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بلغة واضحة ،وأسلوب شيق ،واستدالالت صلبة ،ميزق بيهي الفكرة الرئيسية للتطور
الدارويين؛ فكرة أن الكون عشوائي.
حني نشر مايكل بيهي كتابه األول (صندوق داروين األسود) ،انطلقت مرحلة
جديدة حلركة التصميم الذكي ،وانطلق معها ضجيج مرتفع من النقاد .ومع ذلك اقتنع مئات
اآلالف من القراء ،وعدد متزايد من العلماء ،مبا أسس له بيهي يف كتابه من أن الداروينية
ال تستطيع شرح آلية عمل اخللية املعقدة .واآلن ،يف هذا الكتاب الذي طال انتظاره ،يطرح
بيهي أكثر من جمرد حتد للداروينية؛ حيث يطرح الدليل املباشر األول ملسارات طفرات
الطبيعة؛ والذي سيعيد تعريف املناظرة حول الداروينية بشكل كامل.
ما القدر الذي ميكن لنظرية داروين شرحه لنا عن احلياة؟ يؤمن أكثر العلماء اليوم
أهنا قادرة على شرح كل شيء ،من آلية عمل اخللية إىل تاريخ احلياة على األرض مرروا
بالعقل واألخالق والتنوع العرقي للبشر ،بل إن أفكار داروين امتدت لتصل إىل جماالت
الثقافة والسياسة والقانون .ولكن اآلن فقط مسح لنا العلم ،علم الوراثة حتديدا ،باحلصول
على دليل مباشر ميكننا من فحص النظرية .حيث مت تتبع جينوم العديد من الكائنات ،ومت
حتليل آلية عمل اخللية بتفاصيل دقيقة.
النتائج صادمة ،الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي يشرحان القليل جدا من آلية
عمل احلياة ،وبالتايل فحافة التطور؛ احلد الفاصل بني الطفرات العشوائية وغري العشوائية،
يقع بعيدا جدا عما أشار إليه داروين .أظهر بيهي أن بناء العديد من القواعد البيولوجية
املعقدة ،بل وحىت الربوتينات ،تتطلب على األرجح العديد من الطفرات املنسقة .وإذا كنا
حباجة لطفرتني فأكثر ،لتفسري ظهور أحد األشياء ،فال يوجد لدينا ال الوقت وال عدد
الكائنات الكايف لظهور الطفرتني بشكل متناسق .بعبارة أخرى ،أثبت بيهي باألدلة العملية
استحالة تفسري الطفرات العشوائية لظهور ما حيتاج لطفرتني فما أكثر.
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ليس فقط أن الطفرات العشوائية ال متلك تفسريرا لظهور التعقيد املشاهد يف احلياة،
وليس فقط أن دورها حمدود ألقصى درجة ممكنة ،بل إن ما توصل إليه العلم اآلن عن
أسلوهبا يف العمل ،يؤكد على أن معدل الطفرات اليت تضيف وظيفة عن طريق كسر شيء
ما أكرب مبئات املرات من تلك اليت تضيف وظيفة عن طريق القيام بشيء جديد .مبعىن أنه
لو كان األمر مرتوكا بالكامل للطفرات العشوائية ،لتدمرت احلياة قبل أن تبدأ .وبالطبع ،ال
حنتاج للقول أن التفسري اآلخر الذي يتبناه بيهي لنشأة التعقيد احليوي هو التصميم الذكي،
وقد توسع يف عرض أفكاره عن التصميم الذكي يف كتابه (صندوق داروين األسود) ،واكتفى
يف هذا الكتاب بالبناء على ما قدمه من قبل.
يستحق عمل بيهي يف هذا الكتاب كامل التقدير واالحرتام والثناء ،ومع ذلك ،لكل
جواد كبوة ،وكبوة بيهي يف هذا الكتاب ،هو التوسع يف قبول مفهوم االحندار املشرتك.
من الناحية النظرية ،ال تتعارض نظرية التصميم الذكي مع فكرة االحندار املشرتك
لكافة الكائنات احلية على األرض من سلف مشرتك عام .يقول دميبسكي" :القضية الرئيسية
ليست يف القرابة بني كل الكائنات احلية ...القضية الرئيسية هي كيف نشأ التعقيد احليوي،
دورا حموريرا يف نشوئه أم ال" )1(.ونعم ،فعالقة الكائنات احلية
وفيما إذا كان الذكاء قد لعب ر
ببعضها ،ودرجات القرابة بينها ،بعيدة نوعا ما عن إجابة سؤال السبب املفسر لوجودها .لكن
من الناحية العملية ،ما هي األدلة العلمية اليت جتعلنا نقبل الفكرة؟ يف احلقيقة ،ال توجد أدلة،
واألسوء من ذلك أن هناك عوائق كثرية تقف أمام قبول فكرة االحندار املشرتك .سجل
احلفريات مليء باالنقطاعات وال يستطيع أن ميدنا باألشكال االنتقالية ،وعلم تطور
السالالت اجلزيئي مليء باملشاكل املنهجية والتدخالت الذاتية مث أقصى ما ميكن أن يقدمه
لنا هو اقرتاح أسالف افرتاضية ،وجينات الكائنات احلية مليئة باجلينات اليتيمة (اليت ال تشبه
أي من جينات األسالف املفرتضة) ،والشفرات اجلينية للكائنات احلية ال ميكن إرجاعاها إىل
مصدر واحد )2(.ومايكل بيهي يدرك هذه األمور متاما ،ويعرتف أنه ال جيد حال لتلك
(1) William Dembski and Michael Ruse, Debating Design, Cambridge University Press, 2004, p323.

( )2يف الفصل الثاين من كتاب جوناثان ويلز (العلم الزوميب) تفصيل أوسع ،فاملقام هنا ال يتسع لذكر التفاصيل.
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املشاكل ،لكن هو يرى أن افرتاض وجود املصمم الذكي ينهي العوائق اليت تقف أمام قبول
الفرضية ،ألن االختالفات بني األبناء املفرتضني واألسالف املفرتضني ،من السهل تفسري
حلوال للمشاكل الصعبة
وجودها إن قبلنا بوجود املصمم الذكي ،يقول بيهي" :أنا ال أملك ر
اليت يطرحها العلماء املتشككني يف فرضية السلف املشرتك العام؛ اجلينات اليتيمة ORFan
 ،genesالشفرات الوراثية الالمعيارية  ،nonstandard genetic codesالطرق
املختلفة للتخلق اجلنيين بني الكائنات املتماثلة ...إخل .وعلى الرغم من ذلك –وف رقا لرؤييت–
لو أننا حتدثنا عن سلف مصمم بذكاء بدال من سلف التطور الدارويين ،فإن تلك املشكالت
تعجيزا .أنا بالطبع أوافق على أن
–على الرغم من أهنا ستظل موجودة– سوف تصبح أقل ر
العمليات العشوائية غري املوجهة ال ميكنها أن تفسر األمر ،ولكن الفاعل الذكي رمبا يكون له
طرقه لتخطي الصعوبات الواضحة .إذن ،يف احلكم على احتمالية االحندار املشرتك ،أنا
أتغاضى عن املشاكل اليت ميكن تسميتها بـ"كيف أتى ذلك إىل هنا؟" ،وأعطي وزنا أكرب
حلجج "األخطاء" اجلينية و"اخلصائص الالوظيفية" .فإذا وجدت خاصية غريبة مشرتكة بني
نوعني ،وكنا قادرين أن نقول –يف حدود علمنا– أنه ال توجد هلا وظيفة ...فمن مث أنا أرى
ذلك دليال قويا على االحندار املشرتك" )3(.إذن ،الدليل الذي يرتكز عليه بيهي للقول بصحة
االحندار املشرتك هو اجلينات الكاذبة  Pseudogenesاليت ال نعرف هلا وظيفة على حد
علمنا احلايل ،فهل يصح هذا االحتجاج؟
يف احلقيقة ال ،والدليل من كالم بيهي نفسه ،ففي خطاب إىل جملة نيتشر ،كتب بيهي:
"إذا كانت بعض اجلينات الكاذبة على األقل لديها وظائف غري مشكوك هبا ،أليس من
املمكن أن تكون اخلصائص البيولوجية األخرى اليت نراها غريبة هلا وظائف مل نكتشفها بعد؟
()4
 ...خطر احلجج السلبية هي أهنا رمبا ترتكز على عدم املعرفة بدال من النتائج اإلجيابية".
وليست املشكلة منطقية فقط ،بل استداللية أيضا ،فهناك تصاعد لألدلة اليت تثبت
وجود وظائف للجينات الكاذبة ،مما دفع جمموعة من الباحثني ،يف ورقة نشرت عام ،2112
(3) Interview with Michael Behe on The Edge of Evolution, Discovery Institute, June 18, 2007,
http://www.discovery.org/a/4097, Last accessed: 24/1/2019.
(4) Michael Behe, A Functional Pseudogene?: An Open Letter to Nature, May 13, 2003
http://www.arn.org/docs2/news/behepseudogene052003.htm, Last accessed: 24/1/2019.
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إلطالق هذا التصريح القوي" :حنن نؤمن أن سيتم اكتشاف العديد والعديد من اجلينات
الكاذبة الوظيفية كلما مت تطوير التقنيات البيولوجية يف املستقبل ...من املؤكد أن ما يسمى
باجلينات الكاذبة  pseudogenesهي بالفعل وظيفية ،وأنه ال جيب االستمرار يف اعتبارها
خردة أو حفريات دنا" )5(.وحينما تواصلنا مع بيهي خالل إعداد هذا الكتاب ( 22أكتوبر
 ،)2112وسألناه إن كان موقفه تغري يف قضية اجلينات الكاذبة بعد خروج مثل هذه
األوراق ،فأجاب "أنه بالرغم من أن هناك عدد من اجلينات الكاذبة مت اكتشاف أن هلا
وظائف ،لكن العديد منها مل يكتشف وظائف له بعد .لذلك أنا سأنتظر وأنظر .إن ثبت
أن أكثرها له وظيفة ،فهي بالتايل لن تبقى دليال جيدا على االحندار املشرتك" .وبالرغم من
ضعف االحتجاج املنطقي األساسي من وجهة نظرنا ،وبالرغم من اقتناعه بالفكرة ،لكنه
منفتح متاما لتغيري رأيه يف ضوء األدلة احلديثة .فهو حىت يف املسألة اليت نراه فيها خمطئ،
أفضل وأرقى من الدومجائيني التطوريني ،الذين يرون أن السلف املشرتك حقيقة ألنه حقيقة.
نقطة أخرى قبل اخلتام ،وهي توضيح للتبعات الدينية ملوقف بيهي وموقف أنصار
التصميم الذكي من االحندار املشرتك ،وكذلك ملوقفنا كمركز من القضية .فبالرغم من أنه كما
أوضحنا ،ال يوجد ما يثبته ،ولكن يف نفس الوقت ال يوجد تعارض بني اإلسالم وبني افرتاض
االحندار املشرتك املصمم بذكاء .ألنه حىت يف حالة اإلنسان ،إن احندر البشر والقرود من
سلف مشرتك ،فليس هذا معناه أن اإلنسان ظهر بالتدرج من أرحام حيوانات شبيهة بالقرود،
فهذا بالطبع مرفوض متاما سواء يف حالة اإلنسان أو يف حالة أي كائن حيتوي على أنظمة
معقدة تعقيد غري قابل لالختزال (على حد تعبري بيهي من اآلالت اجلزيئية إىل العقل البشري)،
فأينما وجد التعقيد غري القابل لالختزال ،سقط مفهوم التدرج يف الظهور .وفقا لذلك ،وبلغة
علمية ،اإلنسان مل يولد من رحم حيوان حىت يف ظل هذا االفرتاض .وبلغة دينية ،اإلنسان
خلق جديد ،خملوق من طني ،له روح ،مل يولد من رحم حيوان .وال يوجد يف افرتاض بيهي
ما يعارض أي من ذلك ،بل هو يذهب إىل ما هو أقوى من ذلك" :إن كانت مثل هذه
اآلراء التخمينية تتعارض بشكل مباشر أو غري مباشر مع املعتقد املوحى به من اهلل ،فاملطالبة
(5) Wen YZ, Zheng LL, Qu LH, Ayala FJ, Lun ZR. Pseudogenes are not pseudo any more. RNA Biol.
2012 Jan;9(1):27-32. doi: 10.4161/rna.9.1.18277. Epub 2012 Jan 1. PubMed PMID: 22258143.
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إذن باالعرتاف هبا ال ميكن قبوهلا بأي حال من األحوال" )6(.وبالطبع حنن نوافقه يف هذا.
هذا يف باب عدم التعارض ،أما يف باب االعتقاد ،فنحن ال نؤمن بالتصميم الذكي
إمياننا باخللق الغييب ،فنحن ننظر له كنظرية علمية متوافقة مع األدلة وغري معارضة للعقيدة
اإلسالمية ،لكن شأهنا شأن أي نظرية علمية ،غري ثابتة ،وغري يقينية ،وقابلة للدحض .أما
من ناحية اإلميان ،فنحن نؤمن أن اهلل هو خالق كل شيء ،سواء كانت املخلوقات تبدو لنا
كنتاج للتصميم الذكي أو للقوانني احلتمية أو للصدفة (بالنسبة لنا صدفة ،وبالنسبة ملن وسع
علمه كل شيء ليست صدفة بالطبع) ،نؤمن أن اخللق حيدث على مستوى الفرد والنوع
واجلنس والعائلة وكل الشعب التصنيفية ،ختتلف اآلليات ،لكن يبقى اخللق هو االعتقاد الديين
يف سبب الوجود .وال نرى أن العقيدة الدينية ختضع للتأكيد أو النفي العلمي التجرييب ،فآليات
النقاش حول العقائد الدينية خمتلفة متاما عن ذلك .وكذلك ال نرى أن املفهوم الديين للخلق
واخلالق مفتقر للتدليل العلمي التجرييب ،فداللة اخللق على اخلالق داللة مباشرة يدركها أي
عاقل .وكذلك نرى أن إنكار داللة اخللق على اخلالق ال يوجد هلا ما يربرها يف العلم ،فهذا
مفهوم عقلي فلسفي حيتاج إىل نوع من االحتجاج خمالف متاما ملا يوجد يف العلم ،ومع ذلك
نتنزل بالدخول مع املخالف يف مناظرة علمية حول داللة العلم املزعومة على نفي اخلالق دفعا
النتشار الشبهة .ولعل القارئ يعذر عدم االطراد يف تفاصيل هذه املسائل يف تلك السطور،
ولكن نعد أن نفرد كتابا ملناقشة التبعات الدينية لنظرييت التطور والتصميم بإذن اهلل.
وإن كان من كلمة أخرية قبل النهاية ،فهي الشكر لكل أفراد فريق العمل الذي ساهم
يف خروج هذا الكتاب ،والتنويه أن هوامش الكتاب األصلية موجودة يف هنايته ،واهلوامش
املوجودة يف الكتاب نفسه هي لفريق عمل املركز .مث النصيحة ملن سيقرأ الكتاب ،القليل من
التأين قبل احلكم لن يضرك يف شيء.
مركز براهين
(6) Michael J. Behe, A Catholic Scientist Looks at Darwinism, in William A. Dembski (Editor),
Uncommon Dissent: Intellectuals Who Find Darwinism Unconvincing, ISI Books (July 9, 2004),
p.149.
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تطورت احلياة على األرض عرب مليارات السنني عن طريق الصدفة املطلقة ،ومت
تصفيتها عن طريق االنتقاء الطبيعي .هكذا تقول الداروينية ،أكثر األفكار نفوذا يف وقتنا
احلايل .إذا ساعدت طفرة عشوائية نادرة يف الدنا* –يف املاضي البعيد– الكائن الـمطفَّر
احملظوظ على ترك ذرية أكرب من باقي أفراد نوعه ،فبينما متر األجيال سيكون النوع ككل
قد تغري .التكرار املتواصل هلذه العمليات البسيطة عرب العصور بنت عجائب البيولوجيا من
األلف إىل الياء ،من اآلالت اجلزيئية املعقدة للخلية ووصوال إىل العقل البشر..
هذا هو االدعاء على األقل .لكن هل هو صحيح؟ لكي جنيب على هذا السؤال،
جيب أن متحص نظرية داروين بعناية ،ألهنا ليست عبارة عن مفهوم واحد؛ يف الواقع هي
خليط من أفكار غري مرتبطة ببعضها ،بل ومنفصلة متاما .األفكار الثالثة اهلامة اليت جيب
وضعها يف االعتبار منذ البداية هي؛ الطفرات العشوائية ،االنتقاء الطبيعي ،واالدحدار املشرك.
االدحدار املشرك هو ما يفكر فيه معظم الناس حينما يسمعون كلمة "التطور" .وهو
القول بأن األنواع املختلفة من املخلوقات احلالية ميكن تتبع نسبها إىل سلف مشرك .على
سبيل املثال ،العضالن والزرافات –نوعني من الثدييات– يتم النظر إىل كليهما على أهنما
منحدرين من نوع واحد من املخلوقات من املاضي السحيق .ومثلهم الكائنات اليت تنتمي إىل
فصائل مبتعدة عن بعضها متاما؛ كالبقر والصقور ،أو اخلنازير والبيتونيا ،أو القطاس واخلمرية.
هذا أمر مذهل بالتأكيد ،وبالتايل ،من املفهوم أن ينظر معظم الناس لفكرة االدحدار
املشرك باندهاش بالغ ،للدرجة اليت جتعلهم ال يتقصون أكثر يف األمر .ولكن على دحو
* الـ  DNAاختصار لـ Deoxyribonucleic acidأو (احلمض النوو .الريبوز .املنزوع األكسجني) ،وهو جز.ء ضخم
يتواجد داخل خاليا كل الكائنات احلية والعديد من الفريوسات وحيتو .على املعلومات الوراثية اليت تسمح بعمل وتكاثر
ومنو هذه الكائنات ،وكاختصار سنستبدهلا بـ(دنا) أو (الدنا) يف بقية الكتاب.
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أيضا .فاالدحدار املشرك حياول تفسري
عميق جدا ،تفسري االدحدار املشرك هو تافه ً
التشابهات بني املخلوقات فقط .فهو يقول فقط أن مسات مشركة حمددة كانت هنا منذ
البداية؛ أ .أهنا كانت لدى األجداد .ولكنه وحده ،ال حياول تفسري كيف أتت السمات
أو األجداد نفسهم إىل هنا يف املقام األول ،أو ملاذا اختلف األحفاد بعد ذلك .فعلى سبيل
املثال ،األرانب والدببة لديهم شعر ،وبالتايل فكرة االدحدار املشرك تقول فقط أن سلفهم
أيضا .النباتات واحليوانات لديهم خاليا معقدة هبا نواة ،وبالتايل جيب أن
كان لديه شعر ً
يكونوا قد ورثوا تلك اخلاصية من سلف مشرك .ولكن سؤال كيف أو ملاذا يبقى معل ًقا.
لكن يف املقابل ،آلية داروين املقرحة للتطور –املفهوم الـمركب من الطفرات العشوائية
املقرنة باالنتقاء الطبيعي– تطمح بالتأكيد ألكثر من ذلك .فالربط بني مفهومي الطفرات

العشوائية واالنتقاء الطبيعي هدفه هو حماولة تفسري االختالفات بني املخلوقات .احاول تلك
اآللية إجابة السؤال احملور ،.ما الذ .ميكن أن يكون السبب وراء تلك التحوالت املذهلة؟
كيف ميكن لنوع واحد من احليوانات السلفية ترتقي عرب الزمن إىل خملوقات خمتلفة كـ...
لنقل مثال احليتان واخلفافيش؟
دعنا نفكك املفهوم الـمركب .أوال؛ دعنا نتناول االنتقاء الطبيعي .االنتقاء الطبيعي
–مثل االدحدار املشرك– هو مفهوم شيق ،ولكنه يف الواقع حمدود للغاية .فكرة االنتقاء
الطبيعي مبفردها ،تقول فقط أن الكائنات األكثر صالحية يف أحد األنواع سوف تنتج ذرية
أكثر قدرة على البقاء من الكائنات األقل صالحية .إذن ،إذا بقي العدد اإلمجايل للنوع
على حاله ،ستحل ساللة الكائنات األكثر صالحية حمل ساللة الكائنات األقل صالحية.
وليس من املفاجئ أن املخلوقات اليت هي بطريقة ما أكثر صالحية (أقوى ،أو أسرع ،أو
أكثر صالبة) سيكون أدائها يف الطبيعة أفضل يف العموم من تلك اليت هي أقل صالحية
(أضعف ،أو أبطأ ،أو أهش).
دور الطفرات العشوائية هو أكثر اجلوانب انتقادا يف نظرية داروين املتعددة األوجه
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على اإلطالق .تقريبا كل اجلديد واملهم يف الفكر الدارويين متمركز يف املفهوم الثالث .يف
التفكري الدارويين ،الطريقة الوحيدة اليت ميكن أن يصبح هبا النبات أو احليوان أكثر صالحية
من أقاربه هي عن طريق احلفاظ على الطفرات الصدفوية .إذا جعلت الطفرة الكائن أقوى
أو أسرع أو بطريقة ما أكثر صالبة ،يتوىل االنتقاء الطبيعي األمر من هنا ويساعد يف التأكد
من أن نسله يزداد بكثرة .لكن حىت تظهر الطفرة العشوائية ،االنتقاء الطبيعي ميكنه فقط
أن يسرخي وينتظر.
الطفرات العشوائية ،االنتقاء الطبيعي ،واالدحدار املشرك؛ ثالثة أفكار منفصلة مت
دجمهم يف نظرية واحدة .بسبب التحام املفاهيم ،سؤال هل الداروينية حقيقة؟ له عدة أجوبة
حمتملة .أحد االحتماالت بالطبع ،أن تلك األفكار املنفصلة –االدحدار املشرك واالنتقاء
الطبيعي والطفرات العشوائية– ميكن أن تكون كلها صحيحة بالكامل ،وكافية لتفسري
التطور .أو ،ميكن أن تكون كلها صحيحة ،مبعىن أن الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي
حيدثان ،لكن من املمكن أن تكون غري هامة ،غري قادرة على تفسري اجلزء األكرب من
التطور .ومن احملتمل أيضا أن يكون أحدهم صحيحا متاما بينما االثنني خاطئني متاما .أو
أحد األفكار ميكن أن تكون صحيحة بدرجة كبرية بينما األخرى صحيحة بدرجة أقل.
بسبب أهنم أفكار منفصلة ،أدلة كل جانب من نظرية داروين جيب أن يتم تقييمها بشكل
مستقل .األجيال السابقة من العلماء كانوا يفصلون بينهم بسهولة .العديد من علماء
البيولوجيا البارزين يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين رأوا أن االدحدار املشرك
فكرة صائبة ،بينما االنتقاء الطبيعي بالطفرات العشوائية فكرة خاطئة.
ولكن يف املائة عام األخرية تقدم العلم بشكل هائل ،فما النتائج اليت يظهرها العلم
اختصارا ،أدلة االدحدار املشرك تبدو مقنعة .نتائج التجارب احلديثة على
احلديث؟
ً
تسلسالت الدنا – واليت مل حيلم هبا علماء القرن التاسع عشر مثل تشارلز داروين– تظهر
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أن بعض الكائنات بعيدة الصلة تتشارك خصائص اعتباطية ظاهرة جليناها* واليت يبدو أنه
ال يوجد تفسري هلا إال أهنا ورثتها من سلف مشرك بعيد† .ثانيا ،هناك أيضا أدلة وافرة على
أن الطفرات العشوائية املقرنة باالنتقاء الطبيعي ميكنها تعديل احلياة من نواح هامة .ثالثا،
على الرغم من ذلك ،هناك أدلة قوية أن الطفرات العشوائية حمدودة للغاية .واآلن مبا أننا
نعلم تسلسالت العديد من اجلينومات‡ ،ونعلم كيف احدث الطفرات ومعدل حدوثها،
ميكننا اكتشاف احتماالت حدود الطفرات العشوائية بدرجة ما من الدقة؛ للمرة األوىل منذ
اقرح داروين نظريته.
كما سنرى طوال هذا الكتاب ،احلوادث اجلينية تتسبب يف جزء من التغري التطور،.
لكنه فقط جزء .كما اتفق أجيال العلماء السابقني ،خبالف الغالف اخلارجي للحياة ،أدلة
وجود دور حمور .للطفرات العشوائية سيئة للغاية .بسبب أسراب من األدلة قليلة الصلة
بالعلم ،هذا اجلانب احلاسم من نظرية داروين –قدرة االنتقاء الطبيعي املرتبطة بالطفرات
العشوائية– مت إقناع العامة به على نطاق واسع مؤخرا.
يف السنوات األخرية ،دفع املفكرين التابعني لداروين أفكارهم بقوة إىل ساحات
النقاش العامة كنوع من النظريات املفسرة لكل شيء يف جمال البيولوجيا؛ فادعوا أن تطبيق
املبادئ الداروينية على الطب ستقول لنا ملاذا منرض ،وعلم النفس الدارويين يفسر ملاذا بعض
الرجال يغتصبون وبعض النساء يقتلون أطفاهلم حديثي الوالدة .جاذبية رؤية العامل من
* يشري املؤلف هنا إىل اجلينات الكاذبة  Pseudogenesوهي أجزاء من املادة الوراثية يعتقد أهنا عدمية الوظيفة بسبب
يعرب عنها يف اخللية.
فقداهنا لقدرها على الرميز للربوتني أو بسبب أنه مل يعد َّ

† سيتوسع بيهي يف عرض رؤيته لفكرة السلف امل شرك يف الفصل الثالث ،وعلقنا على املسألة يف مقدمة الناشر ،كما
سنعلق عليها يف موضعها أيضا.
‡ اجلينوم ( Genomeمفرد جينومات) أو احملتوى الوراثي أو اجملموع املورثي هو عبارة عن التسلسل الكامل للدنا (أو الرنا
يف حالة الفريوسات الرناوية) ألحد الكائنات.
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خالل العدسات الداروينية انصبت على العلوم اإلنسانية والقانون والسياسة .بسبب الضباب
البالغي احمليط بالنقاشات الدائرة حول التطور ،من الصعب على العامة أن تقرر ما هو
الراسخ وما هو املخادع .ولكن إذا كانت ادعاءات الداروينية األضخم جمرد صخب ،فاجملتمع
إذن مت تضليله للغاية حول موضوعات –تراوح من مسببات املرض إىل استحقاق اجملرمني
للوم– ميكن أن يكون هلا تبعات قوية على أرض الواقع.
كنظرية لكل شيء ،الداروينية عادة ما يتم عرضها كمسألة إما تؤخذ كلها أو ترك
كلها .إما أن تقبل النظرية كلها أو تقرر أن التطور ما هو إال دعاية صاخبة وتتخلص منها
برمتها .وكال األمرين خاطئ .حينما نتعامل مع طبيعة خطرة يف الغالب ،ال ميكننا احمل
رفاهية رفع عقائد أ .شخص إىل مكانة أعلى من مكانة األدلة .هدف هذا الكتاب هو
قشع هذا الضباب ،لتقدمي تقييم رصني ملا ميكن –وما ال ميكن– أن تفعله العمليات

الداروينية ،إلجياد ما أمسيه حافة التطور.

على السطح ،نظرية داروين عن التطور بسيطة بشكل مغر ،.وعلى عكس العديد
من النظريات يف الفيزياء والكيمياء ،فهي ميكن تلخيصها بإجياز وبدون صيغ رياضية :يف
كل نوع ،هناك تغيريات .على سبيل املثال ،ميكن أن يكون أحد احليوانات أكرب من إخوانه
وأخواته ،وآخر ميكن أن يكون أسرع ،وآخر ممكن أن يكون لونه أملع .لكن لألسف ،ليس
كل احليوانات اليت تولد ستبقى لكي تتكاثر ،ألنه ال يوجد ما يكفي من الطعام للجميع،
وهناك أيضا مفرسني للعديد من األنواع .إذن الكائن الذ .تغريه بالصدفة أعطاه ميزة يف
الصراع من أجل البقاء سيميل إىل احلياة واالزدهار وترك الذرية .إذا ورث األبناء من أباءهم
وأمهاهم التغيري النافع ،فهم أيضا سوف تكون هلم فرصة أفضل يف ترك املزيد من الذرية.
وعرب الوقت ،أحفاد هذا الكائن هبذه الطفرة األصلية احملظوظة سيكونون هم األكثرية يف
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اجملموعة ،ومن مث النوع ككل سيتغري مما كان عليه .وإذا تكرر هذا السيناريو مر ًارا وتكر ًارا،
فاألنواع سوف تتغري متاما إىل شيء خمتلف بالكلية.
للوهلة األوىل ،هذا يبدوا أنه سهل وسلس .التغيري ،االنتقاء ،الوراثة (بكلمات أخرى؛
الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي واالدحدار املشرك) تبدوا كما لو أهنا كل ما حيتاجه
األمر .يف احلقيقة ،حينما يتم صياغة القصة التطورية بإجياز كما يف الفقرة السابقة ،يظهر
التطور الدارويين يف الغالب كما لو كان ضرورة منطقية .كما صرح املعلقون الداروينيون مرارا،
هي يجب أن تكون حقيقة .إذا كان هناك تغيريات يف جمموعة من الكائنات ،وإذا زادت
التغيريات من فرص البقاء ،وإذا مت توريث الصفة ،فمن املؤكد تقريبا أن اجليل الالحق سيكون
فيه أفراد أكثر بالصفة احملسنة .واجليل التايل له سيكون لديه أكثر ،والذ .يليه أكثر ،حىت
حيصل كل أفراد النوع عليها .أينما تتحقق تلك الظروف ،حيثما كان هناك تغيريات وانتقاء
ووراثة ،فمن مث ال بد أن يكون هناك تطور.
كبريا
حىت اآلن ال توجد مشكلة .لكن هذا املنطق االختزايل الساذج يتجاهل جزءًا ً
من األحجية .على أرض الواقع ،الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي واالدحدار املشرك من
املمكن أن تكون مجيعها صحيحة متاما ،ولكن قد تظل العملية الداروينية تفسريا غري كاف
للحياة .لكي تتشكل البىن املعقدة العديدة للحياة ،العملية الداروينية جيب أن تقوم خبطوات
عديدة متناسقة ،سلسلة من الطفرات النافعة اليت تساعد كل منها األخرى بنجاح يف البناء،
موصلة إىل النتيجة املعقدة .من أجل القيام بذلك على أرض الواقع ،بدال من االكتفاء
باخلياالت ،ال بد أن يكون هناك طريقا بيولوجيا إلنتاج البنية له فرصة معقولة للنجاح يف
الطبيعة .بكلمات أخرى ،التغيري واالنتقاء والوراثة سوف تعمل فقط إذا كان هناك مسارا
تطوريا يسريا يوصل بني النقطة البيولوجية (أ) والنقطة البيولوجية (ب).
سؤال املسار حمور .يف التطور كما هو يف حياتنا اليومية .يف احلياة اليومية ،إذا مشيت
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معصوب العينني من النقطة (أ) إىل النقطة (ب) ،ومن مث سيختلف األمر كثريا بناء على
أين هي النقطة (أ) وأين هي النقطة (ب) وما الذ .يقع بينهما .لنفرض أنه كان عليك
أن متشي معصوب العينني (ولكي جنعل املثال أقرب لروح الداروينية ،معصوبًا وسكرانًا) من
النقطة (أ) إىل النقطة (ب) لكي احصل على جائزة ما؛ لنقل مثال كأسا ذهبيا .واألكثر من
ذلك ،لنفرض أنك يف إرهاقك وعماك ،الفكرة الوحيدة اليت علقت يف رأيك هي أن تقفز
عاليا كلما سنحت لك الفرصة (هذا حياكي االنتقاء الطبيعي الذ .يقود النوع دوما إىل
درجات أعلى من الصالحية) .من ناحية ،إذا كان عليك أن متشي من أسفل السلم إىل
أعاله لكي تفوز بالكأس الذهيب ،فلعل املشكلة تكون صغرية .ومن ناحية أخرى ،إذا كان
عليك أن مت شي معصوب العينني من أحد اجلوانب يف مدينة ال تعرفها إىل قمة ناطحة
عابرا املداخل–
سحاب على اجلانب اآلخر –عرب الشوارع املزدمحة ،متجاوزا املخاطر ً
ستقابلك مشاكل ال حصر هلا .فعلى األرجح أنك سترنح بدون قدرة على التماسك،
ستقفز إىل أعلى قمة سلم املدخل ،تعتلي أسطح السيارات ،وهلم جرا .ستتعثر يف أ.
واحدة من آالف النقط احمللية ،غري قادر على املواصلة ،ورافض للراجع .وإذا حاولت فقط
القفز لألعلى كلما كان ذلك ممكنا ،فسيكون عليك أن تنطلق معصوب العينني تائها من
سهول مدينة لوبوك يف تكساس–متخبطا بعشوائية يف السهول ،خالل الغابات ،وحول
األخاديد ،وعرب األهنار– إىل قمة أبراج سريس يف شيكاجو ،لن يكون من املعقول أن يتوقع
جناحك أنت أو أ .أحد من مليارات األشخاص معصويب األعني التائهني الذين رمبا حياولوا
فعل شيء كهذا.
يف احلياة اليومية ،كلما كانت املسافة أكرب بني النقطتني (أ) و(ب) ،وكلما كانت
األرض أكثر وعورة ،كلما كانت فرص جناح املشي معصوبا أقل ،حىت –أو رمبا احديدا–
حينما تتبع قاعدة غبية مثل "اقفز دائما لألعلى ،وال تراجع أبدا" .الشيء نفسه ينطبق
على التطور .يف أيام داروين كان العلماء جيهلون العديد من تفاصيل احلياة ،وبالتايل كان
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من املعقول أن يطمحوا إلجياد مسارات تطورية سوف يثبت أهنا قصرية وسهلة .ولكن اآلن
مبا أننا نعرف أكثر ،التقدم الضخم يف العلوم احلديثة أظهر أن احلياة معقدة وأنيقة بشكل
هائل ،باألخص على مستوى البنية اجلزيئية .هذا يعين أن املسارات الداروينية للعديد من
خصائص احلياة املعقدة طويلة جدا ووعرة .املشكلة أمام الداروينية إذن –كما يف نزهة طويلة
يف اخلارج بأعني معصوبة– أن الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي يف أرض تطورية وعرة
رمبا تبقي النوع يسري يف طرق جينية مسدودة ،عالقا يف قمة تالل تشرحيية صغرية ،أو شاردا
بدون هدف يف سهول فسيولوجية (عضوية) ،ولن يقرب إطالقا من الفوز بالكأس الذهبية
البيولوجية يف القمة البيولوجية البعيدة .إذا كانت هذه هي احلالة ،إذن آلية الطفرات العشوائية
املقرنة باالنتقاء الطبيعي لن تكون فعالة أساسا .يف احلقيقة ،احلاجة امللحة للقفز دحو أ.
تل تطور .سوف متنع باستمرار كل السكارى من إجياد القمة البعيدة للجبل البيولوجي.
تلك النقطة حامسة :إذا مل يكن هناك مسارا تطوريا يسريا ويتصاعد تدرجييا ويسهل
إجياده يقود إىل نظام بيولوجي يف نطاق زمين معقول ،لن تعمل اآللية الداروينية .يف هذا
الكتاب سوف نفحص مدى صعوبة تلك املتطلبات.

كخطوة عملية ،ما املسافة اليت جيب أن تكون بني النقطتني البيولوجيتني (أ) و(ب)،
وما مدى وعورة املسار بينهما ،قبل أن تصبح اآللية الداروينية غري فعالة؟ كيف ميكننا أن
دحدد مىت ميكننا أن نصل إىل تلك النقطة؟ أين يوجد يف البيولوجيا املكان املعقول لرسم
اخلط الذ .حيدد حافة التطور؟
هذا الكتاب جييب على تلك األسئلة ،واليت ظهرت بسبب البحث الذ .بدأته منذ
أكثر من  01سنوات يف صندوق داروين األسود .قدمت وقتها حجيت أن البىن املعقدة
تعقيدا غري قابل لالختزال –مثل بعض املاكينات اخللوية املعقدة بشكل هائل– ال ميكن أن
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تكون تطورت عن طريق الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي .لكي نكمل املثال السابق،
كانت احلجة هي أن السكران معصوب العينني لن يستطيع أن ينتقل من النقطة (أ) إىل
قادرا على أن يتخذ خطوة بسيطة يف كل مرة؛ سيكون عليه
النقطة (ب) ،ألنه لن يكون ً
أن يقفز فوق األودية واألهنارَ .خلص الكتاب إىل أنه يوجد على األقل بعد القواعد يف
أساس احلياة أبعد من مرمى الطفرات العشوائية.
تلك النتيجة أهلبت العديد من النقاشات .وعلى وجه التحديد ،العديد من النريان
اشتعلت يف اجملتمع العلمي بسبب استنتاجي أن تلك القواعد مصممة بذكاء .العديد من
األشخا ص عارضوا تلك النتيجة بقوة ألسباب متنوعة .يف هذا الكتاب ،بالرغم من أن
نتائجي يف النهاية هي نفسها ،وأهنا بال شك ستجد معارضة من البعض ،لكين قضيت
معظم فصول الكتاب يف رسم خيوط احلجة املبنية على األدلة اجلزيئية ،والبحوث اجلينية،
وعلى–وهي األهم– الدراسات احلامسة يف جمال التغريات التطورية طويلة املدى يف الكائنات
وحيدة اخللية الختبار الداروينية دون اعتبار الستنتاجات التصميم .القراء الذين ال
يستطيعون قبول نتائجي النهائية ال بد أن يظلوا قادرين على أخذ الدليل املقدم يف معظم
هذه الفصول يف االعتبار ،قبل اختاذ موقف من استنتاجايت يف الفصول الثالثة األخرية من
الكتاب .كما سأوضح الحقا ،االحتماالت الرياضياتية والبىن الكيمائية احليوية ال ميكنها
دعم العشوائية الداروينية ،إال يف اهلوامش املتاحة للتطور .مع ذلك ،بينما نسعى إلجياد اخلط
الفاصل حلافة العشوائية ،ال حاجة لإلشارة إىل التصميم.

يف صندوق داروين األسود كنت مهتما فقط بإيضاح أن بعض البىن األنيقة يف
احلياة أبعد من مرمى الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي .هذا الكتاب يطمح إىل أكثر
من ذلك .الركيز هنا على رسم قواعد إرشادية عامة معقولة لتحديد حافة التطور؛ أ .لكي
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ن قرر بشيء من الدقة أين تقع النقطة اليت من غري املرجح عندها أن نقبل بالتفسريات
الداروينية ،ليس فقط بالنسبة لبعض البىن احملددة ،ولكن للخصائص العامة للحياة .ميكن
مقارنة ذلك بعمل عامل اآلثار الذ .يكتشف مدينة قدمية مدفونة احت الرمال .مهمة التوصل
إىل ما إذا كانت العمليات العشوائية أنتجت الرسومات املعقدة على جدران مباين املدينة
(رمبا من خالل نفخ الرمال) سهلة إىل حد ما .فعلى أ .حال ،من غري املرجح إطالقا أن
تكون الرسومات األنيقة نتاجا للصدفة ،خاصة إذا كانت الرسومات متثل ،ليس فقط أمناط
صورا لبشر وحيوانات.
هندسية بسيطة ،ولكن أيضا ً
ولكنما ريثما ينتهي قطف الثمار ،يصعب السري أكثر فأكثر .هل العالمات القامتة
على اجلانب جزء فعال من الرمسة ،أم جمرد لطخات؟ هل تلك الكومة من احلجارة القابعة
جبانب احلائط اخلارجي منضدة ،أم هيكل ديين لقبول األضاحي؟ هل األرض اليت جبانب
احلائط بقايا حلرث احلقل؟ أين تقع حدود املدينة؟ أين تنتهي أثار احلضارة وأين تبدأ الطبيعة
اخلام؟ التوصل إىل قرار يف هذه القضايا اهلامشية مهمة أصعب بكثري ،والنتائج ستكون
حتما مبدئية وغري مؤكدة .ولكن يف هناية الدراسة سيصل عامل اآلثار إىل صورة أكثر وضوحا
عن أين تنتهي حدود املدينة وأين تتوىل العمليات الطبيعية العشوائية املشهد.
بطريقة ما ،حيل علماء اآلثار األمر بسهولة .وبالرغم من أن عليهم أن يقلقوا حيال
تأثري العمليات الفيزيائية على القطع الفنية اليت يدرسوهنا ،لكنهم عادة ال يشغلون أنفسهم
كثريا بالتأثريات البيولوجية .ولكن يف حبثنا عن أين تقع أقصى حدود الداروينية ،العمليات
البيولوجية الفريدة تأيت بقوة طبعا إىل املشهد .الطفرات العشوائية يف الدنا ميكن تشبيهها
باحلوادث العشوائية اليت تصيب اجلمادات .لكن النباتات واحليوانات تتكاثر ،أما األحجار
فال .االنتقاء الطبيعي يعمل على املواد احلية ،وليس املواد غري احلية .نظرية داروين تدعي أن
احلوادث اجلينية العشوائية واالنتقاء الطبيعي الذ .يعمل على مدار العصور سوف يوصل
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إىل نتائج ال تبدو شبيهة إطالقا بآثار الصدفة.
احلياة وجدت على األرض منذ مليارات السنني .وخالل هذا الوقت عاشت وماتت
أعدادا ضخمة من الكائنات .يفرض الداروينيون أن الصراعات الشرسة بني السالالت
املختلفة عرب العصور قادت إىل "سباقات تسلح" بيولوجية؛ التحسينات التنافسية لقدرة شن
احلرب البيولوجية مماثل لسباق التسلح املتقدم يف القرن العشرين بني البشر يف الواليات
املتحدة واالاحاد السوفييت .ربنا نتائج سباقات التسلح البيولوجية تلك كانت آالت حية
متقدمة ،أبعد بكثري مما ميكن أن نفكر فيه عادة كنتاج للصدفة.
تلك هي النظرية .لكن كما ثبت حىت اآلن ،من الصعب للغاية اختبارها بشكل
مالئم .الدراسات املعملية احلديثة عن الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي عانت من عدم
القدرة على فحص األعداد الكبرية من املخلوقات .يف العادة ،حىت مع اجلهود البطولية من
قبل أفضل احملققني ،عدد قليل نسبيا من الكائنات هو الذ .ميكن دراسته فقط ،وملدة
قصرية نسبيا أيضا ،وبعد ذلك يتم متابعة التغيريات يف صفات قليلة خمتارة .يف هناية مثل
هذه الدراس ات ،بينما تتوفر بعض النتائج الشيقة ،من املستحيل عادة أن يتم التعميم بناء
عليها .بالرغم من أن العلماء حيبون إجراء دراسات أكرب وأكثر مشولية ،لكن نطاق املشاكل
كبري للغاية ،واملوارد املتاحة أل .معمل ال تكفي للقيام بذلك.
وبالتايل ،يف غياب االختبارات املعملية احلامسة ،يعمل معظم البيولوجيني تلقائيا داخل
اإلطار الدارويين ،ويفرضون ببساطة صحة ما ال ميكن إثباته .لألسف ،يقودنا ذلك إىل
عادة–ميكن فهمها ،ولكنها مع ذلك هدَّامة– نسيان الفرق بني ما مت افراضه وما مت إثباته.
االختالفات بني األنواع املتباينة للغاية يتم إلصاقها تلقائيا بقدرة الطفرات العشوائية واالنتقاء
متيزا ،وحىت أكثر الصفات البيولوجية أناقة ينسب
الطبيعي ،حىت من قبل أكثر العلماء ً
الفضل فيها تلقائيا إىل نظرية داروين.
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اخلروج من املأزق النظر .سوف يتطلب بيانات تطورية دقيقة على املستوى اجليين
من عدد ضخم من الكائنات اليت تقع احت ضغط متواصل من االنتقاء الطبيعي .تلك
البيانات ببساطة مل تكن متاحة يف املاضي .لكنها متاحة اآلن.

حىت منذ عشر سنوات فقط ،أ .حماولة لتحديد حافة التطور بأ .شكل من الدقة
معلوما .لكن مع الزحف القو .للعلوم ،خاصة يف
كانت مستحيلة تقريبا .القليل فقط كان ً
العقد األخري ،أصبحت املهمة مستطاعة.
الصعوبة الكربى يف تقييم نظرية تطورية كالداروينية ميكن تلخيصها كالتايل؛ بينما
نستطيع أن نرصد التغريات الكبرية يف النباتات واحليوانات بسهولة ،لكن أسباب تلك
التغريات تظل مبهمة .داروين والعلماء املبكرين كان ميكنهم مثال فحص التغريات يف مناقري
العصافري ،لكن مل يتمكنوا من معرفة ما الذ .يسبب تلك التعديالت .ومع االقراب من
أيامنا هذه ،استطاع علماء منتصف القرن العشرين التوصل إىل أن بعض أنواع البكترييا
طورت مقاومة للمضادات احليوية ،لكنهم مل يعرفوا ما الذ .أعطاهم تلك القدرة على وجه
الدقة .فقط يف نصف القرن األخري أظهر العلم أن تلك التغريات الظاهرة احدث بسبب
الطفرات يف اجلزيئات اخلفية ،الربوتينات والدنا .الطريقة الوحيدة للحصول على فهم واقعي
ملا ميكن أن تقوم به فعال الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ،هي أن نتتبَّع التغيريات على
املستوى اجلزيئي .التقييم الصحيح لنظرية داروين يتطلب بالتأكيد تقييم للطفرات العشوائية

واالنتقاء الطبيعي على المستوى الجزيئي ،االهتمام بذلك أمر حمور ..ولكن لألسف،
التعهد مبثل ذلك أمر مرهق للغاية ،حىت يف هذه األيام .وبالرغم من ذلك ،ال يوجد طريق
آخر أمامنا.
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اخلرب اجليد هو أنه مع الكثري من التبصر وبذل اجلهود ،طورت العلوم احلديثة األدوات
للقيام بذلك .االنتصار الذ .حققه العلم يف القرن العشرين هو إظهار أحد متطلبات نظرية
داروين؛ األساس اجلوهر .لالختالفات .فنحن نعلم اآلن أن االختالفات يف الكائنات
تعتمد على تغيريات خفية يف الدنا (مللخص عن بنية الدنا راجع امللحق أ) .واألكثر من
ذلك ،أن العلماء قاموا بفهرسة طرقا ال حصر هلا يتغري هبا الدنا .فليس فقط أن الوحدات
*
ضا عندما ينسخ يف اجليل
املنفردة (تسمى بالنوكليوتيدات  )Nucleotidesللدنا تتغري َعَر ً
ضا .من
اجلديد ،ولكن كتال كاملة من اللولب املزدوج ممكن أن تتضاعف أو احذف َعَر ً
النادر جدا أن ينسخ الدنا كامال مرتني يف اخللية ،مما يسفر عن جنل حيمل الشريط الوراثي
لوالديه مضاعفا .ويف أوقات أخرى عناصر الدنا النشطة الشبيهة بالفريوسات ميكن أن تدرج
نسخا من نفسها يف مواضع أخرى يف اجلينوم ،ويف بعض األحيان تسحب أجزاءً أخرى من
الدنا معها .الفرص الطبيعية للتالعب بدنا الكائن غري حمدودة عمليا.
مل يظهر لنا العمل الشاق للعديد من العلماء األساس اجلوهر .لالختالف فحسب،
ولكن أيضا معدل الطفرات مت التوصل فيه إىل نتائج مرضية نوعا ما .كقاعدة ،نسخ الدنا
حيدث بشكل صحيح إىل أقصى حد .يف املتوسط ،اخلطأ حيدث مرة واحدة فقط يف كل
مئة مليون (تقريبا) نكليوتيد ينسخ يف اجليل .ولكن هناك استثناءات .يف فريوسات مثل
فريوس العوز املناعي البشر ،HIV .معدل الطفرات يتسارع بشكل ضخم.
تقدم حمور .آخر يف قدرتنا على اختبار الداروينية بشكل صحيح أتى من معرفتنا
بتسلسالت الدنا .يف العقود األخرية القليلة ،كمية تسلسالت الدنا اليت مت معرفتها زادت
بصورة مطردة ،وعدد الكائنات اليت مت معرفة تسلسالت الدنا فيها تضخمت .يف منتصف
* النكليوتيد (باإلجنليزية )nucleotide :هي وحدة أساسية يف بناء الدنا والرنا؛ فهي مبثابة احلروف األساسية اليت تكتب
هبا اجلينات اليت تنقل أوصاف الطفل من األم واألب.
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التسعينات ،نشر أول تسلسل كامل جلينوم كائن (لبكترييا صغرية تسمى املستدمية النزلية
 )Haemophilus influenzaنتوصل إليه .أما اليوم فتم التوصل إىل تسلسالت مئات
اجلينومات .ليس فقط التسلسل الكامل للجينوم ،ولكن تيسر القدرة ملعرفة تسلسل األجزاء
الرئيسية على األقل من دنا الكائن أعطى العلماء قدرة على احلد من التغيريات اجلزيئية اليت
هي األساس يف األمراض اجلينية ،أو تلك اليت تسبب املقاومة للمضادات احليوية.
لكن كل هذا التقدم العلمي يظل غري كاف للخروج باستنتاجات صارمة حول
قدرات التطور الدارويين إن مل نقم بدراسة أعداد كافية من الكائنات .كلما كان عدد
الكائنات أكرب ،كلما زادت فرص الطفرات العشوائية يف العثور على التغيري النافع ومتريره إىل
االنتقاء الطبيعي ،كلما زادت صرامة االستنتاجات حول ما ميكن للداروينية فعله .الدراسات
حول حيوانات مثل العصافري؛ ميكنها على األكثر أن تتبع حياة املئات منها .أما يف املعمل؛
فيمكن فحص آالف من ذباب الفاكهة .وهذا أفضل ،لكن ما زلنا بعيدين عن احلد الكايف.
مع وجود آالف أو رمبا ماليني من الكائنات ،ظهور الطفرة يكون نادرا ،والقليل من الطفرات
اليت تظهر تكون نافعة.
العامل الطبيعي يعج بالكائنات احلية بالطبع .من املمكن أن يكون هناك مليارات من
أعدادا ضخمة
أنواع الثدييات على الكوكب يف وقت ما ،مثل البشر والفئران .يف البحور يوجد ً
من األمساك .وذلك يعرب فقط عن أشكال احلياة الكربى .فهناك أيضا أعداد ال حصر هلا من
الكيانات اجملهرية مثل البكترييا والفريوسات .بينما ال تستطيع املعامل إمناء كائنات كافية للقيام
مبعاجلة معقولة لقدرات التطور الدارويين ،لكن الطبيعة ليس لديها تلك املشاكل.
التطور من سلف مشرك ،عرب التغريات يف الدنا ،مدعوم جدا باألدلة .ورمبا يكون
عشوائيا ،ورمبا ال .العلماء الذين يقومون بتتبع تسلسل الدنا يف اإلنسان واحديد الطفرات
النافعة –يف مقابل أعدائنا الطبيعيني مثال– ،ال يقومون يف ذلك بدراسة الدنا لشخص
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واحد ،والفضل يعود للتطور .فهم يف الواقع يقومون مبراقبة نتائج الصراع الذ .استمر ألكثر
من ألف سنة واخنرط فيه ماليني املاليني من البشر .استقرت الطفرة النافعة لدى أحد
ّجدات البشر املعاصرين أوال ،وتغلب أحفادها على العديد من أحفاد البشر اآلخرين .إذن
املوقف احلايل يعكس تارخيًا تطوريًا تضمن العديد من البشر .حينما يقوم العلماء برتيب
تسلسل اجلينوم ،فهم بذلك ينشرون أدلة وافرة على التطور –الدارويين أو عكسه– غري
متاحة عرب أ .وسيلة حبثية أخرى.

االختبار الوحيد األفضل لنظرية داروين هو تاريخ املالريا؛ والفضل يعود إىل أعدادها
الضخمة ،ومعدالت التكاثر لديها ،ومعرفتنا بعلوم الوراثة .واجلزء األكرب من هذا الكتاب
سريكز على هذا املرض .العديد من األمراض الطفيلية تصيب البشر ،ولكن تارخييا كانت
املالريا هي املصيبة األعظم ،وهي من بني أكثر األمراض اليت متت دراستها بدقة .ملدة عشرة
آالف عام تسبب البعوض احلامل للطفيليات يف املرض واملوت يف مساحات شاسعة من
األرض .حىت القرن املاضي ،كانت البشرية جاهلة بسبب محى املالريا ،وبالتايل مل يكن
هناك فرصة لوجود دفاع قو ..وكانت الطريقة الوحيدة إلضعاف الضغط االنتقائي العنيد
قدرا من
املكثف للطفيلي هي قوة الطفرات العشوائية .مئات الطفرات املختلفة اليت تعطي ً
املقاومة للمالريا ،ظهرت فجأة يف جينوم اإلنسان ،وانتشرت يف البشر عن طريق االنتقاء
الطبيعي .تلك الطفرات مت الرويج هلا من قبل الداروينيني كأحد أفضل وأوضح األمثلة على
قدرات التطور الدارويين.
وهم بالفعل كذلك .لكن ،كما سنرى ،مبا أن الغطاء قد ك ِشف عن التغريات اجلزيئية
اليت تتسبب يف مقاومة املالريا ،فاتضح أهنا ترو .لنا قصة خمتلفة متاما عما يتوقعه الداروينيون؛
قصة تؤكد على التخبط املتنافر املتضمن يف البحث األعمى .تقدم املالريا واحد من أهم
11

األمثلة على التطور الدارويين ،لكنها تشري إىل اجتاهني منفصلني؛ ما تستطيع الداروينية أن
تفعله ،وما ال تستطيع أن تفعله .وباملثل ،التغريات يف الشريط الوراثي للشر ،كاستجابة
للمالريا ،تشري إىل احلدود القصوى لفاعليَّة الطفرات العشوائية.
بسبب أنه مت دراستها على نطاق واسع ،وبسبب األعداد الفلكية للكائنات املتضمنة
يف تلك الدراسة ،يعترب الصراع التطور .بني البشر وبني خصمنا القدمي (املالريا) هو األساس
األفضل واألجدر بالثقة لتشكيل التصورات عن قدرة الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي.
عدد قليل م ن مصادر املعلومات األخرى هو الذ .يقرب من ذلك ،وكما سنرى ،هذا
العدد القليل أيضا خيربنا بقصص مشاهبة.
توضيح هام للقارئ :لألسف ،لكي نفهم ونقدر الصعوبات اليت تواجه الطفرات العشوائية
بشكل كامل ،وكيف توضحها معركة البشر مع املالريا ،جيب علينا أن نتحامل على أنفسنا
وننغمس يف تفاصيل املعركة على املستوى اجلزيئي .أنا سأبذل كل جهد .لكي أقلل من
التفاصيل التقنية قدر اإلمكان ،وبعضها ستكون حمصورة يف املالحق .لكن ال توجد وسيلة
للتهرب من حقيقة أن هذا املوضوع يتطلب تفاصيل تقنية.
بالرغم من أن عدد خاليا املالريا ضخم ،لكنه أقل بكثري من عدد الكائنات اليت
وجدت على األرض .مع ذلك ،كما سأوضح ،االستقراء الصريح من بيانات املالريا يسمح
لنا وضع احلدود التجريبية املعقولة حول ما ميكن أن نتوقعه من الطفرات العشوائية ،حىت
بالنسبة لكل أشكال احلياة على األرض يف مليارات السنني املاضية .ليس ذلك فحسب،
ولكن دراسات باكترييا اإلشريكية القولونية  E. coliوفريوس ( HIVالفريوس الذ .يتسبب
اضحا على الدروس املستمدة من املالريا .فريوس HIV
يف اإليدز  )AIDSتقدم ً
تأكيدا و ً
على وجه اخلصوص ،يعترب شيئا شبيها حبجر رشيد يف جمال دراسة الطفرات العشوائية ،ألن
هذه الفريوسات تتطفر مبعدالت مهولة ،أسرع عشرة آالف مرة من معدل التطفري يف اخلاليا.
11

احتو .الفريوسات على مادة وراثية أقل بكثري ،لكنها تتطفر بسرعة كبرية ،وهناك العديد من
النسخ منها ،لدرجة أن الـ HIVوحده –خالل اخلمسني سنة املاضية فقط– خضع وحده
ملا ال يقل عن بعض أنواع الطفرات اليت تعرضت هلا اخلاليا منذ بداية العامل.
سريكز معظم هذا الكتاب على العمليات اخللوية واجلزيئية ،لكن يف الفصلني اآلخرين
سأذهب إىل ما أبعد من ذلك .يف السنوات األخرية ،بينما حقق العلم قفزة رائعة ،اكتشفت
بعض التفاصيل اجلزيئية األساسية يف منو األصناف احليوانية املختلفة ،ومن مث فقد وضعت
بعض االستنتاجات عن حدود استخدام الطفرات العشوائية يف تفسري صفات احلياة احليوانية.
ويف الفصل األخري ،أظهرت أن النتائج اليت وصل إليها الكتاب حول العمليات العشوائية يف
البيولوجيا تتماشى متاما مع النتائج احلديثة يف التخصصات العلمية األخرى كالفيزياء
والكونيات .تلك النتائج جمتمعة ،تسلط الضوء على دور الصدفة يف الطبيعة ككل.

أحد صعوبات كتابة كتاب للتحقق من كفاءة نظرية داروين هي أن بعض الناس
تستنتج َخطَأً أنك ترفضها مجلة وتفصيال .حان الوقت للتوضيح ،لتجاوز مثل تلك
االنطباعات املسبقة .الطفرات العشوائية تفسري كاف متاما لبعض خصائص احلياة ،لكن
ليس هلا كلها .وهذا الكتاب يبحث عن اخلط الفاصل بني العشوائي وغري العشوائي الذ.
حيدد حافة التطور .تفكر يف هذه األمثلة:
 من ناحية ،هناك املالريا؛ الوباء القدمي للبشر .تقتل املالريا يف بعض أدحاء العامل
نصف األطفال الذين أعمارهم أقل من مخس سنوات .يف منتصف القرن العشرين
حدثت املعجزة ،واكتشفت عقاقري ميكنها عالج هذا املرض املهيب ،وارتفعت اآلمال
للقضاء عليه بالكامل .لكن خالل عشرة سنوات طورت املالريا مقاومة للعقاقري .ومت
تطوير عقاقري جديدة والزج هبا يف املعركة ،ولكن النتائج مل تثبت كثريا .وبدال من أن
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يقضي البشر على املالريا ،أصبحت هناك ختوفات من أن تقضي املالريا على البشر،
على األقل يف بعض مناطق العامل ،حيث ارتفعت أعداد الوفيات بسبب هذا املرض
بشكل ضخم يف السنوات األخرية .الدرس املستفاد من املالريا هو :التطور عنيد ال
يتوقف ،ويزيح يف طريقة أفضل جهود الطب احلديث.
 ومن الناحية األخرى ،هناك مرض فقر الدم املنجلي .بالرغم من أنه يعترب كارثة
كاملة يف الواليات املتحدة ،لكن هناك جانب مشرق يف أفريقيا .انتقال املرض يتطلب
احلصول على نسختني (واحدة من األب وواحدة من األم) من اجلني املنجلي املطّفر.
األشخاص الذين لديهم نسخة واحدة ال يصابون باملرض ،لكن يتكون لديهم مقاومة
للمالريا ،وبالتايل يبقون على قيد احلياة حني يتوىف اآلخرين .اجلني الذ .حيمل الطفرة
املنجلية نشأ يف سكان أفريقيا من عشرة آالف سنة تقريبا .الطفرة نفسها هي تغيري
معقدا على اإلطالق .مع ذلك ،وعلى الرغم من أنه
جيين واحد بسيط؛ ليست شيئا ً
كان هناك وقت أكرب ألف مرة للتعامل مع الطفرة املنجلية من الوقت املتاح للتعامل
مع العقاقري احلديثة ،لكن املالريا مل جتد طريقة ملقاومتها .بينما أحبطت قدرة املالريا
التطورية الطب احلديث ،هزمها تعديل جيين بالغ الصغر يف الكائن العائل هلا.
 من ناحية ،هناك الـ .HIVالثمن الذ .دفعه البشر جراء اإليدز يف العصر احلايل
مشابه ملا حدث يف العصور الوسطى جراء املوت األسود (الطاعون) .األحباث احلديثة
طورت عددا من العقاقري ملكافحة اإليدز ،ولكن بعد فرة قصرية –شهور ،وأحيانا
أيام– كانت تفقد دائما مفعوهلا .السبب هو التطور الدارويين .جينوم الـ– HIVالفريوس
الذ .يسبب اإليدز– هو قصاصة متناهية الصغر من الرنا*  ،RNAبالكاد يساو.
جزء من مليون جزء من اجلينوم البشر ..حجمه الدقيق ومعدل تكاثره املتسارع،
* الـ  RNAاختصار لـ Ribonucleic acidأو (احلمض النوو .الريبوز ،).وهو جز.ء يقوم بتحويل املعلومات الوراثية
يف املوجودة يف الدنا إىل الصيغة املستعملة يف بناء الربوتينات وكاختصار سنستبدهلا بـ(رنا) أو (الرنا) يف بقية الكتاب.
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باإلضافة إىل العدد الضخم من النسخ اليت خيفيها يف الشخص املصاب ،كل تلك
األمور جتتمع لتجعل منه حمطة طاقة تطورية .التغريات العشوائية أثناء تناسخ الفريوس،
مضمومة للضغط االنتقائي الذ .تتسبب فيه األدوية ،تسمح بازدهار طرق الفريوس
يف مقاومة األدوية ،يف عملية داروينية مثالية .هنا ،التطور يهزم الطب.
 ومن الناحية األخرى ،هناك اإلشريكية القولونية ،واليت تقيم بشكل طبيعي يف
املسالك املعوية البشرية .اإلشريكية القولونية أيضا كانت البكترييا املفضل دراستها يف
املعمل منذ أكثر من قرن .اجلوانب اجلينية والكيموحيوية فيها مفهومة أكثر من أ.
كائن آخر .وخالل العقد األخري ،كانت اإلشريكية القولونية مادة ألكثر الدراسات
التطورية املعملية املوسعة اليت مت إجرائها .بتكاثرها سبعة مرات يف اليوم ،ظلت اجلرثومة
تنمو باطراد يف القوارير ألكثر من  01ألف جيل 01 .ألف جيل يساو .تقريبا مليون
سنة يف حياة البشر .فما الذ .أدى إليه التطور؟ يف أغلب األحيان إىل االدحدار.
بالرغم من أن بعض التفاصيل اهلامشية لبعض األنظمة تغريت خالل الثالثني ألف
جيل ،ألقت اجلرثومة مر ًارا بقطع من إرثها اجليين ،مبا فيها قدرها على تشكيل بعض
املكونات األساسية للرنا .من الواضح أن التخلص من املاكينات اجلزيئية ،اليت وإن
كانت راقية لكنها مكلفة ،جتعل اجلرثومة احافظ على الطاقة .ويف املقابل ،مل يتم بناء
شيء يقرب حىت من تلك األناقة اليت مت التخلص منها .الدرس الذ .تقدمه اإلشريكية
القولونية هو أنه من هدم األشياء أسهل على التطور من البناء.
 من ناحية ،هناك مسك ة النوتوثينيوادا .يف املنطقة القطبية اجلنوبية ،واليت تستطيع
البقاء على قيد احلياة يف درجات حرارة من املفرض أهنا جتمد دمائها .أظهرت
الدراسات أنه حدثت تغريات جينية صغرية بشكل تراكمي يف دنا السمكة خالل
العشرة ماليني عام املاضية ،مادحة إياها القدرة على عمل نوع جديد غريب من مانع
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التجمد؛ مانع للتجمد يلتصق بنواة بلورة الثلج ومينعها من النمو .مما يعرب عن انتصار
لالنتقاء الطبيعي.
(جمددا) .املالريا الطفيلية الشرسة –نفس الدينامو
 ومن الناحية األخرى ،هناك املالريا ً
التطور .الذ .ال تؤثر فيه األدوية البشرية– لديها نقطة ضعف مميتة؛ فهي لن تنمو يف
البعوضة العائلة هلا إال يف درجات احلرارة املرتفعة جدا ،وبالتايل فهي مقصورة بشكل
رئيسي على املناطق االستوائية .إذا كانت املالريا قادرة على النمو يف درجات احلرارة
املنخفضة كان من املمكن أن يتسع رقعة انتشارها جدا .وبالرغم من وجود أعداد
ضخمة منها –واليت تفوق أعداد السمكة القطبية بكثري– وعشرات آالف السنني
أمامها ،إال أهنا مل تفعل .ملاذا استطاعت األمساك تطوير طرق للعيش يف درجات حرارة
احت الصفر ،بينما مل تستطع املالريا العيش يف درجات حرارة باردة حىت؟
يف مكان ما وسط أمثلة كهذه ،تقع حافة التطور.
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إملاما سر ًيعا على األقل
يتطلب فهم العوائق اهلائلة اليت تواجه الطفرات العشوائية ً
بسمات األساس اجلزيئي للحياة .بالنسبة للذين رمبا ال يتذكرون علم األحياء يف مدرستهم
أيضا قدر املستطاع ،حملات
الثانوية ،فسأقدم يف هذا امللحق ،باختصار ودون إزعاج وبإمتاع ً
أساسية عن بنية الربوتني والدنا ،وخالصةً لكيفية عملهما.
كان احلاسب اإللكروين يف أربعينيات القرن املاضي حبجم غرفة كبرية .ويف أواخر
السبعينيات أفسحت تلك اخلردة العتيقة الطريق لصناعة حواسب شخصية أسرع آالف
املرات وميكن وضعها بيسر على املكتبَّ .
إن حواسب اليوم أكثر قدرًة آالف املرات من
احلواسيب األوىل ،وحىت َّأهنا أصغر وأكثر أناقة .أسرع وأصغر وأفضل؛ يبدو اجتاه اآلالت
مستقبال ميكن فيه للبشرية بناء
مستمرا .إىل أين سيؤد.؟ بعض املتنبئني تصوروا
اإللكرونية
ً
ً
آالت على املستوى الذر ..تلك الروبوتات ذات احلجم اجلزيئي ستتالعب باجلزيئات،
0
ب حقل
حسب الفكرة ،لبناء آالت متناهية يف الصغر ميكنها بناء آالت أخرى .وقد لق َ
اآلالت األكثر ضآلة بـ "تكنولوجيا النانو".
كثريا للبشرية .لكن ذكر إريك دركسلر Eric Drexler
خريا ً
قد جتلب الروبوتات ً

مظلما ممكنًا هلا،
يف كتابه عام  0086محركات الخلق  Engines of Creationجانبًا ً
حيث كتب :ماذا لو قام روبوت نانو .ذايت التضاعف باهلروب من املخترب؟ رمبا سيتضاعف
آكال كل شيء أمامه ،فيتوسع نطاق
ذلك الروبوت النانو .بطريقة ال ميكن السيطرة عليهاً ،
* مصطلح غرا .غو (باإلجنليزية )Grey goo :هو ذلك السيناريو االفراضي عن هناية العامل ،والذ .سيوضحه املؤلف.
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سيطرة "غرا .غو" ليشمل الكون بأسره .وح ّذر بتصريح مكبوح بديع "لن نستطيع احمل
بعض أنواع احلوادث اليت ستحصل".
حقل تكنولوجيا النانو مزدهر للغاية حاليًا ،لكن كما ذكر يف جملة نيتشر َّ
فإن املخاوف
اخليالية العلمية لدركسلر اليت ذكرها منذ  21سنة ما زالت مقلقة حبق (أثارها سنة 2112
فصلت كارثة مهلكة).
مايكل كريتون  Michael Crichtonبرواية الضحية  Preyاليت َّ
" يشعر الباحثون يف جمال تكنولوجيا النانو باالستياء عند مساع مصطلح ’غرا .غو‘.
أحباثهم مازالت ختمينية يف جزئها األكرب ،لكن تطرح فكرة أن هرب حشود من اآلليني
ذاتيي التضاعف من املختربات وتدمر عاملنا كل مدة مر ًارا وتكر ًارا عندما تناقش تكنولوجيا
أين
مؤخرا" :أمتىن َّ
النانو أمام العامة" .إريك دركسلر نفسه ضجر من تلك اهليسترييا وصرح ً
مل استخدم مصطلح ’غرا .غو‘".
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لكن لنتخيل فقط روبوتات ذاتية التضاعف على املستوى النانو !.روبوتات ميكنها
جدا ميكن أن متأل األرض! يا إهلي ،أ.
معاجلة جزيئات مفردة يف كل مرة! روبوتات صغرية ً
جدا باحلاضر اجمليد واملاضي اجمليد ،حيث
مستقبل سيكون حينها! مستقبل جميد ،يبدو أشبه ً
أن هناك روبوتات نانوية تقوم مسب ًقا بكل تلك األمور ،ولطاملا قامت بذلك ملليارات
السنني .هل عرفت ،تدعى هذه الروبوتات النانوية يف علم األحياء بـ"اخلاليا".
ال ينظر معظم الناس للخاليا على َّأهنا روبوتات ،وذلك رمبا َّ
ألن اخلاليا مصنوعة من
بدال من املعدن .لكن اخلاليا بالفعل روبوتات ذاتية التضاعف على املستوى
مواد عضوية ً
النانو 0..ذاتية التضاعف بالطبع َّ
ألهنا تنتج نفسها .وعلى املستوى النانوَّ ،.
ألن معظم
اخلاليا صغرية للغاية وكلها ميكن أن تتالعب جبزيئات مفردة .وهي روبوتات َّ
ألن نشاطاها
احدث تلقائيًا دون وعي منها وتلقائيًا وفق آلية دقيقة تتبع قوانني فيزيائية عادية .ومثل غرا.
غو املخيف إلريك دركسلر ،قد تكون الروبوتات النانوية احليوية أكثر من سعيدة بالسيطرة
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مثال َّ
أن بضعة طفيليات مالريا وحيدة اخلاليا حقنت يف إنسان عن طريق
على العامل .ختيل ً
لسعة بعوضة ،ميكنها التضاعف فيه لتصل حىت ترليون طفيلي يف وقت قصري ،مستهلكةً
كثريا من دماء الضحية يف هذه العملية .ستكون سعيدةً إذا مألت األرض.
ً
بالنسبة ملعظم تارخينا مل تكن البشرية مدركة َّ
أن األرض مليئة بالروبوتات النانوية ،وال
َّ
أن جتميعات الروبوتات النانوية تكون املخلوقات الغامضة اليت ميكن رؤيتها بالعيون اجملردة
(الفطور والسرطانات واللفت ومسك السلور والناس) .إدراك َّ
أن غرا .غو (أو قوس قزح
غو ،مهما يكن) سيطر بالفعل على العامل ،اتضح لنا ببطء بعد قرون من البحث والتقصي.
وبالعودة للنقطة األساسية فإن أساس احلياة عبارة عن تكدس من اآلالت اجلزيئية فائقة
التعقيد جمتمعة يف روبوتات نانوية تدعى خاليا؛ ولنعطي خلفية بسيطة عن املوضوع لعرض
ما ميكن أن يقوم به التطور الدارويين وما ال ميكنه القيام به يف عامل الروبوتات النانوية،
سأعيد طرح بعض اخلطوط اهلامة يف تاريخ علم األحياء يف هذا امللحق وألقي نظرة على
كيفية حصول بعض األمور يف روبوت نانو .حقيقي .سنبدأ مبقياس حجمي كبري مث نتجه
باجتاه الصغائر بالتدريج ،ألنَّه بطريقة ما َّ
فإن علم األحياء قام مبا قامت به علوم احلاسوب
مؤخرا :حيث ركزت بداية على اآلالت الكبرية مث شقت طريقها دحو املقياس النانو..
ً
ميكن أن يتعلم معظم الناس هذه األيام الدعامات األساسية للحياة خالل سنة
واحدة ،وحيدث ذلك عادةً يف صفوف علم األحياء يف الثانوية .لكن مل يكن األمر كذلك
دائما .بل حصل فقط بسبب ٍ
عمل استغرق قرونًا من الزمن قام به علماء كرسوا حياهم
ً
لدراسة الطبيعة حبيث أصبح بإمكاننا ببساطة فتح كتاب لنتعلم منه التصنيفات املختلفة
للنباتات واحليوانات ،وتنظيم جهاز الدوران ،وبنية العني عند الفقاريات ،والرميز اجليين
وفعل العضالت ،واألساس الكيميائي للحياة ،وكثري من األمور األخرى .منذ آالف السنني
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مل يكن قد كتب أ .كتاب يف علم األحياء ،وكان على القدماء ختمني بنية احلياة بأنفسهم.
واختذ الفيلسوف اليوناين أرسطو وفق ما يرى البعض أوىل اخلطوات الثابتة يف ذلك الطريق
انتباها
الطويل الصعب واخلطر أحيانًا .عرف أرسطو أنَّه لفهم الطبيعة عليك أن تعريها ً
مثال لقوى املالحظة اهلائلة اليت تنعكس
جدا .انظر ً
شديدا ً
انتباها ً
ً
شديدا ،وأعارها بالفعل ً
5
يف وصفه لتوالد األخطبوط.
يتناسل حيوانات األخطبوط يف الربيع ،مث يستلقي خمتبئًا لشهرين تقريبًا .احتضن األم
بيوضها بعد أن تضعها .فتوقف كل نشاطها ،وال تذهب حىت للبحث عن الطعام يف تلك
املدة .توضع البيوض يف حفرة وتكون بأعداد كبرية ميكن أن متأل وعاءً حبج ٍم أكرب بكثري
يوما .فتزحف هذه املخلوقات
من جسم احليوان نفسه .مث تفقس البيوض بعد حوايل مخسني ً
جدا .ال يكون الشكل املميز ألطرافها حينها
الصغرية كالعناكب الصغرية وبأعداد كبرية ً
اضحا .تكون حينها صغريًة للغاية وعاجزًة ما
ئي املعاملَّ ،
مر َّ
لكن الشكل العام هلا يكون و ً
يسبب موت معظمها .هي صغرية احلجم للغاية ،لذلك فهي غري منظمة إطالقًا ،لكن ومع
هذا تتحرك عندما تلمسها.
يصور هذا النص البشرى والنذير للمالحظة البسيطة .البشرى هي أنَّه باملراقبة بانتباه
ميكن للمرء تعلم الكثري عن احلياة .أما النذير فهو أنَّه مهما أمعنت النظر لن يكون كل
شيء مه ٍم مرئيًا لك .ظن الفيلسوف َّ
أن صغار األخطبوط بسبب صغر حجمهم "غري
لكن تنظيم
منظمةً إطالقًا" .خطأ! الروبوتات النانوية ال تساو .شيئًا إذا مل تكن منظمةَّ .
الروبوتات النانوية ال ميكن رؤيته بالعني اجملردة .بالنسبة لرؤية بالعني اجملردة تبدو تلك اآلالت
متاما مثل غرا .غو.
املعقدة الدقيقة ً
أن مقياس التقدم وضعه أرسطو وعلماء طبيعة قدامى آخرين ،إال َّ
رغم َّ
أن عجزهم
إدهاشا
عن الرؤية على املستوى الصغري ً
جدا أدى غالبًا للتضليل .ورمبا كانت احلماقة األكثر ً
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هي اليت ارتكبها الطبيب الروماين جالينوس 6.فقد عرف جالينوس َّ
أن القلب كان مضخة،
لكن ماذا حيدث للدم الذ .يضخه القلب؟ ألنَّه عجز عن رؤية َّ
أن الشرايني الكبرية تؤد.
جدا مث إىل
إىل شرايني صغرية للغاية واليت تؤد .ألوعية جمهرية واليت تتصل بأوردة دقيقة ً
أوردة مرئية مث يعود الدم إىل القلب يف دورة مغلقة ،مل يتمكن جالينوس إال من معرفة َّ
أن
ضخ خارج القلب ،لكن ظن َّ
أن األنسجة تتشربه "لرحضها" .وقد در َست فكرته
الدم ي َ
اخلاطئة لطالب الطب أكثر من ألف سنة.
كانت االبتكارات الطبية ضرورية للتغلب على حدود الرؤية البشرية ،وذلك جلعل
تفاصيل احلياة مرئية .كان اخراع اجملهر االخراق األساسي األول لتلك احلدود ،والذ.
7
ِ
استنادا العتبارات نظرية،
وضع يف االستخدام العلمي ألول مرة يف القرن السابع عشر .و ً
كان أول من افرض الدورة الدموية ويليام هاريف عام  0628يف السنة اليت ولد فيها
مارتشيلو ملبيغي  .Marcello Malpighiومن بني العديد من االكتشافات األخرى
الحظ مارتشيلو ملبيغي من خالل اجملهر شعريات دموية أخرى غري مرئية تتصل باألوعية
الدموية الكبرية .فأثبت التقدم التقين (اجملهر) َّ
أن الدم يدور ،وصحح خطأ جالينوس الذ.
استمر أللف سنة.
وبقدر أمهية اكتشاف الدورة الدموية َّ
فإن األمهية الشاملة للمجهر تكمن يف كشف
ستوى من احلياة غري مرئي وغري متوق ٍع بتاتًا ،املستوى امليكرو ..اعتقد أرسطو َّ
أن صغار
م ً
األخطبوط كانت بال شكل ،لكن أظهرت اجملاهر أشكاهلا املعقدة .كان يظن َّ
أن احلشرات

تفتقر لوجود أعضاء داخلية فيها ،لكن أظهرت اجملاهر وجود وفرة منها .ومع القدرة على
رؤية املزيد واملزيد من التفاصيل ظهر فهم أوضح للحياة .لكن أحيانًا ورغم أنَّه أمكن رؤية
التفاصيل اجملهرية إال َّ
أن أمهيتها بقيت غامضة .أظهر عمل جمهر .يف بواكر القرن السابع
أن النسج كانت مبنية من وحدات صغرية ذات ٍ
عشر َّ
حدود مميزة (اخلاليا) 8.مل يطل األمر
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حىت منتصف القرن الثامن عشر حني افرض العاملان األملانيان ماتياس شاليدن
 Matthias Schleidenوثيودور شفان َّ Theodor Schwann
أن اخللية هي الوحدة
األساسية للحياة ،وأهنا إىل حد ما نظام مستقل بذاته ،و َّ
أن كل الكائنات احلية مكونةً من
خاليا ومن إفرازاها .مرحى!
بعيدا عن
ملح العلم ساب ًقا الروبوتات النانوية اخللوية ،لكن كان العلم حينها ما يزال ً
قليال
فهمها .سبب هذه احلرية أن اجملاهر رغم استطاعتها توضيح صورة األجسام اليت تصغر ً
تفاصيل كافية لآللية اجلزيئية للخلية ،حيث َّ
أن مكوناها
عن اخلاليا إال َّأهنا مل تستطع توضيح
َ
أصغر بكثري من اخللية نفسها .بالنسبة جملاهر القرن التاسع عشر بدت اخللية مثل "كتلة
جدا من جمموعة زاللية من الكربون" 0.بعبارة أخرى أشبه بغرا .غو .ولنتمكن من
صغرية ً
فهم األعمال املعقدة للخلية كان جيب أن تتطور التقنيات لتتجاوز املستوى امليكرو .وصوًال
للمستوى النانو ..وتطلب ذلك مئة سنة أخرى حىت منتصف القرن العشرين.
بعد فرة قصرية من احلرب العاملية الثانية مسحت تقنية جديدة للعلم بالنظر مباشرة
داخل اآللة النانوية للخلية .يتضمن التصوير البلور .باألشعة السينية إطالق حزمة مشعة
ومركزة من األشعة السنية على بلورة من مادة جزيئية صرفة .يتفاعل طول املوجة القصري
(لألشعة السينية) مع اجلزيئات املتكررة بانتظام يف البلورة بطريقة ميكن من خالهلا أن يبني
منط االدحراف البنية الذرية الدقيقة للجزيئات املتكررة .يعد هذا اإلجراء احديًا تقنيًا حبد ذاته،
لكن بالنسبة جلزيئات احو .آالف الذرات (كما يف اجلزيئات يف اخللية عاد ًة) كان التصوير
البلور .يف منتصف القرن صعبًا لدرجة مفزعة .ومع هذا ،بعد عقود من جهود مضنية ،ويف
عام  0050استنتجت جمموعة صغرية من العلماء البنية الدقيقة إلحدى أبسط اآلالت
اجلزيئية للخلية ،وهي جزيئة تدعى امليوغلوبني.
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قبيحا للغاية؟" حزن الفائز
جسما ً
"هل ميكن للبحث عن احلقيقة املطلقة أن يكشف ً
جبائزة نوبل عامل الكيمياء احليوية ماكس بريوتس  Max Perutzعندما رأى للمرة األوىل
الركيب غري املنتظم الشبيه باألمعاء للميوغلوبني 00.لكن مثل األحشاء اآللية أل .روبوت،
مجيال .ينتمي امليوغلوبني إىل ص ٍ
َّ
نف من اجلزيئات
فإن امليوغلوبني مبين للقيام بوظيفة ،ال ليبدو ً
احليوية تدعى بروتينات 02.وباستثناء بضعة أمور َّ
فإن آلية اخللية تتضمن إما جتمعات
لربوتينات ،أو (بدرجة أقل) بروتينات فردية .متثل الربوتينات وبدون مبالغة تروس وأذرع
وأسالك ودوائر الروبوت النانو..

ولفهم ما ميكن لالنتقاء الطبيعي أو ما ال ميكنه القيام به يف احلياة دحتاج لنتعرف
على اآللة املذهلة للخلية :الربوتينات؛ مما هي مصنوعة؟ وكيف تبدو؟ وما هي الطرق اليت
جتر .هبا مهامها احليوية للخلية؟ سأتطرق يف الفقرات القليلة املتبقية لكيفية عمل
الربوتينات 00.ال تقلق حيال تذكر التفاصيل التقنية ،فليس هنالك من امتحان يف هناية
الفصل .الفكرة هنا فقط ألن أظ ِهر لك َّ
أن الربوتينات تعمل من خالل مبادئ ميكانيكية
كما تفعل اآلالت األكرب.
رغم َّ
أن معظم الناس ترى الربوتينات كشيء تأكله فقط لكوهنا إحدى اجملموعات
الغذائية األساسية ،إال َّأهنا إن مل تؤكل فإهنا آلة اخللية ،األدوات اليت تسمح للخلية بأداء
فعل احلياة .وكما يف شركة هوم ديبوت  Home Depotنانوية ،احو .خاليا اإلنسان
آالف األنواع املختلفة من األدوات الربوتينية .أحد األمثلة على الربوتينات هو الكوالجني،
وهو مكون أساسي لألنسجة الضامة .تتشابك ثالثة جزيئات كوالجني لتشكيل بنية شبيهة
باحلبال ،واليت هي أساس أكثر القوة امليكانيكية للجلد .من الربوتينات األخرى الرودوبسني،
املوجود يف اخلاليا املكونة لشبكية العني .يعمل الرودوبسني على قبط الفوتونات الضوئية يف
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أيضا بروتني يدعى "راس  "Rasوالذ .يعمل
األحداث األولية لعملية الرؤية .ومن األمثلة ً
كمفتاح يساعد اخللية على احديد فيما إذا حان وقت االنقسام أم ال ،وبالتايل ميكن أن
يؤد .تضرر بروتني راس إىل حدوث سرطان .أما بروتني غلوتامني سينثاز فهو عضو من
كثريا من املركبات
جمموعة من الربوتينات تدعى أنزميات ،وهي حمفزات كيميائية تبين واحطم ً
الكيميائية املختلفة اليت تتطلبها اخللية .كما ترى ،حىت يف هذه القائمة القصرية ،تقوم
متاما وكما ال ميكن استخدام آالت اخلياطة
الربوتينات مبهام متنوعة مدهشة يف اخللية .لكن ً
على أهنا آالت لتحضري الطعام والعكس بالعكس ،فال ميكن استعمال الكوالجني يف الرؤية،
وال ميكن أن يشد الرودوبسني اجللد .وكما يف األدوات يف شركة هوم ديبوت َّ
فإن أ .بروتني
جيدا ملهمة حمددة واحدة فقط.
يكون ً
كل الربوتينات عبارة عن تسلسالت مبنية من جمموعة من  21نوع خمتلف فقط من
جزيئات صغرية تدعى احلموض األمينية ("حجارة البناء" يف الربوتينات) مرتبطة ببعضها.
االختالف بني بروتينني ليس إال اختالف يف عدد وترتيب الروابط يف سلسلتيهما ،أ .يف
األنواع املختلفة من احلموض األمينية .ميكن تشبيه ذلك باحلروف األجبدية والكلمات( .يف
احلقيقة يرمز علميًا للحموض األمينية بأحرف مفردة) .احو .األجبدية اإلنكليزية  26حرفًا،
جدا إلنتاج كث ٍري من الكلمات املختلفة.
معا بطرق متعددةٍ ً
لكن ميكن أن جتمع األحرف ً
فمثال كلمة " "gooمصنوعة من ثالثة حروف .أما كلمة
ً
" "antidisestablishmentarianismمصنوعة من  28حرفًا .ميكن أن حيو.
الربوتني النموذجي (الكلمات يف تشبيهنا) من  51حىت ٍ 0111
محض أميين (واليت هي
محضا أمينيًا ،يف حني َّ
أن األلبومني ميلك
األحرف)ً .
فمثال حيو .امليوغلوبني البشرً 050 .
محضا أمينيًا .احلموض األمينية األوىل يف امليوغلوبني البشر .هي ،G-L-S-D-G
ً 610
بينما احلموض اخلمسة األوىل يف األلبومني هي .D-A-H-K-S
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ما هو دور الدنا يف هذه الصورة؟ حيمل الدنا املعلومات اليت خترب اخللية كيف تبين
كل بروتني فيها .ومثل الربوتينات َّ
فإن الدنا عبارة عن سلسلة خطية من عدد حمدود من
"حجارة البناء" ،لكن ما يبين الدنا  4أنو ٍاع فقط من حجارة البناء (تدعى "نكليوتيدات").
حيدد تسلسل النكليوتيدات يف الدنا مباشرة ("يرمز لـ") تسلسل احلموض األمينية يف
كثريا من التسلسالت
الربوتني .سلسلة الدنا يف اخللية طويلة للغاية
ً
عموما ،أطول ً
04
كثريا من املناطق املنفصلة ،تسمى اجلينات ،يرمز
الربوتينية .احتو .سلسلة الدنا الطويلة ً
كل منها لربوتني خمتلف .لذلك ميكن لسلسلة دنا أن ترمز لكثري من التسلسالت الربوتينية؛
وذلك َّ
كثريا من اجلينات .ولتحدث طفرة يف بروتني ما
ألن سلسلة الدنا الواحدة احوً .
(تبدل أحد احلموض األمينية فيه) جيب أن يتغري الدنا املرمز لذلك الربوتني بالذات .لذلك
َّ
فإن الطفرات هي باألساس تغريات يف تسلسل الدنا املرمز للربوتني؛ وعندها سيسبب التغري
يف الدنا إنتاج اخللية لربوتني مغري .ميكن تشبيه ذلك بالتايل :الدنا أشبه مبجموعة من
التعليمات لبناء آلة ما؛ والربوتني هو اآللة ،.وإذا حدث تغري يف التعليمات ستنتج آلة مغرية.

التشابيه غري كافية .فرغم أننا غالبًا نتكلم بصحة عن قوة الكلمات ،إال أ َّن للربوتينات
قدرات تفتقر هلا الكلمات .فعلى خالف الكلمات ،الربوتينات فعالة ماديًا ،فهي متلك
قوى حمسوسة ميكنها التأثري على بيئتها .تنتج القوة املادية لربوتني ما من مستني :اخلواص
ً
الكيميائية للحموض األمينية العشرين املختلفة اليت حيتويها الربوتني ،والرتيب ثالثي األبعاد
خاصا للسمة األخرية،
الدقيق للحموض األمينية يف الربوتني .جيب علينا أن نعري
اهتماما ً
ً
تأثريا
وهي الشكل ثالثي األبعاد للربوتني .فكما يف عاملنا اليومي يؤثر شكل جزء من آلة ً
أيضا بالنسبة لآلالت الربوتينية .ي َش َّكل
حامسًا على قدرته على أداء عمله ،كذلك األمر ً
املعدن على شكل ترس باحلجم الصحيح وعندها ميكن أن يساعد الساعة على العمل؛ أما
قطرة عدمية الشكل من املعدن ،فال ميكنها عمل ذلك .عندما تطوى سلسلة من احلموض
األمينية (بروتني) بالشكل املناسب ،ميكن أن تكون جزءًا من آلة جزيئية؛ أما عندما تكون
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بالشكل اخلاطئ فال تصلح .لكن ما الذ .جيعل بروتينًا ما يطوى بالشكل املناسب؟
ميكن تصنيف احلموض األمينية العشرين ضمن جمموعات خمتلفة .فبعض احلموض
األمينية زييت ("كاره للماء") ومتيل حملاولة جتنب املاء ،يف حني تشابه محوض أمينية أخرى
السكر ،فتفضل االدحالل عند التماس مع املاء ("حمبة للماء") .بعض احلموض األمينية ذات
ُّ
شحنة سالبة ،يف حني َّ
أن بعضها ذو شحنة إجيابية .تسبب هذه االختالفات يف اخلواص
الكيميائية جتاذب املناطق املختلفة يف سلسلة احلموض األمينية (الربوتني) أو تنافرها ،أمر أشبه
جدا .تتكوم األجزاء الزيتية مع
جدا وصغرية ً
باألقطاب الشمالية واجلنوبية ملغناطيسات عديدة ً
بعضها لتحمي بعضها من املاء ،بينما تتجه اجملموعات احملبة للماء لتكون على متاس معه،
جتذب الشحنات السالبة الشحنات املوجبة ،وتدفع الشحنات املتماثلة بعضها البعض.
َّ
إن تسلسالت احلموض األمينية املوجودة يف اخلاليا (كما هو احلال يف الربوتينات
محوضا أمينيةً على شكل سلسلة ،فإن األرجح
الطبيعية) نوعية للغاية .فإذا َربطت بعشوائية ً
أن تكون الفوضى هي نتيجة جمموع هذه القوى املختلفة (الدفع والسحب) 05.أ .أنَّه لن
ينتج أ .شكل أو خواص معينة .ولتشكيل شكل حمدد بدقة يَسمح لربوتني معني بالقيام
مبهمة خلوية ،ترتب احلموض األمينية يف الربوتينات احليوية حبيث ترتب قوى اجلذب والدفع
معا يف سلسلة الربوتني ،وتدفع املناطق اليت جيب أن تتباعد عن
األجزاء اليت جيب أن جتمع ً
وبدال من تشكيل سلسلة مرهلة ،يطو .الربوتني نفسه يف اخللية بشكل ٍ
فعال
بعضهاً .
حمكم .ميكن تشبيهه بسلسلة من األحجار املغناطيسية خمتلفة الشكل اليت تطو .نفسها
تلقائيًا كمعكب روبيك حيل نفسه بنفسه ،وبقيامها بذلك تربح قوًة للقيام بشيء خاص
تعقيدا) .إذا حدث خطأ ما أثناء عملية تطو .الربوتني
(لنقل لتتالءم يف أحجية أكرب وأكثر ً
(إذا مل يصل الربوتني للشكل املفرض أن يصل إليه) فسيخسر كل فعاليته النوعية .ال ميكن
أبدا .وليس للربوتني املطوى بطريقة خاطئة
أن يساعد الرس املتآكل الساعة على العمل ً
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أ .قوة أكثر مما لدى – لنقل – بروتينات البيض املقلي ،واليت ال يعود بإمكاهنا املساعدة
يف بناء الفرخَّ .
إن الشكل الصحيح لكل نوع من الربوتينات إضافة للسمات الكيميائية
حلموضها األمينية هو ما يسمح للربوتينات بالقيام باألعاجيب اليت تقوم هبا.

لشرح كيف يعمل أحد الربوتينات دعنا نلقي نظرة أقرب على امليوغلوبني ،وهو أول
بروتني حددت بنيته الصحيحة .يربط امليوغلوبني األوكسجني وخيزنه يف العضالت؛ ولذلك
افرا أكثر يف عضالت احليوانات الغاطسة مثل احليتان اليت جيب أن تتحمل أوقاتًا
يكون متو ً
محضا أمينيًا 22 ،منها
طويلة بني النفسني .يف السلسلة الربوتينية للميوغلوبني البشرً 050 .
ذو شحنة إجيابية و 22ذو شحنة سلبية 02 ،منها حمب للماء و 57كاره للماء 06.ترتب
احلموض األمينية يف مثان قطع من السلسلة الربوتينية حبيث يكون بضعة محوض منها زييت
تتبعها بضعة محوض حمبة للماء ،واليت بدورها تتبعها بضعة محوض زيتية أخرى ،وهكذا.
يسمح هذا الرتيب للقطعة بااللتفاف حلزونيًا حبيث يكون أحد جوانب احللزون مكونًا بغالبه
من محوض أمينية زيتية ،واجلانب اآلخر بغالبه من محوض أمينية حمبة للماء .تكون القطع
لكن أجزاء السلسلة بني القطع احللزونية مرنة ،ما يسمح لألجزاء
احللزونية الناجتة صلبةَّ ،
احللزونية بالتطو .جتاه بعضها .ميكن اآلن أن تتفاعل القطع املنفصلة بنجاح وتدفع جوانبها
الزيتية مع بعضها دحو اجلزء الداخلي من الربوتني املطوى بإحكام ،فتحميها من املاء .يف حني
تصبح جوانبها احملبة للماء من جهة اخلارج حبيث تتصل باملاء .بعد القيام بكل هذا تَطو.
سلسلة امليوغلوبني نفسها يف شكل دقيق بروعة كما يظهر يف الشكل أ.0-
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الشكل أ :1-رسم للميوغلوبني قام به املصور العلمي إيرفينغ جيس  .Irving Geisالكرات املرقمة
(املوجودة يف التظليل الرماد ).املتصلة بعيدان هي مواقع احلموض األمينية للربوتني( .للتوضيح ،تفاصيل
بنية احلموض األمينية غري مبينة ،إمنا تفصيل بنية الربوتني فقط) .البنية املسطحة يف املنتصف هي اهليم.
أما الكرة يف املركز فهي ذرة احلديد .تشري األحرف إىل حلزونات وادحناءات خمتلفة يف الربوتني .إ َّن الشكل
املطو .للربوتني ضرور .لعمله (تصوير إيرفينغ جيس .حقوق امللكية تعود ملعهد هاوارد هيوز الطيب .معاد
وضعها بإذهنم).

يسمح شكل امليوغلوبني املطو .باالرتباط بإحكام جبز.ء صغري مسطح موجود يف
فتحة يف مركز امليوغلوبني .يدعى ذلك اجلز.ء "اهليم" (ال داعي ألن نشغل أنفسنا من أين
أتى اهليم) .اهليم نفسه جز.ء زييت ويتالءم يف اجليب الزييت يف امليوغلوبني املطو ،.كما
أيضا ،ولديه اجملموعات الكيميائية
تتالءم اليد يف القفاز .اآلن ،اهليم باحلجم املناسب ً
املناسبة لريبط بإحكام ذرة حديد واحدةٍ يف فتحته املركزية .عندما يتالءم اهليم يف جيب
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امليوغلوبني يتوضع بدقة محض أميين معني من امليوغلوبني (وهو اهليستيدين يف املوضع السابع
والثمانني يف سلسلة الربوتني؛ يرمز للهيستيدين بـ " )"Hلريبط ذرة احلديد ويبقي اهليم مبكانه.
ميكن أن يرتبط احلديد يف اهليم ("بروابط تساندية") بـ  6ذرات .أربع من هذه الذرات
يقدمها اهليم نفسه (أ .ترتبط ذرة احلديد بأربع روابط مع اهليم) ،وترتبط هبا ذرة من
احدا فارغًا يف ذرة احلديد .ميكن أن يربط هذا املوقع
موقعا و ً
هيستيدين امليوغلوبني ،مما يرك ً
افرا .جتتمع كل هذه السمات للسماح
الشاغر األوكسجني بإحكام عندما يكون متو ً
للميوغلوبني بالقيام بدوره املفرض 07كربوتني خمزن لألوكسجني يف األنسجة العضلية.
جمددا ال تقلق حول تذكر هذه التفاصيل التقنية .بقدر تعلق هذا األمر بالكتاب َّ
فإن
ً
النقطة األكثر أمهية لنا هنا هي مالحظة َّ
أن امليوغلوبني يقوم بعمله بالكامل من خالل قوى
ميكانيكية؛ وذلك من خالل شحنات موجبة جتذب شحنات سالبة ،وجيب يف الربوتني
متاما احلجم املناسب للهيم لريبطه ،وتوضع جمموعات مثل اهليستيدين " "Hيف املكان
يالئم ً
قوى غامضة
املناسب الالزم للقيام بعملها .ال تعمل الربوتينات مثل امليوغلوبني من خالل ً
جيدا ،مثل القوى اليت
قوى مفهومة ً
أو مبتكرة ،كما كان يظن ساب ًقا .بل تعمل من خالل ً
تعمل هبا اآلالت يف عاملنا اليومي ،ومثل القوى اليت ستتحكم بالروبوتات النانوية الصنعية،
ذلك إن بنيت .واخلالصة اهلامة هيَّ :
قوى
ألن اآلالت اجلزيئية احليوية تعمل من خالل ً
جيدا أ .التحسينات من املرجح أن احصل عليها من خالل
جيدا ،ميكننا أن دحكم ً
مفهومة ً
متعذرا.
الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ،وأ .منها من املرجح أن يكون ً
صدق أو ال تصدق ،امليوغلوبني هو واحد من أصغر وأبسط بروتينات الروبوتات
النانوية .بل إضافة لذلك ،يعمل امليوغلوبني لوحده ،وهو أمر غري اعتياد .بني الربوتينات.
فمعظم الربوتينات تعمل كفرق حبيث يتالءم كل بروتني مع بروتينات أخرى كمكعب روبيك
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هائل ،ولكل منها دوره اخلاص ليقوم به يف مهمة الفريق ،أقرب ما يكون لرس أو سلك
مثال آلة لضبط الوقت يف روبوت ما .لالطالع على مثل
معني له دوره اخلاص ليقوم بهً ،
هذا الفريق ،سأناقش بإجياز يف هذا الفصل أعمال نظام بروتيين يتعلق بامليوغلوبني لكنَّه
أعقد منه.
خيزن امليوغلوبني األوكسجني يف العضالت ،لكن هنالك بروتني خمتلف يدعى
اهليموغلوبني ينقل األوكسجني يف كرات الدم احلمراء من الرئتني إىل أنسجة اجلسم احمليطة.
تعقيدا .فاهليموغلوبني مكون من
رغم أنَّه يشبه امليوغلوبني يف عدة نواحي ،إال أنَّه أكثر ً
أربعة بروتينات منفصلة ،كل منها تقريبًا بنفس حجم وشكل امليوغلوبني ،وكل منها لديه
جمموعة هيم ميكنها ربط جزيئة أوكسجني كما يفعل امليوغلوبني .لذلك َّ
فإن حجم
اهليموغلوبني تقريبًا يعادل  4أضعاف حجم امليوغلوبني .تتكون التسلسالت األربعة
للهيموغلوبني من زوجني من التسلسالت املتطابقة :سلسليت "ألفا" وسلسليت "بيتا"( .نظرة
على املصطلحات :يف حال اجتمعت جمموعة تسلسالت محضية أمينية للقيام بعمل ما،
عموما طول عمر خلية ،يشار إىل كامل معقد التسلسالت املتعددة على
وإذا بقيت جمتمعة ً
أنه بروتني ،ويدعى كل من التسلسالت لوحده "وحيدة")َّ .
إن تشابه احلموض األمينية يف
كل من الوحيدتني ألفا وبيتا يشابه (لكن ال يطابق) تسلسل احلموض األمينية يف امليوغلوبني.
شكال أشبه
وعندما تطوى وحيدات اهليموغلوبني طيًا
صحيحا تلتصق ببعضها مشكلةً ً
ً
باهلرم .حيث متلك مجيع تلك الوحيدات مناطق تسمح هلا بااللتصاق ببعضها بقوة وبدقة،
بالتوجه الصحيح حبيث تكون احلموض األمينية الصحيحة يف املواقع الصحيحة للقيام
بوظائفها الصحيحة.
الوظيفة اليت على اهليموغلوبني القيام هبا أصعب من وظيفة امليوغلوبني .فامليوغلوبني
ببساطة خيزن األوكسجني يف العضالت ،لكن اهليموغلوبني ينقله من مكان آلخر .لينقل
112

أيضا أن
وفريا ،إمنا عليه ً
اهليموغلوبني األوكسجني ال يكفي أن يربطه يف الرئتني حيث يكون ً
حيرره لألنسجة احمليطة حيث هنالك حاجة إليه .لذلك لن ينفع أن يقوم اهليموغلوبني بربط
قادرا عندها على تركه بسهولة عند احلاجة .ولن
األوكسجني بإحكام فقط ،إذ أنَّه لن يكون ً
يقوم بربطه ربطًا ضعي ًفا فقط ،ألنَّه لن يلتقطه بكفاءة يف الرئتني .ومثل لعبة رمي القرص
للكلب حيث يلتقطه الكلب ويعيده ،ويسقط القرص عند قدميك ،فعلى اهليموغلوبني أن
يقوم بالوظيفتني ،الربط والتحرير.
ميكن للهيموغلوبني ربط األوكسجني بإحكام يف الرئتني والتخلص منه بكفاءة يف
أصابع قدميك وكفيك ،بسبب تر ٍ
ٍ
بشكل أشبه بآلة روب
تيب وحيدات اهليموغلوبني
غولدبريغ  .Rube-Goldbergسنستعرض خمططًا بسيطًا لكيفية عمله .ال تقلق حيال
تذكر التفاصيل ،فقط الحظ عدد اخلطوات امليكانيكية الدقيقة.
عندما ال يكون هنالك أوكسجني مرتبط ،تكون ذرة احلديد لكل وحيدة ضخمة
متاما وحبرية يف احلفرة يف وسط اهليم حيث من املفرض أن تستقر .لكن عندما
ً
قليال لتتالءم ً
قليال .يسمح هذا
تأيت جزيئة األوكسجني وترتبط هبا وألسباب كيميائية تتقلص ذرة احلديد ً
االنكماش البسيط لذرة احلديد َّ
بأن تغرق يف مكاهنا يف منتصف اهليم .هل تتذكر ""H
أيضا " "Hملتصق
امليوغلوبني املرتبط بذرة احلديد؟ (علمت أنك ستتذكره!) حسنًا ،هنالك ً
يف اهليموغلوبني .وعندما تغرق ذرة احلديد مبكاهنا فهي تسحب فيزيائيًا " "Hاملرتبط"H" .
نفسه هو جزء من القطع احللزونية للوحيدة ،لذلك عندما يتحرك " "Hيسحب معه كامل
احللزون .اآلن ،ويف مناطق اتصال احت وحدات اهليموغلوبني ،حيث ترتبط التسلسالت
ألفا وبيتا ببعضها ،هنالك عدة محوض أمينية موجبة الشحنة مقابل محوض سالبة الشحنة؛
بالطبع هي جتذب بعضها البعض .لكن عندما يسحب " "Hاملرتبط بذرة احلديد الغارقة يف
مكاهنا احللزون َّ
فإن اجملموعات املتعاكسة بالشحنة تفرق عن بعضها البعض (الشكل
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معا .لذلك
 .)A.2كما أ ّن بنية الوحيدات مبنية حبيث عندما يتحرك أحدها تتحرك مجيعها ً
مشوها بعد ارتباط األوكسجني ،وتتكسر
هرما
ً
يتغري شكل اهليموغلوبني إىل ما يشبه ً
التفاعالت الكهربائية الساكنة بني مجيع وحيدات اهليموغلوبني.
يتطلب ذلك طاقة .تأيت الطاقة الالزمة لكسر كل هذه التجاذبات الكهربائية من
تماما كما ال تتحرر علبة العصري
الربط النهم لألوكسجني باحلديد .لكن هناك مشكلة .ف ً
احدا يف شق آلة الصوداَّ ،
فإن االرتباط بأوكسجني واحد ال يقدم الطاقة
عندما تضع ر ًبعا و ً
وبدال من ذلك جيب أن ترتبط عدة وحيدات جبزيئات
الكافية لكسر كل هذه التفاعالتً .
أوكسجني بنفس الوقت لتقدمي الطاقة الكافية .حيدث ذلك بكفاءة يف بيئة احو .نسبة عالية
من األوكسجني فقط مثل الرئتني .باملقابل ،عندما ينتقل اهليموغلوبني املرتبط بـ  4جزيئات
مثال
أوكسجني عرب جهاز الدوران الدمو .من رئتيك إىل بيئات فقرية باألوكسجني ،لنقل ً
إصبع القدم الكبري ،وعندما تسقط إحدى جزيئات األوكسجني ،تصبح البقية أضعف من
جمددا التجاذبات الكهربائية الساكنة بني
منع اهليموغلوبني من العودة لشكله .فتتشكل ً
الوحيدات ،ما يؤد .إىل عودة احللزون ملا كان عليه ،والذ .بدوره يشد " ،"Hوالذ .بدوره
خمرجا إياه .وكنتيجة لذلك يتم التخلص من جزيئات األوكسجني املتبقية
يدفع األوكسجني ً
متاما يف املكان الذ .حباجتها.
بفظاظةً ،
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تغريا يف شكل بروتني .يف القمة:
الشكل أ :1-رسم ختطيطي لكيف ميكن أن يسبب ربط جزيئة صغرية ً
تباعد العناصر البنيوية لربوتني ،ممثلة بأسطوانات وسطوح منقطة .ويف األسفل :جز.ء صغري ممثل
بسداسي يرتبط على كال السطحني ،مما جيعل األسطوانات متيل ويقرهبا من السطح املنقط .قدرة
اهليموغلوبني على تغيري شكله تسمح له بتوصيل األوكسجني بكفاءة( .رمست بواسطة سيليست بيهي).

ال أريد مبناقشة تعقيدات اآلالت اجلزيئية البسيطة نسبيًا إرهاق القارئ بالتفاصيل .إمنا
اهلدف إظهار حقيقة َّ
أن آلة الروبوت النانوية تعمل من خالل آليات مادية معقدة .الروبوتات
يف حياتنا اليومية ذات احلجم الكبري (مثل لنقل روبوتات مصانع السيارات اليت تساعد على
جتميع السيارات) ال تقوم بوظيفتها إال إذا كان كل ذلك العدد الكبري من األجزاء (عزقات
ومسامري وأسالك وأذرع وبراغي) بالشكل الصحيح والتموضع الدقيق يف مكاهنا وقابلة للعمل.
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مفصلةٍ
أيضا أن تعمل بآليات فيزيائية َّ
إذا حدث وصنعت روبوتات نانوية صنعية فيجب ً
لدرجة ال تطاق .جيب أن تقوم الروبوتات النانوية احليوية بنفس األمر .ليس هنالك مهرب
من التعقيد امليكانيكي إال يف األحالم العاطلة أو القصص اخليالية.

تعقيدا بكثري من اهليموغلوبني ،لكن مجيعها
كثري من اآلالت اجلزيئية يف اخللية أكثر ً
تعمل بنفس الطريقة امليكانيكية .هنالك بروتينات تعمل كبوابات آلية ،تنظم تدفق جزيئات
صغرية أو أيونات إىل داخل اخللية وخارجها .وهنالك بروتينات تعمل كأجهزة توقيت؛
وأخرى تعمل كشاحنات جزيئية تنقل اإلمدادات ألجزاء خمتلفة من اخللية؛ وأخرى تعمل
معا .أحد أكثر الربوتينات املفضلة
ككابالت ورافعات ،تسحب أجزاءً خلوية جيب أن توجد ً
لد .هو بروتني يدعى جرياز ،وهو بروتني ميكنه حرفيًا ربط الدنا على شكل ع َقد .من
حدسا
ناحية عاملنا اليومي الكبري يشبه اجلرياز آلةً ميكنها ربط أربطة األحذية .ولكي تدرك ً
حول كيفية عمل هذه اآلالت اجلزيئية ،من اجليد أن تبدأ بسؤال نفسك كيف ميكن أن
ٍ
لساعة أن تعمل ،أو لنظام
تعمل آلة ربط أربطة األحذية يف عاملك الكبري ،أو كيف ميكن
توصيل ،أو لبوابة منظمة .ورمبا ظنك يف مكانه ،ميكن أن تعمل مجيعها من خالل مبادئ
ميكانيكية معقدة.
ٍ
أيضا اختالف طفيف لكن حاسم بني
لكن قد يكون احلدس غري كاف .هنالك ً
اآلالت اجلزيئية واآلالت اليومية جيب أن يوضع بعني االعتبار ،اختالف يؤكد الصعوبة
األكرب بكثري يف صنع آلة جزيئية .إحدى الطرق احلامسة اليت ختتلف هبا اآلالت يف الروبوتات
النانوية عن اآلالت يف جتربتنا اليومية هي َّ
أن اآلالت اخللوية يجب أن تجمع نفسها
معا ،كما ميكن
بنفسها .فليس هنالك من فاعل و ٍاع ميشي بينها يف اخللية جلمع قطع اآللة ً
مثال مصابيح يدوية .وال حاجة للقول َّ
أن متطلب التجميع الذايت
أن حيدث يف مصن ٍع يصنع ً
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يعقد مهمة بناء اآللة الوظيفية بدرجة كبرية.
كيف تبين اآلالت اخللوية نفسها؟ إليك وص ًفا مبسطًا للغاية .بروتني يرتبط
بقرينه/أقرانه املناسبني يف اخللية من خالل امتالكه/امتالكها على سطحه/ها منطقة مكملة
مباشرة يف الشكل واخلواص الكيميائية للعضو/األعضاء األخرين من ذلك الفريق .دعنا ننظر
محضا أمينيًا موجب الشحنة على سطحه.
كيف ميكن حدوث ذلك .خذ ً
مثال بروتينًا حيوً .
بالطبع رمبا جتذب الشحنة املوجبة شحنةً سالبة على سطح بروتني آخر ،لكن هنالك آالف
األنواع املختلفة من الربوتينات يف اخللية ،ولدى مجيعها تقريبًا شحنات سالبة .التفاعل بني
شحنة موجبة واحدة وشحنة سالبة ليس كافيًا للسماح لربوتني بتمييز شريكه من بني كثري
محضا أمينيًا
من الربوتينات يف اخللية .لذلك افرض أنَّه جبانب الشحنة املوجبة ميلك الربوتني ً
زيتيا .إ ًذا ميكنه االرتباط مع بروتينات أخرى لديها جزء زييت ٍ
أيضا
تال لشحنة سلبية .لكن ً
ً
سيكون هنالك كثري من الربوتينات يف اخللية لديها هاتني السمتني ،لذلك جيب تواجد مزيد
من النوعية .افرض أكثر من ذلك أنَّه جبوار الشحنة اإلجيابية واجلزء الزييت يوجد محض أميين
كبري بارز من سطح الربوتني .إ ًذا ميكن اآلن أن يتكامل مع بروتني فيه شحنة سلبية وجزء
زييت وثلم على سطحه .تنقص هذه اجملموعة من السمات عدد الربوتينات الشريكة احملتملة
اليت قد تتوافق مع الربوتني (انظر الشكل .)0-7
يف الفقرة األخرية كنا قلقني حول احلصول على مسات متييزية كافية على سطح بروتني
ما للسماح له بالتمييز بني شريك ارتباطه الصحيح وآالف الربوتينات األخرى اليت جيب أال
يضا حيال مقدار قوة التجاذب .السبب وراء ذلك
يلتصق هبا يف اخللية .لكننا علينا القلق أ ً
هو َّ
أن أ .بروتني عليه البحث عن شريكه يف اخللية معصوب العينني .ويقوم بذلك من
خالل االصطدام العشوائي مع كثري من السطوح ،مثل قطع خردوات طافية تصطدم ببعضها
ٍ
جدول متدفق ،إىل أن يضرب الربوتني عرضيًا السطح املكمل له على شريكه
البعض يف
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ويلتصق به .لكن افرض َّ
أن التجاذب بني شحنة إجيابية واحدة وشحنة سلبية واحدة كان
معا ،دون
قويًا للغاية لدرجة أنَّه مىت ما اقربت شحنتان متعاكستان من بعضهما ستلتصقان ً
انفصال .إذا كان األمر كذلكَّ ،
فإن حمتويات اخللية ستتصلب خالل ثانية ،مما يؤد .إىل
قتلها .العربة هي أنه  :ال ميكن أن تكون التفاعالت الفردية قوية للغاية .من ناحية أخرى ال
أيضا ،أو قد ال تشكل قطع
أبدا أن يكون جمموع قوى التفاعل لربوتينني ضعي ًفا ً
ميكن ً
جدا ً
وقت قصري .احلل هو يف احلصول على ع ٍ
الربوتني كيانًا ثابتًا ،ورمبا تتفكك بعد ٍ
دد من
التفاعالت الضعيفة بني الربوتينني .مثل شريط التثبيت فيلكرو  ،Velcroكل تفاعل فرد.
جدا .يف اخللية تسبب التفاعالت الضعيفة املتعددة ربطًا
ضعيف للغاية ،لكن جمموعها قوً .
عموما كلما زاد عدد التفاعالت تزداد النوعية والقوة يف الربط بني الربوتينني.
قويًاً .
مصباحا يدويًا جيب أن يتجمع تلقائيًا .جلعل املثال أقرب ملا حيدث
كتوضيح ،ختيل
ً
أيضا َّ
أن أجزاء املصباح اليدو .تطفو يف مسبح كبري ،يتم احريك ما
يف اخللية دعنا نتخيل ً
أيضا َّ
أن آالف األجزاء
بداخله ً
جيدا ،حبيث ميكن أن تصطدم ببعضها عشوائيًا .ختيل ً
اعا أخرى من اآلالت .على سطح كل األجزاء
األخرى تطفو يف املسبح ،أجزاء ختص أنو ً
جدا ،القطب الشمايل لبعضها متجه للخارج وقطبه
تتوضع ألواح مغناطيسية ضعيفة وصغرية ً
اجلنويب للداخل (مدفونة داخل اجلزء ،حيث ال ميكن للجزء املدفون من املغناطيس التفاعل
مع باقي املغناطيسات ،إمنا فقط اجلزء املكشوف) ،وأخرى أقطاهبا اجلنوبية للخارج والشمالية
للداخل .وبتحريك املاء لألجزاء تصطدم ببعضها ،فيلتصق بعضها برهة من الزمن عندما
يالقي جزءًا فيه مغناطيس أو اثنني فقط يف املكان الصحيح ،وسرعان ما تفرق .لكن عندما
تصطدم قطعتان تشكالن جزءًا من املصباح اليدو .املستقبلي باالجتاه الصحيح ،تلتصق.
السبب يف التصاقها بالطبع هو تعدد املغانط (لنقل بني  5حىت  )01على سطحها يف
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متاما ،باألقطاب الشمالية مكشوفة يف أحدها ومرتبةً
متاما ،بالنمط املناسب ً
املوقع املناسب ً
بطريقة مطابقة لألقطاب اجلنوبية على اآلخر .وكما هو احلال يف أشرطة التثبيت الالصقة
فيلكرو تضاف التفاعالت الضعيفة املتعددة إىل بعضها لتشكيل رابطةً قوية ثابتة .مث ميكن
أن تلتصق قطعة ثالثة من املصباح اليدو ،.ورابعة ،حىت ينتهي جتميع املصباح اليدو..
(الحظ َّ
أن القطع الثالثة والرابعة ال ميكن أن يكون لديها نفس النمط من املغناطيسات
كالذ .للقطعتني األوىل والثانية ،وإال لن احصل على األجزاء الصحيحة بالرتيب الصحيح؛
فمثال قد ال يبقى متسع للبطارية حينها!)
ً
دعين أطرح بضعة نقاط بسيطة مرابطة من هذا اإليضاح .النقطة األوىل هي أنَّه
وبالطبع جيب أن متتلك مجيع أجزاء املصباح اليدو .أمناط خاصة هبا موافقة لشركائها
املفرضني .بعبارة أخرى ،حىت إذا كانت مجيع القطع الصحيحة للمصباح اليدو .تطفو يف
املسبح ،إن مل يكن لديها منط يطابق بعضها البعض ،لن يصنع أ .مصباح يدو.؛
وستصطدم األجزاء أحيانًا لكن لن تلتصق ببعضها ،وبالتايل لن تتجمع ذاتيًا لتشكل
مصباحا يدويًا .نقطة أخرى هي َّ
أن السمات املغناطيسية الالزمة لتشكيل منط ارتباط
ً
لتتجمع اآللة جزيئية ذاتيًا تتجاوز متطلبات وظيفة اآللة نفسها .أَّ .
أن منط املغانط الذ.
يساعد يف جتميع املصابيح اليدوية ال عالقة له على اإلطالق بالسمات األخرى لألجزاء
اليت تسمح هلا بالعمل كمصباح يدو .عند اجتماعها .ونقطة أخرى هي َّ
أن أمناط االرتباط
على قطعة ما ال ميكن أن تطابق أمناط أجز ٍاء خاطئة .إذا كانت املغناطيسات على قطعة
من املصباح اليدو .مطابقة لتلك اليت على قطعة من آلة احميص ،فمن احملتمل أن ينتج
عن ذلك خليط غري متجانس ،وقد يتداخل مع بناء كل من املصباح اليدو .وآلة التحميص.
والنقطة األخرية األكثر دقة من سابقاها هي األمهية اخلاصة لتقييم ما ميكن للتطور
نوع من اآلالت يف آلة
الدارويين القيام به وما ال ميكنه .افرض أننا نريد استخدام قطعة من ٍ
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خمتلفة .رمبا لدينا جزء عام ،مثل عزقة أو مسمار أو ترس .يف عاملنا اليومي بالطبع ميكننا أن
فمثال ميكن
نستخدم بأرحيية نفس النمط من العزقات أو املسامري يف ألف آلة خمتلفةً .
استخدام جمموعة بناء لعبة ليغو لبناء كثري من اجملسمات املختلفة .لكن عندما نتحدث عن
آلة ذاتية التجميع ،فهنالك عقبة ارتباط أساسية .إذا كان جيب أن يرتبط جزء ما بشر ٍ
يك
خمتلف عن شريكه العاد ،.فيجب أن تتغري تعليمات التجميع الذايت .أ .جيب أن يتغري
منط املغناطيسات على سطح اجلزء ليطابق اهلدف اجلديد .وقد يتطلب ذلك عدة تغريات
مرابطة قبل أن يتجمع اجلزء مع اهلدف اجلديد .بل إضافة لذلك ،إذا تغريت تعليمات
التجميع ،قد خيسر اجلزء قدرته على التجمع يف النظام القدمي .فللمحافظة على دوره مع
اكتساب دور جديد جيب صنع نسخة مطابقة تقريبًا من اجلزء القدمي ،لديها وحلسن احلظ
تعليمات التجميع املعدلة املطلوبة .لكن بالنسبة لعملية تقودها الطفرات العشوائية كما
يفرض ،فهذا طلب تطور .طويل للغاية.
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لنفهم قوى املالريا ،دعونا نلقي نظرة سريعة على بضعة أمثلة من األدوية اليت تعمل
بطرق خمتلفة عن الكلوروكني واليت أصبحت بال نفع اآلن بسبب طفرات جديدة.
يشري االختصار  S/Pإىل إحدى اجملموعات العالجية املطورة الستبدال الكلوروكني،
وذلك َّ
معا ومها السلفادوكسني مع البَ ِريميِيثامني .يستهدف
ألهنا مكونة من دوائني خمتلفني ً
هذان الدواءان طري ًقا استقالبيًا حيويًا يف طفيلي املالريا يبين به محضه النوو ..حيث تنقسم
األنواع األربعة من حجارة بناء الدنا إىل قسمني ،فهي إما بورينات (وهي األدنني والغوانني)
أو بريمييدينات (وهي السيتوزين والتيمني) .يستطيع الطفيلي احلصول على البورينات من
املضيف الذ .يغزوه؛ لكن جيب عليه تصنيع البريمييدينات بنفسه ،لذلك إذا تعطلت قدرته
على تصنيع البريمييدينات سيتعطل .وحيتاج الطفيلي بدايةً لتصنيع البريمييدينات أن يصنع
أشكاال عدة من الفيتامني املسمى محض الفوليك ،شأنه يف ذلك شأن كث ٍري من الكائنات
ً
األخرى .يشابه كل من الدوائني املستخدمني يف خطة املعاجلة  S/Pمركبات كيميائية طبيعة
يف ذلك الطريق االستقاليب ،فبذلك يقطعان طريق صنع البريمييدينات ،وذلك من خالل
االرتباط مع أنزميات اليت احفز التحوالت الكيميائية طبيعيًا .لكن ميكن للطفرات يف هذه
األنزميات أن جتعل األدوية غري فعالة ،رمبا من خالل إيقاف ارتباط هذه األدوية باألنزميات.
يف حالة البَ ِريميِيثامني (وهو املقصود من احلرف  Pيف الرمز " )"S/Pيتداخل الدواء مع أنزمي
يشار له علميًا باالختصار  .DHFRلكن عندما احدث طفرة يف األنزمي ويتغري احلمض
األميين يف املوقع رقم  018من السريين إىل األسبارجني يفقد الدواء فعاليته .وبنفس الطريقة
عندما احدث طفرة على األنزمي الذ .يشار له علميًا باالختصار  DHPSطفرة تغري اآلالنني
املوجود طبيعيًا يف املوقع رقم  407يف ذلك األنزمي إىل غليسني يفقد السلفادوكسني (املقصود
111

0

باحلرف  Sمن الرمز " )"S/Pفعاليته.

هناك مالحظة مفعمة باألمل يف هذا الوضع الكئيب ،وهي أنَّه بعد إيقاف استخدام
الكلوروكني خبمس سنوات واستبداله باملعاجلة  S/Pيف ماالو .عام  0000أصبحت املالريا
مخن بعض العلماء أنَّه إذا كنا حمظوظني فيمكن استخدام
جمدداَّ .
هناك حساسة للكلوروكني ً
األدوية بطريقة تبادلية؛ فنتوقف عن استخدام األدوية غري الفعالة لفرة من الزمن على أمل
2
يوما ما.
أن تستعيد فعاليتها ً
ميكن أن يتعطل دواء األتوفاكون (دواء جديد نسبيًا يتداخل مع خطوة خمتلفة يف
العملية االستقالبية عند املتصورة املنجلية) من خالل حدوث طفرة على محض أميين واحد
يف بروتني يدعى السيتوكروم ب 0.وأحدث األدوية هو األرتيميزين ،وهو مشتق من نبات
األفسنتني الصيين .مل ترى بعد مقاومة لألرتيميزين يف العيادات ،لكن سجلت مقاومة له يف
4
حتما على أرض الواقع يف النهاية.
التقصيات املخربية ،وستحدث ً
أعرب نيكوالس وايت  Nicholas Whiteمن جامعة ماهيدول  Mahidolيف
قائال" :إذا خسرنا األرتيميزين نتيجة حدوث مقاومة له ،فرمبا
تايلندا عن قلقه إزاء ذلك ً
سنواجه حينها طفيلي مالريا ال ميكن عالجه" 5.هنالك الكينني ،وهو الدواء الطبيعي األول
جدا ضد املتصورة
الذ .أدار دفة املعركة بني البشر والطفيلي لصاحل البشر ،هذا الدواء فعال ً
املنجلية .لكن الطفيلي يستعيد السيطرة بوضوح وببطء من خالل حصول ٍ
عدد من التغريات
الطفيفة يف عدد من اجلينات املنفصلة (كما حيدث اهليموغلوبني املنجلي و HPFHمن
6
بدال من حصوهلا على جني واحد كما يف املقاومة للكلوروكني.
جانب البشر ملصلحتهم) ً
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األهداب آلة جزيئية أنيقة متكن خاليا متنوعة كالنطاف وطحالب الربك من
السباحة .وكما رأينا ليست األهداب نفسها معقدة بدرجة هائلة فقط ،إمنا نظام IFT
أيضا .وبدون نظام التجميع هذا
(النظام الذ .يبين اهلدب نفسه) فائق التعقيد والديناميكية ً
لن تبىن أ .آلة عاملةَّ .
إن احلاجة آللة جتميع تلقائية معقدة تعقد ولدرجة هائلة أ .تفسري
دارويين عن أساس احلياة ،التفسري الذ .عليه اختيار من بني خطو ٍ
ات صغرية عشوائية حبجم
فإن نظام  IFTليس جمرد ادحر ٍ
طفرة اخللية املنجلية .لكن خبالف اخلاليا املنجلية َّ
اف رائع.
يف الروبوتات النانوية اخللوية وحيث تدير اآلالت العرض بأكمله دون مساعدة عوامل واعية،

يجب أن يتجمع كل شيء تلقائيًا .ولفهم فكرة التجميع الذايت كما ينبغي دعنا نلقي نظرة
على مثال آخر؛ أال وهو السوط اجلرثومي.
َّ
فبدال من العمل كمجداف
متاما عن األهدابً .
إن السوط نظام دفع خلو .خمتلف ً
يتحرك جيئة وذهابًا كما تفعل األهداب ،حيو .السوط حمرًكا دو ًارا؛ فهو حرفيًا حمرك خارجي
كثريا من األجزاء املختلفة للعمل ،متا ًما
تستخدمه البكريا للسباحة .واحتاج هذه السياط ً
كما يف احملركات اخلارجية املألوفة لنا اليت تشغل القوارب يف البحريات .رغم أهنا مكونة من
عشرات األجزاء الربوتينية املختلفة ،ركزت فقط عندما كتبت عن السياط اجلرثومية يف كتاب

صندوق داروين األسود على األجزاء امليكانيكية املتعددة (املروحة ،واحملرك واجلزء الثابت)
اليت احتاجها مجيع احملركات الدوارة للعمل ،وذلك إلظهار َّ
معقدا بدرجة غري
أن النظام كان ً
قابلة لالختزال .وكما كتب يف أحد كتيبات الكيمياء احليوية َّ
فإن احملرك الدوار اجلرثومي
"جيب أن ميلك نفس العناصر امليكانيكية املوجودة يف األدوات الدوارة األخرى :الدوار
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(العنصر الدائر) واجلزء الثابت (العنصر الثابت)".

فمثال األداة الدوارة اليت تدور عجالت
لكن ليست كل األدوات الدوارة متساويةً .
جدا عن األداة اليت تشغل زورقًا آليًا حقيقيًا .باملقابل ،حمرك
سيارة لعبة ابين الصغري بعيدة ً
متاما يف كثري من التفاصيل عن ذلك الذ .يشغل السفن العابرة
الزورق اآليل خمتلف ً
كبريا من األجزاء ،وليس جزءًا
للمحيطات .متلك مجيع هذه األنظمة الدوارة املختلفة ً
عددا ً
أو اثنني؛ وكل منها مشكل بالضرورة بدقة بالشكل املناسب لعمله .إذا حاول شخص أن
متاما يف
خيطط بواقعية اآللةَ التجميعية اليت قد جتمع أجزاءَ أ ٍ .منها ،فسيكون األمر خمتل ًفا ً
كل آلة منها .وال بد أن تكون آلة التجميع خمتلفة َّ
ألن تفاصيل التجميع ذاها خمتلفة؛ وذلك
من حيث املسافة اليت تفصل جزءا مصنعا حديثا عن ٍ
جزء آخر يف هناية التصنيع ،وأ .عزقة
ً
ً
ً
تناسب أ .برغي؟ وما هو حجم املشبك املناسب ليمسك جزءًا ما؟ وغريها من األمور.
عندما نفكر يف جتميع السوط علينا التفكري بكل التفاصيل النوعية يف اآللة اليت نصنعها
بالذات .ولنتطرق اآلن سر ًيعا لركيب السوط اجلرثومي.
يظهر الشكل ج 0-ختطيط السوط مأخوذًا من ٍ
مقال سابق يف جملة علمية يصف
هيكلية السوط 2.حيو .السوط عدة عشرات من األنواع املختلفة من األجزاء الربوتينية،
ويظهر يف الشكل ج 0-كثري منها موسومة بأمسائها العلمية .ميكن الشعور بتعقيد األجزاء
من أمسائها ،لكنين لن أستخدمها يف الوصف التايل؛ إمنا سأستخدم مصطلحات مناسبة
وجمددا ال تفكر أنَّه يفرض بك حفظ التفاصيل ،فقط ذق طعم التعقيد.
أكثر للقارئً .
ميكن تقسيم السوط من الناحية النظرية إىل ثالثة أنظمة ثانوية :القاعدة (اليت احو.
احملرك) ،و"اخلطاف" (الذ .يعمل كمفصل عاملي) ،والشعرية (وهي املروحة) .وحيو .كل
نظام ثانو .أجزاءً متعددة مصنوعة بدقة .احتو .القاعدة على احملرك الذ .يسبب دوران
السوط ،كما َّأهنا احو .أجزاءً بروتينية تعمل كجزء ثابت (لتثبيت البنية يف مكاهنا بإحكام)،
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باإلضافة إىل بطانات ومضخة بروتينية واليت تعد (كما هو موضح أدناه) حامسة لتجميع
السوط .بنية القاعدة مصنوعة من حلقات متعددة ،إحداها (احللقة  )MSداخل غشاء
اخللية ،وتليها (احللقة  )Pيف جدار اخللية ،وتليها "احللقة  "Lيف الغشاء اخلارجي .كل حلقة
من احللقات الثالث مصنوعة من ٍ
ست وعشرين نسخة تقريبًا من مكوهنا الربوتيين اخلاص.

الشكل ج :1-السوط البكتري ..املكونات الربوتينية للنظام موسومة بالتفصيل( .نشرت باإلذن من
موسوعة كيوتو للمورثات واجلينومKanehisa, M., Goto, S., Hattori, M., Aoki- ،
Kinoshita, K. F., Itoh, M., Kawashima, S., Katayama, T., Araki, M., and
Hirakawa, M. 2006. From genomics to chemical genomics: new
.)developments in KEGG. Nucleic Acids Res. 34:D354–57
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كما يظهر يف الشكل ج 0-فهنالك قضيب مار يف احللقات ،يعمل هذا القضيب
ناقال دوران احملرك ملروحة الشعرية .حيو .القضيب عدة أنواع
كعمود تدوير بالنسبة للسوطً ،
خمتلفة من الربوتينات .الربوتينات الثالثة املكونة جلزء القضيب األقرب للخلية متواجدة بست
نسخ ،أما الربوتني يف اجلزء األبعد من القضيب فهو موجود ٍ
بست وعشرين نسخة تقريبًا.
بروتينات احللقة الداخلية ذات تناظر أسطواين (مثل كرات مرتبة على طوق رياضي) يف حني
أن القضيب لديه تناظر حلزوين (مثل سن برغي خشيب) .وحيث َّ
َّ
أن التناظرين غري متوافقني،
فهنالك جزء بروتيين آخر (متواجد بتسع نسخ) يعمل على ما يبدو كقابس بينها ،موف ًقا
أيضا يعمل كمحرك ،إضافةً إىل
بني التناظرات غري املتوافقة .وهنالك بروتني يف القاعدة ً
كمفاتيح جزيئية ،واليت تسمح للمحرك بالتغيري من الدوران
ثالثة أنو ٍاع من الربوتينات تعمل
ٍ
باجتاه عقارب الساعة للدوران بعكس اجتاه عقارب الساعة.
اخلطاف هو املنطقة اليت تصل القاعدة باملروحة .وهو يشمل  021نسخة من منط
قصريا
آخر من الربوتينات .عند مجع القطع جيب التحكم بطول اخلطاف بدقة ،فال يكون ً
وال طوي ًال .يبدو َّ
أن قياس طول اخلطاف من عمل جزء بروتيين آخر ،ولكن ليس من الواضح
حىت اآلن كيف حيدث ذلك .بعد اخلطاف تأيت املروحة .لكن يبدو َّ
أن اخلواص امليكانيكية
الالزمة لشيء يعمل كمفصل عاملي (كما يفعل اخلطاف) خمتلفة عن اخلواص امليكانيكية
الالزمة للمروحة .لذلك توجد بني اخلطاف واملروحة يف السوط منطقة صغرية للغاية لكن
حامسة تدعى منطقة الوصل ،تعمل فيها عدة أجزاء بروتينية أخرى (موجودة بثالثة عشر
معا .بعبارة أخرى "يبدو من املرجح
نسخة للقطع) كوصالت ملالئمة قطعتني منفصلتني ً
جدا َّ
أن منطقة الوصل تعمل كبنية دارئة تصل بنيتني شعريتني ذوات خصائص ميكانيكية
ً
0
متميزة عن بعضها".
املروحة نفسها مصنوعة من عشرات اآلالف من نسخ الفالجيلني ،وهو بروتني معقد
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ميكن أن يتبدل بني أشكال متعددة خمتلفة .فتعطي هذه األشكال املختلفة املروحةَ املتطاولةَ
ضفرية خمتلفة ،ذات خواص سباحة متفاوتة .رغم َّ
أن كلمة السوط آتية من مفردة السوط
احلقيقي ،لكن ال يبدو َّ
أن املروحة بنيةً صلبة كما يف السوط الكبري ،بل جموفة مثل قشة
الشرب .وهذه السمة حامسة يف جتميع السوط كما سنرى.

يف قرابة السنوات العشر األخرية فقط ،ومن خالل العمل املضين لكثري من العلماء
يف كثري من املختربات ويف كثري من البلدان ،مجعت تفاصيل كيفية بناء السياط يف اخلاليا
اجلرثومية .رغم بقاء كثري من السمات غري واضحة ،إال أنَّه لدينا معلومات واضحة كافية
لتقدمي نظرة عامة ساحرة عن األناقة والتعقيد يف عملية التجميع .أنتج "مشروع اآلالت
النانوية الربوتونية  "Protonic NanoMachine Projectالتابع لشركة العلوم
والتكنولوجيا اليابانية فيلم رسوم متحركة عن بناء السياط ضمن فيديو رائع ،ميكنك رؤيته
4
على اإلنرنت.
وكما يف األهداب وبرج قاعة إياكوكا يبىن السوط من أسفله .أول مكون جيب وضعه
هو اجلزء القاعد ،.وميثله احللقة الربوتينية يف الغشاء اخللو .الداخلي (احللقة  .)MSمث
وباستخدام تلك البنية كأساس ،يبىن نوع من الوحدات السكنية داخل اخللية (تدعى احللقة
 .)Cمث وداخل تلك الوحدة السكنية جتمع آلة تدعى جهاز التصدير من النمط الثالث.
آلة التصدير هي أشبه ببندقية تسحب الربوتينات الصحيحة (املوسومة ومسًا مناسبًا حبيث
ميكن لآللة األوتوماتيكية متييزها عن الربوتينات اليت ليست جزءًا من السوط) وتدفعها
للخارج لنهاية البنية النامية .الربوتينات األوىل اليت تدفع خالل تلك اآللة هي تلك اليت
تشكل القضيب ،وتدفع تلك الربوتينات إضافة لربوتني خاص ميكنه مضغ اجلدار اخللو.
فااحًا طري ًقا أمامه .وذلك ضرور .لنمو السوط ملا وراء احلاجز الصلب للخلية.
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املرحلة التالية هي جتميع احللقات األخرى (احللقات  Lو .)Pال تأيت الربوتينات اليت
تشكل هذه البىن بنفس الطريقة ،إمنا تدفع خارج اخللية من خالل جمموعة خمتلفة من اآلالت
تستخدم إلفراز تشكيلة من بروتينات أخرى .ال ميكن أن يصل الربوتني الذ .يشكل احللقة
 Pإىل السوط األويل بنفسه ،إمنا حيتاج لربوتني آخر يدعى شابريون (وصيف) ليقوده ملوقع
البناء؛ وإال ي ِ
أبدا .بعد مرافقة الشابريون لربوتني احللقة P
ضل الربوتني طريقه ولن يصل ً
َ
بعيدا.
لغايته الصحيحة يعوم ً
حاملا ينتهي بناء القضيب ،يدفع بروتني آخر ملنتصف البنية النامية ليبدأ تشكل اخلطاف.
لكن هذا الربوتني لن يكون جزءًا من البنية النهائية .إمنا يدعى بروتني "قلنسوة اخلطاف"؛ وهو
يساعد يف إبقاء مكونات البناء الفعلية يف مكاهنا خالل منو السوط .بعد انتهاء جتميع اخلطاف
تسقط قلنسوته وتطوف مبتعدة عنه .مث يأيت دور منطقة الوصل ،فتمسك آلة التصدير الربوتينات
اليت تصنعها ،وترسلها خالل قناة التصدير إىل هناية السوط الناشئ.
يف النهاية نصبح جاهزين تقريبًا لبدء اجلزء النهائي من عمل السوط ،وهو املروحة
متاما كما
اليت تدفع اجلرثومة لألمام .لكن قبل القيام بذلك هنالك خطوة حامسة أخرىً .
أيضا قلنسوة .لكن
احتاج بناء املنطقة اخلطافية "قلنسوًة" يف النهاية ،كذلك احتاج املروحة ً
ليس لنفس القلنسوة؛ إمنا قلنسوة خمتلفة .لذلك فقبل إرسال القطع الربوتينية اليت تصنع
املروحة عرب آلة التصدير ،تسبقها "قلنسوة الشعرية" .تتالءم القلنسوة على هناية الشعرية
اجملوفة ،ولدى دفع عشرات اآلالف من نسخ بروتينات املروحة من مركز السوط إىل هنايته،
متنع هذه القلنسوة خروج هذه الربوتينات إىل السائل احمليط وضياعها .جيب على الربوتينات
السوطية لتعرب قناة السوط املركزية اجلوفاء األدق أن تظل بشكل متمدد ،وعندما تصل إىل
أيضا مجيع نسخ بروتينات املروحة على التطو .بالشكل
النهاية البعيدة تساعد القلنسوة ً
املناسب ،أ .الشكل املضغوط ،وهو الشكل الالزم لتشكيل املروحة.
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أثناء وصفي لبنية السوط يف هذا الفصل كنت أكتب عن "األجزاء الربوتينية" هلذا
أن هذه الربوتينات الفردية أشبه ٍ
اجلزء بطريقة ٍ
جدا ،كما لو َّ
بعدد كب ٍري من الرباغي
عادية ً
والعزق .لكن احلال ليس كذلك إطالقًا .وكما اهليموغلوبني ،فإن عشرات الربوتينات املشركة
جدا حبد ذاها ومتالئمة بروعة مع أعماهلا اليت صممت ألجلها.
يف بناء السوط معقدة ً
ولنصل للنقطة املطلوبة وللتوضيح ،دعنا نلقي نظرة على مثال واحد فقط ،قلنسوة الشعرية.
قلنسوة الشعرية مصنوعة من مخس نسخ من بروتني واحد امسه العلمي " "FliDلكين
سأدعوه "األصابع البارعة" ،وللمقارنة تذكر َّ
أن اهليموغلوبني لديه أربع أجزاء ،سلسليت ألفا
شكال رمبا
معا تعطي األصابع البارعة ً
وسلسليت بيتا .عندما تلتصق هذه األجزاء اخلمسة ً
يكون أفضل وصف له هو جنم حبر يقف على أذرعه .تشري األذرع الشبيهة باألقدام عموديًا
لألسفل بينما يكون جسم جنم البحر اخلماسي أفقيًاَّ .
إن الشعرية اجملوفة للسوط املصنوعة
من نسخ متعددة من بروتني الفالجيلني مرتبة يف إحدى عشر شريطًا ،فبذلك تكون القلنسوة
كامال مع هنايات الشعرية .فكل قدم من أقدام
ذات التناظر اخلماسي غري متوافقة تواف ًقا ً
القلنسوة ميكن أن تتالءم ضمن طية يشكلها شريطني من األشرطة ،لكن ضعف اخلمسة
هو  01وليس  ،00لذلك َّ
فإن إحدى الطيات ليس هلا قدم قلنسوة تعلق فيها.
لكن هذا التخالف ليس نتيجة خطأ ما؛ بل جزء من تصميم أنيق لنظام التجميع.
حينما تدفع نسخة من بروتينات الفالجيلني ضمن األنبوب اجملوف لتضاف إىل النهاية
النامية للشعرية ،متنعها قلنسوة الشعرية من الطفو خارج الشعرية ،وتسمح للفالجيلني بدايةً
بالتطو .بشكله الوظيفي ،ومن مث توجهه ملأل الفراغ يف الشعرية النامية .لذلك َّ
فإن
"االختالف" بني أقدام القلنسوة وعدد الشرائط هو يف احلقيقة لتوجيه الربوتينات للموقع
الصحيح املتوافر .وكلما مألت جزيئة فالجيلني املوقع الشاغر الصحيح ،تدور القلنسوة
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املخمسة ،وبذلك يصبح الشق املتوفر التايل يف مكانه ليتم ملؤه .وللقيام بذلك ترفع األصابع
البارعة أحد أقدامها واحركه فوق شق واحد .مث تأيت النسخة التالية من الفالجيلني ألنبوب
جمددا للمكان التايل ،وحيني دور القدم
الشعرية وتوجه للبقعة املناسبة ،تدور األصابع البارعة ً
التالية للعمل .حيدث ذلك عشرات اآلالف من املرات فتوجه هذه اآللة الراقصة 5آليًا حجارة
البناء الصحيحة إىل املواقع الصحيحة ،مبدلة سيقاهنا املرنة ،دائرة إىل املوقع التايل.

كيف يفسر الداروينيون السوط؟ بنفس الطريقة كما يفسرون اهلدب؛ أ .عادةً
ٍ
صمت لبق ،وأحيانًا ببعض القصص .هنالك حاليًا نقاش حي جير .يف أدبيات
باستخدام
العلم املختصة عن السوط وعن بنية أخرى تدعى "نظام اإلفراز من النمط الثالث" (،)TTSS
عددا من األجزاء الربوتينية تشبه أجزاء السوط .تستخدم البكريا هذا النظام
والذ .حيوً .
أيضا تستخدم لبناءه ،ولذلك
اإلفراز .كمضخة بروتينية؛ وعند بناء السوط هنالك مضخة ً
أن االثنني مرتبطان ٍ
يعتقد بعض الباحثني َّ
أوال،
بسلف مشرك .ونقطة اخلالف هي من أتى ً
نظام اإلفراز من النمط الثالث أم السوط 6.لكن ال توجد أ .أوراق علمية تتحدث جبدية
عن كيف ميكن أل ٍ .من هاتني البنيتني التجمع من خالل الطفرات العشوائية واالنتقاء
الطبيعي ،أو حىت كيف إلحدى البنيتني أن تشتق من األخرى من خالل العمليات
مثال مراجعة لتجمع السوط كتبها عامل األحياء البارز يف جامعة ييل Yale
الداروينية 7.خذ ً
روبرت ماكناب  Robert Macnabقبل فرة قصرية من موته املبكر عام  .2110أظهر
روبرت ماكناب يف املقال سعة اطالع عظيمة ،وهو يلخص بروعة الطريق املعقد لدرجة
هائلة يف جتمع السوط.
كيف ميكن أن يتطور مثل هذا الطريق من خالل الطفرات العشوائية؟ يف مراجعة
تقارب سبعة آالف كلمة مل تظهر كلمة "االنتقاء الطبيعي" .أما كلمة "التطور" أو إحدى
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مشتقاها ظهرت مرة واحدة يف اجلملة األخرية من املقال .وحبديث روبرت ماكناب عن
السوط وعن نظام اإلفراز من النمط الثالث كتب" :من الواضح َّ
أن الطبيعة وجدت
استخدامان جيدان هلذا النمط املعقد من األجهزة .كيف تطورا [السوط ونظام اإلفراز من
النمط الثالث] مسألة أخرى ،رغم اقراح َّ
أن السوط أقدم من نظام اإلفراز ،وذلك ألنه
موجود يف أنواع جرثومية تباعدت قبل فرة طويلة من ظهور املضيف حقيقي النوى كهدف
للفوعة اجلرثومية".
باختصار ليس لدى الداروينية أكثر من ذلك لتقوله.
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إحدى االحتماالت املثرية لالهتمام للبناء الدارويين لآلالت اخللوية اليت نوقشت
مؤخرا هي اخللط يف مواقع االرتباط ،أ .جعل بروتينات خمتلفة
ً
كثريا يف األدبيات العلمية ً
0
قريبة من بعضها البعض .للتوضيح افرض أنَّه كان هنالك لوحان كبريان من األلواح املثقبة
أ .األدوات يفرض أن تعلقها على كل وتد ،وجيب
على جدار حمل جنارة ،مرسوم عليها ُّ
أن توضع على اللوحني جمموعتان خمتلفتان من األدوات .إذا قسمنا كل من اللوحني لنصفني،
وبدلنا األنصاف مع بعضها ،سنحصل على جمموعيت أدوات خمتلفة مما كان لدينا ساب ًقا
ومقابلة لبعضها ،دون احلاجة لرسم مكان ٍ
كل من األدوات يف موقع جديد.
يعتقد البعض َّ
أن هذا املثال يفسر بعض مسات اخلاليا عند الكائنات الراقية (اخلاليا
حقيقيات النوى) .تشبه بعض الربوتينات ما ميكن القول عنه بروتينات متعددة مربوطة
ببعضها ،حيث متلك هذه الربوتينات مناطق منفصلة تدعى "جماالت" 2ميكن أن تطوى
بأشكال مضغوطة ،كما يطوى امليوغلوبني ،وتتصل اجملاالت غالبًا فيما بينها بتسلسالت
محضية أمينية ذات أطوال قصرية ورقيقة ضمن هذه الربوتينات متعددة اجملاالت ،وتقوم على
معا .متتلك بعض اجملاالت أو كلها يف
ما يبدو األطوال الرقيقة بأكثر من جمرد ربط اجملاالت ً
بعض الربوتينات مواقع ارتباط لربوتينات أخرى ،حبيث يرتبط كل جمال خاص بنوع خمتلف
من الربوتينات .الغرض الظاهر من هذه الربوتينات ذات اجملاالت املتعددة اخلاصة هو فقط
تقريب الربوتينات األخرى من بعضها (الشكل د.)0-
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الشكل د :1-صورة كرتونية توضح "التبادل باجملاالت" بني الربوتينات )A .بروتينان كل منهما يتكون
من جمالني مرتبطني .كل جمال لديه موقع ارتباط لربوتني خمتلف منفصل ،معرب عنه بأشكال خمتلفة من
الضغط ) B .تعيد العمليات الطفرية ترتيب اجلينات املرمزة هلذين الربوتينني ،مما يولد توليفات مبتكرة من
مواقع االرتباط.

ماذا تفعل هذه الربوتينات املسماة "السقالة"؟ بطريقة ساحرة يبدو َّ
أن العديد منها
يعمل كدارات حاسوبية صغرية ،مرسلةً إشارة للخلية لتتخذ "القرارات" املناسبة يف عامل
متغريَّ .
إن اخللية نظام معقد للغاية جيب أن يستجيب بطريقة مناسبة للظروف املختلفة.
فعليها أن تنمو بالوقت املناسب ،وتدافع عن نفسها عندما يكون ذلك ضروريًا ،وتبحث
عن الطعام ،وحىت أن تدمر نفسها أحيانًا ألسباب مقبولة .لتكون قادرًة على القيام بكل
هذا جيب على الروبوتات النانوية اخللوية مجع معلومات عن البيئة وموازنتها ،مث استخدام
املع لومات الختاذ اإلجراء الفعال .وكما الحظ جمموعة من العلماء" :تتطلب اخلاليا مصفوفة
رائعة من السلوكيات املعقدة ملعاجلة اإلشارة بطريقة تنافس فيها أو تفوق احلواسيب
احلديثة 0".لذلك ميكن أن ميتلك أحد بروتينات السقالة مواقع ارتباط لربوتينات تدل على
(مثال لنقل :حان وقت النمو) إضافة ملواقع ارتباط لربوتينات ستتخذ حينها الفعل
حالة ما ً
(مثال لنقل :أرسل إشارة مؤكدة للنوى لتبدأ االنتساخ) .ورمبا يكون لربوتني آخر
املناسب ً
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من بروتينات السقالة مواقع ارتباط لربوتينات خترب اخللية أنَّه عليها أن تقتل نفسها (رمبا
يرسل هذه الربوتين ات اخلاليا املناعية اليت "تدرك" أن اخللية املنكوبة قد غزاها أحد
الفريوسات) باإلضافة لربوتينات تبدأ سلسلة التدمري الذايت.
تشبه بروتينات السقالة أجزاءً من أنظمة احلاسوب 4تدعى بوابات " "ANDأو
بوابات " 5."ORمن الشائع عند املربجمني البشر كتابة بعض الرموز احلاسوبية اليت خترب
احلاسوب بأنَّه "إذا (حدثت احلالة كذا) و (احلالة كذا) عندها (نفذ الفعل رقم واحد)".
يتصرف بروتني السقالة الذ .حيمل إشارة حمددة فقط إذا ارتبط بروتني حمدد ما و بروتني

أيضا أن يكتب الربنامج "إذا (حدثت احلالة
حمدد آخر به كما يف عبارات احلاسوب .ميكن ً

كذا) أو (احلالة كذا) عندها (نفذ الفعل رقم اثنني) ".يتصرف بروتني السقالة الذ .حيمل

إشارة إذا ارتبط بروتني حمدد ما أو بروتني حمدد آخر به كما يف عبارات احلاسوب .ومن
البديعي أنه 6،كلما تعقد احلاسب أو الربوتني تولدت الدائرة بسهولة.
من ناحية أخرى افرض اختالط العبارتني احلاسوبيتني .افرض أنَّه من خالل حصول
خطأ ما حصلنا على العبارة التالية " :إذا (حدثت احلالة كذا) و (احلالة كذا) عندها (نفذ
الفعل رقم اثنني) ".إذا اختلطت البيانات بطريقة ما َّ
فإن احلاالت املدخلة للعبارة األوىل
(اليت فيها حرف العطف "و") قد ترتبط بنتيجة احلالة للعبارة الثانية (اليت فيها حرف العطف

"أو") .إذا حدث شيء كهذا لربوتينني من بروتينات السقالة فيمكن أن تصنع دائرة حيوية
جديدة دون احلاجة إلنتاج أ .مواقع ارتباط بروتينية جديدة.
َّ
شكلت جمموعة ويندل ليم  Wendell Limهذا السيناريو بالضبط ،وهو عامل
أحياء يف جامعة كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو 7.قام ليم وزمالؤه باستخدام تقنيات خمتربية
ذكية بتضفري بروتني سقالة من بروتينات اخلمرية (يربط طبيعيًا بروتينًا يسمح للخمرية
بالتزاوج) مع بروتني ٍ
ثان (يستقبل إشارة خترب اخلمرية بأن تثبت ضد املاء املاحل) .وكما كان
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مؤمال ،كانت النتيجة دائرة إشارة جديدة ،مل تستطع اخلمرية ذات بروتني السقالة اهلجني
ً
النجاة يف حماليل ملحية مركزية يف املخترب إال مع تعريضها لربوتني إشارة التزاوج .ويف جمموعة
أخرى من التجارب 8بنت جمموعة ليم بروتينات صنعية باستخدام جماالت متعددة خمتلفة.
كان أحد اجمل االت ينظم تشكل خيوط األكتني؛ بينما تربط اجملاالت األخرى بروتينات
متنوعة أخرى .فظهرت نتيجتان يف بعض الشروط يف أنبوب االختبار ومها َّ
أن بروتينات
السقالة الصنعية مل تعمل على اإلطالق ،أو عملت طوال الوقت .لكن يف شروط أخرى

متاما كما خطط
استطاعت بعض الربوتينات التصرف إما كدائرة "و" أو كدائرة "أو" ً
العلماء.
ظن ليم َّ
أن مثل هذه النتائج ستساعدنا على هندسة اخلاليا من جهة وعلى فهم
التطور من جهة أخرى ،فقال:

"توضح هذه النتائج َّ
بأن السقاالت هي عوامل تنظيمية فائقة املرونة ميكن أن تسهل سبل
التطور واهلندسة ...ميكن لربط السقاالت [البدائي] الناتج عن أحداث اندماج أو تأشيب
ومن ناحية المبدأ [التأكيد مضاف] أن يكون كافيا إلنتاج ٍ
طرق جديدة ...فبذلك يبدو
ً
َّ
أن هذه البىن التنظيمية حمسنة للقدرة على التطور ،وهي خاصية ميكن أن تزود مبالءمة
متزايدة يف وجه حاجات نقل اإلشارة والتحديات البيئية املتغرية باستمرار ....رمبا تسمح
هندسة السقاالت بالتالعب املنهجي بطرق نقل اإلشارة السيتوبالمسية".

رغم َّ
أن النتائج أظهرت بشائر أمل عظيمة هلندسة اخلاليا بعوامل ذكية ،إال أنَّين ال
أعتقد َّأهنا تشري لقدرة عملية متفككة على بناء دارات جينية جديدة معقدة ومفيدة من
خالل إعادة الرتيب العشوائي لألجزاء القدمية .النقطة البسيطة أنَّه حىت العلماء الرائعني
مثل ليم (الذ .افرض إطار عمل دارويين) ال يبدو َّأهنم مدركون َّ
أن الرتيب اهلادف لألجزاء
(والذ .أدخله علماء يف املختربات) هو عالمة للذكاء .فهو ال يقلد طفرًة عشوائية ،بل
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متاما للطفرات العشوائية.
األمر املعاكس ً
بالطبع مل يدعي ليم َّ
أن عمله مثال حقيقي على فعل التطور ،لكنه عرضه كنوع من
األدلة على مبدأ َّ
أن مثل هذه الظاهرة ممكنة نظريًا .لذلك يستحق األمر التذكري بالبصرية
األساسية لعلماء البيولوجيا التطورية جري .كوين وألن أور بأنَّه" :على أية حال ليس اهلدف
من أ .نظرية احديد فيما إذا كانت ظاهرة ما ممكنة نظريًا فقط؛ إمنا فيما إذا كانت منطقية
أيضا؛ أ .فيما إذا كانت احدث بتكرار مهم يف الشروط احملتمل حدوثها يف الطبيعة".
حيويًا ً
مباذا ختربنا النتائج املخربية عما إذا كان حيدث التبديل العشوائي واملنتج يف نفس الوقت
للمجاالت "بتكرا ٍر جيد ضمن الشروط احملتمل حدوثها يف الطبيعة"؟ عما إذا كان هذا منطقيًا
حيويًا؟ ال على اإلطالق .عندما رتب العلماء أجزاء اجلينات عن قصد لزيادة فرص التفاعل
بوفرة ،تركوا الداروينية جانبًا .ال ميكنك تعلم الكثري عن االحتماالت العادلة للفوز يف البوكر
من خالل متابعة ٍ
العب خب ٍري يغش ليحصل على جتميعة األوراق األعلى يف البوكر ،ولن تتعلم
الكثري عن الطفرات العشوائية من خالل ترتيب اجلينات يف املخترب عن عمد.

دال
على أ .جانب من حافة التطور ميكن توقع حصول تبادل اجملاالت يف الطبيعة ب ً
من املخترب؟ هل من املنطقي حيويًا التفكري َّ
بأن الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ميكن
أن يبنيا دائرة جينية جديدة مرابطة انطالقًا من مواقع ارتباط بروتينية قدمية؟ إحدى
الصعوبات البالغة يف الوصول إىل نتيجة حامسة عن هذا السؤال هي أنَّه وخبالف احلالة فيما
يتعلق بالشكل ثالثي األبعاد ومواقع ارتباط بروتني مع بروتني ،مل جترى حىت اآلن جتارب
جيدة تبني نسبة الطفرات الالزم حصوهلا لتعمل ،ال شيء شبيه بتجارب خمترب غريغ وينر
 Greg Winterوآخرين ممن أظهروا أنَّه جيب البحث فيما بني عشرة إىل مئة مليون موقع
ارتباط يف مكتبة ثالثية األبعاد إلجياد موقع يرتبط بألفة متوسطة بربوتني ٍ
ثان .وبذلك ستكون
111

وحسما بالنسبة لتطوير مواقع ارتباط مستجدة بني
أ .خالصة نصل إليها أقل كمية
ً
الربوتينات.
ومع هذا فهنالك معلومات متوافرة ميكن أن تساعدنا يف إصدار حك ٍم على بينة.
معا يف خطوة واحدة
ً
أوال :يف مجيع التجارب مل يقم الباحثون يف خمترب ليم بتضفري جينني ً
فمثال يف حالة الربوتني اهلجني بني عامل التزاوج
فقط؛ إمنا تطلب األمر عدة خطواتً .
وبروتني السقالة للملح املركز قام العلماء بإضافة طفرات إضافية لفتح اجملال أمام الطريق
األصلي ،وذلك لضمان عدم وجود تفاعل ثانو .حيث – لنقل – قد تـ َف ّعل إشارة واحدة
معا .تذكر أنَّه كلما زادت اخلطوات
االستجابة التزاوجية واستجابة الركيز العايل للملح ً
الضرور .حدوثها بني احلاالت النافعة قلَّت معقولية التفسريات الداروينية.
ثانيًا :عند ضم جماالت ارتباط بروتينية متنوعة للتحكم بتجميع األكتني وجدت
جمموعة ليم نتائج معقدة للغاية:
ميكن تقسيم املفاتيح إىل صفوف سلوكية متنوعة .يف احلاالت املتطرفة ،مل تظهر
مخسة مفاتيح كبحا أساسيا أو أظهرت القليل منه ،يف حني كانت تسعة منها ك ٍ
احبة بشدة،
ً
ً
لكن مل يكن من املمكن تفعيلها احت ٍ
أ .من الشروط املختربة .لكن أظهرت أكثر الركيبات
أيضا على ألفة التفاعالت
نوعا من سلوك البوابات  ...gatingكان سلوك املفتاح
ً
معتمدا ً
ً
أيضا طول اجلزء الرابط على سلوك املفتاح[ ...فزيادة] طول
التثبيطية الذاتية ...وقد أثَّر ً
موحدا يف مجيع احلاالت ،ما يوحي َّ
أن
نقصا ً
اجلزء الرابط بني اجملاالت مل ينقص االزدواج ً
أيضا مفاتيح
هذه التأثريات معتمدة على السياق ....أنتجت املكتبة االندماجية الناجتة ً
ذات سلوك غري متوقع بتحكم مناهض أو تثبيطي ...يربز هذا الصنف املستمر من املفاتيح
مسةً مذهلة للمكتبة ،أال وهي أنه ميكن أن تقود التغريات غري امللحوظة يف مؤشرات املفاتيح
0
إىل تغريات مثرية يف سلوك البوابات.
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بعبارة أخرى َّ
اعتمادا على كثري من
فإن السلوك املنهجي فوضو .ومفكك ،وذلك
ً
العوامل املتعارضة .أ .من االحتماالت املتنوعة قد يكون مؤذيًا لكائن ما؟ وأ .من تلك
القلة القليلة من االحتماالت اليت ميكن أن تكون مفيدة اآلن إال َّأهنا ستصبح الح ًقا هنايات
مسدودة أمام التطور ،وذلك بعد بضعة خطوات جتاه القمم احمللية يف أرض التطور الوعرة؟
يف جتربة التزاوج/احمل امللح كانت اخلمرية املتغرية السيئة عقيمة غري قادرة على التزاوج وميكن
أن تقاوم تراكيز ملحية عالية فقط إذا زودت بعامل التزاوج .على أقل تقدير ،من املستبعد
أن تكون مثل هذه االستجابة مفيدة يف الطبيعة.
العامل الثالث واألكثر أمهية يف احلكم على مدى فائدة خلط اجملاالت هو َّ
أن املتصورة
املنجلية مل تستفد منها على ما يبدو .فمن بني مئة مليار مليار فرصة ،عندما كان طفيلي
أبدا .كتب ليم
املالريا يف معركة موت أو حياة مع الكلوروكني مل يرى لتبادل اجملاالت أثر ً
عن ذلك" :بالسماح بتأسيس صالت تنظيمية مبتكرة بني اجلزيئات بدون عالقة فيزيولوجية
سابقة ،رمبا تكون أحداث االندماج الناجتة قوًة هائلةً تقود تطور الدارات اخللوية املبتكرة".
لكن "القوة اهلائلة" املتومهة تلك مل تكن مفيدة بقدر بضعة طفرات نقطية بسيطة على املبدأ
الدارويين يف بروتني .PfCRT
قد يكون تبادل اجملاالت حالة "اهلندسة اجلينية الطبيعية" اليت دافع عنها جيمس
شابريو حيث من املؤمل أن يقوم التطور بالتغريات العشوائية الكبرية مبا ال ميكن للتطور
بالطفرات العشوائية الصغرية القيام به .لكن العشوائية تظل عشوائية .ال يهم إذا أعاد القرد
ترتيب أحرف مفردة أو فصول كاملة ،فسيصيب التفكك كل خطوة منها .رغم أننا ال
نستند إىل أساس ثابت يف اختاذ القرار ،ورغم َّ
أن البيانات اجلديدة رمبا غري مرتبطة بالسؤال
بطريقة أو بأخرى ،إال أنَّه من املرجح َّ
أن إعادة ترتيب اجملاالت مشاهبة أل .شيء آخر
تفعله الطفرات العشوائية .ميكن خلطوة واحدة وباحلظ فقط أن تكون مفيدة بالصدفة ،ورمبا
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نادرا ميكن بناء خطوة ثانية فوقها .لكن العمليات الداروينية يف اخلطوات احملدودة واخلالية
ً
عموما .لذا فمن وجهة نظر حيوية من املنطقي أكثر
نظاما مرابطًا ً
من أ .ذكاء ال تبين ً
استنتاج أنَّه ومثل مواقع االرتباط املفتعلة اجلديدة بني الربوتينات املتعددةَّ ،
فإن ترتيب العناصر
ٍ
أيضا أمر
اجلينية املتعددة يف دارات منطقية معقدة برتيب مشابه للدارات احلاسوبية هو ً
جدا حافة التطور الدارويين.
يتجاوز ً
مع ذلك ،ماذا عن احلواسيب نفسها؟ إذا أمكن حماكاة مسة حيوية ما على
احلواسيب ،ألن يسمح ذلك لنا بوصف حافة التطور بتفصيل أكرب؟ من الناحية النظرية
نعم .املشكلة هي َّ
أن الكائنات احلية معقدة للغاية حبيث تتطلب مجيع أوصافها ،سواءً
نوعا من التبسيط اهلائل الذ .ميكن أن يؤد .إىل خطأ إذا مل نكن
كحواسيب أو كتبً ،
حذرين .من األمثلة البارزة على ذلك هو برنامج أفيدا  ،Avidaوهو برنامج حاسويب "حلياة
وتبعا ملصمميه أن يشرح "كيف ميكن أن تنشأ الوظائف املعقدة من خالل
صنعية" ميكنه ً
01
الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي".
يف أفيدا يكون "الكائن" عبارة عن تسلسل من تعليمات احلاسب مقرنة مع معاجل
ينفذ هذه التعليمات تبعا للتسلسل .متاما كما دحرق حرير ٍ
ات مع كل نشاط نقوم به َّ
فإن
ً
ً
هذه الكائنات الصنعية احرق "طاقةً" حاسوبية مع كل معلومة تنفذها ،فهي مثلنا عليها أن
تطعم نفسها إذا أرادت البقاء على قيد احلياة .يف أفيدا ،تكافئ هذه الكائنات الصنعية
بـ"غذاء" حاسويب إضايف إذا استطاعت اكتساب جمموعة من التعليمات تؤد .مهمة
حاسوبية بسيطة (دعنا ال نقلق حول التفاصيل احلاسوبية لكيفية اكتساب التعليمات أو
فقداهنا) ،وكما قد توقعت أنت بالغالب َّ
فإن الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي يبدوان
قادرين بطريقة مثالية على توصيل جمموعات التعليمات املطلوبة.
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ماذا ميكننا أن نستفيد من هذا التناقض الصارخ؟ إذا كانت الطفرات العشوائية متفككة
ومقيدة بشدة (وهذا ما رأيناه) يف أفضل دراساتنا التطورية عن الكائنات احليوية احلقيقية،
فكيف تنجح عملية يفرض َّأهنا احاكي العمل الدارويين لربنامج حاسويب؟ اإلجابة البسيطة
أن النتائج املرسومة من احملاكاة جبودة احملاكاة فقط .رغم َّ
على هذا هو َّ
أن أفيدا يشابه احلياة
احدا جيعل احملاكاة بكاملها فاشلة.
يف بضعة مسات إال أنَّه خيتلف عنها اختالفًا جذريًا و ً
دعنا نلقي نظرة على ٍ
مثال واحد لتوضيح الفكرة .إ ّن احلاجة لقدرات جديدة يف
أفيدا ليست إال طريقة واحدة فقط للكائن للحصول على الغذاء احلاسويب .لكن من الطرق
سواء قامت هذه األوامر بشيء أم لم تقم .على أرض
األخرى اكتساب أوامر فائضةً ،
الواقع َّ
متاما يف القيام باملهام ،لكن هذه
فإن التعليمات اليت مل تنفذ تصبح عدمية الفائدة ً
التعليمات مفيدة يف أفيداَّ ،
ألهنا تزود بغذاء إضايف وال تصرف أ .استهال ٍك ٍ
إضايف .أَّ .
أن
البقاء لألمسن!
معاكسا ،فاجلينات عدمية النفع
ذلك غري واقع ٍي البتة؛ الكائنات احلية تبد .سلوًكا
ً
يف العامل الواقعي ال تقابل مبكافأة؛ إمنا تفقد بسرعة أو تتهاوى بالطفرات .ملاذا إذًا صمم
أفيدا للقيام بعكس ذلك ،ملاذا يكافئ الكائنات على محل تعليمات عدمية القيمة؟ كما
شرح يف موقع أفيدا كانت هذه السمة املخالفة لعلم األحياء" ،وإال سيحصل ضغط شديد
انتقائي حىت على أقصر جينوم 00".بعبارة أخرى وإال َّ
فإن الربنامج لن يعطي النتائج املرغوبة.
وأشار املربجمون "هذا ليس احلل األمثل ،لكنَّه يعمل".
ميكن أن تكون احلواسيب أدوات مفيدة يف العلم عندما تكون االفراضات املبنية يف
الربامج واقعية .لكن إذا كانت االفراضات خاطئةَّ ،
فإن أعمال احملاكاة احلاسوبية ستكون
َّ
غىن باملعلومات هي وإىل حد بعيد دراسات
مضللة .ولذلك فإن أكثر الدراسات التطورية ً
عن كائنات حقيقية مثل املالريا ،فالقاتلة ملاليني البشر ال تقوم بافراضات.
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استشهاد .بالنتائج أو استعمايل للصور املوجودة يف األوراق العلمية ال يعين بالطبع
أن مؤلفي تلك األعمال يتفقون مع االستنتاجات املثرية للجدل هلذا الكتاب.
أنا ممنت للعديد من األشخاص للنقاشات اليت أوضحت يل األفكار املعروضة يف هذا
الكتاب .لقراءهم أجزاء من مسودة املخطوط أشكر من قليب؛ تيم وليديا ماجرو Lydia
 and Tim McGrewوبول وبير نيلسون  Peter and Paul Nelsonوجورج هانر
 George Hunterوديفيد ديويت  David DeWittودوج أكس  Doug Axeوبيل
دميبسكي  Bill Dembskiوجوناثان ويلز  Jonathan Wellsوتوين جيلسما Tony
 Jelsmaونيل مانسون  Neil Mansonوجا .ريتشاردز  Jay Richardsوجيريمو
جونزالس  .Guillermo Gonzalezومدين بالفضل حملرر .بروس نيكوالس Bruce
 Nicholsلتشجيعه املستمر يل طوال السنوات ،ولتحويله املسودة ثقيلة الظل إىل مادة يسهل
قراءها واالستمتاع هبا .أقدر الدعم املستمر من جمموعة معهد ديسكفر ،.خصوصا بروس
شامبان  Bruce Chapmanوستيف ماير  Steve Meyerوجون ويست John
 Westوروب كروثر  .Rob Crowtherوفوق كل ذلك ،شاكر وممنت لزوجيت سليست،
حلبها املستمر وصربها غري الطبيعي على زوج شارد الذهن بشكل ميؤوس منه ،ولتحملها
أيضا ألطفالنا؛ جريس وبيندكت وكلري وليو وروز وفينسنت ودومينيك وهيلني وجريارد (الذ.
جيعل بيتنا مكانا صاخبا للغاية).
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