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الحضارة اإلنسانية
ما بين

واالنحدارالصعود

الحضارة اإلنسانية
بقلم: ماي�سة عزب

جديدة−   مرحلة  م�سارف  على 
التعبري−   جاز  اإذا  جديدة  حقبة  اأو 
من الطبيعي اأن نغو�س عميًقا بحًثا 
يف اجلذور عن بدايات التقدم؛ حيث 

يبداأ امل�ستقبل.
اإل  هي  ما  العلم�  و�كوكب 
الربع  الإ�سدار  املرحلة اجلديدة من 
القبة  مركز  حترير  لفريق  �سنوي 
الأربع  مر  فعلى  العلمي.  ال�سماوية 
ن�رسة  تقدمت  املن�رسمة،  �سنوات 
مركز القبة ال�سماوية العلمي خطوة 
الإبداع  الأخرى؛ تنامى خاللها  تلو 

من  العمل  فريق  مع منو  واملحتوى 
متحم�سني  وم�سممني  حمررين 
حيث  من  فقط  لي�س  وموهوبني، 
اخلربة  حيث  من  الأهم؛  بل  العدد، 

والقدرات.
جمرد  لي�ست  فهي  ذلك،  مع 
الإ�سدار  لهذا  جديدة  مرحلة  بداية 
املتوا�سع، بل هي حقبة جديدة يف 
احلا�سنة  الإ�سكندرية  مكتبة  تاريخ 
اأول  العلمي؛  ال�سماوية  القبة  ملركز 
م�رس؛  يف  نوعه  من  علمي  مركز 
فريق  وولد  الإ�سدار،  هذا  ن�ساأ  حيث 

حتريره.
يف هذه احلقبة اجلديدة، تتجمع 
املراكز والإدارات املعنية بالتوا�سل 
الثقايف يف مكتبة الإ�سكندرية حتت 
الثقايف؛  التوا�سل  قطاع  مظلة 
العلوم،  تو�سيل  اإىل  فبالإ�سافة 
الت�سكيلية  بالفنون  القطاع  يعني 
وكذلك  اأنواعها،  بجميع  والتعبريية 
واأخرًيا،  واملخطوطات،  الآثار 

الأن�سطة الفرانكفونية.
العدد  هذا  ن�رسف  ولذلك 
من  جديدة  مرحلة  با�ستهالل 
بني  والتوا�سل  امل�سرتك  التعاون 
وذلك  والإن�سانيات؛  العلوم  تو�سيل 
العلم  اأهمية  على  التاأكيد  بهدف 
احلياة.  اأوجه  جميع  يف  وح�سوره 
�سنت�رسف  العام،  هذا  مدار  فعلى 
عمر  الدكتور  من  اإ�سهامات  بتقدمي 
فكري، مركز القبة ال�سماوية العلمي، 
متحف  �سليمان،  حممد  والدكتور 
جمال  والأ�ستاذ  املخطوطات، 
واملقتنيات  املعار�س  ح�سني، 
اإىل  بالإ�سافة  وذلك  الفنية، 
حممد  لالأ�ستاذ  الفنية  الإ�سهامات 
واملقتنيات  املعار�س  خمي�س، 

الفنية.
ذلك،  كل  اإىل  بالإ�سافة 
املرحلة  لهذه  الأول  العدد  ج  ُيتوَّ

بقلم  افتتاحي  مبقال  اجلديدة 
الأ�ستاذة  حمودة؛  �سحر  الدكتورة 
ومديرة  الآداب،  بكلية  املبجلة 
الإ�سكندرية  درا�سات  مركز 
مبكتبة  املتو�سط  والبحر 
مقالتنا  ويف  الإ�سكندرية. 
مو�سوع  اإىل  نتطرق  املتنوعة، 
بني  ما  الإن�سانية  »احل�سارة 
زوايا  من  والنحدار«  ال�سعود 
حماولة  يف  وذلك  متنوعة، 
ونقطة  اجلذور،  على  للعثور 
اأمتنا  ت�سارع  حيث  البداية؛ 
اأخرى  مرة  �ساخمة  لتقف  الآن 
قمة  من  النحدار  من  قرون  بعد 

الياأ�س. اأعماق  اإىل  املجد 
على  ال�سوء  نلقي  ا  اأي�سً ولكننا 
من  �سبق  ما  لكل  ال�سيئة  اجلوانب 
�سعود، وهي اجلوانب التي اأدت يف 
فنحاول  النحدار.  اإىل  الأمر  نهاية 
قارئينا  واأعني  اأعيننا  نفتح  اأن 
والطمع،  الغرور،  ماأ�ساة  على 
لأننا  الالمبالة؛  ذلك  من  والأخطر 
يعد  ومل  وقتنا،  نفد  قد  الب�رس  نحن 
بتلك  وال�ستمرار  التهرب  باإمكاننا 
تقودنا  قد  والتي  املزرية،  ال�سفات 
اإىل قمة املجد، فقط لنهبط اإىل درك 

املاأ�ساة.
اإل  هي  ما  الإن�سان  فحياة 
املجد  الثنني:  بني  تناق�س 
اإىل  جنًبا  الأغلب  يف  واملاأ�ساة؛ 
الإن�سان  فاإن حياة  جنب. ومع ذلك 
نعي�سها  فنحن  فريدة؛  لأنها  ثمينة 
العقل  فمن  ولذلك  فقط.  واحدة  مرة 
الوحيدة  الفر�سة  تلك  ن�ستغل  اأن 
ومفيدة؛  معنى  ذات  بطريقة 
للعامل،  ولكن  لأنف�سنا،  فقط  لي�س 
واأحفادنا،  واأبنائنا  وامل�ستقبل، 
على  يوًما  ي�سريون  �سوف  والذين 
هذا الكوكب يف ظالل ما نخلفه من 

تراث واإرث.

العدد...
في هذا 

شتــاء 2014
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بقلم: الأ�ستاذة الدكتورة �سحر حمودة
مدير مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط 

مبكتبة الإ�سكندرية

من  واحدة  اإىل  ننتمي  اأننا  من  الرغم  على 
نادًرا  فنحن  واأعظمها،  العامل  ح�سارات  اأقدم 
اأن  يعني  فيما  اأو  "احل�سارة"  كلمة  يف  نتفكر  ما 
اأو  به،  م�سلًَّما  اأمًرا  نعتربه  فنحن  احل�سارة.  منثِّل 
فهناك   - التناق�سات  مالحظة  خالل  من  نفهمه 
من  اأو   – احل�سارة  اإىل  تفتقر  العامل  من  اأجزاء 
خالل عقد املقارنات مع جرياننا من الغرب؛ مثل 

القرطاجيني اأو ال�رسق؛ مثل الفينيقيني.
اإن�ساين  جمتمع  من  يجعل  الذي  ما  ولكن، 
التي  الآثار  هل  كذلك؟  يجعله  ل  اأو  "ح�سارة" 
يخلفها ذلك املجتمع هي فقط ما ت�سري اإىل ذلك؟ 
لو  تنتفي �سفة احل�سارة عن ذلك املجتمع  وهل 

مل تبَق اآثاره؟
اإن الآثار – بال �سك – موؤ�رس هام على وجود 
على  من  اختفت  التي  فاملجتمعات  احل�سارة؛ 
�سطح الأر�س دون اأن تخلِّف معامل بنيوية ل ُتعد 
ل  اأخرى  موؤ�رسات  هناك  اأن  احل�سارات. غري  من 
تقل اأهمية عن الآثار؛ بع�سها م�ستق من "ح�رس" 
)باللغة  ح�سارة  لكلمة  اللغوي  اجلذر   ،"civil"

.)"civilization" الإجنليزية
 civil"  – املدين  اأو   – احل�رسي  فالقانون 
 civic"  – املدنية  اأو   – احل�رسية  والإدارة   "law
يف  احلياة  اأوجه  ينظمان   "administration
متح�رسة.  حياة  اإىل  ويوؤديان  املجتمعات 
�سابقة  ركائز  هذه  اأن  من  الرغم  على  ولكن، 
تقوم  ل  "احل�سارات"  فاإن  "احل�سارة"،  لن�ساأة 
الأمم  من  العديد  اإن  حيث  فح�سب؛  وحدها  عليها 
ح�سارات.  متثِّل  مل   – املتمدنة  اأو   – املتح�رسة 
الزمنية  والفرتة  اجلغرايف  النطاق  ات�ساع  فهل 

عامالن كافيان لت�سمية "احل�سارة"؟
عدة  عرب  العثمانية  الإمرباطورية  امتدت  لقد 
حتظى  وكانت  قرون،  لعدة  قائمة  وظلت  قارات، 
بجواهر  مر�سع  البو�سفور  اأن  كما  مدنية،  باإدارة 

اإليها  ي�سري  اجلميع  اإن  اإل  معمارية،  حتًفا  متثل 
بفرتة احلكم العثماين ولي�س باحل�سارة العثمانية.
الأمم  من  غريها  عن  احل�سارة  مييز  ما  اإن 
هو  م�سبًقا  ذكرناها  التي  بال�سمات  حتظى  التي 
الباقية  الآثار  ظلت  فاإن  للب�رسية.  اإ�سهاماتها 
جتتذب ماليني ال�سائحني وت�ستثري ده�ستهم حول 
الروائع التي خلفها هوؤلء الأ�سالف، فهي يف هذه 
احلالة متثل الإرث الذي ي�سحبها، والذي مل يزل 

له تاأثريه على النا�س حتى يومنا هذا.
ين�سئوا  مل  الذين  اليونانيني،  فقدماء 
فقط  القليل  اإل  يبق  ومل  حقيقية  اإمرباطورية 
العامل؛  ذاكرة  يف  باقون  اأثينا،  يف  اآثارهم  من 
ملمو�سة.  غري  اأخرى  اإ�سهامات  من  خلَّفوه  ملا 
التي  ال�سيا�سية  احلقوق  وممار�سة  فالدميقراطية 
الآونة  هذه  يف  املكت�سبة  حقوقنا  من  اأ�سبحت 
ال�سنوف  اأن  كما  القدمية.  اليونان  يف  ولدت 
القدمية؛  اليونان  يف  ا  اأي�سً ولدت  التي  الأدبية 
ت�سمو  تزل  مل  الغنائي  وال�سعر  الرتاجيديات  مثل 

باأرواحنا م�سفيًة بهجة فريدة.
ومن اإ�سهاماتها الأخرى حرية الفكر والتحرر 
من العقائد؛ الأمر الذي اأطلق لعقل الإن�سان العنان 
ال�رسمدية،  للت�ساوؤلت  منطقية  اإجابات  ليجد 
التي  الإجنازات  وتلك  الفل�سفة.  لظهور  ا  واأي�سً
لالإن�سانية،  واأورثوها  اليونانيني  قدماء  حققها 
ذلك  بعد  لت�سبح  تطويرها  على  الرومان  عمل 

الركائز التي قامت عليها احل�سارة الغربية.
واملو�سيقى،  والآداب،  الفنون،  اإًذا  اإنها 
والفل�سفة، والعلوم، والريا�سيات هي الإ�سهامات 
ا،  واأخالقيًّ ا  ماديًّ الإن�سان  حالة  من  جوَّدت  التي 
جديًرا  ما  جمتمع  كان  اإذا  ما  حتدد  التي  وهي 

بالحتفاء به بو�سفه ح�سارة اأم ل.
ولي�س هناك مثال اأعظم من مدينة الإ�سكندرية 
اإحدى عجائب العامل القدمي   – القدمية. فمنارتها 

ا  ال�سبعة – توارت حتت الأمواج، وهكذا احلال اأي�سً
مع مكتبتها القدمية ومو�سيونها. وعلى الرغم من 
الأبي�س  الرخام  اأثر واحد من مدينة  اأنه مل يتبق 
مدينة  هناك  فلي�س  كليوباترا،  �سكنتها  التي 
لآلف  روائع  من  الإ�سكندرية  قدمته  ما  ت�ساهي 

ال�سنني.
لالإن�سانية  اإرث  من  الإ�سكندرية  تركته  فما 
ا�ستثار خميالت اأجيال ا�ستمرت تدر�س اإجنازاتها، 
الفنون  �سنوف  يف  �سحرها  تتلم�س  اأن  وحاولت 
املتنوعة. فالإ�سكندرية باقية، لي�س مبا خلفته من 
اإجنازات غريت  اآثار مرئية، ولكن مبا قدمته من 

من �سكل حياتنا بطرق عديدة.

واالنحدار
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بقلم: معتز عبد املجيد

خملوقات بديعة تعي�س على كوكب فريد، يدور حول جنم رائع يجتمع بدوره مع مئات املليارات من النجوم الأخرى يف 
جمرة ت�سق طريقها يف الف�ساء، ويقع كل هذا داخل كون يتمدد كان قد بداأ كوحدة �سغرية ن�ساأت من العدم. تلك هي نظرية 

النفجار العظيم.
الكون كما نعرفه، مل يكن هناك وجود  اأن يوجد  ال�سغر، واحلرارة، والكثافة. وقبل  �سديد  بداأ  الكون قد  اأن  فمن املعتقد 
املكان  ميلوؤه  كون  وجود  اإىل  والالزمان  العدم  ل  حوَّ الذي  التغري  تف�سري  العظيم  النفجار  نظرية  فتحاول  واملكان؛  للزمان 
، اأطلقوا عليه النفجار العظيم. ويحدده الزمان. وي�سف العديد من الفيزيائيني هذا احلدث على اأنه انفجار اأو ومي�س، ومن ثمَّ

بعد حدوث النفجار العظيم، ت�سببت احلرارة الهائلة يف خلق ظروف تختلف متاًما عن تلك التي يعرفها علماء فيزياء 
الهيدروجني  مثل  خمتلفة؛  عنا�رس  ذرات  من  الآن  نعرفها  كما  والنجوم  الكواكب  تتكون  فبينما  ا.  حاليًّ الكون  يف  الف�ساء 
مثل  الرئي�سية؛  اجل�سيمات  بوجود  اإل  ت�سمح  ل  ال�سخونة  من  درجة  على  كان  حينها  الكون  اأن  العلماء  يعتقد  وال�سيليكون، 

الكواركات والفوتونات.
وبعد اأن ظهر الكون لأول مرة، اأخذ يت�سع، ويتمدد، ويربد؛ حيث تغري من كينونة متناهية ال�سغر وال�سخونة اإىل حجمه 

وحرارته اللذين نعهدهما الآن. وي�ستمر الكون حتى يومنا هذا ونحن نعي�س بداخله يف التمدد والربودة.

معتقدات خاطئة
املعتقدات  من  العديد  هناك 
العظيم.  النفجار  نظرية  حول  اخلاطئة 
تخيل  اإىل  منيل  املثال،  �سبيل  فعلى 
اإل  بالفعل؛  عظيم  انفجار  وكاأنه  الأمر 
هناك  يكن  مل  باأنه  يقولون  اخلرباء  اأن 
متدًدا  كان  واإمنا  الأ�سا�س  من  انفجار 
ما  ت�سبيه  فبدًل من  ا من حينها.  م�ستمرًّ
حدث بانفجار بالون، قم مبقارنته بنفخ 
حجم  اإىل  يتمدد  بحيث  البالون؛  ذلك 

عاملنا.
العظيم  النفجار  يكن  مل  هكذا، 
يف  الأر�س  على  مثله  ت�سهد  قد  انفجاًرا 
ي�سجل  املثال،  �سبيل  على  هذا.  يومنا 
الهيدروجينية  القنبلة  انفجار  مركز 
حوايل مائة مليون درجة مئوية ويتحرك 
بثالثمائة  تقدر  ب�رسعة  الهواء  يف 
علماء  يعتقد  بينما  الثانية،  يف  مرت 
دفع  قد  العظيم  النفجار  اأن  الكونيات 
ب�رسعة  الجتاهات  جميع  يف  بالطاقة 
 300.000.000 تعادل  وهي  ال�سوء، 
انفجار  من  اأ�رسع  اأي  الثانية،  يف  مرت 
مرة.  األف  مائة  الهيدروجينية  القنبلة 
برمته  الكون  حرارة  اأن  يقدرون  كما 
مئوية  درجة  تريليون  األف  تبلغ  كانت 
من  �سغري  بجزء  النفجار  حدوث  بعد 
اأكرث  بواطن  اأن  بالذكر  واجلدير  الثانية. 
النجوم �سخونة هذه الأيام اأبرد من ذلك 

بكثري.
اخلاطئ،  العتقاد  هذا  اإطار  يف 
الكيان  ذلك  ر  نت�سوَّ ما  عادًة  فنحن 
الأوحد ككرة نار تظهر يف مكان ما يف 

الف�ساء. غري اأنه وفًقا للعديد من اخلرباء، 
قبل  الأ�سا�س  من  ف�ساء  هناك  يكن  مل 

حدوث النفجار العظيم.
�ستينيات  نهايات  يف  ذلك،  وقبل 
�سبعينياته،  وبدايات  املا�سي  القرن 
القمر  �سطح  على  الإن�سان  خطا  عندما 
لأول مرة، حول ثالثة من علماء الفيزياء 
الفلكية – وهم �ستيفن هاوكينج، وجورج 
اهتمامهم   – بيرنوز  وروجور  اإلي�س، 
يتعلق  فيما  ودللتها  الن�سبية  لنظرية 
مبفهومنا عن الزمن. ففي عامي 1968 
و1970، قاموا بن�رس اأوراق بحثية قاموا 
عن  اأين�ستني  نظرية  بتعميم  خاللها  من 
الزمان  قيا�سات  لت�سمل  العامة  الن�سبية 

واملكان.
ووفًقا حل�ساباتهم، كان هناك بداية 
تواكب  واملكان  الزمان  لوجود  حمددة 
فالكيان  وهكذا،  والطاقة.  املادة  ن�ساأة 
الأوحد مل يظهر يف الف�ساء، واإمنا انبثق 
الكيان  هذا  فقبل  داخله؛  من  الف�ساء 
الأوحد، مل يكن هناك وجود لأي �سيء: ل 
ف�ساء، ول زمان، ول مادة، ول طاقة؛ مل 

يكن هناك �سيء على الإطالق.
الأوحد  الكيان  ذلك  اأين ظهر  ولكن، 
يكن هناك ف�ساء؟ نحن ل نعرف  اإن مل 
اأين  من  نعرف  ل  ال�سوؤال؛  هذا  اإجابة 
جاء، ول اأين كان. كل ما نعرفه هو اأننا 
مل   – نحن  وكذلك   – واأنه  الآن  بداخله 

يكن لنا وجود قبل ذلك.
الدلئل

التي  الدامغة  هناك عدد من الدلئل 
اأولها  العظيم؛  النفجار  نظرية  تدعم 

بداية،  له  الكون  اأن  من  متاأكدون  اأننا 
عن  بعيًدا  تتحرك  املجرات  اأن  وثانيها 
الأر�س ب�رسعات تتنا�سب مع امل�سافات 
بيننا وبينها. ويطلق على هذه الظاهرة 
قانون هابل، وذلك تيمًنا باإدوين هابل 
هذه  اكت�سف  الذي   )1953-1889(
هذه  تدعم   .1929 عام  يف  الظاهرة 
اإىل  وت�سري  الكون،  متدد  فكرة  املالحظة 

اأنه كان مندجًما يوًما ما.
كان  قد  الكون  اأن  بافرتا�س  ثالًثا، 
تقرتح  كما  البداية  يف  للغاية  �ساخًنا 
نظرية النفجار العظيم، فمن املتوقع اأن 
احلرارة.  لهذه  باقية  اآثار  اأية  على  نعرث 
وقد اكت�سف عاملا الفلك الإ�سعاعي اأرنو 
عام  يف  ويل�سون  وروبرت  بينزيا�س 
تتخلل  كونية  خلفية  اإ�سعاعات   1965
درجة  ت�سل  للمالحظة  اخلا�سع  الكون 
مئوية،  درجة   270.425 اإىل  حرارتها 
هي  الإ�سعاعات  تلك  اأن  املعتقد  ومن 
العلماء.  عنه  يبحث  الذي  الباقي  الأثر 
وقد فاز العاملان املذكوران مًعا بجائزة 
تكرمًيا   1987 عام  يف  للفيزياء  نوبل 

لذلك الكت�ساف.
عن�رسي  توافر  اأن  يعتقد  ونهاية، 

اخلفيفني  والهيليوم  الهيدروجني 
يوؤيد  للمالحظة  اخلا�سع  الكون  يف 
ال�سيناريو الذي تطرحه نظرية النفجار 

العظيم لن�ساأة الكون.
البدائل

العظيم  النفجار  نظرية  لي�ست 
النظرية الوحيدة املعقولة لن�ساأة الكون؛ 
ويو�سح  �سعبية.  الأكرث  النظرية  اأنها  اإل 
جورج  ال�سهري  الفلكية  الفيزياء  عامل 
اأنه "على النا�س اأن يدركوا وجود  اإلي�س 
العديد من ال�سيناريوهات التي ميكن اأن 

متكننا من �رسح مالحظاتنا".
الفيزيائي  اقرتح   ،2003 عام  ففي 
مثرية  بديلة  نظرية  جينرتي  روبرت 
تف�سريات  الأخرى  هي  تقدم  لالهتمام 
الدكتور  فيزعم  اأعاله.  املذكورة  للدلئل 
العظيم  النفجار  �سيناريو  اأن  جينرتي 
يرتكز على منوذج مغلوط - وهو منوذج 
بتمدد  اخلا�س  لومايرت   - فريدمان 
ل  اإنه  يقول  والذي   - واملكان  الزمان 

يتوافق مع البيانات التجريبية.
ذلك  عن  ا  عو�سً جينرتي  ويختار 
اأين�ستني  يوؤ�س�س نظريته على منوذج  اأن 
والذي  واملكان،  الزمان  بثبات  القائل 
يزعم بكونه "حجر ر�سيد الذي اأظهر فك 
رموزه حقيقة الكون". وقد ن�رس جينرتي 
الأخطاء  تو�سح  عديدة  بحثية  اأوراًقا 
نظرية  يف  وجودها  يف  يعتقد  التي 

النفجار العظيم.
قد يت�ساءل البع�س عن اأهمية معرفة 
بب�ساطة  والإجابة  الكون؛  ن�ساأة  كيفية 
هي: اإن معرفة اأين وكيف بداأ الأمر برمته 
الكون  تطور  لفهم  الوحيدة  الطريقة  هي 
ا رمبا لنفهم قلياًل  الذي نعي�س فيه، واأي�سً

ما قد يحدث له بعد ذلك.
املراجع

www.studymode.com
www.phys.ust.hk
science.nasa.gov
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جميعنا يعرف نيل اأرم�سرتوجن ويوري ججارين جيًدا، اإىل جانب العديد من رواد 
الف�ساء. وعلى  اإىل  ال�سفر  تاريخ  تركوا ب�سمة يف  الذين  الآخرين  امل�ساهري  الف�ساء 
ا فقط على دراية برائدات الف�ساء، واإحداهن �سايل رايد؛ اأول  الرغم من ذلك، فقليل منَّ

امراأة اأمريكية تدور حول الأر�س.
كاليفورنيا.  ولية  يف  اأجنلو�س  بلو�س   1951 مايو   26 يف  رايد  �سايل  ولدت 
وعندما بلغت العا�رسة، بداأت يف ممار�سة ريا�سة التن�س، والتي تفوقت فيها ب�سكل 
ولكنها  بن�سلفانيا،  بولية  �سوارثمور  بجامعة  �سايل  التحقت  تخرجها،  بعد  خا�س. 
�رسيًعا ما اأعادت النظر يف قرارها؛ حيث ت�ساءلت ما اإذا كانت قد فوتت على نف�سها 

فر�سة احرتاف ريا�سة التن�س.
م�سممًة على معرفة ما اإذا كانت �سكوكها يف حملها، تركت �سايل اجلامعة بعد 
ال�سنة الأوىل لت�ستك�سف اإىل اأي مدى �ستاأخذها ريا�سة التن�س. اإل اأنه بعد ثالثة اأ�سهر 
من التدريب املكثف، اكت�سفت اأن احرتاف العمل الريا�سي لي�س مقدًرا لها؛ فالتحقت 

بجامعة �ستانفورد ببالو األتو يف كاليفورنيا.
فح�سلت  الف�ساء.  وا�ستك�ساف  بالعلوم  مهوو�سة  طفولتها  يف  �سايل  كانت  وقد 
بجامعة  وظلت  والفيزياء،  الإجنليزية  اللغة  من  ُكلٍّ  يف  البكالوريو�س  درجتي  على 
قيامها  واأثناء  الفيزياء.  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  درجة  على  لتح�سل  �ستانفورد 

بالدرا�سات العليا، اأجرت بحوًثا يف الفيزياء الفلكية وفيزياء ليزر الإلكرتون احلر.
من  جدد  لعلماء  حاجتها  عن  الف�سائية  نا�سا  وكالة  اأعلنت   ،1978 عام  يف 
اأجل برنامج املركبة الف�سائية اجلديد. ويف الوقت الذي كانت �سايل  اجلن�سني؛ من 
حاجتها  عن  الف�سائية  نا�سا  وكالة  اأعلنت  الدكتوراه،  ر�سالة  اإمتام  على  به  تعمل 
لتوظيف رواد ف�ساء فكانت من �سمن اأكرث من 8.000 متقدم ل�سغر 35 وظيفة فقط؛ 
اإل اأنها جنحت يف اأن ت�سبح واحدة من �سمن �ست �سيدات فقط مت قبولهن يف تدريب 

رواد الف�ساء يف ذلك العام.
املركبتني  لرحالت  ات�سالت  ك�سابط  �سايل  عملت  الأوىل،  تدريبها  فرتة  بعد 
الال�سلكية من غرفة  الر�سائل  بنقل  تقوم  والثالثة؛ حيث كانت  الثانية  الف�سائيتني 
التحكم الأر�سية اإىل طاقم املركبة الف�سائية "كولومبيا". كما مت اختيارها لتكون 
الآلية اخلا�سة باملركبة، وامل�سمم لإطالق  الروبوت  الذي طور ذراع  الفريق  �سمن 

الأقمار ال�سناعية وا�سرتجاعها.
الف�ساء  ملركبة  الثانية  الرحلة  هي  �سايل  فيها  �ساركت  التي  املهمة  وكانت 
"ت�سالنجر"؛ وهي املهمة الف�سائية الأمريكية الأوىل التي حتمل على متنها طاقًما 
يتكون من خم�سة اأفراد. ا�ستقلت �سايل املركبة ت�سالنجر يوم 18 يونية 1983؛ حيث 
ا�ستغرقتها  التي  اأيام  ال�ستة  وخالل  الأر�س.  مدار  اإىل  الإطالق  من�سة  من  انطلقت 
ل�سرتجاع  وذلك  الأوىل،  للمرة  الف�ساء  يف  الروبوت  ذراع  الطاقم  ا�ستخدم  املهمة، 

قمر �سناعي من مداره واإطالق اآخر.
خالل تلك املهمة، مت اإطالق قمرين �سناعيني لالت�سالت؛ اأحدهما تابع لكندا، 
والآخر لإندوني�سيا. كما قامت باإجراء اأول جتربة للتحليق اجلماعي مع وجود قمر 
�سناعي يف املدار، اإىل جانب القيام بعدد من التجارب يف جمالت البحث املادي 
اإدواردز  بقاعدة  البحرية  قاع  مدرج  يف  ناجح  بهبوط  املهمة  وانتهت  والدوائي. 

اجلوية بكاليفورنيا.
يف 5 اأكتوبر 1984، عادت �سايل رايد اإىل الف�ساء على منت املركبة ت�سالنجر 
ثمانية  املهمة  ا�ستغرقت  وقد  41-ج.  اإ�س.تي.اأ�س  الرحلة  على  مهمة  كاأخ�سائي 
اأيام، مت خاللها اإطالق قمر �سناعي جديد، وكذلك ر�سد كوكب الأر�س با�ستخدام 
كامريات �سخمة جديدة. هبطت ت�سالنجر ب�سالم يف مركز كنيدي للف�ساء بفلوريدا 

بقلم: عمر راأفت

يف 13 اأكتوبر 1984. خالل هاتني املهمتني، عملت �سايل فرتة جتاوزت 343 �ساعة 
يف الف�ساء.

يف 28 يناير 1986، انفجرت املركبة ت�سالنجر بعد دقائق من اإقالعها؛ حيث لقي 
التح�سريات  تعليق جميع  ثّم،َ مت  املفجعة. من  الكارثة  تلك  اء  باأكمله حتفه جرَّ الطاقم 
اللجنة  يف  رايد  تعيني  ومت  الفور،  على  الأخرى  الف�سائية  املركبة  مبهمات  اخلا�سة 

الرئا�سية املنوط بها التحقيق يف احلادث.
التخطيط  باإدارة  م�ساعًدا  ا  اأخ�سائيًّ رايد  تعيني  مت  التحقيق،  من  النتهاء  عند 
ال�سرتاتيجي طويل املدى مبقر وكالة نا�سا الف�سائية بوا�سنطن. وقد تراأ�ست �سايل اأول 
اأمريكا  وم�ستقبل  "القيادة  تقرير  كتبت  حيث  للوكالة؛  ال�سرتاتيجي  للتخطيط  حماولة 
اأ�س�ست رايد مكتب  الف�سائية يف عام 1987،  اأن ترتك وكالة نا�سا  الف�ساء". وقبل  يف 

ال�ستك�ساف التابع للوكالة.
يف اأول عامني لها بعد تركها لوكالة نا�سا، ح�سلت �سايل على الزمالة العلمية مبركز 
تعيينها  مت   ،1989 عام  ويف  الت�سليح.  يف  والتحكم  الدويل  لالأمن  �ستانفورد  جامعة 
اأ�ستاًذا للفيزياء بجامعة كاليفورنيا ب�سان دييجو، ومديًرا ملعهد الف�ساء التابع جلامعة 

كاليفورنيا.
املجالت  يف  املراأة  متثيل  بانخفا�س  رايد  �سايل  اهتمام  منا  ال�سنني،  مر  على 
يف  العلوم  جتاه  مت�ساوًيا  حما�ًسا  يظهران  كليهما  والبنات  البنني  اأن  ومبا  العلمية. 
املراحل التعليمية املبكرة، �سبت رايد اهتمامها على ن�رس العلوم يف املرحلة الإعدادية، 

وهي املرحلة التي تبتعد فيها البنات خا�سة عن درا�سة العلوم.
ال�سن، من  للقراء �سغار  الف�ساء  ا�ستك�ساف  الكتب عن  من  العديد  رايد  فاألفت 
بينها مذكراتها "الف�ساء ذهاًبا واإياًبا"، و"الكوكب الثالث: ا�ستك�ساف الأر�س من 
النظام  حافة  اإىل  مغامرة  و"الرحالة:  ال�سم�سي"،  النظام  و"ا�ستك�ساف  الف�ساء"، 

ال�سم�سي"، و"�رس املريخ".
وهو  "�سباي�س.كوم"؛  ملوقع  رئي�ًسا  رايد  �سايل  عملت  و2000،   1999 عامي  يف 
موقع اإلكرتوين معني بكل ما له عالقة بالف�ساء. بعد ذلك اأطلقت �سايل م�رسوع "اإيرث 
�سبكة  على  يعتمد  الف�سائية  نا�سا  لوكالة  تابع  م�رسوع  وهو  الأر�س(،  )كامريا  كام" 
الإنرتنت ب�سكل كلي؛ لتمكني طالب املدار�س الإعدادية من ت�سوير الأر�س من الف�ساء 

وحتميل �سور اأخرى له.
يف عام 2001، اأ�س�ست �رسكتها اخلا�سة "�سايل رايد للعلوم"؛ وهي �رسكة خمت�سة 
بتنظيم برامج واإ�سدارات علمية ممتعة لطالب املدار�س الإعدادية وامل�ستويات املتقدمة 
من املدار�س البتدائية. وقد مولت ال�رسكة نوادي �سايل رايد للفتيات باملدار�س يف جميع 

اأنحاء البالد، ومع�سكرات �سايل رايد العلمية بعدد من اجلامعات.
الفلكية،  اإجنازاتها العظيمة يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء والفيزياء  على الرغم من 
فاإن اإرث �سايل رايد الأكرب يكمن يف الإجناز الرتاكمي الذي حققته مع الأجيال املتالحقة 

من العلماء ال�سغار، من البنني والبنات، الذين �سجعتهم واألهمتهم.
يناهز  عمر  عام 2012 عن  ال�رسطان يف  اإ�سابتها مبر�س  بعد  رايد  �سايل  توفيت 
الواحد وال�ستني. وبعد عام من وفاتها، مت تكرميها باأعلى تكرمي مدين يف البالد: و�سام 

املراجعاحلرية الرئا�سي.
www.nasa.gov
www.achievement.org
www.jsc.nasa.gov
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اإجنازات  �سهد  قد  العامل  اأن  الرغم من  على 
تكنولوجية �سابقة، فلي�س هناك ما يقارن مبدى 
لها  كانت  والتي  و�رسعتها،  ال�سناعية  الثورة 
ت�سكيل  يف  �ساهمت  وثقافية  اجتماعية  تبعات 
ال�سناعية  الثورة  تعد  احلديث.  التقدم  ع�رس 
حجر الأ�سا�س ل�سل�سلة من التغريات التي �سهدها 
نعي�سها  التي  احلياة  اأ�سلوب  عنها  ونتج  العامل 
ما  �رسعان  اأنه  مبعنى  ثورة  كانت  وقد  اليوم. 
قامت التكنولوجيا احلديثة باإحالل حمل الطرق 
كانت  قبله  مما  اأحدث  تطور  كل  فمع  القدمية؛ 

تتغري حياة الب�رس وت�سبح اأكرث ي�رًسا.

التطورات  تلك  حدثت  ملاذا  البع�س  يت�ساءل  قد 
بريطانيا  يف  ال�سناعية  الثورة  بداأت  حدثت.  حيثما 
ما  �رسعان  ولكنها  ع�رس،  الثامن  القرن  منت�سف  يف 
ال�سمالية.  واأمريكا  اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  انت�رست 
علماء  اأحد  اأن  لدرجة  بالغة  التغريات  تلك  وكانت 
قرنني  مدار  "على  كالآتي:  و�سفها  قد  الع�رس  ذلك 
من الزمان تغريت احلياة اليومية اأكرث مما تغريت يف 

�سبعة اآلف عام �سبقتها".
امل�ساعدة  العوامل  اإىل  يرجع  ذلك  يف  الف�سل  اإن 
اأوروبا كانت قارة رائدة م�ستعدة  يف بريطانيا ولأن 
والذي   - النه�سة  فع�رس  تكنولوجي.  تطور  لأي 
اأ�سبح ممكًنا بف�سل حفظ العرب للمعارف اليونانية، 
بالإ�سافة اإىل اخرتاعاتهم واكت�سافاتهم يف املجالت 
وبالتايل،  التطور.  على  الأوروبيني  �ساعد   - العلمية 
التي كانت يف طور  احلديثة  التكنولوجيا  ن�ساأت  فقد 
التبلور حينها يف الأ�سل من اجلذور التي مت غر�سها 

من قبل ومتت تنميتها عرب الع�سور.
ا فح�سب،  ا وعلميًّ مل تكن بريطانيا م�ستعدة ماليًّ
عك�س  فعلى  ا.  �سيا�سيًّ م�ستعدة  ا  اأي�سً كانت  بل 
ملكي  نظام  لديها  يكن  مل  الدول،  من  جريانها 
ا  مطلق يعيق تنميتها. وقد �ساعدها ذلك؛ لأنه عو�سً
امللكية  على  احلفاظ  يف  مالها  راأ�س  ا�ستهالك  عن 
تلك  ا�ستخدمت  خزائنها،  ت�ستنزف  التي  العظيمة 
الأموال يف امل�رسوعات التي قد ت�ساهم يف تطوير 
البحث  وت�سجيع  عمل،  فر�س  وخلق  ال�سناعات، 
ال�سيا�سية  بالرغبة  بريطانيا  تتمتع  ومل  العلمي. 
ا ملناف�سيها اخلارجيني  ندًّ ا  اأي�سً فح�سب؛ بل كانت 

املجاورين، مثل اأملانيا وفرن�سا.
وقد كانت قارة اأوروبا اأغنى من غريها من الأمم 
التي جلبتها من  للرثوات  ا�ستثمارها  بف�سل  الأخرى 
الأموال  رءو�س  با�ستثمار  قامت  حيث  م�ستعمراتها؛ 
اأوروبا،  داخل  ويف  احلديثة.  التكنولوجيا  يف  هذه 
ب�سكل  جمهز  جي�س  اإن�ساء  على  دولة  كل  ت�سارعت 
اأف�سل، وتر�سيخ اقت�ساد اأقوى؛ الأمر الذي كان مبثابة 
التفكري  فوارق  ومع  للتنمية.  اأ�رسع  ملعدل  حافز 

العلمي، تطورت كل دولة بطريقة خمتلفة؛ فاأدى تنوع 
طرق التفكري العلمي اإىل تنوع الكت�سافات والتطورات 

العلمية.
ال�سناعات  على  التطورات  تلك  تطبيق  مت  لقد 
يف  متثلت  للثورة  املحركة  القوة  اأن  اإل  املختلفة، 
ال�سناعات  تلك  ف�سهدت  والتعدين.  الن�سيج  �سناعات 
تغريات �سخمة مت تطبيقها فيما بعد على ال�سناعات 

الأخرى.
ا�ستبدال  يف  التكنولوجية  الإجنازات  ومتثلت 
املهارات الب�رسية باملعدات الآلية؛ فظهرت العديد من 
الآلت، مما اأدى اإىل اإنتاج كميات اأكرب يف وقت اأقل. 
فبدًل  الطاقة؛  اإدارة  اإحالل يف  ا  اأي�سً كما كان هناك 
من العتماد على الب�رس واحليوانات يف احل�سول على 
كفاءة  من  زادت  التي  البخار  طاقة  ظهرت  الطاقة، 

الأعمال املنجزة.
يف  حتول  كذلك  حدث  التكنولوجي  التحول  ومع 
طريقة اإجناز املهام؛ فتحول العمل من اأمر تربع فيه 
وتتدرب على عمله اإىل اأمر ي�سهل على اأي فرد تنفيذه. 
وانطبق ذلك على العمل بامل�سانع؛ حيث مير املنتج 
الأخرية،  �سورته  يف  ظهوره  قبل  مراحل  عدة  على 
ويكون لكل عامل مهمة حمددة ينفذها يوًما بعد يوم.

فعلى الرغم من اأن هذا قد اأ�ساب العمل بنوع من 
اأدى  فاإنه  الإبداع،  فر�س  تقليل  على  و�ساعد  الرتابة 
املنتجات  عدد  وزيادة  الإنتاجية  الكفاءة  زيادة  اإىل 
مهدت  والتي  منا�سبة،  باأ�سعار  بالأ�سواق  املعرو�سة 
الأ�سخا�س؛  من  للعديد  �سهولة  اأكرث  حلياة  بدورها 
الأمر الذي مل يكن م�سبوًقا حتى ذلك احلني. ونتيجة 

لذلك ازدادت حياة النا�س رخاًء وغناًء.

امل�ستخدمة  البخار  اآلت  ا�ستخدام  بداأ  ثم 
ال�سيارات  فعملت  ا؛  اأي�سً النقل  يف  امل�سانع  يف 
والقطارات مبحركات البخار، مما اأحدث ثورة يف 
ازدياد  ومع  والب�سائع.  الأ�سخا�س  تنقل  طريقة 
اأنظمة  يف  التو�سع  ب�سبب  النقل  و�سائل  �سهولة 
اإىل  مكان  من  الب�سائع  نقلت  احلديدية،  ال�سكك 
اآخر بي�رس؛ ومع �سهولة التوزيع جاء تطور ال�سوق 
ا  ا، مما خلق نظاًما اقت�ساديًّ املحلي والعاملي اأي�سً

جديًدا.
ا�ستحداث  بداية  مع  اأ�سهل  ال�سفر  اأ�سبح  وقد 
و�سع  ومت  النقل.  تكنولوجيا  يف  متنوعة  �سبل 
مناطق  بربط  قامت  التي  احلديدية  ال�سكك  اأنظمة 
التنقل  مرة  لأول  الأفراد  باإمكان  فاأ�سبح  متفرقة؛ 
عرب م�سافات طويلة بطريقة اأكرث راحة. ومن بعدها 
وال�سيارات،  البخارية،  ال�سفن  ال�ساحة  على  ظهرت 
عليها  العتماد  اأ�سبح  والتي  الطائرات،  وكذلك 
اأكرث مما �سبقها. ولأول مرة، اأ�سبح باإمكان الأفراد 
يف  ال�سياحة  بداأت  ذلك  بعد  ومن  للمتعة؛  ال�سفر 

الظهور كنوع من الأن�سطة الرتفيهية.
اأ�رسع بكثري باإمكان  التنقل ب�سورة  مل ي�سبح 
فمع  ا.  اأي�سً واملعلومات  بل  فح�سب،  الأفراد 
اأ�سبحت  والراديو،  والتليفون،  التليجراف،  ظهور 
املعلومات تنتقل من �سخ�س لآخر مبا�رسة ب�رسعة 
حاجة  يف  الأفراد  يعد  فلم  مثيل.  لها  ي�سبق  مل 
لالنتظار اأياًما، واأ�سابيَع، بل و�سهوًرا ل�سماع اأخبار 
اأحبتهم اأو ملعرفة اأخبار الأحداث الدائرة يف اأماكن 
اأخرى. ومع انتقال املعلومات ب�سهولة كانت بداية 

النمط ال�رسيع للحياة يف كل �سيء.
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يف  املن�ساآت  بداأت  النقل،  و�سائل  مثل  مثلها 
م�سانع  افتتاح  مع  بنائها  طريقة  حيث  من  التغري 
تغريت  ما  ف�رسعان  وال�سلب.  احلديد  لإنتاج  جديدة 
التقدم  ثوب  وهو  اجلديد،  ثوبها  يف  لتظهر  اأوروبا؛ 

التكنولوجي.
لقد  نعم،  عواقب.  التغريات  تلك  لكل  كان  وحتًما 
امل�ستوى  على  وراحة  �سهولة  اأكرث  احلياة  اأ�سبحت 
ال�رسيبة.  تلك  دفعت  ما  هي  البيئة  ولكن  الفردي؛ 
فقبل الثورة ال�سناعية كان ي�سهل امت�سا�س التلوث 
الناجت عن الن�ساط الب�رسي والتعامل معه. فكان الب�رس 
الب�سائع  تعليب  يكن  ومل  غذائهم،  بزراعة  يقومون 
احلفري؛  الوقود  ا�ستخدام  يتم  ومل  للتدوير،  قاباًل 
اإجماًل، مل يكن التعداد ال�سكاين كبرًيا ومل نكن ن�ستهلك 

ب�سورة مفرطة مثلما نفعل الآن.
ا�ستهالك  زاد  التكنولوجية،  التغريات  ومع 
الكهرباء  فدخلت  املتجددة؛  غري  للطاقة  الإن�سان 
واأ�سدرت  العوادم،  النقل  و�سائل  واأطلقت  املنازل، 
الكثري. ومع  امل�سانع املزيد من املخلفات، وغريها 
الأر�سية  الكرة  �سطح  على  ال�سكاين  التعداد  ازدياد 
تاأثرت  والآلت،  الب�سائع  على  املتزايد  والعتماد 

البيئة �سلًبا.
مع ذلك، مل يظهر التاأثري ال�سلبي لالإنتاج ال�سخم 
عن  نتجت  التي  امل�سكالت  اأكرب  ومن  بعد.  فيما  اإل 
تلك  ن�ساأت  وقد  الت�سحر.  ظاهرة  ال�سناعية  الثورة 
اإىل  حتتاج  والتي  امل�سانع،  اإن�ساء  اء  جرَّ الظاهرة 
م�ساحات كبرية من الأرا�سي؛ فمن اأجل احل�سول على 
الطبيعية  املناطق  اإخالء  لزاًما  كان  امل�ساحات،  تلك 

لتوفري الأماكن لإن�ساء تلك امل�سانع.

امل�سكالت؛  من  العديد  الغابات  اإزالة  عن  فنتج 
منها تدمري مواطن احليوانات التي كانت تعي�س بتلك 
املناطق، وخماطر الفي�سانات اإذا �سقط املطر بغزارة، 
هيئتها  كانت  اإذا  الرتبة  انهيار  اإىل  يوؤدي  والذي 
عر�سة لذلك، وكذلك التاأثري على مناخ املنطقة. ولقد 
اأ�سبحت كل هذه التغريات دائمة؛ فانتهى الأمر برتك 

البيئة مدمرة.
باإطالق  والنباتات  الأ�سجار  تقوم  وبينما 
توازن  على  احلفاظ  على  ي�ساعد  مما  الأك�سجني، 
بالعك�س  تقوم  امل�سانع  فاإن  الهواء،  يف  الغازات 
متاًما؛ حيث ت�سدر الغازات ال�سامة وتقلل من م�سادر 
عانت  فقد  فح�سب؛  الهواء  تلويث  يتم  ومل  الأك�سجني. 

الرتبة واملياه من نف�س امل�سري املحتوم.
فدائًما ما تتعامل امل�سانع مع املواد الكيميائية، 
والتي ت�سدر عنها خملفات ل حاجة لها يتم اإلقاوؤها 
نهًرا.  يكون  ما  غالًبا  والذي  مائي،  جمرى  اأقرب  يف 
اء  جرَّ الربية  حياتها  الأنهار  من  العديد  فقدت  وقد 
اإلقاوؤها  املواد الكيميائية ال�سامة وال�سارة التي يتم 
ا من هذا التلوث املائي؛  بها. كما يتاأذى الإن�سان اأي�سً
تلوث  فيوؤدي  يومية،  ب�سورة  املاء  ن�ستخدم  حيث 
م�سادر املياه اإىل العديد من امل�سكالت ال�سحية. كما 
مما  جافة،  تربتها  فت�سبح  ا؛  اأي�سً تتلوث  الأر�س  اأن 

يجعلها غري �ساحلة لال�ستخدام مرة اأخرى.
التلوث  عن  نتجت  التي  امل�سكالت  اأكرب  اإن 
احلراري.  الحتبا�س  ظاهرة  الكربونية  والنبعاثات 
فمع ارتفاع درجات احلرارة ذابت الثلوج، مما اأدى اإىل 
الذي خلق م�سكلة  الأمر  البحر،  ارتفاع م�ستوى �سطح 
منخف�سة،  م�ستويات  على  تقع  التي  املناطق  يف 
وخا�سة اجلزر التي تقع يف و�سط املحيطات مثل جزر 
املالديف. فلم تعد الأر�س فقط مهددة، بل احليوانات 
ف�سائل  منها  جعل  مما  بيئتها،  تغريت  حيث  ا؛  اأي�سً

مهددة بالنقرا�س.
ال�سناعية  الثورة  بدية  فمنذ  الأ�سف،  ومع 
يكن  مل  املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  وحتى 
التلوث  عملية  لتنظيم  الدول  بني  اتفاق  هناك 
يف  ولكن  وال�سناعات.  امل�سانع  عن  ينتج  الذي 
عام 1992 متت اأخرًيا مناق�سة اتفاقية بني الدول 

للتحكم يف عملية التلوث.
التفاقيات  اأوىل  هي  كيوتو  اتفاقية  فكانت 
الدولية التي تتم بني دول العامل للتحكم يف عملية 
وقد  دولة.  لكل  الزجاجية  ال�سوبة  غازات  انبعاث 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  عن  التفاقية  تلك  نتجت 
املبدئية ب�ساأن التغري املناخي، والتي مت توقيعها 
 1992 عام  اجتماع  يف  الدول  اأغلب  قبل  من 
واملعروف بـ "قمة الأر�س". ويلزم اإطار التفاقية 
ال�سوبة  غازات  تركيزات  توازن  بحفظ  الأطراف 
الب�رسي  التدخل  مينع  م�ستوى  "على  الزجاجية 

ال�سار يف النظام املناخي".
على  العهد  هذا  يوؤخذ  اأن  من  التاأكد  اأجل  ومن 
تلك  وقعت  قد  التي  الأطراف  جميع  من  اجلد  حممل 
ملزمة  �رسوط  ذي  اآخر  ميثاق  كتابة  التفاقية، متت 
مت  وقد  املنبعثة.  الزجاجية  ال�سوبة  غازات  ب�ساأن 
النتهاء من هذا امليثاق يف كيوتو باليابان يف عام 
1997؛ وبعد �سنوات من املداولت اأ�سبح امليثاق قيد 

التطبيق يف عام 2005.

ا باملوافقة على هذا  وقد قامت اأغلب الدول حاليًّ
املتحدة  للوليات  امللحوظ  ال�ستثناء  مع  امليثاق، 
كبري  ب�سكل  ت�ساهم  اأنها  من  الرغم  على  الأمريكية 
الدول  تكن  ومل  لالأر�س.  اجلوي  الغالف  تلوث  يف 
م�ستعدة   - والهند  ال�سني  فيها  مبا   - النامية 
للتقليل من تلك النبعاثات؛ وذلك لأنها قد �ساهمت 
الكربون؛  اأك�سيد  ثاين  غاز  تراكم  يف  حمدود  ب�سكل 

حيث بداأت ال�سناعة فيها يف مرحلة متاأخرة.
يف اإطار اتفاقية كيوتو، تعهدت الدول ال�سناعية 
الكربون،  من  ال�سنوية  انبعاثاتها  بتقليل  املوقعة 
ال�ستة،  الزجاجية  ال�سوبة  بغازات  مبقارنتها  وذلك 
وبن�سب متفاوتة ترتاوح بن�سبة 5.2٪ يف عام 2012 
مقارنة بعام 1990. وذلك يعادل 29٪ اأقل يف القيم 

التي كان من املتوقع اأن حتدث يف غري هذا الإطار.
مل  الربوتوكول  هذا  فاإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
بني  ما  الفرتة  منت�سف  حتى  دوليًّا  قانوًنا  ي�سبح 
عامي 1990 و2012. ومن هنا، ارتفعت النبعاثات 
العاملية ب�سكل ملحوظ. فبع�س الدول واملناطق - مبا 
فيها الحتاد الأوروبي - اأ�سبحت ت�سري على الطريق 
اأو  اأهداف كيوتو  ال�سحيح يف عام 2011 لتت�سق مع 

تزيد عليها، اإل اأن هنالك دوًل اأخرى مق�رسة للغاية.
هما  النبعاثات  تلك  اإ�سدار  يف  دولتني  فاأكرب 
قامتا  واللتان  وال�سني،  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
باإ�سدار كميات كبرية من غازات ال�سوبة الزجاجية 
تكفي ملحو كل الختزالت التي وفرتها الدول الأخرى 
عاملًيّا  النبعاثات  تلك  زادت  فقد  كيوتو.  فرتة  اأثناء 
عام  وحتى   1990 عام  من   ٪40 من  يقرتب  مبعدل 

2009، وذلك وفًقا لوكالة التقييم البيئي الهولندية.

لقد كانت الثورة ال�سناعية بداية العامل كما نعرفه 
والذي  ال�سخم،  الغذائي  الإنتاج  بداية  فكانت  اليوم. 
من املفرت�س اأن يكون كافًيا لنهاية املجاعات. كما 
احلياة  جعلت  ابتكارها  مت  التي  والآلت  الأجهزة  اأن 
لالأفراد  ي�سمح  الذي  الوقت  من  الكثري  ووفرت  اأي�رس 
ولقد  للراحة.  ال�سفر  مثل  اأخرى،  باأن�سطة  للقيام 
اجلميع؛  متناول  ويف  انت�ساًرا  اأكرث  املعرفة  اأ�سبحت 
فاأ�سبحت العلوم م�سدًرا م�ساهًما يف جميع التغريات، 

ويحاول الأفراد جاهدين خلق عامل اأف�سل.
التغريات،  تلك  كل  ومع  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
املادية،  الأ�سياء  على  اعتماًدا  اأكرث  الأفراد  اأ�سبح 
القابلة  غري  الأ�سياء  ا�ستخدام  يف  التفكري  واأ�سبح 
تطوير  يتم  كيف  نعرف  نعد  فلم  ال�سائد.  هو  للتدوير 
الأ�سياء، وعندما ل جند نفًعا لها نتخل�س منها دون 

اأدنى تفكري يف مدى تاأثري ذلك على بيئتنا.
وقد  بالبيئة  ا  جدًّ �سار  الع�سوائي  ال�سلوك  هذا 
حان الوقت لكي يغري النا�س من ذلك ال�سلوك الأرعن. 
بداأ  وما  الأر�س،  اأنهكت خريات  قد  املدمرة  فعاداتنا 
لعنة  ي�سبح  قد  الب�رسية  للمهارة  انت�سار  �سكل  يف 
توؤدي لنهايتها اإذا مل نتدارك كل هذا ال�رسر الذي قد 

ت�سببنا فيه.

املراجع
www.princeton.edu
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php



8

20
14

ء 
ــا
شت

 |

8

20
14

ء 
ــا
شت

 |

8

بقلم: ملياء غنيم

لفوازييه  لوران  اأنطوان  كان 
الأك�سجني  من  كالًّ  اكت�سف  من  هو 
كان  كما  واأ�سماهما.  والهيدروجني 
النطاق  وا�سعة  قائمة  و�سع  من  اأول 
بالعنا�رس الكيميائية، والتي متخ�ست 
يف  �ساملة  اإ�سالحات  عن  ذلك  بعد 

جمال الت�سميات الكيميائية.
والأهم من كل ذلك هو اأنه من و�سع 
القانون الأهم يف الكيمياء، وهو قانون 
ولإجنازاته  ال�سبب  ولهذا  املادة؛  بقاء 
العديدة ُلقِّب بـ "اأبي الكيمياء احلديثة"، 
اأنه  غري  الكيميائية".  "الثورة  وبقائد 
لفوازييه  اإ�سهامات  من  الرغم  على 
ينج  مل  فاإنه  العلوم،  عامل  يف  العديدة 
اأُل�سقت  حيث  املاأ�ساوي؛  م�سريه  من 
على  راأ�سه  وقطعت  "اخلائن"  تهمة  به 
فيها:  ي�سارك  مل  اأخرى  ثورة  مق�سلة 

الثورة الفرن�سية.

اأ�سواأ  كانت  الأزمنة...  اأف�سل  "كانت 
الأزمنة")1(

ال�سارخة؛  التناق�سات  حقبة  كانت  لقد 
الفاح�س  الرثاء  وقتها  العامل  تزامن يف  حيث 
ذلك  اأوج  فرن�سا  مثلت  وقد  املدقع،  الفقر  مع 
"ع�رس  حقبة  ا  اأي�سً كانت  اأنها  اإل  التناق�س. 
عرب  العلمي  التفكري  ازدهر  حيث  التنوير"؛ 
اأوروبا م�ستبدًل العلم واإعمال العقل بالتقاليد 

واملعتقدات البائدة.
ت�سج  الفرن�سية  ال�سالونات  كانت  فقد 
الثورية،  بالأفكار  املفعمني  باملثقفني 
الطريق  باأن  يوؤمنون  كانوا  الذين  والعلماء 
الوحيد للتقدم هو طريق املعرفة والتعلُّم. كما 
التي  املهام  اأهم  اإحدى  باأن  يوؤمنون  كانوا 
والتو�سيف  العقالين  التف�سري  هي  تنتظرهم 
لكل ما يحيط بهم من مواد، ومالحظة كيفية 
تفاعلها مع بع�سها البع�س لتكون العنا�رس 
اأنطوان  كان  الكون.  هذا  يف  املوجودة 

لفوازييه واحًدا من هوؤلء العلماء.
ال�سنة  وهي   –  1743 يف  لفوازييه  ولد 
ع�رس  اخلام�س  لوي�س  امللك  فيها  ت�سلَّم  التي 
املثري  عهده  ليبداأ  فرن�سا  يف  احلكم  مقاليد 

ثرية؛  اأر�ستقراطية  باري�سية  لأ�رسة   – للجدل 
الفرن�سيني  الفالحني  اأعني  يف  برجوازية 
ال�سبع  ال�سنوات  حرب  يواجهون  كانوا  الذين 

واملجاعات با�ستمرار.
من  ع�رسة  احلادية  يف  كان  وعندما 
عمره، التحق بكلية مازارين رفيعة امل�ستوى 
متاح  تعليم  باأف�سل  حظي  حيث  بباري�س؛ 
والكال�سيكيات،  العلوم،  من  لكلٍّ  وقتها 
يف  له  الأخريني  ال�سنتني  وخالل  والفنون. 
فكان  ا؛  جليًّ للعلوم  حما�سه  اأ�سبح  الكلية، 

يوقده العلماء البارزون الذين تتلمذ لهم.
غري اأنه مثله مثل اأي ابن اأر�ستقراطي مطيع، 
درا�سة  تارًكا  والده،  لتاأثري  لفوازييه  اأذعن 
العلوم متجًها للقانون. اإل اأن اهتمامه بالعلوم 
قد انت�رس يف نهاية الأمر بعد اأن اأوقده ت�سجيع 
من  جديد.  من  جتار  جان-تيان  اجليولوجي 
ثمَّ تعاون لفوازييه لفرتة طويلة مع جتار يف 
م�سح جيولوجي لفرن�سا؛ حيث �ساعد على و�سع 
وكذلك  لفرن�سا،  الأوىل  اجليولوجية  اخلريطة 

مل�سدر املياه الرئي�سي لباري�س.
اٌق للمجد")2(  "اأنا �سابٌّ وتوَّ

بقدرات  يتمتع  ال�ساب  لفوازييه  كان 
لاللتزام  مبكرة  وبنزعة  عادية،  غري  منطقية 
وعلى  املحكمة.  الكمية  والقيا�سات  بالدقة 
فاإن  ا،  مو�سوعيًّ عاملـًا  كان  اأنه  من  الرغم 
يف  بداأ  وهكذا  الأقوى،  ظل  بالكيمياء  �سغفه 
تطبيق هذا ال�سغف وهذه القدرات على حتليل 

العينات اجليولوجية، وخا�سة اجلب�س.
يف  لفوازييه  على  الختيار  وقع  وقد 
اأرقى  العلوم؛  لأكادميية  لالن�سمام   1768
العام  ذلك  وكان  اآنذاك.  العلمية  اجلمعيات 
م�سكلة  واجهته  بعدما   – فيه  قرر  الذي  ذاته 
 - العلمية  واأعماله  اأبحاثه  تكاليف  ارتفاع 
جرنال".  "فريم  يف  ثروته  من  جزء  ا�ستثمار 
جمع  على  تعمل  خا�سة  �رسكة  كانت  وقد 
الربح  قائمة على مبداأ  امللك  با�سم  ال�رسائب 
القرار و�سعه بعد ذلك  اأن ذلك  اإل  واخل�سارة. 
الفرن�سية  الثورة  من  اخلاطئ  اجلانب  يف 

وقاده اإىل املق�سلة.
ا  مفو�سً لفوازييه  ُعنيِّ   ،1775 عام  يف 
ال�سخري،  وامللح  للبارود  امللكية  لالإدارة 
واأقام يف تر�سانة باري�س؛ حيث قام بتجهيز 

معمل رفيع امل�ستوى اجتذب الكيميائيني من 
"الثورة  على  ليتعرفوا  اأوروبا؛  مناحي  �ستى 

الكيميائية" التي كانت اآخذة يف التقدم.
"يف الطبيعة، لي�س هناك ما ُيخلق، ول ما 

ي�سيع، وكل �سيء يتغري")3(
يف ذلك الوقت، كان من ال�سعب اأن تو�سف 
الفيزياء  عك�س  فعلى  ا.  حقيقيًّ علًما  الكيمياء 
رها اإ�سحق نيوتن قبل قرن من الزمان،  التي طوَّ
باأ�ساطري  موحلة  تزال  ل  الكيمياء  كانت 

الفال�سفة اليونانيني وباجلذور اخليميائية.
خري مثال على ذلك كان مبداأ الفلوج�ستون 
املهيمن اآنذاك. فقد كان من املعتقد اأن مادة 
اإرن�ست  جورج  طرحها  والتي   – الفلوج�ستون 
عمليات  اأثناء  يف  اإطالقها  يتم   – �ستال 
افرت�س  فقد  وتكلي�سها.  املعادن  احرتاق 
الزجاج  ك�سارة  من  مكون  املعدن  اأن  �ستال 
عنه  ينجم  الحرتاق  واأن  والفلوج�ستون، 
تف�سري  يتم  وكان  الثاين.  املكوِّن  ذلك  فقدان 
الحرتاق  اأثناء  املعادن  وزن  زيادة  حقيقة 

باأن للفلوج�ستون وزًنا �سلبيًّا.
يوؤمن  كان  الذي  لفوازييه  راأى  وقد 
من  اأنه  اآخر  �سيء  اأي  فوق  العقل  باإعمال 
وزن  �سيء  لأي  يكون  اأن  للمنطق  املنايف 
�سلبي. ولإثبات فر�سيته القائلة باأنه ل وجود 
القيا�سات  لفوازييه  ا�ستحدث  للفلوج�ستون، 
من  بالعديد  قام  حيث  معمله؛  يف  الكمية 

التجارب على كلٍّ من الف�سفور والكربيت.
من خالل ح�ساب الأوزان بدقة يف جميع 
هناك  اأن  لالفوازييه  تبني  الحرتاق،  حالت 
زيادة يف الوزن وامت�سا�س الهواء، يف حني 
ينطلق الهواء يف حالة احرتاق ك�سارة الزجاج 
قد  اأنه  من  الرغم  وعلى  النباتي.  الفحم  مع 
الحرتاق،  عملية  يف  ي�ساهم  الهواء  اأن  اأثبت 
الهواء مل يكن مفهوًما متاًما يف  فاإن تكوين 
بفيل�سوف  التقى  حتى  ذلك  كان  الوقت.  ذلك 

الطبيعة الإجنليزي جوزيف بري�ستلي.
فقد و�سف بري�ستلي لالفوازييه كيف قام 
موؤخًرا بت�سخني ك�سارة الزئبق – وهو م�سحوق 
اأحمر اللون – ومن ثمَّ التقط غاًزا جعل ال�سمعة 
حترتق ب�سدة عند التعر�س له. وكان بري�ستلي 
عملية  من  ن  يح�سِّ النقي"  "هواءه  اأن  يعتقد 
اأطول؛  لوقت  ال�سموع حترتق  ويجعل  التنف�س 

وم
لعل
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ال�سبب،  لهذا  الفلوج�ستون.  من  خاٍل  لأنه 
عند  عليه  ح�سل  الذي  الغاز  هذا  على  اأطلق 
من  اخلايل  "الهواء  الزئبق  ك�سارة  حتليل 

الفلوج�ستون".
بتكرار  لفوازييه  قام  الف�سول  وبدافع 
جتربة بري�ستلي يف باري�س با�ستخدام الزئبق 
وك�سارة معادة اأخرى. هكذا، ا�ستنتج اأن الهواء 
مكونني  هناك  اأن  وزعم  ب�سيطة،  مبادة  لي�س 
املعادن  مع  يتحد  الذي  فهو  اأولهما،  اأما  له؛ 
ثانيهما،  واأما  التنف�س،  عملية  من  ن  ويح�سِّ
اأو  ت�ساعد على الحرتاق  فهو مادة خانقة ل 

التنف�س.
ا  بحلول عام 1777، كان لفوازييه م�ستعدًّ
لتقدمي نظرية جديدة عن الحرتاق مبناأى عن 
الفلوج�ستون؛ حيث قال اإن الحرتاق رد فعل 
معدن اأو مادة ع�سوية ما لأحد مكوًنا الهواء، 
وبعد  للتنف�س".  بارز  ن  بـ"حم�سِّ و�سفه  والذي 
للعلوم  امللكية  الأكادميية  يف  اأعلن  عامني، 
الأحما�س  معظم  اأن  اكت�سف  قد  اأنه  بباري�س 
لال�ستن�ساق،  القابل  الهواء  هذا  على  حتتوي 
والذي اأطلق عليه م�سطلح "الأك�سجني"؛ وهي 
مبعنى  يونانيتني  كلمتني  من  م�ستقة  كلمة 

مولد الأحما�س.
ومل يتوقف لفوازييه عند هذا؛ بل برهنت 
لوقت  فيه  اعتقد  ما  �سحة  على  اكت�سافاته 
طويل: "اإن الطبيعة نظام مغلق ل ي�سيع داخله 
اأي كم من املادة اأو الكتلة – اأو يكت�سب – خالل 
لوقٍت  لفوازييه  �سكَّ  فلقد  حتول".  عملية  ة  اأيَّ
طويل اأن كم املادة اأو الكتلة الذي يدخل يف اأي 

نوع من اأنواع التحول يظل كما هو.
اآلف  اإجراء  عليه  كان  ذلك،  ولإثبات 
الدقة؛  بالغة  بقيا�سات  يقوم  واأن  التجارب، 
ال�رسائب،  جتميع  من  ثروته  من  انتفع  حيث 
الدقة  والتي مكنته من ت�سنيع معدات بالغة 

غري م�سبوقة.
مادة  اأيه  يحرق  لفوازييه  ظل  فل�سنوات، 
ويغليها.  وي�سهرها،  ويفتتها،  حرقها،  ميكن 
عند  بالدقة  املرء  ات�سم  طاملا  اأنه  اأثبت  وقد 
وامل�ساحيق  وال�سوائل،  الأبخرة،  جتميع 
املواد من �سورة لأخرى،  الناجتة عن حتول 
ال�سوائل  تتحول  فقد  تقل.  ل  كتلتها  فاإن 
وتتحول  املعادن،  ت�سداأ  وقد  لغازات، 
املادة  اأن  اإل  ودخان،  رماد  اإىل  الأخ�ساب 
التي تكوِّن جميع  الدقيقة  الذرات  متمثلة يف 

املواد ل تفقد اأبًدا.
اأهم  �سياغة  يف  لفوازييه  جنح  وقد 
قوانني الكيمياء؛ األ وهو قانون بقاء املادة. 
وكان التاج املكلل لتلك امللحمة الناجحة هو 
لتوليد  ال�ساكنة  للكهرباء  البارع  ا�ستخدامه 
والذي  ال�ستعال"،  �رسيع  و"الهواء  الأك�سجني 

وذلك  "الهيدروجني"؛  م�سطلح  عليه  اأطلق 
ليخلطهما مرة اأخرى منتًجا املاء.

عديدة  كتًبا  لفوازييه  كتب  عمله،  خالل 
يف  "تاأمالت  موؤلفه  ففي  نظرياته.  ت�رسح 
على  هجومه  اأعلن   ،)1783( الفلوج�ستون" 
"اأ�ساليب  موؤلفه  ويف  الفلوج�ستون،  نظرية 
الت�سميات الكيميائية" )1787(، ابتكر نظاًما 
ب�سكل  ي�ستخدم  يزل  الكيميائية مل  للت�سميات 
اأ�سماء  ذلك  يف  مبا  هذا،  يومنا  حتى  كبري 

حم�س الكربيتيك، والكربيتات، والكربيتيت.
الكيميائية  "الأطروحة  موؤلفه  وكان 
البتدائية" )1789( اأول كتاب حديث لتدري�س 
الكيمياء يحتوي على منظور �سامل للنظريات 
وا�سح  ن�س  وعلى  اجلديدة،  الكيميائية 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  املادة.  بقاء  لقانون 
بالعنا�رس  قائمة  اأول  على  الكتاب  احتوى 
اأ�سغر،  مكونات  اإىل  تك�سريها  ميكن  ل  التي 
والنيرتوجني،  الأك�سجني،  ت  �سمَّ والتي 
والزنك،  والزئبق،  والفو�سفور،  والهيدروجني، 

والكربيت، وغريها.
"اإن اجلدار املحيط بباري�س يجعل املدينة 

تتذمر")4(
بقيادة  من�سغاًل  لفوازييه  كان  بينما 
اأخرى  ثورة  هناك  كان  الكيميائية"،  "الثورة 
�ساق  فقد  م�ستمرة.  بوترية  زخًما  تزداد 
الأر�ستقراطي  احلكم  بنظام  ذرًعا  الفرن�سيون 
وا�ستنزف  للجوع  فري�سة  تركهم  الذي  القدمي 
مواردهم بال�رسائب، ومن ثمَّ خططوا لإ�سقاطه.

لفوازييه  موقف  على  احلكم  ال�سعب  من 
مثل  فمثله  ال�سيا�سية.  ال�سطرابات  تلك  من 
كان  حينها،  املثقفني  الليرباليني  من  العديد 
يوؤمن باأنه من املمكن اإ�سالح النظام القدمي 
من داخله �رسيطة اأن ي�سود املنطق والتحديث. 
ويف الواقع اإن لفوازييه قد اقرتح العديد من 
احلكومة؛  مع  تعاونه  خالل  الإ�سالحات 
احلكومة  قبلت  التي  الوحيدة  الفكرة  اأن  غري 
تنفيذها من اأفكاره كانت هي ما ق�ست عليه.

اإدخال  من  ل�سنوات  املهربون  متكن  فقد 
ال�رسائب  دفع  دون  باري�س  اإىل  الب�سائع 
امل�ستحقة عليها. ولإيقافهم، اقرتح لفوازييه 
بناء جدار حول املدينة. وقد كره الباري�سيون 
ذلك اجلدار؛ حيث �سعروا باأنه ي�سجنهم، وهكذا 

اأجج غ�سبهم على النظام احلاكم اأكرث.
�سجن  اقتحام  بداأ   ،1789 عام  ويف 
بعام،  ذلك  بعد  الفرن�سية.  والثورة  البا�ستيل 
يف  العامة  "احلالة  اأن  لفوازييه  ا�ستكى 
و�ستتت  العلوم  تقدم  لفرتة  اأعاقت  قد  فرن�سا 
الكثري".  لهم  يعني  الذي  عملهم  عن  العلماء 
وغ�سبها  الثورة  عنف  بلغ  فقد  وحقيقًة، 
اأ�سده على العلماء؛ بحيث اأجرب لفوازييه يف 
اإدارة  يف  من�سبه  من  ال�ستقالة  على   1792
يف  ومعمله  منزله  من  والنتقال  البارود 
الرت�سانة امللكية. ويف 8 اأغ�سط�س 1793، مت 
اإيقاف جميع اجلمعيات العلمية، مبا يف ذلك 

اأكادميية العلوم.
من  لعدد  لفوازييه  ان�سمام  كان  وقد 
اللجان الأر�ستقراطية التي اعتقد الثوريون اأنها 
الطبقة  معي�سة  م�ستوى  على  للحفاظ  اأُن�سئت 
ُح�ِسب  اأمًرا  الفقراء  ح�ساب  على  الأر�ستقراطية 
�سده. عالوة على ذلك، فقد ت�سبب ولعه بالدقة 
الذي كان ركيزة جناحه يف اإك�سابه عدوٍّ لدود.

الرموز  من  وهو  بوملارا؛   – جان  كان 
الرائدة يف "عهد الإرهاب"، م�رسوع عامل فا�سل 
اأكادميية  رف�س لفوازييه قبول ع�سويته يف 
امل�ستوى.  دون  كانت  اأعماله  لأن  العلوم؛ 
الغرية  تدفعه  الفوؤاد  قا�سي  ثائًرا  وبو�سفه 
بالتنديد  مارا  قام  فقد  النتقام،  يف  والرغبة 
بالفوازييه علًنا يف يناير 1791، وقد ا�ستخف 
باإجنازاته وقدمه فقط يف �سورة امل�ستثمر يف 
"فريم جرنال" الذي ا�ستنزف الفقراء. ويف ذلك 
روؤية  الفرن�سيون  الثائرون  ي�ستطع  مل  الوقت، 
مكروًها  �رسائب  جامع  ب�سفته  اإل  لفوازييه 

اأو�سى ببناء جدار يطوِّق باري�س.
تتمة املقال يف �صفحة 23
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بقلم: جيالن �سامل

ن�ستطيع من خالله  الذي  الو�سط  اللغة هي 
مع  اأفكارنا  وتبادل  اأنف�سنا  عن  التعبري 
الآخرين. فيقول البع�س اأنك ل تن�ساأ يف ثقافة 
ما بل يف لغة ما، وهو اأمر بديهي؛ فاللغة هي 

حار�س الثقافة.
على  الأفراد  املتنوعة  اللغات  وت�ساعد 
تكون  قد  وم�ساعر  معينة  اأفكار  عن  التعبري 
غائبة يف لغات اأخرى. فلي�ست كل الكلمات لها 
يو�سح  ما  وهو  الأخرى،  اللغات  يف  مرادفات 
اأن اللغات قد تخت�س بثقافات معينة وقد تعرب 
بها جمموعة معينة من  عن جتربة معينة مر 

النا�س فقط.
لقد اأثبت التاريخ اأن لغات اجلماعات القوية 
تنت�رس عرب البالد بينما لغات اجلماعات التي 
ل تعد ذات هيمنة قد انقر�ست عرب القرون. وقد 
يقرر  فقد  نتيجة عمليات خمتلفة؛  ذلك  يحدث 
حماولة  يف  الأقوياء  لغة  ا�ستخدام  البع�س 
اأف�سل،  اجتماعي  مظهر  على  للح�سول  منهم 
تتطلب من  ر�سمية  �سيا�سة  قد يكون هنالك  اأو 
املواطنني التحدث بلغة معينة دون النظر اإىل 

انتماءاتهم الثقافية.
الناطقة  املناطق  يف  املثال،  �سبيل  فعلى 
بلغتني، غالًبا ما ترتك اللغة الأم ل�سالح اللغة 
ذلك  ويحدث  ا.  اقت�ساديًّ اأو  ا  �سيا�سيًّ املهيمنة 
اأنها  على  املهيمنة  للغة  الأفراد  روؤية  نتيجة 
العامل الذي ي�ساعدهم على الرتقاء الجتماعي. 
وما يحدث بعد ذلك هو قيام الوالدين بتجاهل 
مما  اأبنائهم،  اإىل  بفاعلية  اللغوي  تراثهم  نقل 
الأم  اللغة  ت�سبح  باأن  املهيمنة  للغة  ي�سمح 
اللغات؛  متوت  لذلك،  ونتيجة  املقبلة.  لالأجيال 

حيث ل يبقى اأي ناطقني بها.
موقف  على  تعتمد  ما  لغة  فنجاة  اإًذا، 
نحو  يف  اأنه  اللغويون  ويقول  جتاهها.  الأفراد 
من  اأكرث  هناك  كان  امليالد  قبل   8.000 عام 
20.000 لغة. ويف عام 2012، قد اأ�سبح عددها 
6.909 لغات، وهو ما ي�سري اإىل موت العديد من 

اأنه  اللغويون  يتنباأ  كما  وانقرا�سها.  اللغات 
يف خالل الع�رسة اأعوام القادمة �سوف تختفي 
اأن  اللغات املوجودة؛ ولكن كيف ميكن  ن�سف 

تختفي اللغات ي�ساًرا، ومييًنا، وو�سًطا؟
يف  اللغات  موت  �سبب  اأن  البع�س  يعتقد 
البحث  رحلة  ففي  العوملة.  هو  الأيام  هذه 
التبادل  ت�ستخدم يف عمليات  �سائدة  لغة  عن 
التجاري، يتم اإهمال اللغات الأم. فعلى �سبيل 
بني  م�سرتكة  جتارة  تقوم  عندما  املثال، 
�سوف  هولندا  من  واأخرى  كينيا  من  �سيدة 
باللغة  الأرجح  على  بينهما  املعامالت  تتم 
على  املهيمنة  اللغة  اإنها  حيث  الإجنليزية؛ 

امل�ستوى العاملي.
لي�ست  العوملة  فاإن  ذلك،  من  الرغم  على 
ال�سبب الأوحد ملوت اللغات؛ فعندما تعود كل 
�سيدة منهما اإىل بلدها فاإنها �ستعاود التحدث 
بلغتها الأم. ومن هنا جند اأن العوملة قد تدعم 
توؤدي  ل  ولكنها  املهيمنة،  اللغات  موقف 
فيمكن  للغاتهم.  الأفراد  ترك  اإىل  بال�رسورة 
تعطي  العوملة  باأن  ذلك  �سياغة  نعيد  اأن 

الأفراد �سبًبا لي�سبحوا ناطقني بلغتني.
عملية  وهو  اآخر  �سبب  هناك  يكون  قد 
يحدث  الذي  والتداخل  الأمم  بني  التوا�سل 
له  اإن  يقال  والذي  املهاجرة،  اأمناط  نتيجة 
املوجودة.  اللغات  تنوع  على  ا  �سلبيًّ تاأثرًيا 
فعندما تهاجر اأ�رسة ما فاإن الآباء �سيتحدثون 
كالًّ من اللغة الأم ولغة البلد التي قد هاجروا 
اإىل  الأم  لغتهم  نقل  اأهملوا  اإذا  ولكن  اإليها، 
لغة  يتحدثون  وهم  الأبناء  ف�سين�ساأ  اأبنائهم، 
الآن  عليها  يطلقون  اأ�سبحوا  قد  التي  البلد 
يف  الأم  اللغة  موت  يف  مت�سببني  موطنهم، 
تلك الأ�رسة. وعلى الرغم من ذلك، فاإنه طاملا 
ف�سوف  الأم،  البلد  يف  يعي�سون  اأنا�س  هنالك 

ي�ستمرون يف احلفاظ على لغتها.
والتي  للغات  احلديثة  الوفيات  اإحدى 
هي   ،2010 عام  الأخبار  عناوين  ت�سدرت 
اندثار لغة بو، وهي لغة اإحدى قبائل ال�سكان 
اأندامان بالهند، والتي يعتقد  الأ�سليني جلزر 

اأنها كانت موجودة منذ 65.000 عام. ولقد 
انقر�ست تلك اللغة بوفاة اآخر املتحدثني بها، 
بوا �سينيور. فعلى الرغم من اأن لغة بو قد متت 
درا�ستها من قبل باحثي اللغويات التاريخية، 
الأخرية  ال�سنوات  اأم�ست  قد  �سينيور  بوا  فاإن 
�سخ�س  اأي  مع  التحاور  دون  عمرها  من 

بلغتها الأم.
قبائل  ع�رس  من  واحدة  بو  قبيلة  اإن 
عدد  بلغ  وقد  خمتلفة،  عظيمة  اأندامانية 
�سكانها نحو 5.000 �سخ�س اأثناء  ال�ستعمار 
من  جزء  هي  اجلزر  وتلك  للجزر.  الربيطاين 
قلب  يف  بعيدة  ولكنها  الهندية،  الأرا�سي 
معزولني  ال�ستعمار  قبل  فكانوا  املحيط؛ 
ال�سكان  اأنه ميكن تتبع  اإىل حدٍّ كبري. وُيعَتَقد 
من  هجرتهم  اإىل  و�سوًل  للقبائل  الأ�سليني 
ا  اأي�سً ُيعَتَقد  كما  ال�سنني،  اآلف  منذ  اإفريقيا 
م�سدرها  بها  التحدث  يتم  التي  اللغات  اأن 

اإفريقيا هي الأخرى.
اجلزر  تلك  الربيطانيون  ا�ستعمر  عندما 
ال�سعب  من  العديد  مات   ،1858 عام  يف 
مل  التي  لالأمرا�س  تعر�سهم  اء  جرَّ الأنداماين 
يتحملها جهازهم املناعي. فقلل ذلك احلدث 
ا فقط،  من اأعدادهم من 5.000 اإىل 52 �سخ�سً
اأنهم قد جنوا حتى الآن.  ُيعَتَقد  وهو عدد من 
التي كانت موجودة، مل  العديدة  اللغات  ومن 
وال�سار  اجلرو  بلغتي  املتحدثني  �سوى  يتبقَّ 
الأ�سغر،  الأجيال  اإىل  تنتقال  ومل  القدميتني، 

ا. مما يعني اأنهما �ستموتان اأي�سً
عامل  وهو   – ت�سودهاري  نارايان  كتب  وقد 
ديلهي،  بنيو  نهرو  لل  جواهر  بجامعة  لغويات 
على   – الأنداماين  البحثي  الفريق  اأفراد  واأحد 
موقعه الإلكرتوين اأن "بوا �سينيور مثلت الإن�سانية 
اأ�سكالها، وبرثاء ل جنده يف  يف جمملها بجميع 
وهو  كوري،  �ستيفن  قال  كما  اآخر".  مكان  اأي 
مدير موؤ�س�سة مقرها لندن متثل اإحدى جماعات 
وفاة  "مع  القبلية:  املجموعات  اأجل  من  ال�سغط 
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بوا �سينيور وانقرا�س لغة بو اأ�سبح جزء مميز من 
ا:  املجتمع الإن�ساين جمرد ذكرى". واأ�ساف اأي�سً
علينا  بائ�سة، ويجب  تذكرة  بو جمرد  فقدان  "اإن 
األ ن�سمح بحدوث ذلك للقبائل الأخرى املوجودة 

بجزر اأندامان".
مكتوبة؛  املوجودة  اللغات  كل  لي�ست 
تكون  لالنقرا�س  املعر�سة  اللغات  فاأغلب 
حيث  غنية؛  منطوقة  ثقافة  لديها  التي  تلك 
ينتقل التاريخ، والأغاين، وكذلك الروايات من 
ا. فاإذا اختفت  الأجيال الأكرب اإىل الأ�سغر �سفويًّ
املعرفة  ا  اأي�سً تختفي  ف�سوف  اللغات  تلك 
لها  توجد  ل  حيث  فيها؛  املحفوظة  ال�سفوية 

ل من عملية التوثيق. �سورة مكتوبة ُت�َسهِّ
اأن  من  الرغم  على  املثال،  �سبيل  فعلى 
لغة  فاإنها  ت�ستخدم،  تعد  مل  الالتينية  اللغة 
احلفاظ  مت  قد  لأنه  منقر�سة؛  ولي�ست  ميتة 
تنقر�س  وعندما  مكتوبة.  �سورة  يف  عليها 
معها؛  باأكملها  ثقافة  تختفي  اللغات،  اإحدى 
يكون  معلومات  من  الب�رس  نحن  جنمعه  فما 

م�سفًرا داخل اللغة التي ن�ستخدمها.
التي  للجماعات  الأ�سليني  ال�سكان  اإن 
كانت تعي�س على مقربة من الطبيعة قد تاأملوا 
النظام البيئي عن كثب؛ فاكت�سبوا العديد من 
حمفوظة  اأ�سبحت  التي  واملعلومات  الأفكار 
تلك  متوت  اأن  فبمجرد  ولالأ�سف،  لغاتهم.  يف 
خلفها  ترتك  ل  فاإنها  النا�س  من  اجلماعات 
اأية �سجالت مكتوبة، ومتوت املعرفة التي قد 

ا. اكت�سبوها معهم اأي�سً
اجلماعات  من  العديد  م�سري  ذلك  كان 
الأ�سلية، وبالتايل فاإن درا�سة لغات اجلماعات 
يح�سل  حيث  املزايا؛  من  العديد  لها  الأ�سلية 
الأمر  املحيطة،  للبيئة  اأكرب  فهم  على  الفرد 
الذي ي�ساعد يف جهود احلفاظ عليها. فدرا�سة 
لكيفية  فهمنا  من  تزيد  اللغات  من  العديد 
كيف  وكذلك  بع�سهم،  مع  الب�رس  توا�سل 
يقومون بحماية املعرفة؛ حيث اإن كل جماعة 

تتوا�سل ب�سكل خمتلف عن الأخرى.
ظاهرة  حماربة  اأجل  من  يحدث  ماذا  اإًذا، 
نا�سيونال  بداأت  فقد  ح�سًنا،  اللغات؟  موت 
ا�سم  عليه  اأطلقت  م�رسوع  يف  جيوجرافيك 

"الأ�سوات امل�ستمرة"، وتقوم بتنفيذه بالتعاون 
املهددة  للغات  احلية  "الأل�سنة  موؤ�س�سة  مع 
بالنقرا�س"؛ حيث حتاول جاهدة احلفاظ على 
حتديد  طريق  عن  بالنقرا�س  املهددة  اللغات 
املوجودة  الأماكن  وهي   – ال�ساخنة  النقاط 
الأكرث  الأ�سلية  اللغات  وفيها  كوكبنا  على 
متيًزا، وي�سعب فهمها اأو مهددة – وتوثيق تلك 

اللغات وكذلك الثقافات التي تت�سمنها.
كما راأينا، فاللغات ميكن اأن تكون مهيمنة 
اأو حمت�رسة. وهنالك طريقة اأخرى لت�سنيف 
تكون  التي  املرحلة  حتديد  وهي  اللغات، 
"مهددة  اأو  "اآمنة"،  اإما  فتكون  اللغة؛  فيها 
تلك  ابتكر  ولقد  "حمت�رسة".  اأو  بالنقرا�س" 

الطريقة عامل اللغويات مايكل اإي. كراو�س.
فاأما اإذا كانت اللغة "اآمنة"، فمن املحتمل 
�سنة  املائة  الأبناء يف خالل  بها  يتحدث  اأن 
القادمة، واأما اإذا كانت "مهددة بالنقرا�س"، 
فمن املحتمل األ يتحدث بها الأبناء يف خالل 
 ٪80:60 حوايل  وتقع  القادمة.  �سنة  املائة 
فاإذا  واأخرًيا،  الفئة.  هذه  �سمن  اللغات  من 
ل  الأبناء  فاإن  "حمت�رسة"،  اللغة  كانت 

يتحدثون بها الآن.
موت  كيفية  على  تعرفنا  فقد  هنا  حتى 
تولد؟  لغات  اأية  هناك  هل  ولكن  اللغات، 
تولد  التي  اللغات  نفهم  ولكي  نعم!  ح�سًنا، 
دراية  على  تكون  اأن  يجب  اأف�سل،  ب�سكل 

بـ"البدجن" و"الكريول".
تت�سكل  التي  اللغات  هي  "البدجن"  اإن 
خمتلفتني  بلغتني  �سخ�سان  يتحدث  عندما 
فتختلطان مع بع�سهما؛ فتت�سكل لغة هجينة 
للتوا�سل،  اخلا�سة  للغتهما  با�ستخدامهما 
منهما.  لأيٍّ  الأم  اللغة  لي�ست  اللغة  وهذه 
"البدجن"  اللغة  الأبناء  يكت�سب  اأن  ومبجرد 

باعتبارها لغتهم الأم، تتحول اإىل "كريول".
وهنالك لغات اأخرى تولد لي�ست "البدجن" 
ول "الكريول"، ولكنها لغة جديدة متاًما. فلقد 
وهي  حديًثا،  وارلبريي"  "ليت  لغة  ولدت 
قرية  يعي�سون يف  الذين  الأبناء  ابتكرها  لغة 
هي  اللغة  وتلك  اأ�سرتاليا.  �سمال  يف  بعيدة 
مزيج من لغة "الوارليبريي"، ولغة "الكريول"، 
واللغة الإجنليزية الأ�سرتالية ب�سفتها م�سادر 
جمتمع  يتحدثها  اللغة  وتلك  اللغة.  لتلك 
املتحدثون  يكون  ما  وغالًبا  الالجامانو، 
عام  ويف  والثالثني.  اخلام�سة  �سن  حتت  بها 
2013، كان هناك 350 متحدًثا بلغة "ليت 
من  مرة  لأول  توثيقها  مت  وقد  وارلبريي"، 

من  كارميل اأو�ساني�سي  اللغويات  عاملة  قبل 
جامعة ميت�سيجني.

بدرا�سة  اأو�ساني�سي  كارميل  قامت  لقد 
كالم ال�سغار ملا يزيد عن عقد، وقد تو�سلت 
لغة جديدة  يتحدثون  اأنهم  ا�ستنتاج وهو  اإىل 
كما  مثري  هو  وما  مميزة.  نحوية  قواعد  ذات 
قالت ماري لهرين؛ وهي باحثة مقيمة لعلم 
اللغويات يف جامعة كوينزلند باأ�سرتاليا اأن 
ما  اللغة  بتلك  املتحدثني  اأوائل  من  "الكثري 
التي جتعل بحث  الأ�سباب  واأحد  اأحياء،  زالوا 
الدكتورة اأو�ساني�سي مميًزا هو اأنه كانت لديها 
القدرة على ت�سجيل لغة "جديدة" وتوثيقها يف 

م�ستهل ظهورها".
كما ف�رست اأو�ساني�سي اأن تطور اللغة كان 
الآباء  بداأ  عندما  وذلك  عمليتني،  مدار  على 
اأولدهم مع  مع  ال�سغار  ا�ستخدام حديث  يف 
واللغة  الكريول،  هي:  لغات؛  بثالث  مزجها 
فما  القوية.  الوارليبريي  ولغة  الإجنليزية، 
باأخذ  الأبناء قد قاموا  اأن  حدث بعد ذلك هو 
وذلك  الأم،  لغتهم  واعتبارها  اللغة  تلك 

باإ�سافة ابتكاراتهم اجلذرية وتغيري القواعد.
على  غريبة  اللغة  تلك  اأ�سبحت  ولقد 
ل  الكبار  من  كثرًيا  اأن  درجة  اإىل  الآخرين 
يفهمون ما يقوله �سغارهم. وتعتقد الدكتورة 
ينبع  مل  احلديثة  اللغة  تطور  اأن  اأو�ساني�سي 
عالمة  اأ�سبحت  لأنها  ولكن  احلاجة؛  من 
للهوية عند الأبناء؛ فقد جعلتهم ما هم عليه 
الوارليبريي من  اأنهم �سغار  واأو�سحت  الآن، 

جمتمع الالجامانو.
اللغة؛  دون  التعامل  الب�رس  ي�ستطيع  ل 
الأ�سا�سيات  اأهم  اأحد  هو  التوا�سل  اإن  حيث 
اللغات  تطور  كيفية  ودرا�سة  حياتنا.  يف 
يعنيه  اأفكاًرا ومعلومات عظيمة عما  يعطينا 
على  احلفاظ  على  فالعمل  اإن�ساًنا؛  تكون  اأن 
التي  املعرفة  اأن  يطمئننا  املحت�رسة  اللغات 
تت�سمنها لن تفقد واأن الأجيال القادمة مازال 

باإمكانها ال�ستفادة من معرفة اأجدادهم.
املراجع

www.bbc.co.uk
www.livescience.com
www.theguardian.com
http://mises.org/daily/5846/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/
enduring-voices/
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بقلم: جيالن �سامل

الأ�سياء:  من  للعديد  احل�رسية  املناطق  يف  حياتنا  خالل  نتعر�س 
املباين ال�ساهقة، وال�سو�ساء، والزحام، والأ�سواق، وغريها. في�سري منط 
اأ�سلوب حياتنا  اأنغام الع�رسية بكل مغرياتها؛ حيث يكون  حياتنا على 
الريف،  اإىل  متجهني  املدينة  تركنا  فاإذا  بنا.  املحيطة  للبيئة  نتاًجا 

ا اعتدنا عليه. �سن�سطدم باأ�سلوب حياة خمتلف متاًما عمَّ
حياتنا  يف  عليهما  واعتيادنا  والتليفزيون  الراديو  اخرتاع  فقبل 
اليومية ب�سكل كبري؛ بحيث ي�سعب ال�ستغناء عنهما، كانت املجتمعات 
الريفية اأكرث انعزاًل وغري مواكبة للعامل اخلارجي. اإل اأن هذا الو�سع قد 
والتي  العامل،  اأنحاء  الأخبار من جميع  تبث  التي  الأجهزة  بظهور  تغري 

ت�سل لأكرث الأماكن النائية يف العامل.
فالنا�س الآن اأكرث دراية بالثقافات املختلفة واأكرث اإملاًما بالأحداث 
مل  �سعوب  توجد  هل  هو:  ال�سوؤال  ولكن  قبل؛  ذي  من  العاملية  والأخبار 
القرون املا�سية؟  التي حدثت على مر  تتاأثر بعد بالتغريات والتطورات 

الإجابة هي "نعم".
لتزال هناك �سعوب تعي�س يف مناطق نائية متكنت من عدم التوا�سل 
الذي  اأفرداها يف احلياة على نف�س املنوال  العامل املتطور؛ في�ستمر  مع 
عا�س عليه اآباوؤهم واأجدادهم. يطلق على تلك ال�سعوب ا�سم "املنعزلون"، 
دفعتها  واإما  الأخرى،  ال�سعوب  مع  التوا�سل  جتنبت  اإما  ال�سعوب  وتلك 

ظروفها لالنقطاع عن العامل اخلارجي.
يف  غالًبا  تتمركز  العامل  حول  منعزلة  قبيلة  مائة  حوايل  وتوجد 
والهند.  اجلديدة،  وغينيا  اجلنوبية،  باأمريكا  الكثيفة  الغابات  مناطق 
وقد تعرفنا على وجود تلك القبائل من خالل اللقطات اجلوية واللقاءات 

النادرة مع بع�س الأ�سخا�س اأو القبائل الأخرى.
ينظر الكثري من الأ�سخا�س اإىل تلك القبائل املنعزلة بعني النبهار؛ 
فيوجد بع�س منظمي الرحالت ال�سياحية الذين يقومون بتنظيم جولت 
وفًقا  باملرة  لئق  غري  الت�رسف  هذا  ويعترب  القبائل.  تلك  عن  للبحث 
ملنظمة البقاء الدولية، وهي منظمة تنا�سل من اأجل بقاء تلك القبائل. 
الواحد  الآن بالقرن  "نحن  فيقول مدير املنظمة اخلريية �ستيفن كوري: 
والع�رسين، ولي�س القرن التا�سع ع�رس؛ فيجب اأن ي�سبح ال�ستعمار درًبا 
يجب  ول  الثقافية،  الآثار  من  لي�ست  املنعزلة  فالقبائل  املا�سي.  من 

معاملة اأفرادها على اأنهم حيوانات داخل حديقة احليوان".
هذا  على  فقط  تقت�رس  ل  املنعزلة  القبائل  تواجهها  التي  وامل�سكلة 
ال�سلوك الجتياحي من قبل منظمي الرحالت الذين ل ي�سغلهم �سوى جمع 
الأموال على ح�ساب تلك القبائل، وال�سلوك غري امل�سئول من قبل الزوار 
الذين يريدون اإ�سباع ف�سولهم بغ�س النظر عن الأ�رسار الناجمة عن ذلك. 
ا من قبل الدخالء  لكن الأماكن التي تعي�س بها تلك القبائل مهددة اأي�سً

الذين ينتقلون للعي�س يف تلك املناطق بطريقة غري م�رسوعة.
فتعترب غابات الأمازون موطًنا للعديد من القبائل املنعزلة، وعندما 
تلك  الآلت  واأ�سوات  ال�سو�ساء  ت�سيب  الأ�سجار  لقطع  اجلرافات  تاأتي 

القبائل بالذعر؛ فيهرعون من اأجل اإنقاذ حياتهم تاركني خلفهم منازلهم 
وحما�سيلهم التي َكدُّوا يف زراعتها.

احلكومات  واجب  من  اأنه  القبائل  تلك  حماية  على  العاملون  يرى 
حمايتها، مبا اأن الدخالء هم من يعتدون على اأرا�سي تلك القبائل ولي�س 
باأيدينا  ولكن  باأيديها،  لي�س  املنعزلة"  "القبائل  تلك  اإن م�سري  العك�س. 
حكومتا  �ستفعله  ما  وعلى  علينا  يعتمد  امل�ستقبل  يف  فبقاوؤها  نحن. 
الربازيل وبريو مبنطقة الأمازون. فاإذا مل نقم بحمايتها، �سيندثر هوؤلء 
الباحث  عن  نقاًل  وذلك  حزيًنا"،  مكاًنا  العامل  و�سي�سبح  قريًبا  القوم 

الهندي مرييلي�س باملوؤ�س�سة القومية الهندية "فوناي".
ا قبائل منعزلة يف الهند، تعي�س اإحداها يف جزيرة �سمال  وتوجد اأي�سً
اأي  تقاوم  مازالت  القبيلة  تلك  ال�سنتينليز.  قبائل  با�سم  وتعرف  �سنتينل 
يدنو  دخيل  اأي  اأفرادها  راأى  فاإذا  اخلارجي؛  العامل  وبني  بينها  ات�سال 
ت�سدرت  الت�سونامي،  عقب   ،2004 عام  ففي  بالهجوم.  يبداأون  منهم، 
تلك القبيلة عناوين ال�سحف، عندما كانت هناك مروحية تقوم بتم�سيط 

باملنطقة وقام فرد من اأفرادها بتوجيه الأ�سهم نحوها.
ب�سيد  يقومون  كما  الغابات،  يف  بال�سيد  ال�سنتينليز  اأفراد  يقوم 
مت�سلة  اأكواخ  يف  القبيلة  تلك  اأفراد  ويعي�س  ال�ساحل.  على  الأ�سماك 
ببع�سها، بها العديد من املداخن، كما ت�ستخدم الزوارق الطويلة للتنقل 
الأخرى؛  القبائل  اأكرث عزلة من  القبيلة  وتلك  البحر حول جزيرتهم.  يف 

لأنها تعي�س على جزيرة وتتجنب التوا�سل مع العامل اخلارجي.
التي  الأوىل  الب�رسية  ال�ساللت  من  تنحدر  القبيلة  تلك  اأن  ويعتقد 
ظهرت يف اإفريقيا؛ ومن املرجح اأن اأفرادها كانوا يعي�سون بجزر اأندامان 
اأن لغتهم تختلف متاًما عن لغة قاطني جزر  اإل  حلوايل 60.000 عام. 
اأندامان الآخرين، وهو ما قد ي�سكل دلياًل على عدم توا�سلهم مع العامل 

اخلارجي لآلف ال�سنني.
ذلك  ولكن  ورجعيون؛  همج  اأنهم  على  ال�سنتينليز  و�سف  مت  لقد 
قدمية  للبع�س  تبدو  قد  حياتهم  فطريقة  باملرة.  �سحيح  غري  الو�سف 
�سبيل  فعلى  تواجههم.  التي  التغريات  على  تاأقلموا  قد  ولكنهم  وبدائية، 
التي  املعادن  با�ستخدام  والأ�سلحة  الأدوات  �سناعة  ميكنهم  املثال، 
الأمر  اجلزيرة؛  �سواطئ  على  الأمواج  وتلقيها  ال�سفن  حطام  من  تتبقى 
الذي يدل على اأنهم قادرون على تكييف مهاراتهم عند احلاجة، كما اأن 

�سلوكهم العدائي جتاه الدخالء مفهوم.
ففي عام 1879، على �سبيل املثال، مت التحفظ على �سخ�سني م�سنني 
وجمموعة من الأطفال ومت اإح�سارهم للبلدة الرئي�سية باجلزيرة، بورت 
قد  باأكملها  املجموعة  اأن  التحفظ  عملية  عن  امل�سئول  كتب  وقد  بلري. 
الأربعة  الأطفال  وعاد  وزوجته،  امل�سن  الرجل  وتويف  كثرًيا،  "مر�ست 
وفاة  عن  م�سئوليتهم  من  الرغم  وعلى  الهدايا".  من  كبرية  مبجموعة 
ذلك  يبد  فلم  اجلزيرة،  �سكان  بني  وباء  انت�سار  واحتمالية  �سخ�سني 

امل�سئول اأي ندم.
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على عك�س معظم الق�س�س اخلرافية 
التي ل نعلم اأ�سولها، نحن نعرف متى 
اأطالنت�س  مدينة  ق�سة  انبثقت  واأين 
من  اثنني  يف  ظهرت  فقد  ال�سائعة؛ 
طيمايو�س  وهما  اأفالطون،  حوارات 
كتابتهما حوايل  اللذان مت  وكريتيا�س 

عام 330 قبل امليالد.
اأطالنت�س  كانت  لأفالطون،  فوفًقا 
تقع يف مكان ما يف املحيط الأطل�سي، 
غزت  قوية  بحرية  قوة  تعد  وكانت 
اإل  منها  يبَق  فلم  العامل؛  بقاع  معظم 
كبرية،  معركة  غمار  ويف  فقط.  اأثينا 
واأعادوهم  الأطل�سيني  الأثينيون  هزم 
التايل  اليوم  يف  اأنه  ويقال  اأدراجهم، 
يف  ت�سببت  مهلكة  كارثة  حدثت  لذلك 
املحيط  يف  باأكملها  املدينة  غرق 

واختفائها من على وجه الأر�س.
لغز  حل  حماولة  األهمت  لقد 
الدرا�سات،  من  العديد  اأطالنت�س 
والق�س�س،  والكتب،  والبحوث، 
كلمة  اأ�سبحت  فقد  والأفالم. 
على  تطلق  متداولة  كلمة  "اأطالنت�س" 
خالل  املفقودة  احل�سارات  جميع 

ع�سور ما قبل التاريخ.
الكتابات الأوىل

معروًفا  الطيمايو�س  حوار  ظل 
الع�سور  خالل  الالتينية  احل�سارة  يف 
الإن�سانيات  علماء  وكان  الو�سطى، 
الفا�سلة  باملدينة  اأطالنت�س  ي�سبهون 
النه�سة؛  ع�رس  كتابات  من  كثري  يف 
مور  لتوما�س  "يوتوبيا"  كتاب  مثل 
)1516(، وكتاب "اأطالنت�س اجلديدة" 

لفران�سي�س باكون )1624(.
ا خيالية يف العامل  تخيل مور اأر�سً
بني  و�سل  حلقة  ي�سكل  مما  اجلديد، 
الأمريكتني واملجتمعات الفا�سلة. ومت 
كتاب  خالل  من  ال�سورة  هذه  تر�سيخ 
فران�سي�س باكون؛ حيث تخيل جمتمًعا 
فا�ساًل اأطلق عليه ا�سم "بن �سامل" يقع 
وي�رسد  لأمريكا.  الغربي  ال�ساحل  على 
اأحد �سخ�سيات الكتاب تاريخ اأطالنت�س 
حوارات  حتتويه  ملا  م�سابه  ب�سكل 
اأمريكا. يف  اأفالطون، وجعلها تقع يف 
اأن  العتقاد  النا�س يف  بداأ  الوقت،  هذا 
بقايا ح�سارة املايا والزتيك ميكن اأن 

تكون بقايا اأطالنت�س.
احتوى  ع�رس،  التا�سع  القرن  يف 
"اأطالنت�س:  دونللي  اإغنا�سيو�س  كتاب 
 )1882( الطوفان"  قبل  ما  عامل 
املحيط  قاع  لت�ساري�س  خرائط  على 
الأطل�سي ُمدَّعًيا اأن م�ساحات مهولة من 

يعرف  ما  ال�رسق  من  حتدها  الأرا�سي 
الآن بجزر الأزور كانت تقع يف �سمال 
دونللي  زعم  كما  الأطل�سي.  املحيط 
اأطالنت�س  بني  ربط  بري  ج�رس  وجود 
اجلنوبية،  لأمريكا  ال�رسقي  وال�ساحل 
واأن ح�سارة الأزتيك وح�سارات قدمية 
لأحفاد  هي  اجلديد  العامل  يف  اأخرى 

امل�ستعمرين الأطل�سيني.
املوقع الفرتا�سي

العتقاد  كان  ال�سنني،  ملئات 
من  لأطالنت�س  وجود  ل  اأنه  ال�سائد 
املدينة  عن  كثريون  فبحث  الأ�سا�س. 
الغارقة يف قاع املحيط، ولكن مل يعرث 
اأحد على اأي دليل. ويظن منتقدو ق�سة 
اأطالنتي�س اأن الق�سة جمرد اأ�سطورة مت 
ابتداعها لتف�سري وجهة نظر الفيل�سوف 

العظيم عن احلرب والف�ساد.
اأما املوؤمنون بوجود اأطالنت�س فقد 
ا�ستمروا يف البحث، م�سريين اإىل وجود 
اعتقاد يف وقت من الأوقات اأن طروادة 
وقد  هومريو�س،  اختلقه  خياًل  كانت 
اأثبت  حتى  �سائًدا  العتقاد  ذلك  ظل 
العك�س  �سليمان  هايرنيك  الآثار  عامل 

يف القرن التا�سع ع�رس. 
بوجود  القائل  والفرتا�س 
له  الأطل�سي  املحيط  يف  اأطالنت�س 
ا�سمها  جاذبية خا�سة، وذلك لرتباط 
ارتباًطا وثيًقا با�سم املحيط الأطل�سي. 
ال�سعبية  الثقافة  ت�سع  ما  وغالًبا 
على  تاأكيًدا  املوقع  هذا  يف  اأطالنت�س 
اإل  كتاباته.  يف  اأفالطون  يزعمه  ما 
اأن معظم املواقع املفرت�سة لأطالنت�س 
اأو  املتو�سط  البحر  يف  تقع  ا  تاريخيًّ
�ساردينيا،  مثل  جزر  يف  منه؛  بالقرب 
و�سقلية،  و�سانتوريني،  وكريت، 

وقرب�س، ومالطا.
الربكاين  النفجار  ت�سبب  ولقد 
حدث  والذي   – ثريا  لربكان  الكارثي 
ال�سابع  اأو  ع�رس  ال�ساد�س  القرن  يف 
ع�رس قبل امليالد – يف ت�سونامي كبري 
يرجح بع�س اخلرباء اأنه دمر احل�سارة 
دفع  مما  كريت،  بجزيرة  املنيونية 
الربكان  هذا  باأن  لالعتقاد  البع�س 
منها  امل�ستوحى  الكربى  الكارثة  هو 

الق�سة.
حماولت حديثة

يعمل  فريق  زعم   ،2011 عام  يف 
نا�سيونال  لقناة  وثائقي  فيلم  على 
ريت�سارد  الدكتور  بقيادة  جيوجرافيك 
اأنهم  هارتفورد  جامعة  من  فروند 
اأطالنت�س  وجود  على  دلياًل  وجدوا 

ا�ستعان  وقد  الأندل�س.  غرب  جنوب 
�سناعية،  باأقمار  بالت�سوير  الفريق 
وتقنيات  لالأر�س،  خمرتقة  ورادارات 
لوجود  دليل  عن  للبحث  املاء؛  حتت 
الأ�سطورية  ال�سائعة  املدينة 
اأن  فروند  فريق  فاقرتح  "اأطالنت�س". 
م�ستنقعات  تقع مبنطقة  املدينة كانت 
خليًجا  كانت  والتي  اآنا،  دونا  حديقة 

يف الع�سور القدمية.
بعد  النتيجة  لهذه  الفريق  وتو�سل 
منتظمة  دائرية  اأمناط  على  عثورهم 
يف  الطبيعة  يف  توجد  ل  ال�سطح  حتت 
مائة  من  اأكرث  وجدوا  كما  املعتاد. 
املنطقة،  من  بالقرب  اأثري  موقع 
تذكارية  منطقة  وكاأنها  تبدو  والتي 
بالإ�سافة  املدمرة.  املدينة  لإحياء 
معبد  وجود  اأفالطون  ذكر  فقد  لذلك، 
اجلزيرة  و�سط  يف  ال�سكل  م�ستطيل 
مهدى لبو�سيدون، وقد عرث الفريق على 
و�سط  يف  منتظم  غري  م�ستطيلي  �سكل 
الأبعاد  مع  اأبعاده  تتطابق  احللقات 

التي ذكرها اأفالطون.
يفرت�س الدكتور فروند وفريقه اأن 
اأطالنت�س قد دمرت بفعل ت�سونامي مما 
قام  �سابقة  درا�سات  نتائج  من  يع�سد 
ن�رسها  مت  اإ�سبان  باحثون  باإجرائها 
قبل اأربع �سنوات. على الرغم من ذلك، 
والذي   – الإ�سباين  الفريق  رف�س  فقد 
عام  منذ  املوقع  هذا  يف  يعمل  كان 
الوثائقي،  الفيلم  مزاعم   –  2005
مدعًيا عدم ا�ستناده على حقائق علمية 
لتف�سريات خاطئة  نتاج  اأنه  اإىل جانب 

لنتائج جزئية.

اأ�سطورة  تظل  هذا،  يومنا  حتى 
يوؤكد  ما  يوجد  فال  غام�سة؛  اأطالنت�س 
من  الأ�سطورية  اأفالطون  مدينة  وجود 
فاإنك  ذلك،  من  الرغم  وعلى  عدمه. 
�سبكة  على  عنها  بالبحث  قمت  اإذا 
الإنرتنت ف�ستجد املئات، بل الآلف من 
اأطالنت�س،  التي تتحدث عن  ال�سفحات 
لها  حدود  ل  وحماولت  وافرتا�سات 
اإن �سغف الب�رسية للعلم  للعثور عليها. 
ال�رسيع  العلمي  التقدم  ين�سب، ومع  ل 
املحيط  الغمو�س  كل  حتًما  �سينك�سف 

بتلك احل�سارة.

املراجع
www.hartford.edu
www.telegraph.co.uk
http://unxplained-factor.com
http://science.nationalgeographic.com

بقلم: معتز عبد املجيد وهند فتحي

لقد اأدى ال�سغط الذي مار�سته منظمة 
البقاء واملنظمات الأخرى اإىل تغيري 
جتاه  ل�سيا�ستها  الهندية  احلكومة 
�سابًقا  حاولت  حيث  ال�سنتينليز؛ 
بعدة  وقامت  اأفرداها،  مع  التوا�سل 
ولكن  بالف�سل.  باءت  حماولت 
تلك  اأن  احلكومة  اأدركت  فقد  الآن 
قاموا  فعندما  مدمرة؛  ال�سيا�سة 
املنعزلة  القبائل  مع  بالتوا�سل 
الأخرى عانت تلك القبائل من كثري 
افتقادها  اء  جرَّ ال�سلبية  الآثار  من 
التي  الأمرا�س  من  لكثري  املناعة 
ن�ساب نحن بها كثرًيا - مثل نزلت 
وفاتهم.  يف  تت�سبب  والتي   - الربد 
من  اأنه  الآن  احلكومات  فاأدركت 
حق ال�سنتينليز احلياة بال�سكل الذين 

يريدونه بدون اأية تدخالت. 
يعملون  الذين  الن�سطاء  اأحد  يقول 
عبارة مثرية  القبائل  تلك  على حماية 
لالهتمام يجب اأن نتمعن فيها جميًعا: 
احلرة  ال�سعوب  اآخر  هم  القوم  "هوؤلء 
على وجه الأر�س". فعندما يفكر املرء 
احلديثة  للمغريات  ك�سجناء  حالنا  يف 
التي غزت حياتنا، يجد اأن ما قاله هذا 
النا�سط �سحيح. ولهذا ال�سبب من املهم 
فيمكن  املنعزلة؛  القبائل  تلك  حماية 
اأن نعترب حياتهم بديلة حلياتنا، وهي 
دليل على اأنه ل يوجد �سبيل واحد لفعل 

اأي �سيء.
املراجع 
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�سخ�س  ويتوفى 7.6 ماليني  ال�رسطان،  اإ�سابتهم مبر�س  ا  �سنويًّ �سخ�س  مليون  يكت�سف حوايل 12.7 
لأن  الأ�سا�سيون عن موتهم؛  امل�سئولون  الب�رس  العمر. ونحن  و�سباب يف مقتبل  اأطفال  بينهم  املر�س؛  اء  جرَّ

ال�رسطان مر�س من �سنع الإن�سان!
نعم، ما تقراأه �سحيح؛ فمن املثري لل�سخرية اأن يكون مر�س ال�رسطان املميت والعدو اللدود للب�رسية من 
�سنع الب�رس اأنف�سهم، وذلك وفًقا لدرا�سة متت بجامعة مان�س�سرت. "مر�س ال�رسطان من �سنع الإن�سان بالكامل، 
وقوده رفاهيات احلياة املتطورة التي نعي�سها"، هكذا ا�ستنتجت الدرا�سات التي اأجريت على البقايا القدمية.

بقلم: ملياء غنيم

اأجرى  ال�رسطان،  مر�س  جذور  اأثر  ولتتبع 
املومياوات  مئات  على  جتارب  عدة  الباحثون 
امل�رسية، وقاموا بتحليل احتمالية وجود املر�س يف 
الكتابات الكال�سيكية والتدقيق يف ال�سجالت احلفرية 
على  دلياًل  وجدوا  حيث  ال�سنني؛  لآلف  ترجع  التي 
وجود مر�س ال�رسطان يف حالة واحدة فقط. ومقارنة 
بالو�سع احلايل؛ حيث ي�ساب واحد من بني كل ثالثة 
ال�رسطان؛ فال�رسطان قطًعا ظاهرة  اأ�سخا�س مبر�س 

جديدة.
بجامعة  زائر  اأ�ستاذ   – زميرمان  مايكل  فيقول 
"يف  اأنه   – املذكورة  الدرا�سة  يف  عمل  مان�س�سرت 
التدخل اجلراحي،  التي مل تعرف  القدمية  املجتمعات 
ال�رسطان  وجود  على  الدليل  يظل  اأن  ينبغي  كان 
الأورام اخلبيثة يف  باقًيا يف جميع احلالت. فغياب 
املومياوات اإن دل على �سيء فاإنه يدل على ندرة هذا 
املر�س يف الع�سور القدمية، مما ي�سري اإىل اأن اأ�سباب 
املجتمعات  على  تقت�رس  ال�رسطان  مر�س  ظهور 

املتاأثرة بالتطور ال�سناعي احلديث".
من  اأول  دايفيد  روزايل  وزميلته  زميرمان  وكان 
م�رسية  مومياء  يف  ال�رسطان  مر�س  وجود  اكت�سفوا 
على  املومياء  اأن�سجة  من  �رسائح  ترطيب  طريق  عن 
�رسطان  اكت�سفوا  حيث  وحتليلها؛  املجهري  امل�ستوى 
امل�ستقيم يف مومياء جمهولة عا�ست يف واحة الداخلة 
خالل الع�رس البطلمي، اأي منذ 1600 اإىل 1800 عام. 
الرغم من ذلك، فقد كانت هذه احلالة الوحيدة  وعلى 
التي وجدوا بها دلياًل على وجود مر�س ال�رسطان من 

بني مئات املومياوات التي قاموا بتحليلها.
ال�رسطان  مر�س  ندرة  باأن  الدعاء  لدح�س 

امل�رسيني  عمر  ق�رس  اإىل  يرجع  القدمية  الع�سور  يف 
املر�س،  تطور  اإعاقة  يف  ت�سبب  مما  حينذاك  القدماء 
اأخرى  �سيخوخة  اأمرا�س  ظهور  اإىل  الباحثون  ي�سري 
كما  العظام.  وه�سا�سة  ال�رسايني  ت�سلب  مثل  حينها؛ 
امل�رسية  الكتابات  بتحليل  وزميرمان  دايفيد  قام 
على وجود  دللة  اأية  على  للعثور  القدمية يف حماولة 
مر�س ال�رسطان؛ فوجدوا اأن دلئل وجود ال�رسطان يف 
ا؛  اأمرا�سً �سببها  يكون  اأن  وميكن  "واهية"  الن�سو�س 

مثل اجلذام اأو حتى عروق الدوايل.
درا�سات  بفح�س  قاموا  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
لع�سور  تعود  التي  واحليوان  الإن�سان  لبقايا  طبية 
الدينا�سورات. وقد زعموا اأن الدليل على وجود مر�س 
غري  والكائنات  احليوانات،  حفريات  يف  ال�رسطان 
اإىل  منعدًما،  يكون  يكاد  البدائي  والإن�سان  الب�رسية، 
يف  عليها  املتنازع  الأمثلة  من  ع�رسات  ب�سع  جانب 
احلفريات احليوانية، وذلك وفًقا لتقرير قامت به جملة 

"نايت�رس" )الطبيعة( حول مر�س ال�رسطان.
مل  البدائي  لالإن�سان  العظام  مئات  درا�سة  حتى 
اإ�سابتها مبر�س  �سوى حالة واحدة حمتمل  بها  تظهر 
ال�رسطان. اإىل جانب ذلك، اأظهرت الن�سو�س اليونانية 
�سنف  من  اأول  هم  الغالب  يف  اليونانيني  اأن  القدمية 
احلميدة  الأورام  بني  فرق  من  واأول  كمر�س  ال�رسطان 
واخلبيثة. كما اأو�سح اأ�ساتذة جامعة مان�س�سرت اأنه من 
غري الوا�سح اأن يكون ذلك اإ�سارة لبدء تف�سي املر�س اأم 

اأنه جمرد تطور يف املعرفة الطبية.
اأي  يجدوا  القدمية، مل  الكتابات  بحثهم يف  واأثناء 
نوع  اأي  اأو  الثدي  �رسطان  ا�ستئ�سال  لعمليات  و�سف 
من اأنواع ال�رسطانات الأخرى حتى القرن ال�سابع ع�رس. 

الأورام  ت�سنف  التي  الأوىل  التقارير  ظهرت  ولقد 
مثل  فقط؛  عام  مائتي  قبل  العلمية  الكتابات  يف 
املداخن عام  اأ�ساب منظفي  الذي  ال�سفن  �رسطان 
م�ستخدمي  اأ�ساب  الذي  الأنف  و�رسطان   ،1775
عام  هودجكني  ومر�س   ،1761 عام  الن�سوق 

.1832
قالت الدكتورة دايفيد التي عر�ست تلك النتائج 
"يف  ال�رسطان:  مر�س  حماربة  منظمات  على 
ثاين  ال�رسطان  مر�س  يعد  ال�سناعية  املجتمعات 
م�سبب للوفاة بعد اأمرا�س القلب والأوعية الدموية؛ 
مر�س  كان  القدمية  الع�سور  يف  اأنه  حني  يف 
�سيء  اأي  يوجد  "ل  واأ�سافت:  نادًرا".  ال�رسطان 
ال�رسطان،  يت�سبب يف مر�س  اأن  الطبيعة ميكن  يف 
ب�سبب  ظهر  الإن�سان  �سنع  من  مر�س  فهو  ولذلك 
واأ�سلوب  الغذائي  نظامنا  يف  والتغريات  التلوث 

معي�ستنا".
اأ�سدرها  التي  البيانات  دقة  من  الرغم  على 
وو�سوحها،  الدرا�سة  تلك  اأجروا  الذين  الباحثون 
فلم يقتنع جميع العلماء. فزعموا اأنه ل توجد دلئل 
بها  لإمدادنا بح�سابات موثوق  الدرا�سة  كافية يف 
عند  ال�رسطان  مبر�س  الإ�سابة  معدلت  حول 

القدماء.
كما زعموا اأنه منذ مئات اأو اآلف ال�سنني، كان 
النا�س  الفرد ق�سرًيا. فتويف كثري من  متو�سط عمر 
كما  املعدية،  الأمرا�س  اء  جرَّ ال�سباب  مرحلة  يف 
كانت الوفاة اأثناء الولدة ويف مرحلة الطفولة اأمًرا 
�سائًعا. ومع الأخذ يف العتبار اأن ال�رسطان مر�س 
التي  احلالت  اأرباع  فثالثة   – ال�سن  كبار  ي�سيب 
ال�ستني عاًما،  مت ت�سخي�سها كانت لأ�سخا�س فوق 
لأ�سخا�س  كانت   )٪36( احلالت  ثلث  من  واأكرث 
فوق اخلم�س و�سبعني عاًما – فلي�س من الغريب اأن 
ا نادًرا يف جمتمعات ل يعي�س  يكون ال�رسطان مر�سً

فيها الفرد اأكرث من اأربعني عاًما.
درا�سة  من  اآخر  حتفظ  للم�سككني  كان  كما 
املمكن عدم حفظ  اأنه من  احلفرية، وهو  ال�سجالت 
جون  فيقول  جيًدا.  لل�رسطانات  العظمية  البقايا 
الإن�سانية  الإحاثة  علم  يف  متخ�س�س  هوك�س، 
ال�سجل  يف  ال�رسطانات  "لروؤية  و�سكن�سن:  بجامعة 
اأن ي�سيب ال�رسطان العظام نف�سها.  العظمي، يجب 
فقط  ت�سخي�سات  ب�سعة  هناك  اأن  من  الرغم  فعلى 
توؤكد وجود الأورام يف العظام، فاإنه ي�سعب تاأكيد 
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بقلم: عائ�سة ح�سنني

املراجع
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وجود مر�س ال�رسطان من العظام".
اأن  املوؤكد  من  اأنه  يقرون  امل�سككون  حتى  ولكن، 
مرتبط  باملر�س  لالإ�سابة  احلديث  املجتمع  نزوع 
فالتدخني،  بها.  نعي�س  التي  والبيئة  احلياة  باأ�سلوب 
املواد  واإ�سافة  البناء،  يف  ال�سب�ستو�س  وا�ستخدام 
هي  الت�سوير،  ماكينات  اأحبار  يف  لل�رسطان  امل�سببة 
الإ�سابة  خطر  من  بها  نزيد  التي  الطرق  على  اأمثلة 
من  زاد  الأوزون  ثقب  اأن  كما  ال�رسطان.  مبر�س 
املياه  م�سادر  وتلوث  اجللد،  ب�رسطان  الإ�سابة 
باملواد الكيميائية امل�سببة لل�رسطان زاد من الإ�سابة 

بال�رسطانات املختلفة.
اإًذا، فبينما ي�ستمر العلماء يف النقا�س حول اأ�سباب 
نحن  ال�رسطان،  مر�س  لظهور  امل�سببة  الظروف  خلق 
يف  كبري  دور  لها  الإن�سانية  احل�سارة  باأن  يقني  على 

تف�سي هذا املر�س.

ل يوجد اأدنى �سك يف اأن الطعام جزء ل يتجزاأ من 
الطعام  خالل  من  تراثهم  النا�س  فيعك�س  ثقافة؛  اأية 
اأنواع  من  اأبعد  هو  ملا  ميتد  الأمر  ولكن  طرق.  بعدة 
الطعام واملطابخ املختلفة اخلا�سة بكل بلد اأو منطقة؛ 
حيث يلعب الطعام بالأحرى دوًرا كبرًيا يف التفاعالت 

الجتماعية والعادات الثقافية ملختلف ال�سعوب.
وطريقة  ال�سعوب  تاأكله  ما  اأن  القول  فيمكنك 
مبعنى  بثقافتهم؛  كبرية  وبدرجة  يتاأثر  له  تناولهم 
اأو  فللثقافة  ال�سدد،  اآخر، بطريقة ترعرعهم. ويف هذا 
ال�سلوك الجتماعي تاأثري كبري على اأ�سلوب حياة الفرد 

ا. و�سحته اأي�سً

ففي بع�س الثقافات، والتي 
تعترب اأ�سحها، كما يف اأوكيناوا 
ا  الطعام �سحيًّ باليابان، يكون 
ب�سكل  يعتمدون  حيث  للغاية؛ 
والأ�سماك.  واخل�رسوات،  الفاكهة،  تناول  على  اأ�سا�سي 
ولأن اأ�سلوب حياتهم مفعم باحليوية وطعامهم �سحي 
عمًرا  الأطول  ال�سعوب  من  اأوكيناوا  �سعب  فاإن  للغاية، 
اأن  اأ�سحها. فيمكن  على م�ستوى العامل، وبالتاأكيد من 
يف  يومها  عمرها  من  الثمانني  عمر  يف  �سيدة  تق�سي 

العمل ال�ساق.
التفاعالت  هو  لالهتمام  اإثارة  اأكرث  هو  ما 
اأوكيناوا عندما يتعلق الأمر  الجتماعية وثقافة �سعب 
ا الإفراط يف تناول  بالطعام. فمن غري املقبول اجتماعيًّ
الطعام. ولأن عملهم ورزقهم يعتمد على �سحة ون�ساط 
ا  كل فرد من اأفراد املجتمع، فمن غري املقبول اجتماعيًّ
اكت�ساب الوزن. وبالتايل، فال�سمنة لي�ست خياًرا ل�سعب 
يتناول  ثقافة  هذه  اآخر،  مبعنى  ال�سحي.  اأوكيناوا 
اإل  ا، و�سلوكها الجتماعي ما هو  �سعبها طعاًما �سحيًّ
حافز لأ�سلوب معي�سة �سحي. فال عجب اأنهم من اأ�سح 

�سعوب الأر�س.
اأخرى،  ثقافات  ويف 
الأ�سحاء  �سعوبها  ي�ساحب 
فالن�ساء  الغمو�س.  من  بع�س 
املثال  �سبيل  على  الفرن�سيات 
من  كثري  اهتمام  حم�س 
لأن  بب�ساطة  وذلك  الباحثني؛ 
ا  �سحيًّ لي�س  الفرن�سي  املطبخ 
بولعهم  الفرن�سيني  �سهرة  من  الرغم  فعلى  باملرة. 
بالزبدة، فاإن الفرن�سيات نحيفات ب�سفة عامة، وهو ما 

يطرح العديد من الأ�سئلة.
يف هذه احلالة، جند اأن للثقافة وال�سلوك الجتماعي 
ال�ستمتاع  على  الفرن�سيون  فيرتبى  كبرًيا.  دوًرا 
بالطعام؛ بطعمه، وملم�سه، وطريقة طبخه، اإل اأن الأمر 
الأهم يف هذا ال�سدد هو اأنهم يرتبون على التوقف عن 
تناول الطعام مبجرد البدء يف ال�سعور بال�سبع. في�ستكي 
ال�سغرية  الطعام  كميات  من  دائًما  الأمريكيون  الرواد 
اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  الفرن�سية،  املطاعم  تقدمها  التي 
الفرن�سيني ل ي�ستطيعون بطبيعتهم ال�ستمرار يف الأكل 

عند �سعورهم بال�سبع. 
الفاحتة  باملقبالت  لال�ستمتاع  مييلون  ولأنهم 
والتحليات  املعقدة،  الرئي�سية  والأطباق  لل�سهية، 
اللذيذة – وجميعها اأطباق غنية بالزبد – وحيث اإنهم 
ل يقبلون اأن متتلئ بطونهم قبل النتهاء من وجبتهم 
الفرن�سيون  اأثبت  لقد  �سغرية.  الكميات  فتكون  كاملة؛ 

�سحي  غري  مطبخها  يكون  اأن  ما  لثقافة  ميكن  كيف 
على  �سعبها  ت�ساعد  الجتماعية  عاداتها  ولكن  باملرة 

الحتفاظ مبظهر خارجي متاألق.
جند  الآخر،  اجلانب  وعلى 
ثقافات مثل ثقافتنا امل�رسية، 
والتي ل تتمتع مبطبخ �سحي اأو 
ثقافة �سحية عندما ياأتي الأمر 
مررنا  فكلنا  الطعام.  لتناول 
بتجربة اأن نكون مدعوين لدى 
واإ�رسارهم  الأ�سدقاء  اأو  الأهل 
قدرة  تفوق  اأطعمة  من  وطاب  لذ  ما  كل  تقدمي  على 
مذنبون  فكلنا  الأرجح،  وعلى  حتملها؛  على  بطوننا 

بارتكاب نف�س الفعل يف منا�سبة ما.
هويتنا  من  كبري  جزء  الأحوال،  جميع  يف  فذلك، 
خلف  فقد  احلظ،  ول�سوء  وامل�سيافة.  ال�سخية  وثقافتنا 
الأ�سحاء،  غري  الأ�سخا�س  من  متالحقة  اأجياًل  ذلك 
الأفراد،  عمر  متو�سط  معدلت  انخفا�س  يف  وت�سبب 
ال�سمنة والأمرا�س املرتبطة بها. وعلى  وارتفاع ن�سبة 

الرغم من ذلك، فالأمل موجود. 
اأقل  بكميات  الطعام  لتناول  طرق  عدة  يلي  وفيما 
مائدة  على  ا  مدعوًّ فيها  تكون  التي  القادمة  املرة  يف 

حمملة بكل ما لذ وطاب من اأطعمة:
بال�سلطة،      مليًئا  طبقك  ن�سف  اإبقاء  دائًما  حاول 
طبقك  يف  مكاًنا  امل�سيف  يجد  لن  الطريقة  وبهذه 

ليمالأه بالأطعمة الأخرى.
اأن يرى  تناول الطعام ببطء �سديد؛ فامل�سيف يريد 

طبقك به طعام واأنك تتناول الطعام يف كل وقت.
الطاولة  اترك  الطعام،  تناول  من  تفرغ  عندما 
الطعام يف  اإعطاوؤك  يديك؛ فال ميكنهم  لتغ�سل  فوًرا 

احلمام.
ذكر كل  واحر�س على  وامدح طعامهم  كن �سادًقا 
مو�سوعة  كانت  التي  الطعام  اأ�سناف  من  �سنف 

على الطاولة؛ لتوؤكد لهم اأنك قمت بتجربتها كلها.
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يجب  التي  الثقافات  تلك  من  واحدة  ثقافتنا  اإن 
املهم  ومن  وحمب،  كرمي  �سعب  فنحن  بها.  نعتز  اأن 
ا –  اأن نقدر ذلك ونحرتمه. ولكن من ال�رسوري اأي�سً
ل�سحتنا – اأن ناأخذ ما هو جيد منها، واأن نرتك ما 
الفرن�سيون، ميكننا  احرتام. فكما علمنا  بكل  ي�رسنا 

ال�ستمتاع بطعامنا والبقاء اأ�سحاء يف نف�س الوقت.



تعج  والتي  املكتوبة،  الوثائق  على  طويل  لوقٍت  املوؤرخون  اعتمد 
بالق�سائد ال�سعرية والق�س�س امللحمية؛ ملعرفة ما حدث يف فرتة ما. وكما 
اأن هذه الكتابات خيالية، فاإنها تعك�س الثقافة  ترى، فاإنه على الرغم من 
التي كانت �سائدة وقت كتابتها. فاإن كنت تريد اأن تعرف كيف كانت رو�سيا 
يف القرن التا�سع ع�رس، فيمكنك اأن تقراأ رواية "اأنـَّا كارنينا"، واإن كنت تريد 
التاريخ،  كتب  اإىل  الرجوع  دون  الأمريكية  الأهلية  احلرب  عن  تعرف  اأن 

فيمكنك اأن تقراأ رواية "ذهب مع الريح".
العلمية،  بالعلوم والكت�سافات  َمعنيٌّ متاًما  الع�رس احلديث  اإن  وحيث 
فاإنك �ستجد اأن اأغلب ما تقراأه من خيال علمي لي�س بخيال على الإطالق. 
ا يكتبون عنه جيًدا، وعلى الرغم من اأنهم  فعادة ما يقوم الكتَّاب بالبحث عمَّ
�سواًء   – الن�سو�س  بع�س  هناك  فاإن  العنان،  خليالهم  يطلقون  ما  اأحياًنا 
كانت ن�سو�س اأفالم اأو موؤلفات اأدبية – التي و�سفت بدقة ما اأ�سبح حقيقة 

يف امل�ستقبل بعد ذلك.

اأبو اخليال العلمي
جول فرين روائي فرن�سي عا�س يف القرن التا�سع ع�رس، وقد ا�ستهر بكتابات 
اخليال  "اأبي  بـ  تلقيبه  يف  �سبًبا  كانت  والتي  اأبدعها،  التي  العلمي  اخليال 
األف  الأر�س"، و"ع�رسون  اإىل مركز  "رحلة  رواياته  اأ�سهر  العلمي". ومن بني 
فر�سخ حتت املاء"، و"حول العامل يف ثمانني يوًما"؛ وكل هذه الأعمال ما هي 

اإل متثيل ما لأ�سياء لبد واأنك قد راأيتها اأو �سمعت بها من قبل.
"من الأر�س اإىل القمر" ال�سادرة يف 1865، ل ي�سف فرين  ففي روايته 
فقط �سيناريو �سبيًها بالهبوط الفعلي على �سطح القمر يف 1969، بل اإن ذلك 
ا على ح�سابات منطقية. فلم يكن كاتًبا يحظى بخياٍل  اأي�سً يرتكز  ال�سيناريو 
ا بالعلوم والأوراق البحثية املن�سورة وقتها. جامح فح�سب، بل كان متاأثًرا اأي�سً
يف هذه الرواية، يتخيل فرين ثالثة رجال ي�ستقلون كب�سولة يتم اإطالقها 
كافية،  دفع  قوة  با�ستخدام  اأنه  اقرتح  وقد  مدفع.  با�ستخدام  الف�ساء  اإىل 
�ستتمكن الكب�سولة من الإفالت من قوة اجلاذبية والو�سول اإىل القمر. وقد اأبدع 
الرواية  اأبطال  ا�ست�سعرها  التي  الأر�س  الوزن خارج  انعدام  يف ت�سوير حالة 

الثالثة، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل على �سحة هذه الفكرة وقتها.
تعمل  لغوا�سة  فكرة  قدَّم  املاء"،  حتت  فر�سخ  األف  "ع�رسون  روايته  ويف 
مفهوًما  اأو  �سائًعا  �سيًئا  الكهرباء  خالله  تكن  مل  وقت  يف  وذلك  بالكهرباء، 
�ساأنها  من  التي  الطاقة  اأ�سكال  من  �سكاًل  ت�سورها  ال�سعب  من  جتعل  لدرجة 
حتريك الغوا�سات. كما و�سف بندقية بو�سعها ت�سديد �سدمات كهربية ت�سبه 

اإىل حدٍّ كبري البندقية ال�ساعقة التي نعرفها الآن.
"يف عام 2889" كتبه يف عام 1889، تنباأ فرين  ويف مقال له بعنوان 
بالعديد من الأ�سياء التي �ستكون موجودة يف العامل بعد األف عام، والتي حتقق 
بع�سها بالفعل. فقد تخيل اأنه بدًل من قراءة اجلرائد، �سيحظى النا�س بخدمة 
ثالثني  مرور  وبعد  دول.  وقادة  مذيعون  يرويها  الأخبار  �سماع  من  متكنهم 
اأخرى،  �سنة  باأربعني  وبعدها  الإذاعة،  ظهرت  املقال،  هذا  ن�رس  على  عاًما 

ا�ستحدث البث التليفزيوين.
كاتب اأم عرَّاف؟

ر امل�ستقبل يف اأعماله، وكان قد در�س  هريبريت جورج ويلز كاتب اآخر �سوَّ
الأحياء. وقد كتب ويلز عن كلِّ �سيء مبعنى الكلمة، اإل اأنه معروف اإىل يومنا 
التي كتبها يف 1895،  الأوىل  روايته  العلمي. ففي  اخليال  هذا مبوؤلفاته يف 
تخيل ويلز اآلة زمن ي�ستطيع امل�سافر من خاللها التجول عرب الزمان واملكان، 
اأن الأمر الذي  ا حتى يومنا هذا. غري  اآلة الزمن م�ستحيلة نظريًّ ومل تزل فكرة 

تنباأ به و�سار بعد ذلك حقيقة جاء يف 1898.
"حرب العوامل" )War of the Worlds) لتوم  فلعلك قد �ساهدت فيلم 
الغزاة برتكيب  قام  الفيلم حول غزو ف�سائي؛ حيث  اأحداث هذا  وتدور  كروز. 
معدات ثالثية الأرجل يف الأر�س منذ ع�سور قدمية وقرروا تفعليها ليبداأ الغزو 
اإىل فيلم �سنيمائي يف  اأنها حتولت  اإل  الفعلي. ن�رست هذه الرواية يف 1898 

2005، ومل تزل حتظى برواج حتى يومنا هذا.
اإليه هـ. ج. ويلز يف تخيله للم�ستقبل. فقد كانت  هذا هو احلد الذي و�سل 
املعدات ثالثية الأرجل الف�سائية التي هاجمت الب�رس قادرة على اإ�سدار "اأ�سعة 
و�سفها  فاإن  وهكذا،  وحرقها.  الأ�سياء  اإ�سهار  من  متكنها  بدرجة  حرارية" 

م�سابه لأ�سعة الليزر التي نعرفها يف يومنا هذا.
اإبهاًرا هي القنابل الذرية. فبحلول الوقت الذي  اأن نبوءة ويلز الأكرث  غري 
ن�رست فيه روايته "العامل يتحرر" يف 1914، كان الن�ساط الإ�سعاعي معروًفا 
ا قد حتللت لآلف ال�سنوات  جيًدا، كما كان معروًفا اأن العنا�رس الن�سطة اإ�سعاعيًّ
واأن معدل انبعاثاتها الإ�سعاعية �سعيف. اإل اأن جممل كم الإ�سعاعات املنبعثة 
و�سع  فقد  ويلز.  نظرية  اأ�سا�س  هي  احلقيقة  هذه  وكانت  مهول،  ال�سنني  عرب 
اأن  �ساأنه  القوة من  اإ�سعاعي عظيم  باأنه من املمكن عمل تفاعل  نظرية تقول 

ي�ستمر يف التدمري لأيام عن طريق ت�سخري الطاقة الداخلية للذرات.
وقد تخيل اأنه �ستكون هناك اآثار كارثية لهجمات القنابل من م�سكالت �سحية 

بقلم: اأحمد غنيم
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2001: اأودي�سة الف�ساء
النقاد  يعترب  الع�رسين،  القرن  يف  العديدة  العلمي  اخليال  منتجات  بني  من 
واملتابعون فيلم "2001" من اأعظمها، اإن مل يكن الأعظم. ولقد اأنتج هذا العمل يف 
رواية وفيلم يف عام 1968، وكان رائًدا فيما احتواه من املوؤثرات اخلا�سة ويف 

دقته العلمية. ويتخيل ذلك العمل م�ستقبل الب�رسية يف عام 2001.
وعلى الرغم من اأن العمل كان �سديد التفاوؤل فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي 
للب�رس يف امل�ستقبل، فاإن العديد من الأ�سياء املذكورة اأ�سبحت حقيقة اأو يف طريقها 
اإىل ذلك. فالتطورات التي حتدث عنها "2001" كانت مدرو�سة ب�سكل جيد؛ حيث 
اعتمدت معظم التنبوؤات على اآراء علماء ال�ستينيات. فقد كان مارفن مين�سكي، من 
معهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية، من م�ست�ساري الفيلم، وقد �ساعد يف تطوير احلا�سب 

.)HAL( ا – هال الآيل املربمج جتريبيًّا وح�سابيًّ
كان هال يلعب دور اخل�سم الذي كان قادًرا على الفوز يف اأية مباراة 
�سطرجن اإن اأراد ذلك، وهذه الفكرة �سيٌء حقيقي الآن. وكان يتمتع بقدرات 
املعاجلة  جمال  يف  حاليًّا  معروف  ا  اأي�سً وهذا   – احلديث  اإدراك  على 
الآلية للغات الطبيعية –وعلى قراءة ال�سفتني والتعرف على الوجوه. كما 
اآلية ا�سطناعية مكنته من ترجمة النفعالت وتقدير  كان له �سخ�سية 
الفنون. كل هذه القدرات – با�ستثناء الإعجاب بالفنون – موجودة يف 

ع�رسنا احلديث بدرجات متفاوتة من التحقيق والدقة.
تقرير الأقلية

اأنتج هذا الفيلم من بطولة توم كروز يف 2002، 
بحث.  عمليات  على  بناًء   "2001" مثل  ا  اأي�سً ومت 
ا  متخ�س�سً ع�رس  خم�سة  �سبيلربج  �ستيفن  دعا  فقد 
ا�ستخدامها  ميكن  باأفكار  ياأتوا  لكي  اأيام  لثالثة 
وقد   .2054 عام  يف  اأحداثه  تدور  الذي  الفيلم  يف 
حقيقة  اأ�سبح  بع�سها  قليلة،  م�ستقبلية  باأفكار  اأتوا 

وبع�سها قد ي�سري حقيقة يف امل�ستقبل.
ويف هذا الفيلم، كان هناك معدات تقوم مب�سح العني لتحديد الهوية من خالل 
يف  موجودة  املعدات  هذه  ومثل  الأ�سابع.  ب�سمات  ت�ستخدم  مثلما  العني،  �سبكية 
ذلك،  على  وعالوة  العامل.  حول  الأمنية  النظم  من  العديد  يف  وت�ستخدم  هذا  يومنا 
و�سا�سات  املتعدد  اللم�س  بتقنية  تعمل  �سا�سات  ال�سخ�سيات  من  العديد  ا�ستخدمت 
�سفافة، وكلتاهما متاحة يف يومنا هذا. ومن اجلدير بالذكر اأنه عندما قامت �رسكة 
اأبل بالإف�ساح عن الهاتف الذكي "iPhone"، قيل اإن ا�ستخدام هذا اجلهاز �سي�سعر 

م�ستخدموه وكاأنهم يعي�سون يف فيلم "تقرير الأقلية".
غري اأن اأحد اجلوانب ال�سلبية للم�ستقبل التي تنباأ بها الفيلم قد �سارت حقيقة 
الإعالنات  لوحات  كانت  الفيلم،  ففي  لالأ�سخا�س.  املوجهة  الدعاية  هي  ب�رسعة 
من  قليل  عدد  وبجانب  �سخ�س،  كل  اهتمامات  بح�سب  خمتلفة  اإعالنات  تعر�س 
الجتماعي  التوا�سل  وموقع  جوجل  �رسكة  تعتمد  التجريبية،  الإعالنية  اللوحات 
وفًقا  وذلك  عائداتها،  اأغلب  جلني  لالأ�سخا�س  املوجهة  الدعاية  على  في�سبوك 

لإح�سائيات ال�ستخدام.

كما ترى، فاإن اخليال ل يعر�س اإل ما يفكر به املجتمع يف فرتة زمنية معينة فح�سب. 
ومن املمكن اأن يقوم اخليال العلمي بت�سجيل ما يتوقعه العلماء بالفعل بناًء على حقائق 
ا، اإل اأنه كان من احلظ اأن حتول اإىل حقيقة. وقد يكون  ظاهرة اأمامهم، اأو اأن يكون خياليًّ
الأمر اأن بع�س املخرتعني قد ا�ستلهموا اأفكارهم من فيلم �ساهدوه اأو كتاب قراأوه، ومن ثمَّ 
قرروا حتقيق اإحدى هذه الأفكار اخليالية. وبغ�س النظر عن �سحة هذا الفرتا�س اأو ذاك، 

فال ميكن يف جميع الأحوال اعتبار اخليال العلمي اأمًرا م�سلًَّما به.

اأن احلل  اإىل ذلك، اقرتح ويلز  لآهلي املناطق التي تعر�ست للهجوم. وبالإ�سافة 
حظر  نحو  مًعا  يعمل  عاملي  جمتمع  هو  املدوية  التهديدات  هذه  ملثل  الوحيد 

النت�سار النووي. 
الأب الثالث للخيال العلمي

هوجو جرين�سباك كاتب لوك�سمبورجي من كتاب اخليال العلمي يلقب هو 
الآخر بـ "اأبي اخليال العلمي" مثله كمثل هـ. ج. ويلز وجول فرين. وكان تاأثري 
هوجو على ذلك املجال وا�سًعا حتى اإن اجلوائز ال�سنوية ملوؤمتر اخليال العلمي 
الع�رسين،  القرن  اأثناء  حياته  ويف  به.  تيمًنا  هوجو"  "جوائز  يت  �سمِّ العاملي 
 ،)Amazing Stories( "ق�س�س مده�سة" اأ�س�س جملة خيال علمي بعنوان 

قام بن�رس اأعماله واأعمال اآخرين بها.
وبالإ�سافة اإىل اإ�سهاماته املتمثلة يف تلك املجلة، فاإن هوجو قد قام نف�سه 
راداًرا.  "+Ralph 124C 41"، �سمم هوجو  روايته  ففي  التنبوؤات.  ببع�س 
وكان ذلك الت�سميم كاماًل وله ر�سم تخطيطي ي�سبه كثرًيا الرادار احلديث؛ فقد 
اإر�سالها اإىل الأ�سياء املعدنية �ستنعك�س  ا اأن املوجات التي يتم  افرت�س نظريًّ
كما  الأخرى  ال�سفن  اأماكن  ا�ستخدامها يف حتديد  ثمَّ ميكن  ومن  ال�سوء،  مثل 

تعمل املرايا. وقد مت اخرتاع اأول رادار بعد ذلك يف 1934.
كانت  والتي  التليفوت،  عليها  اأطلق  اأداة  هوجو  و�سف  ذاتها،  الرواية  يف 
النا�س من عمل مكاملات  مبثابة �سا�سة تعلق على احلائط ذات مفاتيح متكن 
."Skype" بال�سوت وال�سورة مع اأ�سدقائهم. وهكذا، فقد تنباأ بربنامج �سكايب
عدد عام 1927 من جملة  ففي  رواياته.  عند  نبوءات هوجو  تتوقف  ومل 
كتب   ،"Science and Invention magazine"والخرتاعات العلوم 
مقاًل بعنوان "بعد ع�رسين عاًما من الآن" يتخيل فيه كيف �سيكون العامل يف 
عام 1947. ويف هذا املقال، تنباأ اأن التليفزيون �سي�سبح و�سيلة بث رئي�سية 
�سيتمكن النا�س من خاللها من م�ساهدة مباريات البي�سبول. كما تنباأ اأن الب�رس 
ا. ومن بني الأ�سياء  �سيتمكنون من تربيد منازلهم متاًما مثلما يدفئونها مركزيًّ
دواء  اإيجاد  هي  الآن،  حتى  تتحقق  مل  نبوءته  ولكن  بها،  تنباأ  التي  الأخرى 

لل�رسطان.
ويف الأفالم واحللقات التليفزيونية اأي�ًسا!

الأعمال  على  مقت�رًسا  العلمي  اخليال  يعد  مل  والتليفزيون،  الأفالم  ظهور  مع 
الأدبية. فقد �سب كاتبو الن�سو�س خيالتهم يف اأفالم وحلقات تليفزيونية عديدة 

نالت هي الأخرى حظها من التنبوؤات. وفيما يلي بع�س الأمثلة:
�ستار تريك

من  �سهرية  ل�سل�سلة  ا�سًما  تريك"  "�ستار  ظل 
طويلة.  ل�سنوات  والأفالم  التليفزيونية  احللقات 
عام  الظهور  يف  بداأت  التي  الأعمال  هذه  وتروي 
2260؛  عام  يف  ف�سائية  مركبة  ق�سة   1966
ا�ستخدم طاقمها معدات خا�سة بنقل الأ�سياء عن 
بعد وغريها من التقنيات الرائعة التي ل تزال غري 
موجودة يف يومنا هذا، وقد ل تكون موجودة يف 

ا. غري اأن بع�س الأ�سياء التي تخيلها اأ�سحاب هذه ال�سل�سة كانت  امل�ستقبل اأي�سً
جديرة باملالحظة.

غري  ا�سًما  عليه  اأطلقوا  جهاًزا  ال�سخ�سيات  ا�ستخدمت  بع�سهم،  مع  فللتوا�سل 
غريب؛  وذلك  للثني.  القابلة  بالهواتف  �سبيًها  كان  والذي  ل،  امُلو�سِّ وهو  تخيلي، 

حيث كان ت�سميم الهواتف املحمولة الأوىل بعيًدا متاًما عن ذلك.
وهكذا، فلم يتنباأ ذلك العمل مبعدة م�ستقبلية فح�سب، بل وبت�سميم حديث لها. 
كما كان بهذا الهاتف عالمات تدل على قوة الإ�سارة التي ي�ستقبلها. والأكرث اإبهاًرا 
هو اأن بع�س ال�سخ�سيات كانت ترتدي كماليات لل�سمع ت�سبه كثرًيا �سماعة البلوتوث 
ا. وبالإ�سافة اإىل كل ذلك، فاإحدى املعدات التي كانت ت�ستخدمها  املعروفة حاليًّ

ال�سخ�سيات لل�سيطرة على ال�سفينة كانت ت�سبه احلا�سوب اللوحي احلديث. 

املراجع 
www.technewsdaily.com
blogs.smithsonianmag.com
news.nationalgeographic.com

www.cracked.com
www.buzzfeed.com
www.telegraph.co.uk
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بقلم: اأحمد غنيم

الإن�سانية  احل�سارة  تزخم 
بالكت�سافات والتطورات، والظروف التي 
خا�سة.  اأهمية  ذات  ظلها  يف  حتققت  قد 
فتعترب فر�سة وجود عامل ما يف املكان 
ال�سحيح يف التوقيت ال�سحيح، مع توافر 
والإ�رسار  املعرفة  من  ال�سحيح  القدر 
حتدث  فر�سة  تعترب  هدفه،  اإىل  للو�سول 

مرة يف املليون؛ ولكنها حتدث.

فتعد الثقافة التي ين�ساأ فيها العامل اأحد اأكرب 
العوامل املوؤثرة يف الكت�سافات العلمية. فتخيل 
يف  نظرياته  بطرح  داروين  ت�سارلز  قام  اإذا 
اإىل  اأين�ستاين  اإذا مل ينتقل  اأو  الع�سور الو�سطى، 
الوليات املتحدة الأمريكية واألقي القب�س عليه 
يحدث حينها؟  قد  كان  ماذا  النازيني.  قبل  من 
ا من الق�س�س العديدة التي  دعونا نكت�سف بع�سً
لعبت فيها الثقافة التي ن�ساأ فيها العلماء دوًرا 

فيما قدموه اأو فيما تبع ذلك من نتائج.
مركز الكون

بالثقافة  تاأثروا  الذين  العلماء  بني  من 
املحيطة بهم جاليليو، وهو عبقري اإيطايل عا�س 
يف القرن ال�ساد�س ع�رس. وكان من بني اخرتاعات 
قد  والذي   – احلراري  املك�ساف  العديدة  جاليليو 
�سبق مقيا�س احلرارة )الرتمومرت( – ويعد اإعادة 
جهاز  اأول  وكذلك  الع�سكرية،  البو�سلة  لت�سميم 
اأطلق عليه ا�سم امليكرو�سكوب، ون�سخته اخلا�سة 

من التل�سكوب.
اأغلب  كان  ع�رس،  ال�ساد�س  القرن  ويف 
الأر�س؛  مبركزية  يوؤمنون  والعلماء  الدار�سني 
تلك  وكانت  �سيء.  كل  مركز  الأر�س  اأن  اأي 
نيكول�س  جاء  اأن  اإىل  ال�سائدة  الفكرة  هي 

كوبرنيكو�س ودعم نظرية مركزية ال�سم�س.
عام   – وفاته  �سنة  يف  ن�رس  كتاب  ففي 
هي  ال�سم�س  اأن  كوبرنيكو�س  اأو�سح   –  1543
اأي  واأن  كله  الكون  يف  املتحرك  غري  املركز 
يدور   – الأر�س  ذلك  يف  مبا   – غريها  �سيء 
حولها. كما زعم اأن الأر�س تكمل دورتها حول 

ال�سم�س مرة يف ال�سنة، واأنها تدور حول نف�سها 
براهني  اأية  اإنه مل ميلك  اليوم. وحيث  مرة يف 
على نظريته، بالإ�سافة اإىل الرف�س الذي لقته 
ادعاءاته من قبل كل الدار�سني يف ذلك الوقت، 

فلم تلق تلك النظرية اأي اهتمام.
ولكن عندما جاء جاليليو بعد ذلك ب�سنوات 
قليلة، كانت لديه بع�س املالحظات التي تثبت 
اأن افرتا�سات كوبرنيكو�س قد تكون �سحيحة. 
حول  تدور  اأقمار  لأربعة  ر�سده  اأثبت  اأوًل، 
حول  يدور  �سيء  كل  لي�س  اأن  امل�سرتى  كوكب 
فقد  وثانًيا،  معتقًدا.  كان  كما  الأر�س  كوكب 
اكت�سف مراحل كوكب الزهرة، وهي تغريات يف 
اأن  تنم على  والتي  القمر،  ت�سبه مراحل  ال�سوء 
كوكب الزهرة قد يدور حول ال�سم�س. كما لحظ 
وكاأن  اأماكنها،  تتغري  ال�سم�س  بقاع  اأن  ا  اأي�سً

ال�سم�س تدور حول حمورها.
اإل اأنه عندما عر�س جاليليو اآراءه، مل يكن 
بارًعا يف ذلك. فكان يدافع عن نظريته بعنف 
وي�ستخدم اأ�سلوًبا �ساخًرا يف انتقاد معار�سيه؛ 
اأعدائه  اأبرز  وكان  الأعداء،  من  العديد  ف�سكل 
الآيات  من  العديد  هنالك  اإن  فحيث  البابا. 
الأر�س هي مركز  اأن  اإىل  التي تلمح  بالإجنيل 
الكون – لكونها املكان الذي قد قرر الرب و�سع 
الب�رس فيه – فقد اعتربت نظرية مركزية ال�سم�س 

خمالفة لكلمة الرب.
 1633 عام  يف  جاليليو  حماكمة  متت  لذا 
بقية  فاأم�سى  اإدانته؛  ومتت  الهرطقة  بتهمة 
هذه  ويف  اجلربية.  الإقامة  حتت  حياته 

اأحد  كتب  اأعوام  ت�سعة  بلغت  التي  الفرتة 
"علمان جديدان" عن  بعنوان  اإ�سداراته  اأف�سل 

الكينماتيكا )علم احلركة( و�سالبة املواد.
اأ�سل الأنواع

جتربة  كانت  جاليليو،  جتربة  عك�س  على 
داروين  اأ�سدر  فعندما  ي�سرية.  داروين  ت�سارلز 
كان   ،1859 عام  يف  الأنواع"  "اأ�سل  كتابه 
العامل اأكرث حداثة اإىل حدٍّ كبري؛ فعلى الرغم من 
عا�س  حيث   – اإجنلرتا  يف  العلمي  املجتمع  اأن 
– كان يتبع الكني�سة الإجنليزية، فاإنه  داروين 
ذا عقلية حمدودة ورجعية مثل علماء  مل يكن 

القرن ال�ساد�س ع�رس.
 – داروين  نظريات  تقدمي  يتم  مل  بدايًة، 
والتي تذكر اأن جميع الكائنات احلية اليوم قد 
ن�ساأت من كائنات اأقل تطوًرا من خالل النتقاء 
للكني�سة.  متاًما  معادية  بطريقة   – الطبيعي 
اإىل  التطرق  حماولة  جتنب  داروين  فتعمد 
ا عن ذلك  الأول، وعو�سً الب�رس يف كتابه  اأ�سل 
قام بالرتكيز على اأ�سل احليوانات والنباتات، 
على  ال�سوء  اإلقاء  يتم  "و�سوف  مكتفًيا مبقولة 

اأ�سل الإن�سان وتاريخه".
اأبداها  التي  فاإن العرتا�سات  الواقع،  ويف 
كانت  داروين  كتاب  على  املتدينون  العلماء 
اأن  اعتقدوا  لأنهم  نف�سها؛  التطور  نظرية  �سد 
من  وحمدوًدا  متغري،  غري  عدًدا  خلق  قد  الرب 
الأنواع، واأن نظرية التطور هي م�ساألة تلقائية 
اإىل حدٍّ كبري لكي تتاأثر بالرب. اإل اأن هذا الراأي 
يعار�س  لكي  القوة  من  كاٍف  قدر  ذا  يكن  مل 
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ادعاءات داروين على اأ�سا�س ديني.
كتاًبا  داروين  األف  فقد  ذلك،  على  عالوة 
الكثري  وتدعمه  كبرية  بحرفية  �سياغته  متت 
واملناظرات  البيانية،  والر�سوم  الدلئل،  من 
اإىل  اأ�سف  للغاية.  مقنًعا  جعله  مما  الب�سيطة، 
عاملـًـا  بالفعل  كان  داروين  اأن  حقيقة  ذلك 
الكتاب؛  اإ�سدار  قبل  من  كبري  باحرتام  يحظى 
من  كبرًيا  قدًرا  يواجه  مل  داروين  اأن  فتجد 

ال�سطهاد، اإل اأنه واجه قدًرا كبرًيا من النقد.
ففي ال�سنوات التي تبعت اإ�سدار كتابه، ن�ساأ 
اجلدال بني مفكري ع�رسه على اأ�سل الإن�سان، 
ال�سدد.  هذا  يف  ال�سمت  لزم  داروين  اأن  رغم 
فعندما اأتى الوقت الذي اأ�سدر فيه كتابه "اأ�سل 
مل  بالقردة،  الب�رس  فيه  ربط  والذي  الإن�سان"، 

يكن مو�سوًعا �سادًما لأي فرد.
داروين  نظريات  معار�سة  اأ�سبحت  ولقد 
ع�رسه.  يف  عليه  كانت  مما  جدًل  اأقوى  اليوم 
ففي هذه الأيام، يعار�س البع�س – واملعروفون 
وتدري�سها  التطور  نظرية   – "اخلالقون"  با�سم 
الوليات  تكون  اأن  الغريب  ومن  املدار�س.  يف 

املتحدة الأمريكية اأبرز الدول يف هذا ال�ساأن.
القرن  مدار  على  الوليات  من  العديد  ففي 
ممنوًعا  التطور  نظرية  تدري�س  كان  الع�رسين، 
يف املدار�س احلكومية. وعلى الرغم من اأنها مل 
تعد ممنوعة اليوم، فاإن تدري�س نظرية التطور 
املتحدة  الوليات  يف  اخلالف  من  الكثري  يثري 
يتم  م�رس  ففي  ذلك،  عك�س  وعلى  الأمريكية. 
تدري�س نظرية التطور يف املدار�س ومل يت�سبب 

الأمر يف الكثري من اخلالف.
الن�ساط الإ�سعاعي 

عبقريني  زوجني  كوري  وبيري  ماري  كان 
عا�سا يف القرنني التا�سع ع�رس والع�رسين. ولدت 
ماري يف بولندا والتقت بيري يف فرن�سا؛ حيث 
الفيزياء  يف  اجلامعية  �سهادتها  على  ح�سلت 
من جامعة باري�س وكانت تقوم بالبحث. فوفر 
عليها  وعر�س  معمله  يف  م�ساحة  بيري  لها 
اأن  تريد  كانت  لأنها  رف�ست  ولكنها  الزواج؛ 
وبالفعل  بولندا  يف  جامعية  اأ�ستاذة  ت�سبح 
كاركاو  جامعة  اأن  اإل  موطنها.  اإىل  عادت 
رف�ست منحها من�سًبا لكونها امراأة؛ لذا عادت 
مرة اأخرى اإىل باري�س وتزوجت من بيري، ومن 

ثمَّ بداأت الكت�سافات الرائعة.
كوخ حوله  تعمل يف  اأعواًما  ماري  اأم�ست 
و�سل  وقد   – لها  وبدعمه  لها،  ملعمل  بيري 
اأبحاثه  ترك  اأنه   حد  اإىل  باأبحاثها  �سغفه 
لين�سم اإىل العمل معها – قامت ماري بتحليل 
نف�س  اأن  فالحظت  اليورانيوم.  خامات  عينات 
من  اإ�سعاًعا  اأقل  كانت  اخلام  اليورانيوم  كتلة 
عن�رًسا  هناك  اأن  تعتقد  جعلها  مما  خاماتها، 
وبالفعل  الزائد.  الإ�سعاع  يف  يت�سبب  اآخر 

ا�سم  عليه  واأطلقت  العن�رس  هذا  اكت�سفت 
البولونيوم تكرمًيا لبلدها الأم.

اأن  افرت�س  من  اأول  كوري  ماري  فكانت 
مما  نف�سها،  الذرة  داخل  من  ي�سدر  الإ�سعاع 
نتج عنه فكرة اأن الذرة باإمكانها اأن تتفكك اأو 
تنق�سم. وقد اكت�سف كلٌّ من ماري وبيري عن�رًسا 
ويف  الراديوم.  ا�سم  عليه  اأطلقوا  ا  م�سعًّ اآخَر 
بن�رسها  قاما  البحثية  ورقة  الـ32  من  واحدة 
اخلاليا  اأن  لحظا  الإ�سعاعي،  الن�ساط  عن 
تعر�سها  عند  اأ�رسع  تدمريها  يتم  ال�رسطانية 

لعن�رس الراديوم.
جائزة  على  بح�سولهما  عملهما  ُتوِّج  ولقد 
نوبل يف الفيزياء منا�سفة مع هرني بيكريل يف 
امراأة  اأول  ماري كوري  فاأ�سبحت  عام 1903. 
ال�سخرية  يثري  وما  نوبل.  جائزة  على  حت�سل 
ر ا�ستثناوؤها من اجلائزة لول  اأنه كان من املقدَّ
من  بالعاملات  نوبل  جلنة  اأع�ساء  اأحد  اإميان 

الن�ساء؛ فاأو�سى بـ"اإ�سافتها" للجائزة.
اخلاليا اجلذعية

فهي  اخلاليا؛  اأم  اجلذعية  اخلاليا  وتعد 
خاليا مل تتخ�س�س بعد. فتوجد يف الأجنة يف 
ا  الأيام الأوىل من التطور، واإن كان هناك اأي�سً
اأنواع من اخلاليا اجلذعية النا�سجة املوجودة 

يف اأج�سامنا البالغة.
اجلذعية  اخلاليا  هذه  اأنواع  اأحد  فتوجد 
اخللية  با�سم  وتعرف  العظمي،  بالنخاع 
الدم  للدم؛ حيث تقوم بتوليد  اجلذعية املكونة 
مري�س  يخ�سع  وعندما  باأج�سامنا.  ال�سائر 
الكيميائي،  للعالج  الدم(  )�رسطان  اللوكيميا 
ل يفرق هذا العالج ما بني ال�رسطان واخلاليا 
اجلذعية؛ فيقتلهما مًعا. ففي احلالت اخلطرية 
ا؛  �رسوريًّ اأمًرا  العظمي  النخاع  زراعة  ت�سبح 
اإعطاء املري�س اخلاليا اجلذعية من  حيث يتم 
اخلاليا  بتغذية  تقوم  والتي  منا�سب،  متربع 

اجلذعية يف النخاع العظمي للمري�س.
حوايل  منذ  العظمي  النخاع  زراعات  وتتم 
مازال  ذلك،  من  الرغم  وعلى  عاًما.  ثالثني 
للخاليا  اخلارقة  العالجات  من  املزيد  هناك 
فاخلاليا  ا.  حاليًّ تطويرها  يتم  والتي  اجلذعية 
من  نوع  اأي  اإىل  تتحول  اأن  ميكنها  اجلذعية 
ا ل�سناعة  اخلاليا والتي ميكن ا�ستخدامها نظريًّ

اأع�ساء كاملة، على �سبيل املثال.
اإىل نتائج  التو�سل  الباحثون  ا�ستطاع  وقد 
واعدة مع الثدييات، واأخرى مع حالت ب�رسية. 
ا�ستطاع باحثون من كوريا  ففي عام 2003، 
عاًما   19 بعد  اأخرى  مرة  ت�سري  امراأة  جعل 
وذلك عن  النهو�س،  ت�ستطيع  ل  اأم�ستها وهي 
طريق حقن نخاعها ال�سوكي امل�ساب باخلاليا 
خاليا  اإىل  ذلك  بعد  حتولت  والتي  اجلذعية، 

نخاعية و�سفيت.

دون  تاأتي  ل  اجلذعية  اخلاليا  اأبحاث  اأن  اإل 
فاخلاليا  اخلالف.  من  الكبري  ن�سيبها  تلقى  اأن 
اخلاليا  اأنواع  يف  حمدودة  النا�سجة  اجلذعية 
ل  املثال،  �سبيل  فعلى  اإليها؛  تتخ�س�س  التي 
املذكورة  للدم  املكونة  اجلذعية  للخاليا  ميكن 
على  ولكن  فقط.  دم  خاليا  ت�سبح  اأن  اإل  �سابًقا 
اجلانب الآخر، فاإن اخلاليا اجلذعية اجلنينية هي 
جميع  لت�سبح  فتتخ�س�س  جديدة؛  حياة  بداية 
اأنواع اخلاليا ومن ثمَّ تعد اأكرث اخلاليا اجلذعية 
باخلاليا  العالج  اأ�سبح  فاإذا  ووعًدا.  اإفادة 
اجلذعية ناجًحا، فيمكن ا�ستخدامه لعالج العديد 
من الأمرا�س بدًءا من ال�رسطان وحتى الزهامير.

اجلذعية  اخلاليا  يف  البحث  م�سكلة  ولكن 
عن  جنني  خلق  يتطلب  اأنه  هي  اجلنينية 
ب�رسية.  لبوي�سة  ال�سناعي  التلقيح  طريق 
يقتل  منها،  اجلذعية  اخلاليا  ا�ستخال�س  وبعد 
يرى  كما  اأخالقي  غري  يعد  ما  وهو  اجلنني؛ 

بع�س النا�س، مبن يف ذلك من غري املتدينني.
ففكرة اأن يخلق العلماء حياة ب�رسية – على 
الرغم من اخلالف حول ما اإذا كان يعترب اجلنني 
ثم   – ب�رسية  حياة  املبكرة  املرحلة  تلك  يف 
لدور  لعٌب  وكاأنه  يبدو  اأمر  الرغبة  عند  اإنهائها 
اأبحاث  الدول  من  العديد  حترم  ولذلك  اإلهي. 

اخلاليا اجلذعية اجلنينية.
ال�سورة العامة

عرب التاريخ، عا�س العلماء الكثري من املاآ�سي 
يف حياتهم. فالعلم مع قدراته الرائعة واملتعددة 
كان يف بع�س الأحيان قد اأو�سك على اأن يتحقق 
العالج  يف  احلال  هو  كما  يفعل،  مل  ذلك  ورغم 
ولكنه  بالفعل  حتقق  قد  اأو  اجلذعية؛  باخلاليا 
قوبل بعوا�سف من املعار�سة عند حتقيقه، كما 

هو احلال مع نظرية مركزية ال�سم�س.
جاليليو  جتربة  اأن  تعتقد  فهل   ، كلٍّ وعلى 
ت�سع  اأم�سى  قد  اأنه  اأن حقيقة  اأم  �سيئة؟  كانت 
�سنوات حتت الإقامة اجلربية اأنتج خاللها عماًل 
تعتقد  اأمًرا مقبوًل؟ هل  ذلك  عظيًما يجعل من 
اأن داروين هو منوذج ل�سخ�س �سائع كان يف 
حق؟  على  كان  اأم  باهلل؟  اأكرث  لالإميان  حاجة 
اأو هل ميكن اأن يكون هنالك حلٌّ و�سط ما بني 

اخللق والتطور؟
اجلذعية،  اخلاليا  اأبحاث  اأن  تعتقد  هل 
اأن تكون طوق جناة للب�رس، يجب  والتي ميكن 
حني  يف  الدين  رجال  معتقدات  تعرقلها  اأن 
اخلاليا  من  جمموعة  جمرد  يكون  اجلنني  اأن 
اأم هل يجب احرتام  ب�رًسا بعد؟  التي مل ت�سبح 
كل �سيء حي بغ�س النظر عن حجمه؟ كل تلك 

اأ�سئلة �سوف تظل تطرح لقرون.
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كتاب احلاوي )864 م( - اأبو بكر الرازي

بقلم: د. حممد �سليمان
 مدير متحف املخطوطات، مكتبة الإ�سكندرية

هام  دور  امل�سلمني  العرب  للعلماء  كان 
خالل  من  الإن�سانية  احل�سارة  يف  كبري  واأثر 
ما قدموه يف الع�سور الو�سطي من اخرتاعات، 
الطب،  جمالت  يف  ونظريات  وابتكارات، 
والهند�سة،  والفيزياء،  وال�سيدلة،  والكيمياء، 
 – والفلك  والريا�سيات،  وامليكانيكا،  واجلرب، 
واأدب  �سعر  من  الإن�سانية  العلوم  عن  ناهيك 
يف  عام  ب�سكل  قل  اأو   – اجتماعية  وعلوم 
�سبٌب  هي  والتي  برمتها  الإن�سانية  املعرفة 
رئي�س فيما نلم�سه الآن من تطور وح�سارة يف 

وقتنا احلايل.
ع�سور  فى  تغرق  اأوروبا  كانت  فبينما 
من  الو�سطي  القرون  كانت  واجلهل،  الظالم 
القرن الثامن اإىل القرن اخلام�س ع�رس امليالدي 
العرب وللح�سارة  للعلماء  الذهبي  الع�رس  هي 
تعد  والتي  مثاًل،  الريا�سيات  ففي  العربية. 
تاريخ  عليه  ُبني  الذي  الأ�سا�س  عامود 
ذكر  احلديث،  الع�رس  يف  الإن�سانية  احل�سارة 
بفل�سفة  ال�ساغلني  اأهم  اأحد  وهو  بوبر"،  "كارل 
العلوم، يف كتابه "تاريخ الريا�سيات" يف عام 
لالأعداد  العرب  اكت�ساف  بدون  "اإنه  1994م 
اأن تكون الريا�سيات  العربية كان من املمكن 
ا�ستطاع  بوا�سطتها  ولكن  مهدها،  يف  الآن 
الطبيعة  يعرف  واأن  يخرتع،  اأن  الإن�سان 
من  كثري  يعرفه  ل  ما  لالأ�سف  وهذا  باأكملها". 

العرب وغري العرب.

الطب  جمال  فى  العرب  اإ�سهامات  عن  اأما 
الطبية؛  الكتب  من  العديد  العرب  اأ�سدر  فقد 
 250( الرازي  بكر  لأبي  "احلاوي"  كتاب  مثل 
�سينا  لبن  الطب"  يف  و"القانون  هـ/864م(، 
ملن  "الت�رسيف  وكتاب  هـ/1037م(،   472(
الزهراوي  القا�سم  لأبي  التاأليف"  عن  عجز 
كانت  التي  الكتب  هذه  )427هـ/1035م(. 
تدر�س يف جامعات اأوروبا حتى القرن الثامن 
ُبني  الذي  الأ�سا�س  حجر  لأنها  امليالدي  ع�رس 

عليه علم الطب احلديث.
علم  يف  ا  اأي�سً امل�سلمون  العلماء  برع  وقد 
املو�سوعة  يف  جاء  ما  ويكفينا  ال�سيدلة، 
من  كثرًيا  اأن  "واحلق  ن�سه:  والذي  الربيطانية 
حتى  املعروفة  مركباتها  من  وكثرًيا  الأدوية 
 – احلديثة  لل�سيدلة  العام  واملبنى  هذا  يومنا 
فيما عدا املركبات احلديثة بطبيعة احلال – قد 

بداأه العرب".
واأما عن جمال الفلك، فقد اأ�سهم فيه العرب 
النجوم  مواقع  اكت�ساف  من  كبرًيا  م�سهًما 
الآلت  وابتكار  بينها  وامل�سافات  وحركتها 
الإ�سهامات  واملعدات لر�سدها فقد كانت هذه 
العربية مبثابة اللبنة الأوىل لتاأ�سي�س علم الفلك 
وت�سمية النجوم وحتديد مواقعها. ويت�سح هذا 
ا عند مراجعة اأ�سماء النجوم والكواكب يف  جليًّ
بنف�س  ظل  اأغلبها  اأن  لنكت�سف  احلا�رس  وقتنا 

الت�سميات العربية الأ�سيلة لها.

كل  ذكر  عن  بالطبع  هنا  املقام  ي�سيق 
اإ�سهامات العرب يف احل�سارة الإن�سانية عامة 
اإل  الكلمات  هذه  كانت  وما  خا�سة  والعلمية 
العربية،  احل�سارة  به  اأثرت  وم�سة خافتة ملا 
ترجمها  والرومان  الإغريق  علوم  اإن  حتى 
اإىل  نقلها  يف  الأكرب  الباع  لهم  وكان  العرب، 
املقالت  يف  و�سنفرد  ذاك.  اآن  الأخرى  الأمم 
القادمة اإ�سهاًما اأو اخرتاًعا اأو ابتكاًرا اأ�سهم يف 
تاريخ احل�سارة الإن�سانية، وكان للعرب ف�سل 
الريادة وال�سبق فيه وما انعك�س عليه من اآثاٍر 

يف وقتنا احلا�رس.
�سارتون  جورج  بقول  هذا  مقايل  ف�ساأختم 
عظمي  ماأثرة  لهم  ال�رسق،  عباقرة  "امل�سلمون 
كتابة  تولِّوا  اأنهم  يف  تتمثل  الإن�سانية،  على 
اأ�سالة وعمًقا،  اأعظم الدرا�سات قيمة، واأكرثها 
التي كانت بال مراء  العربية  اللغة  م�ستخدمني 
لغة العلم للجن�س الب�رسي .. لقد بلغ امل�سلمون 

ما يجوز ت�سميته، معجزة العلم العربي".
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بقلم: جمال ح�سني
مدير اإدارة املعار�ض واملقتنيات الفنية

مكتبة الإ�سكندرية

اإنها لفكرة م�ستبعدة – اإن مل تكن مرفو�سة 
متاًما – اأن يربط امل�ساهد العادي بني الفنان 
يراها  التي  الفنية  الأعمال  اإحدى  اأبدع  الذي 
وبني اأي فرع من فروع العلوم. غري اأن العالقة 
الوطيدة التي جتمع بني اإنتاج الأعمال الفنية 
تكون  قد  والطبيعة  العلوم  ت�سافرات  وبني 

اأكرث قوة مما قد يظن كثرٌي منَّا.
القدمية،  م�رس  يف  التاريخ  بدء  فمنذ 
الأحجار،  درا�سة طبيعة  على  الفنانون  عكف 
فاأتقنوا  وغريها؛  والأخ�ساب،  واملعادن، 
اإىل  للو�سول  الطبيعية  املواد  تلك  معاملة 
حتقيقها  املمكن  الفنية  امل�ستويات  اأعلى 
فقد  ذلك،  على  وعالوة  منها.  كلٍّ  با�ستخدام 
لحظوا الظواهر الطبيعية وكان بينهم علماء 
�سالعون يف الفلك، والهند�سة، والعمارة. ومن 
، ا�ستطاعوا توجيه مباين املعابد ال�سخمة  َثمَّ
يف  وا�ستحدثوا  ال�سماوية،  الأبراج  لتوازي 
�سوء  بدخول  ت�سمح  التي  الفتحات  اأبنيتهم 
قد�س  يف  امللك  متثال  وجه  لتنري  ال�سم�س 
الأقدا�س داخل املعبد، وذلك – بدقة مده�سة – 

يف يوم حمدد و�ساعة حمددة من العام.
جتتمع  اأن  هذا  يومنا  حتى  ال�سعب  ومن 
اأن  دون  واحدة  جملة  يف  والعلوم  الفنون 
يطراأ ليوناردو دافين�سي على خاطر املرء يف 
التو. فاحلقيقة اأن الفنان، واملهند�س، والعامل 
يف  وغريها  الفروع  تلك  اأ�سهر  قد  دافين�سي 
كينونة واحدة ي�سهد عليها الإرث العظيم الذي 

خلفه من لوحات وخمطوطات.
�سبقوه  دافين�سي على جهود من  فقد بنى 
واملنظور  الهند�سة  قوانني  ا�ستخدموا  الذين 
يف الر�سم، ليعلن بذلك الر�سم علًما من العلوم. 
يوؤمن  كان  فقد   ..." ا،  اأي�سً ذلك  وتخطى  بل 
ام – متمتًعا بقدرات اإدراكية دقيقة  باأن الر�سَّ
هو   – يدركه  ما  ت�سوير  على  كاملة  وقدرة 
احلقيقة؛  املعارف  جلني  موؤهل  �سخ�س  اأكرث 
الدقيقة  املالحظة  على  قادًرا  يكون  حيث 

وعلى اإعادة اإنتاج العامل من حوله بعناية.... 
فعند قيامه بو�سع قاعدته اخلا�سة بالتمثيل 
"الرباهني"  عليها  اأطلق  والتي   – اجلرافيكي 
اأعمال ليوناردو  – كانت   )dimostrazione(
العلمية  الر�سوم  �سلفت  التي  الب�سائر 

احلديثة")1(.
واإن انتقلنا اإىل نطاق زمني اأحدث، فوفًقا 
فاإن  الب�رسيات،  لقوانني  العلمية  للركائز 
اأجرب  بحيث  ا؛  "مهمًّ كان  الت�سوير  اكت�ساف 
التي  الطريقة  الفنانني من يومها على تغيري 
كانوا يتبعونها يف الر�سم قبل ذلك")2(. "ولقد 
اأواخر القرن التا�سع  �رسَّع تطور الت�سوير يف 
م�ساألة  كانت  وقد  الإنتاج.  وترية  من  ع�رس 
بو�سفها   - الأفالم  تتطور  حتى  فقط  وقت 
اخلطوة التالية يف التقدم نحو الت�سوير الأكرث 
دقة يف التوا�سل الإن�ساين - اإىل درجة كبرية 

من الن�سج.
اجلديدة  الفنية  الأ�سكال  تلك  تاأثري  فما 
بنجامني  والرت  م  تفهَّ لقد  واأهميتها؟ 
التوا�سل  و�سائط  انت�سار  اإمكانية  اأهمية 
جمال  تطور  يف  والكامنة   - والفنون 
اأهميتها  م  تفهَّ  - املميكنة  الإنتاج  اإعادة 
مل  الذي  الفني  فالعمل  �ساأنها.  من  وعظم 
الأغنياء  اإل  يتمكن من م�ساهدته قبل ذلك 

الفنية  واملعار�س  املتاحف  اأبهية  داخل 
بتكلفة  اإنتاجه  اإعادة  املمكن  من  اأ�سبح 
قليلة واإتاحته لعدٍد اأكرب بكثري من النا�س.
قليلة  امل�سورة  اجلرائد  ورود  اأ�سار  وقد 
اأ�سبحت  قد  اجلارية  الأحداث  اأن  اإىل  التكلفة 
�سمحت  وقد  للجماهري،  ال�ساغل  ال�سغل 
واإتاحته  اأو عر�ٍس ما  بت�سجيل حدٍث  الأفالم 
جعلت  لقد  امل�ساهدين.  من  حمدود  غري  لعدد 
اإ�رساك اجلماهري  الإنتاج املميكنة من  اإعادة 
َثمَّ  ومن  ممكًنا؛  اأمًرا  وال�سيا�سة  الثقافة  يف 
مهدت لكلٍّ من الثقافة اجلماهريية وال�سيا�سة 

اجلماهريية")3(. 
كانت هذه جمرد نبذة عن ال�سلة الوثيقة 
التالية،  الأعداد  ويف  والعلوم.  الفنون  بني 
من  ن�ستك�سف  حمددة  حالت  اإىل  �سنتطرق 

خاللها تلك الأوا�رس عن كثب.
املراجع
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art/impressionism-origins-influences.htm

3.  http://www.ejumpcut.org/archive/
onlinessays/JC15folder/WalterBenjamin.html



بقلم: الدكتور عمر فكري
رئي�ض ق�سم القبة ال�سماوية

مركز القبة ال�سماوية العلمي، مكتبة الإ�سكندرية

ي�سعر  اأو  يراهم  اأن  دون  ال�سماء  من  هبطوا 
دعوة  اإليك  وجهوا  وقد  اإليك  و�سلوا  اأحد.  بهم 
رحلتهم  يف  دليلهم  اأنت  ولتكون  لت�ساركهم 
ا،  جدًّ بعيد  مكان  من  جاءوا  فقد  كوكبنا.  اإىل 
ا  عنَّ تبعد  والتي  »اأندروميدا«،  جمرة  من  اأبعد 
م�سافة مليوين �سنة �سوئية. عددهم ثالثة، ومل 
تَر �سبيًها لهم من قبل؛ فهم خليط من الدخان 
ا،  اأحدهم ق�سري جدًّ اأخ�رس،  واجليالتني، لونهم 

ا. ا، والثالث بدين جدًّ والثاين طويل جدًّ
علمهم  رغم   – الكوكب  هذا  عن  ي�ساألونك 
به – واأنت تقول لهم اأنتم على كوكب الأر�س، 
وهذا بيتي، وهذه غرفة نومي، ولكن من اأنتم؟ 
ل يجيبك منهم اأحد، فقط ينظرون اإىل بع�سهم 
ويقومون باإ�سارات مل تفهمها، فيما يبدو اأنهم 
لغتك  مفردات  وفهم  كالمك  ترجمة  يحاولون 
نائًما؟  زلت  ما  هل  نف�سك:  فت�ساأل  العربية. 
وتنظر  عينيك  تفرك  اأتخيلها؟  اأ�سباح  هذه  هل 
اإليك،  لرتاهم مازالوا واقفني بهيئتهم ينظرون 
بالدوران  ويقومون  بع�سهم،  اإىل  ينظرون  ثم 

حول اأنف�سهم، ثم يعاودون النظر اإليك.
طوًل  الأق�رس  هو  كان  اأحدهم،  نطق  واأخريا 
و�ساألك بلغة عربية وا�سحة: كيف تعي�سون هكذا 
لك،  بالن�سبة  مبهم  �سوؤال  اإنه  الكوكب؟  هذا  على 
وملاذا  ال�سوؤال؟  بهذا  املخلوق  هذا  يق�سد  ماذا 

منط  عن  م�سئول  اأنت  هل  بالذات،  اأنت  ي�ساألك 
احلياة اأو �سكلها على الكوكب؟ كيف دخلوا غرفة 
نومك؟ ثم تعاود الت�ساوؤل بينك وبني نف�سك: طاملا 
اأنه �ساأل مثل ذلك ال�سوؤال، اإذن هم لي�سوا اأ�سباًحا، 
احلياة  كيفية  عن  حمدًدا  ت�سوًرا  لديهم  اأن  ولبد 
خمالًفا  �سيًئا  وجدوا  واأنهم  الأر�س،  كوكب  على 

ملا راأوه، واإل ما كان �ساأل اأحدهم هذا ال�سوؤال.
الت�ساوؤلت يف  وملا مل جتب من زخم هذه 
اأمامك،  لوجودهم  الده�سة  فرط  ومن  راأ�سك، 
يختلف يف  ب�سوؤال مل  ا  جدًّ الطويل  الثاين  َتَقدَّم 
غرابته عن �سوؤال رفيقه؛ حيث �ساأل قائاًل: لقد 
ا�ستوطنتم جنة عامرة بكل متطلبات حياتكم، 
ال�سوء؟  من  الدرجة  هذه  اإىل  اأو�سلها  فمن 
نوًعا  تت�سح  ال�سورة  بداأت  وقد  نف�سك  ت�ساأل 
الأر�س  كانت  كيف  يعرفون  هوؤلء  اإًذا  ما، 
وما  حوار  يف  معهم  فتدُخل  اأ�سبحت،  وكيف 
الثاين  �سوؤالك  فت�ساأل  والنوم.  اليقظة  بني  زلت 

م�ستو�سًحا: هل يل مبزيد من الإي�ساح؟
لنتعلم  اإليكم  جئنا  لقد  الق�سري:  يجاوبك 
منكم كيف و�سلتم اإىل هذا امل�ستوى من التقدم 
اأن كوكبكم »الأر�س«  اأخربونا  واحل�سارة، فلقد 
اإىل درجة متقدمة من درجات احل�سارة،  و�سل 
وعندما هبطنا وجدنا غري ذلك. فقد وجدنا اأماكن 
ا؛ ووجدنا اأنا�ًسا  ا جدًّ ا، واأخرى قذرة جدًّ نظيفة جدًّ
ا، واأنا�ًسا يعي�سون مبنتهى الهمجية؛  مهذبني جدًّ
اأماكن  يف  والقبح  اأماكن،  يف  اجلمال  ووجدنا 
يف  والتخلف  اأماكن،  يف  الرقي  ووجدنا  اأخرى؛ 
اأن نفهم، كيف  اأخرى كثرية. ونحن نريد  اأماكن 
ا�ستوطنتم  لقد  الكوكب؟  هذا  تعي�سون هكذا على 
جنة عامرة بكل متطلبات حياتكم؛ فمن اأو�سلها 

اإىل هذه الدرجة من ال�سوء؟ 
ال�سوؤالني  نف�س  اأذنيك  على  يكرر  جتده 
 – ا  جدًّ الطويل  زميله  و�سوؤال  �سوؤاله   – ال�سابقني 
فت�ساأل بعد كل ذلك: وما مفهوم احل�سارة لديكم؟ 
ا، وهي اأول مرة يتحدث،  يجيبك الأو�سط البدين جدًّ
ولكن بطريقة مغايرة عن الطريقة التي حتدث بها 
يعني  اجتماعي  نظام  احل�سارة  قبل:  من  رفاقه 
واإمنا  الثقايف.  اإنتاجه  من  الزيادة  على  الإن�سان 
املوارد  اأربعة؛ هي  احل�سارة من عنا�رس  تتاألف 
القت�سادية، والنظم ال�سيا�سية، والتقاليد اخللقية، 
حيث  من  تبداأ  وهي  والفنون.  العلوم  ومتابعة 
ينتهي ال�سطراب والقلق؛ لأنه اإذا ما اأِمَن الإن�سان 
التطلع  دوافع  نف�سه  يف  حتررت  اخلوف،  من 
احلوافز  تنفك  ول  والإن�ساء،  الإبداع  وعوامل 
)في�سعفه   – ت�سنت  ت�سنت  ت�سنت  ت�سنت  الطبيعية 
)فيكمل   – ت�ستنه�س  الكالم(  يف  الق�سري  رفيقه 

يقراأ من  اآيل  اإن�سان  الطريقة وكاأنه  كالمه بنف�س 
ذاكرته( ول  ل يف  �ُسجِّ اأو من ملف �سوتي  كتاب 
يف  للم�سي  ت�ستنه�س  الطبيعية  احلوافز  تنفك 

طريقه اإىل فهم احلياة وازدهارها و... و....
ومن  كالمه  من  �ساحًكا  اأنت  تنفجر 
عن  فيتوقف  بها،  يتحدث  التي  الطريقة 
�سحكك  من  باحلزن  �سعوًرا  اأبدى  وقد  الكالم 
دارا  واللذين  رفيقيه،  اإىل  ينظر  وبداأ  املفاجئ، 
مكانه.  ثابت  وهو  متتاليتني  مرتني  حوله 
عن  كالهما  فيكف  ال�سحك  عن  اأنت  تُكف 
كالمه  م�ستكماًل  ا  جدًّ البدين  ويعود  الدوران 
عن احل�سارة الإن�سانية بنف�س احلما�س ونف�س 
العلمي  البحث  على  احل�سارة  ترتكز  الأ�سلوب: 
اجلانب  اأما  الأوىل؛  بالدرجة  الت�سكيلي  والفن 
التكنولوجية  البتكارات  يف  فيتمثل  العلمي، 
فيتمثل  الت�سكيلي،  الفن  واأما  الجتماع،  وعلم 
وبع�س  واملنحوتات،  املعمارية،  الفنون  يف 
والعلوم  فالفن  الرقي.  ت�ساهم يف  التي  الفنون 

عن�رسان متكامالن يقودان اأية ح�سارة. 
بالهتمام  بداأت  وقد  بالتوقف  اإليه  ت�سري 
والندها�س،  الرهبة  عنك  وزالت  باملو�سوع، 
وبداأت بالندماج يف كالمه: ولكني مل اأفهم بعد ما 
معنى احل�سارة. فيتوقف البدين عن ال�سرت�سال، 
يف  احل�سارة  اإن  للكالم:  ا  جدًّ الطويل  وينربي 
ح�رس.  الفعل  من  م�ستقة  كلمة  العربية  لغتكم 
والأرياف،  القرى،  ت�سييد  هي  احل�سارة  ويقال 
واملنازل امل�سكونة؛ فهي خالف البدو، والبداوة، 
والبادية. وت�ستخدم لفظة »ح�سارة« للدللة على 
املجتمع املعقد الذي يعي�س اأكرث اأفراده يف املدن 
املجتمعات  خالف  على  الزراعة،  وميار�سون 
البدوية ذات البيئة القبلية التي تتنقل بطبيعتها 
جغرافية  ببقعة  تربطها  ل  باأ�ساليب  وتعي�س 
ال�سناعي  املجتمع  ويعترب  ال�سيد.  مثل  حمددة؛ 

احلديث �سكاًل من اأ�سكال احل�سارة. 
والإعجاب،  الهتمام،  بني  حالة  تنتابك 
وال�ستغراب؛ ولكنك حتاول عدم اإبداء اأية تعبريات 
حتى ترى نهاية هذه املغامرة، في�سرت�سل الطويل 
ا: تعترب لفظة »ح�سارة« مثرية للجدل وقابلة  جدًّ
اأو  )�سلبية  قيًما  ي�ستح�رس  وا�ستخدامها  للتاأويل، 
ايجابية(؛ مثل التفوق، والإن�سانية، والرفعة. ويف 
احل�سارات  اأفراد  من  العديد  ويرى  راأى  الواقع، 

املختلفة اأنف�سهم اأنهم....
من  ويختفون  فجاأة  الكالم  عن  يتوقف 
وفيما  ُيفتح،  غرفتك  باب  �سمعوا  فقد  اأمامك، 
يبدو اأنهم ل يريدون الظهور اأو احلديث اإل اإليك 

وحدك، وللحديث بقية.
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VISITORS INFO

"اجلمهورية لي�ست يف حاجة اإىل علماء")5(
مت القب�س على لفوازييه يف 1793 خالل 
ع�رس الإرهاب الدموي مع جامعي ال�رسائب 
خائًنا  اأُعلن   ،1794 عام  ويف  الآخرين. 
ماك�سميليان  رئا�سة  حتت  املوؤمتر  مبوجب 
يف  ر�سميًّا  حماكمته  متت  وقد  روب�سبري.  دي 
8 مايو من نف�س العام، ووفًقا لرواية �سائعة، 
لإنقاذ  قدمت  التي  ال�ستئنافات  كل  فاإن 
قطعها  قد  جتاربه  ي�ستكمل  حتى  حياته 
لي�ست يف حاجة  "اجلمهورية  قائاًل:  القا�سي 
املمكن  من  ولي�س  كيميائيني،  اأو  علماء  اإىل 

تعطيل جمرى القانون".
التالية:  بالتهامات  لفوازييه  اأدين  وقد 
تبغ  وغ�س  الدولة،  وخزينة  ال�سعب  �رسقة 
الدولة عن طريق خلطه باملياه، واإمداد اأعداء 
الدولة. غري  باأموال طائلة من خزينة  فرن�سا 
اأعاد   – – ومبفرده  اأنه  اأنهم قد جتاهلوا كيف 
حمرًرا  متاًما،  منها  وغريَّ  الكيمياء  اخرتاع 
الطريق  وممهًدا  اخليمياء،  قيود  من  اإياها 
جمرى  بذلك  ومغيِّـًرا  ال�سناعية،  للثورة 

احل�سارة الإن�سانية.
بعد موت لفوازييه، رثاه عامل الريا�سيات 
قائاًل:  لجراجن  لوي�س   - جوزيف  الفرن�سي 
راأ�س  لقطع  واحدة  حلظة  الأمر  ا�ستغرق  "لقد 
ذلك الرجل، ولكن مئات ال�سنني قد ل تفلح يف 

الك�سف عن مثيل له".
القتبا�سات

"ق�سة . 1 رواية  يف  الفتتاحية  اجلملة 
مدينتني" لت�سارلز ديكنز.

مقولة لالفوازييه عندما كان طالًبا يافًعا . 2
بكلية مازارين.

بقاء . 3 لقانون  بيان  يف  لالفوازييه  مقولة 
املادة.

مقولة فرن�سية ت�سف جدار جمع ال�رسائب . 4
ر باري�س. وهي مقتب�سة من كتاب  الذي �سوَّ
 Antoine Lavoisier: Scientist," د. ماكي 
 ،)1952( "Economist، Social Reformer

�سفحة 136. 
على . 5 حكم  الذي  للقا�سي  مزعومة  مقولة 

لفوازييه.
املراجع

www.acs.org 
www.chemheritage.org
www.chemistryexplained.com

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�س النجوم
45 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

حياة الأ�سجار
33 دقيقة

كالوكاهينا
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة
معلومات للزائر

ور�سوم 	• اليومي  اجلدول  على  لالطالع 
يرجى  ال�سماوية،  القبة  عرو�س  دخول 

زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc

فنية، 	• ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  يرجى 
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق اإلغاء اأو تغيري 
العرو�س يف اأي وقت بدون اإخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

مواعيد العمل
من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
من 00‚10 اإىل 00‚15

مواعيد اجلوالت
من ال�سبت اإىل اخلمي�س:

14‚30 - 13‚30 - 12‚30 - 11‚30 - 10‚30
القبة 	• عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن 

ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم 	•

دخول املتحف جنيهني.
تذاكر 	• حلاملي  جمانية  املتحف  جولت 

القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�ساف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�ساف

مواعيد العمل
من ال�سبت اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 اإىل 30‚15
ما عدا الثالثاء:

من 30‚9 اإىل 30‚12
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
14‚30 - 12‚30 - 11‚00 - 9‚30

ما عدا الثالثاء:
11‚00 - 9‚30

اأ�سعار الدخول
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات

قاعة اال�ستماع واال�ستك�ساف
بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 
موقعنا  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف،  ال�ستماع 

www.bibalex.org/psc:الإلكرتوين
للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف 

قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
االأ�سعار

)DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات

)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات

)4D( عرو�س رباعية الأبعاد
الطلبة: 10 جنيهات، غري الطلبة: 15 جنيًها
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اإذا كنت تريد معرفة ملاذا يهرع ال�سيف اإىل احلمام، طالع �سفحة 22
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