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 الطبيعة، يبدو المعنى المجمل لهذه الكلمة يعبر عن االسم الشائع 
 الذي يطلق على مليارات المليارات 

 التي تمارس لعبة 
 بلياردو ال نهائية.

 بييت هاين-

 

خاصّية بييت هاين عالم الفيزياء النقي بشكل كالسيكي. لكن عندما تشّكل ارتطامات البلياردات الذرّية بالّصدفة جسمًا له يصّور 
معّينة تبدو بسيطة، يحدث شيٌء مهّم في الكون. تلك الخاصّية هي القدرة على استنساخ الذات؛ أي أن الجسم قادر على 
استخدام المواد المحيطة لصنع نسخ مماثلة من نفسه، بما في ذلك نسخ من عيوب النَّْسخ البسيطة تلك التي قد تظهر من حين 

مفرد، في أّي مكاٍن من الكون، هو االصطفاء الدارويني وبالتالي العمل الفني الباروكي آلخر. ما سينتج عن هذا الحدث ال
الخارج عن المألوف، والذي ندعوه على هذا الكوكب، الحياة. لم يتم تفسير الكثير من الحقائق بهذا العدد القليل من االفتراضات 

سب، بل أن اقتصادها أثناء قيامها بذلك يتمّيز برقّي شديد، وجماٍل من قبل. فالنظرّية الداروينّية ال تفرض قّوة مفرطة للشرح فح
شاعري يفوق حّتى أكثر أساطير تكوين العالم قّوة. إن أحد أهدافي من كتابة هذا الكتاب هو الموافقة بين التقدير الواجب 

 Mitochondrialنفسها ) وكوندريةوالجودة الملهمة لفهمنا المعاصر للحياة الداروينّية. فهناك إحساس شعري في حواء الميت

Eve) اسمها االسطورّية. أكثر من 

أكثر خواص الحياة التي "تسلب ألباب كل الرجال الذين فّكروا فيها أبدًا" هي التفاصيل المعّقدة ، إن ووفقًا لديفيد هيوم
هدفًا واضحًا. أما  -اآلليات التي دعاها تشارلز داروين "األعضاء ذات الكمال الفائق والتعقيد"-من خاللها  آلّياُتها التي تنجز

التي تثير إعجابنا هي تنّوعها المترف: والذي تحدد من خالل تقدير أعداد األنواع، فهناك و الخاصّية األخرى للحياة األرضية 
على قيد الحياة. ومن بين األغراض األخرى التي دفعتني لتأليف هذا الكتاب هو عشرات الماليين من السبل المتنوعة للبقاء 

 (DNA) حمض النووي الصبغيإقناع قّرائي أن "سبل البقاء على قيد الحياة" هي مرادف لـ "طرق تمرير النصوص المشّفرة بالـ
ق ويتفّرع عبر الزمن الجيولوجي، واستخدمت "نهًرا"، يتدفّ  (،DNA) حمض النووي الصبغيإلى المستقبل". بحيث أنني اتخذت الـ

 وسيلة شرح قوّية ومفيدة على نحو مدهش.غدتاستعارة الضفاف المنحدرة لتحديد كل لعبة من أالعيب األنواع الجينّية التي 

أو بأخرى، لشرح سبل البقاء على قيد الحياة واستكشاف القّوة التي تكاد تكون غير  لقد كرست جميع كتبي، بطريقةٍ 
محدودة لقدرة المفهوم الدارويني التي تم إطالق العنان لها كّلما وحيثما كان هناك وقٌت كاٍف لنشر نتائج االستنساخ الذاتي 



خارج أرضّية لقّصة النتائج التي يمكن أن تنشأ عندما يتم هذه المهّمة مانحًا ذروة النهر الخارج من عدنالبدائي. يتابع كتاب 
 حقن ظاهرة الُمستنسخات في لعبة البلياردات الذرّية المتواضعة والُمستمّرة إلى يومنا هذا.

خالل كتابتي لهذا الكتاب، كنت محظوظًا بالدعم والتشجيع والمشورة والنقد البّناء في مجموعات مختلفة من مايكل 
بيركيت، جون بروكمان، ستيف ديفيز، دانيال دينيت، جون كريبس، سارة ليبينكوت، جيري ليونز، وخاّصًة زوجتي اللة وارد، 

اغة بعض الفقرات هنا وهناك من مقاالت ظهرت في أماكن أخرى. تستند فقرات التي أّدت الرسومات أيضًا. كما تمت إعادة صي
أّما تقرير  .1994يونيو  11بتاريخ The Spectatorحول الشيفرات التماثلّية والرقمّية على مقالي في مجّلة  األّولالفصل 
ذ جزئّيًا من مقالي "أخبار ووجهات نظر" عن عمل دان نيلسون وسوزان بيلغر فيما يخّص تطّور العين، فهو مأخو  الّثالثالفصل 

ي هاتين المجّلتين، اللذين فّوضا نشر ر  وأوّد التعبير عن شكري لمحرّ   .1994إبريل  21بتاريخ  نيتشرمجّلة المنشور في 
 Scienceالمقاالت المعنّية. أخيرًا، أود أن أتوجه بشكري لجون بروكمان وأنتوني تشيثام للدعوة األصلّية لالنضمام إلى سلسلة 

Masters Series. 
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 الفصل األّول

 النهر الرقمي
 

ل هذه األساطير نفسها إلى معتقدات دينية. فالّناس يبجلون أسالفهم حوّ أساطير عن أسالفهم القبليين، وغالبًا ما تُ لدى كّل الناس 
كما يجب عليهم أن يفعلوا، فاألسالف الفعليون هم من يحمل مفتاح فهم الحياة، ال اآللهة الخارقة الطبيعة. من -ويعبدونهم حّتى

سّن النضج. ومن تلك األقلّية التي تنجو وتتكاثر، أقلّية أصغر  ، تموت األغلبية قبل بلوغهاي تولدبين كل الكائنات الحّية الت
سيتم دعوتها باألسالف أقلّية األقلّية الصغيرة هذه، هذه النخبة من األسالف، إن التي سيكون لديها سليل حّي بعد ألف جيل. و

 الئل ُكُثر.ألجيال المستقبلّية. فاألسالف نادرون، بينما السمن قبل ا

وكل  رياتكل حيوان ونبات وكل البكتيريا وكل الفط-حيث تستطيع كل الكائنات الحّية التي عاشت حّتى يومنا هذا 
تذّكر أسالفها والقول بكّل فخر: لم يمت أيُّ من أسالفنا في طفولته. فقد وصلوا  -ما يدّب على األرض وكل قراء هذا الكتاب

أحد لم يمت أّي  1كّلهم إلى سّن البلوغ، وتمّكن كل واحد منهم من إيجاد شريك واحد على األقل من الجنس اآلخر وتكاثر معه.
أو نتيجًة إلصابته بفيروس أو نتيجة خطوة خاطئة من على حاّفة جرٍف ما، قبل أن يجلب إلى هذا من أسالفنا على يد عدّو 

العالم طفاًل واحدًا على األقل. فشل اآلالف من معاصري أسالفنا في هذه المجاالت، لكن لم يفشل أّي واحٍد من أسالفنا في أّي 
متوّقعة، الكثير الع منها: الكثير من األشياء المثيرة لالهتمام وغير منها. هذه العبارات واضحٌة وضوح الشمس، لكن الكثير ينب

 تلك األمور جميعها موضوع هذا الكتاب.ستكون مما يساهم في الشرح والكثير مما يذهل حّتى. 

ات بما أّن كل الكائنات الحّية ترث جيناتها من أسالفها، بداًل من معاصري أسالفها الذين لم ينجحوا، تميل كل الكائن
الحّية ألن تمتلك جينات ناجحة. أي أّنه لديهم ما يتطّلبه األمر ليصبحوا أسالفًا، وهذا يعني ما يتطلبه األمر ليبقوا على قيد 
الحياة ويتكاثروا. لهذا تميل الكائنات الحّية إلى وراثة جينات ذات نزعة لبناء آلة جّيدة التصميم، لبناء جسٍد يعمل بشكٍل نشط 

عى ليصبح سلفًا. لهذا نجد الطيور بارعًة في الطيران واألسماك بارعًة في السباحة والقردة بارعة في التسّلق كما لو أّنه يس
والفيروسات بارعة في االنتشار. ولهذا نحّب الحياة ونحّب الجنس ونحّب األطفال. سبب ذلك أّننا كّلنا، من دون أّي استثناء، 

سالف الناجحين. العالم يتحّول إلى مكاٍن مليء بالكائنات الحّية التي لديها ما نرث كّل جيناتنا من خّط غير منقطع من األ
داروين أكثر من هذا بكثير، وفي قد قال يتطّلبه األمر لتصبح أسالفًا. وهذا باختصار شديد هو مفهوم الداروينّية. وبالّطبع، 

  يتوّقف هنا.هذا الكتاب ال،إن يومنا هذا، هناك الكثير الذي بإمكاننا قوله، ولذلك

                                                 

بالمعنى الدقيق، هناك استثناءات. فبعض الحيوانات، مثل المّن، تتكاثر من دون الحاجة إلى الجنس. كما تسمح تقنّيات مثل التلقيح  1
االصطناعي للبشر المعاصرين بإنجاب أطفال من دون الحاجة إلى االتصال الجنسي وحّتى من دون الحاجة إلى الوصول إلى سّن البلوغ، على 

 لكن بالنسبة لمعظم األغراض تبقى قّوة وجهة نظري ثابتة. طفل األنابيب،يمكن أخذ البويضات من جنين أنثى في حال اعتبار أّنه 



أن نفّكر أنه عندما قام أسالفنا  ،هناك طريقة طبيعّية وشائكة للغاية تؤدي إلى إساءة فهم الفقرة السابقة. من المغري 
بأشياء ناجحة، فإن الجينات التي مرروها إلى أطفالهم، كنتيجة لذلك، كانت ُمطّورة نسبّيًا إلى الجينات التي تلّقوها هم من أهلهم. 

في الطيران والسباحة والمغازلة. وهو تصور ليس له  ةم بارعسالالتهفئًا من نجاحهم أّثر إيجابّيًا في جيناتهم، ولهذا أي أّن شي
يتم تمريرها من جيل آلخر من دون تغيير، إال فيما يخّص  تتحّسن نتيجة االستخدام، بل أي أساس من الصحة! فالجينات ال

بعض األخطاء شديدة الّندرة. فالجينات الجّيدة ال تنتج عن النجاح، بل أن الجينات الجّيدة هي التي تؤدي إلى النجاح، وال يوجد 
لهؤالء األفراد الذين يمتلكون  شيء يمكن للفرد فعله خالل فترة حياته ليؤثر بأي شكٍل من األشكال على جيناته. فمن المرجح

جينات جّيدة منذ والدتهم أن يكبروا ليصبحوا أسالفًا ناجحين؛ لذلك تعد احتمالية انتقال الجينات الجّيدة لألجيال المستقبلّية أكبر 
الجيل المقبل؛ من الجينات السّيئة. كل جيل هو بمثابة مرّشح أو غربال؛ فالجينات الجّيدة تمّر عبر هذا الغربال وتنتقل إلى 

مّيتًة في عمٍر صغير أو من دون تكاثر. قد تمر الجينات السّيئة عبر ببينما تبقى الجينات السّيئة في أجساد ينتهي بها األمر 
الغربال لجيل واحد أو جيلين، رّبما ألّنها محظوظة بمشاركة جينات جّيدة في جسد واحد. لكّنك بحاجة إلى أكثر من الحظ 

جيٍل متتاٍل، من المرجح أن تكون الجينات التي بقيت هي  ألفرابيل المتتالية بنجاح، واحدًا تلو اآلخر. بعد لتجتاز آالف الغ
 الجينات الجّيدة.

سالف. هذا صحيح، األسبق وقلت أّن الجينات التي تنجو عبر األجيال ستكون الجينات التي قد نجحت في صنع 
أن يسّبب التفكير به االرتباك. فعلى الرغم من وجود بعض األفراد ممن لديهم  لكن هناك استثناء واحد علّي التعامل معه قبل

عقم ال يقبل العالج، لكّنهم ُخلقوا بطبيعة تبدو وكأنها تساعدهم على تمرير جيناتهم إلى األجيال المستقبلّية. فالنمل العامل 
ًا، بل ليتمّكن أقرباؤهم ذوي القدرة على اإلخصاب، والنحل والدبابير والنمل األبيض عقيمون. وهم ال يعملون ليصبحوا أسالف

والذين هم عادًة أخوتهم وأخواتهم، من أن يصبحوا أسالفًا. وهنا نأتي إلى نقطتين يجب توضيحهما. أواًل، في أّي نوٍع من 
ي اّلتي تحّدد ما إذا كان الحيوانات، لدى األخوة واألخوات إمكانّية مرتفعة من تشارك نسٍخ من الجينات نفسها. ثانيًا، الطبيعة ه

النمل األبيض جينات قادرة على  جميعفرد من النمل األبيض سيصبح عاماًل قادرُا على التكاثر أو عقيمًا، وليس الجينات. لدى 
القادرون يمّرر تحويلهم إلى عمال عقيمين تحت بعض الظروف البيئّية وإلى عمال قادرين على التكاثر تحت ظروف أخرى. 

ثر نسخًا من الجينات نفسها التي تجعل العقيمين يساعدونهم على القيام بذلك. إذ يعمل العمال العقيمون بكّد تحت على التكا
ال القادرين على التكاثر. وتسعى نسخ العاملين من هذه الجينات لمساعدة تأثير الجينات، تلك النسخ التي توجد في أجساد العمّ 

بين الجيل وذلك الذي يليه. يمكن أن يكون عامل النمل األبيض إما ذكرًا أو أنثى؛ لكن  نسخهم التكاثرّية للمرور عبر الغربال
إناث: وما عدا ذلك، فالمبدأ هو نفسه. بشكٍل مخّفف، هذا أيضًا ينطبق على عّدة  ل والنحل والدبابير، فكل العامالتبالّنسبة للنم

قدارًا معّينًا من االهتمام تجاه الصغار من قبل األخوة أو األخوات أنواع من الطيور والثدييات والحيوانات األخرى التي تظهر م
األكبر. في المحّصلة، بإمكان الجينات تسهيل طريقها عبر الغربال، وليس فقط من خالل مساعدة األجساد التي تحتويها على 

 أن تصبح أسالفًا، بل بمساعدة أجساد ذات عالقة بها كي تصبح أسالفًا.

، وهو يتدّفق عبر الزمان وليس المكان. إّنه (DNA) حمض النووي الصبغيتابي هو نهر من الـالنهر في عنوان ك
نهر من المعلومات، وليس نهرًا من العظام واألنسجة: نهر من التعليمات المجّردة لبناء األجسام، وليس نهرًا من األجسام بحّد 

ليس هذا النهر فقط غير متأثر بتجارب  مرورها.ال تتأّثر بها خالل  وتؤّثر بها، ولكّنها مذاتها. إذ تمّر المعلومات عبر األجسا



وإنجازات األجسام المتتالية التي يتدّفق من خاللها. بل إنه ال يتأثر أيضًا بمصدٍر أقوى بكثير من حيث احتمالية نقل التلوث 
 مقارنة بذلك؛ أال وهو الجنس.

جنبًا إلى جنب مع نصف جينات أبيك. تتعاون جيناتك من ففي كّل واحدة من خالياك، تعيش نصف جينات أّمك 
جانب أّمك وجيناتك من جانب أبيك مع بعضها البعض بأكثر الطرق حميمّية لجعلك خليطًا ُمتقنًا ال يتجّزأ. لكن الجينات بحّد 

امل متين. فعندما يحين وقت ذاتها ال تختلط مع بعضها البعض. وإنما تأثيراتها فقط هي التي تختلط. فالجينات نفسها تتمّتع بتك
االنتقال إلى الجيل المقبل، إما أن يذهب الجين إلى جسد طفٍل معّين أو ال. فالجينات من جانب األب والجينات من جانب األم 
ال تختلط ببعضها البعض؛ وإنما تتحد مرة أخرى باستقاللية. فإما أن يأتي جيٌن محّدد من أّمك أو من أبيك. وهو كذلك قد أتى 

 من واحٍد وواحٍد فقط من أجدادك األربعة وواحٍد، واحٍد فقط من آباء أجدادك الثمانية وهكذا.

لقد تحّدثت عن نهر من الجينات، لكن بإمكاننا أيضًا الحديث عن مجموعة من الرفاق الذين يمشون عبر الزمن 
لى المدى البعيد. أما على المدى القريب، فإن لبعضها البعض، ولكن ع اً الجيولوجي. إذ تعد كل جينات أي مجتمٍع متكاثر رفاق

ن أكثر من الجينات األخرى التي تشاركهم الجسم بينهم عالقة مؤقتة كرفاق حميمّيي هذه الجينات تبقى في أجساد فردّية وتكون 
إمكانية العيش  نفسه، وتنجو الجينات عبر األجيال فقط في حالة ما إذا كانت تتمتع بقدرة ال بأس بها على بناء أجسام لديها

والتكاثر بنفس أسلوب الحياة الذي تختاره األنواع التابعة لها. لكن يظل أمامها الكثير لكي تحافظ على بقائها. لكي يكون الجين 
جّيدًا في النجاة، يجب على الجين أن يتحلى بقدرة ال بأس بها في التعاون مع الجينات األخرى ضمن األنواع نفسها، أي النهر 

لكي يتمكن من النجاة واالستمرار على المدى البعيد، يجب أن يكون الجين مرافقًا جّيدًا. يجب أن يتحلى بأداء جيد مع نفسه. و 
ب عليهم رى تكون في نهٍر آخر. إذ ال يتوجرفاقه أو في ظل وجوده مع جينات أخرى في النهر نفسه. أما جينات األنواع األخ

 نظرًا ألنه ال يتوجب عليهم تشارك األجسام نفسها. -قل، ليس بنفس الطريقةعلى األ-االتفاق مع بعضهم البعض جّيًدا

ز كل نوع عن غيره من األنواع، وهي أن كّل أفراد النوع الواحد يمتلكون نفس نهر الجينات الذي هناك خاصية تميّ 
ضهم البعض. ويتشّكل نوٌع جديد عند يتدّفق من خاللهم، ويجب أن تستعد كل الجينات في النوع الواحد ليكونوا رفقاء جّيدين لبع

، والذي هو أصل األنواع الجديدة، االنتواعانقسام نوٍع موجوٍد مسبقًا إلى اثنين. يتفّرع نهر الجينات عبر الّزمن. بالّنسبة للجينات، 
فصل لألبد، أو إلى أن هو "الوداع طويل األمد". إذ أّنه بعد فترة قصيرة من االنفصال الجزئي، يذهب النهران كّل في طريقه المن

يجّف واحٌد منهما أو اآلخر، منقرضًا في الرمال. ثم تختلط المياه اآلمنة ضمن ضفاف النهر ويعاد خلطها مرة أخرى عبر إعادة 
 التركيب الجنسي. لكن المياه ال تعبر ضفافها أبدًا لتلّوث النهر اآلخر. وبعد انقساٍم نوٍع ما، ال تبقى مجموعتا الجينات رفقاء.

فهما ال يلتقيان في نفس األجسام ولم يعد من المطلوب منهما االّتفاق سوّيًة. فليس هناك أّي جماع بينهما بعد اآلن، والجماع 
 هنا يعني حرفّيًا الجماع الجنسي بين حامليهما، األجسام التي هما فيها.

ا؟ ما الذي يحّفز نهرًا لينقسم إلى فرعين نوعين االنقسام؟ ما الذي يبدأ الوداع الطويل بين جيناتهماللَم يتوجب على 
عن بعضهما البعض لدرجة أنهما لن يلتقيا مجّددًا أبدًا؟ التفاصيل مثيرة للجدل، لكن ال أحد يشّك بأّن االنفصال  متباعدين

تحدث في  إعادة توزيع الجينات المادّية فإنّ الجغرافي العرضي هو أهم مكّون. فإذا كان نهر الجينات يتدّفق عبر الزمن، 
األجسام، واألجسام تشغل حّيزًا في المكان. فبإمكان سنجاب رمادي في أمريكا الشمالّية التكاثر مع سنجاٍب رمادّي في إنكلترا إذا 
التقيا يومًا ما. لكن من المرجح أاّل يلتقيا أبدًا. نهر جينات السناجب الرمادّية في أمريكا الشمالّية منفصل تمامًاعبر ثالثة آالف 



يل من مياه المحيط عن نهر السناجب الرمادّية في إنكلترا. وبالتالي فمجموعتا الجينات ليستا في واقع األمر رفقاًء بعد اآلن، م
على الرغم من أنهما ال زالتا افتراضيًا قادرتين على التصرف كرفقاء جّيدين إذا سنحت الفرصة. لقد وّدعتا بعضهما البعض، 

ال عودة عنه إلى اآلن. لكن مع مرور عّدة آالف من السنين من االنفصال، من المرجح أن النهرين  لكن هذا الوداع ليس وداعاً 
ابتعدا عن بعضهما البعض كثيرًا لدرجة عدم قدرة السناجب على تبادل الجينات مع بعضها البعض إذا ما التقت مع بعضها 

 د مكانّيًا بل من ناحية التوافق.البعض مّرًة أخرى. وال يعني "ابتعدا عن بعضهما البعض" االبتعا

غالبًا ما يكون مثل هذا األمر هو السبب في االنفصال األقدم بين السناجب الرمادّية والسناجب الحمراء. إذ أنه ال 
يمكن تهجينهما سوّيًة. فهما يتداخالن جغرافّيًا في أجزاء من أوروبا، وعلى الرغم من أنهما يلتقيان ويتواجهان مع بعضهما 

عض على المكسرات المتنازع عليها بين الحين واآلخر، إال أّنهما ال يستطيعان التزاوج إلنتاج ذرّية خصبة. وذلك لتباعد الب
األنهار الجينّية كثيرًا عن بعضها البعض، مما يعني أن جيناتها ليست مناسبة للتعاون الجيد مع بعضها البعض داخل األجسام. 

-اجب الرمادّية وأسالف السناجب الحمراء متطابقين كليًا. لكنهم أصبحوا منفصلين جغرافّيًا فقبل عدة أجيال، كان أسالف السن
ربّما بسبب سلسلة جبلّية أو بسبب الماء، إلى أن صار المحيط األطلسي هو الفاصل بينهم وتباعدت مجموعاتهم الجينّية. وقّد 

لجّيدون رفقاًء سّيئين )أو سينتهي بهم األمر ألن يصبحوا كذلك إذا أّدى التباعد الجغرافي إلى قّلة في التوافق. فصار الرفقاء ا
تصادف لقاءهم للتكاثر(. يصبح الرفقاء السيئون أسوأ حّتى مع مرور الزمن، إلى أن يصبحوا غير متوافقين على اإلطالق. وهنا 

عضهما البعض أكثر وأكثر. وتشّكل القّصة يكون وداعهم نهائّيًا. فالنهران منفصالن ومن المقّدر لهما أن يزداد انفصالهما عن ب
نفسها األساس للفصل األبكر بكثير بين أسالفنا وأسالف الفيلة على سبيل المثال. أو بين أسالف الّنعام )الذين كانوا أسالفنا 

 أيضًا( وأسالف العقارب.

، ألن ذلك هو تقدير لعدد األنواع (DNA) حمض النووي الصبغيمن المحتمل اآلن وجود ثالثين مليون فرع لنهر ال
بالمئة من األنواع التي عاشت منذ بدء الخليقة.  1على سطح األرض. ومن المقّدر أيضًا أن تشّكل األنواع التي نجت حوالي 

في  تفّرعًا الموجودةمليون الثالثون إن بشكل كّلي.  حمض النووي الصبغيالأي أنه كان هناك ثالثة مليارات من التفّرعات لنهر 
بها األمر  ينتهييومنا هذا هي منفصلة بشكٍل ال يمكن التراجع عنه. ومن المقّدر للعديد منها الفناء، إذ أن معظم األنواع 

لالنقراض. إذا تتّبعت الثالثين مليون نهرًا )بغرض اإليجاز سأشير إلى التفّرعات على أّنها أنهار( إلى الماضي، ستجد أّنها 
ى واحدًا تلو اآلخر. إذ يجتمع نهر الجينات البشرّية مع نهر جينات الشمبانزي في نفس الوقت تقريبًا تجتمع مع األنهار األخر 

رد قبل ذلك بعّدة ماليين من السنين، كان نهر القال، قبل حوالي سبعة ماليين عام. و الذي يجتمع فيه مع نهر جينات الغوري
، كان يجتمع مع نهرنا نهٌر من جينات ذلك وقبلإنسان الغاب.  تمع مع تدّفق من جيناتاإلفريقي المشترك الخاص بنا يج

 والسيامانغ (gibbon) نهٌر ينفصل نحو المصب إلى عدد من األنواع المنفصلة من الجيبون - (gibbon genes) الجيبون 
(siamang) وعند الرجوع بالزمن إلى الوراء، تجد أن نهرنا الجيني كان يتحد مع نهٍر محّدد وعند تتّبعه لألمام مّرة ثانية، تجد .

العالم الجديد وحيوانات الليمور في مدغشقر. وحّتى في األزمنة األقدم من ذلك، كان نهرنا  قردةو العالم القديم  قردةأنه يتفّرع إلى 
التي تقود إلى مجموعات رئيسّية من الثدييات: القوارض والقطط والخفافيش والفيلة. لنجد بعد ذلك التيارات يّتحد مع تلك األنهار 

 التي تقود إلى أنواع متعددة من الزواحف والطيور والبرمائّيات واألسماك والالفقارّيات.



عندما نفّكر باالنقسام الذي يقود وهنا نصل إلى اعتبار عام علينا أن نكون حذرين بشأنه أال وهو استعارة النهر. ف
من المغري  -بعكس ما هو الحال فيما يتعلق بالتدفق الذي يقود إلى السنجاب الرمادي على سبيل المثال-إلى كل الثدييات 

تخّيل شيٍء كبير، بمقياٍس قريب من نهري المسيسيبي وميزوري. في نهاية المطاف، من المقدر لفرع الثدييات التفرع والتفرع 
بدءًا من الزبابة األوراسية القزمة إلى الفيلة، من الخلد الذي يعيش تحت األرض -التفرع مرة ثانية، حّتى ينتج عنه كل الثدييات و 

إلى القردة التي تكون على أعالي األشجار. ومن المقّدر لفرع الثدييات من النهر أن يغّذي العديد من آالف الممرات المائّية 
ه أن يكون سوى سيل ضخم جّياش؟ لكن هذه الصورة خاطئة جّدًا. عندما انفصل أسالف كل الثدييات الهاّمة، فكيف يمكن ل

المعاصرة بعيدًا عن أولئك الذين ليسوا من الثدييات، لم يكن الحدث أكثر أهمّيًة من أي انتواٍع آخر. ولكان قد حدث من دون أن 
ه أثناء حصول ذلك. ولكان الفرع الجديد لنهر الجينات مجّرد مجرًى تتم مالحظته من قبل أّي عالم تاريٍخ طبيعي تصادف وجود

، يحتوي على أنواع من المخلوقات الليلّية التي ال تختلف عن أقربائها من غير الثدييات أكثر مما يختلف السنجاب اً صغير
ات هو اإلدراك المتأخر فحسب. في األحمر عن سنجاٍب رمادّي. حّتى أن السبب الوحيد لرؤيتنا ألسالف الثدييات على أنها ثديّ 

تلك األيام، لكان ذلك مجّرد نوٍع آخر من الزواحف المشابهة للثدييات، التي ال تختلف بشكل ملحوظ رّبما عن دّزينة من لقمات 
 صغيرة متكّبرة تتغذى على الحشرات من طعام الديناصورات.

 الحيوانات: الفقارّياتف كل المجموعات الكبيرة من وكان نقص الدراما نفسه ليرافق االنفصاالت السابقة بين أسال
والرخوّيات والقشرّيات والحشرات والديدان الحلقّية والديدان الُمسّطحة وقناديل البحر وغيرها. فعندما انفصل النهر الذي كان 

تا المخلوقات )المشابهة إلى الفقارّيات )وغيرها(، كانت مجموعقود تس تي كانتنهر السيقود إلى الرخوّيات )وغيرها( من األ
للديدان على األرجح( متشابهتين جدًا لدرجة أنه كان بإمكانهما التكاثر مع بعضهما البعض. وكان السبب الوحيد في عدم 
تكاثرهما مع بعضهما البعض هو أنهما انفصلتا بشكٍل عرضّي نتيجة حاجٍز جغرافيٍّ ما، والذي قد يكون على سبيل المثال 

من المقّدر لها أن  ن من توّقع أن مجموعًة واحدة كانكانت مّتحدًة في يوٍم ما. فلم يكن أحد ليتمكّ التي لت مياهًا أرضًا جاّفًة فص
كانا اثنين من الجداول ( DNA) حمض النووي الصبغيالتنتج الرخوّيات وأخرى من المقّدر لها إنتاج الفقارّيات. نظرًا ألن نهري 

 الصغيرة التي انفصلت بالكاد، والمجموعتان من الحيوانات كان يستحيل التمييز بينهما.

ينسونه أحيانًا عند التفكير بالمجموعات الحيوانّية الكبيرة حّقًا مثل علماء الحيوان يعلمون كّل هذا، لكّنهم إن 
االنفصال بين المجموعات الكبيرة هو حدٌث شديد األهمّية. ويرجع السبب  الرخوّيات والفقارّيات. فمن المغري لهم التفكير بأنّ 

كّل انقساٍم كبير في مملكة  اسخ يقول أنّ على اعتقاد شبه ر  نشأواالذي قد يكون أدى إلى تضليل علماء الحيوان هو كونهم 
وعلى  للتعبير عنه.خطة البناء الحيوانات ينتهي به المطاف بشيء فريد من نوعه، والذي عادة ما تستخدم الكلمة األلمانّية 

ا كلمة الرغم من أن هذه الكلمة تعني فقط "مخطط"، إال أنها أصبحت مصطلحًا معترفًا به تقنّيًا، وسأتعامل معها على أنه
اآلن في النسخة الحالّية من قاموس أوكسفورد لّلغة اإلنكليزّية.  حّتى غير موجودةإنكليزّية، على الرغم من أّنها )كما فوجئت( 

لغيابها؛  (frisson of Schadenfreudeالسرور )فأنا أعترف ببعض  زمالئي، لذلك)وبما إنني ال أتقبل هذه الكلمة كما يفعل 
في معناها التقني، تترجم  ستعارة.(في القاموس، لذلك ليس هناك تحيّز منّظم ضّد االموجودتان ألن هاتين الكلمتين الدخيلتين 

خّطة البناء إلى "خّطة الجسد األساسّية". إذ يعد استخدام كلمة "األساسّية" )أو، ما يعادله من انخفاض للوعي الذاتي إلى 
 استخدام األلمانّية لإلشارة إلى العمق( هو ما يسّبب الضرر. وبإمكانه أن يقود علماء الحيوان إلى أخطاء جدّية.



ئة امليون وخمسم ستمائة، اقترح أحد علماء الحيوان أن التطّور في العصر الكامبري )بين حوالي المثالعلى سبيل 
عمليًة مختلفًة عما هو عليه في األوقات التي تلت ذلك. وكان يعزو ذلك إلى ظهور أنواع  تمليون عام مضت( ال بّد وأنه كان

مجموعات أساسّية، مثل الرخوّيات والقشرّيات. وهنا المغالطة صارخة؟  نشأتجديدة في أّيامنا هذه، بينما في العصر الكامبري 
مجتمعات منفصلة في فقط  وجدتالرخوّيات والقشرّيات  إذ أّنه حتى المخلوقات المختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض مثل

جغرافّيًا عن بعضها البعض من النوع نفسه. وكان بإمكانهم التكاثر، لفترة من الزمن، في حالة حدوث لقاء بينهم لكنهم لم يلتقوا. 
نظر اإلدراك المتأخر لعلماء  وبعد ماليين السنين من التطّور المنفصل، اكتسبت هذه الكائنات الصفات التي نعتبرها، من وجهة

الحيوان، على أنها خاّصة بالرخوّيات والقشريات كّل على حدة. وهذه الصفات ُمبجلة بالعنوان الفخم "خّطة الجسم األساسّية" أو 
 "خّطة البناء". في حين ابتعدت خطط بناء مملكة الحيوان الكبرى تدريجًيا عن األصول المشتركة.

ره، هناك اختالف طفيف، وإن كُثر الحديث عنه، حول مدى تدّرج التطّور أو انتقاله بقفزاٍت وعلى نحٍو ال يمكن إنكا
ما فيه الكفاية ليصل إلى خّطة بناٍء جديدة بخطوٍة ببقفزات نوعّية  قامنوعّية. لكن ال أحد، وأعني ال أحد، يعتقد أن التطور 

لقليل من علماء الحيوان الموقف في ا يشاركه .1958عام  واحدة. ويرجع تاريخ كتابات المؤلف الذي كنت أقتبس عنه إلى
يومنا هذا، لكّنهم في بعض األحيان يقومون بذلك بشكٍل ضمنّي، ُمتحّدثين كأن مجموعات الحيوانات الكبرى نتجت بشكٍل عفوّي 

ف أثناء كونها في وتشّكلت بشكٍل مثالي، مثلما تشكلت أثينا من رأس زيوس، بداًل من حصول اختالف في مجتمعات األسال
 2عزلة جغرافّية عرضّية.

لقد أظهرت لنا دراسة علم األحياء الجزيئي، في كل الحاالت، أن المجموعات الحيوانّية الكبرى أقرب من بعضها 
ات البعض مما كّنا نعتقد. بإمكانك التعامل مع الشيفرة الجينّية كقاموس فيه يتم تعيين ستة وأربعين كلمة بلغة واحدة )الثالثي

الستة واألربعون المكّونة من أبجدّية تحوي أربعة أحرف( إلى إحدى وعشرين كلمة في لغٍة أخرى )عشرين حمٍض أميني إضافًة 
نفسه مّرتين بالصدفة هي أقل من واحد في مليون مليون  64:21إلى عالمة ترقيم(. بحيث تكون احتماالت الوصول إلى تعيين 

دراستها.  تمليون مليون المليون. لكن الشيفرة الجينّية في واقع األمر متطابقة في كل الحيوانات والنباتات والبكتيريا التي تم
ظهرت في الوقت  لك، لكنيس بإمكان أحد مناقشة ذومن المؤّكد أن كل الكائنات الحّية األرضّية تنحدر من سلف واحٍد. ل

الحالي بعض أوجه التشابه المذهلة بين، الحشرات والفقارّيات على سبيل المثال، وذلك عندما ال يقوم الناس بفحص الشيفرة 
للحشرات. كما  المجزأة الجينّية نفسها بل التسلسل الجيني للمعلومات بحّد ذاته. فهناك آلّية جينّية معّقدة مسؤولة عن خّطة الجسم 

ُعثر على آلية جينّية مشابهة على نحٍو عجيب في الثدييات. من وجهة نظٍر جزيئّية، كل الحيوانات هي أقارب قريبة من 
بعضها البعض، بل وحّتى من النباتات. إليجاد أقربائنا بعيدي الصلة علينا التوّجه إلى البكتيريا، وحّتى في تلك الحالة، الشيفرة 

الجينّية. ويرجع السبب في إلى إمكانية إجرائنا لمثل هذه الحسابات الدقيقة على الشيفرة الجينّية  الجينّية هي مطابقة لشيفرتنا
وليس على تشريح خّطة البناء، هو أّن الشيفرة الجينّية رقمّية تمامًا، واألرقام هي أشياء يمكنك إحصاؤها بدّقة. ونهر الجينات 

 مصطلح الهندسي هذا.هو نهٌر رقمّي، واآلن يجب أن أشرح ما يعنيه ال

                                                 

كتاب ستيفن جاي غولد المكتوب بأسلوب ، "Wonderful Lifeربما قد يود القّراء إبقاء مثل هذه النقاط في أذهانهم عند استشارة " 2
 رة الكامبرية جميل عن َطفل بورغيس حيوانات الفت



المهندسون بتفريق مهّم بين الشيفرات الرقمّية والشيفرات والتناظرية. إذ أّن الفونوغرافات وآالت التسجيل ومعظم يقوم 
شيفرات تناظرّية حّتى وقٍت قريب. بينما األقراص المضغوطة والحواسيب ومعظم أنظمة الهاتف الُمعاصرة  استخدمتالهواتف 

في نظام الهاتف التناظري تنتقل موجات الضغط مستمرة التذبذب في الهواء )األصوات( إلى موجات متذبذبة شيفرات رقمّية. ف
تماثليًا من الجهد في سلك. ويعمل قرص الفونوغراف بطريقة مشابهة: حيث تتسبب األثالم المتمّوجة باهتزاز إبرة التسجيل، 

الجهد. وتتم إعادة تحويل أمواج الجهد هذه في النهاية األخرى من الخط، وتتحول حركات إبرة التسجيل إلى تذبذبات متماثلة من 
وذلك بوساطة حاجز ُمهتّز في سّماعة الهاتف أو في مكبر صوت الفونوغراف، عائدة إلى أمواج ضغط الهواء المتماثلة، بحيث 

ك متناسبة مع تذبذبات الضغط في نتمّكن من سماعها. أما الرمز فهو بسيط ومباشر: تكون التذبذبات اإللكترونّية في سل
 عبر سلك، والفروقات بينها مهّمة. الهواء. قد تمّر كل الجهود الُمحتملة، ضمن حدوٍد معّينة،

عبر  -256أو  8أو عدد منفصل آخر من الجهود الُمحتملة، مثل -في الهاتٍف الرقمّي، يمّر فقط جهدان ممكنان 
ذاتها، بل في تنميط المستويات المنفصلة. وهذا ما يسّمى بالتضمين النبضي  السلك. وال توجد المعلومات في الجهود بحدّ 

أّي من القيم الرقمّية الثمانّية على سبيل المثال، لكّن الجهاز  الواحدة معالُمرمز. بحيث يندر تساوي الجهد الفعلي في المّرة 
ينتج في الجانب اآلخر من الخط أقرب ما يكون إلى إلى أقرب واحد من الجهود الُمخّصصة، بحيث يصبح ما  الُمستقب ل سيقربه

الكمال حتى لو كان النقل عبر الخط ضعيفًا. كل ما عليك فعله هو ضبط المستويات المنفصلة لتكون متباعدة ما فيه الكفاية 
مستوى الخاطئ. وهنا عن بعضها البعض بما ال يدع مجااًل لآللة الُمستقب لة أن تسيء تفسير التذبذبات العشوائّية على أّنها ال

إلى  -وأنظمة المعلومات بشكٍل عام-تكمن قّوة الشيفرات الرقمّية العظيمة، ولهذا السبب يزداد تحّول أنظمة الصوت والفيديو 
الشكل الرقمّي. تستخدم الحواسيب بالّطبع الشيفرات الرقمّية لكل شيء تقوم به. وألسباب تتعّلق بالمالئ مة، تكون هذه الشيفرات 

 .256أو  8ئّية تمتلك مستويين فقط من الجهد بداًل من ثنا

الصوت الذي يدخل إلى المايكروفون ويغادر السّماعة مكّونًا من تذبذبات تناظرية  يزالحّتى في الهاتٍف الرقمّي، ال 
يفرات في ضغط الهواء. بينما تكون المعلومات التي تنتقل من تبادل إلى آخر رقمّية. ويجب ضبط نوع مخّصص من الش

لترجمة القيم التناظرية، في كل ميكروثانية، إلى سالسل من األرقام المشّفرة رقميًا بالنبضات المنفصلة. فعندما تستعطف 
محبوبك عبر الهاتف، يتم نقل كل فارٍق بسيط، كل إيقاع يحمله الصوت، كل تنّهد عاطفي وكّل طابٍع مليٍء بالشوق عبر 

لبعض األرقام أن تدفعك إلى البكاء، شريطة أن يتم تشفيرها وفّك تشفيرها بالسرعة الكافية.  السلك بصيغة أرقام فقط. كما يمكن
معّدات التحويل اإللكتروني المعاصرة سريعة جّدًا لدرجة أن وقت الخط يمكن تقسيمه إلى شرائح، مثلما يستطيع محترٌف في 

تف نفسه، بما ريقة، يمكن إدماج آالف المحادثات في خط الهالعبة الشطرنج تقسيم وقته بين عشرين لعبة بالّتناوب. وبهذه الط
خطوط البيانات الرئيسّية بعيدة إّن ُتجرى في الوقت نفسه، لكّنها مفصولة إلكترونّيًا من دون أي تداخل.  يجعلها تبدو وكأنها

 الحزم إماالمدى هي أنهاٌر هائلة من األرقام، وال يعد الكثير منها في أّيامنا هذه أسالكًا على اإلطالق بل هي حزم راديو، وهذه 
العبقرّي، لدينا  أن تنتقل مباشرة من قّمة تل إلى قمة أخرى أو ترتّد من األقمار االصطناعّية. لكن نتيجًة لهذا الفصل اإللكتروني

مثل السناجب الحمراء والرمادّية، النوعان -اآلن آالٌف من األنهار الرقمّية، التي تتشارك الضفف نفسها على نحو ظاهري فقط 
 اللذان يتشاركان األشجار نفسها لكنهما ال يقومان بممازجة جيناتها أبدًا.



ليست ذات أهمية كبيرًة، طالما أّن نسخها ال ُيعاد تكراره. في عالم المهندسين، أوجه القصور في اإلشارات التشابهّية 
على اإلطالق إال  ةكون غير ملحوظرجة أّنها تكاد تأحد الشرائط لد الصوتي علىفي التسجيل  هسهسة خفيفةفقد تكون هناك 

قمت بتسجيل وستضيف بعض الضجيج أيضًا. لكّنك إذا  ،إذا تم تضخيم الصوت، وفي تلك الحالة فإّنك ستضّخم الهسيس
شريط عن هذا الشريط بحّد ذاته، ومن ثم تسجيل شريط عن الشريط المسجل عن الشريط األّول، لن يبقى لديك بعد مئة من 

مشكلًة عندما كانت الهواتف كّلها تناظرّية. إذ كانت إشارة أي هاتف تتضاءل  سبب"األجيال" سوى هسيٌس مريع. شيء ما مثل 
كل مئة ميل أو ما يقارب ذلك. األمر الذي كان ُيحدث قلقًا  -إعادة تضخيمها-ان يوجب تعزيزهاك طويل ممامع مرورها بسلٍك 

من نسبة هسيس الخلفّية. وكذلك األمر، تحتاج اإلشارات الرقمّية إلى  زادتفي أّيام اإلشارات التناظرية، ألّن كل مرحلة تضخيم 
فة أّي خطأ: يمكن ضبط األمور بحيث تتمّكن المعلومات من العبور تقوية. لكن، وللسبب الذي رأيناه، التقوية ال تؤدي إلضا

بشكٍل مثالي، بغض النظر عن عدد محّطات التقوية التي تتدّخل في األمر. ونتيجًة لذلك، ال يزداد الهسيس حّتى على طول 
 مئاٍت ومئاٍت من األميال.

مثابة أسالك هاتف للجسم. لكن هل هي عندما كنت طفاًل صغيرًا، شرحت لي أّمي أن خاليانا العصبّية هي ب
تناظرية أو رقمّية؟ جواب ذلك أّنها خليٌط مثيٌر لالهتمام من االثنين. فالخلّية العصبّية ليست مثل السلك الكهربائي. فهي عبارة 

ا عدا أّن عن أنبوب طويل رفيع تمّر عبره أمواج من التغيرات الكيميائّية، مثل أثر من البارود يشتعل على طول األرض، م
العصب، وبشكٍل غير مشابه للبارود، يتعافى خالل فترة قصيرة ويتمّكن من االشتعال مّرة أخرى بعد فترة راحة قصيرة. قد يتقّلب 

أثناء اندفاعها على طول العصب، لكن هذا غير مهم. إذ أن الشيفرة تتجاهل  -درجة حرارة البارود-الحجم المطلق للموجة 
الكيميائي موجود أو غير موجود، مثل مستويي جهد منفصلين في هاتف رقمّي. وإلى هذا الحد، ذلك. سواء كان النبض 

فالجهاز العصبي رقمّي. لكن النبضات العصبّية ليست خاضعة للبايتات: فهي ال تتجّمع في أرقام شيفرة منفصلة. بداًل من 
ى حّدة الشعور( على أساس معّدل النبضات. األمر الذي ذلك، يتم تشفير قّوة الرسالة )علّو الصوت، وسطوع الضوء، ورّبما حتّ 

 ُيعرف لدى المهندسين على أّنه تضمين تردد النبضات، والذي كان شائعًا لديهم قبل تبّني مفهوم التضمين النبضي الُمرمز.

، إذ ال يوجد معّدل النبض هو قيمة تناظرية، لكن النبضات بحّد ذاتها رقمّية: فهي إما أن تكون هناك أو أاّل تكون 
نتيجة للطريقة التي تعمل بها الخاليا  ، وذلكحلٍّ وسط. ويستفيد الجهاز العصبي من ذلك مثله مثل أّي نظام رقمي آخر

ز تضخيمي مكافئ، والذي تبلغ المسافة الفاصلة بينه وبين المعزز الذي يليه مليمتر واحد، وليس مئة ميل فالعصبّية،  هناك معزِّ
موجة -ّطة تعزيزية بين الحبل الشوكي وأطراف أصابعك. وإذا تشتت الطول المطلق للنبضة العصبّية مح ثمانمائةفهناك -

فإن الرسالة ستكون مشّوهة لدرجة ال يمكن فيها التعّرف عليها على مدى طول الذراع البشرّية، فما بالك إذا كان ذلك  -البارود
تضخيم تضيف المزيد من األخطاء العشوائّية، مثلما يحصل عندما يتم على طول رقبة زرافة. وذلك ألن كّل مرحلة من مراحل ال

مّرة. أو عندما تقوم بطباعة صورة منسوخة عن صورة منسوخة عن صورة أخرى. إذ  ثمانمائةتسجيل شريط عن تسجيل شريط 
لذلك، يمنح التشفير الرقمي "جيل" هو غشاوٌة رمادّية غير واضحة.  ثمانمائةعلى مدى  عملية النسخأّن كل ما يبقى بعد تكرار 

الحل الوحيد لمشكلة الخلّية العصبّية، واالصطفاء الطبيعي قد تبّنى هذا على النحو الواجب. ونفس الشيء صحيح بالنسبة 
 للجينات.



ن حاّل خيوط البنية الجزيئّية للجين، لنفس يوفق اعتقادي، يجب أن يتم تكريم فرنسيس كريك وجيمس واتسون، اللذ
العدد من القرون الذي تم فيها تكريم أرسطو وأفالطون. فعلى الرغم من منح كل منهما جوائز نوبل "في علم وظائف األعضاء 

من حيث  أو الطب"، وهذا صحيح، إال أنهما يستحقان أكثر من ذلك بكثير. إذ يعد الحديث عن ثورة مستمّرة أمرًا شبه متناقض
المصطلحات، لكن فهمنا الشامل للحياة وليس فقط للّطب سيتغّير مّرة تلو األخرى كنتيجة مباشرة للتغيير في أسلوب التفكير 

. فالجينات بحّد ذاتها واألمراض الجينّية هما فقط غيٌض من فيض. األمر الّثوري حقًا فيما 1953الذي بدأه هذان الشاّبان في 
 الجزيئي في الفترة التي تلت واتسون وكريك هو أّنه أصبح رقمّيًا. يتعّلق بعلم األحياء

فقد أصبحنا نعرف بعد واتسون وكريك أن الجينات بحّد ذاتها، ضمن تكوينها الداخلي الدقيق، هي سالسل طويلة 
يب واألقراص المضغوطة، من المعلومات الرقمّية الخالصة. واألكثر من ذلك، أنها رقمّية حّقًا، بالمعنى الكامل والقوي للحواس

وليس بالمعنى الضعيف للجهاز العصبي. وذلك ألن الشيفرة الجينّية ليست شيفرة ثنائّية كما هو الحال في الحواسيب، وكذلك 
ليست شيفرة ثمانّية المستويات كما هو الحال في بعض أنظمة الهاتف، لكّنها شيفرة رباعّية تحتوي على أربعة رموز. فلغة اآللة 

ة بالجينات مشابهة للحواسيب بشكٍل خارٍق للطبيعة. إذ أّنه بصرف النظر عن االختالفات في المصطلحات، يمكن الخاّص 
هندسة حواسيب. إذ أّن الثورة الرقمّية في محور الحياة ذاته، مجّلة تنوب عن صفحات  جزيئي أنلصفحات مجّلة علم أحياء 

لى المذهب الحيوي، الذي هو االعتقاد بأن الكائنات الحّية مختلفٌة تمامًا ومن بين عّدة نتائج أخرى، أطلقت رصاصة الرحمة ع
، كان من الممكن تصديق أن هنالك شيء غامض بشكٍل أساسي وال 1953إياه. حتى عام  عن الكيانات غير الحّية، منهيةً 

مّيالين لوجهة نظر ميكانيكّية للحياة  يمكن اختزاله في البروتوبالزم الحّي. ليس بعد اآلن. حّتى أولئك الفالسفة الذين كانوا
 بأن يحلموا بالتحقيق النموذجي ألكثر أحالمهم جموحًا إلى هذا الحّد.ايجرؤو لم

تعد حبكة الخيال العلمي التالية ممكنة، شريطة وجود تكنولوجيا تختلف عن تكنولوجيا اليوم بكونها أسرع قلياًل فقط. 
جيم كريكسون وُأجبر على العمل في مختبرات الحرب البيولوجّية. ومن المهم جدًا  حيث اختطفت قوة أجنبية شريرة البروفيسور

أن يتمّكن من إيصال بعض المعلومات شديدة السرّية إلى العالم الخارجي، ليتمّكن من إنقاذ الحضارة، في الوقت الذي ُحرم فيه 
يتكون من ستٍة وأربعين  (DNA) حمض النووي الصبغيلـمن جميع قنوات االتصال الطبيعّية. ما عدا قناٍة واحدة. إذ أّن كود ا

ثالثّية "كودون"، كافية إلكمال األبجدّية اإلنكليزّية بأحرفها الصغيرة والكبيرة باإلضافة إلى عشرة أرقام، ورمز مساحة ونقطة. 
ه بالكامل إلى محتواه يأخذ البروفيسور كريكسون فيروس إنفلونزا خبيث عن أحد رفوف المختبر ويعمل على هندسة نص رسالت

إنكليزّية مصاغة بأسلوٍب مثالي. ثم يعيد رسالته مرارًا وتكرارًا في المحتوى الوراثي الذي  الخارجي بجملٍ الوراثي ونقله إلى العالم 
. بعد تّمت هندسته ُمضيفًا "تحذيرًا" يسهل التعّرف عليه عبر المتسلسالت على سبيل المثال، ُمستخدمًا أول عشر أعداد أولّية

ذلك يصيب نفسه بالعدوى بالفيروس ويعطس في غرفة مليئة باألشخاص. وتجتاح موجٌة من األنفلونزا العالم، وتبدأ المختبرات 
الطبّية في دوٍل متباعدة بالعمل على دراسة ترتيب محتواه الوراثي بالتسلسل في محاولة لصنع لقاح. بعد ذلك بفترة وجيزة، 

طًا مكّررًا في المحتوى الوراثي. وكونه ُمعّداًل باألعداد األولّية، التي ال يمكن أن تكون قد نشأت يصبح من الواضح أن هناك نم
بشكٍل عفوّي وتخطر فكرة تطبيق تقنّيات فك الشيفرة لشخٍص ما بالصدفة. من تلك النقطة، سيكون العمل قصيرًا وسهاًل لقراءة 

 يسور كريكسون وعطسها حول العالم.النص اإلنكليزي الكامل للرسالة التي كتبها البروف



نظامنا الجيني، الذي هو النظام الكوني لكل الحياة على الكوكب، هو رقمّي حّتى اللب. إذ أّنه ومع الدّقة الحرفّية، 
ي الحمض النوو بإمكانك تشفير العهد الجديد بأكمله في هذه األجزاء من المحتوى الوراثي البشري التي تمتلئ في الوقت الحالي بـ

غير مستخدم، على األقل بالطريقة االعتيادّية من قبل الجسم. فكل خلّية في  إن الحمض النووي الصبغي"تافه"،  الصبغي
جسمك تحتوي ما يعادل ستة وأربعين شريطًا واسع المساحة تقرأ الرموز الرقمّية بعّدة رؤوس قراءة تعمل مع بعضها البعض. 

نفس المعلومات، لكن رؤوس القراءة في أنواع مختلفة من الخاليا تبحث  -الكروموسومات-األشرطة وفي كل خلّية، تحتوي هذه 
عن أجزاء مختلفة من قاعدة البيانات ألغراضها الخاّصة. لهذا تختلف خاليا العضالت عن خاليا الكبد. ال يوجد هناك قّوة حياة 

يضطرب ويتكاثر. الحياة هي مجّرد بايتات وبايتات من مدفوعة بالّروح، ليس هناك هالم غامض بروتوبالسمي ينبض و 
 المعلومات الرقمّية.

معلوماٌت يمكن تشفيرها وتسجيلها وفّك تشفيرها من دون أّي تدهور -والجينات هي مجموعة من المعلومات البحتة
ّقة النسخ هائلة. بحيث ُتنسخ أو تغيير في المعنى. كما يمكن نسخ المعلومات البحتة، وبما أّنها معلومات رقمّية، قد تكون د

بدّقة تنافس أي شيء يستطيع المهندسون المعاصرون القيام به. فهي ُتنسخ عبر األجيال مع  الحمض النووي الصبغيرموز 
العدد الكافي من األخطاء العرضّية لتشكيل التنّوع. وضمن هذا التنّوع، توجد هذه التركيبات المشّفرة التي صارت كثيرة العدد 

تلك ونشرها، وذلك عند فك شيفرتها  الحمض النووي الصبغيبـواضح وتلقائي داخل تلك األجسام النشطة لحفظ رسائل بشكل 
آالت بقاء مبرمجة على نشر قاعدة البيانات الرقمّية التي قامت  -وهذا يعني كل الكائنات الحّية-وامتثالها داخل األجسام. نحن 

 استعان به الناجون في مرحلة الشيفرة الرقمّية البحتة. النجاة الذيعلى أنها طوق  بالبرمجة. ُينظر إلى الداروينّية اآلن

عند العودة بالتفكير إلى الوراء، لم يكن يمكن أن يكون األمر غير ما هو عليه. يمكن تخّيل نظام جيني تناظري. 
ى أجيال متعاقبة. فهي مثل لعبة الهاتف لكننا شهدنا بالفعل ما يحصل للمعلومات التناظرية عندما يتم إعادة نسخها على مد

الالسلكي. إذ تعد اإلشارات التناظرية ألنظمة الهاتف الُمعززة واألشرطة المعاد نسخها والصور المنسوخة عن صور، ذات 
ات، من احتمالية عالية للتعّرض للتدهور التراكمي بحيث أن الُنَسخ ال يمكن الحفاظ عليها بعد عدٍد ُمحّدد من األجيال. الجين

الناحية األخرى، بإمكانها نسخ نفسها لعشرة ماليين من األجيال ونادرًا ما تتدهور بأي شكل من األشكال. ويكمن السر الوحيد 
في  -بغض النظر عن الطفرات المنفصلة، التي إما أن يقضي عليها االصطفاء الطبيعي أو أن يحافظ عليها-لنجاح الداروينّية 

. إذ يعد النظام الجيني الرقمي هو الوحيد القادر على الحفاظ على الداروينّية على مدى عصور من أن عملية النسخ مثالّية
الوقت الجيولوجي. سيأتي يوم يتم فيه النظر إلى عام ألف وتسعمئة وثالثة وخمسين، عام التركيب اللولبي المزدوج، ليس فقط 

ظر إليه أتباع الداروينّية على أّنه العام الذي أصبح فيه موضوعهم كنهاية لوجهات النظر الغامضة والظالمّية للحياة؛ بل سين
 رقمّيًا.

يعد نهر المعلومات الرقمّية البحتة، الذي يتدّفق بعظمة عبر الزمان الجيولوجي ويتفّرع إلى ثالثة مليارات من 
جسام واأليدي واألقدام واألعين الفروع، بمثابة صورة عظيمة. لكن أين يترك ذلك خواص الحياة المألوفة؟ أين يترك ذلك األ

كحيوانات ونباتات وأوليات -واألدمغة والشوارب، وأين يترك األوراق والجذوع والجذور؟ أين يتركنا ذلك ويترك أجزاءنا؟ هل نحن 
ّحت، مجّرد فروع يمّر من خاللها جداول من البيانات الرقمية؟ بشكل من األشكال، نعم. لكن األمر، كما لم -وفطور وبكتيريا



أشمل من ذلك. فالجينات ال تصنع نسخًا من نفسها تتدّفق عبر األجيال فحسب. بل أنها تقضي وقتها في األجسام وتؤثر على 
 شكل وتصرف األجسام المتتالية التي تجد نفسها فيها. فاألجسام مهّمٌة أيضًا.

رقمّي. وهو أيضًا آلة من التعقيد  فعلى سبيل المثال، جسم الدب القطبي هو مجّرد زوج من ضفاف األنهار لنهيرٍ 
بحجم دّب. وكل جينات مجتمع الدببة القطبية بأكمله هم رفاق جّيدون بشكٍل جماعي، يتدافعون مع بعضهم البعض عبر 
الزمان. لكّنهم ال يقضون وقتهم كّله في رفقة أعضاء الجماعة كّلها: بل أنهم يغّيرون من شركائهم ضمن المجموعة التي هي 

على أنها مجموعة من الجينات التي بإمكانها احتماليًا االلتقاء مع أي جينات أخرى من الجماعة  وتعّرف الجماعة. الجماعة
)لكن ليس مع أي أعضاء من الجماعات الثالثين مليون األخرى في العالم(. فاللقاء الفعلي دائمًا ما يحصل داخل خلّية في 

 .لحمض النووي الصبغيًا لجسم دبٍّ قطبي. وذلك الجسم ليس إناًء سلبيّ 

مجموعة معّقدة من الجينات، يدهش المخّيلة: حوالي تسعمئة  منها توجدكبداية، هناك عدد هائل للخاليا، في كل 
مليون لدب كبير ذكر. فإذا قمت بصّف كل الخاليا في دب قطبي واحد ضمن صف واحد، فإن الترتيب هذا سيكون كافيًا للقيام 

مر ذهابًا وإيابًا. وهذه الخاليا تنتمي إلى عّدة مئات من أنواع الخاليا المميزة، وهي باألساس نفس جملة برحلة من هنا إلى الق
المئات من الخاليا لكل الثدييات: الخاليا العضلّية، الخاليا العصبّية، الخاليا العظمّية، الخاليا الجلدّية وما إلى ذلك. بحيث 

زة هذه سوّية لتشكيل األنسجة: النسيج العضلي، النسيج العظمي وما إلى ذلك. لخاليا المميّ تتجّمع الخاليا من أّي نوع من أنواع ا
وتحتوي كل أنواع الخاليا المختلفة على التعليمات الجينّية الضرورية لصنع كل هذه األنواع. إذ أّنه يتم تشغيل الجينات المالئمة 

شكل أنواعًا مختلفة من األنسجة لها أحجام وأشكال مختلفة. واألمر للنسيج ذو العالقة فحسب. ولهذا السبب فالخاليا التي ت
نسيج هذه الخاليا في شكٍل  تحفيز نمواألكثر إثارة للدهشة، هو مساهمة الجينات التي ُتشغَّل في الخاليا من نوٍع معّين في 

مع محاور جوفاء وأبدان وتجاويف  معين. فالعظام ليست كتاًل بال شكل من النسيج القاسي الصلب. فهي لها أشكاٌل معّينة،
وأشواك ونتوءات. الخاليا ُمبرمجة، من قبل الجينات التي تم تشغيلها في داخلها، لتتصرف كما لو أنه لديها عالقة بالخاليا 

لب وعدسات المجاورة لها، وهي الكيفّية التي تبني بها الخاليا أنسجتها مانحًة إياها شكاًل ُمعّينًا كشحمات األذنين وصمامات الق
 العينين وعضالت المصّرة.

إذ تتكون البنية المعقدة لكائٍن حّي مثل الدب القطبي من عدة طبقات. فالجسم هو مجموعة معّقدة من األعضاء 
ذات الشكل المحّدد، مثل األكباد والكلى والعظام. وكّل عضو هو صرٌح معّقد مبني من أنسجة محّددة أحجار بنائها هي 

 خلّية تمتلكصلبة أيضًا. وباالنتقال إلى نطاق أصغر، نجد أن كّل  الخاليا، عادًة على شكل طبقات أو صفائح وفي شكل كتل
تركيبًا داخلّيًا بالغ التعقيد من األغشية المطوّية. هذه األغشية والماء الذي تحتويه فيما بينها، هي مسرح التفاعالت الكيميائّية 

عّدة مئات من  Union Carbideأو  ICIي لشركة الُمعّقدة التي تنتمي ألنواٍع متعّددة ومختلفة. فقد يكون لدى مصنع كيميائ
التفاعالت الكيميائّية التي تحصل في داخله. لكن هذه التفاعالت الكيميائّية ستظل منفصلًة عن بعضها البعض بواسطة جدران 

ي داخلها في الوقت القوارير واألنابيب وما إلى ذلك. وقد يكون لدى خلّية حّية نفس العدد من التفاعالت الكيميائية التي تحدث ف
نفسه. إلى حّد ما، تلعب األغشية في الخاليا نفس الدور الذي تلعبه األوعية الزجاجّية في مختبٍر ما، لكن هذا التشبيه ليس 

 ضمنجّيدًا لسببين. أواًل، على الرغم من أن العديد من التفاعالت الكيميائّية تحدث بين األغشية، إاّل أن العديد منها يحدث 



المختلفة منفصلة عن بعضها. وهي  التفاعالتتبقى من خاللها  أكبر أهمّية ذات األغشية بحّد ذاتها. ثانيًا، هناك طريقةماّدة 
 تحفيز كل تفاعل بوساطة إنزيمه الخاص.

اإلنزيم هو جزيٌء كبير جدًا يسّرع شكله ثالثي األبعاد نوعًا محّددًا من التفاعالت الكيميائّية عبر توفير سطح محفز 
لها. وبما أن األمر المهم فيما يخّص الجزيئات الحيوّية هو شكلها ثالثي األبعاد، يمكننا اعتبار اإلنزيمات على أنها أداة آللة 
كبيرة ُتحرَّك بعناية لتشغيل خط إنتاج من الجزيئات التي لها شكل محّدد. وبالتالي، فإن أّية خلّية، قد يكون فيها مئاٌت من 

ة المنفصلة التي تحصل في داخلها في الوقت نفسه وعلى نحو منفصل، على سطح جزيئات إنزيم مختلفة. التفاعالت الكيميائيّ 
بحيث تتحدد نوعّية التفاعل الكيميائي الذي يحصل في خلّية معّينة عبر نوعّية معينة من اإلنزيمات المحّددة الموجودة بأعداد 

الها شديدة األهمّية، مع مراعاة التأثير الحتمي لجين معّين. على وجه كبيرة. ويتم تجميع كل جزيء إنزيمي، بما في ذلك أشك
التحديد، يحّدد التسلسل الدقيق لعّدة مئات من أحرف الشيفرة في الجين، عبر مجموعٍة من القواعد المعروفة تمامًا )الشيفرة 

ة خطّية من األحماض األمينّية، وكّل الجينّية(، تسلسل األحماض األمينّية في جزيء إنزيم ما. فكل جزيء إنزيم هو سلسل
سلسلة خطّية من األحماض األمينّية تشّكل تركيبًا محددًا وفريدًا من نوعه وثالثي األبعاد، مثل عقدٍة ما، تكّون فيها أجزاء من 

د التسلسل أحادي األبعاد التركيب ثالثي األبع اد الدقيق للعقدة من السلسلة روابطًا متقاطعة مع أجزاٍء أخرى من السلسلة. وُيحدِّ
فالتفاعالت  ،األحماض األمينّية، وبالتالي فإّنه ُيحّدد من قبل التسلسل أحادي األبعاد ألحرف الشيفرة في الجين. وبالتالي

 الكيميائّية التي تحصل في الخلّية ُمحّددة من قبل أية جينات تم تشغيلها.

ا؟ الجواب هو المواد الكيميائية الموجودة بالفعل في الخلّية. هناك التي ُتشغَّل في خلّيٍة م يحدد الجيناتإذًا، ما الذي 
نمٌط مشابه لمتناقضة الدجاجة والبيضة هنا، لكّنه ليس مستعصي الحل. والحل لهذه المتناقضة بسيٌط جدًا في الواقع من ناحية 

و الحاسوب بما يسّمى "تمهيد التشغيل". المبدأ، على الرغم من كونه معقدًا من ناحية التفاصيل. وهو الحل الذي يعرفه مهندس
عندما بدأت باستخدام الحواسيب، في ستينات القرن العشرين، كان يجب تحميل كل البرامج باستخدام شريط ورقي. )كانت 

تلك الفترة تستخدم بطاقات مثّقبة، لكن المفهوم كان نفسه.( فقبل أن تتمكن من تحميل شريط كبير  فيالحواسيب األميركّية 
برنامج هام، كان عليك تحميل برنامج أصغر يدعى محّمل تمهيد التشغيل. وكان محّمل تمهيد التشغيل برنامجًا يقوم بشيء ل

واحد: إخبار الحاسوب بكيفّية تحميل الشرائط الورقّية. لكن هنا يكمن تناقض الدجاجة والبيضة، كيف كان يتم تحميل شريط 
ب المعاصرة، يوجد ما يعادل محّمل تمهيد التشغيل مدمجًا داخل الجهاز، لكن في تلك محّمل تمهيد التشغيل ذاته؟ في الحواسي

األيام المبكّرة كان عليك البدء عبر تبديل المفاتيح بتسلسل نمطي متعارف عليه. كان هذا التسلسل يخبر الحاسوب بكيفّية بدء 
األول من شريط محّمل تمهيد التشغيل ُيعلم الحاسوب  قراءة الجزء األول من شريط محّمل تمهيد التشغيل. ومن ثم كان الجزء

ببعض المعلومات اإلضافية حول كيفية قراءة الجزء التالي من شريط محّمل تمهيد التشغيل وهكذا دواليك. وعندما يحين وقت 
 ح حاسوبًا مفيدًا.إدخال شريط محّمل تمهيد التشغيل بأكمله، يكون الحاسوب قد أصبح يعلم كيفّية قراءة أّي شريط ورقي وأصب

جنين في التشّكل، تنقسم خلّية واحدة، وهي البويضة المخّصبة، إلى قسمين؛ كل من هذين القسمين العندما يبدأ 
ينقسم إلى أربعة؛ وكل من هذه األربعة ينقسم إلى ثمانية وهكذا دواليك. ويتطلب األمر بضع عشرات من األجيال للوصول 

وتلك هي قّوة االنقسام األّسي. لكن، لو كان هذا كل ما هنالك، لكانت تلك التريليونات من  ،تريليوناتبأعداد الخاليا إلى 
هذه الخاليا إلى خاليا كبد وخاليا كلى وخاليا عضالت وما  -لنستخدم المصطلح التقني-الخاليا متماثلة. فكيف إذًا،"تتمايز" 



أنزيمات مختلفة نشطة؟ يحدث هذا التمايز عن طريق تمهيد  إلى ذلك، مع وجود جينات مختلفة مفّعلة في كل منها ومع وجود
يضة تبدو كروّية، إال أّنه لديها قطبّية في كيميائّيتها الداخلّية. فهي تمتلك قّمًة و التشغيل ويتم كما يلي. على الرغم من أن الب

تظهر هذه القطبيات نفسها  أيضًا،وأسفاًل، وفي العديد من الحاالت جانبًا أمامّيًا وخلفّيًا )وبالتالي جانبًا أيمن وآخر أيسر( 
ه المواد الكيميائّية بشكل ثابت أثناء انتقالك من األمام إلى الخلف، بصيغة تدرجات للمواد الكيميائّية. إذ تزداد تراكيز بعض هذ

لكنها كافية لتشكيل  المبّكرة،وأخرى أثناء انتقالك من القّمة لألسفل. وعلى الرغم من البساطة التامة التي تتسم بها هذه التدّرجات 
 المرحلة األولى من عملية تمهيد التشغيل.

، سيكون لدى بعٍض خمسة انقساماتيل المثال، إلى اثنتين وثالثين خلّية، أي بعد عندما تنقسم البويضة، على سب
ن مفي القّمة، وغيرها سيكون لديها حّصة زائدة  الموجودةمن هذه الخاليا االثنتين والثالثين حّصة زائدة من المواد الكيميائّية 
ا أيضًا غير متوازنة فيما يتعّلق بالمواد الكيميائية لدى المواد الكيميائّية التي كانت موجودة في األسفل. وقد تكون الخالي

التدرجات قبل وبعد. وتعد هذه االختالفات كافية لتشكيل تركيبات مختلفة من الجينات والتي ستتحول إلى خاليا مختلفة. 
وهذا سيمّكن  المبّكر،نين وبالتالي تركيبات مختلفة من اإلنزيمات ستكون موجودة في الخاليا الموجودة في أجزاء مختلفة من الج

بداًل من أن تبقى مطابقة  الخاليا،من تشغيل تركيبات مختلفة من جينات إضافّية في الخاليا المختلفة. لذلك تتباعد سالالت 
 ألسالفها الناسخة داخل الجنين.

ا هذه مبرمجة ومتوّقعة وهذه التشّعبات مختلفة جدًا عن تشعبات األنواع التي ناقشناها سابقًا. إذ أّن تشعبات الخالي
بالتفصيل، بينما كانت تشعبات األنواع تلك عبارة عن نتائج عرضية للحوادث الجغرافّية، إضافًة لكونها غير متوّقعة. إضافًة إلى 

ت ذلك، عندما تتباعد األنواع، تتباعد الجينات نفسها أيضًا، فيما سّميته على نحو تصوري الوداع الطويل. فعندما تتباعد ذرّيا
الخاليا داخل جنين، يستلم القسمان كليهما نفس الجينات بالكامل. في حين تستلم الخاليا المختلفة تركيبات مختلفة من المواد 
الكيميائّية، والتي تشّغل تركيبات مختلفة من الجينات، وبعض الجينات تعمل على تشغيل جينات أخرى أو إيقاف تشغيلها. 

 ى يصبح لدينا مجموعة كاملة من أنواع مختلفة من الخاليا.وهكذا يستمر تمهيد التشغيل، حت

واع الخاليا المختلفة. بل أّنه يخضع لتغيرات ديناميكّية ة مئات من أنإذ أن الجنين قيد التطّور ال يتمايز فقط إلى عدّ 
و أحد أبكرها حدوثًا: العملّية ممتازة فيما يتعلق بالشكل الداخلي والخارجي. ومن المحتمل أن يكون أكثر هذه التغيرات درامّية ه

المعروفة بتكوين الجستروال. األمر الذي دفع أخّصائي الجنين الشهير لويس وولبرت للقول. "إن أهم وقت في حياتك ليس وقت 
ميالدك أو زواجك أو حّتى مماتك، بل هو وقت تكوين الجستروال لديك". حيث تتكون الجستروال من خالل التواء كرة جوفاء من 

خاليا لتشّكل شكاًل كأسيًا يحتوي بطانًة داخلّية. وبشكٍل أساسي، تخضع كل الجنينّيات في المملكة الحيوانّية إلى عملية تكوين ال
مثال درامّي -الجستروال ذاتها. إذ أنها األساس الموّحد الذي يستند تنّوع الجنينيات إليه. وهنا أذكر تكوين الجستروال كمثال واحد 

لألوريغامي لصفائح كاملة من الخاليا التي ُتشاهد عادًة أثناء التطّور ة هذه الحركة المضطربة المشابهة عن نوعيّ  -واحد
 الجنيني.

دادات في شكل إذ أنه في نهاية أداء أوريغامي ُمتَقن؛ بعد عّدة عمليات طّي ودفع للخارج، وتشكيل عّدة نتوءات وامت
ألجزاٍء من الجنين على حساب أجزاٍء أخرى؛ وبعد التمايز إلى مئات من أنواع  يكياً ومنّظم دينامتمايزي كبير  الخلّية؛ وبعد نمو

الخاليا المختّصة فيزيائّيًا وكيميائّيًا؛ وعند وصول العدد الكّلي للخاليا إلى تريليونات، يكوُن المنتج النهائي على هيئة طفل 



بمعنى أنه -ًا، ألنه يجب النظر إلى عملية النمو الكامل للفرد، منتجًا نهائيّ  هو أيضاً ال يعد  الطفل الرضيعرضيع. ال، فحّتى 
مرورًا بالبلوغ إلى التقّدم في السن، تمثل جميعها امتدادًا للعملية نفسها  -مع نمو بعض أجزاءه بشكٍل أسرع من أجزاٍء أخرى 

 لتطور الجنين البشري: تطور الجنين البشري بشكل كامل.

بعض األفراد  إذ يتعرضي التفاصيل الكمّية في عملّية تطورهم الجنيني بأكملها. يختلف األفراد بسبب اختالفات ف
معقوف بدل أن يكون خانسًا؛ أقدام  إما أنفٌ -ا، فكيف تتصور النتيجة؟ لزيادة نمو طبقة من الخاليا قبل االنطواء على نفسه

األمر  ة؛ تعديل خاص في لوح الكتف لديك،مسطحة، والتي قد تنقذ حياتك ألنها ستؤدي إلى استبعادك من الخدمة العسكريّ 
الذي يجعلك مّيااًل ألن تكون أبرع في رمي الرماح )أو القنابل اليدوّية أو كرات الكريكيت، بناًء على ظروفك(. وفي بعض 

يمكن أن يكون للتغيرات الفردّية في أوريغامي طبقات الخاليا آثار كارثّية، مثل والدة طفل مبتور الذراعين وبدون يدين.  ،األحيان
وال تقل أهمية االختالفات الفردّية التي ال تظهر في أوريغامي تشكيل الخاليا وإنما تظهر كيميائيًا بوضوح عن أهمّية عواقبها: 

يب، ميل للمثلية الجنسية، حساسّية للفول السوداني، أو لالعتقاد بأن المانجو يشابه طعمه زيت كعدم القدرة على هضم الحل
 التربنتين بشكٍل كريه.

التطور الجنيني هو أداء فيزيائي وكيميائي ُمعّقد جدًا. فالتغير في التفاصيل عند أي نقطة خالل الطريق قد يكون له 
دما تتذّكر مدى ثقل تمهيد التشغيل الذي خضعت له العملّية. وتعود العديد من عواقب ملحوظة كنتيجة. وهو أمر متوقع، عن

في البيئة، مثل نقص األوكسجين أو التعّرض للثاليدوميد. بينما تعود العديد  اختالفاتاالختالفات في طريقة تطّور األفراد إلى 
عتبر بمعزل، بل الجينات التي تتفاعل مع جينات وليس فقط الجينات التي ت-من االختالفات األخرى الختالفات في الجينات 

التطّور ك ،عملّية صعبة ومتلّونة ومعقّدة بشكل تبادلي لقد شّغل التمهيدأخرى إلى جانب تفاعلها مع االختالفات البيئّية. 
لة، لتنتج طفاًل حّيًا هي عملّية قوّية وحّساسة في الوقت ذاته. فهي قوّية إذ أنها تحارب العديد من التغيرات المحتمو  ،الجنيني

بخالف االحتماالت التي تبدو أحيانًا ساحقة، وفي الوقت نفسه هي حّساسة للتغيرات إلى الحد الذي يمنع وجود تطابق تام بين 
 صفات أي فردين حتى وإن كانا توأمين متطابقين.

وجد فيه االختالفات بين األفراد لى النقطة التي كان كل هذا يقودنا إليها. إلى الحد الذي تإواآلن نكون قد وصلنا 
نتيجًة للجينات )والذي قد يكون حدًا كبيرًا أو صغيرًا(، يمكن لالصطفاء الطبيعي أن يفّضل بعض ميزات أوريغامي تكوين 
 األجّنة الغريبة وأن يتجاهل غيرها. إلى الحد الذي يجعل الذراع التي ترمي بها الكرة تتأّثر بالجينات، وقد يفّضل االصطفاء

الطبيعي ذلك أو يتجاهله. فإذا كان للرمي بطريقة جّيدة تأثير، مهما كان صغيرًا، على احتمالية استمرارّية فرٍد ما لفترة كافية 
لينجب أطفااًل، سيكون لدى هذه الجينات، إلى الحد الذي تتأثر به القدرة على الرمي بالجينات، فرصة أكبر بشكل مناظر للفوز 

موت أي فرد ألسباب ليس لها أي عالقة بقدرته على الرمي. إال أن وجود مقبل. وعلى الرغم من إمكانية الوالعبور إلى الجيل 
ة جين يميل إلى جعل األفراد أفضل في الرمي عند وجوده من عند غيابه يعني أنه، سيسكن العديد من األجساد، الجيدة والسيئ

ن المعين، ستتوازن أسباب الموت األخرى. فمن المنظور الجيني، نطالقًا من منظور الجيعلى حد سواء، على مدى أجيال. وا
الذي يتدفق عبر األجيال، والذي يوجد على نحو مؤقت فقط  حمض النووي الصبغيهناك فقط المنظور طويل المدى لنهر الـ

م آخر على نحو مؤقت مع جس، في أجساٍم معّينة، والذي يتشارك مجموعة من الجينات الرفيقة التي قد تكون ناجحًة أو فاشلة
 فقط.



على المدى الطويل، يصبح النهر مليئًا بالجينات الجّيدة في االستمرار ألسبابها المتعّددة؛ محسنًة بشكٍل قليل من 
ة قدرة الجينات إمكانية رمي الرمح ومحّسنَة بشكٍل قليل من القدرة على تذّوق شيٍء سام أو مهما تكن الصفة. ويرجع سبب قلّ 

لي أجساد أقل إلى أنها تميل إلى تسبيب نظرة ال بؤرّية في األجساد التي تليها، والتي هي بالتا المتوّسط،ار، في على االستمر 
؛ أو ألنها تجعل تلك األجساد التالية أقل جاذبّية وبالتالي أقل قدرة على التكاثر، مثل هذه الجينات ستميل نجاحًا في رمي الرمح

عليك أن تتذكر، خالل هذا الطرح، النقطة التي أشرنا إليها سابقًا: الجينات التي تستمر في نحو االختفاء من نهر الجينات. و 
هو  البيئة المعتادةالنهر ستكون هي الجينات الجّيدة في النجاة واالستمرار في البيئة المعتادة للنوع، ورّبما أهم جانب في هذه 

ل أن يتشارك معها جيٌن ما أحد األجسام؛ الجينات األخرى التي تسبح الجينات األخرى للنوع: الجينات األخرى التي من المحتم
 عبر الوقت الجيولوجي في النهر نفسه.
  



 

 



 الفصل الّثاني

 كل أفريقيا وذريتها
هناك اعتقاد حاذق ومعتاد يقول بأن العلم ال يتعدى كونه مجرد أسطورة أصلنا المعاصرة. مثل أسطورة آدم وحّواء لدى اليهود، 

عشر لدى اليونانيين وفالهاال لدى اإلسكندنافيين.  االثنين زيوس واألولمبييّ  السومرّيين وأسطورةوأسطورة مردوخ وجلجامش لدى 
بعض األشخاص األذكياء، هو ليس سوى المكافئ المعاصر لآللهة واألبطال األسطوريين، ليس  ماهّية التطّور، كما يقول

الثقافية المعاصرة ُتدعى النسبية الثقافية والتي  التجمعاتمتداولة في  لسفةأو خطأ؟ فهناك ف أفضل أو أسوأ، ليس أكثر صّحةً 
تحمل، في صيغتها المتطّرفة، أن العلم ليس لديه أي استحقاق نحو الحقيقة أكثر من األساطير القبلّية: العلم هو مجّرد 

ء اإلنسان للحديث عن هذه ميثيولوجيا مفّضلة من قبل قبائلنا الغربّية المعاصرة. ولقد تم استفزازي مّرًة من قبل أحد الزمالء علما
النقطة بوضوح، كما يلي: قلت: لنفترض أن هناك قبيلة تؤمن بأّن القمر ما هو إال كاالباش قديم مرمّي في السماء، معّلٌق بعيدًا 

ل وأن عن المنال فوق قمم األشجار. هل تّدعي حّقًا، في هذه الحالة، بأن حقيقتنا العلمّية بكون القمر يبعد حوالي ربع مليون مي
قطره يعادل ربع قطر األرض هي ليست أكثر صّحة من كاالباش القبيلة؟ أجاب عالم اإلنسان: "نعم". "نحن فقط نشأنا في ثقافة 

 ترى العالم بطريقة علمّية. وهم نشأوا ليروا العالم بطريقة أخرى. وليست إحدى الطرق أكثر صّحة من األخرى".

فالطائرات التي بنيت وفقًا للمبادئ  لى ارتفاع ثالثين ألف قدم وسأريك منافقًا.أرني أحد ُمعتنقي النسبية الثقافّية ع
العلمّية تعمل. إذ أّنها تبقى مرتفعة وتوصلك إلى الجهة التي تريدها. في حين أّن الطائرات المبنّية وفقًا لمواصفات قبلّية أو 

ّية بين أشجار الغابات أو األجنحة المدهونة بشمع العسل أسطورّية ال تعمل، مثل ألعاب الطائرات لدى طوائف العبادة التجار 
فإذا كنت تطير إلى مؤتمر عالمي لعلماء اإلنسان أو النّقاد األدبيين، فمن المرجح أن يكون سبب وصولك إلى  3إليكاروس.

بوا في هو أن الكثير من المهندسين المدربين على يد علماء الغرب، أصا -سبب عدم هبوطك في حقٍل محروث-هناك 
القمر يدور حول األرض على بعد ربع مليون  أنّ بالوصول المباشر إلى مبتغاهم. فالعلم الغربي، يعمل بناًء على أدلة جّيدة 

لي ميل، كما نجح في وضع أشخاص على سطحه باستخدام حواسيب وصواريخ صممها الغرب. في حين لن يتمكن العلم القبّ 
 جار بقليل، من لمس ما هو خارج األحالم.الذي يعتقد أن القمر يعلو أسطح األش

نادرًا ما ألقي محاضرًة دون أن يأتي أحد الحاضرين بالجمل نفسها التي أتى بها زميلي عالم اإلنسان، وعادًة ما يثير 
 ذلك موجًة همهمة من هز الرأس الذي يوافق على ذلك. وال شك أن أولئك الذين يهّزون رؤوسهم يشعرون بأنهم متحررون وغير

                                                 

هذه ليست المرة األولى التي أستخدم فيها هذه الحّجة الحاسمة، ويجب أن أشّدد على أنها موجهة بشكٍل خاص للناس الذين يعتقدون  3
م مختلفة تمامًا بالكاالباش مثل زميلي. هناك آخرون، يدعون أنفسهم بشكٍل مثير لالرتباك بأّنهم معتنقون للنسبية الثقافّية، على الرغم من أن آراءه

تك أنت. يجب ه ال يمكنك فهم ثقافة إذا حاولت تفسير معتقداتها بناًء على شروط ثقافومقبولة بشكٍل كامل. إذ أن النسبية الثقافية تعني لهم فحسب أنّ 
للنسبية الثقافّية هي الصيغة   من معتقدات الثقافة من منظور الثقافة التي تطرح هذا المعتقد. أشك أن هذه الصيغة المعقولةعليك أن ترى كالً 

عي األصلّية، وأن تلك التي قمت بانتقادها هي تحريف متطّرف لها رغم كونه شائعًا على نحو مقلق. يجب أن يكثف النسبيون الذين يتسمون بالو 
 جهودهم إلبعاد أنفسهم عن ذلك النوع السخيف من النسبية.



عنصريين. حتى أن أحد األسباب التي تؤدي إلى مزيد من االتفاق مع هذا الرأي هو جملة "إيمانك بالتطور يعود إلى اإليمان، 
 وبالتالي فهو ليس أفضل من إيمان شخٍص آخر بجنات عدن".

ه ما يستخدمه روايتها لتفسير الكون والحياة والبشرّية. وهناك اتجا-كان لدى كل قبيلة أسطورة أصٍل خاّصة بها 
مكافئ لذلك، على األقل للنخبة المتعلمة من مجتمعنا الحديث. حّتى أنه من الممكن أن يتم وصف  شيءالعلم بالفعل لتقديم 

العلم بأنه دين، ولقد نشرت، وليس بشكل فكاهي بالكامل، حالًة قصيرة حول كون العلم موضوعًا بدياًل لحصص التعليم 
)ففي بريطانيا، الحصص الدينّية هي جزء إلزامي من المنهاج المدرسي، على عكس ما هو عليه الحال في الواليات  4الدينّية.

المتحدة، حيث أنها ممنوعة، نظرًا للخوف من إهانة العدد الكبير من األديان غير المتوافقة على نحو متبادل.( فعلى الرغم من 
ابة عن أسئلٍة عميقة حول األصول وطبيعة الحياة والكون. لكن هذا التشابه أمره أن اشتراك العلم مع الدين في ادعاء اإلج

 محسوم. إذ أن المعتقدات العلمّية مدعومة بأدّلة وتعطي نتائجًا. في حين أن األساطير واألديان ليست كذلك وال تعطي نتائجًا.

 في ثقافتنا إلى درجة أنها قامت من كل أساطير األصل، القصة اليهودّية حول جنات عدن هي األكثر تغلغالً 
بتوريث اسمها لنظرية علمّية مهّمة حول أسالفنا، وهي نظرّية "حواء الميتوكوندرية". وأنا أخصص هذا الفصل لحواء 

بل أيضًا ألنني  (،DNA) حمض النووي الصبغيالميتوكوندرية جزئيًا ألن ذلك سيمكنني ليس فقط من تطوير تحليل لنهر الـ
، كفرضّية علمّية، وبين األم الحاكمة األسطورّية لجنات عدن. وإذا نجحت في ذلك، ستجد الحقيقة نّ ر التباين بينهأريد أن أظه

عالقته بالموضوع  حيث أن أكثر إثارًة لالهتمام، وربما أكثر شاعريًة من األسطورة. لنبدأ األمر بتمرين في المنطق البحت
 ستتضح قريبًا.

، مانية آباء أجداد وهكذا دواليك. مع كل جيل، يتضاعف عدد األسالف. لنعد إلى الخلفن وأربع أجداد وثيلديك أبو 
"ج"، سواء أّنه، من دون  ّس مرفوعة إلى األ 2 فإن مضروبًا بنفسه "ج" من المّرات. 2 هما األسالفمن وعدد  "ج" األجيال إنّ 

مغادرتنا األسلوب النظري، يمكننا أن نرى سريعًا أن هذا غير ممكن. ولنقنع أنفسنا بذلك، علينا العودة قلياًل إلى الخلف، إلى 
أيام المسيح، على سبيل المثال، منذ حوالي ألفي عاٍم مضت تقريبًا. إذا افترضنا، على نحو متحّفظ، أربعة أجيال في القرن، 
ذلك أن الناس تتكاثر في المتوسط عند عمر الخامسة والعشرين، يتكون لدينا ثمانون جياًل فقط نتيجة األلفي عاٍم تلك. من 

أن يكون الرقم الحقيقي أكثر من ذلك )حتى وقت قريب، كانت العديد من النساء تتكاثرن في سنٍّ صغير(، لكن هذا  ،المرجح
مّرة  80مضروبًة بنفسها  اثنانوجهة النظر من دون الخوض في مثل تلك التفاصيل. فقط حساب نظري، ُيستخدم فقط إلثبات 

 عاصروا اً صفرًا، ترليون ترليون أمريكي. مما يعني أنه كان لديك مليون مليون مليون مليون سلف 24يليه  1هو رقم هائل، 
ك الوقت كان جزءًا من جزء يمكن إهماله من عدد لمسيح وكذلك األمر بالنسبة لي أنا! لكن التعداد الكلي لسكان العالم في ذلا

 األسالف الذي قمنا بحسابه لتّونا.

أننا أخطأنا في مكان ما، لكن أين؟ لقد أجرينا العملية الحسابية على نحو موفق. الشيء الوحيد الذي  ،من الواضح
قع، أن النسباء يتزّوجون من بعضهم نسينا، في الوا ألنناأخطأنا بشأنه هو افتراضنا حول المضاعفة في كل جيل. نظرًا 

البعض. إذ أنني افترضت أنه لدى كّل مّنا ثمانية آباء أجداد. لكن أي طفل من زواج نسيبين من الدرجة األولى لديه فقط سّتة 
                                                 

4The Spectator  1994، 6)لندن(، أغسطس. 



س بين الحين آباء أجداد، ألن النسباء تشاركوا أجدادًا هم بطريقتين آباء أجداد لألطفال. وقد تتساءلون: "وماذا يعني ذلك؟" النا
واآلخر يتزّوجون من نسبائهم )زوجة تشارلز داروين، إيما ويدغوود، كانت نسيبته من الدرجة األولى(، لكن بالتأكيد ذلك ال 

فرق؟ نعم، إنه يصنع فرقًا، ألن "النسيب" في السياق الذي نعنيه يتضّمن النسباء من الدرجة الثانية،  الكافي لصنعيحدث بالقدر 
ادسة وما إلى ذلك. وعندما تعد النسباء البعيدين إلى هذه الدرجة، يكون كل زواج زواجًا بين نسباء. فأنت تسمع والخامسة والس

نسباٌء بعيدون للملكة، والجميع جميعًا الناس أحيانًا يتفاخرون بكونهم نسباء بعيدين للملكة، وذلك أمر متعجرف من قبلهم، ألننا 
الشيء الوحيد المميز حول العائالت الحاكمة  كثر بكثير مما يمكن تعّقبه.نسباء بعيدون لبعضهم البعض، بطرق أ

أحد الخصوم السياسيين  عندما ع يَّرهواألرستقراطيين أنه بإمكانهم القيام بالتعقب على نحو أوضح. وكما قال النبيل الرابع عشر 
 بلقبه: "أعتقد أّن سّيد ويلسون، عندما تفّكر باألمر، هو السيد ويلسون الرابع عشر كذلك األمر".

نستخلص من ذلك أننا نسباء أقرب من بعضنا البعض على نحو أبعد كثيرًا من توقعاتنا، وأن أسالفنا أقل بكثير مما 
سألت إحدى الطالبات، لمعرفة منطقها فيما يتعلق بهذا، أن تقوم بتخمين مبني على تقترح الحسابات البسيطة. فقد سبق لي وأن 

أسس علمّية حول الفترة الزمنية التي عاش فيها أقرب سلٍف مشترٍك معي. أجابت من دون أي ترّدد وهي تحّدق بي بشّدة وبلكنة 
بالمئة خاطئة. إذ  10000حد الذي يمكن تبريره، لكّنها تقريبًا ريفّية بطيئة: "أعتقد أّنه يعود إلى زمن القردة". قفزة بديهّية إلى ال

فصاُل ُيقاس بماليين السنين. الحقيقة هي أّن أقرب سلٍف مشترك بيني وبينها من المحتمل أن يكون قد عاش في فترة  تقترحأّنها 
ا نسباء بعّدة طرق مختلفة في المؤكد أننا كنّ  زمنية ال تتعدى عّدة قرون، ربما بعد ويليام الفاتح بفترة جّيدة. إضافًة إلى ذلك، من

 الوقت نفسه.

تضخيم حساباتنا الخاطئة ألعداد األسالف، شجرًة دائمة التفرع،يتكرر تفرعها للقد كان نمط السالالت الذي أّدى 
التقليدي طفالن، وأربع  مرارًا وتكرارًا. كذلك األمر، شجرة السالئل هي خاطئة بالقدر نفسه ومقلوبة من حيث االتجاه. فلدى الفرد

أحفاد وثمانية أبناء أحفاد وهكذا دواليك إلى ما يصل إلى ماليين السالئل مستحيلي الحدوث بعد عّدة قرون. ويعد نهر الجينات 
المتدفق الذي قدمناه في الفصل الماضي أحد األنماط األكثر واقعية للسالالت والنسب. فضمن الضفاف، تمثل الجينات تدّفقًا 

ر الحركة عبر الوقت. تدور في تيارات متباعدة وتجتمع مرة ثانية على طول نهر الوقت. فلنجمع في دلٍو مجموعة من مستم
الفواصل من النقاط المتباعدة على طول النهر. ستكون أزواج من الجزيئات الموجودة في ذلك الدلو رفقاء سابقين في يوٍم ما، 

وسيعودون ليكونوا رفقاء مّرًة أخرى. وسيكونون قد تفّرقوا بشكٍل كبير في الماضي، عند فواصل خالل تطّورها على طول النهر، 
تعّقب نقاط االتصال، لكن يمكننا التأكد عبر الحسابات الرياضية  من صعوبةوعلى الرغم  أخرى،وسيتفّرقون بشكل كبير مّرًة 

إذا فقد جينان االتصال في نقطٍة معّينة، لن يكون  من أن االتصال يحدث، كما يمكننا التأكد عبر الحسابات الرياضية من أنه
 علينا السفر بعيدًا في أّي من االتجاهين على طول النهر حّتى يتالمسا مّرًة ثانية.

قد ال تدركين أّنك نسيبة زوجك، لكنه من المحتمل إحصائّيًا أّنك لن تضطري إلى الذهاب بعيدًا في ساللتك حّتى 
فرصة  أنه لديكيبدو من الواضحمع ساللته. وبالنظر إلى االتجاه اآلخر، نحو المستقبل، قد  تتمكني من العثور على تقاطع

جّيدة بتشارك سالئل مع زوجك أو زوجتك. لكن إليكم فكرة مثيرة لالهتمام أكثر. في المرة المقبلة التي تكونون فيها مع مجموعة 
ة قدم، انظروا إلى الجمهور وفّكروا فيما يلي: إذا كان لديكم أي كبيرة من الناس، لنقل أنكم في قاعة حفالت أو في مباراة كر 

على اإلطالق في المستقبل البعيد، فهناك أشخاص آخرون في الحفلة نفسها يمكنكم مصافحتهم كأسالٍف مشتركين  التسال



هذا ال بد من أن يعطيهم . وعادة ما يعلم األجداد المشتركون لألطفال نفسهم أنهم أسالف مشتركون، و ةالمستقبليّ  التكملسال
إحساسًا معينًا بالتقارب سواء كانوا يتفقون سوّيًة أم ال. إذ يمكنهم النظر إلى بعضهم البعض والقول: "حسنًا، ربما ال أحبه كثيرًا، 

 في المستقبل، بعد التلكن حمضه النووي ُمختلط بحمضي النووي في أحفادنا المشتركين، ويمكننا أن نأمل بأن نتشارك سال
على  ةبعيد التوفاتنا بفترة طويلة. هذا بالتأكيد يخلق صلًة بيننا". لكن وجهة نظري هي أنه، إذا كنت محظوظًا بامتالك سال

غرباء كليًا عنك والموجودين في قاعة الحفل سيكونون شركاًء لك في كونكم شخاص هناك بعض من األسيكون اإلطالق، ف
ء في القاعة والتكّهن حول أي أفراد، سواء كانوا من الذكور أو اإلناث، من المقّدر لهم أسالفًا. وبالتالي، يمكنك إجراء استقصا

ومن منهم ليس من المقدر له ذلك. فأنت وأنا، أّيًا من كنت وأّيًا كان لونك وجنسك، قد نكون شركاًء  التكأن يشاركوك في سال
 ط بحمضي النووي. تحّياتي!. من الممكن أن يكون من القدر لحمضك النووي االختالالتنافي سال

لنفترض أننا سافرنا عائدين في الزمن باستخدام آلة زمن، ربما إلى مجموعة من األشخاص موجودة في  ،اآلن
الكولوسيوم، أو لنسافر أبعد من ذلك إلى سوق )يقع في أور السومرّية، أو ربما إلى مكان أبعد. ثم أجرينا استقصاًء على الجمع 

صرة. يمكنك إذًا أن تدرك أّنه بإمكانك تقسيم هؤالء األفراد الذين ماتوا منذ الموجود، كما تخيلنا فيما يخّص جمهور الحفلة المعا
زمن طويل إلى فئتين وفئتين فقط: أولئك الذين هم أسالٌف لك وأولئك الذين ليسوا أسالفًا لك. وعلى الرغم من وضوح المثال 

ن الخاّصة بك ما فيه الكفاية إلى الوراء، بإمكانك المذكور، لكننا اآلن نصل إلى الحقيقة الالفتة للنظر. إذا أعادتك آلة الزم
وأولئك الذين ليسوا أسالفًا ألي شخٍص  1995إلى أولئك الذين هم أسالف كل إنساٍن حّي في عام  قابلتهمتقسيم األفراد الذين 

لزمن خاّصتك . فليس هناك أي حلول وسطى. كل فرد تقع عيناك عليه عندما تخرج من آلة ا1995على قيد الحياة في عام 
 هو إما سلٌف بشرّي كوني أو ليس سلفًا ألي شخص على اإلطالق.

وعلى الرغم من كون هذه الفكرة فكرًة الفتة للنظر، لكّنه يسهل إثباتها بكل بساطة. كل ما عليك القيام به هو تحريك 
عاٍم مضت، عندما كان أسالفنا أسماكًا  آلة الزمن الذهنية الخاصة بك إلى زمٍن سحيق البعد، لنقل: إلى ثالثمئة وخمسين مليون 

يخرجون من المياه ويصبحون من البرمائّيات. فإذا كانت سمكٌة ما تمثل سلفًا لي، فال حيث من لحميات الزعانف لديها رئتان 
لّي قد تطّورا ُيستبعد كونها سلفًا لك أيضًا. إذا لم يكن كذلك، فهذا يعني ضمنيًا أن النسب الذي يقود إليك والنسب الذي يقود إ

على نحو مستقل ومن دون أي تقاطع، من سمكة إلى برمائي إلى الزواحف ثم الثدييات ثم األوليات والقردة والقردة العليا، 
وانتهيا بشكٍل متشابٍه جدًا إلى درجة أنه يمكننا التحدث مع بعضنا البعض وإذا ما كّنا من جنسين مختلفين التكاثر مع بعضنا 

 مر، فإّن ما ينطبق علينا أنا وأنت ينطبق على أي اثنين من البشر.البعض. كذلك األ

، فإن كل فرد نقابله يجب أن يكون إما سلفًا لنا كلنا كافٍ  لقد أثبتنا أننا إذا قمنا بالسفر عائدين في الزمن على نحوٍ 
من إلى الوراء؟ من الواضح أننا لسنا أو ليس سلفًا ألّي مّنا. لكن ما هي المدة الزمنية التي تعتبر كافية عند العودة في الز 

لكن إلى أي  -لبرهنة القضية بإثبات فساد نقيضهامثااًل  اباعتباره-بحاجة إلى العودة إلى زمن األسماك من لحميات الزعانف 
ذلك سؤال أصعب  ؟1995مدى ينبغي علينا العودة في الزمن حتى نصل إلى سلٍف كوني لكل بشرّي على قيد الحياة في عام 

كثير، وهو السؤال الذي أود التطرق إليه فيما يلي. غير أنه ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال باستخدام األسلوب النظري. ب
 فنحن بحاجة إلى معلومات حقيقّية ومقاييس من عالم الحقائق المحددة الصعب.



والذي يعتبر خليفة داروين األعظم في  فقد قال السير رونالد فيشر، عالم الوراثة اإلنجليزي وعالم الرياضّيات البارع،
 :1930علم اإلحصاء المعاصر، في عام  القرن العشرين إضافًة لكونه أبَ 

إّن الحواجز الجغرافية وغيرها من الحواجز بين األعراق المختلفة ... هي وحدها التي تمنع الجنس البشري بأكمله من امتالك 
أسالفًا متطابقين على نحو محّدد، بغض النظر عن األلف عاٍم التي مضت. فمن الممكن أن يختلف أسالف أفراد األّمة نفسها 

الوحيدة التي يبدو أنها بقيت هي تلك التي توجد بين  اتعام ستكون الفروق 2000عام الماضية: عند  500قلياًل ما وراء الـ 
األعراق اإلثنوغرافّية الممّيزة؛ تلك بحد ذاتها ... قد تكون بالفعل قديمًة جّدًا: لكن من الممكن أن تكون هذه هي الحالة الوحيدة 

 لمنفصلة شبه معدوم لعقوٍد طويلة.في حال كان انتشار السالالت بين المجموعات ا

باستخدام مصطلحات تشبيه النهر، يستفيد فيشر من حقيقة أن جينات كل األفراد الذين ينتمون إلى عرق موّحد 
ئة عام، ألفا عام، قَِّدم فصل األعراق اخمسم-جغرافيًا تتدفق عبر النهر نفسه. لكن عندما يعود األمر إلى األرقام الفعلّية 

ان على فيشر اإلتيان بتوقعات مبنّية على حقائق. غير أن الحقائق ذات الصلة لم تكن متوّفرة في زمنه. أما اآلن، ك -المختلفة
مع بزوغ ثورة علم األحياء الجزيئي، هناك الكثير مما يمكننا االعتماد عليه. فعلم األحياء الجزيئي هو من أعطانا حواء 

 الميتوكوندرية الجذابة.

 (DNA) حمض النووي الصيغيليس االستعارة الوحيدة التي تم استخدامها. فمن المغري تشبيه الـفالنهر الرقمي هو 
 كما رأينا في الفصل الماضي،فقطعة نصّية طويلة،  حمض النووي الصبغيفي كل فرٍد مّنا بإنجيل إحدى األسر. إذ يمثل الـ

ّقة من أسالفنا، ومن أسالفنا وحدهم، بدّقة ملحوظة حّتى في مكتوبة بأبجدّية من أربعة أحرف. وقد تّم نسخ تلك األحرف بد إنها
فمن الممكن إعادة بناء عالقة النسب بين أشخاص مختلفين بمقارنة النصوص المحفوظة فيهم  ،حال أسالفنا البعيدين. ولذلك

المزيد  الذي لديه غيحمض النووي الصباللديهم وكذلك الوصول إلى سلٍف مشترك. ويجب أن يختلف النسباء البعيدون، الذين 
من الوقت ليتباعد، على سبيل المثال، السكان األصليون من النرويجيين واألسترالّيين، عن بعضهم البعض بعدد أكبر من 
الكلمات. يقوم الباحثون بهذا النوع من األشياء مع نسخ مختلفة من الوثائق اإلنجيلّية. لكن، لسوء الحظ، في حالة أراشيف 

 ، هناك عقبة. أال وهي الجنس.صبغيحمض النووي الال

الجنس هو كابوس ألي مؤرشف. إذ أنه بداًل من ترك نصوص األسالف كما هي باستثناءالخطأ المحتوم العرضي، 
يتدخل الجنس بعشوائّية وحيوّية ويدّمر األدّلة. لدرجة أّنه ال يوجد ثور في التاريخ قام بدمار معادل للدمار الذي يتسبب به 

أّن يعي العالم الذي يبحث عن  ،. وال يوجد مثيٌل لهذا في الدراسات اإلنجيلّية. فمن المسّلم بهض النووي الصبغيحمالجنس للـ
على سبيل المثال، أنًه ليس مطابقًا تمامًا لما يبدو عليه. إذ أن السفر انفصلت فقراته بشكٍل غريب، األمر  سفر نشيد األنشاد،

مجّرد شذرات من قصائد مختلفة عديدة، مجمعة مع بعضها البعض، ويتسم البعض منها فقط الذي يوحي بأّنه في الواقع 
خصوصًا فيما يتعّلق بالترجمة. "خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة، التي تفسد  -تحويرات-بالشهوانّية. كما أنه يحتوي أخطاًء 

أعطاها وقعًا رخيمًا خاّصًا بها، والذي تصعب مقابلته  الكروم" هي ترجمة خاطئة، على الرغم من أن تكرارها لفترة طويلة
 بالنسخة األصح "خذوا لنا خفافيش الفاكهة، خفافيش الفاكهة الصغيرة ...":

 رضنا.أبلغ أوان القضب وصوت القّمري سمع في فقد ألن الشتاء قد مضى والمطر مّر وزال. الزهور ظهرت في االرض. 



 إلفساده باإلشارة إلى أنه هنا أيضًا يوجد تحوير ال شّك فيه. أعد إدخال "حمامة" الشعر فاتٌن جدًا لدرجة أنني رافٌض 
ذلك على نحو بطيء وستسمع اإليقاع يتهاوى. لكن هذه أخطاٌء  افعلبعد "قّمري"، كالترجمات المعاصرة بشكٍل صحيح، لكن 

عة الوثائق باآلالف أو عندما ال يتم حفرها على طفيفة، وهو األمر المحتوم، تدهورات طفيفة علينا توّقعها عندما ال تتم طبا
 أقراص حاسوب عالية الدّقة، بل عندما يتم نسخها وإعادة نسخها من قبل كّتاب فانين على ورق البردي النادر والضعيف البنية.

 لكن دعونا ندخل الجنس إلى الموضوع. )ال، أعني لنعد إلى حديثنا األساسي عن الجنس، فبالتأكيد للجنس )ال
ه بمثالنا حول سفر نشيد األنشاد(. الجنس، بالمعنى الذي أقصده، يعادل نزع نصف المستند، بصيغة شذرات مختارة لعالقة 

بشكٍل عشوائّي، وخلطه مع النصف المأخوذ على نحٍو مكّمل من مستند آخر. فهو تخريبي بشكٍل ال ُيصّدق، مثلما يبدو تمامًا، 
ة جنسّية. على سبيل المثال، عندما ينتج ذكر خلية نطفة، تقترن الكروموسومات التي ورثها هو ما يحدث تمامًا عند تكوين خليّ 

عن أبيه مع الكروموسومات التي ورثها عن أّمه وأجزاٌء كبيرة منها تغير أماكنها. إذ أن كروموسومات الطفٍل ما هي إال خليٌط 
من أسالفه البعيدين. ومن النصوص القديمة، قد تنجو ممزوج بشكل ال رجعة فيه عن كروموسومات أجداده وما إلى ذلك 

األحرف وربّما الكلمات كما هي إلى جيل جديد. لكن الفصول والصفحات وحتى الفقرات يتم تمزيقها وإعادة مزجها بفعالّية قاسية 
 ، بمثابة عملّية تغطية كبيرة.إلى حد أنها تصبح بال أّي فائدة كطريقة لتعّقب التاريخ. إذ يعّد الجنس، فيما يخّص تاريخ األسالف

يمكننا استخدام أراشيف الحمض النووي إلعادة بناء التاريخ متى تم استبعاد الجنس من المعادلة بشكٍل آمن. وهنا 
أستطيع التفكير في مثالين هاّمين. أحدهما هو حواء الميتوكوندرية وسأتطرق لها الحقًا. والحالة الثانية هي إعادة بناء أسالف 

بالنظر إلى العالقات بين األنواع بداًل منها ضمن األنواع. فكما رأينا في الفصل الماضي، يحصل التمازج الجنسي -بعدًا أكثر 
فقط ضمن األنواع. وعندما يطّور نوٌع أبوي نوعًا أنثوّيًا، ينقسم نهر الجينات إلى فرعين. بعد تباعد هذين الفرعين لفترة كافية، 

كل نهر، والذي هو بعيد عن كونه عائقًا في طريق المؤرشفين الجينّيين، بالفعل في إعادة بناء  يساعد التمازج الجنسي ضمن
األسالف وعالقات النسب بين األنواع. حيث يفسد الجنس األدّلة. فقط عندما يتعلق الموضوع بعالقات النسب ضمن النوع 

ساعد الجنس، ألنه يميل بشكٍل آلي لضمان أن كل فرد هو الواحد. بينما فيما يتعّلق بعالقات النسب بين األنواع وبعضها، ي
عّينة جينّية جيدة من النوع بأكمله. وال يهم أّي مجموعة كبيرة تسحبها من نهٍر هائٍج ما فيه الكفاية، ألنها ستكون تمثياًل لمياه 

 ذلك النهر.

بنجاٍح كبير، حرفًا لحرف، لبناء المأخوذة من أنواع مختلفة تمت مقارنتها بالفعل، الحمض النووي الصيغي نصوص 
أشجار عائلة األنواع. حتى أنه من الممكن أيضًا، استنادًا إلى إحدى المدارس الفكرّية ذات التأثير، وضع تواريخ فيما يخّص 

احدة من التفّرعات. تأتي هذه الفرصة من المفهوم المثير للجدل للـ "ساعة الجزيئّية": وهو افتراض أّن التحورات في أي منطقة و 
 النص الجيني تحدث بمعّدل ثابت خالل مليون عام. هذا وسنعود إلى فرضّية "الساعة الجزيئّية" خالل دقيقة.

عشر حرفًا هي ما يغّير  اثناحرفًا.  339"الفقرة" في جيناتنا والتي تصف بروتينًا ُيدعى سيتوكروم سي طولها 
السيتوكروم سي الخاص بالبشر عن السيتوكروم سي الخاص باألحصنة، نسباؤنا البعيدون تمامًا. إذ أن تغييٌر في حرٍف واحد 
في السيتوكروم سي هو ما يفصل البشر عن القردة )نسباؤنا القريبون إلى نسبٍة جّيدة(، تغييٌر في حرف واحد يفصل األحصنة 

)نسباؤهم القريبون بشكٍل كبير( وتغييٌر في ثالثة أحرف يفصل األحصنة عن الخنازير )نسباؤهم البعيدون إلى حّد عن الحمير 
ما(. في حين أن تغييٌر بخمسة وأربعين حرفًا يفصل البشر عن الخميرة ونفس العدد يفصل الخنازير عن الخميرة. لذلك فليس 



نما نتتّبع النهر لألعلى في الطريق الذي يقودنا إلى البشر، فهو ينضم إلى النهر من المفاجئ أن يتساوى هذان الرقمان، ألنه بي
الذي يقود إلى الخنازير أقرب بكثير من نهرهما المشترك الذي يقود إلى الخميرة. هناك انحراف صغير في هذه األرقام على 

بل سّتة  وأربعينوالخميرة هو ليس خمسة  الرغم من ذلك. وذلك ألن عدد تغيرات األحرف في السيتوكروم سي بين األحصنة
وأربعين. وهذا ال يعني أن الخنازير نسباء أقرب للخميرة من األحصنة. فكالهما على نفس البعد من الخميرة، كما هو الحال 

ف حديث بالنسبة لكل الفقاريات وكل الحيوانات ولرّبما قد تسلل تغيير إضافي إلى النسب المؤّدي إلى األحصنة منذ زمن السل
الزمن الذي يتشاركونه مع الخنازير. لكن ال علينا من ذلك. في الصورة الكلّية، عدد تغّيرات األحرف في السيتوكروم سي التي 

 تفصل األزواج من المخلوقات هو تقريبًا ما نتوّقعه من األفكار المسبقة عن نمط التفّرع للشجرة التطّورّية.

ُأشير إليها مسبقًا، معّدل التغيير لقطعة معّينة من النص خالل مليون عام وهي  تحمل نظرّية الساعة الجزيئّية، كما
ثابتة تقريبًا. فمن المفترض، نصف تغّيرات األحرف الستة وأربعين في السيتوكروم سي والتي تفصل بين األحصنة والخميرة قد 

خالل التطّور من السلف المشترك مع  حدث خالل التطّور من السلف المشترك مع األحصنة، وحوالي نصفها اآلخر حدث
الخميرة )ومن الواضح أّن كال الطريقين التطوريين أخذا نفس المقدار تمامًا من ماليين األعوام ليحدثا(. قد يبدو ذلك، في البداية 

ة لألحصنة. افتراٌض مفاجئ. لكن في النهاية، من المرجح أن السلف المشترك كان أشبه بالخميرة مما هو عليه بالنسب وكأنه
سوية في االفتراض، الذي يزداد معّدل قبوله منذ أن تم تأييده من قبل عالم الجينات الياباني البارز موتو كيمور، بأّن وتقع التّ 

 أكبر جزء من النصوص الوراثّية بإمكانها التغّير بحرّية من دون تغير معنى النص.

 الثدييات".أحدهو الحصان مستخدم في جملة مطبوعة. "أحد التشابيه الجّيدة على ذلك هو تغيير نوع الخط ال
على الرغم من كون كل كلمة مطبوعة مكتوبة بخطٍّ  واضحمعنى هاتين الجملتين  يأتي ".ياتالفطر أنواع  إحدىهي الخميرة "

مختلف. تدّق الساعة الجزيئّية عبر ما يقابل تغييرات الخط التي ليس لها معنى، أثناء مرور ماليين السنين. وتكون التغيرات 
 هي غيٌض من فيض. -الجملمعاني التغيرات في -خاضعة لالصطفاء الطبيعي وتصف الفرق بين حصاٍن وخميرة 

ا وتمتلك بعض الجزيئات معّدل ساعٍة أعلى من بعضها اآلخر. يتطّور السيتوكروم سي ببطٍء نسبيًا: إذ يتغّير هذ
ة الستمرار حوالي حرٍف واحٍد منه كل خمسة وعشرين مليون عام. وهذا على األرجح يعود إلى أهمّية السيتوكروم سي الحيويّ 

فّصل. ال يتم التساهل في تغيرات مثل هذه تتعلق بجزيئات ذات شكل حّساس على شكله المُ  الكائن الحي واعتماد هذه األهمّية
، وعلى الرغم (fibrinopeptides) من قبل االصطفاء الطبيعي. فالبروتينات األخرى، مثل تلك التي تدعى الببتيدات الفبرينّية

تيدات الفبرينّية في تخّثر الدم، وبإمكانك تغيير من كونها مهّمة، تعمل بشكٍل جّيد في العديد من األشكال المختلفة. تستخدم البب
معظم تفاصيلها من دون اإلضرار بقدرتها على التخّثر. معّدل التحّور في هذه البروتينات هو حوالي تغييٍر واحد كل ستمئة ألف 

مة إلعادة بناء أسالفنا عام، معدل أسرع بأكثر من أربعين مّرة من السيتوكروم سي، وبالتالي الببتيدات الفبرينّية ليست مالئ
على سبيل المثال أسالفنا من بين  -القدماء، على الرغم من كونها مفيدة في قدرتنا على إعادة بناء أسالفنا األقرب زمنّيًا 

الثدييات. هناك مئات من البروتينات المختلفة، كّل منها يتغّير بمعدله الخاص خالل ماليين السنين وكل منها من الممكن 
ه بشكل مستقل إلعادة تكوين أشجار العائلة. إذ أنهم جميعًا ينتجون شجرة العائلة نفسها والتي هي بالمناسبة دليل جّيد استخدام

 على أن نظرية التطور صحيحة، ذلك في حال كّنا بحاجة إلى دليل.



ا بين طريقتين يمكننا وصلنا إلى هذا النقاش نتيجة إدراكنا أن االختالط الجنسي يعبث بسجّلنا التاريخي. فقد مّيزن
من خاللهما تفادي تأثيرات الجنس. لقد تعاملنا لتّونا مع واحدٍة منهما، متابعين حقيقة أن الجنس ال يساهم في خلط الجينات بين 
األنواع وبعضها البعض. هذا يفتح لنا إمكانية استخدام سالسل الحمض النووي المتعاقبة إلعادة بناء أشجار العائلة البعيدة 

بيًا والخاّصة بأسالفنا الذين عاشوا قبل مّدة طويلة جّدًا من تحّولنا إلى ما يعرف اآلن بالبشر. لكننا متفقون في األساس على نس
فأننا كبشر جميعًا نتحّدر من نفس الفرد ذاته في كل األحوال. أردنا أن نعرف  ،أّنه إذا عدنا في الزمن إلى الوراء لتلك الدرجة

مدى الحداثة التي نستطيع عندها االّدعاء بوجود تحّدر مشترك مع البشر اآلخرين. الكتشاف ذلك، علينا تشغيل نوع مختلف 
 من الحمض النووي. وهنا بالتحديد تدخل حواء اإلفريقية إلى قّصتنا.

. الميتوكوندرية هي أجسام (Mitochondrial Eve) واء اإلفريقّية أحيانًا على أنها حواء الميتوكوندريةيشار إلى ح
صغيرة الحجم مشابهة للُمعّين في شكلها تحتشد باآلالف في كّل واحدٍة من خاليانا. وهي باألساس جوفاء لكّنها تمتلك تركيبًا 

حة التي توّفرها هذه األغشية هي أكبر بكثير مما تعتقد بناًء على مظهر الميتوكوندرية داخلّيًا ُمعّقدًا من الحواجز الغشائّية. المسا
هي خطوط اإلنتاج للمصنع الكيميائي، بشكل أدق، هي مصنع طاقة. ينتظم تفاعل كيميائي  األغشيةالخارجي وهي ُمستخدمة. 

كبر من المراحل من أي ما يحتوّيه أّي من المصانع تفاعل كيميائّي يتضمن عددًا أ -يتم التحّكم به بدّقة على طول األغشية 
الكيميائّية البشرّية. النتيجة هي أن الطاقة، التي تنشأ في جزيئات الطعام، يتم إطالقها بخطوات ُمتحّكم بها ويتم تخزينها بصيغة 

الجسم. إذ أّنه من دون قابلة إلعادة االستخدام ليتم حرقها الحقًا، وذلك عند الحاجة إليها في أي وقت وأي مكاٍن من 
 الميتوكوندرية الخاّصة بنا، لكّنا متنا في ثواٍن معدودة.

، لكننا هنا مهتّمون بشكل أكبر بالمصدر الذي تأتي منه هذه (mitochondria) هذا ما تقوم به الميتوكوندرية
، في التاريخ التطّوري القديم، كانت الميتوكوندرية بكتيريا. تم دعم هذه النظرية الجديرة بالمالحظة من باألصلالميتوكوندرية. 

الهتمام باألصول االبتداعّية لها قبل لين مارغوليس، عالمة األحياء الهاّمة في جامعة ماساتشوستس في أميرست، بدءًا من ا
مرورًا باالهتمام القليل بها وانتهاًء بالقبول المنتصر الشبه الكوني لها في يومنا. منذ ملياري عام، كان أسالف الميتوكوندرية 

مجتمع الناتج من البعيدون بكتيريا حّرة. وقد قاموا بالعيش داخل خاليا أكبر، سوّيًة مع بكتيريا أخرى من انواع مختلفة. أصبح ال
بكتيريا )"بدائيات النوى"( الخلّية )"حقيقّية النوى"( الكبيرة التي ندعوها خاليانا اآلن. كّل واحٍد مّنا هو مجتمع من مئات ماليين 
 ماليين الخاليا حقيقية النوى التي تعتمد على بعضها البعض. كل واحدة من هذه الخاليا هي مجتمع مع آالف البكتيريا الُمدجنة
بشكل خاص، والمنطوية بشكل كامل ضمن الخلّية، حيث تستطيع التكاثر كما تفعل البكتيريا. وفقًا للحسابات التي تم إجراؤها، 
إذا تم وضع كل الميتوكوندرية الموجودة في جسم إنسان واحد واحدًة تلو األخرى، فإنها ستكفي لتطويق األرض ليس مّرة واحدة 

أو نبات واحد هو مجتمع واسع من المجتمعات الموّضبة في طبقات متفاعلة مع بعضها البعض، بل ألفي مّرة. إذ أّن حيوان 
كما هو الحال في الغابات المطرّية. أما بالنسبة للغابة المطرّية بحّد ذاتها، فهي مجتمع يكتّظ بما يقارب عشرة ماليين نوع من 

مجتمع من المجتمعات من البكتيريا المستأنسة. وليس كون الخلّية الكائنات الحّية، كل فرد بحّد ذاته من كل هذه األنواع هو 
حديقًة مغلقة من البكتيريا في نظرّية الدكتورة مارغوليس أكثر إلهامًا وإثارًة ورفعًا للروح المعنوّية من جنات عدن بشكل ال يقارن 

 فحسب. بل أنه لديها أيضًا األفضلّية ألن تكاد تكون صحيحة بالتأكيد.



م علماء األحياء، أفترض اآلن صّحة نظرّية مارغوليس، وفي هذا الفصل أذكرها فقط ألتبع تضمينًا معظ مثل
خاّصًا: تمتلك الميتوكوندرية الحمض النووي الخاص بها، والذي هو مقّيد في كروموسوم أحادي الحلقة، كما هو الحال في أنواع 

. ال يشارك الحمض النووي للميتوكوندرية في أي نوٍع من أنواع ل هذاقادتنا إلى كالبكتيريا األخرى. واآلن إلى النقطة التي 
االختالط الجنسي، سواء مع الحمض النووي "الخلوي" األساسي أو مع الحمض النووي للميتوكوندرية األخرى. إذ أّن 

ت أّية ميتوكوندرية إلى اثنتين الميتوكوندرية، مثل العديد من أنواع البكتيريا األخرى، تتكاثر ببساطة عبر االنقسام. متى انقسم
من  -مع أو من دون التحويرات الغريبة-من الميتوكوندرية الوليدة، كل واحدة من هاتين الوليدتين تحصل على نسخة مطابقة 

الكروموسوم األصلي. اآلن بإمكانكم رؤية جمالّية هذا، من وجهة نظرنا كعلماء أنساب يدرسون ظاهرًة شديدة القدم. فقد وجدنا 
أّنه فيما يتعّلق بنصوص حمضنا النووي العادّية، في كل جيل، يقوم الجنس بمزج الدليل، مما يربك المساهمات من كّل من 

 حمض الميتوكوندرية النووي ال يمارس الجنس لحسن الحظ.في حين، أن ساللة األب وساللة األم. 

نوّية أصغر من أن تحتوي أكثر من بعٍض من نحصل على الميتوكوندرية من أّمهاتنا فحسب. فالحيوانات المإننا 
تجاه البويضة، وهذه االميتوكوندرية؛ والتي لديها الطاقة الكافية فقط لتأمين حركة أذيال الحيوانات المنوّية أثناء سباحتها 

يضة هائلة الحجم الميتوكوندرية يتم التخّلص منها مع الذيل عند امتصاص رأس الحيوان المنوي إلى داخل البويضة للتلقيح. البو 
بالمقارنة، ويحتوي داخلها الضخم المليء بالسوائل استنباتًا غنّيا بالميتوكوندرية. يشكل هذا االستنبات أصل جسم الطفل. لذا 
سواء كنت ذكرًا أم أنثى، فكل الميتوكوندرية الخاّصة بك تنحدر من َلقيحة أولية لميتوكوندرية أّمك. وسواء كنت ذكرًا أم أنثى، 

ر كل الميتوكوندرية الخاّصة بك من ميتوكوندرية جدتك من جهة أّمك والتي ورثتها عن أّمها. وال يأتي أّي منها من أبوك، تنحد
وكذلك الحال بالنسبة لجّدك، وأيضًا ال يأتي أّي منها من جّدتك من طرف أبيك. تشكل الميتوكوندرية سجاّل مستقاّل للماضي، 

النووي الخلوي األساسي، والذي من الممكن أن يأتي من أي من األجداد األربعة أو أي من كونها غير ملّوثة من قبل الحمض 
 آباء األجداد الثمانّية وهكذا دواليك.

ألخطاء النسخ العشوائّية. بل -تجاه التحوير االحمض النووي للميتوكوندرية غير ملّوث، لكّنه ليس ذو مناعة 
"الخاص بنا"، ألنه )وكما هو الحال في كل البكتيريا( يفتقر إلى آليات  الحمض النووي بالفعل، فهو يتحّور بمعّدل أعلى من 

النووي لديك  التدقيق المعقّدة التي طّورتها خاليانا على مداٍر عصور. سيكون هناك اختالفات قليلة بين حمض الميتوكوندرية
وحمض الميتوكوندرية النووي لدي، وسيكون عدد االختالفات مقياسًا لمدى بعد الفترة الزمنّية التي تباعد فيها أسالفنا. وليس 

إذا كانت أّمك إحدى السكان األصليين  من أسالفنا، لكنه عن أسالفنا ضمن ساللة أنثى األنثى األنثى...أّي حديثنا عن 
النسب أو إحدى السكان األصليين الصينيين أصيلي النسب أو من شعب بوشمن صحراء كاالهاري، سيكون األستراليين أصيلي 

هناك الكثير من االختالف بين حمض الميتوكوندرية النووي لديك ولدّي. ال يهم من يكون والدك: يمكنه أن يكون ماركيزًا 
ر في الميتوكوندرية لديك. ونفس الشيء ينطبق على أّي من إنجليزّيًا أو إحدى رؤساء قبيلة سو، ألنه ال يتسبب بأي تغيي

 أسالفك الذكور على اإلطالق.

إذا هناك أشياء منفصلة تم إخفاؤها تتعلق بالميتوكوندرية، يتم نقلها على طول كتاب العائلة المقّدس األصلي لكن 
يست متحّيزًة جنسيًا؛ ألن األمر سيكون بنفس مع المّيزة العظيمة لكونها تنتقل على طول ساللة األنثى فحسب. هذه النقطة ل

الجودة لو أن النقل تم على طول ساللة الذكر فحسب. تقع المّيزة في سالمة النقل، في كونه ال يتم قطعه وتوصيله في كل 



سوم ق من أّي من الجنسين هو ما نحتاجه نحن كعلماء نسب للحمض النووي. من النظري أن يكون الكرومو جيل. السلف المتسّ 
العائلة في انتقاله عبر ساللة الذكر فحسب، بنفس الجودة. لكّنه يحتوي على كمّية قليلٍة جدًا من  اسمواي، والذي يماثل 

 المعلومات ليكون مفيدًا. أشياء الميتوكوندرية التي تم إخفاؤها هي مثالّية لتحديد زمن أسالف مشتركين ضمن نوٍع واحد.

وكوندرية من قبل مجموعة من الباحثين مرتبطين بالراحل آالن ويلسون في بركلي، تم استغالل الحمض النووي للميت
امرأة حّية مسحوبة من كّل أنحاء  135 التكاليفورنيا. في ثمانينيات القرن العشرين، قام ويلسون وزمالؤه بأخذ عّينة من سال

يون األصليون. واألوروبيين والصينيين وممثلين من السكان األصليين األستراليين وسكان مرتفعات نيو غينيا واألمريك-العالم 
شعوب متنّوعة من أفريقيا. ونظروا إلى األرقام من اختالفات األحرف التي تفصل كل امرأة عن األخرى. وأعطوا هذه األرقام 

ي االبتعاد قدر لحاسوب وطلبوا منه بناء شجرة العائلة المقتصدة بأكبر شكٍل ممكن التي يمكنه إيجادها. "مقتصدة" هنا تعن
 المستطاع مع حاجة صدفة مفروضة. هذا يتطلب بعض الشرح.

لنعد بالذاكرة قلياًل إلى حديثنا عن األحصنة والخنازير والخميرة وتحليل متسلسالت أحرف السيتوكروم سي. تذكرون 
بخمسة وأربعين حرفًا وأن أن األحصنة تختلف عن الخنازير بثالثة من تلك األحرف فقط، وأن الخنازير تختلف عن الخميرة 

األحصنة تختلف عن الخميرة بستة وأربعين حرفًا. قمنا بإثبات وجهة النظر الفرضّية بأن األحصنة والخنازير متصالن ببعضهما 
البعض نتيجة سلف مشترك حديث العهد إلى حدٍّ ما، لذلك يجب أن يكونا بعيدين نفس البعد عن الخميرة. الفرق بين خمسة 

ّتة وأربعين هو شذوذ، شيٌء لم يكن ليكون موجودًا في عالٍم مثالي. قد يرجع السبب إلى تحوير إضافي في طريق وأربعين وس
 الوصول إلى األحصنة أو تحوير عكسي في طريق الوصول إلى الخنازير.

ير أقرب اآلن، وبمقدار مدى سخف مثل تلك الفكرة على أرض الواقع، من الناحية النظرّية يمكن تخيل كون الخناز 
إلى الخميرة من قرب األحصنة لها. من الممكن نظريًا أن الخنازير واألحصنة طّوروا تشابههم القريب لبعضهم البعض )إذ أن 

ثة أحرف عن بعضها البعض، وأجسامهما مبنّية بشكل أساسي على نمط ثدّيي شبه نصوص السيتوكروم سي لديهما تختلف بثاّل 
بب في كوننا ال نصّدق هذا أن الطرق التي تشابه فيها الخنازير األحصنة تزيد بعدٍد كبيٍر جدًا متطابق( نتيجة صدفة كبيرة. الس

عن الطرق التي تشابه في الخنازير الخميرة. من المسّلم به أن هناك حرف حمٍض نووي واحد تبدو به الخنازير أقرب إلى 
تي تشير نحو االتجاه اآلخر. الحّجة هي حّجة متعّلقة الخميرة من األحصنة، لكّن هذا مغمور مقارنًة بأوجه التشابه ال

باالقتصاد. إذا افترضنا أن الخنازير أقرب إلى األحصنة، علينا استيعاب تشابٍه عرضيٍّ واحد. إذا حاولنا افتراض أن الخنازير 
 كتسابها بشكٍل مستقل.قريبة من الخميرة، علينا افتراض سلسلة غير واقعية بشكل كبير من التشابهات العرضّية التي تم ا

في حالة األحصنة والخنازير والخميرة، حجة االقتصاد أقوى من أن يتم التشكيك فيها. لكن في الحمض النووي 
للميتوكوندرية من أعراٍق بشرّية مختلفة ال يوجد هناك شيء قوّي حول أوجه التشابه. ال تزال حجج االقتصاد تنطبق ولكنها حجج 

ًا هائلة وحاسمة. إليكم ما على الحاسوب القيام به من الناحية النظرية، عليه تكوين الئحة تحتوي كل طفيفة كمّية وليست حجج
. ثم عليه القيام بمجموعة من األشجار المحتملة واختيار أكثرها اقتصادًا، أي تلك 135أشجار العائلة التي تتعلق بالنساء الـ 

التي يكون فيها عدد التشابهات العرضّية أقل ما يمكن. علينا تقّبل أنه حتى أفضل األشجار ستجبرنا على األرجح على تقّبل 
ندما يتعلق األمر بحرف حمٍض نوويٍّ واحد، الخميرة بعض الصدف الصغيرة، تمامًا مثلما تّم إجبارنا على تقبل حقيقة أّنه، ع



يجب على الحاسوب أن يكون قادرًا على أخذ ذلك في -أقرب إلى الخنازير من قربها لألحصنة. لكن وبشكٍل نظرّي، على األقل 
 دد المصادفات فيها.خطواته وأن يعلن لنا أّيًا من األشجار العديدة الممكنة هي الُمقتصدة بشكل أكبر، على األقل من ناحية ع

ذلك هو الموضوع من الناحية النظرّية. لكن في الواقع، هناك مشكلة. عدد األشجار الممكنة هي أكبر مما يمكن 
لكم أو لي أو ألي عالم رياضّيات تخّيله. لألحصنة والخنازير والخميرة هناك فقط ثالث أشجاٍر محتملة. الشجرة الصحيحة 

مع وجود الخنازير واألحصنة سويًّة داخل األقواس األعمق ووجود الخميرة حصنة[ والخميرة[، ]الخنازير واألبشكٍل واضح هي 
األحصنة و ]الخنازير والخميرة[ واألحصنة[ هما ]الشجرتان النظرّيتان األخريان  في "المجموعة الخارجيّة" الغير مرتبطة.

على سبيل المثال، سيزيد عدد األشجار إلى خمس عشرة. لن اقوم إذا أضفنا كائنًا آخرًا، لنقل السبيدج  والخميرة[ والخنازير[.
مّرة  دج[ والخميرة[.يب]]الخنازير واألحصنة[ السهي ]ة )الُمقتصدة بشكل أكبر( يبتعداد الخمس عشرة كّلها، لكّن الوحيدة الحقيق

األقواس األعمق. السبيدج هو التالي ثانية، نجد األحصنة والخنازير، كاألقرباء القريبين من بعضهم، متموضعين سوّيًة داخل 
في االنضمام للمجموعة، كونه لديه سلٌف أكثر قربًا مع ساللة الخنازير واألحصنة من السلف الذي تمتلكه الخميرة. أّية من 

 مُقتصدة بشكٍل أقل.هي بالتأكيد ]الخنازير والسبيدج[ ]األحصنة والخميرة[[ المثال، ]األشجار األربع عشرة األخرى، على سبيل 
إنه لمن غير المحتمل بشكٍل كبير أن الخنازير واألحصنة قد قاما بتطوير أوجه التشابه العديدة بينهما بشكٍل مستقل إذا كانت 

 الخنازير نسيبًا أقرب للسبيدج وكانت األحصنة حقًا نسيبًا أقرب للخميرة.

أربعة مخلوقات عن خمس عشرة شجرة محتملة، ما  إذا أسفرت ثالثة مخلوقات عن ثالث أشجاٍر محتملة وأسفرت
هو عدد األشجار المحتملة التي يمكن بناؤها لمئة وثالثة وخمسين امرأة؟ اإلجابة هي رقم كبير بشكٍل مضحك لدرجة أنه ليس 

، ستكون نهاية هناك أّية فائدة من كتابته حّتى. إذا كان أسرع وأكبر الحواسيب في العالم يعمل لتعداد كل األشجار المحتملة
 العالم تحصل قبل أن يتمّكن ذلك الحاسوب من أداء تأثيٍر ملموس فيما يتعّلق بالمهّمة ذاتها.

اعتدنا على التعامل مع أرقام كبيرة بشكٍل مستحيل باستخدام  فقدعلى الرغم من ذلك، المهّمة ليست بمستحيلة. 
رات في غابة األمازون، لكن يمكننا تقدير الرقم بأخذ عّينات من قطٍع تقنيات أخذ العّينات الُمّتزنة. ال يمكننا حساب عدد الحش

وافتراض كون هذه القطع على أنها ممّثلة عن مجتمع الدراسة بأكمله. ال  ،صغيرة متجّمعة بشكٍل عشوائّي على مدى الغابة
ب عّينات عشوائّية من مجموعة كل ، لكن بإمكانه سح135يمكن لحاسوبنا دراسة كل األشجار المحتملة التي توّحد النساء الـ 

األشجار المحتملة. إذا، كّلما قمنا بسحب عّينة من مليارات مليارات األشجار المحتملة، الحظتم أّن األعضاء األكثر اقتصادًا 
كل من العّينة نفسها يمتلكون مواصفات معّينة مشتركة، بإمكانكم استنتاج أنه على األغلب أن أكثر األعضاء اقتصادًا من 

 األشجار لها نفس المواصفات.

وهذا ما قام الناس بفعله. لكنه ليس من الواضح بالضرورة أفضل طريقة للقيام بذلك. كما قد يختلف علماء الحشرات 
حول أكثر الطرق تمثياًل ألخذ عّينات من الغابة الماطرة البرازيلّية، كذلك يستخدم علماء أنساب الحمض النووي طرقًا مختلفة 

لعّينات. ولسوء الحظ فالنتائج ال توافق على ذلك دائمًا. على الرغم من ذلك، لما لألمر من أهمّية، سأقوم بعرض ألخذ ا
االستنتاجات التي توصلت إليها مجموعة بيركلي في تحليلهم األولي لحمض الميتوكوندرية النووي لدى البشر. كانت 

أنه استنادًا لهم، يبدو أن الشجرة األكثر اقتصادًا متجّذرة في أفريقيا. ما يعنيه  استنتاجاتهم مثيرة لالهتمام واستفزازّية للغاية. إذ
هذا هو أن بعض األفارقة هم متقاربون من أفارقة آخرين بشكٍل أبعد من تقاربهم ألي أحٍد آخر على سطح الكوكب. كل من 



 واألسكيموصليون والصينّيون. سّكان غينيا الجديدة األوروبّيون واألمريكيون األصليون وسكان أستراليا األ -تبّقى على الكوكب 
يشّكلون مجموعة قريبة نسبيًا من النسباء. بعض األفارقة ينتمون إلى هذه المجموعة القريبة. لكن بعضهم اآلخر ال  -والكل

فارقة آخرون ]أفارقة ينتمي. استنادًا إلى هذا التحليل، فإن الشجرة المقتصدة بأكبر مقدار تبدو كما يلي: ]بعض األفارقة ]أ
آخرون غيرهم ]أفارقة آخرون غير من سبق وكل من هناك من األعراق األخرى[[. وبالتالي فقد استنتجوا أن األسالف الكبار لنا 
جميعًا كانوا يعيشون في أفريقيا. "حواء اإلفريقّية". كما قلت، هذا االستنتاج مثير للجدل. اّدعى آخرون أّنه يمكن إيجاد أشجار 

رى بنفس المقدار من االقتصاد وتحدث فيها الفروع الخارجّية خارج أفريقيا. وهم كذلك يّدعون أن مجموعة بيركلي حصلت أخ
أن ترتيب  ،رتيب الذي نظر فيه حاسوبهم إلى األشجار المحتملة. من الواضحعلى النتائج المحّددة التي حصلت عليها بسبب التّ 

ًا. وعلى األرجح أن معظم الخبراء مستعّدون للرهان على كون حواء الميتوكوندرية إفريقّية، النظر في النتائج يجب أاّل يكون مهم
 هان على ذلك بثقة كبيرة.لكّنهم غير مستعدين للرّ 

االستنتاج الثاني لمجموعة بيركلي كان أقل إثارًة للجدل. بغض النظر عن المكان الذي كانت حواء الميتوكوندرية 
ا تقدير الفترة الزمنّية التي عاشت فيها. من المعروف مدى السرعة التي يتطّور فيها الحمض النووي تعيش فيه، فقد استطاعو 

للميتوكوندرية؛ بإمكانكم بالتالي وضع تاريخ تقريبي لكل من نقاط التفّرع على شجرة التباعد لحمض الميتوكوندرية النووي. ونقطة 
 هو بين مئة وخمسين مليون وربع مليون عاٍم مضى. -ء الميتوكوندريةتاريخ ميالد حوا-التفّرع التي توحّد كل النساء 

سواء كانت حواء الميتوكوندرية إفريقّية أم لم تكن كذلك، من المهم تجّنب ارتباك آخر مع إدراك آخر فيه ال يمكن 
أنها كانت عضوًا من نوٍع  الشك بكون أسالفنا أتوا من أفريقيا. حواء الميتوكوندرية هي سلف حديث لكل البشر المعاصرين. إذ

تم إيجاد  خارج وداخل أفريقيا.اإلنسان المنتصب، تم العثور على أحافير لبواكير فصيلة االنسانيات،  اإلنسان العاقل. يدعى
)بما في ذلك واحٍد القردة الجنوبية والعديد من أنواع اإلنسان الماهر حّتى، مثل اإلنسان المنتصب أحافير أسالف أبعد من 

للشتات األفريقي ضمن آخر  سالالت تابعةا لذا إذا كنّ  ف جديدًا يعود إلى ما يزيد عن أربعة ماليين عام( فقط في أفريقيا.مكتش
ربع مليون عام، فهو الشتات األفريقي الثاني. فقد كانت هناك هجرة جماعّية تسبق ذلك، ربما قبل مليون ونصف من األعوام، 

خارج أفريقيا ليستوطن أجزاًء من الشرق األوسط وآسيا. نظرية حواء األفريقّية ال تّدعي أن هؤالء  المنتصب تجّول اإلنسانعندما 
اآلسيويين لم يكونوا موجودين بل أنه ال يوجد لدى أّي منهم أي سليل على قيد الحياة. بأي طريقة كنت تنظر إلى الموضوع، 

نظرّية حواء األفريقّية باإلضافة إلى ذلك أننا نحن البشر الناجون  تدعيفارقة. نحن جميعًا، إذا عدت مليوني عام إلى الوراء، أ
إذا عدنا في الزمن فقط بضعة مئات اآلالف من األعوام. من الممكن تعّقب كل حمض الميتوكوندرية النووي  ،جميعًا أفارقة

واء اآلسيوّية"، على سبيل المثال( وفي الوقت المعاصر، إذا تم دعم ذلك بدليل جديد، إلى سلٍف من النساء خارج أفريقيا )"ح
 نفسه االّتفاق على أن أسالفنا األكثر بعدًا يمكن إيجادهم في أفريقيا فقط.

لنفترض للحظة أن مجموعة بيركلي ُمحّقة ولنتفّحص ما يقوم استنتاجهم به وما يعنيه. أسفر لقب "حّواء" عن عواقب 
أنه ال بّد وأنها كانت امرأًة وحيدة، المرأة الوحيدة على سطح الكوكب، عنق الزجاجة مؤسفة. فلقد ذهب بعض المتحّمسين للقول ب

الجيني الُمطلق، أو أنها إثباٌت لصّحة سفر التكوين! وهذا سوء فهم كامل. االّدعاء الصحيح هو ليس أنها كانت المرأة الوحيدة 
 خالل وقتها. إذ أنه كان من الممكن أن يكون رفقاؤها من على سطح األرض، وال حّتى أن التعداد السكاني كان صغيرًا نسبّياً 

كال الجنسين كثيري العدد وخصيبين. ولرّبما لهم سالئل عديدون على قيد الحياة في يومنا هذا. لكن كّل سالئل الميتوكوندرية 



يمكن للقب نبيل ما )األلقاب الخاّصة بهم ماتوا، وذلك لكون رابطهم بنا يمّر في نقطٍة ما من خالل ذكر. بالّطريقة نفسها، 
مرتبطة بالكروموسوم واي وتنتقل عبر ساللة الذكر فحسب بصورة تعكس بشكل مطابق الميتوكوندرية( الفناء، لكن هذا ال يعني 
أن مالكي اللقب ليس لديهم سالئل. ربما قد يكون لديهم سالئل عديدون عبر طرٍق أخرى غير طريق الذكر فحسب. االدعاء 

كل البشر المعاصرين يتحّدرون منها بساللة األنثى فقط.  نأأن حّواء الميتوكوندرية هي أحدث امرأة يمكن القول الصحيح هو 
الجدال الوحيد هو حول ما إذا كانت تعيش هنا أم هناك، في هذا الوقت  أن يكون هناك امرأة نستطيع اّدعاء هذا عنها.يحب 

 ى قيد الحياة في مكاٍن ما وخالل وقٍت ُمعّين هو شيء أكيد.بداًل من ذلك الوقت. حقيقة كونها قد كانت عل

واحٌد أكثر شيوعًا، سوٍء فهم سمعته حّتى من قبل علماٍء كبار يعملون في مجال حمض -إليكم سوء فهٍم آخر 
االرتباك بين  الميتوكوندرية النووي. االعتقاد بأن حواء الميتوكوندرية هي أجدد أسالفنا المشتركين. سوء الفهم هذا مبني على

"أجدد األسالف المشتركين" و"أجدد األسالف المشتركين في ساللة اإلناث الصافية", حّواء الميتوكوندرية هي أجدد أسالفنا 
المشتركين في ساللة إناٍث صافية، لكن هناك العديد من الطرق التي من الممكن أن يكون فيها شخٌص ما متحّدر من أشخاص 

ماليين الطرق األخرى. لنعد إلى حساباتنا المتعلقة بعدد األسالف )ُمتناسيين تعقد زواج وهناك لة نساء. بداًل من تحّدره من سال
ال السابق(. لديك ثمانية آباء أجداد ولكن فقط واحٌد منهم ينتمي إلى ساللة اإلناث الصافية. النسباء، والذي كان نقطة الجدّ 

وحّتى بالّسماح بكون زواج  ينتمي إلى ساللة اإلناث الصافية.فقط  منهمحدًا لديك ستة عشر من آباء آباء األجداد، لكّن وا
النسباء يقّلل من عدد األسالف في جيل معّين، ال تزال فكرة وجود طرق أكثر بكثير جدًا جدًا لكونك سلفًا من كونك سلفًا في 

إلى العصور القديمة البعيدة، كان هنالك على األرجح  ساللة اإلناث فقط فكرًة صحيحة. إذ أّنه أثناء تتبعنا لنهرنا الجيني عودةً 
هم سالئل لها أو  1995األفراد المحورّيين الذين بإمكاننا القول عنهم أّن كل أناس العام -العديد من "حّواء" والعديد من "آدم" 

حواء الميتوكوندرية هي فقط واحدة من هؤالء. ليس هناك سبب محّدد لالعتقاد بأن حواء الميتوكوندرية هي األحدث من وإن له. 
نحن سالئل لها بطريقة محّددة: بين كّل هذا العدد من األفراد الذين يمّثلون "آدم" أو "حّواء". على النقيض تمامًا. إذ أنها معّرفة 

عدد الطرق المحتملة التي يمكن تحديدها باإلضافة إلى الساللة األنثوّية فحسب كبير  سالئل.عبر طريق من خالل نهر من ال
لدرجة أّنه من غير المحتمل رياضّيًا بشكٍل كبير كون حواء الميتوكوندرية هي األكثر حداثة من بين كّل هذا العدد من األفراد 

ة واحدة )كونه أنثوّيًا فقط(. وإن األمر ليكون مصادفة الفتة للنظر لو الذين يمّثلون "آدم" أو "حّواء". هذا الطريق ممّيز بطريق
 أنها كانت مميزة بين الطرق األخرى بأسلوب آخر )كونها األكثر حداثة(.

نقطة إضافّية من االهتمام المعتدل هي كون سلفنا المشترك األكثر حداثة آدمًا بدل من كونه حّواء. إذ أّن وجود 
احتمااًل للحدوث من وجود حريم من الرجال، وذلك فقط ألن الذكور قادرون جسدّيًا على إنجاب مئات  حريم من النساء أكثر

على الرقم القياسي لما يزيد على ألف طفل والذي تم  موسوعة غينيس لألرقام القياسيةتحتوي األطفال وحّتى اآلالف منهم. 
قد يتم اختيار موالي اسماعيل من قبل النسوّيات كرمٍز للبغض  )للمصادفة، تحقيقه من قبل السلطان موالي اسماعيل الدموي.

بسحب سيفه والقفز إلى السرج، ُمحّققا انطالقًا سريعًا بقطع  يتمّثلن أسلوبه في امتطاء صهوة خيل كان إالذكوري. إذ أّنه يقال 
، الحقيقة هي أن األسطورة تأتي رأس العبد الذي كان يمسك باللجام في الوقت ذاته. بغض النظر عن مدى صعوبة تصديق هذا

 بينإلينا، سوّية مع سمعته بقتل عشرة آالف رجل بيديه، األمر الذي ربما يمنح فكرة عن أنواع الصفات التي كانت مرغوبة 
اإلناث، وحتى في ظل الظروف المثالية، ال يمكنهّن إنجاب أكثر من عّدة عشرات من األطفال. في حين أن الرجال من نوعه.( 

ّنه من المرجح أن يكون لدى أنثى العدد المتوّسط من األطفال بداًل من أن يكون ذلك لدى رجل. قد يكون لدى عدد قليل من إذ أ



إذا ف ،الرجال حّصة جشعة بشكٍل سخيف من األطفال، األمر الذي يعني أنه على الرجال اآلخرين أال يكون لديهم أي أطفال
ه من األرجح أن يكون هذا الشخص ذكرًا وليس أنثى. وإذا كان شخٌص ما يجمع إنّ فشل شخٌص ما في التكاثر بشكٍل كامل، ف

نساًل غير متكافئ، فمن المرجح أيضًا أن يكون ذكرًا. وهذا ينطبق على معظم األسالف القريبين للبشرّية بأكملها، والذين هم 
األكثر أرجحّية ليكون سلفًا لكل  نْ ء". لتقديم مثال متطّرف، مَ ألفراد الذين يمّثلون "آدم" أو "حّواابالتالي أرجح احتمااًل بأن يكونوا 

 من النساء في حريمه سيء الحظ؟واحدة المغربيين المعاصرين، السلطان موالي اسماعيل الدموي أم أّي 

قد نصل إلى االستنتاجات اآلتية: أواًل، أّنه من الضروري كون أنثى واحدة قد وجدت يمكننا أن نسميها حّواء 
الميتوكوندرية، والتي هي السلف المشترك األكثر حداثة لكل البشر المعاصرين عبر طريق ساللة اإلناث فقط. ومن المؤّكد 
أيضًا أنه كان هناك شخص واحد، من جنٍس غير معروف، يمكننا أن ندعوه سلفًا مركزيًا، وهو السلف المشترك األكثر حداثة 

. ثالثًا، على الرغم من أّنه من المحتمل أن حواء الميتوكوندرية والسلف المركزي لكل البشر المعاصرين عبر أي طريق ممكن
المشترك هما شخص واحد والشخص نفسه، من المستبعد بشكٍل كبير أن يكون األمر كذلك. رابعًا، إنه من األرجح أن يكون 

ل من ربع مليون عاٍم مضت على األرجح. السلف المركزي ذكرًا وليس أنثى. خامسًا، لقد عاشت حواء الميتوكوندرية منذ أق
سادسًا، هنالك خالف حول المكان الذي عاشت فيه حواء الميتوكوندرية، لكن موازنة الرأي المبني على وقائع ال زالت تشير إلى 

ة باستخدام االستنتاجات األربعإلى يمكن التوصل االستنتاجان الخامس والسادس فقط على فحص األدلة العلمّية.  يعتمد أفريقيا.
 المنطق النظري من المعرفة العامة.

ن األسالف يحملون مفتاح فهم الحياة بحّد ذاتها. قّصة حواء اإلفريقّية عالٌم مصّغٌر بشري إلكّنني سبق وقلت 
ن. لكننا وضّيق لملحمة أكبر وأكثر قدمًا بشكل ال يمكن مقارنته. سنلجأ مّرة ثانية إلى تشبيه نهر الجينات، نهرنا الخارج من عد

سنتتبعه عبر مقياس زمني أقدم، من زمن حواء األسطورّية المقّدر بآالف السنين وزمن حّواء اإلفريقّية الذي يبلغ مئات اآلالف 
يتدّفق من خالل أسالفنا بساللة غير منقطعة تمتد  حمض النووي الصبغيمن السنين، بشكٍل ال يمكن قياسه. فقد كان نهر الـ

 الثة آالف مليون عام.على ما ال يقّل عن ث
  



 



 الفصل الثالث

 افعل الخير خلسة
لدى قّصة الخلق إغراٌء متين والسبب وراء ذلك ليس صعبًا إدراكه. وهذا، على األقل بالنسبة ألغلب األشخاص الذين أقابلهم، 
ليس بسبب التزاٍم بحقيقة حرفّية حول التكوين أو حول قّصة أصٍل قبلّية أخرى. بل أن الناس يكتشفون بأنفسهم مدى جمال 

ن يعترفون بأن يالمدرسة الخلقّية الذ علماء تباعأإن ه "وبوضوح" ال بّد وأنه قد تم تصميمه. وتعقيد العالم الحي ويستنتجون أنّ 
إلى اعتراٍض أكثر تعقيدًا بقليل. فهم  يلجؤون التطور الدارويني يؤمن على األقل بدياًل بشكل ما لنظريتهم الدينّية عادًة ما 

وأن "س" صممه خالق، وذلك ألن نصف "س" لم يكن لينجح ال بّد "اس: ينكرون احتمالية وجود الوسائط التطّورّية. يقول النّ 
. ال بّد وأن جميع أجزاء "س" ُجمعت سوّية في نفس الوقت؛ لذا ال يمكن أن تكون قد تطّورت بشكٍل تدريجي" على اإلطالق.

على سبيل المثال، في اليوم الذي بدأت فيه بكتابة هذا الفصل، صدف وأنني تلّقيت رسالة. كانت الرسالة من قّسٍ أمريكي سبق 
 . إليكم مقتطفات من تلك الرسالة:ناشيونال جيوغرافيكوأن كان ملحدًا، لكّنه تحّول بعد قراءته لمقال في 

مارستها نبتة السحلبّية تجاه بيئتها لكي تتكاثر بنجاح. وأثناء قراءتي، أسرتني فكرة  التكيفات المذهلة التي حولالمقال  محتوى  كان
كبير االستراتيجّية التكاثرّية لدى أحد األنواع والتي تضّمنت التعاون مع أحد الدبابير الذكور. وعلى ما يبدو فاألنثى كانت تتشابه بشكٍل 

ي المكان المالئم، بحيث يتمّكن ذكر الدّبور من إيصال حبوب اللقاح التي أنتجها مع أنثى الدبابير، بما في ذلك امتالكها لفتحة ف
البرعم بمجامعة الزهرة. وبطير ذكر الدّبور إلى زهرة أخرى، فالعملية ستتكّرر مّرًة أخرى، وبالتالي يحصل اإللقاح الخلطي. إذ يكمن 

رومونات ]جاذبات كيميائّية ُمعّينة تستخدمها الحشرات للجمع بين سبب إثارة الزهرة للدّبور في المقام األول في كونها أطلقت في
الجنسين[ مطابقة لفيرومونات أنثى الدّبور. وببعض االهتمام قمت بدراسة الصورة المرافقة لدقيقة أو ما يقارب ذلك. ثم أدركت، بعد 

كان عليها أن تكون مثالّيًة في المّرة األولى. فال  ذلك، وبشعور رهيب بالصدمة، أنه لكي تعمل االستراتيجّية التكاثرّية من األساس،
فتحة توجد أّية خطوات إضافّية بإمكانها تفسير ذلك، فإذا لم تكن زهرة السحلبّية تشبه أنثى الدّبور وتماثلها بالرائحة، ولو لم يكن لديها 

 العملية قد فشلت بشكٍل كامل. مناسبة للجماع مع حبوب الطلع ضمن نطاق وصول العضو التناسلي لذكر الدّبور، لكانت

لن أنسى أبدًا ذلك الشعور الجامح الذي غمرني، بعد أن اتضح لي في تلك اللحظة أنه ال بّد من وجود إله بشكٍل من األشكال، وال بّد 
د أسطورة من من كونه تربطه عالقة مستمّرة بالعملّيات التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه األمور. باختصار، الرب الخالق لم يكن مجرّ 

 عصر ما قبل الطوفان، بل كان حقيقة. وأدركت ُمكرهًا أنه علّي السعي لمعرفة المزيد حول ذلك اإلله.

قد يصل اآلخرون، ومن دون شك، للدين بطرق مختلفة، لكن من المؤّكد أن هناك العديد من الناس ممن كانت لهم 
هم قرأوا أو أنّ  من الممكن سأبقي هوّيته سّرًا من باب ُحسن األخالق(. إذتجربة مشابهة لتلك التي غّيرت حياة هذا القّس )والذي 

الطبيعة. وهذا بشكٍل عام مألهم بالرهبة والدهشة، تلك األحاسيس التي لم تلبث أن تحولت إلى خشوع.  عجائبشاهدوا إحدى 
شبكة عنكبوت أو عين نسر أو -بيعّية وعلى نحو أكثر تحديدًا، قّرر هؤالء، كما هو الحال مع مراسلي، أن هذه الظاهرة الط

ال يمكن أن تكون قد تطّورت عبر مراحل تدريجّية، ألن المراحل الوسطّية نصف المكّونة ال  -جناحه أو مهما كانت الظاهرة
 يمكن أن تفيد في أي شيء. الغرض من هذا الفصل هو تدمير الحجة التي تقول بأن االختراعات المعّقدة يجب أن تكون مثالّية

إذا كانت ستعمل من األساس. وللمصادفة، فقد كانت نبتة السحلبّية إحدى أمثلة تشارلز داروين المفّضلة، بحيث أنه خّصص 



ريجي عبر االصطفاء الطبيعي بنجاح محنة شرح "اآلليات العديدة التي تمّكن ور التدّ كتابًا كاماًل ليظهر كيف يقابل مفهوم التطّ 
 تخصيبها من قبل الحشرات".زهور السحلبّية من أن يتم 

ه "لكي تنجح تلك االستراتيجّية التكاثرّية من األساس، يجب أن تكون ن مفتاح حجة القّس في التأكيد على أنّ مُ كي
 -والتي ُقدِّمت كثيراً -مثالّية في المّرة األولى. وأّنه ال يوجد أية خطوات إضافّية بإمكانها تفسير ذلك". يمكن تقديم الحجة نفسها 

 ل التطّور، وسأعود لهذا خالل سياق هذا الفصل.حو 

د بها. فكم أريد أن أسأل القّس  ، كيف يمكنك ما يؤّثر بي دائمًا عند سماع هذا النوع من الحجج هو الثّقة التي ُتؤكَّ
م يكن كّل جزٍء منها أن زهرة السحلبيّة المُحاكية للدبّور )أو العين أو أيّا كان( لم تكن لتنجح لو لمتأّكدًا لهذا الحد أن تكون 

هل قمت بالتفكير بالموضوع هذا في الواقع ولو لجزٍء من الثانية؟ هل تعرف أبسط الحقائق عن أزهار  مثاليًّا وفي مكانه المالئم؟
أكيد السحلبّية أو الدبابير أو األعين التي تنظر من خاللها الدبابير إلى اإلناث أو إلى أزهار السحلبّية؟ ما الذي يشجعك على الت

 على أن الدبابير يصعب خداعها بشّدة لدرجة أن مشابهة أزهار السحلبّية يجب أن تكون مثالّية من كل األبعاد لتنجح؟

فّكر في آخر مّرة ُخدعت أنت فيها بتشابه يعود إلى الصدفة. فرّبما قد قمت برفع قبعتك لتحّية غريب في الطريق، 
مر، نجوم السينما لديهم مؤّدو ومؤّديات مشاهد خطيرة جاهزون ليقعوا عن ألنك أخطأت بينه وبين أحد معارفك. كذلك األ

األحصنة أو ليقفزوا من على الجروف بداًل عنهم. وعلى الرغم من أن مشابهة مؤّدي المشاهد الخطيرة للنجم عادًة ما تكون 
ما ُيستثار الذكور البشرّيون إلى حد الشهوة سطحّيًة جّدًا، لكنها تظل كافية في لقطة الحدث السريعة لخداع جمهور المشاهدين. ك

بسبب الصور الموجودة في المجاّلت. والصورة هي مجّرد حبٍر مطبوٍع على ورق. وهي ثنائّية األبعاد وليست ثالثّية األبعاد 
حسب، بداًل حّتى. ويبلغ طولها بضعة إنشات فقط. حّتى أنها من الممكن أن تكون كاريكاتيرًا محضًا مكّونا من عّدة خطوط ف

زال بإمكانها إثارة رجل إلى حّد حصول انتصاٍب لديه. فرّبما كل ما يحتاجه ذكر الدّبور سريع يمن تمثيل مشابه للحياة. لكن ال 
 الطيران لمجامعة أنثى هو رؤيتها بشكٍل سريع. ورّبما تالحظ ذكور الدبابير بعض المحّفزات الرئيسّية فحسب.

لنا نعتقد أّن الدبابير يسهل خداعها أكثر من البشر. إذ أن األسماك من نوع أبو شوكة لدينا جميع األسباب التي تجع
يسهل خداعها أكثر من البشر، واألسماك لديها أدمغة أكبر وأعين أفضل من الدبابير. فالذكور من هذا النوع لديها بطوٌن حمراء 

"البطون" الحمراء أيضًا. وقد روى أستاذي الجليل، عالم وهم ال يكتفون بتهديد الذكور األخرى فقط بل الدمى البسيطة ذات 
سلوك الحيوان، والحائز على جائزة نوبل، نيكوالس تينبرغن، قّصة شهيرة حول شاحنة بريٍد حمراء كانت تمّر من قبالة نافذة 

هّددها بقّوة. ولدى إناث مختبره، وكيف كانت كل الذكور من فصيلة أبو شوكة تندفع نحو الجزء المقابل للنافذة من أحواضها وت
ة بسيطة إلى حد كبير ومتطاولة على أبو شوكة التي تزخر بالبيض بطون منتفخة بوضوح. لذلك وجد تينبرغن أنه بإمكان دميّ 

 نحو ُمبهم وال تشبه على اإلطالق أسماك أبو شوكة بالنسبة لنا لكنها تمتلك "بطنًا" مستديرًا، إثارة سلوٍك تكاثريٍّ كامل لدى ذكور
وهي جسم يشبه  -ما سّمي بالقنبلة الجنسّية-أبو شوكة. وقد أظهرت تجارب أحدث في مدرسة البحث التي أنشأها تينبرغن أن 

اإلجاصة يمّثل االمتالء المدّور ولكن ليس طوياًل وال يشبه األسماك بأي شكل من األشكال )بالنسبة للبشر( كان أكثر فعالّية 
وهو -أبو شوكة. حيث تعد "القنبلة الجنسّية" لنوع أبو شوكة مثااًل تقليديًا عن التحفيز الفائق في تحفيز شهوات الذكور من نوع 

تحفيز أكثر فعالّية من الشيء الفعلي بحّد ذاته. كمثال آخر، نشر تينبرغن صورة طيٍر من نوع صائد المحار أثناء محاولة 
بناًء على استنتاج أدمغة أكبر وبصر أفضل من األسماك و الجلوس على بيضة بحجم بيضة النعامة. وحيث أن الطيور لديها



فهم يتفّوقون على الدبابير أيضاً، لكن صائدي المحار "يعتقدون" أن بيضة بحجم بيض النعام هي شيٌء مُفّضل ليتم  مسبق
 احتضانه.

ت خارج تجاه بيضة تدحرجالدى النوارس واإلوّز وغيرها من الطيور التي تعّشش على األرض رد فعل نمطي 
العش. فهم يمّدون أنفسهم إلى الخارج ويدحرجونها إلى العش باستخدام أسفل مناقيرهم. وقد أظهر تينبرغن وتالميذه أن النوارس 
لن تفعل هذا األمر بالنسبة لبيضها فقط بل لبيض الدجاج وحّتى لألسطوانات الخشبّية وعلب الكاكاو المرمّية من قبل 

الفضّية الصغيرة تحصل على طعامها من والديها عبر التوّسل؛ من خالل النقر على البقعة الحمراء المخّيمين. أيضًا، النوارس 
من مناقير والديهم، مما يحّفز الوالدين على اجترار بعض السمك من حوصالتها المنتفخة. وأظهر تينبرغن وزمالؤه أن الدمى 

في استثارة سلوك التوّسل من الصغار. فكل ما يهم في األمر فعلّيًا هو  الة جداً الورقّية البسيطة المماثلة لرأس أحد الوالدين فعّ 
غار قادرة على رؤية ما مجّرد بقعة حمراء. ومن الممكن أن تكون الّص  ووجود بقعة حمراء. فبالنسبة للنوارس الصغيرة، والداها ه

 تبّقى من والديها، لكن هذا ال يبدو مهّمًا.

تبدو، ليست مقتصرة فقط على صغار النورس. فالنوارس سوداء الرأس البالغة تعد بارزة وهذه الرؤية المحدودة كما 
بسبب أقنعة وجوهها الداكنة. حيث قام تلميذ تينبرغن، روبرت ماش، بالتحقيق في أهمّية هذا للبالغين اآلخرين وذلك من خالل 

خشبي موصول بمحّرك إلكتروني بحيث كان بإمكان  رسم رؤوس دمى نوارس خشبّية. وكان كّل رأس مَثبَّتًا على نهاية قضيب
م عن بعد. فكان يقوم بدفن الصندوق بالقرب من ماش رفع الرأس أو تخفيضه وتحريكه إلى اليمين أو اليسار مستخدمًا التحكّ 

عش يومًا بعد دافنًا الرأس بشكٍل غير مرئي تحت الرمل. بعد ذلك، كان يزور ستارًة قريبة من ال ،أحد أعشاش النوارس ويتركه
اآلخر ليراقب رد فعل النوارس الُمعّششة تجاه الدمية عندما كان يتم رفعها أو تحريكها بهذا االتجاه أو ذلك. فوجد أن الطيور 
استجابت للرؤوس والستدارتها كما لو أنها تستجيب لنورس حقيقي، لكن الرؤوس كانت مجّرد تقليد معّلق على طرف قضيب 

، ومن دون أرجل أو أجنحة أو ذيل، كما كانت صامتة ومن دون أّية حركة ما عدا ارتفاع وانخفاض خشبي، من دون أّي جسد
وتدوير روبوتي غير مشابه للحياة بأي شكل من األشكال. على ما يبدو، فإنه بالنسبة للنوارس سوداء الرأس، تعريف جاٍر مهّدد 

 سد واألجنحة وجميع األشياء األخرى تبدو غير مهّمة بالنسبة لهم.ال يختلف كثيرًا عن وجود وجه أسود بال جسم. وذلك ألن الج

ولكي يدخل ماش إلى الستارة لمراقبة الطيور، فقد استغل، مثل أجيال من علماء الطيور الذين سبقوه وإلى اآلن، 
يدخل اثنان منكما قصورًا معروفًا منذ زمن طويل حول جهاز الطيور العصبي: الطيور ليست مدركة للرياضيات بطبيعتها. إذ 

وراء الستارة، ثم يخرج واحد منكما فقط. من دون هذه الخدعة، لكانت الطيور ستظّل حذرة من الستارة، "كونها علمت" أّن 
شخصًا ما قد دخل إليها. لكنهم إذا شاهدوا شخصًا ما يغادرها، فهم "يفترضون" أن كليهما قد غادرا. إذا كان الطائر عاجزًا عن 

إمكانية خداع وردة سحلبّية إلى درجة تشابه مثالية مع أنثى الدبور، لذكر  صلشخٍص واحٍد وشخصين، هل تالتفريق بين 
 الدّبور، أمرًا مفاجئًا للغاية؟

وفيما يلي، قّصٌة أخرى عن الطيور ولكنها هذه المرة قصٌة تراجيدّية. تتسم أمهات الدجاج الرومّي بكونهّن حماٌة 
بصغارهم. فهم يحتاجون إلى حمايتهم ضد ناهبي األعشاش مثل ابن عرس أو الجرذان جامعة  عنيفات عندما يتعّلق األمر

الفضالت. لذلك تستخدم أّم الديك الرومي قاعدة فظة للغاية في التعّرف على سارقي األعشاش وهي كاآلتي: في جوار عّشك، 
وقد تم اكتشاف هذا من قبل  ير الديك الرومي.كان يصدر صوتًا مشابهًا لصوت صغإاّل إذا قم بمهاجمة أّي شيء يتحّرك، 



عالم الحيوان األسترالي وولفغانغ سكليدت. إذ كان لدى سكليدت أم دجاج رومي قتلت صغارها بطريقة وحشّية. والسبب كان 
ساٌم بسيطًا بشكل ُمحزن: لقد كانت صّماء. فالمفترسون: بالنسبة لجهاز الديك الرومي العصبي، يتم تعريفهم على أنهم أج

يك الرومي هؤالء كانوا على هيئة صغار يك الرومي. وعلى الرغم من أن صغار الدّ متحّركة وال تصدر صوت صراخ صغار الدّ 
يك الرومي، إال أّنهم وقعوا ضحّيًة ديك رومي وتحّركوا مثل صغار الديك الرومي وركضوا بثقٍة نحو أّمهم مثل صغار الدّ 

 . إذ أنها كانت تقوم بحماية أطفالها ضّد أنفسهم، فقامت بارتكاب مجزرٍة بحّقهم جميعًا.لتعريف األم المحدود للـ "مفترسين"

في محاكاة لقّصة الديك الرومي المأساوّية من عالم الحشرات، هناك بعض الخاليا الحسّية في قرون استشعار نحل 
م خاليا أخرى حّساسة لمواد كيميائّية أخرى(. هذا العسل حّساسة فقط لماّدة كيمائّية وحيدة أال وهي حمض الزيت. )إذ أّنه لديه

وينبعث حمض الزيت من جثث النحل المتحّللة، األمر الذي يحّفز "سلوك الحانوتي" لدى النحل، وهو إزالة الجثث المّيتة من 
إلى سحب هذا الخلّية. فإذا قام أحد المجّربين بطالء نقطة واحدة من حمص الزيت على نحلة حّية، فمن شأن ذلك أن يؤدي 

 الكائن البائس وهو يركل ويصارع ألنه مازال على قيد الحياة بكل وضوح، لُيلقى به مع الموتى.

وأدمغة الحشرات أصغر بكثير من أدمغة الدجاج الرومي أو من أدمغة البشر. حيث تمتلك أعين الحشرات، حتى 
يننا أو أعين الطيور. وبعيدًا عن ذلك، فمن المعروف أن أعين تلك الكبيرة والمرّكبة منها مثل أعين اليعسوب، جزءًا من حّدة أع

الحشرات ترى العالم بطريقة مختلفة عن أعيننا. إذ اكتشف عالم الحيوان األسترالي العظيم كارل فون فريش أثناء شبابه أنهم 
ّيز، والذي نحن عاجزون عن عميان للضوء األحمر لكّنهم يستطيعون الرؤية ويرونه على أنه مسحة الضوء الفوق بنفسجي المم

رؤيته. فأعين الحشرات عادة ما تنشغل وإلى حّد كبير بما يدعى "الترميش الضوئي"، والذي يبدو بالنسبة للحشرات سريعة 
ئي لما ندعوه نحن "الشكل". حيث شوهدت ذكور الفراشات "تغازل" أوراقًا مّيتة ترفرف ساقطًة من الحركة على أنه بديل جزّ 

حن نرى الفراشة األنثى على أنها زوج من األجنحة الكبيرة التي ترفرف لألعلى واألسفل. بينما يراها ذكر الفراشة األشجار. فن
يمكنك خداعه بمصباٍح ُرعاشي والذي ال يتحّرك حّتى بل يومض مضيئًا إذ ويغازلها على أنها تركيز من "ترميٍش ضوئي". 

ترميش بشكٍل صحيح، فإنه سيتعامل مع المصباح كما لو أّنه فراشة أخرى ترفرف ومنطفئًا فقط. فإذا تمكنت من تحقيق ُمعّدل ال
بجناحيها بذلك المعّدل نفسه. فعلى الرغم من أن الخطوط تمثل أنماط ثابتة بالّنسبة لنا. لكنها بالّنسبة للحشرة التي تمر بها أثناء 

ومض بالمعدل الصحيح. فعند النظر إلى العالم بأعين طيرانها، تبدو على شكل "ترميش" ويمكن محاكاتها بمصباٍح ُرعاشي ي
الحشرات، فإّنه يبدو غريبًا جدًا لنا لدرجة أن اإلدالء بتصريحات مبنّية على تجربتنا عند تناول مدى "المثالّية" الذي يجب أن 

 تتحلى بها زهرة سحلبّية لتقلد جسم أنثى دّبور، هو مجّرد افتراض بشري.

ها موضع تجربة تقليدّية أجراها باألساس عالم الطبيعة الفرنسي العظيم جان هنري فابر كانت الدبابير بحّد ذات
حاملًة فريستها  جحرهاوأعادها عّدة علماء بمن فيهم أعضاء من مدرسة تينبرغن. حيث تعود أنثى الدبور خيطي الخصر إلى 

بدو لتفّقد أّن كل شيء على ما يرام، وذلك قبل أن بينما تدخل هي، على ما ي الجحرالملسوعة والمشلولة. وتقوم بتركها خارج 
عّدة بقدر ، قام الُمختبرون بتحريك الفريسة الجحرتعاود الظهور لسحب فريستها إلى الداخل. وبينما كانت أنثى الدبور داخل 

وقامت بوصات بعيدًا عن حيث تركتها. عندما عاودت أنثى الدبور الظهور على السطح، الحظت ضياع صيدها الوشيك 
قد مضت فقط ثواٍن عّدة منذ قيامها بتفّقد داخل  ت. وكانالجحرتحريك الفريسة بسرعة. ثم قامت بسحبها إلى مدخل  بإعادة
. وال يوجد في اعتقادنا أي سبب حّتى ال تتابع إلى المرحلة التالية من روتينها، أال وهو سحب الفريسة إلى الداخل وإنهاء الجحر



مّرة ثانية بشكٍل ُمطيع وتذهب  الجحرا قد أُعيد ضبطه على مرحلة مبكرة. إذ أنها تترك الفريسة خارج األمر. إال أن برنامجه
للداخل لعملّية تفّقد أخرى. بإمكان الُمختبر إعادة هذه التمثيلية الُمصطنعة أربعين مّرة، حّتى يصاب بالملل. تتصّرف أنثى 

مبكرة ببرنامجها، فهي ال"تعلم" أنها غسلت هذه المالبس أربعين مّرة من دون  الدبور كالغّسالة المضبوطة على العودة إلى مرحلة
، وذلك لتمييز ”sphexish“أّي فاصٍل بالفعل. وقد استحدث عالم الحواسيب البارز دوغالس هوفشتادتر صفًة جديدة أال وهي 

إذًا، من  اس الممثلة للدبابير خيطية الخصر(.هو اسم واحد من األجن Sphexمثل هذه التلقائّية الغير مرنة والغير عقالنّية. )
الذي تّمت  عن ذلكالسهل خداع الدبابير عندما يتعلق األمر ببعض النواحي على األقل. إنه نوع مختلف جدًا من الخداع 

ل إنجاح هندسته من قبل أزهار السحلبّية. على الرغم من ذلك، علينا الحذر من استخدام الحدس البشري الستنتاج أنه "في سبي
 هذه االستراتيجّية التكاثرّية من األساس، فإنه كان يتعين كونها مثالية من المّرة األولى".

رّبما أكون قد أتممت عملي بشكٍل جّيٍد جدًا بإقناعكم بأّن الدبابير يسهل خداعها. إلى درجة أنه قد يتبادر إلى 
كان بصر الحشرات ضعيفًا جدًا وكانت الدبابير يسهل خداعها أذهانكم ريٌب شبه متناقض مع ما لدى ُمراسلي الُمعّين. إذا 

الذي هي عليه؟ حسنًا، إّن بصر الدبابير ليس دائمًا  جعل زهرها مشابهة للدبابير إلى الحدّ  السحلبّية مشّقةبشّدة، لم تتكّبد 
بعد  جحرهاند قيامها بتحديد موقع فيها الدبابير على أنها تتمتع بنظر حاد: كما هو الحال ع تبدوضعيفًا جدًا. فهناك مواقف 

 بنحل الذئبرحلة صيٍد طيرانّية طويلة. لقد حّقق تينبرغن في هذا األمر مع الدّبور خيطي الخصر الصّياد للنحل المعروف 
(Philanthus).  كان تينبرغن يضع على َعَجْل مرة أخرى  قبل خروجها ،جحرهاوكان ينتظر إلى أن تكون أنثى الدبور في .

، على سبيل المثال، غضنًا وكوز صنوبر. ثم كان يتراجع وينتظر أنثى الدبور لتطير الجحربعض "المعالم" حول مدخل 
، كما لو أنها كانت تلتقط صورًة ذهنّية للمنطقة، ثم كانت الجحرمغادرًة. بعد قيامها بذلك، كانت تطير حلقتين أو ثالثة حول 

تينبرغن بتحريك الغصن وكوز الصنوبر، أثناء غيابها، إلى موقع يبعد عّدة  قد قامتطير بعيدًا باحثة عن فريسة. و  بعد ذلك
سبيًا من حيث وتغطس، بداًل من ذلك، في الرمل في النقطة المالئمة ن جحرهاأقدام. ولدى عودة أنثى الدّبور، كانت تنسى موقع 

تستحق جديدة. مرًة ثانية، تم "خداع" الدّبور، بمعنًى من المعاني، إال أن أنثى الدبور ن وكوز الصنوبر الالبعد عن أماكن الغص
لحّدة بصرها. فعلى ما يبدو أنها كانت بالفعل تقوم "بأخذ صورة ذهنّية" أثناء طيرانها الدوراني األولي.  احترامنا هذه المرة تقديراً 

لكّلي" للغصن وكوز الصنوبر. كّرر تينبرغن التجربة عّدة مرات، باستخدام ويبدو أنها كانت قادرة على تمييز النمط أو "الشكل ا
 أنواع مختلفة من العالمات، مثل حلقات من أكواز الصنوبر، وكانت النتائج ُمّتسقة.

واآلن لننتقل إلى تجربة ألحد طاّلب تينبرغن، جيرارد بايريندز التي تتناقض بشكٍل مذهل مع تجربة "الغّسالة" التي 
وهي فصيلة خضعت  Ammophila campestrisبها فابر. اختار بايريندز فصيلة الدبابير خيطّية الخصر التي ُتسمى، قام 

لدراسة فابر أيضًا(، وهي فصيلة ُمختلفة بكونها تعتمد على "التموين التدريجي". إذ أن معظم الدبابير خيطّية الخصر تجّهز 
وتترك اليرقة الصغيرة لتتغّذى لوحدها. إال أن فصيلة  الجحربالمؤن ثم تقوم بوضع بيضة، ثم تغلق  جحرها

Ammophila.يومّيًا مثل الطيور لتتحقق من حالة اليرقة ولتعطيها الطعام إن كانت  الجحرا تعود إلى هإذ أنّ  تختلف عن ذلك
أو ثالثة في كل مرة تتنقل  جحرانلديها Ammophilaبحاجته. ليس األمر الفتًا للنظر بحد ذاته إلى حد اآلن. لكن أنثى الـ 

ة ُوضعت منذ فترة قصيرة؛ ولربما وفي واحٍد آخر يرقويكون في إحدى هذه الجحور يرقة كبيرة نسبّيًا وشبه ناضجة؛  فيها.
حيث تهتم األم بها وفقًا لذلك. من  ،على يرقة متوسطة العمر والحجم. للجحور الثالثة حاجات تغذية متباينة يحتوي الثالث

ر األم تأخذ في . تمّكن بايريندز من أن يبرهن أن الدّبو الجحورخالل سلسة دقيقة من التجارب التي تتضمن تبديل محتويات 



. وهذا يبدو ذكّيًا، إال أن بايريندز يرى عكس ذلك بطريقة غريبة ودخيلة جحرعام المختلفة لكل عين االعتبار احتياجات الطّ 
في وقت التفتيش  جحر. إنها حالة كّل شطةجحورها النّ جدًا. إذ تقوم الدّبور األم في بداية كّل يوم بإجراء جولة تفتيشّية على كل 

عند الفجر التي من خاللها تستطيع األم إجراء قياساتها مما يؤّثر على نشاطها المعنّي بتزويد جحورها بالمؤن بقية اليوم. 
بالمقدار الذي يرغب به بعد تفتيش الفجر، إال أن ذلك لن يغّير بأّي شكٍل من األشكال  الجحوربإمكان بايريندز تبديل محتويات 

فقط خالل فترة تفتيش  الجحورعام. لقد كان األمر بمثابة قيامها بتشغيل جهاز تقدير احتياجات ور األم في تأمين الطّ سلوك الدبّ 
 الفجر ومن ثم تقوم بإطفائه للحفاظ على ما تبقى لديها من طاقة خالل اليوم.

تها إجراء العّد والقياس وحّتى من الناحية األخرى، تقترح هذه القّصة أن هناك آلة ُمعّقدة برأس الدبور األم مهم
الحساب. اآلن بات من السهل تصديق أن دماغ الدّبور يمكن خداعه بالفعل نتيجة تشابه مفّصل بشكل دقيق بين زهرة سحلبّية 
وأنثى. لكن في الوقت ذاته، تقترح قّصة بايريندز أن القدرة على العمى االختياري والقابلية للتعرض للخداع كلها تتماشى مع 
تجربة الغّسالة، ويجعل ذلك التشابه البسيط بين زهرة السحلبية واألنثى كافيًا بشكل جّيد. الدرس العام الذي علينا تعّلمه هو أال 
نستخدم الحكم البشري في تقدير مثل هذه األمور. أبًدا ال تقل، وال تأخذ بجدّية أي شخص يقول: "ال يمكنني أن أصدق أن كذا 

فاء التدريجي". وقد أطلقُت على هذا النوع من الُمغالطات "الحّجة الناجمة عن التشكيك الشخصي". وقد وكذا تطّور عبر االصط
 أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها مقّدمة لتجربة عقلّية سخيفة.

ة التي أخالفها هي تلك التي تقول: "من المستحيل أن يكون تطور كذا وكذا قد حدث بشكل تدريجي، ألنه إن الحجّ 
"الواضح" وجوب كون كذا وكذا مثالّيين ومكتملين إذا كان من الُمقّدر لألمر النجاح على اإلطالق. وحتى اآلن، أثبتُّ  كان من

في رّدي، أن الدبابير وغيرها من الحيوانات تتمّتع بنظرة مختلفة تجاه العالم عّما نمتلكه نحن، وفي جميع األحوال، ال يصعب 
 أخرى أريد أن أطّورها وهي أكثر إقناعًا وأكثر شمولّيًة. دعونا نستخدم كلمة "هّش " على حّتى خداعنا نحن. لكن هناك حججاً 

آلة يجب أن تكون مثالّية إذا كان من الُمقّدر لها العمل على اإلطالق، كما اّدعى مراسلي عن أزهار السحلبّية التي تقّلد 
اطع. فالطائرة على سبيل المثال ليست هّشة، ألنه على الرغم من الدبابير. أجد أّنه من الصعب جدًا التفكير بآلة هّشة بشكل ق

مكتملٍة بعددها الضخم من اآلالت التي تعمل بشكٍل مثالي، إال أن طائرًة قد فقدت  747أننا نفّضل أن نأتمن حيواتنا في بوينغ 
بإمكانها الطيران. المجهر كذلك األمر قطعتين هاّمتين من معّداتها، على سبيل المثال واحد أو اثنين من محّركاتها، ال يزال 

ليس هّشًا، ألنه على الرغم من كون مجهٍر رديء يعطي صورة مشّوشة وضعيفة اإلضاءة، إال أنه ال يزال بإمكاننا رؤية 
األجسام بشكٍل أفضل بوساطته أكثر من قدرتنا على رؤيتها من دونه. كذلك الحال بالنسبة للمذياع، فهو ليس هًشا؛ حتى ولو 

ان به نقٍص في بعض الجوانب، إذ أّنه قد يفقد الدّقة وقد تكون األصوات الصادرة عنه ال معنى لها وُمشوشة، إال أنه ال يزال ك
بإمكانك فهم ما تعنيه الكلمات. لقد كنت أحّدق من النافذة لعشر دقائق وأنا أحاول التفكير بمثال وحيٍد جّيد آللة هّشة من صنع 

ي إلى واحدة فقط: أال وهي القوس المعمارّي. إذ أنه لدى القوس شبه هشاشة بمعنى أّنه، متى تم تجّمع اإلنسان، وقد خُلص ذهن
، فلن يكون لدى أي طرٍف منهما القدرة على . أما قبل أن يتجّمع الطرفان معاً ، فهو يمتلك قّوة واستقرارًا كبيرينطرفاه معاً 

مؤّقته لحين  قاالت. إذ تؤّمن السقاالت دعاماتٍ عدٍة إحدى أنواع السالصمود على اإلطالق. يجب أن يتم بناء القوس بمسا
 اكتمال بناء القوس؛ ثم يصبح من الممكن إزالتها ويبقى القوس ثابتًا لفترٍة طويلة من الزمن.



ا من حيث المبدأ. للمهندسين الحرية في تصميم  فليس ثّمة سبب في التكنولوجيا البشرّية وراء كون جهاٍز ما هشًّ
هزة ال ُيتوّقع عملها على اإلطالق إذا كانت نصف مكتملة، وذلك على ألواح الرسم خاصتهم. وحّتى في مجال الهندسة، أج

وعلى الرغم من ذلك، يصعب علينا إيجاد آلة هّشة بحّق. وأعتقد أن هذا صحيٌح أكثر عندما يتعلق األمر باآلالت الحّية. لنقم 
عى كونها هّشة في العالم الحّي والتي قّدمتها لنا البروباغندا الخلقّية. إن مثال الدّبور بإلقاء نظرة على بعض اآلالت التي ُيدّ 

ّيًة وزهرة السحلبّية ال يعدو كونه مثااًل واحًدا لظاهرة التقليد الُمذهلة. إذ أّن عددًا كبيرًا من الحيوانات وبعض النباتات تحّقق أفضل
ما تكون حيواناٍت أو نباتاٍت أخرى. تقريبًا، تم تحسين أو تقويض كل جانٍب من بسبب مشابهتها ألجساٍم أخرى، التي عادًة 

قطاء شبه خفّية أثناء ُمطاردتها لفريستها في الغابات الحرشّية التي تشع مور الرّ جوانب الحياة نتيجة التقليد: الصيد: )فالّنمور والنّ 
فيها الشمس ُمنتجًة بقعًا من الضوء؛ كما تشبه أسماك أبو الشص قاع البحر الذي تقبع جالسًة عليه، فهي تقوم باستدراج 

أنماط الغزل  اللعوب القاتلةاليراعات فريستها باستخدام "قضيب صيٍد" طويل يوجد في نهايته طعم يشابه الدودة؛ كما تقّلد 
 الوميضيّة ألنواٍع أخرى، وبالتالي فهي تستدرج الذكور، ومن ثم تقوم بالتهامهم الحقاً: وتقّلد أسماك البليني سيفيّة األنياب أنواعاً 

ها الفرصة أخرى من األسماك تتخّصص في تنظيف األسماك الكبيرة، ومن ثم تقوم بقضم زعانف تلك األسماك متى سنحت ل
باالقتراب والوصول إليها(؛ تجّنب التعّرض لالفتراس )تشابه الحيوانات التي تُعدُّ فرائسًا بشكل متنوّع لحاء الشجر واألغصان 
وأوراق األشجار الخضراء الغّضة، وأوراق األشجار المتجمّعة والميّتة واألزهار وأشواك الورود وأوراق الطحالب البحريّة واألحجار 

)تقّلد طيور  الّصغارلطيور والحيوانات األخرى التي تعتبر سامّة أو مُسمّة(؛ خداع الحيوانات المفترسة بعيدًا عن مهاجمة وبراز ا
النّكات وغيرها من الطيور العديدة التي تبني أعشاشها على األرض أسلوب تصّرف ومشية طائٍر مكسور الجناح(؛ الحصول 

اقيات بيوض نوٍع مضيف معيّن تقوم بالتطفل عليه: تمتلك إناث بعض أنواع األسماك على رعاية البيوض )تُشبه بيوض الواقو 
المُعيّنة التي تتكاثر فمويًّا بيوضًا مزيّفة مرسومة على جوانبها لجذب الذكور ألخذ البيوض الحقيقيّة إلى أفواههم وتوّلي 

 حضانتها(.

لن ينجح إال إذا كان مثالّيًا. ففي حالة السحلبية والدبابير في كل الحاالت، ثّمة ميل كبير إلى االعتقاد بأّن التقليد 
بالتحديد، فقد طرحت العديد من العيوب اإلدراكّية لدى الدبابير ولدى ضحايا التقليد اآلخرين. فمن وجهة نظري، أزهار السحلبّية 

ت الوارقة ألوراق األشجار هي أكثر دّقًة ليست بتلك الغرابة في مشابهتها للدبابير أو النحل أو الذباب. إذ أن ُمشابهة الحشرا
بالنسبة لي، رّبما ألّن عيني مشابهة ألعين المفترسين )الذين هم على األغلب من الطيور( والتي ُصمم نظام التقليد هذا للتعامل 

 معها.

ن الُمقّدر له لكن هناك معنى أكثر عمومّية يكون من الخطأ معه اقتراح أن التقليد يجب أن يكون مثاليًا إذا كان م
أن ينجح على اإلطالق. لنقل إنه مهما كان المفترس يتمتع بنظر حاد، على سبيل المثال، فإن ظروف الرؤية ليست دائمًا 

تنّوع من السيء إلى الجيد جّدًا. ظروف الرؤية بشكل شبه حتمّي، وست جّيدة. عالوة على ذلك، سيكون هناك سلسلة متصلة من
تعرفها بشكٍل جّيد جدًا، تلك األجسام التي تعرفها إلى درجة أنه من غير المحتمل أن تخطئ بينها فّكر ببعض األجسام التي 

وبين أّي شيء آخر. أو فّكر بشخٍص، على سبيل المثال، صديقة ُمقّربة واضٍحة ومألوفة لك لدرجة أّنك من غير الممكن أن 
اهك من مسافٍة بعيدٍة جدًا. يجب أن يكون هناك مسافٌة بعيدة تخطئ بينها وبين شخٍص آخر. لكن تخّيل األن أنها تمشي باّتج

 من مالمحها وكّل رمشة عين الً جدًا لدرجة أنك تستطيع رؤية كُ  إلى حد أّنك ال تستطيع رؤيتها على اإلطالق. ومسافة قريبة
افت تدريجي فيما يتعلق وكّل مسام بشرتها. عند المسافات المتوّسطة، ليس هناك تحّوالت مفاجئة. هناك تالٍش أو ضوء خ



بالقدرة على التمييز. توّضح األدّلة العسكرّية للرماية ذلك الموضوع: "على بعد مئتي ياردة، تظهر جميع أجزاء الجسم بوضوح. 
ئة ياردة، ال يمكن رؤية الوجه. على بعد ائة ياردة، تكون الخطوط العريضة للوجه غير واضحة. على بعد أربعماعلى بعد ثالثم

ة ياردة، يبدو الرأس كنقطة ويصبح الجسم ُمستدّقًا. هل لديكم أّية أسئلة؟" في حالة الصديقة التي تقترب بشكٍل تدريجي، ئاستم
التمييز الحتمال فمن الُمسّلم به أنك قد تتمكن من التعّرف عليها فجأة. لكن في هذه الحالة تؤدي المسافة إلى معّدل ميل 

 المفاجئ.

بآخر معّدل ميل للرؤية. وهي تدريجّية بشكٍل رئيسي. ألي درجة من التشابه بين النموذج  تؤّمن المسافة بشكٍل أو
والتقليد، سواء كان التشابه بارًعا أم شبه معدوم، يجب أن يكون هناك بعد يمكن عنده خداع عين الُمفترس ومسافة أقصر تقل 

التشابهات المثالّية التي تتحّسن بشكٍل تدريجي من قبل  عندها احتمالّية خداعه. بينما يستمر التطّور، يمكن أن يتم تفضيل
االصطفاء الطبيعي، وبذلك يصبح الُبعد الحرج الذي يتم عنده الخداع أقرب. أستخدم مصطلح "أعين المفترس" للتعبير عن 

 ى وهكذا دواليك."أعين أيًا يكن من يجب خداعه". في بعض الحاالت ستكون تلك األعين أعين الفريسة أو أعين السمكة األنث

لقد عرضت هذا التأثير في محاضرات عاّمة لجمهور مكّوٍن من األطفال. وقد تفّضل صديقي الدكتور جورج 
مغافين، من متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد، بتصنيع نموذج "أرضّية غابة" منثورًا عليها أغصاٌن وأوراق أشجار مّيتة 

رات المّيتة بشكٍل فّني. وقد كان بعض منها، مثل الخنفساء الزرقاء معدنّية اللون، وطحالب. وقد وضع عليها عشرات الحش
واضحًة جّدًا؛ بينما كان بعضها اآلخر، بما في ذلك الحشرات من الشبحّيات والفراشات التي تقّلد أوراق األشجار، ُممّوهًة بشكٍل 

تّمت دعوة األطفال من الجمهور وًطلب منهم المشي ببطٍء نحو  رائع، بينما كان البعض اآلخر مثل الصراصير البنّية متوّسطًا.
ما فيه الكفاية، لم يكن باللوحة الحّية بحثًا عن حشرات وُطلب منهم الغناء عند إيجاد كّل واحدٍة منها. عندما كانوا بعيدين 

بإمكانهم حّتى رؤية الحشرات الواضحة. وأثناء اقترابهم، شاهدوا الحشرات الواضحة أواًل، ثم تلك التي كانت مثل الصراصير، 
 ذات معّدل الرؤية المتوسط، وأخيرًا تمكّنوا من مشاهدة الحشرات الُممّوهة بشكٍل جّيد. وقد تفادت أفضل الحشرات تمويهًا الرؤية

 األطفال إليها من مسافة قريبة، وتفاجأ األطفال عندما قمت باإلشارة إليها. حّدقحتى عندما 

ليست المسافة هي معّدل الميل الوحيد الذي يمكن لشخٍص تقديم مثل هذه الحجة عنه. فالشفق هو ظاهرٌة أخرى. 
به البسيطة في حال حدوثها. وفي ح محاولة التشّ م، ال يمكن رؤية أّي شيٍء تقريبًا، وسوف يسهم هذا في إنجاعند حلول الظاّل 

منتصف الظهيرة، لن يفلت من االكتشاف سوى ُمقّلد دقيق بشكٍل بارع. بين هذه األوقات، عند طلوع الفجر وعند حلول الظالم، 
ة مّتصلة سواء في الغسق أو في يوم ممل ُملّبد بالغيوم، سواء في الضباب أو في عاصفة مطرّية، يمكن الحصول على سلسل

من الرؤى. مّرة أخرى، سيتم تفضيل التشابهات التي تحّسن من دّقتها بشكٍل تدريجي من قبل االصطفاء الطبيعي، ألنه مع كل 
جودة تشابه ُمعطاة سيكون هناك مستوى من الرؤية حيث تكون جودة التشابه المحّددة تلك هي ما يصنع الفارق كّله. وبينما 

ابهات التي تتحّسن بشكٍل تقّدمي مّيزات البقاء على قيد الحياة، إذ تأخذ حّدة الضوء الشديدة الالزمة يستمر التطّور، تمنح التش
 للخداع في السطوع بشكل تدريجي.

توفر زاوية الرؤية درجة ميل ُمماثلة. إذ أن تقليد حشرٍة ما، جيدة كانت تلك المحاولة أم سيئة، ستسهل رؤيتها أحيانًا 
س. كما ستسهل رؤيتها في أحيان أخرى من المنظور األمامي بشكٍل كامل أكثر شراسة. يجب أن يكون من زاوية عين المفتر 

هناك زاوية نظر محيطّية لدرجة أن أبسط تقليد لن يتم اكتشافه. ويجب أن يكون هناك زاوية مركزّية لدرجة أن أبرع تقليد سيكون 



ؤية، سلسلة متصلة من الزوايا. بالنسبة ألي مستوى لبراعة التقليد، معّرضًا للخطر. وبين اإلثنين هناك درجة ميل ثابتة للر 
سيكون هناك زاوية حرجة عندها يصنع أي تحسين طفيف أو عكسه كل الفارق. بينما يستمر التطّور، يتم تفضيل التشابهات 

 مركزّية بشكل تدريجي. زمة لتحقيق عنصر الخداع أكثرذات الجودة المتزايدة بشكل سلس، إذ تصبح الزاوية الحرجة الاّل 

جودة أعين األعداء وأدمغتهم بمثابة درجة ميل أخرى، ولقد لّمحت لذلك في أجزاء سابقة من هذا ويمكن اعتبار 
الفصل. إذ ُيرّجح وجود عين سيتم خداعها وعين لن يتم خداعها بالنسبة ألي درجة من التشابه بين النموذج والتقليد. مّرة أخرى، 

ّور، يتم تفضيل التشابهات ذات الجودة المتزايدة بشكل سلس، إذ يتم خداع أعين المفترسات الُمعّقدة بشكل بينما يستمر التط
أكبر. وال أعني أن المفترسات قد قامت بتطوير أعين أفضل بالتوازي مع التقليد الُمحّسن، لكنهم قد يقومون بذلك. وإنما أعني 

وأخرى ذوات أعين ضعيفة. كل هذه المفترسات تشّكل خطرًا. ال يخدع التقليد  وجود مفترسات، في مكاٍن ما، ذوات أعين جّيدة
السيء سوى المفترسات ذوات األعين الضعيفة. بينما يخدع التقليد الجّيد تقريبًا كافة المفترسات. وثّمة سلسلة اتصال سلسة بين 

 االثنين.

كر األعين الجّيدة واألعين الضعيفة ينقلني إلى لغز  أتباع الفلسفة الخلقّية الُمفّضل. ما هي فائدة نصف العين؟ إّن ذِّ
كيف يمكن لالصطفاء الطبيعي أن يفّضل عينًا تعتبر أقّل من مثالّية؟ لقد تناولت هذا السؤال من قبل ورسمت طيفًا من األعين 

وسوف أقوم هنا بدمج األعين المتوّسطة، مختارًة من تلك التي توجد بالفعل في شعب متعّددة من شعب المملكة الحيوانّية. 
ضمن المبدأ الذي قمت بتأسيسه فيما يتعّلق بالتدرجات النظرّية. ثّمة درجة ميل وسلسلة متواصلة، فيما يتعلق بالمهام التي من 

ن الممكن استخدام العين لها. فأنا اآلن أستخدم عينّي إلدراك أحرف األبجدّية كما تبدو على شاشة الحاسوب. وأنت بحاجة ألعي
جّيدة وعالية الحّدة للقيام بذلك. وصلت إلى سنٍّ ال أستطيع فيه القراءة من دون مساعدة النّظارات، والتي هي اآلن نّظارات 
مضّخمة بشكل ضعيف. بينما أستمر في التقدم بالّسن، ستتزايد قّوة التضخيم الذي سأكون بحاجة إليه بشكٍل متزايد. فمن دون 

علّي بشكل تدريجي ومتزايد رؤية التفاصيل القريبة. فلدينا هنا سلسلة اتصال أخرى متمثلَة في نّظاراتي، سيكون من الصعب 
 استمرار العمر.

أّي إنسان طبيعي، بغّض النظر عن عمره، يمتلك بصرًا أفضل من بصر الحشرات. هناك مهام يمكن إنجازها 
الضريرين تقريبًا. يمكنك لعب التنس برؤية غير  بشكل مفيد من قبل األشخاص ذوي البصر الضعيف، وصواًل إلى األشخاص

واضحة، ألن كرة التنس هي جسٌم كبير يمكن رؤية حركته وموقعه حّتى من دون تركيز. فأعين اليعسوبّيات، على الرغم من 
لحشرات أثناء كونها ضعيفة مقارنًة بمعاييرنا، هي جّيدة وفقًا لمعايير الحشرات، ويمكن لليعسوبّيات النظر بحّدة بحثًا عن ا

طيرانها، وهي مهّمة صعبة بمقدار ضربنا لكرة تنس. بينما يمكن استخدام األعين األضعف إلى حدٍّ كبير لمهّمة تفادي 
االصطدام بحائط أو المشي من على حاّفة جرف إلى داخل نهر. بينما بإمكان األعين التي هي أضعف من ذلك معرفة متى 

ن غيمًة أو كان ينذر بوجود مفترس. ويمكن لألعين التي هي أضعف مما سبق أن تفيد في يكون ظّل ما يحوم فوقها، سواء كا
معرفة الفرق بين الليل والنهار، وهو أمٌر مهم لمزامنة مواسم التناسل ومعرفة وقت النوم من بين أمور عديدة أخرى. هناك 

على األعين من أي درجة جودة، من شديدة الحّدة سلسلة متواصلة من المهام التي يمكن استخدام األعين فيها، وهذا ينطبق 
إلى السيئة منها، كما أن هناك مستوى للمهام عنده يصنع تحّسٌن هامشي في الرؤية كّل الفرق. وبالتالي ليس هناك صعوبة في 



ة إلى المثالّية التي يرى فهم التطور الجزئي للعين، بدءًا من البداية البدائّية والبسيطة مرورًا باستمرار سلس من األعين المتوّسط
 بها الصقر أو البشري صغير السن.

"ما هي فائدة نصف عين؟" سؤااًل خفيفًا وأحجية تسهل اإلجابة عنها. إن نصف عين -ولكن يبقى السؤال الخلقي 
ويبدو أن بالمئة من عين والفرق مهّم.  48بالمئة من عين واحدة، والتي هي بدورها أفضل من  49أفضل بواحد في المئة من 

ال أستطيع تصديق وجود وقت كاٍف لعضٍو بتعقيد العين  5"بصفتي فيزيائّيًا،هناك ثقاًل مماًل بشكل أكبر خلف التتمة الحتمّية: 
ليتطّور من ال شيء. هل تعتقد أنه كان هناك وقٌت كاٍف؟" ينبثق كال السؤالين من ُمغالطة التَوُسل باإلحساس السليم. لكن 

ر عن ذلك، يفضل الحصول على جواب، ولطالما عدت إلى الحجم الهائل للزمن الجيولوجي. فإذا كانت الجمهور، بغض النظ
كّل خطوٍة ُتمّثل قرنًا واحدًا، فإن زمن ما بعد الميالد بأكمله يعادل رميًة واحدة في لعبة كريكيت. للوصول إلى أصل الحيوانات 

 كم من نيويورك إلى سان فرانسيسكو.متعددة الخاليا بنفس المقياس، سيكون عليكم شق طريق

يبدو اآلن أن ضخامة الزمن الجيولوجي الهائلة هي بمثابة استخدام مطرقة بخارّية لكسر حّبة فوٍل سودانّي. بالمشي 
لكّن دراسًة جديدة ُمعّدة من قبل اثنين من العلماء السويدّيين،  لتطّور العين.المتاح بتثاقٍل من ساحل إلى آخر، يتضح لنا الوقت 

. عندما يقول أحٌد ما "العين"، الكثير كان الوقت ذلك من للسخرية اً مثير  دان نيلسون وسوزان بيلغر، تقترح أن جزءًا صغيراً 
ى تشكيل الصور تطّورت بين أربعين وسّتين بالمناسبة، فهو يشير إلى عين الحيوانات الفقارّية، لكّن األعين المفيدة القادرة عل

مّرة، بشكٍل مستقل من ال شيء، في العديد من مجموعات الالفقاريات المختلفة. من بين هذه التطّورات المستقلة التي تزيد عن 
مشابهة األربعين، تم اكتشاف تسع مبادئ تصميم ممّيزة على األقل، بما في ذلك األعين ذات الثقب، ونوعان من األعين ال

لعدسات الكاميرا وأعين العاكسات الُمقّوسة )"كأطباق استقبال األقمار الصناعّية( وعّدة أنواع من األعين المرّكبة. رّكز نيلسون 
 وبيلغر على األعين التي تماثل الكاميرات ذات العدسات، إذ أن مثلها متطّور لدى الفقارّيات واألخطبوطات.

ر التطّوري؟ علينا إيجاد وحدة لقياس حجم كل ت المطلوب لمقداٍر ُمعطى من التغيّ كيف يمكنك البدء في تقدير الوق
خطوة تطّورّية، ومن المنطقي التعبير عنها كنسبة تغيير فيما هو موجود في األساس. استخدم نيلسون وبيلغر رقم التغّيرات 

تعد هذه فقط واحدة مالئمة مثلها مثل السعرة الحرارية، المتتالية لواحد بالمئة كوحدة لقياس التغيرات في الكمّيات التشريحّية. و 
بالمئة عندما  1والتي يتم تعريفها على أنها كمية الطاقة الالزمة للقيام بمقدار معّين من العمل. ومن األسهل استخدام واحدة الـ 

ال، لتفضيل االصطفاء يكون التغيير بأكمله يحصل في بعٍد واحد. في حال حصول الحدث غير المحتمل، على سبيل المث
الطبيعي ألن يتزايد طول ذيول طيور الجنة بشكل مستمر، فما هو عدد الخطوات الالزمة لكي يتطّور ذيل من طوٍل قدره متٌر 

بالمئة من قبل مراقب الطيور المعتاد. على الرغم من ذلك،  1واحد إلى كيلومتٍر واحد؟ لن تتم مالحظة الزيادة التي مقدارها 
 ر بضعة خطوات لتطويل الذيل إلى واحد كيلومتر وهي أقل من سبعمائة.يتطلب األم

                                                 

، المكتوب Science and Christian Belief"آمل أاّل يسبب هذا اإلساءة. في سبيل دعم وجهة نظري، سأستشهد بما يلي من  5
(: "يستطيع شخٌص مثل ريتشارد دوكينز تقديم صورة ُمقنعة لكيفّية قدرة 16، الصفحة. 1994من قبل فيزيائيٍّ بارز، الكاهن جون بولكينغهورن )

الفات الصغيرة على إنتاج تطّورات واسعة النطاق، لكن، وبشكٍل غريزي، يوّد أي عالٍم فيزيائي رؤية تقدير، مهما كان تقريبّيًا، غربلة وتجميع االخت
لحصول لعدد الخطوات الالزمة لالنتقال من خلّية حّساسة للضوء بشكٍل قليل إلى عين حشرة مكّونة بشكٍل كامل، وتقديٍر لعدد األجيال المطلوبة 

 رات الضرورّية".التحوّ 



ويجري تطويل الذيل من متٍر واحد إلى كيلومتٍر واحد بشكٍل جّيد تمامًا )وهو أمر غير معقول تمامًا(، لكن كيف 
دوث الكثير من األشياء في بإمكاننا قياس تطّور العين باستخدام المقياس نفسه؟ المشكلة تكمن بأّنه في حالة العين، يتعين ح

الكثير من األجزاء المختلفة بالتوازي. لقد كانت مهّمة نيلسون وبيلغر متمثلة في ضبط نماذج حاسوبّية لألعين المتطّورة لإلجابة 
 على سؤالين اثنين. األول هو بشكٍل أساسي السؤال الذي قمنا بطرحه مّرًة تلو األخرى في الصفحات الماضّية، لكنهم قاموا
بطرحه بشكٍل أكثر منهجّية باستخدام حاسوب: هل هناك تدّرج سلس للتغيير من البشرة المسّطحة إلى عين الكاميرا الكاملة، 
بحيث يكون كل وسيط هو تحسينًا؟ )بخالف المصممين البشريين، ال يمكن أن ينحدر االصطفاء الطبيعي لألسفل، حتى ولو 

ة(. ثانيًا، كان السؤال الذي بدأنا به هذا القسم، ما هو طول المّدة الضرورّية لحصول كان هناك مرتفٌع مغٍر في الجهة المقابل
 التغير التطّوري؟

لم يحاول نيلسون وبيلغر محاكاة األعمال الداخلّية للخاليا في نماذجهم الحاسوبّية. بل قاما ببدء قّصتهما بعد اختراع 
أن ندعوها بالخلية الحساسة للضوء. سيكون من الرائع إجراء نموذج حاسوبي الخلّية الوحيدة الحساسة للضوء والتي ال ُيضيرنا 

آخر في المستقبل ولكن هذه المّرة على مستوى داخل الخلّية، وذلك إلظهار كيفّية قدوم الخلّية الحّية األولى الحساسة للضوء 
شكٍل أكبر. لكن علينا البدء من مكاٍن ما، وقد إلى الحياة من خالل التعديل خطوًة تلو األخرى من خلّية سابقة وعامة الغرض ب

بدأ نيلسون وبيلغر بعد اختراع الخلّية الحساسة للضوء. وعمال عند مستوى األنسجة: مستوى األشياء المصنوعة من الخاليا بداًل 
األنسجة بطرق متعّددة من مستوى الخاليا الفردّية. فالجلد هو نسيج، وكذلك بطانة األمعاء والعضالت والكبد. ويمكن أن تتغير 

تحت تأثير تحويٍر عشوائي. كما يمكن أن تصبح صفائح األنسجة أكبر أو أصغر في منطقٍة ما. ويمكن أن تصبح أسمك أو 
أرفع. في حالة النسيج الشفاف الخاّصة كما هو الحال في العدسة، فبإمكانهم تغيير ُمعامل االنكسار )القّوة على كسر الضوء( 

 محلّية من النسيج.الخاّصة بأجزاء 

اليتها باستخدام وتكمن ميزة جمال محاكاة العين، كرجل الفهد وهو يركض على سبيل المثال، في سهولة قياس فعّ 
قوانين علم البصرّيات األولّية. يتم تمثيل العين على أّنها تقاطع ثنائي األبعاد، ويمكن للحاسوب بسهولة حساب نشاطها 
البصري، أو دّقتها المكانّية كرقم حقيقي واحد. سيكون من األصعب بكثير إيجاد تعبير رقمي مماثل لفعالية رجل فهد أو عموده 

. تم السماح للطبقة ُمسّطحةلسون وبيلغر بشبكّية ُمسّطحة على طبقة خضاب مسّطحة، ُمحاطة بطبقة شّفافة واقية الفقري. بدأ ني
الشفافة بالخضوع لتحورات عشوائية موضعّية فيما يتعّلق بمعامل انكسارها. ثم قاموا بترك النموذج يشّوه نفسه بشكٍل عشوائّي، 

 لوجوب كونه تحسينًا على ما حصل قبل ذلك. شريطة وجوب كون أي تغيير صغيرًا إضافةً 

كانت النتائج سريعة وحاسمة. فقد أّدى مسار الحّدة المتزايد بشكٍل مّطرد إلى االنتقال من البداية المسّطحة إلى 
الفجوة الضحلة ومنها إلى الشكل الكأسي الذي يتزايد عمقه باضطراد، بينما شّوه نموذج العين نفسه على شاشة الحاسوب. 

أصبحت الطبقة الشفافة سميكة لتمأل الكأس ومن ثم نفخت سطحها الخارجي بسالسة على شكل منحنى. بعد ذلك، تكّثف جزٌء و 
عامل من الحشوة الشفافة إلى منطقة فرعّية كروّية ومحلّية ذات معامل انكسار أعلى، كما لو أن األمر خدعة سحرّية. لم يكن م

المنطقة الكروّية تعمل كعدسة معامل متدّرج ممتازة، بل التدّرج في معامل االنكسار هو  ما جعل االنكسار األعلى بشكٍل موحدٍ 
اع العدسات البشريين لكّنها شائعة في أعين الكائنات الحّية. ما حقق ذلك. ال تعد عدسات المعامل المتدّرج مألوفة بالنسبة لصنّ 

ن. نصنع عدسًة ُمرّكبة، مثل العدسات الملّونة باللون البنفسجي يقوم البشر بصنع النظارات من خالل طحن الزجاج بشكٍل ُمعيّ 



وباهظة الثمن للكاميرات الُمعاصرة، عبر تثبيت عّدة عدساٍت سوّيًة، لكّن كل واحدة من هذه العدسات الُمفردة مصنوعة من 
معاماًل كاسرًا لألشّعة ومتغّيرًا زجاج مّوحد خالل سماكتها بأكملها. وعلى عكس ذلك، فالعدسات ذات المعامل المتدّرج، تمتلك 

باستمرار ضمن ماّدتها الخاّصة. وبشكل تقليدي، فهي تمتلك معاماًل كاسرًا لألشعة بفّعالّية قرب مركز العدسة. تحتوي أعين 
ن أكثر األسماك على عدسات معامل متدّرج. وقد أصبح من المعلوم لفترة طويلة أّنه بالنسبة للعدسات ذات المعامل المتدّرج، فإ

النتائج الخالية من االنحراف تحصل عندما تحّقق قيمًة نظرّية محّددة ُمثلى للنسبة بين البعد البؤري للعدسة ونصف القطر. 
 تدعى هذه النسبة بنسبة ماتيسن. تحّرك نموذج نيلسون وبيلغر الحاسوبي بشكٍل صائب نحو نسبة ماتيسن.

وري قد استغرقها للحدوث. ولإلجابة عن هذا. كان وأّن هذا التغير التطّ وكذلك تحّرك السؤال حول المّدة التي ال بّد 
على نيلسون وبيلغر القيام ببعض االفتراضات حول علم الوراثة في المجتمعات الطبيعّية. واحتاجا ألن يقّدما لنموذجهما قيمًا 

تحّكم الوراثة بالتغّير. وتتمثل الطريقة األفضل منطقية لبعض الكمّيات مثل "قابلية التوريث". قابلية التوريث هي مقياس لكمّية 
لقياسها في رؤية كم يشبه التوائم الناتجون من بيضة واحدة )أي التوائم المتطابقة( بعضهم البعض مقارنًة بالتوائم العاديين. 

التوريث التي تعادل  في المئة. وتعني قابلية 77وجدت إحدى الدراسات أّن قابلية توريث طول الرجل في الذكور البشريين هي 
بالمئة أّنك بإمكانك قياس رجل أحد التوأمين المتطابقين للحصول على معرفة مثالّية حول طول رجل التوأم المطابق  100

بالمئة أن  0اآلخر، حتى وإن كان هذا التوأمان قد تمت تربيتهما بعيدًا عن بعضهما البعض. وتعني قابلية التوريث التي تعادل 
م الناتجين من البيضة ذاتها ليست أكثر شبهًا ببعضها البعض من أرجل أعضاٍء عشوائّيين من مجتمع بشري محّدد أرجل التوائ

بالمئة للطول  85بالمئة لعرض الرأس و 95في بيئة معّينة. تمثل بعض قابليات التوريث األخرى التي تم قياسها للبشر هي 
 امة.بالمئة للق 79بالمئة لطول الذراع و 80القعودي و

بالمئة من  50بالمئة، وبالتالي شعر نيلسون وبيلغر باألمان في إضافة  50وتكون قابليات التوريث عادًة أكثر من 
قابلية التوريث إلى نموذج العين الخاص بهما. وقد كان ذلك افتراضًا ُمتحّفظًا أو حّتى "تشاؤمّيًا". يميل االفتراض التشاؤمي، 

بالمئة، إلى زيادة التقدير النهائي حول المّدة التي استغرقتها العين لتتطّور.  70ة، على سبيل المثال مقارنًة بافتراٍض أكثر واقعيّ 
لقد أرادوا أن يخطئوا في المبالغة في التقدير وذلك ألننا شكاكون بشكٍل حدسي عندما يتعّلق األمر بالتقديرات القصيرة للوقت 

 الذي استغرقه تطوير شيء بتعقيد العين.

ب نفسه، فقد اختاروا قيمًا تشاؤمّية لمعامل االختالف )والتي هي، مدى التباين الموجود عادًة في المجتمع( وللسب
وحّدة االختيار )مقدار أفضلية البقاء التي يمنحها البصر الُمحّسن(. وكذلك، فقد ذهبا إلى أبعد من ذلك بافتراض أن كل جيل 

مرة: أي أّنه قد تم منع التغيرات المتزامنة في أجزاء مختلفة من العين والتي  جديد اختلف فقط بجزٍء واحد من العين في كلّ 
كانت لتسّرع من عملّية التطّور. لكن حّتى مع هذه االفتراضات الُمحافظة، كان الوقت الالزم لتطوير عين سمكة من الجلد 

ة التي نتحّدث عنها، فبإمكاننا افتراض جيٍل واحد العادي ضئياًل: أقل من أربعمئة ألف جيل. وبالنسبة ألنواع الحيوانات الصغير 
 في العام، لذا وكما يبدو، فإن األمر يتطلب أقل من نصف مليون عام لتطوير عين كاميرا جّيدة.

في ضوء نتائج نيلسون وبيلغر، ليس من الغريب كون "العين" قد تطّورت على األقل أربعين مّرة بشكٍل مستقل في 
حيوانّية. لقد كان هناك وقٌت كاٍف لها لكي تتطور من ال شيء وأللٍف وخمسمئة مّرة متتالية ضمن أي كافة أرجاء المملكة ال



ساللة واحدة. بافتراض طول الجيل التقليدي للحيوانات الصغيرة، كان الوقت الالزم لتطّور العين بعيدًا عن االتساع الساذج في 
 لجيولوجيا بقياسه! فاألمر بمثابة مدار لمحة بصر بالزمن الجيولوجي.امتداده، فقد تبّين كونه أقصر من أن يقوم علماء ا

مة الرئيسّية للتطّور في تدريجّيته. وهذه مسألة مبدأ أكثر من كونها مسألة حقيقة. افعل الخير خلسًة. إذ تكمن السّ 
كون هناك تشكيالت من التطّور فقد ال تكون األمور هكذا فيما يتعلق ببعض حلقات التطّور التي أخذت منحًى مفاجئًا. وقد ي

ز طفٍل عن أبويه. كما أن هناك بالتأكيد أيضًا لى تغيرات هائلة تصل إلى حّد تميالسريع أو حّتى تحّورات دقيقة مفاجئة تؤدي إ
ملُئها  انقراضات مفاجئة، ربما تسّببت بها الكوارث الطبيعّية الكبيرة مثل ضرب المذّنبات لألرض، وهذا األمر يترك فراغات ليتم

بدائل تتطّور بسرعة، مثلما استبدلت الثدييات الديناصورات. من الممكن جّدًا عدم كون التطّور دائمًا تدريجّيًا بناًء على الوقائع. ب
ألنه لكّنه يجب أن يكون تدريجّيًا عندما يتم استخدامه لشرح كيفّية وجود األجسام المعّقدة والتي تبدو على أنها مصّممة كالعين. 

لو لم يكن تدريجيًا في مثل هذه الحاالت، فإنه يفقد أّي قدرة على الشرح على اإلطالق. فمن دون التدّرج في هذه الحاالت، فإننا 
 نعود إلى المعجزات، والتي هي ببساطة مرادف لغياب التفسير المطلق.

تثير إعجابنا هو أنها غير محتملة  ولعل سبب كون األعين وأزهار السحلبّية التي يتم تأبيرها من قبل الدبابير
الحدوث. فاالحتماالت ضّد تجمعها بشكل تلقائي هي احتماالت كبيرة جّدًا ليتم نقلها إلى العالم الحقيقي. حل هذه األحجية هو 

ن لكن لو لم يك زيادًة عن اللزوم.، بحيث تكون كل خطوة موّفقة ولكن ليست موّفقة التطور التدريجي عبر خطواٍت صغيرةٍ 
 التطور تدريجّيًا، فهو ليس حاّلً لألحجية: بل ال يعدو كونه مجرد إعادة ذكٍر لألحجية.

سيكون هناك أوقات من الصعب فيها التفكير في ماهّية الوسائط التدريجّية التي كانت. وستكون هذه بمثابة تحّدياٍت 
يشّكل دلياًل على عدم وجود وسائط تدريجّية. يكمن أحد  لعبقريتنا، لكن إذا فشلنا، فسيكون ذلك أسوأ بكثير لعبقريتنا. فهذا ال

التحديات األصعب لعبقريتنا في التفكير بوسائط تدريجّية لـ "لغة الرقص" المشهورة الخاّصة بالنحل، والتي تم اكتشافها في أعمال 
يته وبعده عن أي شيء يمكن توقعه كارل فون فريش والتي هو مشهوٌر بها. وهنا يتجلى مدى تعقيد المنتج النهائي للتطّور وعبقر 

 في عادة األمر من الحشرات، إلى درجة أّنه من الصعب تخّيل الوسائط التي أّدت إليه.

تخبر أفراد نحل العسل بعضها البعض بمواقع الزهور باستخدام حركات الرقص المشّفرة بعناية. وإذا كان الطعام 
الدائرّية". وهذا يثير النحالت األخريات ويؤدي إلى خروجهّن مسرعات للبحث في قريبًا جّدًا من الخلّية، فهم يقومون "بالرقصة 

يحدث عندما يكون الطعام بعيداً بشكٍل كبير جوار الخلّية. إن األمر ليس مثيرًا لالهتمام بحّد ذاته. لكن األمر المثير لالهتمام 
تي اكتشفت الطعام بأداء ما يسّمى برقصة النحل االهتزازية فة بمهمة البحث عن الطعام والحيث تقوم النحلة المكلّ  عن الخليّة.

والتي تعمل صيغتها وتوقيتها على إخبار النحالت األخريات بكّل من االتجاه والمسافة بين الخلّية والطعام. يتم أداء رقصة 
قصة النحل االهتزازية من قبل النحل االهتزازية داخل الخلّية على السطح العمودي للقرص. الخلّية مظلمة، لذلك تتعذر رؤية ر 

قصة ببعض األصوات تي تقوم بالرقص ترافق أداءها للر النحالت األخرى. إال انهم يشعرون بها ويسمعونها، ألن النحلة ال
 جاه هذا الخط المستقيم بصيغةٍ في المنتصف. وُيستخدم ات مستقيمٍ  خذ الرقصة شكل رقم ثمانية، مع خطٍ الهادئة اإليقاعّية. وتأ

 جاه الطعام.ة مخادعة في الداللة على اتشيفر 



إذ أن الخط المستقيم الخاص بالرقصة ال يدل مباشرًة على اتجاه وجود الطعام. حيث ال يمكنه ذلك، نظرًا ألداء 
الرقصة على السطح العمودي للقرص وكون محاذاة القرص ثابتة بغض النظر عن االتجاه الذي قد يكون فيه الطعام. يجب أن 

عام موجودًا بشكل أفقي جغرافّيًا. والقرص العمودي هو أشبه بخريطة مثّبتة إلى حائط. لذلك فإن رسم خط على يكون الط
 جاه وجهة محّددة، لكن بإمكانك قراءة معنى االتجاه عبر عرٍف كيفّي.على حائط ال يّدل مباشرة على ات خريطة معّلقة

معرفة أن النحل، مثله مثل العديد من الحشرات، يقوم بالمالحة  ولفهم العرف الذي يستخدمه النحل، علينا أوالً 
نقوم بذلك، لكن بطريقة تقريبّية. لهذا األسلوب عيبان. األول، كون الشمس  شمس لتحديد االتجاهات. ونحن أيضاً ُمستخدمًا ال

ى، لقد كان فون فريش هو من اكتشف مختفية خلف الغيوم عادًة. يحل النحل هذه المشكلة باستخدام حاّسٍة ال نمتلكها. مّرة أخر 
قدرة النحل على رؤية اتجاهات استقطاب الضوء وهذا يخبرهم بمكان وجود الشمس حّتى لو كانت الشمس نفسها غير مرئّية. 
بينما يكمن العيب الثاني في كون بوصلة الشمس "تتحرك" عبر السماء أثناء مضي الوقت. يتأقلم النحل مع ذلك باستخدام 

اقصة، العالقة في الخلّية لساعات بعد رحالت حالت الرّ لّية. توصل فون فريش، بشكٍل ال ُيصّدق تقريبًا إلى أن النّ ساعة داخ
قصة، كما لو كان الخط هو عقرب الساعة البحث عن الطعام الخاّصة بها، تقوم ببطء بتدوير اتجاه الخط المستقيم الخاص بالرّ 

ال يستطيعون رؤية الشمس من داخل الخلّية، لكنهم يقومون بتعديل زاوية التوجيه ساعة. فهم  24الخاصة بساعة تحتوي على 
الخاصة برقصتهم وذلك لمواكبة حركة الشمس، األمر الذي وال بّد أن ساعاتهم الداخلّية أخبرتهم بأّنه يحدث في الخارج. بشكٍل 

بالشيء نفسه ولكن باالتجاه الُمعاكس، تمامًا كما  حل الموجودة في نصف الكرة األرضّية الجنوبي تقوممذهل، فإن أجناس النّ 
 يجب أن يحصل األمر.

يدّل على أن  الراقص المستقيم الذي يشير إلى أعلى القرص قصة بحّد ذاتها. فالخطاآلن، وباالنتقال إلى شيفرة الر 
جاه المعاكس تمامًا. وتشير كافة جاه الشمس. بينما ذلك الذي يّتجه لألسفل يدل على أن الطعام في االتّ تالطعام هو في نفس ا

إلى يسار اتجاه الشمس  500الزوايا الوسيطة ما يمكنهم توقعه تمامًا. إذ أن خمسين درجة إلى يسار الخط العمودي تشير إلى 
هو ما رجات. ولكن لم عليها أن تكون كذلك، إذ أّنه عرفنا الكيفي قصة ال ترتقي إلى أقرب الدّ في السطح األفقي. لكّن دّقة الرّ 

درجة؟ يقّسم النحل البوصلة إلى ما يقارب ثمان درجات نحلّية. في واقع األمر، هذا ما نقوم به بشكٍل  360يقّسم البوصلة إلى 
تقريبي عندما ال نكون ماّلحين ُمحترفين. إذ أننا نقوم بتقسيم بوصلتنا الغير رسمّية إلى ثمانية قّطاعات: الشمال، الشمال 

 وب الشرقي، الجنوب، الجنوب الغربي، الغرب، الشمال الغربي.الشرقي، الشرق، الجن

كما تشفر رقصات النحل ُبعد الطعام أو باألحرى، ترتبط جوانب مختلفة من جوانب الرقصة كمعّدل الدوران ومعّدل 
البعد. وكلما كان  األصوات ببعد الطعام، ولذلك يمكن استخدام أّي منها أو أي مجموعٍة منها من قبل النحالت األخريات لتحديد

الطعام أقرب، كانت الرقصة أسرع. بإمكانك تذّكر ذلك بالتفكير في أن النحلة التي وجدت الطعام بالقرب من الخلّية من المتوّقع 
طريقة للتذّكر: أن تكون أكثر حماسًا وأقّل تعبًا من النحالت الالتي وجدن الطعام على بعد مسافة كبيرة. هذا أكثر من مجّرد 

 تعطينا دلياًل عن كيفيّة تطّور الرقصة، كما سنرى.فهي 

لتلخيص األمر، فإن النحلة الباحثة عن الطعام هي من تجد مصدر طعاٍم جّيد. وتعود إلى الخلّية ُمحّملًة بالرحيق 
وحبوب اللقاح وتقوم بتسليم حمولتها للعمال الذين يتولّون االستالم. ثم تبدأ بأداء رقصتها. ثّم ُتسرع في الرقص حول شكل مثل 

حالت العاملة األخرى حولها وهّن ينصتن إليها ويْشُعْرَن عمودي، ال يهم أين. تتجمع النّ ، في مكاٍن ما على القرص ال8الرقم 



بها. وتقمن بعّد األصوات وربما تقمن بعّد معّدل الدوران. كما تقمن بقياس، زاوية الخط المستقيم الخاص بالرقصة مقارنة بالخط 
م إلى ضوء هن يقمن بالتحرك إلى باب الخلّية وينطلقن من الظاّل العمودي أثناء تحريك النحلة الراقصة لبطنها. بعد ذلك فإنّ 

مس، ليس موضعها الفعلي، بل موضعها بالنسبة لبوصلتهن في السطح األفقي. بعد ذلك، تقوم الشمس. ويراقبن موضع الشّ 
ة الباحثة عن الطعام حالت بالطيران بخطٍّ مستقيم، بحيث تكون زاويته إلى الشمس مطابقًة لزاوية رقصة النحلة األصليالنّ 

حالت الطيران في هذا االّتجاه، ليس لمسافة غير محّددة لكن وُمطابقًة للخط العمودي على القرص. وبعد ذلك تواصل النّ 
حلة الراقصة األصلّية. بشكٍل مثير لالهتمام، إذا كانت لمسافة متناسبة )عكسًا( مع )لوغاريتم( معدل األصوات التي أطلقتها النّ 

األصلّية قد طارت في منعطف إليجاد الطعام، فإنها توجه رقصتها ليس باتجاه منعطفها، وإنما باتجاه البوصلة المعاد حلة النّ 
 تحديده للطعام.

حالت الراقصة، وقد كّذبها البعض. لذلك سأعود إلى الُمشّككين، وإلى التجارب من الصعب تصديق قّصة النّ 
حل. كيف طور التدريجي لرقصة النّ صل الُمقبل. لكن في هذا الفصل، أوّد مناقشة التّ الحديثة التي أحكمت إثبات الدليل في الف

 كانت المراحل الوسيطة لتطّورها ستبدو وكيف كانت تنجح عندما كانت الرقصة ال تزال غير ُمكتملة؟

الحياة عند كونه بالمناسبة، هذا السؤال ليس مصاغُا بطريقة صحيحة تمامًا. إذ ال يستطيع أّي كائن النجاح في 
"غير مكتمل" أو "في مرحلة وسيطة". بالنظر إلى الوراء، فقد حظيت النحالت التي ماتت منذ زمٍن طويل، والتي كان باإلمكان 

بحياة جيدة. فقد عاشت حياة نحٍل مكتملة ولم يكن لديهّن أّي  ،تفسير رقصاتها على أنها وسائط لرقصة نحل العسل المعاصرة
"مّتجهات" نحو شيٍء "أفضل". عالوة على ذلك، قد ال تكون رقصة النحل "المعاصرة" خاصتنا الكلمة األخيرة،  فكرة حول كونهنّ 

ها قد تتطور إلى شيء أكثر إذهااًل بعد أن ننقرض نحن والنحل الموجود في عصرنا. على الرغم من ذلك، لدينا أحجية لكنّ 
من خاللها رقصة النحل الحالية بدرجات تدريجّية. كيف كانت تلك  تتعلق بالكيفّية التي من الممكن أن تكون قد تطّورت

 الوسائط الُمتدّرجة لتبدو وكيف كانت تعمل؟

لقد اهتم فون فريش بنفسه بهذا السؤال، وتناوله بالنظر في شجرة العائلة، إلى النسباء البعيدين لنحل العسل. وهؤالء 
 أنهم قد يكونون يحملون صفات خاّصة باألسالف. فنحل العسل نفسه هو ليسوا أسالفًا لنحل العسل، بل هم معاصرون له. إال

حشرة مناطق معتدلة تعشش بحثُا عن الملجأ في األشجار الجوفاء أو الكهوف. وأقرب األنسباء له هو النحل االستوائي الذي 
لصخرّية. وهم بالتالي قادرون على بإمكانه أن يعشش في الهواء الطلق، معلقًا أقراصه من على أغصان األشجار أو النتوءات ا

رؤية الشمس أثناء رقصهم، وليس عليهم أن يلجؤوا إلى عرف جعل "الخط العمودي" "يعني" اتجاه الشمس. فالشمس تعّبر عن 
 نفسها في هذه الحالة.

على  ، والذي يرقص على السطح األفقيApis floreaحل القزم المعروف بـ إحدى هذه العالقات االستوائّية، النّ 
سطح القرص. ويشير الخط المستقيم للرقصة مباشرًة إلى الطعام. ليس هناك حاجة إلى عرف يحتوي خريطة؛ فالتوجيه المباشر 
يؤدي الغرض. وهي مرحلة وسيطة محتملة في الطريق للوصول إلى نحل العسل، بالتأكيد، لكن ال زال علينا التفكير بالوسائط 

لحقتها. ماذا من الممكن أن يكون قد سبق رقصة النحل القزم؟ لم على نحلة وجدت الطعام األخرى التي سبقت هذه المرحلة و 
ها قد تم ها المستقيم نحو الطعام؟ االقتراح يقول بأنّ رارًا في شكل رقم ثمانية يشير خطقص مرارًا وتكمنذ فترة قريبة أن تقوم بالرّ 

اشتقاقها بشكٍل ُطقوسّي من الركض بغرض اإلقالع. فقبل أن تتطّور الرقصة، يقترح فون فريش، أن نحلة من السابقين كانت 



فقط تقوم بإفراغ حمولتها ومن ثم تقلع ببساطة في االتجاه نفسه، لتطير عائدًة إلى مصدر الطعام. وقبل إطالقها لنفسها إلى 
تدير وجهها في االتجاه الصحيح ولرّبما تمشي بضع خطوات. ولو كان ذلك قد شجع النحالت  الهواء مّرًة أخرى، كانت

األخريات على تتبع النحلة األصلّية، لكان االصطفاء الطبيعي قد فّضل أي ميل للمبالغة أو إطالة مّدة الركض بغرض اإلقالع. 
قوسّي. وهذا األمر محتمل ألنه، سواء كان النحل يستخدم ولرّبما كانت الرقصة بحد ذاتها بمثابة ركض إقالع ُمكّرر بشكل ط

حل عادًة ما يستخدم استراتيجّية اللحاق ببعضه البعض إلى مصادر الطعام والتي تعتبر مباشرة بشكل أكبر. رقصًة أم ال، فالنّ 
، كما لو أنها تتحّضر للطيران، ثّمة حقيقٌة أخرى تمنح هذه الفكرة معقولية، أال وهي كون النحالت الراقصة ترفع جناحيها قليالً 

 وكونها تقوم بهّز عضلة الجناح، ليس بقّوة كافية لتطير، بل بقّوة تكفي إلصدار صوٍت وهو جزٌء مهمٌّ من إشارة الرقصة.

إذ أن إحدى الطرق الواضحة لتطويل الركض بغرض اإلقالع أو المبالغة به هي تكراره. فإن تكرارها يعني العودة 
جاه الطعام مّرًة ثانية. وهناك طريقتان للعودة إلى البداية: يمكنك االلتفاف يمنًة أو يسرة في خذ عّدة خطوات باتإلى البداية وأ

نهاية مهبط الطيران. إذا استدرت بشكٍل مستمر سواء كان لليمين أو اليسار، سيكون من غير الواضح أي اتجاه هو اتجاه 
لبداية المهبط. إن أفضل طريقة إلزالة الغموض هي التبديل بين االنتقال يمنة  االنطالق الفعلي وأي اتجاه هو اتجاه العودة

 ويسرة. وبالتالي االصطفاء الطبيعي لنمط شكل الرقم ثمانية.

لكن كيف تطّورت العالقة بين بعد الطعام ومعّدل الرقص؟ إذا كان معّدل الرقص متناسبًا بشكل إيجابي مع مسافة 
عب شرحه. لكنكم، ستتذّكرون، فالموضوع عكس ذلك تمامًا: كلما كان الطعام أقرب، كلما كانت الطعام، لكان ذلك أمرًا يص

الرقصة أسرع. وهذا يقترح بشكٍل مباشر طريقًا محتماًل للتطور التدريجي. فقبل أن تتطور الرقصة بشكٍل مالئم، ال بد وأن يكون 
لكن من دون وجود سرعة محّددة لذلك. وال بّد وأّن معدل الرقص كان السابقون قد أّدوا تكراراتهم الطقوسّية على مهبط الطيران 

أي معدل رغبوا بأداء الرقصة به. اآلن، لو كنت قد طرت لتّوك لمسافة أميال بعيدة، محّماًل إلى أقصى حدٍّ بالرحيق وحبوب 
ألرجح. من الناحية األخرى، لو اللقاح، هل كنت لترغب بالحركة بسرعة مرتفعة حول القرص؟ ال، ألنك ستكون ُمرهًقا على ا

كنت قد اكتشفت مصدرًا غنّيًا للطعام أقرب إلى الخلّية، لمألتك رحلتك القصيرة وأنت عائد بالطاقة وجعلتك تشعر باالنتعاش. 
ليس من الصعب تخّيل عالقة عرضّية أصلّية بين كيفية تحّول بعد الطعام وبطء الرقصة إلى شيء طقوسي ومنه إلى شيفرة 

 ة يمكن االعتماد عليها.مقروء

واآلن إلى الوسيط األكثر تحديًا من بين كل الوسائط. كيف لرقصة قديمة كان فيها الخط المستقيم يشير مباشرًة إلى 
مكان الطعام أن تتحول إلى رقصة تكون فيها الزاوية النسبية إلى الخط العمودي هي بمثابة شيفرة لزاوية الطعام ذات الصلة 

مس؟ لقد كان مثل هذا التغّير ضرورّيًا جزئّيًا ألن داخل خلية نحل العسل هي مكاٌن مظلم ال يمكنك رؤية بمكان وجود الش
الشمس فيه، وجزئّيًا ألنه عند الرقص على قرص عمودي، ليس بإمكانك اإلشارة بشكل مباشر إلى اتجاه الطعام إال إذا كان 

يس كافيًا إلظهار أن مثل هذه التحوالت كانت ضرورّية. علينا أيضًا شرح السطح نفسه يشير إلى اتجاه وجود الطعام. لكّن هذا ل
 كيفية تحقيق تحّوٍل صعب مثل هذا عبر سلسلة محتملة من الوسائط المكون كل منها من خطوٍة واحدة.

لتجربة التالية يبدو األمر مربكًا، لكّن ثّمة حقيقًة واحدة بشأن جهاز الحشرات العصبي تشّكل سبيلنا للفهم. تم القيام با
الالفتة للنظر على العديد من الحشرات، بدءًا بالخنافس وانتهاًء بالنمل. لنبدأ بخنفساء تمشي على طول لوٍح أفقي في وجود 
ضوء كهربائي. أول ما سوف تستنتجه هو كون الحشرة تستخدم بوصلًة ضوئّية. اآلن قم بتغيير مكان المصباح، وستغير 



درجة من الضوء على سبيل المثال، فإنها ستغّير طريقها  30جاه بزاوية لك. فإذا كانت تحافظ على اتًا لذالحشرة اتجاهها وفق
درجة من الموضع الجديد للضوء. في الواقع بإمكانك تحريك الخنفساء كيفما شئت،  30بحيث تستطيع المحافظة على 

زمٍن طويل: فهم يستخدمون الشمس )أو القمر أو  باستخدام شعاع الضوء كمقوٍد لها. ُعرفت هذه الحقيقة عن الحشرات منذ
النجوم( كبوصلة، وبإمكانك خداعهم بسهولة باستخدام مصباح. جّيٌد جدًا حتى اآلن. اآلن لننتقل إلى تجربة مثيرة لالهتمام. لنقم 

ٍل مذهٍل بإمكاننا بشكبإطفاء الضوء وبنفس اللحظة إمالة اللوح بشكٍل عمودّي. ستواصل الخنفساء مشيها بشجاعة. وستغّير 
 30اتجاه مشيها بحيث تصبح الزاوية نسبيًا بالنسبة للخط العمودي هي نفس الزاوية السابقة بالنسبة للضوء:ربطه بما سبق 

درجة في المثال الذي بين أيدينا. ال أحد يعلم لماذا يحدث هذا، لكنها هي تعلم. على ما يبدو فاألمر يفضح شذوذًا غريبًا لجهاز 
العصبي، ارتباك في الحواس لديها، تقاطع في األسالك بين حّسها بالجاذبّية وحاّسة الرؤية لديها، ربما يشابه قلياًل الحشرات 

رؤيتنا لوميض عندما نتعّرض لضربٍة ما على رؤوسنا. في كل األحوال، لقد أدى هذا دور الجسر الالزم لتطّور شيفرة "الخط 
 العسل.العمودي الذي يمّثل الشمس" لرقصة نحل 

وكدليل على ذلك، إذا قمت بتشغيل ضوٍء في داخل خلّية نحل، فإن نحل العسل يتخّلى عن حّسه بالجاذبية 
ويستخدم اتجاه الضوء ليتبعه، بشكٍل مباشر، إذ يمثل الشمس في شيفرتهم. تم استغالل هذه الحقيقة المعروفة منذ زمٍن طويل 

أداؤها على اإلطالق، التجربة التي حسمت في آخر األمر الدليل على كون رقصة  في واحدة من أكثر التجارب العبقرّية التي تم
نحل العسل ناجحة. وسوف أعود إلى هذه النقطة في الفصل المقبل. أما في الوقت الحالي، فقد وجدنًا سلسلًة من الوسائط 

بدايات أبسط. وقد ال تكون القصة، التي  التدريجّية المحتملة والتي قد تكون رقصة النحل المعاصرة قد تطورت من خاللها من
اقتبستها من أفكار فون فريش، صحيحة تمامًا. لكّن شيئًا مماثاُل لها قد حدث بالتأكيد. فقد رويت القّصة كرٍد على التشكيك 

ًا. يقول الذي ينشأ لدى الناس عندما يواجهون ظاهرًة طبيعّية معّقدة أو عبقرّية حقّ  -الحجة من التشكيك الشخصي-الطبيعي 
المشكك: "ال يمكنني تخّيل سلسلة محتملة من الوسطاء، وبالتالي لم يكن هناك أّي منها، وقد نشأت الظاهرة نتيجة معجزة 
عفوّية". قّدم فون فريش سلسلة محتملة من الوسائط. حّتى ولو أنها ليست السلسلة الصحيحة تمامًا، فإن حقيقة كونها محتملة 

ة التشكيك الشخصي. ونفس الشيء صحيح بالنسبة لألمثلة األخرى التي نظرنا إليها، من أزهار هي أمٌر كاٍف إلرباك حج
 السحلبّية التي تقّلد الدبابير وصواًل إلى األعين المشابهة للكاميرات.

كين بالداروينّية التدريجّية. فقد يمكن جمع أي عدد من حقائق الطبيعة الفاتنة والغريبة من قبل األشخاص المشكّ 
دريجي لتلك المخلوقات التي تعيش في األغوار العميقة للمحيط الهادئ، حيث ال طور التّ ُطلب مّني على سبيل المثال شرح التّ 

جو. حيث نشأ مجتمٌع كامل من الحيوانات حول فتحاٍت بركانّيٍة ساخنة في  1000يوجد أّي ضوء وحيث يتجاوز ضغط الماء 
أغوار المحيط الهادئ. مع وجود كيمياء حيوّية بديلة كاملة تديرها البكتيريا باستخدام الحرارة من الفتحات واستقالب الكبريت بداًل 

يريا الكبريت هذه، كما تعتمد الحياة االعتيادّية على من األكسجين. يعتمد مجتمع الحيوانات األكبر في نهاية المطاف على بكت
 النباتات الخضراء التي تحصل على الطاقة من الشمس.

كذلك األمر تعتبر الحيوانات الموجودة في مجتمع الكبريت كّلها أقرباء لحيوانات أخرى أكثر تقليدّية وموجودة في 
نًا، ستكون صيغة الحجة نفسها تمامًا. كل ما نحتاجه لشرحنا أماكن أخرى. فكيف تطّورت ومن خالل أّي خطوات وسيطة؟ حس

هو على األقل تدّرج طبيعي واحد، وتكثر التدّرجات كلما هبطنا إلى األسفل في البحر. فألف جّو هو ضغٌط مرعب، لكنه فقط 



قدم وصواًل إلى  0ماق من جو وهكذا دواليك. يقّدم قاع البحر تدريجات أع 998جو والذي بدوره أكبر من  999أكبر كمّيًا من 
جو. تختلف حّدة الضوء بسالسة من ضوء  1000جو إلى  1قدم. ويتغير الضغط بسالسة من  33000الوسائط ومنها إلى 

النهار الساطع بالقرب من السطح إلى الظالم التام في األعماق، والتي يخّفف منها في حاالت نادرة تجّمعات من البكتيريا 
سماك الُمضيئة. ال يوجد هناك انقطاعات مفاجئة في تسلسل وجود التدّرجات. لكّل مستوًى من الضغط المضيئة في أعضاء األ

والظلمة تم التكّيف معه مسبقًا، سيكون هناك تصميم حيواٍن، مختلٌف قلياًل عن الحيوانات الموجودة، بإمكانه النجاة عند عمٍق 
 .. لكّن هذا الفصل أطول مّما يكفي. أنتم تعلمون أساليبي. قوموا بتطبيقها.أكبر بـ "قامة" أو في ظلمة أكثر بـ "لومن". لكّل .

  



 

 



 الفصل الرابع

 وظيفة اإلله النفعية
لي الكهنوتي في الفصل السابق اإليمان من خالل دّبور. بينما فقد تشارلز داروين إيمانه من خالل دّبور آخر. راسِّ لقد وجد مُ 

نفسي أّن إلهًا رحيمًا وقادرًا على كّل شيء قام بخلق النمسيات بنّيٍة واضحة لجعلهم  حيث كتب داروين: "ال يمكنني إقناع
يتغّذون على أحشاء اليرقات الحّية". ففي واقع األمر، فقدان داروين التدريجي إليمانه، والذي بذل جهده للتقليل من وطأته خوفًا 

فقد كانت إشارته إلى النمسيات ال تتعدى كونها قواًل مأثورًا. حيث أن من إزعاج زوجته التقية إما، كان له أسباٌب أكثر تعقيدًا. 
النمسيات تتشارك هذه العادات الُمرّوعة مع نسبائها، الدبابير خيطّية الخصر، والتي تعّرفنا عليها في الفصل الماضي. فال 

مّكن يرقتها من التغّذي عليها، بل أنها، تكتفي أنثى الدبور خيطّية الخصر بوضع بيضتها في يرقة )أو جندب أو نحلة( بحيث تت
من واستنادًا لفابر وآخرين، تقوم بتوجيه لسعتها بحذر إلى كّل عقدة من عقد الجهاز العصبي للفريسة، بحيث تتمّكن من شّلها 

فبهذه الطريقة، يبقى اللحم طازجًا. وليس من المعروف ما إذا كان الشلل يسبب تخديرًا عاّمًا للفريسة أو أّنه مثل  دون قتلها.
الكورار فقط يجّمد قدرة الضحّية على الحركة. فإذا كان األمر مثلما هو الحال بالنسبة للكورار، فقد تكون الفريسة واعية لكونها 

ل لكّنها غير قادرة على تحريك أّية عضلة أو القيام بأّي شيء حيال هذا األمر. هذا يبدو قاسيًا تؤكل على قيد الحياة من الداخ
بشكٍل وحشي لكن، وكما سنرى، الطبيعة ليست وحشّية، لكّنها غير ُمبالية بال شفقة. وهذا واحٌد من أصعب الدروس التي 

مكن أال تكون خّيرة أو شّريرة، وال قاسية أو طّيبة، بل أنها غير يتوّجب على البشر تعّلمها. ال يمكننا االعتراف بأن األشياء ي
 ُمبالية بقسوة بكافة صور المعاناة وبدون أي مبرر.

نحن كبشر، عادة ما تسعى عقولنا للوصول إلى الغاية وراء حدوث األشياء. إذ يصعب علينا تصور أي شيء من 
الغاية منه. وعندما يصبح الهوس بالغايات مرضّيًا يطلق عليه االرتياب، دون التساؤل عن "سبب" وجوده، والدافع من ورائه أو 

األمر الذي يدفع إلى تفسير الحظ السيء العشوائي على أّنه غاية خبيثة. لكّن هذه فقط صيغة مبالغ بها من هاجس شبه كوني. 
 الغرض منه )منها(؟قم بجعلنا نرى أّية شيء أو عملّية، ومن الصعب علينا ُمقاومة سؤال "لماذا" و"ما 

تمثل الرغبة في رؤية الغاية في كل مكان رغبًة طبيعّية لحيواٍن يعيش ُمحاطًا باآلالت واألعمال الفنّية واألدوات 
وغيرها من األشياء األخرى التي صنعها اإلنسان؛ حيواٌن، إضافة لما سبق، تسيطر أهدافه الشخصّية على أفكار اليقظة التي 

ارة وفّتاحة العلب ومفك البراغي والمذراة كّلها أشياء تبّرر بشكٍل شرعّي سؤال "ما الغرض من هذا؟". وقد ترد إلى عقله. فالسيّ 
كان أسالفنا الوثنّيون قد طرحوا نفس السؤال عن الرعد وكسوف الشمس والصخور وجداول الماء. ونحن نفخر اليوم بتخّلصنا 

فائدتها مجرد فائدة  فإننا نعتبرناك صخرة تفيد كعتبة وثب في أحد جداول الماء، من مثل تلك اإلحيائّية البدائّية. فعندما تكون ه
عرضّية، وليست غرضًا حقيقّيًا. لكن اإلغراء القديم يعود منتقمًا عندما تضرب الفاجعة ضربتها المأساوية، وكلمة "تضرب" هنا 

وعادًة ما ُتثار  ؟طفلياإلعصار أن يصيب \الزلزال\لسرطانمقصودة بالفعل ألنها ذات وقٌع حيوانّي. لماذا، آٍه لماذا، كان على ا
هذه النزعة على نحو إيجابي عندما يتمثل الموضوع في أصل كل شيء أو قوانين الفيزياء األساسّية، بالغًا ذروته في السؤال 

 الوجودي الفارغ "لماذا يوجد شيٌء ما إن كان من األفضل عدم وجوده؟"



التي وقف فيها أحد أعضاء الحضور بعد محاضرة عاّمة توليت إلقائها وقال شيئًا  لست قادرًا على عّد المّرات
مشابهًا لما يلي: "أنتم العلماء جّيدون جّدًا في اإلجابة على أسئلة "كيف". لكن عليكم االعتراف بأنكم بال حول وال قّوة عندما 

ة هذه نفسها عندما كان من بين الحضور في وندسور مّمن يتعلق األمر بأسئلة "لماذا". طرح األمير فيليب، دوق إدنبرة الفكر 
يخاطبهم زميلي الدكتور بيتر أتكينز. فعادة ما ينطوي السؤال على تلميح غير محكي ولكن غير مبّرر على اإلطالق بأنه بما 

مؤهاًل لإلجابة على يكون أن العلم غير قادر على اإلجابة على أسئلة "لماذا"، ال بّد أن يكون هناك نظاٌم آخر غير العلم وأن 
 غير أن هذا التلميح، بطبيعة الحال، غير منطقّي تمامًا. مثل تلك األسئلة.

على سؤال "لماذا" الذي طرحته جهة ملكّية مرورًا سريعًا بعض الشيء.  مجّرد  أخشى أن يكون الدكتور أتكينز مرّ 
اإلطالق. فهناك العديد من األشياء التي بإمكانك أن تسألها، "ما حقيقة أنه بإمكانك تكوين سؤال ال تعد مبررًا لقيامك بذلك على 

هي درجة الحرارة؟" أو "ما لون ذلك؟" لكن ليس بإمكانك أن تسأل سؤال درجة الحرارة أو سؤال اللون عن الغيرة أو الصالة على 
اجة الهوائّية أو عن سد كاريبا، لكن، سبيل المثال. وعلى نحٍو مماثل، من حّقك أن تسأل أسئلة "لماذا" عن واقيات الطين للدرّ 

أن جواب "لماذا" يستحق إجابة عندما يُطرح حول صخرة أو مصيبة أو جبل افتراض على أقّل التقديرات، ليس لديك الحق في 
 يمكن أن تكون األسئلة بكل بساطة غير مالئمة، حتى وإن كان الغرض منها معرفة الحقيقة بالفعل. إفرست أو الكون.

احات العلب في جهة والصخور والكون من جهة كائنات الحية في مكاٍن ما بين ماسحات الزجاج األمامي وفتّ تقع ال
أخرى. فاألجسام الحّية وأعضاؤها هي أجسام، بعكس الصخور، تبدو وكأنها تنطوي على غرض منسوج بين طياتها. إذ أنه ال 

ة بوضوح قد سيطر على الجدال التقليدي حول التصميم، األمر يخفى على أحد، بالّطبع، أن إدراك الغرض من األجسام الحيّ 
 الذي أثاره الالهوتّيون من توما األكويني إلى ويليام بيلي ومنه إلى دعاة نظرية الخلق "العلمّيين" المعاصرين.

وكل شيٍء  د للعملية الحقيقية التي وهبت األجنحة واألعين والمناقير وغرائز التعشيش،لقد تم التوصل إلى فهم جيّ 
آخر متعلق بالحياة ويتمّتع بوهٍم قوّي المتالكه تصميمًا ذا غاية. إنها االصطفائّية الداروينّية الطبيعّية. وقد تقّدم فهمنا لهذا 
األمر بشكل ُمذهل في الفترات األخيرة، في القرن ونصف القرن األخيرين. فقبل داروين، كان الناس المتعّلمون قد تركوا أسئلة 

" فيما يتعّلق باألحجار وجداول الماء وحاالت كسوف الشمس، لكّنهم قبلوا على نحٍو ُمطلق شرعّية سؤال "لماذا" فيما يتعّلق "لماذا
لكن "فقط" تخفي الحقيقة غير المستساغة  علمّيًا.بالكائنات الحّية. واآلن لم يعد هذا السؤال يجد قبواًل لدى أحد سوى األمّيين 

 ّية ُمطلقة.لكوننا نتحّدث عن أغلب

في الواقع، يضع الداروينّيون أطرًا ألسئلة "لماذا" حول األشياء الحّية، لكنهم يفعلون ذلك بمعنًى مجازّي ُممّيز. لم 
الممكن إعطاؤها إجابات  كاختصار ومنتغّني الطيور ولم األجنحة موجودة؟ إذ يقبل الداروينّيون المعاصرون مثل هذه األسئلة 

أن علماء األحياء أنفسهم  كبيرة لدرجةباالصطفاء الطبيعي ألسالف الطيور. حيث يتسم هاجس الغرض بقوة معقولة فيما يتعّلق 
يستخدمون افتراض تصميم جّيد آللٍة تعمل. فكما رأينا في الفصل الماضي، اكتشف كارل فون فريش، قبل فترة عمله على 

 أن بعض الحشرات تمتلك قدرة حقيقّية على تمييز األلوان. فقد تم رقصة النحل، أّنه على النقيض من الرأي التقليدي القوي، إاّل 
تحفيز تجاربه الحاسمة عبر المراقبة البسيطة لكون األزهار التي يلقحهاالنحل تبذل جهدًا كبيرًا لتصنيع أصباغ ملّونة. لم كانت 

وبشكٍل أدق، افتراض أن االصطفاء  تلك األزهار لتقوم بذلك لو كان النحل أعمًى لأللوان؟ إذ تستخدم استعارة الغرض،
الدارويني له دور، لتكوين استنتاج قوي عن العالم. إذ أّنه لكان من الخاطئ قول فون فريش: "األزهار ملّونة وبالتالي يجب أن 



يستحق  يكون النحل قادرًا على تمييز األلوان". ولكن كان من الصحيح قوله، كما فعل: "األزهار ملّونة، وبالتالي فإن األمر
إجراء بعض التجارب الجديدة الختبار الفرضّية بكون النحل قادر على تمييز األلوان". وكانت النتائج التي وجدها عندما نظر 

أن النحل لديه قدرة جّيدة على رؤية األلوان لكن الطيف الذي يرونه ُمتغّير بالمقارنة بنا. فهم ال يستطيعون ، بإلى تفاصيل األمر
حمر )وذلك ألنهم قد يدركون اللون الذي ندعوه باألحمر بمسّمى "ما تحت األصفر"(. لكنهم يستطيعون الرؤية رؤية الضوء األ

ضمن نطاق من أطوال الموجات األقصر، ذلك الذي ندعوه فوق البنفسجي، ويمكنهم رؤية فوق البنفسجي على أنه لوٌن ممّيز، 
 والذي يدعى أحيانًا بـ "أرجواني النحل".

ك أن النحل يرى الجزء فوق البنفسجي من الطيف، استخدم فون فريش المنطق عبر استخدامه الستعارة وعندما أدر 
أفكاره إلى األزهار مّرًة ثانية. فعلى الرغم من عدم  ؟ وعادتيستخدم النحل إدراكه لفوق البنفسجي االغرض. وسأل نفسه، بم

قدرتنا على رؤية الضوء فوق البنفسجي، ال يزال بإمكاننا صناعة أفالم تصوير حساسة له، وبإمكاننا صناعة مرّشحات شفافة 
عض الصور فوق بالنسبة للضوء فوق البنفسجي لكنها تزيل الضوء "المرئي". فقد تصّرف فون فريش بناًء على حدسه وأخذ ب

البنفسجّية لألزهار. ولحسن حظه، فقد وجد أنماطًا وخطوطًا لم تستطيع أّي عين بشرّية رؤيتها قبل ذلك. فاألزهار التي تبدو لنا 
بيضاء أو صفراء هي في واقع األمر مزخرفة بأنماط فوق بنفسجّية، والتي عادة ما ُتستعمل كإشارات داللية إلرشاد النحل إلى 

يقّية. وبذلك نكون قد استفدنا من افتراض الغرض الواضح مّرًة أخرى: فلو كانت األزهار ُمصّممة بشكل جيد، فإنها الغدة الرح
 ستستغل حقيقة كون النحل قادرًا على رؤية طول الموجة فوق البنفسجية.

وقد تم  كان عمل فون فريش األشهر بعد تقّدمه في السن رقصة النحل، والتي ناقشناها في الفصل الماضي،
التشكيك في هذا العمل من قبل عالم أحياء أمريكيُ يدعى أدريان وينير. ولحسن الحظ، فقد عاش فون فريش كفايٌة ليرى عمله 
يتم الدفاع عنه من قبل أمريكي آخر، جيمس إل جولد الذي يعمل اآلن في جامعة برنستون، وذلك عبر أكثر التجارب الُمَتخّيلة 

علم األحياء. سأروي القّصة بشكٍل ُمختصر، ألنها ُمتعّلقة بوجهة نظري حول قّوة افتراض "كما لو أّنها ذكاًء في كل ما يتعلق ب
 ُمصّممة".

لم ينكر وينير وزمالؤه أن الرقصة تحدث. ولم ينكروا حّتى أنها تحتوي على كل المعلومات التي قال فون فريش أنها 
رى على قراءة الرقصة. قال وينير، نعم، إنه من الحقيقي أّن اتجاه الخط المستقيم تحتويها. وإنما قاموا بإنكار قدرة النحالت األخ

عبر الرقصة بالنسبة للخط العمودي متعّلق باتجاه وجود الطعام بالنسبة للشمس. لكن ال، فالنحالت األخريات ال تقمن باستالم 
ء المختلفة في الرقصة يمكن قراءتها على أنها هذه المعلومات من خالل الرقصة. نعم، إنه ألمر صحيح أن معدالت األشيا

حالت األخريات بإمكانها قراءة المعلومات. فمن الممكن معلومات حول مسافة الطعام. لكن ليس هناك دليل جّيد على أن النّ 
ّكم" مالئمة كونهن يتجاهلنها. قال المشّككون أن دليل فون فريش شابه خلل، وأنهم عندما أعادوا تجربته باستخدام "عناصر تح

)عن طريق االهتمام بالوسائل البديلة التي من الممكن من خاللها للنحل إيجاد الطعام(، لم تعد التجربة تدعم فرضية رقصة 
 فون فريش.

وهنا تدّخل جيم جولد في القّصة بتجاربه العبقرّية بشكل بارع. استغل جولد حقيقة معروفة عن نحل العسل منذ زمن 
ذّكرونها من الفصل السابق. على الرغم من كون النحل يرقص عادًة في الظالم ُمستخدمًا االتجاه العلوي طويل وهي حقيقة ستت

للمستوي العمودي كرمز مشّفر التجاه الشمس في المستوي األفقي، إال أنه رّبما سينتقل وبكل سهولة إلى طريقة مستمّدة من 



خل الخلّية. إذا أن النحل عندئذ سينسى كل ما يتعّلق بالجاذبية وسيستخدم األسالف للقيام باألشياء إذا ما قمت بتشغيل ضوٍء دا
المصباح على أنه الشمس، األمر الذي سيسمح له بتحديد زاوية الرقصة بشكل مباشر. لحسن الحظ، ال ينشأ أي سوء فهم 

بنفس  تي "تقرأن" الرقصة والءهنّ يات الالعندما تغير الراقصة من والئها من الجاذبية إلى المصباح. وتغّير النحالت األخر 
حالت األخريات تتجه كذلك باحثًة عن الطعام في االتجاه الذي قصة تحمل نفس المعنى؛ أي أن النّ ر الطريقة، بحيث تبقى ال

 حلة الراقصة.قصدته النّ 

ك بحيث تعجز حلة الراقصة بصمغ الشيالواآلن إلى ضربة جيم جولد الُمحكمة والماهرة. إذ أّنه قام بطالء عيون النّ 
عن رؤية المصباح. وبالتالي قامت تلك النحلة بالرقص مستخدمًة عرف الجاذبية العادي. إال أن النحالت األخريات الالتي 
تتبعن رقصتها كّن قادرات على الرؤية وكان بإمكانهن رؤية المصباح. وفّسرن الرقصة كما لو أن عرف الجاذبية تم إسقاطه 

الرقصة زاوية الرقصة بالنسبة للضوء بينما كانت الراقصة نفسها تقوم بمحاذاتها  متابعومصباح. قاس واستبداله بعرف "شمس" ال
بالنسبة للجاذبية. كان جولد في الواقع يجبر النحلة الراقصة على الكذب بشأن االتجاه الذي يوجد به الطعام. ليس فقط الكذب 

فهو لم يقم بالتجربة فقط باستخدام نحلة  ،د التالعب فيه بدّقة. وبالطبعبالمعنى العام، بل الكذب باتجاٍه ُمحّدد يستطيع جول
معصوبة العينين،لكن باستخدام عّينة مالئمة من النحل وزوايا متالعب بها ُمتعّددة. ونجحت التجربة. تم الدفاع عن فرضّية 

 فون فريش األصلية والخاّصة بلغة الرقص بنجاح ساحق.

تسلية. لكّنني أردت إثبات وجهة نظر حول الجوانب السلبّية وكذلك اإليجابّية الفتراض ال لم أخبر هذه القّصة بغرض
التصميم الجّيد. عندما قرأت األبحاث المشّككة لكل من وينير وزمالئه، كنت ساخرًا بشكٍل علنّي. وذلك لم يكن شيئًا جّيدُا، على 

بنّيًا بشكٍل كامل على افتراض "التصميم الجّيد". وفي نهاية األمر، الرغم من انتهاء األمر بكون وينير مخطئًا. لقد كان قراري م
لم يكن وينير ينكر حدوث الرقصة أو كونها جّسدت كل المعلومات التي اّدعى فون فريش أنها تمّثلها حول مسافة واّتجاه 

نسبة لي وللعديد من علماء األحياء حالت األخريات تقرأن المعلومات. وكان ذلك كثيرًا بالالطعام. أنكر وينير ببساطة أن النّ 
الداروينيين اآلخرين. فقد كانت الرقصة معّقدًة جّدًا وُمبدعًة بجدارة ومضبوطًة بدّقة شديدة لغرضها الواضح بإعالم النحالت 

وقعنا،  األخريات بمسافة واّتجاه الطعام. هذا الضبط الدقيق لم يكن ليأتي، من وجهة نظرنا، من دون االصطفاء الطبيعي. فقد
بطريقٍة ما، في نفس الفخ الذي يقع فيه الخلقّيون عندما يفّكرون بأعاجيب الحياة. إذ أن الرقصة ال بّد وأنها تخدم غرضًا مفيدًا، 
وهذا عنى افتراضيًا مساعدة النحالت الباحثات عن الطعام على إيجاد الطعام. عالوًة على ذلك، كانت تلك الجوانب من 

ضبوطة بدّقٍة شديدة، كالعالقة بين زاويتها وسرعتها بالنسبة التجاه الطعام ومسافته، ال بّد وأنها كانت تخدم الرقصة بحّد ذاتها م
غرضًا مفيدًا أيضًا. وبالتالي، من وجهة نظرنا، ال بّد من أن وينير كان ُمخطئًا. وكنت أنا واثقًا إلى حّد لو امتلكت فيه عبقرّية 

 نين )وأنا لم أكن بتلك العبقرّية بالتأكيد(، لما كنت قمت بالتجربة بحّد ذاتها.تجربة جولد التي تتضمن عصب العي

لم يكن جولد فقط عبقرّيًا ما فيه الكفاية للتفكير بالتجربة، لكّنه أيضًا بذل جهدًا للقيام بها، ألنه لم يغره افتراض 
أن جولد، مثل فون فريش من قبله في بحث اللون التصميم الذكّي. إننا نمشي على حبٍل مشدود رفيع، ورغم ذلك، ألنني أشّك 

الخاّص به، كان لديه ما يكفي من افتراض التصميم الجّيد في رأسه ليصّدق أن تجربته الالفتة للنظر كان لديها فرصة جّيدة 
 بالنجاح وبالتالي كانت تستحق إمضاء الوقت وبذَل الجهد عليها.



ة" و"الوظيفة النفعّية". في هذا القسم. أنا ُمتأّثر بكتاب دانيال العكسيّ  أريد اآلن تقديم مصطلحين تقنّيين، "الهندسة
الهندسة العكسية هي تقنّية منطقية تعمل كما يلي: أنت مهندس، وأمامك أداة وجدتها وال  فكرة داروين الخطيرة.دينيت الممتاز، 

تقوم بتشريح وتحليل جسم اآللة بغية اكتشاف المشكلة اجح لكونها ُمصممة لغرٍض ما. تستطيع فهمها. لذلك تقوم باالفتراض النّ 
التي من المفترض أن تكون اآللة جّيدة في حّلها. "لو أردت صنع آلة تقوم بهذا وذاك، هل قمت بصنعها هكذا؟ أو هل هذا 

 الجسم يشرح بشكٍل أفضل كآلة ُمصممة للقيام بهذا وذاك؟

وقٍت قريب لمهنة الهندسة المحترمة، قديمًة في العصر اإللكترونّي  ُتعدُّ المسطرة الحاسبة، والتي كانت طلسمًا حّتى
 إن كانتقد وجد مسطرًة حاسبة ويتساءل عنها  أنه مثلها مثل أّي أثٍر قديم من العصر البرونزي. قد يالحظ عالم آثار مستقبلي

ض أن أّيا من هذه االستعماالت هو جّيدة لرسم الخطوط المستقيمة بمقدار جودتها لوضع الزبدة على الخبز. إال أّن افترا
الغرض األساسي ينتهك افتراض االقتصاد. إذ أّن مجّرد سّكين زبدة مستقيمة الحاّفة ليست بحاجة إلى عنصٍر منزلق في 
منتصف المسطرة. باإلضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص التباعد بين شبكات خطوط الطول والعرض، ستجد مقاييسًا لوغاريتمّية 

تباعدة بشكٍل دقيٍق جّدًا لتكون عرضّية. سيتجّلى لعالم اآلثار أّنه، في عصر ما قبل اآلالت الحاسبة، كان هذا النمط دقيقة، م
لغز المسطرة الحاسبة باستخدام الهندسة العكسّية  يشّكل خدعًة عبقرّية لعمليات الضرب والقسمة السريعة. وكان سيتم حلّ 

 قتصادي.وتوظيف افتراَضْي التصميم الذكي واال

ي وصل "الوظيفة النفعّية" هي مصطلح تقني ليس موجهًا للمهندسين بل ألخصائيي االقتصاد. وهي تعني "ذلك الذّ 
إلى حّده األقصى". فالمخّططون االقتصادّيون والمهندسون االجتماعّيون هم مثل المهندسين المعماريين والمهندسين الفعليين 

صال شيء إلى حّده األقصى. ويسعى النفعّيون لتحقيق أقصى حّد "أقصى حّد من بمعنى أّنهم يبذلون قصارى جهدهم إلي
السعادة ألكبر عدد" )وهو ُمصطلح يبدو أذكى مما هو عليه بالمناسبة(. تحت هذه المظّلة، قد يعطي أحد النفعيين أولوية أقل 

ختلف النفعّيون حول سواء كونهم يقيسون أو أكثر لالستقرار على المدى البعيد على حساب السعادة على المدى القصير، وي
"السعادة" بالثروة اللحظّية أو الرضى عن العمل أو اإلنجاز الثقافي أو العالقات الشخصّية. بينما يعّظم آخرون بشكل ُمعلن 

اّمة ستزداد سعادتهم الشخصّية على حساب الرفاهية المشتركة، وقد يبّررون حّبهم لذواتهم من خالل فلسفة تقول أن السعادة الع
إذا ما اهتم الفرد بنفسه. ومن خالل مراقبة تصرف األفراد عبر حياتهم، يجب أن تكون قادرًا على هندسة وظائفهم النفعّية 
عكسّيًا. أما إذا قمت بتطبيق الهندسة العكسّية على سلوك حكومة بلٍد ما، فقد تستنتج أن ما يتم تعظيمه هو التوظيف والرعاية 

لنسبة لبلد آخر، فقد تتمثل الوظيفة النوعّية في القوة المستمّرة لرئيٍس ما، أو ثروة أسرة حاكمة معّينة، أو حجم الشاملة. أما با
من  أكثرحريم السلطان أو استقرار الشرق األوسط أو المحافظة على سعر النفط. النقطة من هذا الموضوع هي أّنه يمكن تخّيل 

تعظيمه. لكن من لاألفراد أو الشركات أو الحكومات  عليه يعمل هو الّذي واضح دائمًا ماوظيفة نفعّية واحدة. إذ أنه ليس من ال
 نوعًا مُقادًا بالغاية بشكٍل كبير.اإلنسان العاقل هم يعّظمون شيئًا ما. ويعود ذلك إلى كون أنه من اآلمن افتراض أنّ  ،األرجح

يحمل المفهوم في طّياته خيرًا حّتى لو تبّين أن الوظيفة النفعّية هي داّلة ترجيح أو دالة أخرى معّقدة تحتوي على العديد من 
 المدخالت.

دعونا نرجع إلى األجسام الحّية ونحاول استخراج وظيفتها النفعّية. قد يكون هناك العديد منها، لكن وبشكٍل واضح، 
اف أنها جميعًا يمكن حصرها بوظيفة واحدة. إحدى الطرق الجّيدة للتهويل من مهّمتنا هي تخّيل كون سيتبّين في نهاية المط



الكائنات الحّية قد ُخلقت من قِّبل مهندٍس سماوّي ومحاولة اكتشاف ما كان يحاول هذا المهندس السماوي تعظيمه باستخدام 
 الهندسة العكسّية. ماذا كانت خاصّية اإلله النفعّية؟

ي الفهود كّل انطباع عن كونها قد تم تصميمها لشيٍء ما، ومن الواجب أن يكون سهاًل تطبيق الهندسة العكسّية تعط
عليها واكتشاف وظيفتها النفعّية. إذ أنها تبدو ُمصّممًة بشكٍل جّيد لقتل الظباء. فأسنان الفهود ومخالبها وأعينها وأنوفها 

ما علينا توّقعه بالّضبط إذا كان غرض اإلله من تصميم الفهود هو تعظيم الوفّيات وعضالت أرجلها وعمودها الفقري هي كّلها 
بين الظباء. والعكس بالعكس، إذا قمنا بتطبيق الهندسة العكسّية على ظبٍي، لكّنا وجدنا أدّلة مثيرة لإلعجاب بالقدر نفسه حول 

ألمر يبدو كما لو أن الفهود تم تصميمها من قبل آلهة تصميمه للغرض المعاكس تمامًا: نجاة الظباء وموت الفهود جوعًا. فا
والظباء تم تصميمها من قبل آلهة أخرى منافسٍة لها. بشكٍل بديل، لو كان هنالك خالق واحد قام بخلق النمور والخراف والفهود 

هو يحاول تجّنب الزيادات  والغزالن، فما هي اللعبة التي يحاول لعبها؟ هل هو سادّي يستمتع بمشاهدة الرياضات الدموّية؟ هل
في أعداد الثدييات في أفريقيا؟ هل يقوم بالمناورة لتعظيم مشاهدات برامج ديفيد أتينبارا التلفزيونّية؟ هذه كّلها وظائٌف نفعّية 

يدة للحياة معقولة ويمكن أن تكون حقيقّية. في واقع األمر وبالّطبع، فهي خاطئٌة تمامًا. فنحن اآلن نفهم الوظيفة النفعّية الوح
 بتفاصيلها الدقيقة وهي ليست أّيًا مّما سبق.

من المفترض أن يكون الفصل األول قد جّهز القارئ للرأي القائل بأن الوظيفة النفعّية الحقيقّية للحياة، تلك التي يتم 
اير بحرّية؛ فهو مسجون تعظيمها في العالم الطبيعي، أال وهي نجاة الحمض النووي واستمراره. إال أّن الحمض النووي ال يتط

داخل األجسام الحّية وعليه تحقيق أقصى ما يستطيع من ركائز القّوة التي يمتلكها. تعّظم تسلسالت الحمض النووي التي تجد 
أنفسها في أجسام الفهود من نجاتها بدفع هذه األجسام لقتل الغزالن. بينما تعّظم التسلسالت التي تجد أنفسها في أجسام الغزالن 

نجاتها من خالل تشجيع النهايات الُمعاكسة تمامًا. إال أّن نجاة الحمض النووي هي ما يتم تعزيزه في الحالتين. وسوف أقوم  من
في هذا الفصل بعملية هندسة عكسّية على عدٍد من األمثلة العملّية وأظهر كيفّية كون كل شيء منطقّيًا عند البدء بافتراض أن 

 تم تعظيمه.نجاة الحمض النووي هي ما ي

 . وهذا ال يبدو منطقياً 50:50في المجتمعات الحيوانّية  -نسبة الذكور إلى اإلناث-عادًة ما تكون نسبة األجناس 
تمامًا من المنظور االقتصادي بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من األنواع التي يكون لدى الذكور فيها احتكار غير عادل لإلناث: 

بالمئة من كل عملّيات الجماع.  88بالمئة من الذكور مسؤولون عن  4مدروٍس جّيدًا من فيلة البحر،  نظام الحريم. ففي مجتمعٍ 
لنتجاهل أن وظيفة اإلله النفعّية في هذه الحالة تبدو غير عادلة جدًا بالنسبة لألكثرّية العزباء. األسوأ من ذلك، من المفترض 

بالمئة المحرومة جنسيًا تستهلك نصف مصادر طعام المجتمع ذلك  96الـ بإله مخفف للتكاليف ومهتم بالفعالية مالحظة أن 
)في الواقع أكثر من النصف، ألن ذكور فيل البحر البالغة هي أكبر بكثير من اإلناث(. وهذا الفائض من العازبين ال يفعل 

م. كيف من الممكن تفسير وجود بالمئة المحظوظة من أسياد الحري 4شيئًا سوى االنتظار لفرصة لكي يحل محل واحد من الـ 
قطعان العازبين الغير معقولة هذه؟ أي وظيفة نفعية اهتّمت ولو قلياًل بالفعالية االقتصادية للمجتمع لكانت قد استغنت عن 

ية العازبين. بداًل من ذلك، لكان هناك فقط ما يكفي من ذكور فيل البحر لتلقيح اإلناث. يتم شرح هذا الشذوذ الواضح مّرًة ثان
 ببساطٍة راقية متى فهمتم الوظيفة النفعية الداروينية الحقيقّية: تعظيم نجاة الحمض النووي.



سأدخل في مثال نسب الجنس بتفصيل قليل، ألن وظيفته النفعّية تعطي نفسها بمهارة معاملة اقتصادّية. اعترف 
ك ميل إلنتاج الجنسين بأعداد متساوية فاألمر يكون تشارلز داروين بنفسه بذلك وهو مرتبك: "ظننت سابقًا أنه عندما يكون هنا

ُمفيدًا للنوع نفسه، وأن ذلك سيتبع االصطفاء الطبيعي، لكنني اآلن أرى أن المشكلة كّلها معّقدة لدرجة أنه من األكثر أمانًا ترك 
من برز في مستقبل داروين. إذ  حّلها للمستقبل". وكما كانت العادة في كثيٍر من األحيان، كان السير العظيم رونالد فيشر هو

 أن فيشر أجاب كما يلي.

بالضبط أّم واحدة وأٌب واحد. وبالتالي فالنجاح التكاثري الكّلي، مقاسًا بالسالالت  كل األفراد الذين ولدوا لديهم
ذكٍر وأنثى، ألن كل لالبعيدة، لكل الذكور األحياء يجب أن يكون مساويًا لذلك الذي تمتلكه كل اإلناث األحياء. ال أعني ذلك 

وإّنما أتحّدث عن المجموع الكّلي للذكور مقارنًة بالمجموع  بعض األفراد ينجحون بشكٍل أكبر من اآلخرين بوضوح وبشكل مهم.
. متقسيمهالكّلي لإلناث. إذ يجب تقسيم األجيال القادمة بأكملها بين الذكور األفراد واإلناث األفراد، ليس بشكٍل متساٍو لكن يجب 

إن الكعكة التكاثرّية التي يجب تقسيمها بين كل الذكور ُمساوية للكعكة التي يجب تقسيمها بين كل اإلناث. وبالتالي إذا كان 
ة عهنالك على سبيل المثال ذكور أكثر من اإلناث في المجتمع، ستكون القطعة المتوّسطة من الكعكة لكل ذكر أصغر من القط

( لذكر مقارنًة التويتبع ذلك أّن النجاح التكاثري المتوّسط )والذي هو العدد المتوّقع من السالالمتوّسطة من الكعكة لكل أنثى. 
بالنجاح التكاثري المتوّسط ألنثى يتم تحديده فقط من خالل نسبة الذكور واإلناث إلى بعضهما البعض. إذ أّنه لدى فرد متوّسط 

ط من جنس األكثرّية. وسوف يستمتع الجنسان بنجاح تكاثري متساوي من جنس األقلّية فرصة نجاح تكاثري أكبر من فرٍد متوسّ 
فقط إذا كانت نسبة األجناس ُمتساوية وليس هناك أقلّية. هذا االستنتاج البسيط بشكل جدير بالمالحظة هو نتاج منطق نظري 

كل األطفال الذين ولدوا لهم أٌب  محض. وهو ال يعتمد على أّية أدّلة تجريبّية على اإلطالق، ما عدا الحقيقة األساسية لكون 
 واحد وأمٌّ واحدة.

يتم تحديد الجنس عادًة عند الحمل، لذا بإمكاننا افتراض أن الفرد ليس لديه أّي قدرة على تحديد جنسه أو جنسها 
القدرة على تحديد سهاب في الكالم ليس طقسًا بل ضرورة(. سنفترض، مع فيشر، أن أحد الوالدين قد يكون لديه )لمرة واحدة فاإل

ميل جيني لتوليد كيميائّية  جنس نسله. وبالطبع ال نعني بـ "القدرة" القدرة الواعية أو التي تمارس عمدًا. لكن قد يكون لدى األمّ 
مهبلّية معادّية للحيوانات المنوية المنتجة لذكور ولكن ليس لتلك المنتجة إلناث. أو قد يكون لدى األب ميل جيني لتصنيع 

يد من الحيوانات المنوية المنتجة إلناث على حساب الحيوانات المنوّية المنتجة لذكور. على الرغم من ذلك، ال زال من المز 
الممكن القيام بذلك على أرض الواقع، تخّيل نفسك كوالد تحاول تقرير سواء كنت تريد ابنًا أم ابنة. مرة ثانية، نحن ال نناقش 

 تجاه األجسام لتؤّثر على جنس نسلها.ايار أجيال من الجينات التي تتصرف القرارات الواعية، بل نناقش اخت

إذا كنت تحاول تعظيم عدد أحفادك، هل سيكون عليك إنجاب ذكر أم أنثى؟ لقد رأينا مسبقًا أنه يجب عليك إنجاب 
ة كبيرة من النشاط طفل من أي جنس ينتمي إلى أقلّية من بين أجناس المجتمع. وبتلك الطريقة، يمكن لطفلك توّقع حّص 

التكاثري وبإمكانك توّقع عدد كبير نسبيًا من األحفاد. فإذا لم يكن أّي من الجنسين أكثر ندرًة من اآلخر، أي إذا كانت النسبة 
، فليس بإمكانك االستفادة من تفضيل جنس أو اآلخر. فال يهم إذا أنجبت ابنًا أم ابنة. وبالتالي يتم اإلشارة إلى نسبة 50:50
بالثابت التطّوري باستخدام المصطلح الذي صاغه التطّوري البريطاني جون ماينارد سميث. ويفيد التحّيز في خيارك  50:50

. بينما فيما يخّص سؤال لماذا على األفراد محاولة تعظيم عدد أحفادهم 50:50فقط إذا كانت نسبة األجناس شيئًا آخر غير 



هم هي الجينات التي التملّحة لطرحه. إّن الجينات التي تسبب تعظيم األفراد لعدد سالهم الالحقين، فسيكون هناك حاجة التوسال
 نتوقع رؤيتها في العالم. كما أّن الحيوانات التي ننظر إليها ترث جينات األسالف الناجحين.

. هي "نسبة األجناس "األمثل"، لكن هذا غير صحيح تماماً  50:50من المغري شرح نظرّية فيشر بالقول أن 
فالجنس األمثل ليتم اختياره لطفل هو ذكر إذا كان الذكور أقلّية وهو أنثى إذا كانت اإلناث أقلّية. وإذا لم يكن أي من الجنسين 
أقلّية، فليس هناك جنس أمثل: أي أن الوالد المصمم بتصميم جّيد غير مباٍل تمامًا بشأن ما كان سيتم والدة ذكٍر أم أنثى. يقال 

إلى خمسين أنها نسبة األجناس الثابتة التطورّية ألن االصطفاء الطبيعي ال يفّضل أي ميل ليتدرج عنها، وإذا عن نسبة خمسين 
 كان هناك تدّرج عنها فاالصطفاء الطبيعي يفضل مياًل إلى تصحيح التوازن.

من قبل تمامًا  50:50فضاًل عن ذلك، أدرك فيشر أن أعداد الذكور واإلناث هي ليست ما يتم تحديده عند 
االصطفاء الطبيعي، بل ما سّماه بـ "اإلنفاق األبوي" فيما يتعلق باألبناء والبنات هو ما يتم تحديده. ويعني اإلنفاق األبوي صّب 
كل الطعام الذي تم اكتسابه بصعوبة في فم طفٍل واحد: وبذل كل الجهد والوقت على العناية بهذا الطفل بداًل من بذل ذلك على 

آخر، مثل العناية بطفٍل آخر. لنفترض على سبيل المثال أن أحد الوالدين في أحد أنواع الفقمة المحّددة يقضي القيام بشيٍء 
وهو أمر يسهل  ذكور الفقمة هائلٌة جدًا مقارنة باإلناث لكنّ ضعفي الوقت والجهد الذين يخصصهما لتربية ابنته على تربية ابنه. 

. فكروا فيما قد يعنيه ذلك. إّن الخيار الوحيد أمام أحد صّحة ذلكتصديقه )على الرغم من أرجحية عدم صحة الواقع( حول 
والسبب في ذلك هو أّنه  ؟"ابنتين اثنتينالوالدين هو ليس "هل يجب علّي إنجاب ابن أم ابنة؟" بل "هل علّي إنجاب ابن أم 

اثنتين باستخدام الطعام واألشياء األخرى المطلوبة لتربية ابٍن واحد. وسوف تكون نسبة األجناس الثابتة  بإمكانك تربية ابنتين
)على عكس أعداد األفراد(، ستكون لكن بقياسها بكمية اإلنفاق األبوي اثنتين لكّل ذكر.  األجسام أنثيينالتطورّية الُمقاسة بأرقام 

تصل نظرية فيشر إلى موازنة اإلنفاق على الجنسين كليهما. وعادة ما يتبين  .50:50لت نسبة األجناس الثابتة التطوريّة ال زا
 هذا، أثناء حدوثه، على أّنه نفس موازنة أرقام الجنسين االثنين.

حتى بالنسبة للفقمات، كما ُقلت، يبدو أنه كما لو أن مقدار اإلنفاق األبوي على األبناء ليس مختلفًا بشكٍل مالحظ 
اإلنفاق األبوي على البنات. ويبدو أن التفاوت في الوزن يحصل بعد نهاية اإلنفاق األبوي. لذا ال يزال السؤال الذي من مقدار 

أكثر بكثير من  االبنيواجه أحد الوالدين هو "هل علّي إنجاب ابن أم ابنة"؟ على الرغم من احتمال كون الكلفة الكلّية لنمو 
 م تكن التكلفة اإلضافّية يتحّملها صانع القرار )أحد الوالدين( هذا كل ما يهم في نظرّية فيشر.الكلفة الكلّية لنمو االبنة، إذا ل

ال تزال قاعدة فيشر حول موازنة اإلنفاق صائبًة في هذه الحاالت التي يعاني فيها جنٌس ما من معّدل أعلى من 
ح موتهم أكثر من األطفال اإلناث. فإذا كانت نسبة ل المثال أن األطفال الذكور ُيرجالوفّيات من اآلخر. لنفترض على سبي

، فإن اإلناث الالتي يصلن إلى مرحلة البلوغ سيُفقَن الذكور عددًا. وبالتالي سيكون الذكور 50:50األجناس عند الحمل هي 
ن فيشر يتوّقع الجنس األقل، وسنتوقع بسذاجة أن االصطفاء الطبيعي سيفّضل الوالدين الذين يتخصصون باألبناء الذكور. كا

ذلك أيضًا، لكن فقط إلى حدٍّ ما، حّد معّين بالضبط. ولم يكن يتوّقع أن الوالدين سينجبان فائضًا من األبناء إلى درجة تسوية 
الفرق في نسبة وفيات األطفال، األمر الذي كان سيؤّدي إلى التساوي في المجتمع الُمتكاثر. ال، يجب أن تكون نسبة األجناس 

مّيالًة إلى الذكور بشكٍل من األشكال، لكن فقط إلى الحّد الذي يكون فيه اإلنفاق الكّلي على الذكور مساويًا لإلنفاق عند الحمل 
 الكّلي على اإلناث.



مّرًة ثانية، أسهل طريقة للتفكير بالموضوع هي وضع نفسك في مكان أحد الوالدين الذي يّتخذ قرارًا وأن تسأل نفسك 
اب ابنة والتي ستنجو على األرجح، أم إنجاب ابن والذي قد يموت في طفولته؟" يستلزم قرار الحصول السؤال: "هل علّي إنج

على أحفاد عن طريق األبناء الذكور أرجحّية اضطرارك إلنفاق المزيد من الموارد على المزيد من األبناء الذكور الستبدال أولئك 
على ظهره. يحملهم على ظهره  مواتعلى أّنه يحمل أشباح أخوته األمنهم الذين سيموتون. يمكنك التفكير في كل ابن ذكر 

بمعنى أّن القرار لالتجاه إلى الحصول على أحفاد من خالل إنجاب ابن يتسبب للوالدين بإنفاٍق إضافيٍّ مهدور، والذي سيتم 
ّيد. سيعادل المقدار الكّلي للحاجّيات تبديده على األوالد الذكور المّيتين. وال تزال قاعدة فيشر الرئيسّية تحتوي على ما هو ج

والطاقة التي يتم استثمارها في ابٍن ذكر )بما في ذلك إطعام الطفل حّتى النقطة التي يموت فيها( المقدار الكّلي الذي سيتم 
 استثماره في البنات اإلناث.

ور بعد نهاية اإلنفاق األبوي؟ في ماذا لو بّدلنا معّدل نسبة وفيات األطفال الذكور األعلى بنسبة وفّيات أعلى للذك
واقع األمر، غالبًا ما ستكون الحقيقة كذلك، ألن الذكور البالغين يتقاتلون ويتسّببون لبعضهم البعض بإصابات. وسوف يؤدي 
هذا الظرف أيضًا إلى فائٍض من اإلناث في المجتمع القادر على التكاثر. وبالتالي، سيبدو ظاهر األمر على أنه يفضل 

لدين اللذين يتخّصصان في األبناء، مستفيدين بالتالي من ندرة الذكور في المجتمع القادر على التكاثر. على الرغم من ذلك، الوا
فّكر بشكٍل أعمق قلياًل، وستدرك أن المنطق ينطوي على ُمغالطة. إذ أّن القرار الذي يواجهه أحد الوالدين هو كالتالي: "هل علّي 

جح أن ُيقتل في معركة بعد انتهائي من تربيته، وفي نفس الوقت إذا نجا فإّنه سيمنحني أحفادًا أكثر إنجاب طفٍل ذكر من المر 
بشكٍل خاص؟ أم علّي إنجاب ابنة أنثى، من المؤّكد بشكٍل واضح أنها ستمنحني عددًا متوّسطًا من األحفاد؟" ال يزال عدد 

عدد األحفاد الذي يمكنك توّقعه من خالل ابنة. وال تزال كلفة صنع  األحفاد الذي بإمكانك توّقعه من خالل ابن هو نفس متوسط
ابن هي كلفة إطعامه وحمايته إلى حّد اللحظة التي يغادر فيها العش. وحقيقة أّنه من المرجح أن يموت خالل فترٍة قريبة من 

 في الحسابات. ، وبالتالي هذا ال يغّيرمغادرته العّش 

أن "صانع القرار" هو أحد الوالدين. تتغير هذه الحسابات إذا كان صانع القرار في كل هذا المنطق، افترض فيشر 
أن أحد األفراد قادر على التأثير في جنسه بأكمله. مّرة ثانية، ال أقصد بالتأثير هنا،  ،شخصًا آخر. لنفترض على سبيل المثال

ما إلى طريق كونه ذكرًا أو أنثى مشروطة بإشاراٍت من البيئة. التأثير بنّيٍة واعية. أنا أفترض أّن الجينات التي تحّول تطّور فرٍد 
عقب عرفنا الُمعتاد، ولالختصار سأستخدم لغة الخيار المتعّمد من قبل فرٍد في هذه الحالة، الخيار المتعّمد لجنسه. ولو كانت 

ن التأثير هائاًل. وكان األفراد سيسعون الحيوانات التي تقوم على مفهوم الحريم، مثل فيلة البحر، لديها هذا الخيار المرن، لكا
ألن يكونوا ذكورًا لديهم حريمهم الخاص، لكّنهم لو فشلوا في الحصول على حريم، لكانوا فّضلوا أن يكونوا إناثًا على كونهم ذكورًا 

إعادة التفكير  عازبين. وكانت نسبة األجناس في المجتمع لتصبح ميالة لإلناث بشكٍل كبير. لألسف، ال تستطيع فيلة البحر
وتغيير الجنس الذي تم منحه لهم بعد الحمل، لكن بعض األسماك قادرة على ذلك. فذكور اللبروسية زرقاء الرأس هم كبار 
الحجم ومّلونون بألواٍن زاهية ولديهم حريٌم مكّون من اإلناث باهتة اللون. هذا وتكون بعض اإلناث أكبر حجمًا من غيرهن، 

هرمي. فإذا مات أحد الذكور، فإّنه ُيستبدل بسرعة بأكبر اإلناث، التي سرعان ما تتحّول إلى ذكر زاهي ويشّكلن تسلسل هيمنة 
األلوان. تحصل هذه األسماك على أفضل ما هو هناك في العالمين كليهما. فبداًل من إضاعة وقتهم كذكور عازبين منتظرين 

انتظارهّن كإناٍث منتجات. إّن نظام نسبة أجناس اللبروسية زرقاء  موت الذكر المسيطر الذي لديه الحريم، فإنهم يقضون فترة
 الرأس هو نظاٌم نادر، وفيه تتزامن وظيفة اإلله النفعّية مع شيء قد يعتبره اقتصاديٌّ اجتماعي حكيمًا.



لقرار؟ يتم  من النفس وأحد الوالدين على أنهم صّناع القرار. فمن أيضًا قد يكون صانع االً إذًا، لقد اعتبرنا أن كُ 
العقيمين، الذين عادًة ما يكونون أخوات أكبر من  العّمالاتخاذ قرار االستثمار لدى الحشرات االجتماعّية إلى حدٍّ كبير من قبل 

اإلناث )وأيضًا األخوة الذكور، في حال النمل األبيض( للصغار الذين تتم تربيتهم. ويعتبر نحل العسل من بين الحشرات 
ثر ألفًة. ولرّبما قد الحظ مرّبو النحل من قّرائي أن نسبة األجناس في الخلّية ال تبدو ظاهرّيًا على أنها تؤّكد االجتماعّية األك

ال ال يجب اعتبارهم على أّنهم إناث. من الناحية التقنّية، هّن إناث، لكّنهن ال توّقعات فيشر. وأول ما تتم مالحظته هو أن العمّ 
ناس التي يتم تنظيمها وفقًا لنظرّية فيشر هي نسبة اليعاسيب )الذكور( مقارنًة بنسبة الملكات يتكاثرن، ولذلك فإن نسبة األج

الجين مل، هناك أسباب تقنّية خاّصة، والتي تناولتها بالمناقشة في كتاب حل والنّ الجديدة التي تنشأ في الخلّية. في حالة النّ 
بعيدًا عن هذا، كما يعرف أّي مربي نحل،  لصالح اإلناث. 3:1ولن أعود لمشاركتها هنا، لتوقع نسبة األجناس أن تكون األناني 

ينة من الملكات الجديدة في فصٍل واحد ير. قد تنتج خلّية مزدهرة نصف دز فإّن نسبة األجناس الفعلّية هي ميالة للذكور بشكٍل كب
 .ولكن مئات أو حّتى آالف اليعاسيب

ما الذي يحصل هنا؟ وكما هي الحالة عادًة فيما يتعلق بنظرية التطور المعاصرة، نحن ندين بالجواب لـ دابليو دي 
هاملتون، الذي يدّرس اآلن في جامعة أكسفورد. والجواب يكشف ويلّخص النظرية التي ألهمها فيشر حول نسبة األجناس. يوجد 

في ظاهرة تطريد النحل المثيرة لإلعجاب. فخلّية النحل تماثل الفرد الواحد من عّدة حل مفتاح األحجية لنسبة األجناس لدى النّ 
حل. في ذروة نواٍح. فهي تنمو إلى النضج وتتكاثر وتموت في نهاية المطاف. ويتمثل الُمنتج التكاثري لخلّية نحٍل في تطريد النّ 

مرٍة ابنة، أي أّنها تطرد سربًا. يعادل إنتاج األسراب التكاثر الصيف، عندما تكون الخلّية تزدهر بالفعل، فإنها تقوم بطرد مستع
بالنسبة للخلّية. فإذا كانت الخاليا مصانعًا، فإن األسراب هي بمثابة المنتج النهائي الذي يحمل معه جينات المستعمرة القّيمة. 

ّية األم على شكل جسد ويتجّمعون ككتلة ويتألف السرب من ملكة واحدة ومن عّدة آالف من العاملين. وهم جميعًا يتركون الخل
كثيفة تتعّلق من غصٍن أو صخرة. وسوف يكون هذا مكان تعسكرهم المؤّقت ريثما يبحثون عن بيٍت جديٍد دائم. وخالل عّدة 

ل مرّبي أّيام، يتمّكن السرب من إيجاد كهف أو شجرة جوفاء )أو ما يحصل كثيرًا بالعادة في هذه األيام، يتم القبض عليهم من قب
 حل، والذي رّبما قد يكون مرّبي النحل األصلي للخلّية، ويتم وضعهم في خلّيٍة جديدة(.نّ ال

رمي سرٍب وليد هو من نتاج خلّية نحٍل مزدهرة. الخطوة األولى للقيام بذلك هي صنع ملكة جديدة. عادًة ما يتم 
ط على قيد الحياة. إذ تقوم األولى التي ُتفّقس منهن بلسع صنع نصف دّزينة من الملكات الجديدة، ويقّدر بقاء واحدة منهّن فق

األخريات حّتى الموت. )الفرضّية هنا هي وجود الفائض من الملكات ألغراض تأمينّية فحسب.( فالملكات قابلة للتبديل جينّيًا 
 غذائّيًة ملكّية وغنّية بشكٍل مع العاملين، لكن يتم تربيتهن في خاليا ملكات خاّصة تتدّلى أسفل القرص، ويتم إطعامهن حميةً 

خاص. تتضمن هذه الحمية الغذاء الملكي، الماّدة التي ربطتها الكاتبة باربرا كارتلند بشكٍل رومانسّي بحياتها الطويلة وبسلوكها 
لف الملكي. تتم تربية النحل العامل في خاليا أصغر، وهي نفس الخاليا التي يتم استخدامها الحقًا لتخزين العسل. تخت

اليعاسيب جينّيًا. إذ أنهم ينتجون عن البيوض غير الُمخّصبة. وبشكل الفٍت للنظر، يعود األمر للملكة في اختيار البيوض التي 
عامالت(. تتكاثر ملكة النحل مّرة واحدة خالل رحلة زواج واحدة، في بداية حياتها \ستتحّول إلى يعاسيب أو إلى إناث )ملكات

لبقّية حياتها داخل جسدها. وأثناء مرور كّل بيضة خالل قناة البيض لديها، فإنها إما أن تقوم  الناضجة، وتخّزن النطاف
بإطالق حزمة من النطاف من مكان تخزينها لها لتخصيبها أو أال تقوم بهذا. وبالتالي، فالملكة هي من يتحّكم بنسبة األجناس 

ال هم من لديهم كّل القّوة، ألنهم يتحّكمون بالطعام الذي يتم عمّ بين البيوض. على الرغم من ذلك، وبشكل مرتبط، يبدو أن ال



تأمينه لليرقات. فبإمكانهم على سبيل المثال، تجويع الذكور من اليرقات إذا كانت الملكة قد وضعت الكثير من بيوض الذكور 
إلناث إلى عامالت أو إلى ملكة، بما )من وجهة نظرهم(. وفي أّي حال، يتمتع العمال بالسيطرة على ما يتعّلق بتحّول البيوض ا

 أن ذلك يعتمد فقط على شروط التربية، وخصوصًا الحمية.

واآلن، لنعد إلى مشكلة نسبة الجنس وننظر إلى القرارات التي يواجهها العمال. فكما رأينا، على عكس الملكة، فهم 
أخوة )يعاسيب( أو أخوات )ملكات شاّبة(. واآلن نعود إلى  ال يختارون إنتاج أبناء أم بنات، لكنهم يختارون ما إذا كان يتم إنتاج

األحجية. بما أن نسبة األجناس تبدو متحّيزة وبشكٍل كبير للذكور، األمر الذي ال يبدو منطقيًا من وجهة نظر فيشر. لننظر 
نتظروا لحظة. إّن قرار تربية أخ بشكٍل أعمق إلى القرارات التي يواجهها العّمال. قلت أن الخيار هو بين األخوة واألخوات. لكن ا

هو بالفعل أمٌر يلزم الخلّية بأي طعام وموارد أخرى تتطلبها تربية يعسوٍب واحد. لكّن قرار تربية ملكة جديدة يلزم الخلّية بالكثير، 
 جديد. وتشمل أكثر من الموارد الالزمة لتغذية جسد ملكة واحدة فقط. قرار تربية ملكة جديدة هو بمثابة التزام بتشكيل سربٍ 

التكلفة الحقيقية لملكة جديدة بشكل يمكن إهماله الكمية الصغيرة من الغذاء الملكي والطعام اآلخر الذي ستتغّذى عليه. فهي 
 تتأّلف بمعظمها من تكلفة صنع آالف العاملين الذين ستخسرهم الخلية كّلهم لدى مغادرة السرب.

للتحّيز الشاذ للذكور في نسبة األجناس. ويتضح أّنه مثال متطرف عّما  التفسير الحقيقي تقريباً  وهذا بالتأكيد هو
كنت أتحدث عنه قبل. تقول قاعدة فيشر أن كمية اإلنفاق على الذكور واإلناث يجب أن تكون متساوية، وليس عدد الذكور 

من دون الملكة الجديدة لما كانت الخلية ال الذين واإلناث من األفراد. يتضّمن اإلنفاق على ملكة جديدة إنفاقًا كبيرًا على العمّ 
لتخسرهم. األمر يشبه مجتمع الفقمات النظري والذي تكّلف فيه تربية جنٍس واحد ضعفي تكلفة تربية اآلخر، مما يؤدي إلى كون 

لى ذلك الجنس له نصف العدد. وفي حالة النحل، فالملكة تكّلف مئات أو آالف المّرات من كلفة اليعسوب، ألنها تحمل ع
عاتقها تكلفة كل العمال الجديدين الذين يحتاجهم السرب. وبالتالي فالملكات أقل عددًا من اليعاسيب بمئات أو آالف المّرات. 

وليس القديمة  الملكةهناك لسعٌة أخرى لهذه القّصة المثيرة للفضول: فعندما يغادر سرب ما؛ فهو يحتوي بشكل غامض على 
على الرغم من ذلك، ال تزال االقتصادّيات هي نفسها. وال يزال قرار صنع ملكة جديدة يتضّمن مصاريف السرب  الجديدة.

 الالزمة لمرافقة الملكة القديمة إلى منزلها الجديد.

 إلنهاء تناولنا لنسب األجناس، نعود إلى أحجية الحريم التي بدأنا بها: ذلك اإلجراء المسرف الذي يستهلك فيه قطيعٌ 
كبير من الذكور العازبة قرابة نصف )أو أكثر من نصف( موارد المجتمع الغذائّية لكّنه ال يتكاثر أو يفعل أّي شيٍء ُمفيٍد آخر. 

أن رفاهية المجتمع ال يتم تعظيمها هنا. ما الذي يحصل؟ مّرًة ثانية، ضع نفسك في مكان صانع القرار، على  ،من الواضح
أن "ُتقّرر" أن تنجب ابنًا أم ابنة من أجل تعظيم عدد أحفادها. سيكون قراراها عند النظرة البسيطة أمٌّ ما  تحاول سبيل المثال،

األولى غير ُمتساٍو: "هل علّي إنجاب ابن ذكر سينتهي به األمر على األغلب عازبًا ولن يمنحني أّي أحفاد على اإلطالق، أم 
حريم وستمنحني عددًا ال بأس به من األحفاد؟" الجواب المالئم للوالد  ابنة أنثى، والتي سينتهي بها المطاف على األغلب ضمن

يكون مّمن لديهم حريم، وفي تلك الحالة سيمنحك عددًا أكبر من األحفاد مما قد المستقبلي ذلك هو "لكن إذا أنجبت ابنًا ذكرًا، 
اث بمعّدل متوّسط، وأن تسعة كل اإلنّ  تنجب لنفترض، ولتبسيط األمر، يمكنك تأّمل الحصول عليه لو كانت لديكِّ ابنة أنثى".

من كّل عشرة ذكور لم ينجبوا، بينما كان ذكٌر واحد في كّل عشرة يحتكر اإلناث. إذا كان لديك ابنة أنثى، بإمكانك حساب العدد 
بالمئة ألن  10تمالّية بالمئة أال يكون لديك أحفاد، لكن لديك اح 90المتوّسط لألحفاد. وإذا كان لديك ابٌن ذكر، لديك احتمالية 



أضعاف العدد المتوّسط لألحفاد. إّن العدد المتوسط لألحفاد الذي يمكنكم توّقعه عن طريق أبنائكم هو نفسه  10يكون لديك 
لألجناس، على  50:50العدد المتوّسط لألحفاد الذي يمكنكم توّقعه عن طريق بناتكم. وال يزال االصطفاء الطبيعي يفّضل نسبة 

 أّن منطق االقتصادّيات على مستوى النوع يطالب بفائض من اإلناث. وال تزال قاعدة فيشر صحيحة. الرغم من

لقد شرحت كل التعليالت ذات الصلة بـ "قرارات" الحيوانات األفراد، لكن، وألعيد مّرًة ثانية، هذا اختصاٌر فحسب. إّن 
تجميعة الجينات "من أجل" تعظيم عدد األحفاد. يصبح العالم  الذي يحصل بالفعل هو زيادة عدد الجينات لتصبح أكثر عددًا في

أن يكون ناجحًا في االنتقال عبر األجيال  الموّرثة/جينالي نجحت في االنتقال عبر األجيال. كيف يجب على تمليئًا بالجينات ال
ه؟ تخبرنا نظرية نسب الجنس لدى فيشر بالكيفية التي التإال عبر التأثير على قرارات األفراد بحيث يتمّكن من تعظيم عدد سال

ثّمة وظيفٌة يجب حصول تعظيم العدد هذا على أساسها، وهي مختلفة جّدًا عن تعظيم الرفاهية االقتصادية للنوع أو المجتمع. 
 نفعّية هنا، لكّنها بعيدة عن تلك الوظيفة النفعّية التي قد تخطر على أذهاننا االقتصادّية البشرّية.

يمكن تلخيص مقدار تبذير اقتصاد الحريم كما يلي: بداًل من أن يكّرس الذكور أنفسهم للعمل المفيد، فإنهم يبّددون 
بعضهم البعض. وهذا األمر صحيح، فحتى لو كان تعريفنا لما هو "مفيد" يأتي طاقتهم وقواهم في صراٍع من دون جدوى ضّد 

بطريقة داروينّية واضحة، فيما يتعلق بتربية األطفال. فلو حّول الذكور طاقتهم التي يضيعونها على المنافسة بين بعضهم 
 واستهالك طعام أقل. البعض إلى قنواٍت ُمفيدة، لكان النوع بأكمله يرّبي المزيد من األطفال بجهٍد أقل

عالم فيلة البحر، لتحّدث عنه مذعورًا. سيكون أحد البدائل كما يلي: ال  في مجاللو تحّدث خبير دراسات عمل 
ه بداًل من يحتاج مشغل أكثر من عشرة رجاٍل إلدارته، باعتبار أّنه ال يوجد سوى عشرة مخارط في المشغل. قررت اإلدارة أنّ 

أنها ستوّظف مئة رجل. وفي كل يوم، يحضر المئة رجل ويأخذون أجورهم. ثم يقضون يومهم  توظيف عشرة رجال ببساطة،
يتصارعون على امتالك المخارط العشرة. بإمكان المخارط إنجاز بعض األشياء، لكن ليس عددًا من األشياء أكبر مما كان ليتم 

لدرجة أن المخارط ال يتم استخدامها  ،ّدًا في الصراعن جيتحقيقه من قبل عشرة رجال فقط، وربما أقل، ألن المئة رجل مشغول
هم فائض عن  . إن تسعين بالمئة من الرجالسيصفه خبير دراسات العمل من دون أدنى شكّ كان ما  ذا هوبشكٍل فّعال. ه

 ، ويتعين إعالمهم بذلك بشكٍل واضح وتسريحهم.الحاجة

ي فحسب، ومّرًة ثانية، "تضّيع" هنا يتم تعريفها من إذ أّن ذكور الحيوانات ال تضيع جهودها في الصراع العضل
عمل. ففي العديد من األنواع هناك تنافس على الجمال أيضًا. وهذا يأخذنا إلى الوجهة نظر اقتصادّي بشرّي أو خبير دراسات 

ال الحّسي. وقد تبدو وظيفٍة نفعّيٍة أخرى نقّدرها نحن البشر، على الرغم من أنه ليس لها أّي معنًى اقتصادّي مباشر: الجم
وظيفة اإلله النفعية، في ظاهر األمر، مرسومٌة أحيانًا على طول الخطوط )التي ُيحمد كونها غير عصرّية اآلن( لمسابقة ملكة 

لكن مع وجود الذكور على خشبة المسرح. ويمكن رؤية هذا بوضوح في ميادين مغازلة الطيور مثل الطيهوج  العالم،جمال 
ان المغازلة" هو رقعٌة من األرض عادة ما يستخدمها ذكور الطيور لالستعراض أمام اإلناث. تزور اإلناث ميدان والحجوالة. "ميد

المغازلة وتشاهد العروض الُمتبجحة لعدد من الذكور قبل اختيار واحٍد منها للتزاوج معه. وعادًة ما يكون لدى ذكور األنواع التي 
باهون بها مع حركات التمايل وهز الرأس واألصوات الغريبة الالفتة للنظر بشكٍل مكافئ. تقوم بهذا زخارف غريبة، وعادًة ما يت

إّن كلمة "غريبة" بالطبع هي حكم قيمة شخصّية؛ فمن المفترض أن ذكور الطيهوج العاقل الكبير، برقصاتهم التي ينتفخ فيها 
بين بالنسبة إلى اإلناث اللواتي ينتمين إلى نوعهم، وهذا ريشهم والتي يصاحبها أصوات مماثلة لفتح فلين النبيذ، ال يبدون غري



كّل ما يهم. وفي بعض الحاالت يصدف أن تتزامن فكرة إناث الطيور عن الجمال مع فكرتنا نحن عن الجمال، والنتيجة هي 
 الطاووس أو طيور الجّنة.

ى أسماك الشعاب المرجانية االستوائّية ُتعدُّ أغاني العندليب وذيول التدرجية وومضات اليراعة وتدّرجات قوس قزح لد
كّلها تعظيمًا للجمال الحّسي، لكّنها ليست جمااًل لبهجة البشر، أو باألحرى فهي جمال لبهجة البشر بالمصادفة فقط. وكوننا 

إلناث إضافي ومنتج ثانوي فحسب. تجد الجينات التي تجعل من الذكور جذابة بالنسبة ل ، فيعتبر هذا األمرنستمتع بالمشهد
نفسها منقولٌة تلقائّيًا عبر النهر الرقمي إلى المستقبل. هناك فقط وظيفة نفعّية واحدة منطقّية لحاالت الجمال هذه؛ وهي نفسها 
التي تشرح نسب األجناس لدى فيلة البحر وكون الفهود والظباء تركض لسباقات تبدو من غير جدوى ضد بعضها البعض، 

ال العقيمين والملكات شديدات الخصوبة. الوظيفة النفعّية عين واآلذان والقصبات الهوائّية، وللعمّ وللوقواقية وقمل الرأس، ولأل
الكونّية العظمى، الكمّية التي يتم تعظيمها بحّق في كّل زاوية من العالم الحي هي، وفي كل حالة، نجاة الحمض النووي 

 المسؤول عن الخاصّية التي تحاول شرحها.

ثقلٌة بزخارف ثقيلٍة وُمزعجٍة جّدًا لدرجة أنها ستعيق وبشكٍل كبير قيامها بعمٍل ُمفيد، حتى لو فطيور الطاووس مُ 
شعروا بميل ألن يقوموا بشيٍء مفيد، وهو ما ال يقومون به بالصورة العاّمة. تقضي الطيور الُمغّردة الكثير من الوقت وتبذل 

لخطر، ليس فقط لكونه يجذب الكائنات المفترسة نحوهم، لكن ألّنه الكثير من الجهد وهي تغّني. وهذا بالتأكيد يعّرضهم ل
استخدامه لتجديد تلك الطاقة. اّدعى أحد طالب علم أحياء النمنمة أن أحد  بإمكانهميستنزف طاقتهم ويستغرق وقتهم الذي كان 

هذا النوع على المدى الطويل أو على نجاة الطيور البرّية لديه غّنى حّتى الموت حرفّيًا. فأّي وظيفٍة نفعّية تتمركز حول رفاهية 
هذا الفرد الذكر طويلة المدى، كانت لتخّفف من كمّية الغناء، وكمّية االستعراض، وكمية الصراع بين الذكور. لكن نتيجة كون 

فعي سوى ما يتم تعظيمه فعاًل هو نجاة الحمض النووي، فال شيء بإمكانه إيقاف انتشار الحمض النووي الذي ليس له أثٌر ن
جعل الذكور أكثر جمااًل من وجهة نظر اإلناث. فالجمال ليس فضيلًة مطلقة بحّد ذاته. لكن وبشكٍل حتمّي، إذا منحت بعض 

 الجينات الذكور أّية خواص تعتبرها إناث النوع مرغوبة، فإن هذه الجينات سوف تنجو وتستمر بشكٍل أو بآخر.

ة كي تتفّوق على األشجار األخرى. ستسعى أّية وظيفة نفعّية "معقولة" لماذا أشجار الغابات عاليٌة جّدًا؟ ببساط
لكونها كّلها قصيرة. إذ أّنها ستحصل تمامًا على نفس المقدار من ضوء الشمس، مع إنفاٍق أقّل بكثير على الجذوع السميكة 

 انمّكن من التوقف عن تفضيل فرد مختلف والفروع الداعمة الهائلة. لكن لو كانت كّلها قصيرة، لما كان االصطفاء الطبيعي ليتم
هان، وعلى البقّية القيام بالمثل ليتناسبوا مع الوضع. ال شيء بإمكانه إيقاف اللعبة بأكملها من ة الرّ دأعلى بقليل. لقد تمت زيا

التصاعد إلى أن تصبح األشجار كّلها طويلة بشكٍل سخيف وُمسّبب للتبذير. وهذا األمر سخيف وُمسبب للتبذير فقط من وجهة 
 لذلك كّله معنى متى تّم فهم أن الوظيفة النفعّية الحقيقّية هي كون نظر ُمخّطط اقتصادي منطقي يفّكر في تعظيم الفعالّية. لكنّ 

الجينات تعّظم من نجاتها. والتشابيه المألوفة كثيرة. في حفلٍة ما، عليك الصراخ بصوٍت عاٍل. والسبب في صراخ الجميع هناك 
سمعوا بعضهم البعض تمامًا بنفس هو لكي يعلو صوتهم على األصوات الموجودة. فلو اّتفق الضيوف على الهمس، لكانوا 

الجودة مع ضغط أقل على أصواتهم واستنزاف القليل من طاقتهم. إال أن مثل هذه االتفاقات ال تعمل إال إذا تّمت مراقبتها. 
لوضع. وال فدائمًا يخّرب أحٌد ما األمر بالتحدث بأنانّية بصوٍت أعلى، ويتبع المنوال هذا الجميع واحدًا تلو اآلخر ليتناسبوا مع ا

يمكن الوصول إلى توازٍن ُمستقر إال عندما يصرخ الجميع بأعلى صوٍت بإمكانهم الصراخ به، وهذا الصوت هو أعلى بكثير من 



الصوت المطلوب من وجهة نظٍر "منطقّية". مّرًة تلو األخرى، تتم إعاقة ضبط النفس التعاوني نتيجة عدم استقراره الداخلي. قّلما 
له النفعّية الخير األعظم للعدد األكبر. إذ تخون وظيفة اإلله النفعّية أصولها في تزاحم غير منّسق لتحقيق ينتج عن وظيفة اإل

 مكاسب أنانّية.

لدى البشر ميٌل ُمحّبب إلى حدٍّ ما لالعتقاد بأن الرفاهية تعني رفاهية المجموعة، وأن "الخير" يعني خير المجتمع، 
تى للّنظام البيئي. يتبّين أن وظيفة اإلله النفعّية، كما هي مشتّقة من تفكيٍر ُمفّصل حول والرفاهية المستقبلية للنوع أو ح

ظرة المثالّية. وللتأكد من ذلك، هناك حاالت قد تقوم فيها الجينات لألسف مع هذه النّ و االصطفاء الطبيعي، هي على خالٍف 
غير أناني، أو حّتى التضحية الذاتّية، بالكائن الحي على  بتعظيم رفاهيتها األنانية على مستواها، وذلك عبر برمجة تعاون 

 مستواه. لكن رفاهية المجموعة هي نتيجة غير متوّقعة وليست دافعًا أساسّيًا. وهذا هو معنى "الجين األناني".

والس همفري دعونا ننظر إلى جانٍب آخر من وظيفة اإلله النفعّية، بدءًا بتشبيه ما. فقد قام عالم النفس الدارويني نيك
ف في إحدى المرات بإجراء استطالع حول لِّّ بتشكيل حقيقة مهّمة عن هنري فورد. "ُيقال" أن فورد، راعي كفاءة التصنيع، كُ 

أبدًا. وعاد ُمفّتشوه  عّطلليكتشف إذا كان هناك قطٌع من طراز فورد موديل تي الذي لم ي ،ساحات خردة السيارات في أمريكا
األعطال تقريبًا، إذ أن محاور العجالت والفرامل والمكابس كانت كّلها عرضًة لألعطال. لكّنهم رّكزوا بتقارير عن كل نوع من 

االنتباه على استثناء واحد بارز، أال وهو أن المسامير الرئيسية لمحاور دوران العجالت األمامّية للسيارات المحطمة كانت قادرة 
طٍق شرس، استنتج فورد أن المسامير الرئيسية لمحاور دوران العجالت األمامّية على العمل بنجاٍح لسنوات عديدٍة مقبلة. بمن

 لطراز فورد موديل تي كانت أفضل مما هي مصّممة ألجله، وطلب صنعها في المستقبل بمواصفات أقل كفاءًة.

ال يهم. هي شيء  قد تكون مثلي ال تعلم الكثير عن المسامير الرئيسية لمحاور دوران العجالت األمامّية، لكن ذلك
ما حصل كان تحسين كل األجزاء األخرى في السيارة تحتاجه السيارة، وقسوة فورد المزعومة منطقّية تمامًا بالفعل. إذ أن البديل لِّ 

لمسامير الرئيسية لمحاور دوران العجالت األمامّية. لكن لو حصل ذلك، لما كانت السيارة سيارًة من اإليصالها إلى مستوى 
د موديل تي بل كانت سيارة رولز رويس، وذلك لم يكن الغرض من هذه الممارسة. إّن سيارة رولز رويس هي سّيارة طراز فور 

حسنة السمعة ليتم تصنيعها وكذلك األمر بالنسبة لفورد موديل تي، لكن لكّل منهما سعره. وتكمن الخدعة في التأكد من أّن 
ت سيارة رولز رويس وكذلك أنها بأكملها غير ُمصّممة وفقًا لمواصفات سيارة فورد ارة بأكملها ليست ُمصّممة وفقًا لمواصفاالسيّ 

ة الرولز رويس، موديل تي. فإذا قمت بصنع سّيارٍة هجينة، مع بعض المكّونات بجودة فورد موديل تي وبعض المكّونات بجود
مكّوناتها، وستكون النقود التي تم إنفاقها  ما في كال العالمين، فالسيارة سُترمى عندما تتآكل أضعف فسوف تحصل على أسوأ

 على المكونات عالية الجودة والتي لم تتآكل قد تمت إضاعتها.

ينطبق درس فورد بقّوٍة أكبر حّتى على األجسام الحّية من انطباقه على السيارات، ألن مكونات السيارة يمكن تبديلها 
ت الجيبون حاجاتها وهي على قمم األشجار وهم ُمعّرضون دائمًا لخطر بقطع غيار ضمن حدوٍد ُمعّينة. تؤّمن القرود وحيوانا

الوقوع وكسر عظامهم. لنفترض أننا قمنا بتفويض استطالع على جثث القرود لعّد تكرارّية الكسور في كل عظم هام في 
ّية )العظم الممتد بشكٍل أجسامهم. ولنفترض أّنه تبّين أن كل عظم ينكسر بعد فترة أو أخرى، مع استثناٍء واحد، عظم الشظ

كانت فرضّية هنري فورد  ،موازي للظنبوب "عظم الساق األكبر"( والذي لم تتم مراقبة كسره في أيٍّ من القردة. في تلك الحالة
غير المتردّدة تقول بإعادة تصميم عظم الشظّية بمواصفاٍت أدنى جودة، وهذا ما كان االصطفاء الطبيعي ليقوم به أيضًا. 



ن تتطلب قواعد نمّوهم تحويل الكالسيوم عالي يلذمنزلة، أي األفراد المتحّولون ا بإمكان األفراد المتحّولين بعظام شظّية أدنى
األهمّية بعيدًا عن عظم الشظّية، االستفادة من المواد التي تم االحتفاظ بها لزيادة سماكة العظام األخرى في أجسامهم ولتحقيق 

أو يمكن لألفراد المتحّولين استخدام الكالسيوم الذي تم  ، من عظامهم متساويًا من ناحية احتمال الكسرالمثالي بجعل كل عظمٍ 
غار. يمكن للعظم أن يتم كشطه بأمان من على عظم االحتفاظ به لصنع المزيد من الحليب وبالتالي تربية المزيد من الّص 

البديل،  بقدر احتمالية كسر العظام األكثر متانًة األخرى. ويأتي الحلّ  الشظّية، على األقل إلى درجة يصبح فيها كسُره محتمالً 
 الرولز رويس، بتحسين مواصفات كل المكونات األخرى إلى معايير الشظّية، هو حلٌّ أصعب من حيث التحقيق. حلّ 

 قردلى الفالحسابات ليست بهذه البساطة، إذ أن بعض العظام أهم من بعضها اآلخر. أعتقد أّنه من األسهل ع
العنكبوتي النجاة مع عظم كعٍب مكسور من نجاته مع عظم ذراٍع مكسور، لذلك ال يجب علينا أن نتوّقع من االصطفاء 

أن يجعل كل العظام تنكسر بنفس السهولة حرفّيًا. لكّن الدرس األساسي الذي بإمكاننا تعّلمه من أسطورة هنري فورد  ،الطبيعي
فيه. من الممكن لمكّوناٍت حيواٍن ما أن تكون جّيدًة أكثر من اللزوم، وعلينا أن نتوّقع من هو صحيح بشكٍل ال يمكن الشّك 

االصطفاء الطبيعي أن ُيفّضل تقليل الجودة إلى، ولكن ليس دونما، نقطة التوازن مع جودة مكونات الجسم األخرى. وبشكٍل 
تجاهين نحو زيادتها والتقليل منها، وذلك حّتى الوصول إلى أكثر دّقة، سيفّضل االصطفاء الطبيعي مساواًة الجودة في كال اال

 توازٍن مقبول في كل أجزاء الجسم.

عندما يتم تحقيقه بين وجهين منفصلين من الحياة إلى حدٍّ ما: نجاة  ،من السهل بشكٍل خاص تقدير هذا التوازن 
لنظرّية الداروينّية أن كل النجاة بحّد ذاتها هي الطاووس مقابل الجمال في عيون إناث الطاووس، على سبيل المثال. تخبرنا ا

وسيلٌة إلنهاء انتشار الجين، لكن هذا ال يوقفنا من تقسيم الجسم إلى تلك المكّونات كاألرجل، والتي تهتم في المقام األول بالنجاة 
، مخّصصة لمنافسة األفراد الفردّية وهي مثلها مثل القضبان، التي تهتم بالتكاثر فحسب. أو تلك التي هي مثل قرون الوعل

النظراء المنافسين، مقابل تلك التي هي مثل األرجل والقضبان، والتي ال تعتمد أهّميتها على وجود األفراد المنافسين. تفرض 
جمع ُمكّرسة ل ةصارمًا بين المراحل المختلفة بشكٍل جذرّي من مراحل حياتها التاريخّية. فيرقات الفراش العديد من الحشرات فصالً 

الطعام والنمو. بينما الفراشات فهي مثل األزهار التي تقوم بزيارتها، مخّصصة للتكاثر. فهي ال تنمو، بل تقوم بامتصاص 
حيق لتحرقه مباشرًة كوقوٍد للطيران. وعندما تتكاثر فراشة بنجاح، فإنها تنشر جيناٍت ليست جّيدًة لتكون فراشًة فعالًة في الرّ 

 سابق مثلها. يوم في كانت ة حيثبل أنها تنشر تلك الجّيدة لتكون فراشة فّعالة في إطعام يرقات الفراش الطيران والتكاثر فحسب،
لمدة تصل إلى ثالث سنوات. بعد ذلك فإنها تخرج من  في الماء ذباب مايو يتغّذى وينمو كحورّيات مائّية ،باإلضافة إلى ذلك

تحت سطح الماء كأفراد قادرة على الطيران تعيش لمّدة ساعاٍت فحسب. إذ أّن معظمهم يؤكل من قبل األسماك، لكن حّتى لو 
ى )أعتقد أن هنري سيموتون قريبًا على أّي حال، ألنهم غير قادرين على التغّذي وال يمتلكون أحشاًء حتّ  لكانوالم يحدث ذلك، 

فورد كان ألحببهم(. فعملهم الوحيد هو الطيران إلى أن يجدوا فردًا آخر يستطيعون التكاثر معه. ثم، وبعد نقلهم لجيناتهم 
. ويشبه ذباب مايو يموتون المتضّمنة الجينات لكونهم حورّيات فّعالة قادرة على تناول الطعام تحت الماء لثالثة سنوات، فإنهم 

تغرق ثالث سنواٍت كي تنمو، ثّم تزهر ليوٍم عظيٍم واحد وتموت. وُتعدُّ ذبابة مايو البالغة الزهرة التي تزهر في نهاية شجرًة تس
 الحياة وبداية حياٍة جديدة.



ار الذي ولدت فيه وتقضي معظم حياتها تتغّذى وتنمو في البحر. وعندما تهاجر سمكة السلمون الشاّبة عبر التيّ 
ار األصلي خاصتها. وفي رحلة وغ فهي تبحث مّرًة ثانية، وعلى األغلب باستخدام حاّسة الشم، عن بداية التيّ تصل إلى سّن البل

ملحمّية ومشهورٍة جّدًا، تسبح سمكة السلمون عكس التّيار، متجاوزًة الشاّلالت والمنحدرات متجهًة إلى موطنها في المنابع التي 
تبيض وتتجّدد الدورة. في هذه النقطة هناك فرٌق بين سلمون األطلسي وسلمون نشأت فيها منذ فترٍة طويلٍة مضت. وهناك 

الهادئ. فقد يعود سلمون األطلسي، بعد أن يبيض، إلى البحر مع فرصة قليلة في تكرار الدورة مّرًة ثانية. بينما يموت سلمون 
 الهادئ بعد أن استهلك طاقته في غضون أّيام من إباضته.

مثل ذباب مايو ولكن من دون الفصل التشريحي الواضح بين مرحلة الحورّية ومرحلة البلوغ فسلمون الهادئ مثله 
في تاريخ حياته. وجهد السباحة عكس التّيار هائٌل جّدًا لدرجة أنه غير قادر على القيام به مّرتين. وبالتالي فاالصطفاء الطبيعي 

جهٍد تكاثري أشبه بـ "االنفجار الكوني العظيم". إذ أن أّية موارد يفّضل األفراد الذين يستخدمون كّل ما لديهم من موارد في 
ستبقى بعد التكاثر سيتم إهدارها، األمر الذي يعادل المسامير الرئيسية لمحاور دوران العجالت األمامّية ذات الجودة األعلى من 

اثر إلى أن تصل إلى الصفر، فالموارد التك بعدالمطلوبة في قّصة هنري فورد. تطّور سلمون الهادئ نحو تقسيم نجاته ما 
المحفوظة يتم تحويلها إلى بيوٍض أو سائٍل منوّي. بينما انجذب سلمون األطلسي نحو الطريق اآلخر. ورّبما يعود السبب في 

يبقون الذين  ،ذلك إلى كون األنهار التي على سلمون األطلسي ركوبها أقصر وتنبع من تالل أقّل صعوبة، إذ أّنه يمكن لألفراد
القيام بعمل جّيد أثناء تلك الدورة. والثمن الذي يدفعه سلمون األطلسي هو عدم  ،على بعض الموارد من أجل دورة تكاثرّية ثانية

قدرته على االلتزام كثيرًا بنسله. فهناك مقايضة بين طول العمر والتكاثر، واألنواع المختلفة من السلمون اختارت توازناٍت ُمختلفة 
البعض. والخاصية الممّيزة في دورة حياة السلمون هي أّن الملحمة الُمرهقة لهجرته تفرض انقطاعًا. فليس هناك  بين بعضها

ام استمراٌر سهل بين موسم تكاثر واثنين. فااللتزام بموسم تكاثٍر ثاٍن يقّلل بشّدة من فعالّية األّول. تطّور سلمون الهادئ باتجاه التز 
 ارة األولى.ول، مع نتيجة بأن الفرد التقليدي يموت بوضوح مباشرًة بعد جهوده التكاثرّية الجبّ واضح نحو موسم التكاثر األ

يحكم نفس النوع من التنازالت كّل حياة، لكّنها في عادة األمر ما تكون أقل درامّية. فموتنا نحن مبرمج على األرجح 
ضوحًا وصراحة. األمر الذي ال شّك فيه هو أن علماء ضمن شيء له نفس معنى موت السلمون، لكّنه ُمبرمٌج بطريقة أقل و 

تحسين النسل قادرون على إنتاج نسٍل من البشر يستطيعون العيش لفتراٍت شديدة الطول. إذ عليك أن تختار للتكاثر أولئك 
عظامهم ُمدّعمة  األفراد الذين وضعوا ُمعظم مواردهم في أجسامهم على حساب أبنائهم: على سبيل المثال، األفراد الذين تكون 

بشكٍل هائل ويصعب كسرها ولكن ليس لديهم ما يكفي من الكالسيوم لصنع الحليب. إنه ألمٌر سهل أن نعيش لفترة أطول بقليل، 
في حال كّنا ُمدّللين على حساب الجيل المقبل. فبإمكان علماء تحسين النسل القيام بهذا التدليل واستغالل التنازالت باتجاه طول 

لن تشق طريقها و  ،مرغوب. لكّن الطبيعة لن تدّللنا بنفس الطريقة، ألن جينات تحمل األوضاع الصعبة لألجيال المقبلةالعمر ال
 إلى المستقبل.

ال تقّدر وظيفة الطبيعة النفعّية طول العمر أبدًا لمصلحتها الخاّصة لكن فقط لمصلحة التكاثر الُمستقبلي. فأّي 
هادئ، يتكاثر أكثر من مّرٍة واحدة، يواجه تنازالت بين الطفل الحالي )أو مجموعة األطفال( حيواٍن مثلنا وليس مثل سلمون ال

واألطفال المستقبلّيين. فمثاُل، أنثى األرنب التي كّرست طاقتها ومواردها لمجموعة أطفالها األولى سيكون لديها مجموعة أطفاٍل 
مجموعة أطفال ثانية. وستميل جينات الحفاظ على شيٍء  معابعة ذلك أولى ُمتفّوقة. لكن لن يكون لديها الموارد الكافية لمت



وإبقائه إلى االنتشار عبر مجتمع األرانب، محمولًة في أجسام مجموعة األطفال الثانية والثالثة. حيث أّن الجينات من هذا النوع 
بين جيلِّ متكاثر وجيل ثاٍن ُمتكاثر هو  كانت الجينات التي لم تنتشر بصراحة في مجتمع سلمون الهادئ، ألن االنقطاع العملي

 انقطاٌع هائل.

إذ أنه أثناء تقّدمنا بالعمر، تستقر فرص موتنا في تصاعد طويل بعد أن كانت في البداية متناقصة وبقيت ثابتة فيما 
يعقب ذلك. ما الذي يحصل خالل احتمالّية الموت الطويلة هذه؟ المبدأ هو نفسه المبدأ الُمتعّلق بسلمون الهادئ، لكّنه يستمر 

زا في انغماٍس مكّثف في الموت بعد االنغماس في التكاثر. تم استنباط كيفّية تطّور مفهوم لفترٍة ُمطّولة بداًل من كونه ُمركّ 
بيتر مدور، وذلك في بدايات خمسينّيات القرن العشرين، مع الشيخوخة من قبل العالم الطبي الحائز على جائزة نوبل، السير 
 ويليامز ودابليو دي. هاملتون. ين البارزين جي. جي.إضافة تعديالت متنّوعة على الفكرة األساسّية من قبل الدارويني

تكمن الحجة األساسّية فيما يلي: أواًل، كما رأينا في الفصل األول، فإّن أي تأثير جيني سيتم تشغيله في وقٍت ُمحّدد 
خالل فترة حياة الكائن الحي. العديد من الجينات يتم تشغيلها في الجنين الُمبّكر، لكّن جيناٍت أخرى ال يتم تشغيلها حّتى 

لداء هنتنغتون، المرض الذي قتل المغّني والشاعر الفولوكلوري وودي غوتري بشكٍل  منتصف العمر مثل الجينات الالزمة
مأساوّي. ثانيًا، قد يتم تعديل تفاصيل التأثير الجيني، بما في ذلك الوقت الذي يتم فيه تشغيل هذا التأثير، من قبل جينات 

مرض بحّد ذاته، لكن قد يتم التأثير على قتل المرض أخرى. إذ يمكن لرجٍل يملك جينات داء هنتنغتون أن يتوّقع الموت من ال
له في أربعينياته أم عند كونه في سن الخامسة والخمسين )العمر الذي كان فيه وودي غوتري عند وفاته( من قبل جيناٍت 

جيل به ضمن الزمن أنه باختيار الجينات "المعّدلة" لوقت تأثير جيٍن ما، فإن تأثيره يمكن تأجيله أو التع إلى ذلك يعودأخرى. 
 التطّوري.

فجيٌن مثل جين داء هنتنغتون، يتنّقل تأثيره بين عمر الخامسة والثالثين والخامسة والخمسين، لديه فرصٌة كبيرٌة ألن 
يتم تمريره للجيل القادم قبل أن يقوم بقتل الجسم الذي يحمله. على الرغم من ذلك، فإّنه إذا تم تشغيله في عمر العشرين، فإنه 

نتقل فقط من قبل األشخاص الذين تكاثروا ُمبّكرًا إلى حدٍّ ما، وبالتالي سيتم االختيار ضّده بقّوة. وإذا تم تشغيل الجين في سّن سي
لة لديها تأثير تأجيل عمر تشغيل  العاشرة، فإنه لن يتم تمريره لألجيال المقبلة. وسيفّضل االصطفاء الطبيعي أّي جينات ُمعدِّ

ويليامز، فإن هذا سيكون تمامًا السبب لعدم تشغيل الجين حّتى الوصول إلى \استنادًا إلى نظرّية مدور جين داء هنتنغتون.
أن هذا الجين كان في يوٍم من األّيام جينًا باكر النضوج، لكّن االصطفاء الطبيعي فّضل تأجيل  ،منتصف العمر. من الممكن

ناك ضغط اصطفائي قليل لتأجيله إلى أواخر العمر، لكّن هذا الضغط أثره المميت إلى منتصف العمر. وال شك أّنه ال زال ه
 ضعيف نظرًا لموت القليل من الضحايا قبل التكاثر ونقل الجين.

ُيعدُّ جين داء هنتنغتون مثااًل واضحًا على جيٍن ُمميت. وهناك العديد من الجينات التي ليست ُمميتًة بحّد ذاتها، لكن 
ير يزيد من احتمالّية الموت نتيجة سبٍب آخر، وتدعى مثل هذه الجينات بالجينات تحت المميتة. مّرًة وعلى الرغم من ذلك لها تأث

لة وبالتالي قد يتم تأجيله أو تسريعه من قبل االصطفاء الطبيعي. أدرك مدور أّن  ثانية، قد يتأثر تاريخ تشغيلها بالجينات الُمعدِّ
من التأثيرات الجينّية تحت الُمميتة والُمميتة التي تم تأجيلها لفتراٍت الحقة والحقة من الوهن المرتبط بالشيخوخة قد يمّثل تجّمعًا 

 دورة الحياة وتم السماح بها بالتسّرب من خالل الشبكة التكاثرّية إلى األجيال الُمستقبلّية ببساطة لكونها متأخرة التأثير.



 1957الُمعاصرين جي. جي. ويليامز للقصة في عام  وتحظى المفاجأة التي أضافها عميد الداروينيين األميركيين
بأهمّية بالغة. وهي ترجع بنا إلى نقطتنا حول التنازالت االقتصادّية. ولفهم ذلك، علينا إضافة بعض المعلومات المرجعية 

ليس  حّيًا ُممّيزة.من الجسم تعتبر سط اإلضافّية. إذ يكون للجين عادًة أكثر من تأثيٍر واحد، وعادًة ما يكون ذلك على أجزاء
"تعّدد النمط الظاهري" هذا حقيقًة فحسب، بل أّنه أمر يجب توّقعه، ذلك كون الجينات تمارس تأثيرها على تطّور الجنين، 
وتطّور الجنين عملّية ُمعّقدة. ولذلك يكون ألي تحّورات جديدة على األرجح تأثيرات متعّددة بداًل من امتالكها تأثيرًا واحدًا. وعلى 

لرغم من احتمالية كون أحد تأثيراتها نفعّيًا، إال أنه من غير المرجح كون أكثر واحد من تأثيراتها كذلك. يعود السبب في ذلك ا
ببساطة إلى كون معظم التأثرات التحويرّية ضاّرة. إضافة إلى كون هذا حقيقة، فإّنه يجب توّقعه كمبدأ أيضًا: إذا بدأت بآلية 

 لى سبيل المثال، فهناك فرضيًا طرٌق أكثر لجعله أسوأ من الطرق التي تحّسن منه.عمل ُمعّقدة كالراديو ع

متى ما فّضل االصطفاء الطبيعي جينًا ما نظرًا لتأثيره النفعي في الشباب، على سبيل المثال الجاذبية الجنسّية لذكٍر 
أو عند التقّدم في العمر مثاًل. فمن  شاب، من المرجح أن يكون هناك جانٌب سلبّي للموضوع: مرٌض ما في منتصف العمر

الناحية النظرّية، يمكن أن تكون التأثيرات العمرية على العكس من هذا تمامًا، لكن وبناًء على منطق مدور، فنادرًا ما يفّضل 
بإمكاننا ذكر االصطفاء الطبيعي مرضًا في عمر الشباب نتيجة تأثير نفعي للجين نفسه عند التقّدم في العمر. إضافًة إلى ذلك، 

لة مّرًة ثانية. فكّل من تأثيرات الجين المتعّددة، تأثيراته الجّيدة والسّيئة، يمكن أن يتم  النقطة التي تتحّدث عن الجينات الُمعدِّ
ن تعديل أوقات تشغيلها في التطّور الالحق. واستنادًا لمبدأ مدور، تميل التأثيرات الجّيدة ألن تتحّرك إلى مراحل مبكرة أكثر م

الحياة، بينما تميل التأثيرات السّيئة إلى أن يتم تأجيلها إلى وقٍت الحق. إضافًة إلى ذلك، سيكون هناك في بعض الحاالت تنازل 
ُمباشر بين التأثيرات المبكرة والمتأخرة. وقد لّمحنا إلى هذا أثناء حديثنا عن سمك السلمون. فإذا كان لدى حيواٍن ما كمّية ُمحّددة 

لينفقها على أن يصبح قوّيا جسدّيًا وأن يتمّكن من االبتعاد عن الخطر مثاُل، فسوف يتم تفضيل أي توّقع بشأن إنفاق  من الموارد
هذه الموارد ُمبّكرًا على تفضيل إنفاقها الحقًا. فاألفراد الذون ينفقون في أوقاٍت ُمتأخرة عادة ما يكونون قد ماتوا بالفعل نتيجة 

أن يتمّكنوا من إنفاق مواردهم. لنضع وجهة نظر مدور بنسخٍة معكوسة من األسلوب الذي قدمنا به  أسباٍب أخرى حّتى قبل من
الفصل االّول، كل شخٍص يتحّدر من ساللٍة طويلة غير مقطوعة من األسالف والذين كانوا جميعًا شبابًا خالل حياتهم ولكن لم 

المهّمة لنكون شبابًا، ولكن ال نرث بالضرورة األمور المهّمة لكي نتقّدم يكن العديد منهم كبيرًا في السن. فإذًا نحن نرث األمور 
في السن. كما نميل لوراثة الجينات التي تتسبب بالموت بعد والدتنا بفترة طويلة وليس لوراثة الجينات التي تتسبب بالموت بعد 

 والدتنا بفترٍة وجيزة.

ا تكون الوظيفة النفعّية التي يتم تعظيمها هي نجاة الحمض وبالعودة إلى البداية التشاؤمّية لهذا الفصل، عندم
النووي، فهذا األمر ليس وصفًة لتحقيق السعادة. فطالما يتم تمرير الحمض النووي، ال يهم من أو ماذا يتضّرر خالل العملّية. 

لفة معاناتها من ذلك. ال تكترث فمن األفضل لدّبور داروين النمسي أن تكون اليرقة حّية عندما يتم أكلها، وذلك مهما كانت ك
 الجينات بالمعاناة، ألنها ال تكترث بأّي شيء.

لو كانت الطبيعة خّيرة، لكانت على األقل قدمت تنازاًل صغيرًا بجعل اليرقات تتخّدر قبل أن يتم أكلها من الداخل 
معها. الطبيعة ليست مهتّمة بشكٍل أو بآخر وهي حّية. لكّن الطبيعة ليست خّيرة وليست غير خّيرة. وهي ليست ضد المعاناة وال 

بالمعاناة، إال إذا كانت المعاناة تؤّثر على نجاة الحمض النووي. من السهل تخّيل جين، يخّدر الغزالن عندما تكون على وشك 



م يكن ليفّضله التعّرض لعّضٍة قاتلة على سبيل المثال. هل كان االصطفاء الطبيعي ليفّضل مثل هذا الجين؟ والجواب هو أّنه ل
إال إذا كان فعل تخدير الغزالن يحّسن من فرص نشر الجين في األجيال الُمستقبلّية. ومن الصعب رؤية لماذا يجب أن يكون 
األمر على ذلك، وبالتالي قد نحزر أن الغزالن تعاني من ألٍم وخوٍف مريعين عندما تتم مطاردتها إلى الموت، كما سيحصل 

قدار الكّلي للمعاناة في العالم الطبيعي في كّل سنة هو أكبر من كل تقديٍر الئق يمكننا القيام به. وخالل حتمّيًا ألغلبها. فالم
الدقيقة التي تطلبها األمر مّني لصياغة هذه الجملة، تّم أكل آالف الحيوانات وهي على قيد الحياة؛ وغيرها يهرب محاواًل النجاة 

مها من الداخل من قبل طفيلّيات فّظة؛ وآالٌف من كل األنواع تموت من الجوع والعطش بحياته وينشج خوفًا؛ وغيرها يتم التها
واألمراض. يجب أن يكون األمر كذلك. فإذا كان هناك أبدًا وقٌت من الوفرة، ستقود هذه الحقيقة بحّد ذاتها بشكل أوتوماتيكي 

 وع والبؤس.إلى زيادة في التعداد إلى أن تتم استعادة الحالة الطبيعّية من الج

" ومع "مشكلة المعاناة" المرتبطة بها. ففي اليوم الذي كتبت فيه هذا المقطع، يعاني علماء اإللهّيات مع "مشكلة الشرّ 
حملت كل الصحف البريطانّية أخبارًا مريعة عن باٍص مليٍء بأطفال مدرسٍة رومانية كاثوليكية تحّطم من دون أّي سبٍب وجيه، 

كبيرة. وكان رجال الدين، وليس للمّرة األولى، في نوبٍة ُمفاجئة حول السؤال الالهوتي الذي صاغه كاتب  وفّيات بأعدادكانت الو 
"كيف بإمكانكم اإليمان بإله محبٍّ وقادر على كّل شيء وفي الوقت ذاته  ( بالشكل اآلتي:ذا صنداي تلغرافصحيفة في لندن )

رّد أحد القساوسة: "الجواب البسيط هو أننا ال نعلم لماذا يجب أن يكون هناك يسمح بمثل هذه الفاجعة؟" وقد قام المقال باقتباس 
إله يسمح بحصول مثل هذه األشياء المريعة. لكن هول الحادث، لشخٍص مسيحي، يؤّكد أّننا نعيش في عالم من القيم الحقيقّية: 

 حسب، لن يكون هناك مشكلة تتعّلق بالشر أو المعاناة".اإليجابّية منها والسلبّية منها. فلو كان الكون مكّونًا من اإللكترونات ف

وعلى النقيض من ذلك، لو كان الكون فقط إلكترونات وجيناٍت أنانّية، فإن كوارث ال مغزى من ورائها مثل تحّطم 
مثل هذا الكون  لن يكون  الذي ليس له أّي مغزى بالمقدار نفسه.الجيد هذا الباص هي تمامًا ما علينا توّقعه، إضافًة إلى الحّظ 

إّما خيرًا أو شريرًا من ناحية النوايا. ولن يظهر أّية نوايا من أّي نوع. في كوٍن من القوى الفيزيائّية العمياء والتناسخ الجيني، 
سيتأذى بعض األشخاص وسيكون بعضهم اآلخر محظوظًا ولن تجد أّي إيقاٍع أو سبٍب وراء ذلك وال حّتى عدالة. للكون الذي 

ال الخصائص التي علينا توقعها بالضبط إذا كان هناك تحت كّل شيء ال هدف وال تصميم وال غرض وال شر وال خير، نراقبه 
 سوى الالمباالة العمياء عديمة الرحمة. فاألمر كما يصفه الشاعر الحزين آلفرد إدوارد هاوسمان: شيء

 فالطبيعة متحجرة القلب ومجنونٌة بطبعها 
 لن تبالي ولن تعلم.

 الحمض النووي ال يعلم وال يهتم. الحمض النووي هو كما هو فحسب. ونحن نرقص على موسيقاه.

 

 

 



 

  



 الفصل الخامس

 قنبلة االستنساخ
بشكٍل منتظم آلالٍف ومالييٍن من السنين. وبشكٍل نادٍر جّدًا، يتوّهج نجٌم في مكاٍن ما من المجّرة  امعظم النجوم وشمسنيحترق 

من دون إنذاٍر ُمسبق ويتحّول إلى مستعٍر أعظم. وخالل فترة تبلغ بضعة أسابيع، يزداد توّهجه بعامل يعادل العديد من المليارات 
النجم طاقة أكثر  كمستعٍر أعظم، قد يشع ه السابقة. خالل أّيامه القليلة القصوى ومن ثم يموت متحواًل إلى بقايا مظلمة من نفس

من الطاقة التي قام بإطالقها خالل مئات ماليين السنين السابقة أثناء كونه نجمًا عادّيًا. لو أن شمسنا "أصبحت مستعرًا 
ألمر ُمستبعٌد جّدًا. في مجّرتنا التي تحتوي على فإن النظام الشمسي سيتبّخر بأكمله خالل لحظة. لحسن الحظ هذا ا ،أعظمًا"

. 1604و 1572و 1054مئات مليارات النجوم، تم تسجيل حصول ثالث مستعرات عظمى من قبل علماء الفلك: وذلك في 
وتم تسجيل حصوله من قبل علماء الفلك الصينّيين. )عندما أقول حدث "عام  1054عام  جرى  سديم السرطان هو بقايا حدث

. إذ أّن الحدث نفسه حصل قبل ستة 1054، فأنا بالطبع أعني، الحدث الذي وصلت فيه أخبار ذلك إلى األرض عام "1054
، المستعرات العظمى 1604.( ومنذ عام 1054آالف عام من ذلك. ولكن واجهة الموجة الضوئّية هي ما وصل إلينا في عام 

 ت أخرى.الوحيدة التي تّمت رؤيتها هي مستعرات عظمى في مجّرا

أعظم" قد "يتحّول إلى معلومات". من "التحّول لمستعٍر  هناك نوٌع آخر من االنفجارات يمكن لنجٍم ما تحّمله. فبدالً 
دأ االنفجار ببطء أكبر من انفجار المستعر األعظم ويستغرق فترًة أطول ليصل إلى تلك المرحلة بشكل غير قابل للمقارنة. بي

بلة معلومات، أو وألسباب ستصبح واضحًة الحقًا، قنبلة استنساخ. ألول عّدة مليارات من سنوات بإمكاننا أن نطلق على ذلك قن
تشّكله، بإمكانك رصد قنبلة استنساخ فقط إذا كنت في المنطقة المجاورة مباشرًة. في نهاية األمر، تبدأ المظاهر الغامضة 

على األقل بشكٍل محتمل، من الممكن رصدها من مكان بعيٍد لالنفجار بالتسّرب إلى مناطق أكثر بعدًا من الفضاء، ويصبح، 
كمستعٍر أعظم، لكننا ال نعلم كم  االنفجاراتجدًا. ال نعلم كيف ينتهي هذا النوع من االنفجارات. فرضيًا ينتهي هذا النوع من 

يستغرق األمر لتشّكل ذلك. ورّبما ينتهي ككارثة مدّمرة ذاتيًا وعنيفة. ورّبما ينتهي ببثٍّ أكثر لطفًا وتكرارًا من األجسام، التي 
بعيدة، حيثما قد تتحّرك بطريقة موجهة بداًل من تحّركها بمساٍر بالستي مقذوفّي بسيط، بعيدًا عن النجم وإلى غياهب الفضاء ال

 ُتعدي أنظمًة نجمّيًة أخرى بنفس الميل لالنفجار.

السبب في كوننا نعرف القليل جّدًا عن قنابل االستنساخ في الكون يعود إلى أننا رأينا مثااًل واحدًا فقط، ومثاٌل واحد 
اآلن. فقد كانت تجري لما  حصل حّتىحيدة في التاريخ ال زالت تعن أّية ظاهرة هو غير كاٍف لبناء تعميم حولها. وحالتنا الو 

ن ضمن المنطقة المجاورة المباشرة عبين ثالثة مليارات عام وأربعة مليارات عام، ولقد وصلت لتّوها إلى عتبة التسريب بعيدًا 
ذرع والذي يقع نواحي حاّفة مجّرتنا، في أحد األ G-للنجم. والنجم المعنّي باألمر هو سول، أحد نجوم النسق األساسي نوع

باألساس على أحد األقمار االصطناعّية التي كانت في مداٍر قريٍب من الشمس،  االنفجارالحلزونّية. وندعوه نحن الشمس. نشأ 
لكّن الطاقة لدفع االنفجار تأتي بأكملها من الشمس. القمر الصناعي الذي نتحّدث عنه هو األرض بالتأكيد، واالنفجار الذي 

تجسيٌد مهم جّدًا لقنبلة االستنساخ، وذلك ألّنه  نمّثل لة االستنساخ، هو ما ندعوه الحياة. نحن كبشرٍ عمره أربع ماليين عام، قنب



من خاللنا، من خالل أدمغتنا وثقافتنا الرمزّية والتكنولوجيا الخاّصة بنا، يمكن لالنفجار المتابعة للمرحلة المقبلة ويمكنه أن 
 يخّلف صدًى عبر الفضاء البعيد.

قنبلة االستنساخ خاّصتنا، إلى اآلن، هي قنبلة االستنساخ الوحيدة التي نعرف بوجودها في الكون، ولكن وكما قلت، 
وع هي أكثر ندرًة من المستعرات العظمى. باعتراف الجميع، تم رصد مستعرات هذا ال يعني بالضرورة أن األحداث من هذا النّ 

ستعرات العظمى، فمن األسهل رؤيتها بشكٍل كبير من مسافات بعيدة عظمى أكثر بثالث مّرات في مجّرتنا، لكن بالنسبة للم
وذلك نتيجًة للكمّيات الهائلة من الطاقة التي يتم إطالقها. وإلى فترٍة قريبة تعادل عّدة عقوٍد مضت، عندما بدأت أمواج الراديو 

من دون أن تتم مالحظته من قبل المراقبين، من صنع اإلنسان باالنبعاث إلى خارج الكوكب، كان انفجار الحياة الخاّص بنا مّر 
حّتى لو كانوا موجودين على كواكب قريبة إلى حدٍّ ما. وعلى األرجح أن التجسيد البارز الوحيد لحياتنا إلى فترة قريبة كان 

 لُيعتبر الحيد المرجاني العظيم.

هو كون كمّيٍة ما زادت عن قيمة  المستعر األعظم هو انفجار هائل الحجم وُمفاجئ. الحدث الُمحّفز ألي انفجار
حرجة، بعد ذلك تتصاعد األمور بشكٍل خارٍج عن السيطرة لتشكيل نتيجة أكبر بكثير من الحدث الُمحّفز بحّد ذاته. الحدث 
 الُمحّفز لقنبلة استنساخ هو العفوّية الناتجة عن كيانات ناسخة لنفسها لكن متغّيرة. سبب كون التناسخ الذاتي ظاهرة متفجرة

بشكٍل ُمحتمل هو نفس السبب الذي يجعلنا ندعو أّي ظاهرة على أنها كذلك، وهو النمّو األّسي، كّلما كان لديك المزيد، كلما 
ن قريبًا. ثم سيقوم كل واحٍد من االثنين بنسخ نفسه سم ذاتي التناسخ، سيكون لديك اثناحصلت على المزيد. متى ما كان لديك ج

نية، ثم ستة عشر، واثنين وثالثون وأربعة وسّتون..... بعد ثالثين جياًل فقط من هذا التضاعف، وسيكون لديك أربعة. ثم ثما
سيكون لديك أكثر من مليار جسٍم متضاعف. بعد خمسين جيل، سيكون لديك ألف مليون مليون منها. بعد مئتي جيل، سيكون 

ون نظريًا. في الواقع العملي، من غير الممكن حصول هناك مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون ملي
ذلك، ألن هذا الرقم أكبر من عدد ذّرات الكون. إذ يجب الحد من عملية النسخ الذاتي الُمتفّجرة قبل وصولها إلى مئتي جيل من 

 التضاعف الغير ُمصّفى بوقٍت طويل.

على هذا الكوكب. يمكننا فقط استنتاج أّنه ال بّد ليس لدينا أي دليل مباشر على حدث التناسخ الذي بدأ اإلجراءات 
اتي، من كونه قد حدث نتيجة االنفجار التجّمعي الذي نحن جزٌء منه. وال نعلم تمامًا كيف كان الحدث الحرج، بدء التناسخ الذّ 

 الحدث كحدٍث كيميائي. مكننا استنتاج نوع ذلك الحدث. بدأيبدو، لكن ي

ل في كل النجوم وكل الكواكب. والممثلون في الكيمياء هم الذرات والجزيئات. حّتى الكيمياء هي الدراما التي تحص
ق عظيموف بحساب عدد الذرات الموجودة اأكثر الذّرات ندرًة هي ذات عدٍد هائل ضمن معايير العّد التي نعتادها. قام إسح

إن مٍق مقداره عشرة أميال "بترليون" ذّرة فحسب. في قارتي أمريكا الشمالّية والجنوبّية ولع 215-ضمن العنصر النادر أستاتين
وحدات الكيمياء األساسّية دائمًا ما تغّير من شركائها إلنتاج مجتمع متغّير من وحدات من الذرات األكبر والذي دائمًا ما يكون 

ت من نوٍع واحد وعن كبيرًا جّدًا. على الرغم من كبر عدد الجزيئات، إال أن الجزيئات من نفس النوع تختلف عن الحيوانا
الكمانات من ماركة ستراديفاريوس على سبيل المثال، وذلك بكونها دائمًا متطابقة. تقود تصاميم رقصات الكيمياء الذرّية إلى أن 
تصبح بعض الجزيئات أكثر شيوعًا في العالم، بينما تصبح جزيئات أخرى أكثر ندرة. ومن المغري لعالم أحياء أن يصف 



التي يتزايد عددها في مجتمٍع ما على أّنها "ناجحة". لكن االستسالم لهذا اإلغراء غير مفيٍد لنا. النجاح بالمعنى اإليجابي ات الذرّ 
 للكلمة، هو خاصّية تنشأ فقط في مرحلة الحقة من القّصة.

لمتضاعفة، لكن وبشكٍل إذًا، ماذا كان ذلك الحدث الحرج الذي بدأ انفجار الحياة؟ لقد قلت أّنه كان نشوء الكيانات ا
مساٍو يمكننا تسمية ذلك نشوء ظاهرة الوراثة، عملّية يمكننا وضعها تحت خانة "األشباه ينجبون األشباه". وهذا ليس بشيٍء 
تظهره الجزيئات عادًة. فجزيئات الماء، وعلى الرغم من كونها تحتشد بمجموعات هائلة، ال تظهر شيئًا يقارب الوراثة الحقيقّية. 

( مع H( يزداد عندما يحترق الهيدروجين )H2Oاهر األمر، قد تعتقد أنها تفعل ذلك، إذا أن مجتمع جزيئات الماء )في ظ
(. ويتناقص مجتمع الماء عندما ينفصل الماء من خالل التحليل الكهربائي إلى فقاعات من الهيدروجين Oاألوكسجين )

ع خاّصة بجزيئات الماء، ليس هناك أّية وراثة. الشرط األدنى ألّية واألوكسجين. لكن على الرغم من وجود ديناميكيات مجتم
 على األقل، وأن يعطي كّل نوٍع منهما )"يوّلد"( نسخًا من نوعه الخاص. H2Oوراثة حقيقّية هو وجود نوعين من جزيئات 

وكوز، وكالهما تأتي الجزيئات أحيانًا في تشكيلتين تعكسان صورة بعضهما البعض. هناك نوعان من جزيئات الجل
ذّرات متطابقة مجموعة سوّيًة ومترابطة بطريقة متطابقة، إال أن الجزيئات تعاكس صور بعضها البعض. ونفس الشيء  تحتويان

صحيح بالنسبة لجزيئات السكر األخرى، والعديد من الجزيئات األخرى، إضافًة لكل األحماض األمينّية الهاّمة. رّبما هناك 
باه لألشباه" فيما يخص الوراثة الكيميائّية. هل من الممكن للجزيئات يمينّية المنحنى أن توّلد جزيئات يمينّية فرصة لـ "توليد األش

وأن توّلد الجزيئات يسارّية المنحنى جزيئاٍت يسارّية المنحنى ابنة؟ أواًل، بعض المعلومات المرجعّية عن الجزيئات  ،المنحنى ابنة
اهرة من قبل عالم القرن التاسع عشر الفرنسي العظيم لويس باستور، الذي كان ينظر إلى متعاكسة الصورة. تم اكتشاف الظ

بّلورات الطرطرات، والتي هي أحد أمالح حمض الطرطريك، أحد المكّونات الهاّمة للنبيذ. البّلورة هي صرٌح ضخم، كبيٌر ما فيه 
ٍت ُمعّينة. وتتشكل البّلورة عندما تتجمع الذّرات والجزيئات من الكفاية لُيرى بالعين المجّردة، ويتم ارتداؤه حول العنق في حاال

النوع نفسه ُمتكّومًة فوق بعضها البعض لتشكيل جسٍم صلب. ال تتجمع الذّرات والجزيئات فوق بعضها البعض بشكٍل فوضوي 
اته. تشّكل الجزيئات التي هي في بل بتنسيق هندسيٍّ ُمنّظم، مثل حّراٍس من الحجم نفسه تمامًا يمتلكون الّتدريب المتطابق ذ

األساس جزٌء من البّلورة قالبًا إلضافة جزيئاٍت جديدة، جزيئاٍت تأتي من المحلول المائي لتصطف في مكانها المناسب تمامًا، 
رباعّية السطوح  ولذلك تنمو البّلورة كشبكٍة هندسّيٍة دقيقة. ولهذا السبب يكون لبّلورات الملح سطوٌح مرّبعة وتكون بّلورات األلماس

)بشكل معّين الزوايا(. عندما يتصّرف أّي شكٍل من األشكال كقالب لبناء شكٍل آخر يشابهه، يتكّون لدينا رابط الحتمالّية التناسخ 
 الذاتي.

واآلن، وبالعودة إلى بّلورات الطرطرات الخاّصة بباستور. الحظ باستور أّنه عندما قام بترك محلول الطرطرات في 
قام  مختلفان من البّلورات، وكان النوعان متطابقين كما لو أنهما صورة مرآة عن بعضهما البعض.نوعان ظهر هناك الماء، 

ٌا. وعندما قام بتذويبهما بشكٍل منفصل، حصل كبير باستور بعد ذلك بتصنيف نوعي البّلورات إلى كومتين منفصلتين باذاًل جهدٌا 
ات في محلول. وعلى الرغم من كون المحلولين ُمتشابهين من معظم النواحي، إال أن على محلولين ٌمختلفين، نوعين من الطرطر 

باستور اكتشف أّنهما يقومان بتدوير الضوء الُمستقطب باّتجاهين ُمتعاكسين. وذلك هو ما يمنح نوعين من الجزيئات أسماءهما 
ير الضوء الُمستقطب بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة الُمعتادة كيسارّية المنحنى ويمينّية المنحنى، ذلك كونهما يقومان بتدو 



وباتجاه دوران عقارب الساعة، على التوالي. وكما بإمكانكم التوّقع، عندما تم السماح للمحلولين بالتبلور مّرًة ثانية، أنتج كّل 
 منهما بّلوراٍت صافية عاكست في صورتها البّلورات الصافية للمحلول اآلخر.

كسة في الصورة هي حّقًا ممّيزة فيما يتعّلق بهذا، مثلما هو الحال بالنسبة لفردة الحذاء اليمنى وفردة البّلورات المتعا
الحذاء اليسرى، إذ أّنه ال يمكنك تدويرهما بحيث يمكن استخدام أحدهما بداًل من اآلخر. محلول باستور األساسي كان مجتمعًا 

من النوعين هذين على االصطفاف مع شبيهاته عندما حدث التبلور. وجود ُمختلطًا من نوعين من الجزيئات، وأصّر كل نوع 
تنويعين )أو أكثر( ممّيزين من كياٍن ما هو شرٌط ضروري ليكون هناك وراثة، لكّنه ليس شرطًا كافيًا. لكي يكون هناك وراثة 

قسم كّل منهما عندما يصل إلى حجٍم حرج حقيقّية بين البّلورات، يجب على البلورات يمينّية المنحنى ويسارّية المنحنى أن ين
ويجب أن يعمل كّل نصف كقالب للنمو إلى الحجم الكامل مّرًة ثانية. تحت هذه الشروط سيكون لدينا مجتمع متنامي من نوعين 

نفس  متنافسين من البّلورات. قد نتحّدث فعاًل عن "النجاح" في المجتمع، ألنه على اعتبار كون كال النوعين يتنافسان على
ات التأسيسية، وقد يصبح أحد األنواع أكثر عددًا على حساب النوع اآلخر وذلك نتيجة كونه "جّيدًا" في صنع نسٍخ من الذرّ 

 نفسه. لسوء الحظ، األغلبّية العظمى من الجزيئات المعروفة ال تمتلك خاصّية الوراثة هذه بالّتحديد.

اولون وألسباٍب طبّية صنع جزيئات هي بالكامل يسارّية المنحنى وأقول "لسوء الحظ" ألن علماء الكيمياء الذين يح
على سبيل المثال، سيحّبون كثيرًا أن يتمّكنوا من "مزاوجة" هذه الجزيئات. ولكن عندما يتعّلق األمر بكون الجزيئات قالبًا لتشكيل 

س للجزيئات المطابقة تمامًا لها. وهذا يجعل جزيئاٍت أخرى، فالجزيئات تفعل ذلك بالعادة للجزيئات المعاكسة لها بالصورة، ولي
األمر صعبًا، ألّنك إذا بدأت بصيغة يسارية المنحنى، فستحصل على خليٍط متساٍو من الجزيئات يمينّية المنحنى والجزيئات 

اثلة من ناحية يسارّية المنحنى. يحاول علماء الكيمياء المنخرطون في هذا المجال خداع الجزيئات إلى "إنجاب" جزيئات ابنة مم
 اتجاه المنحى. وهذا أمٌر يصعب تحقيقه.

في الواقع، وعلى الرغم من أن الموضوع لم يتضّمن سيطرة اتجاه منحنى على اآلخر، تم تحقيق نسخة من هذه 
حياة  التجربة بشكل طبيعي وعفوي قبل أربعة آالف مليون عام، عندما كان العالم جديدًا وعندما بدأ االنفجار الذي تحّول إلى

ومعلومات. لكن كان هناك شيٌء آخر غير الوراثة البسيطة مطلوبًا قبل أن يبدأ االنفجار بشكل مالئم. حتى لو لم تظهر 
الجزيئات وراثًة حقيقّية بين صيغها يسارّية المنحنى ويمينّية المنحنى، فإن أّي منافسة بينهما كان ليكون لها عواقب مثيرة 

ألن هناك نوعان منهما فقط. متى ما انتصرت الجزيئات يسارّية المنحنى على سبيل المثال، لالهتمام بشكٍل كبير، وذلك 
 سيكون ذلك نهاية األمر. ولن يكون هناك المزيد من التقّدم بعد ذلك.

ين  يْنسِّ يمكن أن تظهر الجزيئات األكبر حجمًا مياًل لمنحنى في أجزاء مختلفة من الجزيئة. لدى المضاد الحيوي ُمونِّ
سبيل المثال سبعة عشر مركزًا لعدم التناسق. عند كل مركٍز من هذه المراكز، هناك صيغة يسارّية المنحنى وأخرى يمينّية  على

من الصيغ الممّيزة للجزيئة. لو  131,072وبالتالي هناك  131,072مّرة يساوي  17المنحنى. والرقم اثنان مضروبًا بنفسه 
، لكان هناك منافسة ُمعّقدة، أثناء تأكيد ومع إنجاب كّل منها لنوعهاخاصّية الوراثة الحقيقّية،  131,072امتلكت هذه الصيغ الـ 

أنفسهم بشكٍل تدريجي في المجتمعات المتعاقبة. لكن حتى ذلك سيكون صيغًة  131,072األعضاء األكثر نجاحًا من الـ 
رقم محدود، على الرغم من كبره. النفجار حياة يستحق أن يلّقب بانفجار حياة، الوراثة  131,072محدودًة للوراثة، ألن 

 ضرورية، لكن التنّوع مفتوح النهاية وغير المحّدد ضروريٌّ أيضًا.



ين، وصلنا إلى نهاية الطريق، فيما يتعلق األمر بالوراثة  المرتبطة بالصورة المعاكسة. لكن الميل في حالة الُمونِّيْنسِّ
وع الوحيد من الفروقات التي قد تفسح المجال أمام النسخ الوراثي. فجوليوس لمنحنى يساري مقابل الميل لمنحنى يميني ليس النّ 

ّية التناسخ. ريبيك وزمالؤه في معهد ماساتشوستس للتقنية هم علماء كيمياء أخذوا جدّيًا على عاتقهم تحّدي إنتاج جزيئات ذات
والمتغّيرات التي يستغّلونها ليست الصور المتعاكسة. أخذ ريبيك وزمالؤه جزيئتين صغيرتين أسماؤهما المفّصلة غير مهّمة، 

محلول، فإنهما يجتمعان مع مكّون ثالث يدعى ج )كما توّقعتم(. وتعمل كل  وب فيلنسّميهم فقط أ و ب. عندما يتم مزج أ 
تطوف حّرًة في المحلول نفسها تدخل في القالب. تشق جزيئة أ أو جزيئة  وب التيلب. تجد جزيئات أ جزيئة من جزيئات ج كقا

ال تتجمع ب طريقها إلى مكانها في القالب، وبالتالي تجد نفسها مصطّفًة بشكٍل صحيح لصنع ج جديد، مماثل لـ "ج" السابق. 
تم تشكيله  وج الذيأصبح كّل من ج األصلي  ،ها البعض. اآلنجزيئات ج مع بعضها البعض لتشّكل بّلورة بل تتباعد عن بعض

 جاهزين كقالبين لصناعة ج جديد، بحيث يتمّكن مجتمع ج من أن ينمو أضعافًا مضاعفة.

إلى حد اآلن وبناًء على ما تم وصفه، النظام ال يبدي وراثّية حقيقّية، لكن الحظوا التتّمة. يوجد لجزيئة ب تشكيلة 
وهكذا دواليك. كل  3وج 2وج 1تندمج كّل منها مع أ لصنع نسختها الخاّصة من جزيئة ج. إذًا لدينا اآلن ج متنّوعة من الصيغ

من هذه النسخ من جزيئات ج تلعب دور قالب لتشكيل مركبات ج جديدة من نوعها الخاص. وبالتالي فإن مجتمع ج هنا هو 
الكفاءة في صنع جزيئاٍت ابنة. إذًا هناك مسابقة بين النسخ  مجتمع غير متجانس. إضافًة إلى ذلك، ليست كل أنواع ج بنفس

المتنافسة من ج في مجتمع من جزيئات ج. األفضل من ذلك كّله، باإلمكان التسّبب بـ "تحّور عفوي" لجزيئات ج باستخدام 
اٍت ابنة مماثلة لنفسه. بشكٍل ُمرٍض، األشّعة فوق البنفسجّية. أثبت النوع المتّحول الجديد كونه "قادرًا على التكاثر"، ُمنتجًا جزيئ

تجاوز التنويع الجديد النوع األصل وسيطر بسرعة على عالم أنبوب االختبار الذي وجدت فيه هذه الكائنات األولّية. تركيبة أ، 
حد ب، ج هي ليست المجموعة الوحيدة من الجزيئات التي تتصرف بهذا األسلوب. هناك أيضًا د، ه، و. لتسمية ثالثيٍّ وا

ج \ب\باإلمكان مقارنته بهذا. تمّكنت مجموعة ريبيك حّتى من صناعة هجائن من العناصر قادرة على التناسخ الذاتي لتركيبة أ
 و.\ه\ولتركيبة د

والحمض النووي  الصبغي الجزيئات الوحيدة ذاتّية النسخ التي نعرفها في الطبيعة هي نيوكليوتيدات الحمض النووي 
ات لديها إمكانّية أغنى للتنّوع. فبينما كان مضاعف ريبيك هو سلسلة ذات حلقتين فقط، جزيئة الحمض الريبوزي، وهذه الجزيئ

النووي هي سلسلة طويلة ذات طول غير ُمحّدد: كل من مئات الروابط الموجودة في السلسلة يمكن أن تكون واحدًة من أربعة 
ي على أّنه قالب لتشكيل جزيئة حمض نووي جديدة، يتصّرف و نو أنواع: وعندما يتصّرف أي امتداد ما من امتدادات الحمض ال

كل من األنواع األربعة على أنه قالب لنوٍع ُمحّدٍد ُمختلف من األربعة. الوحدات األربعة المعروفة بالقواعد هي مرّكبات األدينين، 
والعكس  Tكقالب لـ  A.  دائمًا ما يتصّرف Gو A، T، Cالثايمين، السايتوسين، والغوانين، والتي يتم اإلشارة إليها عادًة بـ 

ممكن وسيتم تكراره  Gو Cو Tو Aوالعكس بالعكس. أي ترتيب باإلمكان تصّوره لـ  Cكقالب لـ  Gبالعكس. ودائمًا ما يتصّرف 
ائي بإخالص. إضافًة إلى ذلك، بما أن سالسل الحمض النووي ليس لها طوٌل محّدد، فإن نطاق التنّوعات المتوّفر هو النه

بشكٍل فّعال. هذه وصفة محتملة النفجار معلومات من الممكن أن تنطلق أصداؤه في نهاية المطاف من الكوكب األم وتلمس 
 النجوم.



أصداء انفجار التضاعف الخاّصة بمجموعتنا الشمسّية تّم حصرها بالكوكب األم لمعظم فترة األربعة مليارات عام 
المليون عام األخيرة نشأ نظام عصبي قادر على إنتاج تقنّية خاّصة بأمواج الراديو.  منذ حدوث االنفجار. إذ أنه فقط خالل

وفقط خالل العقود القليلة األخيرة استطاع ذلك النظام العصبي من تطوير تقنّيٍة خاّصة بأمواج الراديو. اآلن، تتقّدم كمّيات هائلة 
  من الكوكب بسرعة الضوء.من أمواج الراديو الغنّية بالمعلومات إلى الخارج ُمنطلقةً 

وهنا أقول "غنّية بالمعلومات" ألنه كان هناك مسبقًا الكثير من أمواج الراديو التي تترّدد أصداؤها حول الكون. 
فالنجوم تشع بترّددات الراديو باإلضافة إلشعاعها بالترّددات التي نعرفها باسم الضوء المرئي. ال يزال هناك أساسًا بعض 

خلفّية نتيجة االنفجار الكوني العظيم الذي بدأ الوقت والكون. لكّنها ليست مكّونة بنمط ذي معنى، أي أنها ليست الهسهسة في ال
غنّية بالمعلومات. سيرصد عالم فلٍك إشعاعي على كوكٍب يدور حول نجم "قنطور األقرب"الهسهسة في الخلفّية نفسها التي 

لكّنه أيضًا سيالحظ نمطًا أكثر تعقيدًا من أمواج الراديو التي تنبعث من اتجاه  يلتقطها علماء الفلك اإلشعاعي الخاّصون بنا،
التعّرف سيتم النجم سول. لن يتم التعّرف على النمط على أّنه مزيج من برامج التلفزيون التي يبلغ عمرها أربعة أعواٍم اآلن، بل 

عالم الفلك اإلشعاعي "القنطوري" سيقوم  الخلفيّة المُعتادة. هسهسةعليها على أنها مُنّمطة سويًا وغنيّة بالمعلومات أكثر من 
باإلبالغ وهو متحّمس بأّن النجم سول انفجر مانحًا معلومات معادلة لمستعٍر أعظم )سيتوّقعون ولكّنهم لن يكونوا أكيدين أّن 

 كوكبًا يدور حول سول هو من فعل ذلك(.

زمنّية أطول من المستعرات الُعظمى. استغرقت قنبلة االستنساخ خاّصتنا عّدة قنابل التناسخ، كما رأينا، تأخذ فترًة 
ملياراٍت من السنين لتصل إلى عتبة الراديو، تلك اللحظة التي تفيض فيها نسبة من المعلومات من عالم الكوكب األم وتغرق 

معلومات، إذا كان انفجارنا تقليدّيًا، تمّر بسلسلة ظم الشمسّية المجاورة بنبضاٍت من المعنى. بإمكاننا توّقع أن انفجارات الالنّ 
متدّرجة من العتبات. عتبة الراديو، وقبل ذلك، عتبة اللغة، كّل منهما أتى متأّخرًا خالل مسيرة قنبلة االستنساخ. كان هناك قبل 

الُمتعّددة. العتبة رقم واحد،  ايخاللذلك، على هذا الكوكب على األقل، ما يسّمى بعتبة الخاليا العصبّية وقبلها كان هنالك عتبة ا
 وهي أصل العتبات جميعًا، كانت عتبة التضاعف، الحدث الُمحّرض الذي جعل من كّل هذا االنفجار ممكنًا.

ما المهم جّدًا فيما يتعّلق بالمتضاعفات؟ كيف من الممكن أن تكون الفرصة الناتجة عن جزيء يمتلك صفة غير 
 ما وراءقالب لتركيب واحٍد آخر مماثٍل له، أن يحّفز انفجارًا أصداؤه الالمتناهية قد تصل إلى  ثابةلتكون بم، على ما يبدو ضاّرة

الكواكب؟ كما رأينا، جزء من قّوة المتضاعفات تكمن في النمّو األّسي. ُتظهر الُمضاعفات نموًا أسّيًا بصيغة واضحة بالضبط. 
لسلة. لنفترض استالمك لرسالة أو بطاقة بريدّية مكتوب فيها اآلتي: "قم بصنع مثاٌل بسيط على ذلك هو ما ُيدعى بالرسالة الُمتس

سّت نسخ من هذه البطاقة وأرسلها إلى ستة أصدقاء ضمن أسبوع. وإذا لم تقم بذلك، سيتم إلقاء تعويذة عليك وستموت ميتًة 
سبًة جّيدًة من األشخاص ليسوا منطقّيين؛ وهم مريعة خالل شهر". إذا كنت شخصًا منطقيًا فستقوم برمي الرسالة بعيدًا. لكّن ن

مفتونون بشكٍل غامض، أو خائفون من التهديد، ويقومون بإرسال سّت نسخ منها ألشخاص آخرين. من هذه النسخ الستة، رّبما 
مات المكتوبة سيتم إقناع شخصين بإرسالها لستة أشخاٍص آخرين. إذا قام ثلث األشخاص الذين استلموا الرسالة باالمتثال للتعلي

هذا يعني أن عدد البطاقات المتداولة بعد سنة  ،فيها بشكٍل وسطّي، سيتضاعف عدد البطاقات المتداولة كّل أسبوع. نظرياً 
آالف ترليون. عدٌد كاٍف من البطاقات البريدّية لخنق كّل رجل وامرأة وطفل في  4، أو حوالي 52 ألّس إلى امرفوعة  2سيكون 
 العالم.



األّسي، إذا لم يتم تقييده بنقص الموارد، دائمًا ما يقود إلى نتائج واسعة النطاق في فترٍة قصيرة بشكٍل ُمفاجئ. النمّو 
من الناحية العملية، الموارد محدودة والعوامل األخرى كذلك تهدف للحّد من النمو األّسي. في مثالنا النظري، سيبدأ األفراد 

د الرسالة التسلسلّية نفسها إليهم للمّرة الثانية. خالل المنافسة على الموارد، قد تظهر بالتوقف فجأة على األغلب عندما تعو 
رات للمتضاعف نفسه بحيث تكون أكثر فعالّية في مضاعفة نفسها. هذه المضاعفات األكثر فعالّية ستميل الستبدال متغيّ 

عفة ليست مهتّمة بشكٍل واٍع بمضاعفة ذاتها. لكّن الذي منافسيها األقل فعالّية. من المهم فهم أّن كّل هذه الكيانات الُمتضا
 سيحصل هو أن العالم سيمتلئ بمتضاعفات أكثر فعالّية.

في حالة الرسالة التسلسلّية، قد تتضّمن الفعالّية تجميع مجموعًة أفضل من الكلمات على الورق. بداًل من تصريٍح 
ع الكلمات على ال بطاقة، ستموت ميتًة مريعة خالل شهر" يمكن أن تتغير الرسالة إلى "رجاًء، غير قابٍل للتصديق كـ "إذا لم ُتطِّ

ع التعليمات وأرسل الرسالة لسّتة  أرجوك أن تنقذ روحك وروحي، ال تقم بأخذ هذه الُمجازفة: إذا كان لديك أدنى شّك، أطِّ
يجة في نهاية المطاف مجتمعًا غير أشخاص آخرين." مثل هذه "التحويرات" يمكن أن تحصل مّرًة تلو األخرى، وستكون النت

متجانس من الرسائل الُمتداولة، والتي كّلها نشأت من نفس السلف األصلي لكّنها تختلف عن بعضها البعض بأسلوب صياغة 
ار التشكيالت األكثر نجاحًا من ناحية التكر بينما ستزداد الكلمات المفّصل وفي قّوة وطبيعة النفاق التي توّظفها الكلمات هذه. 

على حساب منافسيها األقل نجاحًا. النجاح ُمترادف مع تكرار التداول هنا. "رسالة يهوذا" هي مثاٌل معروف عن مثل هذا 
النجاح؛ فقد سافرت حول العالم عّدة مّرات، وكانت على األرجح تكبر خالل ذلك. عندما كنت أكتب هذا الكتاب، تم إرسال 

ر غودينو من جامعة فيرمونت، وكتبنًا مقااًل ُمشتركًا عنها، باسم "فيروس الدماغ" لمجّلة النسخة التالية من قبل الدكتور أوليف
 نيتشر.

 كل األشياء ممكنة" ، فإن"مع الحب
مّرات. تم إرسال هذا الحظ  9في نيو إنجالند. لقد تم إرسالها حول العالم  موجودمنها  يةاألصلالنسخة تم إرسال هذه الورقة لك من أجل الحظ. 

أّيام من استالمك لهذه الرسالة بناًء على دورك في إرسالها. هذه ليست بمزحة. سيأتيك الحظ الجّيد عبر  4لك. ستحصل على حظٍّ جّيٍد خالل 
اإليمان ال سعر له. ال تقم باالحتفاظ البريد. ال ترسل أّية نقود. أرسل نسخًا للناس الذين تعتقد أّنهم بحاجة إلى حظٍّ جّيد. ال ترسل نقودًا ألن 

دوالر  40,000,000ضابط القّوات الجوّية الملكّية جو إليوت على حصل ساعة.  96بهذه الرسالة. يجب أن تغادر الرسالة ملكّيتك ضمن 
من ذلك، فقد استلم قبل وفاتها أّيام من استالم هذه الرسالة. فقد فشل في نشر هذه الرسالة. على الرغم  5جيو ويلش زوجته بعد فقد أمريكي. 
أنثوني  قبل سآولأيام. تأتي السلسلة من فنزويال وتم كتابتها من  4دوالر أمريكي. رجاًء أرسل نسخًا وشاهد ما سيحصل بعد  75,000

ومعارفك،  أصدقائك نسخة منها وثم إرسالها إلى 20عليك صنع  ،ديجانس، ُمبّشر من أمريكا الجنوبّية. بما أن النسخة يجب أن تدور العالم
كانتونير دياس الرسالة في عام استلم  ما يلي:الحظ وبعد عّدة أّيام ستحصل على مفاجأة. هذا حّب حّتى لو لم تكن مؤمنًا بالخرافات. لكن 

مليون دوالر. استلم كارل دوبيت، موظف في  20. طلب من سكرتيرته صنع نسخ وإرسالها. بعد عّدة أّيام، ربح جائزة يانصيب قدرها 1903
نسخة. بعد  20ساعة وخسر عمله( بعد اكتشافه للرسالة مّرة ثانية نسخها وأرسل  96أحد المكاتب، هذه الرسالة ونسي أّنه عليه إرسالها ضمن 

، تم 1987أّيام مات. في عام  9ان قد حصل على عمٍل جديد. استلم دوالن فيرتشايلد الرسالة ولم يصّدق محتواها ورماها بعيدًا. بعد عّدة أّيام ك
. وعدت نفسها أن تقوم بإعادة طباعة الرسالة وأن قراءتهااستالم الرسالة من قبل امرأة شاّبة في كاليفورنيا. وكانت الرسالة غير واضحة ويصعب 

فة تتعّلق بسّيارتها. لم تغادر هذه لها، ولكنها وضعتها جانبًا لتقوم بذلك في وقٍت الحق. فأصابتها مشاكل عديدة بما في ذلك مشاكل مكلّ ترس
هذه  تتجاهلواساعة. وفي نهاية األمر طبعتها كما وعدت وكسبت سّيارًة جديدة. رجاًء تذّكروا أاّل ترسلوا األموال. ال  96الرسالة عهدتها خالل 
 الرسالة، فهي حقيقّية.

 القديس يهوذا.



تحتوي هذه الرسالة السخيفة على كل السمات المميزة لكونها تطّورت عبر عّدة تحّورات. هناك العديد من األخطاء 
ٍل والتعاسات المختلفة التي تم وصفها، وهي معروفة بكونها نسخًا أخرى يتم تداولها. تم إرسال العديد من النسخ المختلفة بشك

وفي واحدة من هذه البدائل نرى "ضابطًا في قسم احتياطات  نيتشر.واضح إلّي من كل أنحاء العالم منذ أن تم نشر مقالتنا في 
ال البريد في الواليات رسالة يهوذا معروفة بشكٍل جّيد لدى عمّ  الغارات الجويّة" بداًل من "ضابط في القوّات الجويّة الملكيّة".

 أنهم أبلغوا عن كونها ترجع منذ بدء تكوين سجاّلتهم الرسمّية وأنها تظهر انتشارات وبائّيًة متكّررة.المّتحدة، إذ 

الحظوا أن سجل الحظ الجّيد الذي تمّتع به من أطاع التعليمات والكوارث التي أصابت من تجاهلها، ليس من 
المستفيدين الجّيد )لم يصبهم إال بعد أن غادرت الرسالة أن يكون قد كتب من قبل الضحايا والُمستفيدين أنفسهم. فحظ  ،الممكن

ملكّيتهم.( والضحايا )لم يرسلوا الرسالة من األصل( تلك القصص يفترض أّنها تم اختالقها كما قد يحزر أّي فرد بشكٍل مستقل 
الُمتسلسلة عن الُمتضاعفات  نتيجة عدم إمكانّية حصول محتواها. وهذا يؤّدي بنا إلى الوجه األساسي الذي تختلف فيه الرسائل

الطبيعّية التي بدأت انفجار الحياة. يتم إطالق الرسائل الُمتسلسلة بشكٍل أصلي من قبل البشر، وتنشأ التغييرات في كلمات 
صياغتها من أذهان البشر. في بداية انفجار الحياة لم يكن هناك عقول وال إبداع وال نّية. كان هناك فقط كيمياء. على الرغم 
من ذلك، متى صادف األمر وتمّكنت المواد الكيميائّية القادرة على التضاعف من النشوء، سيكون هناك ميل تلقائي للتشكيالت 

 الناجحة في أن تزيد من ترّددها على حساب التشكيالت األقل نجاحًا.

رّدد تداول الرسالة. لكن هذا في حالة الرسائل التسلسلّية، النجاح بين المتضاعفات الكيميائّية هو ببساطة مرادف لت
تعريٌف فقط: تقريبًا حشو. يتم استحقاق النجاح بالكفاءة العملّية، والكفاءة تعني شيئًا ثابتًا وأّي شيٍء سوى األمور الطوطولوجية. 

ائّية الُمفّصلة. إذ ستكون جزيئة ُمتضاعفة ناجحة تلك الجزيئة التي تمتلك ما يتطّلبه األمر لتتضاعف ألسباٍب من التقنّية الكيمي
ما يعنيه هذا في الواقع العملي يمكن أن يكون متنّوعًا بشكٍل غير متناٍه، على الرغم من كون طبيعة المتضاعفات نفسها تبدو 

 موّحدة بشكل مفاجئ.

، بالمقارنة Gو Cو Tو Aالحمض النووي موّحد لدرجة أّنه يتكّون من تشكيالت في تسلسالت "األحرف" األربعة 
وكما رأينا في فصوٍل سابقة، الطرق التي يتم استخدامها من قبل تسلسالت الحمض النووي لمضاعفة ذاتها هي متنّوعة بشكٍل 

س النهر وأرجل أكثر نعومة للّذباب وأجنحة أكثر انسيابّية بشكٍل إيروديناميكي الية ألفراُمذهل. فهي تتضّمن بناء قلوٍب أكثر فعّ 
للسّمامّيات وأكياس هواء للسباحة أكثر قابلّية للطفو لدى األسماك. كل أعضاء وأطراف الحيوانات؛ وكل جذور وأوراق وأزهار 

ّرد أدوات تنقل من خاللها تسلسالت الحمض النووي النباتات؛ وكل العيون واألدمغة واألذهان وحّتى المخاوف واألحالم، هي مج
الناجحة أنفسها إلى المستقبل. األدوات بحّد ذاتها هي شبه متنّوعة بشكٍل ال نهائّي، لكّن الوصفات لبناء تلك األدوات وعلى 

 .Gو Cو Tو Aالنقيض من األدوات بحّد ذاتها، هي ُموّحدة بشكٍل سخيف. مجّرد تبديٍل بعد تبديل لـ 

الممكن أن الموضوع لم يكن دائمًا كذلك. ليس لدينا أّي دليل أنه عندما بدأ انفجار المعلومات، كانت الشيفرة  ومن
األساسّية مكتوبة بأحرف الحمض النووي. بالفعل، تقنّية المعلومات المبنّية على البروتين والحمض النووي هي تقنّية ُمعّقدة جّدًا 

غراهام كايرنس سميث، بأنه من النادر تخّيلك لنشوئها بالّصدفة، من دون نظام ذاتي  اءيومتطّورة، فقد دعاها عالم الكيم
التضاعف يخدم كنظاٍم سابٍق لها. قد يكون هذا النظام السابق هو الحمض النووي الريبوزي: أو قد يكون شيئًا مماثاًل لجزيئات 

ًا بشكٍل كبير: أحد االحتماالت الُمثيرة التي قمت بمناقشتها جوليوس ريبيك البسيطة ذاتّية التضاعف؛ أو لرّبما كان شيئًا مختلف



( سبعة أدّلة حول أصل الحياة، هي اقتراح كايرنس سميث نفسه )أنصح باالّطالع على صانع الساعات األعمىبالتفصيل في 
 قد ال نعرف الجواب الفعلي أبدًا. حول كون بلورات الطين غير العضويّة هي متضاعفات بدائيّة.

ا يمكننا فعله هو أن نتوّقع عبر تقسيم زمني النفجار الحياة على أي كوكب، في أي مكان من الكون. تفاصيل كل م
الحمض النووي لن ينجح في عالم من األمونيا السائلة \عتمد على الظروف المحلّية. إذ أّن نظام البروتينيما قد ينجح يجب أن 

واألجّنة. في كّل األحوال، هذه هي فقط أنواع المواصفات التي أريد تجاهلها، ألنني  الُمبّردة، لكن قد ينجح نظاٌم آخر من الوراثة
أريد التركيز على المبادئ المستقّلة وفقًا للكواكب فيما يتعّلق بالوصفة العاّمة. سأذهب بشكٍل أكثر انتظامًا اآلن متطّرقًا لالئحة 

برها. فمن المرّجح أن تكون بعٌض من هذه العتبات كونّية بشكٍل أصلي. العتبات التي ُيتوّقع مرور أي قنبلة استنساخ كوكبّية ع
بينما قد تكون األخرى منها خاّصًة بكوكبنا. قد ال يكون من السهل دائمًا تقرير أّي منها هي على األرجح كونّية وأّي منها هي 

 محلّيٌة فحسب، وهذا السؤال مثيٌر لالهتمام بحّد ذاته.

أكيد عتبة الُمضاعف نفسها: ظهور نوٍع من النظم الناسخة لنفسها والتي يكون فيها على األقل العتبة األولى هي بالت
صيغة بدائّية من التنويع الوراثي، مع أخطاٍء عشوائّية عرضّية في النسخ. نتيجة تجاوز العتبة األولى هو احتواء الكوكب 

ستكون الموارد نادرة أو ستصبح نادرة عندما تستعر المنافسة. لمجتمٍع ُمختلط تتنافس فيه التشكيالت المختلفة على الموارد. 
بعض النسخ من التشكيالت ستكون أكثر نجاحًا في التنافس على موارد نادرة. بينما ستكون األخرى غير ناجحٍة نسبّيًا. إذا 

 أصبح لدينا اآلن صيغة أساسّية من صيغ االصطفاء الطبيعي.

عفات المتنافسة سيتم الحكم عليه بشكٍل صاٍف بناًء على الخواص الُمباشرة في بداية األمر، النجاح بين المتضا
للمتضاعفات بحّد ذاتها، على سبيل المثال، مدى مالئمة شكلها ضمن قالب. لكن اآلن، وبعد عّدة أجيال من التطّور، ننتقل 

الشخصّية، لكن نتيجة التأثيرات السببية  إلى العتبة الثانية، عتبة النمط الظاهري. ال تنجو الُمتضاعفات فقط نتيجة خواصها
، وهو ما ندعوه النمط الظاهري. على كوكبنا، يمكن تمييز األنماط الظاهرّية بسهولة ألجزاء الحيوانات أو أجزاء رآخ ءعلى شيٍ 

ّية على أّنها روافع أجسام النباتات التي تستطيع الجينات التأثير عليها. وهذا يعني كّل أجزاء األجسام. فّكروا باألنماط الظاهر 
القّوة التي تتالعب من خاللها المتضاعفات الناجحة لكي تصل إلى الجيل المقبل. بصورٍة أكثر عمومّية، باإلمكان تعريف 
األنماط الظاهرّية على أنها نتائج الُمتضاعفات التي تؤثر على نجاح الُمتضاعفات وفي الوقت نفسه هي ال تتم مضاعفتها بحّد 

سبيل المثال، يحّدد جيٌن معّين في نوٍع من أنواع حلزون جزر المحيط الهادئ ما إذا كانت أصدافها تلتف لليمين أو ذاتها. على 
اليسار. جزيئة الحمض النووي بحّد ذاتها هي ليست يمينّية المنحنى أو يسارّية المنحنى، لكّن عواقبها الظاهرّية إما يسارّية 

تكون األصداف يمينّية المنحنى واألصداف يسارّية المنحنى متساويتين في النجاح في  المنحنى أو يمينّية المنحنى. قد ال
عملهما المتمثل بتأمين الحماية الخارجية ألجسام الحلزون. وألن جينات الحلزون موجودة ضمن األصداف التي تساعد هي في 

بب أصدافًا غير ناجحة. األصداف، كونها ظاهرّية، التأثير عليها، ستفوق الجينات التي تسبب أصدافًا ناجحة الجينات التي تس
يوّلد الصبغي  والحمض النووي  (DNAالصبغي ) ال تتسّبب في إنجاب أصداف ابنة. لكّن كل صدفة مكّونة من الحمض النووي 

 .الصبغي الحمض النووي 

على أنماطها الظاهرّية )مثل اتجاه التفاف األصداف( من خالل سلسلة  الصبغي تؤثر تسلسالت الحمض النووي 
أقل أو أكثر تعقيدًا من األحداث الوسيطة، والتي تندرج كّلها تحت المسّمى العام "علم األجّنة". على كوكبنا، الرابط األول في 



ين هو ُمحّدد بدّقة، من خالل الشيفرة الجينّية بروتين. كل تفصيل من تفاصيل جزيء البروتللجزيء التركيب الالسلسلة هو دائمًا 
المشهورة، عبر ترتيب أنواع األحرف األربعة في الحمض النووي. لكّن هذه التفاصيل هي على األرجح ذات أهمّية محلّية 

دة على فحسب. بشكٍل أكثر عمومّية، سيصل كوكب إلى مرحلة احتواء ُمضاعفات لعواقبها )أنماطها الظاهرّية( تأثيرات ُمفي
نجاح الُمضاعفات في أن تنسخ نفسها بأّية طريقٍة كانت. متى تم تجاوز عتبة األنماط الظاهرّية، تنجو المتضاعفات نتيجة 
الوكالء، عواقبهم على العالم. على كوكبنا، تكون هذه العواقب ُمقّيدة باألجسام التي تستقر فيها الجينات مادّيًا. لكن هذه ليست 

تنّص عقيدة النمط الظاهري الموّسع )والتي خّصصت لها كتابًا كاماًل بهذا االسم( على أن روافع القّوة الحالة بالضرورة. 
الظاهرّية التي تنّظم من خاللها الُمتضاعفات نجاتها على المدى الطويل ليست محدودة بأجسام الُمتضاعفات "بحّد ذاتها". يمكن 

 ى العالم بشّدة، بما في ذلك أجسامها هي.للجينات الوصول إلى خارج أجسامها والتأثير عل

ال أعلم مدى أرجحّية كون العتبة الظاهرّية كونّية. أشّك أّنه تم المرور بهذه العتبة على كّل تلك الكواكب حيث 
ه هي العتبة استمر انفجار الحياة إلى ما بعد مرحلٍة بدائّيٍة جّدًا. وأعتقد أن األمر كذلك بالنسبة للعتبة التالية على الئحتي. هذ

الثالثة، عتبة فريق المتضاعفات، والتي قد يكون تم تجاوزها قبل عتبة النمط الظاهري أو بنفس الوقت أثناء تجاوزها. في أول 
أّيامها، غالبًا ما تكون الُمتضاعفات كيانات ُمستقّلة تتجّول بحرّية مع المتضاعفات العارية المنافسة في منابع النهر الجيني. 

صّيٌة في نظام تكنولوجيا معلومات البروتين والحمض النووي المعاصر خاّصتنا على األرض بأن الجينات ال يمكنها لكّنها خا
العمل أبدًا وهي معزولة. العالم الكيميائي الذي يقوم فيه الجين بعمله ليس بالكيمياء غير الُمساعدة للبيئة الخارجّية. هذا 

ة بعيدة إلى حدٍّ ما. العالم الكيميائي الوسيط والضروري بشكٍل حيوّي الذي توجد فيه وبالتأكيد يشًكل الخلفّية لكّنها خلفيّ 
مضاعفات الحمض النووي هو حافظة كيميائّية أصغر بكثير وأكثر تركيزًا ضمن الخلّية. بطريقٍة ما، من المضلل أن نعتبر 

تركيب داخلّي مدروس مكّون من األغشية المطوّية والتي عليها الخلّية حافظًة من المواد الكيميائّية، ألن العديد من الخاليا لديها 
وفيها وبينها تحصل التفاعالت الكيميائّية الحيوّية. العالم الُمصّغر الذي هو الخلّية ُمجّمٌع سوّيًة من قبل مجموعٍة من مئات 

يعًا استغاللها لينجوا. تعمل الجينات على الخاليا المتطّورة ومئات آالف الجينات. يساهم كّل جين في هذه البيئة التي عليهم جم
 أّنها فرق. رأينا هذا من زاويٍة مختلفٍة قلياًل في الفصل األّول.

أبسط األنظمة المستقّلة لنسخ الحمض النووي على كوكبنا هي الخاليا البكتيرّية وهي تحتاج إلى عّدة مئات من 
يست ببكتيريا تدعى حقيقّيات النوى. خاليانا وخاليا الحيوانات والنباتات الجينات لتكوين المركبات التي تحتاجها. الخاليا التي ل

واألولّيات هي خاليا حقيقّية النوى. وعادًة ما يكون فيها مئات أو آالف الجينات التي تعمل كّلها كفريق. كما رأينا في  ياتوالفطر 
فسها بدأت كفريٍق مكوٍن من نصف دّزينة أو ما يعادل ذلك الفصل الثاني، من المحتمل كما يبدو اآلن أن الخاليا حقيقّية النوى ن

من الخاليا البكتيرّية التي تجّمعت سوّيًة. لكّن هذا نمط أعلى من عمل الفرق وليس ما أتحّدث عنه هنا. أنا أتحّدث عن حقيقة 
 لخلّية.كون كّل الجينات تقوم بعملها في بيئة كيميائّية تم تركيبها من قبل مجموعة من الجينات في ا

متى فهمنا هذه النقطة عن الجينات وعن عملها كفرق، من المغري أن نفترض أن االصطفاء الدارويني في أّيامنا 
هذه يختار فرقًا متنافسة من الجينات، الفتراض أن االصطفاء قد انتقل إلى مستويات أعلى من التنظيم. نعم األمر ُمغٍر، لكّنه 

ميق. من األكثر صّحًة أن نقول أن االصطفاء الدارويني ال يزال يختار بين الجينات من وجهة نظري خاطٌئ على مستوًى ع
والتي بدورها يتم تفضيلها في وجود في وجود الجينات األخرى الُمتنافسة، لكن الجينات التي يتم تفضيلها هي تلك التي تزدهر 



ا رأينا أن الجينات التي تتشارك الفرع نفسه من النهر هذه النقطة التي قمنا بتناولها في الفصل األّول، عندم بعضها البعض.
 الرقمي تميل ألن تكون "رفقاء جّيدين".

ربما تكون العتبة التالية الكبيرة التي سيتم تجاوزها كقنبلة استنساخ ستجمع زخمًا على كوكب هو عتبة الخاليا 
ي صيغتنا الحياتّية، هي بحٌر محّلي من المواد الكيميائّية فة. فكما رأينا، أي خلّيٍة واحدة المتعّددة وسأدعو هذه العتبة الرابع

يستحّم فيها فريٌق من الجينات. وعلى الرغم من احتوائها للفريق كّله، إال أّنه تم صنعها من قبل مجموعة فرعّية من الفريق. 
جم الكامل مّرًة ثانية. عندما بحّد ذاتها عن طريق االنقسام إلى نصفين، مع نمّو كل نصٍف إلى الح الخالياتتضاعف اآلن، 

يحصل هذا، كل أعضاء الفريق من الجينات تتم مضاعفتهم. إذا لم تنفصل خلّيتان بشكٍل كامل وبقيتا متصلتين ببعضهما 
البعض، من الممكن تشّكل بناٍء ضخم، تلعب فيه الخاليا دور أحجار البناء. قد تكون القدرة على صنع صروح متعّددة الخاليا 

ي عوالم أخرى بقدر أهمّيتها في عالمنا. عندما يكون قد تم تجاوز عتبة الخاليا المتعّددة، يمكن أن تظهر أشكاٌل ضرورية ف
ظاهرّية يتم تقدير أشكالها ووظائفها من قبل معياٍر أكبر بكثير من معيار الخلّية الواحدة. فعلى سبيل المثال يتم تكوين قرن 

األشكال المشابهة من قبل الخاليا، لكن الخاليا ليست نسخًا ُمصّغرة من الشكل وعل أو عدسة عين أو صدفة حلزون وكل 
، فهي األقلالكبير. األعضاء ُمتعّددة الخاليا، في العوالم األخرى، ال تنمو بالطريقة التي تنمو بها البّلورات. على كوكبنا، على 

ار البناء ولكن بمقياٍس أكبر. لليد شكٌل ذو صفات تنمو كما تنمو المباني، والتي هي ليست في نهاية المطاف بشكل أحج
ممّيزة، لكنها ليست مكّونًة من خاليا لها شكل اليد، كما لو كانت ستكون عليه لو أن المظاهر الخارجّية كانت تنمو كما تنمو 

ٍت من الخاليا )أحجار البّلورات. مّرًة ثانية، تحصل األعضاء متعددة الخاليا مثل المباني على أشكالها وأحجامها ألن طبقا
البناء( تتبع القواعد الُمتعلقة بموعد التوّقف عن النمو. على الخاليا أيضًا، بمعنًى ما، أن تعرف مكان تموضعها فيما يتعّلق 

 سواءً  أنها خاليا كبد وكما لو أّنها تعلم باإلضافة إلى ذلك، ستكون ببالخاليا األخرى. تتصّرف خاليا الكبد كما لو أنها تعلم 
على حاّفة شحمة أم في المنتصف. كيفّية قيامهم بذلك هو سؤاٌل صعب وسؤاٌل مدروٌس كثيرًا. األجوبة على األرجح محلّية 
لكوكبنا فقط ولن أدخل في نقاشها هنا. فقد مررت عليهم خالل الفصل األّول. مهما كانت تفاصيلهم، فقد تم تصميم أساليبهم 

سها التي صّممت كل التحسينات المتبّقية في الحياة: النجاة غير العشوائّية للجينات الناجحة تمامًا من قبل العملّية العاّمة نف
 محكومًة بتأثيراتهم في هذه الحالة، تأثيراتهم على سلوك الخلّية فيما يخص الخاليا الُمجاورة.

في كونها أيضًا عتبًة مهّمة أكثر من كونها مجّرد  العتبة الكبيرة األخرى التي أوّد أخذها بعين االعتبار، ألنني أشكّ 
عتبة كوكبّية محلّية، هي عتبة معالجة المعلومات بسرعة فائقة. على كوكبنا، تم تحقيق العتبة الخامسة هذه من قبل فئٍة خاّصة 

ز العصبي. كيفما تم تحقيق هذه من الخاليا التي تدعى بالعصبونات، أو الخاليا العصبّية، وبإمكاننا تسميتها محّليًا بعتبة الجها
العتبة على كوكب، فهي مهّمة، ألنه اآلن يمكن القيام باألمور ضمن مقياٍس زمنيٍّ أسرع بكثير من مقياس الجينات الزمني 

ن ورافعات الطاقة الكيميائّية الخاّصة بهم، إضافًة لكون ذلك يتم تحقيقه بشكٍل ُمباشر يمكن للمفترسات القفز على عشائها ويمك
ويتفاعل بسرعات أكبر بكثير من  لي والعصبي الذي يتصّرفللطرائد تفادي المفترسات ناجيًة بحياتها باستخدام الجهاز العض

سرعات األوريغامي الجنينّية والتي من خاللها ترّكب الجينات الجهاز بحّد ذاته في المقام األّول. قد تكون أوقات التفاعل 
األخرى ُمختلفًة جّدًا. لكن على أّي كوكب، يتم تجاوز عتبة ُمهّمة عندما تبدأ األجهزة التي والسرعات المطلقة على الكواكب 

بنتها المتضاعفات بأن يكون لديها نظام أوقات رّد فعل أسرع بكثير من التقنّيات الجنينّية للمتضاعفات بحّد ذاتها. وليس من 
تي ندعوها على هذا الكوكب بالعصبونات وخاليا العضالت. لكن سواء كانت األدوات ستشابه بالضرورة األجسام ال ،المؤّكد



على تلك الكواكب التي تم فيها تجاوز عتبة موازية لعتبة الجهاز العصبي، من المرجح حصول عواقب مهّمة إضافّية تلي ذلك 
 وستتابع قنبلة االستنساخ رحلتها إلى األمام.

ي وحدات التعامل مع البيانات "األدمغة" القادرة على معالجة من ضمن هذه العواقب قد يكون هناك مبالغة كبيرة ف
أنماط ُمعّقدة من البيانات التي تم إدراكها من قبل "أعضاء الحواس"، إضافًة لقدرتها على تخزين سجالت من مثل تلك البيانات 

عي، وسأدعو العتبة السادسة بعتبة في "الذاكرة". إحدى العواقب األكثر دّقًة وغموضًا لتجاوز عتبة العصبون هي اإلدراك الوا 
الوعي. ال نعلم كم مّرة تم تحقيق هذه العتبة على كوكبنا. يؤمن بعض الفالسفة أن ذلك مرتبط بشكٍل شديد األهمّية باللغة، التي 

اء كان الوعي يبدو أّنه تّم تحقيقها مرًة واحدًة فقط، من قبل مجموعة القردة ثنائّية القدمين التي تدعى باإلنسان العاقل. سو 
يتطّلب لغًة أم ال، دعونا بكل األحوال نعترف بعتبة اللغة كعتبة شديدة األهمّية، العتبة السابعة، والتي من الممكن تجاوزها أو 
عدم تجاوزها على كوكٍب ما. تفاصيل اللغة، مثل سواء كونها تنتقل عبر الصوت أو عبر وسيٍط فيزيائيٍّ آخر، يجب تنظيمها 

 بشكٍل محّلي. كأشياء مهّمة

اللغة، من وجهة النظر هذه، هي نظام تواصل تتبادل من خالله األدمغة )كما ُسّميت على هذا الكوكب( المعلومات 
عة بحميمّيٍة كافية لتسمح بتطّور التكنولوجيا التعاونّية. التكنولوجيا التعاونّية، بدءًا بالتطوير التقليدي لألحجار واألدوات والمتاب

المعادن والمركبات ذات العجالت والقّوة البخارّية واآلن اإللكترونّيات، لها العديد من الخواص المتعّلقة  عبر عصور صهر
بانفجاٍر خاّصٍ بها وببدئها، وبالتالي فهي تستحق لقبًا، عتبة التكنولوجيا التعاونّية، أو العتبة الثامنة. بالفعل، من الممكن أن 

نت قنبلة استنساخ جديدة، الكيان ذاتي التضاعف من نوع جديد، الُمقّلد، كما دعوته في كتابي الحضارة البشرّية بحّد ذاتها احتض
قد يكون هناك قنبلة ُمقّلدة تنطلق اآلن بموازاة  الذي يتكاثر ويتصّرف بأسلوٍب دارويني ضمن نهر الحضارة.الجين األناني، 

ارة اللذين سمحا بانطالق القنبلة الجديدة بحّد ذاتها. لكن الموضوع قنبلة الجينات التي قامت ُمسبقًا بإنشاء شروط الدماغ والحض
هذا هو موضوع أكبر من أن يتم نقاشه خالل هذا الفصل. علّي العودة إلى الطابع األساسي لالنفجار الكوكبي وأن أشير إلى 

ى القّوة الالزمة لصنع تغيير خارج أنه متى تم الوصول إلى مرحلة التكنولوجيا التعاونّية، من المرجح أنه سيمكن الوصول إل
الكوكب األم بحّد ذاته. العتبة التاسعة، عتبة الراديو، تم تجاوزها، واآلن يصبح من الممكن للمراقبين الخارجيين مالحظة كون 

 .استنساخنظاٍم نجميٍّ قد انفجر منذ فترة قريبة على شكل قنبلة 

المراقبون الخارجين، كما رأينا، هو أمواج الراديو التي تنطلق من المرجح أن يكون الربط األول الذي سيحصل عليه 
إلى الخارج كمنتج ثانوي للتواصالت التي تحصل ضمن الكوكب األم. الحقًا، قد يقوم وارثو قنبلة االستنساخ التقنّيون بتحويل 

نشر رسائل ُمصّممة خصيصًا ألي ذكاٍء  انتباههم الُمتعّمد إلى الخارج نحو النجوم. تضّمنت خطواتنا الُمتعّثرة في ذلك االتجاه
فضائّي إلى الفضاء. كيف بإمكانك تصميم رسائل لكائناٍت ذكّية ليس بإمكانك إدراك طبيعتها؟ من الواضح صعوبة األمر ومن 

 الممكن أن جهودنا قد تم فهمها بشكٍل خاطئ.

اًل من أن نرسل إليهم رسائل جوهرّية. تلك حيث تم توجيه معظم االنتباه إلى إقناع المراقبين الفضائيين بوجودنا، بد
ة هي نفسها المهّمة التي واجهت بروفيسوري كريكسون التخّيلي في الفصل األّول. فقد أعاد األعداد األولّية إلى شيفرة المهمّ 

األخرى. قد تبدو ، وستكون سياسة موازية لذلك باستخدام الراديو طريقًة معقولة إلظهار وجودنا للعوالم الصبغي نووي الحمٍض ال
الموسيقى أسلوبًا أفضل للترويج لنوعنا، وحّتى لو افتقد الجمهور التي توجه إليه الرسالة لوجود أذنين، فقد يقّدرونها بأسلوبهم 



الخاص. اقترح العالم والكاتب المشهور لويس توماس أن نبّث باخ، كل ما قّدمه باخ وال شيء سوى باخ، على الرغم من أّنه 
لك على أّنه تفاخر. لكن، وبشكٍل مساٍو، قد يتم الخلط بين الموسيقى واالنبعاثات اإليقاعّية لنجٍم نابض من قبل خشي فهم ذ

عقٍل فضائيٍّ كاٍف. النجوم النابضة هي النجوم التي تعطي انبعاثاٍت إيقاعّية من أمواج الراديو خالل فواصل تبلع عّدة ثواٍن أو 
، 1967ابضة من قبل مجموعة من علماء الفلك الراديوّيين تابعة لجامعة كامبريدج في عام أقل. عندما تم اكتشاف النجوم الن

كان هناك إثارة مؤّقتة إذ تساءل الناس عما إذا كانت اإلشارات رسائاًل من الفضاء. لكن بعد ذلك بفترة قريبة، تم إدراك اقتراٍح 
ة ُمرساًل حزمًة كبيرة من أمواج الراديو من حوله كالمنارة. إلى تاريخنا أكثر اقتصادًا، وهو أن نجمًا صغيرًا كان يدور بسرعٍة هائل

 هذا، لم يتم استالم تواصل ُموّثق من خارج كوكبنا.

بعد موجات الراديو، الخطوة الوحيدة التي تخّيلناها بعد ذلك ضمن التطور نحو ما هو خارج انفجارنا الخاص، كانت 
العاشرة، وهي عتبة السفر عبر الفضاء. لطالما حلم كّتاب الخيال العلمي بإنشاء السفر عبر الفضاء بحّد ذاته. العتبة 

مستعمرات بين النجوم للبشر أو لمخلوقاتهم الروبوتّية. يمكن النظر إلى هذه المستعمرات على أنها بذور أو عدوى من الجيوب 
ّد ذاتها الحقًا بشكٍل ُمتفجر إلى الخارج مّرًة الجديدة أو باألحرى من جيوب المعلومات ذاتية التضاعف والتي قد تتوسع بح

 من الجينات والُمقّلدات. إذا تم تحقيق هذه النسخة على الً األقمار الصناعّية التي تبث كُ  أخرى، من خالل قنابل استنساخ
النهر الرقمي. "انظر، انظر ل نسخًة ُمستقبلّية من كريستوفر مارلو تعود الستخدام صورة اإلطالق، ليس من المستبعد أن نتخيّ 

 إلى حيث يتدّفق فيضان الحياة في السماء!"

إلى حّد اآلن من الممكن اعتبار أننا أخذنا الخطوة األولى للخارج. لكن وصلنا إلى سطح القمر، وعلى الرغم من 
ننا حسابه على أّنه سفر، من كون هذا اإلنجاز عظيمًا ومن كون القمر ليس بكاالباش، إال أن هذا اإلنجاز محّلي لدرجة ال يمك

وجهة نظر الفضائّيين الذين قد نتواصل معهم في نهاية المطاف. أرسلنا عددًا كبيرًا من الكبسوالت الخالية من األشخاص إلى 
أعماق الفضاء، على مساراٍت ال يمكن تخيل نهاياتها. واحدٌة من هذه الكبسوالت كانت مبنّيًة على إلهاٍم من عالم الفضاء 

مريكي صاحب الرؤية كارل ساغان، وهي تحمل رسالًة ُمصّممًة ليتم فك شيفرتها من قبل أي ذكاٍء فضائي قد يصادف عثوره األ
 وع الذي صممها، صورة رجل وامرأة عاريان.عليها. الرسالة هذه ُمزّينة بصورة النّ 

كن هذا الثنائي ليس بآدم وحّواء، والرسالة قد يبدو هذا أنه يعيدنا إلى البداية، إلى أساطير األسالف التي بدأنا بها. ل
المحفورة تحت أشكالهما الجميلة هي شهادٌة أكثر قيمة حول انفجار الحياة الخاص بنا من أّي شيٍء موجوٍد في سفر التكوين. 

حداثياته في الكون من خالل ما تم تصميمه ليكون لغًة كونّيًة أيقونّيًة مفهومة، تسجل اللوحة تكوينها في الكوكب الثالث لنجٍم إ
مسجلة بدّقة. سجالتنا موثقة بشكٍل أكبر من خالل بعض التمثيالت الرمزّية للقواعد األساسّية للكيمياء والرياضّيات. إذا تم 
التقاط الثنائي هذا من قبل كائناٍت ذكّية، فسيعطون الحضارة التي أنشأت اللوحة حّقها بشيء هو أكثر من الخرافات القبلّية 

ة. عبر الفضاء الواسع، سيدركون أّنه وجد هناك منذ زمٍن طويل، انفجار حياٍة آخر بلغ ذروته في حضارة كانت تستحق البدائيّ 
 التواصل معها.

لكن لألسف، فرص هذه الكبسولة بالمرور ضمن ما يبعد فرسخًا نجمّيًا عن قنبلة استنساخ أخرى ضئيلة للغاية. يرى 
ٍء ملهم للمجتمع الموجود في الكوكب األم. تمثال لرجل وامرأة عاريان يديهما مرفوعتان بعض المعّلقين قيمًة للكبسولة كشي

كبادرة سالم، مرسلٌة بشكل ُمتعّمد في رحلة داخلّية للخارج بين النجوم، أول ثمرة معرفة ُمصّدرة حول انفجار حياتنا الخاص، قد 



ما يتعّلق بوعينا محدود التفكير والصغير؛ بعض الصدى للتأثير يكون للتفكير بهذا بعض التأثيرات المفيدة بالتأكيد وذلك في
 الشاعري لتمثال نيوتون في كلية الثالوث، كامبريدج، على وعي ويليام ووردزوورث الهائل:

ومن على وسادتي، أنظر أمامي معتمدًا على ضوء القمر أو النجوم، وبإمكاني رؤية الغرفة التي يقف فيها تمثال نيوتون حاماًل 
 وشوره بمالمح ساكنة، مؤشٌر رخامي على عقٍل يبحر دومًا عبر بحاٍر غريبٍة وحيدًا.م



 متعّمقةالقراءة القائمة المراجع و 
 

مع بعض االستثناءات، حصرت هذه الالئحة بكتب يمكن الوصول إليها سريعًا بداًل من األعمال التي يمكن إيجادها فقط في 
 مكتبات الجامعات.
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