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ما الذي 

يسبب 

رائحة 

الكتب 

القديمة؟

الكتــاُب هــو الجليــس الــذي 
الــذي  والصديــق  ُيطريــك،  ال 
الــذي ال  والرفيــق  ُيْغريــك،  ال 
الــذي  والمســتميح  َيَمّلــك، 
ال  الــذي  والجــار  َيْســِريُثك،  ال 

 . َيســتْبِطيك
وصــف فريــق مــن الكيميائيــن 
للكتــب  الممــزة  الرائحــة 
القديمــة بأنهــا: »مزيــج مــن 
مكونــات عشــبية مــع رائحــة 
والقليــل  نافــذة  حامضيــة 
مــن الفانيليــا فــوق عفونــة 

كامنــة«.
عــى  نتفــق  بالتأكيــد  والــي 
مالــذي  لكــن  شــاعريتها 

؟ يســببها
ُتصنــُع الكتــُب بأغلبيتهــا مــن 
كالــورق  العضويــة،  المــواد 
واألليــاف،  والغــراء  والحــر 
تتفاعــل  المــواد  هــذه  وكل 
مــع مــرور الســنن مــع الضــوء 
والحــرارة والرطوبــة وحــى مــع 
ــن  ــد م ــق العدي ــا، وتطل بعضه
ــارة،  ــة الطّي ــات العضوي المكون

لــكل كتــاب رائحتــه المســتقلة 
ــات  ــى المكون ــد ع ــذا يعتم ه
الداخلــة فــي صناعتــه، وهنالــك 
المكونــات  مــن  العديــد 

المختلفــة.

كتاًبــا   72 الباحثــون  اختــر 
ووجــدوا أن 75 مركًبــا يرددون 
ــات   ــكلون عالم ــتمرار ويش باس
ــادة إىل  ــكك الم ــة لتف موثوق
هــذه  تتضمــن  مكوناتهــا، 
الخليــك،  حمــض  المرّكبــات: 
بوتانــول،  ديهايــد،  بيــزال 
ميــت  أوكتانــول،  فورفــورال، 
أوكزيــم  فينيــل  أوكــي 
تحمــل  أخــرى  ومكونــات 

مختلفــة. أســماء 

تتأثــر رائحــة الكتــب أيًضــا ببيئتهــا 
المحيطــة والمــواد الــي تحتــك 
حياتهــا،  دورة  خــالل  معهــا 
الكتــب  بعــض  نجــد  لذلــك 
تفــوح منهــا رائحــة الســجائر أو 

القهــوة أو وبــر القطــط.

عــى  تحكــم  أن  التســتطيع 
لكــن  غالفــه،  مــن  كتــاب 
يعتقــد الباحثــون أنــك تســتطيع 
خــالل  مــن  الكثــر  معرفــة 

رائحتــه.

يطــّور العلمــاء طريقــة لتحديــد 
الكتــب  وعمــر  حيــاة  ظــروف 
األخــرى،  الورقيــة  والوثائــق 
أداة  اســتخدام  طريــق  عــن 
لتحليــل  ممــزة  استنشــاق 
المتطايــرة،  المــواد  مزيــج 
مــن  بأنــه  أيًضــا  ويأملــون 
التفــكك  لدراســة  الممكــن 
المكتبــات  تســاعد  أن  هــذه 
ومؤسســات  والمتاحــف 
عــى  بالمحافظــة  األرشــفة 
الورقيــة  مجموعاتهــم 
وتخزينهــا والعنايــة بهــا بشــكل 

. منتظــم
ترجمة: كنان صبح

المصدر

https://www.mentalfloss.com/article/31235/what-causes-old-book-smell
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بالرئيــس  مجتمعــا  كنــت 
ــيليكون  ــة “س ــذي لرشك التنفي
إحــدى  تعــد  الــي  فــايل”، 
ـفـي  الرائــدة  الــرشكات 
الصناعــات التكنولوجيــة الــي 
وهــو  بيوتنــا،  منهــا  تخلــو  ال 
أحــد الضيــوف المردديــن عــى 
ــة فــي  ــاة CNBC التليفزيوني قن
لتقديــم  الصحفيــة  لقاءاتهــا 
عروضــه الــي تعــى بمجــال 
العمــل التجــاري والــي امتــدت 
إىل عرشيــن عامــا عــى األقــل. 
ومــع ذلــك فهــو يرغــب ـفـي 
ــة. ــلوبه فــي الخطاب ــر أس تطوي
وتعــد  ناجــح.  “إنــك  فســألته: 
ــك  ــعر أن ــم تش ــدا، فل ــا جي خطيًب
التحــن؟”.  إىل  حاجــة  ـفـي 
ــون  ــي أن أك ــي: “يمكن فأجاب
أســعار  ارتفــاع  إن  أفضــل. 
ـفـي  وهبوطهــا  األســهم 
ــارات  ــي ملي ــا تع ــر رشكتن تقدي

ــذي  ــتوى ال ــدوالرات. والمس ال
عــى  قدرتــي  ـفـي  أصلــه 
فارقــا  يل  يحــدث  التواصــل 

كبــرا”.
الذيــن  المتدربــن  معظــم 
مســاعدتي  إىل  يحتاجــون 
األساســية  اللبنــة  لديهــم 
معجبــون  وهــم  للتواصــل، 
بهــا. وهــذا مــا يســميه علمــاء 
تعــرف  بظاهــرة  النفــس 
ب”تأثر دانينــغ كروجر” إذ يعتقد 
المقدمــون المتوســطون فــي 
بعــض المهــارات أنهــم أفضــل 
بالفعــل؛  عليــه  هــم  ممــا 
إىل  المطــاف  بهــم  فينتهــي 
ــن. فــي  ــدم التح ــل وع الفش
حــن أن المقدمــن البارعــن 
بارعــون ألنهــم يحــددون نقــاط 
ضعفهــم ويواصلــون ســعيهم 

أفضــل. يصبحــوا  ألن 
الخطــوات  يلــــــي  وفيمـــــا 

ال  الذيــن  األعمــال  لمحرـفـي 
تقديــم  ـفـي  العنــاء  يجــدون 
يلقــون  وربمــا  العــروض، 
ــن  ــم، والذي ــاب لمهاراته اإلعج
يســعون إىل درجــة التمــز فيــه.

البارعــون  المقدمــون  أوال: 
ــن  ــاًل م ــدًدا قلي ــتخدمون ع يس

والكلمــات الرشائــح، 
إحــدى  “ماكيــزي”  تعــد 
الــي  االستشــارية  الــرشكات 
اختيــار  نســبة  بأكــر  تحظــى 
جمعنــا  وقــد  العالــم.  ـفـي 
ـفـي  االستشــاري  المجــال 
أن  إال  األوقــات.  مــن  كثــر 
للرشكــة  القدامــى  الــرشكاء 
المعينيــــــن  أن  أخرونـــــــي 
عــى  الحاصلــن  مــن  الجــدد 
ــون  ــا يميل ــا م ــتر غالب الماجيس
إىل إبهــار العمــالء بمعارفهــم؛ 
الكثــر  وضــع  عــر  وذلــك 

كيف تلقي عرًضا تقديمًيا ممزًيا؟
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مــن الرشائــح ـفـي عروضهــم 
باســتخدام برنامــج الباوربوينــت 
مــا  رسعــان   .”PowerPoint“
الجــدد  المستشــارون  يفهــم 
أن فــي اتســاع الــكالم تالشــيه، 
ــه  وأمــر أحــد الــرشكاء موظفي
الجــدد أن يلخصــوا كل فكــرة 
رشيحــة  عرشيــن  ـفـي  تقــدم 

فقــط. رشيحتــن  ـفـي 
 كخطــاب “جيتيســبرغ” الــذي 
كان عــدد كلماتــه 272 كلمــة، 
للرئيــس  االفتتــاح  وخطــاب 
األمريكــي الراحــل “جــون ف. 
ــن  ــل م ــتغرق أق ــدي” اس كيني
يتعــَد  لــم  فيمــا  دقيقــة،   15
اثنتــن  االســتقالل  إعــالن 

دقيقــة. وعرشيــن 

ــون ال  ــون البارع ــا: المقدم ثاني
يســتخدمون التعــداد النقطــي
أقــل  النقطــي  التعــداد  يعــد 
لعــرض  فعاليــة  الطرائــق 
فكرتــك. خــذ “ســتيف جوبــز” 
المقدمــن  ألحــــــد  مثــاال 
فنــادرا  وقتئــذ.  األفضــل 
رشائحــه  يعــرض  كان  مــا 
النقطــي  التعــداد  باســتخدام 
والنــص فقــط. بــدال مــن ذلــك، 
كان يســتخدم الصــور وبعــض 

العبــارات.
تعــى  الــي  التجــارب  وتشــر 
أنــه  إىل  والتواصــل  بالذاكــرة 
تذكــر  يمكــن  األرجــح  عــى 
المعلومــات المدعمــة بالصــور 
تلــك  عــن  البيانيــة  والرســوم 
ــا.  ــات وحده ــة بالكلم المقدم
العلمــاء  يســميه  مــا  وهــذا 

التصويــري”.  ب”التفــوق 

البارعــون  المقدمــون  ثالثــا: 
يعــززون تواصلهــم الشــفهي
فعاليــة  المتحدثــن  أكــر  إن 
وتــرة  يغــرون  مــن  هــم 
أصواتهــم ونرتهــا ومســتواها، 
ــدة  ــة جدي ــة بحثي ــا لدراس وفق

ــتاذ  ــر”، أس ــاه برغ ــا “جون أجراه
بجامعــة  التســويق  علــم 

وارتــون.
أكرهــم  أن  الدراســة  تلخــص 
يعتدلــون  مــن  هــم  فعاليــة 
فيبــدو  أصواتهــم،  نــرة  ـفـي 
أثنــاء  ـفـي  الثقــة  عليهــم 
الحديــث. فعــى ســبيل المثــال، 
يرفعــون مســتوى صوتهــم أو 
ــى  ــد ع ــد التأكي ــه عن يخفضون
الرســائل  إلحــدى  عرضهــم 
عنــد  يصمتــون  أو  المهمــة، 

مهمــة. لنقطــة  عرضهــم 

البارعــون  المقدمــون  رابعــا: 
يخلقــون لحظــات “مشــوقة”

كل  يتذكــر  ال  الجمهــور  إن 
ـفـي  كلمــة  كل  أو  رشيحــة 
ــم  ــل إنه ــي. ب ــرض التقديم الع
الــي  اللحظــات  يتذكــرون 
التقديمــي  العــرض  يســجلها 
كمــا فعــل “بيــل غيتــس” فــي 
أثنــاء عرضــه الشــهر عــام 2009 

تــوك”. ب”تيــد 
ــد تقديمــه لعرضــه بشــأن  فعن
جهود مؤسســة “بيــل وميليندا 
غيتــس” المبذولــة مــن أجــل 
المالريــا  انتشــار  مــن  الحــد 
الــي تنقلهــا البعــوض، قــال 
“غيتــس”: “ـفـي هــذه اآلونــة 
يــا الــي  األخــرة، انتــرشت المالر
بالطبــع تســببها البعــوض. لــذا، 

ســأجري بعــض التجــارب هنــا 
لكــي تـــشاهدوا كيــف يحــدث 
هــــذا”. فســار بطــول الســاحة، 
ــذي  ــان ال ــاء الرطم ــزع غط ون
ــوض  ــى بع ــه ع ــوي بداخل يحت
ــندعها  ــال “س ــاب. وق ــر مص غ
مــدة  القاعــة  ـفـي  تنتــرش 

ــت”. ــن الوق ــرة م قص
ــا  ــت نجاح ــات حقق ــك اللحظ تل
كبــرا في لفــت أنظــار جمهوره؛ 

ألنهــا بمثابــة مفاجئــة لهــم.

خامســا: المقدمــون البارعــون 
يتمرنــون

ال يتمــرن معظــم المقدمــن 
صحيــح  الكفايــة.  فيــه  بمــا 
أنهــم يراجعــون الرشائــح المراد 
ولكنهــم  مســبقا،  تقديمهــا 
الوقــت  تخصيــص  يهملــون 
شــأنه  مــن  الــذي  للتمريــن 
وقــد  ممزيــن.  يجعلهــم  أن 
أســس “مالكولــم جالدويــل” 
ــاعة”  ــرش آالف س ــدة الع “قاع
ــر التمــز  الشــهرة كأحــد معاي
مــن  كثــر  ـفـي  تنــص  الــي 
ــب  ــران والتدري ــارات أن الم العب
ــى  ــبوعا ع ــن أس ــدة عرشي لم
مــدار عقــد واحــد يجعــل منــك 

خبــرا ـفـي مجالــك. 

ترجمة: زينب محمد
المصدر

https://hbr.org/2020/01/what-it-takes-to-give-a-great-presentation
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هــذه  يعــرف  ال  منــا  مــن 
اللحظــة عندمــا تــذاع أغانينــا 
المفضلــة ونحــن فــي الســيارة 
أو ـفـي حفلــة مــا، إنهــا تلــك 
جســمنا  تمــأ  الــي  األغنيــة 
ــات  ــارة والذكري ــاعر الس بالمش
شــعرك،  فيقــف  الممتعــة؛ 
ويقشــعر بدنــك، نتيجــة التناغــم 
ــد الــذي تحتويهــا. معظــم  الجي
ــعريرة  ــعرون بالقش ــاس يش الن
عنــد ســماعهم للموســيقى، 
هــذا مــا جعــل علمــاء أعصــاب 
اآلن  يســتخدمون  فرنســن 
للدمــاغ؛  كهربائيــا  مخططــا 
االســرخاء  قــدرة  لربــط 
الدمــاغ  ـفـي  مناطــق  بعــدة 
المشــاركة فــي نشــاط أنظمــة 
والرسور.قــام  المكافــأة 
وزمــالؤه   Thibault Chabin

 Université de جامعــة  ـفـي 
 Bourgogne Franche-Comté
ــة لـــ18  ــط أدمغ ــص مخط بفح
يشــعرون  فرنســًيا  مشــارًكا 
عنــد  بانتظــام  بالقشــعريرة 
للمقطوعــات  ســماعهم 
الموســيقية المفضلــة لديهــم؛ 
طريــق  عــن  منهــم  فُطلــب 
ــعريرة  ــارة للقش ــتبيان اإلش اس
الــي يشــعرون بهــا، وتقييــم 
بهــا،  ســعادتهم  درجــة 
»كان  تشــابن:  يقــول  حيــث 
دراســتنا  ـفـي  المشــاركون 
قادريــن عــى اإلشــارة بدقــة 
ــعريرة  ــد القش ــات تّول إىل لحظ
عنــد ســماع الموســيقى، لكــن 
معظم قشــعريرة الموســيقى 
ــن  ــرة م ــزاء كث ــت فــي أج حدث
فقــط  وليــس  المقتطفــات 

المتوقعــة«. اللحظــات  ـفـي 
شــعر  عندمــا  تشــابن  رأى 
بالقشــعريرة  المشــاركون 
ــدًدا فــي  ــا مح ــاًطا كهربائًي نش
القــرشة األماميــة المداريــة، 
المحركــة  والمنطقــة 
ــي  ــص الصدغ ــة والف التكميلي
هــذه  تعمــل  إذ  األيمــن، 
لمعالجــة  مًعــا  المناطــق 
الموســيقى، وتحفــز أنظمــة 
المكافــأة فــي الدمــاغ، وإفــراز 
وهــو  الدوبامــن  هرمــون 
الجيــد(  )الشــعور  هرمــون 
وبتنســيقه  عصــي،  وناقــل 
الممتــع  الرقــب  مــع 
مــن  لديــك  المفضــل  للجــزء 
ذلــك  عــن  ينتــج  الموســيقى 
الــي  اللطيفــة  القشــعريرة 
بهــا، وهــي اســتجابة  تشــعر 

كيــف للموســيقى المفضلة لديك أن ترســل إشــارات 
لدماغــك حــى تشــعر بالكثري مــن المتعة؟
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فســيولوجية )وظيفيــة( ُتعقــد لتشــر 
إىل اتصــال قــرشي أكــر.

للدمــاغ  الكهربائــي  التخطيــط  إن 
ــة،  ــة للغاي ــة دقيق ــر جراحي ــة غ تقني
تقــوم بفحــص التيــارات الكهربائيــة 
الناتجــة عن نشــاط الدماغ باســتخدام 
أجهــزة استشــعار موضوعــة عــى 
ســطح فــروة الــرأس، فعنــد الشــعور 
فــإن  موســيقية؛  بقشــعريرة 
الــردد  ذات  الكهربائيــة  اإلشــارات 
المنحفــض تســمى بــــ )نشــاط ثيتــا(، 
نــوع مــن النشــاط المرتبــط  وهــو 
بــأداء الذاكــرة الناجــح ـفـي ســياق 
والتقديــر  العاليــة  المكافــآت 
ــد أو تنقــص  الموســيقي، إمــا أن تزي
ــارك  ــي تش ــاغ ال ــق الدم فــي مناط

الموســيقية. المعالجــة  ـفـي 
نقــل  »يمكــن  شــابن:  يقــول 
للدمــــــاغ  كهربائـــــي  مخطــط 
إىل  المختــر  خــارج  االعتيـــــادي 
ــس  ــى عك ــة ع ــيناريوهات طبيعي س
تقنيــات التصويــر العصــي الثقيلــة 
ــدار  ــي باإلص ــر المقطع ــل التصوي مث
بالرنــن  التصويــر  أو  البوزيرونــي 

الوظيفــي،  المغناطيــي 
هــو  المثرلالهتمــام  فاألمــر 
لهــا  تبــدو  ال  الموســيقى  أن 
ومــع  لنــا،  بيولوجيــة  عوائــد 
الدوبامــن  تأثــر  فــإن  ذلــك 
ـفـي  المكافــأة  ونظــام 
ــيقية  ــة الموس ــة المتع معالج
موروثــة  بوظيفــة  يوحــي 

. » ســيقى للمو

ـفـي  الوراثــة  تكمــن وظيفــة 
ــا  ــي نقضيه ــة ال ــرة الزمني الف
)المفــرز  الجــزء  توقــع  ـفـي 
للقشــعريرة( مــن الموســيقى، 
ــا  ــغل أدمغتن ــر تنش ــا ننتظ بينم
وإفــراز  المســتقبل  بتنبــؤ 
الناحيــة  ومــن  الدوبامــن، 
ــى  ــدرة ع ــإن الق ــة، ف التطوري
التنبــؤ بمــا ســيحدث بعــد ذلــك 

مــن أساســيات البقــاء؛ أشــارت  
يــادة  ز إىل  الدراســة  نتائــج 
ــق  ــاغ فــي المناط ــاط الدم نش
ســابًقا  مرتبطــة  كانــت  الــي 
ـفـي  الموســيقية  بالمتعــة 
مقطعيــة  تصويريــة  دراســات 

المغناطيــي.                           والرنــن 
 ترجمة: أمري الحلواني               

المصدر

https://scitechdaily.com/neuroscientists-study-how-your-favorite-music-can-send-your-brain-into-pleasure-overload/?fbclid=IwAR3V0UimzkdOf7S5l7mb14ZL7y8RXHiF0prhQsCPomuWZ9gZ0dNyyWg1t1E
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ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي فــي جمي ــوع البيولوج ــي التن ــع َتَدن م
يســعى الباحثــون لتصنيــف جميــع الحــرشات ـفـي األرض 
والأفقاريــات األخــرى، الــي تمثــل 90% مــن 9 ماليــن نــوع 

ــد. ــمى بع ــم تس ل

للقيــام بذلــك، يواجــه العلمــاء 
ـفـي  طويلــة  ســاعات  عــادًة 
الــي  العينــات  لفــرز  المختــر 
جمعوهــا، يتضمــن هــذا النهــج 
روبــوت ماســح التنــوع الضوئــي 
ــرشات  ــزاع الح ــوم بإن ــث يق حي
ــا  ــرة فردًي ــات الصغ والمخلوق
وبالــدور مــن الطبــق ويقــوم 

ــم. ــور له ــاط الص بالتق

بعدهــا  الحاســوب  يســتخدم 
نوًعــا مــن الــذكاء االصطناعــي 
التعلــم  باســم  المعــروف 
بمقـــــارنة  ليقــوم  اآللــــي 
)قــرون  والهوائيــات  األرجــل 
واألعضــــــاء  االستشــــعار( 
مــع  عينــة  لــكل  األخــرى 

المعروفــة. العينــات 

الذكاء االصطناعي قد يساعد العلماء في 
تصنيف الكائنات الصغرية
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ــًزا  ــك رم ــد ذل ــة بع ــح التقني تمن
خريطــة  أو  )شــفرة(  لونًيــا 
حراريــة فــوق الصــورة )الصورة 
األوىل(، كلمــا كان اللــون أكــر 
عــى  األحمــر  كاللــون  دفًئــا 
أعتمــد  المثــال كلمــا  ســبيل 
برنامــج الحاســوب عــى ذلــك 
ويتخــذ  الجســم،  مــن  الجــزء 
قــراره  ذلــك  بعــد  الحاســوب 
ــي كان  ــرشة ال ــوع الح ــى ن ع
عليهــا. تســهل هــذه الخريطــة 
الباحثيــــــن  عــى  الحراريــــــة 

التحقــق مــن الهويــة.
ــرشة  ــوت كل ح ــل الروب ــم ينق ث
إىل صفيحــة تحتــوي عــى 96 
حجــرة صغــرة، ُتجهــز هــذه 
تسلســل  إلجــراء  العينــات 
القطعــة  النــووي،  الحمــض 
مــن  الناتجــة  التسلســلية 
تحديــد النــوع -باركــود الحمــض 
بقاعــدة  تربــط  النــووي- 
العينــات  لجميــــع  البيانـــــات 

. ســة لمفهر ا
ــذه  ــون ه ــن ك ــم م ــى الرغ ع
ليســت جيــدة مثــل  العمليــة 
ــف  ــُه يصن ــرشي إال أن ــر الب الخب

الحــرشات بدقــة %91 .
ــا  ــذه التكنلوجي ــراء ه ــدم خ ق
نــرشت  دراســة  ـفـي  تقريــر 
ــة  ــل الطباع ــا قب ــادم م ــن خ ع
 bioRxiv اإللـــكرونيـــــــــة 
أرشــيف  وهــو   ( بيوركســيف 
المفتــوح  للوصــول  متــاح 
ــاروا  ــة(، وأش ــوم البيولوجي للعل
إىل أن هــذه الدقــة ســتتحن 
مــن  المزيــد  أضافــة  مــع 
ــات. ــدة البيان ــات إىل قاع العين

ترجمة: آيات مهند
المصدر

https://www.science.org/content/article/artificial-intelligence-could-help-biologists-classify-world-s-tiny-creatures?utm_campaign=SciMag&utm_source=Social&utm_medium=Facebook


10

من يسافر يتمتع بصحة أفضل

وفًقــا لدراســة جديــدة أجريــت عــى مجموعــة مــن النــاس مــن المملكــة المتحــدة، فــإن القيــود 
المفروضــة عــى الســفر خــارج المنطقــة المحليــة )محــل اإلقامــة( مرتبطــة بالتدهــور الصحــي.

بالمقابل، إن األشخاص الذين يسافرون بعيًدا عن محل إقامتهم يتمتعون بصحة أفضل.

إن عــدم قــدرة األشــخاص عى 
الســفر يجعــل لديهــم عالقــات 
أحــد  وهــو  أقــل،  اجتماعيــة 

ــدة. ــاس بالوح ــباب اإلحس أس
شــمال  عــى  الدراســة  تركــز 
ذات  منطقــة  وهــي  إنجلــرا، 
مقارنــًة  ســيئة  صحيــة  نتائــج 
ببقيــة مناطــق إنجلــرا، حيــث 
تمتلــك خدمــات نقــل محــدودة 
المدنيــة  المناطــق  خــارج 

الكبــرة.
إحصائيــة  دراســة  أظهــرت 
مركــز  ـفـي  باحثــون  أجراهــا 
بجامعــة  النقــل  دراســات 
ــة  ــدن فــي المملك ــدج لن كولي
المتحــدة، كيــف يشــعر النــاس 
أن الســفر والحواجــز الي تحول 

صحتهــم. عــى  تؤثــر  دونــه 

وجــدت الدراســة أن األشــخاص 
ــى  ــوًدا ع ــون قي ــن يواجه الذي
خــارج  الســفر  عــى  قدرتهــم 
محــل إقامتهــم، أو لأماكــن 
الــي يرغبــون بزيارتهــا، يبلغــون 
عــن صحــة أســوأ، بينمــا أولئــك 
ــًدا  ــفر بعي ــى الس ــادرون ع الق
عــن محــل إقامتهــم يشــعرون 
أنهــم يتمتعــون بصحــة أفضــل.

كيف جرت الدراسة؟
الســفر  أن  الدراســة  حــددت 
ــا  ــاًل أو م ــد 15 مي ــي يبع المح
يعــادل 24 كيلومــًرا بعيــًدا عــن 

المــزل أو محــل اإلقامــة.
حلــل مؤلفــو هــذه الدراســة 
ردود 2747 شــخًصا من ســكان 
شــمال إنجلــرا فيمــا يتعلــق 
الــي  والصعوبــات  بصحتهــم 

ــفر. ــل الس ــن أج ــا م يواجهونه
وبنــاًء عــى ردود االســتطالع، 
أن  إىل  المؤلفــون  خلــص 
مــن  تمكنــوا  الذيــن  األفــراد 
ميــاًل   15 لمســافة  الســفر 
ــل  ــن مح ــًدا ع ــل بعي ــى األق ع
إقامتهــم، والذيــن تمكنــوا من 
الســفر بشــكل متكــرر ورؤيــة 
المزيــد مــن األماكــن أبلغــوا 

عــن صحــة أفضــل.
الســفر  بــن  االرتبــاط  وكان 
أقــوى  الصحيــة  والحالــة 
عنــد المشــاركن الذيــن تبلــغ 
أعمارهــم 55 عاًمــا أو أكــر.

االجتــــــماعية  التفـــــــاعالت 
المقيــدة:

الرئيــي  للمؤلــف  وفًقــا 
ــت  ــو أنســيس أثبت ــور باول الدكت
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األبحــاث الســابقة أن القــدرة 
عــى الســفر يمكــن أن تزيــد 
فــرص كل مــن الحصــول عــى 
العمــل والتعليــم. وكان يأمــل، 
عــن  البحــث  ـفـي  مــرة،  ألول 

تأثــر الســفر عــى الصحــة.
إىل  أنســيس  الدكتــور  وأشــار 
أن “النتائــج الصحيــة الــي تأتــي 
ســيئة  دائًمــا  الشــمال  مــن 
ــر  ــا تش ــوب، كم ــًة بالجن مقارن
إىل  والدراســات  اإلحصــاءات 
ــك هــو انخفــاض  أن تفســر ذل
أســايس،  بشــكل  الدخــل 
الكشــف  دراســتنا  وحاولــت 
عــن أســباب محتملــة أخــرى، 
ووجدنــا أن القــدرة عى الســفر 

هــي واحــدة منهــا”.
واكـــتشـــــف أنســـــيس مـــع 
حــر  أن  البحــث  ـفـي  زميلــه 
يمكــن  الــي  األماكــن  عــدد 
للشــخص الذهــاب إليهــا وقلــة 
فــرص التواصــل االجتماعــي، 
ارتبطــا ارتباًطــا مبــارًشا بضعــف 

الصحــة.
تقييــد  إن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

تكــرار الســفر أثــر ســلًبا عــى 
مبــارش.  غــر  بشــكل  الصحــة 
“قيــود الســفر مرتبطــة بشــكل 
ــة،  ــاركة االجتماعي ــر بالمش كب
والمشــاركة االجتماعيــة ترتبــط 

ارتباًطــا وثيًقــا بالصحــة”.
ــفر  ــون للس ــن أن يك ــا يمك كم
تأثــر  اإلقامــة  محــل  خــارج 
مبــارش عــى الجــودة الصحيــة، 
ــاس  ــمح للن ــد يس ــه ق ــث أن حي
رعايــة  خيــارات  إىل  بالوصــول 
أفضــل  وربمــا  أكــر،  صحيــة 
ممــا قــد يكــون متاًحــا لهــم 

بالقــرب مــن المــزل.
أهمية وجود إمكانية للسفر:

أنســيس:  الدكتــور  قــال 
ــة  “أظهــرت الدراســة أن إمكاني
الســفر مهمــة لصحة الســكان، 
ويرتــب عــى ذلــك رضورة إزالــة 
عــى  المفروضــة  القيــود 

الســفر”.
وأشــار إىل أن أحد هــذه القيود 
خدمــات  كفايــة  عــدم  هــي 
النقــل، ال ســيما فــي المناطــق 
ــة، وعــدم توفــر خدمــات  الريفي

الــذروة  النقــل بعــد ســاعات 
عطــالت  ـفـي  أو  اليوميــة، 
ــاء  ــا أثن ــبوع، وأيًض ــة األس نهاي

المدرســية. العطــالت 
ــة  ــل تكلف ــن أن تمث ــا يمك كم
وكذلــك  مشــكلة،  النقــل 
االفتقــار إىل األمــن الشــخيص، 
المـــزدحـــــمة،  والمرافــــــق 
وصــول  إمكانيــة  وصعوبــة 
ســًنا  األكــر  المســافرين 

والمعــــــاقن.
أنســيس  الدكتـــــور  اقـــــرح 
الذيــن  لأشــخاص  بالنســبة 
يرغبــون فــي أن يكونــوا قادرين 
بالســيارة  أكــر  الســفر  عــى 
تكاليــف  تعيقهــم  ولكــن 
واحــدة:  واســتخدام  امتــالك 
“عــى الســلطات ذات الصلــة أن 
ــرة  ــأرس الفق ــات ل ــدم إعان تق
الــي تســتخدم ســيارات خاصــة 
ــق ال  ــش فــي مناط ــي تعي وال
تتوفــر بهــا وســائل نقــل عــام”.

ترجمة: مىن اعجاز
المصدر

https://www.medicalnewstoday.com/articles/people-who-travel-report-better-health-study-finds


12

وســائل  مــن  اســراحة 
االجتماعــي  التواصــل 
تحــن الصحــة العقليــة

ــى  ــاس ع ــث الن ــؤدي ح ــد ي ق
التوقــف عن اســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي ألســبوع 
ــرة  واحــد فقــط لتحســنياٍت كب
ــد  ــى صعي ــعادتهم وع فــي س
أيضــا،  والقلــق  االكتئــاب 
أن  المســتقبل  ـفـي  ويمكــن 
يقــرح ذلــك بوصفــه وســيلة 
لمســاعدة النــاس فــي التحكــم 
هكــذا  العقليــة،  بصحتهــم 
يقــول المؤلفــون فــي دراســة 

جديــدة.
اهتمــت الدراســة الــي أجراهــا 
ـفـي  الباحثــن  مــن  فريــٌق 
المملكــة  ـفـي  بــاث  جامعــة 
إيقــاف  بتأثــرات  المتحــدة 
التواصــل  وســائل  اســتعمال 
أســبوع  لمــدة  االجتماعــي 
فــي الصحــة العقليــة. بالنســبة 
ـفـي  المشــاركن  لبعــض 

الدراســة.

الــي  الدراســة  نتائــج  تقــرح 
ــار  ــة 6 أي ــخ )الجمع ــرَشت بتاري ُن
2022( فــي المجلــة األمريكية –
 Cyperpsychology, Behaviour
أن   –  and Social Networking
فقــط  واحــد  أســبوع  قضــاء 
بعيــدًا عــن وســائل التواصــل 
ــتوى  ــن المس ــي ح االجتماع
األفــراد،  لســعادة  العــام 
ــق  ــراض القل ــل أع ــك قّل وكذل

واالكتئــاب.

قّســم  الدراســة،  إلجــراء 
الباحثون بشــكٍل عشــوائي 154 
فــردًا تــراوح أعمارهــم بــن 18 
و72 عامــًا ممــن اســتخدموا 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص وس
يوميــًا إىل مجموعــات تدخــل 
حيــث طلــب منهــم التوقف عن 
التواصــل  وســائل  اســتخدام 
أســبوع  لمــدة  االجتماعــي 
مراقبــة  مجموعــة  أو  واحــد، 
ــث يمكنهــم االســتمرار فــي  حي
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اســتعمالها بشــكٍل طبيعــي. 
ـفـي بدايــة الدراســة، ســجلوا 
للقلــق،  الدنيــا  الدرجــات 

والســعادة. واالكتئــاب 

أنهــم  المشــاركون  أفــاد 
 8 وســطي  بشــكٍل  يقضــون 
ســاعات ـفـي األســبوع عــى 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص وس
بعــد  الدراســة.  بدايــة  ـفـي 
لــدى  كان  واحــد،  أســبوٍع 
ُطلــب  الذيــن  المشــاركن 
لمــدة  اســراحة  أخــذ  منهــم 
أســبوع تحســينات مهمــة فــي 
ــق  ــاب والقل ــعادة واالكتئ الس
بعكــس أولئــك الذيــن اســتمروا 
وســائل  اســتخدام  ـفـي 
ممــا  االجتماعــي،  التواصــل 
ــرة  ــٍة قص ــود منفع ــرح وج يق

األمــد.
الذيــن  المشــاركون  أفــاد 
اســراحة  أخــذ  منهــم  ُطلــب 
باســتخدامهم  أســبوع  لمــدة 
لوســائل التواصــل االجتماعــي 
مقارنــًة  دقيقــة   21 بمعــدل 
ـفـي  ألولئــك  ســاعات  بســبع 
مجموعــة المراقبــة. تــم توفــر 
ــة  ــتخدام الشاش ــات اس إحصائي
للتحقــق مــن الــزام األفــراد 

التوقــف. بفــرة 

يوضــح الباحــث الرئيــي مــن 
بــاث،  ـفـي  الصحــة  قســم 
ــاًل:  ــرت قائ ــف الم ــور جي الدكت
“يعــد تصفــح وســائل التواصــل 
االنتشــار  واســع  االجتماعــي 
الكثــر منــا يقــوم  لدرجــة أن 
منــذ  تقريبــًا  تفكــر  دون  بــه 
ــا  ــتيقظ فيه ــي نس ــة ال اللحظ
وحــى نغلــق أعيننــا فــي الليــل.

اســتخدام  أن  نعلــم  “نحــن 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص وس
مخــاوف  هنــاك  وأن  هائــل 
ـفـي  تأثراتهــا  مزايــدة حــول 
ومــن  لــذا  العقليــة،  الصحــة 
أردنــا  الدراســة  هــذه  خــالل 
النــاس  معرفــة إذا كان حــث 
منهــا  اســراحة  أخــذ  عــى 
يعــود  قــد  أســبوع  لمــدة 
بمنافــٍع عــى الصحــة العقليــة.

ــر مــن المشــاركن  “أفــاد الكث
إيجابيــة  تأثــراٍت  عــن  لدينــا 
لالبتعــاد عــن وســائل التواصــل 
االجتماعــي مــع تحــن الحالــة 

ــل.  ــق أق ــة وقل المزاجي
حــى  أنــه  إىل  ُيشــر  هــذا 
االســراحة القصــرة يمكــن أن 

تأثــر. تحمــل 

وســائل  تعــد  “بالطبــع، 
جــزءًا  االجتماعــي  التواصــل 
ــد  ــبة للعدي ــاة وبالنس ــن الحي م
ــزٌء ال  ــي ج ــخاص فه ــن األش م
يتجــزأ مــن هويتهــم وكيفيــة 

اآلخريــن.  مــع  تفاعلهــم 
لكــن إذا كنــت تقــي ســاعات 
كل أســبوع بالتصفــح وتشــعر 
قــد  ســلبًا،  فيــك  تؤثــر  أنهــا 
يكــون مــن المفيــد تخفيــف 
اســتخدامك لمعرفــة إذا كان 

ذلــك ســيكون نافعــًا.

ــدان  ــاط” وفق ــعور “باإلحب الش
الســمات  مــن  البهجــة 
بينمــا  لالكتئــاب،  األساســية 
يتصــف القلــق بالتوتــر المفــرط 
تشــر  الســيطرة.  الخــارج عــن 
ــر  ــتوى التأث ــعادة إىل مس الس
اإليجابــي للفــرد، والرضــا عــن 
بوجــود  والشــعور  الحيــاة، 
ــا  ــتة من ــن س ــد م ــدف. واح ه
صحــة  مشــكلة  مــن  يعانــي 
عقليــة شــائعة مثــل القلــق 

واالكتئــاب.
ترجمة: مجدي عوكان

المصدر

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220505213404.htm
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إدمــان  ظاهــرة  أصبحــت 
ــا  ــدرة فــي عرن ــواد المخ الم
ظواهــر  مــن  أخطــر  ظاهــرة 
ألن  ذلــك  الفكــري  الغــزو 
الغــزو الفكــري إنمــا يســتهدف 
العقــول للســيطرة عليهــا بينما 
اإلدمــان والرويــج لــه غايتــه 
القضــاء عــى عقــول الشــباب 

آن واحــد. ـفـي  وأبدانهــم 

 لذلــك أصبحــت هــذه الظاهــرة 
مــن أخطــر المشــكالت الــي 
المجتمعــات  كافــة  تواجــه 
ــع دون  ــى مجتم ــر ع وال تقت
آخــر ويــوم بعــد يــوم يســتفحل 
يــزداد  ألنــه  اإلدمــان  خطــر 
اإلدمــان  نس  انخفــاض  مــع 
ودخــول شــباب وأطفــال أكــر 
ــم  ــدارس وغره ــة م ــن طلب م
والهــالك  المــوت  دائــرة  إىل 
وأصبــح مــن الصعــب جــًدا عــى 

الســيطرة  الــدول  حكومــات 
عــى هــذه الظاهــرة خاصــة 
التكنولوجيــا  تطــور  مــع 
وشــبكات اإلنرنــت االمــر الــذي 
ســهل رسعــة الرويــج لهــذه ال

ســموم.                                                                          

ما هي المخدرات؟
تعريفهــا  إن  الواقــع  ـفـي 
ــا  ــر إليه ــالف النظ ــف باخت يختل
مــن  أعرفهــا  لكنــي ســوف 
وجهــة النظــر اإلجتماعيــة حيــث 
أن المخــدر هــو كل ما يشــوش 
العقــل أو يثبطــه ويغــر ـفـي 
وتفكــر  وترفــات  ســلوك 
الفــرد ويجعلــه يقــوم بترفات 

غــر طبيعيــة.

المخــدر  عرفــت  لــو  بينمــا 
بتعريــف علمــي فهــو مــادة 
النعــاس  تســبب  كيميائيــة 

الوعــي  غيــاب  أو  النــوم  أو 
األلــم. بتســكن  المصحــوب 

التعــود  بــن  فــرق  هنــاك 
مرحلــة  فاالعتيــاد  واإلدمــان 
وهــي  اإلدمــان  إىل  تــؤدي 
حالــة تشــوق لتعاطــي عقــار 
ــود  ــه وج ــن خصائص ــن وم مع
رغبــة قهريــة لــدى المتعــود 
بالتمــادي واالعتيــاد والتعــود 
هــو أول خطــوة نحــو اإلدمــان.

ــاد  ــو االعتم ــان فه ــا اإلدم  أم
عــى المــادة المخــدرة اعتمادا 
تاًمــا نفســًيا وجســدًيا بحيــث 
حاجــة  إليهــا  الحاجــة  تصبــح 
ملحــة قهريــة وربمــا تفــوق 
لديــه أهميــة األكل والــرشب. 
يتــداول  المخــدرات:  أنــواع 
المدمنــون  أو  المتعاطــون 
ــرة   ــا كث ــدرات أنواًع ــى المخ ع
ــطات،  ــات، منش ــل كمهدئ تعم
منشــطات  أو  مهلوســات 

. جنســية

بعــض هــذه المخــدرات عشــي 
ــات  ــن نب ــتخلص م ــه مس أي أن
مــا والبعــض اآلخــر تخليقي أي 
أن اإلنســان صنعــه مــن مــواد 

كيميائيــة مختلفــة .
معظمهــا يكــون مزيــج بــن 
المنتجــات العشــبية والمنتجات 

ــة. التخليقي

إن كل هــذه المخــدرات هــي 
أي  نفــي  تأثــر  ذات  مــواد 
أنهــا تغــر طريقــة تفكــر الفــرد 
يمكــن  وال  الفــرد  وتــرف 
التنبــؤ بتأثرهــا عــى الصحــة 

. والعقليــة  الجســدية 

ــة  ــدرات الطبيعي ــبة للمخ بالنس
فهــي كمــا ذكــرت مســتخلصة 
مــن اجــزاء نباتــات معينــة ومــن 
الكوكايــن    : انواعهــا  اشــهر 
حيــث يعتــر مــن اشــهر اســماء 

ــدرات فــي  ــان المخ ــرة إدم ظاه
ــايل ــا الح عرصن
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الــي  المتداولــة  المخــدرات 
الكــوكا. نبــات  مــن  تســتخرج 

الخشــخاش : يعــد مــن أخطــر 
الطبيعيــة  المخــدرات  أنــواع 
ويســتخرج مــن زهــوره مــادة 

لزجــة.
هــذا  اســتخراج  يتــم  القــات: 
مضــغ  طريــق  عــن  المخــدر 

: األوراق 
الحشــيش: مــن أشــهر وأكــر 
ـفـي  المتداولــة  المخــدرات 
بعــد  تحضــره  يتــم  العالــم 
حصــده عــى مراحــل بالتجفيف 

للحــرارة  والتعريــض 
ــوع  ــذا الن ــتخرج ه ــو: يس البانج

ــب . ــات القن ــن نب م
أقــوى  أحــد  الكــوكا:  نبــات 
ــم  ــدرات فــي العال ــواع المخ أن
ويعــرف باســم الكوكايــن قــد 
تصبــح هــذه المــادة قاتلــة في 

ــان . ــن األحي ــر م كث

المخــدرات المصنعــة: تســتخرج 
نباتــات  مــن  األصــل  ـفـي 
طبيعيــة أو مــن المــواد الخــام 
ربمــا تكــون فــي األصــل ليســت 
ــدرات  ــتخدام كمخ ــدة لالس مع
اســتخدامها  يســاء  ولكــن 
فعاليتهــا  تصبــح  بحيــث 
أقــوى مــن المخــدر الطبيعــي 
او  المخــدرة  العقاقــر  )مثــل 

لاللــم( المســكنة 
الحبــوب  أنــواع  أشــهر  مــن 

المصنعــة: المخــدرة 
مــن  يعتقــد  الرامــادول: 
حالتــه  يحــن  أنــه  يتعاطــاه 
القلــق  المزاجيــة ويحــد مــن 
صنــع  األصــل  ـفـي  لكنــه 

. لــآالم  كمســكن 
ــره  ــبه فــي تاث ــون: يش الكبتاج
ــادة  ي ــى ز ــر ع ــادول ويؤث الرام

ــم. ــاط الجس نش
أنــواع  أخطــر  مــن  الهرويــن: 
ــث يفقــد  ــوب المخــدرة حي الحب
أي  المخــدر  هــذا  متعاطــي 
احســاس باأللــم وقــد يــؤدي 
إىل االكتئــاب وربمــا االنتحــار .

المورفــن : هــو أحد مشــتقات 
ويســتحدمه  األفيــون 
ــاالت  ــالج فــي الح ــاء كع األطب
مــن  نوعــا  ويعــد  الرضوريــة 
أيسء  إذا  المخــدرات  أنــواع 

. مه ا ســتخد ا

الــي  أكــر األســباب شــيوعا 
تــؤدي إىل طريــق المخــدرات 
تعــود إىل الفــرد مثــل توفــر 
المــال بكــرة ضعــف الــوازع 
الديــي لــدى الفــرد المتعاطــي 
أو مجالســة ومصاحبــة رفقــاء 
الســوء والســبب األكــر هــو 
انخافــض مســتوى التعليــم .

وهنــاك أيضا أســباب تعــود إىل 
األرسة  كالقــدوة الســيئة مــن 
الوالديــن أو إدمــان أحدهمــا 
عــن  الدائــم  انشــغالهما  او 

ــم. ابنائه
وان انتقلنــا إىل إطــار المجتمــع 

بصــورة عامــة فهنــاك عــدة 
أســباب ربمــا تكــون األخطــر 
ــان  ــواد اإلدم ــر م ــل توف مث
المهربــن  طريــق  عــن 
والمروجن وأيضا التســاهل 
العقاقــر   اســتخدام  ـفـي 
وعــدم وجــود رقابــة دقيقــة 

لبيعهــا .

تكــون  العــالج  مرحلــة 
متعــددة الخطــوات فالفــرد 
يمــر  يتــم معالجتــه  الــذي 
بعــدة محطات أولهــا مرحلة 
الســموم  مــن  التخلــص 
العــالج  مرحلــة  تليهــا 
النفــي واالجتماعــي بعــد 
العمــي  التأهيــل   ذلــك 
وتمكــن  واالجتماعــي  
مــن  المعاـفـى  الفــرد 
ــودة  ــه والع ــم بجتمع التأقل
حياتــه. وروتــن  لطبيعتــه 

                                         
ترجمة: صفاء فارس

المصدر

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112
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أبــو القاســم الزهــراوي أعظــم جراحــي العالم فــي القرون 
الوسطى

 أول مــن وضــع أســس علــم 
الجراحــة، وأعظــم مــن أنجبتهم 
األندلــس مــن األطبــاء وأشــهر 
الجراحــن فــي العالــم فــي ذلك 

الوقــت.
فرغــم تقــدم الطــب بفروعــه 
المختلفــة عنــد العــرب إال أن 
متأخــرًا،  ظــل  الجراحــة  علــم 
الصناعــات  مــن  يعــد  وكان 
أن  يجــب  الــي  الممتهنــة 
عــن  الطبيــب  يتســامى 

. ســتها ر مما
ــون  ــون والحجام  وكان الحالق
يقومــون بالعمليــات الجراحيــة 
والفصــد  كالكــي  البســيطة، 
وإرشــاد  إرشاف  تحــت  والبــر 
األطبــاء، الذيــن كانــوا يأخــذون 
ممــا  الجراحيــة  معلوماتهــم 
كتبــه أبــو قــراط وغــره مــن 

اليونــان. قدمــاء 
وكان أثــر الزهــراوي فــي تطــور 
وتقــدم علــم الجراحــة أثــرًا كبرًا 
جــدًا، فقــد قفــز بعلــم الجراحــة 
العلــوم  بــن  الصــدارة  إىل 

ــرى. ــة األخ الطبي
لــه  يتنكــر  أن  يســتطع  ولــم 
أكــر  قيمتــه  مــن  يحــط  او 
ــرب،  ــم الغ ــن أم ــن م المتعصب
وهــم يذكــرون اســمه مرجمــًا 
Abulcassis  ممــا  يجعــل طلبــة 
الوقــت الحــارض ال يعلمــون أنــه 
ذلــك الطبيــب الجــراح العربــي 

ــم . ــو القاس أب
ولــد أبــو القاســم خلــف بــن 
الزهــراء  قريــة  ـفـي  عبــاس 
ــًا  ــتغل طبيب ــة، واش ــرب قرطب ق
فــي بــالط الخليفــة عبدالرحمــن 
كتــب  عــدة  وألــف  الثالــث 

الطبيــة  موســوعته  أهمهــا 
الــي أســماها كتاب)التريــف 
التأليــف(  عــن  عجــز  لمــن 
ثالثــن  مــن  مؤلفــة  وهــي 
ــزءان األوالن  ــوي الج ــزء، يحت ج
عــى ترشيــح جســم اإلنســان 
وعــرشون  ســبعة  ويتلوهــا 
الطــي  العــالج  مــن  جــزء 
والجــرع  األدويــة  وتحضــر 
المناســبة فــي عــالج األمــراض 
ــة  ــة والصح ــة والتغذي المختلف
األدويــة  ومرادفــات  العامــة 
وخواصهــا  ومضاعفاتهــا 

ومقاييســها.  وأوزانهــا 
ويشــتهر أبــو القاســم خاصــة 
كتابــه،  مــن  الثالثــن  بالجــزء 
ــه  ــة، وفي ــوي الجراح ــو يح وه
وصــف شــامل موضــح بالصــور 

ــة. ــة جراحي ــي آل لمائ
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ــا  ــخصيا بصناعته ــو ش ــام ه ق
وكان  لمرضــاه،  واســتعمالها 
يشــجع الجراحــن عــى االخــراع 

ــد. والتجدي
ولعــل أهــم وأخطــر اإلضافــات 
ــن  ــراوي أول م ــي كان الزه ال
إكتشــفها ونســبت مع األســف 

إىل علمــاء مــن الغــرب:
قــام  مــن  أول  1.الزهــراوي 
ــد  ــة عن ــن الدموي ــط الرشاي برب
ليوقــف  بالجــروح  إصابتهــا 
فتــح  الدموي)وهــو  الزيــف 
علمــي كبــر ادعــى تحقيقــه 
الفرنــي  الجــراح  مــرة  ألول 
امــرواز بــاري عــام 1552م بعــد 

بـــ 600 ســنة(. الزهــراوي 
وصــف  مــن  أول  هــو   .2
االســتعداد الخــاص فــي بعــض 
للزيــف  البرشيــة  األجســام 
شــاهد  وقــد  )الهيموفيليــا( 
عــدة حــاالت فــي عائلــة واحــدة 

بالكــي. عالجهــا 
أول  هــو  الزهــراوي   .3
ــة  ــد الوضعي ــرف فوائ ــن ع م
العمليــات  ـفـي  المائلــة 
تقــي  والــي  الجراحيــة، 
منخفضــًا  الــرأس  بجعــل 
عــن األرجــل والجــوف، وقــد 
اقتبــس الغــرب هــذه الطريقة 
إىل  مســتعملة  زالــت  وال 
العالــم  بإســم  وتعــرف  االن 
األلمانــي فريدريــك ترندلنــرغ .

مــن  أول  هــو  الزهــراوي   .4
إســتأصل الرضفــة عنــد إصابتها 

بكســور مضاعفــة. 
إســتعمل  مــن  أول  هــو   .5
)الســنانر(  الخاصــة  اآللــة 
اللحميــة  الزوائــد  الســتئصال 

األنــف.  مــن 

6. العمليــة المعروفــة اليــوم 
والمســتعملة    Lithotomyب
الســتخراج حصــاة المثانــة هــي 

ــراوي. ــكار الزه ــن ابت م
7. تنــاول ـفـي مهــارة فائقــة 
والتوليــد  النســاء  أمــراض 
ــة  ــاء األجن ــاالت بق ــف ح فوص
ــا.           ــة عالجه ــم وكيفي فــي الرح
ــع  ــف وض ــن وص ــو أول م وه
بعــد  يســمى  فيمــا  الوالــدة 
ذلــك )وضــع ويلــرش( للحامــل 

الــوالدة.                                                 لتســهيل 
مــن  القابــالت  وإســتفادت 
ــكان  ــم ف ــي القاس ــة أب عبقري
خفيــف  ســتار  خلــف  يقــف 
ويعطــي إرشــاداته المناســبة 

العســرة.                الحــاالت  ـفـي 
الخيــوط  أنــواع  وصــف   .8
المســتعملة فــي عــالج الجروح، 
وعلــم تالمذتــه كيفيــة خياطــة 
الجــروح بشــكل داخــي ال يــرك 
شــيئًا مرئيــًا منــه، والتدريــس 
ثمانيــة  اىل  نســبة  المثمــن- 
ــة  -فــي جراحــات البطــن وكيفي
ــد  ــط واح ــن وخي ــة بإبرت الخياط

ــا. ــت بهم مثب

وقــد نــال كتــاب أبــي القاســم 
شــهرة عاليــة ـفـي جامعــات 
ـفـي  نهضتهــا  أثنــاء  أوروبــا 

. الوســطى  العصــور 
الرئيــس  المرجــع  كان  وقــد 
للجراحــة فــي جامعــات ايطاليــا 
مــرات  عــدة  ونــرش  وفرنســا, 
وترجمــه  مختلفــة،  وبلغــات 
دي  جــاي  الفرنــي  الجــراح 

الفرنســية. اىل  شــاليلك 
وقــد وجــدت صــورة الزهــراوي 
ــات فــي  ــض الكاتدرائي ــن بع تزي

ــه. ــا بعــد وفات أوروب

ــو  ــري أب ــّراُح الكب رشح الج
القاســم الزهــراوي علَم 
الجراحــة، وابتكــر طرقــا 
الجراحــة،  ـفـي  جديــدة 
فيمــا  نجاُحهــا  امتــدَّ 
إســبانيا  حــدود  وراء 
ــري، وكان  ــامية بكث اإلس
النــاُس مــن َجميــع أنحاء 
المســيحي  العالــم 
إلجــراء  يذهبــون 
العمليــات الجراحيــة فــي 

» طبــة قر
)المســترشق الفرنــي 
ــه  جــاك رايســلر فــي كتاب
العربيــة«( »الحضــارة 

ــف  ــاب »الترصي ــع كت يق
عــن  عجــز  لمــن 
التأليــف« فــى 30 جــزءا، 
وقــد ترجــم مبكــرًا إىل 
والعربيــة  الاتينيــة 
الربوفنســية  واللغــة 
ــا«،  ــوب فرنس ــة جن »لغ
ونــال شــهرة واســعة 

الغربيــة. البــاد  ـفـى 

ترجمة: فلة خري الدين          
المصدر

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31256197/
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 The Last of« فطريات الزوميب في مسلسل
Us« حقيقية! لكن هل يمكن حًقا أن تحولنا 

إىل زوميب؟
ــة  ــر بصناع ــق األم ــا يتعل عندم
األفــالم والمسلســالت الــي 
فــإن  الزومــي،  عــن  تتحــدث 
مكــررة  جميعهــا  القصــص 
البطــل  يبــدأ  إذ  ومتوقعــة. 
فيهــا بالشــك فــي ســلوك جاره 
يعــج  حيــه  أن  ليجــد  الغريــب 
بالموتــى األحياء المتعتطشــن 
ثــم تظهــر مشــاهد  للدمــاء، 
أن  وكيــف  والحرائــق  الدمــار 
قتــال  لســاحة  تحولــت  األرض 

موبــوءة.

 The Last of Us لكــن مسلســل
ــوذ  ــو مأخ ــاج HBO وه ــن إنت م
تحمــل  فيديــو  لعبــة  مــن 
القالــب  كــرس  االســم،  ذات 
المعتــاد لهــذه المسلســالت 
الناحيــة  مــن  األقــل  عــى 
وجــود  مــن  فبــداًل  الوبائيــة، 
ــايل، افــرض  ــن ممــرض خي كائ
قــد  الزومــي  أن  المسلســل 
فطريــة  بعــدوى  أصيبــوا 
موجــودة فــي الواقــع. يدعــى 
كورديســيبس،  الفطــر  هــذا 

الســيطرة  يمكنــه  وبالفعــل 
وأجســام  أدمغــة  عــى 
إىل  إياهــا  محــواًل  الحــرشات 

حرفًيــا. زومــي 
إًذا هل هو قادٌم إلينا؟

يعــد  النمــل  زومــي  فطــر 
مــن أشــيع أنــواع الفطريــات 
باالســم  يعــرف  وهــو 
 Ophiocordyceps« العلمــي 
ـفـي  يعيــش   ،»unilateralis
ــات االســتوائية ألســراليا،  الغاب
ويتكاثــر  وتايالنــد،  والرازيــل، 
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عــى  واالســتيالء  بالتطفــل 
أجســاد حــرشات النمــل الحفــار، 
إذ يبــدأ األمر بتثبــت البوغة عى 
ــم  ــة ث ــي للنمل ــكل الخارج الهي
دخولهــا للجســد، مســتخدمة 
إيــاه للغــذاء والحمايــة، بعــد 
دمــاغ  بجــوار  تتكاثــر  ذلــك 
ــه  ــواّد تمكن ــرز م ــا وتف ضحيته
مــن الســيطرة عــى جهازهــا 

المركــزي. العصــي 
تعانــي  اإلصابــة  تقــدم  مــع 
ــدة  ــنجات عدي ــن تش ــة م النمل
أعــى  مزلهــا  مــن  توقعهــا 
الشــجرة عــى أرض الغابــة، ثــم 
تصعــد حــوايل cm 25، وهــو 
ــو  ــا لنم ــب بيئًي ــكان المناس الم
هــذا الفطــر، وتشــبث فكهــا 
منتظــرًة  شــجر  ورقــة  ـفـي 
ينبثــق  أيــام  وبعــد  موتهــا، 
الفطــر مــن رأســها وُيســقط 
األرض  عــى  جديــدة  أبواًغــا 
ــرى. ــرًة أخ ــّرة م ــد الك ــي تعي ك

لماذا يجب أن نبقى هادئن؟

يمكــن  ال  الحــظ  لحــن 
لكوديســيبس أن يســيطر علينــا 
ــببن،  ــن لس ــت الراه فــي الوق
هــذا  نوعيــة  هــو  أولهمــا 
الفطــر فمثــاًل إن الفطــر الــذي 
يصيــب نــوع معــن مــن النمــل 
فــي بيئــة ومــكان مــا ال يمكنــه 
ـفـي  النــوع  أن يصيــب نفــس 

مــكان آخــر.
وثانــي األســباب هــو أننــا لســنا 
البــرشي  فالجســم  بحــرشات، 
يمكــن  ال  إذ  جــًدا  معقــد 
البقــاء  الفطريــات  لمعظــم 
حيــًة فــي درجــة حرارتــه، إضافــًة 
مناعــيًّا  جهــاًزا  المتالكنــا 
متطــوًرا، هــذا مــا قد يســتغرق 
ماليــن  كورديســيبس  مــن 
يكتشــف  أن  قبــل  الســنن 
عــى  للســيطرة  طريقــة 
العصبيــة. وأجهزتنــا  أدمغتنــا 
فــي الواقــع، يتنــاول البــرش منذ 

ــيبس  ــور الكورديس ــود فط عق
إذ تعتمــد الكثــر مــن وصفــات 
ولــم  عليــه،  الصيــي  الطــب 

ــي. ــد إىل زوم ــول أي أح يتح
لكــن بالطبــع هنــاك أنــواع من 
الفطــور تؤثــر عــى ســلوكنا، 
كتلــك الــي تلعــب دوًرا رئيســًيا 
وهــو  اإليتانــول  إنتــاج  ـفـي 
المــادة المســكرة الموجــودة 
الفطــور  أو  البــرة،  ـفـي 
المهلوســة الــي تؤثــر عــى 
ــاغ. ــة فــي الدم ــق معين مناط

إًذا لماذا علينا أن نقلق؟
األخبــار  هــذه  مــن  بالرغــم 
الجيــدة إال أن األمــر ال يخلــو 
مــن بعــض الخــوف. لحــن 
الحــظ لــن يخــرج عــش الغــراب 
الوقــت  ـفـي  رؤوســنا  مــن 
القريــب، لكــن حــذر العلمــاء 
حــرارة  ارتفــاع  خطــورة  مــن 
الكوكــب ومــا يرافقــه مــن 
تغــر ـفـي إمراضيــة الفطــور 

جديــدة. أمــراض  وظهــور 
وهــو  فــن،  دونالــد  يقــول 
ـفـي  الطــب  ـفـي  أســتاذ 
جامعــة McGill فــي مونريــال: 
مســبًقا  الفطــور  »تكيفــت 
مــع الطقــس الحــار وانتــرشت 
مســببًة المزيــد مــن العــدوى، 
أدى  نفســه  الوقــت  ـفـي 
ضعــف  إىل  الطــي  التطــور 
وظهــرت  البــرشي،  الجســم 
وخاصــة  األدويــة  مقاومــة 
الجرثوميــة  المضــادات 

يــة«. والفطر

فــي النهايــة، ما ظهر فــي هذا 
المسلســل خيــايلٌ إىل حــد مــا 
ــا الحــارض، لكــن مــع  فــي وقتن
ارتفــاع درجــات الحــرارة وتقــدم 
األدويــة  ومقاومــة  الطــب 
الفطريــة فمــن غر المســتبعد 

ــة. ــة فطري ــور جائح ظه
ترجمة: تمام حمزة

المصدر

https://www.popularmechanics.com/science/a42678908/the-last-of-us-cordyceps-fungus/
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ــول  ــرص ط ــاس أق ــن قي ــاء م ــن العلم تمك
ــاق ــى اإلط ــت ع للوق

كشــف العلمــاء عــن أصغــر وحــدة للوقــت؛ المــدة الــي يســتغرقها جســيم الضــوء فــي المــرور 
خــالل جــزيء مــن الهيدروجــن.

تعــادل هــذه المــدة الزمنيــة 247 زبتــو ثانيــة. الزبتــو ثانيــة تقــدر بريليــون جــزء مــن مليــار جــزء مــن 
الثانيــة، وتمثــل بفاصلــة عرشيــة عــى يســارها 20 صفــرًا وعــى يمينهــا 1.

 2016 عــام  ـفـي  باحثــون  نــرش 
ــة  ــة تجرب ــوم الطبيع ــة عل بمجل
أشــعة  باســتخدام  أجروهــا 
الوقــت  تغــر  لقيــاس  اللــزر 

ثانيــة. زبتــو   850 خــالل 

قفــزة  الدقــة  هــذه  تعتــر 
قيــاس  طريقــة  مــن  كبــرة 
الوقــت بوحــدات الفيمتــو ثانيــة 
)مليــون جــزء مــن مليــار الثانية( 
والــي فــازت بجائــزة نوبــل عــام 

.1999
الكيميائيــة  األوارص  تســتغرق 
ــكك أو  ــي تتف ــة ك ــو ثاني فيمت
يحتــاج  الضــوء  ولكــن  تتحــد، 
ــة ليمــر خــالل جــزيء  ــو ثاني يبت ز

هيدروجــن.

ــارد  ــاء رينه ــم الفزي ــق عال أطل
جويــث  جامعــة  مــن  دورنــر 
أشــعة  وزمالئــه  األلمانيــة 
ســينية عــى معجــل جســيمات 

ـفـي مركــز أبحــاث إلكرونــن 
ــرض  ــي لغ ــينكروتون األلمان س
الــي  المســافة  قيــاس 
الضــوء  فوتــون  يقطعهــا 
جــزيء  ذرتــي  إىل  وصــواًل 

لهيدروجــن. ا

األشــعة  الباحثــون  ضبــط 
فوتوًنــا  أن  بحيــث  الســينية 
واحــًدا، أو جســيًما ضوئًيــا، قــام 
بطــرح االلكرونــن خــارج جــزيء 
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الهيدروجــن )يتكــون جــزيء 
بروتونــن  مــن  الهيدروجــن 

والكرونــن(.
ولــدت هــذه التفاعــالت نمًطا 
ــا يدعــى نمــط التداخــل  موجًي
 ،)Interference pattern(
والــذي تمكــن دورنــر وزمالئــه 
باســتخدام  قياســه  مــن 
جهــاز يســمى الكولريمــس 
)COLTRIMS(، وهــو كاشــف 
ــية  ــديد الحساس ــيمات ش جس
التفاعــالت  تســجيل  يمكنــه 
فائقــة  والجزيئيــة  الذريــة، 

الرسعــة.

ســجل مجهــر الكولريمــس 
النمطــي  التداخــل  مــن  كاًل 
وموضــع جــزيء الهيدروجــن 

أثنــاء التداخــل.
مــن  جرندمــان  ســفن  قــال 
االلمانيــة  روســتك  جامعــة 
الدراســة:  بكتابــة  والمشــارك 
»ألننــا نعــرف التوجــه المكانــي 
فاننــا  الهيدروجــن،  لجــزيء 
موجــي  تداخــل  اســتخدمنا 
مــى  لمعرفــة  اإللكــرون 
ــون الضــوء إىل ذرة  وصــل فوت
ومــى  األوىل  الهيدروجــن 

الثانيــة«. وصــل 

تمكــن الباحثــون مــن قيــاس 
ــزيء  ــل الج ــوء داخ ــة الض رسع
أثنــاء هــذه المئتــن وســبعة 
وذلــك  ثانيــة،  زبتــو  وأربعــن 
ــة  ــاحة مفتوح ــار مس ــع اعتب م
ــن  ــافة ب ــى المس ــدت ع اعتم

ذرات جــزيء الهيدروجــن فــي 
بهــا  انطلــق  الــي  اللحظــة 

الفوتــون.

وقال دورنر:
راقبنــا وللمــرة األوىل عــدم 
مــع  االلكــرون  تفاعــل 
مبــارشة  بصــورة  الضــوء 
ولحظيــة )يقصد مشــاهدتهم 
وهــي  التفاعــل  لعمليــة 
تأخــر  ســبب  جارية(،ويعــزى 
التفاعــل ألن المعلومــات ال 
تنتقــل داخــل الجــزيء نفســه 

الضــوء. برسعــة  إال 

ترجمة: صالح حازم
المصدر

https://www.sciencealert.com/a-new-shortest-unit-of-time-has-just-been-measured-it-s-a-zeptosecond?fbclid=IwAR0iX9fuNwEWK9CqY1ll7Dy-sZylMQcCQ-x-g6RT3cqFwbBYohzzzvRGvMI
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