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الأل ـ ـ ـ ـ ــوان
بقلم :د .هبة من�صور

كلية الفنون اجلميلة ،جامعة الإ�سكندرية
اللون عن�رص هام من عنا�رص الت�صميم الداخلي؛ حيث يرتبط
اللون مبناطق خمتلفة من اجل�سم ،وي�ؤثر علينا نف�س ًّيا ،وج�سمان ًّيا،
وع�صب ًّيا .ومبعرفة ت�أثري كل لون ،ميكننا ا�ستخدامه بطريقة
ف َّعالة مبا يعطينا دفعة �إ�ضافية من الطاقة من خالل الت�صميم
الداخلي .فاختيار اللون الذي ي�ساعد على تلبية حاجاتنا مبثابة
املحرك الذي يقوم بت�شغيل �أنظمتنا با�ستخدام النوع املنا�سب
من الوقود؛ الأمر الذي يت�سبب يف �إنتاج جمال الطاقة الب�رشية
�أو الهالة اخلا�صة بنا.
والهالة الب�رشية هي جمال من الإ�شعاع امل�ضيء الطفيف
الذي يحيط بنا وميتد من داخلنا �إىل اخلارج .فرتتبط الهاالت
البنف�سجي :الغدة النخامية
النيلي :الغدة ال�صنوبرية
الأزرق :الغدة الدرقية
الأخ�رض :الغدة ال�صعرتية
الأ�صفر :الغدة الكظرية
الربتقايل :الطحال
الأحمر :الغدة التنا�سلية

�أل ــوان احليـ ـ ــاة
علي �أن �أعرتف ب�أن هذا العدد له مكانة خا�صة يف
قلبي؛ حيث يتطرق �إىل مو�ضوع قريب وعزيز على نف�سي،
دائما
�أال وهو تداخل الفن مع العلم .فعندما كنت �صغرية ً
ما �شعرت بالتمزق ما بني ولعي بالفنون وانبهاري
بالعلوم احلياتية :الأحياء ،والكيمياء ،والفيزياء .ولكنني
يف نهاية املطاف ،عندما كان علي �أن �أختار ،فقررت �أن
�أدر�س الفنون.
ولكن يف �أثناء �سنني درا�ستي باجلامعة وفيما بعد
�أدركت �أن الفن والعلم يلتقيان يف معظم – �إن مل يكن كل
– �أوجه حياتنا .فلم يكن غري ًبا �إذًا �أن ينتهي بي الأمر
�إىل العمل يف جمال �أ�ستطيع �أن �أدمج فيه اهتماماتي
و�أن �أطبقها من خالله؛ هذا هو جمال تو�صيل العلوم من
خالل الإ�صدارات املطبوعة والرقمية.
ويف هذا العدد  -وهو الأول يف �سل�سلة �سوف ت�أتي
متفرقة  -نناق�ش �إحدى املو�ضوعات التي جتمع بني
الفن والعلم؛ فمو�ضوعنا هو �ألوان احلياة.
ففي احلقيقة ال ميكن لنا نحن املنعمني بهبة الر�ؤية
اللونية �أن نتخيل العامل بدون �ألوان� .إال �أن الألوان يف

باملجال الكهرومغناطي�سي للج�سم ،وتقوم بعمل املقيا�س املرئي
حلاالتنا العقلية ،والعاطفية ،واجل�سدية ،والروحية .وت�ؤثر الألوان
التي نختربها على هاالتنا ،ولذلك فهي يف حالة تغري م�ستمر
ح�سب التعرجات العقلية وال�صحة اجل�سمانية لنا .وميكننا الآن
التقاط الهالة وقيا�سها با�ستخدام تقنيات حديثةمتطورة.
وقد �أكد طبيب الأمرا�ض الع�صبية كورت جولد�ستني �أن
امل�رصيني القدماء بنوا معابد للعالج با�ستخدام ال�ضوء منذ
�أربعة �آالف �سنة؛ حيث ا�ستخدموا ال�ضوء واللون من �أجل العالج.
فكان يتم و�ضع املري�ض يف لون معني؛ حيث يكون لكل لون
ت�أثري فيزيائي خمتلف ح�سب طوله املوجي واهتزازاته.

بقلم :ماي�سة عزب

احلياة ال ت�ضفي جما ًال – وهو هبة ق ِّيمة وهامة –
أي�ضا دالالت وق َيم متمثلة يف
للحياة فح�سب ،بل لها � ً
قو�س قزح من �أوجه حياتنا.
ف�أدعوكم الآن لت�صفح هذا العدد ا ُ
ملل ََّون؛ لتتطلعوا
على جمموعة متميزة من املقاالت وامللفات التي
تتطرق �إىل وجود الألوان ودالالتها يف الكون الكبري،
وهنا على الأر�ض – يف ال�سماوات ،واملياه ،والطبيعة،
واململكتني النباتية واحليوانية – وكذلك فينا نحن
وت�أثرياتها علينا من الطفولة �إىل الكرب.
كما نطرح مو�ضوعات �شائقة مثل احتمال التنقيب
يف ال�سماوات من �أجل املوارد ،وذلك من اخليال العلمي
�إىل الواقع ،وكذلك الآفاق اجلديدة للألوان .وبطبيعة
احلال نناق�ش تاريخ تطور ال�صبغات ومواد التلوين،
بالإ�ضافة �إىل الأع�ضاء والآليات التي نرى بها الألوان.
وكاملعتاد ،نتمنى �أن ت�ستمعوا مبجموعة
املقاالت والأعمدة التي نقدمها لكم؛ كما نرتقب
ا�ستقبال �آرائكم ومقرتحاتكم على بريدنا الإلكرتوين:
.PSCeditors@bibalex.org

فللألوان قدرة طبيعية على م�ساعدة اجل�سم على حتقيق
التوازن ،حمدث ًة تغريات فيزيائية يف خاليا اجل�سم والهرمونات؛
فريتبط كل لون بغدة معينة ومن ث َّم اللجوء �إليه عند ا�ضطرابها.
فعلى �سبيل املثال ،ت�ؤثر اهتزازات اللون البنف�سجي على
الغدة النخامية؛ فيمكنه امل�ساعدة على عالج االختالالت العقلية
والع�صبية ،بينما ي�ؤثر الأحمر على الغدد التنا�سلية والكظرية ،كما
ميكنه امل�ساعدة على عالج فقر الدم .و�أما الربتقايل ،في�ؤثر على
الطحال وي�ساعد على عالج �أمرا�ض الرئة والكلى واملعدة؛ بينما
ي�ساعد الأخ�رض على عالج �أمرا�ض القلب وارتفاع �ضغط الدم.
لذلك فمعرفة الت�أثريات العاطفية ،واجل�سدية ،والعقلية هي
�إحدى العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة لالختيار املثايل للمجموعة
اللونية يف عملية الت�صميم الداخلي على ح�سب الوظائف
املختلفة ،مثل �أماكن العمل� ،أو الأماكن ال�سكنية� ،أو املطاعم� ،أو
امل�ست�شفيات� ،إىل �آخره.
فعلى �سبيل املثال ،يرتبط الت�أثري العاطفي للون البنف�سجي
بالنقاء ،والإبداع ،والإلهام؛ في�ساعد على تنقية الأفكار
وامل�شاعر ،ومينحنا الإلهام يف جميع م�رشوعاتنا ،ويعزز
من املواهب الفنية والإبداع .ولذلك فهو اختيار �أمثل لأماكن
الت�صميم واملكاتب.
يف حني �أن الأزرق لون مريح عقل ًّيا ،وله ت�أثري مهدئ على
النظام الع�صبي ،وي�ؤدي �إىل اال�سرتخاء املالئم مل�شكالت النوم،
والأطفال الزائدي الن�شاط ،كما يعزز من التوا�صل والتحدث.
ولذلك فهو لون منا�سب للم�ست�شفيات واحل�ضانات.

يبقى اللون من ال�سمات املميزة الرئي�سية لأي �شيء؛ حيث ي�ساهم يف
ت�شكيل �إدراكنا لكل ما نراه .وعلى الرغم من �أن ال�سماء الزرقاء هي الأفق
الأبعد الذي تراه �أعيننا ،ف�إن الألوان تتعدى ذلك الأفق بكثري؛ ف ُت�شكل كو ًنا
مفعما بالألوان.
بهيجا
ً
ً

التيه كوين

ر�ؤية كونية القبة ال�سماوية

نهارا ،و�سوداء تر�صعها
ال�سماء  -زرقاء تتوجها
�شم�س برتقالية رائعة ً
ٌ
جمموعات من النجوم الالمعة لي ًال  -هي كل ما نراه من الف�ضاء اخلارجي.
وقد ننده�ش عندما ندرك �أنه منذ �سنوات قليلة فقط �أدرك العلماء �أن اللون
الفعلي للف�ضاء اخلارجي هو لون غري مثري باملرة؛ فهو يف الواقع بيج.
فلقد �أجرى فريق من علماء الفيزياء الفلكية من جامعة جون هوبكنز
ا�ستبيا ًنا در�سوا من خالله �أكرث من  200.000جمرة ،واكت�شفوا �أن ال�ضوء
يكون
املنبعث منها جمي ًعا  -عندما ُيدمج وفقًا ملا ميكن �أن تراه العني ِّ -
لو ًنا �أ�سموه"التيه كوين".
"ميكنك �أن تفكر يف الأمر على �أنه ما ت�ستطيع العني ر�ؤيته عند مترير
كل �أ�ضواء الكون عرب مو�شور( )1لتحليله �إىل قو�س قزح؛ حيث تتنا�سب
عالا الفيزياء الفلكية
كثافة كل لون مع كثافته يف الكون" ،كما �أو�ضح مِ
كارل جاليزبروك و�إيفان بالدري .ووفقًا لتكيف العني مع كميات ال�ضوء
املختلفة ،ف�إن لون الكون �سيتنوع ما بني الوردي الباهت ،والفريوزي
الفاحت ،والالتيه الكوين ب�شكلٍ خا�ص.

بقلم :هند فتحي
�إال �أن اال�ستبيان الذي امتد عِ دة
مليارات من ال�سنني ال�ضوئية مل يكن هدفه
ح�ساب متو�سط لون الكون فح�سب؛ بل قد
ك�شف الكثري عن تاريخ تكوين النجوم يف
رئي�سا عن
الكون ،والذي ُيعد بدوره م�سئو ًال ً
التغريات التي تطر�أ على الطيف الكوين.
فللنجم دورة حياة يتغري خاللها
لونه مع تغري درجة حرارته وحجمه عرب
مليارات ال�سنني .فالنجم اليافع ال�ساخن
يكون لونه �أزرق ،ولكنه ي�أخذ يف االحمرار
كلما زاد عمره ومتدد حجمه لي�صبح
عمالقًا �أحمر؛ �إىل �أن ينتهي به املطاف �إىل
قزم �أبي�ض �أو �أ�سود.
فتماما مثلما يتغري لون
وهكذا،
ً
ال�سماء وقت الغروب ،ف�إن الكون قد بد�أ
بنجوم زرقاء �صغرية ،ثم �أخذ يف االحمرار
ٍ
تدريجيا مع تطور جيل من النجوم احلمراء
ًّ
العمالقة.

�أ�سود كوين

حتى عند موتها ،ت�ضفي النجوم
لو ًنا �إىل عاملنا .فعندما ميوت جنم هائل
احلجم تتوقف تفاعالت االندماج النووي
داخله ،ويبد�أ جماله املغناطي�سي يف
اجتذاب املواد �إىل الداخل �ضاغطً ا لب
النجم وم�ؤد ًيا �إىل ت�سخينه .ونتيجة ل�شدة
()2
الت�سخني ،يحدث انفجار م�ستعر �أعظم
�ضخم يتم خالله قذف املواد والإ�شعاعات
�إىل الف�ضاء .ما يتبقى بعد هذا االنفجار
رائع الألوان هو لب النجم امل�ضغوط ب�شدة،
والذي ت�صبح جاذبيته �شديدة القوة؛ بحيث
ال ي�ستطيع حتى ال�ضوء الهروب منها؛ وهذا
ما يطلق عليه العلماء "ثق ًبا �أ�سود".
مبجرد �أن يتكون ثقب �أ�سود ،ي�صبح �أ�شد
�سوا ًدا من �أن يظهر؛ حيث يجذب كل ال�ضوء
داخل فوهته� .إال �أنه مبقدور العلماء حتديد
�أماكن الثقوب ال�سوداء عن طريق مالحظة
2

�سلوك النجوم يف الف�ضاء .فالنجوم القريبة
أ�ضواء ذات طاقة
من الثقوب ال�سوداء تطلق � ً
عالية ميكن حتديدها با�ستخدام �أقمار
ا�صطناعية وتل�سكوبات خا�صة.
وحل�سن احلظ ،ف�إن الثقوب ال�سوداء
ال تتحرك يف الف�ضاء مبتلعة ما ت�صادفه
من �أجرام �سماوية؛ ونحن حمظوظون لأن
نظامنا ال�شم�سي �آمن مبن�أى عن �أية ثقوب
رصحوا بوجود
�سوداء� .إال �أن العلماء قد � َّ
ثقب �أ�سود هائل احلجم يف مركز كل جمرة
كبرية ،ويف قلب جمرة درب التبانة يكمن
الثقب الأ�سود �سيجيتاريو�س �أ �أو الرامي �أ،
وهو ثقب �أ�سود �أكرب  4مليارات مرة من
ال�شم�س.

لوحة �ألوان كونية

بالعودة �إىل نظامنا ال�شم�سي ،نرى
كواك ًبا ذات �ألوانٍ بديعة تخرب العلماء
الكثري عند درا�ستها عن ن�ش�أتها وتطورها.
الزهرة ،وهو اجل�سم الأكرث �إ�رشاقًا يف
ال�سماء بعد ال�شم�س والقمر ،يكت�سب لونه
الأ�صفر املبي�ض من غالفه اجلوي؛ حيث
يتميز بطبقة ُ�سحب كثيفة غنية مبركبات
الكربيت امل�سئولة عن اللون الأ�صفر .كما
أي�ضا  %70من �ضوء
يعك�س الكربيت � ً
ال�شم�س ،مما يجعل الكوكب �أكرث �إ�رشاقًا من
عطارد على الرغم من �أن الثاين هو الأقرب
من ال�شم�س.
املريخ� ،أو الكوكب الأحمر ،لونه �أحمر
نتيجة للون املواد ال�سطحية التي حتوي
الكثري من �أك�سيد احلديد؛ وهو نف�س املركب
الذي يعطي الدم وال�صد�أ لونهما .ومثله
تكون كوكب املريخ
كمثل الأر�ض ،فعندما َّ
كان يحوي كميات كبرية من احلديد .ولكن،
حجما و�أقوى
لأن كوكب الأر�ض �أكرب
ً
جاذبية من املريخ ،فقد غا�ص احلديد
�إىل مركزه ،بينما تبقَّت كميات وفرية

من احلديد يف الطبقات ال�سطحية لكوكب
املريخ .وبتعر�ضه للأك�سجني وبع�ض
الظروف املناخية التي طر�أت على الكوكب
على مدى طويل� ،أخذ احلديد ال�سطحي يف
تدريجيا م�ؤد ًيا �إىل لون املريخ
ال�صد�أ
ًّ
ال�ضارب �إىل احلمرة.
امل�شرتى� ،أكرب كواكب املجموعة
ال�شم�سية ،يعك�س �أطيافًا متعددة
للأبي�ض ،والأحمر ،والربتقايل ،والبني،
والأ�صفر .والتغريات التي تطر�أ على لون
كوكب امل�شرتى تخ�ضع للعوا�صف التي
حتدث يف غالفه اجلوي؛ حيث ت�سمح هذه
العوا�صف للمواد الكيميائية املختلفة
باالرتفاع من مناطق قريبة من مركز
الكوكب لت�صل �إىل ما فوق ُ�س ُحبه.
وحيث �إن املواد الكيميائية املختلفة
تعك�س �ضوء ال�شم�س يف �ألوانٍ خمتلفة،
ف�إن جمموعة الألوان التي ذكرناها �سلفًا
تظهر يف بقع على غالفه اجلوي .ومن
الأمثلة اجللية على هذا البقعة احلمراء
العظيمة الظاهرة على امل�شرتى ،والتي
متثل منطقة عوا�صف م�ستمرة يف الهبوب
منذ قرابة � 400سنة.
ويتخذ ك ٌّل من كوكبي �أورانو�س
أي�ضا.
ونبتون لونهما من غالفهما اجلوي � ً
فعلى الرغم من �أن جزيئات الهيدروجني
والهيليوم هي الأكرث وفرة يف غالفيهما
اجلوي ،ف�إن امليثان ،والذي تلي جزيئاته
الهيدروجني والهيليوم من حيث الوفرة ،هو
امل�سئول عن �إك�ساب الكوكبني لونهما.
فعندما ي�سقط �ضوء ال�شم�س على
كوكبي �أورانو�س ونبتون ،تنعك�س بع�ض
�أطيافه �إىل الف�ضاء مرة �أخرى وتمُ ت�ص
�أخرى .ويقوم امليثان بامت�صا�ص الألوان
التي تقع عند الطرف الأ�صفر-الأحمر من
الطيف ،بينما يعك�س تلك التي تقع عند

الطرف الأزرق-الأخ�رض منه؛ ولهذا ف�إن
�أورانو�س لونه �أزرق خم�رض ،ونبتون لونه
�أزرق �سماوي �ساطع.
�إن الألوان الكونية مفتاح ملا ال
يح�صى عد ًدا من الأ�رسار الكونية اخلالبة؛
فدرا�ستها قد ك�شفت وال تزال تك�شف عن
تف�سريات من �ش�أنها �أن ت�ساعدنا على فهم
العامل ،ون�ش�أته ،وتطوره ،بل وم�ستقبله
أي�ضا ب�شكل �أف�ضل.
� ً

امل�صطلحات

( )1املو�شور :و�سط ب�رصي
�شفاف ذو قاعدة مثلثة ،وجوانب
م�ستطيلة ،و�أ�سطح م�سطحة مل�ساء،
ومن �ش�أنه حتليل ال�ضوء �إىل
�أطياف.
( )2انفجار امل�ستعر الأعظم:
و�ضاء يقذف النجم
انفجار جنمي َّ
خالله معظم كتله يف الف�ضاء.
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بقلم :جيالن �سامل

هبوط حرج

عند الهبوط ،كان على املركبة الف�ضائية �أن تقطع
م�سافة  48.280كم�/ساعة يف �سبع دقائق لتهبط على
�سطح املريخ بعد ذلك يف ت�سل�سل مثايل .وعلى الرغم من
�أن قطع امل�سافة من قمة غالف كوكب املريخ اجلوي
حتى �سطح الكوكب ي�ستغرق �سبع دقائق فقط ،ف�إن و�صول
الإ�شارة من املركبة الف�ضائية �إىل الأر�ض ي�ستغرق �أربع
ع�رشة دقيقة .لذلك ،فقد تعني على منتظري و�صول الأخبار
من املركبة ،وهم على دراية ب�أن �شيئًا ما قد حدث بالفعل،
االنتظار ملعرفة ما �إذا كان �شيئًا جي ًدا �أم �سيئًا.
كرييوزيتي هو امل�سبار الذي �سافر داخل مركبة
الف�ضاء ،ولكن وقت الهبوط كان على مركبة الف�ضاء �أن
تنف�صل عنه ليهبط وحي ًدا بعد رحلة بعيدة ا�ستغرقت وق ًتا
طويالً .فبعدما قللت من �رسعتها عند دخول الغالف اجلوي
للمريخ ،كانت �رسعة املركبة  1906كم�/ساعة ،وهي
ال�رسعة التي انطلقت عندها �أقوى مظلة هبوط �أ�رسع من
ال�صوت من ت�صميم وكالة نا�سا لتخفي�ض �رسعة هبوط
امل�سبار.
كانت اخلطوة التالية للحد من �رسعة املركبة هي
ف�صل مظلة الهبوط وواقي احلرارة عن امل�سبار .وقد قلل
ذلك فور حدوثه ال�رسعة �إىل  322كم�/ساعة ،ولكنها مل تزل
�رسعة كبرية للهبوط .وكانت تلك هي حلظة �إنزال املركبة
با�ستخدام ال�صواريخ� ،إال �أنه ال ميكن لل�صواريخ الهبوط
بامل�سبار ملا قد َيح ُدث من ا�ضطراب لل�سطح وتهييج للغبار
واجل�سيمات يف كل مكان ،الأمر الذي من �ش�أنه �إحلاق
ال�رضر مبعدات امل�سبار.
الف�صل الدرا�سي الثاين 13/2012

م�سبار فائق

�إن مهمة امل�سبار كرييوزيتي هي َت َفقُّد امل�ؤ�رشات التي
تفيد بوجود حياة �سابقة على �سطح املريخ .ومب�ساعدة
معمله فائق التطور ،ي�ستطيع ذلك امل�سبار �إر�سال بيانات
�إلينا حول ما �إذا كان كوكب املريخ قد دعم حياة ميكروبية
يف املا�ضي.
هبط امل�سبار كرييوزيتي بالقرب من �سفح جبلٍ ذي
طبقات داخل فوهة جبل؛ حيث حتتوي طبقات ذلك اجلبل
أي�ضا االحتفاظ
على معادن تت�شكل يف املياه من �ش�أنها � ً
ثم،
مبواد ع�ضوية ،وهي اللبنات الكيميائية للحياة .ومن َّ
ميكن �أن يحمل ذلك اجلبل مفتاح اللغز يف طياته ،و�أن
ميا
ُيق ِّدم الأدلة املدفونة داخله حول ما �إذا كان موط ًنا قد ً
للحياة.
ولقد �سبق اختيار فوهة جبل لهبوط امل�سبار درا�سة
لأكرث من ثالثني موق ًعا على �سطح املريخ �أجراها �أكرث من
مائة عامل م�شارك يف �سل�سلة من ور�ش العمل املفتوحة
التي مت خاللها مناق�شة ك ٍّل من تلك املواقع با�ستفا�ضة.
يح�صل م�سبار كرييوزيتي على عيناته عن طريق
احلفر وجتميع املواد املطلوبة با�ستخدام مثقاب ُمثبت
يف �إحدى �أذرعه الروبوت ِّية .وت�شمل املُعدة املُ�سماة "نظام
جمع العينات وجتهيزها ومعاملتها" �أدوات ت�ساعد امل�سبار
على �إزالة الرمال من فوق �سطح ال�صخور ،والتقاط عينات
من الرتبة ،وثقب ال�صخور ،وجتميع عينات من امل�ساحيق
املوجودة داخل ال�صخور ،وت�صنيف العينات وفقًا
أي�ضا تو�صيل العينات �إىل
لأحجامها با�ستخدام الغرابيل ،و� ً
�آالت املعمل.

خطوات قوية

حتى الآن ،مل ي�ستخدم امل�سبار كرييوزيتي معمله
املتطور لتحليل املواد الكيميائية؛ �إال �أنه بعث �إلينا ب�صورٍ
�شائقة للغاية .فلقد توقع العلماء بالفعل وجود املياه على
ميا ج ًّدا ،وقد �أظهرت ال�صور التي التقطها
الكوكب الأحمر قد ً
امل�سبار بلورات �صخرية وح�صى خمتومة بفعل املياه على
إقناعا حتى الآن على
الأغلب؛ الأمر الذي ميثل الدليل الأكرث � ً
وجود جمرى جدولٍ قدمي.
وت�شري هذه العالمة �إىل �أن ال�صخور قد مت نقلها عرب
م�سافات طويلة بفعل املياه ف�أ�صبحت مل�ساء .كما �أن
�أحجام ال�صخور التي تتنوع من حجم حبات الرمل �إىل كرة
اجلولف ي�شري �إىل �أنها "مل تنتقل بفعل الرياح"� ،أو�ضحت
ريبيكا ويليامز؛ �إحدى العاملات العامالت يف البعثة من
معهد علوم الكواكب يف تو�سون بوالية �أريزونا .ولقد كان
هناك "تدفق قوي على �سطح املريخ"� ،أو�ضح كبري العلماء
جون جروتزينجري من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا،
"فنحن حقًّا متحم�سون لهذا".
�إن كوكب املريخ يف يومنا هذا �صحراء جممدة ال يوجد
على �سطحها ماء� ،إال �أن الدرا�سات اجليولوجية ل�صخوره
يف البعثات ال�سابقة ت�شري �إىل �أن الكوكب كان �أدف�أ وبه
مياه �أكرث فيما م�ضى" .لي�س وا�ضح كم ظلت املياه على
ال�سطح� ،إال �أنه من ال�سهل �أن تكون قد ظلت لفرتة ترتاوح
من �آالف �إىل ماليني ال�سنني"� ،أو�ضح بيل دايرتيت�ش؛ �أحد
علماء البعثة من جامعة كاليفورنيا بربيكلي.
�سي�ستمر امل�سبار كرييوزيتي يف رحلته �إىل �سفح جبل
�شارب؛ حيث توجد فر�صة �أكرب للعثور على مواد ع�ضوية.
وبينما يخطو امل�سبار ببطء ،ولكن بثقة ،على �سطح الكوكب
الأحمر ،فمن امل�ؤكد �أنه �سيبعث �إلينا باملزيد من البيانات
الهامة ال�شائقة .و�سرنى ما �إذا كان �سي�ستطيع حل الألغاز
الدفينة يف �صخور الكوكب �أم ال� .إال �أن و�صوله �ساملًا �إىل
املريخ �شهادة لعمل العلماء امل�ضني ،وتفانيهم ،و�أحالمهم
الكبرية.
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حب�ست جماهري وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا
�أنفا�سها يف ترقب بينما بد�أت دقائق الرعب ال�سبع للم�سبار
كرييوزيتي يف � 5أغ�سط�س  .2012ولقد انطلقت املركبة
الف�ضائية من قاعدة كاب كانيفريال يف فلوريدا يف
26نوفمرب 2011؛ ولكن الآن حانت حلظة احلقيقة ،اللحظة
التي كانوا جمي ًعا ينتظرونها .فهل �سيهبط امل�سبار على
�سطح املريخ يف قطعة واحدة� ،أم �سيحدث خط�أ ما وتخيب
�آمال العلماء؟
متاما الأجواء املقلقة التي عا�شها الفريق داخل
ولنفهم ً
حجرة العمليات مبعمل الدفع ال�صاروخي ،يتعني علينا فهم
الآلية املعقدة التي �صمم العلماء بها كيفية هبوط امل�سبار.

رتا فوق
مبجرد و�صول املركبة �إىل م�سافة  20م ً
ال�سطح ،مت �إنزال امل�سبار با�ستخدام �أو�صال  -وهي روابط
تثبت �شيئًا ما متحركً ا لنقطة �صلة  -بطول �ستة �أمتار ثم
ثم مت
هبط امل�سبار على عجله برفق على �سطح املريخ .من َّ
ف�صل حمركات ال�صاروخ لتنطلق مل�سافة بعيدة �آمنة عن
امل�سبار.
ومل يكن هناك جمال لأي خط�أ يف تلك املرحلة احلرجة؛
وبف�ضل العمل امل�ضن والتخطيط الدقيق هبط امل�سبار
كرييوزيتي بنجاح داخل الفوهة جيل .وهنا انطلقت
اجلماهري مبتهجة؛ فقد ُتوجت �سنوات من العمل ال�شاق �أمام
�أعينهم لت�صبح حقيقة ي�شهد عليها العامل ب�أ�رسه.

وامل�سبار كرييوزيتي جمهز بكامريات وغريها من
معدات اال�ست�شعار التي تراقب حالة اجلو والبيئة املحيطة.
�صورا
فيمكن لكامريا "�ساري معمل علوم املريخ" �أن ت�أخذ ً
أي�ضا
عالية اجلودة للبيئة املحيطة بامل�سبار؛ كما ميكنها � ً
ت�صوير مقاطع فيديو عالية الو�ضوح وتخزينها ،والتي
�ستكون بالطبع مفيدة للغاية للعلماء الذين يجرون البحث.
أي�ضا على الذراع نظام ت�صوير"عد�سة ت�صوير
ثبت � ً
وم ٌ
ُ
اليد" الذي ميكنه التقاط �صورٍ قريبة ج ًّدا لل�صخور ،والرتبة،
أي�ضا �إن وجدت ،مما يك�شف عن تفا�صيل �أدق من
والثلوج � ً
أي�ضا الرتكيز
عر�ض �شعرة الإن�سان .كما ميكن لذلك النظام � ً
على الأ�شياء التي ي�صعب الو�صول �إليها والتي تبعد �أكرث
من طول ذراع الإن�سان.
وي�ستمد امل�سبار طاقته الكهربائية من مولد طاقة
�إ�شعاعية؛ حيث يقوم املولد احلراري امل�شع متعدد املهام
ب�إنتاج الكهرباء من حرارة حتلل البلوتونيوم238-
امل�شع .وهذه الطاقة طويلة العمر ُتعطي للبعثة فرتة حياة
يوما
متتد ل�سنةٍ كاملة على �سطح املريخ (ما يعادل ً 687
أر�ضيا) �أو �أكرث.
� ًّ

ر�ؤية كونية القبة ال�سماوية

ماذا لو مل يكن االكت�شاف الأعظم يف املوارد الطبيعية هنا على الأر�ض،
عو�ضا عن التنقيب يف الأر�ض ،تعدينا نطاق �أن�شطتنا
بل يف ال�سماء؟ ماذا لو ً
أي�ضا؟
االقت�صادية ونقبنا يف الف�ضاء اخلارجي � ً
قد يبدو ذلك �رض ًبا من اجلنون ،هذا ما قد تفكر فيه .ح�س ًنا ،فكر مرة �أخرى؛
أي�ضا .ف�رشكة املوارد
فالتنقيب يف ال�سماء يحدث بالفعل ،بل ويحدث الآن � ً
توا يف الك�شف
الكوكبية  -وهي �رشكة ت�أ�س�ست منذ ثالثة �أعوام ولكنها بد�أت ًّ
عن خمططاتها  -تتقدم بقوة جمهودات �ساعية �إىل التنقيب عن موارد �صديقة
للإن�سان يف الكويكبات القريبة من الأر�ض؛ التنقيب عن كل �شيء بداية من
املياه وحتى جمموعة معادن البالتني النفي�سة.
فتلك ال�رشكة التي �أ�س�سها جمموعة من املليارديرات املغامرين تخطط
لإر�سال ح�شود من الأنا�س الآليني �إىل الف�ضاء؛ للتنقيب عن املوارد يف
الكويكبات وت�أ�سي�س املناجم؛ وذلك جللب تلك املوارد �إىل الأر�ض� ،آملني
يف �أن ت�ضيف هذه العملية "تريليونات الدوالرات �إىل �إجمايل الناجت املحلي
العاملي ،مما ي�ساعد على ت�أمني رخاء الب�رشية ،وميهد الطريق لتوطن الإن�سان
يف الف�ضاء".
�إال �أن �إعالن ال�رشكة عن خمططاتها و�آمالها التي تطول عنان ال�سماء
قد ا�ستثار موجات من الت�شكيك يف الأو�ساط العلمية والإعالمية على ح ٍّد
�سواء؛ حيث حاولوا جاهدين فهم كيف ميكن لتلك املحاولة � -إن كانت قابلة
للتطبيق � -أن تتنا�سب كُ لفتها مع �أرباحها ،و�إن و�صل �سعر �أوقية الذهب �أو
البالتني �إىل  1600دوالر.
فقد بلغت كلفة بعثة حديثة �أطلقتها وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا �إىل �أحد
الكويكبات  -عادت منها ب�أوقيتني فقط من املواد  -مليار دوالر �أمريكي .فيت�ساءل
العلماء كيف �ستتمكن ال�رشكة من خف�ض الكلفة لنقطة ي�صبح التنقيب يف الف�ضاء
ربحا.
عندها ُم ً
والت�شكيك عادة هو منهجي املختار� ،إال �أن العقول النابغة وامل�ستثمرين فاح�شي
ريا ،و�أال نحكم بعدم
الرثاء الذين اجتذبهم ذلك امل�رشوع جتربنا �أن نعريه
اهتماما كب ً
ً
جدواه بب�ساطة.
مل�ؤ�س�سة لهذا امل�رشوع :الري بايج؛ �أحد م�ؤ�س�سي
فمن بني الأ�سماء الكبرية ا ُ
�رشكة جوجل ،و�إريك �شميت؛ الرئي�س التنفيذي ل�رشكة جوجل ،وبيرت دياماندي�س؛
ُمن�شئ م�ؤ�س�سة �إك�س-برايز ،وهي ال�رشكة الأوىل التي ت�ضع رحالت الف�ضاء
يف �أيدي القطاع اخلا�ص ،و�إريك �أندر�سون؛ م�ؤ�س�س �رشكة ال�سياحة الف�ضائية
التجارية "مغامرات ف�ضائية" ،وجيم�س كامريون؛ ُم�ستك�شِ ف ومخُ رِج �سينمائي،
وت�شارلز �سيموين؛ مهند�س معماري �سابق ب�رشكة ميكرو�سوفت ومربمج ملياردير،
ورام �شرييام؛ مدير �سابق يف �رشكتي نت�سكايب ( )Netscapeو�أمازون (Amazon.
 ،)comورو�س بريوت االبن؛ ابن املر�شح ال�سابق للرئا�سة الأمريكية.
عالوة على ذلك ،ف�إن كبري مهند�سي �رشكة املوارد الكوكبية مدير �سابق مبخترب
الدفع النفاث ال�شهري بوكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا ()JPL؛ كما ي�شارك فيها ح�شد
أي�ضا .ومع تلك القائمة
كبري من املهند�سني الآخرين ورواد الف�ضاء ال�سابقني � ً
املبهرة ،ال ميلك املرء �إال �أن يتحم�س ويتفاءل بهذا امل�رشوع اجلريء ،والذي من
�ش�أنه �أن يغري للأبد طبيعة احل�ضارة على الأر�ض برمتها للأف�ضل ،و�أن يفتح با ًبا
لكنوز ال�سماوات.
فيا �أيها امل�شككون تنحو جان ًبا ودعونا ن�ستمع �إىل ر�أي متحم�سي الف�ضاء يف
هذا املو�ضوع.

الوعد

هناك �أعداد غري حمدودة من الكويكبات التي تطوف يف اجلوار خارج حدود
كوكبنا ،وما ت�ؤمن به جمموعة امل�ستثمرين الذكية فائقة الغنى هو �أن الآن هو الوقت
املنا�سب للبحث عن املوارد يف مكان �آخر غري كوكبنا الذي هو موطننا.
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"�إن موارد الأر�ض هزيلة مقارنة برثوة املجموعة ال�شم�سية "،نق ًال عن �إريك �أندر�سون؛
حاليا حوايل  10.000كويكب معروف قريب من الأر�ض ،بينهم
�أحد امل�ؤ�س�سني .فهناك
ًّ
 1.500كويكب "ي�سهل الو�صول �إليها من حيث الطاقة "،وذلك وفقًا للموقع الإلكرتوين
لل�رشكة .ولهذه الكويكبات مدارات مثل الأر�ض ،ولها جماالت مغناطي�سية �ضعيفة ،مما
أمرا �سهالً.
يجعل التوجه �إليها ومغادرتها � ً
وحتوي جميع تلك الكويكبات موا ًدا قيمة ومفيدة مثل املاء ،واحلديد ،والنيكل،
وجمموعة معادن البالتني النادرة ،بل ويف كثري من الأحيان برتكيزات �أكرب بكثري من تلك
املوجودة يف مناجم الأر�ض .والواقع �أن خمزون البالتني املوجود على الأر�ض ن�ش�أ �أ�ص ًال
من الكويكبات التي ا�صطدمت بها؛ "فكويكب معدين واحد قطره  500مرت غال ًبا ما يحتوي
على كم بالتني �أكرب من كل ذلك الذي مت ا�ستخراجه من الأر�ض ،مما يجعل قيمة ك ٍّل من تلك
الكويكبات مليارات الدوالرات" ،وذلك وفقًا ل�رشكة املوارد الكوكبية.
وبالإ�ضافة �إىل وفرتها ،تعرف موارد الكويكبات بتمتعها ببع�ض اخل�صائ�ص الفريدة
التي جتعلها جذابة ب�صفة خا�صة .فعلى عك�س الأر�ض؛ حيث توجد املعادن الأثقل بالقرب
ا�ستخراجا.
من املركز ،تتوزع املعادن على الكويكبات عرب �أج�سامها ،مما يجعلها �أ�سهل
ً
�أما من حيث ا�ستخراج املعادن ،فت�أمل �رشكة املوارد الكوكبية يف مالحقة جمموعة
معادن البالتني النفي�سة  -والتي ت�ضم البالتني ،والبالديوم ،والأزميوم ،والإيريديوم -
وكلها منتجات ذات قيمة كبرية ت�ستخدم يف الأجهزة الطبية ،ومنتجات الطاقة املتجددة،
أي�ضا ا�ستخدامها يف خاليا وقود ال�سيارات.
وامل�ساعدات املحفزة ،ومن املرجح � ً
مبدئيا ،ت�سعى ال�رشكة ال�ستخراج املياه من الكويكبات .ومنطقهم يف ذلك هو �أن
�إال �أنه
ًّ
املياه تدعم احلياة ،كما �أن املياه املوجودة على الكويكبات ميكن تك�سريها يف الف�ضاء �إىل
الهيدروجني والأك�سجني ،وكالهما عن�رص رئي�س يف وقود ال�صواريخ .ولأن ا�ستخراج املياه
من الأر�ض مكلف ج ًّدا؛ فا�ستخال�صه من الكويكبات وحتويله �إىل وقود لل�صواريخ من �ش�أنه
�أن يجعل الكويكبات حمطات وقود وقواعد �إطالق حمتملة للبعثات من و�إىل مناطق �أبعد يف
متاما من م�ستقبل ا�ستك�شاف الف�ضاء.
الف�ضاء .وذلك فقط من �ش�أنه �أن يغري ً
على �سبيل املثال ،ف�إن �أكرث من  %80من كلفة بعثة للمريخ هي كلفة �إطالق الوقود الذي
يجب �أن حتمله املركبة للو�صول �إىل املريخ والعودة �إىل الأر�ض .لذلك ،ف�إن وجود م�ستودع
ريا
يف مدار منخف�ض للأر�ض تتمكن عنده املركبات من احل�صول على الوقود �سيخف�ض كث ً
من كلفة �إر�سال البعثات �إىل الكواكب الأخرى وال�سماح بعمليات ا�ستك�شاف �أبعد يف الف�ضاء؛
أي�ضا من العي�ش والعمل امل�ستدامني يف الف�ضاء ،وهو هدف �آخر من
بل وقد متكن الب�رش � ً
�أهداف �رشكة املوارد الكوكبية.

خطة ثالثية املراحل

يف طريقها �إىل التنقيب يف ال�سماء ،تخطط �رشكة املوارد الكوكبية لعملية ذات ثالث
مراحل �ستكتمل خالل ال�سنوات القليلة القادمة.
�أما املرحلة الأوىل ،فهي التطوير التام للتقنيات املطلوبة ملعدات اال�ستك�شاف الأوىل،
مع الرتكيز على خف�ض التكلفة .وهم على دراية ب�أنه من �أجل النجاح �سيحتاجون �إىل تطوير
تقنيات من �ش�أنها تخفي�ض كلفة رحالت الطريان يف الف�ضاء ،ويهدفون لتحقيق ذلك عن
طريق الإنتاج الكمي ال�شامل ،وا�ستغالل التقنيات املتاحة يف �رشكات �أخرى.
�شهرا يف �إطالق ما بني تل�سكوبني وخم�سة
وت�أمل ال�رشكة �أن تنجح خالل ً 24-18
تل�سكوبات ف�ضائية لتحديد الكويكبات ذات القيمة املحتملة .فعلى الرغم من �أن الأدلة ت�شري
�إىل وفرة املوارد على معظم الكويكبات ،ف�إن ما هو متاح من املعلومات املف�صلة عن قائمة
الكويكبات القريبة من الأر�ض قليل ج ًّدا.
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بقلم :ملياء غنيم

ف�ستبد�أ تل�سكوبات �رشكة املوارد الكوكبية من طراز "�سل�سلة �أركيد  ،"100وامل�سماة
ليو ،عملية اال�ستطالع لتحديد الكويكبات الغنية .و�سيمكث تلي�سكوب اال�ست�شعار عن بعد
ال�صغري يف مدارٍ منخف�ض للأر�ض باحثًا عن الكويكبات امل�ستهدفة؛ �إال �أن ال�رشكة ت�صمم
ميكرو�سكوبات ليو لتكون �أكرت من جمرد باحثة عن ال�صخور.
وتقول ال�رشكة�":إن تل�سكوبات ليو قادرة على م�سح الكويكبات القريبة من الأر�ض يف
دورة واحدة ،ثم يعاد برجمتها للقيام مبهام �أخرى يف دورة تالية؛ فاحتماالت االنتفاع ال
يحدها �إال خيال امل�ستخدم" .وتزعم �رشكة املوارد الكوكبية �أن "ليو هو التل�سكوب الف�ضائي
الأول يف متناول يد املواطن".
�ستتكون الأج�سام املحددة لأماكن الكويكبات من قنوات تبلغ عدة �أقدام طو ًال وتزن
ب�ضعة �أرطال؛ ف�سيكون من ال�صغر �أن ميكن الإم�ساك بها يف راحة اليد .و�ستتكلف ك ٌّل منها
حوايل ع�رشة ماليني دوالر �أمريكي ،ذلك وفقًا لوثائق ال�رشكة.
�أما املرحلة الثانية ،ف�ستبد�أ خالل خم�سة �إىل �سبعة �أعوام ب�إر�سال جمموعة كبرية من
التل�سكوبات الف�ضائية الأكرث تعقي ًدا من طراز "�سل�سلة �أركيد  ،"200يتبعها "�سل�سلة �أركيد ،"300
وهو ما �سي�سمح ب�إجراء بعثات ا�ستطالعية �أكرث �شمو ًال تقوم بر�سم خرائط تف�صيلية
أي�ضا.
للكويكبات الغنية ،وحتديد الطبقات الغنية باملوارد ،بل والتجهيز لعمليات التعدين � ً
و�أما املرحلة الأخرية؛ فهي التعدين الفعلي بالكويكبات ،وحت�سني اخلامات والعودة
بها �إىل الأر�ض ب�سالم .وهذه املرحلة هي الأ�شق على الأغلب ،ومل تزل �رشكة املوارد
الكوكبية تتكتم اخلطط املتعلقة بها� ،إال �أن الدرا�سات ال�سابقة ميكن �أن تنوه لنا قلي ًال عن
اخليارات املتاحة �أمامها.

عملية التعدين

لقد حددت الأبحاث ال�سابقة ثالثة خيارات للتنقيب يف الكويكبات كان �أولها جلب
املوارد من الكويكب ليتم حت�سينها على الأر�ض� .إال �أن ذلك �سيتطلب نقل كميات هائلة من
املواد يف رحلة العودة؛ الأمر الذي لن يحقق لل�رشكة خف�ض الكلفة الذي تخطط له.
ترجيحا هو التعدين يف املوقع ،ويعني معاملة املواد يف موقع
االحتمال الأكرث
ً
أي�ضا ب�إنتاج الوقود الالزم
ا�ستخراجها و�إعادة تلك املُعالجَ ة فقط �إىل الأر�ض ،مما ي�سمح � ً
لرحلة العودة .ولأنه من املتوقع �أن يكون ا�ستخراج املوارد من الكويكبات �أ�سهل من
ا�ستخراجها من باطن الأر�ض� ،ستكون املعدات امل�ستخدمة ب�سيطة؛ �إال �أن ا�ستخال�ص املواد
ومعاجلتها يف جماالت مغناطي�سية �ضعيفة ال يزال ميثل حتد ًيا.
واالحتمال الآخر هو العثور على كويكب ذو قيمة ودفعه �إىل مدار �آمن قريب �إىل
الأر�ض .فيمكن ملحرك �أيوين منخف�ض القوة يعمل بالطاقة ال�شم�سية والكهربية دفع
ريا �آخر ي�سهل الو�صول �إليه
قمرا �صغ ً
كتلة من ال�صخور �إىل مدار حول الأر�ض ،مما يجعله ً
والتنقيب فيه.
ؤخرا عن فريق من العلماء واملهند�سني مبعهد كيك
ولقد تناول تقرير ر�سمي �صدر م� ً
لدرا�سات الف�ضاء هذه الفر�ضية من �أجل ا�ستخدام كويكب لعمل بعثات ا�ستك�شافية علمية
رشا .وقد ا�ستنتج الفريق �أن هذه التقنية موجودة ،على الرغم من �أن مثل هذه
و�أخرى ت�ضم ب� ً
دعما ي�صل �إىل  2.6مليار دوالر على الأقل.
اخلطة �ستتطلب ً
لكن ،على الرغم من �أن �أغلب العلماء يتفقون على �أن املغامرة التي تُقدم عليها �رشكة
املوارد الكوكبية ممكنة فن ًّيا ،ف�إن العوائق كثرية ومرتفعة .عالوة على ذلك ،فبا�ستثناء اخلطوات
الأولية ،تبقى تفا�صيل خطط ال�رشكة قليلة ج ًّدا .وقد �رصح الأ�ستاذ الدكتور جاي ميلو�ش من
جامعة بوردو �أن التكاليف مرتفعة للغاية ،وا�صفًا ا�ستك�شافات الف�ضاء ب�أنها "ريا�ضة لن
ي�ستطيع ممار�ستها �إال الدول الغنية وه�ؤالء الذين يريدون ا�ستعرا�ض براعتهم التقنية".

الف�صل الدرا�سي الثاين 13/2012

وقد �أجاب �إريك �أندر�سون؛ �أحد م�ؤ�س�سي ال�رشكة ،على ذلك قائ ًال �أنه معتاد على
املت�شككني؛ وي�ستطرد قائالً�" :سيكون هناك �أوقات نف�شل فيها ،و�سيكون هناك �أوقات
�سيتعني علينا خاللها �إ�صالح الأمور واملحاولة مرة �أخرى"� ،إال �أن املنافع التي
�ستعود على الب�رشية تفوق املخاطر بكثري" ،فنحن نفهم �أن قِدر الذهب موجود عند
ريا".
ِدرا كب ً
نهاية قو�س قزح ،و�إن جنحنا يف الو�صول �إليه ف�سنجده ق ً
لقد �أدى العجز يف املواد اخلام على كوكب الأر�ض �إىل حدوث ت�ضخم عاملي
بن�سبة كبرية يف ال�سنوات الأخرية ،الأمر الذي �سيت�سبب يف تزايد التوتر بني الدول
ناجحا بالفعل ،ف�سيكون
مما يعر�ض الب�رشية للمخاطر .ف�إن كان التنقيب يف ال�سماء
ً
من املمكن �أن ينتهي كل ذلك التوتر.
�إن ا�ستغالل املعادن القيمة املوجودة يف م�صادر تعترب ال نهائية �سيوفر
فر�صا ال نهائية لوجودهم
اال�ستقرار على الأر�ض ،مما �سيزيد من رخاء الب�رش ويتيح ً
ريا املخاطر
يف الف�ضاء .ويف ر�أيي املتوا�ضع ،ف�إن مثل هذا الهدف يفوق كث ً
االقت�صادية التي يثريها امل�شككون؛ ومن امل�ؤكد �أنني �س�أمتنى جناحه.

املراجع

www.planetaryresources.com
www.miningthesky.com
www.wired.com
www.dailymail.co.uk
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�إن

العلم يف اخليال العلمي

ؤخرا عن بدء خطة �رشكة املوارد الكوكبية
الإعالن م� ً
لإطالق عملية تعدين خا�صة يف الف�ضاء لهو بالت�أكيد من
ثم حتولت �إىل حقيقة .فقد
الأمور التي كانت مبثابة اخليال العلمي ومن َّ
مفهوما جدي ًدا متطرفًا� ،إال �أن كاتبي اخليال العلمي كانوا قد
يبدو الأمر
ً
تناولوا بالفعل فكرة التنقيب عن املوارد الطبيعية يف ال�سماء لفرتة طويلة.
هل تذكرون فيلم "الف�ضائيون" (� ،)Aliensأو فيلم "خارج الأر�ض"
( )Outlandمن بطولة �شون كونري؟ دعوين �أعطي ُنبذة لغري متابعي
ريا يف هذا النوع من
�أعمال اخليال العلمي ،فلقد �شاعت تلك الفكرة كث ً
حمورا لق�ص�ص العديد من الكتب والأفالم .ومن
الأدب؛ حيث كانت
ً
املثري للده�شة� ،أو رمبا من املتوقع� ،أن يكون اثنان من تلك
الأفالم من �إخراج �أحد م�ؤ�س�سي �رشكة املوارد الكوكبية،
وهو جامي�س كامريون.

بقلم :ملياء غنيم

ولكن ما يثري الده�شة حقًّا ،و�إن
كان رمبا ف�أ ًال �سيئًا ،هو �أنه يف الفيلمني
املذكورين مل تنته عمليات التعدين يف
الف�ضاء نهاية جيدة؛ فقد انتهى الأمر
فيهما بوقوع كوارث وا�ضطرابات كونية
م�أ�ساوية .فبينما نبقي على �أملنا يف
جهود جامي�س كامريون الأخرية يف �رشكة
املوارد الكوكبية ،دعونا نتفقد كيف قام
اخليال العلمي يف الأفالم والكتب بدفع
أي�ضا من تخيل ما قد
الواقع؛ فلعلنا نتمكن � ً
يحدث �إن ا�ستمرت احلياة يف حماكاة الفن.
لعل الذِّكر الأول للتنقيب يف الف�ضاء
كان يف رواية "غزو �إدي�سون للمريخ"
بقلم جاريت ب� .سريفي�س التي ُن�رشت يف
 .1892ففيما يعترب تتمة لكتاب �سابق،
يقوم توما�س �أدي�سون  -والذي �ص َّدق
ر�سميا على الكتاب  -بزيارة املريخ؛ حيث
ًّ
ي�سافر يف طريقه �إىل كويكب ليتخل�ص من
جمموعة من املِريخيني كانوا  -كما قد
نتوقع  -ينقبون فيه عن املوارد.
منذ ذلك احلني� ،أ�صبح التنقيب يف
الكويكبات والتعدين يف ال�سماء من
املحاور الرئي�سية يف �أعمال اخليال
العلمي؛ حيث ظهر يف �أعمال ع َّدة بد ًءا من
كتابات روبرت هاينلني �إىل �سل�سلة كتب
"حرب الكويكبات" لبني بوفا .ف�أ�صبح
التنقيب يف الف�ضاء ب�صفة عامة جما ًزا
ولتو�سع الب�رش؛ حيث يقوم
للآفاق اجلديدة
ُّ
الرواد با�ستك�شاف املجاالت اخلارجية،
فيخاطرون بحياتهم للرتبح ،ويتناف�سون
على امل�صادر ،وهكذا .فت�شبه تلك الق�ص�ص
�أفالم الغرب الأمريكية ،ولكن بد ًال من
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البنادق والأح�صنة ،ت�ستخدم فيها �أ�شعة
الليزر ومركبات الف�ضاء.
هل يقع الأمر طريفًا على م�سامعك؟
ال تن�س �إذًا �أن ق�ص�ص تلك الأفالم مل تكن
ومرحا فح�سب؛ ففي �أغلب احلاالت،
لع ًبا
ً
�أخذ الكاتبون ق�ص�صهم لطرقٍ مظلمة،
وخطرية ،وكارثية ،رمبا ليعيدوا ه�ؤالء
الذين يجر�ؤون �إىل �أر�ض الواقع.
ففي فيلم "خارج الأر�ض" امل�ستقبلي،
ُيكل َُّف املار�شال الفيدرايل ويليام �أونيل-
والذي يقوم بدوره �شون كونري  -مبهمة
متمثلة يف رحلة �إىل قاعدة تعدين خام
التيتانيوم على �سطح "لو" ،وهو قمر
بركاين لكوكب امل�شرتى .والظروف على
قمر لو �صعبة؛ فجاذبيته ُ�س ُد�س جاذبية
الأر�ض ولي�س له غالف جوي �صالح
للتنف�س ،وزي الف�ضاء ثقيل ومرهق؛ فتكرث
اللوثات العقلية ،ويعد املوت نتيجة انعدام
أمرا معتا ًدا.
ال�ضغط � ً
و�إن مل يكن فيلم "خارج الأر�ض"
حتذيرا كاف ًيا ،فبعد ب�ضعة �سنوات  -خم�سة
ً
�سنوات حتدي ًدا  -يجب و�أن يكون غزو
جامي�س كامريون لعمليات التنقيب يف
الف�ضاء يف فيلم "الف�ضائيون" عام 1986
كاف ًيا .وهذا الفيلم لي�س عن التعدين يف
الكويكبات بال�ضبط ،ولكنه يروي حكاية
حتذيرية جيدة جتعلك تتعجب كيف مل يفكر
كامريون مرتني قبل اال�ستثمار يف �رشكة
املوارد الكوكبية.
ففي هذا الفيلم" ،هادليز هوب" هي
م�ستعمرة �صغرية تقوم بالتنقيب يف قمر
كوكب يدعى"�أركريون ل.ف."426-

وقد كان كل �شيء يجري على ما يرام
حتى تعرث �أحد العاملني مبركبة ف�ضائية
غريبة ،مطلقًا بذلك الف�ضائيني من جن�س
"�إكزينومورف" الذين يدمرون امل�ستعمرة
ويرغمون بطلة الفيلم �إيلني ريبلي (والتي
جت�سدها املمثلة �سيجورين ويفر) على
تدمري املوقع برمته با�ستخدام القنابل
النووية "فقط لتت�أكد من زوال اخلطر".
وقد تطرق كامريون �إىل التنقيب يف
الف�ضاء مرة �أخرى يف فيلم "�أفاتار"؛ وهو
أي�ضا ذو ق�صة مظلمة جتري يف منت�صف
� ً
القرن الثاين والع�رشين؛ حيث ينقب الب�رش
عن معدن الأنوبتانيوم النفي�س يف قمر
"باندورا" الغني امل�أهول ،والذي يقع يف
النظام النجمي "�ألفا �سيناتوري".
فيهدد تو�سع م�ستعمرة التنقيب بقاء
قبيلة "نايف" املحلية التي ت�ضم �سكان
باندورا الأ�صليني ،وهم ُز ْرق �شبيهون
بالب�رش .وبعد �رصاع ملحمي �رش�س،
يطرد النايف جميع الب�رش من قمر باندورا
ليعودوا �إىل كوكب الأر�ض امل�ستنزف ب�شدة.
على الرغم من �أنها ق�صة محُ ذِّرة �أخرى،
ف�إنه لي�س من املتوقع �أن تواجه �رشكة
املوارد الكوكبية ُمع�ضِ لة �أخالقية متمثلة
يف طرد مواطنني �أ�صليني من �أجل احل�صول
على مواردهم ،وبخا�صة على الكويكبات
التي تخطط للتعدين بها؛ حيث �إنها �صغرية
للغاية لأن حتمل �أغلفتها اجلوية نف�سها،
ناهيك عن �سكانها.
ثم ،فق�صة هذا الفيلم �أقل �إثارة
من َّ
للقلق .ولكننا �إن عدنا للثمانينيات ،ف�سنجد
عم ًال واع ًدا �أكرث �أهميةمن �أعمال اخليال

العلمي التي تتناول التعدين يف الف�ضاء.
ورمبا ال يجب علينا يف هذه الآونة
و�صفه باخليايل و�إمنا بالعلمي فح�سب؛
�إنه الكتاب النبوئي "التنقيب يف ال�سماء:
الكنوز الدفينة يف الكويكبات ،واملُذ ًّنبات،
والكواكب" ل�صاحبه جون �س .لوي�س.
وعلى الرغم من �أن كل ف�صل يبد�أ
باقتبا�س من كتاب خيايل ،هو مبثابة
كتاب"تاريخ م�ستقبلي" يلقي من خاللها
القارئ "نظرة �إىل الوراء" على كيفية
"الفوز" باملجموعة ال�شم�سية ،وكان
ذلك مبثابة مل�سة فكاهية ملحبي اخليال
العلمي؛ حيث يعج الكتاب بنقا�شات
ترتكز على �أ�س�س علمية وا�ستك�شافات
مف�صلة ملجموعة كبرية من املعادن،
الطيارة ،وغريها من املواد املفيدة
واملواد ًّ
املوجودة يف خمتلف الأجرام ال�صغرية
التي نعرفها تتحرك يف مناحي املجموعة
ال�شم�سية.
وي�رشح جون �س .لوي�س بالتف�صيل
كيف ميكننا ا�ستخراج تلك املوارد النفي�سة
من الكويكبات ،واملُذ َّنبات ،والكواكب
املوجودة يف نظامنا ال�شم�سي ل�صاحلنا.
وي�ستك�شف يف الوقت ذاته الإمكانات غري
املحدودة للف�ضاء اخلارجي .كما يت�أمل يف
ا�ستخراج املياه من �أقمار املريخ وتفريغ
الكويكبات لتعمل مبثابة منازل ف�ضائية،
أي�ضا درا�سات جدوى فنية
ويعر�ض � ً
واقت�صادية خلططٍ كانت ُتعد حينها خيا ًال
خال�صا ،ولكنها غدت واق ًعا يف يومنا هذا.
ً
ها نحن قد حترينا الآن �أخطار التنقيب
يف الف�ضاء وب�شائره كما �صورتها عقول
كاتبي اخليال العلمي اخلالقة .فدعونا
ن�أمل يف �أن يكون جون لوي�س  -ويجدر
بالذكر �أنه �أحد م�ست�شاري �رشكة املوارد
الكوكبية -حمقًّا فيما قال ،و�أنه لي�س
هناك ف�ضائيون.

املراجع
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طاملا َو َجدت الكهرومغناطي�سية جما ًال مذهالً؛ ف�إن �شيئًا ما ،وهو املوجات
الكهرومغناطي�سية ،قادر على احلركة عرب اخلواء بينما هو لي�س بهواءٍ� ،أو ماءٍ� ،أو غبارٍ � ،أو
أمر مذه ٌل حقًّا.
�أي �شيء ملمو�س ،و�إمنا هو � ٌ
ريا �أجريت جتربةٍ ب�سيطةٍ مل
ولأنني طاملا كنت
مهوو�سا بالعلم ،فعندما كنت �صغ ً
ً
�أ�ستطع مقاومتها ،وهي و�ضع الكامريا �أمام جهاز حتكم عن بعد ثم بدء ت�سجيل مقطع
فيديو� .أثناء الت�صوير ،قم بال�ضغط على الأزرار املختلفة يف جهاز التحكم عن بعد ،ثم
�شاهد مقطع الفيديو.
أمرا �شائقًا حقًّا؛ فالأ�شعة حتت احلمراء التي بعث بها اجلهاز  -حيث
كان ما ر�أيته � ً
يبعث كل زر منطً ا خمتلفًا بالطبع  -ظهرت يف املقطع الذي �صورته الكامريا يف �صورة
منطقيا؛ فالكامريات �أكرث ح�سا�سية من �أعيننا،
�ضوء �أحمر .يف بادئ الأمر ،بدا ذلك
ًّ
وب�إمكانها التقاط موجات يف الطيف حول ال�ضوء املرئي� .إال �أنني ظللت �أت�أمل الفكرة
لفرتة طويلة بعدما �أجريت التجربة.
فما هو لون الأ�شعة حتت احلمراء؟ هل هو �أحمر �أم �أن ذلك ما جتعلنا الكامريات
نراه؟ فهل ميكن للأ�شعة حتت احلمراء �أن ُتظهر لو ًنا �آخر؟ ما تو�صلت �إليه منظمة العلوم
والتكنولوجيا ال�صناعية املتطورة ،وهي املنظمة البحثية الأكرب يف اليابان ،هو �أن الأ�شعة
حتت احلمراء ميكنها الت�رصف مثل ال�ضوء الذي نراه .ولأنها تتميز ب�أطوال موجية خمتلفة
وبو�سعها االنعكا�س واالنك�سار ،فمن املمكن ا�ستخدامها بو�صفها بديل لل�ضوء املرئي.

ر�ؤية الأ�شعة حتت احلمراء

�إن كنت قد �شاهدت �أي فيلم حركة تقليدي� ،أو لعبت �إحدى �ألعاب الت�سلل،
ف�أنت �إذن تعرف �شيئًا ما عن الر�ؤية الليلة .وقد ُوجدت نظارات الر�ؤية الليلية منذ
احلرب العاملية الثانية ،وخ�ضعت من ذلك احلني �إىل حت�سينات عديدة.
ولأن الأ�شعة حتت احلمراء ال ُترى بالعني املجردة ،ولكن تلتقطها �أدوات
ا�ست�شعار �أخرى تقوم بعد ذلك بتحويل ال�صورة امل�أخوذة بالأ�شعة حتت احلمراء
�إىل �صورة مرئية ،ف�إن �أول �إ�صدار من نظارات الر�ؤية الليلية ا�شتملت على بواعث
أي�ضا مزودة مب�صابيح �أ�شعة حتت
للأ�شعة حتت احلمراء .كما �أن كامريات املراقبة � ً
حمراء؛ لتحظى ب�صورة �أحادية اللون ذات جودة عالية للأماكن التي تراقبها ليالً.
ووفقًا لقانون �إ�شعاعات اجل�سم الأ�سود ،ف�إن �أي ج�سم تفوق درجة حرارته
ال�صفر ُي�صدر �أ�شعة حتت حمراء .والت�صوير احلراري ،والذي يتفوق لأنه ال يتطلب
�أية بواعث ا�صطناعية ،ي�ستخدم االختالفات بني درجات حرارة الأج�سام مثل
ج�سم الإن�سان الدافئ خلف حائط هامد ،والعالقة بني ذلك وبني نوع الأ�شعة حتت
احلمراء التي يبعثها ك ٌّل من الأج�سام وكثافتها؛ للتعرف على الأهداف .وميكن
أي�ضا.
نهارا � ً
ملثل هذا النوع من الر�ؤية �أن يعمل ً
ولكن ،كل تلك التقنيات قد مت تطويرها منذ �سنوات عديدة ما�ضية ويعرف
بها الكثري ،فما اجلديد �إذًا؟

الر�ؤية الليلية يف ال�سيارات

قامت �رشكة جرنال موتورز يف عام  2000بتزويد �سيارات كاديالك ديفيل
بنظام للر�ؤية الليلية .وت�ستخدم نظم الر�ؤية الليلية التقليدية التي ال تعتمد على
الأ�شعة حتت احلمراء مكثفًا لل�صورة ،والذي يقوم ب�إعطاء تفا�صيل دقيقة للج�سم
الذي ُيلقي النظام بكم قليل من ال�ضوء عليه.
م�شكلة تطبيق ذلك النظام يف ال�سيارات هو �أن �أ�ضواء م�صابيح �إنارة ال�شوارع
�أو امل�صابيح الأمامية لل�سيارات الأخرى الآتية من االجتاه املعاك�س �ست�ؤدي �إىل
قويا للغاية ومبال ًغا فيه
ت�أثري يعرف با�سم "االبي�ضا�ض"؛ حيث يكون ال�ضوء ًّ
لدرجة �أنه �سيغطي على كل �شيء ،ولن ُيظهر للرائي �شيئًا غريه.
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واحلل لذلك كان ا�ستخدام الت�صوير احلراري؛ فبد ًال من االعتماد على ال�ضوء
املتاح بالفعل وت�ضخيمه ،يعتمد الت�صوير احلراري على درجات حرارة الأ�شياء التي
يتم ت�صويرها فقط ،وبكم الأ�شعة حتت احلمراء التي ت�صدرها .ويعطي ذلك �صورة �أكرث
ثبا ًتا بغ�ض النظر عن كم الإ�ضاءة املتوفرة يف امل�شهد .وال�صورة الناجتة ،كما هو
متوقع ،تكون باللونني الأبي�ض والأ�سود؛ وتظهر على �شا�شة ت�سمى "�شا�شة التحذير"
( ،)Heads-Up Displayوهي �شا�شة مثبتة على اجلزء ال�سفلي لزجاج ال�سيارة
الأمامي.
نظاما للك�شف
ومل تتوقف التقنية عند ذلك ،ففي عام � 2004أ�ضافت �رشكة هوندا ً
عن امل�شاة .في�ستخدم "نظام الر�ؤية الليلية الذكي" كامريات �أ�شعة حتت حمراء ال تعمل
أي�ضا بنظام
فقط على �إظهار �صورة �أبي�ض و�أ�سود جيدة يف الظالم ،ولكنها مزودة � ً
حا�سوبي يتعرف على امل�شاة عن طريق و�ضع �إطار حول �صورة ال�شخ�ص املار يف
طريقك� ،أو يو�شك على املرور فيه ،و�إطالق �صفارة حمذرة ملنع وقوع احلوادث.

ر�ؤية ليلية بالألوان

�إن الألوان لنعمة ن�أخذها نحن ك�أم ٍر ُم َ�سل ٍَّم به؛ فال ندرك مدى �أهميتها لنا
فيلما مثل فيلم "البلدة
�إال عندما نقابل
ً
�شخ�صا م�صا ًبا بعمى الألوان �أو ن�شاهد ً
كودة بالألوان؟ وكيف
م
خريطة
قراءة
من
�سنتمكن
كيف
فبدونها،
الفا�ضلة".
ُ َّ
�سي�ستطيع الأطباء معاجلة اجلروح �إذا مل يعرفوا لونها؟ ماذا لو كنت تفكك قنبلة
وال تعرف �أي الأ�سالك هو ال�سلك الأحمر؟
�إن الألوان موجودة يف كل مكان ،وهي من �رضورات احلياة .وقد �أدرك
العاملون يف �رشكة تينيربايك�س يف مدينة بو�سطن بذلك؛ فقاموا يف عام 2007
باخرتاع نظارات ر�ؤية ليلية ملونة .فمن خالل نظام ميكانيكي معقد قائم على
املُر�شحات ،ميكن مل�ستخدم تلك النظارات الر�ؤية ب�ألوان كاملة ليالً ،حتى يف
الليايل التي يكون نورها �ضعيفًا للغاية مثل تلك عندما يكون القمر يف طور
أي�ضا بتطوير برنامج ي�ساعد
الرتبيع .وبالإ�ضافة �إىل تلك النظارات ،قاموا � ً
م�صابي عمى الألوان بالتعرف على الألوان التي يعجزون عن ر�ؤيتها.
�إال �أن الأمر مل يتوقف عند ذلك؛ فلقد قامت منظمة العلوم والتكنولوجيا
ال�صناعية املتطورة اليابانية يف عام  2011باخرتاع كامريات �أ�شعة حتت
حمراء ملونة .فلطاملا اعتربت الأ�شعة حتت احلمراء �أحادية اللون ،ولكن
با�ستخدام خوارزمية ح�سابية تقوم بتحليل الأمناط يف انعكا�س الأ�شعة حتت
احلمراء �إىل ثالثة مكونات لونية  -الأحمر ،والأخ�رض ،والأزرق  -متكنوا من
�إنتاج �صورة كاملة الألوان ليالً.
وتعتمد هذه الكامريا فقط على الأ�شعة حتت احلمراء املنبعثة �أو املنعك�سة من
الأج�سام؛ فال حتتاج �إىل م�صدر �ضوء �إ�ضايف .ويتم جتميع الكثافات املختلفة
للألوان الثالثة التي مت حتليلها للح�صول على اللون احلقيقي للبك�سل ،وذلك يف
نظام معروف جي ًدا با�سم النموذج اللوين �أحمر�-أخ�رض�-أزرق (.)RGB
وهكذا ،مثلما ترى ،فالألوان ال تقت�رص على ما تظهره لنا الأطياف ال�ضوئية
املرئية .هناك طرق عديدة ميكن من خاللها ا�ستخدام املوجات الكهرومغناطي�سية؛
لتمكيننا من ر�ؤية �أكرث ما ن�ستطيع ر�ؤيته من خالل ال�ضوء املرئي ،وميكننا الآن
ر�ؤية كل ذلك يف الألوان.
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عندما نفكر يف الفن ،تخطر ببالنا �أ�سماء عظيمة
مثل بيكا�سو ،وفان جوخ ،وليوناردو دافين�شي؛
فله�ؤالء الر�سامني �أعمال فنية رائعة ال تن�سى.
والر�سم �أحد و�سائل التعبري عن الذات؛ فهو
�شكل من �أ�شكال الفنون التي تر�ضخ �إىل رغبة الب�رش
عما يرونه �أو ما ي�شعرون به.
وقدرتهم على التعبري َّ
وبطبيعة احلال ،ف�إن العن�رص الرئي�سي يف �أية لوحة
هو اللون؛ حيث يحمل كل لون خ�صائ�ص جتعله
�أكرث حيوية �أو �شفافية� ،أو ت�ساعد على عك�س ال�ضوء،
�أو جتعله يدوم لوقت �أطول ،ويكون للفنان اختيار
الألوان الأكرث مالءمة لعمله الفني ووجهة نظره
التعبريية.
واليوم ،عندما ت�رشع يف �رشاء الألوان ،يكون
�أمامك خيارات �شتى؛ فتجد �ألوان اخل�شب ،و�ألوان
املاء ،و�ألوان الزيت ،و�ألوان الأكريليك ،و�ألوان
الزجاج ،وغريها من الأنواع العديدة .فلكل �سطح
مت ابتكار و�سيط ينا�سبه؛ فب�إمكاننا �أن ن�ستخدم
الورق� ،أو التوال� ،أو الزجاج� ،أو غريها من اخلامات
التي ُت َ�س َّخر من �أجل نقل انطباعاتنا الفنية .ويتم
الآن ت�صنيع كل تلك املواد يف امل�صانع با�ستخدام
خامات طبيعية وكذلك ا�صطناعية.
ولكن مل يكن لدى الإن�سان القدمي كل تلك
اخليارات املتاحة الآن ،فمقارنة مبا هو متوفر
حاليا كانت لوحة �ألوان �أ�سالفنا القدماء
لدينا
ًّ
حمدودة للغاية .وحتى هذه اللحظة نحن ال نعرف
ال�سبب وراء ر�سم �أقدم اللوحات الفنية على جدران
الكهوف ،فيعتقد البع�ض �أن لتلك اللوحات معاين
دينية ،بينما يعتقد البع�ض الآخر �أنها كانت و�سيلة
للتوا�صل بني النا�س.
مل يكن �أمام الإن�سان القدمي �إال �أن ي�ستخدم
املواد املتوفرة يف منطقته؛ فكان ي�ستخرج الألوان
من الأر�ض ،ولذلك ُتعرف تلك املواد با�سم الأ�صباغ
الأر�ضية ،ومنها:
أ�سا�سا من �أك�سيد احلديد،
الأوكر امل ُْحمر :يتكون � ً
ريا من حيث ال�شفافية؛
وتختلف درجات الأوكر كث ً
فبع�ضها معتم �إىل حد كبري ،بينما يتميز البع�ض
الآخر بلمعانه.
الأوكر امل ُْ�صفر :معدن طبيعي يتكون من
ال�سيليكا والطمي ،وتعود التدرجات الأر�ضية لذلك
اللون �إىل �أوك�سيهيدروك�سيد احلديد؛ حيث تتدرج من
اللون الكرميي �إىل اللون البني.
البني امل ُْ�صفر :خليط طبيعي من احلديد،
و�أك�سيدات املنجنيز وهيدروك�سيداتها ،ويتدرج
لونه من الكرميي �إىل البني ح�سب كمية مركبات
احلديد واملنجنيز.
كما ت�شمل الأ�صباغ الأر�ضية �أ�سود الكربون
(الفحم) ،و�أ�سود العظام (العظام املتفحمة) ،واجلري
الأبي�ض (كال�سيت الأر�ض) .ولقد مزجت تلك الألوان
�صورا رائعة تنب�ض باحلياة للحيوانات
ل ُتك َِّون
ً
والب�رش على ح ٍّد �سواء.
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قبل ا�ستخدام الأ�صباغ الأر�ضية ،كان ال�سكان
يف فرتة ما قبل التاريخ ي�ستخدمون الأ�صباغ
امل�ستخرجة من النبات واحليوان .و�رسعان ما
اكت�شفوا �أن الألوان امل�ستخرجة من تر�سبات �أك�سيد
احلديد املوجودة يف الأر�ض ال تبهت مع التغريات
البيئية .ولكن تلك الألوان مل تكن متاحة ب�سهولة
�أو ب�شكل دائم؛ ف ُيعتقد �أن الرجال كانوا ي�سافرون
مل�سافات بعيدة للتنقيب والبحث عنها ،ولتوفري
ما يكفيهم من كميات .ولقد اكت�شف امل�ؤرخون
�أن جميع �أن�شطة التنقيب يف فرتة ما قبل التاريخ
كانت يف الأ�سا�س من �أجل احل�صول على الأ�صباغ
الأر�ضية.
وتوجد يف م�رص مثل هذه اللوحات الكهفية؛
حيث يعد كهف ال�سباحني من �أ�شهر الكهوف التي
جذبت اهتمام النا�س بعد �أن ظهر يف فيلم "املري�ض
الإجنليزي" ،و�إن ا�س ُتخدم الديكور يف ت�صوير ذلك
الفيلم.
ولقد اكت�شف املجري ال�زسلو �أملا�سي هذا
الكهف مبا فيه من �أعمال الفن ال�صخري يف �أكتوبر
1933م .ويحتوي الكهف على لوحات �صخرية
لأنا�س ي�سبحون ،و ُيقدر �أنه مت ر�سم تلك اللوحات
منذ � 10.000سنة م�ضت خالل الع�رص اجلليدي
الأخري .والآن ،نتيجة لتوافد الزوار ب�شكل هائل،
تغري املناخ داخل الكهف مما �أدى �إىل تدهور �شديد
يف حالة الأعمال الفنية املوجودة بداخله.
لقد تطور ا�ستخدام الأ�صباغ ومت حت�سينها على
مر الع�صور ،وميكننا تتبع مراحل هذا التطور من
خالل متابعة الأعمال الفنية عرب الع�صور .ففي
الع�صور القدمية ،يرجع الف�ضل يف ابتكار الفر�سكو
�إىل املينونيني ،وهو �أ�سلوب ثابت من الر�سم على
احلوائط با�ستخدام �ألوان املاء على اجل�ص املبتل،
و�إ�ضافة الأ�صباغ على �سطح جريي حديث.
فلقد ر�أينا جمي ًعا كم هي بديعة تلك اجلداريات
املر�سومة يف املقابر امل�رصية القدمية ،والتي جنت
عرب �آالف ال�سنني .وذلك الإبداع واال�ستمرارية هما
نتاج التقنية التي ا�ستخدمها الفنانون امل�رصيون؛
حيث قاموا بتغطية جدران املقابر اجلريية بطبقة
ثم �صوروا عليها امل�شاهد
رقيقة من اجل�ص ،ومن َّ
املتعددة واملتنوعة.
ا�ستخدم الر�سامون يف املقام الأول الأ�صباغ
ال�سوداء ،واحلمراء ،وال�صفراء ،والبنية ،والزرقاء،
واخل�رضاء .ولقد كانوا يخلطون الألوان مبادة
ن�سبيا تقوم ب�إذابة
رابطة ،وهي مادة بال لون
ًّ
الأ�صباغ وت�ساعد الطالء على االلت�صاق باجل�ص

اجلاف .وكان يتم �إنتاج الألوان با�ستخدام ال�صبغة
الأر�ضية مع ال�صمغ �أو الغراء احليواين ،وهو ما
جعلها قابلة للتطبيق و�ساعدها على الثبوت على
ال�سطح الذي يتم تزيينه.
ويف اليونان وروما ،ا�ستخدمت تقنية الألوان
ال�شمعية على نطاق وا�سع يف ر�سم اللوحات.
فا�ستخدمت الألوان املتكونة من مزيج من الأ�صباغ
و�شمع الع�سل املذاب ،والتي كان يتم تثبيتها بعد
ذلك با�ستخدام احلرارة ،وا�ستخدم ال�شمع �أو مزيج
ال�شمع وال�صمغ كمادة رابطة .يف حني كان يتم
ا�ستخدام ال�شمع والبي�ض كو�سيط �أو مادة رابطة
للأ�صباغ يف م�رص القدمية وروما ،وكانت تلك
التقنية ُت�ستخدم على نطاق وا�سع يف الع�صور
نظرا لقدرتها على الثبات والتحمل.
القدمية ً
يف القرون الو�سطى (�سنة 1400-500م)،
ظهرت لوحات �ألوان التمربا التي ت�ستخدم البي�ض؛
حيث كانت الأ�صباغ ُتخلط مع املاء والبي�ض قبل
ا�ستخدامها .ولقد تر�سخت تلك التقنية يف القرن
الثالث ع�رش .وكان الربوتني املجفف املتبقي بعد
تبخر املاء ي�ساعد على ثبات الأ�صباغ على ال�سطح.
وكانت الألوان تت�شقق �إذا مت طال�ؤها يف طبقات
�سميكة ،ومن ثم َّكان من املهم �أن يتم طال�ؤها يف
طبقات رقيقة لتجنب حدوث تلك امل�شكلة ،الأمر
الذي �أ�ضفى مل�سة �أخرية رائعة على الأعمال الفنية.
وخالل فرتة ع�رص النه�ضة والباروك (�سنة
1600-1400م) ،بد�أت تقنية ا�ستخدام البي�ض
يف خلط الأ�صباغ يف االندثار؛ حيث حل زيت اجلوز
�أو بذر الكتان حمل البي�ض بو�صفه و�سيط �أو مادة
رابطة .فتلك الزيوت جتف ب�شكل �أبط�أ من �ألوان
تنوعا وميكن ا�ستخدامها
التمربا ،وتخلق �ألوا ًنا �أكرث ً
على التوال.
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مع تطور الو�سيط امل�ستخدم يف اللوحات� ،أدى الفهم
الأكرب للمنظور والعمق يف اللوحات �إىل وجود املزيد
من الواقعية .ولقد �ساعد اللمعان الطبيعي لألوان الزيت
وليونتها فناين ع�رص النه�ضة على خلق ت�أثريات جديدة من
الألوان والواقعية ،مما عزز من قوة لوحة الألوان اخلا�صة
بهم.
مع بداية القرن الثامن ع�رش ،ظهر "�صانعو الألوان" على
ال�ساحة ،والذين قاموا بتوفري الألوان اجلاهزة للفنانني .فلم
يعد الفنان يف حاجة �إىل طحن الأ�صباغ لت�صبح م�ساحيق
ثم خلطها مع و�سائط �أخرى؛ حيث �أ�صبح كل �شيء
ومن َّ
جاه ًزا مما �س َّهل من عملية الر�سم.
ويف عام 1766م� ،أ�س�س وليام ريفز �صناعة �أقرا�ص
تطورا
�ألوان املاء .ولقد حققت �ألوان املاء اخلا�صة بريفز
ً
ملحوظً ا مقارن ًة مبناف�سيه؛ حيث اكت�شف �أن �إ�ضافة الع�سل
�إىل الألوان متنع ت�شقق الأقرا�ص خالل التخزين.
كانت انطالقة الفن احلديث يف القرن التا�سع ع�رش؛ حيث
ريا يف �أعمال ك ٍّل من الر�سامني
ريا كب ً
�شهدت تلك الفرتة تغي ً
الذين ي�ستخدمون �ألوان الزيت وه�ؤالء الذين ي�ستخدمون
�ألوان املاء ،ف�أخذت الألوان اجلديدة والإ�صدارات امل َُح َّدثة
من الأ�صباغ امل�صنعة يف الظهور بانتظام؛ حيث ظهر
الأزرق الكوبالت يف عام 1807م ،كما مت تقدمي الفرييديان
يف عام 1838م .وقد ظهر اللون الأ�صفر الكادميوم يف
عام 1820م ،واللون الأزرق ال�سريليان يف عام 1860م،
وتبعتها بعد ذلك الألوان الفرن�سية اال�صطناعية مثل الأزرق
الالزوردي ،و�أبي�ض الزنك ،وبنف�سجي الكوبالت.
ُتعد �ألوان الأكريليك �أهم الألوان التي مت اخرتاعها يف
القرن الع�رشين ،وكانت متاحة جتار ًّيا يف اخلم�سينيات.
ويف بداية الأمر ،كانت �ألوان الأكريليك املائية تباع
كدهانات داخلية للمنازل ،ثم �رسي ًعا بد�أ الفنانون
وال�رشكات يف اكت�شاف �إمكانيات مواد الربط اجلديدة.
ونظرا لأن �ألوان الأكريليك جتف �رسي ًعا ،ف�ض ًال عن
ً
قدرتها على توفري �ألوان زاهية� ،أ�صبحت و�سيطً ا �شائ ًعا.
ومع هذا الرواج� ،أ�صبحت �ألوان الأكريليك التي تذوب
يف املاء متوفرة جتار ًّيا يف بداية ال�ستينيات من القرن
املا�ضي.
ولكن ،ما هي الأ�صباغ وكيف تعمل؟ للإجابة عن هذين
ال�س�ؤالني يجب علينا �أو ًال �أن ننظر �إىل "ال�ضوء".
يحيط بنا ال�ضوء يف كل مكان ،وميكن ر�ؤيته بالعني
املجردة .وعندما ننظر �إىل �ضوء ال�شم�س املرئي ،يبدو لنا
بال لون ،و ُيعرف بال�ضوء الأبي�ض .ولكن يف واقع الأمر،
ف�إن ال�ضوء لي�س �أبي�ض اللون؛ بل �إن اللون الأبي�ض لي�س
جز ًءا من الطيف املرئي ،فما نراه لو ًنا �أبي�ض هو يف الواقع
مزيج من الألوان.
ف�إذا و�ضعت كو ًبا من املاء بحيث متر من خالله �أ�شعة
ال�شم�س لت�ستقر بعدها على احلائط؛ فلن ترى لو ًنا واح ًدا،
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بل �سوف ترى �ألوان قو�س قزح على ذلك احلائط .ولي�س من
املمكن �أن يحدث ذلك �إال �إذا كان ال�ضوء الأبي�ض خليطً ا من
جميع الألوان املوجودة يف الطيف املرئي.
وال بد �أنك قد مررت بتجربة املو�شور الزجاجي يف
�أحد درو�س الفيزياء ،وهي التجربة التي قدمها لأول مرة
�إ�سحق نيوتن؛ حيث قام بتمرير �أ�شعة ال�شم�س من خالل
املو�شور الزجاجي لينق�سم �إىل �ألوان طيف قو�س قزح .من
ثم قام بتمرير �أ�شعة ال�شم�س خالل مو�شور زجاجي �آخر؛
َّ
منتجا �ضو ًءا �أبي�ض .وقد �أثبتت هذه
ليجمع قو�سي قزح م ًعا ً
التجربة الب�سيطة �أن ال�ضوء الأبي�ض عبارة عن خليط من
الألوان.
ب�إمكانك �أن تقوم ب�إجراء جتربة مماثلة با�ستخدام
ثالثة م�صابيح وثالثة �ألوان خمتلفة من �أ�رشطة ال�سلوفان:
الأحمر ،والأخ�رض ،والأزرق ،والتي ي�شار �إليها ب�آر .جي .بي
( .)RGBقم بتغطية �أحد امل�صابيح بطبقة �أو طبقتني من
ال�سلوفان الأحمر ،ثم ث ِّبت ال�سلوفان برباط مطاطي – ال
ت�ستخدم الكثري من الطبقات لأنك قد حتجب ال�ضوء عن
امل�صباح  -ثم قم بتغطية امل�صباح الثاين بال�سلوفان
الأزرق ،والثالث بال�سلوفان الأخ�رض.
ادخل غرفة مظلمة ،وقم بت�سليط �ضوء امل�صابيح على
احلائط بحيث تتداخل الأ�شعة .فعندما يتداخل ال�ضوء
الأحمر مع الأزرق� ،سوف ترى اللون الأرجواين؛ وعندما
يتداخل ال�ضوء الأحمر مع الأخ�رض ،ف�سوف ترى اللون
الأ�صفر؛ يف حني �أنه عندما يتداخل ال�ضوء الأخ�رض مع
الأزرق ،يكون الناجت اللون الأزرق ال�سيان .و�سوف تالحظ
�أن اللون الأبي�ض يظهر نتيجة لعدة اختالطات خمتلفة من
الألوان؛ مثل اختالط اللونني الأ�صفر والأزرق� ،أو اللونني
الأرجواين والأخ�رض� ،أو اللونني الأزرق ال�سيان والأحمر� ،أو
عن طريق خلط كل الألوان م ًعا.
وقبل �أن نتحدث عن كيفية عمل الأ�صباغ ،دعونا نتذكر
م ًعا ما هي عجلة الألوان .فعجلة الألوان هي متثيل مرئي
للألوان وعالقة الألوان املختلفة ببع�ضها .للح�صول على
عجلة الألوان ،قم بر�سم دائرة ثم قم بتق�سيمها �إىل �ستة
مثلثات مت�ساوية.
قم بتلوين املثلثات بالألوان الأ�سا�سية بحيث تقوم
بتلوين مثلث وترتك الذي يليه فارغً ا؛ والألوان الأ�سا�سية
هي تلك الألوان التي ال ميكن �أن يتم �إنتاجها مبزج الألوان
الأخرى م ًعا ،وهي الأحمر ،والأ�صفر ،والأزرق� .أما الثالثة
مثلثات املتبقية فقم بتلوينها بالألوان الثانوية ،وهي
مزيج من كميات مت�ساوية من اثنني من الألوان الأ�سا�سية؛
حيث يكون الناجت هو �ألوان :الربتقايل ،والبنف�سجي،
والأخ�رض؛ حيث ينتج اللون الربتقايل عن مزج اللونني
الأحمر والأ�صفر ،وينتج اللون الأخ�رض عن مزج اللونني
الأ�صفر والأزرق ،يف حني �أن اللون البنف�سجي هو ناجت مزج
اللونني الأزرق والأحمر.

ميكن تعريف الأ�صباغ على النحو التايل" :هي مواد
تقوم بتغيري لون ال�ضوء املنعك�س �أو املنتقل نتيجة
لالمت�صا�ص االنتقائي للأطوال املوجية" .فتمت�ص
بع�ضا من ترددات ال�ضوء ،وبالتايل تقوم ب�إزالتها
الأ�صباغ ً
تكون اللون الأبي�ض؛ فتكون الألوان التي
التي
من املركبات
ِّ
امت�صتها الأ�صباغ هي الألوان التي ال تراها ،وترى فقط
الألوان التي ترتد.
هذا الأمر يعرف با�سم منوذج اللون االختزايل ،ويف�رس
كيف ميكن ملزج الأ�صباغ �أن ينتج جمموعة كاملة من
الألوان؛ حيث ينتج كل لون عن طريق اختزال – �أي
امت�صا�ص -بع�ض الأطوال املوجية لل�ضوء وعك�س بقية
الأطوال املوجية .فيعتمد اللون املنعك�س على �أي �سطح على
�ألوان الطيف الكهرومغناطي�سي املنعك�سة وبالتايل ت�صبح
مرئية.
تقوم جزيئات الطالء �أوالأ�صباغ بامت�صا�ص ترددات
حمددة وعك�س ترددات �أخرى ،فيكون ما تراه لو ًنا لأي �شيء
هو الرتددات املنعك�سة .ف�إذا �ألقينا نظرة على الأ�صباغ
الأ�سا�سية -الأحمر والأزرق والأ�صفر –جند �أن ال�صبغة
احلمراء لونها �أحمر لأن املادة الكيميائية التي تتكون
منها متت�ص� -أو تختزل -ال�ضوء الأزرق والأ�صفر الذي يقع
عليها وتعك�س ال�ضوء الأحمر فقط .وباملثل ،ف�إن ال�صبغة
الزرقاء لونها �أزرق لأنها متت�ص ال�ضوء الأحمر والأ�صفر
وتعك�س ال�ضوء الأزرق فقط.
و�إذا نظرنا �إىل �أوراق النباتات اخل�رضاء ف�سوف جند
�أنها حتتوي على �صبغة ُت�سمى بالكلوروفيل ،والتي متت�ص
اللونني الأزرق والأحمر من الطيف وتعك�س اللون الأخ�رض.
يف املرة القادمة التي مت�سك فيها بفر�شاة �ألوان �أو
�أقالم �ألوان ،تذكر �أن هذا ال�شيء الذي مت�سك به هو نتاج
فبدءا من
�سل�سة طويلة من االبتكارات والإبداعات الب�رشيةً .
مرورا بالأعمال الفنية
اللوحات املوجودة يف الكهوف،
ً
املعا�رصة املعرو�ضة يف �صاالت املعار�ض ،ف�إننا ن�ستكمل
ميا قدم الب�رشية.
تقلي ًدا قد ً
ولقد تعاون العلم والفن ،جن ًبا �إىل جنب ،لتزويدنا
ب�أف�ضل الأدوات التي ت�ستخدم يف التعبري عن قدراتنا
الإبداعية والفردية .لذلك� ،أم�سك بفر�شاة �أو قلم �ألوان مط ِلقًا
حمررا الفنان الذي بداخلك!
خليالك العنان ،وابد�أ يف الر�سم
ً

املراجع
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اكت�شف حياتك

ما هو اللون؟ ومن �أين ي�أتي؟ وهل ترى
جميع املخلوقات نف�س الألوان والدرجات
اللونية؟ طاملا �شغلت تلك الأفكار بايل؛
ريا ما ت�ساءلت كيف متيز العني  -ذلك
فكث ً
الع�ضو ال�شبيه بالزجاج  -بني خمتلف الألوان
والأ�شياء .فهي بالطبع  -مثلها مثل كل �شيء
رشا ،يقودنا
 هبة من اهلل ،ولكن ،لكوننا ب� ًالف�ضول �إىل ال�سعي ملعرفة ال�رس وراء الآلية
اخلفية لتلك الهبات.

قاعة اال�ستك�شاف

هبة الإب�صار

من اخلارج ،قد تبدو العني الب�رشية ب�سيطة؛ ولكنها
واحدة من �أكرث �أع�ضاء اجل�سم الب�رشي تعقي ًدا .فهي ع�ضو
ح�سي يحفزه ال�ضوء ،ولكنها ال تقوم بالك�شف عن وجود
أي�ضا من ر�ؤية الألوان حولنا؛
ال�ضوء فح�سب ،بل متكننا � ً
وبالتايل التعرف على البيئة املحيطة بنا.
فيمكن للعني "ر�ؤية" ترددات معينة لل�ضوء �أو "الك�شف
عنها" ،وهي ما نطلق عليه الطيف املرئي للألوان ،والتي
ترتاوح ما بني  400و 700نانومرت .ويتكون ال�ضوء
الأبي�ض – �أو �ضوء ال�شم�س  -من جمموعة من تلك
الرتددات؛ عندما يتم امت�صا�ص ترددات معينة ثم يتم
�إطالقها ،تقوم العني بالك�شف عن ترددات موجة ال�ضوء
التي تدخل العني ،وبالتايل تقوم بالك�شف عن اللون.
وملعرفة كيفية الك�شف عن الألوان ،يجب �أن منعن النظر
�أو ًال يف تركيب العني الب�رشية.
يعرف اجلزء امللون يف العني باحلدقة ،و�إذا نظرت يف
املر�آة عن قرب �ستالحظ وجود نقطة �سوداء يف منت�صف
احلدقة تعرف بب�ؤب�ؤ العني ،وهي يف احلقيقة فتحة يدخل
من خاللها ال�ضوء �إىل العني .ومير ال�ضوء الذي يدخل
العني عن طريق الب�ؤب�ؤ من خالل العد�سة التي تقوم بقلب
ال�صورة ثم تركيزها على �شبكية العني ،وهي �شا�شة بها
خاليا ح�سية �ضوئية تقوم بنقل النب�ضات �إىل املخ عن
طريق الع�صب الب�رصي.
والوظيفة ال�شائقة للحدقة هي قدرتها على تغيري حجم
الب�ؤب�ؤ ،وبالتايل التحكم يف كمية ال�ضوء التي تدخل العني؛
فيكرب الب�ؤب�ؤ يف الظالم ،بينما ي�صبح �أ�صغر يف وجود
ال�ضوء.
أي�ضا ب�ضبط نف�سها مثل عد�سة
كما تقوم العد�سة � ً
الكامريا .فحتى ترى الأ�شياء القريبة ،ت�صبح العد�سة
�سميكة مب�ساعدة الع�ضالت ،وباملثل ،فلر�ؤية الأ�شياء
البعيدة ،ت�صبح العد�سة �أرفع .وتت�سبب جميع تلك التغريات
يف اختالفات يف ال�صورة التي تتكون على �شبكية العني.
�أما الع�صب الب�رصي فهو م�سئول عن نقل �إ�شارات
اخلاليا احل�سية ال�ضوئية من العني �إىل املخ .وتتم عمليات
�أخرى يف املخ تقوم بتحويل ال�صورة �إىل و�ضعها ال�صحيح
مرة �أخرى؛ فتتعرف على ال�شيء الذي تراه العني.
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بقلم� :شاهندة �أمين

هبة اللون

تعترب اخلاليا احل�سية ال�ضوئية املوجودة يف �شبكية
العني هي امل�سئولة عن الك�شف عن الألوان؛ فت�أخذ بع�ض
اخلاليا ال�شكل العمودي ،بينما ت�أخذ خاليا �أخرى ال�شكل
املخروطي .وتقوم اخلاليا العمودية بالر�ؤية يف نطاق
الأبي�ض والأ�سود ،وتعمل على الر�ؤية يف ال�ضوء اخلافت؛
حيث يتم التعرف على ال�شكل ودرجة ال�سواد فقط .يف
حني تكون اخلاليا املخروطية ح�سا�سة لرتددات ال�ضوء
املختلفة؛ فهي ح�سا�سة لألوان الأحمر ،والأخ�رض ،والأزرق،
واملزج بني تلك الألوان مينحنا عد ًدا ال يح�صى من الألوان
ودرجاتها.
يوجد حوايل �ستة ماليني خلية خمروطية يف �شبكية
العني ،والأنواع الثالثة من اخلاليا املخروطية ح�سا�سة
للأطوال املوجية الق�صرية ،واملتو�سطة ،والطويلة .فتن�شط
اخلاليا املخروطية يف م�ستويات ال�ضوء العالية مما ميكننا
من ر�ؤية الألوان والتفا�صيل الدقيقة املوجودة �أمامنا
مبا�رش ًة؛ حيث ميكنها الت�أقلم مع جمموعة كبرية ومتنوعة
من الألوان ودرجات الإ�ضاءة ،ولكنها ال تعمل جي ًدا يف
الإ�ضاءة اخلافتة.
وعلى اجلانب الآخر ،فهناك  125مليون خلية عمودية
�أحادية اللون ،مما يعني �أنها ال متيز الألوان .فاخلاليا
العمودية م�سئولة عن الر�ؤية الليلية ،ولكنها ال ت�ساعدنا
على ر�ؤية �شيء �أمامنا مبا�رشة بو�ضوح.

ولكن اخلاليا املخروطية املوجودة يف �أعيننا هي
جمرد بداية ق�صة الألوان .فالكتل الع�صبية هي نوع من
�أنواع اخلاليا الع�صبية املوجودة يف �شبكية العني ،وتقوم
با�ستقبال الإ�شارات عن طريق خاليا و�سيطة من خاليا
خمروطية وعمودية.
تقوم الكتل الع�صبية ب�إ�ضافة �إ�شارات وطرحها من
العديد من اخلاليا املخروطية؛ فعلى �سبيل املثال ولي�س
احل�رص ،عند مقارنة ا�ستجابة اخلاليا املخروطية احل�سا�سة
للأطوال املوجية املتو�سطة والطويلة ،تقوم الكتل الع�صبية
بتحديد كمية اللون الأخ�رض �أو الأحمر.
ونتيجة تلك اخلطوات لر�ؤية الألوان هي �إر�سال �إ�شارة
�إىل املخ .وهناك ثالث �إ�شارات ت�ستجيب ل�صفات الألوان
الثالثة :كمية اللون الأخ�رض �أو الأحمر ،وكمية اللون
الأزرق �أو الأ�صفر ،ودرجة �سطوع الألوان.
"اخلاليا الع�صبية هي �آالت حو�سبة بطيئة؛ فت�ستغرق
عدة �أجزاء من الثانية لتتحول من مدخالت �إىل
خمرجات ،ومع ذلك نرى الأ�شياء يف جزء من الثانية،
لذلك يحتاج النظام �إىل معاجلة متوازية" ،وذلك نق ًال عن
جريميي ناثانز ،الباحث مبعهد هوارد هيوز الطبي التابع
لكلية الطب بجامعة جون هوبكنز.
ولقد �أ�صبح ناثانز مهتم بكيفية ر�ؤيتنا للألوان عندما
�سمع عن االكت�شافات احلديثة اخلا�صة بكيفية الر�ؤية يف
الأبي�ض والأ�سود .فعندما كان طال ًبا بكلية الطب بجامعة
�ستانفورد يف عام 1980م كان كل من لوبرت �سرتاير
ودني�س بايلور -وكالهما بجامعة �ستانفورد  -ي�صفون
اكت�شافاتهم الهامة حول كيفية عمل اخلاليا العمودية.
كما يقول ناثانز�" :أو�ضح بايلور �أن اخلاليا العمودية
حتقق �أق�صى قدرمن احل�سا�سية ال�ضوئية؛ فيمكنها
اال�ستجابة �إىل فوتون واحد �أو جزيء من ال�ضوء ،ولقد
كانت تلك جتربة رائعة" .ثم �رشح �سرتاير كيف تعلن
بروتينات امل�ستقبالت احل�سية ال�ضوئية املوجودة يف
الأغ�شية الأ�سطوانية للخاليا العمودية و�صول تلك النب�ضة
الدقيقة من ال�ضوء �إىل جهاز اال�ستقبال املوجود داخل
اخللية.
فلقد اكت�شف �سرتاير �أن الرودوب�سني يقوم بذلك فقط
مب�ساعدة و�سيط ي�سمى "بروتني ج" ،وهو بروتني ينتمي
لعائلة من الربوتينات معروفة لدى علماء الكيمياء
احليوية من درا�ستهم لكيفية ا�ستجابة اخلاليا للهرمونات
وعوامل النمو� .أدرك ناثانز حينها �أن تركيب الرودوب�سني
ذاته ميكن �أن يكون م�شاب ًها لتكوين م�ستقبالت الهرمونات؛
فبد�أ عقله بتخمني االفرتا�ضات.
حتى ذلك احلني ،كان ناثانز منخرطً ا يف درا�سة
ال�صفات الوراثية لذبابة الفاكهة ،لكنه حني قر�أ ورقة
بحثية لعامل الأحياء جورج والد بجامعة هارفرد  -وهي
ن�سخة مكتوبة من حما�رضة والد التي ح�صل فيها على
جائزة نوبل عام 1967م حول "الأ�س�س اجلزيئية للإثارة
الب�رصية" � -سلك ناثانز طريقًا خمتلفًا .فلقد قرر �أن يقوم
عاما م�ضى ،وهو
مبا متنى والد �أن يقوم به منذ �أربعني ً
العثور على م�ستقبالت الربوتينات التي ت�ستجيب للألوان
يف �شبكية العني.
وتعمل اخلاليا العمودية يف ال�ضوء اخلافت فقط ،فال
ترى الألوان" .اخرج يف ليلة ي�ضيء ظالمها القمر وانظر
حولك" ،هكذا اقرتح دايفيد هابل من كلية الطب بجامعة
هارفرد ،الفائز بجائزة نوبل عن �أبحاثه حول الر�ؤية.
�شارحا �أنه "على الرغم من �أنك ترى الأ�شكال
ولقد �أ�ضاف
ً
متاما .و�إنه لأمر مده�ش �أن قلي ًال
بو�ضوح ،تغيب الألوان ً
من الأ�شخا�ص فقط يركون �أنهم ي�ستطيعون الر�ؤية يف
ال�ضوء اخلافت دون متييز الألوان".
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حقيقة �أم خيال؟

أي�ضا على خاليا
�إال �أن �شبكية العني الب�رشية حتتوي � ً
خمروطية ،وتلك تعمل يف ال�ضوء ال�ساطع وتكون م�سئولة
عن الر�ؤية احلادة �إىل جانب ر�ؤية الألوان .ف ُتك َِّون اخلاليا
العمودية واملخروطية �صورة ف�سيف�سائية متفاوتة يف
�شبكية العني؛ حيث يفوق عدد اخلاليا العمودية عاد ًة عدد
اخلاليا املخروطية بن�سبة تزيد عن � 10إىل  1فيما عدا يف
و�سط �شبكية العني �أو يف النقرة.
وترتكز اخلاليا املخروطية بكثافة يف النقرة ،وهي
منطقة يطلق عليها ناثانز "امللليمرت املربع الأكرث �أهمية
يف ج�سم الإن�سان" .فعلى الرغم من �أهمية النقرة للر�ؤية
الوا�ضحة� ،إال �أنها �أقل ح�سا�سية لل�ضوء عن باقي �أجزاء
ال�شبكية املحيطة بها .وبالتايل ،ف�إذا رغبنا يف ر�ؤية جنم
خافت ال�ضوء يف الليل ،يجب �أن ننظر له من اجلانب لتتكون
�صورته على اخلاليا العمودية �شديدة احل�سا�سية؛ حيث ال
ي�صدر النجم ما يكفي من �ضوء لتن�شط اخللية املخروطية.
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هبة ح�سا�سة

هناك العديد من النظريات حول كيفية ا�ستقبال العني
للألوان ،و�أكرثها قبو ًال هي نظرية الر�ؤية ثالثية الألوان.
فتوجد ثالثة م�ستقبالت منف�صلة يف اخلاليا املخروطية
ب�شبكية العني من �أجل الألوان الثالثة الأ�سا�سية ،وهي
الأحمر ،والأزرق ،والأخ�رض.
والأ�شخا�ص الذين يجدون �صعوبة يف التمييز بني
يو�صفون بعمى الألوان� ،إال �أن هذا امل�صطلح خاطئ؛
الألوان َ
فه�ؤالء الذين ال مييزون بني الألوان يكون لديهم م�شكلة يف
متييز الدرجات املختلفة للألوان ،وبالتايل ف�إن امل�صطلح
ال�صحيح لتلك احلالة هو الق�صور يف ر�ؤية الألوان .فبع�ض
الأ�شخا�ص يكون لديهم ق�صور يف ر�ؤية لون �أو لونني
ولكنهم ي�ستطيعون ر�ؤية باقي الألوان .وقد �أثمرت الأبحاث
ؤخرا عن عد�سة ال�صقة خا�صة ت�ستطيع ر�ؤية كل
امل�ضنية م� ً
لون على حدة ،وتعرف تلك العد�سة بعد�سة الكروم �إك�س.
وي�سهل التعرف املبكر على عمى الألوان با�ستخدام
ر�سوم بيانية متدرجة الألوان .فبع�ض الوظائف مثل عامل
الكيمياء� ،أو م�صمم الديكور� ،أو الطيار تتطلب ر�ؤية دقيقة
للألوان ،وبالتايل فمن ال�رضوري �أن يت�أكد من يرغب يف
امتهانها من �أنه لي�س م�صا ًبا بعمى الألوان .وعاد ًة ما
يكت�شف ال�شخ�ص �إ�صابته بعمى الألوان بعد فوات الأوان
لإيجاد عمل �آخر.
ما ال يعرفه الكثريون هو �أنه يوجد عدد من الأمرا�ض
والعقاقري التي قد ت�ؤثر على ر�ؤية الألوان .فيمكن �أن
يت�سبب الكلوربرومازين ،وهو عقار م�ضاد للح�سا�سية ،يف
ر�ؤية بنية؛ بينما قد تت�سبب امل�سكنات يف ر�ؤية مائلة �إىل
اال�صفرار ،وتت�سبب مادة الكينني يف ر�ؤية طفيفة االحمرار،
ويت�سبب عقار اجلريزوفولفني يف ر�ؤية خم�رضة.
وميكن لبع�ض الألوان ومركباتها �أن تثري العني،
وت�سبب ال�صداع ،وت�ؤثر على الر�ؤية؛ بينما تكون بع�ض
الألوان الأخرى واملركبات اللونية مهدئة للأع�صاب.
نتيجة لذلك ،فاال�ستخدام املنا�سب للألوان قد يزيد من
الإنتاج ،ويقلل من الإرهاق الب�رصي ،ويرخي اجل�سم ب�شكل
عام.
يف كل مرة ت�ستطيع التمييز فيها بني الألوان ا�شكر الـله
على النعمة التي منحك �إياها والتي نتعامل معها على �أنها
�شاكرا لذلك الع�ضو ال�صغري ال�سحري الذي
�أمر م�سلم به .كن
ً
يمُ كنك من خالله ر�ؤية العامل ب�أ�رسه بجميع �ألوانه اخلالبة.
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الورد �أحمر والبنف�سج �أزرق؛ �أم هو غري ذلك؟
فالألوان التي تراها لي�ست بال�رضورة الألوان التي
يراها غريك .فيمكن للإن�سان العادي �أن يرى مليون لون
خمتلف ،ولكن يزعم العلماء �أن ن�سبة ب�سيطة من الن�ساء
لديهن القدرة على ر�ؤية �ألوان تفوق ذلك العدد مائة مرة.
لقد �شَ كَّت الن�ساء يف ذلك الأمر منذ زمن ،والآن توجد
درا�سة حديثة ت�ؤكد �أن للرجال فر�صة �أكرب يف املعاناة
من التفرقة بني درجات الألوان؛ فمن بني كل  12رج ًال
يكون �أحدهم م�صا ًبا بعمى الألوان ،يف حني �أنه من
بني كل  255امر�أة تكون واحدة م�صابة بعمى الألوان.
ويعتقد الباحثون بجامعة نيو كا�سل �أن هناك بع�ض
الن�ساء الالئي ي�ستطعن التمييز بني  99مليون لون �أكرث
من ال�شخ�ص العادي.
وتعترب حا�سة الب�رص واحدة من �أكرث احلوا�س تعقي ًدا،
فا�ستقبال العني للألوان يتم بوا�سطة خاليا ب�رصية تعرف
باخلاليا املخروطية ،ي�سمح كل منها بر�ؤية حوايل مائة
درجة لونية .والأ�شخا�ص امل�صابون بعمى الألوان لديهم
نوعان فقط من اخلاليا املخروطية ،ويطلق عليهم ا�سم "ذوو
الر�ؤية ثنائية اللون".
ت�ستطيع كل خلية من اخلاليا املخروطية الثالثة
التقليدية امل�سئولة عن التمييز بني الألوان يف �شبكية
العني– الأزرق ،والأخ�رض ،والأحمر – التمييز بني
حوايل مائة درجة خمتلفة من درجات الألوان ،وذلك
هو تقدير الدكتور جاي نيتز ،الباحث املخ�رضم يف
جمال ر�ؤية الألوان بكلية الطب بجامعة وي�سكن�سون.
مع ذلك ،يقول نيتز �إنه ميكن للمخ �أن يقوم بجمع تلك
االختالفات وم�ضاعفاتها؛ حيث ي�ستطيع ال�شخ�ص
العادي التمييز بني حوايل مليون درجة خمتلفة من
الألوان.
ويقول دكتور نيتز ،والذي يقوم ب�إجراء �أبحاثه
بالتعاون مع زوجته مورين� ،إن الن�ساء وحدهن لديهن
القدرة على ر�ؤية خارقة للألوان .وال�سبب وراء ذلك
هو �أن اجلينات امل�سئولة عن الأ�صباغ يف اخلاليا
املخروطية اخلا�صة باللونني الأخ�رض والأحمر تكون
يف الكرومو�سوم �إك�س ( ،)Xوالن�ساء وحدهن لديهن
كرومو�سومان �إك�س( ،)Xمما يخلق فر�صة لتن�شيط �أحد

خماريط اللون الأحمر على �أحد الكرومو�سومني وتن�شيط
النوع الآخر من خماريط اللون الأحمر على الكرومو�سوم
الآخر .ويف بع�ض احلاالت القليلة ،ميكن �أن تتمتع بع�ض
الن�ساء بنوعني خمتلفني من خماريط اللون الأخ�رض على
كل من كرومو�سومي �إك�س (.)X
كما يقول الدكتور نيتز ف�إنه من غري املحتمل
�أن تتمتع جميع الن�ساء الالئي لديهن �أربعة �أنواع من
اخلاليا املخروطية بر�ؤية خارقة للألوان ،وذلك لأنه يف
حالة الكثري منهن �سيكون زوج املخاريط احلمراء لديهن
متقاربني ج ًّدا من بع�ضهما من حيث الطول املوجي مما
ريا عن ر�ؤية �شخ�ص
يجعل ر�ؤيتهما للألوان ال تختلف كث ً
ذي ر�ؤية ثالثية الألوان .وقد رجح �أن ن�سبة � %2إىل  %3من
ن�ساء العامل ميكن �أن يكون لديهن نوع رابع من املخاريط،
والذي يقع بني املخاريط احلمراء واخل�رضاء التقليدية،
تنوعا لون ًّيا خارقًا.
وهو الذي مينحهن ً
لكن العثور على �شخ�ص "ذي ر�ؤية رباعية الألوان"من
خالل الفح�ص اجليني �أمر ،و�إثبات قدرة ذلك ال�شخ�ص على
ر�ؤية ع�رشات املاليني من الألوان الإ�ضافية �أمر �آخر .ولقد
عرثت جمموعة بحثية تر�أ�سها جابريال جوردان من
جامعة نيو كا�سل بربيطانيا العظمى على �شخ�ص "ذي
ر�ؤية رباعية الألوان".
ولقد بد�أت الدكتورة جوردان بالعمل عك�س ًّيا ،بد ًءا
ورجوعا �إىل
مبجموعة من الأوالد امل�صابني بعمى الألوان
ً
�أمهاتهن .فحوايل  %8من رجال العامل م�صابون بخلل يف
التمييز بني الألوان ،وهو امل�صطلح الذي يف�ضله الباحثون
للإ�شارة �إىل داء "عمى الألوان" .فريث معظم الرجال
امل�صابني بذلك الداء زوجني من املخاريط احلمراء �أو
اخل�رضاء �إىل جانب املخروط الأزرق مما يجعل من
امل�ستحيل عليهم التمييز بني الأحمر والأخ�رض.
ا�ستخدم فريق الدكتورة جوردان اختبارات الر�ؤية
لتحديد �أكرث من مائة طالب مبنطقة نيو كا�سل م�صابني
بخلل يف التمييز بني الألوان .وقد كانت الدكتورة على
علم ب�أن �أمهات الطالب لديهن �إما زوجان من املخاريط
احلمراء و�إما زوجان من املخاريط اخل�رضاء ،وهي الآن
يف مرحلة اختبار ه�ؤالء الن�سوة لرتى من منهن "ذات
ر�ؤية رباعية الألوان خارقة".
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وللعثور على تلك املر�أة ابتكرت الدكتورة جوردان اختبا ًرا
ذك ًّيا .فتقوم كل امر�أه بالنظر يف جهاز ب�رصي يقوم بعر�ض
ثالثة �أقرا�ص �صغرية بتتابع �رسيع؛ حيث يكون الثنني من تلك
الأقرا�ص طول موجي برتقايل ،والثالث به مزيج �شبه مت�ساوٍ من
الأحمر والأخ�رض ،وال يتم �إخبار ال�سيدات الفرق بينها.
لقد ا�ستنتجت الدكتورة جوردان �أن الن�ساء الالئي
لديهن زوجان من املخاريط احلمراء املختلفة �سيمكنهن
ر�ؤية الأقرا�ص التي بها مزيج من اللونني الأحمر والأخ�رض
ومتييزها عن الأقرا�ص الربتقالية .ومن بني الع�رشين �سيدة
الالئي مت �إجراء االختبار عليهن حتى الآن ،واحدة فقط هي
التي ا�ستطاعت �أن متيز القر�ص ذا املزيج الأحمر والأخ�رض
من بني الأقرا�ص الربتقالية الأخرى ب�رسعة وبدقة يف كل
مرة .وتقوم الدكتورة جوردان الآن ب�إجراء اختبارات جينية
على لعاب تلك ال�سيدة لتحديد ما �إذا كان لديها خماريط
حمراء خمتلفة.
وقالت الدكتورة جوردان �أن املر�أة ذات الر�ؤية رباعية
الألوان ،والتي مل يتم تعريفها حتى الآن ،هي طبيبة تقيم
مبقربة من نيو كا�سل .ولقد ا�ستنتجت جوردان �أنه بالن�سبة
لطبيبة ف�إن القدرة على الر�ؤية اخلارقة للألوان متكنها من
مري�ضا �أم ال مبجرد مالحظة
معرفة ما �إذا كان الإن�سان
ً
التغري الطفيف يف درجة لون اجللد ،وهو الأمر الذي ال
ي�ستطيع الطبيب العادي مالحظته.
بنا ًء على تقديرات الدكتور نيتز ،فيمكن �أن يكون هناك
 99مليون �سيدة يف العامل لديها القدرة على ر�ؤية رباعية
الألوان .وعلى الرغم من ذلك ،فقبل �أن يتباهني بقدراتهن
اخلارقة من ال�رضوري �أن نالحظ �أن هذه امليزة التي بد أ�
ؤخرا تتميز بها الطيور والربمائيات
يتمتع بها الب�رش م� ً
والزواحف منذ دهور.
فتلك املخلوقات تتمتع بهذه القدرة منذ زمن بعيد،
ولكن الفرق �أن النوع الرابع من جم�سات الألوان لديها يقع
يف النطاق فوق البنف�سجي عايل الرتدد ،وذلك يفوق ما يراه
الب�رش .ويف الواقع� ،سمح ذلك االكت�شاف للعلماء بتحديد �سبب
عدم متتع ذكور بع�ض ف�صائل الطيور بري�ش ذي �ألوان �أكرث
بها ًء ظاهر ًّيا من ري�ش الإناث ،وذلك نق ًال عن الدكتور نيتز.
ولقد �أ�ضاف �أن امل�شكلة يف امل�شاهدين ولي�س الطيور؛ فعندما
مت النظر �إىل تلك الف�صائل من خالل جم�سات فوق البنف�سجية
ريا عن ري�ش الإناث.
وجد �أن للذكور ري�شً ا خمتلفًا كث ً
وباملثل ،يقول الدكتور نيتز �إن �أعيننا ال ت�ستطيع ر�ؤية
العامل مثلما يراها �شخ�ص ذو ر�ؤية رباعية الألوان ،ولذلك ال
يوجد و�سيلة ملعرفة املزايا التي يتمتع بها الأ�شخا�ص ذوو
الر�ؤية رباعية الألوان.
هناك الكثري من الأ�شياء يف العامل التي تختلف فيزيائ ًّيا
عن بع�ضها والتي ال ميكن لل�شخ�ص العادي ذي الر�ؤية ثالثية
الألوان التفريق بينها ،ولكن بالت�أكيد ف�إن �أية �سيدة ذات ر�ؤية
رباعية الألوان ميكنها مالحظة تلك الفروقات.

املراجع
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بنظرة خاطفة على �أي منظر طبيعي ترى ما ال يح�صى من الأمثلة على عجائب الألوان.
وت�أتي الألوان من الطاقة ال�ضوئية؛ فتحتوي �أ�شعة ال�ضوء على طاقات خمتلفة تراها �أعيننا
على هيئة �ألوان معينة .فعندما ت�رشق ال�شم�س وت�ضيء ال�سماء ،تن�رش موجات من الطاقة التي
حتتوي على العديد من الألوان� .إنه حقًّا عامل مفعم بالألوان اخلالبة ذلك الذي نعي�ش فيه!

�ألوان ماء طبيعية

ما هو اللون احلقيقي للماء؟ هل هو �أزرق� ،أم �أخ�رض،
�أم �شفاف بال لون؟ فعندما تنظر �إىل كوب من املاء ،تراه
بال لون؛ ملاذا �إذًا ترى املاء �أزرق عندما تنظر �إىل بحرية،
�أو بحر� ،أو حميط؟
الواقع �أن املياه النقية بها درجة خفيفة من الزرقة
نتيجة لرتكيبتها و�سلوكها اجلزيئي ،وي�صبح اللون الأزرق
و�ضوحا مع زيادة كثافة املياه وحجمها .فال�سبب
�أكرث
ً
الرئي�سي وراء زرقة امل�سطحات املائية مثل املحيطات،
والبحار ،والأنهار هو االمت�صا�ص االنتقائي لل�ضوء.
و ُت�سمى �أ�شعة ال�شم�س بال�ضوء الأبي�ض ،ولكنها يف
احلقيقة تتكون من �ألوان قو�س قزح ذات الأطوال املوجية
املختلفة .وعندما ت�رضب �أ�شعة ال�شم�س البحار� ،أو
املحيطات� ،أو البحريات ،تقوم املياه بامت�صا�ص الأ�صفر،
والأحمر ،والربتقايل؛ ولأن للون الأزرق �أق�رص الأطوال
املوجية ،يكون �أكرث الألوان ارتدا ًدا ،ولذلك نرى املحيطات
زرقاء.
وقد ت�ؤدي بع�ض مكونات مياه البحر ،بالإ�ضافة �إىل
ال�شوائب الذائبة �أو املعلقة يف مياهه �إىل �صبغ املياه ب�ألوان
خمتلفة .ففي كثري من الأحيان ،قد متنح الطحالب اخل�رضاء
رضا ،يف حني
بع�ض الأنهار واجلداول لو ًنا �أزرق خم� ًّ
تتميز بع�ض البحريات واجلداول اجلبلية باللون الفريوزي
الحتوائها على �صخور مطحونة.

( ،)Trichodesmium Erythraeumوالتي تت�سبب عند
موتها يف حتول لون مياه البحر الزرقاء املخ�رضة �إىل
اللون الأحمر.
وتتغري جتمعات الطحالب تب ًعا لتوافر العنا�رص
الغذائية ،وخا�صة الفو�سفات ،مما ي�ؤدي يف كثري من
الأحيان �إىل غزارة يف �إزهار الطحالب .ويتم ت�صنيف
تلون خالياها؛
الطحالب
ً
عموما على �أ�سا�س الأ�صباغ التي ِّ
فتتميز معظم جمموعات الطحالب باللون الأزرق املخ�رض،
�أو الأخ�رض� ،أو الأحمر� ،أو البني.
وقد تنمو بع�ض �أنواع الطحالب ب�شكل مفاجئ وبغزارة،
فت�ستطيع خاليا الطحالب �أن تتكاثر لت�صبح كثافتها عالية
ج ًّدا يف املياه ،قد ت�صل يف كثري من الأحيان �إىل �آالف
اخلاليا يف امليلليمرت الواحد من املياه ،مما ي�ؤدي �إىل
حتول املياه �إىل اللون الأحمر� ،أو الأخ�رض� ،أو البني.
وت�ستهلك جتمعات الطحالب الأك�سجني وتعكر املياه،
ويف بع�ض الأحيان قد ت�سد جماري الأنهار واجلداول .كما
�أن هناك بع�ض �أنواع الطحالب التي تنتج مركبات قابلة
للذوبان يف املياه قد تكون �سامة للأ�سماك والرخويات.
�إال �أن طحالب ( )Trichodesmiumغري �سامة بال�رضورة؛
فهي بكترييا مثبتة للنيرتوجني ،ولذلك يتم درا�سة دورها
يف �إنتاج العنا�رص املغذية على نطاق وا�سع.

هل البحر الأحمر �أحمر بالفعل؟

ال ي�شري ا�سم البحر الأحمر �إىل لونه احلقيقي ،حيث �إنه
لي�س ب�أحمر .ففي الغالب يكون لون مياه البحر الأحمر
هوالأزرق ،ولكنها قد تبدو �أحيا ًنا حمراء اللون .ويزعم
البع�ض �أن ال�سبب وراء ذلك اللون يف بع�ض الأماكن هو
انعكا�س اللون الأحمر للجبال الغنية باملعادن على امتداد
�شاطئ البحر الأحمر على �سطح مياهه ،ويظن البع�ض الآخر
�أن ال�شُ عب املرجانية املوجودة يف قاع البحر هي ال�سبب.
ويف الواقع ،ف�إن لون البحر الأحمر يتحول �إىل
الأحمر نتيجة حلدث غري عادي؛ حيث ميتلئ البحر
بالرباعم املو�سمية لنوع من �أنواع البكترييا حمراء اللون
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وعاء عمالق من احلليب بالفراولة!

�ألوان جوية بديعة

يعود ال�سبب وراء بع�ض �أروع الظواهر اجلوية �إىل �أنواع
ملونة لأن الغالف اجلوي
خمتلفة من الت�شتت؛ فرنى ال�سماء َّ
يتفاعل مع �أ�شعة ال�شم�س التي متر من خالله.
تبدو ال�سماء زرقاء نتيجة ملا يعرف بت�شتيت رايلي*؛
فعندما مير ال�ضوء خالل الغالف اجلوي ،متر معظم الأطوال
املوجية الطويلة مبا�رشة من خالله ،ولأن للون الأزرق
�أق�رص الأطوال املوجية ،تكون تلك املوجات هي الأكرث
أثرا باجل�سيمات املوجودة يف اجلو .فتكون النتيجة هي
ت� ً
لون ال�سماء الأزرق الفاحت ،وهو مزيج من الألوان امل�شتتة
وبالأخ�ص الأزرق والأخ�رض.
من ناحية �أخرى ،فعندما تنظر نحو ال�شم�س ،فب�إمكانك
�أن ترى الألوان التي مل تت�شتت  -وهي الألوان ذات الأطوال
املوجية الطويلة مثل الأحمر والأ�صفر  -مما مينح ال�شم�س
اللون الأ�صفر الذي نراه ،لكن ال�سماء تبدو �سوداء وتبدو
ال�شم�س بي�ضاء �إذا نظرت �إليهما من الف�ضاء اخلارجي.
غزل بنات طائر

ال�س ُحب من املليارات من قطرات املياه ال�صغرية
تتكون ُ
وبلورات الثلج؛ فلماذا �إذًا تبدو بي�ضاء؟ والإجابة هي �أن
ال�س ُحب كبرية مبا فيه الكفاية لت�شتيت �أي لون من
جزيئات ُ
�أ�شعة ال�ضوء التي ت�سقط عليها ،فتنتج عملية ت�شتيت ال�ضوء
املتكررة �ضو ًءا �أبي�ض لأن هناك ما يكفي من �ضوء جميع
الألوان املتناثرة.
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قو�س قزح الغروب

يعتمد االختالف الهائل يف �ألوان غروب ال�شم�س على
تركز اجل�سيمات يف الهواء ،فحجم تلك اجل�سيمات وكمياتها
يف م�سار �أ�شعة ال�شم�س يحدد نوع غروب ال�شم�س الذي نراه.
وعندما تقابل �أ�شعة ال�شم�س القليل من اجل�سيمات
املوجودة يف الهواء ،ت�صل معظم الأطوال املوجية لل�ضوء
�إىل عني امل�شاهد بنف�س الكثافة تقري ًبا .فيت�سبب الت�شتت
املنخف�ض يف غروب �شم�س �أبي�ض �أو �أ�صفر ،وميكن ر�ؤية
ذلك النوع من الغروب يف املناطق اجلبلية ال�صخرية (جبال
الروكي)؛ حيث يحتوي الهواء على �أتربة �أقل.
عند غروب ال�شم�س ،تنتقل �أ�شعة ال�شم�س عرب م�سافات �أكرب
خالل الغالف اجلوي حتى ت�صل �إىل عني الرائي؛ فتحتاج �إىل
عبور م�سافة تفوق تلك التي تعربها يف منت�صف النهار
ثالثني مرة .وبالتايل ف�إن حجم الهواء الذي متر به �أ�شعة
ال�شم�س يكون �أكرب بكثري من حجم الهواء عندما تكون ال�شم�س
عالية يف ال�سماء .هكذا يزداد ت�أثري ت�شتيت رايلي؛ الأمر الذي
مينع ال�ضوء الأزرق من الو�صول �إىل عني الرائي ،وما يتبقى
من ال�ضوء غري امل�شتت يكون ال�ضوء ذو الأطوال املوجية
مرا.
الطويلة مما يعطي ال�شم�س لو ًنا برتقال ًّيا محُ ْ ًّ
ويف كثري من الأحيان ،ميكنك �أن ترى غروب ال�شم�س
جراء التكثف العايل جلزيئات
�أحمر اللون على ال�شاطئ َّ
الأمالح املعلقة يف الهواء فوق املحيطات .وتقوم تلك
اجلزيئات بت�شتيت الأطوال املوجية الق�صرية لل�ضوء مما
ينتج غرو ًبا �أحمر اللون .كما �أن الأتربة والرماد املتناثرين
أي�ضا يف
جراء االنفجارات الربكانية قد تت�سبب � ً
يف الهواء َّ
غروب �أحمر.
وبعد غروب ال�شم�س ،ت�ضيء �أ�شعة �شم�س امل�ساء املتبقية
املحمرة اللون اجلزيئات ال�صغرية يف االرتفاعات من
رتا فوق �سطح الأر�ض� ،أي يف طبقة
ع�رشة �إىل ع�رشين كيلوم ً
ثم ميتزج ال�ضوء الأحمر بال�ضوء
ال�سرتاتو�سفري ال�سفلى؛ من َّ
مرا �إىل ال�سماء
الأزرق امل�شتت مما ي�ضفي لو ًنا بنف�سج ًّيا محُ ْ ًّ
يف وقت مت�أخر من امل�ساء.

�ألوان حية

تعج املمالك النباتية واحليوانية بالألوان الزاهية،
بدءا من الأخ�رض اخل�صب للنباتات �إىل الألوان امل�رشقة
ً
ؤ�رشا لوقت احل�صاد،
للفرا�شات املرفرفة .ف ُتعترب الألوان م� ً
وللظروف املنا�سبة للتكاثر ،وكذلك لتغري الف�صول ،كما
ت�ستخدم احليوانات الألوان للتمويه �أو لتحذير الكائنات
الأخرى.

�أوراق مفعمة باحلياة

ُيعترب الكلوروفيل �أهم الأ�صباغ املوجودة يف النباتات،
فيمت�ص الطاقة ال�ضوئية حتى تقوم بتحويلها �إىل طاقة
كيميائية يف عملية ُتعرف با�سم التمثيل ال�ضوئي .ترى
العني الب�رشية الكلوروفيل باللون الأخ�رض ب�سبب الأطوال
املوجية التي ميت�صها �أثناء عملية التمثيل ال�ضوئي؛ فيمت�ص
الكلوروفيل الأطوال املوجية الزرقاء واحلمراء فقط.
ومع ذلك ،فلي�ست جميع النباتات خ�رضاء؛ على الأقل
ال تكون خ�رضاء طوال الوقت .ففي اخلريف ،يتغري لون
�أوراق الأ�شجار �إىل درجات خمتلفة من الأحمر ،والأ�صفر،
أ�صباغا �أخرى غري
والربتقايل .ويحدث ذلك لأن هناك �
ً
الكلوروفيل يف النباتات؛ فهناك �أ�صباغ �صفراء وحمراء
تعرف بالأنثو�سيانني والكاروتني .ومتت�ص تلك الأ�صباغ
ال�ضوء الأخ�رض بينما تعك�س الأحمر� ،أو تعك�س ما يكفي
من ال�ضوء الأحمر والأزرق لتكوين اللون الربتقايل
ُ�صفر.
امل ْ

وريقات فاتنة اجلمال

دائما ما حتوز �ألوان الزهور اجلميلة �إعجاب النا�س،
ً
ولكنهم ال يعرفون الغر�ض الرئي�سي وراء تلك الألوان الناب�ضة
باحلياة ،وهو �أن جتذب ح�رشات التلقيح للم�ساعدة يف تكاثر
تلك النبات.
فال ميكن للنباتات �أن تتنقل من مكان �إىل �آخر؛ ولذلك
جتذب الزهور احل�رشات �أو احليوانات لنقل حبوب اللقاح بد ًال
منها .فتتميز الزهور التي تلقح عن طريق احل�رشات ب�ألوان
م�صدرا
زاهية ،وذلك جلذب النحل الذي ينجذب �إليها لكونها
ً
للرحيق الذي يحولونه بعد ذلك �إىل ع�سل ي�ستخدمونه كغذاء.
وتتنوع �ألون الزهور نتيجة تنوع الأ�صباغ العاك�سة
لل�ضوء ،والتي ت�ؤدي �إىل �ألوان خمتلفة من الوريقات .ف�أ�صباغ
الأنثو�سيانني تنتج �ألوان الأحمر ،والبنف�سجي ،والأزرق؛ بينما
تنتج �أ�صباغ الفالفونز اللون الأ�صفر الفاحت ،يف حني تنتج
الكاروتينات الربتقايل والأ�صفر الزاهي.
وبالإ�ضافة �إىل الأ�صباغ ،يكون للتلقيح وحتى البيئة �أثر
على لون الزهور .فيتغري لون بع�ض الزهور مع منوها ،مما
يكون مبثابة م�ؤ�رش للح�رشات يعلمها �أن الزهرة قد �شاخت
وتعدت مرحلة التلقيح .ومن ناحية �أخرى ،تتميز الزهور التي
تنمو يف املناطق الباردة ب�ألوانها احلية ،يف حني ت�صبح
الزهور باهتة اللون �إذا منت يف املناطق الدافئة؛ حيث تعاين
من احلرارة الزائدة واجلفاف.
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العلم والطبيعة

توجد يف ال�سنغال بحرية غري عادية تدعى بحرية رتبا
�أو "البحرية الوردية"؛ وذلك لأن لونها وردي .فعندما ترتفع
ن�سبة امللوحة يف البحرية خالل �أ�شهر ال�صيف اجلافة ،يتحول
لون البحرية �إىل لون احلليبب الفراولة .واملده�ش يف الأمر �أن
ذلك اللون مل ينتج عن �إلقاء مواد كيميائية يف البحرية ،بل يف
الواقع هو �إحدى احليل ال�سحرية للطبيعة الأم.
ونتيجة الرتفاع ن�سبة امللوحة بالبحرية ،تتوفر يف
مياهها الظروف املعي�شية املثالية لنمو نوع من الطحالب
الدقيقة املحبة للأمالح ( .)Dunaliella Salinaو ُتعرف تلك
الطحالب الدقيقة بقدرتها على �إنتاج كميات كبرية من البيتا
كاروتني الذي ميت�ص �أ�شعة ال�شم�س ،والتي تنعك�س بدورها
على الأمالح مما يعطي الطحالب لو ًنا ورد ًّيا ،وبالتايل
أي�ضا �إىل اللون الوردي .ويتحول لون املياه
تتحول املياه � ً
من اللون البنف�سجي �إىل الوردي ح�سب التوقيت خالل النهار
وكمية �أ�شعة ال�شم�س.
قد تبدو البحرية غري �آمنة �أو غري مفيدة ،لكن طحالب
( )Dunaliella Salinaغنية باملواد امل�ضادة للأك�سدة،
وغال ًبا ما يتم ح�صادها ل ُت�ستخدم يف م�ستح�رضات التجميل
واملكمالت الغذائية .كما �أنه ب�إمكانك �أن ت�سبح يف هذه
ربا جي ًدا لعمال التعدين
البحرية ب�أمان؛ الأمر الذي يعد خ ً
الذين ي�ستخرجون الأمالح من البحرية ،كما ميكنك �أن تطفو
نظرا لن�سبة امللوحة الزائدة ،كما هو
ب�سهولة يف هذه البحرية ً
احلال يف البحر امليت.

ال�س ُحب داكنة فهذا ال يعني بال�رضورة �أنها
وعندما تكون ُ
ال�س ُحب داكنة
�سوف متطر؛ ففي بع�ض الأحيان قد تبدو بع�ض ُ
اللون لأنها تقع يف ظل ُ�س ُحب �أخرى ،ويف بع�ض الأحيان
يكون ذلك الظل هو للجزء العلوي لنف�س ال�سحابة .وقد يكون
مظهرا �أكرث قتامة �إذا كانت اخللفية �ساطعة
ال�س ُحب
لبع�ض ُ
ً
جراء �ضوء ال�شم�س ،مما ي�ؤدي �إىل تباين كبري يف الألوان.
َّ

والأ�صباغ مركبات كيميائية م�سئولة عن �إنتاج
الكثري من الألوان اجلميلة التي نراها يف عاملي النباتات
واحليوانات ،فتمت�ص الأ�صباغ بع�ض من ال�ضوء الذي ي�صل
�إليها وتعك�س �أطوا ًال موجية معينة من ال�ضوء املرئي؛ فتنتج
الألوان عن تفاعل الأ�صباغ مع ال�ضوء.

مملكة حيوانية مت�ألقة

أي�ضا ،وامليالنني
تنتج احليوانات الأ�صباغ البيولوجية � ً
�شيوعا ،وهو عبارة عن بوليمر
هو �أكرث الأ�صباغ احليوانية
ً
�أ�سود �أو بني يظهر يف اجللد �أو الفرو .وميت�ص امليالنني معظم
الأطوال املوجية للألوان وبالتايل تراها العني داكنة يف
اللون؛ فتنتج جمموعة متنوعة من الألوان ،بد ًءا من الأ�سود،
ومرورا بالأ�صفر ،وو�صو ًال �إىل الأحمر ،وغريها من الدرجات.
ً
وميكن تف�سري تنوع �ألوان ري�ش الطيور من خالل عاملني:
الأ�صباغ والتكوينات الب�سيطة يف الري�ش ،والتي تتداخل مع
ال�ضوء الواقع عليها .فتكون جزيئات الأ�صباغ جز ًءا ال يتجز�أ
من الري�ش حديث النمو خالل مو�سم طرح الري�ش ،ومتت�ص
تلك الأ�صباغ بع�ض الأطوال املوجية �أو تقوم بتفريق ال�ضوء
املنعك�س ،وبالتايل ت�ساهم يف تكوين لون الري�ش.
على �صعي ٍد �آخر ،ففي حني تنتج احليوانات امليالنني،
ال تنتج �أي نوع �آخر من الأ�صباغ؛ ومع ذلك ،تتلون بع�ض
أثرا مبا ت�أكله.
احليوانات ت� ً
الفالمينجو املت�أنق

يف الواقع ،ف�إن الفالمينجو لي�س وردي اللون؛ حيث يولد
بري�ش رمادي يتحول بعد ذلك تدريج ًّيا �إىل اللون الوردي
جراء ال�صبغة الطبيعية التي يكت�سبها من الطعام
�أو الأحمر َّ
الذي يتناوله .فت�أتي تلك ال�صبغة من بروتني الكاروتينويد
املوجود يف احليوانات �أو النباتات املائية التي يتغذى عليها،
ُزرقة .وتقوم
مثل اجلمربي البحري والطحالب اخل�رضاء امل َ
�إنزميات الكبد بتك�سري تلك الربوتينات �إىل جزيئات �أ�صباغ
وردية ترت�سب يف ري�ش الفالمينجو ،وج�سمه ،و�سيقانه.
وتختلف م�صادر الأ�صباغ ح�سب الأنواع ،وت�ؤثر كذلك
على مدى تركُّ ز اللون .فيبدو الفالمينجو الذي يتغذى فقط
ُزرقة داك ًنا مقارنة بذلك الذي
على الطحالب اخل�رضاء امل َ
يتغذى على احليوانات التي تتغذى على الطحالب اخل�رضاء
أي�ضا غري
ُزرقة مثل اجلمربي البحري .فاجلمربي البحري � ً
امل َ
قادر على �إنتاج الكاروتينويد اخلا�ص به؛ ولكنه يتغذى على
الطحالب املجهرية التي تنتج الأ�صباغ احلمراء وال�صفراء،
ولذلك عندما يتغذى الفالمينجو على هذا النوع من اجلمربي
ف�إنه يكت�سب اللون الوردي.
وللحفاظ على لون الفالمينجو يف حدائق احليوان يقوم
حرا�س احلديقة ب�إطعامها وفقًا لنظام غذائي خا�ص يحتوي
على اجلمربي� ،أو يقومون بخلط مواد كيميائية مثل البيتا
كاروتني �أوالكانثك�سانثني مع طعامها ،و�إال ف�سوف يتحول
الفالمينجو �إىل اللون الأبي�ض�،أوالرمادي� ،أو الوردي الفاحت.

الفرا�شات املتلألئة

ُتعترب الفرا�شات من �أكرث احل�رشات جما ًال و�ألوانًا ،فتحتوي
على بع�ض �أكرث الألوان ت�ألقًا يف الطبيعة .و ُت�ستخدم �ألوان
�أجنحة الفرا�شات يف �أغرا�ض متعددة ،مثل التمويه� ،أو اخلداع،
�أو كتحذير للكائنات التي قد ترغب يف افرتا�سها� ،أو جلذب
الفرا�شات الأخرى بغر�ض التزاوج� ،أو حلفظ احلرارة .وعالوة
على ذلك ،هناك �أمناط فوق بنف�سجية يف �أجنحة الفرا�شات ال
ميكن �أن يراها الإن�سان ولكن تراها الفرا�شات الأخرى.
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وحت�صل معظم الفرا�شات على درجات البني والأ�صفر من
امليالنني ،بينما ينبع الت�شكيل اللوين للفرا�شات من التكوين
الهيكلي لأجنحة الفرا�شات؛ الأمر الذي يف�رس حتول بع�ض
أي�ضا .فكلما يتحرك الرائي،
�ألوان الفرا�شات و�أحيا ًنا حدتها � ً
تبدو الفرا�شات وك�أن �ألوانها تتغري ،وهو ما ُي�سمى بالتقزح
اللوين ،والذي يحدث عند مرور ال�ضوء عرب �سطح �شفاف متعدد
الطبقات؛ فينعك�س ال�ضوء �أكرث من مرة وتعمل االنعكا�سات
املتكررة م ًعا على تعزيز الألوان.
ت�ساعد �أجنحة الفرا�شات على تكبري �آثار التقزح اللوين
لأنها تتكون من عدة طبقات متر من خاللها املوجات
ال�ضوئية ،وبالتايل تزيد من فر�ص انعكا�سها وتعزيزها
لبع�ضها البع�ض .فعلى الرغم من �صغر حجم �أجنحة
الفرا�شات ،ف�إنها مغطاة بالآالف من الق�شور املجهرية،
وتنق�سم �إىل طبقتني �أو ثالث؛ ويف املقابل ،فلكل ق�رشة عدة
طبقات يف�صلها الهواء.
ويحدث التقزح اللوين نتيجة التداخل متعدد الت�شققات،
والذي يحدث عندما ي�رضب ال�ضوء جناح الفرا�شة ويتفاعل
مع ال�ضوء املنعك�س عن اجلناح؛ فيت�سبب هذا املزيج يف ظهور
الألوان ال�صارخة التي نراها يف الفرا�شات.
وقد يكون الختالط لون الفرا�شة التكويني وال�صبغي
ت�أثري �شائق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا ر�أيت فرا�شة ب�صبغة
متقزحا ،فقد ترى لو ًنا
يكون لو ًنا �أزرق
ً
�صفراء حتت هيكل ِّ
�أخ�رض ،والذي يتكون من دمج اللونني م ًعا .فقد تتغري �ألوان
حركت جناحيها ويدخل ال�ضوء من زوايا
الفرا�شة كلما َّ
خمتلفة.

مناظر طبيعية خالبة

ت�شكل �سل�سة جبال دانك�سيا مبنطقة ت�شاجنيه ال�صينية
ذات التكوينات ال�صخرية احلمراء ،والتي تت�صدر م�شه ًدا
خلفيته ال�سماء الزرقاء ال�صافية ،لوحة رائعة من واقع
احلياة .ولقد كانت ال�سنوات الطويلة من احلركة التكتونية
�أ�سفل الق�رشة الأر�ضية� ،إىل جانب عوامل التعرية على �سطح
الأر�ض ،ال�سبب وراء ت�شكيل ذلك املنظر اجلبلي الطبيعي الفريد
من نوعه و�ألوانه اخلالبة.
فت�شبه تلك ال�سل�سلة اجلبلية ت�شكيلة متنوعة من احلرير
امللون �أو الأحجار الكرمية .ومع مرور الوقت والتغريات
املناخية تتغري �ألوان اجلبال با�ستمرار؛ فتظهر تلك اجلبال يف
�أح�سن �صورها بعد هطول الأمطار عندما تبدو �ألوان ال�صخور
الفتة للنظر ب�شكل خا�ص.
ولقد �أظهرت الأبحاث �أنه منذ حوايل  100مليون �سنة
م�ضت ،كان هناك حو�ض �ضخم بداخل منطقة جبال دانك�سيا؛
حيث حملت املياه الطمي من اجلبال املحيطة �إىل احلو�ض.
ونتيجة الرتفاع درجات احلرارة العاملية جف ذلك احلو�ض؛
فت�أك�سدت الروا�سب وحتولت �إىل لون ال�صد�أ .وبعد ماليني
ال�سنني ،تكونت طبقة �سميكة حمراء اللون على احلو�ض ،وهو
ما ُيعرف بقاع الطبا�شري.
ويف وقت الحق ،قامت التحركات اجلبلية برفع احلو�ض
ب�أكمله عدة مرات؛ ولقد �أدى الرفع القا�سي للمنطقة من حول
احلو�ض �إىل تراكم كتلة من احلُتات ،وبالتايل ازداد القاع
الأحمر العميق يف احلو�ض .وعلى مدى املاليني من ال�سنني،

ت�آكل ذلك القاع الأحمر تدريج ًّيا نتيجة الرتفاع الق�رشة
الأر�ضية.
ريا ،ت�شكلت جمموعة من اجلبال احلمراء من ذلك
و�أخ ً
القاع الأحمر .ووفقًا للخرباء ،فالتزال التحركات اجلبلية
م�ستمرة يف تلك املنطقة ،وبالتايل ال تزال جبال دانك�سيا
م�ستمرة يف النمو.
متتلئ حديقة ريد�ستون (احلجر الأحمر) باملناظر
املده�شة :منحدرات ،وكهوف ،وج�سور طبيعية ،ووديان.
وتغطيتلك اجلبال الغابات �شبه اال�ستوائية دائمة االخ�رضار؛
فتكون خ�رضاء مفعمة باحلياة على مدار ال�سنة .وتعك�س
الأنهار املتدفقة من الغابة اخليزران ،والأ�شجار ،وال�صخور،
مما ي�ضفي املزيد من الألوان اجلميلة �إىل ذلك املنظر الطبيعي.

�سواء كانت �سماء النهار ذات اللون الأزرق
بال�س ُحب الهائمة،
الباهت ،واملزينة �أحيا ًنا
ُ
دائما بال�شم�س الذهبية الرباقة� ،أو
واملزخرفة �شبه ً
كانت �سماء الغ�سق القرمزية عندما تختفي ال�شم�س
وراء الأفق؛ �سوا ًء كانت مياه البحر دائمة احلركة،
والتي تتميز باللون الأزرق� ،أو الأخ�رض� ،أو الأحمر� ،أو
حتى الأ�سود� ،أو املناظر الطبيعية التي تبقى بال حراك
ولكنها تتميز بالألوان الرائعة؛ �سواء كانت احلقول
اخل�رضاء الناب�ضة باحلياة واملرتاق�صة بهدوء� ،أو
الزهور املبهجة متعددة الألوان وامل�صحوبة بروعة
من الفرا�شات البديعة الطنانة؛ ف�إن لوحة �ألوان
الطبيعة دائمة الإبداع ،ومهما ك�شفنا من �أ�رسارها،
ف�إن كنوز الطبيعة ال تتوقف عن �إبهارنا.

امل�صطلحات

*ظاهرة ت�شتيت رايلي هي الت�شتيت املرن لل�ضوء �أو �أي
�إ�شعاع كهرومغناطي�سي عن طريق ج�سيمات �أ�صغر بكثري من
الأطوال املوجية لل�ضوء .وميكن �أن حتدث عندما ينتقل ال�ضوء
�شيوعا يف
عرب املواد ال�شفافة ال�صلبة �أو ال�سوائل،لكنها �أكرث
ً
الغازات.

املراجع
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فوفقًا لنوع
ب�أكادميية كاليفورنيا للعلومَ .
التهديد الذي يواجهه ،ي�ستجيب الأخطبوط
بتغيري لونه و�شكله ليبدو ك�أنه مفرت�س من
مفرت�سات الكائن الذي يهدده.

الدببة القطبية

َ
احلرابي

تعد احلرباء �أ�شهر احليوانات املُغرية
لألوانها ،وتعي�ش تلك الزواحف املذهلة يف
�شمال قارة �إفريقيا ،وال�رشق الأو�سط ،والهند،
ومدغ�شقر ،والتي ت�ؤوي وحدها نحو %50
من �أنواع احلَرابي املعروفة .وهناك نحو
مائة نوع معروف من احلَرابي ،ت�ستطيع
�أغلبها تغيري لونها ما بني البني والأخ�رض،
وي�ستطيع بع�ضها التغري لأي لون كان.
الف�صل الدرا�سي الثاين 13/2012

الأخطبوطات املحاكية

يكمن يف امل�سطحات املائية
الإندوني�سية واملاليزية ال�ضحلة املفتوحة
كائن حديث االكت�شاف ماهر بفنون التمويه
حتت املاء؛ �أال وهو الأخطبوط املحاكي.
ومثله كمثل احلَرابي ،ي�ستخدم الأخطبوط
املحاكي اخلاليا ال�صبغية لتغيري لونه،
ولكنه ال يغري لونه فح�سب ،بل تتمتع هذه
الأخطبوطات مبهارة فائقة يف التنكر
يف �صورة جمموعة كبرية من احليوانات
البحرية الأخرى مثل ثعابني البحر ،و�أ�سماك
التنني ،وقناديل البحر ،و�أ�سماك مو�سى،
وذلك لتفادي املفرت�سات.
فلمحاكاة �أ�سماك التنني ،يقوم
الأخطبوط بتغيري لونه لتظهر على ج�سمه
�أمناط خمططة ،ويقوم بال�سباحة محُ يِطً ا
ر�أ�سه ب�أذرعه الطليقة ،والتي تبدو ك�أنها
�شوكات �سمكة التنني ال�سامة .وباملثل،
فلمحاكاة ثعبان البحر املميت ،يدفن
الأخطبوط ج�سده تاركً ا ذراعني فقط يقوم
بتحريكهما م ًعا.
"�إن ذكاء هذا الكائن املنعك�س يف
قدرته على حماكاة �أنواع خمتلفة من
املخلوقات البحرية َوفقًا للظروف لأمر
مده�ش"� .أو�ضح هيلي هاميلتون ،مدير
ٌ
مركز املعلوماتية التطبيقية للتنوع احليوي

خنف�ساء ال�سلحفاة الذهبية

انتقا ًال �إىل عامل احل�رشات ،ف�إننا �سنجد
خنف�ساء ال�سلحفاة الذهبية  -وهي خنف�ساء
�شائعة يف �شمال �أمريكا  -والتي تتمتع
ب�أ�سلوب �شديد التميز للتمويه اللوين .فمظهر
تلك اخلنف�ساء املعدين الالمع يجعلها تبدو
وك�أنها قطرات ندى المعة على �أ�سطح �أوراق
ال�شجر .ولكن ،ما عليك �إال �أن تدير وجهك
لثانية واحدة لتعتقد �أن خنف�ساء الدع�سوقة
احلمراء املرقطة قد حلت حملها.
وتعتمد عملية التمويه على قدر
ال�سوائل التي مت أل التجاويف املوجودة
حتت غطاء اخلنف�ساء اخلارجي ال�شفاف.
وتتحكم اخلنف�ساء بهذه ال�سوائل با�ستخدام
�صمامات جمهرية؛ فعندما متتلئ بال�سوائل،
حتول التجاويف غطاء اخلنف�ساء اخلارجي
�إىل مر�آة تعك�س �ضوء ال�شم�س يف درجات
خمتلفة .ويف الربيع وال�صيف يكون لون
تلك اخلناف�س ذهب ًّيا الم ًعا ،بينما ت�صبح يف
ف�صلي اخلريف وال�شتاء �أقل ملعا ًنا وتعك�س
لو ًنا برتقال ًّيا وبرونز ًّيا.
حلماية نف�سها من املفرت�سات ،تقوم
خنف�ساء ال�سلحفاة الذهبية ،والتي تعد وجبة
مف�ضلة للطيور ،بتغيري �ألوانها لتبدو مثل
خنف�ساء الدع�سوقة احلمراء املرقطة بالأ�سود،
والتي ال تتمتع مبذاق جيد .فعندما تنزعج
تلك اخلناف�س �أو ت�شعر بالتهديد ،تقوم ب�سحب
ال�سوائل من التجاويف مظهر ًة بذلك لو ًنا
�أحمر ت�شوبه عالمات منعك�سة ت�شبه تلك التي
متيز خنف�ساء الدع�سوقة.

ُيطلق على �أح�صنة البحر َحرابي البحار،
فتعرف بقدراتها الفائقة يف التمويه ،مما
يجعلها من �أ�شهر العبي اال�ستغماية يف
احلياة البحرية .و�أح�صنة البحر كائنات
و�ضع قائم ،بحيث
بحرية �صغرية ت�سبح يف
ٍ
تكون ذيولها �أ�سفل ورءو�سها �أعلى .ولهذه
الكائنات �أنواع عديدة تتوزع عرب العامل،
وعادة ما ت�ستوطن ال�شُ عب املرجانية
والقيعان البحرية الع�شبية.
وتغري تلك املخلوقات ال�صغرية �ألوانها
ا�ستجابة لعوامل عديدة منها الإجهاد،
والتفاعالت االجتماعية ،ودرجة احلرارة،
واملر�ض ،والنظام الغذائي .ولأنها �ضعيفة
يف ال�سباحة تقوم �أح�صنة البحر بتغيري
التما�سا
�ألوانها لتمتزج مبا يحيط بها ،وذلك
ً
للحماية من مفرت�ساتها ومل�ساعدتها على
الإم�ساك بفرائ�سها.
تتغري �ألوان �أح�صنة البحر عندما تقوم
بقب�ض اخلاليا ال�صبغية املوجودة بجلدها �أو
عري�ضا من الألوان
قطاعا
ً
ب�سطها ،مما ُيظهر ً
منها درجات الأخ�رض ،والربتقايل ،والأحمر،
والأ�سود ،والأبي�ض .وعالوة على ذلك،
ت�ستطيع بع�ض �أنواع �أح�صنة البحر �إنتاج
زوائد �شبيهة ب�أوراق الأع�شاب البحرية،
�أو ملحقات طويلة جتعلها �شبيهة بال�شُ عب
املرجانية املحيطة بها ب�شكل �أف�ضل.
مل تقم املخلوقات التي ت�ستخدم التمويه
بتطوير �آلية فريدة للدفاع عن النف�س من
�أجل البقاء فح�سب ،بل قد �ألهمت الب�رش الذين
قاموا بدورهم با�ستخدام هذه الآلية منذ بدء
احل�ضارة الإن�سانية وحتى يومنا هذا .فعلى
�سبيل املثال ،يقوم ال�صيادون يف الأدغال
بارتداء مالب�س خ�رضاء وبنية لتتنا�سب مع
�أوراق نباتاتها ووحلها ،كما ت�ستخدم القوات
امل�سلحة يف احلروب الدائرة يف ال�صحارى
درجات من الألوان ال�ضاربة �إىل ال�صفرة.
تعك�س الآليات ال�سحرية للتمويه -
مثلها كمثل اخل�صائ�ص الرائعة الأخرى
التي نعلمها عن اململكة احليوانية  -غِ نى
التنوع احليوي لكوكب الأر�ض ،والذي ن�سيء
نحن ا�ستخدامه ب�شدة .فو�سط ان�شغاله ب�سباق
البقاء للأقوى ،دمر الإن�سان للأ�سف �سبل
عي�ش خملوقات �أخرى ،ولقد �آن الأوان �أن
يدرك الإن�سان �أنه حتى الأقوى ال يقوى على
البقاء وحي ًدا.

املراجع
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العلم والطبيعة

يف الربية؛ حيث يحكم املكان مبد�أ
البقاء للأقوى ،تزيد كل ميزة يتمتع بها �أي
كائن من فر�صته للبقاء والتكاثر .ولقد ُوهبت
بع�ض الكائنات – حل�سن حظها – �آليات
مميزة للتكيف ت�ساعدها على �إيجاد طعامها،
طعاما
وحتميها من �أن ت�صبح هي نف�سها
ً
لكائنات �أخرى .و�إحدى تلك الآليات هي
التمويه عن طريق تغيري الكائنات لألوانها.
والتمويه عملية تقوم خاللها الكائنات
بتغيري �ألوانها َوفقًا للبيئة املحيطة بها ،حيث
ي�صبح من ال�صعب متييزها عما يحيط بها.
وقد ت�ستخدم بع�ض الكائنات التمويه لتتنكر
يف �صورة كائنات �أو �أ�شياء �أخرى خطرية �أو
غري مثرية لالهتمام ،وذلك لإبعاد مفرت�سيها.
�شيوعا اللتان ت�ستخدمهما
والطريقتان الأكرث
ً
الكائنات لتغري �ألوانها هما التلون الكيميائي
والتلون الفيزيائي.
�أما يف عملية التلون الكيميائي،
فت�ستخدم احليوانات خاليا �صبغية
ميكرو�سكوبية طبيعية موجودة يف
�أج�سامها ُت�سمى الكروماتوفورز ،والتي تقوم
بامت�صا�ص بع�ض �أطياف ال�ضوء وتعك�س
�أخرى .و�أما يف عملية التلون الفيزيائي،
فتقوم احليوانات بتغيري �ألوانها عن طريق
بنيات فيزيائية ميكرو�سكوبية تعمل مبثابة
موا�شري تقوم بتك�سري ال�ضوء وبعرثته ،مما
ي�ؤدي �إىل عك�س بع�ض تركيبات الألوان.
وت�ستخدم بع�ض الكائنات الطريقتني م ًعا؛
فلبع�ض احليوانات طبقة يف جلدها حتمل
�صبغة �صفراء و�أخرى تبعرث ال�ضوء عاك�سة
للون الأزرق ،ف ُتظهران م ًعا لو ًنا �أخ�رض.

وللحرابي خاليا �صبغية طبيعية –
َ
كروماتوفورز  -حتت ب�رشتها .وعادة ما
تكون اخلاليا ال�صبغية احلمراء �أو ال�صفراء
يف الطبقات العلوية ،بينما تكون الزرقاء �أو
البي�ضاء يف الطبقات ال�سفلية .ويتغري لون
ج�سم احلرباء عن طريق التحكم بتلك اخلاليا.
�إىل جانب ا�ستخدام احلَرابي للتمويه
بو�صفه و�سيلة للدفاع عن نف�سها ،ف�إنها
تلج�أ �إليه ا�ستجابة لعوامل �أخرى ،مثل درجة
احلرارة واحلالة املزاجية .على �سبيل املثال،
عندما ت�شعر احلرباء بالربد ،ف�إنها قد تتحول
�إىل لونٍ داكن لي�ساعدها على امت�صا�ص
املزيد من احلرارة .وعندما تغ�ضب ،ف�إنها
تتحول للونني الأحمر والأ�صفر.

بعي ًدا ،حيث متتد ال�صفائح الثلجية
القطبية ال�شمالية يف �إحدى البيئات الأكرث
برودة يف العامل تعي�ش الدببة القطبية
نا�صعة البيا�ض .ف�صدق �أو ال ت�صدق ،ف�إن
تلك املخلوقات �سوداء اللون يف الأ�صل ولها
فرو �شفاف؛ �إال �أن لونها الأ�سود قد يجعل
منها هدفًا �سهالً.
وتغري الدببة القطبية لونها با�ستخدام
الآلية الفيزيائية لتحظى مبعطف فروي
نا�صع البيا�ض ي�ؤمن لها التمويه املطلوب
يف بيئتها .فيحمل الفرو ال�شفاف الذي
يغطي �أج�ساد الدببة القطبية بنيات �شبيهة
باملوا�شري ال�ضوئية تعك�س �ضوء ال�شم�س
واللون الأبي�ض للثلوج املحيطة بها ،مما
يجعلها تبدو بي�ضاء.
مع الأ�سف ،ف�إن �أعداد الدببة القطبية
�آخذة يف التناق�ص ،وقد مت �إدراجها يف قوائم
الكائنات املعر�ضة لتهديد �شديد باالنقرا�ض.
وذلك نتيجة للتغريات ال�شديدة املت�سارعة
التي تطر�أ على بيئتها بفعل االحرتار العاملي.
ومامل يغري الب�رش من الطريقة التي يتبعونها
الآن ،ف�سيفقد العامل تلك املخلوقات الرائعة
بحلول خم�سينيات هذا القرن ،وذلك َوفقًا
لآخر الدرا�سات املن�شورة.

�أح�صنة البحر

العلم يف حياتنا

بقلم :نهى رحال

عندما نقوم بالت�سوق ،عاد ًة ما منيل �إىل �أحدث �صيحات الألوان .و�إذا �رشعنا يف طالء
جدران حمل عمل �أو حتى �شقة �سكنية ،غال ًبا ما منيل �إىل طالئها ب�ألواننا املف�ضلة .ولكن ،هل
يوما يف ت�أثري �ألوان �أو درجات معينة على حالتنا النف�سية و�صحتنا العامة؟
فكرنا ً
ومن املده�ش �أنه يوجد جمال متخ�ص�ص يف درا�سة ذلك الأمر ،ويعرف با�سم علم نف�س
الألوان .و ُيعنى هذا العلم بدرا�سة اللون بو�صفه حمدد لل�سلوك الإن�ساين ،ويقوم بالبحث يف العديد
من املو�ضوعات املرتبطة بحياتنا اليومية ارتباطً ا وثيقًا مثل التف�ضيل اللوين ،والعالقة بني
لون اجلدران يف الف�صل الدرا�سي و�سلوك الطالب ،وذلك على �سبيل املثال ال احل�رص.
علما وا�سع
فمع وجود درجات متعددة ملختلف الألوان ،ميكن اعتبار علم نف�س الألوان ً
النطاق� ،إال �أنه ي�ستند على قواعد ثابتة .و�أول قاعدة لهذا العلم هي �إمكانية �أن ينطوي اللون على
معنى معني قد يكون مكت�س ًبا �أو كام ًنا بيولوج ًّيا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستك�شف علم نف�س الألوان كيفية ا�ستقبال ال�شخ�ص للون معني ،وكيفية
هاما يف
آخرا ًّ
ت�رصفه وتفاعله مع ذلك اللون انطالقًا من ذلك الإدراك .كما يعد ال�سياق عام ًال � ً
دائما ما ي�ؤخذ ال�سياق يف االعتبار عند درا�سة معنى اللون
درا�سة علم نف�س الألوان ،ولذلك ً
املعني وت�أثريه.

بالنف�س ،والإبداع ،والقوة العاطفية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه �إذا ا�ستخدم ب�شكل مفرط �أو
ا�ستخدمت درجات غري مالئمة منه ،قد ي�ؤدي بدوره �إىل التثبيط من الثقة بالنف�س ،والوهن،
والقلق.
ريا ،فعندما ُيذكَ ر اللون االخ�رض ،تت�أتى �إىل �أذهاننا بع�ض املفاهيم مثل الطاقة
و�أخ ً
اخل�رضاء واحلياة ال�صديقة للبيئة ،ويرجع ذلك �إىل ارتباطه الطبيعي بالرخاء ووفرة املوارد.
ويعترب اللون الأخ�رض لون دال على الراحة؛ فيقع يف منت�صف الطيف ،ولذلك عاد ًة ما يرمز �إىل
االتزان .وبالفعل ي�شري اللون الأخ�رض �إىل االنتعا�ش ،واحلب وال�سالم ب�صفة عامة؛ �إال �أنه قد
يبدو يف بع�ض الأحيان لو ًنا مم ًّال �إذا مت ا�ستخدامه بطريقة خاطئة.
ينتج اللون الربتقايل عن مزج اللونني الأحمر والأ�صفر ،ويعرف بكونه حمف ًزا عاطف ًّيا
مرحا يركز عقول الإن�سان على الطعام،
وفيزيائ ًّيا يف نف�س الوقت .ويعترب اللون الربتقايل لو ًنا ً
أي�ضا �إىل الكبت �أو عدم الن�ضج.
والعاطفة ،والدفء ،والراحة الفيزيائية؛ ولكنه قد ي�شري � ً
بالن�سبة �إىل اللون النيلي ،فهو لون غري �شائع ،ولكنه �أحد الألوان الطيفية اخلفيفة .وعاد ًة
ما ي�شري اللون النيلي �إىل �رسعة البديهة واملثالية ،ولكنه يرتبط �أحيا ًنابال�شعائر �أو الإدمان.
واللون الأخري يف قو�س قزح هو البنف�سجي ،وله �أق�رص طول موجي ،ويعرف ب�صفته
لو ًنا روحان ًّيا ي�شجع على الت�أمل والتفكري .كما يرتبط اللون البنف�سجي باحلياة امللكية �أو
الأر�ستقراطية وبرغد احلياة؛ ولكنه �إذا مت ا�ستخدامه ب�إفراط قد يدل على القمع والدونية.

الأزرق يف مواجهة الأحمر

لوحة الألوان حتت املجهر

مبا �أنه يتم النظر �إىل الألوان ب�صفتها �شكل من �أ�شكال التوا�صل غري اللفظي ،والذي ُيعَبرِّ
النا�س من خالله عن موقف معني� ،أو �سلوك ما� ،أو حالة ما� ،أو حتى ر�سالة معينة؛ فلقد قمت
باختيار بع�ض الألوان ل�رشح معانيها وت�أثرياتها املفرت�ضة على ج�سم الإن�سان ،وعقله ،وروحه.
ولقد بد�أت بالألوان الأربعة الأ�سا�سية من الناحية النف�سية ،وهي :الأحمر ،والأزرق،
والأ�صفر ،والأخ�رض .في�ؤثر كُ ٌّل منها على اجل�سد ،والعقل ،وامل�شاعر ،والتوازن الأ�سا�سي بني تلك
العنا�رص الثالثة.
�أما اللون الأحمر ،فهو �صاحب �أطول طول موجي ،ولذلك يتم اعتباره لو ًنا قو ًّيا ذا ت�أثري
أي�ضا -
فيزيائي .واللون الأحمر يحفز النا�س ،ويزيد من نب�ضات القلب  -و�أحيا ًنا �ضغط الدم � ً
ولهذا ال�سبب يتم ا�ستخدامه عامل ًّيا يف �إ�شارات املرور .وعلى �صعي ٍد �آخر ،ي�شري اللون الأحمر �إىل
القوة ،والثقة بالنف�س ،والطاقة ،وال�شجاعة ،واحلما�س؛ �إال �أنه قد ير�سل الإ�شارة اخلاطئة ب�صفته
عالمة للتحدي ،والعدوانية ،والتوتر ،وبالأخ�ص عند الإفراط يف ا�ستخدامه.
و�أما اللون الأزرق ،فيعرف بت�أثريه املهدئ للأع�صاب ،ولذلك يعد لون العقل؛ حيث يكون
معاك�سا لت�أثري اللون الأحمر الذي يحفز الن�شاط الفيزيائي .فيدل
ت�أثريه على عقلية الإن�سان
ً
اللون الأزرق على التوا�صل ،والذكاء ،وال�صفاء ،واملنطق ،ولهذا ال�سبب ي�ستخدم يف طالء
الف�صول الدرا�سية وغريها من الأماكن؛ حيث يكون التفكري �أو اال�سرتخاء مطلو ًبا� .إال �أنه يف
فاترا عاطف ًّيا.
بع�ض الأحيان ميكن اعتباره لو ًنا بار ًدا �أو ً
و�أما اللون الأ�صفر ،فمثله مثل اللون الأحمر ،هو ذو طول موجي طويل ،ولكنه ال يعترب
حمف ًزا فيزيائ ًّيا .بل على العك�س من ذلك يعد حمف ًزا عاطف ًّيا؛ فيعك�س الإح�سا�س بالتفا�ؤل ،والثقة
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•كتب ابن �سينا ذات مرة �أن "اللون هو عر�ض مرئي هام من �أعرا�ض الأمرا�ض" .وقد قام
بتطوير ر�سم بياين يربط اللون بدرجة حرارة اجل�سم وحالته الفيزيائية؛ فكان يظن �أن اللون
الأحمر يحرك الدم ،و�أن اللون الأزرق �أو الأبي�ض يربده ،بينما يقلل اللون الأ�صفر من �أمل
املفا�صل وااللتهابات.
•قد يعترب اللون الأحمر دلي ًال على ال�صحة اجليدة على عك�س �شحوب اللون الدال على
الإ�صابة بفقر الدم .فوفقًا لتف�سري تطوري حديث ،ي�ستخدم الغ�ضب ب�صفته حمف ًزا للعديد
من الأ�شخا�ص؛ حيث يتدفق الدم فج�أة؛ ب�سبب الغ�ضب يف الأ�شخا�ص الأ�صحاء ،و�أما
الأ�شخا�ص امل�صابون بفقر الدم فال تظهر لديهم �أية عالمة من عالمات تدفق الدم عندما
يغ�ضبون.
•مييل الرجال �إىل االحمرار �أكرث من الن�ساء؛ وذلك الرتباط احمرار الوجه مب�ستويات هرمون
الت�ستو�ستريون لدى الب�رش.
م�صدرا للإلهام بالن�سبة للجرنال الأمريكي �أغ�سط�س
•يف عام  ،1876كان اللون الأزرق
ً
بلي�سونتون ،والذي �أجرى جتاربه وقام ب�إ�صدار كتاب بعنوان "ت�أثري ال�شعاع الأزرق ل�ضوء
ال�شم�س وت�أثري لون ال�سماء الأزرق" ،والذي ن�رش فيه جتاربه واعتقاداته بخ�صو�ص قدرة
اللون الأزرق على حت�سني منو املحا�صيل وامل�ساعدة يف معاجلة الأمرا�ض الب�رشية.
•يف عام  ،2000ا�س ُتخدمت الإ�ضاءة الزرقاء يف بع�ض املناطق بجال�سكو؛ فلوحظ انخفا�ض
معدالت اجلرمية ب�شكل ملحوظ يف تلك املناطق .كما ا�س ُتخدمت الإ�ضاءة الزرقاء يف
اليابان يف حمطات القطار؛ للتقليل من حماوالت االنتحار.
•اللون الأحمر هو اللون الوحيد الذي ُت�سمى م�شتقاته ب�أ�سماء خمتلفة عنه مثل :الوردي،
والقرمزي ،والعنابي؛ بينما جند على اجلانب الآخر �أن �أ�سماء م�شتقات اللون الأزرق هي:
الأزرق الفاحت ،والأزرق الداكن� ...إلخ.

علم نف�س الألوان وهند�سة الديكور

ي�ؤثر علم نف�س الألوان يف كثري من املجاالت مثل هند�سة الديكور والت�سويق .فقد �شعر
مهند�سو الديكور بت�أثري الألوان منذ �أمد؛ فال يختارون �ألوانهم وفقًا للمكان �أو اال�ستخدام فقط،
أي�ضا .وفيما يلي بع�ض الإر�شادات العامة التي ميكن
و�إمنا وفقًا ل�شخ�صية العميل وما يريحه � ً
اتباعها عند ت�أثيث منزلك �أو عند �إعادة طالء مكتبك:
الف�صل الدرا�سي الثاين 13/2012

رشا بعلم نف�س الألوان �أم �أنه مرتبط
ولكنني مل �أكن مت�أكدة من �أن ذلك يرتبط ارتباطً ا مبا� ً
بتف�ضيالتي ال�شخ�صية من الألوان ،ولذلك قررت البحث عن تف�سري علمي لت�سا�ؤالتي .فوجدت
�أن �ألوان املالب�س التي نرتديها ت�ؤثر على حالتنا النف�سية؛ ب�سبب ت�أثري الطاقة املغناطي�سية
اخلا�صة بكل لون ،ولذلك فلون كل قطعة مالب�س نرتديها ينتج عنه ا�ستجابات عاطفية خمتلفة.
ولقد ثبت �أن للنا�س جمي ًعا نف�س ردة الفعل الال�شعورية جتاه الألوان بغ�ض النظر عن الألوان
املف�ضلة لدى كل �شخ�ص م َّنا.
انطباعا �شخ�ص ًّيا جي ًدا من خالل الألوان
ترتك
أن
�
تريد
كنت
إذا
�
الن�صائح
وفيما يلي بع�ض
ً
التي ترتديها:
ف�إذا كنت ترغب يف ترك انطباع ب�أنك �شخ�ص ودود ،فعليك بالألوان الرتابية مثل البيج
أي�ضا ارتداء الألوان الدافئة مثل الربتقايل ،فهي ت�شجع على املحادثة والتفاعل.
والبني .حاول � ً
و�أما �إذا كنت ترغب يف ترك انطباع ب�أنك �شخ�ص عملي ،فعليك بالألوان الداكنة مثل الأزرق
الداكن ،والرمادي ،والأ�سود؛ فتلك الألوان تدل على اجلدية ،وااللتزام ،والإ�رصار.
�أما �إذا كنت ترغب يف ترك انطباع ب�أنك �شخ�ص هادئ ومطمئن ،فارتد الألوان الرقيقة مثل
الدرجات الفاحتة ودرجات الأخ�رض؛ فهي �ألوان دبلوما�سية تبتعد كل البعد عن النقد وتعطي
�إيحا ًء بالإخال�ص وال�سكينة.

علم نف�س الألوان وعامل الأعمال

غرف النوم :هي الأماكن التي يق�صدها النا�س عاد ًة للراحة ،واال�سرتخاء ،وكذلك التفكري.
اختيارا مثال ًّيا لطالء جدران غرف النوم لت�أثريه املهدئ ،وهو لون هادئ
فيعد اللون الأزرق
ً
ي�ساعد على التفكري والت�أمل ،كما ُيعتقد �أنه مينع الكوابي�س.
اختيارا موفقًا؛ حيث يرتبط باخل�صوبة ،والبهجة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعد اللون البنف�سجي
ً
والإبداع .وعلى �صعي ٍد �آخر ،يف�ضل تفادي الدرجات الرمادية؛ حيث تبعث على الإحباط
واالكتئاب.
غرف املعي�شة :هي غرف ترتبط عاد ًة بالدفء ،وهي �أماكن يتجمع فيها �أفراد العائلة� ،أو
ن�صح بطالء جدران تلك الغرف
الأ�صدقاء� ،أو حتى الزوار؛ ليت�شاطروا الأفكار .ولهذا ال�سبب ُي َ
باللونني الأحمر والربتقايل؛ لأنهما يحفزان على التحادث.
احلمامات :مثلها مثل غرف النوم ،تعترب احلمامات من الأماكن التي يق�ضي فيها النا�س
�أوقا ًتا طويلة .ولهذا ال�سبب يف�ضل ا�ستخدام اللون الأبي�ض �أو الألوان الدافئة؛ حيث تعك�س النقاء
والنظافة .كما ميكن ا�ستخدام اللونني الأزرق والأخ�رض لت�أثريهما املنع�ش.
املطابخ� :إذا كنت ال تعاين من م�شكالت يف الوزن ،فا�ستخدم اللون الأحمر �أو الربتقايل؛
فكالهما يفتح ال�شهية ويحفز على احلديث.
الف�صول الدرا�سية :يف درا�سة �أجريت يف عام  2003بعنوان "ت�أثري الألوان على ال َت َعلُّم" -
وذلك لدرا�سة العالقة بني علم نف�س الألوان والتعليم  -ثبت �أن املعاجلة اللونية للجدران داخل
الف�صل الدرا�سي ميكنها �أن تقلل من �إرهاق العني؛ حيث ت�ساعد عيون الطالب على اال�سرتخاء.
ولقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن لون اجلدار يجب �أن يكون ذا درجة معتدلة؛ كما ميكن �أن ت�ستخدم
الألوان لتعزيز انتباه الطالب بالإ�ضافة �إىل ح�سهم وح�س املعلم الزمني والإنتاجي.
خادعا بع�ض ال�شيء؛
وعلى الرغم من �أن تلك النتائج قد ُتعترب واعدة ،فالأمر قد يكون
ً
ويرجع ذلك �إىل �أن هناك �ألوا ًنا معينة مف�ضلة ترتبط بكل مرحلة من املراحل الدرا�سية .و�أما
يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،فيف�ضل طالء اجلدران بالألوان الدافئة والزاهية؛ و�أما يف املراحل
الإعدادية والثانوية ،فيف�ضل الألوان الهادئة مثل الأزرق؛ لت�أثريها الإيجابي على تعزيز
م�ستويات الرتكيز لدى الطالب يف هذه ال�سن احلرجة.
املكاتب :يعتمد اختيار طالء جدران املكتب ب�شكل كبري على طبيعة العمل؛ فعلى �سبيل
املثال� ،إذا ا�ستلزم الأمر الرتكيز �أثناء العمل فينبغي اال�ستعانة بالألوان املهدئة مثل
الأزرق والأخ�رض .و�أما �إذا كان العمل ينطوي على كثري من احلركة والن�شاط ،فيجب اللجوء
�إىلالألوان القوية مثل الربتقايل والأرجواين ،واملعروفة بقدرتها على رفع �ضغط الدم،
وبالتايل �إبقاء الأ�شخا�ص متيقظني.
امل�ست�شفيات :ين�صح ب�شدة بطالء جدران امل�ست�شفيات باللون الأبي�ض� ،أو الأخ�رض� ،أو
حتى الأزرق .فيعرف اللون الأبي�ض بت�أثريه املهدئ للأع�صاب ،كما يدل على النظافة والتعقيم.
أي�ضا ،وكالهما يدل
وعلى اجلانب الآخر ،يعرف اللونان الأخ�رض والأزرق بت�أثريهما املهدئ � ً
ريا �شاف ًيا على �أرواح املر�ضى.
على ال�سكينة ،والهدوء ،والتوازن .كما �أن للون الأزرق ت�أث ً

كما ذكرنا �سابقًا ،ي�ؤثر علم نف�س الألوان على عامل الأعمال ب�شكل كبري ،وخا�ص ًة يف جمال
الت�سويق .وقد تظن �أن ذلك ينطبق على امل�رشوعات الكربى ذات الإنتاج ال�ضخم؛ حيث تقام
حمالت ت�سويقية وا�سعة النطاق ،وتجُ رى �أبحاث كثرية ،ولكنك �ستتفاج�أ عندما تعلم �أن بع�ض
ريا يف حياتك اليومية تعتمد على علم نف�س الألوان.
الأماكن �أو الأ�شياء التي ت�صادفها كث ً
ومن �أمثلة ذلك املطاعم التي ت�ستخدم ذلك العلم ب�شكل كبري .ف�إذا دققت النظر يف بع�ض
املطاعم ال�شهرية باملدينة ،ف�ستالحظ �أن اللونني الأحمر والربتقايل م�ستخدمني بكرثة
باعتبارهما من الألوان الفاحتة لل�شهية� ،إىل جانب �أنهما حتثان النا�س على ق�ضاء وقت �أكرب
يف تلك املطاعم.

حقائق ملونة م�شوقة حول عامل الأعمال

•�أقوا�س ماكدونالدز ُتطلى باللون الأ�صفر الزاهي ،ويعرف ب�إدخال البهجة وال�شبيبة.
•جدران مقاهي �ستاربك�س ُتطلى باللونني الأخ�رض الداكن والك�ستنائي؛ حيث �إن كليهما
معروف ب�إدخال الدفء والراحة.
•�ألواح �شيكوالتة هري�شي ُتل َُّف بورق بني داكن جذاب يعك�س الب�ساطة وال�صحة.
•للموقع الإلكرتوين اخلا�ص ب�رشكة �آي .بي� .إم نظام لوين مهني يت�ضمن ك ًّال من الأزرق،
والرمادي ،والأبي�ض ،مما يعك�س اجلدية واملهنية.
•�أما املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالدمية باربي فال لون يعلو على الألوان الوردية؛ وذلك
أ�سا�سا �إىل الفتيات ال�صغريات املفعمات بالرباءة ،والن�شاط ،واحليوية،
لأن املوقع ُم َو َّجه � ً
والألوان الوردية تعك�س كل ذلك.

أمرا ُم َ�سل ًَّما من قبل.
والآن ،فقد �أ�صبحت على دراية تامة بالألوان التي قد تكون اعتربتها � ً
وبا�ستخدام تلك املعرفة ميكنك تطبيق ما فهمته على البيئة املحيطة بك �أو حتى على مظهرك
اخلارجي .ف�إذا كنت تنوي جتديد منزلك� ،أو مكتبك� ،أو على و�شك اختيار نظام لوين للموقع
الإلكرتوين اخلا�ص ب�رشكتك� ،أو حتى �إجراء تغيري يف خزانة مالب�سك ،ف�أنا على يقني من �أن
متاما.
نظرتك ملظهر الأ�شياء �ستتغري ً
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علم نف�س الألوان والأزياء

لكوين مهوو�سة بعرو�ض الأزياء ،و�آخر �صيحات املو�ضة ،وكل ما يتعلق باجلمال ،وجدتني
�أت�ساءل ما �إذا يرجع م�صممو الأزياء �إىل علم نف�س الألوان؛ فيقومون بتطبيق مبادئه عند العمل
على جمموعات الأزياء اجلديدة اخلا�صة بهم� ،أم �أنهم ي َّتبعون �أهواءهم واهتماماتهم دون
أي�ضا ما �إذا ت�ؤثر �ألوان املالب�س التي نرتديها على حالتنا النف�سية
االكرتاث بذلك .كما ت�ساءلت � ً
مثلما ي�ؤثر لون احلائط على حالتنا ال�صحية والعاطفية.
فبينما كنت جال�سة يف �أحد املقاهي ،بد�أت يف مالحظة الزبائن الآخرين اجلال�سني يف
نف�س املكان ،وحاولت جمع بع�ض املالحظات عن انطباعاتي عنهم من خالل �ألوان مالب�سهم.
فوجدتني ال �شعور ًّيا �أخ�شى الرجال الذين يرتدون املالب�س الر�سمية الداكنة ،وخا�صة املالب�س
ذات اللون الأزرق الداكن .ويف ذات الوقت وجدتني �أحتدث ب�أريحية مع العاملني باملطعم
والذين يرتدون جميعهم مالب�س حمراء.
الف�صل الدرا�سي الثاين 13/2012

17

لدينا

العلم يف حياتنا

الر َّ�ضع
جمي ًعا �ألواننا املف�ضلة .والأطفال ُ
نكون
لي�سوا مب�ستثنني من ذلك .فنحن ال ِّ
انطباعات عن الألوان ونحن كِ بار فقط ،بل �إن الأطفال
أي�ضا �إيجاب ًّيا
الر َّ�ضع وال�صغار يت�أثرون بالألوان � ً
ُ
ثم ،ف�إننا بحاجة �إىل معرفة كيفية ت�أثري
و�سلب ًّيا .ومن َّ
الألوان �إيجاب ًّيا �أو �سلب ًّيا على �أطفالنا ،وكيف تتناغم مع
أي�ضا.
�شعورهم ،بل وجتعلهم ينامون ب�شكل �أف�ضل � ً

بقلم :ريهام البنان

والأطفال حديثو الوالدة �شديدو
احل�سا�سية لألوان مالب�سهم ،ولألوان
القبعات ال�صغرية اللطيفة التي يرتدونها
كثريا .فقد الحظت �أخ�صائية املعاجلة
ً
بالألوان جوون ماكلويد ،والتي عملت
مع منظمة لرعاية الأطفال على درا�سة
ت�أثري الألوان على الأطفال� ،أن اال�ستخدام
املنا�سب للألوان ميكن �أن يكون له ت�أثري
�إيجابي للغاية على الأطفال املعنيني ،ومثل
هذه الت�أثريات ت�شمل ما يلي:
•حت�سني النمو العاطفي،
•زيادة ن�سبة امل�شاركة والتعاون،
•احلد من م�ستويات ال�ضو�ضاء،
•احلد من التوتر والعدوانية،
•امل�ساعدة على النوم ب�سهولة وهدوء،
•خلق بيئة �أكرث هدو ًءا  ،و�سعادة ،وراحة،
ت�سهيل تنظيم الأطفال لأفكارهم ،والذي
ي�ؤدي بدوره �إىل حت�سني التطور العقلي على
املدى الطويل.
دائما �أال ينزعج �أطفالنا
علينا �إذًا الت�أكد ً
من الألوان املحيطة بهم ،ولهذا ال�سبب
اختيارا جي ًدا ملالب�س
تعد الألوان الفاحتة
ً
الأطفال ،وجواربهم ،وبطانياتهم ،وغريها.
قد تظن �أن هذه الألوان الفاحتة قد تكون
مملة وتقليدية عندما نتحدث عن الأطفال،
لكن يوجد �شيء من املنطق وراء اختيار
كل من اللبني والوردي الفاحتني لطالء
الر َّ�ضع ،وذلك لأنهم يكونون
غرف الأطفال ُ
�أ�سعد عندما حتيطهم درجات الألوان
الفاحتة املهدئة .وهذان اللونان التقليديان
اليرتبطان باختالف اجلن�سني بال�رضورة،
فكالهما جيد للأطفال بجن�س ْيهم.
فالأطفال حديثو الوالدة لديهم الكثري
ثم فهم
من الأ�شياء ليعتادوا عليها ،ومن َّ
يف �أم�س احلاجة �إىل بيئة ُمهدئة للأع�صاب.
ولهذا ،جتنب ا�ستخدام الأمناط املزرك�شة
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والألوان ال�صارخة يف غرفهم ،لأن ذلك من
�ش�أنه حتفيز الن�شاط الزائد ،وعدم القدرة على
النوم ،وعدم الراحة .و�إن كنت جتهز غرفة
مولودك وال تعلم نوع اجلنني بعد ،فيمكنك
اختيار اللون الأرجواين الفاحت؛ فهو منا�سب
للجن�سني وله ت�أثري ُمهدئ للأع�صاب.
ولكن ذلك ال يعني �أنه يجب �إبعاد
الر َّ�ضع عن الألوان احليوية طوال
الأطفال ُ
الوقت .فه�ؤالء الأطفال ي�ستحقون التمتع
بالأوجه الإيجابية للعامل اخلارجي ،مبا يف
ذلك �ألوانه؛ فيمكن ادخار الألوان الرباقة
لأوقات اللعب .وميكن ا�ستخدام الألوان
بفعالية مع الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني العام الواحد وثالثة �أعوام لتحفيز
تطورهم العقلي.
مع ذلك حتذر جوون ماكلويد من "�أن
الأطفال يف مثل هذه ال�سن يجب �أال يق�ضوا �إال
�أوقا ًتا ق�صرية متقطعة يف مثل تلك البيئات
�صاخبة الألوان .فق�ضاء فرتات ق�صرية يف
البيئات ذات الألوان الأولية الرباقة قد يكون
مفي ًدا ،لكن ق�ضاء �أيام كاملة يف تلك البيئات
ذات الألوان القوية �سريهق حوا�سهم".
فلتجنب اال�ستثارة الزائدة للأطفال
بفعل الألوان ،تن�صح ماكلويد بطالء الغرف
بالألوان الفاحتة ،وتقدمي الألوان الأ�سطع
يف الألعاب ،واملعدات ،واملفرو�شات
الناعمة" .وميكن بعد ذلك نقل الألعاب �أو
تخزينها بعي ًدا للحفاظ على املناخ الهادئ
للغرفة".
كما تن�صح ماكلويد با�ستخدام �ألوان
املرجان� ،أو اخلوخ� ،أوالوردي لطالء �أ�سقف
غرف نوم الأطفال ،وذلك لتعزيز مناخ
ال�سالم وال�سكينة داخلها .فالطفل "�سيق�ضي
ناظرا �إىل ال�سقف،
ونهارا
معظم وقته لي ًال
ً
ً
وهذه الألوان من �ش�أنها خلق �إح�سا�س
بالأمان داخل الغرفة".

ولكن ال تقلق من �أن يت�سبب اختيارك
للألوان اخلاطئة يف �إ�صابة طفلك بنوبات
غ�ضب متكررة �أو يف �شعوره بالأرق امل�ستمر؛
فالقواعد العامة للألوان �سهلة االتباع .فيعد
كل من الأحمر ،والربتقايل ،والأ�صفر من
"الألوان املغناطي�سية"؛ حيث تتمتع بت�أثري
قوي ،وهي �ألوان دافئة مفعمة بالطاقة
واحلما�س.
وعلى العك�س ،يعد كل من الأزرق،
والنيلي ،والبنف�سجي من الألوان
"الكهربائية"؛ حيث �إنها معتدلة ،وملطفة،
ومهدئة .ويقع اللون الأخ�رض يف منت�صف
الطيف ،فهو لي�س بلون �ساخن وال بارد،
دائما نلج�أ
وبذلك ف�إنه يخلق تواز ًنا .ونحن ً
�إىل اخ�رضار الطبيعة عندما نكون بحاجة
�إىل الإح�سا�س بال�سعة ،والهدوء ،وال�سكينة.
ولذلك ،فا�ستخدام اللون الأخ�رض يف
الت�صميم الداخلي ي�ساعد على خلق �إح�سا�س
بالتناغم والتوازن.
ب�شكل عام ،يرمز اللون الأحمر �إىل
النريان ،وهو ي�ستثري الدم والأع�صاب؛ ومن
ثم ،فهو ي�ساعدك على ا�ستعادة حيويتك
َّ
عندما ت�شعر بالإرهاق واخلمول .ومن ال�شائع
عن اللون الربتقايل �أنه يقوي الرئتني،
والبنكريا�س ،والطحال؛ فمن خالل تدفئته
إح�سا�سا بال�صحة،
للم�شاعر ،يخلق ذلك اللون �
ً
واحليوية ،وانفتاح ال�شهية .كما يقال �إن
اللون الربتقايل جي ٌد للوقاية من ال�شد
الع�ضلي ،والربو ،والتهاب ال�شعب الهوائية،
كما �أنه ي�ساعد على تطهري القولون.
�أما الأ�صفر فهو لون جميل ،وم�رشق،
و�إيجابي ،ويقال �إنه مفيد للجهاز الع�صبي
والقدرات العقلية .وعالوة على ذلكُ ،يعتقد
�أن الأ�صفر ي�ساعد الكبد على التخل�ص من
ال�سموم ،ويلطف من م�شاكل الب�رشة ،ويطهر
الأمعاء ،وي�ساعد العقل على جتاوز م�شكالت

أي�ضا مفيد لعملية
الإرهاق واالكتئاب .وهو � ً
اله�ضم وللوقاية من الإم�ساك .واللون الوردي
مفيد لكل من الكبار وال�صغار؛ فيحفز الإبداع
والقوة لدى الأطفال.
وعادة ما يرتبط اللون الأخ�رض
بالطبيعية ،وهكذا ،ف�إن ت�أثرياته املتناغمة
مع الطبيعة جلية لنا؛ فالأخ�رض يرمز للحياة
اجلديدة ،واالنتعا�ش ،والإ�رشاق .ومن املمكن
�أن ي�ساعد هذا اللون على الوقاية من ارتفاع
�ضغط الدم ،و�أمرا�ض القلب ،وال�صداع،
والإنفلونزا .ولكن انتبه �إىل �أن تعري�ض الطفل
ريا قد يجعله م�سرتخ ًيا
للون الأخ�رض كث ً
ب�شكل مبالغ فيه.
وللون الأزرق ت�أثري معاك�س للأحمر،
موح
حجم ،و ُي�ض ِّيق ،وال يحفز .وهو لون ٍ
ف ُي ِّ
بالنظافة واالنتعا�ش ،وي�ساعد اجل�سم على
اال�سرتخاء ملقاومة الأمرا�ض التي تنطوي
على احلمى ،كما ي�ساعد على هدوء اجل�سم
بعد تعر�ضه لل�صدمات .ومن �ش�أن اللون
الأزرق �أن يريح الأع�صاب ،ويكون ذلك مفي ًدا
عندما يكون املرء منهكًا ذهن ًّيا.
نهاية ،يعد اللون البنف�سجي �أ�سا�س ًّيا
للأ�شخا�ص الع�صبيني والقلقني بطبعهم
نظرا لت�أثريه املهدئ وامللطف .كما يقال �إنه
ً
ي�ساعد على تطوير اجلانب الروحي والفطري
للإن�سان ،وبذلك فهو لون مالئم للت�أمل؛ ومن
ثم ميكن ا�ستخدامه لعالج خمتلف الأمرا�ض
َّ
العقلية والع�صبية.
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بقلم :هند فتحي

مِ ْثلُها مِ ثْلُ كل �شيء �آخر يف احلياة،
خ�ضعت الأدوية لتطورات علمية هامة؛ فقد
ٍ
مكونات
حتولت من كرات �صغرية حتوي
طبية ممزوجة مبواد �صل�صالية �أو خبز
منذ قرابة  5000عام يف م�رص القدمية،
�إىل جمموعة فائقة التنوع من احلبوب،
والكب�سوالت ،وال�رشاب ،وذلك �ضمن �أ�شكالٍ
�أخرى كثرية �صممت جميعها ملحاربة
خمتلف الأمرا�ض وعالجها .وهذه املجموعة
أي�ضا كمثل كل �شيء �آخر
املتنوعة  -مثلها � ً
يف احلياة  -ال تخلو من مل�سة الألوان ،والتي
ت�ستطيع �إخبارنا العديد عن تلك الأدوية.
مل يكن للأدوية امللونة وجود حتى
حلول الن�صف الثاين من القرن الع�رشين
تقري ًبا ،حيث كانت �ألوان معظم الأقرا�ص
�ضاربة �إىل البيا�ض� ،إال �أنه مع ا�ستحداث
الكب�سوالت اجليالتينية اللينة واجلامدة
يف �ستينيات القرن املا�ضي ،غزت الألوان
جمال ال�صناعة الدوائية و�أ�صبحت تلعب منذ
دورا طب ًّيا وجتار ًّيا رئي�س ًّيا .ولقد
ذلك احلني ً
ت�ضمنت الألوان الأوىل التي مت ا�ستخدامها
الأحمر ،والأخ�رض ،والأ�صفر؛ والآن �أ�صبحت
�أكرث من  80.000تركيبة لونية متاحة
لال�ستخدام يف تغليف احلبوب ،والبقية ت�أتي.
ولكن ،هل للألوان �أهمية حقيقية يف
هذا املجال؟ الإجابة نعم ،هي هامة بالفعل.
فلألوان الأدوية �أهمية كبرية لكل من
م�صنعيها وم�ستهلكيها ب�أوجه كثرية .فقد
ُي�ستخدم اللون خللق هوية ملُ�ص ِّن ٍع �أو عقارٍ
ما ،ويف �سوقٍ ت�سودها املناف�سة ال�رش�سة،
ت�سعى �رشكات الأدوية ال�ستحداث مظهر
لتح�سن من هوية منتجاتها.
فريد �شك ًال ولو ًنا ِّ
هاما يف حتويل
دورا ًّ
وحيث �إن للألوان ً
احلبوب البي�ضاء العادية �إىل عالمة جتارية
حت�صد ماليني الدوالرات لل�رشكة املنتجة ،ال
تقل الأبحاث التي تتم عن اختيار لون العقار
عن تلك التي جترى على تركيبته .وعالوة
م�سوقو العقاقري الطبية جي ًدا
على ذلك ،يدرك ِّ
�أن �ألوان الأدوية ُتبقي على وفاء املر�ضى
للمنتج الذي ميثل عالمة جتارية ،وذلك لفرتة
تتعدى تاريخ ت�سجيله ،مما يحمي ذلك املنتج
من مناف�سة العقاقري العامة الأخرى.
لكن اختيار �ألوان الأدوية لي�س بعملية
ع�شوائية؛ فت�شفري الأدوية با�ستخدام الألوان
تطبيق نظامي قيا�سي يهدف �إىل ت�صنيف
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الأدوية التي تقع يف نف�س املجموعة
العقاقريية( )1وتعريفها .وي�سمح هذا النظام
للم�ستهلكني بالربط بني �ألوان حمددة
للعقاقري ووظائفها.
فعلى �سبيل املثال ،ناق�ش العديد من
الباحثني ا�ستخدام ال�شفرات اللونية للأدوية
للإ�شارة �إىل م�ستويات خطورتها؛ فيمكن
ا�ستخدام اللون الأحمر لتمثيل العقاقري
�شديدة اخلطورة� ،أو بو�صفه لو ًنا منب ًها لكبار
ال�سن لتناول �أدوية القلب .كما ترجح بع�ض
املنظمات املعنية باملمار�سات الطبية الآمنة
ا�ستخدام �أغطية �سوداء لزجاجات العقاقري
نظرا
التي حتتوي على كلوريد البوتا�سيومً ،
جراء �إ�ساءة ا�ستخدامها �أو
للمخاطر املحتملة َّ
االلتبا�س بينها وبني العقاقري الأخرى.
وت�ؤخذ بع�ض املو�ضوعات الفنية
الأخرى يف االعتبار عند حتديد �شكل غالف
الكب�سوالت .فتتطلب بع�ض الرتكيبات
معتما للكب�سوالت حلمايتها
الدوائية غطا ًء
ً
من ال�ضوء ،والأ�شعة حتت احلمراء �أو فوق
البنف�سجية .بينما يتطلب البع�ض الآخر هذه
الأغطية املعتمة لتعزيز ثبات تركيبتها
واحلد من تكون اجلذور احلرة( ،)2مما يبقي
على فعالية العقاقري لفرتة �أطول .كما
يرجح ا�ستخدام الأغلفة املعتمة للعقاقري
ذات الرتكيبات الزيتية ،وذلك حلمايتها من
التعفن.
قال قدماء الرومان �إن الإن�سان "ي�أكل
بعينيه �أوالً"؛ وهذا القول ينطبق على الأدوية
على الرغم من �أننا ال ن�أكلها فعل ًّيا .فللأدوية
امللونة ت�أثريات ح�سية قوية ت�سهم يف جعل
املر�ضى �أكرث تقب ًال لها ،وخا�صة عندما
تكون هذه الألوان مرتبطة بالرائحة �أو
املذاق .فعلى �سبيل املثال� ،سيتقبل الأطفال
�رشا ًبا وردي اللون �أكرث من �آخر �أ�سود اللون؛
حيث ي�ستح�رض يف �أذهانهم ع�صري الفراولة.
فكر يف الأمر قليالً؛ كيف �سيكون مذاق
الكب�سوالت الرمادية �أو رائحتها يف اعتقادك:
مدخن �أم فاكهي؟ماذا عن الكب�سوالت وردية
اللون :حلو �أو حام�ض؟ لقد قام فريق بحثي
بجامعة بومباي بالهند بعمل ا�ستبيان
يغطي �ستمائة �شخ�ص ،وذلك لدرا�سة كيفية
ت�أثري لون الدواء على �إدراك املر�ضى له .وقد
�أظهرت النتائج �أن النا�س يف�ضلون اللونني
الأحمر والوردي عن الألوان الأخرى.

فيعتقد  %14من الأ�شخا�ص الذين
خ�ضعوا لال�ستبيان يف �أن الأقرا�ص وردية
اللون لها مذاق �أحلى من احلمراء ،و�أن
الأقرا�ص ال�صفراء ذات طعم مالح؛ ويعتقد
 %11منهم �أن الأقرا�ص البي�ضاء والزرقاء
ُم َّرة املذاق ،بينما يعتقد  %10منهم �أن
الأقرا�ص برتقالية اللون ذات مذاق حام�ض.
وكان هدف ذلك اال�ستبيان هو زيادة الت�أكيد
على دور العوامل احل�سية للدواء يف خلق
�إدراك �إيجابي له يعزز من خوا�صه العالجية.
فمن املرجح �أن ت�صبح فعالية الأدوية
�أف�ضل �إذا ما توافقت �ألوانها مع النتائج
ثم ،فمن �ش�أن قر�ص لونه
املرجوة منها .ومن َّ
بنوم هادئ،
�أزرق هادئ �أن ي�ساعد يف الظفر ٍ
بينما لن يكون قر�ص لونه �أخ�رض ليموين
جي ًدا لعالج الغثيان .عالوة على ذلك ،ف�إن
كان �شكل الدواء املبهج �سيجعل املري�ض
يعتقد يف �أنه �سيحقق النتائج املروجة،
فغال ًبا ما �سينتفع املري�ض به ب�شكلٍ �أف�ضل.
وهذه احلقيقة تزيد من �أهمية �ألوان
الأدوية؛ حيث �إنه يف الطب ،يعد كل عامل
قد ي�ؤثر �إيجا ًبا على التزام املر�ضى ب�أخذ
رئي�سا يف ال�شفاء .ولذلك
�أدويتهم عام ًال
ً
يتعني على �رشكات ت�صنيع الأدوية اتخاذ
قرارات ذكية ب�ش�أن تركيبات الألوان
املنا�سبة التي قد تعطي دفعة للعقار،
وجتعله �أكرث فعالية ،بل ورمبا حتد
أي�ضا ،وذلك على
من �أعرا�ضه اجلانبية � ً
امل�ستويني الطبي والتجاري.
ومن املهام الرئي�سية الأخرى التي تقوم
بها �ألوان الأدوية احلد من الأخطاء الطبية
املتعلقة باللب�س بني العقاقري واجلرعات
املطلوبة .فقد �أقر ثالثة �أرباع الأ�شخا�ص
الذين مت ا�ستبيانهم من قِبل فريق جامعة
بومباي البحثي �أن لون الأقرا�ص يعينهم
على تذكر الدواء الواجب �أخذه.
فتت�سبب �أخطاء الأطباء ،وال�صيادلة،
واملر�ضى املتعلقة بتناول الأدوية يف عددٍ
ثم،
ال يح�صى من الوفيات
ًّ
�سنويا .ومن َّ
ف�إن للأدوية ذات الألوان املميزة قيمة يف
حماية املر�ضى ،وخا�صة كبار ال�سن الذين
ي�أخذون �أدوية عديدة ،من تناول الأقرا�ص
اخلاطئة ،وذلك لأن مثل تلك الدالالت
الب�رصية تعمل مبثابة �آلية الدفاع الأخرية
بالن�سبة �إليهم.

وباملثل ،قد تنقذ العقاقري الطبية امللونة
حياة املر�ضى يف بع�ض احلاالت الطارئة،
والتي ُتقدر كل حلظة فيها برثوة .فبينما
يعجز املر�ضى عن التعبري لفظ ًّيا عن ا�سم
الدواء الذي من �ش�أنه �إنقاذ حياتهم ،يكون
متييزهم لأقرا�ص حمراء اللون من بني
�أقرا�ص ذات �ألوان �أخرى و�إ�شارتهم �إليها
�أ�سهل من متييزهم للدواء املطلوب �إذا كان
�أبي�ض اللون من بني جمموعة �أقرا�ص بي�ضاء.
ال �شك يف �أن العقاقري الطبية �رش
البد منه؛ فعلى الرغم من �أن �أح ًدا ال يريد
تناولها� ،إال �أننا ال ن�ستطيع اال�ستغناء عنها.
م�صدرا للخطر ،فيتعني
ولكن لأنها متثل
ً
على الب�رش التعامل معها بحذرٍ �شديد؛ وهنا
تتدخل الألوان لتجعل من ا�ستخدامنا لهذه
املجموعات من املواد الكيميائية املتفاعلة
أمرا م�ستح�س ًنا و�أكرث �أم ًنا.
� ً

امل�صطلحات

( )1املجموعات العقاقريية هي جمموعات
ت�صنف �إليها العقاقري َوفقًا للأع�ضاء �أو الأجهزة
التي تعاجلها و�/أو موا�صفاتها العالجية
والكيميائية.
( )2اجلذور احلرة هي ذرات حتتوي على �إلكرتون
�أحادي واحد على الأقل ،ولذلك تكون غري م�ستقرة
و�شديدة التفاعل ،يف حماولة لالرتباط بالذرات
املجاورة ،مما يجعلها عادة ت�سبب يف حدوث
ا�ضطرابات.

املراجع

www.colormatters.com
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.livestrong.com
www.colorcombos.com
www.upi.com
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العلم و�أنا

لي�س هناك ثمة �شك يف �أن تناول
الفواكه واخل�رضوات من ثالث �إىل خم�س
مرات يوم ًّيا �سيح�سن من �صحتك� ،إال �أن
عد ًدا متزاي ًدا من اخلرباء ي�رصح ب�أن الطعام
ال�صحي ال ينح�رص فقط يف كم الفواكه
واخل�رضوات التي ت�أكلها ،ولكن يف كم
أي�ضا!
الألوان التي تتناولها � ً
فلنقل مث ًال �إنك قد متكنت اليوم من
تناول �أغذية �صحية ومتوازنة ،فتناولت ما
ين�صح به من كميات الفواكه واخل�رضوات،
وذلك بتناولك القرنبيط ،وعي�ش الغراب،
والب�صل ،واللفت ،وجوز الهند ،واملوز.
فبينما تعتقد �أنه ال بد �أنك قد ح�صلت على
كل املغذيات النافعة التي يحتاجها ج�سمك،
يعتقد العلماء �أنك على خط�أ.
فعلى الرغم من �أن القائمة ال�سابق ذكرها
�ضمت العديد من الفواكه واخل�رضوات� ،إال
�أنها جمي ًعا بي�ضاء اللون؛ وحتى لو كانت
جميعها حمراء� ،أو خ�رضاء� ،أو �أي لونٍ �آخر،
ف�ستظل تفتقر �إىل املغذيات املطلوبة .فلقد
�أظهرت العديد من الأبحاث �أنه �إذا �أردت �أن
حتظى بجميع الفوائد الغذائية التي يحتاجها
ج�سمك ،ف�أنت �إذًا بحاجة �إىل تناول جمموعة
متنوعة الألوان من الفواكه واخل�رضوات� .أي
�أنه لي�س عليك تناول �أطعمة خ�رضاء اللون
فح�سب ،بل و�أطعمة زرقاء ،وحمراء ،و�صفراء،
أي�ضا.
وبرتقالية � ً
ولكن� ،أول�سنا نتحدث عن الفيتامينات
واملعادن؟ فما عالقة الألوان بذلك؟ و�إجابة
هذا ال�س�ؤال هي املواد الكيميائية النباتية
(.)Phytochemicals
النباتية
الكيميائية
واملواد
( - )Phytochemicalsحيث يعني مقطع
(" )Phytoنبات" باليونانية  -هي
املركبات الكيميائية التي ت�ساعد على
�إك�ساب النباتات لونها ،ورائحتها ،ومذاقها،
وغريها من خ�صائ�صها احل�سية ،واملعروفة
أي�ضا باخل�صائ�ص اجلاذبة للحوا�س ،وذلك
� ً
مثل اللون الأزرق العميق للتوت الأزرق
والرائحة النفاذة للثوم .وكما ات�ضح الأمر،
تعمل املركبات �أكرث من ذلك بكثري؛ فهي يف
الواقع مواد ت�صنعها النباتات حلماية نف�سها
من التلف الذي قد ت�سببه عوامل مثل الآفات
�أو الأ�شعة فوق البنف�سجية.
يقول اخلرباء يف هذه الآونة �إنه بتناول
تلك املواد ،ف�إنها توفر لنا حماية مثل تلك
التي توفرها للنباتات .فقد �أظهرت الأبحاث
�أن هذه املركبات الفريدة ت�ستطيع �إنتاج
جمموعة كبرية من الت�أثريات ال�صحية،
والتي متتد �إىل جميع �أجهزة اجل�سم
الرئي�سية؛ فمن �ش�أنها املحافظة على طاقة
اجل�سم و�صحته اجليدة ،واحلد من خماطر
الإ�صابة بالأمرا�ض ،وتدعيم النمو والتطور.
فعلى الرغم من �أنها ال ت�صنف على �أنها
مغذيات� ،إال �أنه من املعتقد الآن �أن املواد
الكيميائية النباتية �شديدة النفع ،ال �سيما
فيما يتعلق بخوا�صها العالجية واملانعة
للأمرا�ض ،وخا�صة تلك املتعلقة بال�رسطان،
وال�سكري ،و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وارتفاع �ضغط الدم.
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ومن ال�سهل التعرف على املواد
الكيميائية النباتية؛ حيث �إنها
م�سئولة عن �إعطاء النباتات �ألونها
املميزة ،وميكن اكت�شاف الرتكيزات
العليا لتلك املواد من خالل النظر
�إىل لون النبات ودرجته .وتلك املواد
متنوعة تنوع الألوان التي تنتجها؛
فقد مت التعرف على �أكرث من �ألف نوع
خمتلف من �أنواعها ميثل كل منها
منفعة �صحية ،وذلك لأن جمموعة
اللون الواحد ال توفر جميع املنافع.
فتكمل تلك املواد بع�ضها وتعمل م ًعا
ومع الفيتامينات واملعادن ب�صورة
طبيعية ،وبطرق ال ت�ستطيع املكمالت
الغذائية تعوي�ضها.
�إن تناول �أطعمة تنتمي لكل
جمموعة من الألوان بانتظام مينحك
�أكرب حماية �صحية ممكنة ت�ؤمنها
لك �أنواع املواد الكيميائية النباتية
املختلفة ،والآن َت َع َّرف على ما
ت�ستطيع كل جمموعة لونية تقدميه لك.

الأطعمة الربتقالية الداكنة
وال�صفراء ال�ساطعة

�أخربونا ونحن �صغار �أن تناول
اجلزر من �ش�أنه �أن يقوي النظر.
ولكن ،ما دمت ال تعاين من نق�ص
فيتامني �أ ،ف�إن هذه املقولة لي�ست
جذورا
متاما؛ �إال �أن لها
�صحيحة
ً
ً
علمية متعلقة باملواد الكيميائية
النباتية.
فيحتوي كل من اجلزر ،والبطاطا،
وقرع الع�سل ،والكنتالوب ،واملاجنو،
واخلوخ على كاروتني-بيتا؛ وهي
مادة كيميائية نباتية �شائعة يف
جمموعة ت�ضم �أكرث من �ستمائة مادة
يطلق عليها الكاروتينيات .وتتحول
مادة الكاروتني-بيتا داخل اجل�سم
�إىل فيتامني أ� ذي الوظائف احليوية
املتعددة ،ومنها منو �أن�سجة اجل�سم
وترميمها ،وتكوين العظام والأ�سنان،
أي�ضا منو
ومقاومة العدوى ،وبالطبع � ً
�أن�سجة �صحية للعني ،ومن هنا �أتت
املقولة.
وحتتوي فواكه املوالح مثل
الربتقال ،واجلريب فروت ،واليو�سفي
على مواد الفالفونويد احليوية؛ وهي

بقلم :ملياء غنيم
جمموعة من املواد الكيميائية النباتية
التي تعمل مع فيتامني ج على احلد من
خماطر الإ�صابة بال�رسطان ،وتقوية
العظام والأ�سنان ،وامل�ساعدة يف التئام
اجلروح ،واحلفاظ على �صحة الب�رشة،
واحلد من خماطر الإ�صابة بالنوبات
القلبية.

الأطعمة اخل�ضراء الداكنة

من املعروف �أننا يف حاجة �إىل
تناول اخل�رضاوات ،ولكن هل كنت تعلم
أي�ضا من �أمرا�ض العيون
�أنها تقينا � ً
وال�رسطان؟
فاخل�رضوات املورقة مثل ال�سبانخ،
واخل�س ،و�أوراق الكرنب ،واللفت،
والربوكلي حتتوي جميعها على مادة
كيميائية �ضوئية يطلق عليها اللوتني،
وهي م�ضاد قوي للأك�سدة ي�ساعد على احلد
من خماطر الإ�صابة بتعتم عد�سة العني
والتنك�س البقعي ،وهما مر�ضان �شائعان
من �أمرا�ض العني .كما يعد كل من البازالء،
وبطيخ املن �أو الهانيديو ،والأفوكاتو من
امل�صادر املمتازة ملادة اللوتني.
وحتتوي اخل�رضاوات الورقية الداكنة
مثل الربوكلي ،والقرنبيط ،والكرنب،
وكرنب بروك�سيل على مركبات الإندول،
والتي ت�ساعد يف الوقاية من �رسطان
الثدي لدى ال�سيدات و�رسطان الربو�ستاتا
لدى الرجال .وقد �أظهرت درا�سة حديثة
�أن ن�سبة �إ�صابة الرجال الذين يتناولون
اخل�رضاوات الورقية الداكنة على الأقل
ثالث مرات �أ�سبوع ًّيا ب�رسطان الربو�ستاتا
�أقل  %42من غريهم.

الأطعمة احلمراء الداكنة
والوردية ال�ساطعة

�صحيح �أن الأطعمة حمراء اللون
فاحتة لل�شهية بفعل لونها الناب�ض
باحلياة ،لكن هناك �أ�سبا ًبا �أخرى عديدة
تف�رس احتياجنا لتناولها ،ومنها حماية
قلوبنا.
فيعد كل من البطيخ ،واجلريب
فروت الوردي ،والطماطم من امل�صادر
اجليدة ملادة الليكوبني؛ وهي �إحدى
مواد الكاروتني ال�ستمائة التي لها فوائد
عظيمة للقلب والدورة الدموية ،وذلك
عن طريق امل�ساعدة يف بناء جدران

ويح�سن ذلك من �ضغط
�صحية للخاليا.
ِّ
الدم ،ووظائف الأع�ضاء ،والدورة الدموية.
واملنتجات التي تدخل الطماطم يف تركيبها
مثل �صل�صات الطماطم ،و�شوربة الطماطم،
وع�صري الطماطم تتمتع ب�أكرب ن�سبة مركزة
من مادة الليكوبني.
عالوة على ذلك ،تعد مواد البيتا�سيانني
الكيميائية النباتية احلمراء املوجودة يف
البنجر م�ضادات طبيعية للأك�سدة ،و ُيعتقد
�أنها تقي من �أمرا�ض القلب وال�رسطان،
وحت�سن ال�صحة عن طريق مقاومة تكون
اجلذور احلرة يف اجل�سم.

الأطعمة الزرقاء والبنف�سجية

هل تريد املحافظة على �شبابك؟
تناول �إذًا الأطعمة زرقاء اللون! فالتوت
الأزرق ،والعليق ،والربقوق ،والزبيب،
والباذجنان حتتوي على مواد الأنثو�سيانني
والبوليفينوالت الكيميائية النباتية املقاومة
للأمرا�ض.
وتلك امل�ضادات الطبيعية للأك�سدة من
�ش�أنها احلد من العديد من الأمرا�ض مثل
ال�رسطان ،و�أمرا�ض القلب ،والزهامير؛ فمن
أي�ضا التبطيء من �أعرا�ض التقدم يف
�ش�أنها � ً
ال�سن .وقد �أظهرت الأبحاث �أن تناول التوت
الأزرق بالتحديد قد يحد من �آثار التقدم
يف ال�سن ،وذلك عن طريق حت�سني تفاعالت
اخلاليا يف النظام الع�صبي املركزي.

الأطعمة البي�ضاء

نعم ،عليك �أال تتناول جميع �أطعمتك
بي�ضاء اللون ،لكن هذه القاعدة تنطبق عادة
على الأطعمة املُ�صنعة مثل اخلبز و�رشائح
البطاط�س ،ولكن لي�س على الفواكه� ،أو
اخل�رضاوات� ،أو البقوليات.
فرمبا يفتقر كل من الثوم والب�صل
والكرات �إىل الألوان ،لكنها مفعمة مبواد
كيميائية نباتية قوية منها الألي�سني؛ وهي
�شيوعا يف هذه املجموعة .فقد
املادة الأكرث
ً
�أظهرت الأبحاث �أن تناول الثوم والب�صل
الغنيني مبادة الألي�سني يوم ًّيا من �ش�أنه
تخفي�ض الكول�سرتول وكذلك �ضغط الدم،
بالإ�ضافة �إىل زيادة قدرة اجل�سم على
مقاومة العدوى.
كما �أظهرت �أبحاث التغذية �أن تناول
اخل�رضاوات املنتمية �إىل عائلة الب�صل من
�ش�أنه الت�رسيع من ال�شفاء من نزالت الربد،
واحلد من خماطر الإ�صابة بالنوبات القلبية،
بل ومنع انت�شار بع�ض �أنواع ال�رسطان،
وبالتحديد �رسطان املعدة والقولون.
والآن �أ�صبحت تعرف ب�أن هناك
جمموعة كبرية من الفوائد ال�صحية كامنة
وراء اال�ستح�سان الب�رصي للأطعمة امللونة؛
ومفعما
�صحيحا
فتذكر �إذًا �أنه لتبقى
ً
ً
بالن�شاط عليك �أن تتناول قو�س قزح.

املراجع

http://forecast.diabetes.org/magazine/foodthought/eating-colorful-food-has-healthbenefits
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بقلم :ملياء غنيم

لقد �سمعنا جمي ًعا املقولة القدمية "�أنت ما ت�أكل"؛ �إال �أن العلم احلديث ي�ؤكد �أننا ميكن �أن نقول
"�أنت ت�أكل ما ترى".
لي�س هناك �شك يف �أن مظهر الطعام له ت�أثري كبري على رغبتنا يف تناوله؛ ولهذا ال�سبب يق�ضي
الطهاة املحرتفون �أوقا ًتا طويلة لتظهر �أطباقهم يف كمال تام ،وت�ستثمر �رشكات الأطعمة �أمو ًال طائلة
لتح�سني مظهر منتجاتها .ولكن ،ما حجم الدور الذي تلعبه "الألوان" بالتحديد يف �إدراكنا ملذاق
الأطعمة؟
هو دور كبري كما �رصح العلماء يف هذا ال�صدد؛ فقد �أكدت نتائج العديد من الأبحاث �أن تغيري
لون الطعام ي�ؤثر ب�شدة على مذاقه .فغال ًبا ما ُيعتقد �أن الأطعمة ذات الألوان ال�ساطعة �ألذ مذاقًا من
الأطعمة غري مميزة الألوان ،حتى �إن تطابقت مركبات املذاق فيها .كما �أثبتت التجارب التي �أجريت
على الأطعمة ذات الألوان املنفرة بع�ض ال�شيء �أن امل�شاركني يف التجارب اعتربوها منفرة املذاق.
تداخل احلوا�س

برتقايل �أ�سطع = مذاق �أحلى

ت�ستطيع الألوان بالفعل �أن تخدع حا�سة تذوقنا ،حيث
جتعلنا نتذوق اختالفًا غري موجود يف الأ�سا�س .حتى �أن
�إحدى الدرا�سات �أفادت ب�أن اللون من �ش�أنه ال�سيطرة على
العوامل الأخرى عند تناول الأطعمة مبا فيها االختالف
احلقيقي يف املذاق.
وقد �أظهرت الدرا�سة املن�شورة يف دورية �أبحاث امل�ستهلك
�أن لون امل�رشوب ي�ؤثر على حكم النا�س على مذاقه �أكرث مما
تفعل درجة حالوته احلقيقية .فقد قام الباحثون مبعاملة
ع�صري الربتقال عن طريق تغيري لونه (مبك�سبات اللون)،
وحالوته (بكم ال�سكر) ،وو�ضع بطاقة على الكوب حتمل عالمة
جتارية ومعلومات عن جودته.
كما وجدوا �أنه على الرغم من �أن العالمة التجارية ت�ؤثر
على تف�ضيل ال�شخ�ص لكوب ع�صري على �آخر� ،إال �أن و�ضع
عالمة ت�شري �إىل �أن �أحدهما ذو عالمة جتارية رائدة والآخر
من �إنتاج �سل�سلة متاجر �شعبية لي�س له ت�أثري على انطباع
النا�س عن طعمهما.
وعلى العك�س ،فلدرجة لون ع�صري الربتقال ت�أثري بالغ
على انطباعات املتذوقني عن طعمه .فعندما تذوق �أع�ضاء
املجموعة البحثية كوبني من ع�صري الربتقال ،وقد مت �إعطاء
�أحدهما لو ًنا �أبهى با�ستخدام مك�سبات اللون ،ا�ست�شعروا
وف�ضلوا
جمي ًعا اختالفًا يف املذاق غري موجود يف الأ�سا�س َّ
جميعهم مذاق الع�صري املعدل لونه .وعندما تذوقوا من كوبني
لهما نف�س اللون ،ولكن �أحدهما محُ لى بدرجة �أكرب ،ف�شلوا يف
ثم �أمكن �إثبات �أن لون ما
�إدراك الفرق بني مذاقهما ،ومن َّ
نتناوله �أكرث �أهمية من مذاقه احلقيقي.
�رشيحة حلم زرقاء وبطاط�س مقلية خ�رضاء

ميكننا �إرجاع �أهمية �ألوان الأطعمة �إىل الع�صور
التاريخية عندما كان الب�رش يبحثون عن الطعام معتمدين
على الدالالت املظهرية التي ت�ساعدهم على تقرير الأ�شياء
ال�صاحلة للأكل .فكان يخربهم لون الفاكهة عما �إذا كانت
نا�ضجة �أم ال ،ولون اللحوم عما �إذا كانت متعفنة �أم ال .وقد
قام الباحثون يف مذاق الأطعمة مبعاملة تلك الغريزة البدائية
با�ستخدام الأ�ضواء امللونة للت�أثري على الدالالت الب�رصية يف
�أثناء اختبارات التذوق.
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�أثناء �إحدى التجارب ال�سابقة ،مت تقدمي وجبة من �رشائح
اللحم والبطاط�س املقلية ذات �ألوان �شاذة ،ولكنها بدت
طبيعية حتت الأ�ضواء امللونة .وقد ظن جميع املتذوقني �أن
الطعام مذاقه جيد حتى مت تغيري الإ�ضاءة؛ فبمجرد �أن �أدركوا
�أن �رشيحة اللحم زرقاء و�أن البطاط�س املقلية خ�رضاء �أ�صيب
بع�ضهم بالتوعك( .هذه التجربة منقولة عن كتاب "دولة
الوجبات ال�رسيعة" (.)Fast Food Nation
وترجع ردة الفعل هذه �إىل �أننا عادة ما نربط بع�ض �ألوان
ببغ�ض غريزي ،ويعد اللونان الأزرق والبنف�سجي
الأطعمة
ٍ
فنظرا لأن هذين اللونني نادران يف الأطعمة
�أهمهما.
ً
الطبيعية ،وهما مرتبطان بالأطعمة الفا�سدة واملتعفنة ،غال ًبا
ما نتوقع �أن الأطعمة �صاحبة هذين اللونني لي�ست ح�سنة
املذاق �أو �أنها قد تكون م�ؤذية ،مع العلم �أن هناك ا�ستثناءات
بالطبع.
ويف الطرف الآخر من الطيف ،هناك بع�ض الألوان التي
تزيد من ا�ستح�ساننا للطعام ،وذلك لأننا قد �أوجدنا روابط بني
مذاق الأطعمة و�ألوانها ،و�إن مل تكن �ألوانها الطبيعية .ومن
الأمثلة ال�شهرية على ذلك الزبد ،وهو �أبي�ض اللون يف حقيقة
الأمر ،ولكن يتم �إك�سابه لو ًنا �أ�صفر ليبدو �أ�شهى.
ً
�شفافا ومذاقه بني
يبدو

بينما تعلم �رشكات الأغذية �أن امل�ستهلكني يت�أثرون
باال�ستخدام العمدي ملك�سبات اللون التي جتعل الطعام
�أ�شهى ،كانت هناك حماوالت من بع�ض ال�رشكات ل�سلك طريق
معاك�س؛ حيث قامت ب�إنتاج �أطعمة ذات �ألوان غريبة.
ريا لهذه املحاوالت
و�أحد الأمثلة التي مل تلق
جناحا كب ً
ً
خدعة ت�سويقية ال�ستحداث م�رشوب بيب�سي �شفاف اللون يف
 .1992فبا�ستثناء افتقاده للون الكراميل التقليدي ،كان
ثم كان يجب �أن يكون
امل�رشوب مثل البيب�سي املعهود ،ومن َّ
له نف�س املذاق ،ولكن ذلك مل يحدث وف�شل املنتج ف�ش ًال ذري ًعا
جراء ذلك.
َّ
فلم ي�ستطع امل�ستهلكون جتاوز ذلك التناق�ض بني اللون
واملذاق ،والإح�سا�س ب�أن هناك خط أ� ما ،فكان من ال�صعب
عليهم ا�ستيعاب م�رشوب الكوال �شفاف اللون ،بل وزعم
أي�ضا �أن مذاقها كان �شبي ًها ب�صودا الليمون على
البع�ض � ً
الرغم من �أن هذه النكهات مل تكن م�ضافة للم�رشوب ،وهذا
مثال �آخر على ارتباط �ألوان الأطعمة مبذاقها.

مثل هذه الروابط القوية بني اللون واملذاق قادت العلماء
�إىل االعتقاد يف �أن حا�سة التذوق تبد أ� يف املخ ،ولي�س يف
الل�سان .فاملعلومات التي نتلقاها من �أعيننا ت�ؤدي �إىل ترقبنا
ملذاق متعلق بلون الطعام �أو ال�رشاب ،وميكن لذلك االفرتا�ض
امل�سبق التغطية على املعلومات التي ن�ستقبلها من خاليا
التذوق املوجودة ب�أل�سنتنا.
ومن الناحية البيولوجية ،ينبع �إدراك املذاق من التكامل
املركزي للمدخالت احل�سية اخلارجية املعروفة � -شكل
الأطعمة ،ومذاقها ،ورائحتها ،وملم�سها ،ودرجة حرارتها ،بل
أي�ضا  -والتي ت�شكل جميعها �إدراكً ا فم ًّيا موح ًدا.
و�صوتها � ً
ولكل من احلوا�س طريق للمخ موازٍ لطرق احلوا�س الأخرى،
وهكذا تعمل جميعها م ًعا لإنتاج �إدراكٍ م�شرتك.
�إال �أنه يف بع�ض املواقف ،يحدث تداخل بني طريق
و�آخر .فر�ؤية اللون الأخ�رض امل�صفر من �ش�أنه ا�ستثارة مذاق
حلوا ،ور�ؤية اللون
الذع ،بينما اللون الوردي ي�ستثري مذاقًا ً
الرمادي قد ي�ستثري رائحة الدخان .وهذا نف�س ال�سبب الذي
يجعلنا نعتقد �أن ع�صري الربتقال الأ�سطع لو ًنا �أحلى مذاقًا،
و�أن �رشائح اللحم الزرقاء والبطاط�س املقلية اخل�رضاء لها
طعم كريه؛ فيت�سبب هذا التداخل بني حوا�سنا يف حدوث ذلك
الرتابط بني اللون واملذاق.
ويكون ذلك التداخل بني احلوا�س عند عدد قليل من
النا�س قو ًّيا للغاية بحيث �إنهم ي�ستطيعون ال�شعور بالألوان؛
فهم ي�ستطيعون تذوقها ،و�شم رائحتها ،بل و�سماع �أ�صواتها
أي�ضا .وتعرف هذه احلالة باحل�س امل�شرتك� ،إال �أن تلك ق�صة
� ً
�أخرى .ففي املرة القادمة التي تتناول فيها �أحد �أطعمتك
امللونة املف�ضلة ،فكر لثوانٍ �إن كنت فع ًال حتب طعمها �أم �أنك
فقط ت�ستمتع مبذاق لونها.
املراجع

Eric Schlosser, “Fast Food Nation: The Dark Side of the AllAmerican Meal”,2000 Reed Business Information, Inc
www.sciencedaily.com
jrscience.wcp.muohio.edu
www.colormatters.com
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بقلم :ماي�سة عزب

عجائب العلوم
يف �صفحات هذا العدد تطرقنا �إىل �أوجه ع َّدة
للألوان يف حياتنا على الأر�ض وفيما هو �أبعد من
ذلك ،ولي�س من املمكن �أن ننهيه دون �أن نتحدث
عن اللون فينا نحن الب�رش .والواقع �أن قو�س قزح
الب�رشية يطرح العديد والعديد من الأ�سئلة املثرية
لالهتمام والف�ضول ،والتي تالحق الكثريين م َّنا،
ذلك �إن مل تكن تالحقنا جمي ًعا؛ �أ�سئلة مثل :ملاذا
وكيف نختلف �إىل هذا القدر عن بع�ضنا فتتنوع
�أ�شكالنا و�صفاتنا �إىل هذه الدرجة الكبرية؟ فلماذا
مث ًال يكون ملعظم الأفارقة ب�رشة داكنة للغاية،
بينما يكون ملعظم الأوروبيني ب�رشة وردية فاحتة؟
وغريها من مثل هذه الأ�سئلة.
و ُي َع َّرف "العرق" الب�رشي عاد ًة بكونه
جمموعة من الب�رش ذوي �صفات م�شرتكة
متيزهم عن بقية املجموعات الب�رشية.
وحال ًّيا توجد �أربعة "�أعراق" ب�رشية �أ�سا�سية:
الأ�سرتاليون ( ،)%4والقوقازيون (،)%55
واملنغوليون ( ،)%33و الزنوج (.)%8
ما يثري االنتباه هو �أن الأبحاث املعنية
بالفروقات العرقية قد قادت العلماء �إىل
ثالث نتائج رئي�سية� ،أولها �أن هناك الكثري
من الفروقات بني الب�رش ،والتي تتخطى
جمرد لون الب�رشة وملم�س ال�شعر واملالمح
الوجهية .فلقد اكت�شفت تلك الأبحاث
اختالفات �أخرى ،ومنها االختالف يف الغدد
الإفرازية ،والتي تنتج ما يطلق عليه الروائح
البدنية.
من االختالفات املده�شة الأخرى تلك
املوجودة يف معدالت الأي�ض ،والتي تتنوع
ب�شكل كبري من عرق �إىل �آخر؛ فكلما ارتفع
معدل الأي�ض ارتفع م�ستوى حتمل ال�صقيع.
ولذلك ف�إن معدل الأي�ض لدى الأ�سكيمو �أعلى
بن�سبة ترتاوح بني  %15و %30عن نظريه
لدى الأوروبيني ،بينما يكون لال�ستوائيني
انخفا�ضا؛ حيث يكفيهم
معدل الأي�ض الأكرث
ً
ب�ضعة �سعرات حرارية لال�ستدفاء.
على �صعي ٍد �آخر� ،أظهرت الأبحاث �أنه يف
كثري من الأحيان ي�ساعد التنوع اجليني على
بقاء ال�ساللة ،وهو ما ميكننا �أن نربطه مببد�أ
"البقاء للأقوى".
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ومع ذلك ت�شري الأبحاث العلمية �إىل �أنه
يف حني ميكن ت�صنيف جمموعة كبرية من
الب�رش على �أ�سا�س من اخل�صائ�ص الفيزيائية
املعينة ،ال ميكن لأية خا�صية واحدة �أو
حتى جمموعة من اخل�صائ�ص حتديد ذلك
الت�صنيف بدقة يف جميع احلاالت.
فعلى �سبيل املثال ،مت اقرتاح لون الب�رشة
معيارا ت�صنيف ًّيا للأعراق ،ولكن هذا
ب�صفته
ً
يطرح �صعوبات ال ح�رص لها .فمثالً ،تكون
درجة لون ب�رشة بع�ض الأفارقة قاطني
مناطق جنوبي ال�صحراء الكربى قريبة ج ًّدا
من لون ب�رشة الأ�سبان� ،أو الإيطاليني� ،أو
اليونانيني� ،أو اللبنانيني.
كما مت اقرتاح بع�ض املالمح ال�شكلية
ب�صفتها معايري ت�صنيفية للأعراق� ،إال �أن
املالمح املميزة مثل لون ال�شعر� ،أو لون
العني� ،أو �شكل ال�شعر� ،أو �شكل الأنف �أو
ال�شفاه ،وغريها الكثري من ال�صفات التي
مت اقرتاحها ب�صفتها "دالالت" لعرق �أو
كثريا بني الأعراق
�آخر ،تتوزع وتنت�رش
ً
املختلفة.
وذلك الأمر يف تعقيد متزايد؛ فيمتلئ
العامل بال�سالالت التي تبدو وك�أنها تتحدى
الت�صنيف .ومن الأمثلة املعروفة على ذلك:
قبائل البو�شمن يف جنوبي �إفريقيا ،والذين
ي�شبهون املنغوليني والزنوج على ح ٍّد
�سواء؛ وقبائل النجريتو يف جنوب املحيط
الهادئ ،والذين ي�شبهون الزنوج ولكنهم

ريا عن القارة الإفريقية وال
بعيدون كث ً
يوجد لهم �صالت معروفة بها؛ وجمموعات
الأينو اليابانية ،وهم نوع م�شعر من ال�سكان
الأ�صليني الذين يبدون قوقازيني �أكرث من
ريا ال�سكان الأ�صليون
�أي �شيء �آخر؛ و�أخ ً
ريا
زنوجا ولكن كث ً
ب�أ�سرتاليا ،والذين يبدون ً
ما يكون لهم �شعر �أمل�س �أو متموج ،و�أحيا ًنا
�شقرا يف �سن الطفولة.
ما يكونون ً
ال�س�ؤال �إذًا هو :ملاذا يوجد هذا العدد
الكبري من االختالفات يف ال�صفات
واخل�صائ�ص العرقية؟ وما هو �أ�صل تلك
االختالفات؟ وكم من الوقت ا�ستغرق ذلك
التنوع كي يحدث؟
مع�ضلة عرقية

يوجد نوع واحد من الب�رش على كوكب
الأر�ض؛ �أال وهو "الهومو�سابيان" (Homo
 .)sapiensويقوم علماء الإن�سان والأحياء
بت�صنيف جميع الأعراق املوجودة
اليوم حتت ذلك النوع؛ مما ي�شري �إىل �أن
االختالفات بني الأعراق الب�رشية لي�ست
كبرية.
بل يف الواقع ف�إنه مقارن ًة بالعديد
من �أنواع الثدييات الأخرى فالب�رش �أقل
تنوعا جين ًّيا بدرجة كبرية ،وهو واقع
ً
نظرا ل�ضخامة حجم
يخالف البديهة؛
ً
الب�رشية وات�ساع انت�شارها يف العامل.
فعلى �سبيل املثال ،للنوع الفرعي من
ال�شمبانزي الذي يعي�ش يف و�سط �إفريقيا

فقط
()Pantroglodytestroglodytes
م�ستويات �أعلى من التنوع عن تلك املوجودة
يف الب�رش على م�ستوى العامل ب�أ�رسه .كما �أن
التفا�ضل اجليني بني الأنواع الفرعية من
ال�شمبانزي يف الغرب ( )P.t.verusوالو�سط
ريا عن ذلك
(� )P.t.troglodytesأكرب كث ً
املوجود بني ال�سالالت الب�رشية.
ومن امللفت للنظر �أن "االختالفات"
بني املجموعات الب�رشية لي�ست �أكرث
و�ضوحا من تلك املوجودة بني �أفراد
ً
املجموعات ذاتها .فيتنوع لون ب�رشة
الزنوج ما بني الأ�سود والبني امل�صفر
الفاحت .كما يتنوع لون ب�رشة املنغوليني من
الأ�صفر �إىل الأبي�ض من جهة والربونزي من
جهة �أخرى .ويتنوع لون ب�رشة القوقازيني
من الوردي كما يف �إجنلرتا �إىل البني الداكن
كما يف جنوب الهند.
ويف الواقع ،فقد �أظهرت الدرا�سات
املبكرة للتنوع الب�رشي �أن �أغلب التنوع
اجليني يكون بني الأفراد ولي�س املجموعات
�أو القارات ،و�أن الو�صف الأف�ضل لالختالف
يف التنوع الب�رشي يكون با�ستخدام
التدرجات اجلغرافية.
فقد ك�شفت درا�سة وا�سعة النطاق مت
ن�رشها يف عام � 2004أن  %87.6من
�إجمايل التنوع اجليني الب�رشي احلديث
يرجع �إىل االختالفات بني الأفراد ،و�أن
 %9.2فقط يرجع �إىل االختالفات بني
القارات .وب�صفة عامة ،يكون من %5
�إىل  %15من االختالف اجليني بني
املجموعات الكبرية التي تعي�ش يف قارات
خمتلفة ،بينما تكون غالبية الن�سبة املتبقية
داخل املجموعات نف�سها.
ت�شري تلك النتائج �إىل �أنه عندما يتم اتخاذ
عينات من الأفراد من جميع �أنحاء العامل ال
يكون النمط الناجت هو جتمعات منفردة ،ولكن
تدرجات من االختالفات اجلينية املمتدة عرب
العامل ب�أ�رسه .ولذلك ال يوجد �سبب للزعم
بوجود انقطاعات جينية رئي�سية بني ال�شعوب
يف القارات املختلفة �أو "الأعراق".
ويف واقع الأمر ،ف�إن لون الب�رشة والذي
ي�شري �إليه معظم النا�س عند احلديث عن
"العرق" هو نتاج �صبغة بنية موجودة يف
الب�رشة تعرف بامليالنني.
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وللميالنني دور �أكرب بكثري من جمرد
�إ�ضفاء ال�صبغة �أو اللون على اجل�سم؛ فدوره
الأهم هو حماية اجل�سم من امت�صا�ص الأ�شعة
فوق البنف�سجية ال�صادرة من ال�شم�س ،والتي
من �ش�أنها �أن تدمر الب�رشة وقد تت�سبب يف
�رسطان اجللد �إذا مل يقم امليالنني برت�شيحها.
وكلما زاد امليالنني يف ب�رشة ال�شخ�ص،
كانت داكنة اللون عند البلوغ ،وبالعك�س
فكلما َق َّل امليالنني يف الب�رشة ،كانت �أفتح
لو ًنا .و�أما ال�شخ�ص الذي ال يكون بب�رشته
ميالنني ،في�سمى بالأمهق؛ حيث ال ي�ستطيع
ج�سمه �إفراز امليالنني .ويرجع اللون الوردي
املبي�ض لب�رشة ه�ؤالء �إىل �أنها تكون �شفافة
ويكون ذلك هو لون الأوعية الدموية
املوجودة حتت اجللد.
ولذلك ف�إن ادعاء وجود تنوع كبري يف
�ألوان الب�رشة يف العامل لي�س بدقيق؛ فهناك
عن�رص لوين واحد للجن�س الب�رشي ،وتعتمد
درجة لون الب�رشة على كمية امليالنني
املوجود.
جذور عرقية

لقد طُ ِرح �أن الإن�سان احلديث قد ظهر لأول
مرة يف �إفريقيا منذ حوايل � 200.000سنة.
ووفقًا لهذه النظرية ،فقد بقت جمموعة
واحدة يف �إفريقيا بينما انتقلت جمموعة
واحدة �أخرى على الأقل خارجها لتتطور
�إىل جميع ال�سالالت غري الإفريقية .ولذلك
فكل ما نراه من تنوع يف اخل�صائ�ص
الب�رشية قد ن�ش�أ يف هذه الفرتة الزمنية.
ويف الب�رش ،يتحكم زوجان من
اجلينات دعونا نطلق عليهما ( )Aaو()Bb؛
حيث ميثل احلرفان ( )Aو( )Bاجلينني
املهيمنني ،بينما ميثل احلرفان ( )aو()b
اجلينني املتنحيني يف �إنتاج العن�رص
امللون للب�رشة :امليالنني.فينتج اجلينان
املهيمنان امليالنني ب�صورة جيدة ج ًّدا،
بينما يكون �إنتاج اجلينني املتنحيني من
امليالنني �ضعيفًا.
لذلك فال�شخ�ص الذي يولد بالرتكيب
اجليني ( )AABBيحمل اجلينات التي من
�ش�أنها �إنتاج �أكرث درجة داكنة ممكنة من لون
الب�رشة؛ ولأن جميع اجلينات تكون مهيمنة،
ال يكون هناك �أية جينات ت�سمح بتفتيح
لون الب�رشة .ف�إذا ما تزوج هذا ال�شخ�ص من
�شخ�ص �آخر يحمل نف�س الرتكيب اجليني
املهيمن ،ثم ارحتل الزوجان �إىل مكان ال
يوجد فيه تزاوج بني الأ�شخا�ص ذوي الألوان
املختلفة ،ف�سوف يحمل جميع �أبناء هذا
الزواج نف�س اجلينات املهيمنة.
وعلى العك�س من ذلك ،ف�إذا تزوج
�شخ�ص يحمل الرتكيب اجليني ()aabb
وبالتايل لديه �أفتح لون ب�رشة ممكن من
�شخ�ص �آخر يحمل نف�س الرتكيب اجليني
املتنحي ،ثم ارحتل الزوجان �إىل مكان
ال يوجد فيه تزاوج بني الأ�شخا�ص ذوي
الألوان املختلفة؛ فلنينتج ذلك الزواج �سوى
�أبنا ًء بنف�س الب�رشة الأفتح لو ًنا.
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�إال �أنه �إذا كانت البداية بزوجني
"متخالفني"� ،أي يحمالن الرتكيب اجليني
()AaBb؛ حيث يكون له�ؤالء الأ�شخا�ص
ب�رشة بنية متو�سطة ،فمن املمكن �أن
كبريا،
تنوعا
ينتج عن ذلك التزاوج ً
عرقيا ً
ًّ
وميكن لتلك الأعراق �أن تظل يف تنوع لوين
دائم.
أي�ضا �أن ينتج ذلك
وبالطبع ميكن � ً
التزاوج عرقًا متو�سط ال ُبنية؛ ف�إذا �أجنب
الزوجان الأ�صليان �صاحبا الب�رشة متو�سطة
ال ُبنية �أبنا ًء بالرتكيب اجليني (� )AAbbأو
( ،)aaBBومل يتزوج الأبناء �سوى �آخرين من
نف�س اللون ،متحا�شني التزاوج مع ه�ؤالء
ممن يحملون تركي ًبا جين ًّيا خمتلفًا عنهم؛
ف�ستكون خلفتهم ذات ب�رشة ثابتة متو�سطة
ال ُبنية.
ولكن الواقع هو �أن االختالط العرقي
لي�س واق ًعا ب�رش ًّيا تاريخ ًّيا فح�سب ،و�إمنا
هو اليوم؛ حيث التحرك العاملي غري
امل�سبوق ،يحدث مبعدل �أ�رسع من �أي وقتٍ
م�ضى.ولذلك فلي�س من امل�ستبعد �أن نتخيل
يوما تتنوع فيه "لون الب�رشة" للمراكز
ً
الب�رشية الرئي�سية.
�إال �أنه لي�ست جميع االختالفات
التي ظهرت بنتاج جيني؛ فيمكن �إرجاع
بع�ضها على الأقل �إىل البيئات املختلفة
التي يوجد فيها النا�س .فعلى الرغم
من �أن اجلينات هي التي تتحكم يف
�إنتاج امليالنني ،ف�إن اجل�سم قادر على
"التفاعل" �أو التكيف – يف �إطار حمدود
– مع ال�ضغوطات البيئية.
هكذا ف�إن الأ�شخا�ص ذوي الب�رشة
الأغمق لو ًنا الذين ارحتلوا �إىل املناطق
اال�ستوائية هم �أكرث قدرة على التكيف.
وباملثل ف�إن الأ�شخا�ص ذوي الب�رش الأفتح
الذين هاجروا �إىل البلدان الإ�سكندنافية هم
الأكرث تف�ضيالً؛ حيث ال ميكن للأ�شخا�ص
�أ�صحاب الب�رشة الداكنة �إنتاج فيتامني د
بنف�س ال�سهولة ،ولذلك �سوف يعانون من
الأمرا�ض مثل الك�ساح .ولهذا ال�سبب ،ميكن
لل�ضغوطات البيئية �أن ت�ؤثر على الآلية
اجلينية �إىل ح ٍّد ما.

عرقية وراثية

يحتوي احلم�ض النووي لكل الأ�شخا�ص
حول العامل على �سجل بكيفية ترابط
ال�سالالت الب�رشية ببع�ضها ،و�إىل �أي زمن
م�ضى تعود تلك العالقات اجلينية .ويعتمد
فهمنا النت�شار ال�سالالت الب�رشية احلديثة
على حتديد الدالالت اجلينية ،والتي تعد
طفرات نادرة يف احلم�ض النووي يتم
توريثها من جيل لآخر.
فتحمل ال�سالالت املختلفة دالالت
مميزة؛ ومبجرد حتديد داللة ما ميكن اقتفاء
�أثرها للو�صول �إىل �أ�صلها ،وهو ال�سلف
امل�شرتك الأحدث جلميع من يحملون تلك
الداللة .ومبتابعة تلك الدالالت عرب الأجيال
تت�ضح لنا �شجرة جينية من �أفرع عديدة
ومتنوعة ميكن اقتفاء ك ٍّل منها �إىل حيث
تلتقي جميعها ،وهو جذر �إفريقي م�شرتك.
وامليتوكوندريا داخل كل خلية هي
حمطات الطاقة يف اجل�سد؛ فتولد الطاقة
الالزمة للكائنات اخللوية كي حتيا وتعمل.
وللميتوكوندريا حم�ضها النووي اخلا�ص
بها ( ،)mtDNAويكون خمتلفًا عن احلم�ض
النووي املوجود داخل نواة اخللية .وينتقل
حم�ض امليتوكوندريا النووي من الأم �إىل
جنينها يف كل جيل؛ فكلما زاد عدد الأجنة
الإناث للأم وبناتها ،انت�رش هذا النوع من
حم�ض امليتوكوندريا النووي اخلا�ص بها.
�إال �أن حم�ض امليتوكوندريا النووي
حتدث به طفرات على َم ِّر الأجيال،
ولذلك تغريت �أنواعه مبرور ال�سنني .و�أية
طفرة طبيعية تت�سبب يف تغري حم�ض
امليتوكوندريا النووي يف اخلاليا التنا�سلية
المر�أة ما تكون منذ تلك اللحظة وفيما بعد
داللة مميزة ل�ساللة تلك املر�أة .فت�سمح
خا�صيتا التوارث عرب �ساللة الأم والطفرات
العر�ضية لعلماء الوراثة ب�إعادة بناء التاريخ
اجليني البعيد من االختالفات يف �أنواع
حم�ض امليتوكوندريا النووي ،والتي حتدث
يوم ًّيا يف كل مكان يف العامل.
ريا ما ي�ستخدم علم الوراثة ال�ساللية
وكث ً
"املجموعات الوراثية" ،وهي �أفرع من �شجرة
الهجرة الب�رشية املبكرة والتطور الوراثي.

وحتدد الطفرات اجلينية �أو "الدالالت"
املوجودة يف االختبارات اجلزيئية
للكروموزومات وحم�ض امليتوكوندريا
النووي املجموعات الوراثية .وتربط
تلك الدالالت �أع�ضاء املجموعة الوراثية
الواحدة ببداية ظهورها يف ال�سلف
امل�شرتك الأحدث للمجموعة ،وعادة ما
تكون لتلك املجموعات الوراثية عالقات
جغرافية.
ولقد �أظهرت الدرا�سات اخلا�صة
بحم�ض امليتوكوندريا النووي حدوث
هجرة مبكرة من �إفريقيا ،وهو ما يظهر
جليا يف بقايا "�سخول وقافزة" يف الفرتة
ًّ
الزمنية من � 135.000إىل � 100.000سنة
م�ضت ،والتي مل ترتك �أية �سالالت يف جتمع
حم�ض امليتوكوندريا النووي مبنطقة �آ�سيا
الأوروبية.
ويف املقابل ،قد تتما�شى حركة
الهجرة الناجحة للن�ساء احلامالت حلم�ض
امليتوكوندريا النووي ( )Mو( ،)Nوهو
�سلف جميع �أحما�ض امليتوكوندريا
النووية غري الإفريقية يف العامل اليوم،
مع االنخفا�ض غري امل�سبق مل�ستوى البحر
يف ذلك الوقت ،وهو ما يحتمل �أن يكون قد
فتح طريقًا عرب البحر الأحمر �إىل اليمن.
ويف درا�سة �أخرى على �إحدى فرعيات
ت�سل�سل حم�ض امليتوكوندريا النووي
الب�رشي ظهرت نتائج مماثلة؛ حيث وجدت
�أن ال�سلف امل�شرتك الأحدث جلميع �سالالت
�آ�سيا الأوروبية ،والأمريكية ،والأ�سرتالية،
والإفريقية يرجع �إىل ما بني 73.000
و� 57.000سنة م�ضت .بينما متو�سط عمر
زمن التحام الثالث جمموعات الوراثية
غري الإفريقية الأ�سا�سية ( ،)Mو( ،)Nو()R
هو � 45.000سنة م�ضت.
ولقد �ساعدت تلك املعلومات العلماء
ليطوروا افرتا�ضات �شائقة عن زمن حدوث
االنت�شار �إىل خمتلف مناطق العامل .وميكن
اختبار تلك االفرتا�ضات بدرا�سات �أخرى
وراثية وحفرية.
احلقيقة هي �أن هذا املو�ضوع ميتد،
ويتو�سع ،ويتنوع ب�شكل مذهل فال ميكننا
بطبيعة احلال التعمق �أكرث من ذلك فيما
هو متاح لنا هنا .فكانت تلك جمرد نبذة
ب�سيطة تخد�ش �سطح ذلك الوجه ال�شا�سع
واملبهر من احلياة ،والذي �سي�ستمر يف
�إثارة ف�ضولنا .ولذلك �سيتحتم علينا
متابعته بانتباه؛ لأن الك�شف عن �أ�رساره
كثريا عن
الغام�ضة �سوف يعرفنا يقي ًنا
ً
�أنف�سنا وعن �ألواننا احلقيقية.
املراجع
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�أظهرت �أبحاث التغذية �أنه للح�صول على جميع املغذيات املفيدة التي حتتاجها �أج�سامنا ،علينا تناول �أغذية
ذات �ألوان متباينة .فتحتوي كل من الفواكه واخل�رضوات على مواد كيميائية نباتية خمتلفة ،وهذه املواد م�سئولة
عن �إك�سابها �ألوانها املميزة .وترتبط جمموعات املواد الكيميائية النباتية املختلفة بت�أثريات �صحية خمتلفة
وجميعها �رضوري للحفاظ على �صحتنا ولقيام �أجهزة �أج�سامنا بالعمل ب�شكل �صحيح .فت�ساعدنا املواد الكيميائية
النباتية على االحتفاظ بطاقاتنا ولدعم منونا ال�صحي .كما ت�ساعد يف الوقاية من العديد من الأمرا�ض وال�شفاء
دائما
منها ،مثل ال�رسطان ،وال�سكري ،والنوبات القلبية وه�شا�شة العظام .ولتتمتع ب�صحة جيدة طوال الوقت ،تذكر ً
�أن تتناول �أطعمةمتباينة الألوان مثل �ألوان قو�س قزح.
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