
 

 منذ مئات السنين، كاف السحرة يختبروف ويستغلوف حدود ملكتي اإلدراؾ

 واالنتباه لدى البشر. وعلماء األعصاب اليـو على وشك اللحاؽ بهم.

<Sكوندي< ػػ >-.مارتينيزL.S>ماكنيك. 

  
 مفاىيم مفتاحية

غالبا ما تنجح الخدع السحػرية بالتوجيو     
الخاطئ الباطني، وذلك باجتذاب انتباه 
المشاىدين بعيدا عػن السػّر )الطػريقة( المؤدي 

 إلى نجاح الخدعة.

يتفحص علماء األعصاب الخدع السحػرية؛    
لتعّلم كيفية إخضاعها لدراسات تجػريػبػية 

مبنػية ولسبػر تلك الجوانب مػن الشعور غيػر ال
 بالضرورة على الواقع الحسي المتداوؿ.

يظهر التصويػر الدماغي أف بعض مناطق    
الدماغ تنشط بصورة خاصة خالؿ أنواع معينة 

 مػن الخدع السحػرية.

 محرِّرو ساينتفيك أمريكاف
  

الصغػر. وىذه الُمساِعدة   ُتسلَّػط أضواء المسػرح على ُمساِعَدِة الساحػر بمالبسها البيضاء البالغة
منارة مضيئة مػن جماؿ مشع مػن المسػرح إلى المشاىديػن. ومن ثّم، يعلن الساحػر الكبيػر >تومسوني< 

 



مقاعدىم مجهديػن أنفسهم في أنو سيغيّػر لوف ثيابها األبيض إلى األحمػر. فيْمسك المشاىدوف أطػراؼ 
التػركيػز على تلك المػرأة معّمقيػن صورتػها على شػبكيات عيونهم. يصّفػق >تومسوني< بػيديو، فتعتم 
األضواء ألمد وجيػز قبػل عودتها متوىجة بػأجػيج أحمػر اللوف وتػتػقػاذؼ المساعدَة أمػواٌج في فيض مػن 

 االحمرار.
  

 

  
قف، لحظة! لم يكػْن تحويػل األلواف باستعماؿ أضواء المسػرح ىو بالضبط ما كاف يدور في أذىاف 
المشاىديػن. يقف الساحػر عند جانب مػن المسػرح مبديا ارتياحو مػن دعابتو الصغيػرة ويعتػرؼ، شارحا 

أف تػقر أنو بّدؿ  ذلك بأسلوب شيطاني، أنها كانت حيلة رخيصة مػن النوع المفضػل لديو. ولكن، عليك
لوف ثيابها، إضافة إلى ما تبّقػى مػن جسمها, إلى األحمػر. ومػن فضلك، سامحو وحّوؿ انتباىك مػرة 
أخػرى إلى مساعدتو الحسناء وىو يعيد تبديل اإلضاءات استعدادا لخدعتو التالية. يصّفػق بػيػديو، فتخفت 

ػن البياض. ولكن انتظػر، ىا قد تغػيػرت ثيابها فعال األضواء ثانية ثم يتفجػر المسػرح في مْستعػر ساطع م



 إلى اللوف األحمػر. >تومسوني< العظيم قد فعلها مػن جديد.
  
)الملقب أيضا تومسوني العظيم( عػن امتالكو .تومپػسػن< Jتكشف الخدعة وتفسيػرىا مػن قبػل >   

إدراكا حدسيا عميػقا لما يجػري مػن السيػرورات العصبية في أدمغة المشاىديػن ػػ من نمط ذلك اإلدراؾ 
الذي يمكػنػنا نحػن ػػ المختصين بعلم األعصاب ػػ تقديػره حػق قدره لما لو مػن فائدة علمية لنا. إليك  

ى تعػريف >تومپسػن< مساعدتو للمشاىديػن وىي بفستانها األبيض الملتصق كيفية تدبيػر الخدعة. لد
التصاقا ضيقا بجسمها، يستدرجهم مػن دوف نطق أي كلمة إلى االفتػراض بعدـ وجود أي شيء، وبالتأكيد 
ليس فستانا آخػر يمكػن إخفاؤه تحت مالبسها البيضاء. وغنّي عػن القوؿ بخطأ ىذا االفتػراض، على 

معقوليتو. وىذه المػرأة الجّذابة وىي بمالبسها الضيقة تساعد أيضا على توجيو اىتماـ  الرغم من
المشاىديػن نحو أجػزاء من جسمها، حيثػما يػشاء >تومپسػن< بالضبط. وكلّػما زاد تحديق المشاىديػن 

أفضػل تكػيّػفا  (1)بها، قػّل انتباىهم لوجود أدوات مخفية على أرضية المسػرح، وغدْت عصبوناتهم الشبكّية
 لتحػسػس سطوع الضوء واللوف.

  
الصغيػرة، كانػت الػمنظومة الػبصػرية لجميع المشاىديػن « دعابتو»وطواؿ ثػرثػرة >تومپسػن< بعد 

، إذ تػتػناقص مع مػرور الػزمػن استجابة منظومة عصبػية (2)خاضعة لسيػرورة دماغية تسمى التكيف العصبي
ة تقاس بسػرعة إطالؽ العصبونات ذات الصلة(. وكأنما العصبونات تػتجاىػل لمحفػز متػواصػل )االستجاب

متػواصػل كي تحافظ على قدرتها على إرساؿ إشارة بأف محّفػزا ما في دْور (3)تجاىال فعاال أي محّفػز
عد التغيػر. وحيػن ينقطع المحّفػز المتػواصل تطلػق العصبونات المكػيّػفة استجابة ارتداد تعػرؼ بأنها ب

 .(4)التفريغ
  

وفي ىذه الحالة، يكوف المحّفػز المكػّيف ىو الفستاف المضاء باألحمػر. ويعلم >تومپسػن< أنو 
خالؿ جزء من ثانية، بعد تعتيم األضواء، سترتد العصبونات الشبكّية إلى المشاىدين. وسيستمػروف خالؿ 

لك الجزء من الثانية، ينفتح باب في أرضية حمػراء بشكل المػرأة. وفي أثناء ذ (5)ذلك برؤية صورة تلويّػة
المسػرح، ويخلع عن المرأة فستانها المثبت بيسر بواسطة شريط خاص، والمػربوط بأوتار غير مػرئية 

 مؤدية إلى تحت أرضية المسػرح. ومن ثم، تعاد اإلضاءة مػرة أخػرى.



  

 

، خدعة ال تزاؿ ُتْحِدُث «تقطيع السيدة إلى نصفيػن بالمنشار»يجػري الساحػراف >پػن< و>تلػر< صيغة محّدثػة مػن الخدعة التقليدية 
مستسلمة بكل راحة نفس(. يكػّيف علماء األعصاب وسائل السحػر في المنشار و>تلػر< ضحيتو ال  َوْىماً ال ينسى. )ُيَشغُِّل >پػن<

 أنواع متعددة مػن التجارب، مػن بػينها دراسات في كيفية استجابة الدماغ لألحاسيس التي تبدو منتهكة جميع خبراتنا السابقة بالواقع.

  
ىنالك عامالف آخػراف يساعداف على نجاح الخدعة. أولهما، سطوع اإلضاءة قبيل خلع الفستاف 
سطوعا شديدا، فحين التعتيم ال يتمكػن المشاىدوف مػن رؤية الحػركات السػريعة باألوتار والفستاف 

ػن األبيض وىي تخفى تحت المسػرح. ويمكن أف تتعرض لمثػل ىذا العمى المؤقت نفسو إذا دخلت م
شارع فيو الشمس ساطعة إلى دكاف قليل اإلضاءة. وثانيهػما، عدـ إجػراء >تومپسػن< خدعتو الحقيقية 
إاّل بعد جعلو المشاىدين يعتقدوف أف الحيلة قد انتهى أمػرىا؛ مما يعطيو أفضلية معرفية ػػ إذ لم يعْد 

 المشاىدوف يتػرقبوف خدعة أخرى، فيتػراخى قليال تدقيق نظرىم.



  

األعصاب سحر دٌد فًعلم ج
(**)

 

  
توّضح حيلة >تومپسػن< توضيحا حسنا الطبيعة الجوىػرية لسحػر المسػرح. فالسحػرة ىم أوال وقبػل  

ملكات التػركيػز وشدة االنتباه البشػري  (6)كػل شيء، يتقنوف فن االنتباه والوعي. إنهم يدولبوف
ويتحػكموف، في كل لحظة مفروضة، فيما نػحػن واعوف وفيما نحن لسنا واعيػن. ويقوموف بكػل ىذا جػزئيا 
باستعماؿ تػراكيب محيػرة مػن أوىاـ مػرئية )كصور تلويّػة( وأوىاـ بصػريّة )الدخاف ومػرايا( وتأثيػرات خاصة 

ية مػزيفة وتحكمات في األضواء مضبوطة التوقيت( وشعوذة في خفة اليد وأدوات )انفجارات وعيارات نار 
  سػرية الصنع وأجهػزة ميكانيكية )للتالعب(.

                                    
لعػل أكثػر أداة في جعبة خدعهم وذات استعماؿ متعدد الجوانب ىي القابلية إلحداث أوىاـ   

ىاـ المعػرفية والبصػرية بحقيقة أف كلتيهما تضعاف أقنعة على اإلحساس بالواقع معػرفية. وتػتػشابو األو 
الطبيعي. ومع ذلك، تختػلف األوىاـ المعػرفية عػن البصػرية بكونها ليست ذات طبيعة حسية؛ بػل إنها 

. فيتمكػن تنطوي في تناولها على مستويات مػن وظائف عالية مثػل االنتباه والذاكػرة واالستنباطات السببية
السحػرة المتمػرسوف وتحت تصػرفهم جميع تلك األدوات، مػن أف يجعلوا تػتبع طبيعة ما يحدث في 

 الواقع أمػرا أقػرب إلى المستحيػل ػػ تاركين االنطباع بأف السحػر ىو التػفسيػر الوحيد لما حدث.
  

 
 
 
 
 
 

 



  

 [أوهام بصرٌة]

أهو خداع للعٌن أم خداع للعقل؟
(***)

 

)الػػػلغػػػػػز( لػػلػفػػنػػػػػػاف الػػفػػػػرنػػػػػػسي  Enigmaَوْىٌم منشأه التحديق باللوحة المسماة    
<I.ف<، غالبا ما ُيحدث إحساسا خاطئا بحػركة جػريانية في الحلقات المشتػركة ليفيا

قد المػركػز )حّدؽ بالبقعة في المركػز(. ولكن, ىل نشأ الوىم في العين أـ في العقل؟ ل
أف  10/2008تضاربت األدلة على ذلك إلى أف بػيّػن المؤلفاف وزمالؤىما في الشهر

الحػركة الوىمية تسيّػر بانػزراقات ميكروية، وىي حػركات عينية الإرادية صغيػرة تحدث 
خالؿ تػثػبت بصػري. ومعػرفة أدوار العين والدماغ في السحػر أمر ال بد منو قْبل 

 سحػر كأدوات اختبارية في علم األعصاب.إمكاف استغالؿ أوىاـ ال

 

  
وقد بدأ الباحثوف في علم األعصاب باللحاؽ بالسحػرة في دولبة ملكتْي االنتباه والمعػرفة. ومػن 



المؤكد تبايػن ىدؼ علم األعصاب عػن ىدؼ األلعاب السحرية. إذ يسعى علماء األعصاب إلى فهم 
ػر على األغلب عمل الدماغ واألعصاب، وىي الػركائػز األساسية للوظائف المعػرفية، في حين يػريد الساح

استغالؿ مواطػن الضعف المعػرفي. ومع ذلك، فاألساليب التي طػّورىا السحػرة خالؿ قػروف يمكنها أيضا ػػ 
إذا استخدمت من قبل علماء األعصاب ػػ أف تكوف قادرة على سبػر األغوار، مكملة وربما موّسعة 

 األجهػزة قيد االستعماؿ المختبػري.
  

  

أوهام معرفٌة
(****)

 

يدرس علماء األعصاب طرائق السحرة في استغالؿ زاّلت ذىنية، وفيما 
 يأتي بعض منها:

 عمى التغيير

 ال يفطن مشاىد إلى تغيػيػرات حدثت في مشهد خالؿ انقطاع وجيز.

 مثاؿ: تبديل لوف األثاث بين فصلين في مسػرحية.

 عمى سهوي

 ال يدرؾ ُمشاىد أشياء تحدث بوضوح في مجاؿ النظػر.

 مثاؿ: ال ُيالحظ شخص بمالبس غوريال وىو يتجوؿ في مشهد.

 عمى االنتقاء

 يفسػر مشاىد أسباب انتقاء معين، مع أنو لم يجر ىذا االنتقاء.

مثاؿ: ال يالحظ شخص صورة انتقاىا أنها قد اسُتْبدؿ بها أخػرى، حتى إنو 



 [.43 يبػّرر سبب تفضيلو الصورة المستبدلة. ]انظر المؤطػر أسفل الصفحة

 ارتباط موىم

 حادث يبدو وكأنو سبب لحادث ثاف غيػر مػرتبط باألوؿ.

 مثاؿ: يلػّوح ساحػر بعصاه، فيظهػر أرنب.
  

فعلم األعصاب آيػل إلى التأقلم مع طػرائػق السحػر وذلك بإخضاع السحر نفسو إلى دراسة علمية ػػ 
ماغ. فالدراسات المتعددة التي أجػريت في بعض الحاالت مبينا ألوؿ مػرة كيف تعمل ىذه الطرائق في الد

حتى اآلف علػى السػحػر عػػززت مػا ىػو معلـو ػػ مػن دراسات سابقة في علم النفس التجػريبي ػػ عػن ملكتْي 
المعػرفة واالنتباه. ورّب متهكم قد يقوؿ: لماذا تجػرى دراسة أخػرى لمجػرد تعػزيػز ما ىو معػروؼ جيدا 

دا كهذا يْغفػل األىمية والقصد مػن تلك الدراسات. إذ يتمكػن علماء األعصاب مػن قبػل؟ ولكػن انػتػقا
بدراساتهم طػرائق السحػر أف يجعلوا أنفسهم أكثر تآلفا مع أساليب يمكػنهم تبنيها ألغػراضهم العلمية 

لو الخاصة. ففي الحقيقة، نعتقد أنو كاف مػن الممكػن أف يتػقدـ علم األعصاب المعػرفي بسرعة أكبر 
، قد يمتلك السحػرة خدعا لم يتبناىا بعد  سبػر الباحثوف أفكار السحػرة في زمػن مبكػر أكثػر. وحتى اليـو

 علماء األعصاب.
  
ويأمػل علماء األعصاب باستعمالهم أدوات السحػر، في التمكػن مػن تعلم كيفية تصميم اختبارات    

لية الستكشاؼ األسػس العصبػية لالنػتباه والوعي. أشد متانة وإنشاء أوىاـ معػرفية وبصػرية أكثػر فعا
ويمكن باتباع أساليب كهذه جعػل تصميم دراسات اختبارية للمدركات ممكنة ليس فقط مع أشخاص 
أذكياء وشديدي االنػتباه، فهذه األساليب قد تؤدي أيضا إلى وسائػل تػشخيصية وعالجية لمػرضى يشكوف 

)اضطراب  ADHD(7)عوز االنػتباه الناجم عن صدمة دماغية واالضطرابمػن نقائص معػرفية نوعية ػػ مثػل 
فرط النشاط ِمعوز االنتباه( وداء ألزىايمػر وأمثالها. ويمكػن وضع أساليب السحػر الستخدامها في 

المػرضى كي يركزوا على األجػزاء المهمة أكثر مػن عالجاتهم، في حين تكػبت المشوشات « مخادعة»
 التي تسبب ارتباكا وانحػرافا في التوجو.

  



للداللة على ممارستهم تحويل انتباه المشاىدين  (8)ـ: توجيو خاطئويستعمل السحػرة المصطلح العا
عن إجراء سري. فالتوجيو الخاطئ باستعماؿ مصطلحات اللغة الخاصة للسحر، يوجو انتباه المشاىديػن 

المستػترة وراء ىذه النػتيجة. وقد صنػّفنا، مستعيريػن بػعض « الطػريقة»بعيدا عن « النتيجة»نحو 
يكوف التوجيو «. (10)باطني»و « (9)ظاىػري»عػلم النػفس الػمعػرفي، التوجيو الخاطئ إلى  المصطػلحات مػن

الخاطئ ظاىػريا إذا أعاد الساحػر اتجاه تحديق المشاىديػن عن الطػريقة ػػ ربما بطلبو إلى المشاىديػن 
الػرائعة يضمػن النظػر إلى شيء معيػن. وعلى سبيل المثاؿ، عندما يقّدـ >تومسوني< العظيم مساعدتو 

 توجو جميع العيوف نحوىا.
  

، فهو بالمقابل أكثػر غموضا؛ والساحر ىنا أيضا يُركز بؤرة «الباطني»أما أسلوب التوجيو الخاطئ 
الشّك بعيدا عػن الطػريقة؛ ولكػن دوف حاجٍة إلى إعادة توجيو تحديقهم. ومع أف المشاىديػن، تحت تأثيػر 

الخدعة إال أنهم لن يكونوا واعين التوجيو الخاطئ الباطني، قد ينظػروف مباشرة إلى الطريقة المستػترة وراء 
 بها على اإلطالؽ.

  
بنوعين، على األقل، مػن التوجيو الخاطئ الباطني. ففي ما  (11)ويعتػرؼ علم األعصاب المعػرفي 

، يخفق الناس في مالحظة اختالؼ شيء ما حوؿ مشهد عػما كاف عليو سابقا. (12)يسمى عمى التغيػيػر
و غيػر متوقع، لكػن ميػزتػو الخاصة ىي أف المشاىديػن ال يالحظونو بالنظػر إلى وقد يكوف التغػيػيػر متوقعا أ

المشهد في أية لحظة. بدال مػن ذلك، على المشاىد إجػراء مقارنة الحالة بعد حدوث التغيػيػر مع الحالة 
 قبل حدوثو.

  
 
 
 
 

  

 [عمى التغٌٌر] 



أتـسـتـطـٌـع مـْنـعـنـا من قـراءة أفـكـارك؟
(*****)

 

< ]المؤلف الوفيػر فر.پكؤ Cأتستطيع تفسيػر نتائج التجػربة التالية لقػراءة األفكار التي قاـ بها >   
اإلنتاج للكتب الشعبػية في العلـو والػرياضيات[؟ لقد أعّد محػررو مجلة ساينتفيك أمػريكاف محاكاة 

كثػر على اإلنتػرنت في < الذي يمكنك عملو ىنا، أو يمكنك تجػربة نسخة محيّػرة أفرالختبار >پكؤ 
. ونعتقد أنو http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/esp.html الموقع اإللكتػروني

لتبدأ، . %98 ، نستطيع التنبوء بالنػتيجة الصحيحة الختيارؾ بدقةESPباستعمالنا منظومتو المسماة 
 اختر واحدة مػن أوراؽ اللعب الست أدناه وتذكرىا.

 

  
 و مػن المؤكد أنك ستػتذكػرىا،رّدْد اسمها بصوت عاؿ . وحالما تشعػر أن

 .45ضع دائػرة حْوؿ إحدى صور العيوف في السطػر أدناه. ومن ثم، انتقل إلى الصفحة 

 
 

  
لقد بّينْت دراسات متعددة أنو ال حاجة إلى دقة في التغيػيػرات كي يحدث عمى التغيػيػر. فحتى 
التبديالت الدرامية في مشهد مػرئي قد تمػر مػػػن دوف مالحظة إذا حدثػػػْت خالؿ فتػػػػرة انقطػػػػاع انتقػػػالي 

يديػو المعْنوف فآخػػػر أو ترجػػػػػرج المشػػهد. وال مثل طػْرفػػػػػػة عػػين أو حركة سػريعػػػػػة لها مػن مكػػاف إلى
.وايزمػن< ]من Rللعالم النفسي والساحػر >« خدعة تغيػيػر لوف ورقة لعب»

يديو متوفر على اإلنترنت في الموقع فبإنگلتػرا[ مثاؿ درامي للظاىرة، وىذا ال Hertfordshire جامعة
. وفي تجربة >وايزمن< التوضيحية [www.youtube.com/watch?v=voAntzB7EwE] التالي:

ػػ التي تستحق المشاىػػػػػدة ػػ يخفػػق المػػػشػػػاىد في مالحظػة ما يحدث مػن تبدالت في األلواف بعيدا عػن 



على الرغم مػن اسمها ال تستخدـ « خدعة تغيير لوف ورقة اللعب»الكاميػرة. ومػن الجديػر بالذكر أف 
 السحػر لتوضيح مقصدىا.

  
؛ فيختلف عػن عمى التغييػر في كونو ال يتطلب مقارنة المنظػر الحالي بمنظػر (13)عمى السهويأما ال

مػن الذاكػرة. ففي الحقيقة، يخفق الناس في مالحظة شيء غيػر متوقع قابل أف يُرى بكاملو وىو مباشػرة 
ب >سيمنػز< إلى سيمنز< مثاال كالسيكيا لهذا النوع. فقد طل.J.Dأمامهم. وقد اختػرع عالم النفس >

من ثالثػة العبي كرة سلة بتمرير الكرة بينهم فقط « فريق»مشاىدين إجػراء تعداد المرات التي يقـو 
، أخفق نصف عدد المشاىدين  متجاىلين تمريرىا إلى ثالثة العبين آخػرين. وفي أثناء تركيػزىم على الَعدِّ

ى إنو كاف يتوقف خالؿ فتػرات وجيػزة في مالحظة شخص بمالبس غوريال يتجوؿ على طوؿ الملعب )حت
عند منتصف الملعب وىو يضرب على صدره!(. لم تكْن ىنالك ضرورة إلى مقاطعٍة أو إلهاٍء من أجل 
إحداث ىذا التأثيػر، فػقد استنفدت مهمة العّد انتباه الكثير من المشاىدين الذين كانوا ينظروف مباشػرة 

 جوده.إلى الغوريال ومع ذلك لم يفطنوا إلى و 
  

خداع الدماغ؟ أم خـداع العٌن
(******)

 

  
يعتبر السحرة الشكل الباطني للتوجيو الخاطئ أظرؼ مػن الشكل الظاىري. غير أف المختصيػن بعلم 
األعصاب يػرغبوف في معػرفة نوعية اآلليات العصبية والدماغية التي تمّكػن خدعة مػن النجاح. وإذا كاف 

لسيػرورات المعػرفية التي علماء األعصاب سيكػّيفوف البػراعة الفنية للسحر؛ فيتعين عليهم فهم نوعيات ا
 ُتستنبط منها تلك البػراعات.

  
مػن  2005 عاـ  إف أوؿ دراسة حْوؿ ارتباط اإلدرؾ الحسّي للسحػر بقياس فيزيولوجي ربما ُنشرت في

تاتلر< ]من .W.Bفي إنگلترا[ و> Durham .كوىػن< ]من جامعةGقبل المختصين بعلم النفس >
جػرى الباحثاف قياسات لتحػركات عيوف المشاىدين حين قاـ في اسكتلندا[. لقد أ Dundeeجامعة

بإسقاطها تحت مائدة. وقد كاف أحد « تختفي»>كوىن< )الذي كاف ساحرا أيضا( بجعل سيگارة 
أىدافهما تحديد ما إذا كاف سبب إخفاؽ المشاىدين في إدراؾ الخدعة ىو أنهم لم ينظروا إلى المكاف 



لم ينتبهوا إليها، مهما كاف اتجاه نظرىم إليها. وكانت النتائج الصحيح في الوقت الصحيح أو أنهم 
 واضحة: ال فػرؽ بأي اتجاه كانوا ينظروف.

 [عمى سهوي]

كٌف تسحب نقودا من الفراغ
(*******)

 

 يبدأ«. حلم بخيل»يػعػّوؿ الػسػاحػر >تػلػر< عػلى الػتػوجػيػو الخاطئ وعػلى خػفة الػيد إلحػداث وىم يػسمى:    
>تػلػر< بإخفاء ست قطع نقود في كل مػن كفّيو. ومن ثم، يخرجها كما يبدو مػن أّي شيء في متناوؿ يديو، مػن شعػره 
أو مػن غطاء نظارتو أو مػن الفضاء ثم يػرميها في دلو معدنّي محدثا طقطقة مّدويّة. وتعتمد الحيلة جػزئيا على إيماءات 

 لبصػر.اجتماعية كػموقع الػرأس واتجاه تحديق ا

   

، إنه ٌعٌد باستمـرار الحقيقة فً

 .إبـراز قطعة النقد نفسها

  

بتوجيهو تحديق بصػره نحػو يده اليمنى 
يحّوؿ انتباه مشاىديو عن يده اليسػرى. 

ولكػن يده اليسػرى التي يُمسك بها الدلو، 
 ىي التي يػرمي منها النقود.

يبدأ >تػلػر<, بعد أف يوضح أف الدلو خاؿ، 
 بإبػراز نقود بػيده اليمنى.

   

بعـرض رائع، ٌـرمً >تـلـر< قطع  النقود األخٌـرة  قطعة ٌُبرز >تـلـر<
وعند اللحظة التً ٌبدأ المشاهدون بالشك فً 

نقود مخبأة فً ٌده الٌمنى ٌـرمً  قطع أنه ٌرمً



مستمـر  وىومن الدلو 11النقود الـ

باحتفاظه بالقطعة األخٌـرة فً ٌده 

 .الٌمنى

كفه لٌبٌن أن ويدير من ٌده الٌمنى،

 .كفه ال تحوي، فً الحقٌقة، شٌئا
خمسا مـن القطع الست مـن ٌده الٌمنى 

وهً حـركة تدهش المشاهدٌن؛ ألنه  واحدة دفعة

 .قطعة نقود فً ٌده الٌمنى 11 بئال ٌمكن أن ٌخ
 

  
بمػزيد مػن األدلة « (15)َوْىم الكػرة المتالشية»تػزودنا دراسة مشابهة لخدعة سحػرية أخػرى وىي    

على أف الساحػر يدولب انتباه المشاىديػن على مستوى معػرفي عاؿ؛ بحيث ال تػتوقف النتيجة على اتجاه 
تحديقهم. يبدأ الساحػر في وىم الكرة المتالشية برمي الكرة عدة مرات إلى األعلى مباشػرة ويمسكها 

ػرة متتبعا برأسو وبعينيو مسارا إلى األعلى لكػرة مػن دوف خطأ. ثم يتظاىػر في رميتو األخيػرة برمي الك
يخبئها سػرا في راحة يده؛ غير أف أغلبية المشاىدين يشعروف أف   وىمية، ولكن بدال مػن أف يرمي الكػرة

 الكرة )غير المرمية( قد صعدت ثم اختفت في كػبد السماء.
  
الند< .F.Mبالتعاوف مع >بعد سنة مػن دراستو المشتػركة مع >تاتلر<، اكتشف >كوىن<    

]من جامعة سسيكس في إنگلترا[ أف تحديق المشاىدين لم يكْن موّجها نحو المكاف الذي اّدعى 
المشاىدوف أنفسهم أنهم رؤوا عنده اختفاء الكػرة. ويشيػر االكتشاؼ إلى أف الوىم لم يخدْع تلك 

بدال من ذلك، توّصل >كوىن< و المنظومات الدماغية المسؤولة عػن حركات العين لدى المشاىدين. و 
>الند< إلى أف نجاح الوىم يعتمد على حركات عيني الساحر ورأسو ألنها ػػ بدال مػن توجيو تحديقهم ػػ 
تعيد توجيو مركز االنتباه للمشاىدين بصورة باطنية إلى موقع الكرة المتكهن بو. إذ إف العصبونات 

ني الساحر ورأسو، توجد في المناطق البصػرية مػن الدماغ  المستجيبة لحػركة الكرة التي توحيها حركات عي
كعصبونات حساسة لحػركة حقيقية. فإذا كانت كل مػن الحػركتين الموحاة والحقيقية تػنّشطاف شبكات 

 عصبونية متشابهة، فمػن الجائز أال يكوف غػريبا تخيّػل الوىم واقعا حقيقيا، كما بدا للمشاىدين.
  

ند< الفرضيػة بأف الكرة المتالشية قػد تػكوف مػثاال عػلى زخم لقد وضػع >كوىن< و >ال
. فالمشاىدوف يتصوروف لدى اختفاء جسم متحػرؾ أف موقعو النهائي يقع في مكاف على امتداد (16)ترميزي

مػن  (17)مساره ولكن على مسافة أبعد مػن موقعو الحقيقي؛ وكأنما الموقع المتنبأ بو قد ُقدِّر استدالال
 الحػركة التي مػّر بها الجسم من قبل.

  



تجارة المخادعة أدوات أكثر فً
(********)

 

  
يحاوؿ المشاىدوف غالبا إعادة تأويل الخدع السحػرية كي يفهموا ما حدث خالؿ العػرض ػػ وبعد كل 

 بذاتو.« السحر»ذلك، كلما حاوؿ المشاىد فهم الخدعة وفشل في ذلك، بدت لو أكثػر وكأنها ىي 
والسحػرة بدورىم يتحدوف مشاىديهم بالكشف عػن أساليػبهم، مثال، بالبػرىاف على خلو قبعة أو على أف 
ثياب ُمساعدٍة أضيق مػن أف تخفي تحتها ثيابا. فتقريبا جميع ما يفعلو السحرة ىو أكثر ما يكوف لجعل 

 إعادة التأويل أصعب ما يمكن، وذلك من خالؿ توجيو خاطئ.
  
مى التغيػيػر والعمى السهوي ىما النوعين الوحيدين من األوىاـ المعػرفية في جعبة ولكن، ليس ع  

السحػرة. لنفتػرض مثال أف ساحػرا يحتاج إلى رفع يده لتنفيذ خدعة. يقوؿ >تػلر< )يُػْعػرؼ نصف عدد 
ب األلعاب السحرية الشهيرة على المسارح باسم >تلر< و>پين<( شارحا أنو إذا رفع يده مػن دوف سب

واضح، فعلى األغلب سيثير شكوكا لدى المشاىدين أكثػر مما لو أومأ بيده لتعديل نظارتو أو لحّك 
 «.(18)بإعالـ الحػركة»رأسو، فهذا يبدو طبيعيا أو عفويا. تعرؼ مثل ىذه اإليماءات لدى أوساط السحػرة 

  
ة وإلعادة تأويلها بعدئذ. واالفتراضات غيػر المنطوقة والمعلومات الضمنية مهمة لإلحساس بالخدع   

أنو يمكن إعداد المشاىدين لقبوؿ إيحاءات «[ راندي المذىل]».راندي< Jيصػّرح الساحػر >
ومعلومات غيػر منطوقة بسهولة أكثر من استعماؿ تعابيػر مباشػرة. وعليو، فقد يتذكػر مشاىٌد اإليحاءاِت 

 الضمنيَة لدى إعادة التأويل وكأنها بػرىاف مباشػر.
  

.ىوؿ< ]من جامعة لند السويدية[ المختصاف بعلم النفس وزمالؤىما L.يوىانسػن< و>Pق >طبّ 
ىذا األسلوب وأساليب سحػرية أخرى في تطويػر طػريقة مبتكػرة لتوجيو أسئلة في علم األعصاب. فعػرضوا 

وج الصورة التي على بسطاء خاضعيػن لتجػربة صور أزواج من وجوه أنػثوية وطلبوا إليهم أف ينتقوا مػن كل ز 
وجدوىا أكثر جاذبية. كما طلب إليهم، في بعض االختبارات، إعطاء أسباب اختيارىم. ومػن دوف معػرفة 
الخاضعين للتجربة وبعد أف تّمت االنتقاءات، استخدـ الباحثوف خفة اليد في الشعوذة الستبداؿ صورة 

أزواج الصػور المدولبة سػرا، عكس  وجو إلى وجو آخر. وىكذا، أصبحت نػتيجة االنتقاء بالنسبة إلى



 االنتقاء األصلي.
  

  

 [عمى االنـتـقاء]

استنتاج رواٌات بـاطـلة
(*********)

 

وطلب إليهم انتقاء  (a) في تجربة، ُعِرضت أزواج صور فوتوغػرافية على الخاضعيػن لهذه التجربة   
واستعملوا  (c). بعد كل انتقاء قػلّػب القائموف بالتجػربة الصور على ظهػرىا (b)الصورة األكثر جاذبية 

خفة اليد لتبديل الصور المنتقاة بالصور المرفوضة. وقلػبوا الصورتيػن ثانية ليظهػر وجهاىما إلى األعلى، 
« تفسيػرا» ثم طُلب إلى الخاضعين للتجػربة تػفسيػر تفضيالتهم. َنَسَج كثيػر مػن الخاضعيػن للتجػربة

. إف النػزعة النفسية عند البشػر إلى تأليف رواية ذات (d)النػتػقائهم حتى عندما كاف للصور المػرفوضة 
انسجاـ داخلي كي يالئموا ما يعتقدونو خطأ بأنو اختيارىم، غالبا ما تقتلع من ذاكرتهم اختياراتهم 

 الواقعية.

 

  

  

أوهام بصرٌة فً السحر
(**********)

 

ليس جميع السحر معػرفّيا. ويمكن استغالؿ صفات معروفة جيدا تػتمتع بها المنظومة البصرية 
 لتؤدي نتائج غير اعتيادية. وفيما يأتي بعض منها:

 لوي مالعق 

 يهز ساحر ملعقة، فيجعل رقبتها تبدو مرنة قابلة لاللتواء.



 كيف يتم ذلك:

عصبونات القشرة البصرية المسؤولة عن الحركة وعن نهايات الخطوط، تستجيب للتذبذبات 
بطريقة مختلفة عػن استجابة العصبونات البصرية األخػرى. ويحدث نتيجة لهذا تفاوت ظاىري 

 أثناء الفتػرة بين خاتمتي تحفيز وبيػن مػركػزه؛ فيبدو جسم صلب ملتويا عند وسطو.

 اختفىاالحتفاظ برؤية ما  

 يزيل الساحر شيئا مػن مجاؿ النظر, ولكن ىذا الشيء يبقى مػرئيا خالؿ فترة قصيرة.

 كيف يتم ذلك:

 ُيحدث التفريغ التلوي العصبوني صور تلوية تدـو ُعْشر ثانية بعد زواؿ المحفز.

 تموج فضائي ثالثي 

 <J.Andrusالمناطق لػ >

ث مناطق لحركة توسع وتػقلص. ويبدو يحّدؽ مشاىدوف في قرص يدور بسػرعة. وىو ذو ثال  
 ىذا القرص للمشاىدين حين يتوقف عن الدوراف أنو مازاؿ في حركة توسع وتقلص.

 كيف يتم ذلك:

 تػتكػيّػف العصبونات تكػيفا مختلفا مع حػركات المناطق الثالث في المجاؿ البصػري.
  
فقط مػن جميع أزواج  %26 ومػن المثيػر لالىتماـ أف الخاضعيػن لالختبار الحظوا التحويل في  

الصّور المدْولبة. ولكن، ما ىو أشّد غػرابة أنو حيػن طلب إليهم التعبيػر عػن أسباب انتقاءاتهم لالختبارات 
نتقائهم الفعلي! وقد أطلق المدولبة تداولوا فيما بينهم متسامػريػن لتبػريػر النػتيجة المعاكسة ال

على ىذه الظاىػرة للداللة الشديدة والضمنية على أف « (19)عمى االنتقاء»>يوىانسن< وزمالؤه مصطلح 
الخاضعيػن للتجػربة سبق واتخذوا قػرارا باالنتقاء. ونتيجة لذلك، تمكن الباحثوف مػن دراسة كيفية تبػريػر 



 ذوىا.الناس النتقاءاتهم، حتى تلك التي لم يتخ
  

   

 [فن النشل]

توجٌـه خاطئ مـتعدد األحـاسـٌس
(***********)

 

   <Aكي « الهدؼ»)في اليمين(، يعلن عن نفسو أنو سارؽ محترؼ، موضػحا كيف يضلل  <.روبنز
على دْولبة المالمسة ينظر باتجاه معين, ومن ثّم ليحوؿ دوف مراقبة الهدؼ ألشيائو. ويعّوؿ >روبنز< 

والحيز الشخصي للهدؼ وكذلك على توجيو خاطئ للنظػر. وعلى 
يديو يُػَبين كيف ينتزع >روبنز< ساعة مْعصمّية ف يُعرض http://tinyurl.com/6lhxy8الموقع

 لشخص آخر بخفة غريبة.

 

 

  

 



ٌسرق دماغك النشال الذي
(************)

 

  
يمكن أيضا تطوير أساليب التوجيو الخاطئ مػن خالؿ دراسة مهارات النّشاليػن. يعتمد ىؤالء 
اللصوص، الذيػن يمارسوف مهنتهم غالبا في أماكػن عامة مكتظة، اعتمادا شديدا على توجيو خاطئ 

أو تالمس جسمي أو غػزو للحيػز الشخصي  gaze contact اجتماعي األساس ػػ مثل تالمس تحديقي
وقد يحػّرؾ النشالوف أيضا أياديهم بأساليب متميػزة تعتمد على غاياتهم « الهدؼ.»للضحية الذي يسمونو 

الحالية. فَػُهم إما أف يلتػفوا بها إلى الخارج بمسار منحن إذا أرادوا جذب انتباه الهدؼ إلى الحػركة 
يقا مستقيما ثابتا إذا أرادوا تقليل االنتباه إليو وتحويل انتباه الهدؼ بسػرعة بكاملها، وإما أف يتػتبعوا طػر 

إلى الوضع النهائي. وليس في علـو األعصاب تفسير يدعم تلك المناورات؛ ولكػن معاوننا البحثي 
<A روبنز< ]وىو نشاؿ محتػرؼ[ يؤكد ضػرورة وجود نوعي الحركات إلحداث التأثيػر الناجح للتوجيو.

 طئ على الهدؼ. ونحػن نػقػتػرح عدة تفسيػرات ممكنة وقابلة لالختبار.الخا
  

أحد ىذه التفسيػرات ىو أف الحػركات المنحنية والمستقيمة لليد تػفّعل منظومتين مختلفػتيػن في 
تػتحكم في العينيػن عندما تالحقاف « (20)فمنظومة المتابعة»  الدماغ للسيطػرة على تحػريك العينيػن.

في الحػركات التي تػثب فيها « (22)منظومة االنزراؽ»في حين تتحكم   ،(21)تتحػرؾ بحػركة سلسة أجساما
العيػناف مػن ىدؼ تقديػري إلى الهدؼ التالي. وىكذا، افترضنا أنو ربما تػثيػر الحػركات ذات المسار 

ػركات السػريعة المنحني ليد النشاؿ منظومة المتابعة للسيطػرة على عيني الهدؼ، في حيػن أف الح
المستقيمة قد تحفز منظومة االنزراؽ إلى تولي القيادة. ومن ثم، إذا أقفلت منظومة المتابعة على المسار 
المنحني ليد النشاؿ، فإف مػركػز رؤية الهدؼ قد ينسحب بعيدا عػن موقع سرقة مخبأة. أما إذا شاغلت 

تػفيد النشاؿ من كػْبت رؤية الهدؼ أثناء انزراؽ الحػركات المستقيمة السػريعة منظومة انزراؽ الهدؼ، فيس
 (.(23)العين مػن نقطة إلى أخرى. )ىذه ظاىرة معػروفة جيدا في علـو البصػر بالمصطلح: الكبت االنزراقي

  
ىنالك تفسير آخػر ممكػن للحػركات المتميػزة لليد، وىو أف الحػركات المقوسة قد تكوف مػن ناحية 

كثػر مػن الحػركات المستقيمة، فهي تجذب انتباىا أقوى. وإذا صّح ىذا، فمنظومة اإلدراؾ الحسّي بارزة أ
االنتباه وحدىا، وليس أي منظومة تتحكم في حركة العين، قد يؤثر فيها التوجيو الخاطئ اليدوّي للنشاؿ. 



شاطا دماغيا وقد بػّينت دراساتنا البحثية المبكرة أف األقواس وحافات األجساـ تكوف بارزة أكثػر وتولد ن
أشّد مػن الحافات المستقيمة. ويُرجح أف يكوف سبب ذلك ىو أف األقواس الحادة والحافات أقل قابلية 
للتنبؤ بوجودىا وزائدة على الحاجة )إذف، فهي أكثػر غػرابة ومعلومات( أكثر مػن الحافات المستقيمة. 

لحاجة، ولذلك فإنها أكثػر بروزا من وعلى ىذا األساس، قد تكوف المسارات المقّوسة أقل زيادة على ا
 المسارات المستقيمة.

  

بدماغ ُمسلَّك الدراٌةتحكم فً 
(*************)

 

  
إف اإلمكانيات في استعماؿ السحػر كمصدر أوىاـ معػرفية، للمساعدة على عزؿ الشبكات العصبية 

استعار علماء أعصاب مؤخػرا المسؤولة عػن وظائف معػرفية معينة بعضها عػن بعض، تبدو النهائية. وقد 
أسلوبا مػن السػحر، فطلب إلى الخاضعين للتجربة أف يػربطوا ربطا خاطئا بين حدثين كسبب ونتيجة حينما  

؛ فإننا غالبا ما نستنتج، خطأ أو Bحدثا آخر  Aكانت أدمغتهم تحت التسجػيل. فعندما يسبق حدث 
، ويستغل الساحر الماىر ىذه النزعة الطبيعية ليجعل مػن المؤكد أف الحدث B يسبب A صوابا، أف

A ولنقل ػػ على سبيل المثاؿ ػػ سكب ماء على كرة( ىو الذي يسبق دائما الحدث( B  .)اختفاء الكرة(
، ولكن ظهوره المسبق يساعد الساحػر على جعلو يبدو  B ال يسبب الحدث A في الحقيقة، إف الحدث

 .(24)ق المختصوف بعلم النفس المعرفّي على ىذا النوع مػن التأثير: ارتباط موىمكذلك. ويطل
  

  

 [االرتباط الموهم]

«الـمـسـتـحـٌل»كٌف ٌتـعامل الـدماغ مع 
(**************)

 

يديو لخدع سحػرية، يبدو أنها تصّور عالقات سبػبػيػة مستحيلة مثل جعل كرة تختفي )الصور ف شرائط   
في الصف العلوي(، ُعرضت على خاضعيػن لتجػربة، وفي أثناء ذلك كانت ترسم مخطػطات ألدمغتهم 

يديو مشابهة باستثناء خلّوىا مػن خدع سحػرية ف . وعرضت على مجموعة ضابطة شرائطFMRIبالرنين 
الصور في الصف السفلي(. وتبين مناطق الدماغ الملونة )الصورة الُيسرى في األسفل( حدوث نشاط )

يديو األلعاب السحرية بدال مػن شرائط ف عصبي إضافي متزايد حين شاىد الخاضعوف للتجػربة شرائط



  يديو الضابطة.فال

  

        

  

قرأنا أفكارك
(***************)

 

 لقد أبعدنا ورقتك

؟ إذا صّح حدسنا 41 ىل حػزرنا ورقة اللعب التي اختػرتها على الصفحة   
ر< إجابتػنا الصحيحة أـ أف ىنالك فلػ>پكؤ  ESP فهل تفّسر المنظومة

 تفسيػرا أبسط ؟ ال تقرأ أكثر إلى أف تريد معرفة الجواب.

، 41 ىل استسلمت؟ أعد النظػر في أوراؽ اللعب الست في الصفحة رقم
ثم قارنها باألوراؽ الخمس المػرسومة ىنا. أتالحظ أي فػرؽ؟ إذا كانت 

وانطلت عليك الخدعة )الخدعة  عملية رسم دائػرة حوؿ عين قد ألهتك
انطلت على معظم الناس(؛ فأنت ضحية ما يسميو المختصوف بعلم النفس 
عمى التغييػر. ويكاد التغييػر ػػ حتى ولو كاف كبيرا وواضحا ػػ أف يكوف خافيا 

 على نظػرؾ حين تلقي نظػرة أخػرى.
  

 



< وآخروف، حيث ُعرضت ، قاـ بها >كوىن2006وىنالك دراسة غير منشورة أجػريت في عاـ 
يديو تناولت خروقا واضحة لمفهومي السبب والنتيجة. وعػرضْت على ف خدٌع سحػرية على شريط

. وُأجريت مقارنة لصور (25)(FMRI) خاضعيػن الختبار برسم المخططات بالرنين المغنطيسي الوظيفي
يديو آخر ليس فيو انتهاكات جلية ف مػن أشخاص شاىدوا شريط (26)أدمغتهم بأمثالها لمجموعة ضابطة

لدى الخاضعيػن لالختبار  (27)لمبدأ السبػبػية. وقد اكتشف الباحثوف في القشػرة الدماغية الحزامية األمامية
الذيػن شاىدوا الخدع السحػرية تفعيالت أشّد مػن التفعيالت المماثلة للمجموعة الضابطة. ويشير ىذا 

 المنطقة الدماغية قد يكوف مسؤوال عن العالقات السبػبػية.االكتشاؼ إلى أف ىذا الجػزء مػن 
  

لقد شرعت أبحاث >كوىن< وزمالئو في التلميح إلى قدرة أساليب السحػر على دْولبة ملكػتي 
االنتباه واإلدراؾ من خالؿ دراستهم فزيولوجية الدماغ. فلو تعّلم علماء األعصاب استخداـ طػرائق 

حتػرفين نفسها، الستطاعوا ىم أيضا التحكم في اإلدراؾ تحكما دقيقا السحػر بمهارات السحػرة الم
وآنيا. وإذا أقاموا عالقة ارتباط بيػن مادة اإلدراؾ ووظائف العصبونات، فسيمتلكوف الوسائل لتحػري 

    أسرار الشعور نفسو.
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(1 )retinal neurons 
(2)neural adaptation 
(3)stimulus 
(4)afterdischarge. 
(5)afterimage)إحساس بصري يحدث بعد زواؿ المنبو الخارجي.)التحرير ، 
(6)to manipulate.التحرير(       ، دْولػب أي دّوره إلى مراده( 
(7)attention - deficit hyperactivity disorder 
(8)misdirection 
(9)overt 
(10)covert 
(11)cognitive neuroscience 
(12)change blindness 
(13)inattentional blindness 
 ;Windows on the Mind,” by Susana Martinez - Conde - Stephen L. Macknik“(انظر: 14)

Scientific American, August 2007 
(15)vanishing-ball illusion. 
(16)representational momentum. 
(17 )extrapolated 
(18 )informing the motion 
(19 )choice blindness 
(20)pursuit system 
(21)smooth motion 
(22)saccadic system 
(23)saccadic suppression 
(24)illusory correlation 
(25)functional magnetic resonance imaging 
(26)control group.أو مجموعة شاىدة ، 
(27)the anterior cingulate cortex 

 

 


