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 1507الخـریطة التي تعـود الى العـام 
ال " أمـریكـا"و التي تحـمل اإلسـم 

تـزال لغـزًا بالنسـبة للكـثـیر من 
 لمـاذا سـما صـانع... الباحـثـین

الخـریطة المـنطـقة بھـذا اإلسـم ثـم 
غـیره؟ كـیف تـمـكـن من رسـم 
أمـریكـا الشـمالیـة بھـذه الدقـة؟ و لمـاذا 
  وضـع مـحـیطـًا غـرب أمریكـا قـبل

  بـحـارة األوروبـیون للمـحـیط الھـادئ؟ـتـشـاف السـنوات مـن اك   
حـیث سـتعـرض في مكـتـبة (یـأمل المـتـخـصصـون أنھ بوضـع الخـریطـة في معـرض دائـم ألول مرة 

سـیكـون بإمكـانھـم دراسـتھـا بشـكل أكـثـر تعـمقـًا و البحـث عـن الوثـائق المتـعـلقة بھـا و التي ) الكـونغـرس
 Martin Waldseemullerالراھـب األلمـاني مارتـن فالدزیمولر ... مـھـا بھـذه الطـریـقـةأدت الى رسـ

في ... قـبل ثـالثـة عـشـر عـامـًا من وصـول كـریـسـتوفـر كـولومـبوس للعـالم الجـدیدرسـم الخـریطـة 
، إال )لي أمریغـو فیـسـبوتـشيعـلى اسـم الرحـالة اإلیطـا(البـدایة أطـلق الراھـب اسـم أمریكـا عـلى القـارة 

  ".األرض المجـھـولة"أنھ عـاد بعـد سـنوات و أشـار إلیـھـا بـإسـم 

PROSPECTS 

النـظـام : حـسـب مـا یؤكـده البعـض
الغـذائـي المـتوازن ذو نسـبـة السـكریات 

 ھـو Hypocaloricضـة ـالمنـخـف
إال أن ... الطـریق نحـو عـمر أطـول

العـلمـاء یقـولون أنـھـم تـمكـنوا من 
اكـتشـاف مـادة قـادرة عـلى خـداع الدمـاغ 

  د أن الجـسم بالفعـل یـتـبعمـا یجـعـلھ یعـتقـ

 الشـباب األبـدي

... عـّل آلـیة تؤدي الى إطـالة العـمر بمقـدار الثـلثو المدھـش في ھـذا اإلكـتشـاف أنـھ یـفـ... حـمیة غـذائـیة
  .Caenorhabditis elegansنـجـح فقـط مع دودة مـن نـوع لكـن المشـكلة أن كـل ھـذا، حـتى اآلن، ی

 في Fred Hutchinson Cancer Research Centerھـذا مـا توصـل إلیـھ البـاحـثـون في مـركـز 
  .كـنتـیجـة ألبحـاثـھـم حـول أدویـة تعـمل عـلى إبـطـاء آثـار الشـیخـوخـةسـیاتـل بالوالیات المـتحـدة 

اكـتـشـاف فریق العـلمـاء، الذي ھـو دواء مضـاد لإلكـتئـاب في اإلنسـان، قادر عـلى خـداع دمـاغ الدودة 
  .حـراریةممـا یجـعـلھ یعـتقـد أن مـا یقـدم للجـسـم ھـو كـمیة ذات محـتوى منخـفض من السـعـرات ال

مـا یأمـلھ العـلماء ... إال أن الدراسـات مسـتـمرة من أجـل معـرفـة اآلثـار الجـانـبیة لھـذا الدواء عـلى الدودة
ھـو التـوصل الى نفـس النـتیجـة مع اإلنسـان مـا سیـمكـن األجـیال القـادمـة من الحـیاة لسـنوات تـزید 

  .العـمـر الحـاليبعـشـرین عـامـًا أو أكـثـر عـن مـتوسـط 
  

  
 "أمریكـا"لغـز الخـریطة المسـماة   

أعـلن العـلمـاء عـن العـثـور 
ـور عـلى مـومـیاء دیـنـاص

محـفـوظـة بشـكل جـید بـما فـیھـا 
  .أجـزاء من أنسـجـتھ و عـظـامـھ

الدراسـات األولـیة لھـذا الحـیوان 
 مـلـیون 67الذي عـاش قـبل 

المعـلومات عـام قـد تـغـیر 
الخـاصـة بـشـكـل الجـلـد  
و بـســرعـة الحـركـة 

  . للدیـناصـورات
  

في الوقـت الحـالي یسـتـمر 
في دراسـة المـومیـاء العـلمـاء 

وفي تحـضـیر أوراق عـلمـیة 
حـول اكـتـشافاتـھم بھـذا 
الخـصـوص لنشـرھـا في 

  .مجـالت مـتخـصصة
  

  العـثـور عـلى
  مـومیاء دیـناصـور

Caenorhabditis elegans : الدودة الصـغـیرة ھـذه
 مـلم سـتسـاعـدنا في اكـتشـاف طـریقـة 1بطـول ال یـزید عـن 

  .لـتأخـیر آثـار الشـیخـوخـة

http://www.sci-prospects.com
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ھـذا مـا ... الذراع اآللیـة في الصـورة ھـي إعـادة تصـمـیم للذراع الروبوتویة طـبقـًا للذراع البشـریة
  التي قـالت أن ھـذه اآللـة ھـي عـملـیة إحـالل للمعـدن) FESTO(صـرحـت بھ الشـركـة المصـنعـة 

 اإللكـترونـیات مكـان العـظـام و العـضـالت في اإلنسـان بمـا فـي ذلك الذراع، عـظـم الزنـد، ومشـط الیـد و
في موضـع العـضـالت في الذراع البشـریة تـم اسـتـخـدام تكـنولوجـیا تـنـتجـھـا .. .)شـامـًال األصـابع و الید(

ي عـبارة عـن مشـغـل میكـانـیكـي ممـلوء بالھـواء  التي ھـFluidic muscleالشـركـة المصـنعـة وتسـمى 
 تـقـول أنـھـا FESTOالمضـغـوط مشـابھ لتكـنولوجـیا موجـودة مـنذ مـنـتصـف القـرن المـاضي إال أن 

  .أعـادت تـطـویرھـا لتـصـبح أسـرع و أقـوى
  

لمـاء مخـلب عـقـرب بحـري یـشـیر الى أن اكـتشـف العـ
أضـخـم مـمـا بـمـقاییس ، عـناكـب، وسـلطـعـونات عـقـارب

  .عـلى األرض عـاشـت كـان یـعـتـقـد سـابـقـًا
 46) الذي تم اكـتشـافھ في ألمـانـیا(یـبـلغ طـول المخـلب 

سـنتـیمـترًا مـا یعـني أن طـول العـقـرب نفـسھ كـان مـتریـن 
دون بأن العـقـارب ـو بمـا أن العـلمـاء یعـتـق... صـف المـترو ن

و العـنـاكـب البـریة تحـدرت مـن تـلك البحـریة، لـذا فـإن ھـذا 
اإلكـتـشـاف یعـني أنـھا ھـي أیضـًا كـانـت أكـبر ممـا كـان 

 Simon Braddyالدكـتور سایـمون برادي  .. .یعـتقـد سـابقـًا
 في جـامعـة بـریـستول و أحـد مـن مـن قـسم عـلوم األرض

سـاھـموا بھـذا اإلكـتشـاف یقـول أنـنا عـلمـنا مـنذ فـترة أن 
سـجـل األحـفـوریات یشـیر الى كـائـنات كـبیرة الحـجـم جـابت 
األرض في المـاضي السحـیق، إال أن ھـذا اإلكـتـشـاف أوضـح 

ان لم یظـھـر لحـسـن الحـظ، اإلنـسـ... لـنا كـم كـانت عـمالقـة
  .إال بعـد مـالیـین السـنین مـن انـدثارھـا

  

 عـاشت في المـاضـي... عـقـارب عـمالقـة

  
  

قـال العـلمـاء في بحـث تـم 
 أنـھـم Natureنـشـره في مجـلة 

تـمكـنوا مـن اسـتـنسـاخ جـنـیـن 
قـرد في إنجـاز قـد یـساھـم في 
اسـتـنسـاخ خـالیا بشـریة 
إلسـتخـدامھـا في األبحـاث 

  .یةـالطـب
البحـث أشـار الى اسـتـخـدام 
الطـریقـة ذاتھـا التي تـم بھـا 
اسـتنسـاخ النعـجـة دوللي فـي 
اسـتنسـاخ قـرد مـن نـوع 

Rhesus Macaques.  
قائـد فـریق العـلماء صـاحـب 

 Shoukhratھـذا السـبق ھـو 
Mitalipov من جـامعـة 

Oregon Health and 
Science University في 

  .وریجـونوالیة أ
مـوجـود ) في الصـورة(القـرد 

في حـدیقـة الحـیوانات في 
  .أمـسـترداممـدیـنة 

  
  
  
  
  

  اخـنسـاسـت
  أول قـــرد

  

  ...الذراع اآللیـة
 مطابقة للحـقـیقیة
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 یـدور حـول نجـم  یتم العـثـور عـلیھ حـتى اآلن و ھـوـن اكـتشـاف أكـبر ثـقـب أسـودأعـلن فـریق مـن عـلمـاء الفـلك األمـریكـیون تـمكـنھـم م
 المنظـومة النجـمیة ذات الكـرسي  فيIC 10 المجـرة القـزمـة  في مـلیـون سـنة ضـوئـیة عـن كـوكـبـنا1.8یـبعـد مسـافـة تـبـلغ 

Cassiopeia ....ة العـلمـاء مـن وكـالة الفضـاء األمـریكـیNASA صـرحـوا بأن حـسـاباتـھـم تـشـیر الى أن كـتـلة ھـذا الثـقـب األسـود ضـخـمـة 
 الذي تـم اكـتـشـافھ في السـابع  حـتى ھـذا اإلكـتشـاف ھـوكـان الثـقـب األسـود األضـخـم.. . ضـعـف كـتـلـة شـمسـنا33 – 24جـدًا و تصـل الى 

  . ضـعـفـًا لنجـم مجـموعـتنا الشـمسـیة16 و تـبـلغ كـتـلـتھ M33عـشـر مـن أكـتوبـر المـاضـي في مجـرة 
لم نـعـتـقد أنـنـا سـنـكـتشـف ... "تـشـیر المعـلومـات التي تـمكـن العـلمـاء مـن الحـصـول عـلیـھـا الى أن الثـقـب األسـود قـد نشـأ عـن مـوت نجـم

 Harvard-Smithsonian Center for من مـركـز Andrea Prestwichـتویتش قـال أنـدریا بـریس" ثـقـبًا أسـودًا بھـذه الضـخـامـة
Astrophysics في ماسـاتشـوسـتس و الذي سـاھـم بكـتـابة البحـث العـلمـي الخـاص بھـذا اإلكـتشـاف في مجـلة Astrophysical Journal   

  

PROSPECTS 

 فلكیون أمریكیون یكـتشفـون ثـقبًا أسـودًا ضـخـمًا

 
  

طـائـرة 
شـمسـیة 
تطـیر في 
  الـلیـل

  
  

 و التي Solar Impulseذا العـام تجـربة الطـائـرة المسـماة سـتـتم ھـ
تعـمل باإلعـتـماد عـلى الطـاقـة الشـمسـیة و تـسـتـمر في الطـیران حـتى 

ھـذه الطـائـرة ھـي مشـروع السـویسـري ... خـالل اللـیـالي المظـلمـة
Bertrand Piccardالذي سـبق و دار حـول العـالم في بالون ...  

ي اسـتخـدام الطـائرة في الذھـاب في رحـلة حـول العـالم بحـلول ویـنو
و بفـضـل بطـاریات تـقـوم بتـخـزیـن الطـاقة خـالل ... 2010العـام 

النھـار، سـیكـون بإمكـان الطـائـرة اإلسـتـمرار في العـمل دون تـوقـف 
  .خـالل اللیـل

  

Letters" ح أن مـن الواضـ
الثـقـوب السـوداء التي تـنـتج 
عـن نجـوم مـیـتة یمـكـن أن 

  ".تـكـون أكـبـر مـما ظـننـا
و تـمـكـن فـریق بـریسـتویتش 
مـن حـسـاب كـتـلة الـثـقـب 
األسـود بـفـضـل وجـود نجـم 
  مـرتفـع الحـرارة مـرافـق لھ؛

... و یقـوم النجـم بـقـذف الغـاز
من ال تـزال ھـناك العـدید 

الدراسـات الالزمـة لتـحـدیـد 
كـتـلة الثـقـب األسـود 
المـكـتشـف بدقـة؛ و یؤكـد 
بـریسـتویتش أن الحـسـابات في 
المسـتـقـبل القـریـب سـتوفـر 

  . ھـذه المعـلومـات
  

http://www.sci-prospects.com
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OF SCIENCE 

  ن الممكـنمھـل 
  ؟اسـتنـسـاخ مـیت

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 العـلمـاء رأىعـلى البـشـر فـقـد باءت بالفـشـل حـتى اآلن أو 
ریكـي أنھ من الصـعـب تصـدیقـھـا؛ مـثـل إعـالن االم

Panos Zavos عـن انـتاج أجـنة بشـریة مـن أنویة خـالیا 
نـواة الذرة .. . زرعـت في خـالیا بقـریة ثـمأخـذت من جـثـتیـن

حـتوي عـلى اإلرث الجـینـي للـفـرد، مـا یعـني أن األجـنة ت
إال أن .. .كـانـت سـتصـبح نـسـخـة مـتـكـامـلة عـن المـیـتـیـن

عـلى مـثـل ھـذه التجـارب لم تـنـشـر و لم النـتائج و األدلـة 
بقـي ذكـر أن قـوانـین بعـض الدول ... یـتـم الكـشـف عـنھـا

  .تحـرم القـیام بتجـارب مـن ھـذا النوع عـلى البشـر
  

  

  ؟لمـاذا تشـعـر بـدوار الرأس
  

 في ھـذه الحـالة لیس الحـقـیقـة ھـي أن مـا یشـعـر بھ اإلنسـان
  دوران رأسـھ أو شـعـوره بأن األشـیاء تـدور حـول رأسـھ؛

و ھـو نـاتج ... و إنمـا إدراكـھ لمـحـیطـھ بصـورة مشـوشـة
عـن انخـفاض مؤقـت لكـمیة الدم الواصـل الى الدمـاغ؛ مـثـل 
مـا قـد یحـدث عـند تغـییـر وضـع الجـسـم بسـرعة مـن 

أمـا الشـعـور ...  السـریـر الى الوقـوفاإلسـتـلقـاء عـلى
  و حـركـتـھا أمـام العـیـنیـن في حـین أنـھـابدوران األجـسـام 

في حـقـیقـة األمـر ثـابـتة، فـقـد   
یعـود سـببـھـا الى إلـتھـاب في 
الجـزء المسـمى المـتاھـة 

Labyrinth في األذن الوسـطـى 
حـیث یـتـحـكم ھـذا الجـزء 

یمكـن جـعـل شـخـص ... بالتـوازن
ضـعھ عـلى مـا یشـعـر بالدوار بو

  . كرسي بعـجـالت و إدارتھ بسـرعة
  

  مـا اإلضـرار التي سـیسـببھـا
  ؟عـیار ناري في جـسم الطـائرة

إذا تـم إطـالق رصـاصة مـن سـالح یدوي خـفـیف فإنـھ سـیؤدي الى ثـقـب 
 آالف 10إذا كـانت الطـائـرة عـلى ارتـفـاع یصـل الى ... ھـیـكل الطـائـرة

وط في الخـروج من الطـائـرة بسـرعـة مـتر، سـیـبدأ الھـواء المضـغـ
كـبـیرة بسـبب اإلخـتالف الكـبـیر بـین الضـغـط داخـل الطـائـرة 

إال أن ثـقـبًا بھـذا الحـجـم لـن یؤثـر عـلى مسـار الرحـلة أو ... و خـارجـھـا
عـلى مسـتوى الضـغـط داخـل الطـائـرة حـیث سـتعـمل األجـھـزة الحـدیثـة 

أمـا ...  بحـیث یمـكـن للمسـافـرین التـنـفس بشـكل طـبیعـيعـلى معـادلتھ
إذا أصـابت الرصـاصة نافـذة و دمـرتھـا فـسـتـنزل أقـنعـة األكـسـجـین 

   آالف مـتر حـیث3وسـیتوجـب عـلى الطـیار إنـزال الطـائـرة الى إرتفـاع 

... یمكـن للركـاب التـنفس
لكـن من الصـعـب أن 

ب الرصاصة أي تسـب
ضـرر لألجـزاء الحـیویة 
للطـائـرة فـكل ھـذه األجـزاء 

  .مزدوجـة للحاالت الطارئة
  

  ـنـظیفتـتم عـملـیة تكیف 
  ؟اللوحـات الفـنیة القـدیمة

  

تتـم عـمـلیة تـنـظـیف اللوحـات عـن طـریق إزالة الطـبقـة المتسـخـة عـلى 
السـطـح دون التـسـبب في تـآكـل الغـشـاء الذي تـكـون خـالل المراحـل 

الطـالء النھـائـي الذي یتـم تغـطـیة ... الزمـنیة التي مـرت عـلى اللوحـة
... ـتـحول الى الصـفـرة مـع مـرور الوقـت بسـبب الغـباراللوحـة بھ ی

إلزالة ھـذه الطـبـقـة یـتم اسـتخـدام سـوائـل مـصـنعـة خـصـیصـًا لھـذه 
الغـایة، لكـن یـتوجـب عـلى المخـتصـین دائـمًا تجـربة عـدة أنـواع قـبل 

  .اخـتیار النوع المناسـب مـنھا
  
  
  
  

اسـتنسـاخ كـائـن 
مـیت ممـكـن مـن 
النـاحـیة النظـریة 
وقـد تـم تـنـفـیذه عـلى 

أمـا ... لحـوم البقـر
  المحـاوالت عـلى
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معـظـم أجـزاء النـواة األصـلیة تـبدأ في ... ذرة الـنواة و یجـزئـھـابیحـدث اإلنشـطـار النـووي عـندمـا یصـطـدم نـیوتـرون 
 كـتـلة الذرات إال أن... و باإلضـافة الى ذلك، فإن عـدة نـیوتـرونـات تـنـقـسـم خـالل العـمـلیة... تشـكـیل نویات ذریة أصـغـر

  .النـاتجـة عـن عـمـلیة اإلنشـطـار ال تـسـاوي كـتـلة الذرة األصـلیة؛ ألن جـزًء مـن الذرات عـند انـقـسـامھـا یـتحـول الى طـاقة
 ثـالثـة  الذي عـندمـا تـنـقـسـم ذراتـھ فإنـھـا تحـرر اثـنین أو235المفـاعـالت الذریة و الرؤوس النوویة تـسـتخـدم الیـورانـیوم 

 أو Chain Reactionقـربھـا مـا یـبدأ في مـا یـسمى  أخـرى 235نـیوتـرونـات التي بـدورھـا تـصـطـدم بـذرات یورانـیوم 
  .التفـاعـل المـتـسـلسـل

  
 داخـل ھـذه... في وعـاء المفـاعـل، یـتم وضـع حـبات اسـطـوانیة الشـكل من الیـورانـیوم مكـدسـة في قـضـبان الوقـود 1

كـمیات مـنخـفضـة من إلبقـاء التـفاعـل تحـت السـیطـرة، یتم اسـتخـدام ... القـضـبان یقـع التـفـاعـل المـتسـلسـل
سـتـظـھـر معـظـم الطـاقـة المـنتجـة .. .النیوتروناتـضـبان التحـكـم التي تـمتص ، و تـسـتخـدم ق235الیـورانـیوم 

  . مئـویة100ي حـجـرة مـلیـئة بالمـاء مـا سـیوصـل المـاء الى أكـثر مـن كـحـرارة؛ یـتم وضـع قـضـبان الوقـود ف
یـتم ضـخ المـاء مـرتفـع الحـرارة داخـل أنـبوب یـمر في مـولـد البخـار المعـبأ جـزئـیًا بمـاء نـظـیف یصـل الى درجـة  2

ـل مـولد البخـار شـدید اإلرتـفـاع إال أنـھ یكـون الضـغـط داخ... الغـلیـان بسـبب األنـبوب القـادم من وعـاء المفـاعـل
 .ـفـاعـلوعـاء المأقـل من ذلك داخـل 

و یـؤدي بھـذا الى دوران المحـرك البخـاري الذي البخـار ذو الحـرارة شـدیدة اإلرتـفـاع یـخـرج بقـوة مـن المـولـد  3
 یصـل الى الغـلیـان، فإنـھ یـمـتص الحـرارة مـن و بمـا أن المـاء داخـل المـولد... یقـوم، بـدوره، بإنـتاج الكـھـرباء

 .ـفـاعـل، مـا یسـاعـد عـلى تـبـرید المفـاعـلمالمـاء الموجـود داخـل األنـبوب القـادم مـن وعـاء ال
 فـوق أنـبوب مـمـتلىء مـرورهبعـد أن یعـمـل البخـار عـلى إدارة المحـرك، فـإنـھ یـتـكـثـف الى مـاء سـائـل خـالل  4

  .لمـاء البـارد قـادم مـن بـرج التـبـریـدبا
  

كيف تعمل 
  ؟املفاعالت الذرية

  مـولـد كـھربائي

  حـرك بخـاريمـ

  برج الـتـبرید

  مـكـثـف

  ضـخـةمـ
  مـولـد البخـار

  وعـاء المفاعـل

  مـفـاعـل

  قضـبان التحـكم

1  
2  

3  

4  
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  ع بال نھـایةمسـتـنقـ
كـمیات مـھـولة من المیاه الضـحـلة 

  .قرب السـاحـل الجـنوبي آلیسـلندا
في الجـزیرة الواقـعة شـمال 
األطـلنطـي، ھناك ثـمانیة آالف 
كـیلومتر مربع من وحـل الخـث؛ أي 
ما یقارب خـُمـس أراضي الجـزیرة 

  .كـكـل

  اجلـانب املوحل من األرض 
یظھـر ھـذا الجـانب في البـالد البـاردة 
المتمتعـة بأمطـار وفـیرة، حـیث الطـحـالب 

  .تغـطي البحـیرات و المسـتنـقعـات
في ھـذه المناطق، توجد كمیات كبیرة من 

األزھـار قـلیلة، ... المیاه، ال توجـد أشـجـار
نواع النباتات الموجودة ھي تلك التي أ

تتغـذى على الحشـرات، و الوحـل یحـفظ 
  .الكثـیر من قصـص الكـوكب

  
  ھـكـذا یغـزو الطـحلب المنطقة

ما یسمى بوحل الخـث ینشـأ عـادة من بحـیرة ضـحـلة أو 
ت درجـات الحـرارة من مسـتنقع في البـالد ذا

المنـخـفـضة و التي تھـطل فیـھـا كـمیات كـبیرة من 
البقـعة المـائـیة تكـون محـاطة بغابات ذات ... األمطـار

حـول المیاه توجـد ). كـما في الصـورة(مسـتوى أعلى 
تكون عادة من نوع (كمیات من الطـحالب 

Sphagnum( إذا كـانت سریعة النمو فھي تتراكم ،
  .فوق بعض حتى تغـطي كل المسطح المائيبعضھا 

) بحـیرة أو مسـتـنقع(الحـوض المـائي 
  .و على حـوافھ توجـد الطـحـالب

بعـد سـنوات، الحـوض المائي و قـد 
  .غطـتھ الطـحالب بالكـامل
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  تـبدو كـالشـوكوالتھ
المـیاه الموحـلة بالخـث تكـون 
عـادة ذات لون بـني قاتـم بسـبب 
 تواجـد الطـحالب غـیر المتحـللة

 وھي نظـیفة، طعـمھا ...فیھا
حـامض، و محـتواھا من 

  .المعـادن مـتدني 

  طـبقـة فـوق طـبقـة
یسـمح : مسـتنقع في أیرلـندا

المناخ البارد و الرطـب للطـحالب 
بالتراكـم حـتى یغـطي مسـاحات 

فھـو لھذا یغـطي ثـلث ... واسـعة
  .ًامسـاحة الدولة تقریبـ

لو تم تجـمیع المسـتنقعات 
الموحلة بالخـث في العـالم لزادت 

  .مسـاحتھا على مسـاحة الھـند

 January-February  2008     www.sci-prospects.com 
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  مسـاحة المناطق الموحلة بالخث في جـمیع أنحـاء العـالم
  على مسـاحة الھـندتـزید 
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  كالرمال المتـحركة
نھـر شـانون في أیرلـندا 
مـدفون تحـت طـبقـة من 

في األسـفل ... الطـحـالب
یاه، ممـا یجـعـل توجـد الم

المشـي عـلیھا شـدید 
  .الصـعـوبة

  ورد الشـمس
تعـیش ... Sundewأو 

حول المناطق الموحلة 
بالخث و بما أن ھذه 
البیئة خـالیة من األزوت، 
ى فھي تتـغـذى عل

الحشـرات والضفادع 
الصغیرة التي تلتصق 
بقطراتھا و تسـتخرج 

  .منھا األزوت

  طـائر الحـجل
یعـیش Partridge أو 

في المنـاطق الموحلة 
بالخـث و في األراضي 

  .البـور

في ھـذا الموقع الواقع في أیرلـندا، یـتم 
اسـتخـراج الخث حـتى الوصول الى 

  .المیاه الجـوفیة تحـت الطـبقة النباتـیة

  و مومیاءات... طـحالب
 Tollund Manرجـل تولوند 

الذي تـم العـثـور عـلیھ في 
... مسـتـنقع خـث في الدنمارك

عـاش في القـرن الرابع أو 
بعـمر الخـامس قـبل المیالد و مات 

  . عـامًا40 الى 30
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  كـصـفحـات كـتاب
قـد یكـمن كـونـنا في غـشـاء 

 كـما –ثالثي األبعـاد مغـمور 
 –ھـو الحـال مع أكـوان أخـرى 

في كـون متعـدد 
Megaverse فسـیح و بھ 

قد (عـدد أكـبر من األبعـاد 
  .)تصـل الى عشـرة

  كـونـنا

  أكـوان مـوازیة

فیـما وراء الفضـاء الذي ندركـھ، قد یكـون ھـناك واقـع فضـفاض 
  .یحـتوي على أبـعـاد خـفـیة و أكـوان أخـرى

بعـاد، ھـناك حـسب نظـریات حـدیثـة، باإلضـافة الى كـونـنا ثالثي األ
  .أبعـاد إضـافیة تحـاول بعض التجـارب العـلمیة الكشـف عـنھـا

 األبـعـاد الخـفـيـة
فقـد ... الكـون، كـما یراه الكـثـیر من العـلماء، أكـبرممـا نعـتقـد
كـما ... تـكـون ھـناك أبعـاد إضـافیة، خـفـیة، تعـاكس عـالمنا

و قد تكـون ھـناك أیضـًا ... یحـتوي الكـتاب على صـفحـات فردیة
  .أكـوان مـوازیة قریبة مـنا، لكـن ال یمكـننا أن نعـي وجـودھا

لكـن ھـناك العـدید من ... یات؟ حـتى اآلن، نعـممجـرد نظـر
التجـارب العـلمیة التي تھـدف الى اكـتشـاف ھـذه المسـتویات 

  .المزعـومة التي ھي أعـمق من واقـعـنا
  

العـالم الذي نعـیش فیھ ھـو عـالم ثالثي األبعـاد؛ أي أنھ للوصول 
: عـادالى أي نقـطـة فـیھ، عـلیـنا أخـذ واحـد مـن ثالثة أب

  . یسـار– أسـفـل، یـمیـن – خـلف، أعـلى –أمام 
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  معـادلة األكـوان
 Lisa Randallلیـزا راندال 

أسـتاذة جـامعـة ھـارفارد في 
قـد تكـون : "الوالیات المتحـدة

ھـناك أكـوان مـوازیة لكـونـنا 
وقد تكـون أیضًا قـریبـة جـدًا 

  ."مـنا مع أنھـا غـیر مرئیـة

لم تتـم إعـادة تقـییـم فرضـیات كـالوزا حـتى سـبعـینـیات القـرن 
 في String Theoryالمـاضي عـندما بـدأت نظـریة األوتـار 

یمات المعـروفة   حـسب ھـذه النـظـریة، جـمیع الجـسـ... الـتـبـلور
و جـمیع القـوى في الطـبیـعة تأتـي من وحـدة بـنائـیة واحـدة ھـي 

كـل األوتـار متـسـاویة إال أنـھـا تخـتلف في ... أوتـار مـتـذبـذبـة
اإللكـترون یـتكـافأ مع وتـر یـتـذبـذب بصـورة مـا، (كـیفـیة تـذبـذھـا 

)... ـلفـة وھـكـذاو الفـوتـون مع وتـر یـتـذبـذب بصـورة مخـت
وحـتى تكـون النـظـریة مـتمـاسـكة منـطقـیًا، یجـب أن تتـذبـذب 

باإلضـافة (األوتار في كـون ذي أبعـاد یصـل عـددھـا الى عـشرة 
؛ ولیس في )الى الزمن الذي سـیكون ھـنا البعـد الحـادي عـشر

  .كـون ثـالثي األبعـاد كـالذي نعـرفھ
  

لـو : الى الذھـن عـند ھـذه النـقطـة ھـوالسـؤال الذي یـتـبادر 
افـترضـنا أن كـونًا كھـذا حـقـیقـي، لمـاذا ال یمكـننا رؤیة كل ھـذه 

  األبعـاد؟
  

مقـطع ثـالثي األبعـاد لشـكـل 
) Fractals(ریاضي مؤلف 

  رباعي األبعـاد
  )أجـزاء أخـرىفي الخـلفیة (

فقد كان اقلیدس ھـو أول من : ھذه المعلومات عرفھـا أیضًا اإلغریق
، )بـُعـد واحـد(، الخـط )جـسم دون أبعاد(عـّرف مفـھوم النقطـة 

في )...  أبعـادثالثة(و الفراغ أو الفضـاء ) بعـدین(الجسـم المنبسط 
 – من الجـانب الریاضي –القـرون التالیة، توصل البعض الى أنھ 

یمكـننا اسـتیعاب فضـاءات أوسـع تحـتوي على عدد من األبعـاد قـد 
  .یصل أیضـًا الى مئـة

... من الصعـب تخـیل فراغ یحـتوي عـلى أكـثر من ثالثة أبعـاد
ال عكسـي؛ فـبدًال من  ھـذا، سـیكون من األسـھل رسـم مثـو لتخیل

تخـیل عالم بھ أبعـاد أكـثر، عـلیـنا أن نرسم صورة لعـالم ذي 
) أي أنھ منبسـط(فـلنرسم في مخـیلـتنا كـائنًا ثنائي األبـعـاد ... بعـدین

لن یكـون ... متواجـد في عـالم ذي بعدین كورقة الشجـر مثـالً 
تد في بـُعـد إضـافي بإمكـان ھذا الكـائن رؤیـتـنا ألن أجـسـامنا تمـ

مقـارنة معـھ؛ عـلى األكـثر سـیرى ظـلـنا أو أنھ سـیرى الجـزء من 
لھـذا السـبب )... الرسم في الصفحـة التالیة(جـسمنا الذي یخـترق عـالمھ 

أیضـًا، لن یكـون بمقـدورنا أبدًا رؤیـة كـائن رباعي األبـعـاد، 
 لھـذا السـبب أیضـًا، و... سـنتمكن على األكثـر من إدراك جـزء منھ

فإن رؤیـتـنا لكـائـن كھـذا سـتصـاحـبھ تجـارب یمكـننا تشـبیھـھا 
من ... بالمعـجـزات؛ كـأن نراه في نقـاط مخـتلفة في الوقـت ذاتھ

المـمكـن أن یظـھـر أمـامـنا ھـذا الكـائن من العـدم، ألنھ قـد یصـل 
أو أن یكـون ... ـاالى مجـال رؤیـتنا من ُبـعـد خـفي بالنسـبة لن

  . بجـانـبنا دون أن نراه مطـلقـًا
  

    النظـریة    
  

لكـن ھـل توجـد في كـوننا أبعـاد أخـرى؟ النظـریات األخـیرة تجـیب 
  .نـعـم: بكلـمة واحـدة

  

أول مـن أدرك وجـود ھـذا اإلحـتمال كـان الفـیزیائي األلمـاني 
 1919في العـام ؛ الذي أراد Theodor Kaluzaثیودور كـالوزا 

توسـعـة نطـاق نظـریة النسبیة آلیـنـشـتین واضـعـًا الفرضـیة 
لمـاذا قام ... القـائـلة بوجـود بـُعـد فضـائي رابع ملتـف عـلى نفـسھ

بذلك؟ إلیضاح حـقـیـقة أن كـل الشحـنات الكـھـربائیة الموجـودة في 
أي الطـبیعـة ھـي مضـاعـفات لشـحـنة اإللكـترون؛ وحـسب ر

كـالوزا، الشـحـنة الكـھربائـیة لكـل جـسیم تتـوافـق مع ذبـذبات في 
ھـذا البـُعـد الخـفـي مع العـلم بأن شـحـنة اإللكـترون تـسـاوي 

أرسـل كـالوزا دراسـاتھ الى ... الذبـذبة ذات التـردد األدنـى الممكـن
د بعـد آیـنشـتین الذي تعـامل معـھـا بارتـیاب ابـتداًء؛ إال أنھ عـا

  .سـنوات لـیؤكـد صـحـتھا
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ـت، كـان اإلعـتقـاد ھـو أن األبـعـاد حـتى بضع سـنوات مض
اإلضـافیة التي نتـحـدث عـنھـا ھي كـلھـا متـموجـة و أنھـا أصـغـر 

األبحـاث الحـدیثـة وجـدت أن ... بمـلیـارات المرات من نواة الـذرة
تـلك األبعـاد قـد تـكـون أكـبر من ذلك بكـثـیر و قـد ال تكـون 

  .تـدة بـال نھـایةمـلـتـفة حـول بعـضھا؛ بـل مـمـ
 أسـتاذة –تـقـول لـیزا رانـدال " قـد یوجـد كـونـنـا عـلى غـشـاء"

جـامعـة ھـارفـارد و واحـدة من األشـخـاص الـذین قـامـوا بوضـع 
  ھـذا الغـشـاء یـمـتد بـال نھـایة، بـنفـس اإلسـلوب"ھـذه الفـرضـیة، 

  

اإلجـابة الكـالسـیكـیة التي تقـدمھـا نظریة األوتار ھـي أن ھـذه 
ھـذا المفـھـوم ھـو بالطـبع … األبـعـاد مـلـتفة عـلى بعـضھـا البعـض

لو افـترضـنا وجـود : غـریـب؛ إال أن المثـال التـالي یوضحـھ
بمـراقـبتھ من بعـید، یـبدو     … ـلى حـبل مشـدودبھـلوان یسـیر ع

… و كـأنھ مجـبر عـلى الحـركـة باتجـاه وحـید ھـو اتجـاه الحـبـل
لـكن لو اقـتربـنا، فـسـنرى نـمـلة تـتـحـرك حـول الحـبل؛ مـا یعـني 

الرسـم في الصـورة " (الحـبل"وجـود بـُعـد اضـافي في كـون 
  ).الـتالیـة

  

العـین في (ئن حي منـبسـط إذا افتـرضـنا وجـود كـا
الجزء (یعیش في عـالم ثنائي األبعـاد ) الرسم
، و إذا افـترضـنا وجـود فـیل ثالثي األبعـاد )األزرق

المراقـب المنبسـط : یقـوم بالمرور عـبر ھذا العـالم
لن یرى فـیًال ثنائي األبعـاد؛ بل سـیرى مقـطـعـًا 

سـیرى أي أنھ ... للفـیل ذي األبعـاد الثـالثة
تجـمعـات لبقـع لن تـبدو على اإلطـالق كـأجـزاء من 

  .كـائن حـي

حسـب المثـال في األعـلى، فإنھ لو تمـكن جـسم 
اد من اخـتراق كـونـنا، فإن مـا رباعي األبعـ

سـنتمـكن من رؤیـتھ لن یتجـاوز األجـزاء ثالثـیة 
األبعـاد منـھ و التي سـتظـھر لـنا كـبقـع طـافـیة في 

  .الفـراغ وغـیر مرتبطـة مع بعضـھا البعـض

یظـھر الفـیل 
بصـورتھ الكـاملة 
فقط إذا تمـت 
رؤیـتھ في عـالم 

  ثالثي األبعـاد 

كـائن خـیالي یعیش في 
عـالم ثنائي األبعـاد 

ى الفیل ال یر) باألزرق(
  " بقـع "5بل یرى 

الفـیل یخـترق 
عـالمًا افـتراضـیًا 
ذي بعـدین اثـنـین 

  )باللون األزرق(

األشـكال سـتبدو 
مجـردة وغـیر 

  مترابطة

أجزاء ثالثیة 
األبعاد من جسـم 

  رباعي األبعاد
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 4Dشـكـل 
الشـكل في الصـورة ھـو رسم 
ثالثي األبعـاد لمكـعـب رباعي 

ـمى أو مـا یـس(األبعـاد 
Hypercube(  

  بـُعـدان: 1زوم 
ـورة، نرى نـمـلة بـتـكـبیر الص

تـتـحرك في اتجـاه كـان خـفـیًا 
یمـیـن       (عـلیـنا فـي السـابـق 

  )و یـسـار

  بـُعـد واحـد           
          الشـخـص یمكـنھ    

  الحـركـة في اتجـاه         
  ) أمـام و خـلف(    واحـد  

  أي  أنـھ  مجــبــر  عـلى 
  البقـاء ضـمن بـُعـد  واحـد

  ثـالثـة أبعـاد: 2زوم 
بالتكـبیر أكـثر، نـرى كـائـنًا 
صـغـیرًا جـدًا یـمكـنھ الحـركـة 
ضـمن البعـد الثـالث أیضـًا خـالل 

  .الحـبل

  و الوقـت؟
 أن الفـضـاء و الزمـن عـتقدقـرن مضـى، كـان الجـمیع یحـتى 

 عـندمـا نشـر آیـنشـتـین 1905مفـھـومان مـنـفـصالن حـتى العـام 
النظـریات الجـدیدة حـول األبـعـاد اإلضـافـیة ال .. .نظـریـتھ

تـتـعـارض مع النسـبـیة؛ ألن ھـذه النـظـریات تحـتوي عـلى أبعـاد 
بھـذه الصـورة ... دفضـائـیة اضـافیة و كـذلك على بعـد زمـني واحـ

تـتـحـول النسـبیـة الى وصـف لحـالة واحـدة من نظـریة سـتغـطـي 
لكـن ھـل من الممكـن وجـود عـدة أبعـاد ... كـل األوجـھ المخـتـلفـة

زمـنیة؟ العـلمـاء یسـتبـعـدون ذلك؛ ألن وجـودھـا سـیلغـي المفاھیـم 
  ".َبـعـد"و " قـبـل"الخـاصة بـ 

 .  

  هـكذا تـبدو الصـورة أكـثر وضـوحاً

لكـن تـوجـد ھـناك ... یھ كـونـنا ممـتد الى مـا النھـایةالذي نتخـیل فـ
أي أن كـونـنا ما ھـو إال "... أبعـاد أخـرى ال یـتمـدد فیـھـا كـونـنا

من عـدد ال نھائي من األبعـاد المغـمورة ) الغـشـاء(صـفحـة واحـدة 
 و یحـتوي على عـدد مـا من Megaverseفي كـون فـسـیح یسـمى 

تـؤكـد رانـدال  ... ـابھـة للكـون الذي نعـیش فیـھاألكـوان المش
امكـانیـة وجـود أكـوان أخـرى قـد تـتمدد عـلى أغـشـیة مخـتلـفة؛ 

و قد تكـون ھـناك أكـوان تحـتوي عـلى عـدد مخـتـلف من "
؛ فـقد یكـون ھـناك كـون من الممكـن فـیھ الحـركـة باتجـاه "األبـعـاد
أو حـتى بصـورة ) ثـنائي األبعـاد(نبـسط أو م) أمام وخـلف(واحـد 

  .رباعـیة األبعـاد
  

   األدلـة       
  

إلثـبات أن كـل ما سـبق لیس خـیاالً ، فـإن العـلمـاء یعـملون من 
أجـل ایجـاد البراھـین التـي تـثـبـتھ، خـصـوصًا ما یتـعـلق بالحـاالت 

ـتت في األبعـاد الشـاذة المرتـبطـة بالجـاذبـیة التي تجـعـلھا تـتـش
ھـذه الحـاالت قـد تظـھـر عـلى المسـتوى ... "األخـرى

یقـول جـیورجي دفالي " المیكـروسكـوبي أو عـلى المسـتوى الكـوني
Gia Dvaliأسـتاذ الفـیزیاء في جـامعـة نـیویورك .  
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" سـیفـلت"ھـذه النظـریات، سـیتحـول الى جـسـیم آخـر أو أنـھ 
باتجـاه األبعـاد الخـفـیة؛ مـما سیخـرق قانون حـفظ الطـاقة ألن 

 الخـاصة المسـّرع سیـسـجـل فـقـدان طـاقة تسـاوي تـلك
إال أنـھ لم یـتم رصـد أي شـيء ... الغـرافیـتون الذي اخـتـفىب

  .ممـاثـل في أي من المسـّرعـات حـتى اآلن
  ھـي خـلق ثـقـب أسـود مـتناھي الصـغـرخـامسـة  الالحـالة. 5
  

 قد تظـھر إذا ما وجـد ُبـعـد ملـتـف على قـطـر  األولىالحـالة. 1
لكـن سـیكون من الصـعـب ... رة حـتى جزء من المـیللیمـتردائـ

مـا نعـرفـھ اآلن ... التحـقق منھ ألن الجـاذبیة سـتكون ضـعـیفة جـدًا
 میللمتر لم یتـم رصد مثـل ھـذه 0.2ھـو أنھ في أجـسام ال تتجـاوز 

  .الحـاالت
ات ھـي وضع قـوانین الجـاذبـیة الخـاصة بمسـاف الثـانـیة الحـالة. 2

قـیاس "یقـول دفـالي " مـن الممكـن... "كـونیة كـبیرة تحـت المجـھـر
سـتكـون ھـناك آثار شـدیدة الصغـر إال أن ... حـركـة القـمر

تكـنولوجـیا اللیزر الحـدیثـة سـتسـمح لـنا بقـیاس المدار القـمري 
  ".بدقـة مـتناھـیة

ن، معـروفة مـنذ حـسب دفـالي و عـلمـاء آخـری ،الثـالثـة الحـالة. 3
زمـن إال أنـھ لم بـتم فـھـمھـا بشـكل كـامل و ھي تـثـبت بصـورة 

الكـون یـتـوسـع بـتـسارع : واضـحـة وجـود األبـعـاد الخـفـیة
ھـذا، ... مـتزایـد كـما لو كـان مـدفـوعـًا من قـوة مـضـادة للجـاذبـیة

  . األخـرىیقـول دفـالي، سـبـبھ تشـتـت الجـاذبـیة في األبعـاد
یبحـث عـنھا بعـض العـلمـاء في مسـّرعـات رابعـة  الالحـالة. 4

 Tevatron مثـل مسـرع Particle Acceleratorsالجـسیمـات 
في ...  في الوالیات المتـحـدةFermilabفي مخـتـبر 

االصـطـدامات ذات الطـاقة شـدیدة اإلرتفـاع بین بروتونات         
اك احـتمالیة من الممكـن قـیاسـھـا بأن یـتم مضادة، ھـن -و بروتونات

)... وھـو الجـسیم المرتبط بقـوة الجـاذبیة(انتـاج جـسیـم الغـرافیـتون 
   حـسـب–إذا كـانت ھـناك فعـالً  أبعـاد إضـافـیة، فإن الغـرافیـتون 

إال ... كـنتـیجـة إلصـطدام جـسـیمات في المـسـّرعـات  
أنھـا سـتحـتاج الى اصـطدامات ذات طـاقـة أعـلى 

  .Fermilabبعشـر مـرات من تلك الممكـنة في 
ـدث الھـام و ھـو أن یـبدأ لھـذا یـنـتظـر العـلمـاء الح

 في سـویسـرا Large Hadron Colliderمسـّرع 
عـملھ حـیث سـیكـون أكـبر مسـّرع جـسـیمات في 

من ... العـالم و تتـشـارك في انشـاءه عـدة دول
  .2008المـتوقع أن یـبدأ العـمل فیـھ بحـلول مـایو 

  
  

  MICROأبحـاث في عـالم الـ 
 في Fermilab التـابع لمخـتبر CDFمسـرع 

بواسـطتھ یبحـث العـلماء عـن ... الوالیات المتـحـدة
  .أدلة تـثـبت وجـود األبعـاد اإلضـافیـة

  قـیاسـات فلكـیة
تـقـنیة : قارة أنتاركـتیكـا

Lidar ألخـذ معـلومات 
.. .خـاصة بالغـالف الجـوي

یمكـن اسـتخدام تـقـنیة لیزر 
مماثـلة لقـیاس المسـافة بیـن 
األرض و القـمر، ویمكـنھا 

) بعـد تطـویرھا بعض الشيء(
لكـشف عـن تغـیرات في مدار ا

  . القـمر بسـبب األبعـاد الخـفـیة
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  دمج اآللة

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

لتي یعتبر دمج اآللة في اإلنسان ، أحد أھم األفكار ا
ركزت علیھا قصص الخیال العلمي وأفالم اإلثارة 
الھولیودیة الشھیرة ، والتي صورت بعض الكائنات 
الحیة ، نصفھا بشري والنصف اآلخر عبارة عن أجزاء 

  .من روبوتات وآالت ومجسات معقدة الشكل والتصمیم
  

  في اإلنسان
  نجـاحات تکـنولوجـیة مذهـلة  

 

  أجمـد قاسـم. م
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ثین ـابقة في أن الباحـربة السـرة التجـص فكـلخـتـوت، نیویورك
اغ ـل دمـركة داخـم بالحـكـترودات في المناطق التي تتحـزرعوا الك

ین ـاغـھربائیة الصادرة من الدمـارات الكـل اإلشـم نقـقردین، وتـال
ھربائیة ـارات الكـافة اإلشـزل كـمبیوتر مبرمج لعـھاز كـإلى ج

بعـد  ة،ـركـة بالحـاصـات الخـلى الموجـافظة عـ والمح،لیھالواردة إ
لیھا ـوا عـلقـھربائیة أطـات إلى ذراع كـلك الموجـل تـقـم نـ تذلك،
  .توم ـانـم فـاس

 

ھ، فإن الذراع ـرد ذراعـندما یمد القـربة بالنجاح، إذ عـللت التجـتك
بھا الذراع ت ـركـھا التي تحـیة نفسـفـیـ وبالكرك أیضًاـحـتـاآللیة ت

ارات ـلك اإلشـل تـقـلى نـثون عـد عمد الباحـبیعیة، وقـالط
د ـة والذي یبعـان واآللـبر اإلنسـتـنترنت إلى مخبر اإلـھربائیة عـالك

یة ـیز ذراع آلـھـربة، وتم تجـز التجـن مركـ كم ع1000حوالي 
  .ابقةـیفیة السـ بنفس الكركت تلك الذراع أیضًاـناك، وقد تحـأخرى ھ

 

مل ـوف یعـ، إن النظام سث نیكوللسـدد الباحـذا الصـول في ھـقی
نھ، ـید مـتفـیسـان وأن من سـلى اإلنسـھ عـقـیـبـند تطـید عـل جـكـبش

م، ـرافھـریك أطـھم النظام من تحـّنـیمكـلل، إذ سـالمصابون بالش
لى ـصول عـرافھ من الحـد أطـد أحـقـ سیمكن ھذا النظام من فوأیضًا

  .یعيـبـل طـكـركة بشـل للحـناعي قابـو صـضـع
  

د ـذه األفكار قـل ھـدرك أن مثـ، ییةـقنـورات التـبع للتطـتـلمتإن ا
یة ـنوات الماضـمس سـالل الخـبیق، فخـرا طریقھا للتطـدت مؤخـوج

ج اآللة في ـاولة دمـلمیة لمحـارب العـرات من التجـشـراء العـتم إج
ھ ـنأدف من ذلك، ـان الھـیولوجي، وكـري الفسـب البشـیـتركـال

رك ـك، یتحـوع أمامـسم موضـریك جـر في تحـرد أن تفكـبمج
ن ـة مـموعـل مجـب بھ، وذلك بفضـاه الذي ترغـرة وفي االتجـمباش
 .ة للغایة والمتطورةـاسـسـقة والحـیـوتر الدقـبیـمـزة الكـھـأج

وریا ـون في كـنة تایجـدیـراؤھا في مـارب التي تم أجـوفي التج
ة ـاصـبعات خـنیع قـاء بتصلمـن العـة مـموعـ مجتامـنوبیة، قـالج

لھا ـرسـات الدماغ وتـب موجـرودات، تراقـتـات والكـسـمزودة بمج
دوره ـوم بـور للغایة، والذي یقـطـتـر مـیوتـمبـھاز كـ إلى جفورًا
ول ـالقات ودالالت حـل إلى عـات والتوصـلك الموجـیل تـلـبتح
لومات ـالمعراكم تلك ـیة، وبتـات الدماغـوع تلك الموجـیعة ونـبـط
ل ـلیة وھي التي یتداخـفاعـیا التـنولوجـیس ما یعرف بالتكـم تأسـت

لى ذلك بعض ـلق عـمبیوتر، ویعـمل الدماغ بعمل الكـفیھا ع
د بدأ فیما مضى بما ـوتر قـیـمبـر الكـصـقولھم أن عـبراء بـالخ
ور إلى ما یعرف بالبطاقات ـطـیط، ثم تـداد البسـعـمى بالـیس

ت بھا ـقـة المفاتیح والتي لحـور إلى لوحـورت األمـطـم تـثبة، ـقـالمث
یح تـفاـة المـن لوحـناء عـغـد آن األوان أن یتم االستـأرة، وقـالف
ذھا ـفـ وتنًاارك فورـبل أفكـقـتـار، تسـسات لألفكـقة بمجـأرة األنیـوالف

  .لك المھامـصة لتـصـمبیوتر المخـزة الكـھـبدقة متناھیة على أج
  
  
  

 امًاـوضیة األوروبیة نظـوث التابعة للمفـز البحـد مراكـر أحوـط
طاء ـبارة عن غـو عـ، وھركیًاـاقین حـ بالمعاصًاـ خمبیوتریًاـك

ق بھ مجموعة من المجسات، ـوب ملحـاسـھاز حـللرأس موصول بج
 في تشغیل أحد األجھزة وبمجرد أن یفكر الشخص المعاق حركیًا

د تم تصمیم ـقـ فال، أیضًاـ الحتنفیذ ذلك فيبالنظام ، فإنھ یتم الملحقة 
نظام شبیھ لذلك خاص بطیاري الطائرات المقاتلة البریطانیة، 

 .ارھم ـدید من قیادة المقاتالت النفاثة بأفكـویمكنھم النظام الج
م ـذا المجال، ما تـازات في ھـم اإلنجـویمكن القول أن من أھ

مال ـوك في شـامعة دیـ جوللس فيـتبر مایغویل نیكـقھ في مخـیـقـتح
ك ـریـمال على تحـدریب قردین لیعـیث تم تـكارولینا األمریكیة، ح

لمي ـاز العـذا اإلنجـیق ھـقـد تم تحـما، وقـارھـیة بأفكتـبووذراع ر
تس ـوسـاشـھیر ماسـھ بالتعاون مع معھد األبحاث الشـالفرید من نوع

  تیت فيـعة سماـة التابعة لجـلوم الصحـز عـللتكنولوجیا ومرك
  

 تجارب رائدة
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ت ـبقـامل  إذا طـل كـكـذه التجارب بشـل ھـثـح مـتنجـ سفعًالفـھـل 
لى ـطورة عـترودات خـكل االلكـتشـل سـان، وھـلى اإلنسـع

م ـسـبل الجـقـتـیـل سـ، وھھـاغـل دمـتھا داخـند زراعـان عـاإلنس
وم من ـل في یـنصـل سـ، وھیةـناعـذه األطراف الصـري ھـالبش
ري ـنس البشـلى الجـامل عـل كـكـیطر اآللة بشـام إلى أن تسـاألی

ال ـل في مجـدم مذھـازه من تقـم إنجـل ما تـ في ظًاـوصـوخص
   ؟اء الصناعيـالذك
ر ـیـثـلي یـعـبیق الفـیز التطـذه التقنیة إلى حـثل ھـال مـ فإن إدخأیضًا

دمتھا إلى ـالقیة، وفي مقـاؤالت األخـر من التسثیـرین الكـلدى المفك
ري ـسم البشـدرات الجـدود قـدیثة وما ھي حـنیة الحـقـقودنا التـأین ت

ك ـلى وشـ عSupermanدرات ـان الفائق القـوھل تصنیع اإلنس
  .ةـادمـلة القـیـلـود القـقـالل العـق خـقـالتح

ل ـكـیا یدرك بشـوجنولـذه التكـور مثل ھـریات تطـبع لمجـتـإن المت
ج ـلى طریق الدمـا عـازھـطوة األولى التي یتم إنجـواضح أنھا الخ

مبیوتر، ـري والكـاغ البشـین الدمـة، و بـان واآللـامل بین اإلنسـالك
نس ــدیدة للجـدیات جـبل من تحـقـتـملھ المسـیحـومن یدري ما س

  .ريـالبش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ام ـال أمـدمة للغایة تفتح المجـقـیا المتـنولوجـذه التكـل ھـإن مث
یومیة ـیاتیة الـیقات الحـبـدید من التطـا في العـرھـیـخـثین لتسـالباح

تغاللھا في ـر، فباإلضافة إلى اسـل مباشـكـریة بشـدم البشـوالتي تخ
ھ ـاعـز في نخـلل وعجـیب بشـقودة ولمن أصـراف المفـال األطـمج
دامھا في ـتخـبدون تفاؤلھم السـثین یـیر من الباحـثـوكي، فإن الكـلشا
ول ـنیة من التجـقـذه التـنك ھـوف تمكـ س فمثًال؛یاةـتى مناحي الحـش

س ـلمـاریة وتـوق التجـن التسـنترنت وزیارة أماكالم اإلـفي ع
ودة ـرفة جـة ومعـاشـك على الشـامـر أمـالمعروضات التي تظھ

د ـالة تزویـذه الحـلزم في ھـھ یـبع فإنـا، بالطـدھـاھـي تشائع التـالبض
عة، وھي ـذیة الراجـرف بتقنیة التغـركة بما یعـراف المتحـذه األطـھ

ل نبضات  ـعلى شكتكـون س التي ـیـاسـات واألحـومـلـتلك المع
ن ـ یمكیك من الذراع اآللیة، أیضًاـل إلـوف تصـكھربائیة، والتي س

یاد ـال ارتـون في مجـوف یكـقات سـبیـذه التطـم ھـول أن من أھـالق
یث ـد، حـرضى عن بعـیة للمـراحـیات الجملـراء العـالفضاء وإج

راح في تلك األطراف الصناعیة عن بعد، ـب الجـیـبـم الطـكـتحـیـس
یدة من تصنیع أناس آلیین یتم ـیا الولـنولوجـذه التكـن ھـتمكـ سأیضًا

طرة ـن الخـیھھم للوصول إلى األماكـد وتوجـالتحكم بھم عن بع
ین ـل المفاعالت النوویة والبراكـ وداخیًاـكالمناطق الملوثة إشعاع

وفي أعماق المحیطات، وأیضا سوف تشھد تطبیقات عسكریة ھامة 
ات متطرفة أو ـماعـبل جـام األماكن المحاصرة من قـتحـقإ، كجدًا
رات التي ـالمتفجیك ـائن وتفكـریر الرھـن القانون وتحـة عـارجـخ

ثیر من ـیرھا الكـ، وتنظیف وإزالة األلغام وغرعھاتم ز
  تى مناحي حیاتنا الیومیةـدامات في شـتخـاالس

  
  

  
ال ، فما زال أمام ـذا المجـقت في ھـقـبالرغم من اإلنجازات التي تح

  غایة،ـقدة للـعـندسیة والتصمیمیة المـیقات الھـثیر من المعـالعلماء الك
  

طـبـیقـات مخـتـلفـةت  

یةـالقـمیمیة وأخـقات تصـیـمع  
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   مـلـیار خـلیة عـصـبیة و عـدد غـیر مـحـدد من الوصـالت100
  

  ـادة  كـیمیائـیة م50نبـضـات كـھـربائـیة محـدودة  و حـوالي  
  

  
  

اإلشـراف عـلى عـمل الجـسم، معـالجـة اإلشـارات القـادمـة من 
اعـطاؤنا : الخـارج، تخـزیـن الذكـریات، و األھـم من ذلك

  .القـدرة عـلى التـفكـیر
  

  كـيف يعـمل

  الدمـاغ
مخـطط كـھـربـیة الدماغ، یتم عـملھ عـن 
طـریق تسـجـیل النـبضـات الكـھـربائـیة 

  . نـقـطة من الجـمجـمة28من 

الدمـاغ ھـو الجـزء األكـثر تعـقیدًا واألكـثر غـموضـًا في الجـسـم 
 غـرام من النسـیج 1 500 الى 1 300ما بیـن … البشـري

، )الخـالیا العـصـبیة( مـلیار خـلیة 100الھـالمي مكـون من 
تنشـئ كـل منـھا  أكـثر من عـشـرة آالف من الوصـالت التي 

  .تربطـھـا بالخـالیا القـریـبة منـھـا
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تجـدید انـتاج الخـالیا العـصـبیة نجـح في (الجـسـم بـتعـویضـھـا 
و لحـسـن الحـظ، القـدرات العـقـلیة ال )... المعـمل فـقـط حـتى اآلن

 وصالت جـدیدة یعـمل تـنـخـفض نـتـیـجـة لذلك؛ حـیث أن خـلق
عـلى حـفـظ القـدرات الذھـنـیة التي تـم اكـتسـابھـا خـالل السـنوات 

  .العـمریة السـابقـة
  

  ثـالثـة أدمغـة
ھـو ) Encephalonأو مـا یـسمى بالمـخ (الدمـاغ البشـري 

تـداخـل ثـالثة أنـواع مـن الدمـاغ ظـھـرت خـالل مـراحـل نـتـیجـة 
  .تـطـور الفـقاریات

یـوجـد الدمـاغ األقـدم ) عـند قـاعـدة الجـمجـمـة(مـن األسـفـل 
 المـتخـصص في السـیطرة عـلى Rhombencephaloالمسـمى 

 مكـون وھـو) كـالتـنفـس و الدورة الدمـویة(النشـاطـات الالإرادیـة 
ثـم الى األعـلى، ھـناك الدمـاغ .. .من المخـیخ و القـناة الدمـاغـیة

  مكـون منحـتوي عـلى جـزء عـصـبي صـغـیراألوسـط الم
  

  جـزیئـات تتكـلم مع بعـضھـا
تشـكـیالت من الوصالت العـصـبیة 

Synapses أو مـا یمكـننا تسـمیتھ 
بالشـبكـة العـصبیة العـظیمة الخـاصة 

بین الوصالت العـصبیة ال ... بالدمـاغ
مباشـر؛ بل یوجـد فراغ یوجـد اتصال 

یتـم التغـلب عـلیھ بواسطـة مواد 
في النظام " الكـلمات"كـیمیائیة تعـتبر 

  .الدماغي

  الحـمل و الوالدة
خالل تطـور الجـنین داخـل الرحـم، یـقوم الجـسـم بإنـتاج مـا ال یقـل 

  لكـن، قـبل الوالدة...  ألف خـلیة عـصـبیة في الدقـیقـة250عـن 
ذه و تـبـدأ عـملیة ، تـتـوقف عمـلیة اإلنـتاج ھـ یومـًا30 الى 15بـ 

  .صـنع وصـالت بیـن الخـالیا: أخـرى تـسـتمر طـوال الحـیاة
في ھـذه العـمـلیة، تـتم إزالة الوصالت الخـاصة بالخـالیا التي 

مع العـلم بأن تـلك الخـالیا یـكـون .. .تـفشـل أو تتـوقف عـن العـمل
لكـبرى تأتـي والمصـیبة ا... عـددھـا بالفـعـل قـد تقـلص عـند الوالدة

 تـبـدأ الخـالیا الدمـاغـیة  حـیثعـامًااألربعـین و ما بین  الثـالثـین 
   ألف خـلیة في الیـوم  دون أن یقـوم100بالمـوت بمـا معـدلھ 

  

  الوصالت العـصـبیة

  Axonمحور ال

الخالیا الدبقیة قلیلة 
 التغصنات

Oligodendrocytes  

  عـقدة رانفـییھ

  Myelin Sheaths صفائح المایلین

نواة الخـلیة 
  العـصبیة

  تكـوین الخـلیة العـصـبـیة
خالیا المكـونة من (الخـلیة العـصـبیة مغـلفـة بصـفائـح المـایلیـن 

 صناتـخالیا الدبقیة قلیلة التغال و من Schwann Cellsشوان 
Oligodendrocytes ...( اإلشـارات العـصـبیة تـتـجـھ من

 و تخـرج من Axonالى المحـور  Dendritesالتغـصـنات 
  .Synapsesالوصالت العـصـبیة 

  Dendrites التغصنات
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أمـا الشـقـوق الرئیسـیة األخـرى فـھـي تـمـیز األجـزاء المسـماة 
  .Lobesالفصـوص الدماغـیة 

 و ھـو المسـؤول عـن Meninxالجـزء الذي یغـلف المخ یـسـمى 
و ألغـراض الحـمـایة أیضـًا نجـد أن المـخ ...  و حـمـایـتھتـغـذیـتـھ

ي ـاغـل الدمـائـالسبـھ عـدد كـبـیر من الثـغـرات المـلـیـئة ب
الذي یخـلق حـالة شـبـیھـة  Cerebrospinal Fluidي ـاعـالنخ

بحـالة انعـدام الوزن في الفـضـاء الخـارجـي مـما یسـاعـد الدمـاغ 
صـاحـبھـا  تیر الجـاذبـیة و التـنـقـالت التـي عـلى مقـاومـة تـأثـ

   .حـركـة سـریعـة للرأس
  

  لمـاذا نـكـره الحـمـیة الغـذائـیة
یجـعـل مـن الصـعـب، لألسـف، ھـنـاك نـوع آخـر مـن الحـمـایة 

فإذا كـانـت عـمـلـیة صـوم معـیـنة ... تخـفـیف الوزن وفـق رغـبـتـنا
ـرر العـضـالت بـدًال من الكـتـلة تـظـھـر و كأنھـا تـؤدي لتـض

الدھـنـیة للجـسـم، فإن ھـذا یكـون بسـبب أن الدمـاغ یحـاول حـمـایة 
فغـذاء الدمـاغ ھـو السـكـر؛ و بـما أن الخـالیا العـصـبیة ال ... نفـسھ

یـمـكـنھـا اسـتـخـراج السـكر من الدھـون، فـحـالمـا تـنـتـھي الكـمیة 
  ـتـزویدھـا، یـتـم اسـتـخـدام البروتـیـنات مـا یؤديالتـي یقـوم الكـبد ب

  

ثـم ھـناك الدماغ ... السـویقـات الدماغـیة و مـن الرقاقة الرباعـیة
، و ھـو الجـزء األحـدث و ینـقـسم Prosencephalonاألمـامي 

 و مـن الدماغ Limbic System النظام اللیمبي  ھـماالى جـزئـین 
من النظـام اللـیمـبي ... Telencephalonاإلنـتھـائي أو 

منطـقة المھـاد، خـلیة ھیبوثاالمس، الغـدة ي عـلى المحـتو(
الشـعـور یـصـلنا  )Hippocampusالنخـامیة، و الھیبوكمبوس 

ثـم الى األعـلى، ... الحـاجـة الجـنسـیةببالجـوع، بالعـطـش، و 
 و ھـو أكـثر األجـزاء حـداثـة و فیـھ تتـركـز اللحاء الدماغيھـنـاك 

   .وظـائف الذكـاء و اللغـة
  

  حـمایـتـھ
  یحـتـل اللحـاء الدماغـي الجـزء األكـبر مـن مـسـاحـة الجـمجـمة؛
و اللفـائف التي یشـكـلھـا تـجـعـل مـن الصـعـب معـرفـة مسـاحـتھـا 

إال أن الصـورة في الصـفـحـة التـالیة تـوضـح أن ... في حـالة مـدھـا
  .م الرأسمن حـجـبكـثـیر ھـذا سـیجـعـلھـا تـأخـذ جـزًء أكـبر 

األیـمـن (الشــق األعــمق ھـو الذي یفـصـل نـصـفـي الدماغ 
المتصـالن فـیما بـیـنھـما عـن طـریق جـسم صـلب ) و األیـسـر

  .مكـون مـن ألـیاف عـصـبیة
  

  لیست الخـالیا العـصـبیة وحـدھـا
وجـد أنواع مخـتلفـة من في الدماغ ت

باإلضـافة للخـالیا العـصـبیة ... الخـالیا
، ھـناك الخـالیا النجـمیة )باللون األصفـر(

Astrocyte) المسـؤولة عن ) باألزرق
الدفاع عن الخـالیا العـصـبیة و تـزویدھا 

صفائح ثم ھـناك ... بالمواد المغـذیة
الخالیا ، Myelin Sheaths المایلین
نات ــصـغـلة التـلیـ قةـیـالدبق

Oligodendrocytes و خـالیا ،
  .Schwann Cellsشـوان 

خـالیا عـصبـیة تحـتوي عـلى عـدد كـبیر 
  .من التغـصـنات ومـحـور واحـد

  
  

أو (خـالیا عـصـبیة لھـا فـروع 
وتوجـد أیضـًا خـالیا عـصـبیة )... تغـصـنات

ن فروع و تسـمى خـالیا وحـیدة القـطـب دو
Unipolar Cells.  
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، في لیةـم الخـسـبیة إلى جـصـة العـضـبـ النالتـغـصـناتل ـقـنـت
ھـناك ثـالثـة أنـواع .. .لیةـم الخـسـن جـور مـالمحھـا لـقـنـ یحـین
یة ـركـحو ال Sensory Neuronیة ـسـحال: بیةـصـالعـالیا  الخمن

Motor Neuronوسطیة  و الInterneuron ...ل ـقـالحسیة تن
بي ـصـاز العـھـإلى الج Receptorقبل ـتـضو المسـة من العـالنبض
ل ـقـیة تنـركـالح، Central Nervous Systemزي ـالمرك
ـر، أثـتـو المـضـزي إلى العـبي المركـصـاز العـھـة من الجـالنبض
زي ـبي المركـصـھاز العـجل الـامل داخـد بالكـوجـتفـطیة ـالوسأمـا 
  .ـھزائـین أجـل بـائـرسـقل الـقوم بنـوت
  
ضـل التـغـصـنات و المحـور، فإن رقـم الوصـالت العـصـبیة بفـ

التي تـقـوم بإنشـائـھـا جـمیـع الخـالیا العـصـبیة في دمـاغ بشـري 
العـالم .. .تـزید عـن عـدد كـل األجـسـام السـمـاویـة في الكـون

الحـاصل عـلى  (Charles Scottلیزي تشـارلـز سـكـوت اإلنـجـ
ھـو أول مـن اكـتـشـف وجـود ) 1932جـائـزة نـوبـل في العـام 

  .ھـذه الوصـالت
  

ھـذا بالطـبـع أفضـل؛ ألن األلـیاف ... إضـعـاف العـضـالت
مـنفـصـلة عـن بعـضـھـا البعـض بواسـطة العـصـبیة في الدمـاغ 

 وھـو مـكـون مـن دھـون، Myelinated میالینيغـالف یسـمى بال
فسـتـكـون " إلـتـھـامـھ"فـلو تـمـكـنت الخـالیا العـصـبـیة من 

 مـا یحـدث عـند و ھـو... النشـاطـات الدمـاغـیة مسـتـحـیلة
 Multiple ددـتصلب األنسجة المتعالمصـابین بـمرض 

Sclerosis.   
  

   حـجـر الـزاویة–الخـلیة العـصـبیة 
ھي خـالیا مـتـخـصـصة في تجـمیـع، معـالجـة، و نـقـل النـبـضـات 

 Cellلیة ـسم الخـ ج مـنصبیةـلیة العـون الخـتكـت... العـصـبیة
bodyور ـ والمحAxon تغـصـناتو ال Dendrite، مـن أھـم و 

درتھا على ـق) مقارنة مع أنواع الخـالیا األخـرى(خـصائصـھـا 
  .ارةـابلیتھا لإلثـیل وقـالتوص

  
  

  
خـالیا المخـیخ المعـروفـة 

 Purkinjeأیضـًا بإسـم 
cells.  

  رسـم ألجـزاء الدمـاغ
  

الجـزء األقـدم، وھـو 
Rhombencephalo ،

مكـون من المخـیخ و القـناة 
أمـا الجـزء ... الدمـاغـیة

األحـدث فـھو مكـون من 
 Limbicالنظام اللیمبي  

System)  ،منطـقة المھـاد
، الغـدة خـلیة ھیبوثاالمس

بوس النخـامیة، و الھیبوكم
Hippocampus ( ومن

  .اللحاء الدماغي 

  اللحـاء الدماغـي
  ـنيالجسم الثف

  أو جـسر المخ
Corpus Collosum  

  منطـقة المھـاد
Thalamus 

  Hypothalamus ھیبوثاالمسخـلیة 

  Hypophysisالغـدة النخـامیة 

  القـناة الدماغـیة 
  المخـیخ

  إزالة التجـعـدات
" بسـط"لو كـان باإلمكـان 

اللحـاء الدمـاغـي فـإنـھ 
سـیحـتل مسـاحـة مسـاویة 

مقـارنة مع حـجـم (لھـذه 
  .)الرأس البشـري
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اللغـة مـكـونـة من خـمسـین كـلمـة فـقـط لكـنھـا ھـذه ... التـعـقـیـد
حـتى الیـوم، ال یوجـد .. .قادرة عـلى تـزوید تعـلـیـمات مفـصـلة

... معـجـم أو قـامـوس یمكـنھ تـرجـمة ھـذه الرسـائـل الكـیـمـیائـیة
ـتـین؛ واحـدة  یـمكـنـنا تـقـسـیم النـواقـل العـصـبیة الى مجـموعلكـن

في األولـى ...  و أخـرى ذات فـعـل بطـيءذات فـعـل سـریع،
، Acetylcholineـتـیلكـولیـن ـیساألتـوجـد جـزیـئـات مـثـل 

، Noradrenaline نورادریناالین، الAdrenalineاألدریـنالیـن 
و ھـي : Serotoninالسـیـروتـونـین و  ،Dopamineالدوبامیـن 

جـزیـئـات صـغـیرة وظـیـفـتـھـا تحـفـیـز الردود الفـوریـة مـن فـھـم 
 الى القـیام بـردة فـعـل عـلى ،نـوع عـطـر معـین تـم شـمـھ

  .ابـتـسـامة مـن شـخـص مـا
 ھـي احـدى النواقـل Neuropeptides ایدـتبـیـروبـبات نویـمرك

، )ذات الفـعـل البطـيء(مجـموعـة الثـانـیة العـصـبیة في ال
 - و البـیـتاSomatostatinأشـھـرھـا السـوماتوسـتـاتـین 

؛ وھـي جـزیـئـات كـبـیرة        Beta-endorphinإنـدورفـین 
و بطـیـئة في ردة الفـعـل لكـنـھا قـادرة عـلى انـتاج تـغـیـیرات 

یـن للوصـالت العـصـبیة طـویـلة األمـد؛ مـثـل إعـطـاء شـكـل معـ
لنـواقـل العـصـبـیة مـما یجـعـلـھـا لبعـض او خـفـض اإلسـتـقـبـال أ
   .فـیـما یخـص أوامـر معـیـنة" صـمـاء"

  الرسـائـل الكـیـمیائـیة
لیة ـ الختـفـریغصبي عبر ـتباك العـشفي اإلات ل النبضـتقـنـت

 Neurotransmitterبیة ـصـل عـواقـنبواسـطة لة ـرسـالم
الیا ـیة الخـشـلى أغـة عـصـصـالت متخـبـقـتـبط بھا مسـرتـت

سـرعـة نـقـل النـبـضـات تـصـل ... یلـ التوصحـصـلبلة لیـقـتـالمس
یـمكـننـا تشـبیـھ النـواقـل .. . كـیـلومـتر في السـاعـة400الى 

   أنـھـا غـایة فيالعـصـبیة بالكـلـمات في لـغـة محـدودة إال
  

بفضـل تكـنولوجـیا الرنین 
من ) الى الیسار(المغـناطـیسي 

الممكـن أخـذ صـور ثالثیة األبعـاد 
للدماغ تم اسـتخـدامھا إلسـتئصال 
ورم سرطاني دون احـداث 

في األعـلى، النقـاط ... أضـرار
 ال یجـب الحـمراء و الزرقاء

المسـاس بھـا إلرتبـاطھـا بالرؤیة، 
و الخـضراء حـیث یتوجـب عـمل 

  األطـباء

  مریض افتراضي
قـبل بدء العـملیة تم بطریقة افتراضیة 

الورم ) بالبرتقالي(تحـدید الدماغ 
و األوعیة الدمویة الرئیسیة ) باألخـضر(
  ).باألزرق(

  العصـب من الداخـل
متصـلة زمة داخلیة من شعیرات دقیقة حالعـصب ھو 

بواسـطة عـدة محـاور مغـطاة بغشـاء من خـالیا شـوان و 
  .ملتفـة حـول نفـسـھا بصـورة متكررة
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ـص تغـیـیر قــَصـة الشـعـر ال یعـنـي فـقـط رغـبـة شـخ
... جـدیـد) Lookأو (مـا في الحـصـول على مظـھـر 

إنـھ یھـدف أیضـًا الى خـلق شـكل جـدیـد أمـام نفـسـھ 
  .و أمـام اآلخـرین

  
مظـھـر الشـعـر یبعـث رسـائـل، یكـشـف عـن األفـكـار 

قـراءة ھـذه ـكي نـتـمكـن من  ل ...و الطـمـوحـات الخـفـیة
  ."لغـة الشـعـر"لـینـا معـرفة و األفـكـار عـ الرسـائل

  شـعـر -شـعـر -شـعـر
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تـرك خـصالت شـعـر : مـن أجـل نشـر رسـالة محـددة للمجـتـمع
في  Hippieكـما فعـل الھـیبي (لرجـل لتصـل الى كـتف ا

كـان إلسـتنكـار الثـقافـة السـائدة الخـاصة بالمظـھـر ) السـبعـیـنیـات
الخـارجـي، و تجـمیع الشـعـر أعـلى الرأس عـلى شـكل عـُرف 

كـان للرغـبة )  في الثـمانـیـنیاتPunkكـالبـَنك (أخـضـر اللـون 
  .القـواعـد اإلجـتـماعـیةفي خـرق 

  

لیس أمـرًا خـفـیًا أن أول مـا یـتـجـھ إلیـھ نظـرنا عـند رؤیـتنـا 
 في تصـفیف لشـخـص ما ھـو لـون شـعـره و قـَصـتھ أو طـریقتھ

  ).الخ...مدى طـولھ، ھـل ھـو أمـلس أم مجـعـد (الشـعـر 
شـكل الشـعـر یسـاھـم في األسـس العـامة الخـاصـة بشـخـصـیـتنا 

یـكـفـیـنا )... أو عـلى األقـل ھـذا ھـو اعـتـقـاد مـن یـنظـر إلیـنا(
معـرفـة أنـھ في بعـض الحـاالت، یمكـنـنا التعـرف عـلى شـخـص 

لھـذا، فـإن تـغـییر ... عـند رؤیـتـنا لشـعـره مـن الخـلف مثـًالمـا 
قـصـة الشـعـر قـد یعـني رغـبة الشـخـص في مـنع اآلخـرین من 

  .التعـرف عـلیـھ أو في صـنـع ھـویة جـدیدة لنـفـسھ
  

فـشـعـر الرأس ... في البـدایـة، كـان الشـعـر عـالمـة ممـیِّـزة للـنوع
كـان طـریقـة أسـالفـنا )  یوجـد للقـردة مثـیل لھالذي ال(الطـویل 

و للتعـرف عـلى ... للتعـرف عـن بـُعـد عـلى آخـرین من نوعـھـم
جـنـس الفـرد، كـان یتـوجـب النظـر الى تـوزیع الشـعـر في مـناطـق 

و باخـتراع الفـسـاتـین، أخـذ طـول الشـعـر    ... أخـرى من الجـسـم
و بقـیـت ... م تـصـفـیـفـھ فـیھا طـابعـًا جـنسـیًاو الطـریقة التي یـت

  .ھـذه الظـاھـرة معــنا حـتى الیـوم في العـدید من المجـتـمعـات
  

  لھـذا نجـد أن تغـیـیر قـصـة الشـعـر كـان في بعـض الحـاالت مـن
حـتى الیـوم، الشـعـر غـیر المھـذب أو األشـعـث غـیر المرتـب   

لمة أو خـیالیة التفـكـیر و عـلى یـدل عـلى شـخـصـیة حـا
وعـلى عـكس ذلك؛ الشـعـر ... شـخـص مصـروف اإلنـتباه

المرتـب بعـنایة فائـقـة دائـمًا یـدل عـلى شـخـصیة ناجـحـة في 
قـَصـة ... مجـاالت معـیـنة كـاألعـمال اإلداریة و التجـاریة مثـًال
وعة معـینة الشـعـر یمكـنھـا اإلشـارة الى اإلنـتماء الى مجـم

أو الى موقـف أو ) كـالمظـھر الدیـني في جـمیع األدیان تقـریـبًا(
  .رأي اجـتماعـي أو ثـقافـي

   
  
  

1 2

3

4

  تـركـیبة الشـعـرة
الجـزء الظـاھر من ...  ألف شـعـرة150-100لكـل مـنا مـا بـین 

الشـعـرة، أو مـا یمكـن وصف شـكلھ بالقصـبة، مكـون مـن 
  .Alpha keratinبروتـین یسـمى 

یرة  في كـل شـعـرة، توجـد المـئات من األلیاف الصغـ.1
Macrofibers.  

  كـل من ھـذه األلیـاف مركـب من مئـات األلیاف األصـغر.2
Microfibers.  

  . بدورھـا مركـبة من ألیاف بروتـینـیةMicrofiber الـ .3
 كـل من األلیـاف البروتیـنیة مكـون مـن محـاور حـلزونیة من .4

   . ملتفـة على بعـضھـا البعـضkeratinبروتین 
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في وقـتـنا الحـالي، تحـولت الطـریقـة التـي یـتـم فیـھـا قـص الشـعـر 
ـاھـر الموضـة التي تضـم المـالبـس      و تـسـریحـھ الى أحـد مظ

  .و الماكـیاج و غـیرھـا
في المجـتمعـات التـي تكـفـل حـریة أفـرادھـا، نجـد القـدرة عـلى 
التـعـبیـر عـن اآلراء و المظـاھـر عـن طـریق قـصـات الشـعـر 
مكـفـوًال بـل أنـھ مرغـوب بھ؛ في حـیـن أنھ في بعـض المجـتـمعـات 

رة یـتم محـاربـة القصـات المخـتلـفة أو الشـعـر الطـویـل المـتأخـ
للرجـل أو  حـلقـھ لشـعـر اللحـیة، بـل أن األمـور وصـلت الى قـتـل 
األشـخـاص الذیـن قـرروا الخـروج عـن الخـط العـام أو أن 
النـتـیجـة كـانـت تـدمیـر و إغـالق محـالت الحـالقـة الـتي تـقـدم 

...  فیـما یخـص قـصـات وتـسریحـات الشـعـر"جـدیدة"خـدمات 
كـیف یقـوم شـخـص مـا بـقـص شـعـره و تـرتـیـبھ ھـو أمـر 
شـخـصى یخـصـھ وحـده، و ال حـق ألي انسـان في مـنعـھ من 
ممـارسـة أسـس الحـریة الشـخـصـیة مـھـما كـانت صـفـة أو مـركـز 

  .ذلك اإلنسـان
  

 أن األصـلع – بشـكل أو بآخـر –مـاذا عـن الصـلع؟ ھـل یـعـني 
  عـجـوز؟  الشـخـص الذي تسـاقـط شـعـره ھـو بطـبیعـة الحـال

  لم یتـغـیر أي شـيء...  قرنًا35في 
 قـبل المیالد، قـام 1500تسـریحـات الشـعـر المعـقـدة لیـسـت حـدیثـة؛ منذ العـام 
  .المصـریون القـدماء بتجـربة تسـریحـات شـدیدة التعـقـید

ذ رجـال الرومان  قـبل المیالد، أخـ275-280بعـدما قـام الرومان بغـزو الیـونان 
ونسـاؤھم عن اإلغـریق طرق قصـھم وتـزیـیـنھم لشـعـرھـم؛ فـقد انتقـلت إلى 

  .النسـاء مثـًال طـرق تزیـین الشـعـر بأقواس ذھـبیة و ورود
في بعـض الدول األوروبیة، أصـبح الشـعـر المسـتعار منـتشـرًا بین الرجـال       

ن، كـان دون شـك األكـثر ثراًء في فـنون قص إال أن القـرن العـشـری... و النسـاء
  .وتسـریح وتـزیـین الشـعـر

تمشـیط شـعـر عـارضـة األزیاء ھـذه یـتطـلب 
  .مسـاعدة سـتة أشـخـاص

حـتى ... فـھـو ال شـعـر لھ... مسـتـثـنى مـن كـل مـا ذكـرناه سـابقـًا
وقـت قـریب مضـى، كـان الكـثـیرون یعـتـبرون الصـلع نـوعًا من 

ي یجـب البحـث عـن حـل أنواع اإلعـاقة الجـسـدیة، أو المـأسـاة التـ
فـقـد كـان الصـلع مـرادفًا لكـبر السـن ... لھـا بكـل الطـرق الممكـنة

و الشـیخـوخـة؛ و تشـیر التجـارب حـتى الیـوم أنـھ عـند عـرض 
صـورة لنـفس الشـخـص، مـرة بشـَعـر و مـرة بدون، فإن المشـاھـد 

  .ده بشـَعـرسـیقـول أن الشـخـص أصـغـر عـمرًا عـندما یشـاھـ
  نـالحـظ أن  ھـذه  النـظـرة  قـد  تغــیـرت،  فإحـدى القـصــات
  المرغـوبة بیـن الكـثـیر من الشـبـاب الیـوم، خـصوصـًا بـیـن

  ، ھـي تلك)كـنجـوم السـیـنما العـالمیـة(الشـخـصـیات الشـھـیرة 
  أي حـتى(الـتي یـتـم فـیھـا حـلـق شـعـر الـرأس تـمـامًا 

  و نجـد أن مشـھـد  )...   ور بمظـھـر األصـلعالظـھـ
  الـرأس الـعـاري تـمـامًا مـن الشـعــر قـد أخـذ معـنـًى

  .جـدیـدًا یـرادف القـوة الجـسـدیـة و الرجـولة
  

  یـرى بعـض الباحـثـین أن الصـلع كـان احـدى 
  العـوامل الجـذابة بالنسـبة للنسـاء، فالمفـھـوم ھـو

  صـل الى عـمر مـدید یعـنيأن جـیـنات مـن و
  .أنـھ یـمتـلك مواصـفات أكـثر اسـتـقـرارًا
  كـما في العـدیـد من األمـور التي مـرت
  باإلنسـان، الشـعر عامل مـتغـیر حـسب

  الزمـن و حـسب السـائـد مـن الثـقـافـات 
  .و العـادات والمعـتقـدات
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بعینیات من ـفي الصناعة في بدایة الس) Robot(دام العملي ألجھزة اإلنسان اآللي ـبدأ االستخ
ترونیة لبرمجة ـھزة إلكـ فلم یكن بھذه اآلالت أجیدًاـقـل تعـیل األول أقـالقرن الماضي وكان الج

وفي .   الحركة الكھربائیة المیكانیكیةىتمد علـملھا یعـان عـما كـمال المطلوبة منھا وإنـاألع
كم تعمل ببرامج ـعار وأجھزة تحـدات لالستشـیل الثاني المزود بوحـر الجـالثمانینیات ظھ

، فالروبوتات ثر تقدمًاـأكصائص ـینیات یتمیز بخـعـیل الثالث في التسـالكمبیوتر، ثم ظھر الج
 الرؤیة ى األصوات وعلىلـرف عـر وھي قادرة علي التعـرك من مكان الى آخـت تتحـأصبح
ذه ـمع ونرى مئات األنواع من ھـنا نسـتى بتـح.. .قدةـموعة من الكامیرات المعـالل مجـمن خ
  .دمة بھاـتخـیا المسـ وفي التكنولوج  كلھاـتلف في شـ التي تخ  اآلالت

  احلـشـرة الروبوت  الروبوت احلـشـرة

  نـین آل عبد المحسـحس
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 الذي  ) Insect Robot(  رةـشـوت الحـذه اآلالت ھـو الروبـد ھـأح
تالیة ـتـملیات المـة من العـموعـیث یقوم بمجـتھ بحـتم برمجـت

 وقد أطلق مصطلح  ،دـمبیوتر واحـد أو كـص واحـخـكم فیھا شـویتح
 في وتات ألنھا تؤدي عمًالیة من الروبـذه النوعـ ھىلـرة عـشـالح
ولما لھذا . ة واإلتقان كما ھو الحال مع النمل أو النحلـایة الدقـغ

س، ـسـملیات التجـل في عـالنوع من الروبوتات من دور فاع
ب في تطویع ـاث التي تصـم االبحـظمى في دعـرت الدول العـباش
لمشاریع في أمریكا قامت ادارة اـ ف...طیرةـذه التقنیة الخـویر ھـوتط
یة الدفاعیة المتقدمة بالبنتاغون بتمویل تلك المشروعات ـثـالبح

ة ـموعـجم تعـ كما س...تطالع والمراقبةـاالت االسـلتطبیقھا في مج
ل ـدة االمیركیة للتوصـیین في الوالیات المتحـ والبیولوجلماءـمن الع

 ...سـسـر یمكنھا الطیران والتجـزة آلیة بالغة الصغـھـجأالى تصمیم 
لماء على دراسة ـف العـدف یعكـذا الھـل الوصول الى ھـجأومن 

نیة یعتریھا ـذه التقـال ان ھإشرات الطائرة ـند الحـآلیة الطیران ع
ترالیون ـلماء اسـف عـتشـد اكـقـف.. .وقاتـثیر من المعـالك
نھ أل ـرفات النحـصلة عن تصـات مفـراء دراسـون في إجـتصـمخ
ل ـیات في طریقھ نحو الرحیق فالنحـتیجتراـدة إسـدم عـتخـیس
تى في حالة ـیران، حـبوصلة لمعرفة اتجاه الطـمس كـدم الشـتخـیس
ول األماكن التي ـیطة حـزین معلومات بسـتطیع تخـیوم، كما یسـالغ

درتھ ـافة إلى قـودتھ باإلضـابھ ویتذكرھا في طریق عـمر بھا في ذھ
الت ثو . .. و عودةا ذھابًاافة التي یقطعھـعلى القیاس البصري للمس

بل ـماما ھائال من قـتـصة بالنحل اھـیات الخاـتراتیجـھذه اإلس
وت ـدات روبـمھندسي علم الروبوت، الستغاللھا في تصنیع وح

زة ـھـدید من األجـتھالك العـة الى اسـاجـبقدرات طیران دون الح
قمار ألرافیة وأنظمة اـغـلومات الجـثل أنظمة المعـظة الثمن مـالباھ

  .االصطناعیة
  
  

لماء یابانیون في تطویر نوع من الصراصیر مزود ـكما نجح ع
ث ـقة ومیكروفونات خاصھ لمھمات التجسس والبحـیـبكامیرات دق

كم في ـن التحـیث یمكـ ح...ت الحطامـعن ضحایا الكوارث تح
یة في ـراحـرس بصورة جـقة تغـیـة دقـاقـطة رقـتھا بواسـركـح
م ـكـ كما یمكن التح...ا وأقطاب كھربائیة موصولة بأدمغتھاـھرھـظ

 –ذا الصدد ـثون في ھـ قام الباحدـ وق...بھذه الصراصیر عن بعد
یش من الصراصیر ـ بانتاج ج–ومة الیابانیة ـبتمویل من الحك

، القادر "لمي بیربالنیتا أمریكاناـمھا العـیة التي تعرف باسـاالمریك
ثون في ـر باحـ كما ابتك...ف وزنھـرین ضعـشـمل عـعلى ح

رك ـیتحور ـرصـشرة صـئة حـیـ بھًاوتـیة روبـامعة رین الفرنسـج
ت ـعة تحـعار قصیر المدى یعمل على االشـتشـھاز اسـبفعل ج

ر ـ أما أشھ...یقةـام المعـسـنب االجـلى تجـدرة عـھ القـراء ولـمـالح
و قادر على تقلید الصراصیر ـوھ" بوتـاینس"الصراصیر فیدعى 

د ـزئیات تولـرة من الجـسھ بقشـیـبـاالخرى ویساعده في ذلك تل
ملیة ـھیل عـة تتبادلھا الصراصیر بینھا، وذلك لتسیمیائیـارات كـإش

مات ثل لوغاریـوبفض. ..یرة والروبوتـالتعارف والتفاعل بین األخ
ارات الصراصیر ـمع إش" بوتـاینس"اصة، یتفاعل الروبوت ـخ

لوك بین ـلة من ردود الفعل والسـلسـتلق سـویرد علیھا بدوره ما یخ
  .الحشرة الطبیعیة والروبوت

نت من صنع ـرات المركزیة األمیركیة تمكـابـ وكالة المخویبدو ان
ھزة ـمل أجـترونیة تحـوب الكـشرة یعسـكل حـھاز دقیق على شـج

یقة یمكن من خاللھا التقاط وتسجیل األصوات، اال انھ ال ـنت دقـتص
لوب ـ ونظرا ألس...یئةـویة السـوال الجـناء األحـتطیع الطیران أثـیس

تقوم بھ الفراشات فقد كان ذلك مثار علماء الطیران المعقد الذي 
ومھندسي الطیران الذین توصلوا أخیرا إلى فھم أسالیب طیران 

قة ـالفراشات من خالل بناء نفق للطیران والتقاط صور رقمیة فائ
الدقة للفراشات وھي تطیر واتضح مدى التعقید الذي تقوم بھ 

ذلك دینامیكیة ـر وكـالفراشات أثناء الطیران والتغیر من وضع آلخ
ذه ـتخدام ھـاألجنحة وبھذه المعرفة یمكن التوصل إلى فھم كیفیة اس

  دیدـ واالستفادة من ذلك في العالحشرة لھذه األنظمة في الطیران
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كل ـزة اآللیة الذي یأخذ شـھـد االجـحأم میـم التوصل الى تصـد تـوق
لماء ـات العـموحـد الى طـل بعـم لم یصـجـرة طائرة ولكن الحـشـح
ؤالء الى تصغیر حجم الروبوت الى اقصى مدى ـیث یأمل ھـح

حتى صرح بعض العلماء الذین ینتمون الى جامعة . ممكن
و ـبیرة على الطریق نحـطوات كـطوا خـكالیفورنیا مؤخرا انھم خ

ھزة آلیة تشبھ الذبابة او النحلة في صغرھا واجنحتھا ـنتاج اجإ
ومن افضل تطبیقات الروبوت . تستطیع الطیران والتقاط الصور

ھي ) Miniature Technology(التي تعد من تقنیات الصغائر 
ري واألمني، كالتعامل مع ـكـتوى العسـالتطبیقات على المس

 إلى جانب المجاالت االستكشافیة المناطق النوویة والنفایات الخطرة
 .و البحث و اإلنقاذ

 
وقال الباحثون انھم مازالوا یعملون على دینامیكیات الطیران 
فالمعرفة العلمیة ألسالیب طیران الطائرات ال یمكن تطبیقھا بسھولة 

وث ـ انھا ذات فائدة عظیمة في البحالإغیر ـم الصـجـعلى الح
الروبوت وان لم یكن لدى العلماء فھم الي البیولوجیا وـالمرتبطة بمج

  .كامل ألسالیب الحشرات الطبیعیة
  
  
  
  
  
  

الصناعات مثل صناعة الطائرات الصغیرة بدون طیار ألنظمة 
  .التجسس

ن ـمریكیة أنھ یمكث المشاریع الدفاعیة المتقدمة األوتعتقد وكالة أبحا
سوب و الفراشات ـرات مثل الیعـشـة من تطور الحتفادـللعلماء االس

ص الفكرة في زرع رقائق ألنظمة ـلخـتـ وت...ادرةـفي مرحلة الخ
وھي (شرة عندما تكون في مرحلة الخادرة ـسم الحـإلكترونیة في ج

وتعتقد ). المرحلة في تطور الحشرة بین الیرقة والحشرة الكاملة
میع ـط تجـبھ خـاء ما یشـنشاصة إـة خـراحـالوكالة أنھ یمكن عبر ج

ال ان إ.. .بھ اآللیةـنة شـشرات المھّجـیش من الحـء جـاص إلنشاـخ
علم المحاكاة " بیر في ما یعرف بــالخ" أندرو باركر"ور ـالبروفیس

شرة تعمل على ـل الحـعـیح جـتـنیة قد تـقـأن الت"قال " یویةـالح
ار ـة على مسیطرـفجرات أما السـثل المتـشف مواد كیماویة مـك

  ".طیرانھا بالكامل فذلك یبدو بعید المنال
  

وتھتم سیاسة الدفاع األمریكیة بموضوع التجسس بشكل كبیر جدا؛ 
حتى إنھا تطور حالًیا أبحاث طائرة تجسس صغیرة في حجم الذبابة 
تقریًبا كونھ اكثر الكائنات الطائرة ثباتًا وتمویھًا حیث ال یمكن أن 

ما یمكنھا أن تخترق أكثر األماكن سریة في یرصدھا أي رادار، ك
)) Nanotechnologyالعالم، وذلك بفضل التكنولوجیا الصغیر 

التي بواسطتھا یمكن تحمیل ھذه الذبابة المیكانیكیة أجھزة تنصت 
  .وتصویر، بل وأشعة لیزر قاتلة في بعض األحیان
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یضـات، واحـدة تـلو األخـرى، من أنابـیب اإلخـتـبار یتـم نقـل البو"
الغشـاء الصفاقي یكـون مشـقوقـًا ... الى األوعـیة األكـبر حـجـمًا

البویضة الملقـحة في أول (بصـورة دقـیـقة، یتـم إنـزال التـویتـة 
في الموقع الصـحـیح، و یـتم ) Morulaمراحـل النمو وتسـمى 

 Braveھـكـذا، في العـالم الجـدید "... ھسـكب المحـلول الملحـي فی
New World توقـع الكـاتب ألدوس ھـاكسـلي ،Aldous 

Huxley كـیف سـیكـون التـناسل في المـسـتقـبل؛ 1932 في العام 
  .بصـورة میـكانـیـكیة و في أرحـام صـناعـیة دون تـدخـل بشـري

ـل  عـامـًا، یوجـد رحـم صـناعـي في معـم76الیـوم، وبعـد 
 في جـامعـة Hung-Ching Liuالبروفیـسورة ھـونغ تشـینغ لو 

، أعـلنت عـن التـمكـن 2002في العـام ... كـورنیـل في نـیویورك
 مـلي للرحـاء الداخـالغشمن صـنع رحـم صـناعـي باسـتخـدام خـالیا 

)Endometrium ( تـم جـعـلھـا تـنمو عـلى طـبقـات الواحـدة فـوق
قـالة ھـشـة مغـمورة بخـلیط من الھـرمـونات      األخـرى عـلى سـ
ثـم أكـدت أنھـا قـامت بوضـع أجـنة بشـریة تـم ... و المواد المغـذیة

  إال أنـھـا لم تـسـتمر... إخـصابھـا صـناعـیًا في الرحـم الصـناعـي
  

تحـدة ال یسـمح بعـمل تجـارب أكثـر من ذلك؛ فقـانون الوالیات المـ
  .أبعـد من ذلك باسـتخـدام أجـنة بشـریة

لكـن الباحـثـة اسـتمرت باسـتخـدام أجـنة فـئران تـم وضـعـھا في 
رحـم صـناعـي، فكـونـت أوعـیة دمـویة و مـن ثـم مشـیمات 
صـغـیرة و أكـیاس محـتویة عـلى سـائل امـنیوسي التي ھـي عـبارة 

تي تحـمي كـل جـنـین، ثـم بدأت في النـمـو دون أیة عـن الكـرة ال
مشـكـالت ظـاھـرة حـتى الیـوم السـابع عـشر من فـترة الحـمل 

 یومـًا من فـترة الحـمل للفـئـران تعـادل 17...  یـومًا21التـي تـدوم 
 في فـترة الحـمل البشـریة البـالغـة أربعـین 31األسـبوع رقـم 

ت الوالدة لطـفـل بعـد واحـد وثـالثین أسـبوعـًا إذا تـمـ... أسـبوعـًا
إال أن الفـئران في الیوم السـابع عـشر ... فـسـیـكون بإمكـانھ الحـیاة

أظـھـرت وجـود مشـكلة؛ فـقـد كـانت بال حـركـة كـما لو كـانت 
و انـتھـت التجـارب دائـمًا بمـوت األجـنة بعـد تحـولھـم ... مـیتـة

  .ھـة ال تـمت بصـلة الى الفـئـرانالى كـائـنات مشـو
انـتاج اطـفال عـملـیة أكـثـر تعـقـیدًا مـما : "بعـد ھـذا قـالت لـُو

  ".تـصـورنـا
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األرحـام الصـناعـیة األولـى تـبـدو واعـدة؛ عـلى األقـل بالنـسـبة 
و آالت حـضانـة األطـفال المتطـورة تكـنولوجـیًا ... الى الفـئـران

 .اة مـن یـولـد مبكـرًاتـنقـذ حـی

  آلة الحـمل
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... التي یـتم انشـاؤھـا عـاطـفـیًا و فسـیولوجـیًا بـین الجـنـین و األم
 أحـد أكـبـر  Janet DiPietroبیـیترو  -جـانـیت دي

المتخـصـصـین في ھـذا المجـال، تشـیر الى أن العـالقة بیـن األم   
و الجـنـین تعـمل عـلى تـدریـب كل من الطـرفـین على طـبـاع 
اآلخـر و تـھـيء األم تـدریـجـیًا الى توجـیھ اھـتـمام كـبـیر و رعـایة 

طـلـبت سـیدات كـثـیرات مـن ... ل بعـد والدتـھخـاصـة بالطـفـ
و لـُو تعـرف ... فـریق لـُو اسـتخـدامھـن للتجـارب لسـبب أو آلخـر

أنھ عـندما تصـبح ھـذه التـكـنولوجـیا أكـیدة و آمـنة فلـن یكـون 
ھـي تـرى أنھـا ... مـمكـنًا وضـع حـدود عـلى اسـتخـدامھـا

ي متـمـتع بصـحـة تامـة خـالل خـمس سـتـتمـكـن من انـتاج فـأر حـ
النـموذج البـشـري سـیأخـذ مـدة ... الى عـشـر سـنوات مـن اآلن

في حـالة رفـع (أطـول مـن ذلك؛ ربـمـا عـشر سـنوات أو أكـثـر 
)... القـیود القـانـونیـة عـن التـجـارب عـلى البشـر في ھـذا المجـال

إال أننـي مـتأكـدة " تـقـول لـُو " عـامـًا50قـد تحـتاج العـملیة الى "
فھي سـتسـاعـد الحـیاة،  سـتسـاعـد ... من احـتماالت نجـاحـھـا

  ".وھـذا ھـو كـل ما أفـكر بھ اآلن... أطفاًال و آباء

في تجـربـتھـا األخـیرة، تمـكـنت األجـنة من الوصـول الى الیـوم 
) 150وعـددھـا حـتى اآلن (التـاسـع عـشـر، إال أنھا جـمیعـًا 

تعـتـقـد لـُو أن السـبـب ھـو تشـكـیالت األوعـیة الدمـویة ... ماتـت
ـطح التي من المـفـترض أن تصـل أجـسـام األجـنة الصـغـیرة بس

الرحـم فھـي تضـعـف أو أنھـا ال تـتـمكـن من النـمو مـما یؤدي الى 
  .حـرمان األجـنة من الدم فـتمـوت

لحـل ھـذه المـشـكلة، عـكـف أحـد زمـالء لـُو وھـو ویـدونغ وانـغ 
Weidong Wang عـلى دراسـة جـین یسـمى murine 

AGPATل الرحـم،  و ھـو الذي یحـفـز تـشـكیل أوعـیة دمـویة داخـ
إذا قـمنا بتعـطـیل عـمل ھـذا الجـین فـلن یـتـمكـن الجـنـین من 

یمكـن اسـتخـدام الدراسـات الخـاصة بھـذا الجـین لعـالج ... النـمو
السـرطـان؛ حـیث أن اعـتراض عـملھ سـیمنع الورم مـن انشـاء 

  .نفـسھ" خـنـق"أوعـیة دمـویة جـدیدة لھ، مـا یؤدي بھ الى 
ضـین لفـكـرة الرحـم الصـنـاعـي یؤكـدون باإلضـافة لمـا المعـار

خـلقتھ التجـارب حـولھ من أجـنة مشـوھـة، أن أحـد أھـم عـوامل 
  ؛ الحـدیث ھـنا عـن العـالقـة"تـصـنیعـھـا"عـملیة الحـمل ال یـمكـن 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  في مسـتقـبل لیس ببـعـید
موظف یقـوم بمـراقـبة أجـنة یـنمـون في داخـل 
أرحـام صـناعـیة و یـتأكـد من سـیر كـل العـملیات 
الحـیویة بالصـورة المطـلوبة التي تكـفل وصولھا 

  .في وقتـھـا" الوالدة"الى مرحـلة 
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خـاض فیـھ الفـالسـفة، ... ـدء التـاریخ البشـريعـاش معـنا مـنذ ب" القـدر"مفـھـوم 
... ألھـم الكـثـیر من التراجیدیات الیونانیة و الروایات... الالھـوتـیون، العـلمـاء، و السـحـرة

"... كـان أمرًا مـكـتوبًا ومقـدرًا: "ن مـنا لم یقـل یومـًالـھ كذلك دور في حـیاتـنا الیـومیـة؛ فـَم
  ".القـدر"حـریتھ الكـاملة دون وجـود أي تأثـیر لمـا یسمـى بـلكـن البعـض یؤمـن ب
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في مفـترق الطرق 
القدري، مـن یحـدد 

اإلتـجاه الـذي سـوف 
  یسلكھ كـل منـّا؟
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معـان مخـتـلفـة ألفـراد و شـعـوب " القـدر"قـد تحـمل كـلمة 
بالنسـبة للقـدمـاء، الذیـن لـم یـتـمكـنوا من ... مخـتـلفةوحـضارات 

أي وجـود (التـوصـل الى تفـسـیرات تعـتـمد عـلى آلـیة السـبـبـیة 
حـول الظـواھـر الطـبیعـیة و األحـداث ) سـبب یؤدي لظـھـور األثـر

المرتـبطـة باإلنسـان، كـان القـدر، أو المسـتقـبل، مرتـبطـًا بآلھـة 
و كـان ... بـة المـزاج ؛ آلھـة ال یـمكـن التـنـبـؤ بتـصـرفاتھـامـتقـل

األسـلوب الوحـید لتـوقــّع المسـتقـبل ھـو تـفـسیر األحـالم، ربـط 
أحـداث معـینة بتـحـركـات الطـیور في السـمـاء، أو حـتى ربطـھـا 

الغـریب في األمـر أن بعـض ھـذه المظـاھـر ... بـتصرفـات الكـالب
 تعـود الى مراحـل طـفـولة الجـنـس البشـري ال تـزال حـتى التي

في الجـرائـد " برجـك"أو " حـظـك الیوم"الیـوم قـائـمة؛ مـن أعـمدة 
  .و المجـالت الى قـراءة الكـف و الفـنجـان و غـیرھـا

 بأن – بشـكل قطـعـي –عـلى الجـانب اآلخـر، ھـناك مـَن یـعـتقـد 
 و أنـھ مسـؤول عـن كـل مـا حـدث في ماضیھ اإلنـسـان سـیـد نفـسـھ

أي أن خـیاراتھ ھـي التـي توصـلھ ... و مـا سـیحـدث في مسـتقـبـلھ
فـفـي الوقـت الذي یؤكـد فـیھ ... الى أیـة نـتـیجـة قـد یصـل إلـیـھـا

أصـحـاب ھـذا الرأي عـبثـیة فـكرة القـدر، ھـنـاك مـن یـعـتـقـد بأن 
في حـیاة اإلنسـان ھـي مجـرد وھـم؛ فھـناك الحـریة الكـامـلة 

عـوامـل اجـتماعـیة تحـكـم خـط سـیر اإلنسـان مـنذ والدتـھ، وھـناك 
تحـدد خـصائل الفـرد )  مـثـًالDNA الـ(عـوامل فسـیولوجـیة 

  .الشـكلیـة والبـاطـنیة
ھـنري فـورد ُولد لعـائـلة مـتواضعـة من المـزارعـین، إال أنھ 

 Ford تأسـیس امبراطوریة عالمیة لصنع السـیارات تمـكـن مـن
Motor Company ... تحـول فـورد بـذلك الى مـثال حـقـیقي لمـا

و اعـتمادًا على ھـذا المـثال، یرى "... الحـلم األمریكي"یسـمى بـ
الكـثـیرون في الوالیات المتحـدة و حـول العـالم أن أي شـخـص 

ما ... تھ من أجـل خـلق قـدره بـنـفـسھیمكـنھ اسـتخـدام عـملھ و قـدرا
ھـو احـتمال تمـكـننا من تغـییر الظـروف التي نـولد بھـا و معـھـا؟ 

  و مـا ھـي أنـواع المجـتـمعـات التي تسـمح لـنا بـذلك؟
  

  الدیـمقـراطـیة     
المجـتمعـات الدیـمقـراطـیة ھي الوحـیدة في السـماح لألفـراد 

نـفـسـھـم، فـلھـم الحـق في اخـتیـار العـمل الذیـن باخـتیـار قـدرھـم بـأ
و ھي ... یریدون، اخـتیار مكـان السـكـن، اخـتـیار شـریك الحـیاة

خـیارات غـیر مفـتوحـة في المجـتمعـات المغـلقـة و التي ال تـعـتمد 
  .النظـام الدیمقـراطـي بكـلـیـتھ في حـیـاتھـا السـیاسـیة و اإلجـتماعـیة

  

OF SCIENCE 
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قـوانـین المجـتمع الذي نعـیش فیھ قد تـؤثـر بشـكل مباشـر : التأثـیر الخـارجي
أوسـع النظـام الذي یتـرك مجـاًال … عـلى قدر الفـرد؛ عمـلھ، اخـتیاره لشـریك حـیاتھ

في األعـلى، نظـام الطـبقـة اإلجـتماعـیة …  لإلخـتیار الحـر ھـو النظام الدیموقراطي
Casteفي الھـند ھـو المحـدد لقـدر الفـرد طـبقـًا لمسـتوى األبوین .  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 34 www.sci-prospects.com  January-February  2008 

 
 

  مسـیرون أم مخـیرون        
 
 
 

  
 
 
 

... الدیمقـراطیة تسـمح بأكـبر قـدر من الدیـنامیـكـیة اإلجـتماعـیة
المجـتمعات المغـلقة تعـتمد عـلى أطـر تـقـسم المجـتمعـات الى 

نظـام  عـلى أسـس ھـي في معـظـم الحـاالت دیـنیة؛ مـثـل طـبـقـات
 أو األنـظـمة التـي ال تعـطـي  في الھـندCasteالطـبقـة اإلجـتماعـیة 

ً متسـاویة مع  لألقـلیـات غـیر العـربیة أو غـیر المسـلمـة حـقـوقا
في الھـنـد، تـم إلغـاء العـمل ... األغـلبـیة في بعـض الدول العـربـیة

ـظام الطـبقـة اإلجـتماعـیة، الذي كـان یعـني تحـدید القـدر بن
  .والمسـتـقـبل لمـن یـولد في عـائـلة ما

ھـي المحـرك ) و ال تـزال في بعـض الدول(السـلطـة األبـویة كـانت 
لقـرار في كـل مـا یخـص أخـذ مسـارات معـینة في و صـاحـب ا

حـیاة األبـناء أو في إجـبارھـم عـلى تغـیـیر المسـارات التي لم 
أمـا فیـما یخـص البـنات، ...  في أن یـسـلكـھا أوالدھـم اآلباءیرغـب

فـفـي العـدید من الحـاالت، وضـعـت تـفـسـیرات دیـنـیـة متشـددة 
  فـدورھـن محـدد بالواجـبات الزوجـیة... ـنحـدودًا عـلى أقـدارھ

  

و األمومـة فـقـط، دون اعـطـاءھـن حـتى امـكـانـیة التعـبیر عـن 
  .رأیھـن في القـرارات المصـیریة في حـیاتھـن

إذا نظـرنا الى الحـالة اإلجـتماعیـة، نجـد أن مسـتقـبل أبـناء 
ـمًا، فـھـناك الدراسـة و العـمل       العـائالت الغـنیـة كـان مضـمون دائ

  و المركـز اإلجـتماعـي و المـسـكـن المـناسـب و كـل مـتطـلبـات
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  ـدر أوديـبق
  

 ابنا للمـلك اإلغـریقي  أودیـبكـان
عـند والدتھ ... الیوس ملك ثـیـبـس

قرأ عـراف مسـتقـبلھ قائًال أنھ عـندما 
یكـبر، سـیقـتل والده ویتزوج 

لھـذا تم اعـطاء الطـفـل الى ... والدتھ
أحـد الخـدم لتـركھ عـلى جـبل 

  .كـیـثایرون حـتى یموت ھـناك
  

1  
   

الخـادم تركھ معـلقـًا من ساقیھ الى 
فـوجـده مزارع ... فرع شجـرة

وأعـطاه الى بولیـبـوس ملك كورینث 
  .الذي تبناه

  

2  

عـندما یكـبر، یتھـمھ شـخص بأنھ 
لیس ابن الملك، فیـذھـب الى أحـد 

فیجـیبھ العراف ... العـرافین لیسألھ
سـتقـتل أباك و تتـزوج : "مرة أخـرى
  ".من والدتك

  

3  

خـوفًا مما سـمعـھ، یھـرب أودیب 
... متوجـھًا الى مدیـنھ ثـیـبـس

ویلتقي مصادفة بعـربة یقـودھا 
والده الحـقـیقي وبعـد مشـادة 

 أودیب أباه دون  بـینھما، یقـتل
  . معـرفتھ بھـویتھ الحـقـیقیة

  

4  

في طریقھ الى المدینة، تمكـن من 
حـل أحـجـیة الكـائن المسـمى 
سـفـنكـس الذي كان یھدد المدینة، 

. الغـضب یقتل سـفـنكـس نفـسھومن 
وبھـذا یصـبح أودیب ملكا لثـیـبس 

) أمھ ھـو(ویتـزوج أرملة الیوس 
  .ومنھا ینجـب أربعة أوالد

  

5  

یـنتـشر الطـاعـون في المدینة، 
إلیقافھ، قال العراف، یجـب معـاقبة 

... قاتل ملك ثـیـبس السابق الیوس
یخـبره أحد الرسل بھویتھ الحـقیقیة، 

فـقأ ھـو فـتنـتحر والدتھ الحـقـیقیة، وی
عـینیھ ویطـلب أن یتم طرده من 

  .     ثـیـبس

6  

  عـقـدة أوديب 
  

اعـتقد الفالسـفة اإلغـریق أن اإلنسان واقع تحـت تأثـیر قوى 
تقـوم بأخـذ القرارات نیابة عنھ، وأنھ إذا ) آلھـة، قـدر(خـارقة 

  .حاول تغـییر مسـار التاریخ، فإن نھایتھ سـتكون مأساویة
فروید، أبو التحلیل النفسي، رأى في قصة أودیب ما یمثل نوعًا من 

واع تـطور المراحل الجنسیة لدى األطـفال بین سن الثالثة أن
المخالف لھم (والخـامسة والمتمثل بتعـلقھم العـاطفي بأحد الوالدین 

  ).المماثل لھم في الجـنس(أو كـرھھم ألحد الوالدین ) في الجنس
عـقدة أودیب تـقـدم األسـس في تطـور الشـخـصیة لإلنسـان في 

یة التي یتجـاوز اإلنسـان ھـذه العـقـدة، حـیاتھ، و حسـب الكیـفـ
  .سـتتشـكل مواصـفاتھ الخـاصة باألخـالق و المیول الجـنسیة
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الت الفـقـیرة كـانت الحـیاة الكریـمة؛ فـي حـین أن حـیاة أبـناء العـائ
دائـمًا صـورة مـكـررة لحـیاة آباھـھم و أمھـاتھـم في مشـقـة 

ھـذه العـوامـل ھي ... الحـصـول على مأكـل و ملـبس و مسـكـن
حـقـائق كـانت موجـودة في مجـتمعـات المـاضـي و في الكـثـیر من 

  .المجـتمعـات في یومـنا ھـذا
  

الیـوم، فأسـاس التـطـور و التغـییر أما في المجـتمعـات الصـناعـیة 
في حـیاة الفـرد یعـتـمد عـلى مقـدار العـطـاء الذي یقـدمـھ في 

عـندمـا كـان القـادمـون الجـدد یصـلون الى القـارة ... عـملھ
األمـریكـیة، تـم خـلق نظـام جـدید للـتـطـور أال وھـو مشـروع 

أي " الرجـل العـصـامي"وم المبـادرة الفـردیة؛ مـا أوصـلنا الى مـفھـ
في المجـتمعـات ... Self-made manالذي صـنع نـفـسھ بنـفـسـھ 

التـي تحـكـمھا أنـظـمة شـمولـیة دیكـتاتـوریة، نجـد أن وظـیـفـة 
  األبـناء تحـكـمھـا عـالقات اآلباء، وفي حـاالت كـثـیرة، یسـلك اإلبـن

 

مسـار األب في العـمل بـنفـس الوظـیفـة أو في نفـس مكـان 
في بعـض الحـاالت، یرث إبـن رأس الدولة والـده لسـبب ... العـمل

  .بسـیط أال و ھـو أنھ ابـنھ
  

  تعـلـیمال     
  

ـب التـعـلیـم دورًا في غـایة األھـمیة في فـتح في عـالمـنا الیـوم، یـلع
أبـواب أصـبحـت مغـلـقة تـمامـًا أمام األمـییـن أو ذوي مسـتویات 

واحـدة مـن أھـم ھـذه األبـواب ھـي، بطـبیعـة ... الثـقافـة المـتـدنـیة
  .الحـال، معـرفـة لغـة ثـانـیة أو ثـالثـة

  

أصـبحـت تـوفـر امكـانـیة بعـد ذلك نجـد أن الدرجـات العـلمـیة 
إال أن أھـم نـوع ... التـطـویر الـذاتـي و الـتقـدم في مجـال العـمل

من أنـواع التـعـلیـم ھـو التـعـلیـم الذاتي؛ أي اسـتمرار الرغـبة في 
المعـرفـة و اإلطـالع و المـتابعـة للـتـقـدم و اإلنـجـازات في مجـال 

فـلـنـتخـیل شـخـصًا ... خـرىالدراسـة األصـلي و في مجـاالت أ
 في مجـال مـا، و وجـد 1990أنھـى دراسـتھ الجـامعـیة في العـام 

عـمًال جـیدًا یـتـناسـب مع دراسـتھ، إال أنھ انقـطـع عن القـراءة      
و اإلطـالع في مجـالھ أو في المجـاالت األخـرى ذات العـالقـة في 

نھ حـین یصل الى عـمر األربعـین بالـتـأكـید فإ... السـنوات التـالیـة
، سـتكـون كـل معـلومـاتھ قـد أصـبحـت ) مـثـًال2008في عـام (

من المـاضي و إذا لم یقـم بمـتابعـة التطـورات في حـقـلھ، فإنـھ 
سـیتحـول الى عـبء عـلى الشـركـة أو المـنظـمة التي یعـمل 

إذا ... ء عـنھو لیس من المسـتغـرب أن یـتم اإلسـتـغـنا... فیـھا
 80 الى 65عـلمـنا أن مـتوسـط عـمـر اإلنسـان یـتراوح بـین 

عـامًا، فـكـیف یمـكـننـا أن نعـتـقـد أنھ من الطـبیعـي أن ال یـتـعـلم 
اإلنسـان شـیئـًا جـدیـدًا بعـد السـن التي یكـون عـندھا قـد أنھـى 

 أي أنـھ لـن :دراسـتھ الجـامعـیة أي حـوالي الثـانیـة و العـشـرین
   عـامًا ؟58 الى 43یضـیف الى معـلومـاتـھ شـیئًا جـدیدًا طـوال 
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  مكـتوب في النجـوم
مـنذ بدء البشـریة، نظـر اإلنسـان الى السمـاء لیـًال وحـاول فـھـم تحـركـات 

في معـظم األحـیان، كـان یحـاول فھـم التحـركـات من ...  السـماویةاألجـرام
الیوم یمكـن للعـلم التنبؤ بتحـركـات األجـرام ... أجـل التنبؤ بالمسـتقـبل

  .السـماویة لعـشرات السـنین، لكـن من غیر الممكـن ربط ھذا بقدر اإلنسـان

  الخـروج من المـتاھـة
ن أثـبـتت العـلوم الحـدیـثة أ

الجـیـنات لیسـت ھـي الجـدار 
الذي یحـدد المسـتقـبل 

  .الصـحي لإلنسـان

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 36 www.sci-prospects.com  January-February  2008 

 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

  

     DNA  
  

: یخـفي الحـمض الـنووي كـل أسـرار القـدر لكـل شـخص مـنا
قـََدر من ... الصـحة و المرض، الشـخـصیة و المیول اإلجـرامیة

ن إال أن بیرترا... الممكـن فـك شـیفـرتھ منـذ لحـظة حـصول الحـمل
 رئیس األبحـاث في مركـز Bertrand Jordanجـوردان 

)CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique في فـرنسـا یؤكـد أن ھـذا لیـس صـحـیحـًا؛ 

فاألبحـاث تـبرھـن كـل یوم أن العـامل الرئیـسي ھـو البـیـئة التي 
حـتى ... "ئةیعـیش فیھـا اإلنسـان و أسـلوب حـیاتھ في ھـذه البیـ

  ".الطـول و الوزن ال یـتم تحـدیدھما من قـبل الجـینات فـقـط
لدراسة ھـذا الجـانب، توجـھ الباحـثون الى دراسـة التوائم المتماثـلة 

Identical Twins و وجـدوا أنھ عـند تقـدمھـما في العـمر یكـون 
وزن كـل أخ مخـتلف عن وزن أخـیھ مـما یشـیر الى أن أسـلوب 

اة كـل منھـما كـان لھ تأثـیر مخـتلف عـلى طـریقة عـمل حـی
األمر نـفـسھ یـنظـبق عـلى امكـانیة اإلصـابة ... الجـینات الموروثـة

  .بالسرطان و بالسـكري
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   ردود فعـل
  مـتمـاثـلة

مجمـوعة من التوائـم 
 Rustفي مـتنزه 

  .لمانياأل
   كل فرد من التوائم 
    یتصرف بطـریقة  
    مماثلة ألخـیھ أو 

  لكـن ...    أخـتھ
       باإلضـافة الى 
       الجـینات، فـقد 

        تشـارك اإلثـنان 
  .      في البیـئة أیضـًا

  عرافـة و لغـة
في ھـذه ) Chi-Chi(عـملیة اخـتـیار العـصي للتنبؤ بالمسـتقبل 

كـان الصـینیون یحـاولون ... 1840ي تعـود الى العـام اللوحة الت
أیضـًا ترجـمة النتوءات على قوقعـة السـالحف والتي جـاءت 

  .منھـا أول رسـومات خـاصة باللغة الصیـنیة

  الکـون
 ، سـیمر كـویكـب ضـخـم 2029في الثالث عشـر من أبریل 

من " فـقط" ألف كـیلومتر 35بحـجـم اسـتاد ریاضي عـلى مسـافة 
ن األرض؛ أي أقـرب من العـدید من األقـمار الصـناعـیة، إال أنھ ل

، سـیـقع 2099في الرابع عـشر من سـبـتمـبر ... یصـطدم بكـوكـبنا
آخـر كـسوف للشـمس في القـرن الحـالي و سـیغـطي الظـالم كـنـدا        

ھـذه التـنـبؤات مصـدرھا وكـالة الفـضـاء ... و الوالیات المتـحـدة
و ھـي مؤكـدة و تـثـبت، في الوقـت ذاتھ،  NASAاألمریكـیة 

بالفـعـل یمكـن للعـلمـاء فـك شـیفـرتھ " مـكـتوب"مسـتـقـبل وجـود 
بواسـطة معـادالت ریاضـیة معـقـدة و بمسـاعـدة أجـھـزة كـمـبیوتر 

  لكـن ھـل كـل األمـور الخـاصـة بكـونـنا مـثل ھـذه؟... مـتفـوقـة
الحـقـیقـة أنھ من غـیر الممكـن توقـع كـل األحـداث بذات الدقـة، 

 Henryد عـالم الریاضـیات الفـرنسي ھـنري بوینكاریھ فكـما أكـ
Poincaré فإن تـغـییر بسـیط في العـوامل اإلبـتدائـیة إلحـدى 

الظـواھـر الجـویة قـد یـؤدي في نھـایة المطـاف الى إیصـالنا الى 
  .حـالة جـویة مخـالفة تمـامًا لمـا تم توقع حـدوثھ مسـبقـًا

ـسـیمات الذریة المـتناھیة في الصـغـر كذلك نجـد أنھ في عـالم الج
مـا "فلو تمكـنا من معـرفة موقـعـھا في لحـظة مـا فـإنـنا لن نعـرف 

  .في ذات اللحـظـة" الذي تفـعـلھ
  

إذاًَ الطـبیعـة تضـع حـدودًا على قـدرتـنا على معـرفة تصـرفات 
ل الجـسـیمات الذریة و بالتـالي ال تسـمح لـنا بـتـوقـع المسـتقـب

  .بكـلیـتھ
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  َوھـم مـاكـبث
في روایة ... مـاكـبث كـان إحـدى ضـحـایا القـدر الشـھـیرة

دان العسكـریان في خـدمة  القائ–شـیكـسبیر، ماكـبیث و بانكـو 
 یلتـقیان بثـالثة سـاحـرات یقـمن –ملك اسـكـتلندا دنـكـان 

ماكـبث سـیصـبح سـیدًا لكـودور ثم مـلكـًا في :  نبـوءةابإعـطائھم
  .حـین أن سـاللة بانـكو سـتكون سـاللة من المـلوك

تتحـقق النبـوءة و یصبح ماكـبث سـیدًا لكـودور و یبدأ في 
مدفـوعـًا من زوجـتھ، یقـوم ماكـبث ... ببـقـیة التكـھـناتاإلیمـان 

و لخـوفھ ممـا أخـبرتھ ... بقـتـل الملك دنـكـان و یصـبح ھـو مـلكـًا
بھ السـاحـرات یقـوم أیضـًا بـقـتـل بانكـو إال أن ابـنھ یـتـمكـن مـن 

 النـبوءة الجـدیدة تـقـول بأن ماكـبث لن یـُـھـزم إال اذا... الفـرار
  قـلعـتھ و أنھ ما من أحـد ولدتھ أمھ تحـركـت غـابة بیرنام باتجـاه

  
  
  

  قراءة الكـف في الِقـدم
یعـتقـد العـدید من الباحـثـین 
أن قراءة الكـف تعـود الى 

  .البابلیین 

  حـالة الطـقس
یر من كـل عـام یلجـأ سـكـان بـینسلفانیا في في الثـاني من فـبرا

الوالیات المتحـدة الى توقع حـالة الطـقس باإلعـتماد على 
  .تصـرفات حـیوان المرموط

ل ذلك مسـتحـیًال؛ یبدو ك... سـیقـتلھ
إال أن ابن دنكـان یتحرك باتجاه 
القلعة مموھـًا جـیشھ بفروع 
األشـجار، ویخـبره أحـد النبالء 

 أن أمھ خالل المعركة )ماكـداف(
أنھ انـتـُـزع  لم تلده و ) أم ماكداف(

  .، قبل أن یقـتلھ)قیصریًا(من بطنھا 

  مشـعـوذونال
  

كـل مـراحـل التـاریخ اإلنسـاني، كـانت ھـناك رغـبة في معـرفة في 
ذا ظـھـر لھـ... مـا یخـبئھ القـدر للفـرد أو للمجـتمع أو للدولـة كـكل

المشـعـوذون و الدجـالون الذیـن كـانوا یـتظـاھـرون بمعـرفـتھم 
بعـضـھم حـاول ربـط الظـروف ... بأسـالیـب التـنـبؤ بالمسـتقـبل

الطـبیعـیة التي تسـبق كـارثـة معـیـنة لـكـي یـتـمكـنوا من تـوقـعـھا 
ام أي أنھـم كـانوا یعـمدون الى خـلق نظـ(في المرات الالحـقـة 

في حـین أن )... عـملي یشـابھ الطـریقة العـلمیة المعـروفة لنـا الیـوم
البعـض اآلخـر قام باخـتالق طـرق أخـرى ال أسـاس لھـا من 

في بعـض الحـاالت، كـانت ... الصـحة في توقـع المسـتقـبل
، إال أنھ طـبقـًا لقـوانـین )ولو جـزئیـًا(توقـعـاتھـم تتـحـقق 

تي نعـرفھـا اآلن، العـدد األكـبر من توقـعـاتھـم لم اإلحـتماالت ال
من ھـذه الطـرق نجـد التـنـبؤ باسـتخـدام لھـب النـار، أو ... یـتحـقق

ثـم كـان ... باسـتخـدام المـاء، أو بقـراءة الكـف، أو بورق اللعـب
ثـم تطـورت ... ھـناك التـنـبؤ باسـتخـدام الحـیوانات و الطـیور

ـھ المشـعـوذون الى التطـلع الى السـماء و قـراءة األمـور، واتج
بعـض ھـذه .. .المسـتقـبل من تحـركـات النجـوم و الكـواكـب

الواقـع ھـو أن البحـث .... الظـواھـر ال یزال موجـودًا حـتى الیـوم
عـما یخـفـیھ المـسـتقـبل ھـو عـامل مـزروع في طـبیـعـة اإلنسـان 

ـب في حـمایة نفـسھ و أفـراد عـائـلتھ من الخـائف من الغـد و الراغ
لكي یتـمكن أي مجـتمع من .... المخـاطـر التي ال یعـرف عـنھا بعـد

التخـلص من ھـذه الظـواھـر، عـلیھ أن ال یـركـز عـلى محـاربة 
المشـعـوذین و الدجـالین، بل عـلیھ تـثـقـیف افـراده بأسـالیـب 

وضـح لھـم بأن اإلجـابات مـنطـقـیة، عـلمیة، و طـبیة و أن ی
  .الصـحـیحـة تأتي من ھـذه األسـالیـب فـقـط
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USB Digital 
Microscope  

  

یمكـنك ربــط ھـذا 
المیكـروسكـوب الرقـمي 
بجـھـاز الكـمبیوتـر عـن طـریق 

لحـصـول  و اUSBكـابل الـ 
على صـور ذات جـودة فائقـة 
ألمـور ال یمكـنك رؤیتھـا 

  .بالعـین المجـردة
ھـذه األداة تحـتوي عـلى 
كـامیـرا بكثـافة رقـمیة تـبـلغ 

میغـابیـكسـیل و یمكـنھا  1.3
  .200Xالتكـبیر حـتى 

  

Samsung DuoS 
SGH-D880 

  
أخـیرًا تمـكـنت شـركة سـامسـونج 
من حـل مشـكلة كـان یعـاني منھـا 
الكـثـیر من األشـخـاص الذین 
تتـطـلب ظـروفـھـم أن یحـملوا 
معـھـم ھـاتفـین محـمولیـن؛ األول 
لألغـراض الشخـصیة والثـاني 

  .للعـمل
األن یمكـنك اسـتخـدام بطـاقـتي 

في ) SIM cards(ھـاتف 
ھـاز، وألول مـرة نفـس الجـ

سـتعـمل البطاقـتان معـًا وفي 
أي أنھ سـیكون ... نفـس الوقـت

بإمكـانـك إرسـال واستـقـبـال 
  

Lightsaber  
MP3 Player 

...  أو غـیرھا من كـال البطاقـتیـن في نفس اللحـظـةSMSمكـالمـات و رسـائل نصـیة 
ویمكـنك أیضـًا اخـتـیار واحـدة فقـط ألغـراض الربـط بشـبكـة اإلنتـرنـت عـن طـریق               

  .GPRSالـ 
 إنـش         2.3 بیـكسـیل أي 240x320الھـاتف ثـالثي الموجـة و تـبـلغ شـاشــتـھ 

باإلضـافة لكـل ھـذا، ...  میغـابیـكسـیل3ا بكـثـافة رقـمیة تـبـلغ  و یحـتـوي عـلى كـامیـر
  .FMفالجـھـاز یحـتوي أیضـًا على رادیـو 

 

 
، MP3 ،OGG ،WMAیل ملفـات موسـیقى من نوع یمكـن للجـھـاز تشـغـ

WAV ... ویحـتوي على عـدة انـواع عرض موسـیقي)Normal, 
Rock, Pop, Jazz, Bass.(  

  

E-TEN GLOFIISH M700 E-TEN X800    
ھـذا ھـو الھـاتف المحـمول األول 

المحـتوي على تكـنولوجیا اإلتصال 
.المرئي الذي تنتجـھ الشـركة  

ر الھاتف رباعي الموجـة و یوفـ
امكـانیة تحـدید المواقـع عـن طـریق 

 و الربط GPSالقـمر الصـناعي 
     GPRSباإلنـترنت عـن طـریق 

 إنش 2.8شـاشـتھ تـبلغ ... WiFiو 
 2و بھ كـامیرا بكثافة رقمیة 

میغـابیـكسـیل یعـمل باإلعـتماد على 
 .WM6نظـام التشـغـیل 

 أغـلى ریموت كونترول في العـالم
  

لغـم األرضـي الذي یشـبھ ال) Gold RC1(ھـذا الجـھـاز 
ھـو أداة تحـكم عـن بـُعـد مصـنوع من الذھـب الخـالص 

 Lantic Systemsقـامت بـتصـنیعـھ شـركـة 
  .الدانماركـیة

یوفـر ھذا الجـھاز امكانیة التحـكم بنظام الترفیھ الذي توفره 
  .الشـركة و الملحـق بأحـد الیخـوت الباھـظة الثـمـن

امكـانیة الھـاتف رباعي الموجـة 
تحـدید المواقـع عـن طـریق القـمر 

 و الربط باإلنـترنت GPSالصـناعي 
... WiFi و GPRSریق عـن طـ

 إنش و بھ كـامیرا 2.8شـاشـتھ تـبلغ 
 میغـابیـكسـیل یعـمل 2بكثافة رقمیة 

باإلعـتماد على نظـام التشـغـیل 
WM6 ... اإلضـافة الجـدیدة على ھذا

الھـاتف ھـي لوحـة مفاتیح 
QWERTY یمكن سـحـبھا لـیبدو 

  .الجـھاز كـكمبیوتر صغـیر محـمول

یأتي مشـغـل الموسـیقى 
األنـیق ھـذا إمـا بـقرص 

1GB 2 أوGB       
ـھا و بـمـودیـالت بعـض

یحـتوي على رادیو 
FM ... ویحـتوي على

  .مسـجـل صـوتي أیضـًا
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