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لأط��ف��ال ميتلكون �أع�ضاء حتتوي على م�ستعمرة
م��ن اخل�لاي��ا تنتمي لأ�شخا�ص �آخ��ري��ن ،يف العادة
لآبائهم و�أمهاتهم .ع�لاوة على ذل��ك� ،أ���ش��ار زمير
ب���أن��ن��ا ال ن���رث ف��ق��ط اجل��ي��ن��ات م��ن وال��دي��ن��ا لكننا
كذلك نرث امليكروبات امل�ستعمرة يف جوف جهازهم
اله�ضمي ،امليكروبات امل�ساعدة له�ضم الطعام ،وقد
�أ ّكد على هذه امليكروبات بو�صفه «�إننا ن�أوي حديقة
خا�صة يف �أجوافنا» .من هذا املنظور بالإمكان �أن
نرى �أنّ الوراثة ال تتبلور فقط يف اجلينات ،لكنّها
تتعدى �إىل بع�ض العنا�صر البيولوجية الأخ��رى،
والثقافية ،وكذلك حتدد م�ستقبلنا ،لكننا يف الواقع
نب�سط هذه القوى التي ت�شكل ماهية الوراثة.
كما تطرق الكتاب حول نظرية ثيدور بورتر حول
تعقيدات الوراثة� .إعجاب بورتر بالوراثة مرتبط
ب��درا���س��ت��ه امل���ث�ي�رة ل��ل��ده�����ش��ة وال��ق��ل��ق يف �آن واح���د
ل��دور الأم��را���ض العقلية يف تعريف ال��ت��وارث عند
الب�شر ،وقد �أو�ضح �أنّ الكثري من خرباء اجلينات
ي�ؤمنون ب�أنّ مر�ض احلماقة الذي �صادف اللجوء
يف ال���ق���رن ال�����ـ 19و ال������ـ ،20ك���ان ي���ت���وارث بطريقة
مبا�شرة ،وال ميكن الق�ضاء عليه �إال ع��ن طريق
تعقيم الأ�شخا�ص احلاملني للجني .يف درا���س��ات
بورتر ي�شري �إىل �أنّ الوراثة مل تظهر فقط كعلم
م�ستنبط من �إح�صاءات �أو من اهتمامات تخ�ص
ال��زراع��ة كتلك التي ا�ستمد منها ت�شارلز داروي��ن
نظرياته يف ال��وراث��ة .لكن درا���س��ات ب��ورت��ر حت��اول
تف�سري الأم��را���ض العقلية وا�ستخدام ذلك الفهم
ك�أداة ت�ساعدنا على فهم جمتمعنا ،وت�ؤكد الب�ساطة
فوق احلقيقة ،لكنها تهدد تلك الدرا�سات الوراثية
الأخرى ،التي تهتم عادة بالبيولوجيا على ح�ساب
الثقافة ،والإح�صاءات على ح�ساب ال�سياق .بورتر
يقول «اجلينات والـ DNAكانت دائما جزءا من
الق�صة يف تف�سري الوراثة ،ونادرا ما تكون م�ستقلة
عن بع�ض العوامل الأخرى».
م�����وروث ال��ع��ل��م��اء ال�����س��اب��ق�ين يف ال����وراث����ة وع��ل��وم
اجل��ي��ن��ات ك��ان حمطة قلق �أي�����ض��ا ل��زمي��ر ،ف��ه���ؤالء
العلماء ادع��وا �أنّ ال��ذك��اء هديه بيولوجية تنتقل
ب��ال��وراث��ة م��ن الآب����اء �إىل الأب���ن���اء ،ه����ؤالء العلماء
ن��ف�����س��ه��م ك���ان���وا خ��ائ��ف�ين ع��ل��ى م�����س��ت��ق��ب��ل �أم��ري��ك��ا
وب��ري��ط��ان��ي��ا لأ ّن��ه��م ادع����وا �أنّ ه���ذه الأن���ح���اء كانت
ت��دار م��ن قبل مهاجرين و�صفوهم ب�أنهم لي�سوا
م��ن ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة يف ال���ذك���اء ،ه�����ؤالء العلماء
ك��ان ي�شريون �إىل نتائج الـ IQله�ؤالء املهاجرين

متجاهلني حقيقة �أنّهم كلما �أطالوا املكوث داخل
ه��ذه الأن��ح��اء التي احت�ضنتهم كمهاجرين زادت
ع�لام��ات��ه��م يف اخ��ت��ب��ارات ال���ذك���اء .زمي���ر يف كتابه
كان مقنعا بطريق حاذقة يف ف�ضح ه�ؤالء العلماء
بادعاءاتهم �ضد املهاجرين ،فمن وجهه نظر زمير
نعم ال��ذك��اء بالفعل به ن�سبة معينة من ال��وراث��ة،
لكن توارث الذكاء ال يكون بطريقة مبا�شرة .زمير
يقول «�إذا ح�صلت على درج��ة متو�سطة يف اختبار
ال��ذك��اء ،فمن املمكن �أن يكرب الأب��ن��اء لي�صبحوا
عباقرة» ،وكذلك �أ�شار �إىل «�أ ّن��ه �إذا كنت عبقريا،
�ستكون ذكيا مبا فيه احل��د ملعرفة �أنّ �أوالدك قد
ين�ش�أون م�ستقبال مبعدل ذكاء �أقل منك».
خ��ذ ال��ط��ول ع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال ،ف��ال��ط��ول �أي�����ض��ا
وراث�����ي ،ل��ك��ن ف��ك��رة �أن ال���ط���ول ي��ت��ح��ك��م ب���ه جني
واحد �أو جينان فكرة �أ�شري �إليها ب�أنّها خاطئة حد
ال�ضحك ،فزمير ي�شري يف كتابه �إىل �أنّ الدرا�سة
احلديثة يف الوراثة واجلينات ت�شري �إىل �أنّه على
الأقل هناك  800جني حتدد طولنا كب�شر ،كل جني
منها ي�ؤثر بدرجة طفيفة على �أج�سادنا ،ومبعنى
�آخر ال يوجد هنالك جني واحد �أو جمموعة من
اجلينات حتدد طولنا.
النقطة املهمة هنا �أن كال من الطول والذكاء بال
�أي �شك ُي��ت��وارث��ان لكن لي�س بالطريقة ال�سهلة
واملبا�شرة ،الب�شر يف الوقت احل��ايل �أط��ول و�أذك��ى
مم���ا ك���ان���وا ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ق����رنٍ م���ن ال���زم���ن .فعلى
نطاق العامل ،الأطفال باملتو�سط يكونون �أف�ضل
يف اختبارات الذكاء عما ك��ان عليه �آب��ا�ؤه��م .هذه
الظاهرة تعرف بظاهره فلني �سميت على غرار

مكت�شفها جيم�س ف��ل�ين ،وك��ذل��ك متو�سط طول
الأط���ف���ال �أ���ص��ب��ح �أط����ول ع��م��ا ك���ان عليه �آب���ا�ؤه���م،
فجينات الآباء والأبناء مت�شابهة وهذا االختالف
لي�س ب�سبب اختالف جيني ،لكن ال�سبب الرئي�سي
يف احلقيقة هو الأف�ضلية يف نظام الغذاء ،وامل�سكن،
والتعليم وبع�ض العوامل البيئية واالجتماعية.
يخلق ك��ارل زمي��ر تاريخً ا ق��اب ً
�لا للقراءة للغاية
لال�ستخدامات اجليدة وال�سيئة للوراثة� .إنه يقدم
من�سوجا من رحلة العلماء اجلينيني
نرثًا مقن ًعا
ً
الذين �أتوا بنا �إىل حافة الهند�سة الوراثية .الأمر
متاما عما قد تتوقعه .لقد �أعطانا داروين
خمتلف ً
نظرية �أنيقة للتطور دون فهم اجلينات الوراثية،
وتبني �أن تكهنات داروي��ن حول �شمولية التخلق،
كانت خاطئة ب�شكل مذهل .من املثري للقلق معرفة
�أنّ النظريات الوراثية كانت ت�ستخدم لعدة قرون
من قبل العلماء والعلوم االجتماعية والباحثني
وال�سيا�سيني لتربير العن�صرية الرقيقة وعلم
حت�سني الن�سل املخيف .ونحن على و�شك �أن نكون
على حافة ث��ورة يف الهند�سة الوراثية� .إنّ زمير
يعطينا حتذيرا �صارما �إىل من ي�سيء ا�ستخدام
هذه القوة اجلديدة.
مثلما ق��ال زمي��ر «ال��وراث��ة لي�ست حتمية كونية،
ل��ك��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ول��وج��ي��ة ظ��ه��رت م���ن م��ك��ون��ات
بيولوجية مت تعديلها �إىل مظاهر جديده» .لذلك
ر�سالة زمير وا�ضحة يف كتابه ،ب�أنه يجب علينا �أن
ن�ستمتع بعجائب الطبيعة التي خلقت لنا هذه
العملية.
ه���ذا ال��ك��ت��اب وا���س��ع ال��ن��ط��اق وم��ف��ت��وح للعني عن
الطريقة التي ت�شكل بها الوراثة جن�سنا؛ فهو يقدم
جولة رائعة من الأ�سئلة الكبرية والأفكار الغريبة
والإجن��ازات املبهرة للباحثني الذين يبحثون عن
تف�سري املرياث والتالعب به وتغيريه.
-----------------------------
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لديها ضحكة أمهاُ :
القوى ،واالنحرافات،
وإمكانية الوراثة ..لكارل زيمر
طالل اليزيدي *

هذا الكتاب يقدم واجهة عميقة لما يتم توارثه بين األجيال ،وقد تمكن سابقًا تشارلز داروين من لعب دور هام في
نقل الوراثة إلى سؤال علمي ،لكنه فشل في اإلجابة عن التساؤل الذي طرحه في األصل .علوم الجينات والوراثة ولدت
عقود طويلة من الزمن ،وقام الناس
في بدايات  1900التي بدورها أجابت عن هذه التساؤالت التي وضعها داروين لمدة
ٍ
تدريجيا بترجمة أفكارهم القديمة عن التوارث إلى لغة الجينات ،فتكنولوجيا دراسة الجينات أصبحت رخيصة إلى حد
ما؛ ماليين من الناس طلبوا فحوصات جينية تمكنهم من التوصل إلى أفراد عائالتهم المفقودة أو إلى سلف بعيد
أن
وجد في فترة تاريخية قديمة أو إلى عرق معين من البشر .لكن زيمر في كتابه «هي تملك ضحكة أمها» يجادل ّ
إن األجسام تكونت
إن التوارث يستمر أيضا في أجسامنا ،حيث ّ
التوارث ليس فقط عما ُو ِّرث من الوالدين إلى األبناء ،بل ّ
في األصل من خلية واحدة انقسمت إلى ماليين الخاليا التي كونت الشكل النهائي ألجسامنا .دائما نقول إننا نرث
جينات معينة من والدينا ،لكننا أيضا نرث أشياء أخرى مهمة جدا في حياتنا ،هذه األشياء تتنوع من الميكروبات إلى
التكنولوجيا المستغلة لتبسيط وتيسير حياتنا .نحتاج إلى مفاهيم جديده لتحديد ماهية الوراثة بالفعل ،ومن خالل
كتاب كارل زيمر الجديد والمروي بطريقة فذة يعيد لنا مفهومنا حول الوراثة.
يعد كارل زمير �أحد �أ�شهر املد ّونني وال�صحفيني يف
جمال العلوم ،وتتمحور مو�ضوعاته حول التطور
والطفيليات .وقد �ألف العديد من الكتب وي�ساهم
يف مقاالت علمية يف من�شورات مثل نيويورك تاميز،
ونا�شيونال جيوغرافيك ودي�سكفر ،وهو زميل يف
كلية مور�س يف جامعة ييل .يف ه��ذا الكتاب زمير
حل امل�آزق الأخالقية يف جمال البحوث البيولوجية
املنبثقة من التكنلوجيا احلديثة يف جمال الطب
احل���ي���وي ،وك��ذل��ك ف��ك ع��ق��دة االف�ت�را����ض طويل
الأم��د ح��ول عمن نكون و ما ميكن �أن من��رره �إىل
الأج��ي��ال امل�ستقبلية� .صنف الكتاب ك�أكرث الكتب
مبيعاً يف موقع �آمازون ل�شهر يونيو لعام .٢٠١٨
وبعد �أن متكنا من معرفة القواعد النيرتوجينية
واخل����ارط����ة اجل��ي��ن��ي��ة ل��ل��ج��ي��ن��وم ال���ب�������ش���ري ،الآن
�أي�ضا نريد �أن نعرف من �أي��ن �أتينا ،لكن الوراثة
لي�ست جمرد نقل ال�صفات اجلينية من الوالدين
�إىل الأب��ن��اء ،ب��ل ي��رى زمي��ر يف كتابه �أنّ الأم��ه��ات
ت�ستقبل خاليا معينة من �أوالده��ا ،و�أنّ العرقيات
ل��ي�����س��ت ج����زءا م���ن ال���ع���امل ال��ط��ب��ي��ع��ي خ���ارج���ة عن
نطاق جتاربنا االجتماعية ،وكذلك �أي�ضا بتقدم
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التكنولوجيا اجلينية فمن الإم��ك��ان الآن تقطيع
اجلينوم وا�ستبدال القطع التي ال نحب ،و�أي�ضا
معظم امل��واق��ع ع��ل��ى اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ش��ري لي�س لها
تعبري ظاهري مبا�شر ،ففي ه��ذا الكتاب البحثي
كارل زمير بعناء ي�أخذ نظرة مطولة حول ماهية
الوراثة.
يف لقاء ل��ك��ارل زمي��ر ل�صحيفة النيويورك تاميز
���س��رد ال��ق�����ص��ة الآت���ي���ة ،ل��ل��دي��ا ف�ير���ش��اي��ل��د ك��ان��ت يف
عمر يناهز  27عاما عندما �أ�صبحت حاملة بابنها
ال��راب��ع يف ع��ام  .2003م��ن �أج���ل �أن ت��ك��ون مقبولة
يف نظام ال�ضمان االجتماعي ب��ال��والي��ات املتحدة
القانون يتطلب منها �أن تثبت بدليل �شرعي �أن
ه���ؤالء الأوالد فعليا يرتبطون بها اجتماعيا ك�أم
وك���ذل���ك ي��رت��ب��ط��ون ب���أب��ي��ه��م ج��ي��م��ي ،ل��ذل��ك ل��دي��ا
خ�ضعت الختبار ال��ـ  .DNAعلى ال��رغ��م م��ن �أن
نتائج االختبار توحي ب�أن جيمي كان الأب للأوالد
الثالثة �إال �أنّه مل يكن هنالك �أي دليل ي�شري ب�أن
ل��دي��ا ك��ان��ت وال��دت��ه��م ،ك��ان ذل��ك مبثابة ال�صدمة
للديا ،حيث كانت تذكر بطريقة وا�ضحة ومميزة
لوالدتها لأبنائها الثالثة! ،حيث النتائج والدالئل

عن طريق اختبار ال��ـ  DNAت�شري ب�أنّها لي�ست
�أمهم الفعلية .على الرغم من �شهادة م�س�ؤولني يف
املحكمة على والدة ال�سيدة لديا البنها الرابع ،وتعد
هذه من احل��االت النادرة؛ حيث يف نهاية املطاف،
ف������إنّ ع��ي��ن��ات الـ DNAال��ت��ي �أخ�����ذت م���ن دم��ه��ا،
وع�ضالتها ،وج��ل��ده��ا مل تكن م�شابهة للب�صمة
الوراثية لأبنائها ،ولكن بغرابة ،ف�إنّ عينات �أخذت
م��ن �أع�����ض��اء كعنق ال��رح��م ك��ان��ت م�شابهة لنف�س
الب�صمة الوراثية للأبناء ،فكانت �أمهم يف �أحيان
وعمتهم يف �أحيان �أخرى بناء على م�صدر الع�ضو
الذي �أخذت منه عينه الـ. .DNA
يقول كارل زمير يف كتابه الطويل املعمق يف درا�سة
تعقيدات الوراثة يف الب�شر «�إننا ن�ست�شف من كلمات
ك�أخت وعمة على �أنّها قوانني �صلبة ووا�ضحة يف
الأح����ي����اء ،ل��ك��ن ه���ذه ال��ق��وان�ين ل��ي�����س��ت �إال جم��رد
تخمني ،فتحت الظروف املنا�سبة لهذه القوانني
البيولوجية لتتحطم».
ل��ت��و���ض��ي��ح ذل�����ك �أك���ث��ر ذك�����ر ك������ارل زمي�����ر ح����االت
�أخ��رى لـ  chimeraعند الب�شر ،وكذلك �أمثله

