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يبد�أ من خلية وحيدة ،ثم ت�ؤدي االنق�سامات لتكون
جمموعة م��ن اخل�لاي��ا وفيما ي��ك��ون الأم���ر بالن�سبة
للمراقب جمرد كتلة من اخلاليا املتطابقة؛ فالواقع
�أنَّ هذه اخلاليا قد ُحدِّد موقعها امل�ستقبلي يف اجل�سم
امل��ك��ت��م��ل .اجل��ي��ن��ات ال��ن��اح��ت��ة ت��وج��ه اخل��ل��ي��ة ل�صناعة
متتالية كيميائية ،تنظم بدورها اجلينات الأخ��رى
امل�س�ؤولة عن و�ضع اخلاليا يف اجلنني.
وي���ق���ول ك�����ارول« :ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن االخ��ت�لاف��ات
ال���ك���ب�ي�رة يف امل��ظ��ه��ر ووظ���ائ���ف الأع�������ض���اء ،ف������إن كل
احليوانات املعقدة ...ت�شرتك يف ع��دة �أدوات �شائعة
م��ن اجل��ي��ن��ات احل��اك��م��ة ال��ت��ي ت��دي��ر ع��م��ل��ي��ات تكوين
وتنميط جميع ه��ذه الأج�����س��ام و�أج��زائ��ه��ا املختلفة»
(���ص ،)28:وعدة الأدوات اجلينية هي جمموعة من
اجلينات امل�����س���ؤول��ة ع��ن الت�شكيل الأ���س��ا���س��ي لأج�ساد
ج��م��ي��ع احل��ي��وان��ات .ه���ذا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت�����ش��اب��ه بني
ال��ك��ائ��ن��ات� .أم���ا ال��ت��ن��وع ال��ه��ائ��ل ل��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة -يف
امل��ق��اب��ل -ف��ه��و ن���اجت ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ح��ك��م ب��اجل��ي��ن��ات،
واالح���ت���م���االت امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ج�ين ال���واح���د ال����ذي ي���دار
بوا�سطة ع��دد هائل من املفاتيح امل�ستقلة (املفاتيح
حت���دد ه��ل ي��ن�����ش��ط اجل�ي�ن يف م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة وزم��ن
معني �أو ال)� .إن التنوع ال يتعلق بعدد جينات عدة
الأدوات بل بطريقة ا�ستخدامها ،فعلى �سبيل املثال:
االخ��ت�لاف يف ع��دد ال��ف��ق��رات ع��ن��د ال��ف��ق��اري��ات -على
�سبيل امل��ث��ال -ن��اجت ع��ن �إزاح���ة مناطق الن�شاط� .إنَّ
تعليمات بناء البنية الت�شريحية امل��وج��ودة يف الدنا
التنظيمي هي امل�س�ؤولة عن التنوع الهائل للكائنات.
� ...إنَّ �أج�سام احليوانات مكونة من جمموعة �أجزاء
و�صف الكائن ب�أنه ب�سيط �أو معقد بناء على
مكررةُ .ي َ
التع�ضي املكرر لأجزاء اجل�سم القليلة ن�سبيا؛ فكلما
ق َّل التكرار زاد التعقيد «تكمن �أهمية ت�صميم اجل�سم
امل��ت��ك��رر ت�سل�سليا يف ق��درت��ه على �إزاح���ة ع��بء بع�ض
املهام من زوجني من البنى �أو �أكرث و�إحالتها �إىل عدد
�أقل من الأزواج ،ثم تخ�صي�ص البنى املتحررة لتخدم
�أهدافا جديدة» (�ص ،)240:لكن كيف «تعرف» البنى
ك��ي��ف ت��ت��ح��ول لع�ضو ج��دي��د؟ الإج���اب���ة ه��ي «ال��ت��ع��دد
الوظيفي» .يتيح التعدد الوظيفي واحل�شو «الفر�صة
ل��ت��ط��ور ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة م���ن خ��ل�ال اق��ت�����س��ام امل���ه���ام»
(����ص)241:؛ حيث ترتافق التخ�ص�صية مع تقلي�ص
ع���دد ال��ب��ن��ى امل��ت��ك��ررة ت�سل�سليا .الأم����ر -ك��م��ا ي�شرح
الكاتب� -شبيه با�ستبدال ال�سكني الثانية على مائدة
ال��ط��ع��ام ب�����ش��وك��ة ،ه���ذا احل���دث ال��ت��ط��وري -ال��ت��ع��دي��ل
ال��ذي ط��ر�أ على �شكل ال�سكني لت�صبح �شوكة -الذي
ال يعرف على وجه التحديد متى و�أين حدث .يبدو

�أنني ال �أجد اليوم مقاربات �أف�ضل من تلك املتعلقة
ب���الأك���ل! ب����د�أ الأم�����ر ب��ا���س��ت��خ��دام ���س��ك��ي��ن��ت�ين واح���دة
ل��ل��ت��ق��ط��ي��ع والأخ������رى ل��ن��ق��ل ال��ط��ع��ام (ب��ن��ى م��ت��ك��ررة
متعددة ال��وظ��ائ��ف) بعدها ط��ورت ال�سكني الأخ��رى
ع�بر �إ���ض��اف��ة ح��د �آخ���ر ل��ه��ا (التخ�ص�صية وتقلي�ص
البنى املتكررة).
ق��د ي��ك��ون امل��ف��ت��اح الأه���م يف ال��ت��ط��ور ه��و ال��ت��ك��ي��ف� ،أو
ك��م��ا ي��ح��ل��و ل��ل��ك��ات��ب �أن ي��ق��ول «ت��ط��ور الأمن�����اط يتم
ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��ل��م اجل��ي��ن��ات ال���غ���اب���رة ح��ي�لا ج���دي���دة».
وباملنا�سبة؛ ف���إنَّ تعر�ض الكائنات لنف�س الظروف،
يجعلها تتط َّور بالطريقة نف�سها تقريبا (ت�ضغط
عليها لتلج�أ للحيل نف�سها)� ،أح��د الأدل��ة على ذلك
�أ���س��م��اك �أب���ي ���ش��وك��ة .ح��ي��ث ي��وج��د ن��وع��ان م��ن ه��ذه
ال�سمكة النوع املوجود يف املياه املفتوحة ،وال��ذي له
�شوكة طويلة ،وال��ن��وع الآخ���ر ال��ذي تكيف م��ع حياة
القاع عرب تقلي�ص ال�شوكة .املده�ش �أنَّ جمموعات
ال�سمكة يف مناطق جغرافية مف�صولة تط َّورت ب�شكل
م�ستقل لت�صل ل��ه��ذا احل���ل ع�بر التحكم يف اجل�ين
نف�سه .تنطبق الفكرة نف�سها على الأجنحة مثال،
فلي�ست كل الكائنات ذات الأجنحة متطورة عن �سلف
م�شرتك ،ولكن ًّ
كل منها -وب�شكل م�ستقل -تو�صل
لهذه احليلة.
فيما ُيثل التكيف ال�سر الأه���م للتطور؛ فالكاتب
يحاول �أي�ضا حتديد �أ�سرار االبتكار التطوري:
 -1العمل مبا هو موجود :ال ُبنى اجلديدة ما هي �إال
بنى معدلة وج��دت م�سبقا� ،أو كما يحب الكاتب �أن
يعرب عن الأم��ر بالقول« :تعمل الطبيعة ك�سمكري

ي�����س��ت��خ��دم امل������واد امل���ت���اح���ة ،ال ك��م��ه��ن��د���س ي�����ص��م��م»؛
فالطبيعة ال ت��خ�ترع الأ���ش��ي��اء ،و�إمن����ا ت��ع��ي��د قولبة
البنى الناجزة م�ستخدمة ما يتوفر لديها من عدة
الأدوات.
 -2ال��ت��ع��دُّ د ال��وظ��ي��ف��ي واحل�����ش��و :ف��الأع�����ض��اء ال��ت��ي
لها �أك�ثر م��ن وظيفة تعمل م��ع ال��وق��ت على تق�سيم
الوظائف على البنى.
 -3املدولية :تعني بناء اجل�سم من بنى متكررة متثل
الوحدات الأ�سا�سية لبناء احليوان ،وهي «مفتاح بناء
التعقيد وتطور التنوع».
 ...جنح الكاتب �إىل ح ٍّد بعيد يف �سد بع�ض الفجوات
ح���ول فكرتنا ع��ن كيفية ت��ط��ور ال��ك��ائ��ن��ات� ،إال �أن��ن��ي
وجدت بع�ض ال�صعوبة يف موا�صلة القراءة للنهاية؛
كون الكاتب ي�شرح املوا�ضيع بكل تفا�صيلها (وكوين
غ�ير ُم��ت���َّ��ص��ة) .وال�ترج��م��ة ع��ذب��ة ،ال�شكر لعبداهلل
املعمري وزميله حمد الغيثي على هذا املجهود الذي
من الوا�ضح �أنه مل يكن �سهال �أبدا.
 مالحظات �أخالقية البد منهايقول �شون كارول« :بالرغم من �أهمية مفاتيح جينات
الإن�سان ،ف�إن درا�ستها �أ�صعب بكثري مقارنة بالأنواع
الأخ��رى؛ لأننا ال ن�ستطيع درا�سة وظيفتها يف �أجنة
الإن�سان احلية» (���ص ،)375:الكاتب الذي ُيقر ب�أننا
نت�شابه مع احليوانات الأخ���رى ،و�أن ك�� َّل ما ينطبق
عليها ينطبق علينا ي�ستثني �شيئا واح��دا� :أخالقية
العبث باجلينات .فهو �إذا �أنتج عينا على جناح ذبابة
الفاكهة �سمى ذل��ك ك�شفا علميا� ،أم���ا تطبيق مثل
ه��ذه التجارب على الإن�سان فهي جرمية �أخالقية.
ال �أ�صدق �أن رجال يدعي الرهافة ويزعم �أن الفهم
ال��ع��ل��م��ي ي��ذك��ي الإح�����س��ا���س ب��ال��ده�����ش��ة واجل���م���ال ،ال
�أ�صدق �أن رجال كهذا قادر على �أن يعبث وي�ؤذي.
حتى ولو قيل �إنَّ تبني مثل هذه الآراء هو ما يحول
املجتمع �إىل جمتمع «�أمومي» ،ف�س�أقول فلنتحول �إىل
�أي جحيم ما دام ذلك يجعلنا �أكرث عناية وح�سا�سية
يف التعامل مع الطبيعة.
---------------------------- الكتاب�« :أ�شكال ال نهائية غاية يف اجل��م��ال :علمالإيفوديفو اجلديد و�صناعة مملكة احليوان».
 امل�ؤلف� :شون كارول. ترجمة :عبداهلل املعمري ،وحمد الغيثي. النا�شر :دار كلمة� ،أبوظبي.2016 ،كاتبة ُعمانية
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“�أ�شكال ال نهائية غاية يف اجلمال  ..ل�شون كارول
نوف ال�سعيد َّية *
«لي�س معروفا على وجه التحديد متى �أو �أين ظهرت ال�شوكة لتحل حمل ال�سكني الثانية على مائدة الطعام».
حني ُكنت �أقر�أ و�أ�سمع �أنَّ دنا  DNAال�شمبانزي والإن�سان متطابقان مبا يقارب الـ ،%99مل �أكن �أعرف املعنى احلقيقي لذلك ..هذا الكتاب ُي�ساعد على فهم مثل
هذه الأمور و�أمور �أخرى .فبالإ�ضافة ملا تك�شفه مظاهر احليوانات من �أجزاء متناددة (ف�ساعد الإن�سان يقابله اجلناح يف الطيور والزعانف يف الأ�سماك) ومعمار
مدويل (لبنات �أو بنى مكررة ،فكر يف �شكل الدودة املكونة من بنى قليلة ومكررة ،وت�أمل يف الأمناط املكررة التي تكون ج�سمنا كالفقرات ،الأ�ضالع ،الأطراف)،
�إ�ضافة ملا يك�شفه املظهر ،ف�إنَّ اجلينات تك�شف وجها �آخر للت�شابه يتمثل يف وجود النظائر يف جينات الكائنات املختلفة ،والرتتيب الن�سبي يف الكرومو�سومات،
والكيفية التي ت�ستخدم بها متواليات اجلينات يف بناء الأجنة.

وي�ستند ك��ت��اب «�أ���ش��ك��ال ال نهائية غ��اي��ة يف اجل��م��ال»
ل�شون كارول على علم الإيفوديفو (علم �أحياء النمو
ال��ت��ط��وري) ملناق�شة ق�ضايا ال��ت��ط��ور .والإي��ف��ودي��ف��و
يجمع �أكرث من حقل من العلوم؛ مثل :علم اجلينات،
و�أح����ي����اء ال���ن���م���و ،والأح�����ي�����اء ال���ت���ط���وري���ة ،والأح����ي����اء
اجل��زي��ئ��ي��ة .وه����و ب���إم��ك��ان��ه ت���ق���دمي �إج����اب����ات تف�شل
الأحافري يف منحها؛ حيث تك ُمن �أهمية الإيفوديفو يف
تقدمي �أدلة غري مبنية على املظهر وحده ،بل تذهب
عميقا عرب مقارنة اجلينات ،وكيفية ت�شكل الأجنة.
على �سبيل املثال :اكت�شاف �أن ذات اجلينات تن�شط يف
كال الف�ص التنف�سي للأ�سماك و�أجنحة احل�شرات،
يدلل على �أن الأجنحة متطورة عن اخليا�شيم ولي�س
عن الأطراف.
�إذا كنت مم��ن مي���رون مبطاعم «���ص��ب��واي» ،ف�ستجد
الئحة عري�ضة ُكتِب عليها ب�أنهم ميتلكون مليوين
خيار ،وهذا �صحيح متاما .فلديك جمموعة اخلبز،
جم��م��وع��ة م���ن ال���ل���ح���وم ،وجم��م��وع��ة م���ن الأج���ب���ان،
وجمموعة من اخل�ضار ،وجمموعة من ال�صل�صات.
ل��ن��ف�تر���ض �أن ك��ل خ��ي��ار مي��ك��ن حت��دي��ده ع�بر مفتاح
(نعم/ال) يقرر �ضم املكون لل�ساندوت�ش من عدمه.
هل تتخيل عدد احتماالت الغداء التي ميكن تكوينها
ع�بر �صف �صغري م��ن امل��ك��ون��ات؟ �إن اجل��ي��ن��ات تعمل
بنف�س الطريقة تقريبا .فاجلينات (يق�صد بها قطع
الدنا التي تفك �شفرتها �إىل بروتينات) يتم التحكم
بها عرب مفاتيح تنظم تفعيل اجلينات� .إن جزء الدنا
امل�����س���ؤول ع��ن �إن��ت��اج الربوتينات ُي��ق��در ب���ـ %1.5فقط.
�أما اجلزء املتبقي ،ف�إما �أنه يقوم بوظائف تنظيمية
حيث يحوي تعليمات التحكم باجلزء املنتج ،و�إما �أن
يكون جمرد تكد�سات غري �صاحلة مت اكت�سابها عرب
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م�سرية التطور الطويلة.
هناك حالة يطرحها الكاتب لت�سهيل مو�ضوع تفعيل
وك��ب��ح اجل��ي��ن��ات :ت��ت��غ��ذى ب��ك��ت�يري��ا االي���ك���والي على
�سكر اجل��ل��ك��وز ،ولكنها يف غيابه وح�ضور الالكتوز
حت��ر���ض ع��ل��ى �إن���ت���اج الإن������زمي امل��ط��ل��وب ال���س��ت��ه�لاك
الالكتوز ،فتواجده يف بيئة هذا النوع من البكترييا
ي����ؤدي لف�صل ال��ك��اب��ح ع��ن قطعة ال��دن��ا ،ل��ي��ب��د�أ �إن��ت��اج
الإن����زمي (والإن����زمي����ات -ب��اخ��ت�����ص��ار -ه��ي ب��روت��ي��ن��ات
تنتج عرب الدنا) ،وكما يقول الكتاب فما ينطبق على
الإي��ك��والي ينطبق على الفيلة �أي�����ض��ا .ه��ذ العملية
�آلية متاما ،والت�أمل فيها يجعلنا نت�ساءل عن معنى
«الإرادة احلرة» بعد ذلك .فحتى الأفعال التي يبدو
�أننا «نفكر» فيها ،ونتخذ القرارات ب�ش�أنها عن وعي
ال ي��ب��دو �أن��ه��ا حت��دث بالطريقة ال��ت��ي نتخيلها .فما
الفكرة يف النهاية �سوى عملية كيميائية.
وي��ق��ول دمي��وق��ري��ط�����س« :ك���ل م��ا ه��و ق��ائ��م يف ال��ك��ون
ثمرة الفر�صة وال�����ض��رورة» .عند احل��دي��ث ع��ن عدد
االح��ت��م��االت املمكنة (ال���ذي حت��دده ال�صدفة) فهذا
يعني �أنه مثلما ميكن �إنتاج الكائنات املح�سنة ،ميكن
�إن��ت��اج ك��ائ��ن��ات ط��اف��رة .لكن كيف ت�ستثني الطبيعة
وحو�شها �أو مبعنى �آخ��ر تنتخب الطبيعة الأ�صلح؟
يجيب كارول« :ا�ست�صعب البع�ض تخيل كيف ميكن
لالبتكار والتعقيد �أن ين�ش�أ م��ن عملية ع�شوائية.
الفارق الرئي�سي هو �أنه بينما يكون توليد التفاوت
اجليني بوا�سطة الطفرة عملية ع�شوائية متاما� ،إال
�أنَّ فرز هذه التفاوتات� ،أي حتديد تلك التي �ست�ستمر
وتلك التي �ستنبذ ،يحدد عرب عملية انتخابية جبارة
ال ع�شوائية» (�ص)398:؛ فقانون االنتخاب الطبيعي
ال مينح الطافرات �أي فر�صة لتمرير �سماتها عرب

الأج���ي���ال .ل��ك��نَّ درا����س���ة م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ي��وب اجلينية
ي�ساعد الباحثني -ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال -م��ن التعرف
على اجلينات امل�س�ؤولة عن �أمر معني عرب البحث عن
اجلني املعطل الذي �أدى لتعطيل وظيفة ما �أو ظهور
ع��ي��ب يف ال�����ش��ك��ل .مت��ام��ا ك��م��ا مي��ك��ن اك��ت�����ش��اف امل��راك��ز
امل�����س���ؤول��ة ع��ن م��ه��ام معينة يف ال���دم���اغ ع�بر درا���س��ة
احلاالت التي تتعطل فيها هذه الأجزاء.
كيف ُيبنى احليوان وكيف يتط َّور؟
قلنا �سابقا �إنَّ العلماء عرفوا �أنه حيثما ين�شط اجلني
ي�����ؤدي وظ��ي��ف��ت��ه ،وع��رف��وا �أن اجل��ي��ن��ات ال��ن��اح��ت��ة هي
امل�س�ؤولة عن تر�سيم خريطة اجلنني ،و�أنَّ ذلك يتم
عرب املفاتيح املوزعة يف اجلينوم والتي تعطي ومتنح
اخلاليا والأن�سجة خوا�صها (الأم��ر كما يقول نيل
�شوبني يف كتاب «ال�سمكة داخلك» �أ�شبه ببناء بيت من
خالل املعلومات املوجودة يف الطوب) .لكنَّ الباحثني
رغبوا �أي�ضا يف معرفة كيف تتم عملية النحت ،ومتى
وكيف تتمايز �أدوار البنى؟ وقد تكون التقنية الأكرث
فعالية ملراقبة ن�شاط اجلينات خالل مراحل تع�ضي
اجلنني هي �صبغ اخللية الأوىل ب�أ�صباغ متكن من
متابعة ال��ت��غ�يرات ،ق��اد ذل��ك العلماء لر�سم خرائط
ت�شكل الأن�����س��ج��ة وال��ب��ن��ى �سميت ب��خ��رائ��ط امل�����ص�ير،
وبالرغم من �أن جميع اخلاليا حتوي ذات اجلينات
�إال �أن ع���دة الأدوات ت��ن�����ش��ط يف �أج�����زاء حم����ددة من
اجلنني ويف �أوقات معينة خالل النمو .تقاد العملية
ع�بر ال��دن��ا التنظيمي ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى تعليمات
لبناء البنية الت�شريحية� ،أي �أن هناك «نظام يف �إن�شاء
احليوانات بدءا ببناء خمطط احليوان الأ�سا�سي �إىل
التفا�صيل الدقيقة يف �أج���زاء اجل�سم» (����ص.)160:
ميكن اخت�صار عملية الت�شكل يف الآتي :تكون الأجنة

