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بـيـت "الـمـ�ستقبــل" �صديـق للبيئـة
يتناف�����س ال�ص����ناعيون يف الياب����ان على ت�ص����نيع
�أجهزة اقل ا�س����تهالكا للطاقة انطالقا من قناعتهم
ب����ان التكنولوجي����ا الت����ي قدم����ت له����م الكثري يف
اعماله����م متل����ك م����ن دون �ش����ك احل����ل مل�ش����اكل
جمتمعاتنا اليوم.يقول فوميو اوت�س����وبو املدير
العام ل�ش����ركة بانا�س����ونيك "يف ه����ذا املنزل ،حني
يجل�س احدهم على الأريكة ي�شتغل مكيف الهواء
من تلقاء نف�سه ويوجه الهواء باجتاهه وبالكمية
واحلرارة املنا�س����بتني .كم����ا ان درجة الإنارة يف
التلف����از تتغ��ي�ر بتغ��ي�ر الن����ور يف الغرف����ة ،وذلك
من اج����ل املحافظة على اجل����ودة العالية وادخار
الكهرب����اء يف �آن".يف الواق����ع ال ميل اوت�س����وبو
م����ن تكرار ان����ه يري����د ان يجعل من �ش����ركته التي
تبني "بيت امل�ستقبل القريب" يف خليج طوكيو،
الأوىل على �ص����عيد االبتكار الع�ص����ري وو�سائل
الراحة العالية التقنية التي تقت�ص����د يف ا�ستهالك
الطاقة او "�شو-ايني تيتان�سو" باليابانية.
وتاب����ع ات�س����وبو" :عن����د اخل����روج م����ن اي غرفة

امل�ست�شفى
مـكـان للعـالج
وال�ضجيج!
غالب ًا ما يتذمر املر�ضى من ان
ال�ضجيج يف امل�ست�شفى مينعهم
من النوم لكن عدد ًا من الباحثني
الربيطانيني قالوا ان �أمور ًا
ب�سيطة قادرة على تخفيف هذا
ال�ضجيج بن�سبة .%20وقال
الباحثون من نيوكا�سل ان 46
موظف ًا من � 3أجنحة يف �أحد
م�ست�شفيات تاين يبلغ عدد الأ�سرة
فيها� 92سرير ًا �شاركوا يف
الدرا�سة التي �أعدوها ،و�أخ�ضعوا
لتدريب على م�ستوى فردي من
املمر�ضة نف�سها للت�أكد من دقة
الإجراءات.
وقالت املعدة الرئي�سية
للتقرير �أنيت ريت�شارد�سون ان
"امل�ست�شفيات ميكن �أن تكون
مكان ًا مليئ ًا بال�ضجيج ،فرمي
وعاء من الفوالذ �أر�ض ًا يخلق
�صوت ًا قوته  108دي�سيبل ،وهو
�صوت �أعلى من �صوت بوق
�سيارة �أو من�شار خ�شب الذي يقدر
بـ 100دي�سيبل".
و�أ�ضافت ان "فتح علبة قفازات
ي�صدر �صوت ًا بقوة  86دي�سيب ًال
وهو �أعلى من �صوت حركة املرور
الكثيفة التي ت�صدر �صوت ًا يقدر
بـ 80دي�سيبل".
و�أ�شارت �إىل ان جمموعة من
الإجراءات الب�سيطة اتخذت
لتخفي�ض ال�ضجيج ومن بينها
نظام باب الدخول ومكان وارتفاع
رنني الهواتف ،ونظام ا�ستدعاء
املمر�ضات وجتهيزات الغرف
مثل الأبواب واجلوارير و�سالت
املهمالت وغريها.

ينطف����ئ الن����ور والتلف����از واملكي����ف فيه����ا بينم����ا
ت�ش����تغل كلها يف امل����كان الذي تتوج����ه اليه ،وكل
ذلك يتم بف�ض����ل لواقط تديرها �ش����رائح ت�ست�شعر
احل�ضور واحلرارة وال�ضوء".
ويح����د تولي����د الكهرب����اء يف املن����زل م����ن خ��ل�ال
ال�ص����فائح ال�ض����وئية الفولطي����ة والبطاريات مع
التخزين يف بطاريات من الليثيوم من ا�س����تهالك
الطاق����ة ،كما ي�س����مح بتدفئة �أر�ض����ية املنزل بفعل
املياه ال�س����اخنة التي ينتجها ه����ذا النظام.ولدى
"بانا�س����ونيك" التي �صنفتها جمموعة "نيكاي"
االقت�ص����ادية الأوىل يف ت�ص����نيع الأجه����زة
ال�ص����ديقة للبيئ����ة ،جمموع����ة م����ن االبت����كارات
االقت�ص����ادية الذكية للحد من ا�ستهالك املوارد يف
املنازل.وتو�ض����ح امل�ضيفة يف منزل امل�ستقبل انه
"باحناء جرن الغ�سالة قليال ميكن احلد من كمية
املياه امل�س����تهلكة حتى الن�ص����ف الن املياه ت�صبح
موزعة بت�ساو".
اما الثالجة فم�صنوعة من مواد عازلة جديدة يف

غاي����ة الرقة ذات �أداء ع����ال وال تتطلب مواد �أولية
كث��ي�رة ،وب�إم����كان ه����ذه الثالجة تقدي����ر الأوقات
التي يفتح او يغلق بف�ضل لواقط و�شريحة "فهو
ينتقل اىل نظام ال�س����بات حني يعرف انه لن يفتح
مدة طويلة النه يحفظ عادات �سكان املنزل".
وبالطبع لي�س����ت �شركة "بانا�سونيك" وحدها يف
هذا ال�س����باق ال�س����يما مع ارتفاع الطلب على هذه
الأجهزة فبح�س����ب ت�ص����نيف "نيكاي" "�ش����ارب"
حتل ثانية ثم "ميت�سوبي�ش����ي الكرتيك" و"ان اي
�س����ي" متقدمة على "تويوتا" الرائدة يف �صناعة
ال�سيارات الهجينة.
من جهتها� ،أعلنت متحدثة با�س����م �شركة "�شارب"
تدعى ميوكي ناكاياما ان "انارة خلفية �شا�ش����ات
الكري�س����تال ال�س����ائل بوا�س����طة الدي����ود امل�ش����ع
عو�ض����ا ع����ن الأنابيب املن��ي�رة تتطل����ب ثلث كمية
الكهرباء من اجل حتقيق النتيجة نف�س����ها" ،فيما
يق����ول رئي�س ال�ش����ركة الفرعي����ة للإن����ارة التابعة
ل"�ش����ارب" �شيني�ش����ي ت�س����ونيكاوا ان م�صابيح

التوه����ج التقليدية تهدر  %95م����ن الكهرباء التي
ت�ستهلكها على �شكل حرارة.
ام����ا ا�س����تخدام الديود امل�ض����يء "فيعط����ي كمية
الن����ور نف�س����ها لك����ن بكمي����ة كهرباء اقل ب�س����بع
مرات".ويعت��ب�ر عمالق����ة االلكرتوني����ات يف
الياب����ان ان����ه يج����ب اال ن�ض����طر اىل االختي����ار
ب��ي�ن م�س����توى العي�����ش املرفه واحلف����اظ على
الأر�����ض ،ب����ل علين����ا ان نك����ون مبدعني حتى
ال يك����ون احدهم����ا على ح�س����اب الآخر ولكي
يتمكن املرء من العي�ش برفاهية على الرغم
م����ن احل����دود التي تفر�ض����ها علي����ه الأر�ض
واالح��ت�رام الواجب علينا جتاهها.ويذكر
اوت�س����وبو ب"ان الطل����ب عل����ى امل����وارد
الطبيعية ي�شهد منوا هائال .ان ا�ستمرينا
با�س����تهالك النفط بهذا النمط فلن ي�صمد
اك��ث�ر م����ن �أربعني عام���� ًا ،ام����ا الإنديوم
امل�س����تخدم من اجل ال�شا�شات امل�سطحة
فلن يعود متوفرا بعد �ست �سنوات".

ج��ث��ث اجل���م���ال امل��ت��ح��ل��ل��ة ت�����س��م��م م���ي���اه ا���س�ترال��ي��ا
افاد تقرير ن�ش���ر م�ؤخرا بان جي���ف اجلمال الربية
املتحلل���ة التي نفقت ب�س���بب اجلفاف يف �ص���حراء
و�س���ط ا�س�ت�راليا تل���وث امل���وارد املائي���ة ومواقع
مقد�سة بالن�سبة لل�سكان الأ�صليني.
و�أف���اد املجل����س املعن���ي ب����إدارة ار����ض ال�س���كان
الأ�صليني يف و�سط البالد الذي يعاين من اجلفاف
ان �أع���داد ًا هائلة م���ن اجلمال الربية نفقت ب�س���بب
اجلفاف وبد�أت اجليف املتحللة ت�سمم املياه.وقال
مدير املجل�س دايفد الك�ساندر عرب الإذاعة الر�سمية
"�إي���ه بي �س���ي" ان "بع�ض ه���ذه اجلمال تقع يف
الربك وال ت�س���تطيع اخلروج منه���ا فتنفق وتتحلل
يف املياه ،فيما تت�ص���ارع احليوان���ات املتبقية على
�آخ���ر نقطة م���اء" .و�أ�ض���اف املدير ان ع���ددا كبريا

م���ن الربك والبح�ي�رات التي يعتمد عليها ال�س���كان
الأ�ص���ليون �ست�ص���بح غري �صاحلة لل�ش���رب ب�سبب
املخاط���ر العالية على �ص���حة الإن�س���ان الناجتة عن
ه���ذا التل���وث ،وم���ا مل تت�س���اقط الأمط���ار �س���ينفق
ع�شرات الآالف من هذه اجلمال الوح�شية.
ولف���ت الك�س���اندر اىل ان هذه الظاهرة من �ش����أنها
ان تغ�ي�ر طاب���ع املنطق���ة ومنظره���ا الطبيعي علما
ان ثقافة ال�س���كان الأ�ص���ليني مبا فيها من �أ�س���اطري
واغان وغريها مرتبطة بهذه املنطقة بالتحديد.
وت�ؤثر هذه الظاهرة عل���ى التنوع احليوي مبا ان
�أجنا�س��� ًا حملية تنفق �أي�ض��� ًا ب�س���بب تل���وث املياه.
ودف���ع اجلفاف مبجموعة من اجلم���ال اىل اقتحام
البل���دات امل�أهول���ة بحثا عن املاء م���ا �أثار حالة هلع

بني ال�سكان.وكانت ال�س���لطات قررت �سابقا �سوق
اجلم���ال اىل مكان بعيد عن البل���دات و�إطالق النار
عليها وتركها تتحلل يف ال�صحراء.
و�سي�ستعني القنا�ص���ون بطوافات ومبجموعة من
كبار ال�س���ن من ال�س���كان الأ�ص���ليني لإر�شادهم اىل
املكان املنا�س���ب للإجهاز على احليوانات بعيدا عن
املوارد املائية.
يذك���ر ان اجلمال الربية �أدخلت اىل ا�س�ت�راليا قبل
ان توج���د �س���كك احلديد ثم ترك���ت طليقة فتكاثرت
ب�ش���كل ملف���ت اذ ال تواج���ه خط���ر ًا حقيقي��� ًا م���ن
حيوانات مفرت�سة فتخطى عددها املليون.وتعترب
اجلمال الربية يف �ص���حراء و�س���ط ا�سرتاليا اكرب
قطيع غري مدجن يف العامل.

�أظهرت درا�سة �أمريكية جديدة �أن
كمية الدخان التي يتم ا�ستن�شاقها
عرب تدخني الرنجيلة ي�ساوي 48
�ضعف ًا عما يتم ا�ستن�شاقه من خالل
تدخني �سيجارة واحدة .وذكر
موقع "هيلث داي نيوز" �أن درا�سة
جديدة ن�شرت يف عدد كانون الأول

"ي��د ذكي��ة" تتحك��م به��ا النب�ض��ات الع�صبي��ة فـ��ي املخ
�أعل����ن علم����اء ايطالي����ون �أنه����م ق����د
يتمكن����ون خ��ل�ال �س����نتني �أو ث��ل�اث
م����ن �ص����نع "ي����د الكرتوني����ة ذكية"
خفيف����ة يت����م التحك����م بها بوا�س����طة
النب�ض����ات الع�ص����بية يف املخ.وقال
ع����امل التقني����ات احلديث����ة الإيطايل
باول����و داري����و ،ال����ذي عر�����ض
�أمنوذج ًا ع����ن "الي����د الذكية" خالل
احتف����ال يف روم����ا لوكال����ة الأنب����اء
الإيطالي����ة " �أن�س����ا"� ،إنه����ا "خفيفة
ومرنة وقوية" ،م�ش����به ًا �إياها باليد
الب�شرية الطبيعية.
وق����اد داري����و فريق ًا م����ن العلماء من

ولكن علينا و�ضع �شيء كهذا "اليد"
يف الذراع الب�شرية خالل ال�سنوات
القليل����ة املقبل����ة" ،والي����د اجلدي����دة
م�ص����نوعة م����ن الف����والذ املق����اوم
لل�ص����د�أ وقد بد�أ العمل يف امل�شروع
منذ العام  1983وا�س����تلهم العلماء
هذه الفكرة من �صناعة الروبوتات
وق�ص�ص اخليال العلمي.
و�أو�ض����ح داريو �أن اليد هي �إحدى
�أكرث الأج����زاء احل�سا�س����ة واملعقدة
يف اجل�سم الب�شري ،م�ضيف ًا "كانت
عملية م�ضنية" ل�صنعها ،م�شبه ًا ذلك
بـ"حماولة �ص����نع �س����يارة فورموال

جامع����ة الط����ب احلي����وي يف روم����ا
ومدر�س����ة القدي�س����ة �آنا للدرا�س����ات
املتقدمة يف بيزا �ش����اركوا يف �صنع
الي����د اجلدي����دة و"الي����د الذكي����ة" ال
تختلف عن الأي����ادي الأخرى وفيها
خم�س����ة �أ�ص����ابع ووزنه����ا يزيد عن
اليد احلقيقية للب�ش����ر بحواىل مائة
غ����رام فق����ط وكان وزن �أمن����وذج
ع����ن ي����د الكرتوني����ة �ص����نعت العام
املا�ضي بلغ حوايل كيلوغرامني �أي
ثالث مرات �أكرث من وزن يد الب�شر
العادية.
وقال داريو "من ال�ص����عب التكهن..

واحد كل ب�ضعة �أ�سابيع".
و�أ�ض����اف �أن����ه يف ح��ي�ن �أن "الي����د
الذكية" ا�س����تجابت لكافة النب�ضات
الع�ص����بية امل�س�����ؤولة ع����ن حرك����ة
الأط����راف ،لك����ن ال ت����زال هن����اك
�صعوبات تتعلق با�ستجابة الدماغ
لذلك ب�شكل كامل.
وخت����م بالق����ول ق����د يتطل����ب الأم����ر
زرع رقاقة حت����ت اجللد تقوم بدور
املرتجم "بني الأط����راف والدماغ"،
م�ش��ي�ر ًا �إىل �أن فريق����ه ب����د�أ للت����و
البحث عن متطوع��ي�ن لتجربة اليد
اجلديدة عليهم.

ال�������روب�������وت ي����خ����دم����ك ف����ـ����ي امل��ك��ت��ب��ة
ك�شفت مكتبة بريطانية ع��ن م��ن�����ش���أة التخزين
الأوتوماتيكية اجلديدة التي �أ�س�ستها قرب مدينة
ويذرباي الربيطانية وكلفتها �أكرث من  43مليون
دوالر ،حيث تقوم روب��وت��ات بالق�سم الأك�بر من
املهام.
وذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي" ان
الروبوتات تهتم بت�صنيف ورفع املواد يف من�ش�أة
"بو�سطن ي�سبا".
و�أ�شارت �إىل ان املن�ش�أة �ست�ضم تدريجي ًا نحو 7

ماليني كتاب من املجموعة الوطنية الربيطانية
تخزن يف �أكرث من � 140ألف حاوية مرمزة.ولفتت
�إىل ان الروبوتات ت�سحب احلاويات وت�أخذها �إىل
منطقة ي�أخذ منها املوظفون الوثائق املطلوبة،
و�أو�ضحت ان حمتويات املن�ش�أة �ستت�ألف من كتب
و�صحف.
وقالت وزيرة يورك�شاير وهمرب ،روزي زينرتتون
التي افتتحت ر�سمي ًا املبنى "هذا تطور مذهل
للمكتبة الربيطانية و�أن��ا �سعيدة لأن ه��ذا املكان

اختري لبناء من�ش�أة مهمة
وطني ًا كهذه".
و�أ���ض��اف��ت� " :أرحب
ب����ال����ت����زام املكتبة
بتطوير هذا املوقع
على امل��دى الطويل
حل��م��اي��ة املجموعة
ال�������وط�������ن�������ي�������ة يف
امل�ستقبل".

تو�ص���لت درا�س���ة �إىل �أن �إقن���اع طفل���ك بتناول
الفاكه���ة واخل�ض���ار املفي���دة له ي�ص���بح �أ�س���هل
عندما ُتعر�ض �أمامه �صور ًا جذابة لها.
وتو�ص���ل علم���اء نف����س يف جامع���ة ريدن���غ
الربيطاني���ة �إىل �أن الأطفال يف ال�س���نة الأوىل
م���ن العمر الذي���ن ينظرون بانتظام �إىل �ص���ور
الفاكهة واخل�ضار التي ال ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا
م���ن �أطعمته���م ي�ش���عرون بالرغب���ة ال�ش���ديدة
لتذوقها.
وذكرت �ص���حيفة الدايلي تلغراف �أن الباحثني
زودوا بع�ض الآباء بكتب فيها �صور عن نوعني
من الفاكهة ومثلهما من اخل�ضار وطلبوا منهم

عر����ض �ص���ورها عل���ى �أطفاله���م وقراءتها لهم
يومي��� ًا ملدة �أ�س���بوعني.وكان من بني اخل�ض���ار
والفاكهة نوع���ان ي�أكلهما الأطفال بانتظام مثل
اجل���زر والعن���ب ونوعان �آخران من اخل�ض���ار
مثل الفجل وفاكهة "الليت�ش���ي" احللوة املذاق
وم�صدرها ال�صني.
وبع���د م�ض���ي �أ�س���بوعني عل���ى ق���راءة الآب���اء
لأطفاله���م ه���ذه الكت���ب ب���د�أ ه����ؤالء يظه���رون
اهتمام ًا بتناول هذه الفاكهة وتذوقها.
وق���ال الدكت���ور كارمي���ل هيو�س�ت�ن براي����س
من مدر�س���ة عل���م النف����س ال�س���ريري والعلوم
الذي قاد الدرا�س���ة "نعتق���د �أن عر�ض الأطعمة

من املجلة الأمريكية للطب الوقائي،
�شملت  31متوطع ًا ترتاوح �أعمارهم
بني  18و 50عام ًا يدخنون التبغ
بالرنجيلة �أو عرب �سيجارة واحدة،
وقا�س الباحثون معدل النيكوتني
ومونوك�سيد الكربون يف دم
امل�شاركني ومعدل دقات القلب وعدد
وحجم اللهاث بعد كل جل�سة تدخني.
و�أظهرت الدرا�سة �أن كمية الدخان
امل�ستن�شق نتيجة ا�ستخدام الرنجيلة
يبلغ  48مرة �أكرث من الدخان الذي
يتم ا�ستن�شاقه يف �سيجارة واحدة.
وقال املعد الرئي�سي للدرا�سة توما�س
�إيزنربغ من جامعة فريجينيا
كومنويلث �إن نتائج الدرا�سة مهمة
الن النا�س غالب ًا ما يعتقدون �أن
تدخني التبغ عرب "�أنابيب املياه" �أي
الرنجيلة ال يدخل �إىل ج�سمهم املواد
الكيميائية امل�ضرة ،غري �أن هذا الأمر
غري �صحيح.

غوغل" يطلق
قامو�سا ومرتجما
على �شبكة
الأنرتنت

ّ
اجلـذابــة للفاكهــة ت�شجـع الأطــفـــال
ال�صـور
عـــلــــى تـــنـــاولــهـــا
وتبني ان قوة ال�ضجيج يف
�أوجها عند بداية الدرا�سة بلغت
 96.48دي�سيب ًال خالل � 24ساعة
وانخف�ضت �إىل  77.52دي�سيب ًال
عند انتهائها.
ي�شار �إىل ان نتائج الدرا�سة
ن�شرت يف جملة "التمري�ض
ال�سريري".

تدخني
نرجيلة يزيد
بـ � 48ضعف ًا عن
تدخني �سيجارة

�أطلق عمالق االنرتنت "غوغل" ومن
دون �ضو�ضاء قامو�سا الكرتونيا
يقرتح تعريفات وترجمات يف اكرث
من ثالثني لغة.و�سمح بلوغ موقع
"غوغل دوت كوم/ديك�شينوري"
اجلمعة باالطالع على �صفحة
الكرتونية متق�شفة ووا�ضحة ،تقدم
من جهة الئحة متدرجة للغات عدة
مقرتحة ،ومن جهة ثانية ميكن
للم�ستخدم طباعة الكلمات التي يرغب
يف احل�صول على ترجمتها.
ويقدم قامو�س "غوغل" تعريفات يف
اكرث من ثمان وع�شرين لغة ف�ضال عن
ترجمات لكلمات من واىل االنكليزية،
ميكن امل�ستخدم البحث عنها.

ال�صحية على
الأطف���ال قد
حتفز ه���م
عل���ى
تذوقها"،
م�ض���يف ًا
ب����أن ه���ذه
الطريق���ة ق���د
تك���ون مفي���دة يف �إقن���اع
الأطف���ال االنتقائي�ي�ن يف اختيارهم
لأطعمته���م على تذوق م�أك���والت جديدة مفيدة
لهم.

رح������ل������ة ال�����ب�����ح�����ث ع�������ن �أ����������س���������رار ال�������ذاك�������رة
يف حماول���ة حتم���ل ب�ي�ن طياته���ا قد ًرا
كب�ي�را م���ن الأهمي���ة عل���ى خمتل���ف
ً
الأ�صعدة العلمية ،يجري الآن باحثون
عملي���ة ت�ش���ريح دقيق���ة عل���ى دم���اغ
�ش���خ�ص �س���بق ل���ه �أن فقد الق���درة على
تكوين ذكري���ات جديدة �إثر خ�ض���وعه
جلراح���ة يف الدم���اغ ع���ام � ،1953إىل
�أن �أ�صبح هذا ال�شخ�ص ويدعى هرني
مولي�س���ون ،على مدار �أكرث من ن�ص���ف
قرن املري�ض الأكرث خ�ضوعً ا لدرا�سات
علوم الدماغ.
وتلف���ت �ص���حيفة النيوي���ورك تامي���ز
الأمريكي���ة يف ه���ذا الإط���ار �إىل �أن
الباحث�ي�ن �أقدم���وا عل���ى تل���ك اخلطوة
يف م�س���عى م���ن جانبهم لإماط���ة اللثام
ع���ن الغمو�ض ال���ذي يكتن���ف الطريقة
وامل���كان الذي تتك���ون في���ه الذكريات،
وكذلك طريقة ا�ستعادتها.
بداي���ة ،ت�ش�ي�ر ال�ص���حيفة �إىل �أن ذل���ك
ُ���رف طيل���ة حيات���ه بـ
املري����ض ال���ذي ع ِ

"�إت�ش � .إم " حلماية خ�صو�صيته ،قد
وافق قب���ل �س���نوات عدة عل���ى التربع
بدماغ���ه خلدمة الأبحاث .ويف �ش���باط
/فرباي���ر املا�ض���ي ،ح�ص���ل دكت���ور
جاكوبو �أني�س���يه ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف
الطب الإ�ش���عاعي بجامع���ة كاليفورنيا
يف �س���ان دييغ���و ،عل���ى ذل���ك الدم���اغ.
وتزام ًن���ا م���ع الذك���رى الأوىل لوف���اة
مولي�س���ون الذي فارق احلياة عن عمر
يناه���ز الثاني���ة والثمان�ي�ن ،ب���د�أ �أول
�أم�س د� /أني�س���يه برفق���ة جمموعة من
زمالئه املتخ�ص�صني يف علم الأع�صاب
جتربتهم اخلا�صة بت�شريح الدماغ.
و�ست�س���فر تلك العملية ع���ن �إنتاج
 2500عينة من الأن�س���جة �سيتم
حتليله���ا .وت�ش�ي�ر ال�ص���حيفة
�إىل �أن الكمبيوت���ر الذي �س���يقوم
بت�سجيل كل عينة �سينتج خريطة
للدماغ ميكن اال�ستعانة بها يف �أعمال
البح���ث عل���ى غ���رار خرائ���ط برنام���ج

غوغ���ل �إي���رث ،وه���ي اخلريط���ة الت���ي
يع���ول عليها الباحثون كثري من الآمال
يف �س���بيل حتقي���ق غايتهم املن�ش���ودة،
وق���د راق���ب دكت���ور �أني�س���يه عملي���ة
ك�ش���ط موجه���ة بو�س���اطة الكمبيوت���ر
لإحدى املواد الرمادية اللون من دماغ
مولي�سون املجمد� ،إىل �أن قام بو�ضعها
يف �سائل كي يتمكن من حفظها.
م���ن جهته ،يق���ول دكت���ور �سو�س���ومو

تونيغ���اوا� ،أ�س���تاذ علم الأع�ص���اب يف
معهد بيك���وار للتعل���م والذاكرة مبعهد
ما�سات�شو�س���ت�س للتكنولوجي���ا�" :إن���ه
لأم���ر مده�ش �أن ي�س���هم هذا املري�ض –
ذلك ال�ش���خ�ص مبفرده – ب�ش���كل كبري
م���ن الناحي���ة التاريخية يف الدرا�س���ة
الأولي���ة للذاك���رة .و�س���يكون دماغ���ه
متاحً ���ا � ً
أي�ض���ا لك���ي يخ�ض���ع للأبحاث
والدرا�سات امل�ستقبلية".
وع���ن طبيع���ة احلال���ة ال�ص���حية
ل���ـ "ه�ن�ري مولي�س���ون" قب���ل
وفات���ه ،تنق���ل ال�ص���حيفة ع���ن
دكت���ورة �س���وزان كورك�ي�ن،
طبيب���ة عل���م الأع�ص���اب
مبعه���د ما�سات�شو�س���ت�س
للتكنولوجي���ا والتي قامت
بدرا�س���ة ومتابع���ة حال���ة
مولي�س���ون يف �آخ���ر خم�س���ة
عق���ود من حيات���ه ،قولها" :كان
ي ُِحب �أن يدخل يف حمادثات ،فعلى

�س���بيل املثال ،لكن ويف غ�ضون خم�س
ع�ش���رة دقيق���ة ،جت���ده يخربك الق�ص���ة
نف�سها ثالث مرات ،م�ستخدمًا الكلمات
ذاته���ا و�أ�س���لوب ال�س���رد ،م���ن دون �أن
يتذكر �أنه قد انتهى لتوه من ق�صها.
ويف كل م���رة كان يتع���رف فيه���ا عل���ى
�ش���خ�ص جدي���د� ،أو ي���زور فيه���ا �أح���د
املتاج���ر� ،أو كان يقوم بال�س�ي�ر متمهال
ً ح���ول البناي���ة ال�س���كنية ،ف�إن���ه كان
يت�ص���رف وك�أنه يخو�ض تلك التجربة
للمرة الأوىل".
ومت�ض���ي ال�ص���حيفة لت�ش�ي�ر �إىل �أن
العلماء كانوا يعتق���دون قبل التجارب
الت���ي �أجروه���ا عل���ى دماغ مولي�س���ون
�أن الذاك���رة تت���وزع على نطاق وا�س���ع
يف جمي���ع �أنح���اء الدم���اغ ،وال ترتكز
عل���ى �أي منطق���ة واح���دة .لك���ن وبع���د
�أن قام���وا باختب���ار دماغ مولي�س���ون،
�سرعان ما �أثبت باحثون يف مونرتيال
وهارتفورد �أن املناطق التي �أزيلت من

ف�ص املخ امل�س����ؤول عن الذاكرة املرئية
املوقت���ة (medial Temporal
 )lobeعل���ى عم���ق بو�ص���ة واح���دة
مب�س���توى الأذن نف�س���ه ،ت����ؤدي دو ًرا
حيويً���ا يف تكوين الذكريات اجلديدة،
وق���د ات�ض���ح �أن هناك منطق���ة ُتعرف بـ
( )hippocampusتق���وم ب���دور
كبري على وجه اخل�صو�ص يف ت�شكيل
الذاكرة ،وتخ�ض���ع الآن لدرا�سة مكثفة
م���ن جان���ب العلم���اء يف ه���ذا ال�ش����أن.
غي فيه
ويف الوق���ت الذي �س���بق و�أن رّ
مولي�سون عرب �سل�س���لة من الدرا�سات
فه���م التعلم ب�إثبات �أن جزءًا من ذاكرته
كان �سليمًا متامًا ،و�سيتمكن الباحثون
يف م�ش���روع ر�س���م خرائ���ط الدم���اغ
اجلدي���د ،م���ن درا�س���ة مناط���ق بدم���اغ
مولي�س���ون مب�س���توى معني م���ن الدقة
والتف�ص���يل مل تك�ش���فه �ص���ور الأ�شعة،
وذل���ك م���ن �أج���ل ح���ل الألغ���از العالقة
ب�ش�أن الرجل وكذلك الدماغ.

وبينم���ا �س���بق ملولي�س���ون �أن �أث���ار
اندها����ش العلماء مرات ع���دة ب�إظهاره
القدرة على الت�ش���بث ببع�ض الذكريات
اجلديدة ،رجح���ت تلك الأمور وغريها
من املفاج�آت �أن دماغ الرجل ،املحروم
م���ن حم���ور ذاكرت���ه املرك���زي ،كان
يق���وم بت�ش���غيل باقي املناط���ق القريبة
يف حماول���ة لتعوي����ض ذل���ك ،بح�س���ب
العلماء.
وبو�ساطة التجربة اجلديدة� ،سيتمكن
الباحثون الآن من البدء يف درا�سة تلك
املناط���ق غ�ي�ر املفهومة ب�ش���كل وثيق.
وي�ش�ي�ر الباحثون �إىل وج���ود منطقة
تعرف بـ (parahippocampal
 )cortexيب���دو �أنه���ا تق���وم بدع���م
الذاك���رة الت���ي يطل���ق عليه���ا ذاك���رة
"املعرف���ة" ،التي ن�ش���عر فيها و�أننا قد
�س���معنا �أو ر�أينا �شي ًئا ما من قبل ،على
الرغ���م م���ن ع���دم قدرتن���ا عل���ى حتديد
مو�ضعه.

وهن���ا ،تنق���ل ال�ص���حيفة ع���ن دكتورة
لي�ل�ا دافات�ش���ي ،طبيبة علم الأع�ص���اب
بجامعة نيويورك ،قولها" :لقد تعلمنا
الكثري عن الذاكرة ،و�س���وف ي�ساعدنا
يف واقع الأمر دماغ هرني مولي�س���ون
يف تو�ضيح تق�سيم العمل بتلك املنطقة
لإن�شاء الذكريات".
وتق���ول ال�ص���حيفة يف اخلت���ام �إن
عملي���ة الت�ش���ريح اجلدي���دة ه���ذه ه���ي
تقني���ة م�س���تحدثة جت���رى عل���ى امل���خ
ب�أكمله ،وهي جزء من م�ش���روع يُعرف
بـ "مر�ص���د الدم���اغ" ،كما �أنه���ا تتويج
ل�س���نوات م���ن التح�ض�ي�ر املحم���وم.
ويخت���م دكتور �أني�س���يه بقوله" :بينما
يتطور هذا امل�شروع ،ن�أمل يف �أن يقوم
بتحفيز �س���بل التعاون عرب العديد من
التخ�ص�ص���ات ،لدرا�س���ة ا�ض���طرابات
منه���ا فق���دان الذاك���رة ،واله���زات،
واخل���رف ،لكننا �أردن���ا �أن نبد�أ ذلك مع
الدماغ الأ�شهر يف هذا ال�ش�أن".

