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صورة لحشرة بق الفراش تحت الفحص المجهري اإللكتروني.

علوم بيئية

غابة في سريرك

يغوص ويليام فوستر في كتاب عالم أ
الحياء روب دان عن الكائنات الحية التي تعيش
ِ
داخل منازلنا ،وعلى أجسادنا.

يدعونـا عالـم أ
يرصد من
الحيـاء روب دان إىل رحلة بريـة،
أِ
الـ� تعج بها أجسـادنا ،وكل ُ ركن �ف
الحيـاء بال�ية ت
خاللهـا
ي
ي
منازلنـا .ويعتقـد أن تلـك الكائنـات ت
الـ� ش
تنتـر حول رسة
ي
تثر لدينـا نو ًعـا مـن
إالنسـان ،وتحـت دش االسـتحمام ،ي
ت
الـ� يشـعر بهـا معظمنا فقط لـدى رؤية
الدهشـة كتلـك ي
ت
الـ� تقطن منطقة فوهـة نجورونجورو المحمية
فالكائنـات ي
ف
ن
ت
� نز
المرجـا� العظيم ي� أسراليا .ودان
ت�انيـا ،أو الحاجـز
ي
ي
ٍّ
ومسـل ،فهـو بمثابـة ديفيـد
ليـس مجـرد معلِّـق ُمطلـع
أتينبـارا مجـال التنـوع الحيـوي للكائنـات أ
الليفـة .وهـو
عا ِلـم ،توصلت مجموعته البحثية ف ي� جامعة والية كارولينا
الشمالية بمدينة رال أ
المريكية إىل العديد من االكتشافات
ي
ف
نز
الموصوفة ف ي� كتابه الرائع والمفيد "لسنا وحدنا ي� الم�ل"
.Never Home Alone
اسـتخدم دان وزملاؤه مفاهيـم وتقنيات علـم البيئة
همـل ف ي�
المجتمعـي؛ ب
لسر غـور وظيفـة نظـام بيئ ي ُم َ
النسـان .ويرث ي بحثهـم ف ْهمنا
الغالـب؛ أال وهـو منز ل إ
لوظيفـة النظـام البيئ  ،ويقـدم لنـا – بطريقـة أكرث
ي
تأثر تفاعالتنـا مـع الكائنات
تشـويقًا – لمحـة عـن كيفيـة ي
الحيـة ت
الـ� تعيـش ف ي� المسـاكن العائليـة على صحتنـا
ورفاهتنـا .ي يتمحـور الكتـاب حـول الموائـل الفرعيـة �ف
ي
منازلنـا ،أال وهـي أجسـادنا ،وغ َُرفنـا ،ومصـادر الميـاه،
وحيواناتنـا أ
الليفـة ،وطعامنـا .كمـا يتطـرق إىل مجموعـة
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الطبعة العربية

مذهلـة مـن الكائنـات الحيـة ،بدايـة مـن النبـت الفطري
ً
وصـول إىل
الغن ي الـذي ينمـو فـوق أيـدي الخبازيـن،
يرقـات الذبـاب المتنوعـة ف ي� مصارفنـا.
صنابر دش االسـتحمام الدافئـة
ونكتشـف كذلـك أن
ي
الرطبـة هـي بيئـة مثاليـة
لنمـو الطبقـات الحيويـة
ت
الـ� تحتـوي على تريليونات
ي
أ
البكت�يـا ،ومنهـا النـواع
مـن ي
المتفطرة ""Mycobacterium
الـ� ض
ت
تـر بصحـة إالنسـان.
ي
إذ دعـا دان وزملاؤه آالف
ين
المتطوعـ� على مسـتوى
العالـم إىل إرسـال عينـات
"لسنا وحدنا في
مـن دورات الميـاه الخاصـة
المنزل" :من
بهـم .ووجـد الباحثـون ،الميكروبات إلى
على سـبيل المثـال ،أنـه كلما الديدان ألفية
تمـت معالجة مصـادر المياه األرجل ،وصراصير
ـدة لقتـل الكهف ،ونحل
بمـواد كيميائيـة ُم َع َّ
العسل ،ينبثق التاريخ
الميكروبـات؛ ازدادت أعـداد
الطبيعي للمكان
أ
السلاالت
ِّ
المسـببة للمراض الذي نعيش فيه.
أدركنا
وقـد
ات.
ر
المتفطـ
مـن
روب دان
أن ثمـة صلة قوية ي ن
بـ� أعداد بيزك (.)2018

أنـواع النباتـات والفراشـات ف ي� حدائقنـا ،وقـوة مجتمـع
اص�
الميكروبـات الموجـود على شب�تنـا؛ وأن بعـض الرص ي
أ
تطـور بحيـث يسـتطعم الجلوكـوز على أنه
اللمانيـة قـد َّ
وبالتال تج َّنب الطُعم المسـموم .كما
مـادة ُمرة المـذاق،
ي
والبكت�يا النافعة
القلبية
الدودة
اج
ر
اسـتخ
أدركنا أنه يمكن
ي
مـن ميكروبيومـات أمعـاء الـكالب.
إن رسـالة كتـاب "لسـنا وحدنـا ف ي� المنز ل" واضحـة،
ّ
وتتلخـص ف ي� أن صحـة النظـام البيئ ي تعتمـد عىل تنوعه
البيولوجـي .وهـذا ينطبـق على منازلنـا ،بقدر مـا ينطبق
على مسـتنقعات المانجروف االسـتوائية .وهناك عامالن
يشر دان إىل أهميتهمـا؛ أ
الول  -وقـد كان عـن طريـق
ي
نز
الصدفـة وحدهـا  -يُ َر َّجح أن يشـتمل الم�ل الذي يحتوي
على المزيـد مـن أ
النواع الحية على المزيد مـن الكائنات
الـ� تُعتر أساسـية �ف
ت
العضويـة (خاصـة الميكروبـات)
ب
ي
بـث الحيـاة ف� أجهزتنـا المناعية .ي ن
والثـا� :يُ َر َّجح أن يكون
ي
ي
النظـام البيئ ي الذي يحتوي عىل أوسـاط معينـة مأهولة
بالنـواع المتنوعة ،صامـدا ومقاوما لغزو آ
بالكامـل أ
الفات
ً
ًِ
أ
ومسـببات المراض.
ِّ
نخ� ،ألسـباب وجيهة ،عدد قليـل من ش
إننـا ش
الح�ات
الـ� يمكـن أن ض
ت
نز
والبكت�يا
تـر بنا ،مثـل القمـل،
ي
الم�ليـة ي
تعتر جميـع الطـرق
لكـن ال
ب
الفيلقيـة ْ ،Legionella
الكيميائيـة لمواجهتهـا دفا ًعـا ً
فعـال ،إذ تجتـث ف ي� طريقها
النـواع أ
آالف أ
الخـرى ،ف� ي ن
المسـتهدف
ح� يكتسـب النوع
َ
ي
رسيعـا؛ وينمـو مجـد ًدا على البيئـة الفارغـة ال�ت
مقاومـةً
ً
ي
تفكر .وتبـدو هـذه القصـة مألوفـة
دون
لـه
مناهـا
قد
ي
ّ
ف
الفـراط ف ي� اسـتخدام المضـادات الحيويـة،
ي� سـياق إ
ف
والمبيـدات ش
سـباقًا ي� إلقاء
الح�يـة ،لكـن يُ َعد كتاب دان ّ
نز
البكت�يا
من
لية،
الم�
ية
ال�
الحياة
سـياق
الضوء عليها ف ي�
ي
ب
إىل بـق الفـراش.
ودان رجـل ذو رؤيـة؛ إذ يعقـد العـزم عىل اسـتقطاب
اص� الكهف"
آخريـن إىل برنامجه البحث ي  ،للبحث عن "رص ي
ف
ت
ت
الـ� تنمو
ي� أقبيـة المنـازل ،وإرسـال ِّ
عينـات مـن البك�يا ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب وفنون تـعـليــقات

ين
العجـ�
تحـت إالبـط ،أو سـوس الوجـه ،أو بادئـات
ين
المواطنـ�،
المخمـر للفحـص .وهـو يدافـع عـن ِعلْـم
ين
المواطنـ� فضـول واهتمـام .إذ يبـدأ
طالمـا كان لـدى
غر متخصـص،
ـم
ل
لعا
ائـع
ر
بنمـوذج
الكتـاب وينتهـي
ي
ِ
هـو رجـل أ
ن
أنتـو� فـان ليفينهـوك
الهولنـدي
عمـال
ال
ي
الـذي عاش ف ي� القرن السـابع ش
عـر ،وراد مجال الفحص
ف
البكت�يـا
المجهـري ،حيـث كان لـه الفضـل ي� اكتشـاف ي
الوليـة ،فاتحـا بذلـك آفـاق علـم أ
والكائنـات أ
الحيـاء
ً
المجهرية .واكتشـافات ليفينهوك  -المسـتندة إىل المواد
المتاحـة بشـكل يومـي ف� نز
م�لـه ف ي� مدينـة دلفـت ،مثـل
ي
اللعاب  -والتسـاؤالت ت
ال� أثارتها فيه تلك االكتشـافات،
ي
تلَخص أ
الفكار الواردة ف� كتاب "لسـنا وحدنا ف� نز
الم�ل".
ُ ِّ
ي
ي
لقـد عجـز دان عـن إقناعنـا بحجـة واحـدة فقط من
حججـه ،فهـو يؤكـد أن بعـض الكائنـات العضويـة -
مثـل ذبـاب الفاكهـة ،وفرئ ان المنـازل – يمثـل أهميـة
كبرة ،إمـا ألنه أصبح يمثل أ
الشـه�ة
النواع النموذجية
ي
ي
أ
مصدرا للدوية،
المختر ،أو الحتمال كونـه
لحيوانـات
ب
ً
كمـا هـو الحـال مـع فطـر البنيسـيليوم .وهو يـرى أنه
اصر الكهـف" نز
الم�لية،
مـن خلال فهـم بيولوجيا "رص ي
ت
الـ� تتغـذى على نظـم غذائيـة
على سـبيل المثـال  -ي
وتكسر
ضعيفـة  -قـد نتعلـم طرقًـا جديـدة لتحليـل
ي
مـواد مسـتعصية ،مثـل البالسـتيك .وهـذا صحيـح إىل
حـد مـا؛ لكن ال ش
�ء من ذلك يعتمد عىل حقيقة وجود
هـذه الكائنـات ف� ي المنـازل؛ فعلمـاء أ
الحيـاء يجـدون
ي
حيوانـات مفيـدة ف ي� كل مـكان ،مـن قنفـذ البحـر إىل
سـمكة الجريـث ،وضفـدع القيطـم.
عتر نتائـج ش
الم�وعـات الـورادة ف ي� الكتـاب ذات
وتُ ب
نزل
�
الم
الحيـوي
المجتمـع
مجـال
أن
كمـا
ة،
كبر
أهميـة ي
ي
متحـرة ،ف
ض
ش
و� معظـم
أنـواع
البـر
إن
ضخـم.
مجـال
ي
المدن يتعدى مجموع مساحة أرضيات المنازل والشقق
السـكنية المسـاحة أ
الرضيـة البينيـة خارجهـا .وإذا أردنا
أ
ت
الـ� تعيـش معنا،
خلـق منظومـة متناغمـة مـع النـواع ي
الكثر عنها.
فنحـن بحاجـة إىل ف ْهـم ي
أك� ،حيث إننا َسـل َّْمنا،
داللة
أعتقد أن هذا البحث له
ب
ِ
منـذ اشـتعال الثورة الداروينيـة ،بأننا – من منظور حيوي
أ
ن أ
ت
– مـا إال نـوع واحـد من ي ن
ال�
بـ� ي
ماليـ� النواع الخـرى ،ي
تخضع لقو ي ن
ان� التطور نفسها بموجب االنتقاء الطبيعي.
أيضا
تماما أننا َسـل َّْمنا بالخضوع ً
اضحا ً
ومـع ذلـك ،ليس و ً
للقو ي ن
ان� البيئية نفسها ،إذ نعلم ّأن بإمكاننا السيطرة عىل
ف
وتدم�هـا ،لكننـا
النظـم البيئيـة ي� العالَـم ،وتعطيلهـا ،ي
نتخيـل أننـا نفعل ذلك مـن داخل فقاعة شـخصية
عـادة ُّ
محكمـة الغلـق .وبإعـادة النظـر إىل منازلنـا وأنفسـنا عىل
التفكر ف ي� كيفية
أننـا نظـم بيئيـة ،فنحـن مضطـرون إىل
ي
التأقلُـم مـع المجتمـع المعقـد مـن الكائنات الحيـة ت
ال�
ي
تشاركنا حياتنا.
أخرة؛ مفادهـا أن لدينا علماء
رسـالة
الكتاب
يقـدم
ي
بيئـة "بعيـدي النظـر"( ،حسـب مصطلـح دان) ،ممـن
يوجهـون أنظارهـم صـوب النظـم البيئيـة البعيـدة،
المطرة والشـعاب المرجانية ،لكننا
والسـاحرة للغابات
ي
آخريـن
علمـاء
أيضـا إىل
"قريـ� النظـر" ممـن
بحاجـة ً
بي
سيدرسون عن قرب المجتمعات الخفية جز ًّئيا ف ي� منازلنا.
وهـذا الكتـاب هـو بمثابـة صيحتهم ف ي� هـذه المعركة.
فوس� أ
ت
ال ي ن
ال� ف ي� لقسم ش
م� ش
الح�ات ف ي�
ويليام
ف
كام�يدج ي� المملكة
بجامعة
الحيوان
علوم
متحف
ب
ين
الخريج� بقسم علوم
المتحدة ،ومدير عالقات
كل�.
الحيوان ،وزميل كلية ي
ال�يد إ ت ن
و�waf1@cam.ac.uk :
ب
اللك� ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات كتب
هكذا سينتهي العالم

چيف نيسبيت – دار نشر توماس دون ()2018

تغير
علميا على الكيفية التي يؤثر بها ُّ
يقدم الخبير البيئي جيف نيسبيت نظرة عامة غنية ًّ
المناخ على الموارد الطبيعية في الوقت الحالي .ويكشف نيسبيت كيف أن التغيرات
البحرية والجوية تؤدي إلى فقدان أ
النواع ،بداية من الحشرات الملقحة ،حتى العوالق
الجهاد
النباتية ،وكيف أن موجات الحرارة القاتلة قد أصبحت أنماطًا سائدة
إقليميا ،وأن إ
ًّ
المائي قد يؤدي إلى إطالق موجات جديدة من الهجرة الجماعية .وخطة نيسبيت للنجاة
من هذه المشكالت المنهجية – وهي خطة ترتكز على كفاءة استخدام الموارد ،واالبتكار،
ً
ً
تحليل
إجمال -
والبنية التحتية – يمكن القول إنها تشوبها السطحية ،إال أن الكتاب يُعتبر -
مقن ًعا ألزمة وشيكة الحدوث.
ِ
األوبئة وإشكالية التقدم

توماس چيه .بوليكي – دار نشر مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()2018

المراض المعدية – بدايةً من مرض شلل أ
لم تعد أ
الطفال ،حتى السل – السبب الرئيس
للوفاة في أي منطقة على وجه أ
الرض .ومع ذلك ،يمثل هذا االنتصار في مجال الصحة
العامة إشكالية ،حسب الطرح الذي يدفع به توماس بوليكي في هذه الدراسة الثاقبة
والغنية .يوضح بوليكي – وهو مدير برنامج الصحة العالمية في المجمع الفكري أ
المريكي
جدا من البلدان منخفضة الدخل ،يقابل
«مجلس العالقات الخارجية» – أنه في الكثير ًّ
تدن في نظم الرعاية الصحية ،ووجود أنظمة ُحكْم
أي مكاسب تتعلق بالصحة العامةٍّ ،
وتفش في التوسع العمراني ،وانفجار في أعداد
غير ليبرالية ،وانخفاض في فرص العملٍّ ،
تذكيرا متعمقًا بالتعقيدات االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية
السكان .يُ َع ّد الكتاب
ً
المتأصلة في مجال الصحة العامة المستدامة.
سباق والي فونك إلى الفضاء

سو نيلسون – دار نشر ويستبورن ()2018

نجوما بارزين من رواد الفضاء ،كان مشرفهم الطبي
في عام  ،1961بيمنا كانت وكالة ناسا تصنع ً
سرا؛ إلعدادهن للسفر إلى الفضاء.
ويليام راندولف الڤليس الثاني ِّ
يدرب  13من رائدات الطيران ًّ
جذاب ،تكشف
ولم يقوض إلغاء برنامج  Mercury 13طموحات المتدربة والي فونك .ففي ٍ
سرد ٍ
الصحفية المتخصصة في مجال الفضاء سو نيلسون كيف أصبحت فونك (التي اقترب عمرها
آ
عاما) أول امرأة تعمل مفتشة لسالمة الطيران في الواليات المتحدة ،وكيف
الن من الثمانين ً
صارت صديقة لنجمات بارزات ،مثل رائدة الفضاء إاليطالية سامانثا كريستوفوريتي ،وكيف تتلقى
آ
للمشاركة في أولى رحالت الفضاء التي س ُتط ِْلقها شركة  .Virgin Galacticوكما تشير
تدريبا
َ
الن ً
وضع خاطئ".
نيلسون" :يا لها من حياة تلك التي عاشتها فونك وهي تحارب لتصويب ْ
متأصل
ِّ

كيڤين چيه .ميتشيل – دار نشر مطبعة جامعة برينستون ()2018

العصـاب ،وعلم الوراثـة قـد يكتنفها الغمـوض ،لكن أ
العالقـة بيـن علـم أ
المر
ليـس كذلـك فـي الدراسـة التي أجراهـا عا لم أ
العصـاب كيڤين ميتشـيل عـن التنوع
ِ
البشـري ،وهـي دراسـة تُحلِّـل بوضوح واعتـدال كيف يـؤدي التنوع فـي برنامجنا
الجينـي إلـى تنـوع فـي المحصلـة النهائية .ويكشـف ميتشـيل عـن أن التأثيرات
البيئيـة عـاد ًة مـا تزيـد مـن الفـروق المتأصلةً ،
تحد منها .ويسـتخدم
بدل مـن أن ّ
الدراك ،وحاالت
الطـار لفحـص مجاالت نفسـية معينـة ،مثل إ
ميتشـيل هـذا إ
الخالقيـة واالجتماعية الشـكالية لـ أ
مرضيـة مثـل الفصـام ،وكـذا الـدالالت أ
"الطفال
إ
صمميـن" ،وغيرهـا مـن االتجاهـات السـائدة .ويأتي هـذا الكتـاب بمثابة ترياق
الم ِّ
ُ
قـوي لفكـرة الحتميـة الوراثية.
التاريخ
َ
غيرت المنسوجات
الخيط الذهبي :كيف ّ

كاسيا سانت كلير – دار نشر چون موراي ()2018

َحبك المنسوجات خيوطَها في ثنايا التاريخ البشري؛ بدءا من طريق الحرير ،حتى أ
النوال
ُ
ً
ُْ
ستكشف الكاتبة المتخصصة في
الميكانيكية التي ظهرت إبّان الثورة الصناعية .وفي هذا الكتاب تَ ِ
التصميمات كاسيا سانت كلير دور المنسوجات في تشكيل التاريخ عبر  13قصة ِحيكَت بأسلوب
رائع ،ومعها نزور كهفًا في جبال القوقاز في جورجيا ،حيث اك ُت ِشفَت ألياف مصبوغة ،يزيد عمرها
على  30ألف سنة؛ ونحدق في النسيج المنشى المعقد ألطواق الرقبة المكشكشة ذات أ
الربطة،
ُ َ َّ
التي تعود إلى القرن السادس عشر؛ ونجفل من الحفّاضات التي يستخدمها رواد الفضاء ،وحقائب
عملت أثناء البعثات القطبية المبكرة؛ ونستمتع بفكرة المواد المغزولة من
النوم المبللة ،التي اس ُت ِ
مبهجا من النصوص ،والمنسوجات .باربرا كايزر
مزيجا ً
ِش َباك العناكب .هذا الكتاب يقدم ً
الطبعة العربية |

ديسمبر

41 | 2 0 1 8

