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بكتاباجلينوم إشادة

كروموسوم من األفكار، نسج يف الشديدة برباعته ريديل، «ينتقل
باألدوار املتنامية معرفتنا يسريًا تلخيًصا ملخًصا كروموسوم إىل
والذكاء بل الجنسية، والفروق السلوك، يف الجينات تلعبها التي
يواجهها التي األخالقية للمآزق تناوله ليس ذلك من واألهم أيًضا.
االختزايل التفكري ذلك لخطر أيًضا بل فحسب، املعارصون العلماء

والحتمية.» التوارث قابلية بني يساوي الذي

نيويوركر ذا مجلة

وأسلوب البارعة، وتشبيهاته لالنتباه، الجاذبة الطريفة «بحكاياته
لقد أعيننا. أمام الجينوم يف الحياة ريديل مات يبث املقنع، كتابته
للجسم العجيب الخلق نحو املهيب باإلجالل إحساس غمرني

ألغازه.» يكشفون الذين العلماء ونحو البرشي،

فريجيز، أبراهام
التنس» «رفيق كتاب مؤلف

يفعل ساحر. بأسلوب املستجدات بأحدث يخربنا رشيق «كتاب
عىل يحصل املمتاز؛ الطراز من صحفي أي يفعله ما تماًما ريديل



الجينوم

ويضع لالهتمام، مثري نحو عىل ويقدمها الصحيحة، املعلومات
بحكمة.» السليم نصابها يف األمور

بالفر، سارة
األم» «الطبيعة كتاب مؤلفة

رحلة يف جذاب وبأسلوب وحماس سالسة يف ريديل «يأخذنا
يف يضم الذي املزدوج اللولب ذي النووي الحمض الستكشاف

املتوارث.» اإلنساني جوهرنا ثناياه

لصحيفة النقدي املقال
تايمز أنجلوس لوس

أنه املؤكد من العام، والنظام للعلم راٍق مزٌج … ا حقٍّ «مبهٌر
ميًال أقلهم حتى جميًعا، القراء ويحفز ويتحدى ويُسيل سيَُعلِّم

التكنولوجية.» املوضوعات نحو

إنكوايرر فيالدلفيا صحيفة

والعرشين الثالثة الكروموسومات عرب مبهجة رسيعة «جولة
تجعال كي والتنشئة الطبيعة اتحاد كيفية برؤية لنا تسمح

بًرشا.» منا

واطسون جيمس

عن بحثًا آخر إىل برشي كروموسوم من يثب … ممتاز «عمل
إمتاًعا.» القصص أكثر

لصحيفة النقدي املقال
تايمز نيويورك

املعقدة، األخالقية القضايا تامة بحيوية يفرس أن ريديل «يستطيع
الحقائق يفصل وهو الحيوية، الكيمياء وتقنيات الفلسفية، واملآزق
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الجينوم بكتاب إشادة

كتاب ويتسم أيهما. تقديم من يخجل وال جيًدا، فصًال اآلراء عن
والسلوك الجينات عن عديدة حديثة كتب بني من — ريديل
ممتعة.» قراءته أن عن فضًال تثقيًفا، األكثر بأنه — والتطور

ويكيل بابليرشز مجلة
تقييم) بنجوم مزود نقدي (مقال

والذكاء والفضول املقدس اإلجالل من بمزيج ريديل مات «يكتب
القرن يف علمي كشف أعظم الكثريون يعتربه عما العلميني
اكتشاف والعرشين؛ الحادي للقرن علمي تحدٍّ وأصعب العرشين
والقانون الطب يف العديدة وتطبيقاته للحياة الجزيئي األساس

والتجارة.»

نيوز مورنينج داالس صحيفة
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وتقدير شكر

وقاطعتهم األشخاص من كبريًا عدًدا أزعجت الكتاب هذا تأليف أثناء
منهم ألق لم هذا ومع واإللكرتوني، العادي بالربيد وراسلتهم وسألتهم
لكني باالسم، شخص كل أشكر أن يمكنني ال وحفاوة. صرب كل إال جميًعا
بيل أسماؤهم: اآلتية لألشخاص بالعرفان العظيم شعوري أسجل أن أود
وديفيد بيدنجتون، وروز بادكوك، وكريستوفر أردين، وروزالني أموس،
كريك، وفرانسيس برين، وجون بريتان، وسام بالنشارد، وراي بينتيل،
دوربني، وريتشارد ديكسون، وباري ديفيز، وبول كريستوفوري، وجريهارد
ونيك هامر، ودين جوتليب، وأنتوني جوبنيك، ومرينا إدواردسون، وجيم
كامينجا، وهارمكي جيمس، وماري إنجرام، وتوني هوالند، وبريت هاستي،
وجرايمي ميلر، وجيفري مرييت، وكولني ليفاين، وأرنولد كييل، وتريينس
نوريس، وساشا ناسميث، وكيم مورتون، وأوليفر مولر، وأندرز ميتشسون،
وستيفن بيرتي، وماريون بيني، وديفيد باترسون، وروز باجيل، ومارك
روسانت، وجانيت ريز، وكريستني بوول، وأنتوني بلومني، وروبرت بينكر،
ويل سيلفا، وأنسينو شكسبري، وتوم سابولسكي، وروبرت ريديل، ومارك
فوجت، وتوماس تويل، وتيم سالستون، وجون ستارشان، وتوم سيلفر،

ويلموت. وإيان ويشاوس، وإريك واطسون، وجيم
للحياة»، القومي «املركز يف زمالئي جميع إىل خاص بشكر وأتوجه
البيولوجية باألمور اهتمامهم ولوال الجينوم. يف الحياة بث نحاول كنا حيث
هذا تصنيف عىل ألقدر أكن لم أنني أظن يل، اليومي ودعمهم والجينية
كونلون، وليندا برين، وجون بولز، أالستري هم: الزمالء وهؤالء الكتاب.



الجينوم

وكثريون ويلز، وإلزبيث سوليفان، ونيل نايجيست، وإيرين فيلز، وإيان
غريهم.

أعمدة يف األوىل للمرة الكتاب هذا من فصلني من أجزاء نُرشت
وديفيد تليجراف» «دييل من مور تشارلز وأشكر املجالت، ومقاالت الجرائد

لنرشها. «بروسبكت» من جودهارت
وهناك للحماس، واقعيٍّا تجسيًدا برايان، فيليسيتي أعمايل، وكيلة كانت
أكثر مقرتح مجرد كان حني الكتاب هذا بجدوى آمنوا املحررين من ثالثة
هم: املحررون وهؤالء اآلن)، بهذا أعرتف (وإني نفيس أنا به آمنت مما

كاربو. ومارتني مانيكر، وماريون بوتر، كريستوفر
مجتمعني الباقني من أكثر بعرفان شعوًرا له أحمل الذي الشخص أما

هرلربت. أنيا زوجتي: فهو
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متهيد

البرشي الجينوم من األكرب الجزء كان الكتاب هذا تأليف بدأت عندما
البرشية الجينات من آالف ثمانية من يقرب ما كان بعد. مكتشف غري
قليًال عدًدا أذكر الكتاب هذا ويف تقريبي، نحو عىل بالفعل ُحددت قد
القراءة من مكنت التي الحقيقية الطفرة لكن لالهتمام، إثارة أكثرها من
أقل غضون ويف املستقبل. يف تنتظرنا كانت كامًال البرشي للجينوم الرسيعة
علماء فك فقد الهائلة؛ املهمة هذه اكتملت الوقت، هذا من واحد عام من
محتوياته وكتبوا الكامل، البرشي الجينوم رموز العالم أرجاء جميع من
وبمقدورك قراءتها. يف يرغب من لكل متاحة لتكون اإلنرتنت عىل ونرشوها
بناء لكيفية الكاملة شبه التعليمات اإلنرتنت شبكة عىل من ل تُحمِّ أن اآلن

وتشغيله. البرشي الجسم
القائمون العلماء تنبأ ١٩٩٨ عام أوائل ففي فجأة؛ الثورة هذه حدثت
أنهم حكومي، بتمويل يعملون الذين البرشي، الجينوم مرشوع عىل
الجينوم قراءة من يتمكنوا حتى األقل عىل أخرى سنوات سبع سيحتاجون
يف فقط منه باملائة عرشة قراءة من بصعوبة تمكنوا وأنهم خاصة الكامل،
العالم أعلن إذ عقب؛ عىل رأًسا األمور قلب ما فجأة حدث لكن الوقت، ذلك
أنه الخاص، القطاع يف اآلن يعمل الذي فينرت، كريج الصرب قليل الالمع
جزء مقابل ٢٠٠١ عام بحلول األمر سينجز وأنه رشكة، تأسيس بصدد

اسرتليني. جنيه مليون ٢٠٠ من أقل املقدرة: التكلفة من بسيط
يعد ما دوًما يحقق وكان قبل، من مشابهة وعوًدا قطع قد فينرت كان
يف البرشية الجينات عىل للعثور رسيعة طريقة ابتكر ١٩٩١ عام ففي به؛



الجينوم

عام ذلك، وبعد ذلك. تحقيق استحالة فيه يؤكدون الجميع كان الذي الوقت
للجينوم خريطة لوضع حكومية منحة طلبه عىل فاتًرا ا ردٍّ تلقى ،١٩٩٥
«بندقية أسلوب عليه يطلق جديد بحث أسلوب باستخدام الكامل البكتريي
وقد أبًدا. ينجح لن األسلوب هذا إن الحكوميون املسئولون قال الصيد».
عىل تقريبًا شارف قد فيه كان الذي الوقت يف الرأي بهذا خطاب وصله

املهمة. من االنتهاء
الثالثة، للمرة فينرت فشل عىل أحد يراهن أن الحماقة من كان لذا
هدفه، تحديد وأعيد الحكومي املرشوع تنظيم أعيد مستعًرا. السباق وكان
بحلول البرشي للجينوم األولية املسودة إكمال بهدف إضافية أموال وتدفقت
عىل عينيه فينرت وضع ما ورسعان .٢٠٠٠ عام من يونيو/حزيران شهر

نفسه. النهائي املوعد
الرئيس أعلن ٢٠٠٠ عام يونيو/حزيران من والعرشين السادس ويف
البرشي للجينوم األولية املسودة أن األبيض البيت يف كلينتون بيل األمريكي
بلري توني الربيطاني الوزراء رئيس نفسه الوقت يف أعلنه ما وهو اكتملت،
املرة كانت إذ البرشية؛ تاريخ يف مذهلة لحظة كانت سرتيت. داونينج يف
فالجينوم تركيبه؛ وصفة قراءة من األجناس أحد فيها يتمكن التي األوىل
هذا داخل تكمن وتشغيله. البرشي الجسم بناء كيفية تعليمات هو البرشي
الجينات آالف — الكتاب هذا خالل من أوضح أن حاولت كما — الجينوم
إن الفلسفية. األرسار من دفينًا كنًزا تشكل التي األخرى السالسل وماليني
عالج عىل العثور هو البرشي الجينوم يف األبحاث أغلب وراء األكرب الدافع
تحرض التي القلب، وأمراض الرسطان مثل والشائعة الوراثية لألمراض
عالج املحال من فإنه اآلن نعرف وكما تسهله. أو ظهورها عىل الجينات
عىل املحرضة الجينات من كل تلعبه الذي الدور نفهم لم إن الرسطان

الرسطاني. الورم تطور يف تكبحه التي والجينات الرسطان ظهور
كما — فالجينوم وحسب، الطب عىل الوراثة علم يقترص ال هذا، ومع
واملايض البعيد املايض من آتية رسية رسائل عىل يحتوي — أبني أن حاولت
إىل الخلية وحيدة كائنات فيه كنا الذي الوقت ذلك من سواء، حد عىل القريب
األلبان. إنتاج بغرض املاشية تربية مثل ثقافية عادات فيه تبنينا الذي الوقت
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تمهيد

من القديمة، الجدلية األلغاز بعض تخص أدلة عىل أيًضا الجينوم يحتوي
وطبيعة هذا، يتحدد وكيف اختيارية، أم جربية أفعالنا كون قضية بينها

اإلرادة. بحرية املسمى العجيب اإلحساس ذلك
لكنه الصورة، لهذه الكثري البرشي الجينوم مرشوع اكتمال يضف لم
هذا يف أتناولها التي املوضوعات عىل األمثلة من املزيد تدريجيٍّا يضيف
الرسعة، شديد تغيريًا يتغري العالم أن مدرًكا كنت الكتابة، وأثناء الكتاب.
يكن ولم بالجينات. الهائلة املعارف من املزيد يضيف العلمي البحث وأن
لكن املثرية، املناقشات هذه لبعض األوىل اللمحات اقتباس إال بمقدوري
هو نظري، يف العلم، إن املستقبل. يف ستظهر العظيمة األفكار من العديد
شك وال فحسب. القديمة للحقائق تسجيًال وليس جديدة ألغاز عن البحث
فللمرة القادمة. القليلة السنوات يف مدوية مفاجآت تنتظرنا أنه يف لدي

أنفسنا. عن نعرفه ما ضآلة مدى إدراك بصدد نحن األوىل
الهائل الغزو ذلك هو بحدوثه التنبؤ بإمكاني يكن لم الذي لكن
ظل ففي الجماهريية، اإلعالم لوسائل الوراثة بعلم املتعلقة للمناقشات
بشأن املتزايدة التوقعات وتلك وراثيٍّا املعدلة الكائنات حول املحتدم الخالف
يُسمع أن يف بحقها تطالب الجماهري باتت الوراثية، والهندسة االستنساخ
وهي وحدهم، الخرباء أيدي يف القرارات هذه ترتك أن تريد ال فهي لها؛
منشغلون الوراثة علوم يف املتخصصني أغلب أن بيد الشأن. هذا يف محقة
حدٍّ إىل معاملهم يف النفيس العلم ذلك شذرات عن التنقيب يف للغاية
عاتق عىل يقع لذا للجماهري. العلم هذا لرشح الوقت تخصيص من يمنعهم
إىل باأللغاز املليئة الجينات قصص ترجمة محاولة عبء أمثايل الشارحني

تعليمي. منه أكثر ترفيهي يشء
الكتاب، هذا خالل من سيتضح وكما بطبيعتي، متفائل شخص أنا
الخصوص وجه عىل يصح وهذا نقمة، وليست نعمة، املعرفة أن أؤمن فأنا
للرسطان الجزيئية الطبيعة ففهم الوراثة؛ بعلوم املتعلقة املعارف حالة يف
أرسار واكتشاف منه، والوقاية ألزهايمر مرض وتشخيص األوىل، للمرة
العرص قبل البحار سكنت التي الكائنات هياكل بناء وإعادة البرش، تاريخ
علوم أن صحيح ضخمة. ِنَعًما نظري وجهة من تبدو هذه كل الكمربي،
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أشكاًال متساوية، غري تأمينية أقساًطا جديدة؛ مخاطر معها تجلب الوراثة
الوراثية، للهندسة متوقعة غري جانبية آثاًرا الجرثومية، الحرب من جديدة
بعيدة أنها أو بسهولة معها التعامل يمكن إما املخاطر هذه أغلب أن غري
حيال الشائعة املتشائمة النزعة تلك يف املشاركة يمكنني ال لهذا االحتمال.
والهجوم للعلم ظهره العالم إدارة لفكرة التحمس أيًضا يمكنني وال العلم،

الجهل. من الجديدة لألشكال املتواصل
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من — البرشية الجينات من الكاملة املجموعة أي — البرشي الجينوم يتكون
من وعرشون اثنان مت ُرقِّ الكروموسومات. من منفصًال زوًجا وعرشين ثالثة
حجًما أكربها من بدءًا لحجمها، التقريبي الرتتيب وفق الكروموسومات هذه
الزوج يتكون حني يف ،(٢٢ (رقم أصغرها إىل وصوًال (١ (الكروموسوم
(X) إكس كروموسوما وهما للجنس، املحددين الكروموسومني من األخري
(Y) واي كروموسوم مع كبري إكس وكروموسوم النساء، يف الحجم كبريا
بني ترتيبًا إكس الكروموسوم يحتل الحجم، حيث ومن الرجال. يف صغري

حجًما. األصغر واي الكروموسوم يعد حني يف و٨، ٧ الكروموسومني
منها — األنواع من فالعديد معني، مغزى وعرشين ثالثة للعدد ليس
الكروموسومات، من أكرب عدًدا تملك — العليا القردة من أقربائنا أقرب
الجينات تتجمع أن يلزم ال ذلك، إىل إضافة أقل. عدًدا يملك غريها والعديد
بضع منذ لذا نفسه. الكروموسوم فوق املتشابهة واألنواع الوظائف ذات
ديفيد مع أتحدث املحمول الكمبيوتر جهاز أمام جالس وأنا سنوات،
إن يقول سمعته حني قليًال تعجبت التطورية، األحياء علماء أحد هيج،
هذا أن يل موضًحا لديه، املفضل الكروموسوم كان ١٩ الكروموسوم
فكرت أن قط يل يسبق لم املؤذية. الجينات أنواع كل يحمل الكروموسوم
أي عىل — فهي متمايزة، شخصيات لها أن عىل قبل من الكروموسومات يف
امللحوظة تلك أن بيد الجينات. من اعتباطية مجموعات سوى ليست — حال
وهي: منه إخراجها أستطع لم فكرة برأيس غرست مصادفة هيج قالها التي
والتي — لنا تجلت التي البرشي الجينوم قصة نحكي أن نحاول ال ِلَم



الجينوم

وذلك اآلخر، تلو كروموسوًما — األوىل للمرة تفصيليٍّا كشًفا اآلن تُكَشف
كما القصة مع يتناسب بحيث كروموسوم كل من جني انتقاء خالل من
للعنارص الدوري الجدول مع مشابًها شيئًا ليفي بريمو فعل لقد نرويها؟
يف فصل كل ربط إذ كتبها؛ التي القصرية الذاتية سريته قصص يف وذلك
يصفها التي الفرتة تلك إبان عليها يعمل كان التي العنارص بأحد حياته

حياته. من
حد يف الذاتية السرية من كنوع البرشي الجينوم إىل أنظر بدأت
التقلبات كل يتناول — «الجينية» باللغة مكتوب كسجل أي — ذاته
فهناك الحياة، فجر منذ وأسالفه نوعنا تاريخ ميزت التي واالخرتاعات
الخلية وحيدة املخلوقات سكنت وقت حالها عن كثريًا تتغري لم جينات
أسالفنا كان حني تطورت جينات وهناك البدائية، العصور مستنقعات
أسالفنا كان حني مرة ألول ظهرت أنها املؤكد من وجينات بالديدان، أشبه
التي األوبئة بسبب فقط الحالية صورتها عىل توجد وجينات أسماًكا،
كتابة يف استخدامها يمكن جينات توجد أيًضا قريب. وقت منذ تفشت
مليارات أربعة فمنذ األخرية. سنة آالف البضعة يف البرشية الهجرات تاريخ
من نوًعا الجينوم ظل املاضية، السنوات من مئات بضع إىل مضت عام

حدوثها. وقت املهمة األحداث مسجًال لنوعنا، الذاتية السرية
كل جوار وإىل والعرشين، الثالثة بالكروموسومات قائمة وضعت لقد
وبعناية وتدريجيٍّا، البرشية. الطبيعة عن موضوعات ذكر يف بدأت منها
كنت ما كثريًا قصتي. إىل ترمز التي الجينات عىل العثور يف رشعت تامة،
كنت حني أو املناسب، الجني عىل العثور أستطع لم حني األمل بخيبة أشعر
كانت الخطأ. الكروموسوم عىل الجني ذلك ويكون لقصتي املثايل الجني أجد
وواي، إكس الكروموسومني مع عمله يجب ما حيال شديدة معضلة هناك
إكس. الكروموسوم حجم إىل استناًدا ،٧ الكروموسوم بعد وضعتهما اللذين
عنوانه يف يفتخر كتاب يف األخري الفصل تسمية سبب اآلن عرفت أنك بد ال

.«٢٢ «الفصل باسم فصًال وعرشين ثالثة من مكون بأنه الفرعي
أن أقول مما يُفهم قد إذ كبريًا؛ تضليًال هذا يف أن األوىل، للوهلة يبدو، قد
١١ الكروموسوم أن يُفهم وقد يحدث، لم ما وهو أوًال، جاء ١ الكروموسوم
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٨٠ إىل ألًفا ٦٠ بني ما فهناك صحيح. غري وهذا بالشخصية، فقط معني
ويرجع جميًعا، عنها أخربك أن بوسعي وليس البرشي، الجينوم يف جني ألف
اْكتُشفت التي هي فقط منها آالف ثمانية من أقل أن إىل منه جزء يف هذا
جزء ويف شهر)، كل عديدة مئات بمعدل التزايد يف آخذ الرقم هذا أن (مع
بيوكيميائيني وسطاء مجرد هي الجينات من العظمى األغلبية أن إىل آخر

ممل. عمل ذات
إذ بأكمله؛ للموضوع مرتابطة بنظرة أمدك أن أستطيع أنني غري
إثارة املواضع أكثر بعض عند فيها نتوقف مكوكية رحلة يف سأصطحبك
املحظوظ الجيل هذا أن أعتقد أنفسنا. عن به تخربنا وما الجينوم يف لالهتمام
قدرتنا وستخربنا بالجينوم، نسميه الذي السجل ذلك يقرأ جيل أول سيكون
أكثر وعقولنا، وطبيعتنا وتطورنا أصولنا عن بالكثري الجينوم قراءة عىل
إحداث شأنه من هذا اآلن. إىل عمله مجتمعة العلمية الجهود استطاعت مما
علم وكل الحفريات وعلم والطب النفس وعلم اإلنسان دراسة علم يف ثورة
أن أو الجينات، يف موجود يشء كل أن هذا كالمي يعني ال تقريبًا. آخر
غري الزعم هذا أن الواضح فمن األخرى، العوامل تفوق أهمية لها الجينات

مؤكد. أمر وهذا أهميتها، لها فإن ذلك ومع صحيح،
بوضع امَلْعِنّي البرشي، الجينوم مرشوع عن يتحدث ال الكتاب هذا
عما بالحديث معنيٌّ هو بل تتابعها، تحديد وتقنيات للجينات خريطة
أعلن ،٢٠٠٠ عام يونيو/حزيران ٢٦ ففي نتائج. من املرشوع هذا وجده
ويف الكامل، البرشي للجينوم أولية مسودة وضع من انتهوا أنهم العلماء
إىل بجيناتنا التام شبه الجهل من انتقلنا قد سنكون سنوات بضع غضون
لحظة أعظم يف نعيش بأننا أعماقي من مؤمن إنني عنها. يشء كل معرفة
مكون اإلنسان إن قائلني البعض يحتج وقد جدال. بال التاريخ يف فكرية
مكون منا شخص فكل ذلك؛ أنكر وال فحسب. جيناته من أكثر هو مما
ظلت هذا وقتنا حتى لكن وحسب، الجينات من مجموعة من أكثر هو مما
جيل أول هو الجيل هذا وسيكون تماًما. غامًضا أمًرا البرشية الجينات
جديدة إجابات إىل ليس الوصول، وشك عىل إننا الغموض. هذا أغوار يسرب
أن حاولت ما هو وهذا كذلك. عظيمة جديدة أسئلة إىل بل فقط، عظيمة

الكتاب. هذا خالل من أوصله
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تعريفية مقدمة

بقاموس أشبه مخترصة، تعريفية مقدمة هو التمهيد هذا من الثاني الجزء
عملها. وكيفية الجينات موضوع عن رسدية صياغة مصاغ للمصطلحات
إليه يعود ثم البداية، يف عليه رسيعة نظرة القارئ يلقي أن آلمل وإنني
مرشوحة، غري متخصصة مصطلحات قابل أن حدث إن آلخر وقت من
املصطلحات من األغصان متشابكة هائلة بأيكة أشبه الحديث الوراثة فعلم
املصطلحات من قدر أقل أستخدم أن جهدي قدر حاولت وقد املتخصصة.

بعضها. أستخدم أن املحتم من كان لكن الكتاب، هذا يف الفنية
املليون) (مليون تريليون ١٠٠ عىل بالتقريب البرشي الجسم يحتوي
كل وداخل النواة. تسمى سوداء صغرية كرة توجد خلية كل وداخل خلية.
(باستثناء الجينوم أو البرشية الجينات من كاملتان مجموعتان توجد نواة
منها واحدة كل تحتوي التي املنوية، الحيوانات وخاليا البويضات خاليا
التي الحمراء الدم كرات خاليا وكذلك الجينات، من فقط واحدة نسخة عىل
األب، من الجينات مجموعتي إحدى اإلنسان يرث نواة). عىل تحتوي ال
الجينات مجموعة كل تضم النظرية الناحية ومن األم. من الثانية ويرث
عىل موزعة جني، ألف ٨٠ إىل ألف ٦٠ من عددها يرتاوح التي نفسها،
ما فعادة الفعلية الناحية من أما نفسها. والعرشين الثالثة الكروموسومات
من اآلتية املجموعة يف جني كل نسخة بني دقيقة صغرية اختالفات توجد
مولد عن — مثًال — املسئولة االختالفات وهي األم، من اآلتية ونظريتها األب
واحدة مجموعة التناسل عند نورِّث ونحن بنيتني. أو زرقاوين بعينني الطفل
كروموسومات من أجزاء تبادل بعد يحدث هذا لكن الجينات، من متكاملة

االتحاد. إعادة باسم تعرف عملية خالل من األم وكروموسومات األب
كتاب. الجينوم أن تخيل

«الكروموسومات». تسمى فصًال وعرشون ثالثة به يوجد
«الجينات». تسمى املقاالت من آالف عدة عىل يحتوي فصل وكل
وتتخللها «اإلكسونات»، تسمى فقرات من مؤلفة مقالة وكل

«اإلنرتونات». تسمى إعالنية فقرات
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«الكودونات». تسمى الكلمات من مجموعة من مؤلفة فقرة وكل
«القواعد». تسمى بحروف مكتوبة كلمة وكل

من أكرب حجمه يجعل ما وهو الجينوم، كتاب يف كلمة مليار هناك
بثمانمائة املقدس الكتاب من وأكرب مرة، آالف بخمسة الكتاب هذا حجم
مدة الثانية يف واحدة كلمة بمعدل البرشي الجينوم عليك قرأت ولو مرة،
كتبُت ولو منه. أنتهي حتى كامل قرن إىل فسأحتاج يوميٍّا، ساعات ثمان
فسيكون ملليمرت، مساحة منه حرف كل يحتل بحيث البرشي، الجينوم
ضخم، كتاب الحجم؛ هائلة وثيقة إنها الدانوب. نهر بطول الناتج النص
الحجم ميكروسكوبية النواة داخل موجودة وكلها الطول، مفرطة وصفة

الدبوس. رأس من حجًما أصغر دقيقة بخلية املوجودة
عىل مجازيٍّا تشبيًها ليست كتاب أنه عىل للجينوم النظر فكرة إن
من مجموعة إال هو ما فالكتاب حرفيٍّا. صحيحة فكرة هي بل اإلطالق؛
واملحدَّدة واالتجاه، البُعد أحادية خطية، كتابة املكتوبة الرقمية املعلومات
إىل األبجدية حروف من صغرية مجموعة تنقل شفرية صيغة خالل من
الحروف. هذه به تتجمع الذي الرتتيب خالل من املعاني من كبري معجم
الكتب كل أن هو الوحيد الفارق الجينوم. مع يجري ما عني هو وهذا
أجزاء تُقرأ حني يف اليمني، إىل اليسار من تُقرأ اإلنجليزية باللغة املكتوبة
مع اليسار، إىل اليمني من أخرى وأجزاء اليمني، إىل اليسار من الجينوم من

نفسه. الوقت يف يحدث ال هذا أن
تمهيدي» «مخطط املبتذلة العبارة تجد لن أنك املصادفة قبيل (ومن
هو أولها: أسباب؛ لثالثة وذلك الفقرة، هذه بعد الكتاب هذا يف مذكورة
املخططات يستخدمون من هم — وغريهم املعماريني — املهندسني أن
يف الكمبيوتر، عرص يف عنها االستغناء يف بدءوا هؤالء وحتى التمهيدية،
الجينات تشبيه أن هو الثاني: السبب الكتب. نستخدم جميًعا نزال ال حني
خرائط هي التمهيدية فاملخططات رديء؛ تشبيه هو التمهيدية باملخططات
السبب أما الجينات. مثل البعد أحادية رقمية رموًزا وليست البُعد، ثنائية
الجينات؛ تناسب ال حرفية طبيعة ذات التمهيدية املخططات أن فهو الثالث
املبنى أو اآللة يف مكافئ جزء له يكون التمهيدي املخطط يف جزء كل إن إذ
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كتاب يف جملة كل تجسد ال حني يف أجله، من التمهيدي املخطط ُوِضع الذي
الكعكة.) من مختلفة قطعة الطبخ وصفات عن

متباينة أطوال ذات بكلمات اإلنجليزية اللغة يف الكتب تُكتب حني ويف
ثالثية بكلمات بالكامل الجينوم يُكتب حرًفا، وعرشين ستة باستخدام
(التي Tو Gو Cو A وهي: فحسب حروف أربعة باستخدام األحرف،
الكتابة من وبدًال والثايمني). والجوانني والسايتوسني األدنني إىل ترمز
السكر من طويلة سالسل يف الحروف هذه تُكتب مفردة، صفحات عىل
باالختصار (املعروف النووي الريبي الحمض جزيئات تسمى والفوسفات
جانبية. سلم كدرجات القواعد بها ترتبط التي «دنا») أو أيه» إن «دي

الدنا. جزيئات من (للغاية) طويل زوج من كروموسوم كل ويتكون
املناسبة، الظروف يف قادر، ألنه وهذا للغاية، رائع كتاب الجينوم إن
«التضاعف»، باسم النسخ عملية وتعرف نفسه. ويقرأ نفسه ينسخ أن عىل
التضاعف عملية تحدث «الرتجمة». باسم القراءة عملية تعرف حني يف
تحب (األدنني) A فالقاعدة األربع: القواعد بها تتسم متميزة خاصية بسبب
مع التزاوج تحب (الجوانني) G والقاعدة (الثايمني)، T القاعدة مع التزاوج
ينسخ أن الدنا من املفرد الرشيط يستطيع وبهذا (السايتوسني). C القاعدة
قواعد األدنني قواعد تقابل بحيث له، مكمل خيط تجميع طريق عن نفسه
السايتوسني قواعد وتقابل األدنني، قواعد الثايمني قواعد وتقابل الثايمني،
حقيقة ويف السايتوسني. قواعد الجوانني قواعد وتقابل الجوانني، قواعد
لذلك نتيجة املزدوج اللولب شكل به ونعني للدنا، املعتاد الشكل يأتي األمر

له. ل املكمِّ والرشيط منفرد رشيط كل بني التزاوج
الظهور إىل األصيل النص يعود ل املكمِّ الرشيط نسخة تكتمل وحني
النسخة يف TGCA إىل ACGT األصيل التتابع يتحول وبهذا أخرى. مرة
الثانية. للنسخة لة املكمِّ النسخة يف ACGT إىل أخرى مرة يعود ثم لة، املكمِّ
باملعلومات االحتفاظ مع النهائية، بطريقة التضاعف من الدنا يمكِّن وهذا

تغيري. دون نفسها
نص «يُنقل» البداية ففي ذلك، من تعقيًدا أكثر فهي الرتجمة عملية أما
لكن الذكر، سالفة القواعد مزاوجة عملية طريق عن بديلة نسخة إىل الجني
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الريبوزي النووي الحمض من بل الدنا، من نسخة تنتج ال املرة هذه يف
الدنا. عن قليًال مختلفة كيميائية مادة وهي «رنا»)، باالختصار (املعروف
نفسها الحروف يستخدم وهو خطية، شفرة يحمل أن أيًضا للرنا يمكن
حرف محل (اليوراسيل) U حرف استخدام باستثناء الدنا، يستخدمها التي
تُعاد املرسال»، «الرنا تسمى التي الرنا، من النسخة هذه (الثايمني). T
ما (انظر مًعا اإلكسونات جميع ولصق اإلنرتونات كل بحذف صياغتها

سبق).
الريبوسوم، تسمى ميكروسكوبية آلة مع املرسال يتزامل ذلك بعد
كل مرتجًما املرسال، طول عىل الريبوسوم ينتقل الرنا. من جزئيٍّا املكوَّن
مكونة أبجدية مختلفة، أبجدية من واحد حرف إىل األحرف ثالثي كودون
نسخة بواسطة منها حمض كل يُنقل مختلًفا أمينيٍّا» «حمًضا عرشين من
بالسابق أميني حمض كل ويرتبط الناقل». «الرنا يسمى جزيء من مختلفة
تُرتجم وحني نفسها. الكودونات ترتيب تحمل سلسلة تتكون بحيث عليه
لها يكون بحيث نفسها عىل األمينية األحماض سلسلة تُطوى كلها الرسالة
«الربوتني». باسم تعرف وهنا بها. الخاص التتابع عىل اعتماًدا مميز شكل
الهرمونات، حتى الشعر من تقريبًا، اإلنسان جسم يف يشء كل إن
جرى جني هو بروتني وكل طريقها. عن أو الربوتينات من إما يتكون
بالجسم الخاصة الكيميائية التفاعالت ز تُحفَّ الخصوص، وجه وعىل ترجمته.
جزيئات تصنيع عمليات وحتى «اإلنزيمات». باسم تعرف بروتينات بواسطة
عمليتا (أي وتجميعها خطئها وتصحيح ونسخها نفسها والرنا الدنا
الربوتينات تعد الربوتينات. بمساعدة تجري كلها والرتجمة) التضاعف
ربط طريق عن وذلك عملها، إيقاف أو الجينات تشغيل عن مسئولة أيًضا
النص بداية من بالقرب و«املحفزات» «املحركات» بتتابعات ماديٍّا أنفسها
الجسم. من مختلفة أجزاء يف مختلفة جينات تنشط وبهذا بالجني، الخاص
يُتغاىض فقد أخطاء، األحيان بعض يف تحدث قد الجينات تضاعف عند
وقد محله، خاطئ آخر حرف يدخل أو (القواعد) الحروف أحد عن أحيانًا
أو حذفها أو كاملة فقرات أو عبارات تكرار األحيان بعض يف يحدث
رضًرا الطفرات أغلب تُحِدث وال الطفرة. باسم يعرف ما وهو عكسها،
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نفس يحمل آخر إىل الكودونات أحد الطفرات غريت إذا فمثًال فائدة، وال
وعرشون مختلًفا كودونًا وستون أربعة يوجد األميني: الحمض «معنى»
نفسه. املعنى يف الدنا «كلمات» من العديد تتشارك لذا فقط، أمينيٍّا حمًضا
ليس رقًما يبدو قد ما وهو جيل، كل يف طفرة مائة حوايل للبرش يحدث
مليون من أكثر عىل البرشي الجينوم احتواء االعتبار يف وضعنا إذا بالكبري
قاتلة. النتيجة تكون فقد الخطأ املكان يف الطفرة حدثت إذا لكن كودون،
الجينات كل توجد فال القاعدة)، هذه (حتى استثناء لها قاعدة كل
منها القليل يعيش بل الرئيسة، والعرشين الثالثة الكروموسومات يف البرشية
منذ هناك تعيش األرجح عىل وهي امليتوكوندريا، تسمى صغرية نقاط يف
الجينات كل وليست حرة. حية بكترييا امليتوكوندريا فيه كانت الذي الوقت
كل وليست منه. بدًال الرنا تستخدم الفريوسات فبعض الدنا؛ من مكونة
تُرتجم ال لكنها رنا إىل تُنسخ الجينات فبعض لربوتينات؛ وصفات الجينات
الريبوسومات أحد من كجزء إما مبارشة العمل يف الرنا يرشع بل بروتني، إىل
ز يُحفَّ إذ الربوتينات؛ بواسطة التفاعالت كل ز تُحفَّ وال ناقًال. رنا بوصفه أو
تؤلف إذ وحسب؛ واحد جني من بروتني كل يأتي وال الرنا. بواسطة بعضها
ثالثية الكودونات جميع تصف وال متعددة. وصفات من الجينات بعض
«توقف». أوامر هي منها ثالثة إن إذ أمينيٍّا؛ حمًضا وستني األربعة األحرف
العبارات من ركام الدنا أغلب إن بل جينات، الدنا كل عن ينتج ال وأخريًا،
ما وهو مطلًقا، تُنسخ ال أو تُنسخ ما نادًرا التي العشوائية أو املتكررة

املهَمل. الدنا اسم عليه يطلق
داخل رحلتنا يف البدء اآلن يمكننا معرفته. إىل تحتاج ما كل هذا

البرشي. الجينوم
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جديد للنور يظهر هالك شكل كل من
نَبيد) ثم الحياة فينا تُبث (وبدورنا

تولد، الحياة بحر سطح عىل كفقاعات
تعود. للبحر ومجدًدا وتتكرس، وترتفع،

بوب، ألكساندر
اإلنسان» عن «مقالة قصيدة

نسخ واصلت التي الكلمة، برسالة البحر اهتدى ثم الكلمة، كانت البدء يف
املواد ترتيب تعيد كيف الكلمة اكتشفت األبد. وإىل توقف دون نفسها
الفوىض تيار داخل االنتظام نحو املتواضعة النزعات ترصد كي الكيميائية
جنة إىل مغرب جحيم من األرض سطح الكلمة حولت لقد فيها. الحياة وتبث
بحيث الرباعة، من كاٍف قدٍر عىل وصارت الكلمة أينعت النهاية ويف وارفة.
تمكن الذي البرشي، باملخ املسماة الشكل هالمية العجيبة اآللة تلك شكلت

بنفسه. بها والوعي الكلمة اكتشاف من
مرة كل يف تجفل رأيس يف املوجودة الشكل هالمية العجيبة اآللة تلك إن
األرض، تاريخ من عام مليون آالف أربعة فخالل الفكرة؛ هذه فيها تراودني
نوع ماليني خمسة بني ومن اليوم. الحياة قيد عىل بأني الحظ أسعدني
آالف ستة بني ومن مدرًكا. عاقًال إنسانًا أولد أن يكفي بما محظوًظا كنت
الذي البلد يف ولدت أن بميزة حظيت الكوكب هذا ظهر عىل شخص مليون
وجغرافيتها، الحية وكائناتها األرض تاريخ كل ويف الكلمة. فيه اكتُشفت



الجينوم

من اثنان فيها اكتشف التي اللحظة من فقط سنوات خمس بعد ولدت
من فقط ميل مائتي مسافة وعىل (الدنا). النووي الحمض تركيب نوعي
إثارة وأكثرها وأبسطها الكون أرسار أعظم عن النقاب كشفا مولدي مكان
أتباع أحد تعتربني وأن شئت، إن حمايس من تسخر أن ولك للدهشة.
لكن لفظي، مخترص حيال أبديه الذي الحماس لهذا السخفاء املادي املذهب
لهذه بما إقناعك من أتمكن أن وآمل الحياة، أصل إىل رحلتي يف اتبعني

هائل. سحر من الكلمة
«مّلا :١٧٩٤ عام داروين1 إرازموس املوسوعي والطبيب الشاعر تساءل
النباتات من بأشكال سكنت قد واملحيطات األرض تكون أن محتمًال كان
الحيوانات هذه سالالت من العديد وأن طويل، بوقت الحيوانات وجود قبل
نفرتض أن لنا فهل األخرى، هي طويل بوقت أخرى سالالت قبل وجدت
أشكال كل أصل هو يزال وال كان الحية الخيوط من وحيًدا واحًدا نوًعا أن
ألنه فقط ليس الوقت، ذلك يف مذهًال تخمينًا ذلك كان العضوية؟» الحياة
قبل نفسه األصل لها كافة األرض عىل الحياة أشكال أن جرأة يف افرتض
الستخدامه بل نفسه، املوضوع عن حفيده كتابة من عاًما وستني خمسة

خيٌط. إال هو ما الحياة رس أن فالحق «خيوط»؛ لكلمة العجيب
تعريف يصعب ما؟ يشء يف الحياة يبث أن لخيط يمكن كيف لكن
عىل القدرة للغاية: مختلفتني مهارتني من تتكون الحياة أن بيد الحياة،
مماثلة نسًخا تنتج الحية الكائنات إن النظام. خلق عىل والقدرة التكاثر،
بيد برية. هندباء تنتج الربية والهندباء أرانب، تلد فاألرانب ألنفسها؛ تقريبًا
لحم إىل وتحوله العشب، تأكل فهي هذا، من أكثر هو ما تفعل األرانب أن
والتعقيد التنظيم من قدر عىل أجساًدا تبني ما نحو وعىل أجسادها، عىل
الثاني القانون تتحدى ال بهذا وهي للعالم. العشوائية الفوىض تلك من أكرب
مغلق نظام أي «يف أنه عىل ينص الذي الحرارية الديناميكا قوانني من
وذلك النظام»؛ عدم حالة إىل النظام حالة من التحرك إىل يشء كل ينزع
والتعقيد النظام من حزًما تبني فاألرانب مغلقة؛ نظًما ليست األرانب ألن
وعىل الطاقة. من كبري مقدار استهالك حساب عىل لكن األجساد، تسمى
من النظام» «تمتص الحية الكائنات فإن رشودينجر إرفني تعبري حسب

بها. املحيطة البيئة
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التكاثر عىل فالقدرة املعلومات؛ هي للحياة الخاصيتني هاتني ومفتاح
الجسد لتكوين املطلوبة املعلومات أي وصفة، وجود دون ممكنة تصري ال
األرنب بتجميع الخاصة التعليمات األرنب بويضة تحمل لذلك الجديد.
هي األيض عملية طريق عن النظام خلق عىل القدرة تعتمد كذلك، الجديد.
النظام تخلق التي اآللة ببناء الخاصة التعليمات أي املعلومات؛ عىل األخرى
التكاثر عىل قدرته ذلك يف بما — البالغ األرنب عليه ما كل إن وصيانتها.
بداخله، املوجودة الحية الخيوط تلك داخل مسبًقا ومصاٌغ محدٌد — واأليض
يف مسبًقا ومصاغ محدد الكعكة شكل عليه يكون الذي نفسه النحو عىل
«مفهوم» إن قال الذي أرسطو إىل مبارشة ترجع الفكرة وهذه وصفتها.
البلوط جوزة إن أو منها، أتت التي البيضة يف ضمنًا موجود الدجاجة
فكرة عاودت وحني البلوط. شجرة تصميم واقع من حرفيٍّا «محددة» كانت
الجينات بعلوم الخاصة االكتشافات وسط الظهور هذه املبهمة أرسطو
اقرتح والفيزياء، الكيمياء من أجيال تحت مدفونة ظلت أن بعد الحديثة،
أجل من نوبل جائزة اليوناني الحكيم ذلك يُمنح أن مازًحا ديلربوك ماكس

النووي.2 للحمض اكتشافه
مشفرة برموز مكتوبة رسالة معلومات، إال هو ما الدنا خيط إن
هذا يبدو قد كيميائية. مادة هو حرف فكل كيميائية؛ مواد من تتكون
نحو عىل مكتوبة الشفرة هذه أن غري تصديقه، يصعب حد إىل رائًعا األمر
لغة هي الوراثية الشفرة هذه املكتوبة، اإلنجليزية اللغة فمثل فهمه. يمكننا
رقمية، لغة فهي اإلنجليزية، اللغة ومثل مستقيم، خط عىل مكتوبة خطية،
لغة أن ذلك من واألدهى لغريه. مساوية أهمية يحمل منها حرف كل إن أي
مكونة أبجديتها إن إذ بكثري؛ اإلنجليزية اللغة من أبسط النووي الحمض

.Tو Gو Cو A وهي: وحسب، أحرف أربعة من
أن العسري فمن مشفرة، وصفات هي الجينات أن عرفنا وقد اآلن
فعىل االحتمالية، هذه مثل األشخاص من فقط قليل عدد خمن كيف نتذكر
علم جنبات يف يرتدد واحد سؤال ظل العرشين القرن من األول النصف مدار
ولو مستحيل. نحو عىل غامًضا األمر بدا لقد الجني؟ ما إجابة: دون األحياء
فيه اكتُشفت الذي العام ذلك ١٩٥٣؛ عام إىل ليس الوراء، إىل بالزمن عدنا
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،١٩٤٣ عام إىل ذلك؛ قبل أعوام عرشة بل النووي، للحمض املتماثلة البنية
١٩٤٣ عام يعملون كانوا اللغز من األعظم الجزء سيحلون من أن فسنجد
تصميم يف يعمل كان كريك فرانسيس أن فسنجد تماًما؛ مختلفة أشياء يف
جيمس يبدأ نفسه الوقت ويف بورتسماوث، من بالقرب البحرية األلغام
الخامسة سن يف وهو شيكاغو جامعة يف األول الدرايس عامه واطسون
وموريس الطيور، علم لدراسة حياته تكريس عىل إرصاٌر ولديه عرشة
روزالني أما املتحدة، الواليات يف الذرية القنبلة تصميم يف يساعد ويلكنز

الربيطانية. الحكومة ملصلحة للفحم البنيوي الرتكيب فتدرس فرانكلني
توءمني تعذيب عىل منجيل جوزيف عكف ١٩٤٣ عام أوشفيتز ويف
علم لفهم منه محاولة يف وذلك العلمي، للبحث منفر تطبيق يف املوت، حتى
ولم الحقيقة. إىل السبيل تكن لم اليوجينية األساليب تلك أن بيد الوراثة.

املستقبل. لعلماء فوائد أي منجيل إليها توصل التي للنتائج يكن
جلدته، وأبناء منجيل من الفارين أحد كان ،١٩٤٣ عام دابلن ويف
يف املحارضات من سلسلة يلقي رشودينجر، إرفني العظيم الفيزياء عالم
كان مشكلة. تحديد يحاول كان الحياة؟» «ما بعنوان ترينيتي جامعة
يستطيع يكن لم لكنه الحياة، رس عىل تحتوي الكروموسومات أن يعلم
يشبه شكل يف تحتوي التي … الكروموسومات تلك «إنها ذلك: كيفية فهم
حالة يف ووظائفه الفرد مستقبل لتطور الكامل النموذج عىل املشفر النص
يكون أن يمكنه ال بحيث للغاية صغريٌ الجني حجم إن يقول وهو البلوغ.»
من جيًال ستلهم التي الفكرة وهي وحسب، كبري جزيء سوى يشء أي
بدا ما مع للتعامل وفرانكلني، وويلكنز وواطسون كريك ومنهم العلماء،
حاد الحل من املدهش االقرتاب هذا بعد أنه غري للحل. قابلة مشكلة فجأة
حمل عىل الجزيئات هذه قدرة رس أن ظن إذ السليم؛ املسار عن رشودينجر
املسعى هذا يتابع وظل لديه، األثرية الكم نظرية يف يوجد الوراثية الصفات
الكم، بحاالت عالقة أي الحياة لرس ليس مسدود. طريق إىل قاده أن إىل

الفيزياء.3 علم من املنشودة اإلجابة تأتي لن ثم ومن
من البالغ أفري أوزوالد الكندي العالم كان ١٩٤٣ عام نيويورك ويف
شأنها من التي التجربة عىل األخرية اللمسات يضع عاًما وستني ستة العمر
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ثبت إذ للوراثة؛ الكيميائي التجسيد هو الدنا أن قاطًعا تحديًدا تحدد أن
الرئوي االلتهاب جرثومة أن البارعة العلمية التجارب من مجموعة عرب
عن فقط للغاية الخبيثة الحالة إىل الضارة غري الحالة من تنتقل أن يمكنها
أفري َخلص ١٩٤٣ عام وبحلول بسيط. كيميائي محلول امتصاص طريق
سوف أنه بيد الدنا. هي استخالصها عند التحول، عن املسئولة املادة أن إىل
فقط القليلني إن حتى نرشها، عند للغاية حذرة بلغة هذه نتائجه يصوغ
يف روي شقيقه إىل كتبه خطاب ويف طويل. وقت بعد سيالحظونها من هم
حيث تحفًظا أقل بكلمات األمر عن أفري عرب ،١٩٤٣ عام من مايو/أيار

قال:4

يعني فهذا بعد، يثبت لم ما بالطبع وهو حق، عىل كنا إن
البنيوية الناحية من مهمة ليست [الدنا] النووية األحماض أن
األنشطة تحديد يف دور لها نشطة وظيفية مواد إنها بل وحسب،
بمادة باالستعانة وأنه للخاليا، املحددة والسمات البيوكيميائية
يمكن وراثية تغريات إحداث املمكن من يصري معروفة كيميائية
علماء راود طاملا الذي الحلم هو هذا الخلية. داخل بها التنبؤ

الوراثة.

داخل يفكر يزال ال لكنه الحقيقة، إىل الوصول عىل أفري شارف لقد
عىل ١٦٤٨ عام يف هلمونت فان بابتيستا جان قال الكيمياء. عالم حدود
منها جزء يف الحياة تعد األقل عىل كيمياء». كلها «الحياة التخمني: سبيل
أن بعد ١٨٢٨ عام يف فولر فريدريش إليه خلص ما هذا كان كيمياء؛
كرس وبهذا الفضة، وسيانيد األمونيوم كلوريد من اليوريا تصنيع من تمكن
إنه إذ واألحياء؛ الكيمياء عاملي بني وقتها حتى املقدس الفاصل الحد ذلك
الكائنات خالل من إال يُنتج ال شيئًا اليوريا مادة كانت الوقت ذلك حتى
صحيحة، وحسب الكيمياء عىل الحياة اقتصار فكرة إن وحسب. الحية
فالحياة، وحسب. فيزياء بوصفها القدم كرة إىل النظر مثل مملة، لكنها
والكربون الهيدروجني هي الذرات من ثالث كيمياء من تتكون تقريبًا،
الذرات كل من باملائة وتسعني ثمانية تؤلف بينها فيما التي واألكسجني،
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هذا عن ينبثق ما هو ا حقٍّ االهتمام يثري ما لكن الحية، الكائنات يف املوجودة
املكونات وليس — التوارث قابلية مثل — للحياة خصائص من الرتكيب
الحمض يستطيع التي الكيفية تصور عن أفري عجز نفسها. الرئيسية
عاَلم من اإلجابة تأتي ولن الوراثية. السمات رس بها يحمل أن النووي
تامة رسية ويف تحديًدا، بليتشيل يف بريطانيا، يف ١٩٤٣ وعام الكيمياء.
إىل تتحول وهي أفكاره أهم يرى تورينج آالن العبقري الريايض كان
تحوسب أن األرقام بإمكان أن يزعم تورينج كان ملموسة. مادية حقيقة
األملانية، للقوات التابعة لورنتز تشفري آالت شفرة كرس ولغرض األرقام.
هذا وكان تورينج، مبادئ إىل استناًدا «كولوسوس» يدعى كمبيوتر بُني
هذا أحد يدرك لم للتعديل. قابلة مخزنة برامج ذات جامعة آلة الكمبيوتر
الحياة لغز حل إىل أقرب كان لكنه ذاته، تورينج وأولهم الوقت، ذلك يف
أما للتعديل، قابل ُمخزن برنامج هي ذاتها فالوراثة آخر؛ شخص أي من
رسالة شفرة؛ هي بينهما تربط التي والوصفة الجامعة. اآللة فهو األيض
صورة حتى أو مادية أو كيميائية مادة صورة يف تجسيدها يمكن مجردة
قادر يشء أي إن تتكاثر. نفسها جعل عىل قدرتها هو ورسها مادية. غري
نفسه من نسخ إنتاج من ليتمكن حوله من العالم موارد استغالل عىل
رسالة هي اليشء هذا يتخذها أن املرجح من صيغة وأكثر حي، كائن هو

كلمة.5 أو نص أو رقم رقمية:
الناس عن منعزل الطبع هادئ عالم كان ١٩٤٣ عام نيوجرييس ويف
برينستون يف وهو مرة ألول واتته فكرة يف يتأمل شانون كلود يدعى
هما والفوىض املعلومات بأن تقيض شانون فكرة كانت سنوات. عدة منذ
بالطاقة. وثيقة عالقة له منهما كالٍّ وأن واحدة، لعملة متضادان وجهان
التي املعلومات كمية زادت الفوىض من أقل مقدار عىل النظام احتوى وكلما
الطاقة تسخري عىل قادًرا البخار محرك يجعل الذي السبب إن يحتويها.
يوجد املحرك هذا أن هو دورانية حركة إىل وتحويلها املشتعل الفحم من
مصممه، يد فيه حقنتها التي املعلومات تلك املعلومات؛ من كبري محتوى به
املعلومات نظرية التقت لقد البرشي. الجسم عىل ينطبق نفسه واليشء
شانون يفكر لم تورينج ومثل شانون. رأس يف نيوتن بفيزياء ألرسطو
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ماهية عن التساؤل إجابة من تقرتب فكرته أن بيد األحياء، علم يف قط
أيًضا، الحياة، إن والفيزياء. الكيمياء معارف من أطنان من أكثر الحياة

بالدنا.6 مكتوبة رقمية معلومات هي
الدنا جاء إذ الدنا، تكن لم الكلمة هذه لكن الكلمة، كانت البدء يف
قد كانت أن وبعد فعليٍّا، ترسًخا الحياة ترسخت أن بعد الحقة، فرتة يف
املعلومات؛ وتخزين الكيميائي، العمل منفصلني: نشاطني إىل العمل قسمت
منقوًال للكلمة، سجالٍّ الدنا يحمل هذا ومع والتكاثر. األيض عمليتي أي

املدهش. حارضنا إىل الدهور مر عىل صادًقا نقًال
الثالثة رتب املجهر. تحت برشية لبويضة نواة ترى أنك تخيل
يكون بحيث للحجم، وفًقا استطعت، إن كروموسوًما، والعرشين
عىل الصورة كرب واآلن اليسار. إىل وأصغرها اليمني إىل حجًما أكربها
اعتباطية ألسباب — عليه أطلقنا الذي ذلك الكروموسومات؛ أكرب
قصرية، وأخرى طويلة ذراع كروموسوم لكل .١ الكروموسوم — تماًما
الذراع عىل املركزي. القسيم باسم تعرف مضغوطة نقطة تفصلهما
تقرأ حني — ستجد املركزي القسيم من بالقرب ،١ للكروموسوم الطويلة
Gو Cو A حروف من حرًفا، ١٢٠ من تتابع يوجد أنه — متأنية قراءة
يوجد وأخرى مكررة مجموعة كل وبني وتكراًرا. مراًرا تتكرر التي ،Tو
تواصل حرًفا ١٢٠ من املكونة الفقرة أن إال العشوائي، النص من قدر
مرة. مائة من ألكثر وذلك مكررة، موسيقية نغمة كأنها مجدًدا الظهور
عليه الحصول يمكننا ما أقرب األرجح عىل هي القصرية الفقرة هذه

األصلية. للكلمة كصدى
جسم يف نشط جني أصغر يكون ربما صغري، جني هي الفقرة هذه
قصري خيط إىل متواصًال نسًخا تُنسخ والعرشين املائة حروفه إن اإلنسان.
لنفسها تهيئ وهي .“5S RNA” باسم تعرف النسخة هذه الرنا. من
املنسوجة األخرى الرنا وخيوط الربوتينات من بكتلة باالستعانة مسكنًا
وصفات ترجمة وظيفتها آالت وهي الريبوسومات، أحد داخل متأنيًا نسًجا
ولو التكاثر. من الدنا يمكِّن ما هي الربوتينات إن بروتينات. إىل الدنا
سبيل إال هو ما الربوتني إن لقلنا باتلر صامويل كلمات صياغة أعدنا
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بروتني لصناعة الربوتني سبيل إال هو ما والجني آخر، جني لصناعة الجني
إىل كذلك الوصفات وتحتاج الطهي، وصفات إىل يحتاجون فالطهاة آخر.
املواد من النوعني هذين بني املشرتك التفاعل هذا من تنشأ والحياة طهاة.

والدنا. الربوتينات الكيميائية:
ما وهو والسلوك، واأليض والتنفس والعيش الكيمياء الربوتينات تمثل
املعلومات فيمثل الدنا أما الظاهري. النمط اسم األحياء علماء عليه يطلق
النمط اسم األحياء علماء عليه يطلق ما وهو والجنس، والتوالد والتكاثر
السؤال ذلك إنه اآلخر. دون النمطني أحد يوجد أن يمكن وال الجيني.
الربوتني؟ أم الدنا الدجاجة، أم البيضة أوًال، جاء بمن الخاص الكالسيكي
رياضية وحدة الدنا ألن أوًال، جاء الذي هو الدنا يكون أن املحال من
أن أيًضا املحال ومن كيميائية. تفاعالت أي تحفز ال فعالة وغري ضعيفة
صافية كيميائية مادة هو الربوتني ألن أوًال، جاء الذي هو الربوتني يكون
املحال من ويبدو دقيًقا. نسًخا نفسها لتنسخ معروفة طريقة أي تملك ال
أن املمكن من كان العكس. أو الربوتني اخرتع قد الدنا يكون أن كذلك
الخافتة آثارها الكلمة ترتك لم لو الدوام عىل لنا محريًا اللغز ذلك يظل
هي البيضة أن اليقني وجه عىل اآلن نعرف بتنا وكما الحياة. خيوط يف
تضع كانت الطيور لجميع الزاحفة (فاألسالف الدجاجة قبل جاءت التي
الربوتني. قبل جاء الرنا أن عىل تؤكد املتزايدة الدالئل صارت كذلك البيض)،
تستخدم وهي والربوتني. الدنا عاملي بني تربط كيميائية مادة الرنا إن
الربوتني. أبجدية إىل الدنا أبجدية من الرسائل ترجمة يف أساسيٍّا استخداًما
والربوتني للدنا األول السلف هي املادة هذه أن لنا يتأكد عملها طريقة ومن
اليونان حضارة بمنزلة الدنا إىل بالنسبة الرنا كان لقد سواء. حدٍّ عىل

لفرجيل. بالنسبة وكهومريوس روما؛ إىل بالنسبة القديمة
تؤكد صغرية أدلة خمسة خلفه الرنا ترك وقد الكلمة. هو الرنا كان
من الدنا عنارص تتكون األيام هذه يف فحتى والدنا؛ الربوتني قبل وجوده
مصنوعة بالدنا الخاصة T أحرف أيًضا مبارشة. الرنا عنارص تعديل خالل
الحديثة، اإلنزيمات من العديد أيًضا وتعتمد بالرنا. الخاصة U أحرف من
الرنا من صغرية جزيئات عىل الربوتينات، من مصنوعة كونها من الرغم عىل
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أن والربوتني، الدنا عكس عىل الرنا، يستطيع ذلك، إىل إضافة تعمل. كي
منها يصنع وسوف املناسبة املكونات أعطه فقط مساعدة، دون نفسه ينسخ
األساسية الوظائف أن فستجد الخلية يف نظرت فأينما معنى. ذات رسالة
عىل معتمد إنزيم ينقل ذلك، عىل عالوًة الرنا. وجود تتطلب بدائية األكثر
هذه يرتجم ما أما الجني. من — الرنا من املصنوعة — الرسالة الرنا
يحرض ما أما الريبوسوم. الرنا؛ من املصنوعة االحتواء آلة فهو الرسالة
آخر جزيء فهو الجني رسالة لرتجمة الالزمة األمينية األحماض ويحمل
العكس عىل الرنا، أن هو هذا كل من األهم لكن أيًضا، الرنا من مصنوع
الجزيئات، بني ويربط يفصل بحيث محفز، كعنرص العمل يمكنه الدنا، من
مًعا، النهايات وصل ثم قطعها، يستطيع إنه إذ نفسها؛ الرنا جزيئات وفيها
الرنا، سلسلة يطيل ثم ومن به الخاصة البنائية الوحدات بعض ن ويكوِّ
بني يصل ثم النص من جزءًا يقتطع بحيث نفسه، عىل العمل يمكنه كما

ثانية.7 مرة الحرة النهايات
القرن ثمانينيات أوائل يف للرنا املدهشة الخصائص هذه اكتشاف إن
مفهومنا غرّي ألتمان، وسيدني كيش توماس من كل يد عىل العرشين،
الجني اإلطالق، عىل الجينات أول أن ُمرجًحا يبدو واآلن الحياة. أصل عن
تمتص كلمة أي نفسه، الوقت يف للتكاثر وقابلة محفزة مادة كان البدائي،
كان أنه املرجح ومن نفسها. تضاعف كي بها املحيطة الكيميائية العنارص
الرنا من عشوائية لجزيئات املتكرر االختيار خالل فمن الرنا. من مصنوًعا
من التفاعالت، تحفيز عىل قدرتها إىل استناًدا االختبار أنبوبة يف املوجودة
تقريبًا نحاكي بحيث يشء، ال من محفزة رنا جزيئات «نطور» أن املمكن
املصنّعة هذه الرنا خيوط أن للدهشة إثارة النتائج أكثر ومن الحياة. أصل
مثريًا شبًها يشبه الرنا نص من جزءًا تحمل وهي الحال بها ينتهي عادة
مثل للرنا الريبوسومية الجينات بأحد الخاص النص من جزءًا للدهشة

.١ الكروموسوم يف املوجود 5S الجني
وقبل الديدان، أول وقبل األسماك، أول وقبل الديناصورات، أول قبل
من عالم ُوجد البكترييا، أول وقبل الفطريات، أول وقبل النباتات، أول
نشأة من وجيزة فرتة بعد وذلك عام، مليارات أربعة حوايل منذ الرنا،
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عرشة نفسه العالم عمر فيه كان الذي الوقت ويف نفسه، األرض كوكب
«الكائنات هذه شكل يبدو كان كيف نعرف ال نحن وحسب. عام مليارات
الناحية من حياتها، طيلة تفعله كانت ما تخمني يمكننا لكن الريبوسومية»،
وجودها، من واثقون لكننا قبلها، وجد الذي ما نعرف ال نحن الكيميائية.
الكائنات يف موجودة ظلت التي الرنا دور عىل املؤكدة الدالئل بسبب وذلك

اليوم.8 إىل الحية
غري مادة فالرنا كبرية، مشكلة الريبوسومية الكائنات هذه لدى كان
يف الكائنات هذه وجدت ولو ساعات. غضون يف تتحلل حيث مستقرة،
عليه يطلق فيما لوقعت كبرية، أحجام إىل النمو حاولت أو حار، مكان
املحمولة للرسائل الرسيع التحلل ويعني الفادح، الخطأ اسم األحياء علماء
جديدة نسخة الكائنات هذه أحد اخرتع والخطأ وباملحاولة جيناتها. يف
منه، رنا نسخ لعمل نظام جانب إىل الدنا، اسم عليها يطلق الرنا من أقوى
كان األوَّيل». «الريبوسوم اسم عليها سنطلق التي اآللة تلك ذلك ويشمل
بمعدل الجينية النسخ تجميع يف رشعت لذا وبدقة. رسيًعا، العمل عليها
هنا. أهميتهما والدقة للرسعة كان حيث الواحدة، املرة يف أحرف ثالثة
عىل يسهل بحيث تعريف ببطاقة مزودة األحرف ثالثية كلمة كل وجاءت
األحماض من مصنوعة كانت البطاقة وهذه عليه، العثور األوَّيل الريبوسوم
لتكون مًعا التعريفية البطاقات هذه تجمعت طويل بوقت وبعدها األمينية.
للربوتينات، الشفرة من نوًعا األحرف ثالثية الكلمات وصارت الربوتينات،
اليوم هذا إىل الجينية الشفرة تتكون السبب (ولهذا نفسها. الجينية الشفرة
األحماض من واحًدا تتهجى منها واحدة وكل األحرف، ثالثية كلمات من
مخلوق ُولَِد وهكذا الربوتينات.) ألحد وصفة من كجزء العرشين األمينية
العمل آالت وصنع النووي، حمضه يف الجينية الوصفة خزن تعقيًدا أكثر

االثنني. بني للوصل الرنا واستخدم الربوتينات، من
إنجليزية لعبارة األوىل األحرف من مكون اسم وهو لوكا، اسمها كان
تعيش؟ كانت وأين شكلها، كان ماذا عام». مشرتك سلف «آخر معناها:
إحدى يف وتعيش شكلها، يف البكترييا تشبه كانت أنها هي التقليدية اإلجابة
يف لكن ضحلة. بحرية يف أو ساخن، ينبوع جوار إىل غالبًا الدافئة، الربك
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الجيل من إنه إذ شؤًما؛ أكثر عنوانًا إعطاؤها الشائع من صار األخرية األعوام
الغنية البكترييا من املليارات تحمل والبحر األرض أسفل الصخور أن اآلن
األرض، أعماق يف موجودة كانت لوكا أن اآلن يُعتقد لذا الكيميائية. باملواد
والحديد الكربيت عىل تتغذى كانت حيث الربكانية، الصخور شقوق يف
سطح عىل املوجودة الحياة تزال ال اليوم هذا وإىل والكربون. والهيدروجني
العضوي الكربون أضعاف عرشة فحوايل وحسب؛ سطحية قرشة كوكبنا
التي الحرارة أليفة البكترييا يف موجود بأرسه الحيوي املجال يف املوجود
عليه نطلق ما توليد عن غالبًا املسئولة هي تعد حيث األرض، أعماق تقطن

الطبيعي.9 الغاز اسم
الحياة. أشكال أول تعريف محاولة تكتنف الصعوبة تظل ذلك ومع
والديه، من إال الجينات يكتسب أن مخلوق أي عىل املحال من األيام هذه يف
تزال ال الحارض وقتنا يف فحتى دوًما. كذلك الحال يكن لم ربما لكن
فقط. بالتهامها أخرى بكترييا من الجينات اكتساب عىل قادرة البكترييا
عليها. واسع وسطو بل للجينات، واسعة تجارة مىض فيما وجدت ربما
وقصرية، متعددة األرجح عىل الكروموسومات كانت السحيق املايض ففي
يف يكتسب أو يفقد قد أكثر، ال واحد جني عىل منها الواحد يحتوي بحيث
الكائنات فإن — ووز كارل لنا يوضح كما — كذلك األمر كان ولو سهولة.
الجينات. من مؤقتة تجمعات إال تكن لم بل ثابتة، كيانات وقتها تكن لم
أتت قد أجسامنا يف الحال بها استقر التي الجينات تكون ربما هذا وعىل
أنساب إىل تصنيفها محاولة العبث من يكون وبذا «األنواع»، من العديد من
الجينات مجموعة من بل سلفنا، هو واحد لوكا من ننحدر لم إننا متباينة.
فيزيائي، تاريخ لها — ووز يقول كما — الحياة إن الكائنات. بكل املوجودة

باألنساب.10 خاص تاريخ لها ليس لكن
الفلسفة أفكار من مريحة مبهمة كفكرة النتيجة هذه إىل النظر يمكنك
من وليس كامل مجتمع من منحدرون جميًعا فنحن — الجمعية الشمولية
الجني لنظرية األعظم اإلثبات بوصفها إليها النظر يمكنك أو — فردية أنواع
حتى — الجينات بني رضوس حرب تدور كانت األيام تلك ففي األناني؛
بوصفها الحية الكائنات فيها تُستخدم — اآلن نعيشها التي األيام من أكثر
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أشبه اللعبة أصبحت فقد اليوم أما فقط؛ وقتية تحالفات وتُعقد َمركبات
لك. تحلو التي النظر وجهة اخرت جماعية. بلعبة

أين نتخيل أن فبمقدورنا واحد، لوكا من أكثر هناك كان لو حتى
فرضية يف الثانية املشكلة مكمن وهنا حياتهم. يف يفعلون كانوا وماذا عاشوا
ثالثة أداه الذي الرائع االستقصائي العمل فبفضل للحرارة، املحبة البكترييا
تكون أن إمكانية فجأة نلمح أن يمكننا ،١٩٩٨ عام ونرش النيوزيلنديني من
حقيقة يف مقلوبة — تقريبًا علمي مرجع كل يف تظهر كما — الحياة شجرة
بالبكترييا؛ أشبه كانت األوىل املخلوقات أن عىل ترص الكتب فتلك األمر.
الكائنات وكل الحلقية، الكروموسومات من فردية نسخ بها بسيطة خاليا
كونت بحيث مًعا البكترييا من مجموعات اتحاد نتيجة جاءت األخرى الحية
الصحيح؛ هو تماًما العكس أن قبوًال االحتماالت أكثر لكن املعقدة، الخاليا
الينابيع يف تعش ولم بالبكترييا، أشبه تكن لم الحديثة الحية الكائنات فأوىل
أشبه كانت بل البحار، أعماق يف املوجودة الربكانية الشقوق أو الساخنة
وليست الخطية الكروموسومات من عدد عىل موزعة بها الجينات باألوليات؛
الصبغات، متعددة كانت كذلك الشكل. حلقي واحد كروموسوم يف مجمعة
يف املساعدة بغرض جني كل من متعددة إضافية نسًخا تحمل كانت أي
تحب كانت أنها ذلك من واألكثر الهجاء. يف يقع خطأ أي تصحيح عملية
وقتًا يربهن أن فورتري باتريك حاول وكما نسبيٍّا. الباردة األماكن يف العيش
السليل وأنها الحقة، مرحلة يف جاءت البكترييا وكأن اآلن يبدو فإنه طويًال
والربوتني الدنا عالم تشكيل بعد جاءت وأنها للوكا، تخصًصا األكثر املبسط
جزء من التخلص من البكترييا تمكن هو هنا الرباعة مكمن طويل. بوقت
يف خاصة بطريقة العيش من تتمكن بحيث الرنا عالم تجهيزات من كبري
للوكا البدائية الجزيئية بالخصائص احتفظ من نحن إننا الحارة. األماكن

منا. بكثري» تطوًرا «أكثر البكترييا تصري هذا وعىل خاليانا، يف
وهي الجزيئية؛ «الحفريات» من مجموعة الغريبة القصة هذه تؤيد
بأشياء تقوم اإلنسان خاليا نوايا داخل موجودة الرنا من صغرية أجزاء
والرنا املرشد، الرنا مثل الجينات خارج أنفسها ربط مثل رضورية غري
الذاتي. القص عىل القدرة ذات واإلنرتونات الصغري، النووي والرنا القنطري،
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منها، البكترييا تخلص افرتاض الحصافة ومن هذه، من أيٍّا البكترييا تملك ال
يفرتض البعض— يدهش قد ما وهو — العلم (إن اخرتعها. من نحن أننا ال
التفسريات من ترجيًحا أكثر بوصفها البسيطة التفسريات مع يتعامل أن به
علم يف معروف املبدأ وهذا العكس، إىل يدعو سبب يوجد لم ما املعقدة،
القديمة الرنا خيوط من البكترييا تخلصت لقد أوكام.) شفرة باسم املنطق
املوجودة الصخور أو الساخنة كالينابيع الحاّرة األماكن غزت حني هذه
مئوية، درجة ١٧٠ إىل الحرارة تصل أن يمكن حيث األرض، باطن يف
الثمن دفع عليها كان الحرارة تلك بسبب األخطاء حدوث خطر ولتقليل
الشكل يف وجدت الرنا زوائد من البكترييا تخلص وبعد أنفسها. بتبسيط
تعد بيئية ظروف يف التنافس من مكنتها عظيمة فائدة االنسيابي الحلقي
البيئية الظروف يف الحال هي مثلما حقيقية، مزية التكاثر رسعة فيها
الرنا ببقايا احتفظنا فقد نحن أما الفضالت. عىل املعتمدة أو الطفيلية
بداخلنا تبل لم لكنها الدهر، عليها عفى بآالت تذكرنا كآثار هذه، القديمة
البكترييا فيه تعيش الذي القايس التنافيس العالم من العكس فعىل تماًما،
والنباتات الحيوانات كل هنا الجمع بضمري وأعني — نحن نوجد لم
بالرسعة التحيل تفرض التي العاتية املنافسة هذه مثل وسط — والفطريات
تعقيًدا؛ أكثر نكون أن اخرتنا فقد ذلك عن وعوًضا التكوين. يف والبساطة
االنسيابية اآللة بتلك االكتفاء من بدًال الجينات، من ممكن عدد أكرب نملك أن

البسيطة.11
الحية، الكائنات كل يف واحدة األحرف ثالثية الوراثية الشفرة كلمات إن
الخفافيش يف سواء أالنني، تعني “GCG”و أرجنني، تعني “CGA” فكلمة
نفسه املعنى تحمل إنها بل البكترييا. أو الزان أشجار أو الخنافس أو
حرارة درجات يف تعيش التي املضلل االسم ذات العتيقة البكترييا لدى
املحيط سطح تحت الكيلومرتات آالف عمق عىل الكربيتية الينابيع يف ملتهبة
املسماة املراوغة الكائنات لتلك امليكروسكوبية الكبسوالت يف أو األطلنطي،
أو حرشة أو نبات أو حيوان أي يف العالم، يف مكان أي ويف بالفريوسات.
ويعرف نفسه القاموس فسيستخدم حيٍّا كان فإن إليه، تنظر دقيق كائن
إال — الجينية فالشفرة واحد؛ يشء أشكالها بكل الحياة إن نفسها. الشفرة
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إىل معظمها يف ترجع التي — الضئيلة املوضعية االنحرافات من القليل يف
إننا املخلوقات. جميع يف واحدة األولية الهدبيات لدى معروفة غري أسباب

تماًما. نفسها اللغة نستخدم جميًعا
حجة القول هذا يف الدين رجال بعض يجد وقد — يعني هذا
الحياة أوجد واحد فردي حدث ُوجد؛ قد وحيًدا أوليٍّا خلًقا أن — قوية
سطح عىل ولدت الحياة هذه تكون قد بالطبع الكوكب. هذا سطح عىل
من األنواع آالف هناك كان ربما أو فضاء، سفينة هنا وغرستْها آخر كوكب
عىل القايس الرصاع ذلك وسط حية ظلت وحدها لوكا لكن أوًال، الحيوات
الوراثية الشفرة ُفكت أن إىل لكن البدائي، الحساء ذلك به اتسم الذي البقاء
الحياة أن اآلن؛ نعرفه ما نعرف نكن لم العرشين، القرن ستينيات يف
هي الخبيثة الجمرة وأن عمومتنا، أبناء هي البحرية الطحالب وأن واحدة،
لقد عليها. مربهن حقيقة الحياة وحدة إن املتطورين. أقربائنا من واحدة
قال حني مسبوق غري نحو عىل الحقيقة من قريبًا داروين إرازموس كان
الحياة.» أشكال كل أصل كان الحية الخيوط من وحيًدا واحًدا «نوًعا إن:
مثل: الجينوم، كتاب من بسيطة حقائق قراءة يمكن النحو هذا عىل
عليها قامت التي والكيمياء الرنا، وأسبقية أشكالها، باختالف الحياة وحدة
وحيدة كبرية كائنات أن وحقيقة الكوكب، هذا سطح عىل الحياة أشكال أول
سجالٍّ نملك ال إننا العكس. وليس البكترييا أسالف األرجح عىل كانت الخلية
العظيم الحياة كتاب لدينا بل عام، مليارات أربعة منذ الحياة لشكل حفريٍّا
املبارش السليل هي خنرصك بخاليا املوجودة الجينات إن الجينوم. فقط؛ هذا
من مكونة متواصلة سلسلة االثنني بني ويربط األوىل، الناسخة للجزيئات
تحمل تزال ال وهي اليوم تأتينا وهي املليارات، بعرشات تقدر نسخ عمليات
فإن الحياة. يف املبكرة الرصاعات تلك آثار طياتها يف تحمل رقمية رسالة
فمؤكد البدائي، الحساء ذلك يف حدث عما يخربنا أن الجينوم بمقدور كان
إنه تلته. عام مليارات أربعة خالل حدث عما الكثري يخربنا أن بإمكانه أن

الحية. أجسامنا شفرة يف محفور لتاريخنا، كامل سجل
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ذلك جسده تكوين يف يحمل النبيلة، سماته بكل اإلنسان، يزال ال
املتواضع. ألصله يُمحى ال الذي الطابع

داروين تشارلز

نخطئها؛ لكننا أعيننا أمام الشمس وضوح واضحة الحقيقة تكون أحيانًا
وعرشين أربعة يملك اإلنسان أن عىل إجماع هناك كان ١٩٥٥ عام فحتى
الحقائق تلك من أخرى حقيقة هذه كانت لقد الكروموسومات. من زوًجا
ألنه الزعم هذا صحة الكل أيقن وقد صحيحة. أنها الجميع يعرف التي
رفيعة رشائح بينرت ثيوفيلوس ويدعى تكساس أبناء أحد قطع ١٩٢١ عام
بالجنون إصابتهم بسبب أُخصوا أبيض ورجل أسودين رجلني خيص من
وفحصها كيميائية مواد يف الرشائح وضع ثم الذات»، «إيذاء يف ورشوعهم
غري الكروموسومات من املتشابكة الكتل يعد أن بينرت حاول املجهر. تحت
ثم الحظ، تعييس الرجال لهؤالء النطفية الخاليا يف يراها كان التي املرتبة
الصحيح.» الرقم هو هذا أن «أثق وقال: وعرشين. أربعة الرقم إىل وصل
الرقم عىل كلهم واتفقوا مختلفة، بصور نفسها التجربة بعده آخرون كرر

وعرشين. أربعة
مجموعة أن فنجد «الحقيقة»، هذه أحد يعارض لم عاًما ثالثني وملدة
البرشي الكبد خاليا عىل يجرونها كانوا التي أبحاثهم عن توقفوا العلماء من
يف فقط الكروموسومات من زوًجا وعرشين ثالثة سوى يجدوا لم ألنهم
لكنه الكروموسومات، بني للفصل طريقة أيًضا آخر عالم اخرتع خلية. كل
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الوضع وظل الكروموسومات. من زوًجا وعرشين أربعة رأى أنه أيًضا اعتقد
يدعى إندونييس رجل سافر حني ،١٩٥٥ عام جاء أن إىل الحال هذا عىل
وهنا ليفان، ألربت مع يعمل كي السويد إىل إسبانيا من تجيو جو-هني
أن أفضل، بتقنيات باالستعانة وليفان، تجيو وجد لقد الحقيقة. ظهرت
إىل رجعوا إنهم بل فقط. الكروموسومات من زوًجا وعرشين ثالثة هناك
بها يوجد أنه أسفلها التعليق يف ومكتوب كتب يف موجودة كانت صور
زوًجا وعرشين ثالثة عىل تحتوي كانت أنها ووجدوا زوًجا وعرشون أربعة

الرؤية.1 يف يرغب ال من هو ا حقٍّ األعمى إن فقط.
وعرشين أربعة البرش يملك أال للدهشة يدعو ألمر إنه الحقيقة يف
من زوًجا وعرشين أربعة تملك فالشمبانزي الكروموسومات، من زوًجا
فصيلة بني فمن أوتان، األورانج وقرود الغوريال مثل مثلها الكروموسومات،
وضوًحا االختالفات أكثر أن يتضح املجهر وتحت استثناءً. نحن نعد القردة
زوًجا نملك أننا هو العليا القردة فصيلة أفراد وبقية بيننا للنظر ولفتًا
وراء السبب أن الفور عىل لنا يتضح أنه بيد الكروموسومات. من أقل
إن بل القردة، يف املوجودة الكروموسومات أزواج أحد فقدنا أننا ليس ذلك
بداخلنا، مًعا امتزجا قد القردة يف املوجودة الكروموسومات أزواج من اثنني
يتكون البرشية، الكروموسومات أكرب ثاني وهو ،٢ رقم فالكروموسوم
متوسطة القردة كروموسومات من اثنني امتزاج نتيجة األمر حقيقة يف
الكروموسومية الرشائط أنماط واقع من رؤيته يمكن ما وهو الحجم،

الكروموسومات. هذه عىل املوجودة السوداء
البابوية األكاديمية إىل رسالته يف الثاني، بولس يوحنا البابا ذكر لقد
توجد أنه ،١٩٩٦ عام األول أكتوبر/ترشين من والعرشين الثاني يف للعلوم
من التي النقطة وهي الحديث، واإلنسان القردة أسالف بني وجودية» «فجوة
وبهذا الحيوانية. الساللة هذه يف البرشية الروح فيها نفخ هللا أن املفرتض
الوجودية الفجوة تلك كانت ربما التطور. نظرية مع تتفق أن للكنيسة يمكن
كروموسومات من اثنني بني االندماج فيها حدث التي اللحظة تلك هي
.٢ رقم الكروموسوم منتصف من بالقرب تقع الروح جينات وأن القردة،
ذروة هناك ليست التطور. ذروة ليسوا نفسه، البابا وفيهم البرش، أن إال
فاالنتخاب التطور، سلم بارتقاء يسمى ما يوجد ال كما األساس. من للتطور
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مع تتوافق لكي الحياة أشكال فيها تتغري عملية بساطة يف هو الطبيعي
أشكال من وغريها املادية البيئة تقدمه الذي الفرص من الكبري العدد ذلك
تعيش التي — األسود» «الدخان بكترييا أن الزعم ويمكننا األخرى. الحياة
من انحدرت والتي األطلنطي، املحيط قاع يف املوجودة الكربيتية الشقوق يف
الذي اليوم من قصري وقت بعد أسالفنا عن افرتقت البكترييا من مجموعة
الجيني املستوى عىل البنك، موظف من تطوًرا أكثر — لوكا فيه وجدت
لتحسني الفرص من املزيد لها أتيح أجيالها عمر قرص وبفضل األقل. عىل

جيناتها.
من واحد جنس بأحوال الكتاب هذا جانب من املفرط االهتمام إن
دون الجنس هذا أهمية عىل تأكيًدا ليس البرشي، الجنس هو األجناس،
آلة أعقد رأسه يف يملك فاإلنسان متفرد، البرشي الجنس أن شك ال سواه.
يكن ولم يشء، كل ليس التعقيد أن بيد الكوكب. هذا سطح عىل بيولوجية
متفرد، الكوكب هذا سطح عىل نوع فكل للتطور، األسمى الهدف دوًما
هذا أغوار سرب أحاول فأنا هذا ومع هنا. النادرة بالسلعة ليس والتفرد
تفردنا يف السبب عن النقاب كشف بغرض الفصل هذا يف البرشي التفرد
من الرغم فعىل هنا. نظرتي ضيق يل تغفروا أن أرجو وإني البرش. نحن
يف نشأ الذي هذا العدد وافر الشعر عديم الرئيسيات نوع تطور قصة أن
الفائقة أهميتها لها فإن الحياة، تاريخ يف موجزة حاشية إال ليست أفريقيا
تفرد موطن هو ما هنا: والسؤال الشعر. عديمة الرئيسيات نوع تاريخ يف

تحديًدا؟ البرشي الجنس
الكبرية الحيوانات أكثر فهم البيئية؛ الناحية من ناجح جنس البرش إن
ما إىل النوع هذا أفراد عدد يصل إذ بأرسه، الكوكب سطح عىل عدًدا
٣٠٠ حوايل الوزن ناحية من يعادل ما أو فرد، مليارات ستة يناهز
أو تنافس التي الكبرية الوحيدة والحيوانات الحيوية. الكتلة من طن مليون
والخراف، والدجاج كاألبقار دجنّاها، حيوانات إما هي الكمية هذه تفوق
والفرئان العصافري مثل البرش، صنعها مواطن عىل تعتمد حيوانات أو
العالم، يف جبلية غوريال ألف من أقل يوجد أنه نجد النقيض وعىل املنزلية.
عددها يكن لم الطبيعية مواطنها وتدمري ذبحها يف نبدأ أن قبل وحتى
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البرشي الجنس أظهر ذلك إىل إضافة أضعاف. بعرشة الرقم هذا يتجاوز
ومطرية، جافة وساخنة، باردة متباينة، مناطق استيطان عىل مدهشة قدرة
وبوم العقاب وطيور الصحراء. ويف البحار شواطئ عىل ومنخفضة، مرتفعة
يمكنها التي األخرى الكبرية األنواع هي وحدها الوردي والخطاف الحظائر
ذلك مع لكنها الجنوبية، القطبية القارة باستثناء القارات، جميع يف العيش
البرشي للجنس البيئي النجاح هذا أن شك ال معينة. بمواطن مرتبطة تظل
الرغم فعىل قريب؛ وقت يف محققة كارثة البرش تصيب وقد كبري، ثمن له
الوقت يف لكننا املستقبل، حيال التشاؤم شديدو فإننا ناجح، جنس أننا من

ناجحني. نزال ال الحايل
طويلة سلسلة عرب جئنا أننا هي باملالحظة الجديرة فالحقيقة هذا، مع
املجموعة وهي الذيل، عديمة القردة لفصيلة ننتمي فنحن اإلخفاقات، من
قرود لحساب عام مليون عرش خمسة منذ انقرضت تكون تكاد التي
من مجموعة وهي الرئيسيات، من أيًضا ونحن تكوينًا. األفضل السعدان
ملصلحة عام مليون وأربعني خمسة منذ االنقراض عىل شارفت الثدييات
رباعية الزواحف مجموعة إىل أيًضا وننتمي تكوينًا. األفضل القوارض
مليون مائتي منذ تقريبًا انقرضت الزواحف من مجموعة وهي األرجل،
مجموعة من ننحدر وأيًضا تكوينًا. األفضل الديناصورات ملصلحة عام
ملصلحة عام مليون ٣٦٠ منذ بدورها انقرضت التي األطراف، ذات األسماك
الشعبة وهي الحبليات، لشعبة أيًضا وننتمي الزعانف. شعاعية األسماك
جانب إىل عام مليون ٥٠٠ منذ الكمربي العرص يف بصعوبة عاشت التي
من الرغم عىل البيئي نجاحنا تحقق لقد النجاح. شديدة املفصليات شعبة

معاكسة. عديدة ظروف
ماهرة الكلمة صارت لوكا ميالد أعقبت عام مليارات أربعة وطوال
واملقصود البقاء»، «ماكينات اسم ديكنز ريتشارد عليه أطلق ما بناء يف
األجساد، اسم عليها يطلق التي باللحم املكسوة الكبرية الكيانات تلك بها
مضاعفة أجل من الفوىض مقاومة عىل تعمل كانت بدورها والتي
الجليلة الهائلة العملية تلك طريق عن بهذا قامت وقد داخلها. الجينات
إن الطبيعي. االنتخاب باسم أيًضا واملعروفة والخطأ، باملحاولة املسماة
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تتمكن لم لكنها واختُربت، بُنيت الجديدة األجساد من املاليني ماليني
معايري من متزايد بعدد الوفاء عىل قادرة كانت عندما إال التكاثر من
من الكفاءة عىل ببساطة يعتمد األمر كان البداية يف القاسية. البقاء
لتحويل طرًقا وجدت خاليا كانت األجساد فأفضل الكيميائية؛ الناحية
ثالثة نحو املرحلة هذه استمرت وبروتني. دنا إىل الكيميائية املواد
برصف — األرض كوكب عىل الحياة أن خاللها بدا عام مليارات
معركة كانت — آخر كوكب أي عىل عليه كانت الذي الشكل عن النظر
عام مليارات الثالثة فرتة إن األميبا. من متناحرة سالسل بني متواصلة
منها واحدة وكل األميبا، من الرتيليونات تريليونات خاللها عاشت التي
الرتاث ذلك عن املسئولة هي ذلك، نحو أو أيام بضعة كل وتموت تتكاثر

والخطأ. املحاولة عمليات من املرتاكم الهائل
فمنذ جعبتها، يف ما كل بعُد أخرجت قد تكن لم الحياة أن اتضح لكن
تكون مع وذلك جديد، عاملي نظام — فجأة — ظهر مىض عام مليار نحو
الكبرية. للمخلوقات ضخم انفجار حدث وهنا الخاليا، متعددة أكرب أجساد
العرص بانفجار يسمى ما (إن الجيولوجية الناحية من عني غمضة ويف
وحسب) عام مليون عرشين إىل عرشة تتجاوز ال فرتة استمر الكمربي
ثالثيات مثل التعقيد، من متباينة درجات عىل عديدة مخلوقات هناك كانت
أطول، كانت التي اللزجة والديدان طوًال، القدم تناهز التي الفصوص
الكائنات كانت القدم. نصف إىل عرضها يصل التي املتماوجة والطحالب
مخلوقات من العملية غري األشكال هذه أن بيد املهيمنة، هي الخلية وحيدة
هذه أن للدهشة يدعو ومما لنفسها. مكانًا توجد كانت العمالقة البقاء
مما وبالرغم املقصود. غري التقدم من نوًعا صادفت الخاليا عديدة األجساد
الفضاء من اآلتية النيازك أحد ارتطام مثل — عرضية حوادث من يقع كان
الحياة أشكال أكرب إبادة إىل يؤدي كان ما وهو األرض، بسطح الخارجي
فرتة زادت فكلما مميزة؛ واضحة نزعة هناك كانت فقد — تعقيًدا وأكثرها
أمخاخ الخصوص وجه وعىل بعضها. تعقيد درجة زادت الحيوانات بقاء
يف األمخاخ فأكرب عرص؛ كل مع حجًما أكرب صارت ذكاءً الكائنات أكثر
الحياة حقبة يف أكربها من أصغر كانت (الباليوزويك) القديمة الحياة حقبة
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حقبة يف األمخاخ أكرب من أصغر بدورها كانت التي (امليسوزويك)، الوسطى
األمخاخ أكرب من أصغر بدورها كانت التي (السينوزويك)، الحديثة الحياة
من وذلك طموحاتها، لتحقيق سبيًال الجينات وجدت لقد الحايل. الوقت يف
ذكية سلوكيات تبني عىل بل فقط، البقاء عىل ليس قادرة أجساد بناء خالل
الشتوية العواصف تهدده حيوان داخل نفسه الجني وجد إذا وهكذا، أيًضا.
كالهجرة ذكية، ترصفات سيترصف الحيوان جسد أن عىل االعتماد أمكنه

لنفسه. مأوى بناء أو الجنوب إىل
أربعة منذ بدأت والتي األنفاس، تحبس التي تلك رحلتنا يف نصل
الحرشات أول ظهور بعد ماضية، عام ماليني عرشة إىل عام، مليارات
التي املخلوقات فيه كانت الذي الوقت إىل والطيور، والديناصورات واألسماك
األرجح عىل هي بأجسادها) (باملقارنة الكوكب ظهر عىل أمخاخ أكرب تملك
يعيش كان — عام ماليني عرشة منذ — النقطة هذه عند القردة. أسالفنا؛
عن العدد زاد وربما أفريقيا، يف األقل عىل القردة من نوعان األرجح عىل
للشمبانزي املشرتك السلف هو واآلخر الغوريال، سلف كان أحدهما اثنني:
عىل املوجودة الجبلية الغابات من الغوريال أسالف اتخذ وقد واإلنسان.
تماًما نفسها عزلت وبهذا لها، موطنًا أفريقيا وسط يف الرباكني من سالسل
ماليني الخمسة مدار عىل ما وقت ويف القرود. من األخرى األنواع جينات عن
إىل أدى االنقسام وهذا مختلفني، نوعني إىل الثاني النوع انقسم التالية عام

والشمبانزي. اإلنسان من كل ظهور
وقت ففي جيناتنا، يف محفورة أنها هو القصة بتلك معرفتنا سبب
يزال ال أنه يانج زد جيه العظيم الترشيح عالم كتب ،١٩٥٠ عام قريب،
أم القردة مع مشرتك سلف من منحدًرا اإلنسان كان إذا مما واثق غري
أكثر منذ القردة ساللة عن انفصل الرئيسيات من تماًما مختلف نوع من
قد أوتان األورانج قرود أن يظنون البعض يزال وال عام. مليون ستني من
أن فقط ليس نعرف اآلن فنحن هذا ومع لنا.2 العمومة أبناء أقرب تكون
إن بل الغوريال، انفصال بعد اإلنسان تطور خط عن انفصل الشمبانزي
عرشة عىل تزيد ال فرتة منذ حدث والشمبانزي اإلنسان بني االنفصال ذلك
ترتاكم الذي املعدل إن سنة. ماليني خمسة عن تقل وربما بل سنة، ماليني
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بني العالقة تحديد يف يساعدنا الجينات هجاء يف العشوائية األخطاء به
من أكرب والشمبانزي الغوريال بني الهجاء يف فاالختالفات املختلفة؛ األنواع
أو بروتني أو جني كل يف وذلك واإلنسان، الشمبانزي بني الهجاء اختالفات
معانيه، أبسط يف هذا، يعني للدنا. عليه العثور يمكن عشوائي تسلسل أي
متباينتني سلسلتني إىل واإلنسان الشمبانزي بني املشرتك الدنا انفصال أن
املشرتك الدنا انفصال فيها تم التي تلك من أعىل حرارة درجة يف تم قد

واإلنسان. الغوريال بني املشرتك الدنا أو والغوريال الشمبانزي بني
باألعوام محدًدا تاريًخا تعطينا بحيث الجزيئية الساعة ضبط إن
وال طويلة فرتات تعيش عموًما القردة فألن صعوبة، أكثر أمًرا سيكون
(حيث نسبيٍّا بطيئًا ا دقٍّ تدق الجزيئية فساعتها متقدمة، سن يف إال تتكاثر
ن تكوُّ عند التكاثر، لحظات يف إال األغلب يف الهجاء أخطاء تحدث ال
الوقت مقدار تماًما الواضح من ليس لكن املنوي)، الحيوان أو البويضة
يف تتفق ال قد الجينات وبقية العامل، هذا وفق الساعة فيه ح ستَُصحَّ الذي
عن اإلنسان افرتاق إىل تشري وكأنها تبدو الدنا سالسل فبعض األمر؛ هذا
هذا حدوث إىل امليتوكوندريا، مثل أخرى، وتشري بعيد، وقت منذ الشمبانزي
خمسة بني ما هو عامة عليه املتفق النطاق لكن حديث، وقت يف االنفصال

عام.3 ماليني عرشة إىل
بني الظاهرة االختالفات فإن ٢ الكروموسوم اندماج جانب إىل
عرش ثالثة ففي وضئيلة، قليلة واإلنسان الشمبانزي كروموسومات
عشوائيٍّا اخرتت وإذا نوع. أي من مرئية اختالفات أي يوجد ال كروموسوًما
يف مكافئة «فقرة» وبني بينها وقارنت الشمبانزي جينوم من «فقرة» أي
املختلف؛ هو «الحروف» من ا جدٍّ قليًال عدًدا أن فستجد البرشي الجينوم
ثمانية بنسبة اإلنسان، إن حرف. مائة كل يف حرفني من أقل املتوسط يف
وتسعني ثمانية بنسبة الشمبانزي، أن كما شمبانزي، باملائة، وتسعني
حقيقة — لذاتك تقديرك من هذا يقلل لم وإن — فتدبر إنسان. باملائة،
أيًضا اإلنسان وأن باملائة، وتسعني سبعة بنسبة غوريال الشمبانزي أن
الغوريال من أكثر أننا ذلك ويعني باملائة. وتسعني سبعة بنسبة غوريال

بالشمبانزي. شبًها
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يحمل هو كبرية؛ الشمبانزي وبني بيني فاالختالفات هذا؟ يمكن كيف
مختلف، شكل ذو وجسد مختلف، شكل ذات رأس وله كثافة، أكثر شعًرا
الشمبانزي يف يشء يوجد ال مختلفة. أصواتًا ويصدر مختلفة، وأطراف
نموذجني أخذت أنك لو ا؟ حقٍّ باملائة. وتسعني ثمانية بنسبة اإلنسان يشبه
إىل واآلخر شمبانزي إىل أحدهما تحول أن وحاولت لفأر الصلصال من
وإذا الحالتني. يف واحدة ستجريها التي التغريات أغلب فستكون إنسان،
واآلخر شمبانزي إىل أحدهما وحولت لألميبا الصلصال من نموذجني أخذت
فكالهما تقريبًا. واحدة ستجريها التي التغريات جميع فستكون إنسان، إىل
أطراف، وأربعة وعينني، أصابع، وخمس سنٍّا، وثالثني اثنني إىل سيحتاج
عظام وثالث فقري، وعمود جاف، وجلد شعر، إىل كالهما وسيحتاج وكبد.
البويضة منظور من أو األميبا منظور من وسواء الوسطى. األذن يف صغرية
باملائة. وتسعني ثمانية بنسبة متماثالن والشمبانزي اإلنسان فإن املخصبة،
توجد وال اإلنسان، جسم يف موجودة غري الشمبانزي جسد يف عظمة توجد ال
وال اإلنسان، مخ يف موجودة غري الشمبانزي مخ يف معروفة كيميائية مادة
الليمفاوي أو الوعائي أو الهضمي أو املناعي الجهاز من معروف جزء يوجد
العكس. أو الشمبانزي يف موجود وغري اإلنسان لدى موجود العصبي أو

موجود غري الشمبانزي لدى املخ فصوص من فص يوجد ال إنه بل
ريتشارد سري الفيكتوري العرص من الترشيح عالم زعم وقد اإلنسان. لدى
نظرية ضد نوعه عن للدفاع يائسة أخرية محاولة يف — مرة ذات أوين
من كان اإلنسان مخ يف الصغري الُحصني فص أن — القردة من االنحدار
الروح موطن هو أنه بد ال وبذا بامتالكها، اإلنسان يتفرد التي الفصوص
يف الصغري الُحصني عىل العثور يستطع لم إنه اإللهي. الخلق عىل والدليل
شايو دي بول املغامر وأحرضها كيميائيٍّا عولجت التي الغوريال أمخاخ
الصغري الحصني إن قائًال بقسوة هكسيل هنري توماس ورد الكونغو. من
هكسيل: فرد موجوًدا.» ليس «كال، أوين: قال القرود. أمخاخ يف موجوٌد
الوقت، ذلك يف الفيكتورية لندن أجواء ساد ما ورسعان موجوٌد.» هو «بل
الذي الصغري»، الُحصني «قضية حول الجديل النزاع ذلك ،١٨٦١ عام
كينجزيل تشارلز ورواية الساخرة «بانش» مجلة يف للسخرية عرضة صار
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حديثة عالية بأصداء ترتدد التي — هكسيل نظر وجهة كانت املاء». «أطفال
من أنا «لست هكسيل: قال وحسب.4 الترشيح علم من ألبعد تنظر — اآلن
لدى ُوجد إذا ضائعون بأننا التلميح أو اإلنسان، كرامة من الحط يحاول
أدحض كي بوسعي ما فعلت قد العكس، عىل الصغري. الحصني القردة

حق. عىل باملناسبة، هكسيل، كان وقد التفاهة.» هذه
وجد أن منذ برشي جيل ألف ٣٠٠ من أكثر يمض لم حال، أي فعىل
والدتك، بيد أمسكت فإن أفريقيا، أواسط يف النوعني لكال املشرتك السلف
فسيمتد وهكذا، والدتها بيد الجدة أمسكت ثم والدتها، بيد هي وأمسكت
أفراده آخر يمسك أن قبل فحسب واشنطن إىل نيويورك من الصف هذا
خمسة إن الشمبانزي. مع لنا املشرتك السلف وهو املفقودة»، «الحلقة بيد
وفق بل األعوام، وفق يعمل ال التطور أن بيد طويلة، مدة عام ماليني
به نمر الذي األجيال من نفسه بالعدد تمر أن البكترييا وبمقدور األجيال.

فقط. عاًما وعرشين خمسة غضون يف لكن الفرتة، هذه خالل
السجالت يف البحث خالل من املفقودة؟ الحلقة هذه شكل كان ماذا
سبيل عىل ملحوًظا تقدًما العلماء يحقق املقربني، البرش ألسالف الحفرية
لرجل-قرد صغري عظمي هيكل هو إليه وصلوا ما أقرب إن الجواب. معرفة
بقليل. عام ماليني األربعة عىل يربو ما إىل يرجع «أرديبيتيكوس» يدعى
السابق السلف هو أرديبيتيكوس أن العلماء بعض اعتقاد من الرغم وعىل
الحوض فتجويف وارًدا، يبدو ال الطرح هذا فإن املفقودة، الحلقة عىل
املرجح غري ومن منتصبًا، يميش لكي باألساس مصمم املخلوق بهذا املوجود
الشمبانزي لدى املوجود الحوض تجويف شكل إىل الشكل هذا يتطور أن
أكرب حفرية عىل العثور إىل بحاجة إننا الغوريال. لدى باملوجود والشبيه
السلف إىل ننظر أننا من نتأكد كي السنني من ماليني بعدة العمر هذا من
أن أرديبيتيكوس إىل بالنظر يمكننا هذا ومع وللشمبانزي. لنا املشرتك
عىل مخها كان حيث املفقودة؛ الحلقة هذه عليه كانت الذي الشكل نخمن
عىل قادًرا جسمها وكان الحديث. الشمبانزي مخ من حجًما أصغر األرجح
غذاؤها، كان كما الحديث، الشمبانزي مثل فقط قدمني عىل الخفيفة الحركة
الفاكهة من األساس يف يتكون الذي الحديث، الشمبانزي لغذاء مماثًال أيًضا،
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من كبري. بقدر اإلناث حجم من أكرب فيها الذكور حجم وكان والنباتات.
عىل املفقودة الحلقة شكل يف نفكر أال البرش، نحن منظورنا من الصعب،
الشمبانزي توافقنا ال قد بالطبع باإلنسان. منه بالشمبانزي شبًها أكثر أنه
تغريات شهدت قد ساللتنا أن الواضح من هذا، مع لكن، الرأي، هذا عىل

ساللتها. شهدتها التي تلك من أكرب
كانت املفقودة الحلقة فإن الكوكب، هذا سطح عىل وجد قرد أي ومثل
الحديثة الحقبة من نموذجيٍّا قرًدا الغابات؛ يف يعيش مخلوًقا األرجح عىل
النوع ذلك أفراد انقسم ما مرحلة ويف األشجار. بني موطنه يف يعيش
قسمني إىل سكاني تجمع أي انفصال ألن هذا نعرف نحن قسمني. إىل
النوعان يبدأ ثم ومن األنواع، تمايز يف يتسبب الذي الحدث الغالب يف هو
ما كان ربما الجيني. التكوين حيث من التدريجي التشعب يف الوليدان
اليوم الكونغو نهر (يفصل نهر أو جبال سلسلة هو االنفصال هذا سبب
املتصدع الوادي تكّون أو البونوبو)، قرود وشقيقه الشمبانزي نوع بني
الجانب عىل البرش أسالفنا ترك مما عام، ماليني خمسة منذ ذاته الغربي
األخرية النظرية تلك عىل كوبني إيف الحفريات عالم أطلق الجاف. الرشقي
االحتمال، بعيدة لنظريات وفًقا يحتمل، أيًضا الرشقي». الجانب «قصة اسم
عزل يف تسببت التي هي كانت وقتها التكون حديثة الكربى الصحراء أن
وربما جنوبها. الشمبانزي أسالف ظل حني يف أفريقيا، شمال يف أسالفنا
منذ ا، جافٍّ وقتها كان الذي املتوسط البحر لحوض املفاجئ الفيضان كان
طارق، جبل يف هائل بحري شالل فيه تسبب والذي عام، ماليني خمسة
عىل عزل، الذي هو نياجرا، شالالت حجم مرة ألف حجمه يف يبلغ شالل
كبرية جزيرة عىل املفقودة الحلقة أفراد من صغرية مجموعة مفاجئ، نحو
األسماك عن بحثًا املياه يف الخوض عىل اعتادوا حيث املتوسط، بالبحر
ا، تامٍّ تفسريًا جوانبه جميع من األمر تفرس املائية» «الفرضية هذه واملحار.

املادي. الدليل فقط يعوزها لكن
أسالفنا أن نخمن أن فيمكننا األمر بها تم التي الطريقة كانت وأيٍّا
الجنس هم الشمبانزي أسالف كان حني يف منفصلة، صغرية مجموعة كانوا
من مروا البرش أن الجينات من نعرف ألننا هذا تخمني وبمقدورنا الرئيس.
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جاءوا (أي الشمبانزي مع حدث مما بكثري ضيًقا أكثر جينية زجاجة عنق
الجينوم يف العشوائي التنوع مستوى يقل حيث صغري)؛ سكاني تعداد من

كبرية.5 بدرجة الشمبانزي جينوم يف نظريه عن البرشي
جزيرة، عىل وهي الحيوانات من املنعزلة املجموعة هذه فلنتخيل لذا
عىل ووجودها أفرادها، عىل املقترص تكاثرها بسبب افرتاضية. أو حقيقية
تمكن (التي الجينية املؤسس تأثري لقوى وتعرضها االنقراض، حافة شفا
بفضل كبرية جينية بتغريات يمروا أن من األفراد من صغرية مجموعة
كبرية؛ لطفرة القردة من الصغرية املجموعة هذه تعرضت الصدفة)، عامل
اقترص وهكذا واحد. كروموسوم يف الكروموسومات من اثنان اندمج إذ
«الرب إىل «الجزيرة» عودة بعد حتى وحسب، نوعهم أفراد عىل تناسلهم
الرئييس الرب عىل عمومتها أبناء مع تناسلها عن ناتج مولود وأي الرئييس».
العلماء أن العجيب من لكن أخرى، مرة أخمن ذا أنا (ها عقيًما. يصري
بنوعينا، الخاص التناسيل الفصل ذلك حيال الفضول من قليًال قدًرا يظهرون

ال؟) أم الشمبانزي مع التناسل يمكننا هل هو: هنا السؤال إن أي
شكل تغري إذ الحدوث؛ يف مدهشة تغريات بدأت الوقت ذلك بحلول
قدمني، عىل وامليش مستقيمة بهيئة بالوقوف يسمح كي العظمي الهيكل
تناسب حني يف مستوية، أراٍض عىل طويلة مسافات امليش يناسب ما وهو
مسافات قطع األخرى القردة تتبعها التي اليد براجم عىل امليش طريقة
الشعر صار حيث أيًضا، الجلد تغري وقد وعورة. أكثر أراٍض عىل صغرية
املعتاد غري أمر وهو العالية، الحرارة درجات يف كثريًا يتعرق صار كما أقل،
الرأس، تظليل إىل تهدف التي الشعر حاشية جانب إىل املالمح، هذه للقردة.
لم أسالفنا بأن توحي الرأس، عىل املوجودة للحرارة الناقلة األوردة وشبكة
العراء، يف يسريون كانوا بل الظليلة، الغائمة الغابات يف يعيشون يعودوا

الحارة.6 االستوائية الشمس أشعة تحت
لشكل الجذري التغيري ذلك انتخبت التي البيئة يف تشاء كما ولتفكر
والتغافل االقرتاحات ببعض األخذ املمكن من ألسالفنا. العظمي الهيكل
انعزال هو التغريات هذه وراء قبوًال األكثر السبب لكن اآلخر، البعض عن
وليس إلينا، املوطن هذا جاء لقد نسبيٍّا. جافة مفتوحة عشبية بيئة يف أسالفنا
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الغابات محل السافانا حشائش حلت أفريقيا من عديدة أجزاء ففي العكس؛
عام، مليون ٣٫٦ حوايل منذ الوقت، ببعض ذلك وبعد تقريبًا. الوقت ذلك يف
يعرف فيما ساديمان بركان عن والصادر حديثًا املبلل الربكاني الرماد وعىل
من متجهني عمد عن اإلنسان أسالف من ثالثة سار تنزانيا، باسم اآلن
يسري حجًما وأوسطهم املقدمة، يف يسري أكربهم كان الشمال، إىل الجنوب
يتخلف كيال واسعة بخطى يسري الذي وأصغرهم، نفسها، القائد خطى عىل
قليًال، الغرب إىل واستداروا توقفوا قليل وبعد رفيقيه. يسار إىل يسري عنهم،
أقدام طبعات إن وقامتي. قامتك مثل منتصبة بقامات املسري، واصلوا ثم
منتصبة. بقامات أسالفنا سري حقيقَة تام بوضوح تؤكد اليتويل منطقة يف
يف األقدام آثار أصحاب كان فهل القليل. إال نعرف ال فنحن ذلك مع
يأكلون؟ كانوا ماذا وامرأتني؟ رجًال كانوا أم وطفًال، وامرأة ذكًرا اليتويل
أفريقيا من الرشقي الجزء كان لقد يفضلونها؟ كانوا التي العادات ما
اآلتية الرطبة الرياح لدوران املتصدع الوادي إعاقة بسبب جفاًفا يزداد
يف الجافة. األماكن إىل يسعون كانوا أنهم يعني ال هذا لكن الغرب، من
عىل العجيب وتكيفنا التعرق، إىل وميلنا للمياه، احتياجنا إن األمر واقع
حبنا (وحتى العوامل من وغريها والزيوت بالدهون الغنية األسماك تناول
من مقربة عىل املكوث بتفضيلنا ييش هذا كل املائية)، والرياضات للشواطئ
حول بداياته يف جنسنا عاش فهل بعيد، حدٍّ إىل السباحة نجيد نحن املياه.

البحريات؟ حواف أو األنهار ضفاف
اللحوم، عىل للتغذي جذريٍّا البرش يتحول سوف املناسب، الوقت يف
األمر، هذا قبل «الرجل-القرد» من عديدة، أنواع بل جديد، نوع سيظهر لكن
لكنها اليتويل، يف كانت التي بتلك شبيهة مخلوقات من منحدرة وجميعها
عليهم ويطلق رصفة، نباتية كانت األرجح عىل وهي برش، أسالف ليست
ألن هنا تساعدنا أن للجينات يمكن وال األقوياء». «األسرتالوبيثيسني اسم
الوثيقة قرابتنا لنعرف نكن لم ومثلما مسدوًدا. طريًقا كانوا األقوياء هؤالء
كذلك نكن لم الجينات، قراءة من تمكنا قد نكن لم لو الشمبانزي من
نعثر لم لو األقوياء األسرتالوبيثيسني من أقربائنا من العديد بوجود لنعرف
عائلة األساس يف هنا املتكلم بضمري (وأعني بهم الخاصة الحفريات عىل
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(وهو باألقوياء تسميتهم من الرغم وعىل وغريهم). يوهانسون ودونالد ليكي
األقوياء األسرتالوبيثيسني فإن كبرية)، فك بعظام لتمتعهم يرجع الذي االسم
لكن الشمبانزي، من وأغبى حجًما أصغر الحجم؛ صغرية مخلوقات كانوا
بفكوك يتمتعون كانوا حيث قوية، كبرية ووجوه منتصبة قامة لهم كانت
الحشائش ربما مضغ الرئييس دورها ضخمة بعضالت مدعومة قوية كبرية
مضغ عليهم يسهل حتى أنيابهم فقدوا لقد املضغ. صعبة أخرى ونباتات
مليون حوايل منذ النوع، هذا انقرض النهاية ويف لجانب. جانب من النباتات
مىض. فيما أكلناهم قد نكون وربما مطلًقا. عنهم املزيد نعلم ال قد عام.

حجًما؛ أكرب حيوانات أسالفنا كان الوقت ذلك بحلول حال، أي عىل
إىل طولهم يصل أقوياء كانوا قليًال؛ أكرب وربما املعارصين، البرش بحجم
من البالغ ناريوكوتومي لصبي الشهري العظمي الهيكل ذلك مثل أقدام، ستة
ليكي.7 وريتشارد ووكر آالن من كل وصفه والذي عام مليون ٦٫١ العمر
كبديل الحجارة من املصنوعة األدوات استخدام يف بدأ قد اإلنسان كان
األقوياء األسرتالوبيثيسني قتل عىل تماًما قادرين كانوا لقد القوية. لألسنان
تقتل فاألسود مأمن؛ يف العمومة أبناء يعد ال الحيوان، عالم ففي والتهامهم؛
جماجم السفاكون هؤالء امتلك وقد القيوط، ذئاب تقتل والذئاب الفهود
األرجح). عىل مًعا يتماشيان (وهذان الحجارة من مصنوعة وأسلحة سميكة
عىل املتفجر، املستقبيل نجاحه نحو النوع هذا يدفع تنافيس حافز هناك كان
وأكرب. أكرب أحجام إىل النمو املخ واصل حيث يوجهه، لم أحًدا أن من الرغم
١٥٠ بمقدار يزداد كان املخ أن الذات لتعذيب املحبني الرياضيني أحد قدر
عديمة اإلحصائيات من نوع وهو عام، ألف مائة كل مخية خلية مليون
األمخاخ مثل سماٍت إن ذكرها. السياحية األدلة تحب التي تلك مثل القيمة
إىل الطفولة بخصائص واالحتفاظ البطيء، والنمو اللحوم، وتناول الكبرية،
املقببة) والجمجمة الصغري والفك الشعر من الخايل (الجلد البلوغ مرحلة
سيصبح للربوتني النهم دائم املخ كان اللحم دون ومن متوافقة. كلها
مساحة هناك كانت ما الطفويل الجمجمة شكل ودون مكلف. ترف بمنزلة
االستفادة كيفية لتعلم وقت هناك كان ما البطيء النمو ودون للمخ. كافية

الكبرية. األمخاخ مميزات من القصوى
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االنتقاء هو األرجح، عىل برمتها، العملية هذه يف املتحكم العامل كان
آخر ملحوظ تغري هناك كان املخ حجم يف التغريات جانب فإىل الجنيس،
فعىل بالذكور، مقارنة نسبيٍّا يكرب اإلناث حجم بدأ لقد الحدوث. يف آخذ
األسرتالوبيثيسني وحفريات املعارص الشمبانزي لدى نجد أننا من الرغم
هذه فإن ونصف، بمرة اإلناث من أكرب الذكور أن الرجل-القرد وحفريات
الثابت االنخفاض ذلك ويعد بكثري. أقل الحايل الوقت يف اإلنسان لدى النسبة
عنها تغافلنا التي املالمح أكثر من الحفريات سجل واقع من النسبة يف
لهذا التزاوج نظام أن هو االنخفاض هذا يعنيه وما القديم. تاريخنا يف
محل األحادي التزاوج أشكال من شكل حل فقد التغري، يف آخذًا كان النوع
فرتة يف قرص من يصاحبه وما الشمبانزي لدى الجنيس االختالط نظام
الواضح والدليل الغوريال، لدى الزوجات تعدد نظام وكذلك االرتباط عالقة
النظام هذا ظل يف لكن الجنسية. املثنوية نسبة انخفاض هو ذلك عىل
كل يختار لكي الطرفني كال عىل ضغط هناك سيكون للتزاوج األحادي
هي وحدها األنثى فتكون الرشكاء تعدد نظام يف أما بحرص، رشيكه منهما
رجل-قرد كل وثيقة تزاوج صالت ربطت وبهذا االختيار. يف الحق صاحبة
العدد وليس الكيف أصبح غرة حني وعىل خصوبتها، فرتة طوال برشيكته
رشيكات يختاروا أن حتميٍّا صار الذكور يخص وفيما املهم. العامل هو
وصار أطول. خصوبة فرتة تنتظرهن السن صغريات اإلناث ألن أصغر،
الجنسني كال يف الطفولة إىل األقرب السمات ذوي الشباب تفضيل إىل امليل
أكرب نحو الدافع بدأ ما وهذا الكبرية، املقببة الشباب جمجمة تفضيل يعني

ذلك. بعد عليها ترتب وما حجًما األمخاخ
األقل عىل أو — األحادي التزاوج هذا نحو دفعنا الذي العامل كان
عىل الحصول أجل من الجنسني بني العمل تقسيم هو — إليه جذبنا ما
رشاكة عالقة اخرتعنا الكوكب سطح عىل آخر نوع ألي فخالًفا الطعام،
صار النساء تجمعه الذي النباتي الغذاء يف فباملشاركة الجنسني، بني فريدة
يف املتمثل الخطر يشوبه الذي الرتف ذلك يف االنخراط يف الحرية للرجال
الذي اللحم يف املشاركة طريق وعن اللحم. عىل الحصول بهدف الصيد
للهضم قابل طعام عىل الحصول النساء بمقدور صار الرجال اصطاده
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صغارهن ترك إىل مضطرات يكنَّ أن دون مرتفع بروتيني محتوى ذي
الجافة السهول يف للعيش طريقة وجد جنسنا أن يعني وهذا عنه. للبحث
النباتي الغذاء كان شحيًحا اللحم يصري فحني املجاعة، خطر وقت ألفريقيا
الفجوة. يمأل اللحم كان شحيحة والفاكهة الثمار تصري وحني الفراغ، يسد
الحاجة دون مرتفع بروتيني محتوى ذي غذائي نظام عىل حصلنا وبهذا

الكبرية. القطط مع حدث مثلما الصيد عملية يف الشديد التخصص إىل
أخرى مناحي لتصبغ الجنسني بني العمل تقسيم عادة امتدت وقد
جديدة بفائدة أمدنا ما وهو األشياء، يف التشارك نجيد رصنا الحياة. من
العمل تقسيم كان وقد يتخصص. ألن شخص لكل الفرصة منح يف ممثلة
نجاحنا مفتاح هو املتخصصني بني البرشي، جنسنا به ينفرد الذي هذا،
تعرب مجتمعات يف نعيش نحن واليوم التكنولوجيا. بنمو سمح ألنه البيئي،

بكثري.8 وشمولية ابتكاًرا أكثر بطرق العمل تقاسم فكرة عن
فاألمخاخ بينها؛ فيما مرتابطة السمات هذه صارت الوقت ذلك منذ
بتناول الربوتينات نقص يتجنبون اليوم (النباتيون اللحم احتاجت الكبرية
الغذائي النظام يف اللحم إدخال من الطعام اقتسام ومكن فقط)، الحبوب
اقتسام وتطلب الصيد)، عملية يف بالفشل املخاطرة حرية الرجال أعطى (ألنه
أن محتال ألي يمكن تفصيلية ذكريات دون (فمن أكرب أمخاًخا الطعام
إن (إذ األحادي التزاوج عىل الجنسني بني العمل اقتسام وشجع يخدعك)،
األحادي التزاوج وأدى اقتصادية)، وحدة جعلتهما الزوجني بني الرابطة
مزية الرشيك يف الشباب صفة باتت (حيث سنٍّا أصغر رشكاء انتقاء إىل
كيف لنا تثبت مريحة تربيرات تعطينا نظريات يف نميض وهكذا عظيمة).
الورق من علميٍّا بيتًا بنينا لقد اآلن. عليها نحن التي الصورة عىل أصبحنا
العلمي. بالدليل يوم ذات ستثبت أنها نؤمن أننا بيد واهية، أدلة إىل استناًدا
تعجز فالعظام سلوكنا؛ عن يسري بقدر إال الحفريات سجل يخربنا لن
االنتخاب إن باملزيد. يخربنا أن الجيني السجل بمقدور لكن الحديث، عن
يف لكن تركيبها، من الجينات تغري خاللها من التي العملية هو الطبيعي
عىل املمتدة الذاتية لسريتنا سجالٍّ الجينات هذه وضعت التغري عملية خضم
عرفنا فقط أننا ولو بيولوجية. نسب كسلسلة عام مليارات أربعة مدار
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أكثر يكون ماضينا عن للمعلومات قيًِّما مصدًرا فيها فسنجد نقرؤها كيف
أنه ذلك يعني بيد. القديس اإلنجليزي، التاريخ أبي مخطوطات من فائدة

جيناتنا. يف محفور ملاضينا كامل سجل يوجد
البيئي تطورنا بقصة الجينوم من باملائة اثنني من يقرب ما يخربنا
الجينوم يُْدَخل فحني والعكس. الشمبانزي، تطور عن املختلف واالجتماعي
مع نفسه اليشء يُْفَعل وحني اآللية، حواسبنا إىل عادي لشخص البرشي
د تُْرسَ وحني حولها، مما النشطة الجينات تُْستَْخَلص وحني عادي، شمبانزي
عىل عادية غري نظرة إللقاء الفرصة لدينا فقط وقتها يكون االختالفات،
أصل من جاءتا متباينتني فصيلتني عىل الحديثة الحياة حقبة ضغوط أثر
بالكيمياء املعنية الجينات هي ستكون املتماثلة الجينات إن واحد. مشرتك
الجينات تلك هو الوحيد االستثناء يكون وربما الجسم، وتنظيم الحيوية
الرقمية، بلغتها ما، نحو فعىل الهرمونات؛ وتطور النمو تنظيم عن املسئولة
وبها منبسطة لتصري تنمو أن البرشي الجنني قدم الجينات هذه ستخرب
ستخرب الشمبانزي لدي املوجودة نفسها الجينات حني يف كبري، وأصبع عقب
أطول وأصابع أصغر بعقب مقوس نحو عىل تنمو أن الشمبانزي جنني قدم

باألشياء. اإلمساك عىل لتقدر
ألمر هذا بها يحدث أن يمكن التي الكيفية تخيل محاولة مجرد إن
ضبط كيفية عن مبهمة فكرة إال لديهم يوجد ال فالعلماء ا، حقٍّ للعقل محري
الجينات أن يف شك من ما أنه إال الجسم، وشكل النمو لعملية الجينات
الشمبانزي وبني البرش بني االختالف إن األمور. هذه عن املسئولة هي
الثقايف الجانب عىل يؤكدون من وحتى آخر. شيئًا وليس جيني، اختالف
األعراق أو األفراد بني الجينية االختالفات أهمية وينكرون البرش حياة يف
هي األخرى األجناس وبني بيننا االختالفات بأن يقرون فيها يشككون أو
يف ُحِقنَت شمبانزي خلية نواة أن ولتفرتض األساس. يف جينية اختالفات
الناتج الوليد وأن برشي، رحم يف ُغِرَست ثم النواة، منزوعة برشية بويضة
شكله؟ سيكون ماذا البرش؛ من أرسة يف تربى العيش، له قدر لو هذا، عن
اإلجابة أن تعرف كي باملرة األخالقية غري التجربة هذه إلجراء بحاجة لست
بالسيتوبالزم البداية منذ إحاطته من الرغم فعىل «شمبانزي»، ستكون
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يبدو، لن فإنه برشية، تنشئة وتنشئته برشية، مشيمة يف وزرعه البرشي،
البرش. مثل جزئيٍّا، ولو

األمر: هذا عىل مناسب مثال لتقديم التصوير بعملية االستعانة يمكن
تضعها أن يجب الصورة لتحميض لشمبانزي. صورة التقطت أنك تخيل
تنتج أن يمكنك فلن حاولت مهما لكن محدد، لوقت التحميض محلول يف
من غريت مهما للشمبانزي، سلبية فوتوغرافية صورة من برشي طفل صورة
السلبية، الفوتوغرافية الصورة هي الجينات إن التحميض. محلول تركيبة
محلول يف الغمس إىل الصورة تحتاج ومثلما التحميض. محلول هو والرحم
املكتوبة الشمبانزي، وصفة تحتاج النهائي، بشكلها تظهر حتى التحميض
إىل تتحول حتى املناسب الوسط إىل البويضة، جينات يف رقمية كتابة
والرعاية، والطعام والسوائل املغذيات هنا بالوسط ونعني بالغ، شمبانزي

الشمبانزي. بتكوين الخاصة املعلومات فعًال تحمل لكنها
املمكن فمن السلوك، عىل مطلًقا انطباًقا ينطبق ال نفسه املبدأ أن بيد
السلوك لكن مختلف، نوع رحم يف حتى للشمبانزي الجسدية البنية ن تََكوُّ
من متحريًا سيكون الصغري فالشمبانزي بعيد. حد إىل سوي غري سيكون
لو طرزان كحال تماًما البرش، يد عىل ُربِّي أن حدث لو االجتماعية الناحية
الكالم. يتعلم لن — املثال سبيل عىل — فطرزان الشمبانزي، يد عىل ُربِّي
يسرتيض كيف تحديًدا يتعلم لن البرش يد عىل ُربِّي الذي الشمبانزي وصغري
يقيم كيف يتعلم ولن منه، شأنًا األقل األفراد ويرهب املهيمنة الحيوانات
الجينات السلوك حالة يف األبيض. النمل يصيد كيف أو الشجر يف أعشاًشا

القردة. لدى األقل عىل كافية، ليست وحدها
يمكن كيف تتخيل أن املحري من أنه وجدت وإن رضورية. لكنها
االختالف ذلك تحدث أن الخطية الرقمية التعليمات يف بسيطة الختالفات
من ليس فبالتأكيد والشمبانزي، اإلنسان بني باملائة اثنني نسبته البالغة
التعليمات يف التغيريات من قليًال أن تتصور أن نفسها بالدرجة املحري
الدقة. بهذه الشمبانزي سلوك تغيري عن مسئولة تكون أن يمكن نفسها
وتعدد املختلفة، القردة أجناس بني التزاوج نظم عن الحديث يف أسهبت لقد
والرابطة الغوريال، لدى الزوجات وتعدد الشمبانزي، لدى الجنسية العالقات
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أكرب بقدر — افرتضت ذلك عمل وأثناء اإلنسان. لدى الزوجني بني الطويلة
إىل يقودنا ما وهو متمايز، نحو عىل يترصف نوع كل أن — الحرية من
يمكن كيف فيه. تؤثر أو السلوك تحدد جزئيٍّا، ولو الجينات، أن افرتاض
الرباعية، الرموز من خيط من مكون منها واحد كل الجينات، من لحفنة
لدي ليست اإلجابة: الزواج؟ أحادي أو الزوجات متعدد الحيوان تجعل أن
وصفات هي فالجينات فعًال؛ ذلك تستطيع أنها يف أشك ال لكني فكرة، أدني

سواء. حدٍّ عىل والسلوك الجسم تركيب تحدد
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الحياة. رس اكتشفنا لقد

كريك، فرانسيس
١٩٥٣ فرباير/شباط ٢٨

وأربعني خمسة العمر من يتجاوز لم جارود أرشيبالد أن من الرغم عىل
اإلنجليزية. الطبية املؤسسة أعمدة أحد ا حقٍّ كان فقد ،١٩٠٢ عام يف عاًما
جارود ألفريد سري هو فارس وسام عىل حاصل جامعي ألستاذ ابنًا كان
الطبقة أبناء تصيب التي األمراض أهم عن أبحاثه ُعدَّت الذي الشهري،
حياة حقق وقد الطبية. لألبحاث انتصاًرا — النقرس مرض — الراقية
عىل الحتمي حصوله من قصري وقت بعد إنه إذ عناء؛ غري يف مميزة مهنية
عىل حصل األوىل) العاملية الحرب إبان مالطا يف الطبي (لعمله فارس لقب
جامعة الطب بكلية امللكية األستاذية كريس قاطبة؛ الجوائز أرفع من واحدة

أوسلر. ويليام سري للعظيم خلًفا أكسفورد
اإلدواردي النمط ذلك كذلك؟ أليس هيئته، تخيل عىل قادر أنك أراهن
الياقة ذو العلمي، التقدم طريق يف يقف الذي بالرسميات املولع الفظ
يف مخطئًا ستكون لكنك املتصلب. والعقل املتصلبة، والشفاه املتصلبة،
بفرضية جارود أرشيبالد خاطر ،١٩٠٢ عام العام، ذلك ففي الظن. هذا
عىل يعي أن دون إصبعه وضع وشخص لعرصه، سابق رجل أنه ستكشف
فهمه كان وقد الجني؟ ما العصور؛ مر عىل البيولوجية األلغاز أعظم إجابة
وفاته عقب طويل وقت سيمر إنه حتى الرباعة من فائقة درجة عىل للجني
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هو الجني أن وهي إليها، هو توصل التي النقطة إىل أحد يصل أن قبل
واحد. عىل عثر أنه ظن أنه ذلك من واألدهى وحيدة. كيميائية ملادة وصفة
أورموند شارع ومستشفى بارثولوميو القديس مستشفى يف عمله إبان
كان وإن نادر، بمرض املصابني من عدًدا جارود قابل لندن، يف العظيم
بني من األسود. البول أو الكابتونيوريا مرض باسم يعرف خطري، غري
بهذا املصابني بول كان املفاصل التهاب مثل املريحة غري العديدة األعراض
التعرض عند األسود أو األحمر اللون إىل يتحوالن آذانهم وشمع املرض
والد ُرزق ،١٩٠١ عام يف يتناوله. املريض كان ما عىل بناءً وذلك للهواء،
باملرض اآلخر هو مصاب خامس بمولود املرض بهذا املصابني الصبية أحد
داخل توارثها يجري املشكلة كانت هل يفكر جارود األمر هذا جعل نفسه.
الدرجة من عمومة أبناء كانا الطفلني والَدِي أن الحظ لقد املصابة. العائالت
أربع من ثالثًا أن ليجد فحصها وأعاد األخرى الحاالت إىل عاد لذا األوىل.
سبع بني من وأنه األوىل، الدرجة من عمومة أبناء زواج من تكونت أرس
الثانية. الدرجة من عمومة أبناء منها ثماٍن كان عليه عرضت حالة عرشة
املصابني فأغلب االبن؛ إىل األب من ببساطة ينتقل يكن لم املرض هذا أن إال
أحفادهم. لدى مجدًدا يظهر املرض كان لكن طبيعيون، أبناء لهم كان
وكان البيولوجية. االكتشافات أحدث عىل مطلًعا جارود كان الحظ لحسن
تجارب اكتشاف إعادة حماسهم أثار الذين أحد باتسون ويليام صديقه
أجل من كبرية مجلدات يكتب وكان فقط، عامني منذ مندل جريجور
يتعامل كان أنه جارود عرف لذا الجديد، املنديل الفكر عن والدفاع التعريف
ال لكنها يحملها أن األجيال ألحد يمكن صفة أي متنحية؛ مندلية صفة مع
حتى استخدم إنه بل الوالدين. كال من توارثها إذا إال الشخص لدى تظهر
عليهم أطلق إذ األشخاص، هؤالء لوصف النبات بعلم الخاصة مندل ألفاظ

كيميائية». «انحرافات
ظهور سبب يكون أن يحتمل أنه وهي فكرة، جارود هذا أعطى
معني. عامل غياب هو األبوين كال من يرثونه من لدى فقط املرض هذا
الكيمياء، يف أيًضا بل فقط، الوراثة علم يف ليس جارود، تمكن وبفضل
تدعى مادة تراكم عن ناتًجا كان األذن وشمع البول اسوداد أن عرف
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لكنها الجسم، كيمياء بفعل طبيعيٍّا املادة هذه تُنْتَج قد الهوموجينتيزات.
تراكم سبب أن جارود افرتض الجسم. من وتُْخَرج تتكرس الناس أغلب لدى
تكن لم تكرسها أن املفرتض من التي املحفزة املادة أن هو املادة هذه
وهو بروتني، من ُمصنع إنزيم هي املحفزة املادة هذه أن اعتقد وقد تعمل.
عليه نطلق كما الجني (أو املتوارثة العوامل ألحد الوحيد النتاج بالتأكيد
املهم باألمر هذا يكن ولم معيبًا، إنزيًما ينتج الجني كان املرىض لدى اآلن).
املوروث بالجني يستعيضون كانوا ألنهم به املصابني غري املرض حاميل عند

اآلخر. الوالد من
الِخلقية «األخطاء تناقش التي الجريئة جارود فرضية ولدت وهكذا
مسئولة الجينات أن مفاده األثر واسع افرتاض عىل قامت والتي لأليض»،
واحًدا كيميائيٍّا ًزا محفِّ ينتج جني كل وأن الكيميائية، املحفزات إنتاج عن
لتصنيع أدوات الجينات؛ ماهية فعًال كانت هذه أن املرجح ومن متخصًصا.
فشل نتيجة تحدث لأليض الِخلقية األخطاء «إن جارود: وكتب الربوتينات.
أو اإلنزيمات أحد فقدان بسبب وذلك األيض، تتابع خطوات من خطوة
التفرد «مكمن أنها بد فال الربوتني من مكونة اإلنزيمات أن وبما قصوره.»
واسًعا، إيجابيٍّا نقًدا ،١٩٠٩ عام املنشور جارود، كتاب لقي الكيميائي».
أنه اعتقدوا إذ عليها؛ يقوم التي املحورية النقطة عن تماًما غفلوا قراءه لكن
وهكذا الحياة. أشكال لكل أسايس يشء عن ال النادرة، األمراض عن يتحدث
من اكتشافها أُعيد أن إىل عاًما، وثالثني خمسة مهملة جارود نظرية ظلت
جديدة، ثورية أفكاًرا يشهد الوراثة علم كان الوقت ذلك بحلول لكن جديد،

العقد.1 عىل يربو ما منذ تويف قد جارود وكان
الوصفات تخزين هو الجينات من األسايس الغرض أن اآلن نعرف نحن
كيميائي عمل بأي تقوم التي هي الربوتينات إن الربوتينات. بتصنيع الخاصة
وتهضم العدوى وتكافح الطاقة تولد إنها إذ الجسم؛ يف وتنظيمي وبنيوي
يف بروتني وكل األمور. من وغريها األكسجني وتحمل الشعر وتكّون الطعام
الوراثية. شفرته ترجمة عملية خالل من الجينات أحد من مصنوع الجسد
مطلًقا ترجمتها تتم ال جينات فهناك بالرضورة، يصح ال العكس أن بيد
،١ الكروموسوم يف املوجود الريبوسومي الرنا جني مثل بروتينات، إىل
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فرضية إن أخرى. بروتينات تصنيع عملية يف يشرتك الجني هذا حتى لكن
الوصفات من هائلة قوائم آبائنا من نرث فنحن أساسها؛ يف صحيحة جارود
جانب إىل للربوتينات، املصنعة اآلالت وتصنيع الربوتينات، بتصنيع الخاصة

األخرى. األشياء من قليل
قدروه األقل عىل لكنهم فكرته، تفهموا جارود معارصو يكون ال قد
جارود استند الذي الرجل عن نفسه اليشء قول يمكن ال لكن قدره، حق
االختالف أشد مختلفة خلفية من مندل جاء لقد مندل. جريجور أعماله؛ إىل
قرية يف — مندل يوهان باسم َد ُعمِّ الذي — مندل ولد جارود. خلفية عن
.١٨٢٢ عام مورافيا بشمايل هينتشيك) اآلن (املسماة الصغرية هينزندورف
العمل خالل من اإليجار يدفع وكان أراٍض مستأجر أنطون، والده، كان
جراء بالًغا تأثًرا تأثرتا وحيويته صحته أن إال األرض، صاحب ملصلحة
العمر من عرشة السادسة يف يوهان كان عندئذ عليه، األشجار إحدى سقوط
االنتفاع حق أنطون باع تروباو. يف الثانوية املدرسة يف حسنًا بالءً ويبيل
املدرسة يف ولده دراسة تكاليف دفع من يتمكن حتى ابنته لزوج باملزرعة
راٍع إىل يوهان واحتاج عسريًا، األمر كان لكن أوملوتس، يف الجامعة يف ثم
كلية يف درس له. اسًما جريجور األخ من واتخذ راهبًا صار لذا ثراء، أكثر
أبرشية كاهن فرتة عمل قسيًسا. تخرج ثم اآلن) (برنو برون يف الالهوت
يف الدراسة بعد للعلوم مدرًسا يكون أن حاول ثم حسنًا. بالءً يبل لم لكنه

االختبار. يف رسب أنه بيد فيينا، جامعة
يناسبه ال عاًما، وثالثني واحًدا العمر من يبلغ نَِكَرًة برون إىل عاد هكذا
ويجيد الشطرنج، ولعب الرياضيات يجيد كان الدير. يف العمل سوى يشء
شغوًفا بستانيٍّا وكان املرشقة، شخصيته جانب إىل األرقام، مع التعامل
هذا ويف ويستنبتها. الفاكهة أشجار يطّعم كيف والده من تعلم وقد أيًضا،
املستنرية. أفكاره جذور تكمن الريفية، بالثقافة الشعبية معرفته يف املوطن،
الوراثة بمبادئ مبهمة معرفة يملكون التفاح وزارعو املاشية مربو كان
«لم مندل: كتب منهجيٍّا. تعامًال معها يتعامل أحد يكن لم لكن الجزيئية،
عدد تحديد من تمكن التي بالطريقة أو الكايف بالقدر [تجارب] أي تُجر
عالقاتها لتأسيس أو املنفصلة، ألجيالها وفًقا مؤكًدا تحديًدا املختلفة األشكال
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النوم يف غط وقد الجمهور تسمع أن يمكنك قطعيٍّا.» تأسيًسا اإلحصائية
بالفعل.

التجارب من سلسلة يف والثالثني، الرابعة يف وهو مندل، األب بدأ لذا
أكثر زراعة وتضمنت سنوات، ثماني استمرت الدير حدائق يف البازالء عىل
غريت وقد وحده، ١٨٦٠ عام يف منها ٦٠٠٠ مختلف، نبات ٣٠٠٠٠ من
ونرشه يفعله، كان ما أدرك ذلك بعد األبد. إىل املطاف نهاية يف العالم
وهي برون، يف الطبيعية العلوم دراسة جمعية أعمال دورية يف بوضوح
يأت لم التقدير أن إال الكربى. املكتبات كل إىل طريقها تجد كانت دورية
رئيس منصب إىل ترقيه مع بالحدائق اهتمامه تدريجيٍّا مندل وفقد قط،
يذكر (فهو الورع شديد غري املنشغل الودود الراهب ذلك وهو برون، دير
حياته سنوات يف انشغل وقد هللا). يذكر مما أكثر كتاباته يف الجيد الطعام
فرضتها التي الجديدة الرضيبة ضد مريرة حملة يف وحيًدا بالكفاح األخرية
يف ظن وربما دفعها. دير رئيس آخر مندل كان وقد األديرة، عىل الحكومة
الصبي جاناتشيك، ليوس جعل أنه هو شهرة إنجازاته أكثر أن شيخوخته
لجوقة رئيًسا الجوقة، مدرسة يف عاًما عرش تسعة العمر من البالغ املوهوب

برون.
متنوعة سالالت َن هجَّ حيث السالالت؛ ن يهجِّ مندل كان الدير حديقة يف
عىل بالعمل يتظاهر فقط هاويًا بستانيٍّا يكن لم لكنه البازالء، نبات من
ومحكمة. مدروسة منهجية ضخمة تجارب يجري كان بل علمي، أساس
بينها، يزاوج كي البازالء من متباينة أنواع من أزواج سبعة مندل اختار
األوراق وذات املجعدة، البذور ذات مع املستديرة البذور ذات البازالء فهجن
القرنات ذات مع املنتفخة القرنات وذات الخرضاء، األوراق ذات مع الصفراء
وذات القشور، بيضاء البذور ذات مع القشور رمادية البذور وذات املجعدة،
الخرضاء، الناضجة غري القرنات ذات مع الصفراء الناضجة غري القرنات
أطرافها، يف األزهار تنمو التي تلك مع محاورها يف األزهار تنمو التي وتلك
حاول بما لنا علم وال القصرية. السيقان ذات مع الطويلة السيقان وذات
وحسب، حقيقية ليست هذه التزاوج عمليات كل إن إذ هذا؛ من أكثر عمله
فعًال يعلم وهو اختارها أنه املؤكد من لذا منفردة، جينات نتيجة تحدث بل
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الهجني كان حالة كل ويف توقعها. يمكن النتائج أي املبدئي عمله واقع من
اختفى، وكأنه فيبدو اآلخر األب جوهر أما تماًما. األبوين ألحد مماثًال الناتج
عاد وهنا ذاته، يلقح بأن هجني لكل مندل سمح حيث يختف، لم لكنه
عد لقد الحاالت. عدد ربع حوايل يف هو كما للظهور املختفي الجد جوهر
السائدة الصفات ظهرت الثاني، الجيل يف نباتًا ١٩٩٥٩ جميًعا؛ النباتات
.١ إىل ٢٫٩٨ بنسبة ،٥٠١٠ يف املتنحية الصفات وظهرت نباتًا ١٤٩٤٩ يف
ثالثة إىل الواحد من قريبة النسبة كانت فقد فيرش رونالد سري أوضح وكما
يعرف وكان الرياضيات، يجيد تذكر، كما مندل، كان لقد الريبة. يثري قربًا
التي البازالء نباتات وفقها تسري التي املعادلة تجاربه تنتهي أن قبل حتى

يزرعها.2
والذرة الفوشيا زهور إىل البازالء من مندل تحول عظيم شغف ويف
اكتشف أنه يعلم كان نفسها. النتائج وجد وبالفعل النباتات. من وغريها
يشء يوجد تمتزج. ال الصفات أن وهي الوراثة، حقائق من مهمة حقيقة
الوراثة. عملية قلب يف يقع الكم محدد جسيم للتقسيم، قابل غري جامد،
اتحاد يوجد هذا من بدًال بل للدماء، اختالط وال للسوائل، امتزاج يوجد ال
األمر هذا يعد الحايل منظورنا من الصغرية. الجزيئات من كبري لعدد وقتي
أحدهما نفسها، األرسة يف شقيقني وجود تفسري يمكن إذن كيف بديهيٍّا.
نظريته بنى الذي نفسه، داروين حتى بنية؟ بعيون والثاني زرقاء بعيون
إىل كتب فقد مرات، عدة املشكلة هذه إىل أشار االمتزاج، وراثة فكرة عىل
نحو عىل التخمني، إىل مياًال نفيس وجدت «لقد يقول: ١٨٥٧ عام هكسيل
ال االختالط، من نوع أنه سيتضح بالتخصيب التناسل أن مبهم، مبدئي
أستطيع الذي الوحيد املنظور هو فهذا … متمايزين فردين بني االندماج،

أسالفها.»3 إىل الشكل يف الوليدة الكائنات نكوص سبب تفهم خالله من
وقت منذ عرضة كان إذ املوضوع؛ هذا من قلًقا داروين يكن لم
فلييمنج واسمه االسكتلنديني، الهندسة أساتذة أحد قبل من للهجوم قريب
والقائلة نقد أي ضد املنيعة البسيطة الحقيقة تلك عن تحدث الذي جينكني،
الوراثة كانت فإذا تتفقان. ال االمتزاج ووراثة الطبيعي االنتخاب نظريتي إن
عىل صحيحة غري داروين نظرية تكون فهنا السوائل، امتزاج عىل تقوم
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ساللة عرب أثره تخفيف بسبب سيضيع مفيد جديد تغري كل ألن األرجح،
تحويل يحاول أبيض برجل املثل برضب فكرته جينكني أوضح وقد النسب.
التناسل طريق عن فقط األبيض اللون إىل السود من كلهم جزيرة سكان
كان تأثري. بال يصري أن إىل األبيض دمه سيخف ما فرسعان نسائهم، مع
هكسيل هنري توماس وحتى محق، جينكني أن أعماقه يف يعلم داروين
كان ذاته الوقت يف لكن جينكني، حجة أسكتته الضاري القتال عىل املعتاد
األمرين؛ بني التوفيق يستطع لم لكنه صحيحة، نظريته أن يعلم داروين

مندل! كتبه ما قرأ فلو
لكنها انقضائها، بعد إليها ننظر حني بديهية تبدو األشياء من كثري
مندل إنجاز إن وقتها. يف مفهومة تصري حتى العبقرية من ملحة إىل تحتاج
امتزاج عملية وكأنها تبدو الوراثة يجعل الذي الوحيد السبب أن كشفه هو
أثبت عرش، التاسع القرن بداية يف واحد. جزيء من أكثر عىل اشتمالها هو
غري الصغرية األشياء مليارات من الحقيقة يف مكون املاء أن دالتون جون
منارصي من معارضيه هزم وبهذا الذرات، عليها يطلق للتقسيم القابلة
األحياء. بعلم الخاصة الذرة نظرية مندل لنا أثبت واآلن التواصل. نظرية
األسماء بني ومن مسمى، بأي األحياء علم ذرة تُسمى أن املمكن من كان
والربيعم، العامل، من: كل القرن هذا من األوىل السنوات يف استُخدمت التي
كلمة لكن والصابغ، والهو، والبيوفور، الجني، وأصل العضوي، والجزيء

استمرت. التي هي «جني»
أبحاثه مندل أرسل ،١٨٦٦ عام من بداية أعوام، أربعة مدار وعىل
جرأة ويف ميونيخ. يف النبات علم أستاذ ناجييل، فيلهلم كارل إىل وأفكاره
لم أعوام أربعة مدار وعىل اكتشفه. ما أهمية إىل يشري أن حاول متزايدة
مهذبة بخطابات املثابر الراهب خطابات عىل رد وقد املغزى. ناجييل يفهم
نبات استيالد يجرب أن منه وطلب التعايل، نربة من تخلو ال كانت وإن
لو هذه من أكثر مضللة نصيحة يعطيه أن بوسعه يكن لم الصقر. عشب
حتى اللقاح حبوب إىل يحتاج أنه بمعنى الجنيس، نبات الصقر فعشب أراد،
السبب لهذا الوليد، النبات يف امللقح الرشيك جينات يدمج ال لكنه يتكاثر،
نهائيٍّا يُعثر ولم غريبة. نتائج النبات بهذا الخاصة التهجني تجارب أعطت
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نظامها اكتشاف من تمكن فهل النحل، عىل أجراها التي تجاربه نتائج عىل
الوليد؟ جنس تحديد يف العجيب الوراثي

ذكر تغفل لم الوراثة، عن ضخمة دراسة ناجييل نرش نفسه الوقت يف
ناجييل تجارب من عليه كامًال مثاًال أعطت بل وحسب، مندل اكتشاف
قطة هجن لو أنه يعرف ناجييل كان املغزى. فاته فقد ذلك ومع الخاصة،
التايل، الجيل يف تماًما أنقرة قطة زغب الختفى آخر نوع من قطة مع أنقرة
أوضح مثال من ما الثالث. الجيل يف هو كما الظهور يعاود كان أنه بيد

ملندل. املتنحية الصفة فكرة عىل ذلك من
يحظى أن من للغاية قريبًا مندل كان حياته يف حتى ذلك، ومع
األفكار جمع يف للغاية املجدُّ — داروين تشارلز رشح لقد الكامل. بالتقدير
عىل احتوى فوك أو دابليو ألفه كتابًا له لصديق — الغري أعمال من
يلحظها لم وكأنه يبدو ذلك ومع مندل. لبحث مختلفة إشارة عرشة أربع
داروين ووفاة وفاته بعد ،١٩٠٠ عام يف مندل أعمال اكتشاف أعيد بنفسه.
مختلفة. أماكن ثالثة يف نفسه الوقت يف األمر حدث وقد طويل. بوقت
فون وإريش كورينز وكارل فرييز دي هوجو — اكتشافه أعادوا من وكان
أنواع عىل مندل تجارب حاكوا قد كانوا إذ نبات، علماء كلهم — تشريماك

البحثية. أوراقه يف مسجلة يجدوها أن قبل مختلفة
منها جزء أي يف التطور نظرية تكن فلم األحياء، علم املندلية باغتت
الفكرة بدت األمر حقيقة ويف املجزأة. الصورة بهذه الوراثة تتم أن تقتيض
داروين قال لقد إرسائه. إىل يسعى داروين كان ما كل تقوض وكأنها
عملية خالل من عشوائية صغرية تغريات لرتاكم نتيجة حدث التطور إن
هي كما تظهر أن يمكنها جامدة أشياء الجينات كانت لو لكن االنتخاب،
تتغري أن إذن يمكنها فكيف الخفاء، يف جيًال أمضت قد تكون أن بعد
القرن بدايات شهدت عديدة، مناٍح يف مبارش؟ غري نحو عىل أو تدريجيٍّا
آراء عن باتسون ويليام عرب الداروينية. عىل للمندلية انتصاًرا العرشين
قيوًدا تضع افرتاض، أقل عىل الجزيئية، الوراثة أن إىل أشار حني الكثريين
وأسلوب مشوش عقل ذا رجًال باتسون كان الطبيعي. االنتخاب قوة عىل
إىل شكل من واسعة قفزات عىل حدث التطور بأن آمن وقد ثقيل. نثري
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عام كتابًا نرش الغريبة الفكرة هذه وراء وسعيًا لوسائط. وجود دون شكل
هجوم محل وهو الوقت ذلك ومنذ جزيئية، الوراثة إن فيه يقول ١٨٩٤
بأذرع مندل بفكر رحب أنه إذن عجب ال «املخلصني». الداروينيني من
اكتشاف يف يوجد «ال اإلنجليزية. إىل أبحاثه يرتجم من أول وكان مفتوحة
[عن تطورت األنواع كل إن القائل األسايس املعتقد مع يتعارض ما املندلية
عالم مثل يبدو وهو باتسون كتب هكذا الطبيعي].» االنتخاب عملية طريق
فإن هذا «ومع بولس. للقديس الحقيقي الشارح أنه يدعي الذي الالهوت
تلك من املبدأ هذا تجريد إىل شك دون من أدت الحديثة األبحاث نتائج
رصاحة ويف … األوقات بعض يف تشوبه التي للطبيعة الخارقة السمات
اإلساءات تلك تؤيد داروين أعمال يف فقرات هناك أن إنكار يمكن ال تامة
عىل اطلع قد كان لو أنه من ثقة عىل لكني الطبيعي، االنتخاب مبدأ إىل

الفور.»4 عىل الفقرات هذه راجع قد لكان مندل، بحث
التطوريني دعا للمندلية باتسون مثل بغيض شخص انحياز أن بيد
بني املريرة العداوة استمرت بريطانيا ففي فيها، التشكيك إىل األوروبيني
آخر، يشء أي وشأن عاًما. عرشين الحيوي» اإلحصاء و«أخصائيي املندليني
عام ففي شقاًقا. أقل الجدال كان حيث املتحدة الواليات إىل الجدل هذا انتقل
تترصف الكروموسومات أن ساتون والرت يدعى وراثة عالم الحظ ١٩٠٣
واحد كل توارث مع أزواج، يف وجودها حيث من تماًما، املندلية العوامل مثل
مورجان، هانت توماس تحول وقد الوالدين. أحد من الزوجني هذين من
باتسون، دعا مما ِكرب، عىل املندلية اعتناق إىل األمريكي، الوراثة علم أبو
النظرية ضد والقتال الصواب عن التخيل إىل مورجان، يمقت كان الذي
الضغائن هذه مثل وفق يتحدد عادة العلم تاريخ إن الكروموسومية.
منجزات ليحقق مورجان وانطلق باتسون النسيان طوى وقد التافهة.
استخدم الذي والرجل الوراثة، لعلم مثمرة ملدرسة مؤسًسا بوصفه عظيمة
لم بريطانيا ويف السنتيمورجان. الجينية؛ للمسافات قياس كوحدة اسمه
بعقله فيرش رونالد عمل أن بعد إال واملندلية الداروينية بني التصالح يحدث
مع يتعارض لم مندل أن أثبت إذ ١٩١٨؛ عام األمر عىل املتقد الريايض
األجزاء املندلية «قدمت فيرش: يقول برباعة. نظريته عىل أكد إنه بل داروين،

داروين.» أقامه الذي الكيان يف الناقصة
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تنوًعا الداروينية احتاجت فقد قائمة؛ الطفرات مشكلة ظلت ذلك ومع
هي الجينات كانت فإذا الثبات، إال لها تقدم لم املندلية لكن عليه، تقوم كبريًا
البدع من نوًعا تغيريها محاولة تعد الحالة هذه ففي األحياء، لعلم الذرات
إحداث طريق عن الثوري الحل جاء وقد القديمة. الخيمياء لبدع مشابًها
من كل عن االختالف أشد مختلف رجل يد عىل وذلك صناعيٍّا، الطفرات
نفسها، األوجاستيني والراهب اإلدواردي الطبيب مكانة ففي ومندل. جارود
نموذًجا مولر كان للمشاكسة. املحب مولر جو هريمان نضع أن علينا
ثالثينيات يف األطلنطي عربوا الذين البارعني اليهود العلماء من لالجئني
الفتى ذلك انجذب الرشق. إىل عرب أنه واحد؛ أمر باستثناء العرشين القرن
دراسة إىل — املعادن لصب صغرية ورشة صاحب ابن وهو — النيويوركي
وانتقل مورجان، مدرسه مع اختلف لكنه كولومبيا، جامعة يف وهو الجينات
توجه تشوب عنرصية نزعة هناك كانت .١٩٢٠ عام تكساس جامعة إىل
وقتها. الشيوع كثري كان النمط هذا أن بيد مولر، العبقري حيال مورجان
التي الصعوبات بسبب ١٩٣٢ وعام حياته. طيلة الجميع مولر حارب وقد
حاول زعمه)، (حسب زمالئه يد عىل أفكاره رسقة وبسبب زيجته يف بها مر

أوروبا. صوب واتجه تكساس ترك وبعدها االنتحار، مولر
عىل بفضله حصل الذي االكتشاف ذلك — العظيم مولر اكتشاف كان
صناعيٍّا. الجينات يف الطفرات إحداث املمكن من أنه هو — نوبل جائزة
أن قالئل سنوات منذ رذرفورد إرنست الكتشاف مشابًها اكتشاًفا كان
«غري باليونانية تعني التي — الذرة كلمة وأن للتغيري قابلة الذرة عنارص
«هل نفسه: مولر سأل ١٩٢٦ عام مالئمة. غري كلمة — للتقسيم» قابل
فيه التعديل يستحيل بحيث البيولوجية العمليات به تتفرد يشء الطفرات
مشابًها موضًعا الطبيعية العلوم يف بذلك تشغل وهل عليه؟ السيطرة أو
الذرة؟» خصائص تعديل عملية تشغله قريب وقت حتى كانت الذي لذلك
ذباب إمطار طريق فعن السؤال. عن بنفسه أجاب التايل، العام ويف
جيناتها يف طفرة إحداث يف مولر تسبب السينية األشعة من بوابل الفاكهة
«ليست الطفرة إن يقول: وكتب ذريتها. عىل جديدة تشوهات ظهرت بحيث
وسط الحصينة قلعته من علينا بحيله يلقي إليه الوصول يستحيل إلًها
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داخليٍّا تركيبًا مندل لجزيئات أن املؤكد من الذرات، فمثل الوراثية.» املادة
ظلت لقد السينية. األشعة بواسطة تتغري أن املمكن ومن األخرى. هي

نفسها. الجينات ليست لكنها الطفرة، إحداث بعد جينات
الحديث، الوراثة لعلم الحقيقية االنطالقة هي الصناعية الطفرة كانت
بيدل جورج هما ١٩٤٠ عام عاملان خلَّق السينية مولر أشعة فباستخدام
العصيباء يدعى الخبز عفن أنواع أحد من طافرة نسًخا تاتوم وإدوارد
إحدى تصنيع يف فشلت الطافرة النسخة أن ذلك بعد استنتجا وقد املبوغة.
وقد معني. إنزيم من العاملة النسخة تفتقد كانت ألنها الكيميائية املواد
وهذا صحته، وثبتت ذلك بعد اشتهر األحياء، علم قوانني من قانونًا اقرتحا
القديمة جارود فرضية كانت لقد واحد. إنزيم واحد، جني هو: القانون
بثالثة وبعدها وبيوكيميائية. حديثة تفصيلية صياغة صيغت لكنها نفسها
أحد وراء السبب إن القائل االستثنائي بولينج لينوس استنتاج جاء أعوام،
السود األشخاص املعتاد يف يصيب الذي الدم، فقر مرض أنواع أرشس
يف عيب وجود هو املنجيل، الشكل إىل الحمراء الدم كرات تتحول وفيه
العيب هذا سلك لقد الهيموجلوبني. بروتني تكوين عن املسئول الجني
يف توضع األمور بدأت وتدريجيٍّا نفسه. الحقيقية املندلية الطفرات سلوك
والطفرات الربوتينات، لتصنيع وصفات هي فالجينات الصحيح؛ منظورها

طافرة. جينات صنعتها طافرة بروتينات هي
حماسه قاده ١٩٣٢ عام ففي الصورة. خارج مولر كان الوقت ذلك يف
اليوجينيا أي للبرش؛ االنتقائي باالستيالد الراسخ وإيمانه لالشرتاكية املتقد
ماركس شخصية يحملون وهم يولدون األطفال يرى أن يريد كان (إذ
الشخصيات هذه غرّي الحصافة عن ينم ترصف يف كان وإن لينني، أو
املحيط عبور إىل كتابه)، من الالحقة الطبعات يف وديكارت لينكولن إىل
ببضعة الحكم سدة هتلر اعتالء قبيل برلني إىل وصل أوروبا. إىل األطلنطي
فوجت، أوسكار رئيسه، معمل النازيون حطم كيف برعب وشاهد شهور،

اليهود. من معه العاملني ترسيح لرفضه
معمل إىل وصل حيث لنينجراد، إىل أخرى، مرة الرشق إىل مولر اتجه
أذني يف املندلية، عدو ليسينكو، تورفيم يوسوس أن قبل بافلوف نيكوالي
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نظرياته دعم أجل من املندليني الوراثة علماء اضطهاد يف ويبدأ ستالني
املمكن من الروس، املواطنني مثل الخبز، قمح أن يرى فيها التي املجنونة
ذلك بغري يؤمنون من وأن استيالده، من بدًال جديدة نظم عىل تطويعه
السجن. يف بافلوف مات وقد قتلهم. يجب بل إقناعهم، يحاول أال ينبغي
إىل اليوجينيا عن كتبه أحدث من نسخة بطبعه، املتفائل مولر، أرسل
من للخروج عذًرا انتحل طيبًا، مردوًدا يلق لم أنه سمع حني لكن ستالني،
األهلية، الحرب فرتة أثناء إسبانيا إىل بعدها اتجه املناسب. الوقت يف البالد
إدنربة، إىل هناك ومن الدويل، الفيلق لوحدات التابع الدم بنك يف عمل حيث
وجد وملا الثانية. العاملية الحرب اندالع مع املعتاد حظه بسوء وصل حيث
وهو املظلم اسكتلندا شتاء يف العلمية أبحاثه يجري أن الصعب من أنه
لم أحًدا لكن أمريكا، إىل العودة جاهًدا حاول معمله، يف القفازات يرتدي
بحماقة يحارض كان الذي بالقتال املولع املشاكس االشرتاكي العالم ذلك يُِرْد
إنديانا جامعة منحته املطاف، نهاية ويف السوفييتية. روسيا يف يعيش وكان

الصناعية. الطفرة الكتشافه نوبل بجائزة فاز التايل العام ويف وظيفة.
عىل وقدرته للتقسيم، قابل غري غامًضا شيئًا نفسه الجني زال ما لكن
أنه لحقيقة نظًرا الحرية من مزيًدا سببت للربوتينات محددة وصفات وضع
من درجة عىل الخلية يف آخر يشء يوجد ال إذ الربوتني، من مكون ذاته هو
يف آخر يشء هناك كان الحقيقة يف لكن املهمة. هذه يؤدي بحيث التعقيد
بالدنا. واملسمى بالنواة املوجود الخامل الحمض ذلك هو الكروموسومات
املشبعة املصابني الجنود ضمادات من األوىل، للمرة الحمض هذا ُعزل لقد
سويرسي طبيب يد عىل ١٨٦٩ عام األملانية توبينجني بلدة يف وذلك بالقيح،
مفتاح يكون قد الدنا أن خمن نفسه ميسرش حتى ميسرش. فريدريك يدعى
قد الدنا أن مدهشة بدقة موضًحا ١٨٩٢ عام عمه إىل كتب إذ الوراثة،
عن التعبري يمكن مثلما «تماًما قائًال: الوراثية للرسائل املوصل هو يكون
بني عددها املرتاوح األبجدية حروف خالل من ومفاهيمها لغة أي كلمات
كان إذ للدنا، متحمسني كانوا األشخاص من قليًال أن بيد إىل٣٠». ٢٤
تنويعات أربعة طريق عن رسائل ينقل أن له فأنى رتيبة: مادة أنه معروًفا

الحروف؟5 من فقط
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الشاب إنديانا بوالية بلومنجتون إىل وصل هناك، مولر وجود وبسبب
بالفعل يحمل كان الذي واطسون، جيمس املبكر النبوغ ذو بنفسه الواثق
الجني، لغز حل يمكنه من آخر الشاب هذا بدا تأكيد بكل املاجستري. درجة
اإليطايل املهاجر يد عىل إنديانا جامعة يف تدربه وبفضل الحل. كان لكنه
وبني بينه ودودة العالقة تكن لم متوقًعا كان كما (إذ لوريا سالفادور
الدنا، من مصنوعة الجينات بأن أكيدة قناعة واطسون لدى تولدت مولر)،
عدم بسبب بعدها، الدنمارك، إىل ذهب التأكيد عن وبحثًا الربوتني. وليس
عام األول أكتوبر/ترشين يف كامربيدج إىل اتجه هناك، زمالئه عن رضاه
ال عقل برفقة ليعمل كافنديش معمل صوب املصادفة وجهته وقد .١٩٥١

كريك. فرانسيس الدنا؛ بأهمية نفسها القناعة يحمل براعة عنه يقل
فبالرغم املبكر، للنبوغ نقيًضا كريك كان معلوم. تاريخ القصة وبقية
درجة عىل بعد حصل قد يكن لم والثالثني الخامس العام بلوغه من
جامعة يف املوجودة اآللة دمرت قد كانت أملانية قنبلة إن (إذ الدكتوراه
الساخن املاء لزوجة بها يقيس أن املفرتض من كان التي — لندن
مجال عن انحرافه أن كما باالرتياح)، أشعره نحو عىل — الضغط تحت
يكن لم األحياء مجال نحو الركود مرحلة إىل فيه وصل الذي الفيزياء
معامل أحد ملل من بالفعل فر قد كان بعد. نجاحها أثبتت التي بالخطوة
امتصاص عىل أجربت التي الخاليا لزوجة لقياس وظف حيث كامربيدج
يملك لم لكنه كافنديش، يف البلوريات علم بتعلم منشغًال وكان الجسيمات،
لحل للمثابرة الكايف التواضع أو مشكالته، حل عىل للمثابرة الكايف الصرب
بحلول الناس إلخبار وميله الواثق وذكاؤه ضحكته وكانت التافهة. املشكالت
كان أيًضا كافنديش. يف املوجودين ضيق إثارة يف تتسبب العلمية مشكالتهم
الجني تركيبة كانت بالربوتينات. الشائع الهوس ذلك عن راٍض غري كريك
من وبتشجيع الحل. من جزءًا كان الدنا أن يشك وكان الكربى، املشكلة هي
ولدت وهكذا الدنا. ألعاب يف واملشاركة أبحاثه من التهرب إىل عمد واطسون
يف اإلنتاجية، ثم ومن الودي، بالتنافس املتسمة الرشاكات أعظم من واحدة
يعرف كان الذي املرن العقل ذو الطموح األمريكي الشاب العلم؛ تاريخ
للرتكيز، واملفتقد سنٍّا األكرب البسيط األملعي والربيطاني األحياء علم من قدًرا

متقًدا. تفاعًال كان لقد الفيزياء. علم من قدًرا يعرف كان الذي
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اآلخرون جمعها التي بالحقائق وباالستعانة قليلة، أشهر غضون يف
كشف أعظم تحقيق من االثنان تمكن الكايف، النحو عىل تُحلل ولم بعناء
لديه كان نفسه أرشميدس حتى وال الدنا. تركيب التاريخ؛ مر عىل علمي
دفع الذي ذلك من أعظم استحمامه حوض من قفز حني به يفاخر سبب
اكتشفنا «لقد يقول: ألن ١٩٥٣ فرباير/شباط ٢٨ يف «إيجل» حانة يف كريك
قد يكونا أن يخىش كان إذ الترصيح؛ هذا من واطسون بُهت الحياة.» رس

ما. ً خطأ ارتكبا
عىل يحتوي فالدنا واضًحا؛ يشء كل صار لقد يحدث. لم هذا لكن
يبلغ أن يمكن الشكل أنيق مزدوج لولب درجات بطول مكتوبة شفرة
بني كيميائية تفاعالت طريق عن نفسها تنسخ الشفرة وهذه النهائيٍّا. طوًال
كتيب خالل من الربوتينات لتصنيع وصفه عن واضًحا تعبريًا وتعّرب حروفه،
لبنية املذهلة األهمية إن والربوتني. الدنا بني يربط بعد معروف غري تفسريي
عرب وكما يشء. كل عىل أضفاهما اللذين والجمال البساطة يف تكمن الدنا
الجزيئية البيولوجيا يف ا حقٍّ الثورية «السمة فإن:6 األمر عن ديكنز ريتشارد
الجينات فشفرة … رقمية صارت أنها هي واطسون-كريك عهد بعد فيما

اآليل.» الحاسب شفرة عجيبًا شبًها تشبه
توجت بشهر وكريك واطسون إليها توصل التي الرتكيبة نرش بعد
جبل قمة إىل بريطانية استكشافية بعثة ووصلت جديدة، ملكة بريطانيا
نيوز جريدة يف عنه مقتضب خرب نرش وباستثناء نفسه. اليوم يف إفرست
يعترب واليوم املزدوج. اللولب عن أخبار أي الصحف تنرش لم كرونيكل،
بأرسها. األلفية يف يكن لم إن القرن، يف كشف أعظم الكشف هذا العلماء
فالشفرة املحبطة، التخبط سنوات من العديد الدنا بنية اكتشاف تبع
عىل مستعصية ظلت نفسه، عن الجني بها يعرب التي اللغة أي نفسها،
سهًال أمًرا وكريك، واطسون يد عىل الشفرة، عىل العثور كان لقد الكرس.
واإللهام. الفيزياء بقواعد الجيد واإلملام التخمني من خليًطا كان إذ نسبيٍّا،
رباعية شفرة كانت أنها الواضح من حقيقية. عبقرية فتطلب الشفرة فك أما
مكونة شفرة إىل ترتجم وكانت .Tو Gو Cو A الحروف من مكونة األحرف:
لم الربوتينات، تصنع التي األمينية باألحماض خاصة حرًفا عرشين من

وسيلة؟ وبأي وأين؟ كيف؟ لكن هذا، يف شك أي تقريبًا هناك يكن
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فكرة وفيها كريك، طرف من اإلجابة إىل أدت التي األفكار أغلب أتت
استنتج دليل أي فدون الناقل؛ الرنا اليوم عليه نطلق الذي الرابط، الجزيء
صحته، ثبتت ما وهو وجود، له يكون أن بد ال الجزيء هذا مثل أن كريك
للغاية جيدة بأنها اتسمت التي الفكرة تلك صاحب كان أيًضا كريك لكن
«الخالية كريك شفرة إن التاريخ. يف خاطئة نظرية بأعظم سميت أنها لدرجة
وهي نفسها. الطبيعة تستخدمها التي تلك من أناقة أكثر الفصالت» من
كلمة كل يف أحرف ثالثة تستخدم الشفرة أن افرتض اآلتي: النحو عىل تعمل
أقل عدد وهو تجميعة، عرشة ست الناتج سيكون حرفني استخدمت (فلو
بني «مسافات وال الكلمات، بني فصالت توجد ال أنه وافرتض الالزم). من
قراءتها يمكن التي الكلمات كل من تخلصت أنها افرتض واآلن الكلمات».
الذي بالتشبيه باالستعانة الخاطئ. املكان من بدأت أنك لو خاطئة قراءة
ثالثة من املكونة اإلنجليزية اللغة كلمات كل تخيل هايز، بريان استخدمه
ateو ass وهي: Tو Eو Sو A أحرف باألربعة كتابتها يمكن التي أحرف
الكلمات من تخلص اآلن .teeو teaو tatو setو seeو seaو satو eatو
املكان من بدأت أنك لو أخرى كلمات أنها عىل بالخطأ قراءتها يمكن التي
أنها عىل بالخطأ تُقرأ أن يمكن “ateateat” عبارة املثال: سبيل عىل الخاطئ.
هذه من واحدة فقط .“ate ate at” أو “at eat eat” أو “a tea tea t”

الشفرة. يف البقاء يمكنها الكلمات
من فتخلص ،Tو Gو Cو A الحروف مع نفسه األمر كريك فعل
الستني الكلمات جّمع بعدها كبداية. TTTو GGGو CCCو AAA التتابعات
نفسها األحرف عىل مجموعة كل تحتوي بحيث ثالثية، مجموعات يف املتبقية
يف TACو CTAو ACT املثال: سبيل عىل نفسه. الدوران برتتيب الثالثة
منها، واحدة كل يف T تتبع Aو ،C تتبع Tو ،A تتبع C ألن واحدة، مجموعة
كلمة فقط أخرى. مجموعة يف CATو TCAو ATC الكلمات توضع حني يف
كلمة، عرشون لنا يتبقى ثم ومن البقاء. لها يكتب مجموعة كل يف واحدة
تعطي وهكذا الربوتني! أبجدية تؤلف التي األمينية األحماض أحرف وهي

حرًفا. عرشين من مكونة أبجدية األحرف رباعية الشفرة
«إن قائًال: الجد محمل عىل هذه فكرته أخذ من طائل دون كريك حذر
متقلقلة الشفرة هذه بشأن استنتاجنا عليها أقمنا التي واالفرتاضات الحجج
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لقد بحتة. نظرية أسس عىل إال بها الوثوق عىل قادرين غري يجعلنا بما
عىل — عرشين — السحري الرقم تعطينا ألنها فقط الفرضية هذه قدمنا
هناك تكن لم لكن عقالنية.» مادية افرتاضات من وانطالًقا منمق نحو
ولخمس اإلثارة. تصاعدت كذلك. البداية يف املزدوج اللولب فكرة تدعم أدلة

صحيحة. الفرضية هذه أن الجميع افرتض سنوات
الجميع كان بينما ،١٩٦١ عام ففي ، وىلَّ قد كان التنظري وقت أن بيد
من «كلمة» ماتهاي وجوهان نارينربج مارشال فك التفكري، يف منشغلني
U حرف من الرنا من قطعة تصنيع يف تمثلت بسيطة بطريقة الشفرة
محلول يف وضعها ثم الدنا) يف T حرف يعادل الذي (اليوراسيل؛ الصايف
الربط طريق عن الربوتني الريبوسومات صنّعت األمينية. األحماض من
األوىل الكلمة شفرة ُفكت هكذا أالنني. فينيل أحماض من كبري عدد بني
أن اتضح املطاف نهاية ويف أالنني. فينيل تعني UUU فكلمة الشفرة: من
يكن لم أنه فيها ما أجمل كان خاطئة. كانت الفصالت من الخالية الشفرة
يجعل فيها التي القراءة، تحول عن الناتجة الطفرات عليه يطلق ما بها
ومع معنى. ذي غري هراء عليه التالية الحروف بقية من واحد حرف غياب
مع تتسامح أناقة، أقل كونها مع الطبيعة، اختارتها التي فالطريقة هذا
بحيث اإلطناب، من كبري قدر عىل تحتوى وهي األخطاء. من أخرى أنواع

نفسه.7 املعنى املختلفة األحرف ثالثية الكلمات من للعديد يكون
علوم عرص وبدأ معروفة، كلها الشفرة كانت ١٩٦٥ عام وبحلول
ستينيات يف حدثت التي الرائدة اإلنجازات صارت وقد الحديثة. الوراثة
تمكن ١٩٩٥ عام يف ثم تسعينياته. يف روتينية إجراءات العرشين القرن
ليحدد األسود البول ذوي املوتى جارود أرشيبالد مرىض إىل العودة من العلم
األخطاء تلك فيها حدثت التي والجينات الهجائية األخطاء تامة بثقة لهم
الوراثة علم قصة هي املرض هذا قصة إن الكابتونيوريا. مرض لهم فسببت
تذكر، كما الكابتونيوريا، فمرض مصغر، نحو عىل لكن العرشين القرن يف
لهذا التغذية، نصائح ببعض بسهولة عالجه يمكن خطري غري نادر مرض
أهميته من وانطالًقا ،١٩٩٥ عام ويف كثرية. سنوات عنه بعيًدا العلم ظل
فطر وباستخدام التحدي. بهذا اإلسبان العلماء من اثنان اضطلع التاريخية،
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يف األرجوانية الصبغة راكمت طفرة عمل من تمكنَا العشاشية فطر يدعى
الطفرة لهذه كان جارود شك وكما الهوموجينتيزات. أالنني: الفينيل حضور
أوكسيجيناز. دي هوموجينتيزات عليها يطلق الربوتني من معيبة نسخة
كانت التي األجزاء وتحديد خاص، إنزيم باستخدام الفطر جينوم وبتكسري
النهاية يف تمكنَا داخلها املوجودة الشفرة وقراءة الطبيعية تلك عن مختلفة
البرشية الجينات من مكتبة عرب بحثَا ذلك بعد املرغوب. الجني تثبيت من
بالدنا يلتحم كي التشابه من كاٍف قدر عىل جينًا يجَدا أن أمل عىل
،٣ للكروموسوم الطويلة الذراع يف مرادهما وجَدا وفعًال بالفطر. الخاص
اثنني نسبة يف الفطر جني مع تتشارك الدنا «حروف» من «فقرة» وجَدا إذ
بمرض املصابني لدى الجني هذا عن وبالبحث الحروف. من باملائة وخمسني
يملكون أنهم اكتُشف املرض هذا يعانون ال بمن ومقارنته الكابتونيوريا
أو ٦٩٠ رقم الحرف إما وهو املرض، عن املسئول هو إضافيٍّا واحًدا حرًفا
املسئول هو الواحد الحرف هذا يف التغيري ذلك كان الحالتني كلتا ويف .٩٠١

وظيفته.8 أداء عىل قادًرا يعد لم بحيث الربوتني تلف عن
مملة، كيميائية وظيفة تؤدي التي اململة، الجينات عىل مثال الجني هذا
فيه يوجد ال تلفه. عند ممل مرض يف ويتسبب الجسد، من مملة أجزاء يف
الجنسية، املثلية أو الذكاء بحاصل ربطه يمكن ال متفرد. أو مفاجئ يشء
األنانية، الجينات من ليس وهو الحياة، أصل عن يشء بأي يخربنا ال وهو
نفسه الجني إنه يشوه. أو يقتل أن يمكنه وال مندل، قوانني يخالف وال
الجني هذا لديه الخبز عفن حتى الكوكب، هذا عىل مخلوق بكل املوجود
هذا ومع تماًما. فيها نحن نستخدمه التي نفسها الوظيفة يف ويستخدمه
التاريخ، يف الصغري مكانه أكسيجيناز دي هوموجينتيزات جني يستحق
وحتى نفسه. الوراثة علم قصة من مصغرة نسخة هي قصته ألن وذلك
جريجور سيبهر كان جمال عن اآلن لنا يكشف اململ الصغري الجني هذا
لولب بني العالقة قصة املجردة؛ قوانينه عن ملموس تعبري ألنه مندل،
األحرف، رباعية الشفرات من أزواج يف يعمل ملتٍو متماثل ميكروسكوبي

للحياة. الكيميائية والوحدة
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علمي. ثوب يف كلفيني فكر إال هو ما به تخربنا ما إن سيدي،

لويليام مجهول اسكتلندي جندي
شهرية.1 محارضة إلقائه بعد باتسون

البرشية القوى من بقائمة تقابَل فلن البرشي الجينوم ُكتَيِّب فتحت لو
وسط أطباء من زوج اسم يحمل أغلبها األمراض، من بقائمة بل الكامنة،
يسبب وذاك نيمان-بيك، مرض يسبب الجني فهذا املغمورين، أوروبا
هو لديك يتكون الذي االنطباع يكون وهنا وولف-هريشهورن. متالزمة
عن مسئول جديد جني «اكتشاف األمراض. لتسبب موجودة الجينات أن
املتخصصة اإللكرتونية املواقع أحد عىل ظهر عنوانًا هذا كان العقيل»، الخلل
عن املسئول الجني «اكتشاف عنها، االكتشافات بأحدث يخربنا الجينات يف
ربط الكىل. رسطان عن املسئول الجني عزل املبكر. العضيل التوتر خلل
السلوك جينات للزهايمر. مسبب جديد جني للسريوتونني. ناقل بجني التوحد

الوسوايس».
يعد فيها تتسبب التي األمراض خالل من الجينات تعريف أن بيد
هو الكبد يصري فبهذا تصيبها؛ التي باألمراض األعضاء تعريف سخافة يف
واملخ القلبية، األزمات يف يتسبب والقلب بالتليف، يصاب الذي العضو ذلك
يعد الكيفية بهذه الجينات ُكتَيِّب قراءة إن الدماغية. السكتات يف يتسبب
الذي الوحيد اليشء أن فعليٍّا صحيح معرفتنا. عن ال جهلنا عن تعبريًا
لكن معينة، أمراض يف يتسبب قصورها أن هو الجينات بعض عن نعرفه



الجينوم

فمن مضلًال، أمًرا كونه عن فضًال التعريف، بهذا االكتفاء األفق ضيق من
(س) «الشخص كاآلتي: خطريًا اختزاًال األمر اختزال إىل يؤدي أن ذلك شأن
وولف-هريشهورن، جني نملك كلنا خطأ. وولف-هريشهورن.» جني يملك
إن املفارقة. قبيل من وهذا وولف-هريشهورن، بمتالزمة املصابني باستثناء
قوة يمثل الجني فهذا بقيتنا يف أما الجني. هذا غياب عن ناجم مرضهم
األصيل. الجني وليس طفرات، لديهم املصابني إن سلبية. وليست إيجابية،
الجني إن إذ للغاية؛ وخطرية نادرة وولف-هريشهورن متالزمة إن
سن يف يموتون بها املصابني إن حتى لإلنسان، ا جدٍّ مهم بها الخاص
حقيقة يف هو ،٤ الكروموسوم يف املوجود الجني، هذا فإن ذلك ومع مبكرة.
مرض بسبب وذلك لألمراض»، «املسببة الجينات كل بني األشهر األمر
هذا من طافرة نسخة إن هنتنجتون. مرض هو به، مرتبط تماًما مختلف
متالزمة يسبب الجني لهذا التام والغياب هنتنجتون، مرض تسبب الجني
حياة يف الجني هذا يفعله عما للغاية القليل نعلم نحن وولف-هريشهورن.
التلف يصيبه أن يمكن كيف دقيًقا تفصيليٍّا علًما نعلم لكننا اليومية، البرش
عىل الجني يحتوي ذلك. جراء الجسد عىل تعود التي العواقب وما وأين، ولم
يستمر … CAG ،CAG ،CAG وهي: وتكراًرا مراًرا مكررة واحدة، «كلمة»
مائة من أكثر وأحيانًا ثالثني، وأحيانًا فقط، مرات ست أحيانًا التكرار هذا
تكررت إذا التكرار. هذا عىل معلقة كلها وحياتك وعقلك مصريك إن مرة.
تتكرر البرش أغلب رضر. يصيبك لن أقل، أو مرة وثالثني خمًسا «الكلمة»
تكررت فإذا تقريبًا. مرة عرشة خمس إىل مرات عرش من الكلمة لديهم
توازنك فقدان يف حياتك أواسط يف فستبدأ مرة وثالثني تسًعا «الكلمة»
سن يف وتموت بنفسك، االعتناء عن الوقت مع عاجًزا وتصري تدريجيٍّا،
بارتعاش متبوًعا العقلية، القدرات يف بسيط بتدهور الذبول يبدأ مبكرة.
األحيان بعض ويف عميقة، اكتئاب حالة يف والوقوع األطراف يف عصبي
ال املرض فهذا استئناف؛ يوجد ال وضالالت. بهالوس مصحوبًا ذلك يكون
حتى رهيبًا عاًما وعرشين خمسة إىل عرش خمسة من يحتاج لكنه منه، شفاء
املبكرة النفسية األعراض من العديد تكون األمر حقيقة ويف مساره. يكمل
مصابة عائالت يف يعيشون من لدى السوء من نفسه القدر عىل املرض لهذا
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عن الناجمني والتوتر الضغط إن باملرض؛ مصابني غري لكنهم املرض بهذا
مدمر. تأثري لهما باملرض اإلصابة انتظار

الطفرة لديك تكون فإما آخر، مكان أي يف ال الجينات يف السبب يكمن
عىل املحتوم، املصري القدر، الحتمية، إنها ال. أو هنتنجتون بمرض الخاصة
عىل القاطع الدليل األوىل الوهلة من يبدو قد ذاته. كلفني به يحلم لم نحو
حيال عمله يمكن ما يوجد ال وأنه حياتنا، يف املتحكمة هي الجينات أن
تمارس أو الفيتامينات أقراص تتناول أو تدخن كنت إن يهم فال هذا،
فيه سيظهر الذي فالعمر التليفزيون، مشاهدة تدمن أو البدنية التدريبات
مكان يف CAG «كلمة» تكرار مرات عدد عىل قويٍّا اعتماًدا يعتمد الجنون
احتمال يوجد مرة، وثالثني تسًعا الكلمة تكررت إذا واحد. جني يف واحد
والسبعني، الخامسة سن يف العقيل الخرف تعاني أن باملائة تسعون قدره
أما والستني، السادسة سن يف املتوسط يف الظهور يف األعراض وستبدأ
التاسعة سن يف للمرض فريسة فستقع مرة أربعني الكلمة تكررت لو
يف ذلك فسيحدث مرة وأربعني واحًدا تكررت لو أما املتوسط، يف والخمسني
باملرض فستصاب مرة وأربعني اثنني تكررت ولو والخمسني، الرابعة سن
خمسني «الكلمة» لديهم تتكرر من إىل وصوًال وهكذا والثالثني، السابعة يف
وهذا العمر. من والعرشين السابعة حوايل يف عقولهم يفقدون والذين مرة
خط حول تلتف بحيث الطول من كانت كروموسماتك أن لو املقياس: هو
واحدة بوصة من أقل والجنون العقل سالمة بني الفارق فسيكون االستواء،

إضافية.2
أو سببية نظرية توجد ولم الدقة. من الدرجة هذه عىل تنبؤ يوجد ال
لنبي يسبق ولم والتحديد. الدقة هذه عىل روحانية أو ماركسية أو فرويدية
الفكر ثاقبة غجرية أو القديمة اليونان يف عراف أو القديم العهد أنبياء من
تظاهر أن ريجيس بوجنور ميناء رصيف عىل جالسة سحرية بلورة ذات
عن ناهيك حياتهم، فيه ستتداعى الذي املحدد بالوقت الناس سيخرب بأنه
غري قاسية رهيبة طبيعة ذات نبوءة مع هنا نتعامل إننا التنبؤ. هذا صدق
الجينوم داخل األحرف ثالثية «الكلمات» من املليار هناك للتغيري. قابلة
بني يحول ما هو الصغرية الكلمة هذه تكرار فمعدل هذا ومع بك. الخاص

العقيل. والخلل منا شخص كل
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وفاة يف تسبب حني معروًفا صار الذي هنتنجتون، مرض ُشخص
يد عىل األوىل للمرة ،١٩٦٧ عام يف جوثري وودي الشعبية األغاني مطرب
للونج الرشقي الطرف يف ١٨٧٢ عام يف وذلك هنتنجتون، جورج الطبيب
األبحاث كشفت ثم بعينها، عائالت يف يرسي املرض أن الحظ لقد أيالند.
تمتد أكرب عائلة شجرة من جزءًا كانت أيالند لونج حاالت أن بعد فيما
هذه العائلة لشجرة عرش االثني األجيال وخالل إنجالند. نيو إىل أصولها
كانوا ألشخاص جميعها املرض، بهذا إصابة حالة ألف من أكثر اكتُشفت
وقد .١٦٣٠ عام سافولك من قدما مهاجرين شقيقني ساللة من منحدرين
سالم قرية يف ساحرات بوصفهن منهما املنحدرات النساء من عدد أُحرق
تتجسد ال الطفرة وألن للمرض. املخيفة الطبيعة بسبب ربما ،١٦٩٣ عام
توجد ال فعًال، أطفاًال أنجبوا قد املصابون يكون حني العمر، منتصف يف إال
بدا الواقع ويف طبيعي. نحو عىل نفسها تلقاء من لالندثار تدعوها ضغوط
تناسًال يتناسلون كانوا الطفرة بهذه املصابني أن الدراسات من العديد يف

باملرض.3 املصابني غري إخوتهم من خصوبة أكثر
يجري تماًما سائد برشي جيني مرض أول هو هنتنجتون مرض كان
أن لك بد ال الذي الكابتونيوريا مرض مثل ليس أنه بمعنى اكتشافه.
كل من نسخة به؛ تصاب لكي الجني من طافرتني نسختني عىل تحصل
أن ويبدو الجني. من واحدة طافرة نسخة تكفي فهنا األبوين، من واحد
أكثر نموٍّا تنمو الطفرة أن كما األب، من الجني ُوِرَث لو أسوأ يكون املرض

عمًرا. األكرب اآلباء ذوي األطفال لدى التكرارات عدد بزيادة حدة
وتصميم عزم ذات امرأة رشعت العرشين القرن سبعينيات أواخر يف
لوودي املأساوية الوفاة أعقاب ففي هنتنجتون. جني الكتشاف رحلة يف
هنتنجتون، مرض مكافحة لجنة أرملته أنشأت املرض هذا جراء جوثري
إخوتها من وثالثة زوجته تعاني ويكسلر ميلتون يدعى طبيب إليها وانضم
الطفرة وجود احتمال أن تعلم نانيس، ويكسلر، ابنة كانت املرض. هذا
هو للمرض املسبب الجني عىل العثور وصار باملائة، الخمسني يبلغ لديها
هذا عىل العثور املحال فمن وقتها، تضيع أال الجميع أخربها الشاغل. شغلها
بحجم القش من كومة يف إبرة عن بالبحث أشبه األمر سيكون إذ الجني؛
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لتكون التقنيات تتحسن حتى أعوام بضعة تنتظر أن عليها كان أمريكا.
هنتنجتون، بمرض مصاب أنك لو «لكن تقول: كتبت واقعية. فرصة لديها
يدعى فنزوييل لطبيب تقرير إىل استناًدا لتنتظر.» الوقت تملك ال فأنت
ثالث تزور كي فنزويال إىل بالطائرة ١٩٧٩ عام سافرت نيجريتي، أمريكو
شواطئ عىل تقع التي والجونيتا وبارانكيتاس لويس سان هي ريفية، قرى
محاط بحري بخليج األشبه الضخمة ماراكايبو بحرية تقع ماراكايبو. بحرية
ماريدا. دي كورديريا جبال سلسلة وراء فنزويال، غربي أقىص يف باليابس
بمرض املصابني من كبري عدد بها ممتدة كبرية عائلة باملنطقة كانت
أحد من جاء املرض إن بينهم يتناقلونها التي القصة تقول هنتنجتون.
شجرة تعقب من ويكسلر وتمكنت عرش، الثامن القرن من البحارة
ماريا تدعى امرأة إىل وصوًال عرش التاسع القرن أوائل إىل للمرض العائلة
من قرية وهي أجوا، دي بويبلو يف تعيش املرأة هذه كانت كونسيبشن.
دة الوالَّ املرأة هذه نسل كان املياه. عىل خشبية ركائز عىل املقامة املنازل
ال منهم ٩٠٠٠ كان أجيال، ثمانية عىل موزعني شخص ١١٠٠٠ من مكونًا
بمرض مصابًا ٣٧١ كان هؤالء من .١٩٨١ عام يف الحياة قيد عىل يزالون
خطر يف كانوا و٣٦٠٠ األوىل، للمرة املنطقة ويكسلر زارت حني هنتنجتون
به. األقل عىل الجدود أحد إصابة بسبب باملائة، ٢٥ بنسبة باملرض اإلصابة
إصابتها احتمال أن االعتبار يف وضعنا إذا فائقة ويكسلر شجاعة كانت
هؤالء إىل ينظر حني املرء فؤاد «يتحطم تقول:4 كتبت وارد. بالطفرة
الذين العريضة، واآلمال باألمل واملمتلئني واملرح، بالحيوية املشعني األطفال
الفتيان يؤديه الذي املضني الخطري والعمل وأميتهم فقرهم من الرغم عىل
تؤديه الذي أو الهائجة، البحرية تلك يف صغرية قوارب يف الصيد من
الرغم وعىل املرىض، اآلباء ورعاية باملنازل االعتناء من الصغريات الفتيات
وعماتهم وجدودهم آبائهم من جميًعا يحرمهم الذي القايس، املرض ذلك من
يصابوا أن إىل بالحياة، فرحني سعداء تجدهم عمومتهم، وأبناء وأعمامهم

باملرض.»
من الدماء عينات أوًال فجمعت القش، كومة يف البحث ويكسلر بدأت
صاخبة حارة أياًما «كانت بقولها: األمر وتصف شخص، ٥٠٠ من أكثر
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يف جوزيال جيم معمل إىل العينات أرسلت ذلك بعد الدماء.» فيها نسحب
بأن وذلك الجني، عن بحثًا الجينية الواسمات اختبار يف بدأ وقد بوسطن.
املطاف نهاية يف تكون قد التي النووي، الحمض من شذرات عشوائيٍّا اختار
وقد تكون. ال قد أو باملرض املصابني غري لدى عنها املرىض لدى مختلفة
الواسم حدد قد يكن لم ١٩٨٣ عام منتصف بحلول إذ له، الحظ ابتسم
الذراع طرف عىل موضعه عني بل وحسب، املصاب الجني من القريب
ماليني ثالثة من جزء أي يف يعرف كان .٤ رقم للكروموسوم القصرية
فالجني بعد، ليس الهدف؟ حقق فهل الجني، هذا يقع الجينوم من جزء
صارت لقد «الحروف». من مليونًا طولها يبلغ النص من منطقة يف يقع
سنوات بثمان بعدها وحتى ضخمة. تزال ال لكنها أصغر، القش كومة
العرص مستكشفي مثل تبدو وهي ويكسلر4 كتبت غامًضا. الجني ظل
املوحشة املنطقة تلك يف الحدود أبعد إىل شاقة الرحلة «كانت الفيكتوري:
عىل زحًفا إفرست قمة بارتقاء أشبه األمر كان .٤ رقم الكروموسوم بأعىل

أعوام.» ثمانية مدار
عىل ُعثر ١٩٩٣ عام ففي املرغوب، بالعائد املثابرة هذه أتت وفعًال
املرض. حدوث إىل تؤدي التي الطفرة وُحددت نصه ُقرئ كما أخريًا، الجني
اكتُشف الربوتني أن فبما هنتنجتني؛ يسمى لربوتني وصفة هو الجني هذا
منتصف يف CAG «الكلمة» تكرار إن منه. اسمه عىل حصل فقد الجني بعد
الربوتني منتصف يف الجلوتامني من طويلة سلسلة وجود إىل يؤدي الجني
مرض حالة ويف «الجينية»). باللغة جلوتامني CAG كلمة تعني (حيث
وقت يف املرض ظهر النقطة هذه يف الجلوتامني مقدار زاد كلما هنتنجتون،

املريض.5 حياة يف مبكر
تالًفا هنتنجتني جني كان فلو للمرض؛ تماًما واٍف غري التفسري هذا يبدو
املريض؟ حياة من عاًما ثالثني أول مدار عىل يرام ما عىل يعمل إذن فلماذا
عىل تدريجيٍّا تراكًما ترتاكم هنتنجتني جني من الطافرة النسخة أن يبدو
املرض فهذا البقر، وجنون ألزهايمر مرض ومثل إجمالية. شذرات صورة
وربما موتها، يف تتسبب الخلية داخل الربوتني من لزجة لكتل تراُكم هو
أكرب بدرجة هذا يحدث هنتنجتون مرض ويف االنتحار. إىل الخلية تدفع
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تصري أن النتيجة وتكون املخيخ، أي الحركة، يف التحكم حجرية داخل
متزايد.6 نحو عىل التحكم نطاق عن خارجة أو صعوبة أكثر الحركة

فهي CAG لكلمة التكرار لهذا إطالًقا املتوقعة غري الخاصية أما
عصبية أمراض خمسة فهناك هنتنجتون، مرض عىل تقترص ال أنها
«CAG لكلمة املستقر غري «التكرار عليه يطلق ما بسبب تحدث أخرى
تقارير أيًضا توجد أحدها. املخيخي الرتنح تماًما، مختلفة جينات يف
يف CAG لكلمة طويل تكرار عمد عن ُوضع حني أنه عن عجيبة
عصبي ملرض متأخر ظهور يف تسبب هذا فإن للفرئان عشوائية جينات
يتسبب أن CAG كلمة لتكرار يمكن وهكذا هنتنجتون. بمرض أشبه
ذلك إىل إضافة فيه. يوجد الذي الجني يكن مهما عصبي مرض يف
«كلمات» تكرارات بسبب تحدث األعصاب لتلف أخرى أمراض هناك
.G بحرف وتنتهي C بحرف املكررة «الكلمة» تبدأ حالة كل ويف أخرى،
كلمتي تكرار وعند .CAG للتكرار أخرى أمراض ستة عىل تعرفنا وقد
الكروموسوم يف الجينات أحد بداية قرب مرة ٢٠٠ من أكثر CGG أو CCG
شكًال يسبب الذي الهش»، إكس «كروموسوم مرض النتيجة تكون إكس
وجود طبيعيٍّا شيئًا (يَُعّد العقيل التخلف من شائًعا كان وإن متفاوتًا
األلف). إىل التكرارات عدد يصل أن املمكن ومن تكراًرا، ستني من أقل
الجينات أحد يف مرة ألف إىل خمسني من CTG كلمة تكرار ويتسبب
يزيد وما التوتري». العضيل «الحثل بمرض اإلصابة يف ١٩ بالكروموسوم
الكلمات تكرار بسبب يحدث البرشية األمراض من مرًضا عرش اثني عن
الجلوتامني. تعدد أمراض اسم األمراض تلك عىل ويطلق األحرف، الثالثية
قابلة غري كتل مراكمة إىل يميل املطول الربوتني كان الحاالت جميع ولدى
الجينات أن إىل األعراض تباين ويرجع الخاليا. موت يف تتسبب للهضم

بالجسم.7 مختلفة بمناطق تنشط املختلفة
تعني أنها بخالف ،C∗G «كلمات» بها تتفرد التي السمة فما
فمن االستباق. باسم تعرف ظاهرة من يأتينا األدلة أحد الجلوتامني؟
هنتنجتون مرض من حادة بحالة يصابون من أن طويل وقت منذ املعروف
يكون بأطفال يرزقوا أن احتمال لديهم يزداد الهش إكس كروموسوم أو
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لدى ظهوره وقت عن مبكرة صورة يف يظهر أو حاًال، أسوأ لديهم املرض
ينتقل أن احتمال زاد التكرارات عدد ازداد كلما أنه يعني واالستباق آبائهم.
تكّون التكرارات جميع أن نعرف نحن التايل. الجيل إىل منها كبري عدد
مثبتًا يظل أن يحب فالدنا الشعر، دبابيس تدعى الدنا من صغرية حلقات
كل فيها يكون الشعر بدبابيس أشبه حلقات بتكوين وذلك نفسه، إىل
وحني الدبوس. عرب مًعا ملتصقني C∗G «الكلمات» يف G وحرف C حرف
من إضافية لنَُسخ يمكن وبذا تمر، أن النسخ آللية يمكن الدبوس ينفتح

نفسها.8 تدخل أن الكلمة
ست ما كلمة كررت إذا املعنى. تقريب يف يساعد أن بسيط لتشبيه يمكن
فسيكون — cag, cag, cag, cag, cag, cag مثل — العبارة هذه يف مرات
cag, cag, cag, — مرة وثالثني ستٍّا كررتها لو لكن تعدها. أن السهل من
cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag,
cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag, cag,
يف الحال وهكذا عدها. يف ستخطئ أنك أتحداك — cag, cag, cag, cag, cag
وتضيف النسخ آلية تخطئ أن احتمال زاد التكرارات عدد زاد فكلما الدنا؛
يوجد أيًضا النص. يف املناسب املكان ويخطئ إصبعها يزل إضافية. نسخة
بإصالح املسمى املراجعة، نظام بأن يقيض مكمل) ربما (أو بديل تفسري
تكرارات يف الكبرية، ال البسيطة، التغريات التقاط يستطيع التوافق، أخطاء

9.C∗G كلمة
ولدت العمر. من متأخرة فرتة يف املرض ظهور سبب هذا يفرس قد
تحمل جينيٍّا مهجنة فرئانًا لندن يف جاي مستشفى يف مانجياريني لورا
تكرار. مائة من أكثر عىل تحتوي هنتنجتون جني من أجزاء من نسًخا
واحد، عدا األنسجة كل يف الجني طول زاد العمر يف الفرئان تقدم ومع
الوحيد االستثناء إضافية. CAG «كلمات» عرش إىل يصل ما له أضيف إذ
تتعلم فحاملا الحركة، يف التحكم عن املسئول املؤخر الدماغ أو املخيخ، كان
لذا العمر، يف التقدم مع التغري إىل املخيخ خاليا تحتاج ال امليش الفرئان
مع املخيخ يف التكرارات عدد يقل البرش ولدى مطلًقا. تنقسم ال فهي
التي الخاليا ويف األخرى. األنسجة يف زيادته من بالرغم العمر، يف التقدم
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يفرس ما وهو ،CAG كلمة تكرارات تزداد املنوية الحيوانات فيها تصنَّع
األكرب فاآلباء األب؛ وعمر هنتنجتون ملرض املبكر الظهور بني العالقة سبب
مبكرة. سن ويف حدة أكثر إصابة املرض يصيبهم بأطفال يرزقون عمًرا
جميع يف اآلن، معروًفا بات الطفرة حدوث معدل أن املصادفة قبيل (من
وذلك النساء، من الرجال عند مرات خمس بحوايل أكثر وهو الجينوم، أنحاء
عمر طيلة جديدة منوية حيوانات إلنتاج الرضوري املتكرر التضاعف بسبب

الرجل.)10
هنتنجتون لطفرة العريض للظهور عرضة أكثر العائالت بعض تبدو
املوجودة التكرارات بعدد فقط مرتبًطا ذلك سبب يبدو وال غريها. من
بل وثالثني)، وخمسة وعرشين تسعة بني (لنقل املرض عتبة تحت بها
لدى املعدل ضعف إىل يصل بمعدل العتبة تتخطى لديها التكرارات ألن
متعلق ثانية ذلك وسبب املتشابه. التكرارات عدد ذات األخرى العائالت
من تكراًرا وثالثني خمسة يملك أحدهما شخصني: بني لنقارن بالحروف.
وأضاف املصحح أخطأ إذا .CCGو CCA بكلمتي متبوعة CAG كلمات
الشخص أما فقط. واحد برقم التكرارات عدد فسيزداد إضافية، CAG كلمة
CAA بكلمة متبوعة CAG كلمات من تكراًرا وثالثني خمسة فيملك الثاني
CAG أنها عىل ً خطأ CAA وقرأ املصحح أخطأ إذا أخريني. CAG كلمتي ثم
وجود بسبب تكرارات، ثالثة بل واحًدا، تكراًرا يضيف لن الحالة هذه ففي

أصًال.11 املوجودين CAG التكرارين
بشأن عديدة تفاصيل يف للقارئ وإغراق زائد، حماس كالمي يف يبدو
كله هذا أن تفكر أن فلك هذا ومع هنتنجتني، جني يف املتكررة CAG كلمات
عليه ُعثر قد الجني يكن لم إذ تقريبًا؛ أعوام خمسة منذ معروًفا يكن لم
هنتنجتني بروتني يكن لم كما ُحددت، قد CAG تكرارات تكن ولم بعد،
بأمراض رابط وجود بشأن تخمني مجرد حتى هناك يكن ولم معروًفا،
ناهيك غامضة، ومسبباتها الطفرة معدالت وكانت األخرى، العصبي التدهور
و١٩٩٣ ١٨٧٢ بني ما املرض. يف األب سن لتأثري تفسري وجود عدم عن
أنه سوى هنتنجتون مرض عن معروف يشء أي تقريبًا هناك يكن لم
تقريبًا، وضحاها عشية بني ما حدث املعريف االنفجار هذا بالجينات. مرتبط
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ملجرد املكتبة يف أيام قضاء املرء من يحتاج إنه حتى هائل انفجار وهو
منذ هنتنجتون مرض عن أبحاثًا نرشوا الذين العلماء عدد إن متابعته.
٦٠ بني من جني واحد. جني عن كله هذا عالم. املائة يقارب ١٩٩٣ عام
إلقناع بحاجة تزال ال كنت فلو البرشي. الجينوم يف جني ألف ٨٠ إىل ألًفا
وفرانسيس واطسون جيمس فتحه الذي بندورا صندوق ضخامة مدى عن
هنتنجتون مرض قصة أن املؤكد فمن ،١٩٥٣ عام من اليوم ذلك يف كريك
جمعها منا تنتظر التي باملعارف مقارنة أنه ذلك إلقناعك. كافية وحدها

بحر. يف نقطة إال البيولوجيا علوم بقية تساوي ال الجينوم، من
تلك إن هنتنجتون. مرض حاالت من واحدة حالة تُشف فلم هذا مع
حقيقة يف بل املرض، لهذا دواءً حتى تقرتح لم بها أَْحتفي التي املعرفة
الصورة صارت ،CAG كلمة لتكرارات القاسية البساطة تلك ضوء يف األمر،
خلية مليار ١٠٠ هناك املرض. لهذا لعالج يسعون من أعني يف قتامة أكثر
عدد نقلل لكي استثناء دون منها واحدة كل ندخل أن لنا فكيف املخ، يف

CAG؟ كلمة تكرارات
بحرية دراسة عليهم أجريت ممن امرأة بقصة ويكسلر نانيس تخربنا
العصبية األعراض تفحص كي ويكسلر كوخ إىل جاءت لقد ماراكايبو.
يمكن أنه تعلم كانت ويكسلر لكن طيبة، بحال بدت لديها. للمرض
يرى أن قبل معينة باختبارات هنتنجتون ملرض صغرية ملحات توضيح
لكن العالمات، هذه املرأة تلك أظهرت وقد العالمات. هذه نفسه املريض
التشخيص. عن سألتهم فحصها من األطباء انتهى حني الناس، ملعظم خالًفا
كان تعتقدين؟ ماذا بسؤال: الطبيب عليها رد باملرض؟ مصابة هي هل
وقالوا بالتشخيص إخبارها األطباء تجنب حال. بخري نفسها ترى أنها رأيها
يعطوهم أن قبل أفضل معرفة األفراد عىل التعرف إىل بحاجة إنهم لها
وهي بالدخول لها صديقة أرسعت الحجرة املرأة غادرت وحاملا التشخيص.
عليها األطباء كرر أخربتموها؟ بم األطباء: وسألت هيستريية شبه حالة يف
أخربتها املرأة هذه أن لهم أوضحت ثم هلل»، «حمًدا ردت: لها. قالوه ما
هنتنجتون بمرض إصابتها اتضح لو وأنه التشخيص، معرفة ستطلب أنها

الفور. عىل فستنتحر
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السعيدة النهاية تلك هو أولها القصة؛ هذه يف مزعجة عدة جوانب هناك
عىل سواء باإلعدام، حكًما تواجه وهي فعًال. الطفرة لديها فاملرأة الزائفة،
املحتوم، مصريها من الفرار يمكنها وال بكثري. أبطأ نحو عىل أو يديها
حالتها طبيعة تعرف أن حقها من أنه شك وال بلطف. الخرباء عاملها مهما
فبأي نفسها، قتل أرادت لو فحتى ترغبه؛ الذي النحو عىل تترصف وأن
«عىل األطباء ترصف فقد ذلك ومع املعلومات؟ هذه األطباء عنها يمنع حق
ملرض اختبار نتيجة من حساسية أكثر يشء ال أيًضا. الصحيح» النحو
ال قد البارد القايس النحو هذا عىل مرضهم بحقيقة املرىض وإخبار قاتل،
نفسية مشورة وجود دون االختبار فإجراء للمرىض، األمثل الترصف يعد
لنا تحمله الذي األهم املغزى لكن والتعاسة. للشقاء وصفة هي مساعدة
املرأة كانت عالجه. إيجاد دون مرض تشخيص يجدي ال أنه هو القصة
هذا من سنوات خمس أمامها يزال ال أنه افرتضنا وإن حال. بخري أنها ترى
ستصاب املدة هذه بعد بأنها إخبارها من إذن جدوى فال السعيد، الجهل

بالجنون.
تعلم هنتنجتون مرض بسبب تموت وهي أمها شاهدت التي املرأة إن
صحيًحا، ليس هذا لكن باملائة، خمسون هي باملرض اإلصابة يف فرصها أن
باملائة؛ خمسني بنسبة املرض بهذا لإلصابة فرص شخص أي لدى فليس
متساويان. االحتمالني وكال باملائة، صفر أو باملائة مائة إما اإلصابة ففرص
وإخبارها الخطر عن الكشف هو الجينات تحليل يفعله ما كل يكون وبهذا
صفر. أم باملائة مائة األمر حقيقة يف املزعومة باملائة الخمسون هذه هل

عراف ترييسياس، موضع يف اآلن العلم يكون أن ويكسلر نانيس تخىش
فأصابته تستحم، وهي آثينا الربة ترييسياس رأى باملصادفة األعمى. طيبة
شفائه عىل قدرتها لعدم نظًرا لكن فعلت، ما عىل أسفت ذلك بعد بالعمى.
مصريًا كان املستقبل رؤية أن بيد الغيب. قراءة عىل القدرة أعطته العمى من
ألوديب: ترييسياس يقول تغيريه. دون رؤيته عىل قادًرا صار ألنه بشًعا،
الحكمة.» فيه تنفعه ال موضع يف حكيًما املرء يكون أن مقيم لعذاب «إنه
خاصة ستموت، متى تعرف أن تريد «هل األمر: عن ويكسلر عربت كما أو
بمرض إصابتهم املحتمل أغلب إن األمر؟» تغيري عىل القدرة تملك ال أنك
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الجينوم

إصابتهم ملعرفة فحوًصا يجروا أن بمقدورهم صار الذين هنتنجتون،
فقط بالنتيجة. جاهلني البقاء يختارون ،١٩٨٦ عام من بداية بالطفرة
لكن الغريب، واألمر الفحوصات. عمل يختارون منهم باملائة عرشين حوايل
بثالثة النساء تفوق بنسبة املعرفة عدم يختارون الرجال أن هو املفهوم،

بذريتهم.12 اهتمامهم من أكثر بأنفسهم يهتمون الرجال إن أضعاف.
ذلك، يعرفوا أن باملرض اإلصابة لخطر املعرضون اختار لو وحتى
الفحوصات األرسة أفراد أحد أجرى فإذا األخالقية، الناحية من معقد فاألمر
وهم االختبارات يجرون اآلباء من وكثري بأكملها. األرسة يخترب ثم من فهو
الفهم سوء حاالت إن أبنائهم. أجل من ذلك يفعلون لكنهم مرتددون،
أو األب مخاطبًا أحدها يقول فقد الطبية؛ والنرشات الكتب يف حتى تتزايد،
األمر لكن باملرض، يصابون قد أبنائك نصف إن بالطفرة: املصابني األم
يكون أن باملائة خمسون احتماٌل لديه منهم واحد فكل النحو؛ هذا عىل ليس
ينبغي التي الكيفية تعد كذلك كليًة. املختلف األمر وهو باملرض، مصابًا
أن النفس علماء وجد إذ للغاية؛ حساًسا أمًرا الفحوصات نتائج تقديم بها
الوليد الطفل إصابة «عدم» فرص إن لهم قيل إذا بالراحة يشعرون األفراد
إصابته فرص إن لهم قيل إذا عما باملائة وسبعني خمسة تبلغ باملرض
نفسه. املعنى لهما القولني أن مع باملائة، وعرشين خمسة تبلغ باملرض

عن يعرب فهو الجينات، علوم طرف أقىص يف يقع هنتنجتون مرض إن
العيش فال بيئية، عوامل أي حدتها من تخفف ال التي الخالصة، الحتمية
حتى وال املحبة األرس وال الصحي الطعام وال املناسب العالج وال الطيب
كما جيناتك. يف محفور فمصريك حياله، يشء فعل يمكنها العظيمة الثروات
بعمله ال الرب، برحمة الجنة املرء يدخل الخالص، األوجاستيني الفكر يف
قد عظيًما، كتابًا كونه من بالرغم الجينوم، بأن لنا تذكار هذا ويف الصالح.
معرفة ليست وهي املصري، معرفة إيالًما: بالذات املعرفة أنواع بأشد يمدنا

ترييسياس». «لعنة إىل أقرب معرفة هي بل حيالها، يشء فعل يمكننا
برغبتها مدفوًعا كان الجني عىل بالعثور ويكسلر نانيس هوس أن غري
اليوم الهدف هذا إىل أقرب شك دون وهي تجده. حني عالجه أو تعديله يف
متفائلة، إنسانة «أنا تقول:4 كتبت مضت. أعوام عرشة منذ عليه كانت عما
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املصري :٤ الكروموسوم

تتمثل التي الفجوة لهذه العادية غري بالصعوبة شعوري من الرغم وعىل
املعرفة بأن أؤمن فإني … منعه دون فقط باملرض التنبؤ عىل قدرتنا يف

املخاطرة.» تستحق
أليس الكربى وأختها هي جلست نفسها؟ ويكسلر نانيس عن وماذا
تجري أن وجوب ملناقشة ميلتون والدهما مع الثمانينيات أواخر يف عدة مرات
وغري غاضبة محتدمة املناقشات كانت عدمه. من املرض اختبارات منهما أي
مشدًدا لالختبارات، االبنتني خضوع لفكرة معارًضا ميلتون كان حاسمة.
كانت نانيس أن بيد الخاطئ. التشخيص وخطر يكتنفها الذي الشك عىل
يف تدريجيٍّا تبخر العزم هذا لكن االختبار، إجراء وأرادت العزم عاقدة
التي يومياتها يف املناقشات هذه أليس سجلت وقد املحتملة. الحقيقة وجه
خريطة «رسم بعنوان الذات أعماق يف متبًرصا كتابًا بعد فيما أصبحت
يف نانيس واآلن للفحوصات. تخضعا لم االثنتني أن النتيجة كانت املصري».

باملرض.13 إصابتها ُشخصت عندما والدتها عمر نفس

87




