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ي قـیل تـناقـلت وسـائـل اإلعـالم العـربیة أخـبارًا منقـوصـة حـول ھـذه الدمـیة التـ
أنھـا مصـنوعـة بإسـتخدام الھـندسـة الجـیـنیة لخـلق كـائـن حـي بھ مورثـات بشـریة 
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  .ئـمًاتسـتـمر وأن یـزیـد عـدد قـرائـھـا دا
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بحـیاتـنا وقـدراتـنا عـلى التـطور واالسـتـمرار في 

كـذلك ھـناك المـزید حـول مـا وراء .. .المـسـتـقـبل
 في عـالم األحـالم أو في الذي نعـیشـھ؛ سـواء واقـعال

  .مـا وراء المـوت
  

ً ، فـقـد جـلبـنا عـددًا وللتـخـفـیف عـن القـارئ قـلیال
مـن القـصص المضـحـكـة التي وصـلـتـنا عـلى 
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خـالل عـمـلھـم لـترمیم اسـتاد ریاضـي للعـبة الرجـبـي، اكـتـشفـت مجـموعـة مـن العـمال اإلیـطالیـین عـددًا 
 مـدیـنة عـادیـة – مـن النـاحـیة التـنـظـیمیة –دیـمة و التـي نـظـمت فـیمـا یشـبھ مـن القـبـور الرومـانـیة القـ

  .مـن تـلك الحـقـبة
مسـؤولو وزراة الثـقـافـة اإلیـطـالیة قـالوا أن أجـزاء األوانـي الفـخـاریـة التـي تـم اكـتـشـافھـا في المـدیـنة 

  ر إلـى أن األحـیاء كـذلك قـد یـكـونـوا سـكـنوا أو مـدیـنة األمـوات تـشـیNecropolisالمسـماة 
  

 اكـتشـاف مدیـنة األموات في روما

  
  اسـتـخدام اإلنـترنت مفـید للدمـاغ   
  باقـتـراب المـسـبار األمریكـي

Messenger مـن الكـوكـب 
األقـرب إلى الشـمس، عـطارد، 

 200وتحـلیـقـھ عـلى ارتـفاع 
كـیلومـتر فـوق سـطـحـھ 

 ألف 15بسـرعـة وصـلت إلى 
مـتر في السـاعـة، قـام بإرسـال 
صـور فـائـقة الدقـة لمـشـاھـد لم 

ً  لھـا مـن ی ـر العـلمـاء مـثـیال
  .قـبل

تـم إطـالق المـسـبار عـام 
 و قـطـع اآلن أكـثر مـن 2004

نـصـف المسـافـة البـالغـة 
ثـمانـیة مـلیـارات كـیلومـتر 
والتـي تـفـصـلھ عـن الوصـول 
إلى مـدار حـول نجـمـنا لیـدور 

 مـرة قـبل أن یرجـع 15حـولھ 
ـول لیضـع نـفـسھ في مـدار ح

  .2011عـطارد عـام 
  
  
  
  

اكـتشـف فـریق من باحـثي جـامعـة كالیفـورنیا في لوس 
أنجـیلیس أن اسـتـخـدام اإلنـترنـت یحـفـز أجـزاء مـن 

حـكـم في قـدرات اتخـاذ القـرار والتفـكـیر الدمـاغ تت
الباحـثون یعـتـقـدون أن ھـذا قـد یقـاوم ... االسـتـداللي

آثـار كـبر السـن التـي تؤدي عـادة إلى إبطـاء عـمل 
 Americanتـم نشـر البحـث في مجـلة ... الدمـاغ

Journal of Geriatric Psychiatry.  
ـض الفـعـالیات، مـثل حـل كـان اإلعـتـقاد سـابقـًا أن بع

الكـلمـات المـتقاطـعـة واأللغـاز، تـبقـي الدمـاغ نشـطـًا 
واآلن من الممكـن إضـافة العـمل في اإلنـترنـت عـلى 

  .قـائـمة تـلك النشـاطـات
  
  

  التيتـظھـر األجـزاء من  الدمـاغ  :  في الصـورة العـلویة
  .تم تفـعـیـلھـا خـالل قـراءة كـتاب

  تـظـھـر األجـزاء التي تـم تفـعـیلھـا: ـورة السـفـلیةفي الص
  .في نـفـس الدمـاغ عـند العـمل في شـبكـة اإلنـترنت

  
  

المـنـطـقة خـالل العـصـور 
المـظـلمة بعـد أن كـانـت قـد 
اسـتخـدمـت لـقـرون كـمـقابـر من 

  .قـبل الرومـان
  

ـلمـاء اآلثـار بعـد مـن ال یعـرف ع
ھـم األشـخـاص الذیـن تـم دفـنـھـم 
في ھـذه المقـبرة، مـع أن البعـض 
یـرى أنھـم ربـما كـانـوا مـن 
العـبیـد اإلغـریق الذیـن تـم 

  .تحـریـرھـم في تـلك الفـترة

صـورتین التـقـطھـما المسـبار 
Messengerلعـطارد   
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قـام عـدد مـن المـھـندسـین والجـیولوجـیین و رواد الفـضـاء العـامـلـین في وكـالـة الفـضـاء األمـریكـیة 
NASAكـثـر مـن أسـبوع في صـحـراء أریـزونـا الخـتـبـار المـركـبة الجـوالة الجـدیدة التـي تـم  بقـضـاء أ

  .تصـمـیـمھـا للعـمل ضـمـن المـھـمـة المـنـتـظرة للـنـاسـا عـلى سـطـح القـمر

قـررت وكـالة الفـضـاء األوروبـیة 
ESA تـأجـیل إطـالق القـمر 

 Gravity Field andالصـناعـي 
Steady-State Ocean 

Circulation Explorer أو 
)GOCE ( والمـفـترض أن یـقـوم

بقـیاس اإلخـتـالفـات البسـیطـة جـدًا 
  .بـیة عـبر كـوكـبـنافي الجـاذ

التـأجـیل لیس األول، فـقـد سـبـق 
ذلك تـأخـیر آخـر تـسـببت بـھ 
  أمـور تـقـنـیة مـرتـبـطـة

 GOCEتأجـیل مـھـمة 

  
  

الدیـناصـور المـكـتـشف حـدیثـًا 
في مـنـطـقة داوھـوغـو 

عـة نـیـنـتـشـینغ المنغـولیة بمـقاطـ
و الذي أطـلق عـلیـھ اسـم 

Epidexipteryx لم یـزد 
حـجـمھ عـن حـجـم الحـمامـة 

  .التي نعـرفـھـا الیـوم
  

معـلقـة عـلى ھـذا اإلكـتشـاف، 
قـالت الدكـتورة أنجـیال مـیلـنر 
القـیـّمـة المسـاعـدة في متحـف 
 التـاریخ الطـبیعـي بـلندن

كـشـف یظـھـر أن ھـذا ال «
الریـش كـان عـلى األغـلب 
مسـتخـدمـًا  للـزیـنة لمـالیـین 
السـنـین قـبل أن تـم تعـدیـل 

  .»اسـتعـمالھ بھـدف الطـیران 
  
  
  

  نـاسـا تخـتـبر جـواالً  قـمریاً  جـدیداً 
  

  .بالصـاروخ الروسـي الذي سـیحـمل القـمر الصـنـاعـي إلى مـداره حـول األرض
  

 سـببـھـا أن كـوكـبـنا لیـس كـرة تـامـة؛ فھـو اإلخـتـالفـات في قـوة الجـاذبـیة األرضـیة مـن مـوقـع آلخـر
كـذلك فـتـركـیـبة الكـوكـب ... عـنـد خـط اإلسـتواء" انـتـفـاخـًا"مـنـبـسـط أكـثـر عـند القـطـبیـن وأكـثـر 

  .لیسـت مـتـماثـلة في جـمیـع بـقـاعـھ، فـنـوعـیة الصـخـور وسـماكـتھـا تـؤثـر في ھـذا الجـانـب كـذلك
  

قـام كـل مـن أعـضـاء فـریق 
االخـتـبار بقـیادة المـركـبة المسـماة 
Small Pressurized Rover 

 اخـتصـارًا بأسـلوبـین؛ )SPRأو (
یـسـمح األول للرواد بمغـادرة 
المـركـبة ودخـولھـا خـالل الحـركـة 

، )داخـل البـذلـة الفـضـائـیة بالطـبع(
والثـانـي بإضـافـة جـزء أعـلى 
المـركـبة یـجـلس فیـھ الرواد خـالل 

  .تـنـقـلھـم عـلى القـمر
أكـد مـن اإلخـتـبارات سـتـسـتمر للـت

  .صـالحـیة المركـبة للمـھـة القـمریـة
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  حـافة المجـموعـة الشـمسـیة السـتكـشـاف IBEXمسـبار 

  
  
  
  
  
  
    

قـامت مجـموعـة مـن العـلمـاء الفـرنسـیین بالكـشـف عـن قـلب صـناعـي 
العـلمـاء أكـدوا أن .. .بالكـامـل ممـاثـل تـمامـًا للعـضـو البشـري الطـبیعـي

ـھ عـلى تكـنولوجـیا خـاصـة القـلب الجـدید اعـتـمد في تصـمیـمھ وصـنع
مـن المـمـكـن أن یـسـھـم ھـذا ... باألقـمار الصـناعـیة و الطـائـرات

اإلخـتراع في إنـقاذ حـیاة المـالیـین مـن األشـخـاص حـیث أنـھ یـنـبض 
بصـورة مـطـابقـة للقـلب البشـري باإلعـتماد عـلى أدوات اسـتـشـعـار 

  .قـدرتـھ عـلى ضـخ الدم في الجـسـمإلكـترونـیة تـنـظـم عـمـلھ و
  

في العـشـرین مـن شـھـر  Interstellar Boundary Explorer أو  IBEX بإطـالق المـسـبارNASAقـامـت وكـالة الفـضـاء األمـریكـیة 
 ألف مـتر قـبـل أن 12یـتـم نـقـلھ مـركـبًا عـلى الجـزء السـفـلي لطـائـرة حـتى ارتـفاع الذي  Pegasusـر المـاضي عـلى مـتـن صـاروخ أكـتـوب

ك في المـشـروع العـالم المـشـار... المسـبار سـیـقـوم بإرسـال صـور للحـدود الخـارجـیة لمجـمـوعـتـنا الشـمسـیة... یـتـم إطـالقـھ باتجـاه الفـضـاء
 بالطـاقـة، قـال IBEXوحـول تـزود ... تـن المسـبار تعـمل بصـورة جـیدة أكـد أن جـمـیع األجـھـزة عـلى مـEric Christianإریـك كـریـسـتیـان 

ریات بالكـامـل، فـالمسـبار یـنـتج وقـد تـم تعـبـئة البطـا... خـالیـا شـمـسـیة عـلى المسـبار تعـمل عـلى شـحـن بطـاریـاتـھھـنـاك "كـریـسـتـیان 
  ".طـاقـة حـتى أكـثـر مـما ھـو مـطـلوب في ھـذه المـرحـلة

 المـرات السـابقـة التـي في... ع مـجـرة درب التـبانـة كـكـلیأمـل عـلماء النـاسـا في أن یـمـكـنـنا المسـبار مـن فـھـم طـریـقـة تـفـاعـل شـمسـنا م
ذلك الجـزء الخـارجـي مـن المجـموعـة الشـمـسـیة، تـم اسـتـخـدام كـل مـن األمـریكـیة فـیـھـا عـلى جـمع معـلومـات حـول عـملت وكـالة الفـضـاء 

Voyager 1 و Voyager 2 في نـھـایـة السـبعـیـنیات مـن القـرن المـاضـي؛ إال أنھـم ینـتـظـرون المـزید مـن IBEX.  
  

 
 
 

 

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 6 www.sci-prospects.com December ‘08 - January ‘09     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  مسـبار ھـندي الى القـمر
 الذي أطـلق في الثانـي والعـشـرین مـن شـھـر أكـتوبر المـاضي Chandrayaan 1المسـبار الھـندي ... الھـنـد أیضـًا تـدخـل عـصـر الفـضـاء  

، وصـل تحـت إشـراف مـنـظـمة أبحـاث الفـضـاء الھـندیة) PSLVأو  (Polar Satellite Launch Vehicleعـلى مـتـن الصـاروخ الھـندي 
  .في الثـامـن مـن نـوفـمـبر وانـفـصل جـزء الھـبوط عـلى السـطـح حـیث حـط بنجـاح في الرابع عـشـر مـن الشـھـر نـفـسھلى مـداره حـول القـمر إ
  

لجـانـبـین، وكـذلك كـال اثـالثـیة األبعـاد ل) أو أطـلس(تـرمـي أھـداف المشـروع إلى إجـراء مسـح شـامـل لـسـطح القـمر إلنـتـاج خـارطـة كـاملة 
و البحـث بشـكل خـاص عـن المغـنـیـزیوم، األلمـنیوم،  سـتـشـمل العـمـلیة مسـحـًا للعـناصـر الكـیـمائـیة و المعـدنـیة المـحـتواة في القـمر

تم البحـث عـن جـلـید المـاء وبـشـكل خـاص و كـذلك سـیـ.. .الثـوریـومالسـیـلیكـون، الكـالسـیوم، الحـدید، التـیـتانـیوم، الرادون، الیـورانـیوم، و 
  .عـند قـطـبي القـمر

  

  .كـذلك فـیرغـب عـلمـاء المـنـظـمة الھـندیـة في دراسـة العـوامـل القـمریـة مـن كـافـة جـوانبـھـا للتجـھـیـز لرحـالت قـد تـكـون مـأھـولة قـریـبًا
   

  . مـلیون دوالر80وقـد بلغـت تكـلفـة المشـروع كـامـًال مـا یعـادل 
  

Chandrayaan I 
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  ھـل تضـر القـراءة في ظـروف
  ؟إضـاءة ضـعیـفة بالنظـر

فـكـرة أن القـراءة في الظـل تـسـبب أضـرارًا في حـاسـة ... ال
) وبصـورة محـددة أنھـا تـتسـبب بقـصـر النـظـر(النـظـر 

عـورًا غـیر تعـود إلى أن القـراءة في تـلك الظـروف تـسـبب شـ
فالعـمل عـلى تـركـیز صـورة األحـرف ... محـبـبًا وإرھـاقـًا

المقـروءة یحـتاج إلى جـھـد إضـافـي مـا یـؤدي أیضـًا إلى 
 تجـفـیف العـین بعـض الشـيء بسـبب انخـفـاض عـدد المـرات

  

  ما ھـي اللغـة األصعـب
  عـلى الفھـم في العـالم؟

 وھـو Pirahãعـلى األغـلب، ھـي لغـة شـعـب البـیـراھـا 
عـدد أفـراد ھـذا ... الشـعـب األصـلي في منـطـقـة األمـازون

في لغـتـھ تـوجـد ...  فـردًا350الشـعـب ال یـتـجـاوز الیـوم 
سـبعـة أحـرف سـاكـنة فـقـط  وثـالثة صـوتـیة، وباإلضـافة 
إلى كـونـھـا لغـة یتحـدثـونھـا، فـھـي لغـة یـمكـنھـم تـصفـیرھـا 

)... الصـوت الخـارج من الفـم مع حـركـة معـیـنة من اللسـان(
  .ناكـذلك فھـي مخـتلفة تمـامًا عـن مـفھـوم اللغـة المعـروف ل

  
  

  ؟ھـل تسبب حـقـنة الھـواء الموت
ة مـن الھـواء في الحـقـن المحـتویة عـلى أدویـة وجـود كـمیـات صـغـیر

أمر ال مـفـر مـنھ، إال إذا كـان الشـخـص الذي یحـضـرھـا ذي خـبرة 
أمـا ... وھـذه الكـمیات الصـغـیرة ال تـسـبب أضـرارًا تـذكـر... كـبیرة

حـقـن شـخـص مـا بكـمیـات كـبیرة مـن الھـواء بشـكـل مـتـعـمد، فـقـد 
 إلى التـسبب بأضـرار حـقـیقـیة إذا وصـل الھـواء إلى یـؤدي ذلك

النـتـیجـة قـد تـكـون مـا یسـمـى ... األعـضـاء الرئیسـیة في الجـسـم
 أي الفـقـاعـة Gas embolismباإلنـسـداد الغـازي لألوعـیة الدمـویـة أو 

  تـمدطـبیعـة وحـجـم الضـرر في ھـذه الحـالة یعـ... التـي تمـنـع دوران الدم
  
   

   ؟HUBماذا تعـني كـلمـة 
ھـو المطـار ) أو البؤرة الرئیسیة (HUBمع مـا یـرتـبط بالنـقـل الجـوي، الـ 

فـمـثـالً  ... خـاص برحـالتھـا" عــش"الذي تـسـتـخـدمـھ شـركـة طـیران كـ 
 ھـو مـطار تشـارلـز دیغـول في Air France الخـاص بشـركـة HUBالـ 

عـنـى، یـمـكـن أن یـكـون مـطـار بـؤرة رئیسـیة بھـذا الم... بـاریـس
ومـن ... لشـركـة طـیران مـا، لـكـنھ لـیس بـؤرة رئیـسـیة لـشـركـة أخـرى

؛ HUBالممـكـن أیضـًا أن یـكـون لشـركـة واحـدة عـدة بـؤر رئیسیـة أو 
:  مـثـًال لھـا ثـالثـة بـؤر رئیسـیة في أوروبـاLufthansaفـشـركـة 
  .ـورت، مـوناكـو، و زیـوریخفـرانكـف

   ھـو ذلك الخـاص بدنـیا الكـمبیوتـر،HUBمـن المعـانـي األخـرى لكـلمـة 

الذي تـرمـش فـیھـا 
عـلى كـل حـال، ... العـین

فـھـذه مـجـرد آثـار 
أمـا ظـاھـرة ... مـؤقـتـة

تـقـریب الكـتاب مـن 
العـینین خالل القراءة فھي 
ال تـسـبب أي مشـكالت 

وال عـالقـة ... في النظر
  .لھـا بالتـسبب في قـصـره

فـلـو ... عـلى العـضـو المصـاب
كـان ھـذا العـضـو ھـو الدمـاغ، 
سـیكـون النـاتج مـشـابھ لنـتائج 

كالشـلل (السـكـتة الدمـاغـیة 
وصـعـوبة النـطـق والعمـى 

أما أن تتسـبـب )... الجـزئي
كـمیة الھـواء في المـوت، فھـو 

  .ـر مـسـتـبعـدأم
    

 Ethernet HUBفالـ 
ھـو األداة التـي تعـمل 
عـلى وصـل عـدة 

ـضـھـا أجـھـزة مع بع
البعـض في شـبكـة 

  .مثـًال
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 مـیاه زرقـاء
 في Moraineبحـیرة مـورین 

یعـود لـون مـیـاھـھا بـین ... كـنـدا
األزرق و األخـضـر إلى انـعــكـاسـات 
أغـبـرة الكـوارتـز و السـیـلیـكـات 

... التـي تطـفـو عـلى سـطـح المـاء
ا خـالل حـركـة الثـلوج و ذوبـانھـ

وھـبوطـھـا بإتجـاه البحـیرة، فھـي 
تـقـوم بـتـفـتـیت قـسـم مـن سـطـح 
الصـخـور التي تشـكل أجـزاء مـن 
الجـبال المحـیـطـة حـامـلة معـھـا 

  . تـلك العـناصـر إلى میـاه البحـیرة
  
  

 ملونه اهـيم ملونه اهـيم
 بـلون الصـدأ
 روسـشـبـال مـن طـیور أعـداد كـبـیرة

عـنـد بـحـیرة ناتـرون ) الفـالمـنغـو(
Natronلون البحـیـرة ...  في تـنـزانیـا

األحـمر سـبـبھ عـمـل أحـد أنـواع الطـحـالب 
 الذي یحـتـوي عـلى Spirulinaالمسـمى 

بكـتـیریا قـادرة عـلى أكـسـدة الحـدیـد الذي 
ى الحـدیـد وصـل إل... تحـتـویھ المـیاه

  . المـاء مـن صـخـور الجـبال البركـانـیـة

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 9 www.sci-prospects.com December ‘08 - January ‘09     

 
 

  یاه ملونةم        
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 الطـبیـعـة في المـرآة
لـون مـاء البحـر ... Florida Keysطـوف في مـیاه 

ھـنا ھـو األخـضـر الزمـردي وذلك یعـود إلى درجـة 
ر وھـذا ھـو مـا یجـعـلھ یظـھـ... صـفائھ و نظـافـتھ

  . ثـراء الحـیاة النـباتـیة في المـنـطـقة
  

  المـالحـة في مـیاه حـمراء
 في السـنـغـال وتـظـھـر في الصـورة Retbaالبحـیـرة المسـمـاة ریـتـبا 

تحـتـوي المـیاه عـلى طـحـالب ... تـراكـمات األمـالح عـلى شـاطـئھـا
ایة الكـلوروفـیـل مـن التـركـیز المـلحـي المـرتـفـع تعـمـل عـلى حـمـ

  بفـضـل فـلـتـر أحـمر یدعـى)  غـرام لكـل لیـتر380(
 Beta-caroteneالذي یعـطـي ھـذا اللـون للبحـیرة .  
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  اتـحـاد بعـد فـرقـة
 Rio Negroنھـرا ریـو نیـجـرو 

 في Solimõesو سـولیـمویـس  
البـرازیـل ال تخـتـلط میـاھـھـما طـوال 

...  كـیـلومـترات6مسـافـة تصـل إلى 
  .لھـما كـثـافة ودرجـات حـرارة مخـتـلفة

المـیاه الداكـنـة تحـتـوي عـلى نـبـاتـات 
الغـابـة، فـي حـین متـحـلـلة قـادمـة مـن 

أن المـیاه الـبـنـیة الفـاتحـة تحـمـل 
  .تـرسـبات قـادمـة مـن الجـبـال

  

  بحـیرة مـن الدمـاء
 في إیـطـالیـا تـقـع عـلى Tovelل بحـیرة تـوفـ

 مـتر فـوق مـسـتوى سـطـح 1500ارتـفـاع 
تحـتـوي البحـیرة عـلى طـحـلب ... البحـر

Glenodinium sanguineum الذي 
یطـفـو عـلى السـطـح في فـصـل الصـیف ملونـًا 
المیـاه باألحـمر وھـو مـا تـوقف عـن الحـدوث 

عـلمـاء سـبب  حـیث یعـزو ال1964مـنذ العـام 
ھـذا التـوقـف إلى التـلـوث البـیـئي أو التغـیـر 

  .المـناخـي

  مخـلفـات العـمل
لـون المیـاه األحـمر في بحـیرة سـوبیریور 

Lake Superior في Ishpeming بوالیة 
األمریكیة سـبـبھ النـفـایات التي یـتـم مـیتـشـیغان 

التخـلص مـنھـا مـن قـبل منجـم للحـدید والنحـاس 
  .مـوجـود بالقـرب مـن البحـیرة

  
بعـض اإلحـصـائـیات تشـیـر إلى تـلوث البحـیرات 

 300الكـبـرى في شـمـال أمـریكـا بأكـثر مـن 
  .مـنـتج كـیـماوي سـام
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 قادر على اإلستمرار؟
 ...دماغنا
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 إدارة ،ھـل بإمكـان دمـاغـنا، الذي تشـكل قـبل مالیـین السـنین
ي تخـفـیھـا ت؟ مـا ھـي الصـعـاب الاي نعـیشـھتحـقـبة التـقـنیة ال

لـنا ھـذه الحـقـبة؟ وكـیف سـیكون ممـكنـًا اإلسـتفـادة من 
 دون الوقـوع في إحـدى مـتـلكھـا الیومالوسـائط المتعـددة التي ن

  مصـائدھـا؟
     November - December  2008     www.sci-prospects.com 
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ھـناك اعـتقاد بأنـھ كـلما كانت التكـنولوجـیا متـطـورة أكـثر، كـلما 
 الھـاتـف التـلفـزیون،... كـانت امكـانـیة الوثـوق بھـا أكـبر

، مشـغـل DVDالمحـمول، الكـمبـیوتـر الكـفي، قـارئ الـ 
المـوسـیقى، جـھـاز تحـدید المواقـع الجـغـرافیة بإسـتخـدام االقمـار 

ھـل بإمكـان الدمـاغ البشـري، الـذي تـطـور  : GPSالصـناعـیة 
 آالف 9 مـلیون عـام ومـا قـبل 1.8خـالل الفـتـرة بـین مـا قـبل 

 التـعـامل مـع كـل ھـذه األدوات بالطـریـقة الفـضـلى؟ ھـل ال عـام،
  زال بإمكانـنا الحـیاة في زمـننا ھـذا؟

مـن المعـروف أن أیة مجـموعـة من ... فـلـنعـد الى الماضي قلـیُال
  ...البشـر تـسـیر خـلف قـائـدھـا، بغـص النظـر عـن شـخصـیتھ

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

... فـفي الماضـي، مـكـنھـا ھـذا األمـر مـن البقـاء عـلى قـید الحـیاة
العـالم ازدادت العملیـات المعـقدة ... خـتـلفـةأمـا الیـوم، فـالمـسألة م

فـیھ، وازداد كـم المعـلومات ومصـادرھـا؛ وھـذا یخـلق نزاعـًا بیـن 
دماغـنا القـادم من العصـر الحـجـري وبـیـن ذلك الذي نحـتاج إلیـھ 

في وقـتنا الحـاضـر، یلعـب التـلفـزیون دور القـائـد ... فـعـلیًا الیوم
ھـذا مـا كـتـبھ الفـیـلسـوف ... التـأثـیر في التصـرفاتحـیث یقـوم ب

 في كـتابھ 1956 عـام Günther Andersغـونـثـر أندیـرز 
لتشـكـیل نوع اإلنسـان الجـماعي  « ":دًاـاإلنسـان أصـبح بائ"

المـطـلوب الیوم، فـلیس ضـروریًا التجـمع بشكـل فعـلي مع 
  إزالة المركـزیـة وتجـمیـع فـقـد قـام التـلفـزیـون ب» اآلخـرین

.  

  ھـل نـحـن في المـكان الصـحـیح؟
  

نعـیش في القـرن الحـادي والعـشرین 
محـاطـین بأنـواع مخـتـلفة من 

لـكـن عـلیـنا الحـذر مـن ... التـكـنولـوجــیا
المشـكالت التي قـد یتـسـبب بھـا دماغـنا الذي 
تطـور لتـمكـیـننا مـن البقـاء عـلى قـید الحـیاة 

   .ل العـصـر الحـجـري القـدیمخـال
 انـسان یـنـظر الى األرض ضـمن في الصـورة

نحـن عـلى اسـتعـداد لغـزو ... مشـھـد قـمري
الفـضـاء؛ إال أن طـبیـعـتـنا البشـریة ال تـزال 

  .بدائـیة

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 13 www.sci-prospects.com December ‘08 - January ‘09     

 
 

  اإلسـتمرار؟قادر على ... دمـاغنا       
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ـیادات، بـل إلى التـلفـزیـون، إال أنـھ غـیر مرتـبط الیـوم باخـتیار الق
  .فـقـط فـیما یتـعـلق بحـیاة المشـاھـیر و ما یجـري فیھا من تـفاصیـل

  

  اإللكـتـرونـيـات تغـيـر أدمغـتـنـا

أثـبـتـت الدراسـات الحـدیثـة أن التـلفـزیـون، الھـاتف المحـمول، 
األلعـاب اإللكـتـرونیة، وأجـھـزة الكـمبـیـوتر تـؤثـر عـلیـنا بالفـعـل؛ 

جـعـلـنا أكـثر ذكـاء في بعـض الحـاالت وأكـثر غـباء في فـھي ت
  .وفي بعـض األحـیان، أكـثر عـدوانـیة... حـاالت أخـرى

  .األفـراد في البـیـت
... القـفـزة الثـانـیة باتجـاه المـاضي تـأخـذنـا إلى القـبیـلة األولـى

لقـبـیـلة یعـتـمد بصـورة أسـاسـیة عـلى عـندما كـان اخـتـیار قائـد ل
القـیـل والقـال أو الروایات الشـفـھـیة التـي یـتـناقـلھـا أفـراد تـلك 
القـبیـلة؛ وھـذا ظـاھـر في اإللـیاذة واألودیسـة لھـومیـروس فھـما 
معـتـمدتـان بشـكل كـامـل عـلى جـمع ونـقـل القصـص المـتدوالة 

الیـب تـم اكـتـشـافھـا أیضـًا عـلى أوراق ھـذه األسـ... شـفـھیًا
  وقـد انـتـقـل نظـام القـیل والقـال ھـذا... البـردي الفـرعـونـیة

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  ورثـة العـنـف
 أن الدفـعـة العـدوانـیة عـبارة عـن غـریـزة وانيـیـلوك الحـلم السـو عأیا ـولوجـثـاإلی مـؤسـس Konrad Lorenzیقـول كـونراد لوریـنز 

بین البشـر، تـمكـن مـن الحـیاة مـَن كـان قـادرًا على ارتـكـاب األعـمال العـنیـفة بحـق ... ى الحـفاظ عـلى النـوعحـقـیقـیة ھـدفـت في األسـاس ال
أمـا الیـوم، فالعـدوانـیة ال تـوفـر أفضـلیة في الحـیاة النـاجـحـة إال أنھـا ال تـزال مـسـتمرة في بعـض األجـزاء الخـفـیة في عـدد من ... اآلخـریـن

  .لثـقافات وتـنـفـجـر عـادة بصـورة ال عـقالنیة وبشـكل غـیر مـبررا

  تجـربة الصـید
  

مـكـنـت الشـجـاعـة البشـر 
مـن مـواجـھـة حـیوانـات 
مـفـتـرسـة وذات أحـجـام 
كـبیرة جـدًا بإسـتـخـدام 

   .أسـلحـة بـدائـیة

 مشـھد مـن فـیلم
2001: A space odyssey  

  ظـاھـرة عـمالیة في مـدیـنة براغم
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 عـامًا فـقـط عـندمـا تـم التحـقـیق مـعـھ 18كـان عـمر دیفـون مـور 
في ... اما بالوالیات المتحـدة بـتـھـمة سـرقـة سـیارةأول مـرة في أالب

البـدایـة، أظـھـر بعـض التعـاون، ثـم تـمـكـن مـن أخـذ مسـدس 
الشـرطي وأطـلق عـلیھ النـار مـرتیـن، وخـالل محـاولـتھ الھـرب، 
أطـلق ثـالثـة عـیارات ناریـة عـلى شـرطي آخـر وخـمسـة عـلى 

بـة إلى الرأس، مـا أودى بحـیاتھـم شـرطي ثـالث، كـلھـا مصـو
الحـیاة : "وعـندما تـم إلقـاء القـبض عـلیھ، قـال دیفـون... جـمیعـًا

  ."لعـبة فـیدیـو، عـاجـالًَ أو آجـالًَ سـتـموت
محـامو أھـالي الضـحـایا كـانوا مصـرین عـلى أن جـزء من 

 Take Twoالمسـؤولیة عـن الجـریـمة یقـع عـلى عـاتق شـركـة 
Interactive التـي أنـتجـت لعـبة Grand Theft Auto 

اإللكـترونـیة وھـي لعـبة تحـاكي الحـیاة اإلجـرامیـة لسـارقي 
  .السـیارات وھـي التـي كـان مـور یلعـبھـا بصـورة مـفـرطـة

  مـثل ھـذه الحـوادث توصـلنا إلى نـتیجـة مفـادھـا أن الوسـائل
   

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

كـان الدفاع عـن منـطـقة 
الصـید في غـایة األھـمـیة 

اسـتـثـمار : ألسـالفـنا
المـوارد الطـبیعـیة سـمح 
لھـم بالبقـاء عـلى قـید 

   .الحـیاة

  فرحـة النـصـر
  الغـضـب
  العـدوانـیة

  

المشـاعـر التي تـنـتـابـنا خـالل 
یة ھـي انھـماكـنا باأللعـاب اإللكـترونـ

األبحـاث األخـیرة ... مشـاعر حـقـیقـیـة
تـؤكـد أن مسـار اللعـبة یـتـرك آثـارًا 
عـلى مـزاج الالعـب سـلبًا أو ایجـابًا 
تـبعـًا للنـتـیجـة الـتي حـقـقـھـا خـالل 

   .اللعـب
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أمـا فیـما یتـعـلق باإلنـتـرنت، فھـناك مـن یرى أنھ یجـعـل 
وقـد ... المسـتخـدم اجـتماعـیًا أكـثر، ومـنھـم من یرى العـكـس

 یعـزز Cyberspaceأشـارت إحـدى الدراسـات إلى أن الـ 
ات الشـخـص النـفـسـیة؛ بمعـنى أن الفـرد ذي العـقـلیة مواصـف

المنفـتحـة تـزیـد صـفاتھ االجـتماعیة وأن الفـرد المنغـلق یتحـول 
  .إلى اإلنعـزال بصـورة أكـبر

 من Jeffrey Johnsonفي دراسـة أجـراھـا جـیفـري جـونسـون 
ھـدة جـامعـة كـولومبـیا في نـیویورك وتابع خـاللھا عـادات مشـا

   عـائـلة700التلفـزیون والحـاالت الصحـیة والنزعات السـلوكیة لـ 

) األلعـاب اإللكـترونیة من ضـمنھـا(اإلعـالمیـة 
ربـما سـیكـون مـن ... تـؤثـر في عـقـول الشـباب

الصـعـب إثـبات ھـذه العـالقـة بصـورة مـباشـرة؛ إال 
 وجـدت أن الوسـائط أن العـدیـد مـن الدراسـات

اإلعـالمـیة ذات المحـتوى المـتدنـي المسـتوى 
مـرتـبطة بإرتـفاع معـدالت العـنف لدى صـغـار 
السـن، إضـافـة إلى تسـببـھـا ببعـض الحـاالت 

  .المرضـیـة كـإنعـدام التـركـیز واالكـتـئاب الطـفـولي
دراسـات أخـرى أثـبـتـت أنـھ خـالل السـنوات 

أي مـنذ انـتـشـار التـلفـزیـون ( األخـیرة الخـمسـین
ارتـفـعـت معـدالت الذكـاء بصـورة ) وحـتى الیـوم

مضـطـردة وأثـبـتـت كـذلك أن مـن یـلعـب األلعـاب 
اإللكـترونـیة بصـورة مـنـتـظـمة یحـقـق نـتـائج 
أفـضـل في امـتحـانـات االنـتـباه البصـري وتـلك 

  .غـیة والمرتبطة بالمسـاحـةالخـاصة بالكـفاءات الفـرا
  إذا مـا ھـي النـتـائج الحـقـیقـیة للدراسـات المخـتلفة؟

یـتـفـق جـمیع الباحـثـون عـلى نقـطـة أسـاسیة؛ أال 
وھـي أن األجـھـزة اإللكـترونـیة التـي نسـتـخـدمھـا 

  .تـؤثـر بالفـعـل عـلى أذھـانـنا
ـفـن الصـحـفـي األمریكـي والمروج للعـلوم سـتـی

 ومـؤلف كـتـاب Steven Johnsonجـونسـون 
Everything Bad Is Good For You یؤكـد 

  أن درجـة التعـقـید في األلعـاب اإللكـتـرونـیة تتطـلب
... تخـطـیطـًا أكـثر تعـقـیدًا وقـدرة أعـلى في حـل المشـكالت   

 الشـعـبـیة ال تجـعـلنا أقـل جـونسـون یرى أن ھـذا النـوع من الثـقافـة
والدلیـل؟ ... ذكـاء، بل تـبـقـي أدمغـتـنا في حـالة تـدریـب دائـم

یؤید جـونسـون آخـرون مـثـل شـون ... نـتـائج امـتحـانات الذكـاء
 Daphne و دافـني بافـیلییر Shawn Greenغـریـن 

Bavelierتا أن  مـن جـامعـة روتـشـسـتر في نـیویورك اللذان أثـبـ
من ینشـغـل باإللعـاب اإللكـتـرونـیة لھ تـركـیز بصـري أفـضـل 
وقـدرة أعـلى عـلى مـتابعـة األجـسـام البعـیدة وعلى حـفـظ 

  ، بـل أن جـیمس روسـر لیس ھـذا فـقـط... المعـلومات
 James Rosser من مركـز Beth Israel Medical 

Centerـراحـین  في نـیویورك اكـتـشف أن أفـضـل الج
المـتخـصصین في اسـتخـدام المنـظـار الداخـلي ھـم أولئـك الذین 
یتـدربـون أكـثـر عـلى األلعـاب اإللكـتـرونـیة؛ حـتى أنھـم أفـضـل 

  .مـمن ذوي الخـبرات العـملیة األطـول
  

  عـالم كـامل عـلى الشـاشـة
شـاشـة : الصـفـحـة المكـتوبـة تـم اسـتـبدالھـا بالشـاشـة

... الكـمـبیوتـر أو التـلفـزیـون أو الھـاتف المحـمول
إال ... ھـذه العـادات الجـدیدة قـد تـكون لھـا فـوائـدھـا

ـاءة إسـتخـدامھـا قـد تـكون لھ آثار سـلبیة عـلى أن إس
   .الحـالة النـفسـیة وعـلى المـزاج
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 عـامًا، وجـد أنھ كـلما ازدادت سـاعـات مشـاھـدة 17لمـدة 
التـلفـزیون في فـترتي الطـفـولة والمراھـقـة كـلما ازدادت التغـیـرات 
التي تطرأ عـلى عـادات النـوم، عـلى قـدرات االنـتباه، عـلى قـدرة 

سـواء الشـفھـیة أو (اإلسـتیعاب، عـلى المواصـفات العـدوانیة 
  .الوزن، وعـلى )الجـسدیة

  

  قـم بأداء عـمل واحـد في الوقـت الواحـد
یعـتـقد الكـثـیرون أنـھ مـن الممكـن القـیام بعـدة أشـیاء في الوقـت 

إال أن الدراسـات تشـیر إلى أن الدمـاغ متـعـدد الوسـائط ... ذاتـھ
یقـوم بارتكـاب أخـطاء أكـثر ویتـوتـر بسـرعـة أكـبر ویضـیع 

  .الكـثیر من الوقـت

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

في حـیاتـنا الیومیـة، نـقوم بقـیادة السـیارة والحـدیث عـلى الھـاتف 
المحـمول في الوقـت نفسـھ، أو نقـوم بالعـمل عـلى الكـمـبیوتر 

شـاھـدة التـلفـزیون في الوقـت  ومSMSوإرسـال رسـالة نصـیة 
كـل ھـذا أدى إلى اقـناعـنا بأن التـكـنولوجـیات الحـدیثـة ... نفـسھ

... تمـكـننا من أداء أكـثر مـن وظـیفـة واحـدة في نفـس الوقـت
الوسـائط المتعـددة تبطـئ عـمل  «... األبحـاث تؤكـد العـكـس تمـامًا

 یقـول دیـفـید مـیار » ب األخـطاءالدمـاغ وتـزید مـن امكـانـیة اتـكا
David Meyer مـدیر معـمـل الدماغ واإلدراك والعـمل بجـامعـة 

فاالنقـطاع عـن العمل، واإللـتھـاء عنھ بشـيء آخـر،      «مـیـتشـیغان، 
  وتـجـزئـة االھـتـمام بما نقـوم بھ؛ كـل ھـذا یقـلل مـن قـدرتـنا عـلى

  إال أنـھـم وحـیدون... كـثـیرون
 في مدیـنة 2006في ھـذه المناسـبة التي تمت في العـام 

ك عـدد كـبیر من  األلمانیـة اشـترLeipzig الیبزغ
ومع ھـذا ... الالعـبین في ألعـاب جـماعـیة على الكـمبیوتر
  .فالحـقـیـقة ھي أن كـًال مـنھـم كان یلعـب وحـده

تعـید تشـكیل التـدفـق " لعـبة كـمبیوتر" عـالم یاباني یقـوم بعـرض الى الیـمین
  .ثالثي األبعـاد للمعـادن في قـلب األرض

مـمن تـتراوح % 91 أن 2007 لعـام Doxa أشـار تـقـریر في األسـفـل
  . عـامًا یمتـلكـون الھـاتف المحـمول18 و 14ن أعـمارھـم بـی

  شـریك اللعـب
وفـقـًا للـنـتائـج التي تـوصـلت إلیھـا دراسـة حـدیثـة 
على الممارسات المتعـلقة باأللعـاب اإللكـتـرونیة، 

یلعـبون مع % 43.5بون بشـكل مـنفـرد، یلعـ% 45.5
  .المـتـبقون فال یلعـبون% 11أما الـ ... رفـیق لھـم
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وقـد أكـدت دراسـة نشـرت في المجـلة ... »ومات معـالجـة المعـل
 أن الدمـاغ یعـمل 2006 في دیسـمبر Neuronالمعـروفـة 

بـتسـلـسل؛ مھـمة بعـد األخـرى، وعـندما یتـوجـب عـلیھ التـعـامل 
وفي دراسـة أخـرى، ... مع اثـنتـین معـًا، یبـدأ في إضـاعـة الوقـت

سـتـماع للموسـیقى خـالل یـنصـح العـلماء الطـالب بعـدم اإل
الدراسـة ألن ذلك قـد یـؤدي إلى إضـاعة الوقـت دون اإلستـفادة مـن 

  .الجـھـد المبـذول
في النھـایة، یمكـن القـول أن الدمـاغ البشـري آلة مدھـشـة إال أنھ، 
في وضـعـھ الحـالي، غـیر قـادر عـلى أداء أكـثر مـن مـھـمة واحـدة 

ـھـل تـرون أنـھ مـناسـب للعـصـر الذي ف... في نـفـس الوقـت
  نعـیشـھ؟

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  معـتـقدات قـاتـلة
ة السـیارة وفي الوقـت ذاتھ یعـتـقد الكـثـیرون أنھم قـادرون عـلى قـیاد

الحـدیث على الھـاتف، واخـتیار محـطـة اإلذاعـة المفـضـلة، واشـعـال 
   .GPSالـ سـیجـارة والبحـث عـن برمجـة جـھـاز 

  لسـنا متعـددي الوسـائـط
  

التـحـدث عـلى الھـاتف، اإلجـابة عـلى 
ائل اإللكـترونیـة، تجـفـیف الشـعـر، الرسـ

  الدمـاغ البشـري غـیر: كـتابة المـالحـظات
               قادر عـلى التحـكـم بأكـثر مـن
                وظـیفـة واحـدة في الوقـت
                  ذاتـھ؛ وإال فإن ذلك سـیؤدي
                   الى اضـاعة الوقـت وربـما

   .      الى ارتـكاب أخطـاء            

الحـدیث خـالل القـیادة یقـلل مـن 
... مراعـاة ما یحـدث على الطـریق

لذا، وللحـد من حـوادث الطرق، فمن 
   .األفضـل الحـد مـنھ قدر اإلمكان

اشـعال السـیجارة، مراعـاة : التدخـین
كـل ھذا ... سـقوط الرماد في المنفضـة

% 5... یصـرف اإلنتباه عـن القـیادة
   .ممن تعرضوا للحوادث كانوا یدخنون

 المناسـب أو CDاإلنشـغال بإخـتیار الـ 
 یؤدي GPSبالتعـامل مع جـھـاز الـ 

الى تضـییع ثـوان في غـایة األھـمیة قـد 
تكـون ھـي الفـاصـل بـین تـفادي 

 تعـریض السـیارة لخـطر ما اصـطدام أو
   .عـلى الطـریق

ام دیث على الھـاتف حـتى بإسـتخـدالحـ
السـماعـات یؤدي الى صـرف اإلنـتباه 
عن الطـریق حـتى وإن كـانت العـینان 

   ."ظـاھـریًا"تراقـبان الطـریق 
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بـدو بعـض ھـذه القـصص ی
مسـتحـیًال لسبب بسـیط ھـو 

حـكایات لو ... مـدى غـرابـتھـا
سـمعـنـاھـا مـن صـدیق لـنا 
العـتـقدنـا أنھ یـمـزح أو أنـھ قـد 
أصـیـب بمـرض نـفـسي جـعـلھ 
غـیر قـادر عـلى تـمیـیز الواقـع 

لكـن الرائع في ... مـن الخـیال
الموضـوع ھـو أن ھـذه 

  .القـصص حـقـیقـیة
  

  األفـعـى المسـافـرة
 من الفـلبـین إلى ألمـانـیا مخـاطـرة – نـوریـمبرغ

بالمـوت في الطـائـرة أوًال ثـم غـارقـة في 
 حـدث ألفـعـى انـتـھـى ھـذا مـا... الغـسـالة ثانـیًا

... بھـا األمـر وسـط مـالبس سـائحـة ألمـانـیة
بعـد عـودتھـا مـن آسـیا، رأت السـیدة األفـعـى 
تخـرج مـن الغـسـالة وھـي شـبھ خـادرة، إال أنھـا 

كـانت األفـعـى قـد ... كـانـت عـلى قـید الحـیاة
حـبسـت في كـیس المـالبس المتسـخـة ثـم 

البقـاء عـلى قـید الحـیاة خـالل رحـلة اسـتطاعت 
 سـاعـة في درجـة حـرارة 20جـویة مدتھـا 

وصـلت إلى الصـفر المئـوي ثـم مقـاومـة دورات 
 40الغـسـالة مع مـیاه وصـلت حـرارتھا إلى 

  .مـئویة ثـم التجـفـیف
  2006 سـبـتمـبر 19

  

  كـلب عـلى مقـود السـیارة
...   حـدث في منغـولیـا– مدیـنة ھـوھـّـوت

فـرصـة لصـدیقـھا رغـبت سـیدة في اعـطاء ال
... المخـلص، كـلبھـا الوفي، لقـیادة سـیارتـھـا

التجـربة، ولیس ھـناك ما یدعـو للدھشـة، باءت 
بالفشـل؛ فـعـند المنعـطـف األول اصـطـدمـت 
السـیارة بأخـرى كـانت قـادمة باالتجـاه 

ما قـالتھ للشـرطة بعـد ذلك ھـو أن ... المعـاكـس
 بعـنایة شـدیدة خـالل الكـلب كـان یراقـبھـا

... قـیادتھـا للسـیارة، ومـن ھـنا جـاءتھـا الفـكرة
إال أنھا أكدت قـیـامھـا ھي بالتحـكـم بدواسـتي 
البنـزین والفـرامـل في حـین كـان الكـلب یتحـكـم 

  .بالمقـود فـقـط
  2006 أغسـطس 28

  ... غريبةحـكايات
 إال أا حقيقية

  ...غريبة حـكايات
 إال أا حقيقية
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  تـسـعـیرة الفـندق؟ حـسـب الوزن
 قـام أحـد مـالك الفـنادق بتـطـبیق نظـام جـدید – برلـین

یلوغـرام فكـل كـ... لتسـعـیرة الغـرف وفـقـًا لوزن الزبـون
كـان یعـادل نصـف یورو وكـل مـن كـان یـرفض الصـعـود 
عـلى آلة الوزن كـان عـلیھ دفـع المبـلغ األقـصى وھـو مـا 

 یـورو إضـافیة عـلى سـعـر 39 كـیلوغـرام أي 78یعـادل 
...  یورو عـلى الغـرفة المـزدوجـة78الغـرفـة الفـردیة و

ھ بالتـفـرقـة  تتھـمبوصـول شـكاوى كـثـیرة عـلى الفـندق
عـن نفـسھ بالقـول إنـھ مالك الفـندق  دافـع ،ضـد السـمان

  . تخـفـیف أوزانھـمإلىكـان یدفـع الزبائـن 
  2006 یولیو 3

  

  ـفيو الخـاللھ
  

 إیراني مقـتـنع بكـونھ خـفیًا –طـھران 
قـرر السـطو عـلى أحـد البـنـوك، إال أن 
مـوظـفي المؤسـسـة المـالیة قـامـوا 
  .بالقـبض عـلیھ وتسـلیـمھ إلى الشـرطـة

حـتى عـند مـثـولـھ أمـام المحـكـمة، لم 
یـفـھـم سـبب تمـكـن اآلخـریـن مـن 

ة أنـھ رؤیـتھ، فـقـد أخـبـر القـضـا
الخـفـیة مـن " قـدراتـھ"حـصـل عـلى 

أحـد السـحـرة حـیث قـام بـدفـع مـبلغ 
  . دوالر مـقابل ذلك850یعـادل 

  2006 یـنایر 7

  لـص... رجـل األمـن
  

 عـلى إثـر الحـكـم عـلیھ 1986 بعـد فـراره عـام –فــیـیـتـنام 
قـة، اخـتـفى عـن األنظـار عـشـریـن بالسـجـن بـتـھـمة السـر

عـامًا قـبل تـمكـن السـلطـات الفـیـیـتنامـیة مـن إلقـاء القـبض 
كـان، وتحـت اسـم مخـتـلف، انضـم إلى قـوى ...عـلیھ مـجـددًا

الشـرطـة وأصـبح رئیسـاًَ إلحـدى فـرق قـوات حـفـظ 
عـھ في  عامًا من العـمرعـنـد وقـو55كـان قـد بلغ ... األمـن

المجـرم "قـبضـة العـدالة، وصـفـتھ الوثـائـق الرسـمـیة بـ
  ".الخـطـیر

  

  البـنـزیـن" روبـین ھـود"
 أطـلق عـلیـھ اسـم روبـین ھـود محـطـات –سـانت لویـس 

البـنـزیـن في المـدیـنة الواقـعـة في والیــة مـیـزوري 
 عـامـًا 23كـان ھـذا الرجـل، البـالغ مـن العـمر ... األمـریكـیة

امعـیة فـي المحـاسـبة، یـقـوم والحـاصـل عـلى شـھـادة جـ
بـإعـادة بـرمجـة آالت تـوزیـع البـنـزیـن اإللكـتـرونـیة في 

بحـیـث تـقـوم ) آالت الخـدمـة الذاتـیة(مـحـطـات الوقـود 
بتعـبـئة صـھـریج البنـزیـن في السـیارة مجـانًا لكـل مـن یأتـي 

  .للحـصـول عـلى البـنزین بعـده
  2006 أغـسـطـس 26  2006 مـایـو  20                                        
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  نھـایة البشـریة
اصـطـدام كویكـب ضخـم باألرض قـد 
یـؤدي الى تدمیر البشـریة في جـمیع 

  .أرجـاء الكوكب

  الرجـل الذي كـان یعـیش مع ألف فأر
  

 مـن شـقـتھ  الرائحـة القـادمةت كـان– بـیـتـالوما، كـالیفـورنیا
وقـد اشـتـكى مـنھـا جـیرانھ عـدة مـرات ... لغـثـیانبا لإلصابة ؤديت

إلى أن قامـوا باإلتصـال بجـمعـیة حـمایة الحـیوان التي اكـتشفـت 
 عـامًا یعـیش مع ما 67 البالغ من العـمر Roger Dierأن 

 قـفصًا كـبیرًا إضـافة 20یقـارب األلف فـأر كـان یحـتفـظ بھـم في 
وكـان ھـناك ... ذًا كـبیرًا یتحـركـون بحـریة في الشـقـة جـر20إلى 

  .سبعـة قـطـط أیضـًا
  2006 یولیو 23

  سـرطـان بحـري أمـین
  

 بعـد قـیامھ بالسـباحـة لیـًال في البحـر بعـد شـربھ – بالیموث، انجـلترا
 Paulلكـمیة لیست صـغـیرة مـن المشـروبات الكـحـولیة، أضـاع 

Westlakeبعـد ...  عـامًا محـفـظـتھ في المـاء30لعـمر  البالغ من ا
بضـعـة أیام، اتصـل بھ أحـد صـیادي السـمك إلعـادة المحـفـظـة إلیـھ 
والتي وجـدھـا بـین خـطـافي سـرطـان بحـري وقـع في شـباك الصـید التي 

صـاحـب ... كـان یسـتعـملھـا، وكـانت محـتویات المحـفـظة كـاملة
ذلك أنھ لن یأكل أي وجـبة بھـا سرطان بحـري بعـد المحـفظة أكد بعـد 
  .ذلك عرفانًا بالجـمیل

  2006 أغـسـطس 11

  نسـوا أمـره یوم عـید مـیالده
  

 قـام والـد الطـفـل مـایكـل إیمـانـویل –بـوكـا راتـون 
المـنـفـصـالن بتـنـظـیم حـفـلة عـیـد مـیالده السـادس في 
إحـدى مطـاعـم الوجـبات السـریعـة في بوكـا راتـون بـوالیة 

 عـاد كـل مـنھـما إلى بـیـتھ وبعـد ذلك... فـلوریـدا األمـریكـیة
ولـم یأخـذاه حـتى الیـوم التـالي ... وتـركـا الطـفـل في المطـعـم

  .عـندما قـام أحـد موظـفي المطـعـم باإلتصـال بھـما
سـبب المشـكـلة؟ اعـتـقـد األب أن الطـفـل سـیذھـب إلى البـیت 

  .مع والـدتـھ والعـكـس بالعـكـس
  

  رقـم قـیاسي في مخـالفـات السـیر
 حـصـل أحـد طـالب جـامعـة إنـسـبروك –بـولزانـو 

 مـخـالفـة سـیر في الفـتـرة بـین 300النـمسـاویـة عـلى 
 أي بمـا معـدلـھ یـزیـد 2006 و یـولـیو 2005سـبـتمـبر 

كـان یقـوم بـوقـف سـیارتـھ ... مخـالفـة واحـدة في الیـومعـن 
في أحـد الشـوارع القـریـبة مـن الجـامعـة أمـام إشـارة 

في حـقـیقـة األمـر، لم یشـغـلھ ذلك ... مـمـنوع الوقـوف
كـثـیرًا؛ فـھـو لم یقـم بـدفـع أي من المخـالفـات ألن سـیارتـھ 

  .أنھ غـیر ملـزم بالدفـعتحـمل لوحـة إیطـالیة ما یعـني 
  2006 أغـسـطـس  13                                     

  2006 یـونـیو 7
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تـثـبـیت اإلكـتشـافات األخـیرة تـؤكـد أن األحـالم تعـمل عـلى 
  .الذكـریات في الدمـاغ وعـلى مسـاعـدتھ عـلى النـضـوج

التـي نراھـا " األفـالم"مـن جـانب آخـر، یـرى البعـض أن ھـذه 
  .خـالل النـوم ھـي أفـضـل طـبـیـب نـفـسـي لـنا

فـھـي مـرآة لتجـاربـنا ... أسـرار كـثـیرة تـخـفـیھـا أحـالمـنا
  .وطـموحـاتـنا ومشـكـالتـنا

  


  سـقـوط بـال نھـایـة

  

لحـظـة رؤیـتنا لحـلم نـسـقط فـیھ مـن 
مـكان مـرتـفـع دون توقـف تشـیر الى 

وقـد .. .REMدخـولـنا في حـالة الـ 
ھـذا الحـلم وجـود رغـبة شـدیدة یعـني 

الى األرض (لـنا بالعـودة الى الواقـع 
بعـد فـترة كـنا خـاللھـا قـد ) الصـلبة

وضـعـنا خـطـطًا لمشـاریع غـیر قابلة 
  .للتحـقـیق وحـان الوقـت لتـركـھـا
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 عـامًا مـن سـكـتة 73عـانت سـیدة سـویـسریة تـبلغ من العـمر 
ة أدت الى أن توقـفـت قـدرتھـا عـلى تحـریك الجـزء دمـاغـیة بسـیطـ

األیمـن من الجـسد إضـافة الى فـقـدانھـا الجـزء المـرتـبط بـالتـمـیـیز 
بعـد یـومـین فـقـط، ... بین األلـوان في مجـال الرؤیـة الخـاص بھـا

تمـكـنـت مـن اسـتعـادة كـلیھـما؛ إال أنھـا تـوقـفـت عـن رؤیـة 
بعـد عـام، اطـلع ... ـالل الـنوم بصـورة كـامـلةاألحـالم خ

 من مـركـز Claudio Bassettiالبروفـیـسور كـالودیو باسـّیـتي  
زیـوریخ الطـبي عـلى مـلفـھـا ولـم یـرغـب فـي تفـویـت الفـرصـة 

مـا أراده باسـّیـتي كـان زیـادة المـعـلومـات ... التـي سـنحـت لھ
... زء المسـؤول عـن األحـالم في الدمـاغالعـلمیة الخـاصـة بالجـ

بعـد سـتة أشـھـر مـن تسـجـیلھ النـشـاطات الدمـاغـیة، لم یـحـصل 
إال أنـھ عـندھـا قـرر دراسـة ... عـلى أیة معـلومات ذات قـیمـة

الجـزء الذي تضـرر جـراء السـكـتة؛ مـا مـكـنھ مـن وضـع 
یـمن من الجـھـة الخـلفـیة فـرضـیة مفـادھـا أن الجـزء السـفـلي األ

  .للدمـاغ ھـو مـُولد األحـالم
  

نعـرف الیـوم مـن أیـن تـنـتـج األحـالم، ونعـرف أكـثـرھـا شـیوعـًا؛ 
إال أنـنا ال نعـرف تحـدیدًا دورھـا في حـیاتـنا؛ إال أن األبحـاث التـي 
 تمـت خـالل العـقـد األخـیر عـلى اإلنـسـان وعـلى الفـئـران تشـیر

الى أن األحـالم تعـمـل عـلى إعـادة مشـاھـدة التجـارب التـي نـمر 
بھـا خـالل الیـوم وعـلى تـثـبـیـت ذاكـرتـنا فـیما یتعـلق بـتـلك 

وجـد البـاحـثـون كـذلك أن األحـالم تعـمل عـلى فـلـتـرة ... التجـارب
ً  وتـركـیـز المعـلومـات التـي لم نـتـمـكـن مـن إلتـقاطـھـا كـا مـلة

فھـي بـذلك تسـاعـدنـا عـلى حـفـظ الذكـریات وفي ... خـالل الیـوم
  .ذات الوقـت، عـلى تـوضـیح مـعـالمـھـا بصـورة أكـثر في الدمـاغ

  

  الھـروب الكـبیر
الركـض عـلى :  أحـد األحـالم األكـثـر شـیوعـًا

أرضـیة غـیر ثابـتة في الوقـت الذي یالحـقـنا فـیھ 
یمـثـل ھـذا الحـلم الخـوف مـن ... شـخـص أو أكـثر
  .نسـان مـن تجـاوز عـقـبات الحـیاةعـدم تمـكـن اإل

  كـابوس
ـون في قـاعـة أن تك

اإلمتحـان وحـیدًا 
والمراقـب متـفـرغ لك 
بشـكل كـامل، وعـدم 
معـرفـتك باإلجـابات 
المطـلوبة ھـو حـالة 
یفـرغ بھـا الشـخـص 
من الضـغـط الذي 
یواجـھھ خـالل فـترة 

  .اإلمـتحـان
  
  

  أطـیر وأحـلم
في أغـلب األحـیان یعـكـس ... الطـیران في األحـالم لھ عـدة معـان

مع رغـبة قـویة في اإلسـتقاللیة والتحـرر مـن قـیود سـببھا المجـت
وربما تكـون الرغـبة في مشـاھـدة ... أو العـائـلة أو غـیرھما

مشـاریع كـنا قـد رسـمناھـا ألنفـسـنا في المـاضي إال أنـنا لم 
ولمعـرفة المعـنى المحـدد، یتـوجـب ... نـتمكـن مـن تحـقـیـقـھا

  .عـلینا تذكـر التفاصـیل الدقـیـقة لمـا رأیـناه في الحـلم
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لكـن مـا الذي یخـفـیھ الدمـاغ خـالل قـیامـھ بھـذه النشـاطـات في 
النـوم؟ یعـتـقـد عـدد مـن البـاحـثـین أن ھـناك عـوامل اضـافیة في 

 Lübeck، مـن جـامعـة Jan Bornالبـرفـیسـور ... النـوم
 2004 عـام Natureلمـانـیة، أكـد في بحـث نـشره في مجـلة األ

أن األشـخـاص المنـتـظر مـنھـم القـیام بعـدد من العـملیـات الخـاصة 
بحـل مشـكلة ما، سیـكـون احـتمال تـوصـلھـم الى حـلول لھـا 
مضـاعـفة إذا تخـلل عـملھـم نوم وأحـالم مـقـارنـة بأولـئـك الذیـن لم 

  .ھـم فـرصـة للنـومتكـن لدیـ
  

التـاریخ بھ قـصـص كـثـیرة حـول أفـكار مذھـلة جـاءت ألصـحـابھا 
رأى في الحـلم  الكـیمیائي األلمـاني فریدریك كـیكـول: خـالل النـوم

أفـعـى تعـض عـلى ذیـلھا فـأفـاق مـن نـومـھ وقــد أدرك 
  ...سـداسـي الشـكل) البـنـزین  ( البینزولأن جـزيء 

روبـرت ... ري بـویـنـكاریـھ تمكـن من حـل معـادالت ریاضـیةھـنـ
مـاري "... دـایـتر ھـل ومسـیكـور جـتـدك"سـتـیـفـنسـون ابتـكـر 

وبـول مكـارتـني نـظـم "... فـرانـكـنشـتاین"شـیـلي أبـدعـت قـصة 
لمـاذا؟ یـرى ...  خـالل النـوم"Yesterday"موسـیقى أغـنـیة 

یسـاعـد عـلى تحـدیـد روابـط ھـامـة مـرت البعـض أن الـنوم 
  .أمـامـنا دون أن نالحـظ وجـودھـا خـالل یقـظـتـنا

) حـیوان أو حـشرة ضـخـمة(مالحـقـة أحـد أنواع الوحـوش المفـترسـة 
 وفقـًا للمخـتصین في التحـلیل –لنـا وتمـكـنھ مـنا في كـابوس تعـني 

وھـذا الجـزء ... في داخـلنا وجـود جـزء لم یكـتمل نضـوجـھ –النفسـي 
  .ھـو مصـدر للمعـاناة والتوتر

  "محـلـقة"أحـالم 
تجـربـة تتـم لمعـرفـة اآلثـار السـلبیة لحـالة انعـدام الجـاذبـیة 

عـلى نـوم ) التي یـتم انـتاجـھـا عـن طـریق دوران الكـبسـولة(
ات في الصـورة العـلویة نظـار... رواد الفضـاء خـالل مھـماتھـم

 Rapid أو REMتضـيء عـندما یصـل النـائم الى حـالة الـ 
Eye Movementأي الحـركة السـریعـة للعـینـین .  

  

أن تجـد نفـسـك عـاریًا في مكـان عـام ضـمن حـلم؟؟؟ 
ھـذا یعـني أنـك تـمر بتجـربـة جـدیدة، كـأن تكـون قـد 

الغـریب أنك ... بـدأت العـمل في وظـیفـة جـدیدة مـثـًال
" عـاري"سـتكون الوحـید الذي یـالحـظ وضـعـك الـ

لمسـیر بشـكل طبـیعـي دون اإللتـفات فالجـمیع یـتابع ا
  .فأنـت وحـدك تعـرف بأنك أمام إخـتبار جـدید... إلیك
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الرحـلة مـن المـوت إلى الحـیاة، 
طـالمـا كـانت مـركـز اھـتـمام 

... قـدات المـتوارثـةاألسـاطـیر والمعـتـ
أمـا الیـوم، فـھـي نـقـطة الدراسـة 
الرئیسـیة مـن قـبل عـدد كـبیر مـن 

  .العـلمـاء والمـتخـصصـین
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تم العـثور )...  عامًا61(بیل بوندار 
في شـقـتھ " میـتًا"عـلیھ 

بنیوجـیرسي بعـد تعرضھ لسـكـتة 
تـم نقـلھ إلى جامعة ... قلبیة

بنسلفانیا حیث تـم إنعاشھ وتبریده 
 مئویة للحـد من 33عـلى درجة 

  .األضـرار على جھازه العصبي
  
 Lanceالنس بیكـر : سـارالى الیـ 

Becker المسـؤول عن قسـم 
اإلنعـاش في مـسـتـشـفى جـامعـة 

  .بـنسـلفانـیا

في حـالة اإلصـابة بسـكـتة قـلبـیة أو دمـاغـیة مـثـالًَ، یسـتـمر 
مریض وإعـادتھ إلى الحـیاة ألن الضـرر حـتى بعـد انعـاش ال

اإلصـابة تعـطي الجـسم إشـارة كـي یبـدأ في مـیكـانـیكیة عـمل 
تؤدي بخـالیا الجـسم إلى تـدمیـر نفـسـھـا ذاتـیًا فیما یـسمى 

Apoptosisالعـلمـاء اكـتـشـفوا أن ...  أو االسـتموات
خـفـض درجـة حرارة جـسم المصـاب یحـد مـن األضـرار 

  .عـقـب وقـوع اإلصـابة األصـلیةالتي ت

ال یمـوت اإلنسـان فجـأة؛ حـتى عـند إصـابـتھ بسـكـتة قـلبـیة أو 
وربمـا (المـوت بحـاجـة إلى بضـع دقـائـق لیـكـتمـل ... دمـاغـیة

إذا مـا تم اللحـاق بالمصـاب في الوقـت )... بضـع سـاعـات
... لمـناسـب، فإن تـقـنیات اإلنعـاش قـادرة عـلى عـكـس العـمـلیةا

 دقـائـق، فـإن احـتـماالت النجـاة 6 أو 5لكـن إذا تـوقـف القـلب لـ 
تصـبح ضـئـیلة، وحـتى في الحـاالت التي أمكـن فـیـھـا إنـقاذ أفـراد 
بعـد انـقـضـاء تـلك المـدة فـقـد أصـیبوا بأضـرار جـسـیمة؛ 

الغـیـبوبة ھـي الحـالة المسـتمرة لغـیاب ... ـوصًا في الدمـاغخـص
وفـیھـا تـمـنع ) Vegetative State یةـاتـبـنة اإلـالـالحأو (الوعي 

اإلصـابةُ  في الدمـاغ المصـاَب مـن ممـارسـة حـیاة مـدركـة، مـن 
  .مـواصـفاتھـا الوعـي بالـذات وبالظـروف المحـیطـة

د مـتـزایـد مـن األطـباء أن مسـاحـة الـتـدخـل الـیـوم، یـؤكـد عـد
وفي ... إلنـقـاذ حـیاة شـخـص مـا تتجـاوز فـتـرة الدقـائـق السـت

حـالة وجـود ظـروف مـناسـبة، مـن الممكـن لیس فـقـط إعـادة 
  .القـلب إلى الحـیاة، بل أیضـًا إنعـاش الخـالیـا العـصـبیة في الدمـاغ

ھـذا المجـال جـاءت مع تـقـنـیة جـدیدة خـاصـة القـفـزة الجـدیدة في 
والعـنصـر الرئیسي فیھـا ھـو ... Reanimationباإلنعـاش أو 

  .التـبـریـد
 أحـد مـن اسـتـفادوا Bill Bondarكـان األمـریكـي بـیل بونـدار 

  فـبعـد تعـرضـھ لسـكـتة قـلبـیة، تـم نـقـلھ إلـى... مـن ھـذا العـنصـر

  عـازل

   رقیقغـشاء
  طبقة الصقة

  البشـرة

یـتم ضخ لـیترین   1
من محلول ملحي 

  .بارد في الوریـد

  نسـیج
  مبرد

أنابیب الماء 
  البارد

یـتم تدویر ماء بارد في 
النسیج المبرد الموضوع 

  .على جسم المریض

2  

 ساعة یتم 24خالل 
خفض الحرارة إلى 

  . مئویة33

3

  انـتحـار الخـالیا

  النـواة

 أجـزاء مسـتموتة التـشـوه التفـسخ المیتوكوندریا

  بلعـمیات

تعـتقد الخـلیة   1
  ..أنھا تضـررت

وتنقسم إلى اجـزاء   3
  ..مسـتموتة

من " ھـضمھـا"یتم   4
  قبل الكربات البیضاء

 بـنـسـلفـانـیا حـیث أشـرف عـلى حـالتـھ مسـتـشـفى جـامعـة
 وھـو أحـد رواد Lance Beckerالطـبـیب النـس بیكـر 

كـما (وقـام بیـكر بـتـنـفـیذ عـملیـة التـبرید ... ھـذه التـقـنـیة
الیـوم بونـدار یعـیش حـیاتـھ )... في الرسـم المجـاور

  .بصـورة طـبیـعـیـة
تـم تـنـفـیذ ھـذه التـقـنـیة  وحـتى الیـوم، 2005مـنذ العـام 

الجـدیـدة عـلى ثـمانـیة أشـخـاص طـابـقـت مـواصـفات 
عـدد مـن تـم إنـقـاذھـم ... إصـاباتھـم المقـاییس المطـلوبـة

  . بـلغ سـتة
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لوسـطاء لم یـتـمكـنوا مـن الوصول للرسالة والتي كـانـت عـبارة ا
  .عـن نـوتـة لمـقـطـوعـة موسـیقـیة

  

، قـام البریطـاني المتخـصص في عـلم النـفـس 1984في العـام 
 بإعـادة التجـربـة دون Robert Thoulessروبرت ثولـیس 

 ھـو لقـد ترك رسـالة قـام... اإلتـفاق مع أي وسـیط روحـاني
بـتـشـفـیرھـا وأكـد أنـھ إذا كـانـت ھـناك حـیاة أخـرى، فـھـو 
سـیقـوم بإعـطـاء مـفـتاح فـك الشـیفـرة ألي شـخـص یـتـمكـن من 

ورغـم إدعـاء كـثـیرین اتصـالھـم بثـولیس بعـد ... اإلتـصال بھ
  .ةمـوتـھ، إال أن أیـًا مـنھـم لم یـتـمكـن مـن تـقـدیم الرسـالة المطـلوب

  

  تجـارب مع المـوت
  

ـثـیر مـن الرغـبة في معـرفـة ما وراء حـیاتـنا ھـذه كـانـت سـبب الك
األفـكـار الغـریـبة التـي دفـعـت أصـحابـھا إلى القـیام بـتجـارب أقـل 

  .مـا یمـكـن القـول عـنھـا إنھـا كـانـت مجـنونـة
، قـرر المھـندس البریطـاني ثـوماس لین برادفـورد 1921في العـام 

Thomas Lynn Bradford القـیام بتجـربـة فـریـدة مـن 
تـأكـد مـن وجـود حـیاة بعـد المـوت، بـل أراد أراد ال: نـوعـھـا

للوصـول إلى ھـذه ... إثـبـات وجـود تـلك الحـیاة أو نـفـیھ بالقـطـع
الغـایـة، كـان عـلیھ سـلوك المسـار األقـصـر؛ عـلیـھ أن یـذھـب 

لھـذا فـقـد قـام ... بـنـفـسھ إلى الجـانـب اآلخـر؛ عـلیھ أن یـمـوت
إحـكام إغـالق النـوافـذ وفـتـح أنـبوبـة الغـاز حـتى بإغـالق المـنزل و

أما ما یتـعـلق بكـیـفـیة نشـر نـتیجـة ھـذه التجـربة، فـلم ... النھـایة
یجـد أي أسـلوب ممكـن؛ لھـذا فـقـد اتـفـق مع وسـیطـة روحـانـیة 

 عـلى اإلتصـال بھـا مـن Ruth Doranتـدعـى روث دوران 
ولحـسـن الحـظ ، فقـد ... رھـا بنـتـیجـة التجـربـةالعـالم اآلخـر إلخـبا

كـانت دوران أمـیـنة وأعـلـنت أن روح المـھـندس المـنـتحـر لم 
  .تتصل بھـا عـلى اإلطـالق

بعـد ... ھـذا الفـشل لم یقـف أمام آخـریـن رغـبوا في إعـادة التجـربة
 Oliver Lodge عـامًا، قام الفـیزیائي البریطاني أولیفـر لودج 20

 وسـطاء روحـانـیین حـیث كـان مـن المـفـترض بعـد 4باخـتیار 
مـوتـھ أن یـقوم بإیـصـال رسـالة واحـدة إلیـھـم جـمیعـًا وھـي 
الرسـالة ذاتھـا الـتي قـام بكـتـابتھـا ووضـعـھـا في مغـلف وتـركـھ 

  ..مع شـخـص مـوثـوق بھ لكـي یـتم التـأكـد مـن صـحة الرسـالة
  

ید الممكـن لإلتـصال بین األسـلوب الوحـ
عـالمـنا ھـذا والعـالم اآلخـر كـان برأي 

  .الكـثیرین اسـتخـدام وسـطاء روحـانـیین
  

  روبـرت ثـولیـس 
)1894 – 1984 (  

كـان أسـتاذا محـاضـرًا في عـلم 
النـفـس في جـامعـتي 

  .مانـشـسـتر و غـالسـغـو
كـان رئیسـًا لجـمعـیة األبحـاث 
والدراسات النفـسیة بین عـامي 

1942- 1944.  
  أولـیفـر لودج

)1851 – 1940(  
كـان فـیزیائـیًا ولـھ فضـل كـبیر 
في تـطـویر التـلغـراف 

  .الالسـلكـي
حـقق انجازات كـثیرة من 
أھـمھـا اخـتراع محـركات 

 Sparkاإلشـعـال بالشـرر أو 
Ignition.  
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بعـد مـوتھـا، ... في اللوحـة، مشـھـد فـصل یـوریدیس عن زوجـھا أورفیـوس
ھابھ إلى العـالم السـفـلي للبحـث یعـقد أورفـیوس اتفاقًا مع اآللھـة ینص عـلى ذ

عـن زوجـتھ إلعـادتھا إلى الحـیاة لكـن دون أن ینـظـر إلى وجـھھا خالل 
لكـن لشدة اشـتیاقھ ینظـر أورفیوس إلى وجـھ زوجـتھ، فـتـموت مرة .. رحـلتھ

  .أخـرى ونھائیة

  وجـود الروح
عـلمـاء آخـرون اخـتاروا طـریقـًا مخـتـلفـًا للبحـث في 

البحـث فیمـا أطـلق عـلیھ ... مـا وراء ھـذا العـالم
 Near-Death أو وتـمـن الـاب مرـتـاالقتجـارب 

Experiences ... بعـض األشـخـاص، حـال
إفـاقـتـھـم مـن تـأثـیر المخـدر بعـد خـضـوعـھـم 
لعـمـلیات جـراحـیة معـقـدة كـانوا خـاللھـا قـریـبین 
مـن مـفارقـة الحـیاة، یقـومـون بـروایـة قـصص حـول 

  ھـل... ـلىمـراقـبـتـھـم لتـفاصـیل العـمـلیـة مـن أع
  

في الكومیدیا اإللھیة، تخـیل 
دانتي ألیغـییري الرحلة فیما 

  .وراء ھـذه الحـیاة

حـاالت الخـروج من الجـسد ومراقـبة ما یحـدث 
أو ما یعـرف (للشـخص ذاتھ ولكـن من بعـید 

) Out of body experienceباإلنجـلیزیة بـ 
یحـصل عـند التعـرض لحـادث خـطـیر أو عـند 

الحـقـیقة أن مـا ... تعـاطي أدویة سـامة أو مخـدرة
یحـدث ھـو ترجـمة الدمـاغ بصـورة مربكـة 
لألحـداث المحـیطـة؛ ما یعـطي الشـخـص عـند 
اسـترجـاعـھ لذكریات تلك اللحـظات اإلحـساس بأن 

  . جـسدهمـا شـاھـده كـان مـن مـوقع خـارج

كـانـت أرواحـھـم ھـي التـي غـادرت أجـسـادھـم؟   وفـقـًا آلراء 
لعـلمـاء، مـا حـدث ال یـتـجـاوز كـونـھ نوعـًا مـن أنـواع بعـض ا
فـتـجـربـة مغـادرة الجـسد یـمـكـن إعـادة إنـتـاجـھـا ... الھـلوسـة

... بصـورة اصـطـناعـیة باسـتـخـدام المخـدرات وتـقـنیـات أخـرى
أضـف إلى ذلك عـدم تـمكـن أي شـخـص مـمـن ادعـّوا مـرورھـم 

جـارب مـن تـقـدیـم أیـة تـفـاصیـل قـطـعـیة تـثـبت بمـثـل ھـذه الت
ولھـذا تـوجـد في ... عـدم تعـرضـھـم لحـالة مـن حـاالت الھـلوسـة

غـرفـة العـمـلیات في جـامعـة فـرجـیـنیـا شـاشـة كـمبـیوتـر خـفـیـة 
  مـوجـھـة إلى أعـلى الغـرفـة، وحـتى یـثـبـت الشـخـص الذي یعـتـقـد

  Locked In syndrome -مـتالزمـة االنغـالق 
، فھـي تحـدث عـند )Vegetative Stateو أ(مـثل الحـالة المسـتمرة من غـیاب الوعي 

إال أن األجـزاء المتـضـررة لیسـت تـلك ... إصـابة الدمـاغ بأضـرار غـیر قابلة لإلصـالح
الخـاصة باإلدراك والوعـي بالذات؛ لھـذا فالمصـاب بھـذه المـتـالزمـة یكـون مـدركـًا 

  .لنـفسـھ وبمـا یحـیـط بـھ
ـال یـمكـنھ الحـركـة، وھـو یصـاب أیضـًا بالبـكـم فال یمكـنھ المـصاب ھـنا یصـاب بشـلل؛ ف

الحـدیـث؛ ألن األجـزاء المـتـضـررة مـن الدماغ ھـي تـلك المرتبـطة بإیصـال األوامـر مـنھ 
  .العـینـان ھـما الجـزء الوحـید الممكـن تحـریكـھ... إلى العـضـالت اإلرادیـة
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إذا ... الحـراریة جـاھـز للقـیام بمـثـل ھـذه التجـربة بشـكـل كـامل
 BITأو شـيء مـشـابھ للـ (كـانـت الروح مكـونـة مـن معـلومـات 

بـتـحـویـل الطـاقـة إلى كـتـلة فسـیـمكـنـنا (و طـاقـة ) في الكـمبـیوتـر
  .ن التـأكـد مـن وجـودھـا؛ فسـیكـون من الممكـ)قـیاسـھـا

  
في حـالة تـقـدم مـتـطـوع للقـیـام بھـذه التجـربـة، قـد تـصـلـنـا 

  .معـلومـات أكـثـر تـفـصـیًال حـولھـا في نشـرات األخـبار
  
  

أنـھ مـر بـتجـربة الخـروج مـن الجـسد أن یـروي مـا كـان 
ة خـالل العـملیة، ھـذا إضـافـة إلى مـا معـروضـًا عـلى تـلك الشـاشـ

... رآه خـالل العـملیة مـن تـفاصـیل حـول الجـراحـین والممـرضـین
  .وحـتى الیـوم، لم یـتـمـكـن أي شـخـص من روایـة ھـذه األمـور

محـاوالت أخـرى للـتحـقـق مـمـا وراء الحـیاة، كـانـت بالبحـث فیـما 
  .الروح:  تـوصـلنا إلى ھـناكیـتعـلق بـأداة النـقـل التـي

لـو كـان للـروح كـتـلة دنـیا، افـترض الطـبیـب االسـكـتـلـندي 
، فإن 1901 عـام Duncan MacDougallدانـكـان ماكـدوغـال 

قـیاس وزن شـخـص مـا لحـظـة المـوت سـیجـعـلـنا نـالحـظ فـارقـًا 
تـواطـئ وبـ... بـین وزنـھ خـالل الحـیاة و وزنـھ بـعـد موتـھ

مـوظـفي مصـحـة طـبیة، تـمـكـن مـن وضـع سـت أشـخـاص 
محـتـضـرین عـلى مـیزان خـالل مـرحـلة اإلنـتـقـال مـن الحـیاة إلى 

وتـأكـد مـن أن األجـسـاد تـفـقـد عـشـریـن غـرامًا تـقـریـبًا ... المـوت
 إال أنـھ عـرف بعـد ذلك أن بعـض... بعـد المـوت في كـل الحـاالت

... محـبي المـزاح كـانـوا یـتـالعـبون بالمـیـزان لیھـزؤوا بـھ
ھـناك مـن یـرى الیـوم أن أخـذ وزن الروح سـیـتطـلب مـا ھـو 

األمـریكـیة مـاري ... أكـثـر دقـة و تعـقـیـدًا مـن مـیزان عـادي
 والتي ألفـت عـددًا مـن الكـتـب حـول ھـذا Mary Roachروتـش 

  ـول أنھـا عـثـرت عـلى خـبـیر في عـلم الدیـنامیـكاالمـوضـوع، تـق

بمـا أن الروح، كـما 
یقـول مـؤكـدو وجـودھـا، 
ھـي عـبارة عـن طـاقـة، 

لطـاقة، وفـقًا وبمـا أن ا
آلیـنشـتین، ھـي شكـل 
آخـر مـن أشـكـال المـادة، 
فـھل مـن الممـكـن 
  حـساب كـتـلة الروح؟؟؟

ھـكـذا تـنبعـث الروح من الجـسد وفقًا لنـموذج 
األدیان السـماویة تؤكـد أن البعـث ... أفـالطون

  . الروح والجـسد معًا–ـنین سیحـدث لإلث
  

الرسـم عـلى ورق البـردي 
ھــذا والعـائــد الفــرعـونـي 

 قـبـل المـیالد 1075إلـى عـام 
ھ ـإل( یـظــھـر أنـوبـیـس

م ذو رأس ـدیـوتى القــمـال
یا ـثولوجـمیالبع في ـالض
وھـو یقـوم بـوزن ) ریةـصـمال

  .أرواح المـوتى
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المسـتـقـبل سـیكـون حـافـًال 
بالمنجـزات التي سـتضـیف إلى 
حـواسـنا والتي سـتمكـنـنا من 
تطـویر قـدراتـنا عـلى التـفاعـل 
مـع مـحـیـطـنا وعـلى التـواصل 

  .مع اآلخـریـن
ھـنا، سـنـقوم بـتقـدیم عـدد مـن 
ھـذه التكـنولوجـیات القـادمـة 

  .إلیـنا
  
  

  ستغري حياتنا
 

  تـکـنـولوجـیات

   November - December  2008       www.sci-prospects.com 
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ـمل فـریقـان من العـلمـاء عـلى تـطـویر ذراع آلـیة متـفـوقـة عـلى مـا ھـو مـسـتخـدم یع
 التي یدیـرھـا المخـتـرع دیـن كـامـن DEKA Researchالفـریقـان ھـما مـؤسـسة ... الیـوم

Dean Kamen و مخـتـبر الفـیزیاء التـطـبیـقـیة في جـامعـة جـون ھـوبـكـنز الذي یـقـوم 
  . مـؤسـسة متعـاقـدة معـھ30ظـیم أعـمال بـتـنـ

  

... یـتـم إخـضـاع نـمـاذج الذراع اآللـیة الجـدیـدة اآلن إلى عـدد مـن الفـحـوصـات الطـبـیـة
یـرى العـدیـد مـن المخـتصـین النـماذج سـتـكـون من معـجـزات الھـنـدسـة وسـتـوفـر 

ركـة مـقارنـة مـع األطـراف الصـناعـیة إمـكـانـیات أكـثـر فـیما یـتـعـلق بحـریـة الحـ
  .المـسـتـخـدمة الیـوم و الـتي تسـمح بـالقـیام بـثـالث حـركـات فـقـط

  

الھـدف ھـو الوصـول إلى أطـراف صـناعـیة لھـا ذات المـقایـیس، و الوزن و االقـدرة عـلى 
  .األداء كـما ھـو الحـال مـع األطـراف الطـبیعـیة

  
 العـمل عـلى تـطـویـره اآلن ھـو ربـط األطـراف الصـناعـیة بـنھـایـة كـذلك فـما یـتـم

األعـصـاب في األجـزاء المـفـتـقـدة لألطـراف الطـبیعـیة بحـیـث یـتـم التـحـكـم بحـركـتـھـا 
  .عـن طـریق األوامـر القـادمـة مـن الدمـاغ

  

البـاحـثـون في شـركـة مـیـكـروسـوفـت یعـمـلون مـن أجـل الـتـوصـل إلى طـریـقـة تمـكـن 
مـن اإلسـتـفادة بالحـد األقـصـى مـن األجـھـزة التـي نـسـتـخـدمـھـا بصـورة یـومـیة 

أحـد األبحـاث خـاص بجـھـاز ... ل وغـیرھـاكـالكـمـبیوتـر المحـمول والھـاتـف النـقا
) كـما في الصـورة(تـمكـنـك شـاشـتھ مـن التحـكـم بعـدة أوامـر عـلى جـانـبي الشـاشـة 

حـیث سـیـتم إظـھـار صـورة إلكـتـرونـیة لیـدك التـي تسـتـخـدمھـا للتـعـامـل مع الجـھـاز 
  .مـن الجـانـب الخـلفي

  

 مـن المـفـترض أن تـسـاھـم كـذلك في حـل LucidTouchھـذه األداة والمسـماة 
مشـكـالت األشـخـاص ذوي األیـدي الكـبیرة واألصـابع العـریضـة التـي تجـعـل تعـاملھـم 

عـند ... صـعـبًا مع األجـھـزة الصـغـیرة ذات الشـاشـات التي یمكـن التحـكـم بھـا باللـمس
ـون بإمكـانھـم التعـامل مع الشـاشـة مـن الخـلف دون تـوفـیر ھـذه الشـاشـة الجـدیـدة، سـیك

  .تغـطـیـتھـا بالكـامـل بأیدیھـم
  

سـتـكون ھـناك كـامـیرا في الجـانـب الخـلفي للجـھـاز تـقـوم بتحـدید مـوقـع أصـابع 
المسـتـخـدم لنـقـلھـا إلى الجـھـاز الذي یعـمل عـلى إعـادة تـمثـیـلھـا بصـورة ظـلـیة عـلى 

  .شـاشـةال
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قـك الدائـم في المسـتـقـبل وسـیسـاعـدك لیس فـقـط عـلى إجـراء ھـاتـفك المحـمول سـیكـون رفـیـ
سـیـسـتـفـید مـن الطـاقـة ... اإلتصـاالت والمكـالمات الھـاتـفـیة، بـل أیـضـًا كـأداة اسـتـشـعـار بـیـئـیة

ى ھـذا ھـو النـمـوذج الذي یعـمل عـل... الشـمـسیة و سـیـقـوم بـتـنـظـیف نفـسـھ بصـورة ذاتـیـة
  .تـطـویـره فـریـقـان مـن شـركـة نـوكـیا و مـركـز عـلوم النـانـو في جـامعـة كـامـبریـدج

سـیكـون ھـذا الجـھـاز قـابـًال للطـي مـا یـمكـنك مـن وضـعـھ بسـھـولـة في جـیـبك إضـافـة إلى 
ـكـلھ بحـیث مـن الممكـن أن تغـیر ش... كـونـھ مـرن ومـتـین مـا یجـعـل مـن الصـعـب كـسـره

عـند فـتـحـھ تـظـھـر لوحـة ... یصـبح مـن الممكـن أن تضـعـھ عـلى معـصـمك كـسـاعـة ید
یـسـتـخـدم تـكـنـولوجـیا النـانـو التي ... مـفـاتـیح و شـاشـة و مسـاحـة للتحـكـم عـن طـریق اللمـس

  ...ت األصـابع، الغـبار، و المـاءتمـكـنھ مـن تـنـظـیف نـفـسـھ ذاتـیـاًَ؛ مـا یشـمـل إزالـة بصـمـا

) غـواصـینكـالسـائـقـین وال(مـن أھـم المشـكـالت التـي تـواجـھ عـددًا كـبیـرًا مـن األشـخـاص 
فقـیادة ... العـوائـق البصـریـة التـي تجـعـل التـعـامـل مـع المحـیط أمـرًا في غـایـة الصـعـوبـة

السـیارة في حـالة جـویـة سـیـئة؛ مـثـل وجـود الضـباب الكـثـیف مـثـًال، ھـو مـن األمـور 
 اآلخـریـن في الشـارع شـدیـدة الخـطـورة لیس فـقـط عـلى السـائق نـفـسھ، بـل أیضـًا عـلى

  .سـواء ركـابًا أو مشـاة
  

 في Srinivasa Narasimhanفـریق مـن البـاحـثـین بقـیادة سـریـنیفاسا نـاراسـیمھـان 
جـامعـة كـارنـیغـي مـیلون یعـمـل عـلى تصـنـیع شـاشـة تعـمـل عـلى إزالـة العـوامـل 

 واضـحـًا كـما لو أن مشـاھـدتـھ تـتم في المـضـافـة في المـشـھـد المـرغـوب؛ بحـیث یظـھـر
  .یـوم مشـمـس

  
ھـذه التـكـنـولوجـیا سـتـكـون مـتـاحـة في السـیارات إلنـتـاج صـورة أمـام السـائق یـتـم فـیھـا 
إزالة العـوائـق المرئـیة كـالضـباب والثـلوج وغـیرھـا مـن الصـورة، و في الطـائـرات 

  .ـاج األفـالم السـیـنمائـیةوالغـواصـات وحـتـى في انـت
  


  



سـیكـون مـزودًا أیضـًا ببطـاریـة صـغـیرة جـدًا قـابـلة إلعـادة 
كـذلك سـیحـتـوي عـلى جـھـاز اسـتـشـعـار یقـوم ... الشحـن

بإعـالم المسـتـخـدم بمـستوى التـلوث أو بـوجـود عـناصـر 
  .كـیمیـائـیة في الجـو

 مـصـنوعـًا مـن مـواد قـابلـة أخـیرًا، ھـذا الجـھـاز سـیكـون
  ).Biodegrabable Materials(للتحـلل حـیویًا 
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، سـیكـون مـن غـیر الضـروري التـفـكـیر في مـواصـفات الكـمـبـیوتـر 2020في العـام 
ذات قـوة الذي تـرید شـراءه، ألن األجـھـزة في المسـتـقـبل سـتـحـتـوي عـلى مكـونـات 

  .معـالجـة تـفـوق مـا یمكـن تـخـیـلھ الیـوم
 Howard رـوارد لوكـھالجـھـاز ھـنا ھـو شـكـل المـنـتـج المسـتـقـبلي الذي یـتـوقـعـھ 

Lockerوھـو وـنوفیـة لـركـشخـتـراعـات في ر االـویـات تطـیاسـن سـؤول عـ، المس ،
ـغـیرًا مـن المـمـكـن وضـعـھ في الجـیـب، بـھ یقـول إن الكـمبـیـوتـر المـنـتـظـر سـیكـون ص

  ...شـاشـة صـالحـة لإلسـتخـدام مع اإلضـاءة والظـروف المـتوفـرة في الھـواء الطـلـق
  

  

 مـع أن شـكـل ھـذه الكـامـیرا یجـعـلك تعـتـقـد أنـھـا لیسـت أكـثـر مـن
لعـبة، فالحـقـیقـة ھـي أنھـا تحـتـوي عـلى مـواصـفات تـفـوق أي مـن 

  .كـامـیرات الیـوم بعـشـرات المـرات
  

 رئـیس قـسـم إدارة ،John Knaurوفـقـًا لـرؤیـة جـون كـنور 
المـنتجـات في شـركـة أولیـمبوس، فالكـامـیرا المـرغـوب تـطـویرھـا 

ـقـة بھـا شـاشـة فـائـقة الوضـوح مـلح... سـتـكـون خـفـیفـة الوزن
عـدسـتـھـا سـتـكـون ...  درجـة360ویـمـكـن أن تـقـلب وتـدور 

... أكـریلیـكـیة مـرنـة تـغـیر شـكـلھـا لـتـنـاسـب تـركـیز الصـورة
سـتـحـتوي عـلى بـرنـامج مـطـور للتـالعـب بالصـور وتعـدیـلھـا 

إلنـتـرنـت أو بأي كـمـبـیوتـر یمـكـنھـا اإلتـصـال با... وتحـسـینھـا
السـلكـیًا ویـمكـنـھـا نـقـل الصـور كـذلك إلى الطـابعـة أو إلى إطـار 

سـتـكـون مـزودة ببطـاریـة تـمكـنك مـن أخـذ ... الصـور اإللكــتروني
  . صـورة دون تـوقـف1200

  


  


  

از مـزودًا بـاإلتـصال سـیكـون الجـھـ
الالسـلكـي باإلنـترنـت من الجـیل السـادس 

... Mbps 550بسـرعـة تـصـل إلى 
بطـاریـتھ سـتـدوم لخـمس أو سـبع أیـام 

 معـالج 256و معـالجـھ سـیكون مكـون مـن 
... بـھ شـاشة تـعـمل باللـمس... Coreداخـلي 

شـدیـد الصـالبـة حـتى أكـثر مـن 
لیس أكـثـر (وخـفـیف الوزن ... یومالتـیـتانـ

  ). غـرام200مـن 
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مـاذا یـوجـد داخـل األرض؟ عـالم خـفـي تـسـكـنھ كـائـنات 
خـیالیـة؟ ھـذا مـا سـانـدتـھ أدیـان مخـتـلفة عـلى مـر األزمـان 

مسـتـكـشـفـون، : ریخـیًاودعـمـتھ شـخـصـیات معـروفـة تـا
  .أدبـاء، قـادة سـیاسـیـون، وحـتى عـلمـاء

لكـن مـا ھـي الحـقـیقـة؟ ومـن أیـن جـاءت كـل ھـذه الروایـات 
  ولمـاذا؟ ومـا ھـي إجـابة العـلم الحـدیث عـلى كـل ھـذا؟

  

 UFOموطـن الـ 
وفـقـًا لبعـض ... رسـم خـیالي لجـوف األرض

  ، تعـیش ھـنا كـائـنات مـتـقـدمـة تـخـرج"النـظریات"
الي شـم مـن ثـقـب في القـطـب ال– مـن حـین آلخـر -
مجـھـولة "عـلى مـتن أطـباق طـائرة ) أو الجـنوبي(

  ".الھـویة
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بأخـرى تـقـول أن فـي مـركـز األرض تـوجـد شـمس قـادرة عـلى 
في ... إضـاءة عـالم تحـت أرضي وتـدفـئــتھ ودعـم الحـیاة فـیھ
 Johnحـین اعـتـقـد زمـیـلھ اإلنجـلیـزي، السـیر جـون لـیـزلي 

Leslie) 1766 – 1832( أنھ في باطـن األرض تـوجـد ،
 وھـما Proserpina و Plutoشـمسـان؛ أعـطـاھـما اإلسـمین 

  .إلـھـا جـھـنم اإلغـریـقـیان
كـان " األرض المجـوفـة"إال أن مـن جـلب الشـعـبیة لفـرضـیة 

 – John Cleves Symmes) 1779جـون كـلیـفـز سـیـمز 
" إلى العـالم أجـمع" عـنوانھ بـنـشـر إعـالنالذي قـام ) 1829

كـتـب فـیھ أن األرض مجـوفـة وبـھـا سـكان في باطـنھـا وأن لھـا 
  . فـتحـات أو مداخـل عـند قـطـبي الكـوكـب

مـا الذي یخـفـیھ بـاطـن األرض؟ ھـل ھـناك فـقـط صـخـور ذات 
تـركـیب و درجـات صالبـة مخـتـلفـة؛ كـما یخـبرنا عـلم 

 كـما –الجـیولوجـیا الحـدیث الذي نسـمـیھ عـلم طـبقات األرض؟ أم 
 ھـناك عـالم آخـر –ال یـزال یؤمـن الكـثیرون حـتى یومـنا ھـذا 

  ـیھ كـائـنات غـامضـة؟ تحـت األرض تعـیش ف
اإلعـتقاد بوجـود عـوالم خـفـیة تحـت األرض قـدمـھ عـدد مـن 

؛ Agartthaأسـاطـیر بوذیـیي التـبت تـتـحـدث عـن ... األدیـان
وھـي مـمـلكـة تـسـكـنھـا كـائـنات حـكـیـمة مـوجـودة في مـركـز 

... األرض تحـت المنطـقـة الواقـعـة في وسـط آسـیا
غـامـش الذي طـیراألشـوریة البابـلیة تـروي قـصـة المـلك غـلاألسـا

سـترجاع بعـض األشـیاء مـن العـالم السـفـلي ثم یرسـل صـدیقـًا لھ ال
... موت صـدیقـھ وعـودتـھ كـشبح لیصـف لغـلغـامـش ذلك العـالم

اإلغـریقـیان ھـومیروس وأفـالطـون تخـیال وجـود متـاھـات تحـت 
المصـریون ...  وجـود إلـھ قـابع في مـركـزھـاسـطـح األرض و

القـدمـاء آمـنوا بـوجـود عـالم جـھـنمـي تحـت أرضـي و بعـد ذلك 
  .آمـن المسـیحـیون بوجـود مـثـل ھـذا العـالم

لم تكـن ھـناك محـاوالت فـعـلـیة للتحـقـق مـن ھـذه الفـرضـیات 
دمـوند ھـالي، إ... بصـورة عـلمـیة حـتى القـرن السـابع عـشـر

الشـھـیر باكـتشـافھ المـذنب الذي یحـمل اسـمھ، وبعـد تـسـجـیلھ 
انحـرافات عـن اتجـاه الشـمال (إلخـتالفـات في قـراءة البـوصـلة 

، وضـع فـرضـیة )سـببـتھـا بعـض الصـخـور المغـناطـیسـیة
مـفادھـا أن األرض مكـونـة مـن طـبقـات كـرویة مـتحـدة المـركـز 

بعـده جـاء الریاضـي ... فـصـل بـین كـل مـنھـا غـالف جـويیـ
 – Leonhard Euler) 1707 رـلـارد أویـھـونـیـلالسـویـسري 

  الذي رفـض فـرضـیة الطـبقـات الكـرویة لیـسـتـبـدلھـا) 1783
  

 100 عـن ظـھـرت ھـذه الفـتحـة التي یـزید عمـقـھـا
 في مـدیـنة غـواتیماال بسـبب 2007مـتر عـام 

البعـض یـعـتـقد أنھـا بوابـة ... األمطـار الغـزیرة
  .توصـل إلى مركز األرض

  أم عـالم آخـر؟... في المـركـز، تـوجـد شـمس
وعـدد منھـم ... لـسـنوات طـویلـة، تـساءل العـلمـاء عـما یمـكـن أن یـوجـد في داخـل األرض

  .فـترض وجـود تجـویف ضـخـم ووجـود جـرم سـماوي في مـركـزها

  وفقـًا للفـیزیائي. 1
 Cyrus Reed Teed  
نحـن ال ) 1908 – 1839(

نعـیش عـلى السطح الخـارجـي 
للكـرة بـل عـلى سـطحھـا 

: وكـما في الصـورة... الداخـلي
  .الشـمس في المركـز

  

  وفـقـًا للفـلكـي. 2
Edmond Halley  

)1656 – 1742(  
جـوفـة وبھـا األرض م

) عـند القـطبین(ثـقـبین 
  .  یـوصـالن إلى المركـز

  
 

1 2 
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ومـع ظـھـور أدلة عـلمـیة تخـالف ھـذه الفـرضـیات، فـقـد اسـتـمرت 
ومـا سـاھـم باسـتـمرارھـا ... في الحـیاة وفي جـمع مـؤیـدین لھـا

لوقـت طـویـل كـان إیـمان أشـخـاص مـثـل إدغـار أالن بو و جـول 
  .ـم تـلك الفـرضـیاتفـیرن بھـا، بـل و نشـرھـم مـؤلـفات تـدع

 William Reedفي بـدایـة القـرن العـشـریـن، كـان ویـلیام ریـد 
 ھـما مـن أبـقـیا شـعـلة Marshall Gardnerو مارشـال غـاردنر 

اإلھـتمام الشـعـبـیة بھـذه القـصص؛ فـبـحـدیث بعـض المسـتكـشـفـین 
دیث عـن وجـود دفء غـریـب في طـقـس القـطـب الشـمالي وحـ

أحـمر، أصـفر، أخـضـر، (البعـض اآلخـر عـن جـلـید مـلون 
، ثـم اكـتـشـاف مـامـوث مـتجـمد في سـیـبریا، بعـد انـتـشار )وأسـود

كـل ھـذا خـرج ریـد و غـاردنـر لیـؤكـدا أن ھـذه أدلـة عـلى وجـود 
مـداخـل العـالم السـفـلي قـرب المـناطـق التـي تحـدث عـنھـا 

شـفـون، وأن المـامـوث لم یـنـقـرض كـما یسـود اإلعـتـقـاد، المـسـتكـ
بـل أنـھ وجـد في جـوف األرض البـیـئـة المـالئـمة لحـیاتـھ وأن ذلك 
الذي تـم اكـتـشـافـھ تجـول خـارج التجـویف األرضـي والقـى 

  .حـتـفـھ مـتجـمدًا
ر في أدولف ھـتـل" الفـیوھـرر"كـل ھـذه القـصـص حـفـزت مخـیـلة 

ثـالثـیـنیـات القـرن المـاضـي حیث أراد النـازیـون اإلیـمان بأن 
... الحـضـارة المـتـطـورة في مـركـز األرض لھـا جـذور آریـة

البعـض یـؤكـد أن ھـتـلر قـام بتـمویـل بعـثـة للـبحـث عـن المدخـل 
؛ إال أن البعـثـة فـشـلت في 1942في القـطـب الشـمـالي عـام 

حـتى أن العـالم إرنـسـت ...  مـنھـاًا إلى مـا كـان مـنـتظـرالوصـول
بعـد سـنـوات مـن انـتـھـاء الحـرب،  Ernst Zündelزیوندیـل 

  ذھـب إلى حـد تأكـیـد أن ھـتـلر مـع مجـمـوعـة مـن المـقـربـین إلیـھ
  

حـتـى أدولف ھـتـلر 
قـام بإصـدار أمـر 
یـنص عـلى بـدء 
البحـث والدراسـة في 

  .ھـذا المـوضـوع

  ؟ ھـكـذا ھـل تـبدو األرض
ھـذه ھـي الكـرة األرضـیة الجـغـرافـیة التي         
اسـتـخـدمـھـا جـون سـیـمـز إلقـناع البعـض  

  .بتـمویـل بعـثـاتـھ إلى القـطـب المتجـمد

  مـن أیـن جـاء ھـذا؟
ھـل تجـمد ... اكـتـشـاف مـامـوث في سـیـبـیریا

  ألنـھ فـر مـن مـركـز األرض؟

  الـبوابـة؟
ا قـمر صـورة التـقـطھـ

... صـناعـي للقـطـب الجـنـوبي
إال أن الثـقب في وسـط 
الصـورة لـیس بوابـة الدخـول 
إلى جـوف األرض كـما یؤكـد 
البعـض؛ بـل ھـو موجـود في 
الصـورة ألن ھـذا الجـزء لم 
یـمر عـلیھ ضـوء النھـار فـقـد 
تـم تصـویره في فـصـل 
الشـتاء الذي یسـتـمر فـیھ 

 سـاعـة في 24اللـیل ھـناك 
  .الیـوم
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آخـر األفـالم السـیـنمائـیة التـي ... رحـلة إلى مـركـز األرض
  .اسـتوحـت حـبكـتھـا مـن فـكـرة األرض المجـوفة

تـمـكـنوا مـن الفـرار عـلى مـتن سـفـیـنة وأنـھـم دخـلوا جـوف 
رض مـن ثـقـب القـطـب الجـنـوبي، ومـن ھـناك سـیـقـوم عـلمـاء األ

نـازیـون بغـزو األرض عـلى مـتـن مـركـبات طـائـرة دائـریـة 
  .األطـباق الطـائـرة المجـھـولة:  الشـكل بـال أجـنحـة

حـتى الـیوم، الكـثـیرون یعـتـقـدون أن األطـباق الطـائـرة المجـھـولة 
عـلى ... ـدرھـا لیـس الفـضـاء بـل بـاطـن األرضحـقـیقـیة وأن مـص

تـقـویـة ھـذه المعـتـقـدات، كـان ھـناك تأثـیر كـتـابات كـل مـن 
 Fate و مـؤسـس مـجـلة Richard Shaverریـتـشـارد شـیـفـر 

األمریكـیة المتخـصـصـة في القصـص الخـیالیة والشـؤون الخـارقـة 
وفـقـًا لكـتـابـاتـھـما، فـفي ... Ray Palmerللطـبیـعـة ري بالمـر 

؛ أفـراده ھـم Deruباطـن األرض یعـیـش شـعـب شـریـر یـسـمى 
  .مـن سـاللـة سـكـان قـارة أطـلنطـیس المفـقـودة

ورغـم المـعـارف العـلمـیة التـي تـوصـلـنا إلیـھـا الیـوم بـفـضـل 
كـامـل كـل التـقـدم التـكـنولوجـي الھـائـل والذي یـدحـض بـشـكل 

ھـذه القـصـص والفـرضـیات، فھـناك عـدد كـبـیر مـن المجـالت 
و الكـتـب و مـواقـع اإلنـتـرنـت التـي تـروج لھـا و تـدعـي امـتـالك 

فمـثـًال، ھـناك مـؤسـسـة أمـریـكـیة ... أصـحـابھـا أدلـة تـثـبـتـھـا
  تـعـمل عـلى جـمـعPhoenix Science Foundationتـدعـى 

تـذھـب إلى مـركـز " عـلـمـیة"التـبـرعـات بھـدف تـنـظـیم بعـثـة 
  .األرض مـرورًا بـالثـقـب المـزعـوم في القـطـب الشـمالي

وبطـبـیعـة الحـال، فـنـظـریـة األرض المجـوفـة تـتـطـور مـع تغـیر 
الزمـن؛ فـمروجـو ھـذه النـظـریة الیـوم یـدعـون أن حـكـومـة 

تـعـلم ) وربـما حـكـومـات أخـرى(تحـدة األمریكـیة الوالیات المـ
بـوجـود ھـذا العـالم السـفـلي وأنـھـا تـعـمـل عـلى إخـفـاء األدلـة 
الخـاصـة بـھ عـن المـواطـنیـن لعـدم اعـتقـاد السـاسـة بأن الشـعـوب 

  .عـلى اسـتـعـداد لـتـقـبل ھـذه الحـقـائـق المذھـلة
كـثـر لھـذه الفـرضـیات كـما ھـو الحـال " اعأتـبـ"حـقـیـقـة وجـود 

مـع قـصص أخـرى كـاألطـباق الطـائـرة وغـیرھـا ال یعـني عـلى 
  .اإلطـالق أن ھـذه الفـرضـیات حـقـیـقـیة

  األرض المجـوفة
ب للمـؤلف رودي كـتا

راكـر تـم نشـره في العـام 
1990.  

  
 

... إنـدیانا جـونـز
  واألرض المجـوفة

كـتاب تـم نشـره في 
  . 1997العـام 

  
 

  ثة األرضبعـ
  المجـوفة

لعـبة یشـارك فـیھـا أكـثر 
  .مـن شـخـص
صـورة أكـبر في األعـلى 

  للعـبة
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السـباق نحـو الفـضـاء بـدأ في أخـذ أشـكـال 
فـبـعـد الرحـالت الصـیـنیة ... مخـتـلفـة

والھـندیـة، ھـناك رغـبة في صـنـع أول مـصـعـد 
  .نـقـل أفـرادًا ومعـدات مـن األرض إلى الفـضاءیـ
  

 

 

، وفـقـًا لـرؤیـة عـدد مـن Space Elevatorالمشـروع المسـمى 
 أفـكـار نـابعـة مـن عـالم الخـیال العـلمـي؛ العـلمـاء، لـیس مجـرد

بـل مشـروع مـن الممكـن تحـقـیقـھ مع المسـتوى التكـنولوجـي الذي 
  .وصـلھ اإلنسـان الـیـوم

  
لھـذا السـبب، انعـقـد في الیـابان في شـھـر نـوفـمـبر المـاضـي 
، مـؤتـمر ھـدف إلى دراسـة التـطـورات في مـفـھـوم ھـذا المـشـروع
  حـیـث شـارك فیـھ المـئـات مـن المھـندسـین والعـلمـاء مـن آسـیا
و أوروبـا واألمریكـیتـین لتـصـمـیم المـصـعـد الوحـید، كـما صـرح 
أحـد الحـضـور، الذي مـن الممكـن أن یـنقـلك إلى الطـابق رقـم مـئة 

مـن الطـبـیعـي وجـود بعـض المـتـشـكـكـین حـتى اآلن ... ألف
  لكـن النجـاح في صـنـعـھـا... ـانـیة صـنع مـثـل ھـذه اآللةبإمك

  

سـیكـون، مـن دون شـك، أحـد أھـم اإلنجـازات البشـریة في 
  .العـصـر الحـدیث

  

التصـمـیم الرئیسـي لھـذا المصـعـد مـؤلـف مـن كـابـل غـلیـظ 
مـثـبـت عـلى سـطـح األرض مـمـتد لعـشـرات اآلالف مـن 

كـیـلومـترات بـاتجـاه الفـضـاء و مـتوازن بـثـقـل یـثـبـتھ ویـدعـمھ ال
  .عـلى الطـرف اآلخـر

  

مـن المعـتـقـد وفـقـًا للمعـلومـات الفـیزیـائـیة الخـاصـة بالقـصـور 
الذاتـي أن المـادة تحـتـفـظ بسـرعـتـھـا في خـط مسـتـقـیم مـا لـم 

و مـا سـیـبقـي الكـابـل ثـابـتـا في تـؤثـر عـلـیـھـا قـوة خـارجـیة؛ وھـ
مـداره فـوق مـوقع جـغـرافـي محـدد مـن األرض 

Geostationary. 
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یعـود الفـضـل فـي ظـھـور فكـرة ھـذا المـشـروع أول مـرة إلى 
 Konstantinالعـالم الروسـي كـونستانـتیـن تسـیولكـوفـسـكـي

Tsiolkovsky) 1857 – 1935 ( الذي ألھـمـھ بـناء بـرج إیـفـل
ء األرض بـاتجـاه التـفـكـیر فـي بـنـاء بـرج أعـلى یـخـتـرق أجـوا

 كـیـلومـترًا فـوق مسـتـوى 35 790الفـضـاء لـیـمـتد مسـافـة 
سـطـح البـحـر عـلى أن تـكـون فـي نھـایـتھ الخـارجـیـة مـا سـماھـا 

  .تـبـقـى في مـدار ثـابـت حـول األرض" قـلعـة سـماویـة"
 .Arthur C، أوصـلت روایـة أرثـر سـي كـالرك 1979في العـام 
Clarke"  یـنابـیع الجـنـةThe Fountains of Paradise "

فكـرة إنشـاء مصـعـد فـضـائـي إلى العـامـة؛ لتـحـظـى بـذلك 
  .بالمـزیـد مـن االھـتـمام

الیـوم، دخـلت الیـابـان بشـكل فـاعـل في المجـھـودات الھـادفـة إلى 
  فالعـلمـاء المشـاركـون في جـمعـیة... تطـویـر ھـذه الفكـرة

Japan Space Elevator Association یعـملـون بالتعـاون 
 األمـریكـیة ومع Spaceward Foundationمـع مـؤسـسـة 

مـؤسـسة أوروبـیة في لوكـسـمبورغ مـن أجـل تحـویـل األفـكـار إلى 
ھـنـاك أیـضـًا مـؤسـسـة ... تصـمیـم واقـعي قـابـل للتـنـفـیذ

 تعـمل مـن أجـل Liftport Groupأمـریكـیـة أخـرى تـدعـى 
  .الوصـول إلى الغـایـة ذاتھـا

العـامـل الذي شـجـع العـلمـاء عـلى تـسـریع مجـھـوداتھـم بھـذا 
ـیفـة إال االتـجـاه كـان تـطـویـر أنـابـیب كـربـون نانـویـة؛ فـھـي خـف

  . مـن الفـوالذةمصـنوعال تالكـابالرة مـقارنة ب م180ا أقـوى بـ ھأن
وحـید الذي یـبـقـي فـكـرة بـناء مصـعـد الفـضـاء بعـید األمـر ال

المنـال بعـض الشـيء ھـو بـناء الكـابـل نـفـسـھ؛ فـتـصـنیـع كـابـل 
یـبلغ طـولـھ عـشـرات اآلالف مـن الكـیلومـترات ثـم التـمـكـن مـن 
تـمـدیـده باتجـاه الفـضـاء ھـو المشـكـلة األكـبر التي یبحـث العـلمـاء 

  .ن حـلول عـمـلیة لھـا الیـومعـ
المجـتـمعـون في مـؤتـمر الیـابـان یـأمـلون في تـمـكـن المصـعـد 
الفـضـائـي مـن نـقـل األشـخـاص والمـواد المـطـلوبة إلى خـارج 

بـل لقـد صـدرت بعـض ... نـطـاق المجـال الجـوي لألرض
 التخـلص اإلقـتراحـات باسـتخـدام مـثـل ھـذا المشـروع مـن أجـل

من النـفـایات النـوویة و التـي تتجـھ إلى اإلزدیاد المـضـطـرد 
خـصـوصـًا مـع تـوجـھ العـدیـد مـن الحـكـومـات للبحـث عـن 
بـدائـل لمصـادر الطـاقـة الحـالیة و لحـمـایة الكـوكـب مـن غـازات 
ـھ الدفـیـئـة الخـضـراء النـاتجـة عـن تـلك المـصادر و ما تـتـسـبب ب

  .فیـما یعـرف بـظـاھـرة اإلحـترار العـالمـي
  

المصـعـد : في األعـلى
الفـضـائي كـما تـصـوره 

فـضـاء عـلمـاء وكـالة ال
  .األمریكیة ناسـا

  
التـصامـیم : إلى الیـسار

األخـیرة تؤكـد ضـرورة 
 وجـود جـزء مـتـسـلق

Climber یتحـرك عـلى 
  .طـول الكـابل

كـونستانـتین العـالم الروسي 
أول مـن ... تسیولكوفـسكي

جـاء بھـذه الفـكـرة في 
  .التـاریخ
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وعـندما یـقـوم ھـذا العـالم الفـذ بالحـدیث إلى النـاس، یـجـب عـلى ... البروفیسـور سـتـیفـن ھـوكـنغ مـن أعـظـم عـلمـاء الفـیزیاء  في عصـرنا
وھـو اآلن ینـظر إلى النجـوم ... فـكـل فـكـرة یـقـدمھـا لنـا ھـي فـكـرة عـلیـنا البحـث فیھـا ودراسـتـھـا بشـكل معـمـق... جـمیع اإلصـغـاء لھال

  ..إلنقـاذ الجـنس البشـري
تـمـكـن اإلنسـان من الحـیاة خـالل المئـتي سـنة في لقـاء مع إحـدى المحـطات التلفزیونیة في شـھـر أكـتوبر من ھـذا العـام، قـال ھـوكـنغ إنھ إذا 
أعـتقد أن المسـتـقـبل طـویل األمـد للبشـر    «... القـادمة، وإذا تمكـن من العـیش في الفصـاء، فسـوف یكـون ھـناك أمـل في بقـائھ واسـتـمـراره

ن من البقـاء خالل السـنوات المئـة القـادمـة، ناھـیك الحـدیث عـن سـوف یكـون أمـر في غـایة الصـعـوبة أن یتـمكـن اإلنسـا... ھـو في الفضـاء
فلـنـأمـل ... ال یـتوجـب أن یـضـع الجــنـس البشــري جـمـیع الـبـیـض فـي سـلـة واحـدة أو في كـوكـب واحـد... األلف أو الملیون سـنة القـادمـة

  .» أمـاكـن مخـتـلفة أن ال نقـوم بإیـقاع السـلة قـبل تـوزیع حـمـولتھـا عـلى
خـالل اللقـاء الذي تـم في مـركـز دراسـات الریاضـیات في جـامعـة كـامـبریدج التي یحـتـل فیـھـا المنصـب ذاتـھ الذي احـتـلھ إسـحـق نـیوتـن 

ـثـیرة في الماضـي عـندما اعـتمد كـانت ھـناك مرات ك... أرى مخـاطـر كـثـیرة تحـدق بالجـنـس البشـري «: قـبل ثـالثـة قـرون، قـال ھـوكـنغ
مـدى تكـرار ھـذه الحـوادث ...  كـانت إحـدى تـلك المرات1963أزمة الصـواریخ الكـوبیة عـام ... بقـاؤه عـلى مجـرد الضـغـط عـلى زر

لكـني ...  حـولھـا جـمیعـًا بنجـاحمـرشـح لإلزدیاد في المسـتـقـبل وسـنحـتاج الى قـدر كـبیر من الحـكـمة والحـذر كـي نـتـمكـن من التفـاوض
إذا تـمكـنا مـن تجـنـب وقـوع كـارثـة خـالل القـرنـین القـادمـین، فأنـا أعـتقـد أن جـنسـنا سـیـكـون بأمـان في الوقـت الذي : شـخـص متـفائل

  .»سـنـنـتشـر فیھ في الفضـاء 
 قـصـر «ـتزام أخـالقي یفـرض عـلى اإلنـسـان اسـتـكـشـاف الفـضـاء، إال أنـھ سـیكـون في نھـایـة حـدیثـھ، أكـد ھـوكـنغ أنـھ ال یؤمـن بـوجـود إل

  .» فـقـد یـحـمـل ھـذا األمـر مـفـتاح بقـاءنا ... نـظـر و حـمق  أال نقـوم بـھ

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 مـاذا قال هـوکـنغ؟
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ASUS Eee PC HD 904 

 ASUSالـتوجـھ لصـنع أجـھـزة كـمـبیوتر صـغـیرة الحـجـم بـدأ مع شـركـة 
 بدًال من Netbookذا الجـھـاز الذي اصـطـلح عـلى تـسـمیـتھ التي طـرحـت ھـ

Notebookحـقـھ؛ فـھو فـیھإال أن ھـذا اإلسـم ال ی...  لصـغـر حـجـمھ 
وزنـھ ال یتجـاوز الكـیلوغـرام ... كـمـبیوتر مـتكـامـل بمواصـفات جـیدة جـدًا

 80GBحـجـم القـرص الصـلب ...  إنش8.9شـاشـتھ تـبـلغ ... ونصـف
  .1GB تـبـلغ RAMو الذاكـرة 

وھـو .. .Linux أو Windows XPیـمـكن الحـصـول عـلى الجـھـاز إمـا بـ 
... WiFi وبإمـكانـیة اإلتصـال الالسـلكـیة USBمـزود بثـالثـة وصـالت 

  .وبطـاریـتھ تـسـمح لـك باسـتعـمالھ لما یقـارب سـت سـاعـات مـتواصـلة

T-Mobile Sidekick  
 

 T-Mobileجـھـاز الموتوروال ھـذا المقـدم مـن شـركـة 
تـبـلغ ...  إنش3لغ شـاشـتھ  تـبـ... الموجـة رباعـيھـو

 یمكـن زیادتھـا باسـتخـدام 128MBذاكـرتھ الداخـلیة 
ال توجـد بھ امكانیة ... MicroSDبطـاقـة مـن نـوع 

  .WiFiاإلتصال الالسـلكي 
  

  

Nikon 
Coolpix S210 

Flashlight  
  

مصباح كـھربائي 
یدوي سیكون بالفعل 

مفیدًا عند انعدام 
مصادر الوصل 

  الكھربائي 
  

Freedom 
Shaver  

  
آلة حـالقة توفـر لك 

إمكانیة استخدامھا في 
  . أي مكان

  
  

BriteLight  
  

إضافة إلى كـونھ 
 ًا كـھربائیًامصباح

   .FMفھـو رادیو 
  

  
  

Athena Products - Wind 'N Go 
طریق التعـبئة الیـدویةآالت یمكـن شـحـنھـا عـن   

www.athenabrands.com 

الكـامـیرا الجـدیدة مـن شـركـة نـیكـون 
فبكـثـافـتھا .. .تـقـدم المـزیـد للمسـتخـدم

 مـیغـابیكـسـیل 8الرقـمیة البـالغـة 
 3xوبتكـبیر عـدسـتھـا للصـورة بمقـدار 

بصـریًا فـھـي قـادرة عـلى الـتـقاط 
النوعـیة األفـضـل للصـور وفي كـل 

  .الظـروف واألجـواء
  

رفـقـة خـلف آلة التصـویر الشـاشـة الم
الذاكـرة الداخـلیة ...  إنش2.5تـبلغ 

یـمكـن زیادتھـا ) 52MB(المحـدودة 
باسـتخـدام بطاقـة ذاكـرة مـن نـوع 

SD/SDHC card.  
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