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مقدمة

ينج1 مع يغني سيسيفوس

قررت وهكذا عرشة، الثالثة سن منهما الثاني الطفل بلغ طفالن، لشقيقتي
مكانني عىل للرتدد عضويتهما إنهاء إىل النهاية يف الوقت حان قد أنه شقيقتي
قالت كما هذه الحيوان. وحديقة العلوم متحف عائلياً: الرتيادهما مألوفني
فهما نضًجا. أكثر ميول لهما اآلن شقيقتي ابنا األطفال. لصغار أماكن يل
واملرسح، الفن، متاحف — وصقًال ونقاوة رقيٍّا األكثر الرتفيه وسائل يحبان
شقيقتي، طفيل جسمي طول يزداد أهميته؟ له شيئًا هذا أليس والباليه.
الجلوس يستطيعان فهما اهتماماتهما. وسعة رحابة أيًضا تزداد وكذلك
لم مقعديهما. يف يتملمال أن دون «ملاكبث» مرسحي عرض يف ساعات ألربع
العلم ممارسة ألعاب حيث آخر إىل علمي معرض من يتنقالن بعد يعودا
الدق أو واألهداف، العوالق بني أزيز يف لتنحدر بجنون الكرات ودفع باليد،
قوانني إلدراك الرتوس تحريك أو اصطناعية، زالزل لصنع مقابض عىل
يهتم الذي ذا فمن حال أي وعىل ذلك؛ يشبه مما أي أو الحركة، عن نيوتن

ضخمة صخرة انقطاع بال يدحرج بأن عليه ُحكم ثم لكورينثا ملًكا كان اإلغريقية األساطري يف 1سيسفيوس
غناء فريق ينج نهاية. بال الشاق للعمل يرمز بما التل، سفح إىل ثانية تنحدر القمة إىل تصل وعندما تل، أعىل إىل

صيني.



املبادئ

قد اليشء هذا أن يبدو أمي، يا إيل تعايل أماه، ثم الرشح؟ بطاقات بقراءة
بنية أساس حول الجدال أو الغوريال تقليد من مزيد ال العمل! عن توقف
يتجمع الذي السائل اللعاب عن التساؤل أو القطبي، للدب األبيض الفراء
يطري كم وتتنهد: السنام. الوحيد الجمل ذقن فوق عجيبة صغرية كلحية
يف األمام إىل دائًما تتجه األنيقة أطرافهما مجنحني بخفني رسيًعا الزمن
املتوسطة الطبقة يف الطقوس هذه من يشيع ما يالكثرة يتحول. ال ثبات
امللك من موديلياني،3 فن إىل املنجابي2 قرود من البلوغ: مرحلة إىل للمرور

أوديب. امللك إىل التريانصور
ومتاحف الحيوان حدائق القصة. لنا يحكي الصوتيات يف تمايز هناك
وثرية بالحيوية ومفعمة مرتفعة فيها األصوات تكون الطبيعي والتاريخ العلم
ومتاحف املسارح أما السمع. مقياس عىل النربات بأعىل ملحوظ حد إىل
الخلوي هاتفك ورن حدث وإذا لطيف، باريتون4 بصوت فتهمس الفن
صغري بلحن جرس عنه وصدر العروض أحد أثناء بحماقة (املحمول)
املكاملة، عىل تجيب أن الهمجية بك بلغت إذا خاص بوجه وكذلك لبيتهوفن،
بالتلويح صوتك يخنقوا أن كلهم تعلموا قد النظارة جمهور من اآلخرين فإن
الذين والقلقني، الصغار، يخص شأن العلم تقدير امللفوفة. املرسح بإعالنات
بينما لالستمتاع الخاصة التعليمات هو العلم الريتالني.5 دواء يتعاطون
فيه يحدث الذي واليوم بالنضوج، مشغولة تزال ال التناسلية غددك تكون
من أعظم ا شدٍّ بيكاسو6 «مقابل» ملاتيس باريس يف معرض يشدك أن
لهو العناكب؛ عن يدور Omnimax التجسيم قبة يف سينمائي فيلم شد
Proust بروست تنَس وال بي! الحق هيا هأنذا! بمخك. االحتفال بدء يوم

معك!

(املرتجم) بيضاء. بجفون أفريقيا غرب يف قرود من نوع 2املنجابي
(املرتجم) إيطايل. ونحات رسام (١٨٨٤–١٩٢٠م) أميديو 3(موديلياني،
(املرتجم) أول). (جهري األوبرا غناء يف الرجال صوت من نوع 4(الباريتون
(املرتجم) النشاط. فرط من يعانون الذين لألطفال يُعطى دواء 5الريتالني

ونحات رسام (١٨٨١–١٩٧٣م) بابلو بيكاسو، فرنيس، ونحات رسام (١٨٦٩–١٩٥٤م) هنري 6ماتيس،
(املرتجم) إنتاًجا. وأكثرهم العرشين القرن فناني أشهر من إسباني
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يل شقيقتي بوح من املناسبة هذه أستغل أن تماًما الطبيعي من
تتخلني تقولني، الذي هذا ما ذلك. عن ألوبخها ابنيها، عضوية بإسقاط
النهاية هي هذه إن أتقولني الحلُم؟ سن بلغا صغرييك أن ملجرد العلم عن
الكون، عن معرفته إىل يحتاجان ما كل يعرفان هل الطبيعة؟ عن لتعليمهما
الفصوص،8 وثالثيات والجيودييس،7 والكهرومغناطيسية، والذرة، والخلية،
مثل عالم مرة ذات يل قال أمور وهي فوكو،9 وبندول والكروموسومات،
الخدع تلك عن وماذا فهمها؟ يف صعوبة وجد إنه جولد10 جاي ستيفن
وجهني أو زهر إناء إما ترين تجعلك التي املاكرة العابثة البرصية الوهمية
ركزت مهما الزهر، إناء مع الوجهني حال بأي أبًدا ترين ال ولكنك جانبيني،
بنصف حدقت أو بحدة النظر زدت أو بعينيك النظر أرخيت أو بشدة
أمًرا أصدرت أو بوجارت، همفري املشهور املمثل يفعل كان كما إغماضة
من بدًال وليتعلم القديم التسلسل أسلوب عن ليكف الحيس إدراكك ملجال
ا حقٍّ استعداد عىل الصغريان هل مًعا؟ املهام من العديد أداء أسلوب ذلك
أنت هل ألسألك: إنى العظيمة؟ واأللغاز الجمالية التحديات هذه يهمال ألن

لذلك؟ مستعد
حق، عىل أني أحس عندما يحدث كما صارخة نربة إىل صوتي تصاعد
للحس تلجأ وهي املعتادة كتفها بهزة وأجابت ذلك عىل شقيقتي تعودت وقد
الكثري يدرسان صغرييها وإن غالية، العضوية تكاليف إن قالت املشرتك.
عالم يكون أن يف رغبته عن يتحدث أحدهما وإن املدرسة، يف العلم من
بي شبكة دائًما فهناك الخاصة هي احتياجاتها عن أما بحرية. بيولوجيا

هكذا؟ شخيص نحو عىل األمر آخذ وملاذا إس. بي

عىل ومساحتها األرض شكل علم هو أو معني، سطح عىل نقطتني بني خط أقرص الهندسة يف 7الجيودييس:
(املرتجم) األرض. النحناء حساب عمل مع املسح أو كبري، مقياس

(املرتجم) القديمة. الحياة حقب يف بكثرة موجودة كانت بائدة مفصلية حيوانات الفصوص: 8ثالثيات
دورات حركة إلثبات فوكو الفرنيس العالم استخدمه حديدية بكرة ينتهي الطول بالغ بندول فوكو: 9بندول

(املرتجم) ذبذبته. مستوى يف املطرد التغري برصد وذلك األرض،
نظرية يف حديثة آراء وله قليلة سنوات منذ مؤخًرا تويف مشهور أمريكي بيولوجيا عالم جولد: جاي 10ستيفن

(املرتجم) املتخصصني. لغري علمية ثقافة ككاتب اشتهر كما التطور،

9



املبادئ

عادم خطر فسأعترب الفرصة يل سنحت لو واعية. ألني دمدمة، يف قلت
شخصيٍّا. أمًرا النفاثات

شقيقتي عىل أعيب أن أستطع لم فإنني العدواني، موقفي من الرغم عىل
الشئون من املجال بذلك تصلها التي القليلة الروابط أحد تقطع بأن قرارها
والصناعة للعلوم أوريجون متحف كان فمهما العلم. يسمى الذي البرشية
ألن يكفي بما صغري سنهم زوار إىل موجه ريب بال فإنه ممتاًزا متحًفا
انترشت التي Grossology الفاضح»11 «العلم عروض مثل عروًضا يقدروا
لسوائل املضحك الغريب العالم يف لجوالت عروض وهي ا، شديدٍّ انتشار

ووظائفه. الجسد
كل من نتوقع حيث الحياة من الوحيد الوقت هي إذن الطفولة مرحلة
املدرسة مرحلة تبدأ إن ما العلم. يقّدروا أن العمر من معينة فئة أعضاء
والفرو الريش نتف مرحلة الكربى، الغربلة مرحلة أيًضا تبدأ حتى اإلعدادية،
العلم أصبح حتى جوفنا، أعماق من الصاخب الضحك املتعة، مع رحمة، بال
االستمتاع يفسح بائس. زي له كان وإن — صغري لكهنوت الوعرة املنطقة
العلم محبي عدد يتجه هذا بلدنا يف فادحة. لرهبة الطريق الفاضح بالعلم
فهم مضجرة: بليدة بأسماء يُكنَون أنهم كما التناقص، إىل الحلُم بلغوا ممن
استخدام تيسء أمخاخ الرءوس، مدببو متعاملون، أغبياء، األطوار، غريبو
املتوحدين، أسربجر» «متالزمة ملرىض الحديثة الصيغة معامل، فرئان العلم،
حافظة يف أقالمهم (يضعون «باملتلصصني» نكنيهم ال ملاذا اللعنة، ثم
نظارة) عىل الصق (رشيط القيمة» «عديمي أو الجيب) يف توضع خاصة
الناحية من رياضية)؟ لعبة كل يف اختيارهم يتم من (آخر «الفاشلني» أو
فيما إال مراهقون بأنهم يُعرفون العلم محبي غري من املراهقني فإن األخرى
بصفة يستخدمون إناث أو كذكور جنسهم عن النظر برصف فهم بينهم،
أو الفتية»، أيها «أنتم يقولوا كأن — «فتيان» مصطلح بينهم فيما عامة
الفتية» أيها «أنتم قولهم عند وهم فتية» يا أنتم «هيا أو فتية»، يا «هيا

(املرتجم) العرق. وإفراز كاإلخراج كريهة جسدية وإفرازات وظائف يتناول ما هو الفاضح 11العلم
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املتعاملني األطوار، الغريبي أولئك عن أنفسهم يميزوا أن يف مشقة يجدون ال
املراهق يسارع فسوف تساؤالت أي ظهرت وإذا املعامل؛ كئوس حاميل من
تعلمته أمر وهذا لبس، أي دون فتى بصفته كيانها) (أو كيانه تأكيد إىل
عرش. السادسة من يقرتب عمر يف أنهما بدا فتاتني خلف مؤخًرا أسري وأنا

أمها. عمل عن (ب) الفتاة (أ) الفتاة سألت
وهي (ب) أجابت هكذا «مقص»، معهد يف بيثيسدا يف تعمل إنها آه،
وواصلت «مقص». بأنها إليها مشرية للصحة» القومي «املعهد تخترصكلمات

عاملة». «إنها القول:
«رائع، مثل أخرى كلمات تضيف أن وانتظرُت «هاه». (أ) الفتاة قالت
أو باملكرونة!»، بتلو «لحم حتى أو «ممتاز!» أو «حلو!» أو رهيب!» هذا
من بدًال للمعتاد، الخارقة األم هذه تدرسه الذي العلم نوع عن تسأل ربما
العلم». أكره «أنا الصمت: من لحظتني أو لحظة بعد (أ) الفتاة قالت ذلك
(ب) الفتاة قالت هكذا والديك»، اختيار تستطيعني ال أنت حسن، «نعم،
ماذا حال، أي «عىل ازدراء. يف رسيعة هزة الباهت البني شعرها تهز وهي
صاحبتها خاطبت هكذا األسبوعية؟ العطلة هذه يف الفتية) (أيها ستفعلون

الفتيان. من جمع وكأنها
املتالئمني بني الحاجز وُسمك طول يزداد النضج، إىل الشباب نمو مع
جدار أنه يبدو ما رسعان األشواك. نمو ويبدأ املجتمع، عىل والخارجني
لزيارة يخطط بأنه شعري مصفف أخربني عندما لالخرتاق. قابل غري
تليسكوب يزور بأن أوصيته السابق، الصيف يف فيها كنت التي بورتوريكو،
الجزيرة، من الغربي الشمايل الجانب يف ويقع بالراديو يعمل الذي آرسيبو
تنظيف ملواد مصنع عند يتوقف أن عليه اقرتحت وكأنني إيلّ نظر وعندها
«ذلك»؟ أفعل ألن رغبة أي يل تكون السماء بحق «وملاذا وسألني: الغسيل.
مفتوحة وزيارته العالم، يف التليسكوبات أكرب من واحد «ألنه له: قلت
بمرآة، ضخم حلوى طبق وكأنه ويبدو اللب ويخلب جميل وهو للجماهري،

العرشين؟» القرن ستينيات منذ جرف جانب يف يستقر
ما. حدٍّ إىل كبرية خصلة جبهتي من يقص وهو قالها «هاه»،
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الكون؟» عن الكثري تتعلم وسوف عظيم، علوم متحف به ملحق «وألنه
كما التكنولوجيا، مهاوويس من النوع ذلك من واحًدا «لست وقال:

ويقص. ويقص يقص وأخذ تعرفني.»
هكذا فوسرت؟» جودي فيه مثلت الذي «اتصال» فيلم يف ظهر «وألنه

به. يصلني طريًقا هدى غري عىل أتلمس وأنا ثائرة قلت
أكن «لم وقال: الضارية، الصلبة معارضته إسكات اإلمكان يف يكن لم
النصيحة.» باب من األمر سأعترب ولكني فوسرت. بجودي املعجبني من أبًدا
صففت أين حبيبتي! يا «مرحبًا زوجي: صاح املنزل إىل عدت عندما

شعرك؟»
الوقت. طول صواب عىل كنت بأني ذلك من خرجت أني الحقيقة
السنني، من لعقود كذلك ظللت علمية. كاتبة أنا كذلك. األمر يكون ال وكيف
من أحبه بدأت لقد العلم. أحب أنا بذلك: أقر أنا املهنية، حياتي طيلة
حدث ثم الطبيعي، للتاريخ األمريكي املتحف إىل رحالتي أثناء طفولتي،
ثانوية بمدرسة التحقت عندما موضعه غري يف الحب هذا وضعت أن مؤقتًا
إىل الحاجة أشد يف املدرسة كانت حيث بميتشيجان بافلو نيو يف ا جدٍّ صغرية
والكيمياء، البيولوجيا، يدّرس أن واحد شخص من توقعوا إنهم حتى املال
مع القدم. لكرة كمدرب الحقيقي عمله إىل يهرع أن قبل وذلك والتاريخ،
صباح ذات بالفكاهة. حسه قط الرجل يفقد لم الفائق اإلرهاق هذا كل
من مجموعة وفيه البيولوجيا، يف مرشوعي له ألقدم مكتبه من أقرتب وأنا
فرس أن الحظت مقوى، ورق لوح يف بالدبابيس مثبتة حرشة عرشين حوايل
هي وإنما تماًما، ماتت قد تكن لم الصقر وفراشة الجعل، وخنفساء النبي،
بذاءات من متصل بسيل فرصخت خوازيقها، عىل يائسة تتلوى الحقيقة يف
عريضة ابتسامة يل مدريس ابتسم األرض. عىل كله اللوح وأسقطت البنات
يحني حتى «االنتظار» يستطيع يكاد ال إنه وقال مرح، يف عيناه برزت وقد

وليد. خنزير لترشيح يل املناسب الوقت
يزال ال كان للعلم، القديم امللتهب حبي اكتشاف أعدت الكلية يف وأنا
مقررات درست أزرق. بلهب املعميل «بنزن» موقد يشتعل كما مشتعًال
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وحتى علمية، كاتبة أساًسا نفيس اعتبار أواصل وأنا حتى كثرية، علمية
هذه بكل اهتمامي من يتعجبون العلميني الكتاب من زمالئي كان عندما
والباليونتولوجيا.12 الفلك، وعلم والحواسيب، والتكامل، والتفاضل الفيزياء،
املعمل. يف طبيعية بأني أحس بالكاد كنت أني ذلك نفيس، أنا أتعجب وكنت
وأنا شعري اقتلعت له، طائل ال وفيما يفيد، فيما وانهمكت أدرس، أخذت

العلم. حب عىل ثابرت ولكني أشده،
هو هوايت13 سنو بي. يس. من يشء فيك أليس حسن، صديق: يل قال
الثقافية التجارب هذه كل يف حال بأي ا مهمٍّ ترينه ماذا «الثقافتان»، وكتابه

الهجني؟»
أحس يجعلني إنه فيه. وأثق العلم أحب أنا أدري. «لست أجبت:

حيوية.» فيها رعشة حياتي عىل يضفي إنه بالتفاؤل.
أفسد أن أريد ال إني له قلت عاملة. أغدو بأن أكتفي ال ملاذا سألني
عاملة أكون لن أني جانب إىل هذا منه. بالزواج العلم مع الجميلة عالقتي

ذلك. أعرف وأنا ا، جدٍّ جيدة
العلم! لهواية محرتفة ستكونني وإذن فقال

علمية. كاتبة رصت ذلك. من يقرب ما
لعله أو بلحمه، الثري الجزء أو املوضوع، صميم إىل أصل هأنذا إذن
علمية ككاتبة أعمل ظللت والذيل؟ الجلد أو الرتقوة، عظم أو الغضاريف، من
وإن أنس، ولم وتعلمت تعلمت أيًضا ولكني العلم، أحب وأنا القرن، لربع
بني واالندماج التكامل عدم مدى عن تعلمي أعيد أن عىل أُجربت قد كنت
انفصاًال العالم عن انفصاله استمرار ومدى اإلنسانية، الشئون وباقي العلم
مع املتالئمني غري من األقلية تلك أفراد صورة بإرصار تستمر وكيف عنيًدا،
أن تفوق درجة إىل جميًعا نمونا مع يقل العلم تقدير أن وفكرة املجتمع،
غريبة. مفارقة هذا ويف فائقة، درجة إىل مخهم ينمو من عند إال به، نهتم

(املرتجم) السابقة. الجيولوجية العصور يف الحياة أشكال دراسة علم 12الباليونتولوجيا:
الثقافة بني االنفصام إىل العرشين القرن خمسينيات يف نبه من أول إنجليزي، عالم هوايت سنو بي. 13يس.

(املرتجم) «ثقافتان». كتابه يف وذلك بينهما، الدمج ووجوب والعلمية اإلنسانية
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الذي عميل ألحدهم ذكرت كلما السنني مر عىل كثريًا سمعتها كلمات هناك
قراءة أي أتابع لم أنا يل، يقول من فأسمع العلمية؟ «الكتابة عليه: أعيش
أخرى كلمات يف (أو الثانوية.» املدرسة يف الكيمياء يف رسبت منذ علمية
جاكلني تعمل الثانوية.») املدرسة يف الفيزياء يف رسبت أن منذ …» مشابهة
هي سمعت وقد للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد يف للكيمياء أستاذة بارتون
املذهل العدد هذا برؤية تسليتها مدى عن ساخرة وعّربت الكلمات، هذه أيًضا
متواضعني طلبة مجرد كانوا شخصيٍّا هم روايتهم حسب الذين الناس من
السنوات حتى فاضًحا. فشًال فاشلني أيًضا كانوا بل للكيمياء، دراستهم يف
باعتباره «ضعيف» تقدير تزحزح أن تستطيع ال التقديرات فيها تزداد التي

الكيمياء. بمادة األمة لوعي النمطي التقدير
الصحفي، أو األدبي الجيتو14 من نوًعا أيًضا تعد العلمية الكتابة ظلت
صحيفة من األسبوعي العلمي القسم يف هو كما فيزيقيٍّا إما منعزل، وضع له
ومعظم األماكن، معظم يف بتجاهله يحدث كما فعليًا وإما تايمز»، «نيويورك
اإلنرتنت مجلة الثقافة. مستوى ارتفاع مدى عن النظر برصف األوقات،
تتجاهله كما «النيويوركر»، وكذلك بل «أتالنتيك»، وكذلك تتجاهله، «هاربر»
ملتفرجيها. املتعاملة الطبيعة رغم «صالون» مثل الراقية اإللكرتونية املجالت
يف املستقلة األسبوعية األقسام كل بني من أنه تبني للقراء مسح أبحاث رأيت
الذي التايمز» «علوم هو جماهريية أكثرها فإن تايمز»، «النيويورك صحيفة
وأقارب أصدقاء أخربني كما أيًضا، أعرف ولكني الثالثاء. أيام يف يصدر
وال ورصاحة بوضوح القسم هذا يهملون كثريون أناًسا أن القلب طيبو
يف يعملون مسبًقا رفًضا الرافضني هؤالء بعض إن بل صفحاته. يقّلبون
تعمل امرأة هناك كانت عديدة سنوات منذ تايمز». «النيويورك صحيفة
كان الذي الرجل من وطلبت الصحيفة يف العلمية للصفحة تحرير رئيسة
لهيئة يقول بأن متفضًال يتكرم أن كلها، الصحيفة تحرير رئيس وقتها
لهم وأرسل املمتاز، عملهم لكل التقدير كلمات بعض العلميني املحررين

(املرتجم) أوروبا. مدن يف اليهود أحياء عىل عادة يطلق وكان لألقليات، منعزل حي 14الجيتو:
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مجلة لصدور تشوقه مدى املحررين لهيئة تؤكد مذكرة التحرير رئيس
للصحيفة، الكتابة بدأت عندما أربعاء. كل … تايمز» «ساينس اسم تحمل
تحقيقات كاتبة باعتباري سافري ويليام األعمدة كاتب إىل نفيس وقدمت
أليس الخميس، أيام لك سأقرأ أني املرجح فمن «وإذن يل: قال علمية،
أن ينبغي كان إنني نوبل بجائزة الفائز فارموس هارولد يل قال كذلك؟»
بثمان صدورها بعد الصحيفة تقرأ دمت ما بيل، يا «أكيد قائلة: أجيبه

ساعة.» وأربعني
أن يود من هناك ليس مؤذيًا؟ يكون أال يمكن وكيف مؤذ! هذا آه،
كنت إذا إال بالفشل، يشعر أن يريد أحد ال هاميش. أو مهم غري بأنه يشعر
بذلك. الجميع يشعر سوف الحالة هذه ويف ثانوية، بمدرسة كيمياء فصل يف
من عندها أسمع مرة كل يف بفشيل دائًما أحس بيشء. سأعرتف أني عىل
يف أدركه.» ال فحسب أنا أو يعرفه، الذي من أو ذلك، يهمه «ومن يقول:
عنوانها ،HBO املنزيل الصندوق مكتب أفالم من بصورها ثرية أفالم سلسلة
«الوراثيات لدراسة تخطط أنها الشخصيات إحدى تعلن ألسفل»، أقدام «ستة
ذلك؟» تفعلني السماء بحق ملاذا «ياللملل. حبيبها، لها ويقول البيولوجية»
هذا يسمع ألم دقيقة! مهًال يل. شخصية إهانة بأنها أحس ذلك أقرأ عندما
بركليز15 أثينا أن يجد هل للبيولوجيا». الذهبي «العرص يف نعيش بأننا الفتى
الرسطان وخاليا الجينات عن كتبته يشء قراءة حماي أنهى أيًضا؟ مملة
أكرب، «أيهما بعدها: سألني ولكنه العقل يخلب أنه وجد إنه عندها يل وقال
أوضح لم كنت إذا فشلت. قد ا حقٍّ أواه، وأقول وأفكر الخلية؟» أم الجني
ريب بال كانت وإن الخاليا إن تقول التي األساسية البيولوجية الحقيقة
من الكاملة املجموعة تحوي ألن يكفي بما كبرية خلية كل فإن ا جدٍّ صغرية
كما — يقرب ما أو الجينات من ۲٥٠٠٠ إىل عددها يصل التي جيناتنا
تزال ال مًعا، تتالزم وراثية تتابعات سلسلة من وافرة حزًما أيًضا تحوي
كتبت فائدتي؟ هي فما ذلك أوضح لم كنت إذا — معروفة غري وظيفتها

(املرتجم) اإلغريقية. ألثينا الذهبي العهد بركليز 15عهد

15



املبادئ

طلب النسخ محرر راجعها وعندما الحيتان، يف الوراثة علم عن قصة يوًما
و(ب) الثدييات، من الحيتان (أ) أن: عن نيص يف طرحته ما أثبت أن مني
۲٦ ببنط بكتابة املرة هذه ولكنها أواه، وأقول وأفكر حيوانات. الثدييات أن
العلم. عن يشء أي يعرف أحد ال واًها، واًها الفزع. عن يعرب الذي العريض

عنه. شيئًا يعرف بأن يهتم أحد ال واًها، واًها
يدركه ولم املرء اشتهاه يشء عىل كأنني لنفيس، أرثي وكأني أبدو هل
عن بالدفاع يبدأ الجيد الهجوم أن يف شك ال دفاعية؟ رصخة إىل فتحول
هناك بأن أومن أن يجب العلم، أساسيات عن كتابًا سأؤلف كنت إذا الذات.
لكتاب حاجة هناك بأن أؤمن وعندما بذلك. أؤمن وأنا الكتاب، هذا إىل حاجة
ال أنني الواضح من فإن العلم؛ قوانني أرجاء يف بمرشد جولة تمهيدي،
أن من يعانون العالم يف األفراد من ضخًما عدًدا هناك بأن أؤمن وأن بد
الجهل من عميقة وأنهار شاسعة براري هناك ا، حقٍّ لهم د يمهَّ لم العلم
وحيتان غشاوة، عليها وأعني التكنولوجيا، ورهاب العلمية، واألمية العلمي
تصور يف يبدو العلم زال ما تكاثرها. مواطن يف حماية من لها ما يُلغى
أن املريح ومن وتجريدي وصعب، وغريب، ممل، يشء أنه عىل املواطنني
يف مسح أُجري وقت. أي يف مما بأكثر اآلن ربما األطراف، يف مكانه يعد
عرشة، السادسة إىل الثالثة من عمرهم بريطانيٍّا طالبًا ٩٥٠ عىل ۲٠٠٥م
أو «مملة» العلم فصول أن يرون إنهم منهم ٪٥١ قال املسح، يف ملا وكمثل
يف أعىل الفصل كان كلما شدة تزداد مشاعر وهي — «صعبة» أو «مربكة»
بالعلم املشتغلني أن يرون فقط املائة يف ٧ نسبة هناك الثانوية. املدرسة
األسماء من قائمة من عالم أشهر اختيار منهم طلب وعندما «ممتازون»؛
اإلجابات أصحاب من الكثري اختار نيوتن، وإسحق أينشتني ألربت تتضمن

منهما. بدًال كولومبس كريستوفر
ويقرون الخطأ من يوجد عما بمسئوليتهم باالعرتاف يبادرون العلماء
مهنتهم، تجاه الجمهور حساسية عن املسئولية بعض يتحملون بأنهم
مثريين وكنا للجماهري، أبحاثنا توصيل يف فظيعني كنا فشلنا. لقد ويقولون
بأبحاثنا. ا جدٍّ مشغولني ظللنا أمتنا. شباب تعليم إىل األمر يصل عندما لألىس
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ننال نحن للمنح. اقرتاحات نكتب أن علينا علمية. بحث أوراق ننرش أن علينا
يكافئ والذي يرحم ال الذي األكاديمي املسار بذلك «النظام»، من عقابنا
ذلك يف بما آخر، شأن أي استبعاد حد إىل األبحاث عىل لريكزوا العلماء
تتحول التي الجماهريية الكتب تأليف أو الجمهور إىل السعي أو التدريس
براعة لهم منا ا جدٍّ قليلة قلة إال يوجد ال ذلك جانب وإىل خاصة. أفالم إىل
اعرتاًفا يعني هذا وكل كذلك؟ ألسنا األوتار»، «ملك كتاب يف جرين» «بريان
غري جمهور تنوير يف بدورنا نقم لم نحن االتهام. حسب مذنبون بأننا

املتخصصني.
هل يشء؟ أي فعل علينا يلزم «هل وهو مقبول اعرتايض سؤال هناك
ال أو القليل، إال تعرف ال العظمى الناس أغلبية كانت إذا يهم ما هناك
(أو الرجال كان إذا منحاه؟ أو العلمي التفكري وعقلية العلم عن شيئًا تعرف
أن يعرفون ال أو (الشمس)، نجم أقرب اسم يعرفون ال العاديون النساء)
عرب تمر أن لليد يمكن ال ملاذا أو بالفعل)، لها (وهي جينات لها الطماطم
األخرى)، اإللكرتونات مع منهما كل يف تتنافر اإللكرتونات (ألن املائدة سطح
املتخصصني لندع ذلك؟» يف مهم فارق فأي كله، هذا يعرفون ال كانوا إذا
والبيولوجي الرشايني، أحد أمر يصلح كيف يعرف القلب جّراح يتخصصون.
«اربطوا إشارة ييضء كيف يعرف النفاثة وقائد الهالم، يعالج كيف يعرف
تنهض أن فيها تقرر التي بالضبط نفسها اللحظة عند املقاعد» أحزمة
يخصهم بما بالعناية االكتفاء سائرنا يستطيع ال ملاذا املياه. دورة إىل لتذهب

سالم. يف الحرارية والسعرات التسويق كوبونات بتثبيت ويكتفون
وعالقة أعظم، علمي وعي إيجاد حول تدور التي الحجج من حشد هناك
مراًرا ِسيقت قد الحجج هذه من والكثري العلمي، واالستدالل بالتفكري أقوى
ينبغي الناس أن هي املفضلة األطروحات إحدى مبتذلة. تبدو أخذت حتى
عنرص فيها حاليٍّا الحيوية القضايا من الكثري ألن العلم عن املزيد يعرفوا أن
الجذعية الخاليا أبحاث البديلة، الطاقة الكوكبي، االحرتار يف: فّكر علمي:
لصناعة املأساوية القصور أوجه الصاروخية، بالقذائف الدفاع الجنينية،
من يكون أرقى علمية بثقافة مواطنني وجود مع ثم، ومن الجاف. التنظيف
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حكمة يف ساسة النتخاب نسبيٍّا أكثر بحكمة بأصواتهم سيدلون أنهم املتوقع
بني االختالف أوجه يعرفوا بأن املنتخبني ممثليهم يطالبون سوف سقراط.
مجوفة كرة األرومة كيس األسنان. تقويم وخبري والجنني، األرومة،16 كيس
من نشتهي ما منها نستخلص أن يمكن أيام خمسة عمرها الخاليا من
أو الجسدي النسيج إىل لتتنامى تحفيزها نظريٍّا ويمكن الجذعية الخاليا
الوالدة قبل ما املتنامي الكائن هو والجنني نختاره؛ الذي الجسدي العضو
أبًدا يغطيه ال ما فهو األسنان تقويم خبري أما األم؛ رحم يف غرس الذي

الصحي. تأمينك
الحماية نسبيٍّا له ستتوفر علميٍّا الفطن الجمهور أن آخرون يطرح
يدرك سوف والخداع. والغش بالتمني، والتفكري الخرافية، املعتقدات من
وأن مضحكة، سخيفة كلها للتنجيم املنطقية املقدمات أن الجمهور هذا
بذل قد الوالدة يف امرأة ساعد الذي التاكيس سائق أو الداية أو الطبيب
أو القمر، أو الشمس، جهد من كثريًا أعظم الوالدة لحظة الشد يف جهًدا
املطعم حلوى يف البخت ورق أن الجمهور هذا سيدرك الكواكب. من أي
للطعام» «ونتون مصنع يف جديد بأجري أو بالحاسوب إما مكتوب الصيني
باليانصيب، الفوز احتماالت الجمهور هذا أفراد سيحسب كوينز. بحى
عن التوقف ويقررون السخرية، يثري حد إىل ضئيلة أنها كيف ويدركون
ثالثني يف التعليم ميزانيات تنهار سوف وعندها اليانصيب، أوراق رشاء
أسف بكل هو األخري الرقم هذا الخمسني. والياتنا بني من األقل عىل والية
التفكري من عام وباء فجأة تفىش لو أنه يطرح وهذا املزاح، سبيل عىل ليس
إجراءات إىل اللجوء إىل السياسيون اضطر فربما أمتنا، ليصيب املنطقي
يانصيبها من الوالية تناله ما غري للدخل بديل مصدر إىل للوصول أليمة
من نقودهم الناس فيها يضع التي القمار ألعاب ماكينات من تمتلكه ومما
فرض ها! … ها … ها … يتضمن قد البديل وهذا للعملة، شقوق خالل

الرضائب.

(املرتجم) أيام. بضعة خالل املخصبة البويضة لها تنقسم التي الخاليا مجموعة األرومة 16كيس
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للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد يف الزالزل يف إخصائية لويسجونز تعمل
يغوصون قد أنهم وكيف الناسالعقل، يقاوم أن كيفيمكن تعرفتماًما وهي
املؤامرة، نظريات وعن بها، املسلم البديهيات عن بحثًا أرنب جحر يف بسهولة
عمرها، من الخمسني تناهز ودودة امرأة لويسجونز األرنب. قدم تميمة وعن
«العاِلم بعمل وتقوم رتيب، إيقاع لها وخطواتها خوخي، بلون قصري وشعرها
بكل يتعلق فيما املتحدة» للواليات الجيولوجي املسح «هيئة يف املسئول»
كما للزالزل. التأهب وسائل لتعزيز األهلية بذلك ولها الجنوبية، كاليفورنيا
لتتلقى للهيئة، بالنسبة املالكمة عىل املران كرة بدور القيام مهامها من أن
النزاع أوجه عىل الهيئة باسم فرتّد اإلعالم، وسائل من موجهة لكمات أي
من كريهة هزة حدثت كلما الجماهريي الذعر وتواجه اإلعالم، وسائل مع
كأي وهي الجنوبية. كاليفورنيا عليه تجثم الذي القاري اللوح بسبب الزالزل
الجيولوجيني قدرات من تحسن أن تحاول مكان، كل يف زالزل أخصائي
املناسب الوقت يف اإلنذارية اإلشارات واكتشاف الكربى، بالزالزل التنبؤ عىل
إقامتهم، ومحال الناس، لحماية الخطوات اتخاذ من ذلك غري أو املدن، إلخالء
من الباقية الزجاجية الطويلة الكئوس من النفيسة املجموعة تلك وحماية
يثري ما فيها الزالزل عن أساطري جونز سمعت ۱٩٦٤م. لسنة الدويل السوق
بالوقت يحس أن يستطيع الصني يف السمك أن مثل: لسخافتها، الشديد الحنق
يف مبكًرا إال رضبتها ترضب ال الزالزل أن أو أرضية، رجفة فيه تأتي الذي
ألنها املبكر الصباح زالزل تذكر إىل الناس «ينزع جونز: وتقول الصباح.
البيانات تعرضعليهم عندما أكثر. وترعبهم نومهم من توقظهم التي الزالزل
بمثل مساء السادسة يف يقع أن يحتمل الزلزال أن حقيقة عىل تدل التي
وأن بد ال أنه عىل يرصون ذلك مع فإنهم صباًحا، السادسة يف وقوعه احتمال
وجداتهم أمهاتهم ألن املبكر الزلزال قصة يف الحقيقة من عنرص هناك يكون
يعيدون أنهم أو حقيقية. قصة أنها دائًما كلهم قالوا ميلتون الكبري والعم
تناول حتى الليل منتصف من وقت أي لتعني املبكر» «الصباح تعريف
يقع الزالزل من يحدث مما الكثري حقيقي: هذا السماء، وبحق الغذاء. طعام
صواب!» عىل ميلتون فالعم مساء. عرشة والثانية صباحا عرشة الثانية بني
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التنبؤ يستطيعون الزالزل أخصائيي بأن أيًضا الجمهور أفراد يؤمن
يحتفظون مضلل نحو عىل ولكنهم يدعون، مما كثريًا أفضل نحو عىل بالزالزل

الذعر». «إثارة يريدون ال ألنهم ألنفسهم بتكهانتهم
تستطيعني ال أنك «أعرف تقول: امرأة من خطابًا «تلقيت جونز: تقول
متى عن تخربينني سوف ولكنك التايل، الزلزال سيقع متى عن إخباري
سأستخدم أني تفرتض إنها البلدة؟» خارج أقاربهم لزيارة أطفالك سيذهب
آخر. شخص أي عن أخفيها بينما عائلتي لصالح الرسية معرفتي بهدوء
عدم تقبل من بدًال وذلك عليهم، تكذب السلطات بأن االعتقاد الناس يفضل
سيجعل العلمية الدراسة من حد أدنى إن جونز وتقول العلم.» يف اليقني
بينهما بالربط جديرتان اليقني» و«عدم «العلم» كلمتي أن يدركون الناس
فإن البلدة خارج األقارب لزيارة أطفالها أرسلت لو وأنها القاموس، يف

البلدة. خارج األقارب هؤالء يزوروا أن هو لذلك الوحيد السبب
ينبغي املتخصص غري الجمهور بأن أيًضا العلماء من الكثريون يحاّج
العلمي املرشوع أهمية مدى يقدروا حتى للعلم أفضل فهم ألفراده يكون أن
إن يقولون وهم والعسكري. والطبي، والثقايف، االقتصادي، أمتنا ملستقبل
موطن أمازونيا،17 بالد مثل محارب عالم إىل ورسيًعا تكنولوجيٍّا يتحول عاملنا
مألوفة أسس عىل توجد حيث األرضية، الكرة نصفي كل يف رحمة بال بيئي
نبقى أن أجل من رضورتها رسيًعا يثبت قد وتكنولوجية علمية مبادئ
الصناعية الثورة «بعد جونز: لويس تقول واقتصاديٍّا. اجتماعيٍّا الوجود يف
يف أساسية عملية عندها القراءة غدت نقطة إىل الغرب يف وصلنا ما رسعان
يف املساهمة نستطيع فلن القراءة، تستطيع ال كنت إذا البرشي.» التواصل

كريم. عمل عىل الحصول عن ناهيك العادي، اإلنساني الحوار
إن إذ توقعاتنا، يف آخر بتحول نمرُّ توٍّا اآلن «نحن القول: وتواصل
يحتاجها أموًرا ستغدو العلمية العملية واستيعاب العلمي االستدالل مهارات

فرد.» كل

(املرتجم) محاربات. نساء من مملكة اإلغريقية األساطري يف 17أمازونيا
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أحد هو علميٍّا أمريكا شأن علو بأن اقتناعهم يف وحدهم العلماء ليس
واإلنرتنت، املتكاملة، الدائرة والهندسة العلم منحنا لقد قوتنا. مصادر أعظم
الكولسرتول، تقلل التي الستاتني وأدوية «الربوتييز»، إنزيم ومحبطات
مواد (وهي تلتصق ال وفطائر طعام لطهي الرذاذ مواد من «بام» ومنتجات
برشائط للتثبيت «فلكرو» وطريقة رصير!) لها التي للمفصالت أيًضا تفيد
اللزج والطالء والفياجرا، والسوستة، األزرار من بدًال مًعا تتشابك نسيج
ال بحيث مرضهم يمنع األطفال لتطعيم ومخطط الظالم، يف يتوهج الذي
يعانون أنهم سوى الدراسة حضور لعدم حجة أي الكساىل التالميذ يجد
بأسماء تسمى حاسوب أدوات وهناك بوتر»، هاري بسبب دائم «صداع من
أسماء عىل تسمى متقدمة تسليح ونظم الفاكهة، من أجزاء أسماء أو الفاكهة

املحلية. األمريكية القبائل أسماء أو الالسعة املفصليات حرشات
يف الرباعة عىل كثريًا يعتمد ال علميٍّا شأننا علو مستقبل فإن ذلك ومع
األساسية، األبحاث لدعم اإلرادة وجود عىل يعتمد ما بقدر التطبيقي العلم
تثمر حتى السنني من عقوًدا تستغرق قد التي املحلقة األكاديمية األبحاث تلك
صالحني يتخرجون وطلبة للتسويق، صالحة وسلًعا للنرش، صالحة نتائج
أفراد يكون عندما أنه يطرحون املتحمسون وأنصارهم العلماء للتوظف.
بسعادة سيدعمون فإنهم الرهيفة، العلم أمور يف تمكنًا أكثر الجمهور
ِلمنح وكذلك الفيدرالية؛ العلم مليزانية سخية سنوية زيادات تخصيص
البنية يف الكافية واالستثمارات نهاية؛ بال واملفتوحة املدى الطويلة األبحاث
الخفيفة. املعمل وجبات أجهزة من أفضل هو ملا االستثمار وخاصة التحتية،
توليد يف يفيدون يومنا يف املوجودين األساسيني الباحثني أن يدركون سوف
نستطيع ال وأننا والكون، الحياة ألغاز تفسري عن ناهيك غدنا، يف االزدهار
أغىل إنهما نقول لكي إال االكتشاف، وموهبة للعبقرية سعر بطاقة نضع أن

الحالية. املالية السنة يف للعلم الكونجرس يخصصه مما كثريًا
الغد، يف الحاملني وطننا يف ننمي وهيا اليوم، علماءنا ندلل هيا نعم،
فإننا للعلم، ا ودٍّ أكثر جوٍّا ننشئ عندما أننا ذلك العلماء. من التايل الجيل
هكذا ونبقى العلمية، املهن يتخذوا ألن الشباب من املزيد نشجع ريب بال
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تفوقنا والتي الصعود يف بدأت التي الطموحة البالد مع للرصاع مهيأين
العلماء! من املزيد إىل حاجة يف نحن والصني. الهند سكانها، عدد يف كثريًا
الطلبة عدد أن هو يحدث ما لكن املهندسني! من املزيد إىل حاجة ويف
وجهت السنني. مر عىل ويقل يقل العلم دراسة يختارون الذين األمريكيني
۲٠٠٤م يف للكونجرس تحذيًرا للعلوم» القومية «الهيئة هي استشارية لجنة
املتحدة الواليات مواطني عدد يف القلق يثري انخفاًضا «الحظنا فيه: تقول
التي الوظائف عدد أن حني يف ومهندسني»، علماء ليكونوا يدرسون الذين
نجد النقطة لهذه وبالنسبة بشدة. تصاعد قد التعليم من النوع هذا تتطلب
تمنح التي والهندسة للعلم األرقى الدرجات من أكثر أو الثلث نسبة أن
أكثر أيًضا وكذلك األجانب، الطلبة بها يفوز املتحدة الواليات يف سنة كل
خطأ من ليس أنه حني ويف الدكتوراه. بعد ملا الزمالة مراكز نصف من
كثريًا األجانب الطلبة فإن علمي، معهد أي يف يسود الذي العاملي الجو يف
تجاههم تشعر التي بالدهم إىل وشهاداتهم بخربتهم العودة يفضلون ما
االقتصادي الرفاه تهدد االتجاهات «هذه العلوم»: «هيئة تقول باالمتنان.

بالدنا.» يف واألمن
حني يف العلم، عن االبتعاد عىل األمريكيني يلوم أن يستطيع الذي ذا من
األجر متدنية األبحاث وظائف تظل السوق، طلب من يفرتض ما كل مع أنه
العليا، الدراسات من سنوات يف أكثر أو عقد عليهم يمر أن بعد التدني؟ كل
٤٠٠٠٠ يحتمل فيما لهم يدفع أن يتوقعوا أن الدكتوراه بعد ما لزمالء يمكن
مستعىص نحو عىل العلماء يبقى املهني، مستقبلهم يف الحًقا حتى بل دوالر؛
عىل الحائزين من واحد بالتيمور دافيد الخمسة. األرقام ذي املرتب طبقة يف
أمىض وقد للتكنولوجيا، كاليفورنيا ملعهد السابق الرئيس وهو نوبل جائزة
(معهد للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف املبكر املهني تاريخه من الكثري
إلعداد الكالسيكية األماكن أحد أن بالتيمور دافيد الحظ اختصاًرا). «ممت»
بوالية آندوفر يف فيلبس بأكاديمية اإلعدادية املدرسة هي الطبقات، أرقى
واحًدا يعد ممتاز، علمي برنامج وفيها ابنته، تدرس حيث ماساتشوستس،
يف أندوفر من خريج أي أبًدا ترى ال «ولكنك ويقول: الربامج أفضل من
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يذهبون قدرها لها مهارات لديهم الذين االكاديمية فخريجو «ممت»، معهد
كعلماء العمل تقبل لعينة قلة إال فيهم يوجد ال بورصة. كسمارسة للعمل

نبالء.»
تقديرهم من مزيد إىل أيًضا العلماء يحتاج األفضل، األجور تجاوزنا إذا
أنه عىل العلم إىل يُنظر كان لو أنه عىل العلم أنصار يرص متميًزا. تقديًرا
يجذب قد ذلك فإن اآلن، عليه يُرى مما وابتكاًرا وحيوية وإثارة جاذبية أكثر
الشابة واأليدى الذكية الشابة العقول من ومزيًدا فيه، املشاركني من مزيًدا
متصلة. ساعة لعرشين املعمل بأدوات للعمل استعداد عىل تكون التي املاهرة
األمور «كانت يقول: وهو هوبكنز، جون جامعة يف وراثة عالم فاينربج أندي
إىل والسباق «سبوتنيك»18 زمن يف ذلك كان وأكرب. أشب كنت عندما مختلفة
أنه ويرون مثريًا، ويرونه ا، مهمٍّ يرونه الكل العلم. يالحقون والكل الفضاء،
االكتشاف ثقافة الروح. هذه إحياء ما بطريقة نعيد أن علينا يجب ممتاز.

منا.» ضياعها تكلفة تحمل عىل القدرة لدينا وليس ُقدًما، بالدنا تدفع
أود أكرب. علمي وعي لتعزيز وحيوية ومثرية مهمة حجج كلها هذه
الفتاة خاص وبوجه علماء، صاروا وقد األمريكي الشباب من املزيد أرى أن
الرضيبي. إقراري يف خصًما وتمثل بي19 الخاص «دنا» حمض تحمل التي
وقد القادمة نوفمرب20 شهور يف الناخبني أرى عندما أيًضا سعيدة سأكون

مىض. فيما فعلوا مما ثقافة وأكثر أذكى مرشحني اختيار إىل توصلوا
وأستاذ نوبل عىل الحائز واينربج ستيفن يوضح كما لألسف، ولكن
علمية أنها يفرتض التي القضايا من الكثري فإن تكساس، جامعة يف الفيزياء
«عندما واينربج: يقول فيها. القرار يتخذ أن مطلًقا للعلم يمكن ال املنحى
القذائف ضد صاروخي دفاع نظام حول الخالف مثل يشء إىل األمر يصل
هم يبدو فيما زعماءنا أن حقيقة هو يزعجني ما أكثر فإن الصاروخية،

(املرتجم) األمريكيني. به وسبقوا العرشين القرن منتصف حوايل الروسيف أطلقه صناعي قمر أول 18سبوتنيك
األسايس املكون فهو الخلية، نواة يف دنا حامض يوجد ريبونيوكلييك. أوكيس دي حامض اختصار DNA 19دنا
من ويورث الخلية سيتوبالزم يف دنا من القليل يوجد مًعا. واألب األم من ويورث النواة، يف املورثات أو للجينات

(املرتجم) له. الحاوي الوعاء هي الفتاة أو األنثى تكون هنا ومن فقط األم
(املرتجم) سنوات. ٤ كل أمريكا يف الرئيس انتخابات شهر نوفمرب 20شهر
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حقيقة من أكثر ذلك ويزعجني التاريخ يقرءون ال الذين الناس نوع من
حقيقة العلم يستطيع هل إكس.» أشعة ليزر عن شيئًا يفهمون ال أنهم
الخاليا نستخلص أن ينبغي هل التساؤل: مثل قضية يف القرار يصدر أن
عن لك يقوله أن العلم يستطيع ما كل البرشي؟ األرومة كيس من الجذعية
يستطيع ال داخله. دنا يحوي وهو برشي. كيس نعم، أنه هو الكيس هذا
هذا. األرومة كيس عىل إضفاؤها ينبغي التي األهمية بمقدار يخربك أن العلم
لكيس النسبي «الحق» حول الخالف يف بالرأي يبت أن العلم يستطيع ال
بأن — املضمون غري املستقبل هذا له أن ويف الخلوي تكامله يف األرومة
يف صاحبته ترغب رحم يف زرعه الحتمال الشديد التجميد ثالجة يف يوضع
الرصف بالوعة يف سعيدة رسيعة رحلة يف به يلقى أن أو الحق؟ وقت يف هذا
مثل مرض عذاب من يعاني مريض «حق» مقابل يف — للخصوبة؟ بعيادة
تحرروا قد العلماء أن يعرف أن يف باركنسون21 مرض أو التعددي التصلب
للخاليا الوصول إلمكانية فيدرايل تمويل عىل الحصول يف ونجحوا القيود، من
إنها للمرض. جديدة عالجات إىل التوصل يوًما يستطيعون وربما الجذعية
يشء كل فشل وإذا الدينية، واملعتقدات والسياسة بالضمري ترتبط قضية

اللعنات. توجيه تبادل إال لنا يبقى لن
ستتحول بالعلم معرفتك تزيد عندما أنك من واثقة لست األمر، خالصة
من أحيانًا يحدث ما تتقي أو ممتعة، بوظيفة تفوز أو أفضل، مواطن إىل
أبيض. جلد بنطلون لألسف تشرتي بأن بك ينتهي العقلية للملكات فقدان
«لتأكل نوع من عملية حجج إقامة أستطيع وال النزعة، براجماتية لست
بالًغا تكون عندما جيًدا». بعدها أسنانك تنظف دمت ما تشاء كما القنبيط
حتى العلم ممارسة إىل تتحول أن أبًدا مرجًحا يكون فلن العلماء، غري ومن
تكون لن فإنك عامًلا، تكن لم وما العمر؛ منتصف أزمات ألشد نتيجة ولو
تذهب ألن أيًضا بحاجة تكون ولن العلم. عن شيئًا تعرف أن إىل «بحاجة»
لشكسبري سوناتا قصيدة تقرأ أن أو باخ إىل تستمع ألن أو املتاحف إىل

(املرتجم) لها. عالج ال العصبي الجهاز يف أمراضخطرية ومرضباركنسون التعددي التصلب 21مرض

24



مقدمة

أخدود يف تخيّم ألن أو أجنبي بلد زيارة إىل بحاجة تكون ولن بارعة. حلوة
النجوم. بخمر لتثمل قمر وبال سحب بال ليلة يف تنطلق ألن أو صحراوي

إليهم؟ تحتاج الذين األصدقاء عدد ما تُرى ولكن
ملاذا املدني، املجتمع اعتبارات حسب ذلك إىل الحاجة تكون أن من بدًال
تكون ألن بحاجة أنك يف ريب» «فال طبيعي؟ شغف بدافع ذلك يكون ال
مجرد ليس العلم عقلك. خاليا به تسمح الذي بالقدر العلمية باألمور ملًما
يف احتواؤها يمكن علمية مادة أو االستدالل، من واحد خط أو واحد، يشء
محيط ضخم، كيان العلم العثمانية. اإلمرباطورية تاريخ مثل واحد كتاب
أي مخ من تموًجا أكثر كونه وسبب املخ نتاج إنه البرشية، الخربة من عظيم
السباحة، أبًدا تتعلم لم فإذا الكوكب. هذا أنجبها التي األخرى الكائنات من

ذلك. تنىس يرتكك ولن الكرب، بالغ البحر ذلك؛ عىل ستندم أنك شك ال
الذي السبب لنفس بالعلم، معرفة لك تكون أن ينبغي أنك يف ريب ال
لعبة يلعبوا أن أو ينج فريق مع يغنوا بأن قراءه سيوس دكتور به ينصح

ممتاز. أمر واملتعة ممتعة، أمور هذه بارز. هدف عىل الحلقات قذف
العلم. يحبون الصغار وأن ممتعة العلوم متاحف أن يف قوي سبب هناك
«انظر الفرقعة شوف بص — جال جال صيحة مجرد ليس فهو متعة العلم
األرض»، عىل أجزاءها أنثر ثم السائل النيرتوجني يف الوردة هذه أغمس كيف
ممتعة، الثرية األفكار بها تكون التي بالطريقة متعة إنه أيًضا. كذلك أنه مع
كيف نفهم عندما ممتعة. السطح تحت ما رؤية بها تكون التي وبالطريقة
ينبغي ما كل هذا — غري ال انظر رائع. إحساس يتولد بنجاح األمور تجري

عليك.
«كنت يقول: وهو برينستون، جامعة يف وراثة عالم بوتستني دافيد
أكون أن وأردت طبيبًا، أكون أن أرادني والدي، مع نزاع يف الكلية يف وأنا
كنت أني والحقيقة الطب، كلية أدخل لن أني اإليضاح كل له أوضحت عامًلا،
أخذ مساء ذات ا. حقٍّ االهتمام يثري «دنا» عن ببحث قبل من مشغوًال بالفعل
للعمل أخطط ما حول معي يحقق — ا عامٍّ جراًحا وكان — أبي رفاق أحد
أعضاء وظائف علم من لالهتمام إثارة أكثر يكون أن يشء ألي كيف فيه.
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الرشاب، بعض مًعا نرشب كنا مًعا؟ املكسورة العظام وتجبري اإلنسان،
ما إىل وراء يرجع هذا كان ودالالته. «دنا»، تركيب يعنيه ما له ورشحت
بداية أول يف الجزيئية البيولوجيا مجال كان أن وقت ۱٩٦٠م، من يقرب
حظٍّا الفتيان أكثر «أنت وقال: عينيه أبي صديق رفع حوارنا، نهاية يف له.

به.» تستمتع يشء عن أجًرا تنال سوف العالم. يف
وهو هارفارد، جامعة يف الفيزياء لتاريخ أستاذًا جاليسون بيرت يعمل
يخلو العلم أن تماًما يتصورون الجمهور أفراد أن من ساخًرا يتعجب
حتى ا شاقٍّ عمًال ا حقٍّ نعمل أن علينا «كان ويقول: بهجة، أي من بالكامل
وهو إال صغري طفل بأي أبًدا التق لم ألني كهذا، رائع فذٍّ إنجاز إىل نصل
من سنوات بعد ولكني ا. حقٍّ لالهتمام ومثري ا حقٍّ ممتع العلم أن يعتقد
عرض من وسنوات رهيبة، توضيحية برسوم مضجرة دراسية كتب تأليف
زواجه من العلم طالق عىل العمل ومن رموزها، فّك يمكن ال كشفرة العلم
ماذا: خمن كله هذا بعد يوميٍّا؛ تستخدمه التي العادية اإلنسانية بالعمليات
ذات كان الذي اليشء ذلك بأن الناس من كبريًا عدًدا أقنعنا فقد فعلناها، قد
إنما العالم، يف طبيعية األشياء وأكثر وممتع، فاتن أنه يعتقدون مما يوم

وجودهم. عن أجنبي يشء هو
ما عىل وصدقوا لقاءات معهم أجريت الذين العلماء كل أن به املسلم من
يف ناجحون جميًعا وهم وافًرا، أجًرا أمان يف جميًعا ينالون متعة من العلم يف
إال ساحر. مكان الكون بأن لالعتقاد قوية شخصية أسباب ولديهم مجالهم
أنفسهم، إىل ينظرون الذين ا جدٍّ الناجحني الكتاب من الكثريين أعرف أني
مصابون أنهم باعتبار وإنما العالم، يف حظٍّا الفتيان أكثر أنهم باعتبار ليس
أي لديهم وليس خيار، لديهم ليس ألنهم مهنتهم، بسبب والبؤس باللعنة
الرواية كاتب — مان توماس قال تسويقها. لهم يمكن أخرى مهارات
عند مما صعوبة أشد عنده الكتابة تكون فرد «الكاتب متشكيًا: — واملقال
الكتابة يف أستمر أن بعد للغذاء بيتي إىل أعود «عندما اآلخرين.» األفراد
من توٍّا آتيًا البيت إىل عدت وكأني أبدو إني زوجتي يل تقول النهار، طول
أما كوميدية. روايات كاتب وهو هياسني، كارل الفنان قال هكذا جنازة»،
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من شاكيًا «نيويوركر» بصحيفة مالكولم لجانيت ينئ فهو سال دافيد الفنان
أخبط وكأني أشعر قصوى، صعوبة فيه أجد «إنني قائًال: الرسم تعاسات
ألداء طريقة اكتشفوا قد جميًعا اآلخرين وكأن أشعر حجري. جدار يف رأيس
يتعني بينما فيها، جهد ال الحياة يف فاتنة رحلة يف ينطلقوا أن لهم تتيح ذلك
بدورهم العلماء أعاني.» وأنا كالجحر هذه الرهيبة حجرتي يف أبقى أن عيلّ
القصرية بنطلوناتهم من بتأثري تنخدع أال وعليك — واالندفاع الذكاء بالغو
حد إىل يتنافسون فهم — شريت» «تي نوع من قمصانهم ومن «الشورت»
مدى عن بالكالم يتفجرون كله هذا مع وهم اآلخر؛ لحم أحدهم يأكل أن
باألنانيني، ليسوا أنهم وعن كعلماء، العمل يف الكربى واملتعة الحظ حسن

جوقتهم. يف الغري يشاركهم ألن مستعدون وأنهم
الصخرة دفعنا فعلناها، لقد نعم، «إذن، القول: جاليسون يواصل
ما هناك ولكن مضجر.» العلم أن يحسبون الناس وجعلنا التل قمة إىل
طاقة من بالكثري تحتفظ إنها الوضع: هذا يف وهي الصخرة حول يقال
يف قليلة دفعات هو يطلب ما كل تُزاح. أن تلتمس عمليٍّا وهي الوضع،22
تتحرر ربما وعندها القلب، من بحماس بكتف كتًفا والتآزر املناسب، املوضع
األرض إىل متجهة لتهوي الطبيعي، غري رباطها من لتنطلق تماًما الصخرة

نيوتوني. بدوّي
ولوكز األمام، إىل قليًال القضية لدفع مني صغرية محاولة الكتاب هذا
يفعل. كما بنجاح ليبهرنا حيويته يف العلم لجمال العنان إلطالق الصخرة

الرهيبة السنة تلك منذ بالعلم اتصال لهم يعد لم ممن واحد القارئ لعل
االمتحان إىل وصل ألنه الفيزياء يف فيها رسب التي الثانوية املدرسة يف
الحرشات. من مجموعة وحمل منامته، ارتدى وقد ساعة، متأخًرا النهائي
«علم مثل مقررات درس بأن لكليته العلمية الرشوط نّفذ قد يكون ربما أو
يستطيع ال زال ما ألنه يأسف وهو اإلنرتنت»، عرب للمواعدة التطوري النفس

من بدًال السكون يف وضعه من الجسم يكتسبها التي للشغل الكامنة الطاقة هي الفيزياء يف الوضع 22طاقة
(املرتجم) الحركة.
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القارئ يكون ربما أو الغبي. والشخص والفوتون الربوتون بني التفرقة
البداية أن يعتقد وربما يبدأ. كيف يعرف ال ولكنه للمعرفة بالفضول يشعر
وليس الصغري، الطفل بداية ليس من؟ بداية ولكن معقوًال، موضًعا تكون قد
هي وإنما التعليمية، أو املربكة أو املزدرية الهزات تلك اإلصبع هز بداية
وقبل والعلم. أنت متساويني ندين بني كعالقة البداية راشد. كبالغ البداية
العلم! ضد أنا عادلة، منافسة ليست هذه وتصيح: مدافًعا يديك ترفع أن
أنت ولكن العلم، «ضد» أنت ليس األمر إن لك: أقل دعني ذلك تفعل أن قبل
لم أم ذلك أدرك سواء العلم يدعم الذي الرضائب دافع أنت العلم، «مع»
مرة كل يف تظن، مما كثريًا ألكثر العلم يستخدم الذي الشخص أنت يدركه،
هذه هل — الكهربائية باملكنسة تتعلق مشكلة عىل الرتكيز مثًال فيها تحاول
لعينة، شعر كتلة العمل، يف االستمرار عن تتوقف املاكينة تسخن؛ املاكينة
تدرك حني أو اليشء؟ هذا كيس فيها غريت مرة آخر كانت متى حال أي عىل
مرتفعة حرارة درجة عند باستمرار الهولندية الصلصة تقّلب ال عندما أنك
ال متماسكة كتلة عندك يكون أن إىل تنتهي فسوف الغليان، دون ولكنها
أنت العلم، وتدعم العلم، تؤدي هكذا أنت الطعام. فوق تصبها أن يمكن

ملعقته. تلحس أيًضا ولعلك كعكته، تخبز
عىل اتفقوا ما األقل عىل هي أو العلماء، يراها كما البداية هي البداية هذه
مكاتبهم أبواب عند لهم ظهرت قد صحفية محققة أن ذلك وسبب رؤيته،
األسئلة من القليل أمر ينظروا أن منهم وطلبت مقعد يف بنفسها وغاصت
األمية من يتشكون وهم كالصهيل العلماء صوت عال طاملا ا. جدٍّ األساسية
علميٍّا. أرقى مواطنني إىل والحاجة النقدي التفكري وندرة الشديدة العلمية
الناس نخلص حتى األمر يتطلبه الذي ما ولكن بعيد. حد إىل حق عىل وهم
مكانه يف ونجعل الجماهريية، األمية من الوباء هذا الرهيب، الحال هذا من
العلماء، غري الشخصمن يحتاج الذي ما الواسعة؟ املعرفة من صحيٍّا توهًجا
«عارف» السيد العلم. مع متأقلًما يكون ألن ويتأهل العلم عن يعرفه ألن
يفهمها أن نود التي األشياء من ستة ذكر عىل قادًرا يكون أن عليه هذا
التي الجسورة الكبرية األساسية للقوانني مفاهيم ستة مجاله، عن واحد كل
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كنت إذا أو هي؟ ما ترى بجمالها، أرًضا تطرحك تزال ال هذا يومنا يف حتى
للطلبة مقررات يدّرسون أحيانًا زالوا ما الذين األساتذة من النوع ذلك من
سيغدو الرئيسية»، غري «املقررات بطلبة يسمون الذين الرقيقة القرشة ذوي
من طلبتك يستخلصها أن تأمل التي األساسية األفكار هي ما عندها: سؤالنا
االمتحان بعد بها يحتفظون يظلوا أن حتى تأمل بل التمهيدية، املحارضة
العلمي. التفكري يعني ماذا الثواني؟ فمتو من القليل عن يزيد لزمن النهائي
حفل يف إعجابك يثري حتى العلماء غري من لشخص األمر يتطلبه الذي ما

مهرًجا؟ ليس الشخص هذا بأن اإلحساس نفسك يف ويوقظ كوكتيل،
العلم؟» عن الناس يعرفه أن تود «ماذا عن بالسؤال العلماء مواجهة عند
لتحسني امللحة الحاجة عن الحديث عىل مجربون بأنهم منهم الكثريون يشعر
وجدير ورضوري نبيل هدف وهذا والثانوية، االبتدائية املدرسة يف التعليم
البالغني من القليل إال يوجد ال ولكن املمكنة، الفرص كل يف عليه يُحث بأن
املواد يتضمن الذي املتكامل للتعليم مدارس يف التعليم رفاهية لديهم الذين
رياض من املراحل كل يف والفنية اإلنسانية املواد أيًضا وكذلك العلمية
النوايا ذوي املقررات بمراجعي يتعلق فيما الثانوية. نهاية حتى األطفال
الرأفة منهم ألتمس ولكني معهم، األكيد اتفاقي عن لهم أعرب أن أود الطيبة،
الراشدين أضعف حتى أنه شك ال (الرتبوية). البيداجوجية بعد ما باملرحلة
الذي ما هؤالء: عىل نركز هيا األمل؟ يتجاوز مما حالته تكون لن تربويٍّا
ينبغي وكيف أطفال، وال متخصصني ليسوا من العلم عن يعرفه أن ينبغي

ممتع؟ إنه عنه نقول الذي اليشء هذا هو وما ذلك، يعرفوا أن
وهو توضيح، إىل يحتاج لبس بعض فيه «العلم» مصطلح أن أدركت
«الهش» أو «االجتماعي» مثل تحوير كلمات من له يضاف عما ينتج قد لبس
واالقتصاد، النفس، وعلم االجتماع، وعلم األنثروبولوجيا، إليه يضم حتى وذلك
والحظ، الثروة تجلب التي الصينية التمائم حتى أو والجغرافيا، والسياسة
الصفة عامة بوجه تسبقها التي العلوم تلك عىل أركز أن قررت وهكذا
األوسع بفئاتها وهي والحياة، الفيزياء علوم هي العلوم وهذه «صعبة».
هذه الفلك. وعلم والجيولوجيا، والبيولوجيا، والكيمياء، الفيزياء، تتضمن:
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ترويًعا األكثر العلوم أنها يعتربوا أن إىل الناس ينحو التي املواضيع هي
التي املجاالت نفسه الوقت يف وهي العمالء. لخدمة مكاتب أسوأ ولها وإبهاًما
االكتشافات املايض القرن يف اكتشافاتها كانت حيث تقدم، أعظم فيها حدث
رثٍّا صار «الثوري» مصطلح أن من الرغم وعىل إبهاًجا، واألكثر األروع
العلماء سرب املجاالت. هذه يف التقدم عىل بحق ينطبق زال ما أنه إال باليٍّا
إىل بالفعل الوراء إىل يرجع ملا الكون ذاكرة وقرءوا الغامضة، الذرة تجاويف
خريطة ورسموا دنا، يف املعقدة التشابكات وفكو تكوينه، يف الذروة لحظة
بأنها نسميها التي اللدنة البالستيكية كاللعبة املضطربة الكرة وتركيب
أوضح كما هي حكايات العلم، عن الجن حكايات هي هذه ووطننا. قلعتنا
املاس صالبة بمثل صلبة علوم إنها حقيقية.» أنها «تصادف العلماء: أحد

النور. يف رائعة تبدو ريب بال وهي لتبقى، أنشئت والياقوت:

البصرية نافذة آراء وجمعت لقاءات أجريت األبحاث، بهذه قيامى أثناء
بالهاتف وأحيانًا شخيص، نحو عىل ذلك كان ما وكثريًا العلماء، من ملئات
ومعاهد جامعات من الكثري يف يعملون العلماء وهؤالء اإللكرتوني، والربيد
األكاديمية يف وأعضاء نوبل، جائزة عىل حائزين إىل تحدثت أمتنا. يف القمة
منح عىل وحائزين للمعاهد، ومديرين للجامعات، ورؤساء للعلوم، القومية
يعرف باحثني إىل أيًضا سعيت كما أرثر». ماك «عباقرة مؤسسة وجوائز
الواحد باعتبار جامعتهم بتقدير فازوا ممن رائعون مدرسون أنهم عنهم
اسمهم ورد الذين أو العام»، هذا يف باإلعجاب جدارة األكثر «األستاذ منهم
الوضوح يف استثنائية مرتبة بلغوا أنهم بإعتبار للطلبة «ويب» مواقع يف
يوثق تزال ال التي القديمة بالكلمة يوصفون أو والعطاء، بالفكر واإللهام
يكثر أو بالغة صعوبة صعبة األحاديث بعض كانت «الروعة». كلمة بها،
طبيبة وكأني أشعر جعلتني أحاديث مرتابطة، غري استطرادات من فيها ما
بنج بدون لألسنان كثرية كماشات تستخدم — الفيكتوري العهد من أسنان
اثنتني. أو جوهرة أثمر األحاديث من النوع هذا حتى أنه عىل — النيرتوز غاز
نريد كما وليس نجده، كما العالم احتضان إىل الحاجة عن العلماء تحدث
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تلك مثل بالفكاهات، وألقوا عندهم. األثرية الجزيئات وصفوا عليه. يكون أن
عن املشهور مبدأه يقول الذي هايزنربج ويرنر الفيزيائي عن قيلت التي
وهو اإللكرتونات أحد موضع فقط نعرف أن نستطيع إننا اليقني» «عدم
ولكننا رسعته، فقط نعرف أن نستطيع أو للذرة، النووي القلب حول يدور
بظرف: الفكاهة تقول نفسه. الوقت يف مًعا االثنني نعرف أن نستطيع ال
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف محارضة إللقاء موعد لهايزنربج «رتب
برسعة. كمربدج أنحاء يف املستأجرة سيارته يقود وأخذ تأخر، ولكنه «ممت»
بها؟» تنطلق التي الرسعة مدى عن فكرة ألديك له: وقال رشطي استوقفه

أكون!» أين أعرف ولكني «ال، بذكاء: هايزنربج ويجيب
الناس سيبتعد كوكتيل، حفل يف الفكاهة هذه حكيت أنك لو «واآلن،
لو «ولكنك «ممت»: معهد يف املواد عاِلم روبنر مايكل قال هكذا عنك»،
«ممت» معهد يف عرشة الثامنة سن بلغوا ممن خمسمائة أمام حكيتها

مقهقهني.» سيضجون
يف الفعل ردود إبداء مجرد يتجاوز ما إىل العلماء أدفع كنت كذلك
يعنونه الذي ما يفرسون اإلمكان بقدر أجعلهم حتى وذلك كالدروس، إجابات
تمهيدية. كتعريفات تُستخدم ما كثريًا التي املصطلحات ببعض بالضبط
رياض يف يفرتض كما الذّرة، وصف مثًال سمع قد القارئ أن املرجح من
الربوتونات، الجسيمات: من مختلفة فئات ثالث من تتكون بأنها األطفال،
تئز التي اإللكرتونات ثم املركز، يف الشمس مثل تقبع التي والنيوترونات
الربوتونات بأن أيًضا سمع قد القارئ يكون وربما حولها. من مدارات يف
النيوترونات وأن سالبة»، شحنة «لها لها واإللكرتونات موجبة»، «شحنة لها
موجبة، عالمة للغاية: مبهًجا يبدو هذا حسن ثمن».23 أو شحنة لها «ليس
عنه نتحدث الذي ما ولكن البيعة. فوق باملجان وعالمة سالبة، وعالمة
بني العالقة هي وما «شحنة» له الجسيمات أحد إن قولنا يعني ماذا ا؟ حقٍّ
الكهرباء «شحنات» وبني الخفيف النوع من الذرية تحت «الشحنة» هذه

(املرتجم) ثمن. أو شحنة تعني Charge 23كلمة
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تتعطل عندما ذلك مثال الحقيقي؟ العاَلم لنا يظهرها التي كثريا لنا املألوفة
«املحمول» الخلوي هاتفك تخرج عندما تدرك ثم ما مكان وسط سيارتك
هذا أن فجأة وتتبني بطاريته، «شحن» تعيد أن نسيت أنك العون لطلب

الحي؟ هذا يف الجميل باليوم حال بأي ليس اليوم
وأن مرئيٍّا، خفي هو ما أجعل أن إىل اإلمكان بقدر كذلك سعيت قد
فيها نُفخ برشية خلية أن لو سلًسا. الصعب أجعل وأن دانيًا، القايص أجعل
سرتغب فهل قهوتك، مائدة فوق تعرضه أن يمكن يشء حجم إىل لتصل
مكان املتوسطة الخلية إن ستقول عندها؟ الخلية ستبدو كيف ذلك؟ يف
تورنتو؟ مدينة مثل أو مانهاتن حي مثل مزدحمة هي فهل للغاية. مزدحم
مستويات إىل واإلذهال باإلفحام أصل أن أريد كنت أني األمر ليس
املستوى من درجة أقىص يف تعد بأسئلة مصادري أمطر كنت وإنما أعىل.
حتى يعرف»، واحد «كل بأن بالقول االحتماء عن وأبتعد األسايس قبل
غريبة بضيفة الرتحيب مثل بي الرتحيب يكون أن إىل يصل أن األمر أوشك
هذا يف يل كان أني عىل صفراء، علوية سرتة ترتدي عراة مستعمرة يف
مادة أفهم أن أردت أني األهداف هذه أحد ا. حقٍّ جدارتها لها عديدة أهداف
يتيح الذي العميق األسلوب من النوع ذلك حسب وذلك نفيس، أنا املوضوع
هو آخر وهدف آخر. لشخص األمر يرشح عندما بالراحة يحس أن للمرء
ال التي التفسريات وتلك هي مرة ألول تمرر التي االفرتاضات أن أعتقد أني
حينما حتى بل العلم. عن الناس انرصاف يف كبريًا سببًا يعدان شيئًا تفرس
عىل املعتادة القياسية باللغة رسيعة بنظرة الذرة عن شليمل» «دليل يبدأ
فيها تفكر عندما ولكنها بذاتها، وواضحة أولية أنها عىل تُطرح مفاهيم
استيعاب يف أمل أي هناك يكون هل عندها ا، حقٍّ يشء أي تعني ال أنها تجد

بالكاريكاتري؟ مرسومة ببالونات التبسيط باستخدام ولو النص
عن كثرية صغرية أسئلة أسأل أن اخرتت عندما نفسه، الوقت ويف
من بها املعجبني مؤخًرا اكتسبت فلسفة أتخذ كنت قليلة، كبرية موضوعات
هي العلميني لغري العلم لتعليم طريقة أحسن أن وهي — العلم معلمي بني

بالعرض. ال بالعمق تنطلق أن
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الشاق، العمل من كثرية شهور وبعد اللقاءات من له حرص ال ما بعد
قبل»: من األمر «أعرف بأني الرهيب الرائع اإلحساس بذلك أشعر بدأت
«رائًعا» هذا وكان قبل. من سمعتها التي نفسها األشياء يل يقولون فالعلماء
األسس من مجموعة عندي بأن بعيد حد إىل أثق أن أستطيع أني يعني ألنه
وحدي. بي خاصة أو اعتباطية ليست والتي عنها، الدفاع يمكن التي العلمية
حان وقد انتهى، قد التحقيقات إجراء وقت أن يعني ألنه «رهيبًا» كان وكذلك
عاملة هوكفيلد سوزان وصف حد عىل — املؤملة العملية تلك الكتابة؛ وقت
إىل املعالجة متوازية األبعاد ثالثية تجربة تحويل تتضمن التي — األعصاب
تربيع محاولة من أسوأ «إنها أيًضا: عنها وقالت األبعاد. ثنائي خطي رسد
رسم محارضة يف مرة ذات بكيت أني أتذكر وهنا كرة.» تربيع إنها الدائرة.

مستقيًما. خًطا أرسم أن أستطع لم ألني
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التفكريعلميا

األول الفصل

الجسد غري من الخربة

وأنيق طويل وهو ييل، جامعة يف حيوية كيمياء عالم سرتوبل سكوت
الالمعة، كالتفاحة برشته ولون صبيانية، بصورة وصارم البساطة وشديد
ويحتفظ ريايض. ومظهره الجيش، يف كرقيب حليق وشعره بارز، وفّكه
عندما أدهش لم املرشقة. بابتساماتهم الثالثة ألطفاله بصور مكتبه فوق
يكون قد يونج». «بريجام جامعة من فائق بامتياز تخرج أنه عرفت
يف اليوم ذلك صباح يف ولكنه عائلية، نزهة يف ممتازة صحبة سرتوبل
مكتبه يف نجلس ونحن الفلورسنت، ضوء يدعمه الذي األسبوع وسط
تبدو البناءة، التسلية أشكال من شكًال اعتربه فيما القهوة منضدة حول
طبيب صحبة يف املتعة عليه تكون مما قريبة سرتوبل صحبة يف املتعة

أورام.
Master-) املوجه» «العقل الخاصبلعبة أخرجصندوقه قد كانسرتوبل
كثريًا شيئًا. عنها أعرف وال قبل من أبًدا أرها لم مباراة لعبة وهي ،(mind
بعد ما وزمالء العليا الدراسات طلبة مع اللعبة بهذه سرتوبل يتبارى ما
وابنتي زوجي أن الحًقا أنا اكتشفت كذلك يحبونها. وهم معمله، يف الدكتوراه
ولكني املوجه»، «العقل ألعب كيف يعلمني سرتوبل أخذ واآلن، يحبانها.



املبادئ

ليس اللعبة هذه لوصف لساني عىل تتدافع التي الكثرية الكلمات أن أجد
«حب». كلمة بينها من

لدى عما الكشف تحاول أن اللعبة هذه يف عليك أن يل يرشح أخذ
أوتادك ترتيب تعيد بأن وذلك ملونة، أوتاد ألربعة خفي ترتيب من خصمك
املوضع يف صحيًحا لونًا خمنت إذا األوتاد. ثقوب بني ما امللونة الخاصة
لون تخمني وعند اللوحة؛ من جانبه يف أسود وتًدا خصمك يدخل الصحيح،
أي يف الخطأ اللون أما أبيض؛ وتًدا ذلك عن تنال الخطأ املوضع يف صحيح
أوتاد بأربعة تنتهي أن هو هدفك مطلًقا. وتد بأي عنه تفوز فال موضع

األدوار. من ممكن عدد أقل يف اللوحة من خصمك طرف عند سوداء
تجاهي. اللوحة يدفع وهو قال هكذا فهمت؟» «هل

بدًال لديك يوجد أال األلعاب. هذه أبًدا أحب ال ا حقٍّ «أنا متوسلة: قلت
لطيفة؟» عرض رشائح يف صور أي ذلك من

انطلقي.» هيا بهذا. نبدأ ألن سبب «لدي فقال:
أصاب أن وال (ُقمعي) تورنادو إعصار إلنقاذي يهب أن يحدث لم
بهيج صف يف أوتادي أرتب وأخذت تنهدت وهكذا رئوي، بالتهاب فجأة
ويستجيب واألخرض. واألصفر واألحمر األزرق من بألوان الرشطة، كصفوف
بقطعة أندفُع اللون. من خالية أو واألبيض األسود من بأنماط لذلك سرتوبل
أحاول أنا عزيزى. يا آسفة هنا؟ أخرض أبيض. وتد بنزع ويدافع حمراء،
سيئة فيها واختياراتي اللعبة، إزاء مغلق مخي أن إال عندي، ما بأفضل
وكأنها التحرر محاولة بضعف تقفز كانت التي دموعي قاومت تقدم. وبال
خاصة العلماء، من يوًما عاش من وكل سرتوبل ألعن أخذت العرق. قطرات

األوتاد. لوحة اخرتع من
اللعبة» فكرة أدركت أنك أعتقد «حسن، وقال: عيل، سرتوبل أشفق أخريًا
أنا أعود بينما صندوقها، إىل ليعيدها الخبيثة الصغرية األوتاد تلك وأنتزع

مضطربة. ردة إىل
العلم» عمل لطريقة مصغر عاَلم املوجه العقل «لعبة مؤكًدا: ويقول
بحقيقة اهتمامي يثري أن يحاول كان املباراة ألعب أن عىل هكذا أرص عندما
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دارت التي الرتاجيدية — الكوميديا أحداث كانت وإذا العلم. عن أساسية
بما أنها إال إيل، املحببة األوقات من تكن لم سرتوبل لدى اللعب مائدة عند
شدة مدى تعكس الذاكرة يف بقائها واستمرار وقعها شدة من به تتصف

تخصصهم. كان أيٍّا األساسية الحقيقة هذه عىل العلماء اتفاق
إنه العقل. من حالة العلم الحقائق، من بمجموعة أو بجسد ليس العلم
تؤخذ أن غري من ولكن بوضوح الواقع وملواجهة العالم، إىل للنظر طريقة
قد براثن باستخدام مشكلة مهاجمة حول يدور العلم بظواهرها. األمور
صالحة الحجم معقولة قطع إىل املشكلة هذه وتفتيت درجة، ألقىص هذبت

للهضم.
من جسًدا أو مجموعة ليس العلم بأن جدية شهادات سمعت هكذا
مما أكثر بدرجة حتى ذلك سمعت بل للتفكري، طريقة هو وإنما الحقائق،
األقوال هذه وسمعت املتعة. من فيه ما مدى عىل تدل شهادات من سمعته
تتخذ أخذت إنها حتى بالغة، كثرة كثرية ملرات للتفكري كطريقة العلم عن

متجسًدا. ا خاصٍّ وجوًدا لنفسها
للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف كواكب عالم ستيفنسون دافيد
ال الذين املدرسني من «الكثري يقول: وهو «كالتك»)، معهد (واختصاره
الحقائق. من كجسد أو كمجموعة يقدمونه عميًقا تقديًرا العلم يقدرون
تقييم يمكنك كيف النقدي، التفكري فكرة هو الحاالت معظم يف نفتقده ما

معقول.» غري وأيها معقول أيها األفكار
«عندما فيقول: شيكاغو جامعة يف الباليونتولوجيا عالم شوبني نيل أما
لنا يُدرس كان أنه أتذكر الثانوية، املدرسة يف تلقيته الذي العلم يف أفكر
دورة مثل قلب، ظهر عن نحفظها أن علينا والقوانني الحقائق من كمجموعة
أن عىل تقترص ال العلم تناول يف الطريقة هذه لينيه.2 وتصنيفات كريبس1
الجميع تجعل أيًضا ولكنها الناس، معظم عند العلم ألداء متعة أي تضيّع

(املرتجم) كريبس. هانز اإلنجليزي الحيوية الكيمياء لعالم تنسب الحية أيضالكائنات يف دورة كريبس، 1دورة
(املرتجم) لينيه. السويدي العالم إىل تنسب للنبات 2تصنيفات
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من جامدة مجموعة أو جامًدا جسًدا ليس العلم مشوهة. برؤية العلم يرون
نفسها.» كالحياة حي وإنه دينامية، اكتشاف عملية إنه الحقائق،

بأي يهمني «ال «كالتك»: ملعهد السابق الرئيس بالتيمور دافيد يقول
يحفظوه. أال للعنارصأو الدوري الجدول قلب ظهر الناسعن يحفظ أن حال
الخاصة. حياتهم يف معنى لها التي باملشاكل اهتماًما أكثر أنهم هو أفهمة ما

عقالنية.» أكثر بطريقة املشاكل هذه مع يتعاملوا أن هو أتمناه ما كل
مرسًدا يصبح فإنه الحقائق من جسد أو كمجموعة العلم يقدم عندما
أحد عىل تعليميٍّا موقًعا أو دراسيٍّا كتابًا تتصفح عندما للمصطلحات. جامًدا
ويتوالك ثقيلة. طباعة بأحرف منضدة الكلمات إليك تتواثب الويب، مواقع
خاص ببنط كتبت التي املصطلحات عدا فيما يشء كل تتجاهل بأن اإلغراء
ترسب لن ربما املصطلحات هذه حفظت إذا أنك وتحسب لالنتباه. إثارة أكثر
ألن تماًما الفرصة فستزيد االسرتاتيجية، هذه اتبعت إذا ولكنك الكيمياء. يف
التي التسجيل ببطاقة يتعلق فيما ليس — بالكيمياء املهمة األمور يف ترسب
مخك. يف التصنيف ببطاقة يتعلق فيما وإنما ظهرك، حقيبة يف بها تحتفظ
لوقت تزعجنا تخطئ ال ذكية حقائق مجموعة أنه عىل العلم تصوير إن
العلم، أعداء أيًضا يالئم الظهرية بعد «جيوباردي!» مجلة صفحات عىل طويل
بها ليثريوا النزاع يثري ما فيها حفرية بأي يتشبثون الذين التطور أعداء مثل
أول التكوينيون3 «يحاول شوبني: يقول الداروينية. النظرية كل يف الشك
ثم واليقينيات، الحقائق من كمجموعة أو كجسد العلم يصوروا أن يشء كل
تماًما. باليقني ليس النهاية يف ألنه ذاك أو «اليقني» هذا بعدها يهاجمون
بكم. الوثوق يمكن ال أنتم قرار، اتخاذ تستطيعون ال أنتم «آه! ويصيحون:
هم األول املقام يف فإنهم ذلك ومع يشء؟» أي يف نصدقكم أن ينبغي ملاذا

الخطأ.» من معصوم العلم أن وْهم خلقوا الذين
«العلم ميتشيجان: جامعة يف النظرية الفيزياء عالم دوف مايكل يقول
حقيقة بأنها نسميها التي فالحقائق الجامدة، العقائد من بمجموعة ليس

(املرتجم) ونشأته. للكون يؤرخ باعتباره حرفيٍّا التكوين بسفر يؤمنون من 3التكوينيون
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أن الحنق يثري ملما إنه وتنقيحها. وتحديها مراجعتها باستمرار يتم علمية
هم بأنهم العلماء يتهمون وهم األصولية باآلراء املتمسكني الناس نسمع
عكس عادة يكون األمر أن حني يف والتصلب، املرونة بعدم يتصفون الذين
له يتاح بما عنه الغطاء يزيح جديد اكتشاف أي أن يعرف عالم أي ذلك.
هذا عىل يجب وأنه به، بدأ مما أكرب أسئلة يثري سوف حظه، حسن من
ما قلة بمدى نفسه ويذّكر صحيح أنه يظن فيما دائًما يشك أن العالم

التواضع.» النفس يف يثري أنه كما ا جدٍّ متواضع نشاط فالعلم يعرفه،
متعجرفون علماء يوجد ال أنه يعني ال «وهذا مرسًعا: دوف ويضيف

هناك.» أو هنا
لرسالة أكثر تفسريًا يقدم سرتوبل أن نجد ييل جامعة إىل عدنا إذا
الحقائق، من تتغري ال مجموعة العلم يكن لم فإذا املوجه». «العقل لعبة
عىل التغلب تحاول أن أو علميٍّا، التفكري يعنيه الذي ما إذن؟ يكون ماذا
عن عبارة إنه بالفوىض، ويتسم كبري، العاَلم إن علمي؟ بأسلوب مشكلة
البالوعة؟ يف هذا بكل تلقي فكيف بها. موجود يشء كل مراهق؛ نوم غرفة
تلك من عريض واحد وطبق واحدة بشوكة فهمه؟ يف تبدأ أن يمكنك وكيف
مرة. كل يف ملقاط وبمقدار املعامل يف تستخدم التي الزجاجية األطباق

بيانات تعطينا بطريقة سؤال طرح نحاول «عندما سرتوبل: يقول
كثريًا نعاني العلم يف نحن متغريًا. نعزل أن نريد بهذا فإننا تفسريها، يمكن
واحًدا، متغريًا نعزل هكذا مرة. كل يف واحًدا سؤاًال تسأل تجارب نصمم حتى
كل ذلك أثناء ونبذل وحده، املتغري هذا نبدل عندما يحدث ماذا نرى ثم
«العقل لعبة يف تغيري.» بدون التجربة يف آخر يشء كل عىل لإلبقاء الجهد
الالعب «تجربة» يف التغيري هذا تأثري ويرقب واحًدا وتًدا الالعب يغري املوجه»
يعتمد كيميائيٍّا تفاعًال كان إذا مثًال، تعرف أن أردت إذا العلم يف اآلخر.
باألوكسجني، إحداهما مرتني، للتجربة تحرض فإنك األوكسجني، وجود عىل
الحرارة — ذلك أمكنك ما هو كما آخر يشء كل وتبقي بدونه، واألخرى
آمنا تكون وحتى نفسه، الوعاء نوع نفسه، التوقيت نفسه، الضوء نفسها،

نفسه. والحذاء األبيض الجورب ترتدي

39



املبادئ

علمية؛ مباراة خطة لتتبع املعمل منضدة أمام العمل عليك يلزم ال
يقول ذلك. اليدركون قد كانوا وإن الوقت، طول علميٍّا سلوكا يتبعون فالناس
يحاول «عندما «كالتك»: معهد يف التنموية البيولوجيا عالم سترينربج بول
االستعماالت املتعدد الرقمي بالقرص األفالم عرض جهاز إصالح أحدهم
الخطوة حاكمة. بعوامل تجارب معها ويجري التجارب يجري فإنه ،(DVD)
تكون أن يمكن التي األشياء هي ما الصورة؟ تبدو كيف املالحظة: هي األوىل
التليفزيون؟ جهاز أم الرقمي، القرص تشغيل جهاز ا حقٍّ هو هل هنا؟ خطأ
لتشغيل جارك جهاز تستعري اختباره. يف تبدأ ثم الفروض، أحد إىل وتصل
تفحص وعندها سليم. تليفزيونك جهاز أن وترى وتوصله، الرقمي، القرص
تستطيع قد اثنني. سلكني الرقمي، القرص لتشغيل جهازك ومخرج مدخل
القرص لتشغيل جهازك يعمل كيف ا حقٍّ التفهم وأنت حتى املشكلة اكتشاف

الرقمي.
حيواناتك أحد أصاب ما معرفة تحاول قد أنك «أو سترينربج: يقول ثم
مضطربًا؟ كلبي يبدو ملاذا غريبة؟ حالة يف السمكة هذه تبدو ملاذا األليفة.
ولذا الضجة، يحب ال لعله أو أكثر، أو أقل طعاًما الهامسرت4 سأطعم
(أ) بالوظيفة العمل أختار هل االسرتيو. أجهزة منظومة عن بعيدا سأنقله
السيارة فيها سأسوق التي املسافة أرى دعني حسن، (ب)؟ الوظيفة أم
هذا يكون قد املرور؛ زحام فرتة أثناء ابنتي مدرسة إىل العمل مقر من
الفروض، تشكيل من أمثلة كلها هذه القرار. اتخاذ يف الحاسم العامل هو
بعض يتعلم للتحكم. بعوامل تجارب إجراء إىل والوصول التجارب، وإجراء
أحصل أن عىل كان أكتشفها حتى ولكني مبكرة. سن يف األمور هذه الناس

الدكتوراه.» عىل
يف ما مع التعامل أكثر عليهم يسهل ربما الناس أن العلماء بعض طرح
والصواميل باملسامري قبلها دراية عىل كانوا إذا وصواميله» «مسامريه من العلم
العلم تقديم األسهل «من برينستون: بجامعة بوتستني دافيد يقول العادية.

(املرتجم) أليف. كحيوان ويستخدم وآسيا أوروبا يف يوجد الجرذ، القوارضيشبه من نوع 4الهامسرت
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يصلحون الذين األفراد من كانوا إذا املتخصص غري والجمهور الطلبة إىل
الفرتة يف املاكينات. أنواع مختلف يف أيديهم يضعون أو بأنفسهم سياراتهم
تدريبًا نالوا ممن واحد كل كان الثانية، العاملية الحرب مبارشة تلت التي
منها.» واحًدا فكك قد ألنه التفاضلية5 الرتوس عمل طريقة يعرف أساسيٍّا
للفصول، الدقيقة الفروق يفهمون فهم بطبيعتهم. علماء أيًضا املزارعون
حب إنه وعائليها. الطفيليات بني فيما الحياة ودورات النبات، ونمو واملناخ،
النهضة». «نادي لعضوية ألمتنا املؤسسني اآلباء أّهل الذي العلمي االستطالع
القرع عىل تجاربه جيفرسون6 توماس أجرى الزراعية. جذوره له واحد كل
من والفلفل فرنسا، من املستورد والتني إيطاليا، من املستورد والقنبيط
سعى أنه كما وكالرك»، «لويس رشكة جمعتها التي والفاصوليا املكسيك،
العالم، يف تُقدم التي والخرضوات الفاكهة أنواع «أفضل» النتخاب منهجيٍّا
طرائق واشنطن جورج صمم لبستانه». آخر يشء كل «يرفض أن وإىل
الجوانب ذات الدرس حظرية واخرتع املحاصيل، ودورات للتسميد جديدة
وتنفض حديثًا املحصود القمح فوق الخيل فيها تخب التي عرش، الستة

السيقان. عن الحبَّ فعال نحو عىل
يف هارفارد جامعة يف الطبيعي للتاريخ أستاذ نول، أندرو يقول
معرفة له املتوسط البالغ األمريكي «حاليٍّا، والكواكب: األرض علوم قسم
من أقل أو األمازون، يف يعيش العارشة يف متوسط صبي من أقل بالبيولوجيا
خالل من توصلنا أننا السخرية يثري مما سنة. مائتي منذ املتوسط األمريكي
العلم معرفة إىل وحاجتهم الناس بني عازًال نضع أن إىل العلم ونتاج ثمار
حيواناتهم أصاب ما معرفة يحاولون الناس يزال ال ذلك ومع والطبيعة».
معرفة املطلق التهور من لحظات يف كذلك ويحاولون وأطفالهم، األليفة،
دون كثرية أوضاع يف العلمي االستدالل يطبقون وهم حواسيبهم، أصاب ما
تماًما. تنجح الطريقة هذه أن هو لذلك البسيط والسبب ذلك، يدركوا أن

مختلفة برسعات تدورا بأن الخلفيتني للعجلتني يسمح السيارة تعشيق تروس يف ترتيب التفاضلية 5الرتوس
(املرتجم) املنحنيات. عند

(املرتجم) .(١٨٠١–١٨٠٩) املتحدة للواليات رئيس ثالث جيفرسون 6توماس
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أخرى أساسية قاعدة عىل النجاح هذا أسباب من الكثري يتأسس
هناك أن عىل تماًما جازم نحو عىل العلماء يتفق العلمي. املنحى يف
وأن اآلخرون فيها يشارك أن يمكن بطرائق فهم وهو للفهم، قابًال واقًعا
«املوضوعي»، الواقع بأنه شئنا إن ذلك نسمي أن نستطيع عليها. يوافقوا
من عادية غري «مجموعة أو الرأي، أو الذاتي، بالواقع يسمى ما مقابل
كيانان الواقعني أن يتضمن ألنه خادع، هنا التباين أن عىل النزعات».
املوضوعي الواقع القليل. إال ملحوظ مشرتك يشء بينهما يوجد ال متميزان
يف أنا»، «ليس وما الشخيص، غري اآلخر، إنه الخارج، يف هناك موجود
تعاش كما الحياة وهو وفريد، وحميم، خاص، الذاتي الواقع أن حني
وحيوي. فحار الذاتي، الواقع أما ومجرد؛ بارد املوضوعي الواقع ا. حقٍّ
أن يمكن ما مفضًال الثنائيات هذه مثل يتجاوز ألنه فعال العلم ولكن
بالحيوية املفعمة املنطقية املقدمة تلك إنها التجريبية، بالعاملية يسمى
يشمل للكون املوضوعي الواقع إن تقول والتي الهائلة املثمرة والنتائج
فإننا ندرسه وعندما الكون من جزء نحن منا. واحد لكل الذاتي الواقع
ال «العلم جرين: بريان يقول أنفسنا. نحن إلينا املرآة نحول النهاية يف
جزء نحن منفصلة، كيانات نحن بينما الخارج، يف هناك كونًا يصف
املكونات ومن الكون، مثل نفسها الخامة من ُصنعنا الكون، هذا من
يف آخر مكان أي يف يحدث كما نفسها القوانني حسب تسلك التي نفسها

الكون.»
فإنه ييل، جامعة يف أحدهم جبهة فوق قطرة يف ماء جزئ يتجمع عندما
«كوهوتك»، املذنب فوق من الفضاء خالل ينزلق للماء جزئ عن يتميز ال
فإن بالتفصيل، الحًقا سأصف وكما لغبارنا. النجوم وغبار للرماد، الرماد
املنقوشة العطلة (مريلة) مئزرة وعنارص األرض، وعنارص أجسامنا، عنارص
من ماتت شموس أو نجوم أحشاء يف تشكلت كلها جدتي، ترتديها التي

طويل. زمن
فهمه، يمكن وأنه وجود له وأن موضوعيٍّا واقًعا هناك إن يقال عندما
يف تكون تكاد مبسطة لحقيقة العلمية القصائد تلك إحدى كله هذا فإن
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ملموًسا، موضوعيٍّا كونًا هناك أن ننىس أن السهل من قرار. بال جمالها
يتعامل الصغر متناهي وكونًا الضوئية، بالسنوات يقاس خارجيٍّا فضاء
نشكل أن يف النجاح كل نجحنا لقد الذرات؛ عملة وهي اإلنجسرتوم،7 بوحدة
ضيقة واحتياجات معلمات من العاقل لإلنسان ما ليعكس اليومي الواقع
يظهر قد القمر أن وننىس موضوعية، حياة إىل الذاتية حياتنا تتحول للغاية.
لنا تلمح إشارة لدينا يكون ال ما كثريًا وأننا متأخرة، ساعة يف ليلة كل
ملاذا النجوم؛ غبار من ُصنعنا قد نحن السماء. يف عليه العثور مكان عن
مايكل يقول العائلة؟ صور ألبوم يف ألعىل لنتطلع قليلة لحظات نقيض ال
يخرج أن الوقت معظم يف «يحدث «كالتك»: معهد يف الكواكب عالم براون
ولكنها جميلة، كبرية خلفية من لها يا النجوم، ويرون ليًال للتمشية الناس
السماء يف يرونه الذي النمط أن بالهم عىل يخطر ال تماًما. واقعية ليست
هذا أن يف السبب يدركون ال أنهم أو سنة، كل يف واحدة مرة نفسه يكرر

حقيقي.»
ليًال: الحيلة هذه نجرب أن براون يود الالمع، النجم النجم، يالضوء
وانظر بعينه، شهر أي يف قليلة ألمسيات الخارج إىل اذهب القمر. إىل انتبه
كنت إن انظر ثم يغرب، ومتى يكون، طور أي ويف القمر، يبزغ متى
ستدرك غري، ال هذا تفعل «عندما براون: ويقول السبب. تفسري تستطيع
تسطع بالفعل الشمس وأن الخارج، يف هناك كالهما والقمر الشمس أن
تأثري مجرد ليس كله هذا وأن األرض، حول يدور القمر وأن القمر، عىل
يمكن كيف مبارشة خربة عن براون يعرف هوليود.» أفالم يف كما خاص
ذات براون كان القوة. يف غاية تأثري لها كهذه بسيطة مالحظات تكون أن
كل العراء يف وينام بالدراجة أوروبا يقطع الكلية من تخرجه بعد صيف
يكن لم أنه الخارج، يف ويسافر منطلق كشاب حالته مع يتفق ومما ليلة.
القمر. أطوار طريق عن الوقت معرفة يمكنه أنه ورأى يد، ساعة يلبس
عندما يبزغ املكتمل القمر أن قبل من أبًدا ألحظ لم أني «أدركت ويقول:

مليار ١٠ من جزء أو األمتار من ١٠−١٠ وتساوى الصغر بالغة املسافات لقياس تستخدم وحدة 7اإلنجسرتوم
(املرتجم) املرت. من
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كان أنني أعتقد معقول. أمر هذا أن يل خطر تعرفني، وكما الشمس. تغرب
بيشء أحس لم ولكني قبل، من هذا ألحظ لم ألني بالحرج أحس أن ينبغي
الفيزيقي العالم التعجب. من بشعور فحسب شعرت ذلك من بدًال ذلك. من
أن ا جدٍّ السهل من ا. حقٍّ تحدث تظل واألمور ا، حقٍّ الخارج يف هناك كله

الكون.» باقي عن ناهيك العالم، معظم عن نفسك تعزل
حياته يف ربيع آخر ويف النمو، رسيع ورم من توقع غري عىل أبي مات
منتزه يف سريه جوالت أثناء فيها يتوقف مرة أول كانت هذه أن أخربني
املزدهرة: النباتات تفاصيل إىل انتباهه ليوجه يورك، نيو يف بارك سنرتال
غصن «للمجنوليا»، ناتئة زهرة تفتح الصوم»، «وردة نبات من برعم بروز
أثر الدامي». «القلب وعشب السيبريية، الثور» «لسان نبتة مزهر، نرجس
ذلك، مثل أفعل أن أحاول وأنا وقتها من إني حتى شديًدا، تأثريًا يفّ هذا
محدًدا سؤاًال أسأل ربيع كل يف أخذت العالم. ميالد إعادة جديد من ألشهد
صغري لهب أبي، لذكرى شمعة أيضء وكأني هكذا وأشعر أراه، ما حول

األنا. وعماء الذات، يف االستغراق خواء إزاء مرّكز
للعالم، رؤيتنا طريقة من بها نغري الفشل ضد آمنة أخرى طريقة هناك
اللعبة امليكروسكوبات تلك من يكون أال عىل ميكروسكوبًا، نستخدم أن وهي
كما والتي ديسكفري»، آند «ساينس متاجر سلسلة معظم يف تباع التي
فك يتم أنه كورنيل، يف الكيميائية اإليكولوجيا8 أستاذ أيزنر، توم الحظ
كذلك التايل. اليوم يف املياه دورة يف ترمى ثم امليالد، عيد صباح أغلفتها
وتجعل املرات ملئات العينات تكّرب التي امليكروسكوبات من يكون أال عىل
والية يف ذرة لحقل صناعي قمر التقطها صورة وكأنه يبدو يشء كل
يعرف الذي ترشيح، ميكروسكوب ذلك من بدًال تشرتي أن ينبغي أيوا.
ليست امليكروسكوبات هذه أن إنكار يمكن ال املجّسم. بامليكروسكوب أيًضا
هذا أن إال تقريبًا. الدوالرات من مئات بضع إىل ثمنها ويصل رخيصة،
نقل ودعنا — وثورة كشف، من به ستستفيد ملا بالنسبة متواضع سعر

(املرتجم) وبيئتها. الحية الكائنات بني العالقة يدرس الذي األحياء علم فرع 8األيكولوجيا
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مثل وأنا للذات. إنقاذ من به ستستفيد وملا — الصدد بهذا دمنا ما أيًضا
من املعامل يف النظر تعودت لقد خربتي. عىل بناء أتكلم براون األستاذ
وخاليا املناعي الجهاز خاليا ألرى العدسات قوية ميكروسكوبات خالل
ابنتي أن إال الفرئان. أجنة من الكىل ونسيج الضفادع وبيض الرسطان،
للنظر نستخدمه أخذنا يومها ومن لها، كهدية ترشيح ميكروسكوب تلقت
ريشة مهللة: أصيح أنا وأخذت اليومية، الحياة من لنا يقع ما كل إىل به
تبني غصن من كشطة امللتف، الرسخس من ورقة أزرق، زرياب طائر من
تراه ما أكثر ما نتن. بق بيض فيه يعشش نحل كعش محكم مأوى أنه
نعطي عندما إليك تتواثب وهي واألشواك، الظالل والعمق، التأثري قوة من
تبدو مرة، ٤٠ ملجرد التكبري عند مختاًال. ليتبخرت الصغري لليشء املجال
كحلية الوليدة الخنفساء وتصري مبعثرة، زجاجية نمارق وكأنها امللح حبات
أن إال البعوض، أكره ما وبقدر «فابرجيه»،9 صاغها بيضة شكل يف ثمينة
الجسد نحيل لرجل تمثال مثل بالضبط تبدو امليكروسكوب تحت البعوضة

«جياكومتي».10 نحته كمان ومعه يطري
حقيقي وهو أنفك، وتحت رأسك، فوق بالخارج، هناك العالم نعم
التي بالصورة موجود ما يشء أن يف السبب تفهم عندما للمعرفة. وقابل
وال وعظمته جماله من اإلنقاص إىل حال بأية يؤدي ال هذا فإن عليها هو
الكيماويات، — من» حزمة «مجرد أنه عىل نالحظه ما اختزال إىل يؤدي
التي املبتذلة الفكرة من العلماء ينزعج مليكروسكوب. عينات الجزيئات، أو
الحياة. «قداسة» أو فن أو رس من تقلل للمعرفة متابعتهم إن تقول
تفهم وأنك جرين، بريان يقول كما حمراء، وردة إىل تنظر إنك مثًال لنقل
تعرف فأنت الدم. بحمرة الرائع الترضج هذا وراء الفيزياء من شيئًا
الضوء وأن الضوء، يف معنّي موجة طول له لون تأكيد بكل الحمرة أن
الفوتونات أن تفهم وأنت الفوتونات. اسمها صغرية جسيمات من مصنوع

بيضة شكل يف حيل بصنع مشهوًرا كان رويس مجوهرات صائغ (١٨٤٦–١٩٢٠م) كارك بيرت 9فابرجيه،
(املرتجم) الفصح.

(املرتجم) مشهور. سويرسي ورسام نحات (١٩٠١–١٩٦٦م) الربتو 10جياكومتي،
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عىل ويقع الشمس من ينساب الذي قزح قوس تيار يف األلوان كل تمثّل
فإن الوردة، يف للصبغات الجزيئي للرتكيب كنتيجة أنه إال الزهرة، سطح
فرتاها عينيك، إىل البتالت من متواثبة ترتد التي هي الحمراء الفوتونات

حمراء.
اإلضايف السطر ذلك وأحب الصورة، هذه أحب «إنني جرين: يقول
عندي تزال ال ولكني فينمان.11 ريتشارد من مصادفة املستمد القصة، يف
وكأنك األمر فليس آخر. شخص أي مثل للوردة نفسها العاطفية االستجابة
ذلك. عكس عىل األمر تموت.» حتى األشياء يّرشح آيل،12 إنسان إىل تحولت
ودراستها تفحصها يتم التي الوردة أما وردة، وتبقى وردة تكون الوردة

سوناتا. قصيدة فهي
يفقد أن دون له فهمنا ويتزايد الكون نستكشف أن إمكاننا يف
كلمة تكون ربما أنه وهي: مالزمة نتيجة يتضمن ال هذا ولكن «سحره»
تراكمات تحت مخبوءًا يوجد السحر وأن األمر، نهاية يف حقيقية «سحر»
بعيًدا ركله سيتم الواقع أن يوم ذات سيحدث وأنه ظاهري، نظام من
مدرسة حيث هوجوارتس» «قلعة تجاه به ترمي نشطة طويلة بمكنسة
باألرسار، يعج بالطبع الكون زال ما بوتر». «هاري رواية يف السحر تعليم
به ما أن يف يشّكون للمعرفة قابل الكون بأن اقتناعهم يف العلماء ولكن
أنها ستثبت بها مسلًما أموًرا تصبح حتى جيًدا تُفهم عندما تساؤالت من
ستيفن يقول تُعّلل. ال طبيعية فوق أو لها قوانني ال اعتباطية مناطق
ليس وأنه العالم، هذا نوع يكونه عما تماًما جيدة فكرة «لدينا واينربج:
بعالم ليس فهو البعض. يتمنى قد وكما للكلمة، التقليدي باملعنى غامًضا
أمراض شفاء فيه يمكن أو الكواكب، بمواضع اإلنسان مصري فيه يرتبط
تطلب أحيانًا بتفكريهم. تلتوى التي املالعق أو السحرية بالبلورة الناس

الكم ميكانيكا يف إلسهاماته ١٩٦٥م نوبل بجائزة فاز أمريكي فيزيائي (١٩١٨–١٩٨٨م) فينمان 11ريتشارد
(املرتجم) ذرية. قنبلة أول صنع يف شارك كما

آلية يترصفبطريقة حي كائن األوتوماتون أو اآليل، اإلنسان وخاصة الحي، الكائن حركة تقلد آلة 12األوتوماتون
(املرتجم) شعور. أو ذكاء بال روتينية أو
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يف نقاًشا عندها وتسمع مشكلة، حل يف ليساعد روحيٍّا وسيًطا الرشطة
مطروًحا أمًرا ليس الحقيقة يف هذا ولكن يعارضه. أو ذلك يؤيد التليفزيون

للجدال.»
يسمى ما هي الفلك علم يف املحرية الكربى األلغاز أحد أن ذلك مثال
بدال عىل تضغط أنها يبدو للجاذبية مضادة قوة من نوع املظلمة، بالطاقة
الكبري باالنفجار بعد، فيما ذلك سنناقش كما الكون، ُولد الكون. يف الرسعة
ذلك منذ يتمدد وظل السنني، باليني من ۱۳٫٧ من يقرب ما منذ املشهور،
تماًما قريب وقت حتى الخالف. يقبل ال ويكاد واضح وهذا هنا إىل الوقت؛
يكون كيف تعرف أنت تتباطأ. التمدد رسعة أن يعتقدون العلماء كان
فيتقلص. عليه يؤثر األعوام مرور يبدأ ثم طائش باندفاع األمر يبدأ ذلك:
الجذب قوى أن يفرتض فكان بالكون، يتعلق فيما أيًضا الظن كان هكذا
الباحثني أن إال تمدده. رسعة من تبطئ كتلته لكل الجاذبية تمارسها التي
املجرات يتسارع. فالتمدد العكس. يحدث ذلك من بدًال أنه مؤخًرا أدركوا
رياًحا كوننا وجد أبًدا. تتزايد برسعة األخرى عن إحداها متباعدة تنطلق
الدرجة من املستفز العامل هذا الشبح، القوة هذه تعني ماذا تدفعه. أخرى
مظلمة؟ نظارة وراء وتتخفي الفتنة إثارة عىل تثابر التي الطاقة هذه األوىل،
تعلمناه ما وكل الفلكية، الفيزياء رصح كل يف الشك وجودها يستدعي هل
عندما الكوميديني أشهر مارتن بستيفن هنا نستشهد الكون؟ عن اآلن إىل
بحجمها مبهورون فهم العلماء. أعني تبهر املظلمة الطاقة «الالالال!». يصيح:
ممن أحدا أن أجد لم أني عىل فهمها. ا جدٍّ ا جدٍّ كثريًا يودون وهم وقوتها.
أفكار بعض كلهم فلديهم منها. تهديد بأي يحس العلماء من معهم تكلمت
أخرى اقرتاحات أي لتلقي متفتحون وهم املظلمة. الطاقة تكونه قد عما
يف ليساعدهم روحي وسيط استشارة وشك عىل أبًدا ليسوا ولكنهم أفضل.

الجثة. عىل العثور
«تتعذر كانت التي باأللغاز مفعمة التاريخ سجالت فإن حال، كل عىل
معهد يف النفس عالم جاف روبرت يستشهد مفهومة. وغدت الفهم» عىل
الكاتدرائيات كانت الجحيم. ولعنة األبراج يسمى أن يمكن ما بحالة «ممت»
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بأعىل وتزود املدينة يف مرتفع أعىل فوق تقليديٍّا تبنى املسيحية والكنائس
تعلو أن يفضل والتي تكلفتها، تحمل األبرشية أبناء يستطيع شاهقة أبراج
الخشبية األبراج هذه كانت الحظ، لسوء للجريان إغواء يف السماء تجاه
هذه بانتظام الربق صواعق ترضب الحسد: من أكثر هو ما تجذب السامقة
«يف جاف: ويقول شتى. بدرجات هشيم إىل تدمرها بحرائق لتلتهب الكنائس
الرب، وانتقام الخطيئة حول شائن حوار يدور ذلك، فيها يحدث مرة كل
القرن يف حدث ثم اإللهي.» الغضب عليها ليجلب األبرشية ارتكبته الذي وما
كهربائية ظاهرة الربق أن إىل فرانكلني13 بنيامني توصل أن عرش الثامن
كل فوق للكهرباء موصلة قضبان توضع بأن وأوىص سماوية. ظاهرة وليس
الرمزية الدالالت حول النزاع مناقشات كل واختفت املباني، وأسطح األبراج
فعل من أمًرا كنيسة يف حريق اعتبار أن نجد هذه أيامنا يف الربق. لصواعق
سكري قس من يحدث ما الرب فعل من نعترب أن من احتماًال أقل هو الرب

الشموع. إطفاء يهمل
يف سيثبت كله، يكن لم إن الكون، يف مما الكثري بأن العلماء يؤمن قد
القابلية هذه أن االهتمام، يثري ملما فإنه ذلك ومع للفهم، قابل أنه النهاية
حول يذهل ما «أكثر أن كانْت إيمانويل الحظ تذهلهم. دائًما تظل للفهم
يسبق الذي االتفاق يف رشًطا يشبه بالكاد هذا وكان فهمه» يمكن أنه الكون
يف برينستون، يف الفلكية الفيزياء عالم باكال جون لنا يوضح وكما الزفاف.
وتحدد املحيط، من زاحفني خرجنا قد فإننا قليل، بزمن وفاته قبل تم لقاء
متوسط نجم أو شمس حول تدور التي الضئيلة األرض كتلة فوق وجودنا
كلعبة تبدو مجرة أذرع أحد يف يقع الوجه، شاحب العمر، متوسط الحجم،
ذلك ومع بالنجوم؛ املوشاة املجرات ماليني بني أطفال دوالب لعب من أخرى
وابتداء الزمانية، األطر وأطول املقاييس بأكرب الكون لتفهم توصلنا فقد
خارق هذا رائع، «هذا باكال: ويقول الكون. حرف حتى الذرة تحت بما

النحو.» هذا عىل يكون أن عليه يجب يكن ولم للمعتاد،

(املرتجم) (١٧٠٦–١٧٩٠م). أمريكي ودبلومايس ومؤلف عالم فرانكلني 13بنيامني
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يمكن النجوم ألن الحظ نجوم نحيص أن يمكننا نحن أخرى وبكلمات
برصف التعقيد بالغ كونًا تتخيل أن «يمكنك جرين: بريان يقول تُحَىص. أن
يف نعيش ال ولكننا لتحليله. محاولتك أو إليه نظرك طريقة عن النظر
مربًكا، العالم يبدو قد لذلك.» املمتنني من واحد وأنا النوع، هذا من كون
قدر كله هذا تحت يوجد يزال ال ولكن يوصف، ال بما وفظٍّا فوضويٍّا،
ا جدٍّ بسيطة قليلة أفكاًرا أن العلم «روعة جرين: يقول النظام. من معني
رموز تكون أن املذهل من يصدق. ال بما ثرية ظواهر عنها ينتج أن يمكن
قليلة «رموز نعم، آه، نخربه.» مما الكثري أساس هي سبورة فوق قليلة
جرين سبورة تغطي التي بالنقوش امللطخة الحديقة تلك سبورة» فوق
فيزيائي كل عند بالعالمات املسودة البيضاء والسبورات الخرضاء والسبورات
معينًا وضًعا يتخذون وهم املعادالت يخطون ال الفيزيائيون بزيارته. قمت
إنهم لآلخر. منهم الواحد أيًضا األنابيش يخطون إنهم كاريكاتري. رسام أمام
وهم الطباشري، كتابة تكون كما بالطباشري ويكتبون األحاديث، يتحدثون
مع تتالءم التجريدية حساباتهم أن يحدث ما كثريًا أنه من يتعجبون مثلنا
املعقولة غري «الفعالية عن ويجنر يوجني الفيزيائي يتحدث املجسدة. الحياة
مدفنه، من املايض وتخرج الحارض، خطوط ترسم أنها يف للرياضيات»
من بمساعدة العلماء يستطيع أكرب، بدرجة بها موثوق حظ فطرية وتخبز
مقدًما، السنني آلالف الشمس كسوف أوقات مثًال يحسبوا أن الرياضيات
معني موعد يف يلتقي بحيث فضائي مسبار إطالق وقت يقيسوا أن أو
أن ثبت بعيد. نجم احتضار وآالم حياة بزمن يتنبئوا أن أو نبتون، مع
يرون العلماء من الكثري إن حتى الواقع لترشيح قوية وسيلة الرياضيات
وإنما الحاسوب، أو امليكروسكوب مثل برشي، اخرتاع مجرد ليست أنها
ونظام معماره أساس من ملحة الكون، يف متأصلة لصفات انعكاس هي
رئة ذات لسمكة البرشي السليل تكون ألن تحتاج لن النظرة بهذه تشغيله.
الزمان — املكان بنية أن لتدرك إقليدس اإلغريقي للريايض الذكي السليل أو
األرض أهل نحن نسميها هندسة وهي محنى، كرسج مميَّزه هندسة لها
يف النظرية الفيزياء عالم شوارتز جون يقول إقليدية. غري هندسة بأنها
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ميكانيكا اكتشف من أول كان إنه أحدهم يقول «عندما «كالتك»: معهد
ربما بأنه نفيس، يف عندها دائًما أفكر أشبه، ما أو النسبية نظرية أو الكم
أخرى حضارات بواسطة قبل، من املرات ملاليني ذلك اكتشاف تم قد يكون

أخرى.» مجرات يف أو املجرة هذه يف
نفكر أال ينبغي أنه إال معنى للواقع تجعل أن يف الرياضة قوة كل مع
عندما مقدس. يشء حتى هو بل املقارنة، يقبل وال يُنتهك، ال كيشء فيها
من أصدق بوصف ليس الوصف هذا فإن رياضيٍّا الظواهر إحدى نصف
أصدق ليست «مائدة» كلمة أن ذلك ويماثل ريايض، غري مرادف تفسري
أرجل» فوق مسطحة ناعمة قمة ذات أثاث «قطعة بأنها القول من أداء
(Tavolo) واإليطالية ،(Mesa) باإلسبانية املائدة كلمة من أصدق وليست
اللغة، هي وليست اللغات «إحدى» هي الرياضيات .(Tische) واألملانية
اللهجة ذلك يف بما أخرى، اصطالحية بعبارات تفسريها يمكن ورموزها
لغاية وسيلة الرياضيات الواضحة. باإلنجليزية املسماة املحبوبة اإلنجليزية
تحليًقا، أكثر الرمز تجعل أن من أكرب فائدة تفيد أن يجب الغاية وهذه
الباحثني من ضئيلة زمرة عدا فيما وذلك للجميع، بالنسبة هكذا الرياضيات
النقاط بوصل ضئيل اهتمام لديهم الذين البحتة، الرياضة بعلماء املعروفني
كتب وقد لنا الواقع تسليم الرياضيات تعيد أن ينبغي والواقع. النظرية بني
بعناية منتقاة وأفعال والهوامش والحوايش الفصول، عناوين املرة هذه عليه
عالمة للجملة: املحتومة النهاية ثقل لتحمل كافية بصورة قوية تكون بحيث
كتب مؤلفي نفور من يشكون الذين العلماء من سخطى يثور االستفهام.
الرياضيات، من ضئيًال قدًرا كتاباتهم يضمنوا أن من الجماهريية العلم
حتى بل ناقصة تكون هكذا تروى التي القصة أن عىل العلماء هؤالء ويرص
الرياضيات. هي الرياضيات يف املهمة النقطة وكأن اليشء، بعض مضللة
عنها نعرب أن يمكننا معادلة كل فإن املبدأ، حيث «من جرين: بريان يقول
يكون ما كثريًا الرتجمة من النوع هذا أن إنكار يمكن ال جملة.» صورة يف
املغزى ولكن منها، كتاب تالفيف يف يدخل أن املرء يود ال خرقاء جمل يف
عىل قادًرا تزال ال فإنك األرقام، من بالخدر تحس كنت إذا حتى واضح:
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محنًكا عامًلا تكون أن استطاعتك يف الكون. عن به تخربك أن عليها ما تفهم
كيب تمكن. أي بال أو الرياضيات علم من الكثري من التمكن بدون تماًما
أريزونا، والية جامعة يف الفضاء» واستكشاف األرض «مدرسة مدير هودجز
الرياضيات عىل البالغ االعتماد هذا يعتمد العلم أن أبًدا أشعر «لم يقول: وهو
ليست ولكنها الطبيعة لوصف طريقة الرياضيات العلماء. بعض يشعر كما

لفهمها.» طريقة بالرضورة
كثريًا أكرب حد إىل الرياضيات علم أطفالنا يتعلم أن ينبغي نعم،
األمريكية الدراسية الفصول يف حاليٍّا يحدث مما كثريًا أعمق نحو وعىل
أن املؤسفة الحقيقة نواجه أن يجب ولكن مطلقة. حقيقة هذه املتوسطة.
لبيولوجيا كنتيجة يستطيعون. فال البالغون أما ذلك، يستطيعون األطفال
األنواع. كل من الجديدة اللغات تعلم يف رائعون أذكياء األطفال املخ،
هو ما وتتخذ املحلية املواضع عرب تتدفق سائلة، عمليٍّا فعصبوناتهم14
مع أنه إال القليل. إال جهد أي دون العصبية واملشابك األصدقاء من جديد
بأمور باالنشغال تكتفي وربما مكانها، يف الخاليا تستقر العمر يف التقدم
عىل ولكن ببطء التصلب يف العصبونات مادة كل وتأخذ محدودة، شتى
من الثالثينيات أوائل أو العرشينيات أواخر إىل بوصولنا يُخطئ. ال نحو
وهو الحياة، من موقفه اتخذ قد ويكون صنعه: تم قد العقل يكون العمر
وال نستطيع بنيته. يف ينعكس بالرأي االلتزام وأن يتكلم، أين من يعرف
أن األرجح االحتمال ولكن مماتنا؛ يوم حتى جديدة أشياء نتعلم أن ريب
مسبقة ملهارات الزجاجي املنشور خالل من يحدث البالغني تعلم معظم
لك تمثل فقد كاإلغريقية مفهومة غري لك تبدو الرياضيات كانت إذا الوجود.
الرموز من فالكثري كذلك؟ تكون ال وملاذا (أ) هذا: يف عزاء التاليتني النقطتني
و(ب) اإلغريقية؛ األبجدية من حروف أصًال هي الرياضيات يف املستعملة
وكما أيًضا. العلماء من مذهل لعدد بالنسبة كاإلغريقية تبدو الرياضيات إن
والفلك والجيولوجيا، والكيمياء البيولوجيا، علماء من الكثريين فإن يتفق

(املرتجم) تفرعات. من منها يخرج وما العصبية الخلية 14العصبون:
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برينستون بجامعة باسلر بوني تُعد الرياضيات. يف نسبيٍّا متواضعون كلهم
يل اعرتفت وقد البكرتيا، إيكولوجيا مجال يف الشابة النجوم أملع من واحدة
حساب «أستطيع وتقول: هكذا. دائًما وكانت الرياضيات» يف «فظيعة بأنها
حساب وأستطيع حاسبة، آلة معي كان إذا أرقام من شيكاتي بدفرت ما
وهأنذا هذا، عيلَّ يؤثر لم ما وبطريقة أعرفه. ما كل هو هذا ولكن الكسور،

هنا.» الحال بي انتهى قد
حدودهم. لديهم الرياضة، عن لهم غنى ال الذين الفيزياء علماء حتى بل
التي الرياضيات تطوير عىل ساعد ألنه نوبل بجائزة واينربج ستيفن فاز
الكهرومغناطيسية القوة األساسية: األربع الطبيعة قوى من قوتني بني دمجت
تسمى واحدة لنظرية حزمة يف ُدمجا حيث الضعيفة، النووية والقوة
كراساتنا نراجع بأن إليه التوصل يمكن ال إنجاز وهذا — الكهروضعيفة
واينربج ستيفن فإن ذلك ومع — الثانوية املدرسة يف الجرب عن القديمة
رياضيات ألن الكونيات علم إىل الجسيمات فيزياء من مؤخًرا تحول إنه يقول

قدراته. تتجاوز أخذت الجسيمات فيزياء
العلم لتقدير رضوريا ليس الرياضيات من التمكن كان إذا أنه عىل
خالل طريقك تشق وأنت تجنبها، تستطيع ال فإنك ملمارسته، حتى أو
الواسعة األرسة يف العمومة أبناء من ببعض فتصطدم العلمي، العقل أرض
التايل، الفصل له خصص الذي الكّمي التفكري هو هؤالء أحد للرياضة.
والعشوائية، االحتماالت مفاهيم عىل مرتاًحا تعتاد يجعلك الذي التفكري هذا
قابلة أجزاء إىل املشاكل إحدى تحليل طريق عن الحيل بعض وتتعلم
مبللة كوكتيل منديل ورقة ظهر عىل تقديًرا برسعة تُجري وأن للتطويع،
يف املدرسية الحافالت عدد تقدر كأن حسابه، يمكن ال ظاهريٍّا يبدو لرقم
سلسلة ليشكلوا أيديهم تتشابك أن يجب الذين األفراد عدد أو مقاطعتك،
ويحسن املحيط عرض يف سيغوصون منهم وكم األرضية، الكرة حول برشية
القرش، لسمك طاردة منفرة ومواد الغرق، من اإلنقاذ سرتات إحضار بهم
املرجح من احتياطي؟ كإجراء عليهم، للتعرف أسنانهم سجالت من ونسخة
األسئلة من وغريها األسئلة، هذه عن اإلجابة تجد أن تستطيع أنك ا حقٍّ
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مما أنه إال ،(FAQs) ترديًدا األكثر األسئلة عن «اإلنرتنت» سجل يف الغريبة
فخطوة خطوة التفكري نتعود أن ورعايته تشجيعه عىل نعمل أن بنا يجدر
صارخني نهرع أن من بدًال مبارشة مشكلة أي نواجه وأن كّمي، بأسلوب
خالق دينامي كمرشوع العلم إىل يُنظر أن العلماء يود «بجوجل». البحث إىل
وييل والقوانني، الحقائق من متحجرة مجموعة أو متحجٍر كجسد وليس
فرص — اإلحصائيات عن املزيد الناس يتعلم أن يودون أنهم أهمية ذلك
يتعلمونها — البيانات ومجموعات العينات، وحجم واملتوسطات، االحتماالت،
يرى الدقة. تتحرى ال التي اإلحصائيات من بثقة يسخروا ألن يكفي بما
مقاومة من الناس يتمكن قد السليم الكّمي باالستدالل أنه منطقيٍّا العلماء
لحكاية العينة حجم أو املخادع (ن) رمز أو الفردية والشهادة الحكاية إغواء
لدينا يكون عندما الكاريبو». حانة يف القهوة وخبري والبواب وأصدقائي «أنا
ولو جانبًا، نضع أن آنذاك نستطيع ربما الكمية، للصفات أفضل تقدير
والزالت السلوك تقلبات عىل الرتكيز إىل تطور الذي البرشي املخ عناد مؤقتا،
املخيفة السكانية الكثافات عىل الرتكيز من بدًال متجانسة صغرية قبيلة يف
الخيال. يفوق بما الحالية مدننا يف الحياة تميز التي الثقافات تعدد ودوامات
أشياء بني من يعني وهو الكبرية، األعداد قانون يسمى صغري مبدأ هناك
يشء أي فإن ا، جدٍّ كبرية أمرها يف تنظر التي الجماعة كانت إذا أنه كثرية
املحدود النطاق يف نادرة تكون التي األحداث فيها. يحدث أن يمكن تقريبًا
املفضلة األمثلة أحد متوقعة. أحداثًا بل شائعة أحداث مجرد ليست تصبح
كبرية جوائز يكسبون الذين األفراد باليانصيب، الفوز تكرار مثل هو لذلك
عن والسؤال والحسد الروع من غمغمات دائًما يثريون والذين أكثر أو ملرتني
«األمر تكساس: بجامعة االقتصاد أستاذ كويلر جوناثان يقول االحتماالت.

مرتني.» أحد يفز لم إذا سيكون ا حقٍّ املذهل
فيه إحساس إىل نصل واسع مجال يف صغريًا التفكري يكون عندما
باولوس آلن جون مصادفة. يحدث وملا معنى له يكون ملا بالنسبة انحراف
أخرى. كثرية وكتب يحَىص» «ماال كتاب ومؤلف تمبل جامعة يف الرياضة عالم
يتالعب مًعا». األحداث وقوع بتوافق فيه مبالًغا تأثًرا الناس «يتأثر يقول: وهو
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لتوضيح والتسويق للدعاية «بارنوم»15 بطاقات استغالل بفكرة باولوس
يبدأ أن يستطيع إنه فيقول ذلك. من ربح ببعض أيًضا االستفادة مع رأيه
ويرسلها املالية األوراق سوق عن عشوائية بتنبؤات إخبارية نرشة بإصدار
تنبًؤا املجموعتني إحدى ستتلقى القراء. من كبريتني مجموعتني إىل بالربيد
للمجموعة ويقال التالية؛ الثالثة األشهر يف ترتفع سوف السوق أسعار بأن
باولوس يرى سوف شهور ثالثة بعد الهبوط. إىل ستتجه األسعار إن األخرى
واحدة مجموعة إىل التالية أخباره نرشة ويوجه السوق، حال أصبح كيف
املجموعة هذه ويقسم صّحت، التي األوىل تخميناته تلقت التي هي فقط
ترتفع سوق بتوقع يشري ما منهما واحد إىل يرسل معسكرين إىل أخرى مرة
سوف الثالثة النرشة مع األسعار. يف شديد هبوط من اآلخر ويحذر أسعاره
ولكنه أقل عدد إىل ُغربلت قراء مجموعة لديه بأن يتباهى أن يستطيع
دورتني يف السوق بحال بنجاٍح تنبأ بأنه هاتًفا سيصيح قدره. له زال ما
لتتلقى دوالرات ١٠ باستثمار تهتم هل ترى هؤالء يسأل ثم متواصلتني،
فيما ذاكرتك يف باقيًا باولوس بمرشوع (احتفظ التالية؟ تنبؤاتي مقابلها

الشك.) تثري مغوية رسائل أي تمبل جامعة من تلقيت لو
العلمي التفكري منحى يميز الذي الكمي لالستدالل األخرى الجوانب أحد
ما. دليل ملموسة، مادة بعض الكمية، عامل فيه يتوافر أن من بد ال أنه هو
بذاته؟ واضح — حسن — وكأنه هذا يبدو هل أدلة: وجود يتطلب العلم
استيعابه، للغاية يصعب درًسا يكون قد أيًضا ولكنه هكذا، يكون ربما
وجدول اليومية باء األلف كحروف األخرى، بعد املرة تلقيه يتكرر أن ويجب
األرض. قلب يف والحديد الفقري، للعمود الفوليك وحمض للعنارص، مندليف
بأكرب تقرأ التي الصفحات اآلراء. نعشق ألننا استيعابه يصعب درس وهو
واألعمدة، التحرير، مقاالت — الرأي صفحات هي الصحف إحدى يف عناية
يعيشون قراء من تأتي التي محتدمة لجداالت املثرية والخطابات والتعليقات،
الرساء يف بها، ويُتمسك تُمتلك اآلراء الكربى». «السخط والية من ما مكان يف

يف للغاية بارًعا وكان ومرسح، سريك عروض صاحب (١٨١٠–١٨٩١م) بارنوم فينياس اسم عىل 15بطاقات
(املرتجم) والتسويق. الدعاية
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نشعر تجعلنا اآلراء اإللكرتونية. املدونات عرب أو اإلفطار مائدة عىل والرضاء،
لرأي. العنان أطلق أن يل وأنا رأيك، لك يكون أن حقك من ممتاز. بشعور
أحب أنا تقول: أن السياسة يف «تستطيع هارفارد: بجامعة نول أندرو يقول
هوارد أحب ال أو أحب إني أو: بوش، جورج أحب ال أنا أو بوش، جورج
شخصية الكاريكاتورية، ماجو» «السيد شخصية أو كريي، جون أو دين
قواعد له سبب لديك يكون ألن حاجة يف لست النظر. قصري العنيد الرجل
تكرار آخر شخص يستطيع بحيث ألدلة حاجة يف لست السيايس. الرأي لهذا
تفسريات وجود يف للتفكري حاجة يف لست رأيك. لتربير األدلة لهذه الوصول
أنا وتقول االقرتاع حجرة إىل تذهب أن تستطيع باطال. رأيك تجعل قد بديلة
إلبداء تحتاج ال أنت ذلك. حسب بصوتك وتدىل ذاك أو السيايس هذا أفضل
تستطيع مطعم يف طعاًما تطلب عندما أيًضا. طعام من تحبه ملا أسباب
وليس جيًدا، إنضاًجا أو وسًطا أو هونًا لحمك رشيحة إنضاج تطلب أن
يف ذوقك تدعم التي األدلة تقدم بأن ليطالبك النادل يقف أن املحتمل من

بقشيًشا.» ينال أن يريد كان إذا األقل عىل ليس الطعام،
بالطريقة العلم إىل ينظرون ما كثريًا أسف، بكل «الناس قائالً: يستطرد
أومن أنا بوش، جورج أحب ال أو أحب أنا رأي. مسألة باعتباره أي نفسها،
بالتطور، إيماني عدم سبب هو ما املهم من ليس بالتطور. أومن ال أو
التطوري أيها أنت به.» أومن ال فحسب أنا الدليل، يكونه ما املهم من ليس
ويل رأيك، لك به. أومن ال املذهب «التكويني» وأنا بالتطور؛ «تؤمن» املذهب
أليس أدلة، من لديه ما عىل يستند أن منا كل من األمر يتطلب ولكن رأيي،

كذلك؟
التطور مذهب أتباع صرب ينفذ أن عندها يرجح التي النقطة هي هذه
عنها. التعبري يختارون ال أو يختارون وقد محاوريهم عن اآلراء فيشكلون
اآلخر. مع أحدهم القسوة يف غاية يكونوا أن أحيانًا يمكن العلماء فإن كذلك
التي التقارير يف التعليقات ويخّطون اآلراء، وينبذون السخرية، فيبدون
الذي ذلك تجاه باألىس «أشعر يقول: الذي التعليق مثل منهم، كل يقدمها
حتى هذا ألنرش كنت «ما يقول: أو بحث» أنه يُزعم الذي اليشء هذا موَّل
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تأتي التي الفظة التفاهة هذه كل مع أنه عىل قمامة.» صندوق قاع يف ولو
مصادر أحد لهو هذا الهجوم كلب موقف أن إال تطرًفا، به يلفظ ما بأقىص
يظهر الحياة، يف كثرية أخرى وجوانب العلم بني الكبري الفارق العلم. قوة
بعيد احتفال يف ساخط مواطن عىل بوش دابليو جورج إجابة نذكر عندما
له. أهمية ال رأيك إن تعتقده؟ بما يهتم الذي هذا «ومن يوليو: من الرابع
ال جديدة إرشادية أساسية نماذج وجود عن الحمقاء وتوقعاتك آمالك إن

ا.» وكمٍّ كيًفا األدلة هو يهم ما لها. أهمية
«الطريقة «كالتك»: معهد يف البيولوجيا عالم مايروفيتز إيليوت يقول
هي الحقيقة الفيصل. الفارق هي ليست األمور عليها تكون أن تريد التي
أن عندها ينبغي فإنه أردتها، التي الطريقة حسب األمور سارت لو أنه
يشبها لم أنه من لتتأكد لتجاربك، تنفيذك طريقة يف أعمق تفكريًا تفكر
متحيزين، ليكونوا ولدوا قد البرشي، الجنس يف كأعضاء العلماء تحيز.» أي
حال، أي وعىل الشخصية. انحيازاتهم صف يف خاص بوجه ومتحيزين
«القدرة لعبارة الكامل املعنى حسب جماجمنا داخل يف بما مقيدون فنحن
نثب أن استطاعتنا يف ليس معنى. من العبارة لهذه ما بكل اإلحساس»، عىل
مجرد هو نفعل ما كل بأخرى؛ عقولنا نقايض أن أو األفكار بني بعقولنا
أداة الذات خداع أن ومع حق. عىل أني أعتقد فأنا ثم، ومن بالنظر. التسوق
تحاول عندما خاصة — كثرية مواقف يف قصوى فائدة من مالها تبني قد
بمدى لالهتمام يميل تجعله أن أو بتوظيفك محتمل عمل صاحب تقنع أن
حسب — للعلم» «عدو هذا الذات خداع أن إال — خارق حد إىل جدارتك

«ممت». معهد يف الجزيئية البيولوجيا عالم فنك جريالد كلمات
فيها، مبالغ فلسفية نزعات بغري منا يكونون «الذين مايروفيتز: يقول
ا جدٍّ الصعب من يكون قد أنه إال الطبيعة، يف حقيقة هناك بأن يؤمنون
العلماء أن يف السبب تحيزات. من بداخلنا ما كل بسبب وفهمها، إدراكها
دراسات كطلبة ثم جامعيني، كطلبة الدراسة يف السنني هذه كل ينفقون
التحيزات مع التعامل طريقة يتعلموا أن هو الدكتوراه، بعد ما وزمالء عليا،
أنهم يفرتضون وهم الوقت من الكثري املمتازون العلماء ينفق الشخصية».
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للدستور، السادس التعديل ضد أساًسا إنهم جيد. يشء ألي بعد صالحني غري
يلتمسون تائبون أنهم أو براءتهم، تثبت حتى مذنبون أنهم فيفرتضون
عملك، تؤدي «حتى «ممت»: بمعهد الكيميائي نوكريا دانييل يقول الخالص.
من ليس الوقت.» معظم نفسه يدحض الذي الشخص أنت تكون أن ينبغي
أي وال تجاربك، إجراء أثناء لنفسك ترويها التي القصة نوع يكونه ما املهم
قبل أو املعملية ماصتك زر عىل الضغط يف تأخذ أن قبل صغتها قد الفروض
عليك هالمي. سمك من أُخذت ساطعة خرضاء بعالمة فرئانك ألجنة غمرك
يقول مطمنئ. صاف بقلب التجربة نهاية إىل الوصول من تتأكد أن فقط
فيه تُبني الذي هو العلمي البحث ورقة يف بالنتائج الخاص «الجزء نوكريا:
وجمعت املالئم، الوجه عىل التجربة أجريت لقد تقول: هاهنا بارع. عالم أنك
تتحدث املناقشة قسم يف صحيحة. بيانات وهي املالئم الوجه عىل البيانات
تثري ال أو تثري قصة وتروي غبيٍّا، أو ذكيٍّا تبدو وقد البحث، دالالت عن
ذكيٍّا، أو غبيٍّا أحيانًا يبدو قد منهم الواحد أن طلبتي أحذر دائًما االهتمام.
يف النتائج قسم أقرأ عندما مخلًصا. مستقيًما يبدو أن دائًما يجب ولكن
عاملة كييل داْريس صحيًحا. القسم هذا يف ما كل يكون أن يجب بحثك ورقة
«ينبغي لطلبتها: مماثل بتحذير الناقوس تدق وهي كولومبيا، يف أعصاب

خطأ.» قصتكم كانت لو حتى صادقة بياناتكم تكون أن
عن السيئة؟ والبيانات التحيز من أبحاثهم لتطهري العلماء يسعى كيف
وكما املتحكمة. بالعوامل الخاص التعميد حوض يف املتكرر الغسل طريق
تعرض أن العلمي البحث تقرير لتكامل الحيوية املهمة العوامل من أن
مقارنًا عرًضا تقدم أن أهمية ذلك يماثل فإنه عرض، أحسن املوجودة النتائج
ونحصل (ب) املتغري عىل (أ) العملية تُجرى النتائج: هذه يُظهر ال ما لكل
و(ح)، و(د)، (ج)، للعمليات (ب) نّعرض عندما ولكننا (س)؛ النتيجة عىل
يف الباحثون أراد يتزحزح. وال يتأثر ال (ب) فإن (ى) حتى بل و(ط)،
يفقس العني الحمراء الشجر ضفدعة بيض أن يبينوا أن بوسطون جامعة
الضفدع ألفراخ يتاح وبهذا مقرتب، بثعبان افرتاسه لتجنب خصوًصا مبكًرا
الباحثون يفعل وحتى آمنة، لتكون املاء أسفل إىل تقفز أن النمو املكتملة غري
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مفتوًحا يتفجر وهو الناضج غري للبيض فيلم تصوير كافيًا يكن لم ذلك
إن سيقول الذي من النهاية ففي للبيض: امللتهم النوع من حية اقرتاب عند
اضطراب ألي وليس الثعبان من محدد لتهديد خاصة يستجيب البيض كان
الضفادع بيض يف املتابعة نظام دقة عمليٍّا العلماء أثبت املحيطة؟ البيئة يف
مصادر ومن متساوية سعة لها مسجلة ذبذبات من مختلفة ألنواع بتعريضه
قطرات تساقط أو عابر إنسان خطوات أو ينزلق ثعبان مثل — متمايزة
الثعبان. اهتزازات صوت مع إال بالفقس الضفدع أفراخ تعّجل ال مطر.

من أن بمعنى أعمى: عامًال يكون ما كثريًا املفضل الحاكم العامل
هو وما للتجربة الحاكم العامل هو ما يعرفوا أال ينبغي التجربة يجرون
يمكن املرحلة هذه وعند النتائج، كل تظهر أن بعد إال الحقيقي، الفعال العامل
املناسبة الحاكمة العوامل خطة تصميم يكون أحيانًا التجربة. شفرة فك
مدى عمليٍّا يثبتوا أن الباحثون أراد عندما البحث. يف جزء أصعب هو
والصداع، املخدرات، إدمان — العلل شتى لعالج الصينية اإلبر وخز فعالية
اإلرهاق أصابهم جديٍّا. أبحاثهم تؤخذ أن إىل يتوقون كانوا — والغثيان
أرهقتهم كما للعالج، البديلة املمارسات لكل بتشنج زمالئهم رفض من
تماًما معماة دراسة يطلبون كانوا الدجالني». «وخز الخبيثة اإلشارات ا حقٍّ
اإلبر، وخز املرىض من مجموعة تتلقى حيث قرياًطا، وعرشين ألربعة تعمية
التي هي أيهما منهما مجموعة أي تعرف وال أخرى، مجموعة تتلقاه وال
الوقت لبعض أفراد بعض تخدع كيف ولكن تعالج. ال التي وأيهما تعالج
ويف ذكيٍّا الباحثني حل كان بدبوس؟ الوخز مثل تماًما ملموسة عملية بشأن
الوخز نقط يف يدخلونها إبر وخز املرىض من مجموعة ستتعاطى الصميم:
إبر وخز الثانية املجموعة تتعاطى بينما الرسمية، األصول حسب املحددة
أنها، عىل بالوخز املعالجون كل يتفق الجسم يف «خادعة» نقط يف يدخلونها
علتهم بأن والقيء بالغثيان املرىض أُبلغ عندما لها. تأثري ال ينبغي، كما
اضطر الخادع، بالوخز تخف ولم فيه خداع ال الذي الوخز نتيجة خفت
القديم العالج هذا بأن التسليم إىل الغربيني األطباء من املتشككني أشد حتى

حدود. يف فوائده له يكون قد سنة ٥٠٠٠ من يمارس الذي
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ماذا هو: كعاِلم حياتي يف القلق يل يثري ما «أكثر فينك: جريالد يقول
ويالزمك للنرش، علمي بحث ورقة ترسل املناسبة؟ الحاكمة العوامل تكون
املناسبة؟» الحاكمة العوامل استخدمت هل سليًما؟ فعلت ما كان هل الشك:
تناول عليك آخر. طريق … هو البيانات لتأمني األخرى الطرق أحد
روما. إىل بالوصول ستنتهي دائًما كنت إن لرتى كثرية زوايا من املشكلة
لجني تقرير يف ورد ما شديدة بدقة التخطيط لفن املفضلة أمثلتي أحد
شامبني». «إربانا يف إلينوي بجامعة العصبية الباثولوجيا عاِلم روبنسون
ودراسات للسلوك، العصبية البيولوجيا يدرسون العصبية الباثولوجيا علماء
التي الطريقة استكشاف يف روبنسون يعمل النحل. سلوك تتناول روبنسون
قرار إىل وصل وقد الفرد، سلوك مع املخ يف الجينات نشاط بها يرتبط
يف تكون اجتماعيٍّا املتأججة الكبرية املسائل هذه لتناول طريقة أحسن بأن
الصغري. جسمها بناء مع تماًما يتالءم الذي النحلة، ملخ املتواضع امليدان
تعرف كيف تكونه؟ ال وما تكونه ما نحلة تعرف كيف هو: روبنسون سؤال
األسابيع ذات حياتها من نصف أول تقىض أن وظيفتها أن الشغالة النحلة
وتنظيف البيض، رعاية مثل الخلية داخل محددة واجبات تؤدي وهي الستة
الثالث األسبوع عند يحثها الذي وما النهمة؟ امللكة وتغذية الخلية، أقراص
إىل بالخروج لتغامر والرتبية الرعاية واجبات عن تتخىل أن عىل عمرها من
وما اللقاح، وحبوب الرحيق بتجميع كلل بال وتقوم الطعام، لجمع العالم
مخ يف تحدث التي التغريات هي ما الزهور؟ تلقيح مفاتيح من يتصادف
ما مع حياتها، مهام يف الدرامي التحول هذا يحتمل فيما لتفرس النحلة
تضل أن غري من يوميٍّا أميال لعرشة الطريان عىل قدرة من ذلك يواكب
موقع لزميالتها صوت بال تعلن التي الحنون الرقصة ترقص وأن الطريق،

رحيقها؟ المتصاص وتفحصها إليها تطري أن تستحق التي الزهور
أنه عىل تدل التجريبية األدلة من شتى خطوًطا روبنسون فريق طرح
من القلب يف هو ال؟) (ولم الطعام جمع بجني ُسمي جني هناك يكون قد
يُبعدون عندما أنهم عمليٍّا العلماء أثبت أوًال، للنحل. العام املهني الرتكيب
أفراد بعض يجربون بهذا فإنهم الطعام، جامع النحل أفراد كل الخلية عن
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األوان، قبل العيش كسب واجبات اتخاذ عىل السن صغري الراعي النحل
املحارص النحل هذا أمخاخ خاليا داخل الطعام جمع جني فجأة يربز وعندها
السن صغري النحل يغذون عندما أنهم العلماء بنّي ثانيٍّا، العيش. بضيق
نشاط اصطناعيٍّا تنبه أنها يُعرف كيميائية مادة له أضيفت سكر بمحلول
يف فجأة يأخذون بها املستقرين الخلية سكان فإن الطعام، جمع جني
الورود. براعم من الطعام لجمع األوان قبل تهيئوا وقد بالخروج، املغامرة
من آخر نوًعا السن الصغري النحل ألفراد الباحثون أعطى عندما وأخريًا،
النحل أفراد ظل الطعام، جمع جني تنشيط يف تفشل منبهة كيميائية مادة
مجرد ليس التنبيه حيلة يف ينجح ما أن عمليٍّا يثبت بما بالخلية، مقيمني

بها. يدفع كيميائية مادة أي
ما وكل التجارب، أدلة خيوط كل يف متماسًكا االكتشاف هذا ظل
جمع لجني إلهاب هناك يكن لم ما الحاكمة. العوامل تجارب من يقابلها
هذا يكون ربما الخلية. عن تتزحزح ال النحلة فإن يعمل، حتى الطعام

للنحل. فائًقا تميًزا أصبح حتى وصقل نُحت ولكنه متواضع اكتشاف
عرًضا يقدم الذي الباحث يرحمون ال وهم بالدليل، يطالبون العلماء
مواجهة عملية «هذه جونز: لويس تقول ضعيفة. بيانات فيه مهمة ملسألة
العلم». أداء لطريقة اليومي الواقع من جزء الرصاع ا. جدٍّ عدوانية بطريقة
كان أنه حني يف حديث، إلقاء أثناء عاليًا يقهقهون علماء سمعت لقد
ويرنر عن قيل ما نوع من فكاهة يروي يكن لم املتحدث أن تماًما واضًحا
مبيضة وجوههم شحبت وقد النريان عليهم تطلق علماء ورأيت هايزنربج.
قط أر لم كنت وإن جوفهم، يف ما يلفظون كادوا وقد يرتجفون وأخذوا
يدهش، بما نادرة العلمي املجتمع يف الجرائم املنصة؛ فوق يبكي وهو أحدهم
تغطية إىل العلمية الخالفات تؤدي قد نادًرا. ليس أسف بكل االنتحار أن إال
جوٍّا العلمي املرشوع عىل تضفي تعمية فيه بضباب العلمي البحث مناخ
ال جوٍّا عميل، غري التطبيق يجعل حد إىل بالنظريات املتطرف التمسك من
الوضع يف االضطراب يثري قد يشء بأي وال الجديدة، واألفكار باإلبداع، يسمح
املألوفة أينشتني معادلة يغذي وهذا الذات. عن رضا من فيه بما الراهن
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هوليود بطريقة يغذيها ولكنه الضوء»، رسعة مربع × الكتلة = «الطاقة
العبقري العالم ذلك العلماء، من أفالمها ببطل خاصة املعادلة تجعل التي
به يؤمن وال محارص، مذعور وهو دينية حكومة ضد وحيًدا يقاتل الذي
واآلن، األقل. عىل أسبوع كل يستحم أن ينىس بأال تذّكره التي حبيبته إال
أحسن قائمة يف دواء أدوية رشكة عند يكون عندما أنه الحقيقي من فإن
يسارعوا أن يمكن الرشكة علماء فإن واملنافسة، للخطر ويتعرض املبيعات
أكثر منافًسا منتًجا أن تبني التي الدراسات رفض إىل الشك يثري نحو عىل
يجلب الذي األثري الرشكة دواء من أفضل أو جودته يف مماثل وهو رخًصا
األبحاث علماء يضخم ما كثريًا الكبرية، األرباح إغواء غري من وحتى الباليني.
الفرسخ وحدات هو به يقاس ما أحسن يكون ربما تضخيًما ذاتهم من
لزمن نظرهم ووجهة أبحاثهم عن العلماء يدافع قد لذلك وكنتيجة الفلكية؛
يف عالم أمر بالتيمور دافيد يتذكر لها. منافية بيانات ظهور بعد طويل
نقاد من الباقني آخر من واحًدا كان غري، ال سنتني منذ تويف «ممت» معهد
علماء كل عليها يتفق التي النظرية اآلن أصبحت التي الكون نشأة نظرية
يؤمن يكن «لم عنه: بالتيمور يقول العلمي. املجتمع وكل بل تقريبًا الفلك

بشأنها.» الجميع يتحدى وكان الكبري، االنفجار بنظرية
يتشككون العلماء أن نجد عتيقة، نظرية وأفكار غرور من يوجد ما مع
الكثري قوية: أسباب ذلك يف ولهم مذهلة، جديدة نتائج سماع عند بشدة
عىل فيه نتاج — النفايات من شناعة أكثر بل سيئة، تكون النتائج هذه من
مايكل يقول عليه. هي مما كثريًا أفضل بصورة األمور إلظهار محاولة األقل
إىل تصل عندما الوقت معظم «يف هاربور»: سربنج «كولد بمعمل ويجلر
بالتجربة.» تالعبت قد أنك يعني هذا فإن البديهة، تتعارضمع مذهلة نتيجة
تقلب العلم تاريخ يف الثورات أعظم بأن خاطئ انطباع الناس لدى
تصنف العظيمة األفكار معظم أن الحقيقة عقب. عىل رأًسا السائدة املعرفة
وتبتلعها شموًال، أكثر ولكنها السابقة لألفكار العامة الفئة من بأنها عموًما
عىل يربهن لم أينشتني ألربت فإن هكذا تأثريًا. منها أكرب وتغدو كلها
نظريات أن أوضح فإنه ذلك من وبدًال خطأ. عىل كان نيوتن إسحق أن
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جديدة ملعادالت حاجة هناك وأن كاملة، غري والجاذبية الحركة عن نيوتن
انتقال عند الحال يكون مثلما املتطرفة، الظروف يف األجسام سلوك لتفسري
مجال أينشتني جعل منها. يقرب ما أو الضوء برسعة الضئيلة الجسيمات
أن عىل والزمان. املكان يف بالغرائب ومطرًزا ورهافة رحابة أكثر البحث
املنحنية املسارات تحديد عند للتطبيق صالحة تزال ال للحركة نيوتن قوانني
البيسبول لكرة املنحني املسار أو الشمس حول تدور وهي لألرض اليومية
نحو أسفل إىل ينزلق تماًما جديد قرط مسار أو الضارب؛ تجاه تندفع وهي

بالوعة.
تماًما. صارمة العلم «قواعد بريكيل: يف الفلك عالم فيليبنكو ألكس يقول
لالهتمام، مثرية وكأنها تبدو أفكار لديهم أفراد من رسائل يوم كل أتلقى
تصوغ أن عليك انظر، منهم: للواحد أقول رهيب. حد إىل منقوصة ولكنها
الواحد اليشء فقط ترشح ال بطريقة بكثري، تماسًكا أكثر بطريقة اقرتاحك
نعرفه. آخر يشء كل مع يتوافق أنه أيًضا ترشح وإنما به، تهتم الذي الجديد
املعريف الكيان األقل عىل ترشح بحيث جديدة ثورية فكرة أي تكون أن يجب

قبل.» من نتقبلها التي األفكار أيًضا وكذلك املوجود
ناضجة صيغة يف ثورية فكرة العلماء يقدم أن يحدث ما ا جدٍّ نادًرا
متشككني. يكونوا من حتى يتقبلها أن درجة إىل بقوة نفسها تفرض شاملة
أبريل عدد يف نُرشت التي الشهرية املوجزة البحث ورقة ذلك أمثلة أحد
وفرنسيس واطسون جيمس كتبها التي (الطبيعة) «نيترش» مجلة من ۱٩٥۳
الرتكيب ذلك «الدنا» أو أوكيسريبونيوكلييك حمضدي تركيب ليصفا كريك،
مقتنعني كثرية لسنني الوراثة علماء أعظم ظل يقارن. ال نحو عىل املنسق
الوراثية املعلومات تحمل التي هي النووية، األحماض وليس الربوتينات، بأن
إنها معقدة، فالربوتينات بسيًطا؛ ذلك يف منطقهم كان وقد الخلية. داخل
تبدو الوراثية املعلومات الخلية. داخل عرف فيما تعقيًدا األكثر الجزيئات
يشء من أفضل مركب هو ما يحمل يشء أي ترى، بعيد. حد إىل معقًدا أمًرا
تزدوج التي والرباعة املزدوج، اللولب روعة تأمل عند أنه إال مركب؟ آخر
بها يعمل التي والسهولة الحلزوني، السلم يف الفرعية األربع الوحدات بها
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تورث دنا من تماًما جديدة نسخة لخلق صب كقالب الجزيء خيوط أحد
الحياة قصة أن كيف يدركون الوراثة علماء جعل هذا كل جديدة؛ خلية يف

هكذا. بصمت املتضمنة دنا شفرة يف تُروى أن يمكن بأكملها

ستينيات يف األرض لعلم اجتماع يف جرت أخرى أسطورية رائعة هناك
األرض، ألواح تكتونيات16 عىل األدلة الباحثون طرح عندما العرشين، القرن
واملنافذ السحيقة، والوديان الشاهقة القمم نشأة ترشح التي النظرية تلك
ذلك وغري املتوهجة، الالفا حمم وتدفقات واألبخرة الغاز تلفظ التي الربكانية
مكان. كل يف بنا يحيط ومما آدمز» «أنسل معرض يف الصور أهم يف ورد مما
عن معها وتحدثت االجتماع هذا جونز لويس أطروحة عىل املرشفة حرضت
للغاية ساحقة األدلة «كانت لها: وقالت للمعتاد. خارًقا كان العرض أن كيف
ثم فيها.» املجادلة يستطع لم أحًدا أن لدرجة بالغة بقوة نفسها وتفرض

يريدها.» يكن لم أحًدا أن إدهاًشا األكثر «بل أضافت:
باملرة. نمطي غري كالصخر الراسخة االنتصارات من النوع هذا أن عىل
تحكم بعوامل يطالبون أو ويعرتضون ينتقدون العلماء أن شيوًعا فاألكثر
عىل ازدرائية تعليقات يكتبون أو للنتائج، عكسيٍّا تفسريًا يقدمون أو أفضل،
نوبات شكل يف العلم تقدم يكون أن شيوًعا واألكثر لهم. نظري كتاب هوامش
مخ حجم يف متواضعة الفردية التجارب نتائج تكون وأن متقطعة، تشنجية
بالضبط يريد أنه يف العلم قوة تكمن العلم. ضد باتهام هذا ليس النحلة.
اعتناقه وإىل كثرية، صغرية أجزاء إىل يجزئها بأن كبرية مشكلة يهاجم أن
فيه نحو عىل يعيبها من يوجد والتي باالختزالية تعرف التي املمارسة لتلك
العلماء يكون أن نفسه الوقت يف تتطلب بالتجزئة التناول طريقة ظلم.
العلماء يقاوم وأن مجهد، شاق نحو عىل يكون ما كثريًا بالًغا حذًرا حذرين
مهما وذلك — بنفسها البيانات تصنعه مما أكثر البيانات من يصنعوا أن
الصحفيني من أو جامعتهم يف العامة العالقات قسم من للضغط تعرضوا

(املرتجم) لألرضوأسبابها. الكربى الرتكيبية املعالم يدرس الذي الجيولوجيا فرع التكتونية أو 16التكتونيكا
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من سيكون ذلك. غري العلماء يسلك أن الغش من سيكون لألخبار. التواقني
كل يف وكأنها املتغريات، يعزل أن بمجرد ينجح العلم أن يعلنوا أن الغش
عندما يقررون، ذلك بعد ثم املوجه»؛ «العقل لعبة يف ملون واحد وتد مرة
وأن الكيل، املذهب أنصار من داخلك يف أنك ضعيفة، نتيجة عىل تحصل
كل يف موجود الكون بأن القول يف القوية نظره وجهة له كان هويتمان
يف التأثري محاولة أو طموحهم يف يبالغون ال العلماء أفضل لعشب. نصل
والجلوس التقاعد إىل يصلوا أن قبل األقل عىل يفعلونه ما هذا أو العامة،
إليها يشار حياتهم يف فرتة وهي املتفرغ، غري األستاذ كريس يف مرتاحني

للتفلسف. وقفة بأنها أحيانًا
املنطوي: النوع من متنقلة كراٍس كلها العاملني للعلماء الكرايسبالنسبة
اليقني عدم عىل متعودون العلماء غًدا. املياه دورة ويف اليوم، هنا موجودة
عدم عىل متعودين فقط ليسوا أنهم الحقيقة يعرفونه. ما بقلة اإلقرار وعىل
الرسائل من أخرى رسالة هذه به. وينجحون يزدهرون إنهم بل — اليقني
حتى أو النخاع حتى الناس بها يترشب أن العلماء يحب التي الجوهرية
ال مرشوع متأصل نحو عىل هو العلم أن رسالة أمكن: إن الجذعية الخاليا
قوة مصادر من آخر مصدر — مفارقة يف — هو اليقني عدم وأن يقيني،
بحثًا ننطلق «نحن «كالتك»: معهد يف الفلك عالم إنجرسول آندي يقول العلم.
نبحث نحن وبينما جديدة، و«اليقينيات» جديدة، وقوانني جديدة، أنماط عن
يف خالفاتنا عن نعّرب فإننا نراه، ما حول ونتجادل جديدة، أشياء ونكتشف
العلم يعرف أال بلبلة. يف الجمهور يجعل بعنف أحيانًا ذلك ويكون الرأي،
توافق إىل الوصول النهاية يف يتم قد نعم، حسن، يشء؟ كل عن اإلجابة
انتقلتا قد نكون الوقت، ذلك بحلول ولكننا معينة. مشكلة حول جماعي
الجهل تتلكأ.» ألن مجال ال التايل. املجهول التايل، اليقني عدم إىل بالفعل
نقص هو العلماء يدفع ما «إن سرتوبل: سكوت يقول عذر. دائًما وفيه نعمة
مبنية باإلجماع املوافقة تكون ما كثريًا املعلومات.» وجود وليس املعلومات
داروين بنظرية يتعلق فيما حاسم نحو عىل الحال هو كما ا، حقٍّ اتفاق عىل
البيولوجي املبدأ هذا عن املزيد الحًقا (سريد الطبيعي باالنتخاب للتطور
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تحيط التي املصطنعة املشاكل سريك حلقة وعن األهمية، العميق التنظيمي
الحديث كل مع الكوكبي. االحرتار حالة يف صارم نحو عىل هو وكما به)،
أن عىل يتفقون املناخ علماء من العظمى الغالبية فإن «الخالف» أوجه عن
االرتفاع، هذا من بعًضا وأن يتصاعد، األرض فوق الحرارة درجات متوسط
للمواد اإلجباري الحرق وخاصة البرشية، األنشطة عن ناتج كله، يكن لم إن
ذلك يف بما املعارصة، الحياة من جانب كل بالطاقة لتزود لالحرتاق القابلة

الهواء. تكييف من ملزيد الحاجة
يرقى ال العلمي الجماعي التوافق أن نجد األخرى األحيان بعض يف
كانت إذا ما مسألة مثًال لنأخذ جماعية. الأدرية عن قليًال يزيد ملا إال
تبني الجوانب أحد من الثدي. رسطان تسبيب يف تساهم الكيميائية امللوثات
حيوانات يف الثدي أورام تسبب الصناعة يف الكيميائية املواد من الكثري أن
من البرشية الحاالت معظم لتفسري تكفي ال الوراثية العوامل التجارب؛
أخرى، إىل دولة من كبريًا اختالًفا تختلف الثدي رسطان ومعدالت املرىض،
للورم كسبب ما بطريقة تسهم املرسطنة البيئية العوامل أن يطرح هذا وكل
صلة عن بحثًا األخرى بعد الدراسة أُجريت اآلخر الجانب ومن الخبيث.
غري أو القوى، محطات أو الحرشية، املبيدات مع البرشي الرسطان تربط
عن تكشف أن يف الدراسات هذه وفشلت ضارة، معينة بيئية عوامل من ذلك
إسهام حول متشككون إما وهم العلماء معظم خلف بما مقنعة، صلة أي
األمر — بشأنها تماًما ملتبسون أو الثدي رسطان يف الكيماوية امللوثات

كثريًا. البيئة ناشطي يزعج الذي
أن نريد «لسنا «كالتك»: معهد يف الفلك عالم ستايدل تشوك يقول
عملية أن الحقيقة أن إال شيئًا. نعرف ال وأننا فكاهة، العلم أن الناس يظن
التغلب وتتطلب التخبط من الكثري فيها عملية جماعي توافق إىل الوصول
للجمهور النتائج تقديم عند يحدث ما كثريًا العقبات. من هائل عدد عىل

عليه.» هي مما ورسوًخا متانة أكثر تبدو بحيث تُجعل أنها العام
أي إثبات يستطيعون ال الحقيقة يف العلماء ألن يقني ال فيه العلم
جسيم َحجم يف ولو شك أي ويتجاوز التفنيد يقبل ال نحو عىل يشء
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يحاولون فإنهم هذا من بدًال ذلك. يحاولون ال حتى هم بل النيوترينو،
هو أمره يف يفكرون الذي الفرض يغدو حتى املعارضة، الفروض استبعاد
أضأل كان كلما — جدٍّا ا جدٍّ صغري خطأ هامش من بمدى تفسري، أرجح
يفكرون ال بالعلم العاملون «العلماء كييل: داْريس تقول أفضل. الحال كان
الحقيقة.» «لتقريب» كطريقة فيه يفكرون إنهم «الحقيقة» هو أنه عىل فيه
فإنهم بحثه، يف يعملون ملا واملؤقتة التقريبية الطبيعة يتقبلون عندما والعلماء
التي التحسينات من الكثري بخالف وهي املنتظمة، للتحسينات املجال يرتكون
عىل تعديالت دائًما تكون تكاد تحسينات حواسيبنا، تشغيل نظم عىل ندخلها
وليس — «دنا» أن العلماء قرر أن بعد املثال، سبيل وعىل السابق. النموذج
الوراثية، للمعلومات املربز الطبيعة كحارس يعمل الذي هو — الربوتينات
يكون ويكاد الحياة، لشفرة الوحيد الحارس ليس دنا أن بعدها يرون أخذوا
احرتامهم من يزيدون تدريجيٍّا وأخذوا األصيل. الحارس ليس أنه مؤكًدا
ورقة مجرد باعتباره يوم ذات أُهمل الذي الجزيء ذلك ،RNA لـ«رنا»17
للخلية، األوامر يصدر الذي اإلمرباطوري دنا بني للعمل مشبوكة بريوقراطية
العلماء كشف توقف. دون الخلية عمل تؤدي التي الكادحة الربوتينات وبني
الوعاء رنا لدنا، السلف يرجح فيما منه تجعل رنا يف كثرية مواهب عن
إال يحدث ولم الحياة؛ نشأة إىل يعود زمن يف واالستمرارية للوراثة البدائي

األقوى. دنا لخيوط والتكاثري النسخي دوره عن رنا تخىل أن الحًقا
تسمى التي الربوتينات بعض أن عىل األدلة أقرب وقت يف العلماء جمع
أمخاخ يف متكررة وتتناسخ دنا، مثل النهاية يف تسلك أن يمكن بريونات،
آكيل البرش من الحظ تعساء أمخاخ يف وكذلك الجنون بمرض املصاب البقر
معدية، تكون ألن إمكانات من لها وما الربيونات، اكتشاف أدى البقر. هذا
۱٩٩٧م. يف نوبل بجائزة بروزينر ستانيل فاز أن إىل لنفسها؛ وناسخة

االكتشاف وأهمية قوة تقويض إىل االكتشافات هذه من أي يؤدي ال
رنا أن اكتشاف مجرد «إن بالتيمور: دافيد يقول وكريك. لواطسون األصيل

(املرتجم) والسيتوبالزم. النواة يف موجود وهو نيوكلييك، حامضريبو ،RNA 17رنا
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بالسبب ليس الظروف بعض يف املعلومات تحمل أن لها يمكن والربوتينات
للمعلومات األسايس الحامل باعتباره لدنا املحورية األهمية من لإلقالل
بأنها اتصاًفا أقل املطلقات تغدو ورقيٍّا دقة مفاهيمنا زادت كلما الوراثية.
يستطيعون ال أنهم عىل بموافقتهم العلماء فإن أخرى، وبكلمات مطلقة.»
ينتهي هذا فإن تقريبها، فحسب يستطيعون وإنما الحقيقة، «معرفة» أبًدا
هي هذه الحقيقة. من أكثر اقرتاب يف تدريجيٍّا يتقدمون أبًدا يظلوا ألن بهم

املزمنة. اليقني عدم حالة لتقوية الجراحية العملية
هذا كل فإن العمليات، غرفة خارج يوجدون ملن بالنسبة أنه عىل
يبدو العلم تجعل أن يمكن والحوايش والتصحيحات، والرتدد، الشجار،
يقولون اتجاه! كل يف ويتقلقل يتقلقل صيفي، صندل نعال من كزوج
التالية اللحظة ويف الدهون، من اإلقالل علينا إن اللحظات إحدى يف لنا
نضعه يشء أفضل إن مرة ذات لنا يقولون الغالل. حبوب ضد يكونون
ينترش؛ الحرق تجعل الزبدة أن حقيقة يدركون ثم الزبدة. هو الحرق فوق
كلهن النساء عىل يجب الثلج. بعض ذلك من بدًال نستخدم أن األفضل
ثم فصاعًدا. الخمسني سن من ابتداء الهرمونات إحالل عالج يتعاطني أن
الهرمونات عالج تعاطي عن «يتوقفن» أن كلهن النساء عىل يجب بعدها،
القرن ستينيات يف العلماء يتنبأ ألم ثانية. األمر هذا أبًدا يذكرن وال فوًرا اآلن
جميًعا سنموت وأننا االنفجار، وشك عىل السكانية القنبلة بأن العرشين
املتقدمة األمم يف السكان علماء أن نجد واآلن الجماهري؟ ثورة أو بالجوع
دافعي قاعدة إحالل إلعادة الكافية بالرسعة ينجبن ال النساء أن من قلقون
الرعاية. دور حساب فواتري الغد يف ليدفع أحًدا نجد لن وأننا الرضائب
أيًضا بذلك يتعلق وفيما العلماء؟ يقوله مما يشء أي نصدق أن ينبغي ملاذا
حول بالتفكري االنشغال مثل العلماء، يقرتحه يشء أي نفعل أن ينبغي ملاذا
وتكييف األحفوري،18 األرض لوقود املحتوم واالستنفاد الكوكبي، املناخ تغري
لو ولكني اليوم. لنا العلماء يقوله ما هذا ذلك؟ حسب للطاقة سياستنا

(املرتجم) الطبيعي. والغاز والفحم البرتول مثل التحجر، عملية األرضعن يف ينتج وقود األحفوري: 18الوقود
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أدخنة أن العلماء سيقرر فربما أطول، لزمن «الهامر» بسيارتي تمسكت
النهاية يف لهي كالريش سحب يف تتصاعد التي الكثرية السيارات عادم

للبيئة! مفيدة
كيف بالجماهري. العامة العلم عالقة يف الكربى املشاكل إحدى هذه
يف تلعبه الذي الحاسم والدور العلم، يف اليقني عدم إىل الحاجة فكرة توصل
كيف مصداقيته؟ تقويض دون معايريه، رقي عىل واإلبقاء قدًما العلم دفع
دون واليقينيات هي العقيدية أو الدوجماتية املذاهب اتباع إغراء تجنب يمكننا
ستيفنسون: ديف يقول باملوضوع؟ عالقة غري عىل سنكون بأننا املخاطرة
آراءنا. نغري بالفعل وأننا دينامي العلم أن يفهموا ألن حاجة يف «الناس

وظيفته.» العلم بها يؤدي التي الطريقة هي هذه ذلك. نفعل أن علينا
العلم أن نفهم أن منه جزء يف النقدي التفكري «يتضمن قائًال: ويضيف
واحتمال للغاية قوية ببيانات نديل أن يمكننا ذلك ومع املطلقات. يتناول ال

كبري.» صحتها
التي السخرية، مع تعارضه إظهار هي النقدي التفكري حيل إحدى
من به ب يرحَّ ما وأقل إراحة العقلية الحاالت أكثر من حالة عندي أنها يتفق
والبيانات تُرى، ال والرؤية يقدم، ما كل يرفضون الساخرون الحاالت، هذه
ملاًما. هذا قل الفرئان؟ يف الثدي أورام يشفي آخر دواء أتقول تفحص. ال
أسمع أن أستطيع األرض؟ من استخرجت الديناصور من جديد لنوع حفرية
أصبحت الديناصورات اآلخر. العالم من متذمًرا يدمدم جولد جاي ستيفن
اإلحساس عدم يف جذورها لها مسبًقا بالسخرية املبادرة مستهلًكا، موضوًعا
ما أيا الكسل؛ مجرد أو كئيب، مزاج أو دفاعية، نزعة وجود يف أو باألمان،

مفيدة. غري فإنها سببها يكون
السخرية تالقي وهي بريكيل، يف كاليفورنيا بجامعة نوالن ديبورا تعمل
كيفما االندفاع — لإلحصائيات التمهيدي مقررها أثناء الطلبة من باستمرار
ألن وتكافح بهدوء، السخرية تواجه وهي يشء. بكل العارف الكورس اتفق،
عىل نوالن تعرض دراسية دورة كل يف املثابر. الواقعي الفكر مكانها يحل
العلمية، أو الطبية، الدراسات من العديد تصور صحفية حكايات طلبتها
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بواسطة الرصاص إطالق جروح ضحايا إسعاف ينبغي هل االجتماعية: أو
األوردة، داخل تحقن أدوية طريق عن اإلسعاف، عربة يف الطبيني املساعدين
أداء يكون هل املستشفى؟ إىل الجرحى يصل حتى االنتظار األفضل أم
يكون هل ال؟ أم العمليات غرفة يف املوسيقى إىل يستمع وهو أفضل الجراح
تفاعلها يف أم وليد طفل مع تفاعلها يف أكرب تأثري لألم العقلية للصحة
برصف فيهم. املقاالت تأثري عن الطلبة نوالن تسأل امليش؟ يتعلم طفل مع
مادة يتخذون الطلبة هؤالء كان إذا عما أو املوضوع، مادة عن النظر
فإن الفنادق، إدارة أو األدبية، املواد يف أو العلم، يف الرئيسية دراستهم
عىل يرصون وهم متزامنة. سخرية متماثلة: تكون األمر أول يف استجاباتهم
نوالن تسألهم الصحف. يف يقرءونه ما يصدقوا أن يمكن ال بأنهم القول
ثانية، املقاالت الطلبة ويفحص القصص. هذه يف به يؤمنون ال عما بالضبط
أن «ينبغي» ملاذا … هو غري ال األمر حسن، املرة. هذه يف أكثر بتدقيق

أصدقها؟
التي العلمية بالدوريات األصلية الدراسات بعدها نوالن عليهم تعرض
الدراسات تحليل يف والطلبة هي وتأخذ الصحيفة، قصص عليها تأسست
األفراد ُقسم وهل البحث، موضوع األفراد هم من فيفكرون منهجيٍّا.
أساسه عىل تُخصص الذي والسبب أكثر، أم مجموعتني إىل فيه املساهمون
القوة أوجه ويناقشون املجموعات. بني املقارنة أجريت وكيف مجموعة، كل
فعلوا، كما لها الباحثني تصميم يف السبب يرونه وما الدراسة، يف والقصور
الدراسة يجرون كانوا لو ذلك بخالف يفعلوه أن للطلبة يمكن كان الذي وما
بواطن إىل الذكية النظرة بهذه هكذا الطلبة معرفة تزداد أن بعد بأنفسهم.
املحققون نقل مدى أي إىل لريوا الصحيفة، قصص قراءة يعيدون األمور،

صحيًحا. نقًال الدراسات جوهر الصحفيون
أن ويقدرون باإلعجاب يشعرون الوقت معظم يف الطلبة إن نوالن تقول
الجوهري التغيري هذا أدهشني وقد مهمتهم، أنجزوا قد النهاية يف املحققني
جهاز يف مبارشة ووضوح ببطء كلماتها تكرر جعلتها إني حتى اتجاههم يف

تسجييل.
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السخف من أمثلة عىل الطلبة يقع عندما هو بموضوعنا أكثر يتعلق ما
تقول الرضا. بعدم شعورهم يف السبب إيضاح ويستطيعون الحماقة، أو
أن غري من يقرءونه، يشء كل يف كثريًا يتشككون وهم بدءوا «لقد نوالن:
دعم أمكنهم ناقدين، كمفكرين بعدها ولكنهم لذلك. سببًا تماًما يعرفوا
حذف وملا األصلية الدراسة يف كان ملا دقيق بوصف وهواجسهم تعليقاتهم

منها.»
إىل الهازئة السخرية من طلبتها لتحويل وارد بيس طريقة أيًضا أحببت
كل ويف برنستون، جامعة يف األرض لعلوم أستاذة وارد التشخيصية. الدقة
منهم فتطلب به. لينزعجوا مزعًجا هاجًسا يختاروا أن طلبتها من تطلب عام
أو شخصية، عادة اليومية، حياتهم يف يهمهم شأن حول يدور سؤال وضع
تقريًرا قرءوا أو سمعوا ربما مفضل طعام أو األمور، أحد يف ذاتي انغماس
ينزعجوا أن ا حقٍّ ينبغي كان إذا ما يكتشفوا أن هي مهمتهم عنه. سلبيٍّا
أو األكل واصلت إذا له أتعرض الذي الخطر احتمال مدى ما ال؟ أم بهذا
األخرى الخطرة السلوك بأوجه الخطر هذا يقاَرن وكيف أفعل، كما الترصف
بالذنب أشعر أن ينبغي هل أو رضورة؟ عن أو طوًعا فيها أشارك التي
إىل تيسء أنها أو اآلخرين، تؤذي ربما ألنها الصغرية املرتفة نزواتي بصدد

تماًما؟ تربيرها أستطيع ال إساءة البيئة
يحدث وربما به، عالقة لك شيئًا اخرت هيا لهم، «أقول وارد: تقول
أو القهوة، رشب يف اإلرساف عقلك. من الخلفية يف ضيًقا لك يسبب أن أحيانًا
بحبل معلًقا للوثب مباراة أو التونة، شطائر أكل أو الحمل، منع حبوب تناول
الخطر.» الحتماالت تقدير وعمل األدلة يف النظر هي الفكرة املطاط. من

لقاعدة املهمة النقط فإن القلق، من األوجه هذه بمعظم يتعلق فيما
اإلنرتنت. عىل إليها التوصل يتاح أمور جميعها هي القلق، عوامل بياناتها،
ما تقدم البيئية، الحماية وكالة عنوانها ويب عىل صفحة هناك وكمثال،
سامة كيميائية مادة بأي الواقع يف تتعلق التي املرجعية الجرعات يسمى
يمكن التي الكيميائية املادة لكمية العلمية التقديرات — تالقيها أن يرجح
يف الزئبق تركيز متوسط هنا ستجد رضر. أي معاناة دون لها تتعرض أن
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من جرام كيلو لكل السامة املادة ملليجرامات بعدد مقدرة «شارىل» تونة
بأمان يتعاطاه أن الفرد يستطيع الذي الزئبق مقدار أيًضا ستجد السمك.
املرء يتعاطاها الجسم، وزن من جرام كيلو لكل الزئبق بملليجرامات مقدًرا
اللثة، ونزيف املربحة، اآلالم من أعراض ظهور من القلق إىل حاجة بال آمنًا
الجرجري، سلطة أتناول أن يكفيني حسن، ثم والغيبوبة. والعمى، والتورم،

وشكًرا.
وصبغ لتقليم النسبية باملخاطر يتعلق فيما قلق إنك مثًال نقل دعنا أو
وارد. طالبات إحدى قلق يثري كان ما وهو أسبوعيٍّا، (املانيكري) اليد أظافر
من املتصاعدة األدخنة كل تستنشق سوف لألظافر، صالون يف تكون عندما
من حزمة فيه جو بك أحاط وقد تزيلها، التي واملذيبات األظافر، طالء مواد
الحيوان حديقة يف الفيل بيت روائح من هونًا أكثر بدرجة املثرية الروائح
ستكتشف بالرضورة؟ للصحة مؤذية الكريهة الروائح هل ولكن القومية.
ومزيل األظافر طالء مادة أن الويب عىل البيئية الحماية وكالة صفحة يف
سّمية لها البرتول من مستخلصة مادة وهو «التولوين»، تحويان الطالء
تتبخر أنها بمعنى — متوسطة بدرجة متطايرة أنها أيًضا ويتفق متوسطة،
البيئية الحماية وكالة تقدم ستستنشقه. ما رسعان الذي الهواء يف بسهولة
ذلك يف بما املختلفة، العمل أماكن يف التولوين تركيزات عن أيًضا األرقام
نتائج «اإلنرتنت» عىل أخرى أماكن من تجمع أن تستطيع األظافر. صالونات
الشخص يتنفسه الذي الهواء كمية لتعرف االستنشاق، عملية ملسح أبحاث
مهمة يف ستقضيه الذي الوقت يقارب وهذا الزمن، من ساعة خالل املتوسط
هذه تحلل أن بعد الطالء. لجفاف مراقبتك كمهمة الحريف باملعنى مثرية
أن الشابة، الطالبة فعلت كما تستنتج أن يمكنك وغريها، هي اإلحصائيات
لن ولكنها مؤذية، ليست معقول حد إىل هي للمانكري األسبوعية جلساتها
وأنها ساعات، عرش من عمل نوبات يف أظافر صالون يف العمل يف ترغب

به. العامالت للنساء ا حقٍّ كبريًا بقشيًشا تمنح أن ينبغي ربما
ما كثريًا أننا علميٍّا التفكري تعرتض التي األخرى املذهلة العقبات إحدى
البسيطة األشياء خاصة كثرية، أشياء عمل طريقة قبل من نفهم أننا نعتقد
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التي األمد طويل التأثري ذات املراحل إحدى يف تعلمناها أننا يفرتض التي
محدد توضيح أي غياب يف وحتى واحًدا. رقًما فيها التقدير يتجاوز لم
أو الوالدين، أحد طريق عن الصغار تؤرق التي العلمية املشاكل من ألي
استيعاب لدينا ينمو جليجان،19 جزيرة يف األستاذ أو املعسكر، يف مستشار
معقولة تبدو واقعية تفسريات من مجموعة أي املادية، للحقيقة حديس
وبارًدا الصيف يف حاًرا الجو يكون ملاذا اليومية: الحياة ظواهر لتفسري
هذه تكون أحيانًا الهواء. يف كرة نرمي عندما يجرى ماذا أو الشتاء، يف
الكرة تلك غدت لو بحيث أمخاخنا يف راحة يف مستقرة الحدسية املفاهيم
يف واقفني ننهض فسوف رءوسنا، فوق يقع كاريكاترييٍّا بيانو ُرميت التي
أعيننا عن وننفض الكرتون، أفالم يف «وايل» الكوميدي الذئب مثل دوار
نفس إىل ثانية ونعود بالضغط، املستثارة شبكيتنا من تومض التي الصور

املتكررة. بإرشاداته الرسيع الجواب طائر ملتابعة املضللة خططنا
ما وكثريًا بحب رعيناها التي الفيزيقي الواقع عن نماذجنا لدينا نحن
يف املعريف األعصاب علم أستاذة كاري، سوزي أجرت وقد خاطئة، تكون
تفسد أن النماذج لهذه بها يمكن التي الطرائق الستكشاف دراسة هارفارد،
يف تُقذف التي الكرة مثال تستخدم وهي التعلم. عىل قدرتنا وتعوق فهمنا
صورة رسمت أنك لنفرض كاري: تقول األرض. إىل لتسقط تعود ثم الهواء
الكرة يمثل شاهق قوس يف الكرات من سلسلة شكل يف املنحني املسار لهذا
أسفل إىل العودة ثم الهواء، يف املنتصف نقطة وإىل أعىل، إىل ترتفع وهي
التي القوى نوع تبني أسهًما يرسموا أن بعدها الناس من تطلب ثانية.
القوى شدة تبني أسهم — مسارها أثناء الكرة يف مفعولها تفعل أنها يرون
أسهًما ويرسمون الصورة إىل األفراد من العظمى األغلبية ستنظر واتجاهها.
تشري كبرية وأسهًما السماء، إىل الكرة اتجاه أثناء أعىل إىل تشري كبرية لقوة
أن يدركون املجيبني من قدره له جزء هناك الكرة. نزول أثناء أسفل إىل
أسهًما يضيفون وسوف كلها، رحلتها أثناء الكرة يف فعلها تفعل الجاذبية

لسنوات فيها وعاشوا غارقة سفينة من نجوا جماعة أفراد إليها لجأ مأهولة غري جزيرة عن تليفزيوني 19مسلسل
(املرتجم) إنقاذهم. قبل
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الجزء عند أعىل إىل تشري التي الكبرية لألسهم تالية أسفل إىل تتجه صغرية
سهًما الكثريون سريسم الذروة عند وهي للكرة بالنسبة املنحنى. من الصاعد
يلغي بالفعل إنهما بحيث أسفل إىل صغريًا وسهًما أعىل إىل متجها صغريًا

اآلخر. أحدهما
أعىل، إىل القوة أسهم فتشري تصعد، الكرة كذلك؟ أليس معقول، هذا
يبدو هذا أن الحقيقة األرض. تجاه تغوص القوة وأسهم تهبط، الكرة
للحركة النموذج بهذا بالضبط يؤمنون ظلوا الناس إن حتى للغاية معقوًال
أنه فكرة الدافعة، القوة نظرية — اسمه حتى له إن بل السنني. ملئات
دافًعا أو قوة، هناك أن من بد فال حركة، حالة يف ما يشء يكون عندما
واضحة. معقولة بدت مهما خطأ النظرية هذه أن إال الحركة. حالة يف يبقيه
الهواء، يف أوًال رميت عندما الكرة يف فعلها مارست ألعىل قوة ا حقٍّ هناك
إن ما الكرة، تنطلق إن ما أنه إال البيسبول. يف الرمي لالعب تحياتنا مع
تصبح إن ما عليها. تؤثّر ألعىل قوة بعد هناك تعود ال رحلتها وسط تكون
الجاذبية. هي عليها تؤثّر التي الوحيدة القوة تصبح حتى الهواء يف الكرة
هناك تكن لم لو أسفل. إىل الشكل عىل األسهم تلك كل تشري أن ينبغي
أعىل، إىل تنطلق الهواء يف رميها بعد الكرة لظلت اهتمامنا تثري جاذبية
الرائعة، نيوتن إسحق منتجات أحد هذا تشجيع. أي من ملزيد حاجة دون
يميل السكون وضع يف يكون الذي الجسم املشهور: الذاتي القصور قانون
يُدفع أن رشطي عصا من وكزة بسبب حدث إذا إال ساكنًا، يبقى أن إىل
حني يف بالزا؛ فندق يف لست هنا أنت تعرف، فكما املنتزه، دكة عن بعيًدا
إذا إال حركة يف يبقى أن إىل يميل حركة حالة يف يكون الذي الجسم أن
بقانون سمعنا قد أننا من الرغم عىل حتى ولكن إليقافه. قوة استخدمت
كمبيوتر يشد عندما يحدث ما تبني التي األفالم ورأينا الذاتي، القصور
حيث — الفضاء يف وزن بال وهو الفضاء رائد يربط الذي الحبل غيور
الذاتي القصور فكرة بني نجمع أن يف مشقة نجد نزال ال — بعيًدا ينطلق
أسهم مع تصعد لكرات أشكاًال نرسم نزال وال حركة، حالة يف يشء وبني

أعىل. إىل تتجه
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شبه متماسكة نظرية ولديهم العلم لتعلم الناس «يأتي كاري: تقول
القوى نظرية عىل تنويع عادة وهي امليكانيكية، الظواهر عن منهجية
وكمية والقوى، نيوتن، نظرية يتعلمون وهم يحدث، ما وكثريًا الدافعة.
إىل الجديدة املعلومات يدخلون ببساطة أنهم الذاتي، والقصور الحركة،
حتى أنه آخرون، وباحثون هي كاري وجدت مسبًقا.» املوجودة مفاهيمهم
يفرس عالية نسبة هناك الكلية، يف لسنة الفيزياء درسوا الذين األفراد بني
«هؤالء كاري: وتقول الدافعة. القوة من بلغة املنحني الكرة مسار أفرادها
بها بدءوا التي الحدسية املفاهيم تزال ال مفاهيمهم. يف تغريًا يشهدوا لم

بها.» ويتمسكون عليهم تسيطر
قوي، انطباع له يكون أن مبكًرا تعلمناه املعرفة من لجزء يمكن أحيانًا
جهد يف قدًما يُستدعى أن بعدها يحدث حدسيٍّا فهًما يصبح أن ويمكن
سئلوا عندما كثريين أفراًدا أن مثًال الباحثون بنّي آخر. يشء لتفسري باسل
الشتاء، يف وكئيب وبارد الصيف يف ومشمس دافئ الجو أن يف السبب عن
والشمس. األرض بني النسبية املسافة إىل الفصول تتابع أرجعوا فإنهم
أو االبتدائية املدرسة من ما وقت يف التقطوها حقيقة بذكر يبدءون وهم
إهليلجي. ولكنه مكتملة، دائرة ليس الشمس حول األرض مدار — الثانوية
مسارها يف الشمس إىل أقرب األرض تكون عندما أنه شارحني يقولون ثم
رش أوان هذا يكون أبعد، تكون وعندما الصيف، لدينا يكون البيضاوي،

املرتاكم. الثلج إلذابة الطريق يف امللح
سأل فيديو فيلم عرضعيلّ «ممت» معهد يف للفيزياء أستاذ ليوين والرت
يفرسوا أن التخرج احتفال يف وهم هارفارد يف النهائية السنة داريس فيه
بعد املرة يكررون والشابات الشبان أخذ السنة. فصول من لدينا فيما السبب
وقلنسوات عباءات ارتدوا وقد جأش ورباطة بثقة يتحدثون وهم األخرى
األرض ابتعاد من مسألة أنها عىل للفصول تفسرياتهم ويرددون االحتفال،
يكن لم الصيف. يف قرب ألدنى واقرتابها الشتاء يف الشمس عن بعد أقىص
اإلنجليزية اللغة أو التاريخ يف رئيسيٍّا مقرًرا يدرسون ممن كلهم املجيبون

والهندسة. الفيزياء طلبة من قليًال عدًدا أيًضا يتضمنون كانوا بل
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مبيًضا شعًرا لديه أن كما الطول، بالغ فهو ثم ومن هولندي ليوين
ما غالبًا وجهه يف وتعبريًا نابًضا، كهربائيٍّا وأسلوبًا أينشتني، كشعر منفوًشا
املدرسة من سيئة مفاهيم «هناك يقول: وهو مذعن. ازدرائي شك إىل يميل

كلها.» حياتك باقي تالزمك أن يمكن الثانوية
إال هني. حد إىل هكذا ولكنه إهليلجي، ا حقٍّ األرض مدار ليوين: يقول
كوكبنا مدار شكل أن كيف بالرسم يرشحوا أن الطلبة يحاول عندما أنه
يف بينهم، اختالف بال يبالغون، فإنهم الفصول، يف السبب هو األريض
الخارجي الشكل له يشء إىل ليتحول متطرًفا اإلهليلجي الشكل يصبح أن
رؤيتهم لطريقة برصي تمثيل هكذا اآلن لديهم تاك. تيك حلوى لحبات
اإلهليلجي؟ املدار من األبعد الطرف عند هنالك، ما ترى هل … للفصول
هذا الشمس؟ تجاه ننحرش حيث الطرف ذلك ترى وهل الشتاء. هو هذا
كان إذا مهم، سؤال توجيه عن يعجزون «إنهم ليوين: يقول الصيف. هو
حني يف الجنوبي الكرة نصف يف شتاء لدينا يكون إذن ملاذا هكذا، الحال
يستطيعون ال إنهم بالعكس؟ والعكس الشمال، يف صيف وقتها لدينا يكون

الطاغية.» اإلهليلجية الصورَة عقولهم عن بعيًدا ينفضوا أن
الشمس عن قليل حد إىل «أبعد» يوليو يف األرض تكون يتفق وكما
الفصول تعاقب مهما. ليس هذا من أيٍّا ولكن ديسمرب، يف تكونه مما
أن حقيقة األرض: ميل لحقيقة نتيجة ولكنه املدار لهندسة نتيجة ليس
بالنسبة درجة ۲۳ عن يزيد بما يميل محور حول تدور األرضية الكرة
نصف وضع يكون لذلك وكنتيجة الشمس. حول األرض حركة ملستوى
إليه والضوء الحرارة باندفاع وينغمر الشمس تجاه أحيانًا الشمايل الكرة
يعيش من كل عندها ويُنصح مبارشة، وأكثر أقوى نسبيٍّا تكون بدرجة
مما الكثري يرتدي بأن كندا يف ووودبفلو فنزويال، يف كاركاس مدينتي بني
ويحتمي عريضة، سومربيرو وقبعة األكمام، طويلة مالبس الشمس، يحجب
يف األرض تكون شهور ستة مرور بعد التاربولني.20 قماش غطاء تحت

(املرتجم) بالقار. مدهون أو مشمع غليظ 20قماش
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عن بعيًدا يتجه الشمايل الكرة ونصف البطيء، مدارها من املقابل الطرف
بالحرارة. الجنوبي النصف قيل وقت هذا ويكون الشمس

لم إذا ميل، محور لها األرض أن الناس معظم يعرف أخرى، مرة
يتعرضون ما هو السبب فسيكون ذلك، ملعرفتهم آخر سبب أي هناك يكن
الكرة املنزل، محتويات من اإلجباري الجزء ذلك رؤية من طفولتهم يف له
عليها رسمت التي البالد معظم تكون التي األربعة، األلوان ذات األرضية
لم كرة وهي عسكرية، مجالس عليها واستولت ورسمها تسميتها أعيد قد
حتى ملحوًظا ميًال املائل محورها حول لفها بغرض نادًرا إال تستخدم تكن
لدينا أن يف السبب يفرس أنه عىل يُفهم اللف هذا كان ملا رصير. يف ترصخ
مع خطأ نحو عىل تقرن أن هكذا يحتمل الدوران زاوية فإن والنهار، الليل
بمثل األطفال، صغار معارف تتضمنه كما والنهار لليل الجوهري التفسري

الصيفية. اإلجازة وأيام الثلج أليام تفسري أي مع يكون ما
بها لنتعلق الطفولة يف الخطأ املعلومات نتعلم أن الرضوري من ليس
ابتلعه. لو يخنقه أن من خطر فيه المع صغري بيشء يحبو طفل يتعلق كما
جديدة، أفكار عىل يدنا نضع أو جدد أصدقاء عىل نتعرف ونحن سواء
لم ما ليشء تفسريًا نسمع األوىل. انطباعاتنا رحمة تحت لألبد نظل فإننا
تبتلع ال فقط ولكنك — أفضل ومذاقه ا جيدٍّ يبدو — قبل من لنا يعرض
النفس لعلم أستاذة تعمل لوستيج سيندي ذلك؟ تفعل أنت هل اليشء، هذا
بها تتخذ التي السهولة مدى عمليٍّا مؤخًرا أثبتت وقد ميتشيجان، جامعة يف
فرًدا وثمانني أربعة مًعا لوستيج جمعت الجديدة. األشياء حول قراًرا عقولنا
أن منهم وطلبت — جامعيون طلبة — العاديني األكاديميني الباحثني من
و«قدح». و«قهوة» و«ينحني»، «ركبة» مثل عالقة بينهما كلمتني بني يربطوا
االرتباط، يغريوا أن الدراسة أفراد من طلبت للمتابعة، اختبار ويف
عىل يكون «تنحني» بكلمة «ركبة» الهادية: الكلمة عن اإلجابة من وبدًال
اإلجابة تكون «قهوة» كلمة تذكر وعندما «عظم»، بكلمة يجيب أن الطالب
يومها الحق وقت يف الغذاء. وقت اآلن حسن، «قدح». من بدًال «فنجان» فوًرا
أن النصف من ُطلب قسمني. إىل الدراسة أفراد مجموعة لوستيج قسمت
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مشكلة: توجد ال الهادية. بالكلمة مواجهتهم عند األصيل الربط إىل يعودوا
يشاء بما يجيب أن اآلخر النصف من طلب القهوة/«قدح». الركبة/«تنحني»،
نصفهم أجاب ببالهم. يخطر ما حسب لالستجابة تعلموها التي الكلمات من
هذا «فنجان». أو «عظم» بكلمة النصف وأجاب «قدح»، أو «تنحني» بكلمة
ماذا ولكن وجهيها. أحد عىل لتسقط الهواء يف العملة نقذف وكأننا جيد،
يقولوا أن العشوائية اإلجابة أفراد من ثانية ُطلب عندما التايل؟ اليوم عن
أغلبية استحرضت الهادية، الكلمة سماع عند بالهم عىل تخطر إجابة أي
وكلمة «تنحني» بكلمة ثانية وأتوا األول، درسهم إجابات قدرها لها منهم
الباقي الوضع أصبحت تبكريًا األكثر الربط صلة إن لوستيج تقول «قدح».

املخ. يف
نزعة ا، جدٍّ جيدة معرفة النزعة هذه الصحفيون املحققون يعرف
أذكر محكم. بشمع ختمها ثم رسيعة ربط صلة إلقامة العقول استعداد
تدور ۱٩٩۱م، يف تايمز للنيويورك األوىل للصفحة قصة أكتب كنت أني
من كثرية مئات لديهم األخرى والثدييات البرش بأن الرائع االكتشاف حول
خاليا ترصع التي الجزيئات تلك الرائحة، مستقبالت إلنتاج مكرسة الجينات
بنا. تحيط التي الروائح آالف عن الكشف لنا تتيح والتي أنوفنا مسالك
Linda بك لندا وهي الشم، يف الباحثات إحدى اسم مرة ألول سمعت عندما
Linda هانت لندا وهي مشابه، لقب لها أخرى لندا يف فوًرا فكرت ،Buck
عن األكاديمية بجائزة فازت التي نيوجرييس، يف املولودة املمثلة ،Hunt
يشرتك االثنتني لقب حسن، صيني. أصل من إندونييس رجل لدور تمثيلها
كذلك؟ أليس ،(Buck) ظبيًا (Hunt) تصطاد أن ويمكنك ،(U) حرف يف
تحول هذا من؟ هي منهما من بينهما! الصلة وتوجد الجرس، ينطلق وهنا
وعندما برسعة. منطلقة الساعات مرت القصة. عن تحقيقي واصلت خبيث!
أقمتها التي املبكرة الربط إشارة إىل أعود أن إال أملك لم للكتابة، جلست
إال يحدث لم هانت. لندا اسم وكتبت الرقيق، اللقب ذات «لندا» فئة بني
أعيد أخذت أني للمطبعة، مبارشة القصة أسلم أن قبل األخرية، الدقيقة يف
الحظ لحسن لخطئي. ألشهق — الصحيفة بمقال مقارنة االسم مراجعة
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طويل. لزمن الهوان من نفيس وأنقذ االسم ألغري الكايف الوقت لدي كان
اكتشافاتهم، عن نوبل بجائزة آكسل ريتشارد وزميلها باك لندا بعدها فازت

املشهد. يف نراه أوسكار لجائزة أثر اآلن حتى يوجد ال ولكن
األسماء، هجاء مثل البسيطة الحقائق وتصحيح مراجعة السهل من
وسبب طريقة توضيح وكذلك الخطأ ومفاهيمك املسبقة أفكارك مواجهة أما
تكون قد كثريًا. أكثر مراوغة فيها أمور كلها فهذه تفهمه، كما لليشء فهمك
تدرك عندما بالغباء ستحس أتتك. أين من متأكد غري وأنت غامضة، أفكارك
الجحيم إىل تقول: فسوف وإذن بذلك، تقر أن تريد وال خطأ، عىل أنك
إذا ذلك. تفعل ال فضلك، من وداًعا. هذا، يف بارًعا لست األمر، هذا بكل
أو الكرة، صعود عند أعىل إىل املتجهة األسهم تلك أيًضا رسمت أنك أدركت
ظل عن ناتجة القمر أطوار أن ظننت أو للفصول بالنسبة متأكد غري كنت
نصف (أن الحقيقي السبب تدرك أن من بدًال القمر، عىل سقط وقد األرض
دورة أثناء وأننا مظلم، دائًما اآلخر والنصف بالشمس، دائًما يضاء القمر
املضاء جانبه من مختلفة نسبًا نرى شهًرا تستغرق التي األرض حول القمر
الذي ونهمه املخ عىل ذلك بمسئولية تلقي أن عندها لك املظلم)، وجانبه
األكثر أو األقرب املكان يف ويختزنه عليه يقع يشء أي فيلتقط يشبع، ال
ا حقٍّ تريد كنت إذا ذلك. يف ماذا لكن صحيًحا، هذا يكون ال قد ثم منطقية،
حق هذا األخطاء، الرتكاب مستعًدا تكون أن يجب ما مكان إىل تصل أن
وهو ذلك، عن به درايتنا تقل آخر أمر هناك بديهية. حقيقة أيًضا وهو
الخاطئة، مفاهيمك مصدر وتحلل تّرشح عندما تنالها أن يمكن التي املتعة
لها وأن غبية ليست األخطاء هذه أن ستدرك ذلك تفعل عندما أنك وكيف
تدرك إن ما فإنك لذلك، وإضافة مضحًكا. أصًال األقل عىل أو معقوًال أصًال
إعادة أو لتعديلها، الفرصة لديك تصبح حتى الحدسية أفكارك تركيبات
محلها تضع وأن الحاجة، حسب اللحام بموقد لحمها إعادة أو تشكيلها
من اآلن يسطع مما حقائق الحقيقة، من اقرتابًا أكثر تقريبية علمية حقائق

حديثًا. سكت عمالت سطوع حولك
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الثاني الفصل

الجرس1 ينحني ملن

الدرايس مقررها لطلبة نوالن ديبوراه تعطي درايس فصل كل بداية يف
من أن األول وجهان: له الحياة دروس من أساسيٍّا درًسا األولية لإلحصائيات
الثاني الوجه وعىل عارض؛ أمر وكأنه قصد عن ما أمر يبدو أن ا حقٍّ الصعب
وكأنها الشك يثري نحو عىل تبدو أن يمكن العشوائية أن نجد نفسها، العملة من
العملة؟ قذف غري نظرها وجهة إلثبات طريقة أفضل ما ترى مرتب. أمر
الطلبة هؤالء عدد ويصل مجموعتني، إىل فصلها طلبة نوالن تقسم
أن املجموعتني إحدى أعضاء من يُطلب يقرب. ما أو والستني الخمسة إىل
وأن ودود، جاٍر من أو جيبهم، أو محفظتهم، من العمالت إحدى يتناولوا
صفحة عىل الهواء يف رمية كل نتيجة ويسجلوا مرة، مائة العملة يقذفوا
يف العملة رمي «يتخيلوا» أن األخرى املجموعة طلبة من يُطلب الورق. من
عىل الطلبة يوقع كنتيجة. يظنونه ما كتابة يسجلوا وأن مرة ملائة الهواء
عن أوراقهم ويضعون أنفسهم غريهم أحد يعرفها ال مميزة بعالمة عملهم

نوالن. منضدة فوق مقلوبة كتابة، أو صورة العملة، وجهي نتائج

مقلوب. جرس شكل يف القيايس املنحنى يكون حيث العلمية النتائج توزيع منحنى شكل بالجرس 1املقصود
(املرتجم)
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أو والكتابة، العمالت، قذف يف الطلبة ويأخذ الحجرة، نوالن تغادر
املكتوب الورق صف عىل نظرة وتلقي نوالن تعود والكتابة. القذف تخيل
كانت إذا ما تقرر ثم (ك) لكتابة ومائة (ص) لصورة وجه مائة حوايل عن
قرارها وتعلن متخيلة رمية نتيجة أنها أو حقيقية رمية نتيجة منها الواحدة
يبدون الطلبة فإن تقول وكما صواب، عىل دائًما تكون أن نوالن تكاد للطلبة.
كانت ربما أنها يظنون أو النتائج. غشت قد بد ال أنها ويظنون «مشدوهني»،
ألن حاجة يف ليست ولكنها املعلومات. لها يبلغ واٍش لديها أن أو خلسة تنظر
طابع لها الحقيقية الصدف فإن يتفق، كما هارييت.2 الجاسوسة دور تلعب
أكثر أنها تظن أن املرجح من سيكون بنمطها، دراية عىل تكن لم وما مميز،
الحقيقية، العشوائية به تبدو ما نوالن تعرف عليه. هي مما وتصادًفا تخبًطا
«الكفاية». فيه بما عشوائية تبدو ال بأنها الناس تضايق ما كثريًا أنها وتعرف
كثرية امتدادات ستجد األخرى، تلو مرة الهواء، يف ا حقٍّ العملة قذف عند
للكتابة. وجوه سبعة أو للصورة وجوه خمسة من صف الرتيبة، النتائج من
هكذا وتبدأ كاٍف، لوقت الرمي واصلت إذا مهمة مشكلة هذا يف ليس واآلن،
ومع مائتني. أو قذفة مائة سياق يف للنتائج تكتل يحدث أنه تدرك أن يف
كان إذا خاصة أقل، ملرات العملة يقذف وهو أحدهم نراقب فعندما ذلك
تمضية جهة سيختار الذي من كتحديد — النتيجة عىل سيرتتب إجراء هناك
من األوبسوم حيوان جثة من التخلص عليه سيكون الذي من أو اإلجازة،
النتيجة تكرر العملة أخذت إذا شك لدينا سيكون عندها — الرشفة أسفل
بأي العملة هذه عىل حصلت أين من الكتابة؟ لوجه مرات «ست» نفسها،

أجرب. «أنا» دعني ستوبارد»3 «توم مرسحية من هي هل حال؟
من املتأصل حذرهم الطلبة عوض العملة، قذف تخيل حاالت ويف
ما وذهابًا جيئة ينّطون أخذوا بأن ينبغي» مما أكثر تحدث التي «الصدف

(املرتجم) وكاتبة. جاسوسة تكون أن تحاول سنة ١١ عمرها طفلة عن لألطفال رواية يف شخصية 2هارييت
وتفتتح ماتا» قد سترين وجيلدر «روزبكرانتز واسمها تردد، فيها ستوبارد لتوم ممتعة كوميدية 3مرسحية
مرة. كل يف الصورة وجه عىل ويحصالن العمالت قذف ويكرران «إلزينور»، إىل الطريق يف وكالهما املرسحية

(املؤلفة)
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مرات ثالث النتائج إحدى كتابة تكرار فإن وعموًما والكتابة. الصورة بني
النتيجة يغري أن إىل يؤدي بما الطالب رأس يف يدق اإلنذار جرس يجعل
تخيل نتائج إىل أنظر «عندما نوالن: تقول اآلخر. العملة لوجه عمد عن
الكتابة أو الصورة ظهور نتائج من دورة أطول طول يكون العملة، إلقاء
الصورة بني النتائج تحول مرات عدد يكون عامة، وبصفة للغاية. قصري
خمسني إىل خمسني من فرصة هناك أن الناس يعرف كثريًا.» أعىل والكتابة
عنها ينتج املائة الرميات أن يعرفون وهم رمية، لكل املعينة النتيجة من
حسن، للكتابة. وخمسني للصورة وجه خمسني من يقرب ما املتوسط يف
ذلك. أتقبل أن أستطيع صورة، وخمسون واثنان كتابة، وأربعون ثمانية

متتالية؟! كتابة وجوه ستة ولكن
حتى الخمسني إىل الخمسني قاعدة يطبقوا أن الناس «يريد نوالن: تقول
باالحتماالت، منحرف حس هكذا لديهم ا. جدٍّ القصرية الزمنية الفرتة عىل
الكتابة أو للصورة نفسها النتيجة تكرار عىل الحصول فرص أن يظنون وهم
احتمال أن الحقيقة عليه. هي مما كثريًا أقل فرص هي متتالية رميات يف
احتمال هو متتالية مرات ألربع الكتابة أو الصورة تكرار عىل الحصول
يحدث ألن نوًعا كبرية فرصة هناك فإن وهكذا ثمانية، إىل واحد بنسبة
عمليات من بسيطة قاعدة استخدام من هذا رقمها نوالن تستقي ذلك.»
بالطبع لدينا العملة.4 قذف احتماالت استنتاج طريقة عىل تنطبق الرضب
كل مع كتابة) (أو صورة وجه النتيجة تكون ألن باملائة خمسني من فرصة
الحصول فرص لحساب ٠٫٥ من احتمال لدينا أخرى وبكلمات — رمية
مرضوب ٠٫٥ مًعا: االحتمالني نرضب متتاليتني، مرتني الصورة وجه عىل
ترمي عندما بأنك املائة يف ۲٥ من فرصة هناك أن أي — ٠٫٢٥ أي ٠٫٥ يف
عدد من تزيد أن أردت إذا للصورة. متتالني وجهني سرتى مرتني عملتك

املتتابعة األحداث يف حدث كل يكون عندما االحتماالت حساب عىل فقط تنطبق الرضب لعمليات القاعدة 4هذه
يؤثر أن فيها يحتمل التي الحاالت يف تطبيقها يمكن ال ولكنها العملة. رمي عند الحال هو كما اآلخر، عن مستقًال
االحتماالت نرضب بأن وشارب لحية لرجل يكون أن احتمال نحسب أن نستطيع ال فمثًال اآلخر. يف األحداث أحد
يختارون اللحية ذوي الرجال أن إال غريشارب، ومن بلحية كان لنكولن أبراهام أن من الرغم عىل ألنه مًعا، الفردية

(املؤلفة) بشارب. يكونوا أن عموًما
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عملية فستواصل االحتماالت، لتقدير حساباتك تجري وأنت القذف مرات
هكذا يكون رميات أربع نتيجة الصورة وجه رؤية توقع غري. ال الرضب
الواحد من احتمال نتيجته وهذا مرات، ألربع نفسه يف مرضوبًا ٠٫٥ رقم
احتماالت حساب نريد أننا مسبًقا حددنا أننا بسبب ولكننا عرش. ستة إىل
للصورة وجوه أربعة وليس للكتابة، «أو» للصورة متتالية وجوه أربعة رؤية
إىل واحد جمع وحاصل مًعا، االحتمالني نضيف أن يجب فإننا وحدها،
أن به املسلم من ثمانية.5 إىل واحد هو عرش ستة إىل واحد زائد عرش ستة
كل مع كبريًا انخفاًضا تنخفض للعملة واحد وجه نتائج استمرار احتماالت
هي الكتابة «أو» للصورة متتالية وجوه ستة قذف احتمال إضافية. رمية
أن إال املائة. يف ۳ من يقرب ما أو وثالثني، اثنني إىل واحد بنسبة فقط
تقذف عندما رميات. ست من واحدة نوبة عىل ينطبق الضئيل اإلمكان هذا
مجموعات أيًضا تزداد كما االزدياد، يف االحتماالت تبدأ مرة ملائة العملة

املتماثلة. النتائج
عن يزيد وفيما العملة، لقذف نوالن تمرين مرات عدة بنفيس جربت
دون املائة من مجموعة قط أكمل لم قذفة، بمائة مرة كل دورة عرشة اثنتي
للصورة وجوه سبعة أو ستة من متصل تكرار عىل األقل عىل أحصل أن
يف انقطاع بال مرات لستِّ التكرار ذلك يكون ما وكثريًا متتالية، الكتابة أو
مرات. وأربع لخمس التكرار من الكثري أيًضا هناك وكذلك مجموعة، كل
رقم وهو للصورة، متتالية وجوه تسعة هو للتكرار عندي مسجل رقم أكرب
عىل إرصاري ومع أعرفه ما أعرف وأنا حاليٍّا حتى ذكره، من بالقلق أحس
ذكره من بالقلق أحس بل الدهاء، يف املعلمة األستاذة عىل تفوقي افرتاض

للعملة. مصطنع لقذف عرض يف حتى
لنظرية املوسعة اإلمكانات عن العلم نوالن طلبة تلقني يتم لم ما
نوع أنها عىل العشوائية فكرة إىل النظر يف سيستمرون فإنهم االحتماالت،

أخرى مرة وهذا تبادليٍّا. اآلخر أحدهما يستبعد بحيث الحدثان يكون أن تتطلب هذه الجمع عملية 5قاعدة
أربعة نتيجة عىل تحصل أن يمكن ال واحدة، عملة قطعة يدك يف يكون عندما العملة. رمي عملية عىل ينطبق

(املؤلفة) نفسه. الوقت يف للكتابة وجوه وأربعة للصورة وجوه
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التقلصات! هذه أوقف أن أستطيع ال آسف، آسف، الإرادي: تقلصعصبي من
يف الكرة حركة تتابع تماثل التي املستمرة التكرارات هذه وراء يكمن ماذا
ماذا ثم التذكاري، ونصبه لنكولن أبراهام وراء الذي وما الطاولة، تنس
صغرية خطوة إال تبقى ال النمط هذا وبعد األنماط. أحد هذا؟ من ننال
بعدها يحدث ما أول يكون نعرف وكما معجزة، أو خارقة قوة لنفرتض
نوالن: تقول مفاتيح. سلسلة يف كتميمة لتعلق قدمه6 مسكني أرنب يفقد أن
بها يحتمل التي بالطريقة حقيقي شعور لديهم ليس الناس من «الكثري
يكون ما إىل خفي معنى إضفاء يف يأخذون لهذا وهم األحداث، تقع أن
طوًال يتجاوز الكتابة أو الصورة وجوه من تتابًعا يرون عندما عشوائيٍّا.

لذلك.» أسباب عن البحث يف يبدءون معينًا،
تقول كما والتطري الخرافية بالعقائد لإليمان األساس نجد هنا ها
من ذلك وراء ما نعرف ال وعندما بالصدفة حدث يقع أن يحدث نوالن.
أضأل أنها شك ال ا؟ حقٍّ االحتماالت هي ما واآلن لألمر. نعجب االحتماالت،

صدفة! تكون أن من
نفسه هو عائلته عن مثًال «ممت» بمعهد الفيزيائي جوث آالن يرشح
خاٌل لجوث كان رش. أو خري نذير إىل العشوائية تُحول أن سهولة مدى يبني
جوث أم ليبلغ رشطة رجل وحرض بيته، يف ميتًا ُوجد وقد وحيًدا، يعيش
شقيقة تحدثت أن تصادف هناك الرشطة ضابط وجود أثناء السيئة. باألنباء
كلٌّ «أصيبت جوث: يقول أشغالها. لبعض مسافرة وكانت تليفونيٍّا، لجوث
زيارة مع تزامنت وأنها املكاملة، توقيت من عصبية بصدمة وأختي أمي من
من نوع وجود من بد ال أنه واعتقدتا خايل. موت وأنباء الرشطة رجل
هذا عن أمه من جوث سمع عندما بذلك.» يتعلق التليباثي أو التخاطر
يستطع لم القرابة، أساسه بعد عن تواصل عن نتج الذي «اإلعجازي» املوقف
أمهما تحدث أخته كانت رسيعة. حسابات بعض إجراء عن نفسه يمنع أن
ما أول إما بها تتصل كانت تقريبًا. أسبوع كل يف مرة بانتظام تليفونيٍّا

(املرتجم) الحسن. الحظ لجلب تميمة الغرب يف تعد األرنب 6قدم
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عندما وكذلك فراغ وقت لديها يكون عندما املساء، يف أو الصباح يف تفعله
الخامسة من يقرب وقت يف األم منزل إىل الرشطي وصل أمها. وجود ترجح
فإن النقاش، تتطلب وكثيبة جدية عديدة أمور هناك كانت وملا الظهر، بعد

لساعتني. وربما ساعة، من ألكثر امتدت زيارته
تتحدث أن احتمال فإن مًعا، العوامل كل باعتبار إنه جوث: يل قال
العملة رمي من يحصل أن يساوي الرشطي وجود أثناء تليفونيٍّا أخته
يف «ليس جوث: ويضيف كتابة. عىل أو صورة عىل متتالية مرات لخمس
بعض فيه حدث هذا نعم بعيد.» حد إىل محتمل غري حدث أنه أعترب ما هذا
ولكنه لها، محب شخص من عزاء إىل حاجة يف أمه أن باعتبار جيد، حظ

أمره. يف النظر عند بالتليباثي تفسريه نختار ألن يحتاج ال حدث
التي لألحداث ذهول من نبديه ما قلَّ االحتماالت، عن نعرفه ما زاد كلما
من واحد عن مسلية قصة أمي يل حكت غرابتها. كانت مهما صدفة تتزامن
ارتباًطا بمصريها مرتبًطا أصبح مصريه أن شهور ستة من بدا معارفها
الرياضيات، يف لها قديًما أستاذًا املعارف من الرجل هذا كان لصيًقا.
يالقيانه أسبوع بعد أسبوًعا والداَي ظل هنا. أهدافنا يساير الذي األمر
حي يف املنترشة الثقافية للعروض التذاكر دفع شبابيك أحد عند صدفة
منفرد لعزف مجاني حفل برودواي، مسارح خارج مرسحية — مانهاتن
التي املاء» «زنابق لوحة عرض حجرة بريجمان، إخراج من فيلم للبيانو،
أمي كانت األوىل، القليلة املرات يف الحديث. الفن متحف يف مونيه رسمها
يكتفيان أصبحا ما رسعان ذوقيهما. تشابه من عجب يف يتهلالن وأستاذها
قليلة، بشهور بعدها املفاجئ االنقالب كان ثم القاعة. عرب مبهمة بإيماءة
ميشيل» سان «جادة مهل عىل يجوبان والداَي كان آخر. بلد ويف يوليو يف
األستاذ وياللعجب أمامهما أبرصا أن وكان باريس، إىل لهما رحلة أول يف
بها يمسك كان التي الطريقة من أمي أدركت مقهى. يف جالًسا الطيب

أوًال. رآهما قد أنه األنظار يلفت نحو عىل وجهه أمام صحيفة
أن ظنت لربما والتطري، بالخرافات لإليمان نزعة أي أمي عند كان لو
أنها إال يكرهك!). هذا (أستاذك مثل بيشء يخربها أن يحاول هكذا الكون

84



االحتماالت

(أ) هو: أمي فهمته ما وكان والتطري، الخرافة يف اعتقاًدا أعرفهم من أقل
بمجموعاتها باريس تشتهر و(ب) الفرنيس؛ الفن يحبون مونيه يحبون من
يبدو باريس» يف «أبريل فيلم و(ج) الفرنيس؛ الفن من املمتازة العاملية
و(د) يوليو؛ شهر كجو فيبدو باريس» يف «أمريكي فيلم أما رومانسيٍّا،
فنجان ترشب ال وأنت كثرية ساعات فيه تقيض مكان خري املفتوح املقهى
املشتعلة الفرنسية «الجولواز» سجائر دخان تشم وال باردة، «اسربسو» قهوة

تريبون». «هريالد صحيفة ا حقٍّ فيه تقرأ وال السجائر، منفضة يف
وضع وقد كمربدج، جامعة يف مشهور رياضيات عالم ليتلوود جون
صورة يف العادية الحياة يف الطبيعية فوق للعوامل الظاهري للتدخل صيغة
املعجزة ليتلوود وعّرف للمعجزات» ليتلوود «قانون أسماه طبيعي، قانون
عليه نضفي املليون، إىل واحد بنسبة حدث بأنها: الكثريون يعرفها قد كما
حياة يف تنشأ قد «املعجزات» هذه قانونه، حسب يقع. عندما حقيقية أهمية
ذلك: ليتلوود يفرس كيف هاكم شهر. كل يف واحدة مرة بمتوسط واحد أي
من زمن لبعض األحداث قذائف من غاللة تحت العالم وتجوس تخرج أنت
يكون ربما بمعدل تحدث أموًرا وتسمع ترى وهكذا يوميٍّا. ساعات ثماني
يقرب، ما أو يوميٍّا «حدث» ٣٠٠٠٠ إىل يصل وربما ثانية، لكل واحًدا حدثًا
هذه من العظمى األغلبية تلحظ تكاد ال أنك إال شهريٍّا. حدث مليون أو
هذا كل بني من أنه ما، فرتة كل لك سيقع هذا، مع حتى ولكن األحداث،
الحانة يف البيانو عازف معجزة: من نفحة ستأتيك األحداث من الهائل التيار
رهونات ملحل عرض نافذة عىل تمر أو توٍّا، فيها تفكر كنت أغنية يعزف
شهًرا. عرش ثمانية منذ شقتك من ُرسق الذي املتوارث الخاتم فيها وترى
يسمى ومتوسطة، وكربى، صغرى، معجزات باملعجزات، مليئة الحياة نعم،
ألطول الحياة مدى «يمتد وأن الدائم»، الخمول من حالة يف البقاء «بعدم هذا

لوز». فرقع خنفساء حياة من
نوالن ديبوراه فإن ولهذا امليالد، من إعجاًزا أكثر معجزة هناك ليس
تقول املشهورة. امليالد يوم بمباراة الجدد طالبها عجب تثري أن أيًضا تحب
يوم لهما الحجرة هذه يف فردين األقل عىل هناك أن عىل أراهنكم سوف نوالن،
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أحدهم يرمقون وهم حولهم فيما فردا والستون الخمسة ينظر نفسه. امليالد
أليام الهدايا يقدم عرض فيها صفقة من قريب يشء أي يرون وال اآلخر،
الدراسة، حجرة أطراف أحد عند نوالن تبدأ األمر. يف ويشّكون السنة، من
الطالب إىل وتنتقل السبورة، فوق وتكتبه ميالدها، يوم عن طالبة وتسأل
اثنان يظهر ما رسعان ياللدهشة، ثم ذلك، بمثل ميالده يوم وتدون التايل،
املتاحني األفراد عدد أن مع ذلك، يمكن كيف الطلبة، يتعجب يتطابقان.
إذا ۳٦٦ (أو يوما ۳٦٥ السنة، أيام عدد من املائة يف ٢٠ من أقل لالختبار
بما نوالن تذكرهم البداية ويف الكبيسة)؟ السنوات عىل التأكيد تريد كنت
البحث وإنما معنّي، ميالد يوم تمثل احتماالت ليس فهو — عنه يتحدثون
تجعلهم ثم دراستهم. غرفة عينة من ما مكان يف مثيل، «أي» مثيل، عن
يجدوا أال احتماالت هي ما اآلخر: االتجاه من املشكلة يف يفكرون بعدها
العملية. يف يتقدمون وهم رسيًعا يتناقص الرقم هذا أن لهم وتثبت مثيًال؟
من آخر يوم ينقيض القائمة، إىل جديد ميالد تاريخ فيها يضاف مرة كل يف
إال مثيل. دون ذلك بعد ذكرها يمكن التي يوًما ۳٦٥ الـ من املمكنة األيام
ميالده، يوم يذكر أن وشك عىل التايل الشخص فيها يكون مرة كل يف أنه
من أي دائًما، عليه كان كما نظريٍّا الطالب منه يختار الذي املستودع يظل
هو، كما اآلخر يبقى بينما األرقام، أحد ينكمش أخرى بعبارة يوًما. ۳٦٥
الرضب خالل (من املقارنة أساس عىل تحسب هنا االحتماالت إن وحيث
مجموعة وبني املمكنة الخيارات من الثابتة األوىل املجموعة بني والقسمة)
ميالد يوم عىل نعثر أال احتمال فإن املتاحة، الخيارات من دائًما تتناقص
يف واحد من أقل إىل رسيًعا يهبط فرًدا وستني خمسة من مجموعة يف مثيل
من الرغم عىل ضمانًا. وليس غري، ال احتمال هو التنبؤ أن يف ريب ال املائة.
الدرايس الفصل يف أنه إال للبديهة ومضاد تجريدي اإلحصاء هذا نسيج أن

للواقع. بارع كقياس األخرى بعد املرة نفسه يثبت لنوالن
الثقة، من هكذا عالية درجة عن تبحث ال كنت إذا أنه نوالن تضيف
يف تعثر بأن يتعلق فيما متساوية احتماالت عىل تستقر ألن مستعد ولكنك
يوافق ما حسب املساهمني عدد فإن مشرتك، ميالد يوم عىل األفراد من تجمع
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رميت لو أخرى وبكلمات فرًدا. وعرشين ثالثة إىل يخترص أن يمكن ذلك
ألن معقولة فرصة لديك سيكون كوكتيل، حفل يف فرًدا وعرشين بأربعة
هذه يكتشفان عندما وهما واحد، ميالد يوم يف رفيقني منهما اثنان يكون
وينتقالن التزامن هذا تصادف من دهشة يف يرجح فيما سيرصخان الحقيقة
ميالدهما يوم وكان تصادف إذا أو التنجيم. عن نقاش إىل بسهولة بعدها
فسوف للكوكتيل، املتخيل الحفل هذا يف إيلّ يتحدثان وهما فرباير ۱٦ هو
سوزان — امليالد يوم زمالة يف لهم سابقني آخرين كثريين رفقاء عن يسمعان
االتفاق حسب دائًما تأتي التي فرانسيسكو سان يف الفوتوغرافية املصورة
أجر الذي أطلنطا، يف األعمال رجل فرنك وهناك الذهبية؛ صورها ومعها
الحليات ذات املجاورة الحانة يف عليها وزايد قصري لزمن الباطن من شقتي
الصبية أحد روبي آخًرا وليس وأخريًا أخي؛ حبيبة ميشيل ثم البولينيزية؛
الخلق ووضيع ذكيٍّا جذابًا وكان الثانوية، املدرسة يف أواعدهم كنت الذين
املسكينة. أمه أكلته يشء بسبب أنها أو الرائعة، سمته هذه كانت ربما دائًما،
أن يف امليالد، يوم رفقاء مثل تدريبات خالل من نوالن، طلبة يأخذ
يمكن مكان إنه باملفاجآت. ميلء وكذلك للتنبؤ قابل أنه عىل العالم يروا
لها أن وهلة ألول ويبدو العظمة، من أجواء تتخذ أن الصغرية لألرقام فيه
دوًرا يؤدي أن ۲۳ مثل ضئيل لرقم يمكن كيف عليه: هي مما أكثر مغزى

وراءه؟ يقف دوافعه له بارع متحدث دون ۳٦٥ رقم مثل
النادرة األحداث من يجعل ألن يكفي بما كبري أحداث مرسح أيًضا هناك
فتؤدي الكثرية املاليني من بأعداد اليانصيب أوراق تباع حني منتظمة، أحداثًا
ورقة عمره من الستني يف أسرتايل رجل يشرتي عجيبة. أنماط ظهور إىل
ورق من الخطأ النوع اشرتى ربما أنه ويقلقه إجازة، يف سفره قبل يانصيب
أخرى، ورقة يشرتي أن سيدني يف الوطن يف صديق من ويطلب اليانصيب،
طلبه، فهم يف أخطأ قد صديقه يكون أن الوطن إىل عودته عند ويخىش
يكون أن إىل األمر به وينتهي — ثالثة ورقة لرشاء ينطلق أن يقرر وهكذا
تستجيب ويسكونسن بوالية ميلوكي يف امرأة رابحة. أوراق ثالث يده يف
غايل تجريبي طائرة أدوات طاقم لرشاء شديد توق يف وكان زوجها، لرغبة
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تكسب «عندما تشاء كما بذخ يف وأنفق تفضل هيا عزيزي، يا بالطبع الثمن،
الجائزة أعوام عرشة منذ كسب قد كان أباها أن ملجرد وذلك اليانصيب»،
الزوج يأخذ دوالر؛ مليون ٢٫٧ وقدرها املالييني الوالية ليانصيب الكربى
أن أو دوالر. مليون ٢٫٥ من مالينية جائزة نفسه هو فيكسب جديٍّا اقرتاحها
يُدار الذي القوة) (كرة بول» «باور يانصيب سحب عىل املرشفني املوظفني
املبعثرين املشرتين من ۱١٠ يأتي عندما الشك ينتابهم مًعا عديدة واليات يف
بدًال الثانية، املرتبة من بجوائز ويطالبون املشاركة الواليات من ۲٩ بني
عند الجائزة من النوع بهذا فائزين خمسة أو أربعة من املتوقع العدد من
خمسة بصواب خمن قد ۱١٠ الـ املطالبني من واحد كل أن إال السحب.
فيما الحق له منهم واحد وكل هذا، «الباوربول» يانصيب يف الستة من أرقام
االبتدائي. الرهان عىل يعتمد بما دوالر، ٥٠٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠ بني يرتاوح
كل الصغرية. الحظ كعك من كعكة السعيد للحظ املروع التفيش هذا وراء
الستة األرقام عىل اختيارهم أسسوا قد الثانية املرتبة بجائزة الفائزين هؤالء
ورقة صينية، حظ كعكة داخل دست صغرية ورق قطعة عىل رأوها التي
مصنع أنتجها قد الكعكة، تلف التي الالمعة السيلوفني ورقة مثل بخت

كبرية. بكميات نيويورك يف للطعام «ونتون»
من وبدًال االحتماالت، عىل قائم بأسلوب التفكري عىل معظمنا يعتد لم
األحاسيس، من شخيص مزيج طريق عن الحياة مع نتعامل فنحن ذلك
له جزء حدسنا أن املؤكد من الحدس. من وأوجه والرغبات، واملعتقدات
حتى الحلق من قدًما ثالثني الهضمي الجهاز طول يبلغ صفاتنا. من أهميته
كمصدر املجازية بقيمته باملقارنة شيئًا يعد ال الفيزيقي طوله لكن اإلست،
«بشعور ونحس عنهم، رأينا ونكّون جدد، بأناس نلتقي املحببة. «لغرائزنا»
من غريهم مع مباينة يف ونقارنهم عليه، يبدون بما أحشائنا يف باطني»
حالهم خمنا قد اآلن نحن ها آه، مالئم. تصور أقرب إىل نصل حتى معارفنا
حدث إذا األعني. قريري ننام أن اآلن نستطيع وصنفناهم. قرارنا وحزمنا
أيٍّا خمن فهيا الدليل، أو االحتماالت أو باملنطق الباطني إحساسنا واصطدم

سريبح؟ منها
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املحبوب بالضيف دائًما ليس بأنه تكساس بجامعة كوهلر جوناثان يقر
املصابني الزوجني إىل ويستمع الحفل، يف يجلس فهو زفاف. حفل أي يف
ويسمع واالحرتام. والحب، الدائم، باإلخالص التعهدات يتبادالن وهما بالدوار
أي أن وكيف واضًحا، تالؤًما الزواج هذا تالؤم عىل تشهد التي األنخاب
هذا أن البداية منذ يعرف أن يمكن املرأة هذه أو الرجل هذا يعرف شخص
يف كوهلر ويفكر آخر»، زواج أي يماثل «ال وأنه يكون» أن به «ُقصد زواج
الدور عليه منهم من املاضية. السنة يف زفاف حفالت أربع حرض قد أنه
وهرميون، آدم أم وبرينا؟ براد أم وبريان؟ سام أم وجيني؟ زاك إذن،
هؤالء بني من اثنني أي الدوام؟ عىل مغلقة الشفاه يطبقان أمامي اآلن وهما
وقد أمرهما ينتهي ألن الدور عليه حديثًا املتزوجني املخبولني األربعة األزواج
حال، كل عىل أعوام؟ عرشة بعد الطالق محكمة إىل املسمومة رماحهما حمال
إىل البسيطة، الرتاوحات عن النظر برصف أمريكا، يف الطالق معدل يصل
املائة. يف ٥٠ هو تقريبًا، قرن نصف طول ملحوظ نحو عىل ثابت معدل
اآلخرين. الزفاف ضيوف تأمالته يف يرشك وأحيانًا وثرثار ودود كوهلر
حمالة حجم بني املتبادلة العالقة خمن أو تجشأ قد وكأنه إليه وينظرون

العريس. وراتب العروس ثدي
باإلحصائيات حديث يدور أن املنفر من أن يرون «إنهم كوهلر: ويقول
كهذا. يشء قول أستطيع أني كيف معرفة يريدون وهم زفاف. حفل أثناء
هما كيف فحسب انظر الزوجني! هذين عن شيئًا تعرف ال أنت هل ملاذا،
أرستيهما. عىل البهجة تفيض وكيف الحب، يف غارقان هما كيف سعيدان،
أعرف اإلحصائيات. يف العام التكرار أعرف ولكني — تماًما حقيقي هذا
هذه ولكن الكبرية، واآلمال واإلنجاب بالقبالت يتزوجان اثنني كل أن أيًضا
أخربتني إذا إال لهما. نحسبها التي االحتماالت يف تؤثر أال ينبغي التفاصيل
احتمال يف يؤثر أنه تشخييصيتبني يشء اإلحصائي، املعدل عن بعيد يشء عن
فمن والثالثني، الخامسة سن فوق مثًال الزوجني كال يكون كأن — الطالق
أن أفرتض ذلك عدا فيما — الطالق احتمال من يقلل هذا أن املعروف
بنية لديه وكوهلر يطبق.» الذي هو للخطر الطبيعي اإلحصائي االحتمال
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أنه عىل يرص وهو فوكس، ج. مايكل املمثل مثل متهدل داكن وشعر ضئيلة
فعىل ذاته، عن الرايض األعزب أو بمرارة» الساخر الصغري «بالرجل ليس
رؤية عىل تعود قد أنه ببساطة األمر حديثًا. تزوج قد نفسه هو العكس

اإلحصائية. العينات ألخذ عجيب كفضاء العالم
يف التي املعلومات إىل االنتباه إىل يميلون ال «الناس كوهلر: يقول
بدون األمامية املنطقة معلومات يأخذون إنهم العينة. فضاء أي الخلفية،

الظاهرى.» بمعناها ويتقبلونها السياق،
التي هي تكون قد للتصديق الشديدة القابلية أن حني يف أنه ويضيف
من يكون قد أخرى أحيان يف فإنه الزواج، يف املشكالت حدة من تخفف
هّدأ أن مرة من أكثر حدث الكبرية. الخلفية الستارة إىل ننظر أن املفيد
له يستشهد بأن طائرة يف بجواره يجلس عصبي مسافر روع من كوهلر
يوميٍّا طريان خط بطائرة تطري أن عليك سيكون له، ويقول باالحتماالت.
طائرة تحطم من لك حادث وقوع احتماالت تزيد حتى سنة ١٨٠٠٠ ملدة
يف فكر سنة؟ ١٨٠٠٠ عليه تبدو ما تعرف أن أتود املائة. يف ٥٠ نسبة عن

الزراعة.» فجر منذ الزمن ضعف إىل يصل ما إىل وراء «ترجع أنها
لطريقة قرار اتخاذ عند الناس يرتكبها التي األخطاء أيًضا كوهلر بحث
دراسة مريرس موىل وزميله هو عرض الدراسات، إحدى يف نقودهم. استثمار
عرضوا للمرشوعات. مشرتك تمويل عن وهمية إلعالنات األفراد الستجابة
ممتاز مسار سجل لها صغرية رشكة من إعالنًا األفراد من األوىل للمجموعة
نجح منهما كل ولكن ماليني، مرشوعني فقط تنفذ وهي استثنائيٍّا. امتياًزا
السوق مؤرش يف متميزة قياس كعالمة تألق يف وتفوق ثابت نحو عىل
اآلن والرشكة املالية، للخدمات وبور» «ستاندرد رشكة مؤرشات مثل املايل،
من التالية املجموعة عىل ُعرض فيه؟ االستثمار أتريد ثالثًا، مرشوًعا ستبدأ
أدارت أنها يذكر املشرتك، للتمويل كبرية رشكة من إعالن البحث أفراد
بنجاحهما «قتال» اللذين التمويلني نتائج عرضت ثم مرشوًعا، ثالثني تمويل
مجموعة أن إال جديد. ملرشوع مستثمرين تريد أيًضا وهي السوق؛ مؤرش
إغراء أخرى مرة فيه تحاول نفسها، الكبرية الرشكة من إعالنًا رأت أخرى
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مرشوعيها من السخي العائد عىل الضوء بإلقاء جديد ملرشوع املستثمرين
املرشوعات إىل فيه إشارة ال املرة هذه اإلعالن ولكن فائًقا، نجاًحا الناجحني
يفرتض والتي املشرتكة، محفظتها يف النقود تغوص التي األخرى الكثرية

لإلعجاب. إثارة أقل بعيّد حد إىل أنها
بنتائج أكرب بدرجة تأثروا عموًما الدراسة أفراد أن ومريرس كوهلر وجد
كما به. ستبدأ مرشوع آخر أسهم رشاء عىل عزمهم وأبدوا الصغرية، الرشكة
يقول مرشوًعا. الثالثني ذات الكبرية بالرشكة يتأثروا لم نفسه بالقدر أنهم
بني من مرشوعني أفضل فقط عليهم يعرضون أنهم الناس «أدرك كوهلر:
ولكنهم بعرضك». مهتما لست آسف، منهم: كل وأضاف مرشوًعا، ثالثني
بمرشوعيها تباهي التي الكبرية الرشكة من الثالث باإلعالن ووجهوا عندما
فإن األساسية، القيمة عند عملياتها إىل إشارة أي وتحذف النجاح الفائقي
صدرت التي الكاذبة املعلومات إلغراء فريسة أخرى مرة وقعوا الدراسة أفراد
الصغرية. الرشكة إىل ُوجه الذي الحماس بنفس بها رحبوا وهكذا البداية. يف
االستثمار جماعة مرشوع أن نجد الرياضية الوجهة «من كوهلر: يقول
األرجح ومن كثريًا أكرب نجاح احتمال له اثنني من اثنني بنسبة نجحت التي
اثنان لديها نجح التي الجماعة مرشوع عن السوق يف أداؤه سيتفوق أنه
تنىس ما كثريًا الناس أن إال استفهام. عالمة عليه املشاريع من كيل عدد من
العينات.» فضاء يف يفكرون ال إنهم هنا؟ االستفهام عالمة هي ما تسأل. أن
الذين التبن، بذر من الفقراء نوع من املشاركون نحن — حظنا لسوء
عن الحقيقية الحياة يف اإلعالنات أن — املحدودة أجورهم تنمية يلتمسون
الخارسة، مشاريعها رس إفشاء عىل قانونًا مجربة ليست التمويل يف املشاركة
االستشاريني «الخرباء» نصيحة حتى بل ذلك. تفعل ما نادًرا فإنها ثم ومن
نفسها االستجابات «تلقينا كوهلر: يقول توقعاتنا. يدعم ما فيها يكون ال قد

محرتفني.» مستثمرين أو جامعيني طلبة سألنا سواء إلعالناتنا
وسياق العينة، فضاء بشأن نفكر أن السهل من ليس أنه كوهلر يسلم
لدينا «نحن قائالً. أمامك املحيل الفريق وراء املتجمهرة والحشود الخلفية،
دوائرنا احتماليٍّا. تفكريًا نفكر ال بحيث داخلنا بنيت دوائر الكمبيوتر مثل
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التقمص من نحو وعىل ذاتية، استجابة للحياة نستجيب بحيث داخلنا مبنية
ولكنه سخيٍّا، حافًزا الحاالت بعض يف هذا يكون وقد والتعجل، العاطفي،
إحدى بالكامل.» خطأ حكمنا ويجعل بغشاوة فهمنا يغطى أخرى حاالت يف
الكمي للتحليل العقيل املنحى لتشجيع كوهلر يتخذها التي التناول طرائق
عىل محكمة قبضة أقوى لها الذاتية تكون عندما مبارشة نطبقه أن هو
املشهورة املشكلة نوع من تدريبات كوهلر يستخدم شعبنا. مهارات اإلدراك:
تسمى مفرتضة شخصية تصف فقرة للطلبة يُعطى ليندا». «مشكلة املسماة
الفلسفة درست عمرها من الثالثني يف أمريكية امرأة إنها عنها يقال ليندا،
منع حركات يف نشاط ولها عالية، رشف بدرجات وتخرجت رئيسية كمادة

العنرصي. التمييز ضد والحركات النووية األسلحة
أن القراء من يُطلب إفادات، ثماني ليندا سرية عن الصورة هذه يتبع
أن: اإلفادات هذه بني من ليندا. عىل يطبقونها احتمال درجة لها يضعوا
للمساواة النسائية الحركات ناشطات من ليندا بنك؛ يف رصافة تعمل ليندا
ليندا جامعية؛ بلدة يف تعيش ليندا طفالن؛ ولديها متزوجة ليندا بالذكور؛

بنك. يف رصافة تعمل وكذلك النسائية الحركات يف ناشطة
ليندا ليندا. يعرفون أنهم القراء يعتقد األخرى بعد مرة كوهلر: يقول
يف تعيش ربما وهي لذلك. عاليًا احتماًال يضعون — نسائيٍّا الناشطات إحدى
يخمن؟ أن يمكنه فمن وأطفالها، بزواجها املتعلق الجزء أما جامعية. بلدة
رصافة أنها عن ماذا ولكن القائمة. منتصف يف يقع الجزء هذا فإن وهكذا
االحتماالت من متوسط إىل ويصل مطلًقا، ليندا يشابه ال وصف هذا بنك؟! يف
«و» نسائيٍّا ناشطة تكون أن املمكن من أنه عىل القائمة. أسفل بعيًدا يقع
نسبة املركبة اإلفادة لهذه القراء يعطي كذلك؟ أليس مًعا، بنك رصافة
نسبة «هناك كوهلر يقول وحدها. البنك رصافة احتمال من أكرب احتمال
التأكيد وجه عىل بأنها يجادلون وهم ذلك. فعلت املائة يف ٩٠ من تقرب
نسائيٍّا وناشطة بنك رصافة تكون أن السهل من ولكن بنك، رصافة ليست
أن يبدو التي الطريقة هي هذه ليندا. من بعض فيه األقل عىل هذا مًعا.

االحتمال». عن بها يفكرون الناس
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من أكرب بنسبة بنك رصافة ليندا تكون ألن احتمال بالطبع هناك
بنك رصافة تكون حتى مًعا. نسائيٍّا وناشطة بنك رصافة تكون أن احتمال
ألن املرشوط غري واالحتمال بنك؛ رصافة تكون أن يجب نسائيٍّا وناشطة
يكون — بنك رصافة تكون أن الحالة هذه يف وهو — واحد حدث يقع
البنك رصافة — ثان حدث مع الحدث لهذا املرشوط االقرتان من أكرب دائًما

لرينر.7 وجريدا بوفوار دي سيمون بأعمال والدراية
رصافة تكون قد ليندا أن عىل يوافقون الناس كان إذا حتى ولكن
العام التوقع يف يفكرون عندما بضيق يحسون أنهم إال نسائيٍّا ناشطة بنك
هذا استخدام أن البعض يعتقد ربما بنك. رصافة ما لفرتة ليندا تكون ألن
تمثيل، سوء أو كيانها من أسايس لجانب نفي فيه وحده الوظيفي الوصف
كلما إجابتي من ألطف أن عيلّ بأن أشعر كنت مثلما تماًما إبخاس، أو
«أوتيس» رشكة يف ميكانيكيا كان إنه وأقول أبي: عمل عن الناس سألني
بمعنى والحرب، بالقلم صعبة رسوًما يرسم فنانًا أيًضا كان ولكنه للمصاعد
بال الناس أن يحدث ربما ذلك، من بدًال أو بنكر».8 «أريش مثل يكن لم أنه
ليست «ولكنها عبارة يف بنك» رصافة «ليندا بأن اإلفادة يشخصون وعي
ناشطة «ليندا بأن اإلفادة مع مبارش تباين يف ليضعونها نسائيٍّا»، ناشطة

بنك». ورصافة نسائية
املنطقية املقدمة نضع ألن امللح الدافع ذلك وشعبيٍّا مفهوًما كان مهما
ليندا، عن املحتملة األوصاف يف املرشوطة غري تلك من أعىل مرتبة يف املرشوطة
أوًال يشعرون تقديرهم، خطأ كوهلر طلبة يدرك وعندما خطأ، هذا أن إال
هم، ُخدعوا كما واألصدقاء العائلة أفراد خداع محاولة إىل يتلهفون ثم بالغباء،
للطلبة يمكن الذين اآلخرون هم فمن وإال بالتحرر. أخريًا يحسون فإنهم وبهذا
الخلفية؟ اعتبار أهمية ملدى وإدراكهم الجديدة، معارفهم عليهم يطبقوا أن

أمريكية ومؤلفة مؤرخة لرينر وجريدا العرشين، القرن يف فرنسية نسائية وناشطة فيلسوفة بوفوار دي 7سيمون
(املرتجم) نسائيٍّا. ناشطة أيًضا وكانت

اليساري. ابنه مع نزاع يف رجعي يميني عامل أرسة عن تليفزيوني مسلسل يف هزلية شخصية بنكر 8أريش
(املرتجم)
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نتائج تفسري هو العينات فضاء متابعة فائدة فيه نتبني ما أوضح
يكونون ال األطباء أن عن الدراسات من عدد كشف الطبية. االختبارات أحد
املالئم، السياق يف االختبار نتيجة وضع أو االحتماالت تقدير يف بارعني دائًما
الذات، ومراجعة القلق، من نوبات إىل به يؤدَّي قد املريض أن يعني وهذا
قبل لها التخطيط األقل عىل أو جنازته، إلجراءات رضورة بال والتخطيط

األوان.
السيناريو يف كما افرتاضمحض، ولكنه لذلك توضيحيٍّا مثًال نأخذ دعنا
الفتة تالحظ أن ويصدف روتيني، فحص إلجراء طبيب عيادة يف أنت التايل:
«دقيق بأنه يوصف «لإليدز» اختبار الشهر: لهذا الخاص الحدث عن تعلن
مجموعات من يُعتربون ممن حال بأي لست وأنت املائة». يف ٩٥ بنسبة
حدث قد كان وإن حتى — باملرض لإلصابة العالية الخطر احتماالت
حي كمواطن ولكنك — العانة بقمل بالفعل أصبت أن الكلية سنوات يف
وتجري أكمامك من تشمر أن تقرر عالية، مرضية وساوس وصاحب الضمري

االختبار.
التي االستقبال ممرضة من تليفوني اتصال يصلك بأسبوع ذلك بعد
أخذ يف طبيبك ممرضة مكان تعمل والتي املؤقتة الوظائف وكالة عينتها
رأسك بأن تشعر إيجابي. اختبارك الكئيبة: باألنباء وتخربك الدم، عينات
ممرضة تغمغم الكالم. تستطيع وال قدمك، أخمص يف ليتجمع الدم من خال
هانكس توم املمثل لدور حبها ومدى أسفها، مدى عن معربة االستقبال
«أنت» تشعر أن ينبغي حد إىل ترى «فيالدلفيا». فيلم يف لإليدز كمريض
حذاء بفردة «رجل فيلم يف دوره لهانكس قط تغفر لم وأنك خاصة باألىس،
بافرتاض إيجابية. نتيجتك املائة»، يف ٩٥ بنسبة «دقيق االختبار حمراء»؟
ألنابيب تبديل مثل رئييس ميكانيكي خطأ عن ناجمة ليست النتائج أن
عدوى لديك بأن املائة يف ٩٥ من احتمال هناك املعمل، قوائم أو االختبار

صحيح؟ أهذا اإليدز، بفريوس
هو دمك أو الحيوي سائلك كان لو حتى راحة. يف عميًقا تنفس هيا
حالة ا حقٍّ بأنك الحقيقية االحتماالت فإن اإليجابية، النتيجة أعطى الذي
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من ا جدٍّ ا جدٍّ كثريًا أقل البرشي املناعة نقص بفريوس اإلصابة من إيجابية
يمكن املوانئ، إحدى يف الحرة للسوق الحيوية املخارج عند باملائة. ٩٥
الدوائية الرشكة ومزاج احتياجات حسب االختبار دقة تعريف يتباين أن
يكشف ناحية من االختبار التايل: عموًما يعني الرقم هذا أن عىل املنتجة،
لديهم الذين أولئك من باملائة ٩٥ يف البرشي املناعة نقص فريوس عن بدقة
أما بالعدوى؛ أصيبوا ممن باملائة ٥ عن الكشف يف يفشل ولكنه الفريوس
يف باملائة٩٥ أن صحيح نحو عىل يقيّم االختبار فإن األخرى، الناحية من
هنا وها — ولكن سلبية، حاالت هي للفريوس الحاملني غري كل من املائة
إيجابية نتيجة ً خطأ عنه تتولد االختبار — نفسك يف الراحة يبعث ما يأتي
ينبغي ملاذا بالعدوى. املصابني غري األفراد من املائة يف لخمسة بالنسبة
ألن الزائفة؟ اإليجابية للنتائج املائة يف ٥ مثل ضئيل رقم يف عزاء تجد أن
عظيم. هائل الرقم، هذا يف يتجسد الذي العينة فضاء أي املحتمل، املستودع
الواليات يف نادرة نسبيٍّا تزال ال البرشية املناعة نقص بفريوس العدوى
إىل نظرنا لو فرًدا. ٣٥٠ كل من واحد من تقرب نسبة تصيب املتحدة،
عينة بني من أنه يعني هذا فإن السكان، بتعداد أكثر تهتم بنظرة املشكلة
سيعطون فرًدا ۲٨٥ من يقرب ما هناك أمريكي ١٠٠٠٠٠ من عشوائية
يعطون ال األفراد من ٩٩٧۱٥ وهناك الفريوس، بهذا للعدوى إيجابية نتيجة
ماذا لإليدز، باختبارنا ألف املائة كل فحصنا لو أننا إال إيجابية. نتيجة
من حالة ۲٧۱ صحيح وجه عىل التقييم سيلتقط املتوقعة؟ النتائج تكون
من فرًدا ٤٩٨٦ بالذعر سيصيب ولكنه الفريوس؛ لحاميل حالة ۲٨٥ بني
االحتماالت تحسب حتى زائفة. لعنة من فريتعبون الفريوس حاميل غري
عملية تجري أن عليك فعًال، بالعدوى أصبت أنك تعني إيجابية نتيجة بأن
عيناتك فضاء يف تتوقعها التي الحقيقية اإليجابية للنتائج الكيل للعدد قسمة
(٤٩٨٦) الكاذبة اإليجابية — اإليجابية للنتائج الكىل العدد عىل (۲٧۱)
تنتهي وسوف ٥۲٥٧ عىل ۲٧۱ اقسم .(۲٧۱) الحقيقية اإليجابية مع
الحديث هذا قضية عليه تقوم الذي األساس املائة. يف ٥ من احتمال إىل
أوًال، مخاوفك أثار الذي العنيف الرقم إىل إذن يصل الفاجع التليفوني
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من «خال» بأنك املائة يف ٩٥ نسبة املرة هذه ولكنها املائة: يف ٩٥ نسبة
الفريوس.9

أوضاع معظم يف االحتماالت تقدير السهل من أن هذا من أي يعني ال
لالستشارة ثانية تخمينات حسابات يف تأخذ أن ينبغي أنك أو الواقعي، العالم
من اتجاهني يف إحصائي تحليل خالل من اختبارك نتائج بفحص الطبية
أبًدا رضر هناك يكون لن أنه عىل التغاير»، «تحليل أو «أنوفا» تحليل نوع
أو املرض هذا انتشار مدى ما نسأل: كأن بسيطة، أسئلة بعض توجيه من
العينة فضاء حجم هو ما أخرى، وبكلمات عامة؟ السكان بني الحالة هذه
الحصول محاولة يف الخصوص وجه عىل السؤال هذا يفيد نواجهه؟ الذي
للخطر» للتعرض النسبي «لالحتمال أو الخطر»، «لعامل معقول معنى عىل
الشمس من لحروق التعرض إن يقال وكمثل السكان. عدد مع باملقارنة
رسطان نشأة احتمال من يضاعف عرشة الخامسة سن قبل مرات لخمس
يف قليلة تعسة أيام مروع! يشء وهذا الخبيثة. امليالنوما نوع من الجلد
وتلقي يدك راحة من املجداف شظايا نزع يف تقضيها «مينيهانا» مخيم
يؤدي أن لهذا يمكن املكتملة، الظهرية شمس تحت جماعية عملية دروس
الذي بالجلد برسطان إصابتك خطر الحتمال املائة» يف «مائة من زيادة إىل
حد إىل نادر امليالنوما رسطان فإن يتفق كما ولكن نعم، مميتًا؟ يكون قد
فحتى إذن املتحدة؛ الواليات سكان من املائة يف ١٫٥ فقط ويصيب بعيد
وجود عدم وبافرتاض طفولتك، منذ للقلق مثرية حروق من إرث وجود مع
ما فإنك للمرض، عائيل تاريخ مثل الخطر، احتماالت من تزيد أخرى عوامل
املائة. يف ٤ من أقل نسبتها العمر مدى عىل خطر عوامل عن تتحدث زلت
ما خاصة الجلد، يف جديدة لشامة ظهور أي تالحظ أن عليك حال أي وعىل
أو النفيس، «رورشاش» اختبار بقع شكل أو العنب، حبات شكل يف يكون

وأن جازم، نحو عىل تماًما افرتايض أمر هي أعاله املذكورة املائة» يف ٩٥ رقم «دقة أن عىل أؤكد أن 9ينبغي
يف ٩٩٫٩ نسبة من وأعىل كثريًا أفضل البرشي املناعة نقص لفريوس الحالية لالختبارات الحقيقي الدقة معدل
والكثري حادة، زيادة يتزايد الروتينية» الفرز للفحصو«أبحاث الطبية االختبارات استخدام فإن ذلك ومع املائة.
القلق هكذا تثري والتي االفرتاضية، غري الكاذبة اإليجابية النتائج مؤسفة بصورة عالية معدالت من يعاني منها

(املؤلفة) للمرىض». قانوني تحذير «وهذا واالكتئاب.
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وكل أنت أنك وتأكد ليفني، لدافيد الكاريكاتورية الرسوم حرفيٍّا يشبه ما
أن قبل الشمس من واٍق ملستحرض كاملة حماية يف تكونون تحبهم من
بني الجلدي طبيبك استدعاء جهاز رقم تضع أن أما النافذة، شيش تفتح

مبالغة. فيه تأكيد بكل فهذا الرسيع، الطوارئ نداء أرقام
السلبية النتائج معدالت عن نرش عما أيًضا طبيبك تسأل أن تريد ربما
هذه قياس كان إذا وعما معني، فحص الختبار الزائفة واإليجابية الزائفة
الصحية، الرعاية محرتيف معظم دقيق. قياس نفسه هو الدقة عن اإلحصائيات
أبعد حد إىل وعالجها «األمراض» بتشخيص يهتمون هكذا، وصفهم رغم
األصحاء بني يثريها قد التي الكاذبة اإلنذارات عدد بتقليل اهتمامهم من كثريًا
تشخيص فوات أن هو هم، يرونه كما األمر الفرز. اختبارات من يجرونه ما
كحالة األمر أول يف يبدو ما اكتشاف من أسوأ يعد املرض من حقيقية حالة
بالنسبة أنه عىل صحة. أحسن يف وياللعجب، أنك، النهاية يف يتبني ثم مزعجة
كان مهما كاذبة، إيجابية لنتيجة املدمر التأثري فإن الطبي، العميل أنت لك
كان إذا ثم ومن مريض، كأنك تشعر يجعلك أن يمكن قصري، لزمن ذلك
الختبارنا قدرناه الذي التقدير مثل بتقدير ذلك ملحاربة طريقة أي هناك

ذلك. عن الحديث لنواصل ننطلق أن يجب فإننا لإليدز، االفرتايض
باالستدالل يتعلق فيما أكثر براحة نحس تجعلنا أخرى طريقة هناك
سوف ممتع بتدريب بادئني البيت، يف ممارسته نحاول أن وهي الكمي،
اسم عىل فريمي» «مرونة باسم — ذلك عن أحد يوقفني أن إىل — أسميه
عمالقة أحد أنه جانب إىل فريمي. إنريكو اإليطايل العظيم الفيزياء عالم
أثناء مانهاتن10 مرشوع قائد أيًضا فريمي كان العرشين، القرن يف العلم
حتى عصيبة. لحظات ما لسبب بها كان مهمة وهي الثانية، العاملية الحرب
أعصابهم نسيج ويجدد القنبلة صنع يف زمالئه معنويات من فريمي يقوي
يسأل، قد فإنه وهكذا مراوغة. عقلية تحديات عليهم يطرح كان املتهرئة
أرطال عدد هو ما أو شيكاغو؟ يف البيانو أوتار يضبطون من عدد هو ما

(املرتجم) ذرية. قنبلة أول إنتاج مرشوع مانهاتن 10مرشوع
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أي أو الجيد، الفيزياء عاِلم أن فريمي يرى سنويٍّا؟ تأكلها التي الطعام
لغرض يُنشأ يشء أي يصمم أن عىل قادًرا يكون أن ينبغي جيد، مفكر
مشكلة أي ملهاجمة فخطوة خطوة تتدرج خطة يضع وأن واحد، خاص
من بكثري تحظى التي املنطقة تلك داخل تكمن إجابة إىل ليتوصل بالفعل
أن عليك يجب ال أخرى، وبعبارة الكرب». «رتبة بأنها تعرف التي اإلطراء
الحقيقية. اإلجابة لتقبل أكثر أو عرشة من بعامل تقديرك تقسم أو ترضب
الحصول عىل قادًرا تكون أن ينبغي ،٥٤٠٠ هي الحقيقية اإلجابة كانت إذا
هي اإلجابة كانت وإذا ،٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠ من مدى داخل تقدير عىل

.٩٩٫٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠ بني املقبول فريمي حد فسيمتد ،٣٣٠٠٠
حتى تبدأ أن من ستتمكن كيف ولكن كافية، بدرجة مرنة طريقة هذه
بها لك ليس مدينة يف البيانو أوتار ضبط مثل غامضة مهنة أبعاد بتقريب
عاِلم كراوس لورنس بمطارها؟ عاجلة عارضة معرفة أقل سوى معرفة أي
من «الخوف عنوانه اإلعجاب، يثري كتابًا ألف ذلك ومع يخاف، ال فيزياء
مدن أكرب إحدى يقول كما هي شيكاغو أن كيف فيه لنا يبني الفيزياء»،
العديدة، املاليني نطاق إىل يصلوا أن يجب سكانها أن يعني الذي األمر أمتنا،
الحرض مدينة نيويورك يف الحال هو كما الثمانية املاليني حد إىل ليس ولكن
فكم نسمة، ماليني أربعة بها شيكاغو إن نُقل دعنا الثقل. ذات األمريكية
ما هناك أن أي مسكن، لكل أفراد أربعة هناك إن ستقول بها؟ املساكن عدد
معارفك: بني البيانو آلة امتالك معدل يف نفكر هيا مسكن. مليون من يقرب
تقريبًا لدينا سيكون تعرفها؟ التي البيوت من املائة يف عرشة بمعدل ربما
ما أوتارها. ضبط إىل آلخر آن من تحتاج شيكاغو يف بيانو آلة ١٠٠٠٠٠
معقول، تخمني السنة يف مرة معدل أن يبدو آخر». إىل آن «من معدل هو
واآلن للضبط. مرة لكل دوالر ١٠٠ إىل ٧٥ مثًال يكون بأجر ذلك وليكن
بالضبط املختص يضبطها أن يجب التي البيانو آالت عدد أمر ننظر دعنا
يكون ربما حياته. بمطالب يفي حتى الوقت، طول املهنة بهذه يعمل والذي
كل يف ٥٠٠ إىل ٤٠٠ أي األسبوع، يف عرشة أي يوم، كل يف آلتني العدد هذا
مصادفات كل حساب مع .٥٠٠ أو ٤٠٠ عىل ١٠٠٠٠٠ تقسم هكذا سنة؟

98



االحتماالت

يشدون فرًدا ۲٥٠ إىل ٢٠٠ من عمل قوة نجد أن نتوقع ربما التخمينات
السحاب، لناطحات األسطوري امليالد محل مدينة من ما مكان يف األوتار
سميت التي الروك ملوسيقى اللطيفة والفرقة األنيقني، العصابات ورجال
ملك جاللة أوامر حسب العرشين. القرن سبعينيات منذ املدينة باسم رمزيٍّا
رسيًعا، عليه حصلنا الذي التقدير «هذا ان: كراوس لنا يكتب الكرب» «رتبة
عما يقل البيانو أوتار ضابطي عدد أن وجدنا لو سندهش إننا لنا يقول
للعالج للجوء حاجة ال األلف.» من يقرب عما يزيد أو املائة من يقرب

.١٥٠ من يقرب ما هي الفعلية اإلجابة بالصدمة:
يف املدارس حافالت عدد تقدير أحاول أن قررت أنا، دوري حان
التي مونتجمري، مقاطعة وهي ماريالند والية يف بها أقطن التي املقاطعة
يف مناطق حتى الجنوبي الحد عند العاصمة، واشنطن حدود من تمتد
الحافالت عدد ملعرفة فضول عندي كان األساس، يف بالتيمور. قرب الشمال
وأيام املقاطعة، يف «الثلج» أيام من الهائل العدد أثناء عمل دون تقبع التي
عىل عنها اإلعالن يتم ال الزراعة من النافرة املخادعة الوالية هذه يف الثلج
«بالثلج»، تسمى التي الرقيقة البيضاء املادة تلك تراكمات من التحقق أساس
واحد: عامل عىل بناء يتقرر الذي الثلج من املسبق التحذير أساس عىل وإنما

«املعطف». يسمى شيئًا ترتدي أن يجب بالخروج، تغامر أن قبل
تزعم أن مونتجمري مقاطعة تستطيع الذي العدد هو ما حال، أي عىل
ملا نتيجًة البهيج؟ األصفر اللون ذات هذه األطفال عربات من تمتلكه أنها
أن أعرف أني اتفق نوفمرب، يف االنتخابات نتائج يف التدقيق من عيلّ يستحوذ
وأعرف ناخب. ٥٠٠٠٠٠ من يقرب املسجلني الناخبني من عدد لها املقاطعة
سياسيٍّا مكهربة املنطقة فإن البالد، عاصمة من املقاطعة قرب مع أنه أيًضا
املواطنني من املائة يف ٧٠ يكون ربما الناخبني، لتسجيل مرتفع معدل ولها
يقرب بأنه البالغني السكان عدد سأقدر وهكذا االنتخاب. لهم يحق الذين
عدد هو ما املحتملني. األزواج من ۳٠٠٠٠٠ من يقرب ما أو ٦٥٠٠٠٠ من
والخامسة والعرشين الخامسة بني عمرهم يرتاوح ممن البالغني األزواج هؤالء
يف أطفال لديها يكون أن يرجح التي السكانية الرشيحة وهي والخمسني،
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نصفهم إن نُقل ودعنا األزواج. من ۱٥٠٠٠٠ إنهم نُقل دعنا املدرسة؟ سن
ربما زوجني، لكل طفالن هو لألطفال شائع عدد وأكثر أطفال، عندهم
۱۱٠٠٠٠ هذا يعطينا األطفال. من ١٫٥ املدارس يف عددهم متوسط يكون
األطفال هؤالء بعض مونتجمري. ملقاطعة املدارس منظومة يف األطفال من
يمكنهم املدرسة من قريبة مسافة عىل يعيشون والبعض خاصة، مدارس يف
دعنا خاصة. سيارة يف إليها بالركوب له يرثي بما يتشامخوا أو يمشوها أن
.٥٥٠٠٠ إىل أي النصف، إىل الحافالت تستخدم التي املجموعة عدد نخترص
لعله واحدة؟ عربة يف حشدهم يمكن الذين الصغار الدارسني عدد هو ما
أن قبل ولكن تقريبًا. حافلة ۱١٠٠ من رقم إىل بنا يهبط هذا خمسون؟
تنطلق املدارس حافالت أن نتذكر أن يجب التخميني، تقديرنا عىل نستقر
يف السبب هو وهذا مختلفة، سري بخطوط رحالت عدة يف صباح كل يف
ويكونوا ينهضوا أن عليهم جريتي يف يعيشون الذين البؤساء املراهقني أن
يف التلميذة ابنتي بينما ،٧:١٥ الساعة عند بحافلتهم ليلحقوا الباب عند
كل أن بافرتاض دقيقة. بسبعني ذلك بعد لتغادر تنهض االبتدائية املدرسة
يقرب ما هناك أن عىل نراهن أن يمكننا يوميٍّا، للسري خطني تتخذ عربة
مونتجمري. ملقاطعة العامة املدارس منظومة يف مدرسية حافلة ٥٥٠ من

حافلة. ۱١٠٠ إىل ١٠٠ بني األقل عىل هو العدد أن أو
مونتجمري، مقاطعة مدارس بمنظومة الخاصة الويب صفحة بمراجعة
الذي املجموع نصف مدرسية، حافلة ۲٥٠ من يقرب ما تمتلك أنها وجدت
توقعته. الذي للعدد الكرب» «رتبة نطاق يف يزال ال عدد ولكنه به تنبأت
الجهد هذا نفيس عىل أوفر أن يمكنني كان أنني إىل تنتهي أن ا حقٍّ يمكنك
الخاص تقديري يل ولكني «اإلنرتنت»؛ استشارة إىل األمر أول من ألجأ بأن
عدد — األحجية من املختلفة األجزاء يف مليٍّا التفكري أي التدريب، هذا ألهمية
أنهم واحتمال حويل، من يكونون قد الذين اإلنجاب عىل القادرين البالغني
األفراد من ابنتي فئة من األطفال وعدد اإلنجاب، عىل قدرتهم يمارسون
الدورات طريق عن ستحصل ذلك. إىل وما االختبار، مجال يف القياسيني
العالم بها يبدو التي بالطريقة أفضل حس عىل فريمي» «مرونة من املنتظمة
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شيئًا تعرف ال بأنك تقر عندما أنك ستتعلم مًعا. أجزاؤه تتالءم وكيف
ستعرف ذلك وأثناء جدارتها، لها مهارة من نوع ذاته حد يف هذا فإن ما
قد جهلك. من لتتخلص خوارزما11 تحشد أن تستطيع أنك وهو أفضل شيئًا
تساوي مسافة إىل يهرول أن هو هدفه أن ويخربك عمل زميل إىل تتحدث
ال أو تعرف ال أنك الحرج من يشء يف وتدرك األرض، حول بدورة القيام
العمل لزميل تكن ال أنك كما األرض، محيط يكونه ما تتذكر أن تستطيع
كم ترى متأوًها، تسأله بأن غروره تريض ألن كافيًا حبٍّا املتعجرف هذا
هيا ما. نوًعا رسيًعا تقديًرا تجري أن تستطيع ولكنك املسافة؟ هذه تكون
رحلة ووجهة زمن مثًال — األرضية الكرة عن تعرفه تفصيل بعض يف فكر
إىل نيويورك من توقف بال رحلة مؤخًرا زوجي طار ا. جدٍّ طويلة طريان
معظم نام أنه من الرغم عىل سنغافورة؛ طريان لرشكة طائرة يف سنغافورة
أشياء بعض جمع أمكنه أنه إال هذه، ساعة عرشة الثماني رحلة يف الوقت
سيور له قصرية برقبة حذاء وزوج جذابة ساخن ماء قربة مثل طريفة
أمريكا ساحل من ا جدٍّ بعيدة مسافة عىل سنغافورة تقع االنزالق. ضد أسفله
تصل أخمن. فيما األرضية الكرة حول املسافة نصف من يقرب بما الرشقي،
كل ميل ٦٠٠ إىل ٥٠٠ من يقرب ما إىل املتوسط يف النفاثة الطائرات رسعة
وتكون ميل، ۱۱٠٠٠ إىل ٩٠٠٠ سنغافورة إىل املسافة تكون هكذا ساعة.
۲۲٠٠٠ إىل ۱٨٠٠٠ بني يقدر بما ذلك ضعف األرض حول الدورة مسافة
االستواء خط عند األميال من ۲٤٩٠۲ هو األرض محيط أن الحقيقة ميل.
من ذلك يف بما األرض سكان ملعظم بالنسبة الكيلومرتات من ٤٠٠٧٦ (أو
رجلنا من عليها حصلنا التي إجابتنا فإن هكذا االستواء). خط عند يعيشون
إذا أنه إال فريمي. عند الكرب» «رتبة نطاق يف جيًدا تتالءم الطريان كثري
حول حرفيٍّا الهرولة فإن العوامل، أحد تعد النفاث الطريان أوضاع كانت
لخرص الشاسع املحيط ترمق عندما تماًما. آخر عامل لهي األرضية الكرة

الخطوات أو التعليمات من مجموعة أو الخطوات؛ من محدد عدد يف رياضية مشكلة لحل قاعدة 11الخوارزم:
لحل فخطوة خطوة تدريجية طريقة أو (كمبيوتر)؛ نتيجة إىل الوصول أو مشكلة لحل طريقة لتوفري مصممة

(املرتجم) متتالية. أشكال صيغة يف تكون ما كثريًا مشكلة
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سوف الرياضيني، ألحد الطبيعي الجسدي التكوين عن ينم ال والذي زميلك،
كيف؟ ثم مباركة. رسيعة رحلة له وتتمني عريضة ابتسامة عندها تبتسم
لطيف. طيب كشخص تبدو جعلك وقد كمي استدالل من إجراء مجرد هذا
توين،12 مارك أن إال االحتمايل، والتحليل الكمي االستدالل قوة كل مع
تكذب. أن تستطيع إنها اللعنة، اإلحصائيات. عن رأيه له دائًما، حاله هو كما
وهو منها كتب ما وأمتع أرقى من يعد املبسطة العلوم كتب من كتاب هناك
وقد باإلحصائيات»، تكذب «كيف وعنوانه ۱٩٥٤م لعام الكالسيكي الكتاب
ويكذبون بالضبط ذلك بك يفعلون الخرباء أن وموضوعه هوف، داريل ألفه
إحصائيٍّا» معنى «لها أن بمصطلح نتيجة وصف مثًال خذ يوم. كل عليك
إحدى توصف كثريًا. به يُحتمى أنه ويبدو كثريًا تداوله يتم مصطلح وهو
مناقشة ألي مجال ال وكأنه األمر ويبدو معنى» ذات «إحصائيٍّا أنها النتائج
بجامعة الطب مدرسة يف والوبائيات الطب أستاذ فينشتني ألفان يقول هكذا.
هذه أن يظنون بحيث مخهم ُغسل وأطباء علماء بعض حتى «هناك ييل:
«له عبارة تعنيه الذي ما ولكن يشء. كل عن اإلجابة هي السحرية العبارة
إال يعّرف، من حسب تتباين التعاريف أن من الرغم عىل إحصائي»؟ معنى
عليها وقع التي االرتباط عالقة أن عموًما تعني زخرفة بغري العبارة هذه أن
لها — األمراض وأحد بعينها وراثية طفرة بني ترابط مثًال: — العلماء أحد
أن بدورها تعني األخرية وهذه املائة، يف ٥ بنسبة (p) قيمة أو احتمال قيمة
تكاد التي االرتباط عالقة تكون أن املائة يف ٥ بنسبة فرصة بأقىصحد هناك
وبكلمات وحدها. الصدفة إىل ترجع ارتباط عالقة هي لها، براءة تسجل
قيمة أهميته. له يشء إىل وصلت بأنك املائة يف ٩٥ من احتمال هناك أخرى
العلمي التقليد حسب وهي النجاح، درجات أقل هي «٠٫٠٥ تساوي (p)»
ملا بتقديمها وجديرة إحصائي» معنى «لها النتائج إحدى تجعل التي القيمة
تصدر التي املنترشة األبحاث دوريات من يقرب ما أو ۲٠٠٠٠ عن يقل ال
هذه سحق السهل من أنه كيف االعتبار يف نضع أن علينا أن إال العالم. عرب

(املرتجم) ساخر. أمريكي كاتب (١٨٣٥–١٩١٠م) توين 12مارك
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االفرتايض اإليدز اختبار له. معنى ال مرتهل يشء إىل األهمية من الدرجة
حوله يدور ما كل هو هذا ٠٫٠٥؛ من (p) قيمة له سبق فيما ناقشناه الذي
مستودع عن عبارة والنتيجة املائة». يف ٩٥ من «دقة معدل له بأن القول
لدورات كميدان يصلح أنه حجمه كرب من يبلغ الكاذبة اإليجابية النتائج من
باالرتياح يشعرون ال العلماء من الكثريين أن يف السبب هو هذا السباق.
كانت إذا إال نتائجهم ينرشون وال الثقة، لنسبة الفضفاض القياس لهذا
احتمال ويكون العرشية، العالمة يمني عىل آخران صفران لها (p) قيمة
مثًال احتمال بعيد حد إىل يساوي رام بغري رمية مجرد النتيجة تكون أن

مرتني. نوبل بجائزة الفوز
استخداًما الستخدامه طريقه شق مراوغ آخر إحصائي مصطلح هناك
ذلك مثال «املتوسط». مصطلح وهو سياسيٍّا، استخدامه وإلساءة شائًعا
يف هو مبلًغا لدافعيها سيعيد الرضيبة لخفض الرئيس برنامج بأن: القول
تكتشف حتى بعيد، حد إىل سخيٍّا هذا يبدو الدوالرات. من ۱٥٠٠ املتوسط
التنزيل أو الحسم من العادي» «املقدار يعني ال اإلحصائي «املتوسط» أن
املتوسط تراه. أن العادي» النوع «من أمريكية عائلة تتوقع أن يمكن الذي
رقم اإلحصائي، «الوسط» هو املعيار، بأنه أيًضا يعرف الذي اإلحصائي
عدد عىل الجمع حاصل وتقسم مقاديرك كل مًعا تجمع بأن عليه تحصل
ستعود التي للرضائب الكيل اإلجمايل يقسم الحالة هذه ويف — البيانات نقط
الحسابات يف املشكلة لهم. سريد الذي الخصم شيكات عدد عىل دافعيها إىل
يف ن يُضمَّ كأن تحريفها، بها يمكن التي السهولة مدى هو النوع هذا من
ولكنها املعادة الرضائب مبالغ من قليل عدد — املثال سبيل عىل — الحساب
يف كريسنون جادة يف تعيش أرسة عرشون لدينا يكون قد ضخمة. مبالغ
بني يراوح الرضائب من مبلًغا منها كل تستعيد الشعبي برونكس حي
طابق يف تسكن واحدة عائلة هناك أن إال أرسة، لكل دوالر و۳٠٠ ١٠٠
من نالت الباذخة، مانهاتن منطقة يف بارك» «جرامريس شارع يف بأكمله
عندها سنجد الدوالرات، من ٧٠٠٠٠ من بمبلغ خطابًا الرضائب» مصلحة
والعرشون الواحدة العائالت تلك تستعيدها التي الرضائب «متوسط» أن
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أكثر بأني فعًال أشعر رائع، هذا برونكس: ساكن ويقول دوالر. ۳٥٠٠ هو
برونكس؟ طريقة عىل تحية أحييك أن يف تمانع هل ثراء.

كثريًا، أكرب توضيًحا األمور توضح البيانات عن النقط إحدى هناك
تراها التي القيمة للرضائب، الخفض لهذا «الوسيط» الرقم يسمى ما وهي
صف يف والعرشين الواحد الرضائب إعادة شيكات من واحد كل صنفت إذا
املبالغ من الوسط نقطة عند الرقم إىل ونظرت أكربها حتى أقلها من يبدأ
دوالر، مائتي من يقرب ما قيمته فستكون عرش، الحادي الشيك — املعادة
عينتنا، يف املتوسط الرجل جونز يتلقاه ملا بالنسبة كثريًا أصدق مقياس وهذا
الفجوة باعتبار هذه، أيامنا يف املربك. «املتوسط» رقم عنه يعرب مما أصدق
طريقة أفضل تكون بالدنا، يف العادي والدخل املتطرف الثراء بني العميقة
املتوسط أرقام من بدًال الوسيط أرقام استخدام هي املالية األمور الستكشاف
جيتس بيل البليونريان أمثال من قليل عدد ثروة ضّمنت إذا املعيار. أو
يبدون كلهم السكان ستجعل الدخل»، «ملعايري حساب أي يف بفيت ووارين
تكتسب العائالت من العظمى األغلبية كانت ولو حتى مريح، مزدهر حال يف
يحتاجون قد عما ا حقٍّ يقل أو ذكرته الذي املتوسط عن قيمته تقل دخًال

«فيزا». نوع من االئتمانية لبطاقتهم الشهرية الفاتورة لتغطية إليه
ما كثريًا متوافقة. غري دائًما ليست واملتوسط الوسط أرقام أن عىل
نعرفها التي املشهورة للمظلة الوارف الظل تحت متقاربة تتجمع أنها يحدث
األسايس العلمي املصطلح هذا اتخذ أسف بكل الجرس». «منحنى باسم
القرن تسعينيات منتصف يف الجدد13 املحافظني مذهب يف مضمنة داللة
عنوانًا االسم هذا هرينشتني وريتشارد موراي تشارلز اتخذ عندما العرشين،
الكتب قائمة يف كان كتاب وهو الذكاء، ومعامل العرق عن لكتابهما14
كتاب من وتنويًرا عمًقا أكثُر الجرس» «منحنى مفهوم أن إال مبيًعا. األكثر

األمريكي واليسار االجتماعية اللربالية ترفض املتحدة الواليات يف سياسية فلسفة معتنقو الجدد: 13املحافظون
الفلسفة هذه أثرت بالقوة! ولو عامليٍّا الفلسفة نرشهذه عن مسئولة املتحدة الواليات أن معتنقوها ويرى الجديد،

(املرتجم) بوش. دابليو وجورج ريجان رئاسة فرتة سياسيات يف الرجعية اليمينية
علميٍّا، خطؤها ثبت نظرة وهي وراثيٍّا، منخفضمحتوم ذكاء معامل لهم أمريكا يف السود أن حول يدور 14كتاب

(املرتجم) سياسيٍّا. لتستغل موجودة تزال ال ذلك ومع
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الكثري أن ستجد العالم أجزاء لقياس قدًما تنطلق عندما الجرس». «منحنى
عندما جرس. منحنيات داخل خارق نحو عىل تستقر العالم قياسات من
ثالثمائة مثًال هو الزهور من عدد طول وتقيس أقحوان، حقل إىل تخرج
الزهور من قليًال عدًدا ستجد بياني، شكل يف األطوال هذه وترسم زهرة،
بالغة مجموعة من قليال وعدًدا الشكل، من األيرس الجزء عند القصرية
ويكون األوسط، املدى يف تتكتل العظمى األغلبية أن إال اليمني، إىل الطول
يدق. جرس شكل — ا حقٍّ — هو شكل يف توزيعك بخريطة املحيط اإلطار
األقحوان، ألوراق تجريها قد التي بالقياسات يتعلق فيما نفسه اليشء ستجد
سمة ألية الشاذة األمثلة بعض عىل ستحصل الصفراء. مراكزها لقطر أو
ولكن — القمر فطرية كوجه يبدو مما القليل غليظة، قصرية أوراق — بعينها
أو كوسط تصورتها سواء مركزية، قيمة حول سيتجمع املقاييس معظم
من السفريات لهذه املتوسطة األبعاد كبرية بدرجة ستحدد فإنها متوسط،

الفتنة. من عيارية درجة بأقىص الفاتنات الزهور
الدرايس، بفصلها الجرس منحنى يف الحياة نوالن ديبوراه تبعث
الطول، مختلفة، كثرية قياسات لهم «آخذ لطالبها. الخياط دور تلعب بأن
األصابع، أطراف إىل املرفق ومن املرفق، إىل الكتف من املسافة الكتف، عرض
لطالبها قياس كل نتائج السبورة عىل ترسم اإلبهام.» إىل الخنرص من املسافة
بشكل إعجابًا تهيم الطبيعة أن كيف لهم نوالن وتبني الستني، أو الخمسني

الجميل. الجرس حدبة
شكل أيًضا يحدد الذي هو نفسه هذا الجرس بمنحنى ملحيط اإلطار
مائة من منها واحدة كل نوبة ۱٠٠٠ نفذت إذا العملة. قذف نوبات نتائج
وجه ٧۱ مثًال تجد كأن ا، حقٍّ منحرفة نسب من نثاًرا ستجد للعملة، قذفة
أرقام من تقرب كتابة أوجه من فلتة حتى أو كتابة، وجه و۲٩ صورة
العظمى األغلبية أن إال العرشيات، من تقرب صورة أوجه مع الثمانينيات،

للكتابة. وخمسني للصورة وجه خمسني من قريبة ستكون
مما جزءًا يعد معينة ملشكلة الطبيعي للتوزيع املحيط اإلطار إيجاد
توصلت أنك تعرف وكيف عندك، الوسط قيمة هي ما كله. الِعلم حوله يدور
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يف الطلبة بني الكحول استهالك متوسط عن الكشف تحاول عندما إليها؟
لتشعر معهم لقاءً تجري أن يجب الذين األفراد عدد هو ما محلية، كلية
مما أقل عدد من أُخذت قد منك قصد بغري تكن لم عيناتك أن من بالثقة
أو ينبغي، مما أكثر متينة صداقة عالقة عىل نوًعا يكونون صبية من ينبغي
كافيًا عدًدا جمعت قد أنك تعرف متى السبتيني؟15 طائفة من أو كاذبني،
تدخل بحيث معنى، لها جرسك ملنحنى الوسطى النقطة لتكون العينات من
تنتهي أن تريد ال أنت تطلبها؟ التي للحقيقة املمثلة الرشيحة إسارها يف
أولهم أطلق البط: ليصطادوا خرجوا اإلحصائيني من ثالثة إليه انتهى بما
تحت طلقة الثاني وأطلق بوصات، ست بعد عىل البطة فوق مرت طلقة
التي القواعد أصبناها!» «لقد متهلًال: الثالث وصاح بوصات، بست البطة
لكن املشكلة، تفاصيل عىل وتعتمد معقدة قواعد العينة حجم سالمة تحدد
هو ما بقدر كبرية العينة تكون أن ينبغي عموًما: يُطبقان مبدأين هناك
العشرية أو املجموعة بشأن األمر يستقر إن وما واقتصاديٍّا؛ عمليٍّا ممكن
ما بقدر الخيوط محكمة العينات أخذ شبكة تكون أن ينبغي اإلحصائية،
يؤخذ أن يف أحدهم رغبة مثل العينة مصداقية يفسد يشء من ما يمكنك.
مجلة لقراء الجنيس املسح نتائج أن نجد أننا يف السبب هو وهذا كعينة،
التي املالبس قطع من أي من كثريًا أقل بدرجة كاشفة تكون قد «مكسيم»
املرة يتصيد البارع الرأي مستطلع املجلة. يف املعروضات اإلناث ترتديها

التعاون. يف رغبة الناس أقل األخرى بعد
مع توزيعها منحنى يتطابق الحياة يف كثرية أشياء هناك أن الحقيقة
الخنرصالبرشي طول من ابتداء البيانات، نقط توزيع الجرسيف منحنى نمط
إمكان فيه كان وإن أساسيٍّا، شيئًا تقول الحقيقة وهذه النرد، دحرجة حتى
أن أي — عاديني نكون أن كثريًا األسهل من أن وهو الحياة، بشأن لإلحباط
من كثريًا أسهل فهذا — تقيسها فئة ألي الطبيعي التوزيع نطاق يف تستقر
يف تكون أن بذلك، أيًضا يتعلق فيما (أو النطاق هذا خارج بارًزا تكون أن

(املرتجم) قريبني. أصبحا العالم ونهاية املسيح رجوع بأن تؤمن مسيحية طائفة أفراد 15السبتيون
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أن يُزعم ما يكون أن ذريتهم من واحد لكل اآلباء يريد فادح). قصور حالة
ودائما ذاك»؛ أو هذا يف سواء خالد، «بعضشخص أسمته قد شتني جرترود
بأن يحلمون األطفال تصور العام التليفزيون يف حافزة لقطات تظهر ما
أديسون توماس املخرتع منهم الواحد يكون أن — عظيًما نجاًحا ينجحوا
املريخ. عىل يهبط فضاء رائد أول أو عامليٍّا، مشهور طهاة كبري أو الثاني،
وأن وسطى، نقط حول تتجمع القيم أن عن تكشف التوزيع نظرية أن إال
الطريقة فإن لذلك، ونتيجة معه. صحبة وجود يحب عادي بأنه يتصف ما
أو عبقرية»، «خامة من أو «بارزين»، األطفال معظم يكون ألن الوحيدة
مصطلحاتنا تعريف نعيد أن هي قديرين»، أو «موهوبني أطفال مجرد حتى
أي البرشي الجنس تاريخ يف أبًدا يوجد فال للمعتاد: خارق أنك يف ريب (ال
درجاتك من تحسن أن أو بك!)، الخاص دنا مثل دنا بالضبط لديه فرد

تماًما. منزلتك تخفض أن أو ملحوظة بصورة
يمكن الوسطى ونقاطها الربونز، من مصبوبة ليست األجراس منحنيات
بصورة وأحيانًا تدريجيٍّا عادة هذا ويكون مفضل، اتجاه إىل نوًعا تُستدرج أن
ضخ مثل العامة، الصحة إجراءات يف قليلة تغيريات أن لذلك، ومثال كبرية.
عىل األطباء وتشجيع النافذة، من سكبها من بدًال املدينة خارج املجاري
تقريبًا تضاعف أن إىل أدت التغيريات هذه واآلخر، املريض بني أيديهم غسل
القرن سنوات منتصف بني ما الفرتة يف املتحدة الواليات يف العمر مدى
العرشين القرن يف حدثت العرشين. القرن سنوات ومنتصف عرش التاسع
يف وتغذوا ولدوا الذين األمريكيني األطفال أن تبني حيث عالية، أخرى وثبة
عاليًا ودفعوا والديهم عىل تفوقوا ما رسعان املهاجرين، من ووالداهم أمريكا
أطوال وقمة النساء، أطوال قمة أي — للطول الجرسني املنحيني بقمتي
معدل درجات متوسط أيًضا ارتفع بوصات. عدة أعىل إىل مبارشة — الرجال

واضحة. غري بقيت ألسباب املايض، القرن من األخري النصف يف الذكاء
دائًما هناك سيكون الجرس، منحنى به يتأرجح الذي االتجاه كان أيا
العشرية أو املجموعة من األكرب الجزء يمتص جشع سمني كبري بروز
حتى برصامة يتواصل الجرس بروز يمارسه الذي الشد إن بل اإلحصائية.
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الوسط. إىل االنحدار أو الوسط» إىل «االرتداد هو به ا خاصٍّ مصطلًحا نال إنه
املعتاد عن ابتعاده يفقد أن إىل للمعتاد خارق هو ما ينحو املبدأ هذا حسب
طفًال، وأنجبا عادي غري طوًال طويالن والدان هناك كان إذا الزمن. بمرور
أقرص يكون ولكنه املتوسط، من أطول الطفل هذا يكون أن املرجح من
فإنه أخرى وبكلمات الجنس؛ يف املماثلة الوالدة أو املماثل الوالد من قليًال
وصال الوالدين ألن هكذا؟ األمر يكون أن ينبغي ملاذا الوسط. تجاه يرتد
الصدف من وسلسلة الوراثيات من توليفة خالل من املهيبة قامتهما إىل
الرغم وعىل طولهما؛ زيادة عىل لتعمل انطلقت كلها تناميهما، أثناء الصغرية
أوضاع ترتيب فإن الطول، زيادة عموًما تدعم جينات يمرران قد أنهما من
وضع إىل الجديد الجيل يف يُعاد قامتهما سموق عىل أكدت التي الصدف
كسلسلة نفسها هي األوضاع هذه أخرى مرة ترتتب أن يرجح وال الصفر،
تكون االحتماالت ولكن ذلك يحدث أن املمكن من الدافعة. النبضات من
عملة قطعة األم تقذف عندما االحتماالت تكون ما مثل تماًما وقوعه، ضد
أمل عىل البنتها العملة تناول ثم متتالية، مرات لخمس الصورة وجه ويظهر
بالقدر ذلك ضد االحتماالت ستكون نفسها، النتيجة رسيًعا االبنة تكرر أن
تتقدم قد والذكاء الطول يف السكان متوسطات أن نجد حني ويف نفسه.
إىل اتجاه موازن، كثقل يعمل الوسط إىل االرتداد لكن الزمن، بمرور عموًما

محكومة. الغرور دواعي تبقى أن عىل يساعد االستقرار
أسطورة يفرس أن يمكن الوسط إىل االرتداد أن باولوس آلن جون يطرح
تقول التي قديم من املوجودة املالحظة تلك املصورة»: «الرياضة مجلة نحس
الشخص هذا يلبث ال املجلة، هذه غالف عىل الرياضيني أحد يظهر أن بعد إنه
البداية رضبة يرمي أو هدف، بال مرتبًكا الكرة فريمي الحال، به ينحدر أن
التحوالت هذه تنتج قد املعجبني. عىل االعتداء يحاول أو خرقاء، بطريقة
النبوءة فئة ضمن يصنَّف خرايف اعتقاد أو الشهرة، ضغوط عن الالنجومية
عىل تظهر «متى يقول: آخر، رأي له باولوس ولكن نفسها، تحقق التي
الزمن من لفرتة ممتاًزا أداؤك يكون عندما املصورة»؟ «الرياضة مجلة غالف
تكون لن أنك يتضمن هذا لعبتك. من القمة يف وتكون للمعتاد خارًقا امتياًزا
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يف تبدأ سوف كثريًا.» أطول لزمن الخارق بوضعك االحتفاظ عىل قادًرا
الوسط. طرق تجاه ثانية وتعود ضئيل، نحو عىل ذلك كان مهما االرتداد،
ترد التي املعجز الشفاء حاالت من الكثري عن ذلك بمثل القول يمكن
إذا البديلة العالجات إىل الناس يلجأ ما كثريًا البديل. الطب حوليات يف
يف منه يخلصهم ما يجدوا أن يف وفشلوا الوقت، لبعض مرضهم يف استمروا
السليم، التفكري عىل قدرتهم هكذا الناس يفقد للطب. الرئييس التيار جراب
حبوب باستخدام األصدقاء أحد ينصح املرض. من الخالص عىل ويتلهفون
يف دمل أو جمرة مسحوق أو القرش، سمك غرضوف أو النحل، من لقاح
حد إىل بالشفاء يحسون أسبوع مرور بعد األمر. تجربة املرىض ويقرر دب،
أول طبيبهم يوِص لم ملاذا الحماس. يف غاية يكونون أسبوعني وبعد بعيد؛
تستطيع ال الدواء صناعة رشكات ألن ذلك هل الدب؟ جمرة بمسحوق األمر
عنه تعليمية نرشات توزع لم ولهذا منه، الربح أو له اخرتاع براءة تسجيل
موضع يضع ال أنه تفكريه ضيق من بلغ الطبيب أن أم مجانية؟ عينات وال
الصفحات طريق عن طلبه يمكن ما نوع من كأنه يبدو عالًجا االعتبار
عالقة ال الشفاء يكون ربما أو هذا. ربما ريدر»؟16 «أوتن ملجلة الخلفية
جديًدا مثًال لنا يقدم ذلك من بدًال وهو البدع، من النوع هذا بتعاطي له
عند الخطر وضع يف االستقرار من كثرية أسابيع بعد الوسط. إىل لالرتداد
أحضان إىل عائدين الناس ينزلق املرىض، توزيع منحنى من طرف أقىص
املناعي جهازنا لنا يضمنه الذي الفيسيولوجي املعيار أي املريحة، الصحة

منا. يضيع حتى به مسلم أمر أنه ونعترب الوقت معظم
بعض إىل تلقائي شفاء من يحدث فيما الفضل بسهولة الناس يرجع
البرشية الرغبة يثبت وهذا عنهم، ينوب ممن أو ناحيتهم من جرئ ترصف
يؤكد أيًضا ولكنه حق. هذا نعم مصريه، يف يتحكم املرء بأن الشعور يف
إىل بنا يأتي وهذا السببية، عالقة مع االرتباط عالقة ندمج ألن استعدادنا
صفتني وجود يتكرر عندما باإلحصائيات. خداعنا إىل تؤدي قد أخرى طريقة

إىل باإلضافة املختلفة اإلعالم وسائل من تؤخذ ومواد مقاالت طبع تعيد أمريكية مجلة ريدر» «أوتن 16مجلة
(املرتجم) أوتن. إريك منشئيها أحد اسم عىل واملجلة املجلة؛ محررو يكتبها أصلية مقاالت
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أحدهما أو إحداهما أن يعني ال هذا مجرد فإن نفسها، الحزمة يف حدثني أو
أن يكثر بندين استقالل تمييز السهل من يكون أحيانًا اآلخر. عن مسئول
ويكونون الشقر من كثريون أفراد السويد يف يوجد مًعا. وجودهما يرتبط
الفايكنج عند املحدقة النظرات برود أن الواضح من أن إال العيون، زرق
أخرى، أحيان يف بالعكس. والعكس أشقر، شعرهم جعل الذي هو ليس
أننا إال سببية، بعالقة كثريًا يبرش ما فيها مًعا املقرتنة الصفات أن يبدو
بياني رسم تخطيط يف نأخذ أن قبل شديًدا حذًرا حذرين نكون أن يجب
الثانوية الدراسة يكملون ال ممن الكثريين أن ذلك، مثال األحداث. لسلسلة
ممن املائة يف ۳٥ أن املتحدة الواليات يف البالغني بني نجد السجائر. يدخنون
يف ۱٤ بنسبة باملقارنة بانتظام، يدخنون الثانوي تعليمهم قط ينهوا لم
هذه يف الخاصيتني إحدى هل ولكن الثانوية. الشهادة عىل حصلوا ممن املائة
الذي فمن هكذا األمر كان وإذا األخرى، يف السبب هي االرتباطية العالقة
يدخنون الثانوي تعليمهم يكملوا لم من أن يف السبب هل من؟ يف ماذا يفعل
الثانوي، خريجي بني العدد من املرة ونصف مرتني إىل معدله يصل بعدد
العادة؟ هذه سوء مدى يتعلموا أن قبل املدرسة تركوا أنهم هو السبب هل
مجال ال بوظائف يعملون أنهم األرجح من ألن نسبيٍّا أكثر يدخنون هل
كما والنيكوتني االكتئاب، من حال يف يجعلهم مما الرتقي من ملزيد فيها
العقار نوع بالضبط فهو واالسرتخاء، التنبيه إىل يؤدي مركب معروف هو
للسجائر إدمانهم أن أو باالكتئاب؟ املصابون عليه يتلهف الذي الحدين ذي
يمول عمل عىل للحصول — الدراسة ترك عىل البداية يف يحفزهم الذي هو
املزمنة الرقابة من للهرب أو الغالية، تكلفتها يف أبًدا تتزايد التي العادة هذه
يفيد كالهما السجائر وتدخني الثانوية الدراسة إتمام عدم أن أو ملدرسيهم؟
يكون هل أو املجتمع؟ تجاه عداءه املرء يعلن أن أو التمرد، عىل كعالمة
املرء والء عن ولإلعالن للخضوع، عالمة والتدخني الثانوية الدراسة ترك

لعصابة؟
كثريًا أمر أخرى إىل نتيجة أو آخر إىل سلوك من سببية أسهم ورسم
يستشهد املحاولة. من الناس يمنع ال هذا ولكن بالخطر، محفوًفا يكون ما
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املالحق أحد من بمثل باإلحصائيات» تكذب «كيف كتابه يف هوف داريل
لقارئ سؤال عن املحررين أحد يجيب وفيه األسبوع» «هذا اسمه األحد ليوم
يجيب أعزب. املرء يظل أن احتماالت يف الكلية إىل الذهاب تأثري حول يدور
تصبحي أن يف كالصاروخ ترتفع االحتماالت فإن امرأة كنت «إذا املحرر:
احتماالت ستقل — عكسيٍّا التأثري فيكون رجًال، كنت إذا أما عجوًزا. عانًسا
عىل كورنيل بجامعة أُجريت بدراسة املحرر استشهد ثم أعزب» تبقى أن
العمر»، منتصف يف وهم الكليات لخريجي النمطي «النوع من فرد ۱٥٠٠
ب باملقارنة متزوجني، كانوا الرجال من املائة يف ٩۳ أن الدراسة تبني حيث
كن النساء من فقط املائة يف ٦٥ أن حني يف عامة، السكان من املائة يف ٨۳
بني نسبيٍّا يزيد العانسات «عدد أن: تشاؤم يف املحرر ويستنتج متزوجات.
واضح الدرس عامة». السكان بني العدد أمثال ثالثة إىل الكليات خريجات
مثل هو الكلية إىل الذهاب العرشين: القرن من الخمسينيات لبنات بالنسبة
يقلل أن يمكن خفيفة، أطفال شلل بحالة اإلصابة أو السمنة يف االزدياد
من يتزوجون ال الصبيان للبنات. الرومانسية الفرص من خطرية درجة إىل

للكتب. املحبات الدراسة زميالت
تمسكوا هيا ساخًطا، ينفخ أن إىل التقدمية النزعة صاحب داريل ينتهي
سهلة حالة إىل ارتباط عالقة مبتهجني نحّول أن قبل «هافيشام».17 باآلنسات
أولئك كل إن يقول الذي هذا من نسأل: هيا ونتيجة، سبب من واضحة
للزواج؟ شديد توق يف البداية يف كن كورنيل مسح يف العجائز» «العوانس
واكتساب الزوجية من للفرار طريقة الكلية يف رأين أنهن تماًما املمكن من
الالتي النساء أن نجد الشأن هذا يف فإنه وبداية، االقتصادي. االستقالل
من غريهن من أكثر النزعة فردي تفكري نسبيٍّا لهن يكون الكليات إىل يتجهن
بل الجامعية؛ خربتهن عليهن تركته الذي التأثري يعرف الذي من ثم النساء.
سيتزوجن كن الالتي هن كورنيل نساء زمرة بني من أقل عدًدا أن نجد ربما

يف حبيبها خانها وقد ديكنز، لتشارلز عظيمة» «توقعات رواية يف عجوز لعانس شخصية هافيشام 17اآلنسة
(املرتجم) ماتت. حتى العالم فاعتزلت شبابها
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يف تتساوى استنتاجات تعد اإلمكانات هذه كل الكلية. إىل يذهبن لم لو
تخمينات». مجرد أنها «ذلك هوف: يقول كما صدقها،

إذا يعترصوا أن التعقد الشديدة اإلحصائية النزعة أصحاب يستطيع
وتسعني «ستة ألبوم بأغاني ترصخ حتى األرقام من مجموعة أي شاءوا
هذه جعل أوكسفورد، جامعة يف وبائيات عالم بيتو ريتشارد سري دمعة».
مجلة محررو منه طلب عندما وذلك السخف، حد إىل واضحة النقطة
طريق عالمة يعد تقرير عىل إضافيٍّا إحصائيٍّا تحليًال يجري أن «النست»18
بنّي الربيطانية. الطبية املجلة هذه إىل التو يف قدموه قد وزمالؤه هو كان
نسبيٍّا أفضل فرصة لديهم القلب نوبات ضحايا أن دراستهم يف الباحثون
النوبة. من قليلة ساعات خالل األسربين تعاطوا قد كانوا إذا أحياء للبقاء
مجموعات إىل البيانات الوبائيات علماء يفكك أن «الالنست» محررو أراد
بآخر أو بشكل تستفيد قد املختلفة املرىض فئات كانت إن لريوا فرعية،
من ذلك غري أو السابقة، الصحية حالتهم أو عمرهم، حسب األسربين من
وأخذت بأرقامك عبثت إذا أنك يعرف فهو ريتشارد، رفضسري الخصائص.
الزائفة الصالت أنواع كل تظهر أن املحتمل من فإن طويل، لزمن فيها تشذب
النهاية، يف بيتو أذعن رأيهم. عىل املحررون وأرص وحدها. للصدفة نتيجة
أن برشط كان ذلك أن إال — أرادوها التي اإلضافية الحسابات وناولهم
التي اإلحصائية العالقات أو «الروابط» إحدى املنشور البحث يف يضمنوا
تمارين كل إىل بتشكك النظر إىل بالحاجة القارئ تقنع وسوف عنها كشف
قد األسربين التنجيم. أبراج خريطة إىل بالعودة مرحبًا الفرعية. التدليك
أو عرش تحت ولدوا الذين القلبية النوبات ضحايا لحياة إنقاذ فيه يكون
أنهم يتفق ملن بالنسبة أما بيتو، كتب كما تنجيمية، عالمة عرشة إحدى
هنا الدواء أن يبدو ا، جدٍّ آسفون فنحن امليزان أو الجوزاء برج تحت ولدوا
نشاط حاليٍّا لديهم الذين وامليزان، الجوزاء ملواليد (ملحوظة له. قيمة ال
أو منجمكم، أو طبيبكم، تستشريوا أن عليكم وجوده: يف يشك أو قلب ملرض

(املرتجم) الطبية. املجالت وأشهر أقدم من بريطانية طبية علمية مجلة (املرشط) 18النست
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هو األسربين أو الساليسليك» «حمض كان إذا عما املحلية، الربقيات رشكة
املولود بيتو بالدكتور حال بأي تتصلوا أال عليكم ولكن لكم؛ خيار أفضل

الثور). برج يف
عرض وله لويس، سانت يف وعقم تناسلية أمراض جراح سيلرب شريمان
نتائج وزمالؤه هو نرش فقد الغريبة، املتبادلة الروابط مخاطر إلثبات مماثل
البحث ويدور السمك، لصيد رحلة وكأنها املقصودة نزواتها فيها بحث
الباحثون استخدم عقيمة. مريضة وعرشين لثمان بيانات قاعدة خالل
نجحن الالتي السيدات هؤالء تربط قد صفات أي لتعيني كمبيوتر برنامج
مهبل لفحص منظاري يف الله فليبارك حامالت. يرصن أن يف عقمهن بعد
(ي)، أو (ج)، بحروف ألقابهن تبدأ الالتي املريضات هنا: لدينا ماذا النساء،
األمر بهن ينتهي ألن إحصائي، معنى له بما احتماًال، األكثر كن (ن)، أو
تبشريًا. أقل ألقاب لديهن ممن أترابهن عند مما أكثر احتمال طفل، بحمل
التزامن هذا يف الذات إرضاء من معني قدر بوجود سيلرب دكتور يقر أن بعد
معناها «لها كثرية ارتباط عالقات وجود أن من بعدها يحذر فإنه بالصدفة،
الدرجة بنفس خداع فيه يكون قد والطبية العلمية األدبيات يف إحصائيٍّا»
نساء) أمراض (طبيب Gynecology تخصصه بلفظ التالعب مثل تماًما
إال يوجد ال الحظ لسوء أنه إال النساء)، (إيكولوجيا GYN-ecology لينطق

تعريته. يسهل ثم ومن هكذا، بوضوح» السخرية «يثري مما القليل
أن بانتظام يوميًا يعمل الذي الباحث أو الطبيب عىل الصعب من
أي PubMed األرشيف من قافزة تطلع قد خادعة ارتباط عالقة كل يدرك
من يفلت أن يستطيع منا أحد ال الطبية، للدوريات اإللكرتوني األرشيف
تدافع بأن لك كبري إغراء هناك يكون أن يمكن أنه وكما عارضة. خدعة
اإلحصاء عاِلم أن إال تمييز، بال اإلحصائيات كل تلعن بأن مقدًما نفسك عن
الكذب السهل «من يقول: إذ ذلك يف رأي لديه موستلر فردريك العظيم
بعض هناك ذلك ومع بدونها.» تكذب أن األسهل من ولكن باإلحصائيات،
عىل اإلحصائيات»، عىل بصفاقة «ترد كي إليها تلجأ أن تستطيع خطوات
أن العلماء من الكثري بها يويص التي املهمة األمور بني من هوف. قول حد
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معقولة، تبدو االرتباط عالقة أو النتيجة، أو الرقم، هل بسيًطا، سؤاًال نسأل
ل. جيمس يقول املوضوعي؟ الواقع من تعرفه ما مع تتفق هل بمعنى
والنمو الطفل لصحة القومي املعهد يف األطفال وبائيات قسم رئيس ميلز
من الكثري بيولوجيٍّا. النتائج معقولية مدى أمر يف تنظر أن «يجب البرشي:
يف معنى أي لها ليس بدايًة هي الزمن امتحان أمام تصمد ال التي النتائج

الحقيقة.»
يوجد الرئيسيات: علم عالم يف اكتشافمذهل عن تحقيًقا مرة ذات كتبت
يعيش حيث الشمبانزي، ألفراد نمطي اجتماعي تجمع الشمبانزي عالم يف
جماع ويحدث البالغات، اإلناث من العديد مع البالغني الذكور من العديد
الجنسية العالقات أصحاب بني يحدث كان ما بمقياس تعددي جنوني
«بمعتكف املسمى الجنيس النادي أعضاء العتيقة مانهاتن يف املتعددة
كثريًا فيه املقيمني الذكور أن الشمبانزي من املجتمع هذا يف وبدا أفالطون»،
يعارشون هم أجل، الداروينية. النظر وجهة من وقتهم يضيعون كانوا ما
أنه عىل تدل أنها بدا دنا تحاليل ولكن األخرى، بعد املرة املقيمات اإلناث
الشمبانزي من الوليدة األفراد نصف أن إال الذكور، جهود كل من الرغم عىل
من املجموعة يف املقيمني غري من أفراًدا آباؤهم يكون معينة مجموعة يف
إزعاج إىل االكتشاف هذا أدى ذلك؟ يحدث أن أمكن كيف الشمبانزي. فحول
علماء هناك ظل أيًضا. واملنافسة الرتابط شديد الشمبانزي باحثي مجتمع
من عقود عرب العليا القردة لدراسة مشدوهني أنفسهم يكرسون استمروا
وهم وظلوا بعدها جاءوا من ثم جودال جني من ابتداء امليداني البحث سني
أو مرًحا، يتواثبون لغزاة خارجية قوات وجود عىل دليل أي واقعيٍّا يرون ال
املجموعة. يف املقيمني غري من بذكور لالتصال تتسلل اإلناث أن عىل دليل أي
«تبٍّا». هي ذلك؟» يحدث أن أمكن «كيف سؤال عن املخترصة اإلجابة
التي النتيجة هذه فإن بسنة، ذلك بعد الباحثني من آخر فريق قرر وكما
لعينات مؤسف نتاج خطأ، أنها النهاية يف ثبت بيولوجيٍّا املعقول تتحدى
بمقارنات وهجنت األمثل الوضع تكون أن من أقل بأوضاع أخذت وراثية
توصل دنا بصمات تحليل إعادة عند الشمبانزي. لدنا مضللة إحصائية
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أن وتبني امليدانية، الدراسات مع تتفق جزيئية أدلة إىل الرئيسيات علماء
غزير شعر له نسل لكل الحقيقيون اآلباء هم املقيمني الشمبانزي ذكور

بينهم. فيما مرًحا التواثب عىل يجرؤ
نتيجة تواجهنا عندما الثابتة: العلمية الحقيقة جدارة تثبت أخرى مرة
نحو عىل النتيجة تتحقق حتى الشك من مختزنة ذرة عىل فلنبق مذهلة،
أن يأمل كان قديم منافس باحث يد عىل ذلك يكون أن ويفضل مستقل،

ذلك. غري يشء أي يفعل
هل اكتشفك؟ الذي من بينها: من إحصاء، ألي نسألها أخرى أسئلة هناك
اقتصادية، فائدة النتيجة هذه من لها باألمر تهتم مجموعة يد عىل ذلك كان
ما لرتويج كثرية حوافز لها الدوائية الرشكات سياسية؟ أو عاطفية، أو
وتضعفك، منك تنال حالة أي لشفاء الهرموني باإلحالل بالعالج يسمى
هائلة أعداد إقناع تم أن العرشين القرن تسعينيات يف سنوات لعدة وحدث
قلوبهن، سالمة عىل الحفاظ يف «الربيمارين» مثل أدوية بفوائد النساء من
فوائد وكلها عندهن، الكوالجني أنسجة ومرونة الفقري، عمودهن واستقامة
مما الثدي برسطان لإلصابة الصغرية اإلضافية املخاطر من أيٍّا وزنها يفوق
حد إىل منحازة غري محلفني هيئة أن إال الهرموني. العالج هذا به يأتي قد
العالج هذا جدارة مدى بحثت املرأة»، لصحة «التمهيد هيئة وهي معقول،
من كثريًا تقلل املخاطر أن ووجدت األمة، يشمل واسع نطاق عىل الهرموني
يُهَمل. بما صغرية تكون تكاد الحقيقة يف الفوائد وأن وتقزمها، الفوائد حجم
فيدراليٍّا. ممول كهذا دقيق لفحص األدوية معظم تخضع ال الحظ لسوء
ثم، والكفاءة، األمان عن تجاربها معظم بنفقات الدوائية الرشكات تتكفل
السطح عىل طفت اإلهمال أو الخداع يف االشرتاك من كثرية أمثلة هناك أجل،
لأللم، القاتل «فيوكس» دواء من التحذيرات أُهملت وهكذا السنني: بمرور
احتمال من تزيد قد لالكتئاب املضادة األدوية بعض أن عىل األدلة وأهملت
عليه نراهن ما أفضل فإن ذلك ومع املكبوتني. املراهقني بني االنتحار خطر
مصدر يد عىل صحته تحققت وهل اإلحصاء، هذا أتى أين من نسأل أن هو

منحاز. غري
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يف اإلحصاء لوضع تسعى أن أيًضا لك ينبغي سبق، فيما ذكرنا كما
وقوع معدل أن سمعت إذا املقدمة. يف األساسية الحقائق تضع وأن سياق
املاضية السنة من املدة يف املائة يف ٥٠ بنسبة زاد األطفال يف الرسطان
السابقة. الخمس السنوات يف األرقام عىل بنظرة فلتلق الحالية، السنة حتى
حتى أنه امتنان يف نجد زلنا ما ولكننا مدمرة، دائًما األطفال رسطانات
األرومة ورم أو اللوكيميا19 مثل الخبيثة، الفئة هذه من شيوًعا األنواع أكثر
يؤدي قد األمراض، هذه ندرة مع تماًما. نادرة كلها تزال ال العصبية،20
ترتاوح كيف انظر املعدالت. يف هائل فارق إىل إضافية قليلة حاالت وجود
عرب الحاالت وقوع معدل يف ارتفاع هناك كان إذا الزمن. عرب الحاالت أرقام
التقرير يكون عندها مطرد، ولكنه بطيء خط شكل يف السنني، من عقد
خط وجود عند أما االنتباه. يستحق تقريًرا االتجاه هذا من يحذر الذي
لذلك املرجح التفسري هو العشوائي الحظ سوء فسيكون غريب، متعرج

سيئة. لسنة آخر تفسري أي يرجح ما بمثل
من معصوًما أو غامًضا، شيئًا ليست األرقام أن يشء كل قبل تذكر
يعاملوا أن يكرهون إنهم الناس من كثري يقول دائًما. القلب نقية أو الخطأ،
إنه إحصاء. «مجرد» أبًدا يكون ال اإلحصاء حسن، آخر». إحصاء «كمجرد
برشي، انحياز برشي، تخيل برشي، حكم من نداء البرشي، العقل نتاج
التغلب يف ذلك يساعدنا الكمي، بالتحليل التفكري نتعلم عندما برشي. ضعف
يل قريبة شابة دخلت تعديل. أو اعرتاض دون الكم تقبل إىل امليل عىل
.۱٦٠٠ من درجة ۱۳٠٠ ونالت الدراسية للقدرات SAT «سات» امتحان
رقمي دليل اآلن لدينا ولكننا لسنوات، تعرفها كانت عائلتي أن الواضح من
العائلة: إطار يف لها املناسب املكان يف الشابة نضع أن أساسه عىل يمكننا
قليلة بشهور ذلك بعد الذكاء. متقدة ليست ولكنها بعيد، حد إىل ذكية فهي
من أو مدرس من مساعدة دون ثانية مرة «سات» امتحان قريبتي دخلت

(املرتجم) البيضاء. الدم خاليا رسطان 19اللوكيميا
يف ظهوره يبدأ حيث األطفال، بني يظهر ما وأكثر أولية عصبية خاليا من خبيث ورم العصبية: األرومة 20ورم

(املرتجم) السمبثاوي. العصبي الجهاز أو الكظرية الغدة
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فقط ليست إنها عجبًا! درجة. ۱٤١٠ ونالت كابالن،21 لستانيل درايس مقرر
حد. أقىص إىل ذكية إنها بعيد، حد إىل ذكية

بالكامل، برشيٍّا اخرتاًعا الدراسية» «للقدرات سات اختبار يكون قد
من يحىص ال حشد الختبار املسنني الحكماء من صغرية مجموعة ألفته
نسختني لنا قدم وعندما كونية. حقيقة يقدم وكأنه عاملناه ولكننا الشباب،
ووصفنا محبة، عائلة كل تفعله ما فعلنا الحقيقة، هذه من مختلفتني اثنتني

كاذب. بأنه األول الرقم

واإلعداد املهني والتدريب الدراسة، يف للمساعدة منشئها، اسم عىل دراسية برامج كابالن: ستانيل 21مقررات
(املرتجم) التعليمية. الخدمات من ذلك وغري لالمتحانات
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