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تمهيد

انتهــى بــي المطــاف منســقًا لمســاق التشــريح البشــري فــي كليــة الطــب فــي جامعــة شــيكاغو. لقــد اتضــح 

أن كــون المــرء عالمــًا إحاثيــًا، لــه فائــدة عظيمــة فــي تدريــس تشــريح اإلنســان. ألن خرائــط الطريــق الرئيســية 

لجســم اإلنســان تمتــد فــي أجســام الحيوانــات األخــرى. وأبســط طريقــة لتعليــم الطــاب أعصــاب الــرأس 

فــي اإلنســان، هــي أن تريهــم األعصــاب المشــابهة فــي أســماك القــرش. 

الفصل األول إيجاد السمكة داخلك

عظــام األســماك القديمــة يمكــن أن تشــكل طريقــًا لمعرفــة مــا نحــن عليــه. إننــا نتعلــم أشــياء عــن أجســامنا 

فــي مواقــع غريبــة، مــن أحافيــر الديــدان واألســماك التــي يعثــر عليهــا فــي أنحــاء العالــم، إلــى الحمــض 

النــووي الموجــود فــي كل حيــوان حــي علــى ســطح البســيطة فــي هــذا الزمــان.  

الحفــر فــي األحافيــر رؤيــة أنفســنا رأيــت واحــدة مــن أســماكنا الداخليــة فــي يــوم مثلج، بينمــا كنت أدرس 

صخــورًا عمرهــا 375 مليــون ســنة فــي جزيــرة إلزميــر. كان هنــاك خطــم ســمكة ناتــئ مــن الصخــور. ومــا إن 

رأينــا الــرأس عرفنــا أننــا حيــال أمــر مــا، ســوف يكشــف عــن المراحــل األولــى لتطــور جمجمتنــا، ورقبتنــا، وحتــى 

أطرافنــا. إن أول عضــو هــو مخلــوق لــه رأس وعينــان، موجــودة فــي ســجل المســتحاثات قبــل “كل شــيء 

مــع أطــراف”. وعلــى وجــه أدق، فــإن الســمكة األولــى، وهــي عضــو مــن بيــن مجموعــة “كل شــيء” )تظهــر 

قبــل أول البرمائيــات(. نقــوم تمامــًا بهــذا النــوع مــن التحليــل فــي مختبراتنــا، علــى آالف آالف الخصائــص 

واألجنــاس.  وغالبــًا مــا ننظــر إلــى مجموعــات هائلــة مــن الحمــض النــووي. 

فــي عــام 2004، فــي أوائــل يوليــو. كنــت أقلــب صخــرة فــي أســفل منطقــة الحفريــات، أكســر الجليــد أكثــر 

ورأيــت شــيئًا لــن أنســاه أبــدًا: مجموعــة مــن القشــور لــم تكــن تشــبه أي شــيء رأينــاه حتــى ذلــك الحيــن. كان 

كائنــًا وســطًا بيــن األســماك، والحيوانــات، التــي تعيــش علــى اليابســة. فقــد كان كاألســماك لــه حراشــف 

علــى ظهــره، وزعانــف مــع شــبكات زعنفيــة. ولكنــه كحيوانــات اليابســة األولــى، لــه رأس مســطح ورقبــة. 

وداخــل الزعنفــة، نــرى عظامــًا تمثــل الــذراع العلويــة، والــذراع األماميــة، والســمات جميعهــا، التــي يتشــارك 

فيهــا هــذا الحيــوان مــع الكائنــات الحيــة، تبــدو بدائيــة افتراضيــًا. هــذه المســتحاثة أكدت لنا أحــد تنبؤات علم 

المســتحاثات: لــم تكــن الســمكة الجديــدة حلقــة وصــل فقــط بيــن نوعيــن مــن الحيوانــات، وإنمــا وجدناهــا 

فــي الفتــرة الزمنيــة الصحيحــة مــن تاريــخ األرض، لقــد جــاءت اإلجابــة مــن صخــور عمرهــا 375 مليــون ســنة.  
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كان لــي، ولتيــد، ولفاريــش مزيــة إعطائهــا اســمًا علميــًا رســميًا. وقــد رغبنــا أن يعكــس االســم موطــن 

الســمكة فــي إقليــم نونافــوت فــي القــارة المتجمــدة الشــمالية، الجميــل الــذي نكنــه لشــعب اإلســكيمو. 

ــرة”.  ــة الكبي ــاه العذب ــاه بلغــة اإلســكيمو، معناهــا هــو: “ســمكة المي تيكتاليــك اخترن

 التيكتاليــك لهــا مجموعــة مــن العظــام، التــي تصــل الجمجمــة بالكتــف، التيكتاليــك فهــي مختلفــة، ألن 

رأســها متحــرر تمامــًا مــن الكتــف. وهــذا الترتيــب بأســره هــو ما تتشــارك بــه البرمائيات، والزواحــف، والثدييات 

بمــا فيهــا نحــن البشــر. إن ســجل ماضينــا هــذا ال يقبــع فــي صخــور العالــم، وإنمــا يقبــع فــي كل خليــة داخــل 

أجسادنا. 

الفصل الثاني الحصول على القبضة

ــر. لقــد رأى مــا عرفــه علمــاء  ــا تنخــرط تحــت نمــط كبي ــا، وأقدامن ــا، وأيدين ــا، وأرجلن ــن أن أذرعن اكتشــف أوي

التشــريح قبلــه، أن هنــاك نمطــًا للهيــكل العظمــي لــذراع اإلنســان. 

إن مــا وجــده، وتــم الترويــج لــه فيمــا بعــد، هــو تشــابهات اســتثنائية بيــن المخلوقــات المختلفــة كالضفــادع 

واإلنســان. فجميــع المخلوقــات ذات األطــراف، ســواء أكانــت تلــك األطــراف أجنحــة أم زعانــف أم أيــد لهــا 

تصميــم مشــترك.  

رؤيــة الســمكة كانــت الفجــوة فــي زمــن ويــن ودارويــن بيــن الزعانــف واألطــراف كبيــرة جــدًا. وبــدأ علمــاء 

التشــريح فــي أواســط القــرن التاســع عشــر، التعــرف علــى أســماك حيــة غريبــة مــن القــارات الجنوبيــة. أولهــا 

كان اكتشــاف لعالــم تشــريح ألمانــي، يعمــل فــي جنــوب أمريــكا. لقــد بــدت كســمكة عاديــة، ولكــن خلــف 

حنجرتهــا، كانــت هنــاك أكيــاس تحتــوي أوعيــة دمويــة حولهــا رئــات. جلبــت الصخــور مفاجــآت أكثــر فــي 

العشــرينيات مــن القــرن العشــرين. 

عــام 1988، قامــت زميلتــي عالمــة المســتحاثات جينــي كاك. بالرجــوع إلــى مواقــع ســوديربيرغ  ووجــدت 

المخلــوق، الــذي ســمي أكانثوســتيجا غونــاري. ووجــدت جينــي أن األطــراف كان لهــا شــكل زعنفــة، تقريبــًا 

كتلــك، التــي لــدى الفقمــة. وقــد أظهــر لهــا هــذا أن أول أطــراف نشــأت، لتســاعد الحيوانــات علــى الســباحة 

ال علــى المشــي.  

ــه فــي  ــى منزل ــا إل ــد ديستشــلر فــي عــام 1995،  قــد عدن ــع الســمكة ورســغها  كنــت وتي إيجــاد أصاب

فيادلفيــا، وأدركنــا فجــأة أن زعنفــة فضيــة تعــود لســمكة كبيــرة تبــرز منــه. ولــم نكــن قــد انتبهنــا لهــا فــي 

الحقــل. وكان مــن الواضــح أنهــا تحتــوي علــى العديــد مــن العظــام داخلهــا. وظهــرت ســمكة لهــا نمــط  

أويــن، أقــرب شــيء كان للجســم هــو عظمــة واحــدة. هــذه العظمــة كانــت متصلــة بعظمتيــن أخرييــن. 
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وكانــت تخــرج مــن الزعنفــة للخــارج ثمانــي عظــام عصويــة الشــكل. وقــد بــدت هــذه للعالــم أجمــع كســمكة 

لهــا أصابــع.

كان فريــد فــي فيادلفيــا وبــوب فــي شــيكاغو يحفــرون علــى جاميــد مختلفــة، ومــن أحــد هــذه القوالــب 

القطبيــة، أخــرج بــوب عظمــة صغيــرة فــي زعنفــة كبيــرة لســمكة )لــم نكــن ســميناها بالتكتاليــك بعــد( أتــت 

القطعــة الثانيــة مــن فياًدلفيــا بعــد أســبوع. كشــف فريــد زعنفــة كاملــة. عنــد نهايــة عظــام اليــد األماميــة، 

كانــت الزعنفــة تحتــوي علــى عظــام الزعنفــة األماميــة للتيكتاليــك ســمكة لهــا رســغ. عندمــا قمنــا بتشــريح 

زعنفة التيكتاليك، وجدنا أسطح المفصل جميعها محفوظة بشكل جيد. كان للتيكتاليك كتف، ومرفق، 

ورســغ مكونــة مــن العظــام نفســها الموجــودة فــي أعلــى الــذراع، والــذراع األماميــة والرســغ لــدى البشــر. 

ــا. أيــن نــرى بدايــات  ــا بالنســبة لمرفقن ــر إبهامن ــا أن ندي نحــن البشــر، كالعديــد مــن الثدييــات األخــرى، يمكنن

هــذه القــدرة؟ فــي مخلوقــات كالتيكتاليــك. نهايــة الكعبــرة تشــكل نتــوءًا مســتطيًا مثبــت فــي مفصــل 

يشــبه الــكأس علــى العضــد. عندمــا كانــت التًيكتاليــك تحنــي مرفقهــا، كانــت نهايــة كعبرتهــا تــدور. وتظهــر 

تحســينات علــى هــذه القــدرة فــي البرمائيــات والزواحــف، حيــث تصبــح نهايــة الكعبــرة كــرة حقيقيــة، تشــبه 

تلــك الموجــودة لدينــا نحــن البشــر.

وبالنظــر اآلن إلــى األطــراف الخلفيــة، نجــد ســمة رئيســية تعطينــا القــدرة علــى المشــي، وهــي قــدرة 

نتشــارك بهــا مــع ثدييــات أخــرى. فعلــى النقيــض مــن األســماك، والبرمائيــات، تتخــذ مرافقنا وركبنــا اتجاهين 

متعاكســين، هــذه الســمة هامــة جــدًا، فكــر بمحاولــة المشــي، وعظــام الركبتيــن لديــك إلــى الخلــف. نجــد 

حالــة مختلفــة جــدًا فــي األســماك مثــل يوســثينوبتيرون. نحــن نبــدأ تطورنا بأطراف صغيــرة كتلك الموجودة 

فــي ســمكة يوســثينوبتيرون، حيــث تتخــذ الركبتيــن والمرفقيــن االتجــاه ذاتــه. وبينمــا نكبــر فــي الرحــم، تبــدأ 

ركبنــا ومرافقنــا بالــدوران، لتعطينــا الشــكل الــذي نــرى عليــه اإلنســان هــذه األيــام. إن أرجلنــا ال تمتــد جانبيــًا 

ــرات فــي مفصــل  ــر جــاء بســبب تغي ــد لألســفل، هــذا التغي ــل هــي تمت كتلــك الموجــودة فــي التمســاح، ب

الــورك، والحــوض، وأعلــى الرجــل، لقــد أصبــح حوضنــا أشــبه بالقصعــة، وأصبحــت كــوة الــورك أكثــر عمقــًا، 

واكتســبت عظمــة الفخــذ عنقهــا، الســمة التــي تمكنهــا مــن الخــروج تحــت الجســم بــداًل مــن الخــروج إلــى 

الجانبيــن.

الفصل الثالث الجينات المفيدة

إن للتجــارب علــى الحمــض النــووي قــدرات هائلــة علــى كشــف األســماك فينــا. نبــدأ هنــا بلغــز. إن جســمنا 

مكــون مــن مئــات األنــواع المختلفــة مــن الخايــا. وهــذا التنــوع ألنســجتنا وأعضائنــا أشــكالها ووظائفهــا 

المميــزة. وهنــاك تشــابهًا عميقــًا بيــن جميــع الخايــا داخــل أجســامنا: التــي تحتــوي جميعــًا الحمــض النــووي 
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ذاتــه. فالجينــات عبــارة عــن خيــوط مــن الحمــض النــووي الموجــود فــي كل خليــة مــن أجســامنا .الزعانــف 

واألطــراف. وهــذا النــوع مــن المقارنــة يعطينــا آليــات الجينــات، التــي تغيــرت خــال نشــأة األطــراف.  

صنــع اليديــن توجــد أطرافنــا فــي ثاثــة أبعــاد: ومــا يتحكــم بتطــور هــذه األبعــاد الثاثــة؟  الحمــض النــووي، 

الــذي يقــوم بجعــل منطقــة الخنصــر مختلفــة عــن اإلبهــام؟ 

قــادت تجربــة قامــت بهــا مــاري جاســلينغ، إلــى مســار جديــد مــن البحــوث. أخــذت بقعــة صغيرة من األنســجة 

مــن المــكان، الــذي يفتــرض بــه أن يصبــح الخنصــر مــن البرعــم الطرفــي، فــي وقــت مبكــر مــن التطــور، 

وأعــادت زراعتــه فــي الجانــب المعاكــس، تحــت المــكان، الــذي ســيتطور فيــه اإلصبــع األول. تركــت الصــوص 

يتطــور وينمــو لــه جنــاح. لقــد كانــت النتيجــة مذهلــة. تطــّور الجنــاح بشــكل طبيعــي، عــدا أنــه كان لديــه عــدد 

مضاعــف مــن األصابــع. 

وكانــت الفرضيــة الرئيســية: أن تركيــز ذلــك الجــزيء، الــذي ال اســم لــه هــو العامــل المهــم. وفــي المناطــق 

القريبــة مــن منطقــة نشــاط االســتقطاب، حيــث يوجــد تركيــز مــن هــذا الجــزيء، تســتجيب الخايــا بتكويــن 

الخنصــر. وفــي المــكان المقابــل لليــد الناميــة -األبعــد عــن منطقــة نشــاط االســتقطاب- ستســتجيب الخايا 

بتكويــن إبهــام. أمــا المناطــق فــي الوســط، فستســتجيب كل واحــدة تبعــًا لتركيــز الجــزيء، ولتحديــد هــذا 

الشــيء، احتــاج الباحثــون لســبر الحمــض النــووي.

وصفــة الحمــض النــووي أطلــق علمــاء الوراثــة، الذيــن اكتشــفوا الجيــن القنفــذ فــي ذبابــة الفاكهــة عليــه 

هــذا االســم، ألن الذبــاب، الــذي لديــه طفــرة فــي هــذا الجيــن لديهــا شــعيرات خشــنة ذكرتهــم بالقنفــذ 

الصغيــر. واآلن إلــى الســؤال الممتــع: مــا الــذي يفعلــه هــذا الجيــن باألطــراف؟ قامــت مجموعــة تابيــن 

بوضــع صبغــة علــى جــزيء يلتصــق بالجيــن، ممــا أمكنهــم أن يــروا المــكان، الــذي يكــون فيــه الجيــن نشــطًا 

فــي الطــرف. فكانــت دهشــتهم شــديدة، ألن الخايــا كانــت فــي بقعــة صغيــرة مــن الطــرف تحتــوي علــى 

جيــن نشــط، منطقــة نشــاط االســتقطاب. نعــرف اآلن أن جيــن القنفــذ هــذا، هــو أحــد عشــرات الجينــات، 

التــي تعمــل علــى تشــكيل أطرافنــا مــن الكتــف، وحتــى أطــراف األصابــع.   

إعطــاء القــرش أيــٍد إن كل شــيء تــم اكتشــافه مــن تجــارب الجراحــة، والزراعــة، التــي قــام بهــا ســاندرز 

وزويلينــغ، وتابيــن علــى الحمــض النــووي تنطبــق علــى أطرافنا أيضًا: فنحن لدينا منطقة نشــاط اســتقطاب، 

ولدينــا جيــن القنفــذ الصوتــي، ولكاهمــا دور. إن منطقــة نشــاط اســتقطاب ال تعمــل جيــدًا، أو طفــرة فــي 

جيــن القنفــذ الصوتــي، يمكــن أن تســبب تشــوهات فــي أيــدي البشــر.

ــن القنفــذ الصوتــي فــي عــدد مــن األجنــاس المختلفــة، كاألســماك  وفــي عــام 1993، وجــد العلمــاء جي

وحتــى اإلنســان. ومــع توفــر المعرفــة الجيــدة بتركيــب الجيــن، كان رانــدي قــادرا علــى بحــث الحمــض النــووي 
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للقــروش، والقــروش المفلطحــة بحثــًا عــن ًهــذا الجيــن. وفــي وقــت قصيــر، وجــده: جيــن قنفــذ صوتــي 

لــدى القــرش. إن لجيــن القنفــذ األثــر ذاتــه حتــى فــي معظــم األنــواع المتفاوتــة مــن الهيــاكل ذات الزوائــد 

الموجــودة علــى وجــه األرص حتــى يومنــا هــذا.

الفصل الرابع األسنان في كل مكان

يجد علماء المســتحاثات األســنان مصدرًا جيدا للمعلومات. وبينما للزواحف أســنان متشــابهة، فللثدييات 

أســنان متميزة. 

باالرتفــاع قليــًا فــي الصخــور نجــد شــيئًا مختلفــًا تمامــًا: مظهــر الثدييــات، عظــام الفــك تصبــح أصغــر وتنتقــل 

إلــى األذن. يمكننــا أن نــرى أول دليــل علــى أن األســنان العليــا، والســفلى تنطبــق معــًا تمامــًا، وشــكل 

الفــك مختلــف أيضــًا: فمــا كان عبــارة عــن عصيــة بســيطة فــي الزواحــف، أصبــح يبــدو أكثــر كعظــام مرتــدة 

فــي الثدييــات. وتحتـــوي الصخــور، التـــي يبلـــغ عمرهـــا حــــوالي 200 مليــــون ســـــنة علــى مخلوقــات شــبيهة 

بالقــوارض مثــل: المورغانوكــودون التــي كانــت تبــدو كالثدييــات.  

األســنان العظــام – األجــزاء الصلبــة لقــد جــادل علمــاء المســتحاثات لســنوات حــول ســبب نشــوء هيــاكل 

صلبــة، تلــك التــي تحتــوي هيدروكســي أباتايــت، وفــي المقــام األول. بالنســبة ألولئــك الذيــن اعتقــدوا أن 

الهيــاكل نشــأت مــع الفكــوك، وعظــام الظهــر، وقــد نشــأت العظــام الصلبــة ال لحمايــة الحيــوان، بــل ألكلها. 

وبهــذا، فقــد بــدأ عالــم الســمك يــأكل الســمك منــذ القــدم. 

وكلمــا انتقلنــا فــي الزمــن نــرى مــا بــدت عليــه أولــى الهيــاكل ذات الــرأس العظمــي إنهــا تنتمــي لســمكة 

اســمها أوســتراكوديرمس، وتعــود إلــى 500 مليــون ســنة، وهــي موجــودة فــي صخــور العالــم كلــه. منطقة 

الــرأس فــي األوســتراكوديرمس عبــارة عــن قــرص كبيــر مغطــى بحجــاب مــن العظــام تبــدو كأنهــا درع. 

األســنان، والغــدد، والريــش إن األســاس فــي تطــور األســنان هــو تفاعــل بيــن طبقتيــن مــن األنســجة، 

ــا، تســبب انطــواء النســيج وتجعــل كا  ــة ســائبة مــن الخاي ــا، وطبقــة داخلي ــة مــن الخاي مجموعــة خارجي

الطبقتيــن تفــرزان الجزيئــات، التــي تبنــي العضــو. واتضــح أن العمليــة نفســها تقبــع خلــف تطــور التراكيــب 

كلهــا، التــي تتطــور ضمــن الجلــد: الحراشــف، والشــعر، والريــش، وغــدد العــرق. وفــي كل حالــة، تجتمــع 

طبقتــان، وتنثنيــان، وتفــرز بروتينــات. 

الفصل الخامس الحصول على رأس

لقــد أخــذت بعصبيــن رأســيين، العصــب ثاثــي التوائــم، والعصــب الوجهــي، إن نمطهمــا المعقــد قــد انتهــى 

لــدي بشــيء بســيط جــدًا، ســهل جــدًا إلــى درجــة أننــي أدركــت رأس اإلنســان بمنظــور جديــد .لقــد جــاءت تلك 
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الفكــرة مــن فهــم العاقــات األبســط فــي أســماك القــرش.  

الفوضــى الداخليــة للــرأس مفتــاح فهــم أساســيات الــرأس، هــو رؤيــة األعصــاب الرأســية إنهــا أكثــر مــن 

مجموعــة أشــياء مختلطــة. ومعظمهــا بســيط. وأبســط األعصــاب الرأســية لــه وظيفــة واحــدة فقــط، وهــي 

تتصــل بعضلــة أو بعضــو واحــد. العصــب الرأســي، الــذي يتصــل بالتراكيــب األنفيــة، واســمه العصب الشــمي. 

بعــض األعصــاب، التــي تذهــب إلــى أعيننــا وأذنينــا بســيطة بالطريقــة نفســها، ويمكــن لفــرع واحــد مــن 

العصــب ثاثــي التوائــم، والعصــب الوجهــي أن يحمــل معلومــات حــول كل مــن اإلحســاس والحركــة. تقــوم 

أفــرع العصــب ثاثــي التوائــم بأمريــن رئيســيين: فهمــا يتحكمــان بالعضــات، وتحميــل معلومــات حســية مــن 

أنحــاء وجهنــا المختلفــة رجوعــًا إلــى الدمــاغ. والتاريــخ يفســر األعصــاب المعقــدة كالعصــب ثاثــي التوائــم 

والعصــب الوجهــي. بالنســبة لنــا، يبــدأ هــذا التاريــخ مــع بويضــة مخصبــة.

الجوهــر فــي األجنــة الحيــوان المنــوي والبويضــة يجتمعــان إلنشــاء خليــة مفــردة. وبيــن اليوميــن الثالــث 

والعشــرين والثامــن والعشــرين بعــد اإلخصــاب، يغلــظ الطــرف األمامــي مــن األنبــوب وينطــوي علــى 

الجســد، بحيــث يبــدو الجنيــن ككــرة كبيــرة. تحمــل قاعــدة هــذه الكــرة أســاس كثيــر مــن التنظيــم األساســي 

لرأســنا. ومــن بيــن الخايــا الموجــودة ضمــن االنتفاخــات، المعروفــة باألقــواس، سيشــكل بعضهــا أنســجة 

العظــم، وأخــرى العضــات، واألوعيــة الدمويــة.  

عندمــا تفكــر بالعصــب ثاثــي التوائــم، فكــر بالقــوس األولــى، العصــب الوجهــي يعنــي القــوس الثانيــة. إن 

الســبب وراء تغذيــة العصــب ثاثــي التوائــم للفكيــن واألذنيــن، هــو أن التراكيــب كلهــا التــي يغذيهــا، تطــورت 

أساســًا مــن القــوس األولــى. 

تفقــد جماجمنــا كل األدلــة الواضحــة علــى أصولهــا التجزيئيــة كلمــا انتقلنــا فــي حياتنــا مــن الجنيــن إلــى 

اإلنســان البالــغ. فالعظــام، التــي تشــبه الصفائــح فــي جماجمنــا، تتشــكل فــوق أقواســنا الخيشــومية، 

والعضــات، والشــرايين، التــي لهــا جميعــًا النمــط التجزيئــي نفســه فــي المراحــل األولــى، ويتــم جمعهــا معــًا، 

لينشــأ عنهــا رأســنا كبالغيــن. 

ســمك القــرش داخلنــا إن العديــد مــن أســرار الــرأس تقبــع ضمــن األقــواس، االنتفاخــات التــي تشــكل 

خارطــة طريــق لألعصــاب الرأســية المعقــدة إن هــذه االنتفاخــات والتبعجــات قــد اســتحوذت علــى مخيلــة 

علمــاء التشــريح لمــا يزيــد علــى 150 عامــًا، ألنهــا تبــدو كالشــقوق الخيشــومية فــي منطقــة الحنجــرة لــدى 

األســماك والقــروش. إن أجنــة األســماك لديهــا هــذه االنبعاجــات أيضــًا.  

يتــم تنشــيط مجموعــات كاملــة  جينــات قــوس الخيشــوم خــال األســابيع األولــى بعــد اإلخصــاب، 

مــن الجينــات، وتثبيطهــا فــي أقواســنا الخيشــومية، وفــي األنســجة كلهــا، التــي ســوف تســبح دماغنــا 
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ــا، لتقــوم بصناعــة األجــزاء المختلفــة مــن  المســتقبلي. إن هــذه الجينــات تقــوم بإعطــاء التعليمــات للخاي

رأســنا. لنفكــر بــكل منطقــة مــن رأســنا، كأن لهــا عنوانــًا جينيــًا يجعلهــا مميــزة. 

ــرؤوس إن الســهيم ليــس  ــى أســافنا ذات ال ــرؤوس: مــن العجائــب التــي ال رؤوس لهــا إل ــع ال تتب

ــة فــي الرســوبيات،  ــدا. مدفون ــن وكن ــة األفضــل هــي فــي صخــور الصي ــدان. بعــض األمثل ــن الدي ــدًا بي فري

التــي يزيــد عمرهــا علــى 500 مليــون ســنة، وهــي ديــدان صغيــرة تفتقــر للــرؤوس، أو األدمغــة المعقــدة. 

وحفــظ هــذه المســتحاثات أمــر ال يصــدق. عندمــا تنظــر تحــت المجهــر، تجــد طبعــات محفوظــة جيــدًا يظهــر 

تشــريحها الطــري بتفاصيــل دقيقــة. وهــي تظهــر إنهــا أوائــل المخلوقــات، التــي لديهــا حبــل ظهــري وأحبــال 

عصبيــة. هــذه الديــدان تخبرنــا بشــيء حــول أصــل أجــزاء مــن جســمنا. وهنــاك شــيء آخــر نشــترك بــه مــع هــذه 

الديــدان: األقــواس الخيشــومية. إن جوهــر أصــل رأســنا يعــود إلــى الديــدان، مــاذا تفعــل الســهيم باألقــواس 

الخيشــومية؟ إنهــا تقــوم بضــخ المــاء فيهــا، لتنقيــة الحبيبــات الصغيــرة مــن الطعــام. ومــن هــذه البدايــة، 

يأتــي التركيــب األساســي لرؤوســنا. التــي تطــورت وأعيــد توجيــه وظائفهــا علــى مــر العصــور.

الفصل السادس أفضل خرائط الجسد

إننــا عبــارة عــن حزمــة تتكــون ممــا يقــارب 2 تريلليــون خليــة مجمعــة بطريقــة دقيقــة. كمــا لــدى األســماك، 

والســحالي، واألبقــار أجســام متماثلــة )التــي تناظــر القمــة فــي اإلنســان الواقــف( جميعــًا لهــا رؤوس، مــع 

أعضــاء حــواس وأدمغــة داخلهــا. مــن األصعــب إيجــاد تصميمنــا األساســي فــي حيوانــات بدائيــة – كقنديــل 

البحــر، مثــًا. إن ِلقنديــل البحــر نوعــًا مختلفــًا مــن خارطــة الجســد.   

الخريطــة المشــتركة: مقارنــة األجنــة لدينــا الكثيــر مــن األجنــة فــي المختبــر: يرقــات الســلمندر أجنــة 

أســماك، وبيــض دجــاج مخصــب. وكنــت أضعهــا دومــًا تحــت المجهــر لرؤيــة مــا يحــدث. تبــدو أجنــة جميــع 

األجنــاس كبقــع صغيــرة بيضــاء مــن الخايــا، لقــد كان مــن المثيــر مشــاهدة تقــدم نموهــا، إن مشــاهدة 

عمليــة التطــور، قــد حققــت لــي تحولــت فكريــة هائلــة. فمــن مثــل هــذه البدايــات الجنينيــة جــاءت طيــور 

ــة األســماك،  ــح. كانــت أجن ــة بشــكل صحي ــا المرتب ــات الخاي ــًة تريليون معقــدة، وضفــادع، وســلمون مكون

والبرمائيــات، والدجــاج مختلفــة عــن أي شــيء رأيتــه مــن قبــل فــي عالــم األحيــاء، إنهــا تبدو متشــابهة بشــكل 

عــام. فجميعهــا لهــا رأس مــع أقــواس خيشــومية 

فــي اليــوم الســادس لإلخصــاب تقريبــًا تصــل كــرة الخايــا إلــى رحــم األم، وتبــدأ بعمليــة االتصــال بــه، حيــث 

يمكــن أن يشــترك كل مــن األم والجنيــن بالــدم. وحتــى اآلن مــن الصعــب أن تميــز مــن هــذه الكــرة أي شــيء 

يمكــن التعــرف علــى أنــه ثديــي أو زاحــف أو ســمكة، وال حتــى إنســان.

)الجلــد( والجهــاز العصبــي كيــف يعــرف الجنيــن أن عليــه أن يطــور رأســًا فــي النهايــة األماميــة وشــرجًا فــي 
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الخلــف؟ مــا هــي اآلليــة، التــي تقــود التطــور وتجعــل الخايــا واألنســجة قــادرة علــى تشــكيل األجســام؟ 

لإلجابــة علــى هــذه األســئلة هنــاك حاجــة ألســلوب جديــد تمامــًا. بــداًل مــن مقارنــة األجنــة فحســب كمــا 

فــي أيــام فــان بييــر، علينــا أن نجــد طريقــة جديــدة لتحليلهــا.  

التجــارب علــى األجنــة الثدييــات والطيــور، والبرمائيــات، واألســماك جميعهــا لديهــا منظمــات. يمكنــك 

أحيانــًا أن تبــدل منظــم جنــس مــكان آخــر. خــذ منطقــة المنظــم مــن دجاجــة، وقــم بزرعهــا فــي جنيــن ســلمندر 

فســوف تحصــل علــى تــوأم ســلمندر. ولكــن مــا هــو المنظــم حقــًا؟ ومــا الشــيء الموجــود بداخلــه، الــذي 

يخبــر الخايــا كيــف تبنــي األجســام؟ الحمــض النــووي طبعــًا.  

عــن الذبــاب البشــر لقــد دأب النــاس علــى دراســة الذبــاب الشــاذ لمــا يزيــد علــى مئــة عــام. هــذه الذبابــات 

لديهــا أعضــاء فــي أماكــن خطــأ، نشــأت مــن خطــأ مــا فــي الحمــض النــووي. وربمــا الجــزء مــن الكروموســوم 

المســؤول عــن الطفــرة. هــذه األجــزاء مــن الحمــض النــووي، تقبــع قريبــة مــن تلــك، التــي تتحكــم بالجــزء 

الخلفــي مــن الذبابــة. هنــاك ترتيــب لطريقــة تنظيــم الجينــات: فموقعهــا علــى طــول خيــط الحمــض النــووي 

يــوازي تركيــب الجســم مــن األمــام للخلــف.    

الجســم  المختلفــة علــى تنظيــم  الذبــاب واإلنســان. وتســيطر جينــات هوكــس  وجينــات هوكــس فــي 

ــرأس إلــى الذيــل. للذبــاب مجموعــة واحــدة مــن ثمانيــة جينــات هوكــس، أمــا اإلنســان فلديــه أربــع  مــن ال

مجموعــات مــن هــذه الجينــات.   

الحمــض النــووي والمنظــم تتفاعــل الجينــات مــع جينــات أخــرى خــال مراحــل التطــور جميعهــا قــد يثبــط 

أحــد الجينــات نشــاط جيــن آخــر أو يحفــزه أحيانــًا تتفاعــل عــدة جينــات معــًا.     

شــقائق البحــر الداخليــة كانــت شــقائق البحــر مصــدرًا جيــدًا للمعلومــات، ألنهــا األقــرب لقناديــل البحــر، 

ــات متشــابهة، لكنهــا مختلفــة. كوصفــة كعكــة تناقلتهــا  ولديهــا نمــط جســدي بدائــي. إن جميــع الحيوان

األجيــال جيــًا بعــد جيــل – مــع تحســينات علــى الكعكــة فــي كل جيــل – لقــد تــم توريــث الوصفــة، التــي تبنــي 

أجســادنا، وتعديلهــا، لعصــور. قــد ال نبــدو مثــل شــقائق وقناديــل البحــر، ولكــن الوصفــة، التــي بنتنــا هــي 

نســخة أكثــر تعقيــدًا مــن تلــك التــي بنتهــا.

الفصل السابع مغامرات في بناء األجسام

إن كثيــرا ممــا تصنعــه أجســادنا موجــود داخــل الخليــة، ومــا يجعلنــا مميزيــن موجــود داخلهــا أيضــًا. إن جســمنا 

يبــدو مختلفــًا عــن جســد قنديــل البحــر، بســبب الطريقــة، التــي تتصــل بهــا الخايــا إحداهــا مــع األخــرى، 

والمــواد المختلفــة التــي تقــوم بإنتاجهــا.
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أمــر تنفيــذي: أرنــي الجســد مــاذا يحــدث لــو أخــذت بعــص الخايــا مــن إنســان أو ســمكة، لنقــل القلــب؟ 

يمكــن أن ينتهــي األمــر بإنســان أو ســمكة ميتيــن. مــا الــذي جعــل مــن كل هــذا التعقيــد أمــرًا ممكنــًا؟ أن 

تتحــول أســافنا الســحيقة مــن مخلوقــات وحيــدة الخليــة، إلــى مخلوقــات بأجســام، كمــا فعلــت قبــل أكثــر 

مــن مليــار ســنة، كان علــى خاياهــا أن تســتفيد مــن آليــات جديــدة، لتعمــل معــًا. احتاجــت إلــى التواصــل 

بطــرق جديــدة. وأن تكــون قــادرة علــى عمــل أشــياء كالجزيئــات، التــي تميــز األعضــاء إن هــذه المزايــا ضروريــة 

لبنــاء األجســام، التــي نراهــا علــى األرض.

ــر األجســاد لنأخــذ تاريــخ األرض، الــذي يبلــغ 4.5 مليــار ســنة وقــم بتصغيــره إلــى ســنة واحــدة بحيــث  َحْف

يكــون منشــأ األرض فــي األول مــن ينايــر ومنتصــف ليلــة األخيــر مــن ديســمبر هــو الحاضــر. فحتــى يونيــو، 

كانــت الكائنــات الوحيــدة علــى األرص ميكروبــات وحيــدة الخليــة، كالطحالــب، والبكتيريــا. وأول حيــوان لــه 

رأس لــم يظهــر حتــى أكتوبــر. وأول ظهــور لإلنســان األول كان فــي الحــادي والثاثيــن مــن ديســمبر. إننــا، 

كالعديــد مــن الحيوانــات والنباتــات، التــي عاشــت منــذ القــدم، قادميــن جــدد علــى حفلــة الحيــاة فــي األرض 

فحســب.

هنــاك رســالة واضحــة مــن هــذا: بــدأت الكائنــات عديــدة الخايــا بالعيــش فــي بحــار الكوكــب قبــل زهــاء 600 

مليــون ســنة. هــذه المخلوقــات كان لهــا أجســام محــددة، ولــم تكــن مجــرد مســتعمرات مــن الخايــا إن لهــا 

أنماطــًا تشــبه فــي بعــض الحــاالت تلــك الموجــودة فــي الكائنــات الحيــة فــي يومنــا هــذا.   

جســدنا المعرفــي لفهــم صلــة التركيــب الجزيئــي بأجســامنا، ســنركز علــى جــزء واحــد: هيكلنــا. إن هيكلنــا 

العظمــي مثــال قــوي لألثــر الهائــل، الــذي يمكــن لجزيئــات صغيــرة أن تمتلكــه علــى تراكيــب جســمنا، الــذي 

يمثــل المبــادئ، التــي تنطبــق علــى جميــع أجــزاء الجســد.  

بنــاء األجســام لانتفاخــات يبــدو اإلســفنج بعيــدًا كل البعــد عــن الجســد، ولكــن لديــه العديــد مــن 

ــاه تتقاســم األدوار، وتعمــل كفــرد واحــد، إن اإلســفنج منظــم،  ــر أهميــة ألجســامنا: خاي الخصائــص األكث

مــع أنــواع مختلفــة مــن الخايــا فــي أماكــن مختلفــة تقــوم بأشــياء مختلفــة. إنــه بعيــد عــن جســد اإلنســان 

ــه  ــا، لكنــه يشــترك بصفــات مــع الجســد البشــري. األهــم مــن ذلــك كلــه أن اإلســفنج لدي ــارات الخاي بملي

تاصــق، وتواصــل كبيــر بيــن الخايــا، وجهــاز انطــواء كالموجــود لدينــا إن اإلســفنج عبــارة عــن جســم، علــى 

الرغــم مــن كونــه بدائيــًا.

عصــف رائــع فــي منشــأ األجســام لــم يعــد الســؤال كيــف نشــأت األجســام، ولكــن لمــاذا لــم تنشــأ فــي 

وقــت أبكــر واإلجابــات فــي البيئــة القديمــة، التــي نشــأت فيهــا األجســاد: ربمــا اســتغرق األمــر مكافئــًا 

مســتحاثًا لعاصفــة مثاليــة إلنشــاء األجســام، لمليــارات الســنين. 
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الفصل الثامن إنتاج الروائح

إن مــا نــدرك أنــه رائحــة، هــو اســتجابة دماغنــا لخليــط مــن الجزيئــات الطيــارة فــي الهــواء. التــي نســجلها فــي 

النهايــة روائــح دقيقــة جــدًا، وخفيفــة جــدا حيــث تتعلــق بالهــواء.    

وكمــا هــي الحــال فــي األســماك، والبرمائيــات، والزواحــف، والثدييــات، والطيــور، فــإن معظــم حاســة الشــم 

لدينــا موجــودة داخــل الجمجمــة وكالحيوانــات األخــرى، لدينــا ثقــب واثنــان يمكننــا أن نســحب الهــواء مــن 

خالهــا، ثــم إلــى مجموعــة مــن األنســجة المتخصصــة. 

الفصل التاسع الرؤية

قلما تصمد العيون في سجل المستحاثات. وهناك تنوع مذهل في األعضاء واألنسجة التي يستخدمها 

الحيــوان اللتقــاط الضــوء، مــن أعضــاء المســتقبات الحســية البســيطة فــي الحيوانــات الافقاريــة، إلــى 

العيــون المركبــة فــي مختلــف الحشــرات وأعيننــا نحــن، التــي تشــبه الكاميــرا فــي عملهــا. وازديــاد تركيــز 

العيــن: مــن األجهــزة، التــي تلتقــط الضــوء فــي الافقاريــات إلــى عيوننــا، التــي تشــبه الكاميــرا مــع عدســة. 

وبتطــور العيــن، تــزداد حــدة البصــر. 

الجزيئــات المجمعــة للضــوء يمكننــا حتــى أن نتتبــع بعــص األحــداث الرئيســية فــي التاريــخ ألعيننــا بفحــص 

األوبســينات فــي الحيوانــات المختلفــة. لنتذكــر أن البشــر وأقرباءنــا الســعادين، لهــا نــوع مفصــل مــن الرؤيــة 

الملونــة التــي تعتمــد علــى ثاثــة أنــواع مــن مســتقبات الضــوء. كل واحــدة معــدة لنــوع معيــن مــن الضــوء. 

معظــم الثدييــات األخــرى لديهــا نوعــان مــن المســتقبات فقــط، ولذلــك فهــي ال يمكنهــا أن تميــز األلــوان 

بالقــدر الــذي نفعلــه نحــن. يتضــح أن بإمكاننــا تتبــع أصــول رؤيتنــا باأللــوان بالنظــر إلــى الجينــات التــي تقــوم 

بإنتــاج المســتقبات. 

األنســجة تأتــي أعيــن الحيــوان بشــكلين، إحداهمــا نراهــا فــي الافقاريــات، واألخــرى فــي الفقاريــات، 

ــن.  ــادة مســاحة الســطح الجامعــة للضــوء فــي أنســجة العي ــاك طريقتيــن، لزي كاألســماك واإلنســان. وهن

تحقــق الافقاريــات كاألســماك والديــدان هــذا بوجــود طيــات عديــدة فــي األنســجة، بينمــا يتــم توســيع 

مســاحة الســطح فــي بطانــة أعيننــا بوجــود العديــد مــن البــروزات الصغيــرة، التــي تمتــد من النســيج كأهداب 

دقيقــة. عــدم وجــود مســتحاثات فــي المرحلــة ذات الصلــة مــن التاريــخ معنــاه، أننــا قــد ال نتمكــن أبــدا مــن 

تجســير االختافــات بيــن أعيننــا وأعيــن الافقاريــات.       

الجينــات جــاء االكتشــاف المذهــل فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن العشــرين، عندمــا طبقــت المختبــرات 

تقنيــات جزيئيــة جديــدة، لفهــم كيفيــة تأثيــر شــذوذ انعــدام العيــن على تطور العين. فبعمــل خرائط الجينات، 
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ــة،  اســتطاعوا تحديــد أجــزاء الحمــض النــووي المســؤولة عــن الطفــرات. واتضــح أن جينــات كل مــن الذباب

والفــأر، واإلنســان المســؤولة عــن انعــدام العيــن، ذات تركيــب وتسلســل متماثــل للحمــض النــووي. ويمكــن 

القــول إنهــا جميعــًا الجيــن نفســه.

الفصل العاشر اآلذان

إن الجــزء المنظــور مــن األذن، الصيــوان، هــو إضافــة تطوريــة حديثــة نســبيًا ألجســامنا. يمكنــك التأكــد 

مــن ذلــك فــي رحلتــك التاليــة إلــى حديقــة الحيــوان. كــم مــن أســماك القــرش، واألســماك ذات العظــام، 

والبرمائيــات، والزواحــف لديهــا أذن خارجيــة؟ إن الصيــوان موجــودة لــدى الثدييــات فقط. وبعض البرمائيات 

والزواحــف لديهــا آذان مرئيــة، لكــن ليــس لهــا صيــوان. 

األذن الوســطى – عظيمــات األذن الثــاث للثديــات ثــاث عظيمــات، بينما الزواحــف والبرمائيات لديها 

واحــدة فقــط. وليــس لألســماك أيــة عظيمــات. فمــن أيــن جاءتنــا عظيمــات األذن الوســطى؟ لنراجــع بعــص 

األمــور التشــريحية: تذكــر أن العظيمــات الســمعية الثــاث تعــرف باســم المطرقــة والســندان والــركاب. وكل 

واحــدة مــن هــذه العظــام مشــتقة مــن األقــواس الخيشــومية: فالــركاب مأخــوذة مــن القــوس الخيشــومية 

األولــى، والمطرقــة والســندان مــن الثانية. 

األذن الداخليــة – الهــام يتحــرك الشــعيرات تنحنــي لــألذن الداخليــة عــدة أجــزاء كل واحد منها مكرس 

ألداء وظيفــة مختلفــة أحــد األجــزاء يســتخدم للســمع، وآخــر يخبرنــا باتجــاه ميــان رأســنا، وهنــاك واحــد آخــر 

يســجل تســارع رأســنا، أو توقفــه عــن الحركــة. 

مــن الواضــح أن أســافنا الثدييــات قــد حصلــت علــى نــوع جديــد وأفضــل مــن الســمع. األســماك األولــى 

المعروفــة بهــذه القنــوات هــي أســماك بافكــوك، التــي لديهــا قنــاة واحــدة ثــم فــي األســماك البدائيــة، 

ــا  ــا. إن أذنن ــات، لديهــا ثــاث قنــوات مثلن ــة، وغيرهــا مــن الفقاري ــر حداث ــرى اثنتيــن. وفــي األســماك األكث ن

الداخليــة لهــا تاريــخ يمكــن تتبعــه إلــى األســماك البدائيــة األولــى.  

قنديــل البحــر أصــول العيــون واآلذان إن الجينــات الرئيســية، التــي تتحكــم بأعيننــا وآذاننــا، تمثــل جينــًا 

واحــدًا فــي المخلوقــات البدائيــة كقنديــل البحــر. إن الصلــة القديمــة بيــن جينــات األذن والعيــن، تســاعدنا 

فــي فهــم عــدد مــن تشــوهات الــوالدة تؤثــر علــى كل مــن العيــن واألذن. وهــذه كلهــا انعــكاس لصلتنــا 

العميقــة بمخلوقــات بدائيــة كقنديــل البحــر الاســع.
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الفصل الحادي عشر معنى هذا كله

حديقــة الحيــوان داخلــك إن كل شــخص عرفتــه فــي حياتــك لــه أبــوان بيولوجيــان، وكذلــك كل طيــر، 

وســلمندر، أو ســمكة قــرش رأيتهــا. قــد تغيــر التقنيــة مــن ذلــك، بفضــل االستنســاخ، وحتــى اآلن ال زال 

القانــون هــذا قائمــًا. ولكــي نوضحــه بشــكل أكثــر دقــة: كل شــيء نشــأ مــن بعــض المعلومــات الوراثيــة 

األبويــة. إن هــذه الصيغــة تحــدد األبــوة بطريقــة تصــل حتــى اآلليــات الحيويــة للوراثــة، وتســمح لنــا بتطبيقهــا 

ــا، التــي ال تتناســل بالطريقــة التــي نفعــل. علــى كائنــات كالبكتيري

ــا ببقيــة أشــكال الحيــاة.  ــة )أطــول( فــي حديقــة الحيــوان إن نزهــة فــي حديقــة الحيــوان ترينــا صلتن رحل

لنأخــذ أمثلــة. ولنبــدأ بالدببــة القطبيــة. يمكنــك أن تكتــب قائمــة بالســمات التــي نتشــارك بهــا مــع الدببــة، 

كالشــعر، والرقبــة والعديــد مــن األشــياء األخــرى. دعنــا نمــر بمعــرض األســماك اإلفريقيــة. مــا يــزال ســكان 

هــذا المعــرض يشــبهونك، لألســماك عينــان، ولهــا أربعــة  أطــراف )زوائــد( ولكنهــا تبــدو كالزعانــف،  تفتقــر 

األســماك- باإلضافــة  إلــى ســمات أخــرى- الشــعر والغــدد اللبنيــة، التــي تتشــارك فيهــا أنــت مــع الــدب 

القطبــي. 

لــم يجعلنــا التاريــخ نشــعر بالمــرض إن إنســانيتنا لهــا كلفتهــا. فلوجــود مجموعــة مــن األشــياء، التــي 

نفعلهــا – الــكام، والتفكيــر، واإلمســاك، والمشــي علــى رجليــن – ندفــع ثمنــًا. وهــذه نتيجــة حتميــة لشــجرة 

الحيــاة بداخلنــا.   

لتأخــذ مخطــط جســد ســمكة مــا، وقــم بتعديلــه ليصبــح ثدييــًا، ثــم قــم بتعديــل ذلــك الثديــي حتــى يمشــي 

علــى رجليــن، ويتحــدث، ويصبــح قــادرًا علــى الســيطرة الدقيقــة جــدًا علــى أصابعــه، فســوف تجلــب لنفســك 

خليطــًا مــن المشــاكل. إن كل مــرض نعانــي منــه لــه مكــون تاريخــي تقريبــًا.   

فــي  نشــطة  مفترســات  كنــا  البواســير  القلــب،  وأمــراض  الســمنة،  جامعيــن:  تاريخنــا كصياديــن 

المحيطــات والجــداول خــال تاريخنــا كأســماك، وخــال تاريخنــا األحــدث كبرمائيــات وزواحــف وثدييــات كنــا 

مخلوقــات نشــطة فــي افتــراس كل شــيء. لقــد كان اإلنســان األول صيــادًا وجامعــًا، ثــم فــي النهايــة فاحًا. 

هــل الحظــت النمــط هنــا؟ إن المشــترك فــي هــذه السلســلة هــي الكلمــة “نشــط” الســيء فــي األمــر هــو 

أن معظمنــا يقضــي معظــم يومــه فــي أي شــيء عــدا النشــاط. 

مــا هــي األســباب الرئيســية للوفــاة بيــن البشــر؟ أربعــة مــن األســباب العشــرة الرئيســية – أمــراض القلــب، 

والســكري، والســمنة، والســكتة الدماغيــة – لهــا أســاس جينــي، وربمــا تاريخــي أيضــًا. 

ماضــي الرئيســيات: الــكام ليــس رخيصــًا: للــكام ثمــن غــاٍل: فاالختنــاق وانقطــاع النفــس أثنــاء النــوم، 
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يقعــان فــي رأس قائمــة المشــاكل، التــي علينــا العيــش معهــا مــن أجــل أن نتمكــن مــن الــكام. إننــا ننتــج 

أصــوات الــكام بالتحكــم بحــركات اللســان، والحنجــرة ومؤخــرة الحلــق. وهــذه كلهــا تعديــات بســيطة 

نســبيًا علــى تصميــم الثدييــات أو الزواحــف. وحنجــرة اإلنســان مكونــة فــي معظمهــا مــن غضاريــف قــوس 

خيشــومية، تناظر أعمدة الخياشــيم الموجودة لدى القرش، واألســماك األخرى. إن مرونة حلقنا المفيدة 

جــدًا فــًي قدرتنــا علــى الــكام، تجعلنــا معرضيــن لشــكل مــن انقطــاع النفــس، أثنــاء النــوم الناتــج مــن انغــاق 

مجــرى الهــواء. ومــن المقايضــات األخــرى لهــذا التصميــم هــو االختنــاق.  

ــراغيف: الفــواق إن لهــذا اإلزعــاج جــذوره فــي التاريــخ، الــذي نشــترك بــه مــع  ماضــي األســماك الشُّ

األســماك والشــراغيف. الفــواق هــو انقبــاض نمطــي يتضمــن عــددًا مــن العضــات فــي جــدار الجســم 

والحجــاب الحاجــز والرقبــة والحنجــرًة. إن حصــول تضيــق فــي واحــد واثنيــن مــن األعصــاب، التــي تتحكــم 

بالتنفــس يســبب انقبــاض هــذه العضــات. وهــذا ينتــج عنــه شــهيق حــاد للهــواء. نــادرًا مــا نصــاب بحادثــة 

فــواق واحــدة، وإذا أوقفــت الفــواق فــي الحــاالت الًخمــس إلــى العشــر األولــى، فســيكون لديــك فرصــة 

فــي أن تنهــي تلــك الحالــة. وإذا فاتتــك، فســوف تســتمر نوبــة الفــواق. تنفــس ثانــي أكســيد الكربــون، 

التنفــس فــي كيــس ورقــي عــادي )ومــد جــدار الجســد( أخــذ نفــس عميــق وكتمــه. والفــواق بحــد ذاتــه، 

ــات كالشــرغوف.  ــه مــع حيوان ــخ نشــترك ب نتيجــة تاري

ماضــي القــرش: الفتــاق إن ميلنــا لإلصابــة بالفتــاق، أو الفتــق بالنســبة لتلــك الحــاالت، التــي تحــدث أســفل 

البطــن-  ناتــج عــن  أخذنــا لجســد ســمكة، وتحويــره  إلــى ثديــي. إن ســبب هــذا المســار الغريــب يكمــن فــي 

تاريخنــا التطــوري. وتبــدأ غددنــا التناســلية تطورهــا فــي المــكان ذاتــه، الــذي توجــد فيــه فــي القــروش، فــي 

األعلــى بجانــب الكبــد. ومــع نموهــا وتطورهــا، فــإن غددنــا التناســلية تنــزل لألســفل.   

ماضــي الميكروبــات: أمــراض الميتوكوندريــا توجــد الميتوكوندريــا داخــل كل خليــة مــن خايــا جســمنا، 

وتقــوم بعــدد مــن األشــياء إن أوضــح وظيفــة لهــا هــي، تحويــل األكســجين والســكريات إلــى نــوع مــن 

الطاقــة. تتضمــن الوظائــف وتنظيــم األجــزاء المختلفــة مــن وظائــف خايانــا.   واألمــراض، التــي يمكــن أن 

تســببها الميتوكوندريــا، التــي تختــل وظيفتهــا طويلــة جــدا ومعقــدة. وقــد يؤثــر فــي أجهــزة الجســم كلهــا. 

وأقصاهــا المــوت. تحمــل الميتوكوندريــا تاريــخ البكتيريــا هــذا داخلهــا: بتركيــب جينــي، وتركيــب ميكــرو خلــوي 

مشــابه للبكتيريــا، ونشــأت أصــًا مــن ميكروبــات تعيــش حــرة علــى مــر مليــارات الســنين.   
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الخاتمــة كمــا غيــر برنامــج الفضــاء نظرتنــا إلــى القمــر تمامــًا، فــإن علــم المســتحاثات والوراثــة غيــرا نظرتنــا 

ألنفســنا. إننــا نعيــش فــي عالــم االكتشــافات، عندمــا يكشــف العلــم األســرار الخفيــة للمخلوقــات المختلفة 

كقناديــل البحــر والديــدان والفئــران، فإنــه يصبــح لدينــا بصيــص أمــل فــي حــل أحــد أعظــم ألغــاز العلــم، وهــو 

االختافــات الجينيــة، التــي تجعــل اإلنســان متميــزًا عــن المخلوقــات الحيــة األخــرى.  




