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عالم فسيح

عندما متت خطبـة (س .ح) ملغترب عراقي يعيش يف كندا ،كان يبـدو لها انها أفضل فرصة .كان ذلك يف عام ،1999
وهذه الفتاة الرشيقة ذات العيون العسلية ،كانت لـلتو قد أنهت دراستها اجلامعية وكانت متلهفة للفرار من حياة
الفقـر واحلـرمـان وحتـت ضغط احلـالـة االقـتصـاديـة الـصعبــة" ،كنت فـرحـة جـداً لكـوني سـأخــرج من حيـاة احلـزن
والشقاء إلى حياة أفضل" بحسب قول السيدة (س).

زجيــــات تــــولـــــد يف الفــــردوس ..تــتحـــــول إىل جحـيـم

ك ـ ــانــت ق ـ ــد ان ـتـ ـظـ ـ ــرت ثالث
س ـن ـ ـ ــوات لـلحـ ـصـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى
الفيزا وبعـد حصولهـا عليها
أخ ـيـ ـ ــراً ع ـ ـ ــام  ،2002حلقــت ب ـ ـ ــزوجهـ ـ ــا
وبحـيــاة جــديــدة يف كـن ــدا .وبعــد سـتــة
أشهر فقط علمت بعالقـة زوجها بفتاة
كنـديـة ،بعيـداً عـن وطنهـا وأهلهــا ،لكن
لــم تكـن تـعلـم مـ ــا تفـعل وممـن تــطلـب
العـ ـ ــون .ت ـ ـ ــوسل ــت به أن ي ـتـ ـ ــرك هـ ـ ــذه
الـعالق ـ ــة ولـك ــنه رف ــض قـ ـ ــائالً بـ ـ ــأنه ـ ــا
ساعدته يف املاضي.
آالف مــن الع ـ ــراق ـيــني ت ـ ــرك ـ ــوا وطــنهــم
الع ـ ـ ــراق خالل احل ـ ـ ــرب العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة -
االيرانية خالل الثمانينيات واآلن وهم
علـى أبــواب األربعـني واخلمــسني عـامـاً

يع ــودون للــوطـن يـبحـثــون عـن زوجــات
صغ ـيـ ـ ــرات يف ال ـ ـس ــن لغـ ـ ــرض اجنـ ـ ــاب
األطفال.
ان بعــض أوليــاء األمــور يعـتبــرون مـثل
هـذا الـزواج هـو أفـضل فـرصـة لـبنــاتهم
حل ـصـ ــولهـن عل ــى حـي ــاة أفــضل خ ــارج
الع ــراق ،لكـن بعـض اخلـب ــراء يحــذرون
مـن خـط ــورة بعـض امل ـش ــاكل ،الـنقـط ــة
األسـاسيـة ان بعض هـذه الـزيجـات تتم
ب ـشـكل سـ ــريع ويف بعـض األحـي ــان أقل
من شهـر مــا يعـني ان الــزوجني بــالكـاد
قــد عــرفــا بعـضـهمــا قـبل دخــولـهمــا يف
حياة جديدة.
معـظـم هــؤالء الـن ـســوة لـم ي ـسـبق لهـن
الـ ــسف ـ ــر خـ ـ ــارج الع ـ ــراق أمـ ـ ــا أزواجهــن

فـيكــونــون قــد عــاش ــوا حيــاة ذات طــابع
غربي خالل سنوات هجرتهم.
مــثل ه ـ ــؤالء الـنـ ـس ـ ــوة الالتـي اعـت ـ ــدن
الـعيـش يف بـيئــة محــافـظــة يجــدن من
الــصع ــوب ــة الـتـ ــأقلــم مع ه ــذا الـ ــوضع
اجلـ ــديـ ــد .وهـن ي ــشعـ ــرن بـ ــاالشـتـيـ ــاق
لــذويهن وعـائـالتهن وصـديقـاتهـن كمـا
يــشعــرن بــالعــزلــة لع ــدم استـط ــاعتـهن
التحدث بلغتهن األم.
االعتقـاد الشـائع ان مثل هـذا العـريس
ميلـك املصبـاح السحـري لتـوفيـر حيـاة
مـ ــزدهـ ــرة لـلعـ ــروس يف املـ ـســتقـبـل ألنه
ميلك املـال" .ولكن النـاس يتنـاسون ان
املـال ليس هـو املتطلب الـوحيد القـامة
زواج نــاجح" يقــول قـصـي رشيــد محــام
من بغداد.
ومـثل الــسي ــدة (س)( ،ح.ص) 23 ،سنــة
تخرجـت من كلية الفنـون اجلميلة من
بغـداد ،عــزمت قـرارهـا علـى الــزواج من
عـ ــراقــي يعـي ــش يف الـن ـ ــرويج .تـ ــزوجـ ــا
خالل  21ي ــومـ ـاً مـن لقـ ــائهـم ــا يف ع ــام
 ،2000وحلقـت به ع ــام  2003.والكـثـيــر
مـن أصــدق ــائهــا نـصحــوهــا ب ــأن تعـيــد
الــتفـكـيـ ــر ملـي ـ ـاً بقـ ــرارهـ ــا .وعـ ــائلـ ــة ح
ان ــبهـ ـ ــرت مبـ ـ ــا ق ـ ـ ــدمه اخلـ ـط ـيــب مــن
مغـريات مثل الـسيارة والـذهب وغيـرها
من الهدايا.
ويف النرويج ،كان لـ "ح" تصورات أخرى،
"خــدعنـي ولم يـطلعـني علـى احلـقيقـة
عن حياته اخلاصـة" قالت ح" ،ال يوجد
رجـل يف الع ـ ــالــم غ ـي ـ ــره ك ـ ــان ميـكــن أن
يـعطينـي ربع ما أعـطاني إيـاه من ذهب
ومـال" ولكـن من املــؤسف اني أشعـر انه
ال ميكن مقايضتي باملال".
وقـ ــد بقـيـت ح مـع زوجهـ ــا واصـبـح لهـ ــا
ابـنتـان ،بـعض الـزوجـات يـشعـرن انه ال
خيار آخـر غير الطالق عنـدما يواجهن
حقيقة احلياة املؤملة.

س  .ع ،ب ــاحـث ــة اجـتـم ــاعـي ــة يف ق ــاطع
ال ــرص ــاف ــة مـن بغ ــداد ،وظـيفـته ــا هـي
ت ـ ـ ــوج ـيـه وتق ـ ـ ــدمي ال ـنـ ــصح واالرش ـ ـ ــاد
واالسـتشـارة إلـى الـزوجني الــراغبني يف
االنفـصــال ،تقــول" :معــامالت الـطالق
يف املهجــر تـب ــدأ بعــد حــوالـي عــام إلــى
خمسة أعـوام من الزواج ،بعـدها تنتهي
مــتعـ ــة ال ــسفـ ــر واملـ ــال واحلـيـ ــاة خـ ــارج
الـعـ ـ ـ ــراق تـ ـنـ ـتـه ــي ،وال ـ ـ ـسـ ـب ــب اآلخـ ـ ـ ــر
لالنفصـال "ان الـزوج املغتـرب دائمـاً مـا
يـك ـ ـ ــون لـه عـالق ـ ـ ــات ق ـبـل زواجـه وه ـ ـ ــو
يحـتفـظ بهــا بعــد زواجه أيـض ـاً" تقــول
س.ع.
وعلــى خالف حــاالت الـطالق العــاديــة،
فــان املتــزوجــات من املـغتــربـني اللــواتي
يقـ ــررن الع ــودة إل ــى ال ــوطــن يحــصلـن
علـ ــى الكـثـي ــر مـن الــتع ــاطـف ،مع ـظـم
العـ ـ ــوائل تـلقــي بـ ـ ــاللـ ـ ــوم عل ـ ــى ال ـ ــزوج
املغـت ــرب لعــدم ق ــدرته علــى احملــافـظــة
علـى زواجه ،وان بـعض مـا يـجلبـنه من
مال ميكنهن مـن الزواج ثانيـة ،بالطبع
ليــست كل الـزيجـات تـنتهـي مبثل هـذه
الكارثة.
ط .ع 39 ،سـنـ ــة ،يقـ ــول انـه سعـيـ ــد مع
زوجــته الـتـي ت ــسلـمـت مـنـه  25ملـي ــون
دينــار عــراقـي أي نحــو ( )17000سـبعــة
عـشــر ألف دوالر بــاالضــافــة إلــى كـيلــو
غرام مـن الذهـب ،الزوجـان يعيـشان يف
الـسـويـد حيـث يعيـش ط منـذ نحـو 20
سـنـ ــة .ويق ــول" :هـي زوجـتـي وشـ ــريك ــة
حـياتي ولـيست عـدوي ،ودائماً
أعـاملهـا معـاملـة حـسنـة
وأشـع ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ــادة
والراحة" ،كان له الكثير
مـن ال ـصـ ــديقـ ــات ولكـن
فق ــط ام ـ ــرأة ع ـ ــراق ـي ـ ــة
واحـ ــدة ميـكـن ان تـكـ ــون
زوج ـ ــة" .ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ـ ــات

يـن ـظ ــرن ن ـظـ ــرة ازدراء لألجـنـبـي ــات،
وبــاألخص الـشــرقيـات ،ويعـتبــرنهن
مواطنات من الدرجة الثانية".
وبالعـودة إلى كنـدا ،فان الـسيدة س
مـا زالـت تشعـر بـالتعـاسـة ،حـاولت
تـ ــرك زوجه ــا م ــرتـني،
آخـذة معهـا ابـنتهـا
ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ــالث
سنـوات ويف كلـتا
املرتني وجـدها
زوجها وأرغمها
علـى العودة .واآلن
قـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـبـقـ ـ ـ ـ ــاء مـع
شعورها بالندم.
"ل ـ ـ ـ ــو اسـ ـتـ ـ ـطـع ــت اع ـ ـ ـ ــادة
عقـ ــارب الـ ـسـ ــاعـ ــة إلـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراء ،ألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
الــتفـكـيـ ــر ألف مـ ــرة
قـ ـبـل الـ ـت ـ ـ ــورط يف
مثل هـذا الزواج"
ق ــالـت ال ـسـي ــدة
س.
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هل الزواج من املغتربني مربح دائماً؟

الطالب الذين ينامون قبل االمتحان جييبون افضل
ترجمة :مروة وضاء
وجــد العلمـاء ان النـاس الـذين يـخضعـون
لالمــتح ـ ــان او لع ـ ــرض خ ـ ــاص ي ـ ـســتل ـ ــزم
تـذكـرهـم للحقــائق واالحــداث علـيهم ان
يـ ــأخـ ــذوا قـ ـس ـطـ ــا مـن الـنـ ــوم كجـ ــزء مـن
تهيئتهم.
حـيـث وجـ ــد الـبـ ــاحـثـ ــون االمـ ــريـكـيـ ــون ان
املتـطــوعني الــذين اخــذوا غفــوة ملعـدل 47
دقيفـة كـانـوا قــادرين علـى تـذكــراحلقــائق
بـ ـشــكل اف ــضل مــن اول ـئـك ال ـ ــذيــن بق ـ ــوا
مستيقظني.
اظهرت الـدراسات السـابقة ان النـوم جيدا
اثـنـ ــاء اللــيل يـ ـسـ ــاعـ ــد علـ ــى دعـم "ن ـظـ ــام
الـذاكـرة الـبعيـد الـذي يـسـاعـد علـى تـذكـر
الفعاليات".
يعتقـد بـعض اطبـاء االعصـاب بـانه خالل
فتــرة حــركــة الـعني الـســريعــة تتــركــز مـثل
تلك الـذكـريــات -علـى االغـلب بـانـتقــالهـا
من الهـايبـوكـامـبس (قـرن امـون الـدمـاغي
يف الـ ــدم ـ ــاغ) -املعـ ــروف بـفعـ ــالـيـتـه علـ ــى
تك ــوين الــذكــريــات اجلــديــدة -إلــى اجــزاء
اخرى من الدماغ.
واليعــرف الكـثيــر عن تــأثيـر حـركـة الـعني
ال ـس ــريعــة اثـنــاء الـن ــوم علــى "الــذكــريــات
التـصريحيـة" حتى االن اي تـلك احلقائق
واالحداث التي ميكن وصفها بالكلمات.
صـرح الـدكتـور مـاثيـو تـوكـر البــروفسـور يف
جامعة السـيتي يف مدينة نـيويورك واحد
مـ ـ ــؤلفــي دراس ـ ــة ن ـ ـش ـ ــرت يف مـجلـ ـ ــة علــم
اعصــاب التـعلم والـذاكــرة واعيــد التــركيـز
عليهـا يف مجلة الـسايـنتست هـذا االسبوع
" تق ــدم نـتـ ــائجـن ــا ال ــدلــيل االول عل ــى ان
غفوة قـصيرة اثـناء النهـار ميكنها بـوضوح

ان ت ـ ــؤثـ ـ ــر ايج ـ ــاب ـيـ ـ ــا عل ـ ــى اداء ال ـ ــذاك ـ ــرة
ال ـت ـ ـص ـ ـ ــريـح ـي ـ ـ ــة وال ـتــي يـجــب ان يـق ـ ـ ــدر
تطبيقها العلمي".
اعـطى الـباحـثون  29طـالبـا من نيـويورك
عــدة كـلمــات حلفـظهــا .ومـن ثم اخـتبــرت
قـدرتهم يف املهمـة .سمح لـنصفهم بـالنوم
مل ــا يق ــارب ال ـس ــاع ــة بـيـنـم ــا بقـي الـنــصف
اآلخر مستيقظا.
عنـدهـا قـمنـا بـاعـادة اخـتبــارهم بعــد ست
ساعـات وكانـت النتيـجة ان اولئـك الذين
اخذوا قسطـا من النوم افضل مبعدل %15
يف تذكر الكلمات.
إعتـرف البـاحثـون بـأنهـم ال يعلمـون مـدى
اسـتمـرار الفـائـدة علـى الـذيـن سمـح لهم
باخذ غفوة.
عن  /ميدل ايست تاميز

أقـطــاب كهــربـــائيــة تقــود إىل اسـتحـضــار مـشــاهـــد أشبــاح
ان حتفـي ــزا م ـشـ ــابه ــا ب ـسـي ـط ــا قـ ــد يك ــشف
الـنقــاب عـن أوه ــام عقلـي ــة معقــدة .فـيـمكـن
لتـحفيـز بــسيـط للـدمـاغ ان يـدفـعه ليـلعب
مع نفـسه حيال معقـدة ومثيـرة للقشعـريرة،
كمــا اكتـشـف علمــاء األعصـاب .فقـد وجـدوا
بـأنهـم ،عن طـريق إدخــال أقطـاب كهـربــائيـة
إلى جزء محدد من الدماغ ،متكنوا من حث
مـريضة علـى اإلحساس بـان هنالـك شخصاً
وهميـاً كان يـقف من خلفهـا و يقـوم بتقلـيد
ح ــرك ــاته ــا .فق ــد وج ــد األطـب ــاء املع ــاجل ــون
ملـريـضـة 22 ،عـامـاً ،مـصـابـة بـالـصـرع بــأنهم
عنـدمـا قـامــوا بتـحفيــز منـطقـة يف الـدمـاغ
ت ـ ـ ـسـ ـمـ ـ ـ ــى نـق ـ ـطـ ـ ـ ــة االت ـ ـصـ ـ ـ ــال الـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرى
( ،) temporoparietalت ـ ـ ـ ــرسـل امل ـ ـ ـ ــريـ ـ ـض ـ ـ ـ ــة
إشارات عن وجود شخص شرير وراءها يقوم
بـتقليـد أفعـالهـا .و هم يـشكـون بـان التـأثيـر
نـاجت عن قيـام الدمـاغ بعـرض حركـاته ذاتـها
علـى شخصيـة شبحيـة استحضـرت من قبل
الدماغ ،و هـو التأثير الـذي لوحظ يف بعض
املـرضـى الـذيـن يعـانــون من ظــروف نفــسيـة
خـطـيـ ــرة " .ان ذلك م ــدهــش مت ــام ــا -فق ــد
أدركت ب ــالت ــأكيــد ب ــان هن ــالك شخـص ـاً كــان
يــتخ ـ ــذ نفـ ــس وقفــته ـ ــا ،ولـكــنه ـ ــا لــم جت ـ ــد
العالقة" كما تقول اوالف بالنك من مدرسة
البـوليتكـنيك االحتاديـة يف لوزان بسـويسرا،
الـتـي قــادت الـبحـث " .بــالـن ـسـب ــة له ــا بقـيـت
الـصــورة شخـصــا مخـتلفــا ،غ ــريب ـاً  -متــامــا
مثـلمــا جتــده يف الـشــايــزوفــريـنيــا ".لم تـكن
املــريضـة تعـانـي من مـشـاكل نفـسيـة .لـذلك
فــان الـنـتــائج تـشـيــر إلــى ان هــذا الـنــوع مـن
األوه ـ ــام ،و ب ـ ــال ـ ــرغـم مم ـ ــا تـب ـ ــدو علــيه مـن
أع ــراض نف ـسـيـ ــة معقـ ــدة ،ميكـن ان ي ـسـبـبه
مفتـاح بـسـيط جـدا يف الـدمـاغ .قـد تـسـاعـد
ه ــذه اآللـيـ ــة يف تف ـسـي ــر م ـش ــاعـ ــر انف ـص ــام

ال ــشخـصـي ــة مـثل جـن ــون العـظـم ــة ،جـن ــون
االضـطهـاد ،الـسـيطــرة األجنـبيـة ،و الـتصـور
من ان أجــزاء من اجلــسم تعـود إلـى شـخص
آخــر .رمبــا ت ــرتبـط هــذه الـظــاهــرة بـخبــرات
"خ ــارج اجل ـس ــد" الـتـي ذك ــرت مـن قـبل ع ــدة
أشخاص .يف السابق ،بينت مجموعة بالنك
بــان حتـفيــزا دم ــاغيــا مـشــابهــا ميكـنه إثــارة
إحسـاس من ان الشخص يخـرج من جسده.
إدراك خارج عن نطاق املألوف
كـ ــان األطـبـ ــاء يجـ ــرون حتـ ــريـ ــات عـن دمـ ــاغ
املــريضــة استعـداداً إلجـراء عـمليـة جـراحيـة
إلزالـة نـسيـج متقـرح كـان يـسبـب للمــريضـة
نوبات صـرع مستدميـة .يعاني مـا يقارب من
ثلـث الـبــالغـني املـصــابـني بــالـصــرع مـن هــذا
الــوضـع و ال ميكـن م ـســاع ــدتهـم عـن ط ــريق
األدويـ ـ ــة .قـ ـ ــام الفـ ـ ــريق بـ ـ ــإدخـ ـ ــال أقـ ـطـ ـ ــاب
كهـ ــربـ ــائـيـ ــة مـبـ ــاشـ ــرة إلـ ــى دمـ ــاغ املـ ــري ـضـ ــة
لتحـديد املنـاطق التـي تسيـطر علـى اللغة و
حـركة اليد اليمنـى ،لضمان ان ال تكون تلك
األجـزاء قـد دمـرت أثنـاء العـمليـة الالحقـة.
ولـك ــنه ــم بع ـمـلهــم هـ ـ ــذا ،ت ـ ـ ــداخل ع ـمـلهــم
بالصـدفة مع منطقـة دماغية تقـوم بتنسيق
مـعلـ ـ ــومـ ـ ــات ح ـ ـس ـي ـ ـ ــة مخ ـتـلفـ ـ ــة إلعـ ـطـ ـ ــاء
اإلحـســاس عن مـوقع اجلـسم يف الـفضـاء" .
هـن ــالـك الكـثـي ــر مــن املعل ــوم ــات ت ــدخل مـن
جسمك إلى دماغك" كما يفسر بالنك .فان
كـنـت تــتح ـ ــدث عل ـ ــى الهـ ــاتـف ،علـ ــى سـبــيل
املثــال ،فــانـك ستـسـمع ص ــوتك ذاته ،تــسعــر
بــالــسمــاعــة يف يــدك ،و تـسـتقـبل املعــطيــات
املرسـلة مـن عضالت ذراعـك كي تخبـرك عن
الـوضع الـذي أنـت فيه .يقـوم دمـاغك بـدمج
املعلـومـات و تـشكيل صـورة عن مكـان تـواجـد
ج ـســمك و عـن مـ ــا يق ــوم بـه .ولكـن يف ه ــذه
املــريـضــة يبــدو بــان عمـليــة الــدمج هــذه قــد

تعثـرت ،كمـا يقـول بالنك .بعـد بضع دقـائق
مـن ح ــدوث الـتـحفـي ــز الـكه ــرب ــائـي ،ق ــامـت
بـوصف إحـســاس عن رجل وهـمي يحــوم من
خلفهـا .و عنـدمـا طلـب منهــا االنحنـاء إلـى
األمـام و حتتضن ركـبتيها ،قـالت بأنهـا كانت
تشعـر وكأن الـرجل كـان يقـترب (بـشكل غـير
لـطيف) لالمسـاك بها .اسـتمر ذلك الـشعور
حتـى عنـدمـا أشـار البـاحثـون إلـى ان عقلهـا
كــان يلعـب حيـال و يعكـس حــركــاته ذاتهــا" .
كانت على بينة من هذا ،و لكنها قالت بأنها
ظلت خـائفـة متـامـا .و كـان ال يـزال يتـوجب
عليها االلتفات إلـى اخللف للتأكد عن عدم
وجــود شخـص م ــا" كم ــا يتــذك ــر بالنك .قــد
يقــدم العـمل تـص ــورا عن الـشــايــزوفــريـنيــا.
حـيث يالحظ بالنك بـان هذه احلـالة غـالبا
مـن تـتـضـمـن م ـشـ ــاكل مع إدراك أج ـس ــادن ــا
ذاتهــا .ففي جتـارب الحـظ فيهـا األشخـاص

قـيد الـدراسة صـورة عن أنفـسهم تكـون فيـها
احدى أذرعهم تلـوى بفعل قوة غيـر طبيعية،
علـى سبـيل املثـال ،فـان األشخـاص املصـابني
بانفـصام الـشخصيـة سيقـولون بـسهولـة بان
ذلـك اجلـ ـ ــزء االض ـ ـ ــايف ال يع ـ ـ ــود لهــم .أمـ ـ ــا
املـتطـوعـون االعـتيـاديـون فــسيـتنـصلــون عن
الـ ــذراع فقــط عـنـ ــدمـ ــا ي ـصـل اللـي إلـ ــى مـ ــا
يق ــارب  90درج ــة خ ــارج عـن املعـتـ ــاد .يح ــذر
آخـرون من ان هـذه التجـربـة املفـردة سيكـون
له ـ ــا ت ـ ــأث ـي ـ ــر مح ـ ــدود عل ـ ــى فه ـم ـن ـ ــا له ـ ــذه
األعـ ـ ــراض ،عل ـ ــى أي ـ ــة حـ ـ ــال " .ان انفـ ـص ـ ــام
الــشخــصي ــة هي مـجمــوعــة أع ــراض و ليـس
ظاهـرة مفردة" كمـا يقول سـابني بان ،طـبيباً
نف ـسـيـ ـاً يف جـ ــامع ــة ك ــامـب ــرج ،ب ــري ـط ــانـي ــا.
يخـطط بالنك ملـضاعـفة النـتائج عـن طريق
متطوعني آخرين.
عن مجلة الطبيعة

االشباح  ..لغز من الغاز العقل البشري

اســتـكــامل عــملــيـــــة رســم خـــــارطـــــة دمــــــاغ الفـــــأرة
ترجمة :فأروق السعد
ان مشـروع باول الني لرسم خـارطة دماغ فأرة
ق ــد اكتـمل ،و لكـنهــا مج ــرد البــدايــة ملــا يــراه
علـمـ ــاء األع ـصـ ــاب علـ ــى انه مـ ـســتقـبـل علـم
الــدم ــاغ .فعـنــدمــا ســاهـم يف تــأسـيــس اكـبــر
شـ ــركـ ــة بـ ــرامجـيـ ــات يف العـ ــالـم ،كـ ــان يـنـ ــوي
الـبحـث عن مـشــاريع كـبيــرة إلشبــاع رغبـته و
مـحفظـة نقـوده .وهـذا هــو السـبب الـذي دعـا

مليارديـر املايكـروسوفت بـاول الني إلى حـشد
مجموعـة من اكبر علمـاء األعصاب يف البالد
عـام  2002و ســألهم عـن الكـيفيـة الـتي ميـكن
مـن خاللهــا املـســاعــدة علــى حتـسـني فهـمنــا
لعمل الـدمـاغ " .فـان كــانت خلفـيتك تـسـتنـد
إلى علـوم احلاسبـات ،سيكون دومـا من املمتع
ان تعـلم شـيئــا م ــا عن الــدم ــاغ البـشــري ،وان
حتــاول بيــان وفهم كـيفيــة عمل الـدمــاغ" كمـا

الفئران اولى احليوانات التي استخدمها العلماء يف بحوثهم

قـال الني مـؤخـرا ".فقـد تـبني بـأننـا ال نعـرف
إال القليل عنه" .ان ما قاله العلماء إلى الني
هـ ــو إنهـم ك ــان ــوا ي ــري ــدون خ ــري ـطـ ــة واقعـي ــة
لـلجـيـنـ ــات الـتــي تفـتـح و تغـلق يف الـ ــدمـ ــاغ،
مم ـ ــاثل ـ ــة للــمخ ـطــط الــتف ـصــيلـي لـك ـ ــامل
اجلينـوم الـبشـري الـذي ،كـان يف ذلك الـوقت،
يقـت ــرب مـن نه ــايـته .لـ ــذلك يف  ،2003و ه ــو
نف ـ ــس الع ـ ــام ال ـ ــذي اك ـت ــمل ف ــيه اجل ـي ـن ـ ــوم
الـبـ ـشـ ــري ،خ ـصــص الــني  41ملـيـ ــون دوالر و
أطـلق مـ ـشـ ــروع أطل ــس الــني للـ ــدمـ ــاغ ،و هـ ــو
مـشروع طـموح -و يـنم عن الـتضحـية -يـنوي
إل ــى وضع فه ــرس لك ــامل دم ــاغ الف ــأر يك ــون
مـتـ ــوفـ ــرا ،مجـ ــانـ ــا للـبـ ــاحـثــني علـ ــى شـبـكـ ــة
االنـتــرنـيـت .و مل ــاذا الفـئــران؟ مـن امل ـسـتحـيل
احل ـصـ ــول علـ ــى منـ ــاذج حـيـ ــة مـن الـ ـشـبـكـ ــة
العـصـبـي ــة ل ــدم ــاغ الـب ـش ــر املــطل ــوب ــة ل ــرسـم
خارطـة جينـوم دماغ البـشر بـنفس الطـريقة،
و لكن الناس و الفئران يشـتركون بنسبة %90
من جـينات الدمـاغ ،مما يجعل الفـأر منوذجا
ج ـيـ ـ ــدا .ان امل ـ ـشـ ـ ــروع ،الـ ـ ــذي اس ـتـك ــمل يـ ـ ــوم
الثالثـاء ،يـبني بــالتفـصيل نـشـاط ،او أمنـاط
الـتعـبي ــر عن اجلـينــات .وه ــو يتـضـمن صــوراً
حـي ــويـ ــة ثالثـيـ ــة األبعـ ــاد و وصف لـ()20000
جني و أنشطـتها ،و قد أصبح بـالفعل مرجعا
للـبـ ــاحـثـني الـ ــذيـن يـ ــدرس ـ ــون كل شـيء مـن
تـصـلب األنـسجــة إلــى أورام الــدمــاغ .يـتمـكن
ال ـب ـ ــاح ـث ـ ــون مــن ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى ال ـ ـش ـبـك ـ ــة
ومالحظـة ،عن طـريق منـاذج ملـونـة مجفـرة،
اين تكون أنـواع معينة مـن اجلينات مفـتوحة
يف الـ ـ ــدمـ ـ ــاغ ،و ميـكــن ال ــتالعــب بـ ـ ــالـ ـصـ ـ ــورة

للحـصــول عل ــى املنـظــور و املقــطع الع ــرضي
الــذي يـحتــاجــونه .وب ــالنــسبــة إلــى ال ــدكتــور
كـ ــريك ف ــولـتــس ،ع ــالـم األعـصـ ــاب يف معه ــد
سيـتل لعلــوم األعصـاب يف املـركـز الـسـويـدي
الـطـبـي و ال ــذي يقــوم بــدراســة أورام الــدمــاغ
العـض ــال ،ميــثل أطلــس الف ــأر نقـط ــة وث ــوب
لعملية فهم أفضل لكيفية نشوء تلك األورام
الصعبـة و تطورها " .نحن بحـاجة إلى أدلة"
كمـا يقــول " .عنـدمـا يــأتي مــريض مـا و يـتم
رفع ورمه ،نــأخ ــذ ذلك ال ــورم و نكـمل دراســة
اجل ـي ـن ـ ــوم ،و لـكــن كل م ـ ــا منــتلـك هـ ـ ــو قل ـ ــة
املعلـومــات عن اجلـينـات .و ان أفـضـل تنـاظـر
وضــيفـي ميـكـن ان ي ـص ـ ــادفـنـي ه ـ ــو ان ه ـ ــذه
املعــطيــات اجلـين ــومي ــة هي مـشــابهــة جملــرد
حـقيقــة امتالكـك األسمـاء يف دلـيل الهـاتف؛
إنهـا مجـرد قــائمــة .نحن نـريـد ان نعـرف مـا
تفعلـه تلك اجلـينــات .لــذلك بــامكــاننــا اآلن
الــذهــاب إل ــى أطلــس الفــأر ،ال ــذي يعـطـيـنــا
منـط ن ـشــاط اجلـني يف دم ــاغ الف ــأر العــادي.
هل يـعب ــر عن ه ــذا اجلني بــشكل عــادي؟ هل
يعبـر عنه مبـستـوى عـال او واطئ يف ورم مـا؟
نـحن نـسـتخــدم األطلـس يــوميــا ،لـنتـبني أي
من اجلـينــات مهمـة لـبيـولــوجيـا الـورم ،وأي
مـنهــا مـتفــرجــة ".ان فــولـتــس ميـثل ايـضــا
جـزءاً من املـشـروع القـادم ألطلـس الني حـول
الـدمـاغ ،الــذي يتضـمن رسم خـارطـة القشـرة
ال ــدم ــاغـي ــة لـلك ــائـن الـب ـشـ ــري .ان الق ـش ــرة
الـدمـاغيـة هي املكـان الـذي تتـم فيه معـاجلـة
املـعل ــوم ــات احل ـسـي ــة مـن العـيـنـني ،األذنـني،
األنف و أعـ ـص ـ ـ ــاب الل ـمـ ـ ــس .و يقـ ـ ــوم هـ ـ ــو و

مجمـوعـته بتقـدمي منـاذج من نـسيج الـدمـاغ
البـشــري ،بضـمنهـا مـواد أرشـيفيـة
من مـرضـى
ك ـ ــانـ ـ ــوا
يعــانو
ن مــن
إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ض م ـ ـ ـ ـث ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع،
إلع ـطـ ــاء الـبـ ــاحـثـني
ت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــورا أف ـ ـ ـضـل عـ ــن
اجلـينـات املـســاهمـة يف
احل ـ ـ ــاالت امل ـ ـ ــرض ـي ـ ـ ــة.
يعـتـبـ ــر أطل ــس مج ــرد
ب ــداي ــة مل ــا يعـتـب ــره
علـمـ ــاء األع ـصـ ــاب
ع ـل ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ
املـستقـبلي .فقـد كـشف
أطلـس الفأرة بـالفعل عن
شــيء مـ ـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــد حـ ـ ــول
اخلاليا العصبيـة للدماغ-
فقـد كـان علمـاء األعصـاب
دومـا يـعتقـدون بـان اخلاليـا
الع ـصـبـي ـ ــة للـ ــدمـ ــاغ كـ ــانـت
مـتـ ـشـ ــابه ــة إل ــى
حـ ــد بعـيـ ــد ،و ميكـن
متـيـيــزهــا ب ـشـكل أســاسـي
عن طـريق الكيفية الـتي ترتبط
ببـعضها البعض .و لكـن تبني ،على أية
ح ـ ــال ،ب ـ ــان خالي ـ ــا ال ـ ــدم ـ ــاغ ،و م ـثـل بق ـي ـ ــة

اخلاليــا يف اجلـسـم ،تبــدي تنــوعــا يف أمنــاط
التعبيـر عن اجلينـات ،مما يعني بـان اخلاليا
اخملـتلفة تستخـدم جينات مـختلفة يف أوقات
مخـتلفــة إلجنــاز وظ ــائفه ــا املعقــدة " .حتـت
املـيـكـ ــروسـكـ ــوب ،تـبـ ــدو اخلاليـ ــا الع ـصـبـيـ ــة
متـشابهة ،و لكنها بلغـة اجلينات ،تبدو وكأن
هـنالك فروقات" كمـا يقول فولتس " .و
هـذا قد فـتح حقوال جـديدة متـاما
ملعـ ــارف علـم األعـصـ ــاب لفهـم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـج ـعــل اخلــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـعصـبيـة الـتي تــذهب
إل ــى العـني مخــتلف ــة
عن تلك التي تذهب
إلــى مــركــز الــذاكــرة
او إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلذن.
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـم ــح لـ ـ ــك
األطلـس بتحـديـد
الفـ ــروق ،و يـ ــوحـي
لــك بـ ـ ـ ــالـ ـتـف ـكـ ـيـ ـ ـ ــر
ب ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيــع أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع
األشياء".
عن التامي
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