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حياة مترابطة :كيف يمكن للفطريات أن تشكل
عاملنا وتغير عقولنا وتحدد مستقبلنا
مارلين شيلدريك

طالل اليزيدي *

أج�سادنا ،يكن �أن تكون جمهرية ومن املمكن �أن ت�شاهد بالعني املجردة .متثل � ً
أي�ضا
الفطريات لي�ست نباتية وال حيوانية ،وتوجد يف جميع �أنحاء الأر�ض والهواء وحتى �
ُ
�أكرب الكائنات احل َّية -من حيث النوع -مت ت�سجيلها على الإطالق .الفطريات مكّنت احلياة الأوىل على الأر�ض ،وميكنها البقاء على قيد احلياة بدون حماية يف الف�ضاء
واالزدهار و�سط الإ�شعاع النووي .يف الواقع ،تعتمد احلياة كلها تقري ًبا بطريقة ما على الفطريات .هذه الكائنات املده�شة بال حدود لي�س لها دماغ ولكن ميكنها حل
ؤخرا
امل�شكالت والتالعب ب�سلوك احليوانات بدقة مدمرة� .شكلت الفطريات تاريخ الب�شرية ،من خالل �إعطائنا اخلبز والكحول والأدوية املنقذة للحياة ،وقد ثبت م� ً
�أنَّ خ�صائ�صها املخدرة تخفف عد ًدا من الأمرا�ض العقلية .من املمكن ت�سخري قدرتها على ه�ضم البال�ستيك واملتفجرات ومبيدات الآفات والنفط اخلام يف تقنيات عالية
الدقة ،واكت�شاف �أي�ض ًا �أنها تربط النباتات يف �شبكات حتت الأر�ض�« ،شبكة الغابة الوا�سعة» ( )wood wide webالتي بدورها غريت الطريقة التي نفهم بها النُظم
البيئية .ومع ذلك ،ف�إنَّ �أكرث من ت�سعني يف املائة من �أنواعها ال تزال غري موثقة .كتاب حياة مرتابطة ي�ضمن رحلة تغري العقل �إىل عامل مذهل وملهم ،ويو�ضح �أنَّ الفطريات
مفتاحا لفهم الكوكب الذي نعي�ش عليه وفهم احلياة نف�سها .فهذا الكتاب �أحد تلك الكتب النادرة التي ميكنها ح ًقا تغيري الطريقة التي ترى بها العامل من حولك.
توفر
ً

تعي�ش الفطريات يف جميع �أن ��واع الكائنات احل�ي��ة ،على
الأ�سطح ،وداخل الرتبة وحتتها ،ويف الهواء ،ويف املاء ،ويف
�أر�ضيات املحيط العميقة وداخل ال�صخور ال�صلبة .يف هذه
الأماكن ،الفطريات لي�ست موجودة فح�سب بل �إنها �أي�ضاً
تلعب دوراً هيكلياً .لقد لعب تفاعلها مع املواد الأخرى دو ًرا
�أ�سا�س ًيا يف �صنع العامل الذي نعي�ش فيه .االندماج التكافلي
للطحالب مع الفطريات لتكوين الأ�شنات م ّكن الأ�سالف
اخلالية من اجل��ذور جلميع نباتاتنا من الظهور من املاء
�إىل الياب�سة يف املراحل الأوىل التطويرية للكائنات احلية.
يف الوقت الراهن  90يف املائة من جميع النباتات تعتمد
ع�ل��ى ال�ف�ط��ري��ات المت�صا�ص امل �ع ��ادن .مي�ك��ن للفطريات
�أن ت��أك��ل معظم القمامة وح�ت��ى ان�سكاب ال��زي��ت .ميكننا
ا�ستخدامها بعدة طرق ،ك�صناعة العقاقري الطبية والطبخ
وحتى بناء الأثاث  .
يف هذا الكتاب مارلني �شيلدريك Merlin Sheldrake
ع ��امل ال�ف�ط��ري��ات ال ��ذي ي��در���س �شبكات ال�ف�ط��ري��ات حتت
الأر�� � ��ض ي �ج��وب ب ��ال �ق ��ارئ يف ع ��امل ال �ف �ط��ري��ات بحما�س
ودقة .بد�أ مارلني افتتانه بالفطريات يف الطفولة .فمنذ
نعومة �أظافره �أح��ب �ألوانها و�أ�شكالها الغريبة ورائحتها
ال�شديدة وقدراتها املذهلة .مارلني �أي�ضاً فخور بالطريقة
ال�ت��ي يتحدى بها ه��ذا امل�ج��ال الأك ��ادمي ��ي غ�ير الع�صري
افرتا�ضاتنا وفهمنا للحياة يف عمق جذور النباتات .كتاب
ح�ي��اة مرتابطة ك�ت��اب يتحدث ع��ن كيفية ت��داخ��ل �أ�شكال
احلياة وتغيري بع�ضها البع�ض با�ستمرار .يف ثنايا الكتاب
18

ينتقل مارلني ب�سال�سة بني الق�ص�ص والأو�صاف العلمية
والق�ضايا الفل�سفية .مارلني �شيلدريك عامل �أحياء فطرية
ح�صل م ��ؤخ � ًرا ع�ل��ى ال��دك �ت��وراه م��ن ج��ام�ع��ة كيمربيدج.
�أجرى الكثري من �أعماله يف جزيرة بارو كولورادو يف بنما،
حيث در�س التفاعالت بني الأ�شجار عرب الفطريات .يكتب
عن بع�ض �أعماله يف بحث الدكتوراه ولكن � ً
أي�ضا يكتب عن
الفطريات املبهمة لغري علماء الفطريات  .
ك�ت��اب �شيلدريك ه��و جم�م��ع للفطريات يف ك�ت��اب��ه حت��دث
ع ��ن ال �ع ��دي ��د م ��ن �أن � � ��واع ال �ف �ط ��ري ��ات .ال �ف �ط ��ري ��ات ال�ت��ي
ت��ر��س��ل �إ� �ش ��ارات للخنازير م��ن حت��ت الأر�� ��ض ،الفطريات
التي ا�ستعمرت الأر� ��ض م��ن البحر ومكنت النباتات من
االن�ت�ق��ال �إىل ال�شاطئ ،الفطريات التي تربط الأ�شجار
يف �شبكة نظام تبادل ،الفطريات التي ت�سيطر على عقول
احل �� �ش��رات ،وال�ف�ط��ري��ات ال�ت��ي تنتج ال�ك�ح��ول ومت�ك��ن من
�صنع اخلبز ،والتي كانت ترق�ص مع الإن�سانية منذ ما قبل
فجر الزراعة .ميكن للفطريات �أن حتتوي الع�شرات من
الأجنا�س املختلفة وميكن �أن حت��ول حتى �أك�ثر الكائنات
غري احلية (�سواء كانت خ�شبية �أو حتى �صخرية) �إىل حياة.
ميكنها ال�شعور مبا ميكن �أن ن�سميه الروائح �أو الأذواق من
خالل جممل �أج�سامها اخليطية .يف هذه املراجعة �سوف
�ألقي ال�ضوء ببع�ض من التف�صيل على �أن��واع الفطريات
التي وردت يف الكتاب.
ه �ن��اك �أك �ث�ر م��ن م�ل�ي��وين ن ��وع م��ن ال �ف �ط��ري��ات .وي��و��ض��ح
مارلني �أن معظمها يتخذ �شكل خيوط متعددة اخلاليا

ت�سمى خيوط ( )hyphaeتنمو عند �أطرافها ،وتتفرع يف
جميع االجتاهات ،وتتزاوج ،وتندمج ،وتت�شابك ،مما ي�ؤدي
�إىل �إن�شاء ال�شبكات املعروفة با�سم املي�سيليا (.)mycelia
الفطريات التي ن��راه��ا ،الفطر ،والأق��وا���س ،والعفن ،هي
�أج�سام الثمار التي تنبت من الفطريات وتتكون من �شبكة
من اخليوط لإطالق الأبواغ ،يبلغ حجم الأبواغ الفطرية
التي تطلق يف اجلو خالل عام واحد حوايل  50ميجا طن.
ترتكز الأب��واغ يف الغالف اجل��وي ،و�أحيا ًنا تغري الطق�س،
تت�شكل قطرات من املاء على الأب��واغ ،لتحب�س تلك الأبواغ
املزيد من الرطوبة ،فت�صبح نواة قطرة من املطر �أو حجر
الربد.
يقول مارلني �شيلدريك �إن �شبكة املي�سيليا الفطرية هي
الن�سيج ال��ذي يربط �أنحاء العامل بع�ضه بع�ضاً .تتداخل
ال���ش�ع�يرات ال�ف�ط��ري��ة يف ال�ترب��ة خ�ل�ال الأج �� �س��ام احلية
واملتحللة ،النباتية �أو احل�ي��وان�ي��ة .ث��م يبحث ك��ل طرف
ا�ستك�شايف عن امل��اء واملغذيات التي �ستبد�أ يف امت�صا�صه،
و�إر�سال �إ�شارات كيميائية �إىل �أجزاء �أخرى من ال�شبكة .يف
بع�ض الأنواع من ال�شبكات الفطرية اكت�شف العلماء انتقاال
مل��وج��ات كهربائية .بعد انتقال الإ� �ش��ارة تتجه اخل�ي��وط
الفطرية الأخ��رى التي تتلقى ه��ذه الإ��ش��ارات نحو موقع
امل��اء وال �غ��ذاء .اكت�شف العلماء �أن ه��ذه ال�شبكة الفطرية
ميكنها تخزين املعلومات؛ فحاولوا �إزال��ة م�صدر الغذاء
وقطع جميع التو�صيالت بني اخليوط الفطرية ،فظهرت
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خيوط فطرية جديدة منت و توجهت يف االجتاه ال�صحيح
نحو الغذاء و امل��اء .من وجهة نظر الكاتب ،ي�صعب عدم
ت�سمية هذه الظاهرة «بالذاكرة»؛ لأن اخليوط الفطرية
منت و�شكلت و�صالت جديدة وتوجهت نحو الغذاء .تقوم
الأطراف بتوزيع «املعلومات» �إىل باقي ال�شبكة ،وا�ستجابة
لذلك ،تقوم �شبكة الفطريات ب�إجراء تغيريات مفيدة على
�سلوكها .ف�ه��ذا النظام ال�شبكي �أك�ث�ر م��ن جم��رد تفاعل
كيميائي بل كيان متجاوب لأف�ع��ال من املمكن �أن تخدم
�أو ت�ضر .يطرح �شيلدريك فكرة ذك��اء ال�سرب على هذه
ال�شبكة الفطرية ،لكن ال�سرب يتكون من �أفراد منف�صلني،
يف حني �أن �شبكة الفطرية املتوا�صلة واملت�شابكة تعمل ككل
مادي.
ال �ت �� �س��ا�ؤالت يف ال �ك �ت��اب ت���ص�ب��ح �أك �ث�ر ت�ع�ق�ي�دًا ب��الأخ����ص
عندما يبد�أ الكاتب باحلديث عن فطريات امليكوريزال
( .)Mycorrhizalفطريات امليكوريزال هي الأن��واع
التي �شبكتها الفطرية ( )myceliaتخرتق وتت�شابك
مع جذور النباتات .فيحدث التبادل التكافلي بني الفطر
وال�ن�ب��ات ،حيث ي�ق��وم ال�ن�ب��ات بعملية التمثيل ال�ضوئي
ب ��إط �ع��ام املي�سليا ب��ال�ك��رب��ون وي�ت�ل�ق��ى م�ن��ه ال�ن�ي�تروج�ين
والفو�سفور والعنا�صر الغذائية الأخ��رى .تقوم النباتات
بنقل املعلومات الكيميائية م��ن ال�ه��واء �إىل الفطريات،
وال�ف�ط��ري��ات ك��ذل��ك حت�م��ل �إ� �ش ��ارات مم��اث�ل��ة للنبات من
حتت الأر���ض .يف الغابات تتكون �شبكة ت�ضم العديد من
الأنواع� ،شبكة وا�سعة النطاق وكثيفة لدرجة �أن الأ�شجار
تكت�شف ما يحدث لبع�ضها البع�ض عرب م�سافات طويلة
حتت الأر���ض .بع�ض العلماء ي�سمون هذا ال�شبكة «�شبكة
الغابة الوا�سعة»� .أدرك العلماء �أن يف �أج��زاء من ال�شبكة
ال�ت��ي ي�ك��ون فيها ال�ف��و��س�ف��ور ن � ��اد ًرا ،يتعني ع�ل��ى النبات
توفري املزيد من الكربون من �أجل حتفيز عملية �إطالق
الف�سفور عن طريق �شبكة املاي�سيليا .ا�ستجاب ًة �إىل �إ�شارات
الكربون ،حتمل املاي�سيليا الف�سفور من حيث يتوافر �إىل
مكان طلبه .ي�س�أل الكاتب نف�سه عما �إذا كانت النباتات
والفطريات ،على الرغم من �أنها بال عقل ،تق ِّيم املقاي�ضة
وتتخذ القرارات .التعقيدات يف هذه الإ�شارة الكيميائية
جتلب م�صطلحات �إىل الذهن مثل «املغازلة» � ً
أي�ضا .فعلى
�سبيل املثال ت�ستخدم اخليوط الفطرية ()Hyphae
العالمات الكيميائية جلذب الأزواج املتوافقني ،وت�ستخدم
الكم�أة والفطريات الأخ��رى الرائحة لإغ��راء احليوانات
التي �ست�أكلها لتن�شر �أبواغها وتتكاثر.
ب� �ع� �� ��ض ال� � �ف� � �ط � ��ري � ��ات ي� �ع� �ي� �� ��ش ح� � �ي � ��اة ت� �ك ��اف� �ل� �ي ��ة م��ع
احل �ي ��وان ��ات .ف�ط��ر �أوف�ي��وك��وردي���س�ي�ب����س �أح� ��ادي اجل��ان��ب
( )Ophiocordyceps unilateralisه��و فطر
ي���س�ت�خ��دم ال �ن �م��ل ب���ش�ك��ل ط �ف �ي �ل��ي .ت �ت �ح��ول ال �ب��وغ �ي��ات

فطر الأوفيوكوردي�سيب�س.
يفعل الب�شر �أحيا ًنا ما يفعله فطر الأوفيوكوردي�سيب�س،
و�أ�شياء �أخرى بغي�ضة ينجحون غال ًبا يف اعتبارها �صحيحة،
�أو طبيعية� ،أو ال ت�ستحق املالحظة .ومع ذلك ف�إ َّن الب�شر
وحدهم ،على حد علمنا ،لديهم القدرة على ر�ؤية �سلوكهم
الطبيعي على �أنه خط�أ .جعلتني القراءة عن م�صري هذا
النمل �أم�سك بفكرة وجود �ضمري ،يجعلنا خمتلفني عن
الفطريات� ،أو عن منر ذكر يقتل �أ�شبال �أنثى لإح�ضارها
�إىل القطيع .على الرغم من �أن كتاب حياة مرتابطة ال
ينطوي �أب �دًا يف جانب اجل��دال �أو الوعظ� ،إال �أن الكتاب
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ر� �س��ال��ة ن�ب�ي�ل��ة واح � ��دة :الإن���س��ان�ي��ة لي�ست
بالفطرة مميزة وال هي اجلن�س امل�سيطرة ح ًقا .بد ًال من
ذلك ،ت�ستخرج الب�شرية وت�ستمد قوتها من �شبكة الرتابط
بني الأن��واع املختلفة من املخلوقات وقرابتهم املتنوعة،
وم�ف�ه��وم �أن اجل�ن����س ال�ب���ش��ري متميز وم�سيطر بتفرد
لي�س �إال فكرة واهية .الكتاب عبارة عن دعوة للتفاعل مع
الفطريات على م�ستواها .يقول الكاتب «هل من املمكن
للب�شر ،ب�أدمغتنا و�أج�سادنا ولغتنا احليوانية� ،أن يفهموا
مثل هذه الكائنات احلية املختلفة؟ كيف ميكن �أن نغري
�أنف�سنا يف هذه العملية؟ «مثل الفطريات« ،نحن عبارة عن
�أنظمة بيئية متتد عرب احلدود وتتجاوز الفئات ،وتنبثق
ذواتنا من الت�شابك املعقد للعالقات االجتماعية ».
كتاب حياة مرتابطة واح��د من تلك الكتب النادرة التي
ُيكن �أن تغري ح ًقا الطريقة التي ت��رى بها العامل من
ح��ول��ك ،ق ��راءة ك�ت��اب ح�ي��اة م�تراب�ط��ة �سل�سلة ،وكا�شفة
حلقائق مذهلة حتى للمتخ�ص�صني ،فال�سرد يف الكتاب
يبعث احلما�س .كتاب حياة مرتابطة حتفة حقيقية ،وذو
نظرة ثاقبة مثرية ورائ�ع��ة للعامل احل��ي ،مكتوبة ب�شكل
جميل وم���س��ل وم ��رح وم�ل�ه��م ،م��ع متثيل ال�ع�ل��م بعناية
وم�س�ؤولية  .

اجلراثومية التي ت�سقط على النملة �إىل خيوط تختبئ
وتنمو �إىل فطريات لت�شكل يف النهاية  ٪40من كتلة ج�سم
النملة .فقط دم��اغ النملة يبقى غ�ير خم�ترق م��ن قبل
اخليوط الفطرية ،لكن عدم منو الفطر على دماغ النملة
يجعل هذه الق�صة �أكرث �شراً ،حيث يبدو �أن هذا الدماغ
�أ�صبح �سجي ًنا عاج ًزا .تفرز الفطريات النامية على النمل
مواد كيميائية تتالعب يف �سلوك النمل ،ويدفع احل�شرة
�إىل مغادرة الع�ش ،وت�سلق �ساق نبات طويل ،وبعدها تثبيت
فكها يف اجلانب ال�سفلي من ال ��ورق ،ثم تظهر اخليوط
الفطرية من القدمني وتربط النملة بالنبات ،ثم تقوم
الفطريات به�ضم النمل .كما يقول �شيلدريك ،ف�إن العملية
دقيقة للغاية ،لأن الفطر قادر على نقل النملة �إىل مكان
به الرطوبة ودرجة احلرارة املنا�سبة متا ًما جل�سم الثمار،
وه ��و ف�ط��ر ط��وي��ل ن�ح�ي��ف ،ينمو الآن م��ن ج�ث��ث النمل،
متمو�ضع على ع�ش النمل لت�سقط جراثيمها على الع�ش --------------------------------
�أدن ��اه .ه��ذا االف�ترا���س من قبل فطر �أوفيوكوردي�سيب�س
• الكتاب :حياة مترابطة :كيف يمكن
م��رع��ب بع�ض ال���ش��ىء ،حتى ل��و مل تخترب النملة �شي ًئا
للفطريات أن تشكل عالمنا ،وتغير من
م��ن املمكن �أن ن�سميه امل�ع��ان��اة ،ولكن م�شهد نهاية حياة
عقولنا ،وتحدد مستقبلنا.
النمل بالفطر مروعة مثل الدراما املرعبة .حقيقة �إن
�أوفيوكوردي�سيب�س  Ophiocordycepsقد تطور •الكاتب :مارلين شيلدريك.
طبيعياً للقيام بذلك ولي�س لديه خيار �آخر ال يحدث فر ًقا •دار النشرBodley Head :
يذكر يف حت�سني �صورة امل�شهد املرعب ،فتحولت ت�صورات •سنة النشر :سبتمبر.2020 ،
النمل ورغباته �إىل �أع��داء يوجهونه �إىل املوت ،وال يوجد
•لغة النشر :اإلنجليزية.
تكافل �أو تفاو�ض يف ه��ذا امل��وق��ف .حتى ح�ي��وان امل��زرع��ة،
وه ��و ح �ي��وان ح��ر ع�ل��ى �أي ح ��ال ،ل��دي��ه ب�ع����ض الفاعلية •عدد الصفحات 368 :صفحة.
�أثناء حياته ،لكن هذه النملة لي�س لديها �أي ت�أثري على
* كاتب ُعماني
الإط�لاق ،بل ت�صبح جمرد و�سيلة لتحقيق غاية يريدها
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