   7.9
تسـجيل الصـوت ضمـن الغابـة للتحقيق 
القـردة فيمـا بينهـا قـام  فـي تواصـل 
القردة  مايـكل ويلسـون وزمـالؤه بتتبـع 
حياتهـم  ممارسـة  أثنـاء  الغابـة  فـي 
اليوميـة، حيث كانـوا يحملـون ميكرفون 
يـدوي مربوط إلـى آلة تسـجيل موجه نحو 
بنداءاتهـم.  يقومـوا  أن  بانتظـار  القـردة 
كل  لنتبعـه  محـددًا  قـردًا  عـادًة  نختـار 
متسـاوية  نـداءات  علـى  لنحصـل  يـوم 
بيـن األفراد. وكذلـك كان فريـق الباحثون 
يعمل علـى بناء أرشـيف من التسـجيالت 

مـن قبل فـرق بحثيـة أخرى قامـت باألمر 
نفسـه منـذ عـام 1970 ممـا أدى إلى خلق 
أرشـيف يحوي على 71 سـاعة مـن صيحات 

. ة د لقر ا
مثيـرة  األفاعـي  مـن  التنبيـه  صيحـات 
لالهتمـام، ولكـن بسـبب نـدرة المواجهة 
بين القـردة واألفاعـي الضخمـة يغدو من 
الصعـب الحصـول علـى دراسـة مقاِرنـة 
منهجيـة لهـذه الصيحـات خصوصـًا. لذلك 
 Cathy( الباحثة كاثـي كروكفـورد قامـت 
Crockford(  وزمالؤهـا بتجربـة مثيـرة 
لالهتمـام حيث قاموا بتشـغيل تسـجيل 
تحذيريـة  يحتـوي علـى صيحـة  صوتـي 
لوجـود أفعـى وقامـت بمراقبة اسـتجابة 
القردة.وعلـى عكـس نـدرة المواجهة بين 
القـردة والثعابيـن، فهنالك موضـوع آخر 
وهـو البحث عـن الطعـام وتناولـه، وهو 
أمـر تقضـي فيـه القـردة معظـم يومها، 
تصـدر  الطعـام  علـى  عثورهـا  وعنـد 
همهمـة خشـنة إلى حـد ما. قامـت عالمة 
  )Lisa O’Bryan( البيولوجيا ليزا أوبرايـن
بدراسـة هـذا النوع مـن الصيحـات وذلك 
ألطروحتهـا البحثية. وخلصت إلـى أّن هذه 
الصيحـات تتـراوح بين صيحـات منخفضة 
اللحن وخشـنة إلى نـداءات عاليـة التواتر.
وبنفـس الخصوص قـام الباحثـون بطرح 
فكـرة محتملة مثيـرة لالهتمـام، وهي أّن 
الصـوت الـذي تصـدره القـردة عنـد إيجاد 
الطعـام يختلـف باختـالف نوعـه. إاّل أّن 
ليـزا وجـدت أّن القـردة يقومـون بإصـدار 
أصـوات مختلفـة مـن الهمهمـة الخشـنة 
مصـدر  بـأن  اآلخريـن  القـردة  إلعـالم 
إلخبارهـم  ال  الطعـام،  يتنـاول  الصـوت 
بماهيـة الطعـام. وكذلـك األمر بالنسـبة 
المتذبذبـة والرفيعـة  التـزاوج  لصيحـات 
التـي تعلن عن اقتـران الذكـر باألنثى في 
هـذا المـكان. وال يزال السـبب الـذي يدفع 
األنثـى إلـى إصـدار هـذا الصـوت عقـب 
عمليـة اإلقتـران مجهـواًل. بفضل أرشـفة 
المعلومـات والتسـجيالت التي سـجلت منذ 
عـام 1970 بـات بمقـدور الفريـق البحثي 

معاينـة آالف عمليـات التـزاوج.
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اللغويات

فـي تنزانيا علـى دراسـة هـذه الفروقات 
وتحليلها بمسـاعدة المرافقيـن المحليين، 
وذلـك على أمـل معرفـة الفروقـات بين 
مجموعـات القـردة. قـد تمتلـك القـردة 
لكـن  الصوتـي،  التعلـم  علـى  القـدرة 
الصدمـة تكمن في كـون االختـالف رقيق 
جـدًا فـي مـا يتعلـق باختـالف صيحـات 

التعريـف بيـن المناطـق المختلفـة.
مـن  العديـد  الشـمبانزي  قـردة  تصـدر 
الصيحـات المختلفـة، إاّل أّن جميـع القردة 
فـي المجموعـات المختلفة المنتشـرة عبر 
أفريقيـا تصـدر صيحـات متشـابهة مـع 
الصيحـات التي تصـدر عن قـردة مجموعة 
أخـرى في نفـس الظـروف. مما يقـود إلى 
فكـرة أّن هـذه الصيحـات تشـابه صيحات 
اإلنسـان الضحك والبـكاء وال تمثـل كلمات 

. حقيقية
تتواصل قردة الشـمبانزي مـع بعضها من 
المختلفـة، بطريقة  خالل هـذه األصـوات 
بهـا  تتواصـل  التـي  الطريقـة  تشـابه 
الرئيسـيات األخـرى -غيـر البشـر- فيما 
بينها ممـا يرجح أّن سـلفنا المشـترك مع 
القـردة امتلـك مجموعـة أسـاليب تواصل 
صوتيـة )صيحـات( مشـابهة لهـذه القردة 

األخرى. والرئيسـيات 
األمـر الـذي يدفعنـا لالعتقاد بـأّن التغير 
الجوهـري في نشـأة لغة اإلنسـان وتحولها 
مـن صيحـات ضحلـة المعنـى إلـى لغـة 
غنيـة بالمعانـي والرمـوز قد حـدث عقب 
انفصالنـا عن قـردة الشـمبانزي قبل 6.9 

مليـون عام، ألسـباب مـا تـزال مجهولة.

 )Tony Massaro( ماسـارو  طونـي  كان 
وهـو أحـد الطـالب يقـوم بمعاينـة هذه 
لمعرفـة  محاولـة  فـي  وذلـك  البيانـات 
السـبب الـذي يدفـع اإلنـاث فـي غالـب 
وليـس  الصـوت  هـذا  إلصـدار  األحيـان 
تمثـل  ال  األصـوات  هـذه  مثـل  الذكـور. 
كلمـات ولكنهـا تحمـل أهميـة كبيـرة في 
التـي  األصـوات  مـن  كالعديـد  التواصـل 
يصدرهـا البشـر وال تحتوي كلمـات ضمنها 
كالضحـك والصـراخ والبـكاء كذلـك، هـذه 
األصـوات تمكـن المسـتمع من أخـذ فكرة 

عـن حالـة مصدرهـا.
تظهـر الدراسـات السـابقة وجـود اختالف 
المناطـق  بيـن  الصيحـة  هـذه  فـي 
المختلفـة، حيث أّن األصـوات التي تصدرها 
 )Gombe( القـردة فـي منطقـة غومبـي
تختلـف قلياًل عـن األصوات التـي تصدرها 
 )Mahale( مثيالتها فـي منطقة ماهالـي
الواقعـة علـى بعـد 160 كـم مـن األولى. 
هـذا  بتشـغيل  الباحثـون  قـام  عندمـا 
الـداء لقرد مـن منطقـة ماهالـي تصرفت 
القـردة التـي سـمعته من منطقـة كيبالي 
)Kibale( وكأنّها سـمعت دخيـاًل مما أدى 
بهم إلـى إصـدار أصـوات عاليـة وتقدموا 
كانـوا فـي  المتحـدث فـي حـال  باتجـاه 
مجموعـات مكونة مـن 3 أشـخاص أو أكثر.
قرديـن  أو  قـردًا  كانـوا  حـال  فـي  أمّـا 
فإنّهـم لـن يتقدمـوا باتجاه الصـوت بل 
سـيحافظون علـى هدوئهـم غالبـًا، وفي 
حـال تقدمـوا فإنّهـم يتقدمـون ببـطء 

شـديدين.  وحـذر 
العـدو  بيـن  التمييـز  للقـردة،  بالنسـبة 
مـوت  أو  حيـاة  مسـألة  هـو  والصديـق 
ممـا يفسـر سـبب امتـالك كل مجموعـة 
صيحـة تختلـف عـن المجموعـة األخـرى 
التـي تجاورهـا. وجـدت كاثـي كروكفـورد  
وزمالؤهـا بأّن صيحـات التعريـف الالهثة 
الصـادرة عن مجموعـات أخرى مـن القردة 
تختلـف عن بعضهـا البعـض. إذا كان هذا 
االختـالف صـادرًا عـن تعلم صوتـي، فهو 

يماثـل اللهجـات فـي لغاتنـا المعاصرة.
يعمـل العديـد مـن الطـالب والباحثيـن 
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هنالك العديد من األشياء المريعة التي تمأل 
مواقع التواصل االجتماعي في عالمنا اليوم، 
وعلى الرغم من أن البعض قد أصبح منيعًا 
ما  شبحًا«  رأيت  »قد  عبارة  لكن  يكفي،  بما 
الصدمة  من  حالة  إثارة  على  قادرة  زالت 
أن  على  قادرة  وهي  األجواء،  في  والصمت 
تغير من نظرتنا لألشخاص الى االبد، فحتى 
اآلن هنالك العديد من األشخاص المقتنعين 

برؤيتهم للموتى وهم  يعودون للحياة.
هنالك طرفان  في مباراة إثبات وجود األشباح 
المشككون من جهة، متسلحين  من عدمها، 
أخرى،  جهة  ومن  العلمية،  بالتفسيرات 
المشحونين  الطبيعة،  بخوارق  المؤمنون 
في  الليل  آخر  أدرينالين  من  عالية  بجرعات 
قد  بأنهم  المقتنعون  المسكونة،  األماكن 
وبين  تفسيره.  للعلم  يمكن  ال  شيئًا  رأوا 
األشخاص  من  نوع  يقع  الصدع  هذا  شقوق 
ممن  اإلذاعي،  برنامجي  في  قابلتهم  كالذين 
ال يعتقدون بوجود األشباح، لكنهم رأوا شيئًا 
أثار شكوكهم، وأبقوا تجاربهم تلك ألنفسهم 

خوفًا من وصمة العار في مجتمعهم.
إنه  األشباح،  وجود  عدم  إثبات  معركة  في 
لمن السهل تبسيط األمر كالتالي: إن معظم 
األشباح  كرؤية  ما -  الناس يخوضون تجربة 
بذلك،  االعتقاد  خطوة  اتخاذهم  وبمجرد   -
لهم،  بالنسبة  حقيقية  تصبح  فاألشباح 
على  ملموس  تأثير  لها  يصبح  آخر  بمعنى 

حياتهم، أي باختصار، أصبحوا موجودين.
الخارقة  التجارب  أن  مالحظ  بشكل  ويبدو 
عبر  محددة  أنماطًا  اتبعت  لطالما  للطبيعة 
التاريخ، حيث يتخذ المؤمنون من ذلك كدليل 
على حقيقة وجود األشباح بينما المشككون 

يرون ذلك كمرٍض معدٍ سببه االعتقاد.
حاجة  هو  شيء  أي  من  أكثر  األمر  يثبت  وما 
متأصل  ذلك  أن  وكم  األشباح،  لوجود  البشر 

في أعماق النفس البشرية وصعب تحويله.
أنه  إال  المشككين  جهود  من  الرغم  فعلى 
تصاحب  التي  الخزعبالت  تجاوز  الصعب  من 
ال  ممن  العديد  فهنالك  كهذا،  اعتقادًا 
بوجود  يؤمنون  لكنهم  إله  بوجود  يؤمنون 
ال  ممن  العديد  هنالك  أن  كما  األشباح، 
يتجرؤون  ال  لكنهم  األشباح  بوجود  يؤمنون 

»مسكون«  بيت  في  واحدة  ليلة  قضاء  على 
األشباح  بوجود  يؤمنون  أعماقهم  في  ألنهم 

بما يكفي ليجعلهم يخافون ذلك.
من الواضح أن األمر عاد للظهور مجددًا بعودة 
الديانة  في  الشريرة  األرواح  طاردي  ظهور 
الرعب  فأفالم  أيضًا،  واإلسالمية  المسيحية 
ما  األشباح  وقصص  السينما  دور  تمأل  التي 
زالت تلقى تقباًل واسعًا، وفي برنامج إذاعي 
 The( السوداء  األشرطة  أقدمه،  كالذي  آخر 
للجمهور  نقدم  ال  فإننا   )Black Tapes
ألن  يكفي  بما  مرعبة  قصصًا  سوى  الرقمي 

ترتعش لها األبدان.
السهل  من  إنه  مشكك،  نظر  وجهة  من 
واضح  كدليل  هذه  األشباح«  »فقاعة  رؤية 
التي  الفاضحة  المعتقدات  العقالنية  على 
وال  والمنطق،  العلم  حساب  على  لألمر  تروج 
مليء  ذلك في عالم فوضوي  نرى  أال  يسعنا 
بنجوم تلفاز الواقع وهم يضعون أصابعهم 
على أزرار إطالق القنابل النووية على سبيل 
إال مجرد رد فعل لبحثنا  المثال، فذلك ليس 

عن السحر واألمل في عالم كئيب وقاسي.
تلك  الشائكة  األشباح  قضية  صميم  ففي 
تقع المفارقة بأن هنالك شيء ما على رغم 

تعلقه بالموت إال أنه يريح أعماقنا.
لبهجة  األشباح  قصص  تُعرضُّنا  وعندما 
أمان وجودنا،  تعزز  فإنها  تلك ضمنيًا  الذعر 

كما أن رؤية األشباح قد تجلب الراحة أيضًا.
ولعل أبرز الحلقات التي قدمتها في برنامجي 
أن  شعروا  ممن  اليائسين  للثكالى  كانت 
هؤالء  يكن  لم  حقًا،  تكلمهم  أحبائهم  أرواح 
أنهم  يدعون  ممن  الدجالين  من  مستغلين 
بساطة  بكل  إنهم  بل  روحانيين،  وسطاء 
مع  اتصال  وجود  فكرة  من  وجدوا سعادتهم 

من يحبون.
تحت  أحبائهم  وجود  يستحضرون  وكأنهم 
دليل،  أي  لوجود  داعي  ال  الحزن، حيث  غطاء 
الفراق،  آالم  تعالج  أشباحًا  إال  ليست  فتلك 
أيضًا،  والمؤمن  المشكك  نظر  وجهة  من 
جلبت  أنها  إال  حقيقتها،  عن  النظر  وبغض 
الراحة لهم )إقرأ عن هلوسات ظهور الموتى، 

عصام منير، العلوم الحقيقية(.
من  أكبر  شريحة  على  األمر  أسقطنا  إن 

المجتمع، فبإمكاننا إيجاد العديد من الحاالت 
التي تقف فيها األشباح دفاعًا في وجه أعظم 

أعداء البشرية؛ الموت.
إنها طريقتنا في معالجة األحداث المأساوية، 
سنختفي  نحب،  ومن  أننا  حقيقة  ومواجهة 
األشباح  تكون  لن  عندها  يومًا،  الوجود  من 
ثقافية  حاجة  إنما  مزعجة،  خرافة  مجرد 

واجتماعية.
هايلي  الخوارق  في  والمحققة  المشككة 
شارك  ممن   )Hayley Stevens( ستيفن 
كتبت  حلقاتنا  إحدى  من  األول  الموسم  في 
قد  والدتها  وفاة  أن  كيف  رائعة:  تدوينة 
غيرت من موقفها تجاه األشباح، فكانت تظن 
أن وميض المصباح في منزلها حينها ليس إال 
بين  صراعًا  أثار  مما  والدتها،  لوجود  إشارة 
المفجوع  المحطم  وقلبها  المشكك  عقلها 

بفقدان من تحب.
حذرين  يكونوا  ألن  المشككون  يحتاج  لربما 
المعتقدات  على  للقضاء  سعيهم  في  أكثر 
الالعقالنية وحل ظالل األشباح تلك بأضواء 
ينبغي  مما  الكثير  فهنالك  القوية.  المنطق 
علينا القيام به لتقديم التفسيرات العلمية 

والعقالنية لتلك التجارب الشبحية.
ألن تلك التفسيرات هي التي ستساعدنا في 
مجابهة الخوف- إن كان منزاًل مسكونًا أو أن 
أحيانًا  لكننا  عقليًا،  مريضًا  نفسه  الشخص 
ضروري  فوجودهم  األشباح،  بحاجة  نكون 
وعالم  والموت،  الحياة  بين  ما  عنا  ليخفف 
في  بأمره  مشكوك  عالم  إال  ليس  بدونهم، 
كل زاوية وركن مضيء،  حيث ال مكان للموتى 
ليختبئوا أو ال مكان لنا لنختبئ من الموت - 

تلك هي الفكرة المخيفة حقًا.
كان  إن  أسأل  لن  مختلف،  بسؤال  وسأختم 
أن  يمكننا  هل  بل  موجودين،  حقًا  األشباح 

نتواجد بدونهم ؟
روبنز  لداني  مقال  من  بتصرف،  )منقول 
وصحفي  كاتب   »Danny Robins«
مسكون   - اإلذاعي  برنامجه  لديه  وإذاعي، 
مقابالت  بإجراء  يقوم  حيث   ،)Haunted(
تتضمن  تجربة  عاشوا  الذين  األشخاص  مع 
األسباب  لهم  يشرح  ثم  ما،  لشبح  رؤيتهم 

الكامنة وراء ذلك بمساعدة الخبراء(.
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