
 ثقافة مناقشات

ماركو برسانيللي أستاذ فيزياء النجوم في جامعة ميالنو

هذه ترجمة لمقال الكاتب ماركو برسانيللي، أستاذ فيزياء النجوم في جامعة ميالنو، المنشور في 22 آب/أغسطس في

."Quotidianomeetin" جريدة

الحياة البيولوجية هي خبرة نعيشها دون أن نعيها في أغلب األحيان. تسري الحياة في أجسادنا، ترافق وعينا بوجودنا

ولكننا ال نشعر بها وال نلتفت إليها. عندما نستوعب هدير تلك الحياة في قلوبنا، في رئتنا، في الشرايين، في األمعاء وفي

كل عضو من أعضاء أجسادنا تصيبنا الدهشة، ويصيبنا الدوار.

أن نكون أحياء

25 أغسطس 2020

ماريانا ماّسا

مترجمة من إيطاليا

تتكون أجساد الكائنات الحية من نفس المادة، ومن نفس الجزئيات األولية
التي تشكل أجرام النجوم

https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.meetingrimini.org/edizione-2020/quotidiano-meeting-20/?fbclid=IwAR1r6udGufr-hBdj-G22FLA3tpAqZ2utPixkDbZv0TNx7-MlxljUa2vqWMQ
https://www.ultrasawt.com/sites/default/files/styles/large/public/118319342_304255204179300_889557207717567051_n.jpg?itok=dyVvrqZW
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%91%D8%A7/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%91%D8%A7/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA


لسنا - نحن البشر - وحدنا نملك الحياة، ال أحد منا يمكنه أن يجحد نبض الحياة في قلب قط، أو انسيابها في أوعية زهرة

تتفتح، نحن فقط أتيح لنا أن ندرك هذه الظاهرة الغامضة وغير البديهية (ألنها ال تتوقف عن إدهاشنا) التي نسميها

الحياة.

ر.. ما هي الفيروسات وكيف يمكن مقاومتها؟ اقرأ/ي أيًضا: باختصا

تتكون أجساد الكائنات الحية من نفس المادة، ومن نفس الجزئيات األولية التي تشكل أجرام النجوم، يضع العلم أمام

أعيننا، ولو بشكل جزئي، الشروط المتباينة، والصيغ المتعددة التي تتشكل خاللها تلك األجسام، حتى تصل إىل تلك

الدرجة في الطبيعة، تلك الحالة التي يمكن أن نصفها فيها  بـ"الحية".

الرهافة التي يتميز بها كل كائن حي، حتى أشد الكائنات الحية بساطة، ماهية الكائن الحي، كونه الفاعل في تاريخه

الخاص، عالقته البناءة بالعالم خارجه، وباآلخر، هشاشته، طبيعته الفانية، الظهور الال متوقع لقوانين بسيطة تحكم

سلوكه وسلوك كل الكائنات الحية عىل ظهر الكوكب، السمات التي تجعل معجزة التطور البيولوجي ممكنة، هذه

األشياء كلها مكامن للدهشة، عندما نتأملها وغيرها من عجائب عالم األحياء، ال نملك إال أن نندهش، ونسلم عقولنا

ريخها، ندائها، جمالها. للفضول الذي سيقوم بمطاردة حضورها، طبيعتها، نظامها، تا

نعيش في زمن يتفتح فيه وعينا عىل هشاشة حياتنا، الشخصية واالجتماعية، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة من ذي قبل عىل

أن ندرك، عىل نحو أعمق، عالم األحياء بوصفه معطى استثنائي، يمنح وجودنا في هذا الكون معنى. فإذا كان الكون قد

ر سنة لتتكون ورقة شجر، فإننا لن نحتاج إال إىل لحظة من الوعي حتى ال نضيع حضور تلك الورقة. احتاج إىل 14 مليا

يقول سكوت جيلبيرت إن التركيب البيولوجي الخاص باإلنسان من جوانب متعددة شيء مدهش ومرعب في آن واحد.

من أكثر سمات اإلنسان إدهاًشا ورعًبا هو أنه ليس "فرًدا"، كما يعتقد، وإنما هو مجموعة من "األفراد". من منظور

بيولوجي اإلنسان عبارة عن "حيوم"، أي نظام بيئي يحتوي عىل مئات األجناس من الكائنات الحية. اإلنسان يظن أنه "كائن

واحد"، ولكنه ليس كذلك، بل هو مجموعة من الكائنات الحية تجتمع داخله عىل مدار نموه، عىل سبيل المثال 50 % من

خاليا اإلنسان من أصل ميكروبي، وهي ليست موجودة في جسد الجنين، بل يكتسبها اإلنسان من العالم الخارجي، عىل

مدار نموه البيولوجي. كل واحد منا هو مجتمع كامل، عالم صغير.

من بين تلك الكائنات التي تشكل هذا العالم الذي ال تتجاوز حدوده األنا هناك كما يؤكد أنزو ترامونتانو فيروسات تسمى

"فيروسات قهقرية" قادرة عىل تغيير الجينات التي تصيبها. إنها تترك أثر عىل جينوم الكائنات التي تصيبها وتغير جناتها

لألبد.

ومن المدهش أن 8 % من جينوم اإلنسان يعود أصله إىل الفيروسات القهقرية، ما معناها أن هناك فيروسات أصابت

اإلنسان عىل مدار تاريخه وتركت في جيناته آثارها، وغيرت تركيب جينوم اإلنسان وجعله أقوى ومنحته مزيد من المناعة

حتى ال تصيبه فيروسات أخرى. الفيروسات جزء مهم من نظام البيئة ولها دور في الحفاظ عىل اتزانه، ولكنها كذلك تلعب

دور في بناء هويتنا بما تتركه مكن أثر ال يمحى عىل جيناتنا الوراثية.

اقرأ/ي أيًضا: جورج لوميتر.. من هو فيزيائي "البيضة الكونية" الذي احتفت به جوجل؟

مرض الفرد هو الثمن الذي يدفعه من أجل تطور جينوم اإلنسانية بأسرها،
وهي في سبيلها إلى التكيف مع الظروف المتباينة الصعبة

https://www.ultrasawt.com/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA


ر فقط البيئة التي يظّل تعايش الكائنات الحية في النظام البيئي - كما يؤكد جورجو باڤيسريلّو- هًشا، فلو أخذنا في االعتبا

نعيش فيها لوجدنا أنه كلما تدهورت الظروف البيئية كلما أصيبت بعض الكائنات الحية باألمراض. ولكّن هذه الهشاشة

الباطنة التي تميز كل الكائنات الحية، ومن ضمنها اإلنسان، هي ثمن تطورنا؛ هذه الهشاشة خير ألنها ما يفتح لنا باب

التطور.

مرض الفرد هو الثمن الذي يدفعه من أجل تطور جينوم اإلنسانية بأسرها، وهي في سبيلها إىل التكيف مع الظروف

المتباينة الصعبة التي نضطر إىل العيش في كنفها، فالمرض والشفاء لهما نفس األهمية من أجل استمرارية الحياة.

 

اقرأ/ي أيًضا:

في الذكرى 150 لميالدها.. تعرف عىل ماري كوري الحاصلة عىل نوبل مرتين

7 حقائق مذهلة عن ستيفن هوكينغ

العلوم علم األحياء  الفيروسات  دالالت: 

https://www.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-150-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/taxonomy/term/17741
https://www.ultrasawt.com/taxonomy/term/104759
https://www.ultrasawt.com/taxonomy/term/64441


اقرأ هنا

رة فولفو "360 سي".. سيا

المستقبل الكهربائية بال

مقود

Lavora con Amazon da

casa e guadagna 1.200€

al mese
Le farmacie nascondono

QUESTO potente rimedio

contro la micosi! AIUTA

SEMPRE!

Micinorm

Dopo 5 ore di studio

parla l'inglese come un

madrelingua

ميتسوبيشي باجيرو.. النسخة

األخيرة من "الوحش الياباني"

بعد مسيرة 40 عاًما

منظمات حقوقية ترجع

اعتقال الصحفي المغربي

عمر الراضي إىل دوافع

سياسية

كيف خلق الفن صورًا نمطية

عن العرب؟

Metodo per migliorare la

vista ora disponibile per

tutti

تعاني من ألم المفاصل؟

هناك عالج منزلي بسيط!

Hondrocream

كيفية عالج المفاصل في 3

أيام فقط؟ تم كشف السر!

Hondrocream

Corregge la vista in 0,6

minuti. Vedrai

perfettamente
Questa donna guadagna

€450 ogni 2 ore dal

divano! Non fa altro

che...

Money Amulet

https://www.ultrasawt.com/%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88-360-%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%88%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mgid.com/ghits/5891601/i/89061/0/src/152652/pp/3/1?h=a_4b9jXUldGFM7WP2G2pJw-GKUVJeMtUKOqfpfGUxC2Eo8R8nJTlTKUIL1xDqjfu&rid=da0e7966-e777-11ea-bf53-e4434b374bc6&tt=Direct&pubsrcid=152652&cpm=1
https://coldtrc.com/click.php?key=9lf1egjv2bs70dir0dik&utm_term=[eng_website_id]&utm_content=fuit1&utm_campaign=fuit
https://www.mgid.com/ghits/6176063/i/89061/0/src/152652/pp/4/1?h=_OjRu6vrQ8y5laT-HcBkqcctb4GovYc0SB8nxx9pB2XcaGUeuQs_3ActCPustYDL&rid=da0e7966-e777-11ea-bf53-e4434b374bc6&tt=Direct&pubsrcid=152652&cpm=1
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9F/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.mgid.com/ghits/6538973/i/89061/0/src/152652/pp/1/1?h=-qbjKPgDX4mYSAx7OmZ7dKgR9bCTpYhn1VSEPsPG2l_b-Itc0gQ5yyrgYMJVX91m&rid=da0e7966-e777-11ea-bf53-e4434b374bc6&tt=Direct&pubsrcid=152652&cpm=1
https://coldtrc.com/click.php?key=8qvt13wra6rluqxpuwa5&utm_term=[eng_website_id]&utm_content=joitar1&utm_campaign=joitar
https://coldtrc.com/click.php?key=8qvt13wra6rluqxpuwa5&utm_term=[eng_website_id]&utm_content=joitar2&utm_campaign=joitar
https://www.mgid.com/ghits/6538966/i/89061/0/src/152652/pp/2/1?h=BIOXPaMSmAf4sFOZZfCVQC6ORQrGk9GHmjphUeAOYj-GyCA76dHgzS6HC77S-P2N&rid=da0e7966-e777-11ea-bf53-e4434b374bc6&tt=Direct&pubsrcid=152652&cpm=1
https://coldtrc.com/click.php?key=us2guzj24blg4yhhwwy4&utm_term=[eng_website_id]&utm_content=mait1&utm_campaign=mait
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