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تقديم

ثمة كانت ،١٩١٦ عام اإلنسان» خدمة يف «الكيمياء كتابه فندالي ألكسندر ألَّف حني
تسعة مرور وبعد ها. ونَْرشِ للعالم الكيمياء جلبتها التي املنافع عن لإلعالِن ة ملحَّ حاجة
الثقيل. العبء هذا وطأة من تحرروا لو أن الكيمياء عن يكتبون َمن يأمل ربما عقود،
الُعمر إطالة وهو — املجتمع يف الكيمياء به أسهمت ما أهم فرغم كذلك؛ ليس األمر ولكن
يزال ال فندالي كلمات فإن — الكيميائية املعالجة عىل القائمة الصحية الرعاية بفضل

مألوًفا: آذاننا عىل وقعها

بعني ينظرون — وفوائدها بالعلوم جهلهم بسبب — عامة بصفة الناس إن
صناعاتهم نطاق توسيع وحدهم يستطيعون الذين أولئك تجاه واالرتياب الشك

أعمالهم. كفاءة وزيادة

التي الجهود وراء كامنة الشديدة النربة هذه نفس تكون أن غالبًا امُلستَبَْعد من ليس
إليها يوجهه ما ضد الكيمياء عن الدفاع سبيل يف ومؤيدوها الكيميائية الصناعات تبذلها
التي الكيميائية املواد تُؤخذ حني ففي مشكلة؛ ثمة لكن واستهجان. ازدراء من العامة
املواد فإن األسواق، يف تداولها بمجرد بها مسلَّم أشياء أنها عىل الناس عىل بالنفع تعود
الصناعات رشكات تبذله ما أن ينكر أحَد ال لسنوات. األذهان يف تبقى الضارة الكيميائية
كيميائية مواد سببتها مآٍس عن مسئوليتها من للتنصل جهود من والحكومات الكيميائية
كثريًا قلَّلت قد األوزون؛ طبقة استنزاف مثل قريبة كوارث أو والبوبال، الثاليدوميد مثل

أعمالها. وتربير نفسها عن الدفاع عىل وقدرتها مصداقيتها من



الجزيئات

يُسمى ما بأن قوي شعور ويراودنا والعرشين الحادي القرن ندخل فإننا ثمَّ، ومن
جيد. «طبيعي» يُسمى وما سيئ، «اصطناعي» أو «كيميائي»

قائمة وهي الكيمياءُ، إياها منحتنا التي باملنافع قائمة نضع أن التقليدي الحل
منتجاتها، من بكثري يستمتعون الصناعية الكيمياء ينتقدون الذين لعلَّ بالفعل. طويلة
وهذا نحتاجه، الذي اليشءَ تَُعد لم اإلنسان» خدمة يف «الكيمياء عبارة أن أعتقد ولكني
النظرة ذات والتكنولوجية العلمية املرشوعات بأن االنطباع خ تُرسِّ أنها منها ألسباب؛
أعني يف تبدو ثقافة، فأي الخاصة. أغراضها بخدمة عموًما التزام لديها الصلدة األحادية
لها تكون أن املحتَمل فِمن ثمَّ ومن صلدة؛ أحادية نظرة ذاَت ثقافًة إليها املنتمني غري
بني يقع ما الناس عامة فيه يدرك الذي اليوم يأتي أن الرائع من سيكون مخاطرها.
أو ذاك أو الكيميائي املنتج هذا حظر يجب كان إن حول شديدة مجادالٍت من الكيمائيني
يعملون الكيميائيني بعض بأن القائلة الحقيقة فيه يدركون الذي اليوم أو إنتاجه، تقييد
ربما تماًما. مغايرة ألهداف خارجها آخرون يعمل بينما صارمة، عسكرية منشآت يف

برشيٍّا. نشاًطا بوصفه العلم إىل النظر يف حينئٍذ سنبدأ
أو ترويضه يمكن يشء مجرد ليست الكيمياء أن هو نَْعلمه أن علينا أمر ثاني لكْن،
— امرأًة أو كان رجًال — اإلنسان تمنح ما هي فالكيمياء اإلنسان؛ لخدمة قًرسا تجنيده
ملصطلَحي السلبية املفاهيم نتجاهل أن حاليٍّا يصعب املميزَة. هويتَه الطبيعة، يف ما وسائَر
«جزيئي». مصطلح عىل بعُد بظاللها تُلِق لم املفاهيم هذه لكن و«اصطناعي»، «كيميائي»
الكيمياء، تقدمه ما تقديِر يف البدءَ الجزيئية لطبيعتنا فهمنا خالل من نستطيع وربما
م بالتسمُّ تصيبنا اصطناعيًة) أو كانت (طبيعيًة املواد بعض أن يف السبب إدراك عن فضًال

يشفينا. اآلخر والبعض
الجزيئات، عن دليل لكتابة الكيميائيني بعض يعارضني أن يُحتَمل السبب، لهذا
حه أوضِّ أن أردت فما الحيوية. الكيمياء علم عىل أي الحياة؛ جزيئات عىل كبري بقدر يركِّز
ينشد التي تلك عن كثريًا تختلف ال أجسادنا يف تتحكَّم التي الجزيئية العمليات أن هو
تزداد الواقع، يف استحداثَها. — الجزيئات» «علماء يَهم أسمِّ أن ل وأفضِّ — الكيميائيون
كما التكنولوجيا، مجال يف الطبيعية الجزيئات بالفعل نستخدم فنحن ضبابيًة؛ الحدود

«طبيعيٍّا». نعتربه ما عىل الحفاظ يف االصطناعية الجزيئات نستخدم
بعض نصائح من — الجزيئات عن هذا حديثِي خضمِّ يف — كثريًا استفدُت لقد
مور، وتوم كول، وإريك هوارد، وجو كالفرت، وبول بيسون، كريج وهم: الخرباء؛

والتقدير. الشكر بخالص إليهم ه أتوجَّ الذين سكويل؛ وجوناثان
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تقديم

قصرية «مقدمة سلسلة يف مساهمة بوصفه سيُنْهيها، كما مسريته، الكتاب هذا بدأ
ِلَما كوكس؛ ِلشييل االمتنان لشديد وإنني أكسفورد، جامعة مطبعة تصدرها التي ا» جدٍّ

قصرية. فرتة خالل النور إىل إخراجه يف ساعد الكتاب لهذا تأييد من أبدته
بول فيليب
لندن
٢٠٠١ يناير
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وتقدير شكر

املحميَّة التالية املواد باستخدام لهما للسماح والعرفان بالشكر والناِرش املؤلِّف يتقدم
والنرش: التأليف حقوق بموجب

والنرش الطبع (حقوق أوبريان فالن تأليف دالكي»، «أرشيف رواية من مقتطف
ورشكاه هيث إم إيه رشكة من بإذٍن إصدارها أُعيد التي أونوالن)، بريان الراِحل ملؤسسة

املؤسسة. عن بالنيابة املحدودة املسئولية ذات
ريموند ترجمه الذي ليفي، بريمو تأليف الدوري» «الجدول كتاب من مقتطف
مؤسسة من فرع وهي بوكس، لشوكن ،١٩٨٤ لعام والنرش الطبع حقوق روزنثال،

بوكس. شوكن من بإذن واستُخِدم هاوس، راندوم
والنرش الطبع حقوق بنشون، توماس تأليف الجاذبية»، «قوس رواية من مقتطف
ذات جاكسون ميالني وكالة من بإذن طباعتها وأُعيدت بنشون، لتوماس ١٩٧٣ لعام

املحدودة. املسئولية





األول الفصل

اخلفية األشياء تلك اجلزيئات: ُصنع

منها صغرية وزجاجًة لنفسه الشعري خمر طالبًا النادل، إىل الرشطة رقيب أومأ
إياه: سائًال ثقة يف لألمام مال ثم لصديقه،

عنها؟ قوًال سمعت أو «الجزيئات» تلك يوًما صادفَت هل –
بالطبع. نعم –

دائرة يف تأثريها تمارس الجزيئات» «نظرية أن تعرف أن سيدهشك هل –
دالكي؟

وال! نعم … حسنًا –
من أسوأ إنها بها، مصابون الناس ونِْصف مروًِّعا! دماًرا تُحِدث إنها –

الُجدري! مرض
املحليون، املعلمون يدرِّسها أو املستوصف طبيب يعالجها أن يمكن أال –

البلدة؟ حاِكم بها يهتم أن يجب التي الشئون أحد أنها تعتقد هل أم
حازمة). بلهجة أجاب (هكذا املقاطعة مجلس يد يف ته بُرمَّ األمر إن –

للغاية! معقًدا األمر هذا يبدو –

براعة أكثر وكان الجزيئات، عن املقدمات أقرص أوبريان فالن كتب لقد الحقيقة، يف
وكأنه ببساطة، العلمية معرفته يقدِّم أن الرجل ذلك أراد لقد مني. حديثه يف وجاذبية
األيرلندية العاصمة خارج للطرق السيئة الحالة أو البطاطس محصول مثل أمًرا يناقش
فوتريل الرشطة رقيب يتقاسمها التي الحكمة تلك من أكرب بقدر اإلفادة ويمكننا دبلن.



الجزيئات

يف وتتجىل دبلن، بمدينة الرئييس الشارع يف يقع الذي مرتوبول فندق يف ميك صديقه مع
التايل: الحوار

سؤال هذا كان السن؟ صغري كنت حني الجزيئات» «نظرية قبل من دَرْست هل –
بالتفصيل. ليس ال، قائًال: ميك فأجاب فوتريل،

فوتريل قال (هكذا عويصة! ومفاقمة شنيعة، جريمة هذه الشديد! لألسف يا –
جزيئات من يتكون لدينا يشء كل إن … املوضوع هذا لك سأرشح ولكنني حدة)، يف
وقطاعات أقواس يف وكذلك املركز، متحدة دوائر يف حولنا تتطاير وهي داخله، يف صغرية
كما تبقى وال جميًعا، ذكرها عىل اإلتيان من نتمكن أن من أكثر متنوعة أخرى ومسارات
تتحرك فهي مجدًدا، تعود ثم وبعيًدا قريبًا وتحوم تدوم ولكنها تستقر، وال مطلًقا هي

الجزيئات! إنها أقول؟ ملا تفطن هل الوقت، طوال
أفهمك! أنني أعتقد –

شواهد فوق يرتاقصون الجن من شيطانًا عرشين مثل والحيوية النشاط بالغة إنها –
التي الصغرية «الجزيئات» من ماليني إال الخروف فما كمثال: الخروف ولنأخذ القبور!
يغيل وعاء كأنه … معقدة تشنجية حركات يف — الِخراف صفات حاملًة — وتدور تدور

فيه! بما
العلماء لجعل ا جدٍّ كاٍف مظاهره) من كثري (يف البسيط السؤال هذا الخروف؟ هو ما
يعطي الجزيئات فِعْلم قادمة؛ كثرية لسنوات كذلك وسيستمر السنني، ملئات منشغلني
«الجزيئات»، من املاليني بتلك معنيٌّ إنه اإلجابات. من هرمية سلسلة يف نة مضمَّ إجابة
املختلفة، األنواع من اآلالف عرشات وهي الجزيئات، من كثرية أنواع من توليفة والخروف
السماء ويف الُعشب ويف البرش يف كذلك توجد وإنما بالطبع، الِخراف عىل تقترص ال التي

واملحيطات.
عىل األمور يرتك ال — عمًقا أكثر الفهم من مستويات عن يبحث الذي — العلم لكن
دقائق من مكوَّنة الذرات أََوليست ذرات؟ من مكوَّنة الخروف جزيئات أليست عواهنها.
دقائق من بدورها مكوَّنة الدقائق تلك أََوليست والربوتونات؟ اإللكرتونات مثل ذرية دون
أرسار من تحتويه بما التكهن يمكنه الذي ذا فَمْن والجلوونات؟ الكواركات مثل دونها

املبهمة؟ الدقيقة حدودها داخل
إىل تحتاج قد ولكن الجرب، بعلم إثباتها ويمكن ا، جدٍّ معقدة نظرية الجزيئات إن –
نهاية يف ثم مألوفة، أخرى وأدوات التمام وجيوب املساطر باستخدام تدريجيٍّا، حسابها
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الخفية األشياء تلك الجزيئات: ُصنع

حتى الوراء، إىل تعود أن عليك َفَسيَتََعنيَّ هذا، حدث إذا مطلًقا. أثبتَّه ما تصدق لن األمر
أساس عىل تماًما لديك التي والحسابات الحقائق فيه تصدق أن تستطيع وضٍع إىل تصل
الصورة عىل تحصل أن إىل بعينه الوضع ذلك من مجدًدا تستمر ثم الجرب، كتاب يف َوَرَد ما
أو نصفها إال تصدق لم التي الشذرات وراءك تخلِّف أن دون تماًما صدقتها وقد الكاملة،

رسيرك! أغطية تحت قميصك زر عن تبحث كأنك يؤرِّقك رأسك يف شك أي
بثقة. ميك أجاب هكذا ا! جدٍّ حقيقي هذا –

من العلم ُسلَّم تبدأ أن أردَت إذا الجزيئات ماهية يف تبحث أن د معقَّ َألَمٌر ا حقٍّ إنه
أراد إذا رضوريٍّا هذا ويكون ألعىل. تصعد ثم عمًقا) أكثر ِلنَُقْل (أو انخفاًضا أكثر درجة
املادة إظهار أسباب ثمَّ ومن الجزيئات؛ سلوك وراء الكامنة األسباب تماًما يفهم أن املرء
زجاج من لوًحا أم صخرة أم خروًفا املادة: كانت أيٍّا الخصائص، من املميزة السلسلة لتلك
إىل حاجة يف ليسوا الجزيئات يف يبحثون الذين العلماء من الكثري ولكن ذلك. غري أم النوافذ
أساسية قواعد يف مضامينه اختصار عامة بصفة يمكن إذ الجرب؛ علم يف ما بكلِّ االكرتاث
أن قبل مزدهًرا مرشوًعا الكيميائية الصناعة كانت بينها. فيما الجزيئات تفاعل كيفية عن
تؤرِّقك لن الجزيئات إن القول يمكننا ثم ومن الرياضيات؛ علم من نصيبها الكيمياء تجد

حال. أي عىل

الدوري؟ الجدول عن ماذا

وميك فوتريل الرقيب بني دار الذي الجواب ذلك اقتبس حني أوبريان فالن أن العجيب من
تسمى التي — رواياته بني شهرة األكثر الرواية إىل ونََقَله داكيل»، «أرشيف كتاب من
«نظرية عبارة حذف إىل عمد قد — (١٩٦٦ عام يف وفاته بعد (ونُرشت الثالث» «الرشطي
الذي الغموض الفرس؛ مربط يكمن وهنا الذرات»، «نظرية منها بدًال وكتب الجزيئات»،
أجوبًة الكيميائيون يعطينا وهنا الجزيئات؟ أم الذرات أهي األشياء: منه ُصنعت ما يكتنف
اثنني من قائمة عن عبارة وهو الدوري، الجدول هي لديهم األيقونية الشفرة إن مختلطة.
مرتَّبة املستقرة)، غري االصطناعية العنارص بعض إليها (أُضيَف طبيعيٍّا عنًرصا وتسعني
ذلك هو الكيمياء «عن» كتاب أشهر إن منها. اإلفادة عىل الكيميائيني يساعد نسق عىل
يتحدث والذي الدوري»، «الجدول ليفي بريمو اإليطايل والكاتب الكيميائي أسماه الذي
بتلك تبدأ الكيمياء بأن االنطباع يقوِّي بهذا وهو للمادة، البنائية اللبنات تلك العنارص؛ عن
يشجعونني كانوا باملدرسة تلميذًا كنت حني الرموز. من شكلها يف املنتظمة غري الشبكة
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الجدول، يف والثاني األول الصفني يف التي العنارص أتذكر كي االستظهار فن تعلُّم عىل
أن الكيمياء علم يف عيلَّ يتعني كان التعلم من تالية مرحلة يف ولكن أهمية، األكثر وهما
فوق يقع اإليريديوم أن أعرف بحيث ذاكرتي، من وأستظهره كله، الدوري الجدول أحفظ
ذلك ومع والجادولينيوم. السماريوم بني كالشطرية ينحرص اليوروبيوم وأن الكوبالت،
من متوهًجا يلتمع اليوروبيوم كان (وإن السماريوم عىل يوًما عيني تقع أن أشك فإنني

لدينا). التليفزيون شاشات

ليفي لربيمو الدوري» «الجدول كتاب يف العنارص:

متفاوتة عجيبة إغريقية أسماءً تحمل وهي نتنفسه، الذي الهواء يف الخاملة بالغازات يُعرف ما هناك
ا، جدٍّ خاملة الواقع يف وهي و«الغريب»، النشط» و«غري و«الخفي» «الجديد» وتعني اشتقاقها، يف
آخر؛ عنرص أي مع تتحد وال كيميائي، تفاعل أي يف تدخل ال أنها لدرجة هذه حالتها يف ومستقرة
،١٩٦٢ عام يف نسبيٍّا قريب وقت يف ولكن عدة. قرون مدى عىل تُكتَشف لم بالذات السبب ولهذا
عىل الغريب) (أي الزينون غاز إجبار يف وبارعة طويلة جهود بعد دءوب كيميائي عالم نجح
استثنائيٍّا الرائع العمل هذا وبدا والنشاط، الرشاهة الشديد الفلور غاز مع ا جدٍّ قصرية ملدة االتحاد

نوبل. جائزة عىل حصل العاِلم هذا إن حتى للغاية،

لهذه الكيميائي املعنى خالل من إال الفلزات من يعترب ال وهو التحلل، رسيع فلز الصوديوم عنرص
مثل لني إنه بل للطرق، قابًال حتى وال صلبًا ليس فهو الدارج، اليومي باملعنى وليس الكلمة،
فإنه وإال عادية، غري فائقة بعناية حفظه تم إذا فقط يلمع إنه ِلنَُقْل أو يلمع، ال وهو الشمع،
برسعة يتفاعل وهو الشكل، قبيحة جافة قرشة عليه فتتكون الهواء، مع معدودة لحظات يف يتفاعل
مطِلًقا بجنون حينئٍذ ويرتاقص املاء؟!) عىل يطفو فلزٍّا تتخيل (هل فوقه ويطفو بل املاء، مع أكرب

… الهيدروجني غاز

عىل لحرقه ا) جدٍّ ثمني معدن (وهو البالتني من بوتقة يف السكر من جراًما وزنُت األيام أحد يف
ولكن مطابخنا، يف نعرفها التي املحرتق السكر رائحة معميل يف امللوث الهواء يف فتصاعدت النار،
الثوم، رائحة تشبه معدنية رائحة كثريًا؛ مختلفة رائحة فتكونت النار لهيب زاد فوًرا هذا بعد
الكيميائي يتمتع أن يلزم هذا والكتشاف عضوية، تكون أن يمكن وال بالطبع، عضوية غري وهي
املحلول، ترشح أن سوى عليك فما املرء، يخطئ أن يصعب الحد هذا وعند سليمة. شم بحاسة
فيتكون الهيدروجني كربيتيد غاز فيها وتمرر املتكونة املادة وتأخذ األحماض، أحد إليه وتضيف
املاكيولينوم. يسمى الذي الزرنيخ إنه باختصار (الالمائي)، الزرنيخي األندريد وهو أصفر، راسب

وغريهما. بوفاري ومدام ميثراداتس عن املروية الحكايات يف املذكور السام الزرنيخ إنه

(١٩٧٥) الدوري» «الجدول كتاب ليفي، بريمو
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أن ويمكن العنارص، خصائص عن فقط عفوي بشكل تحدَّث الكيمياء علم أن إال
الدوري الجدول ينتمي أغلبها. يكن لم إن منها الكثري تجاهل عىل الجزيئات علم يُقِدم
نستعني أن عنده يجب والذي فيزياء، إىل عنده الكيمياء تتحول الذي الحقل ذلك إىل بالفعل
بعينها االتحادات لتلك العنارص ذرات تكوين سبب نفرس كي التمام وجيوب الجرب بعلم
يف وعمًقا جماًال االكتشافات أكثر من واحًدا الجدول هذا يُعد الجزيئات. ى تسمَّ التي
القرن يف الفيزياء علماء يد عىل الكم ميكانيكا علم اخرتاع حتى ولكن عرش، التاسع القرن
لوحات من نوًعا أو غامضة، شفرة باعتباره إليه النظر سوى املرءَ يََسُع يكن لم العرشين،
منها عائلة كل أفراد وأن عائالت، صورة يف العنارصتأتي بأن تذكِّرنا التي القصواللصق

متشابهة. ميوًال يملكون
يجب األقل فعىل الدوري، الجدول عن الحديث عن استغنيت إذا متعجًال أكون َلعيلِّ

خاصة. عمل بأجندة ألتزم أن دون هذا أفعل أال
املادة؛ فهم أجل من بحث أنه عىل العلم هذا يعرض للكيمياء التقليدي التاريخ إن
اليونانية بالفلسفة الكيمياء يربط وهذا املادة؟ ُصنعت يشء أي من التساؤل: أي
يف للمادة ذرية نظرية لصياغة ديموقريطوس وتلميذه ليوكيبوس بمحاوالت القديمة،
األربعة العنارص من يبدأ رسًدا يحكي التاريخ وهذا امليالد. قبل والرابع الخامس القرنني
تزاُوج من أفالطون عرضه بما ويمر واملاء، والنار والهواء الرتاب وهي: إليمبيدوكليس،
يعتقده كان ما حول بحذر ويلتفُّ ،(1-1 (شكل الذري واملذهب العنارص نظرية بني
العنارص تحويل من الوسطى العصور يف القديمة) بالكيمياء (املشتغلون الخيميائيون
القرن يف (الفلوجستون) الالهوب نظرية عند سالسة يف يستقر ثم نفيسة، إىل الرخيصة
(وإن ١٦٦١ عام العنرصيف فكرة تعريف يعيد وهو بويل روبرت سنشاهد عرش. الثامن
نموذَج ونرى اإلطالق)، عىل الكاملِة التعريف إعادة منزلِة إىل يرقى ال الواقع يف عمله كان
لالختزال، قابلة غري جديدة مواد اكتشاف قبل يتقوض وهو العتيَق األربعة العنارص
األكسجني نظرية منها بدًال ويضع الالهوب، نظرية يزعزع وهو الفوازييه أنطوان ونرى
الذرية النظرية دالتون جون قدم ذلك بعد .١٧٩٤ عام يف باملقصلة رأسه يفقد أن قبل
عرش، التاسع القرن خالل كبرية بدرجة العنارص قائمة وتمددت ،١٨٠٠ عام يف الحديثة
ثم الدوري، مندليف جدول هو برجني ذي بنائيٍّ شكٍل يف مندليف ديميرتي رتبها ثم
عام منذ معروًفا كان (الذي اليورانيوم إىل وصوًال تدريجيٍّا بينهما فيما الفراغات ُملئت
عقد يف الجدول شكَل الكم فيزيائيي من وغريه باويل فولفجانج فرسَّ ذلك وبعد ،(١٧٨٩

العرشين. القرن من العرشينيات
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الهواءالرتاب

ا اءالنار

العنارص دقائق أصغر أن يَعتقد اإلغريقي الفيلسوف ذلك كان أفالطون. ذرات :1-1 شكل
منتظمة. هندسية أشكال لها مادي، يشء كل تُشكِّل أنها يُعتَقد التي األربعة،

جون ويدعى العلوم، مجال يف الكتَّاب أحد إن بل نهايتها، من املهمة اقرتبت وهكذا
انتهى قد أيًضا الكيمياء علم أن يعني هذا إن يقول العلوم» «نهاية كتاب يف كتب هوجران،
أخرى كتب عدة يف املتضمن واملعنى الَكم. نظرية من التصديق ختم عىل حصل أن منذ
قد الحارض، الوقت يف غيابه يظهر الذي العلم ذلك أن هو العلوم مستقبل عن حداثة أكثر
الفرع ذلك فيه (بما فيزياء إىل تحول قد األسايس مستواه فعىل نهايتيه؛ كلتا من استُهلك
كيفية يف يبحث والذي املكثفة، املادة فيزياء ى املسمَّ الناس، تجاهله الذي العظيم، العلمي
الذين األحياء، لعلماء حقًال اآلن صار تعقيًدا األكثر مستواه وعىل امللموسة)، املادة سلوك

للخلية. الجزيئية امليكانيكا يشمل صار بحيث عاملهم حدود بسطوا
الحقيقة وهي لالهتمام، إثارة أكثر حقيقًة تُخفي األكاديمية الحروب هذه أن إال
يميلون كانوا فيزياء علماء كتبها قد العلوم تواريخ من الكثري إن تقول التي العجيبة
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من يكون وقد عنها. يجاب ثم تُطَرح التي األسئلة من سلسلة أنها عىل العلوم تقديم إىل
ألن بالفطرة يميل قد الذي املهندسني، أحد جانب من تُحكى وهي القصة نرى أن املفيد
األوائل الكيمياء علماء بعض أن من الرغم فعىل نصنع؟ أن يمكننا ماذا السؤال: يَطرح
اآلخر البعض كان وامليتافيزيقية، الفيزيقية الناحيتني من املادة، ترشيح يريدون كانوا
وكان تحليليٍّا، وآخر إبداعيٍّا اتجاًها الجزيئات علم يتخذ ولهذا بشغف؛ ترتيبها يعيد
واملواد واأللوان واألصباغ السرياميك أوعية بصناعة التاريخ من مختلفة فرتات يف يُعنى
إلكرتونية ومكونات واقية وأغلفة وعقاقري اصطناعية مواد من ذلك وغري البالستيكية،
«األمر الكيمياء: يف نوبل جائزَة الحائز هوفمان رونالد ويقول البكترييا. حجم يف وآالت
ثم االكتشاف»، بعملية املتعلق املجاز يتقبلوا أن عليهم يتعني الكيمياء علماء أن الغريب

قائًال: يستطرد

فعًال موجودة الجزيئات بعض وتحوالتها. الجزيئات علم هي الكيمياء إن
الكيمياء علم يف كثرية أخرى جزيئات توجد ولكن … نعرفها أن منا وتنتظر
بعملية إما مصنوع، جزيء يوجد [الكيمياء] قلب يف … املعمل يف نحن صنعناها

برشية. بيٍد وإما طبيعية

الجزيئية» «العلوم الفتة تحت لديها الكيمياء أقسام تُخفي التي الجامعات أن وأحسب
ويدع الدوري، للجدول الِعنان يطلق ببساطة فهذا الصحيح، املسار األرجح عىل تسلك
تصميم فيه يتم أفالطوني غري عالٍم األشياء، صناعة من عالٍم إىل يسمو ألن حرٍّا الكيميائي
أو الفريوسية العدوى حاالت عالج مثل معينة، وظائف «تؤدي» كي وصناعتها الجزيئات

وتدعيمها. الجسور تقوية أو املعلومات اختزان
بيشء يشعر وكان العالم، هذا يف صناعيٍّا كيميائيٍّا باعتباره ليفي بريمو تحرَّك وقد
تسميتها يمكن … «وضيعة» «كيمياء فأسماه الجزيئي، العلم بهذا يتعلق فيما األسف من
تحويل عىل تعمل إذ ا؛ حقٍّ هائلة الوضيعة الكيمياء تلك قوة ولكن املطبخ.» بكيمياء
ُدمرت كما مريًضا. والسليم سليًما املريض تجعل أن ويمكن عام، كل الدوالرات مليارات
الكيميائية الحروب وصارت الوضيعة، الكيمياء بفعل األملانيتان ودرسدن هامبورج مدينتا
يعتقد النووية. الحرب من أكثر الغرب دوائر يف وهلع خوف مثار اآلن والبيوكيميائية
كتابة مجرد ولكن الفيزياء، لعلم نتاج هي ذاتها النووية القنبلة أن الناس من الكثري
وراء السبب تُكن لم الضوء» رسعة مربع يف الكتلة رضب حاصل = «الطاقة معادلة
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اليورانيوم مركَّبات جزيئات فصل عملية هو وراءها يقف ما وإنما هريوشيما، قنبلة
بينشون توماس يخامر يكن لم الجاذبية»، قزح «قوس روايته ويف نظائريٍّا. املتمايزة
بعد روايته يف ظهر الذي الرشير اليشء يكن فلم للعلوم: الحقيقية القوة موقع يف شكٌّ
عن عبارة جديدة بالستيكية مادة وإنما النووية، القنبلة هي الثانية العاملية الحرب نهاية
مؤامرة نتيجة استحداثها تم جي، إيميبولكس تدعى الحلقات» متغاير أروماتي «بوليمر
للبرتول وِشل وجايجي وسيبا فاربن جي آي هي: عمالقة كيميائية أوروبية رشكات بني

النظريات.1 عىل صوتها يعلو املادة أن توصيلها أريد التي الرسالة آي. يس وآي
يعج صندوق أنها يعني ولكن … ال بالطبع سيئة؟ الجزيئية العلوم أن هذا يعني فهل
منها مخيفة؛ أو فظيعة تكون وقد وإبداعية، ملهمة رائعة احتماالت وهي باالحتماالت،
العلوم تساعد وقد فهمها. يصعب وأشياء شاذة، وأشياء مفيدة، ولكنها دنيوية، أشياء
وروبنز رافائيل الفنانون رسم وقد جديدة. كبد عىل الحصول يف ما يوًما الناس الجزيئية

الحياة. أصل هي فالجزيئات الجزيئات، باستخدام لوحاتهم ورينوار

الجاذبية» «قوسقزح بينشون: توماس ورواية (التخليقي) االصطناعي الرتكيب

تصنيع علم إن الكيميائية. دوبون رشكة أَْجَرته مبكر بحث إىل جي إيميبولكس مادة أصول تعود
بها العاملني وأحد دوبون رشكة فيها تتحكم أسايس، ومسار عظيمة تقاليد له البالستيكية املواد
الجزيئات عن الكالسيكية دراسته وكانت العظيم». «التخليقي بأنه ويشتهر كاروترز، ويدعى
عىل يقترص ال الذي النايلون، عرص إىل مبارشة وأوصَلتْنا العرشينيات عقد عرب امتدت قد الكبرية
إيذانًا يُعد نفسه الوقت يف ولكنه املسلح، للمتمرد مالئًما وشيئًا ه املرفَّ اإلنسان لجسد متعًة كونه
أن يمكنهم بل الطبيعة، رحمة تحت يعودوا لم الكيميائيني بأن البالستيك؛ لعرص قوية بانطالقة
تخليقيٍّا ببنائها ويقومون قدًما يمضون ثم للجزيئات، يحتاجونها التي الخصائص اآلن يقرروا
كيميائيٍّا وتشكيلها الطلب حسب كبري جزيئي وزن ذات مطلوبة مادة أيِّ تركيب يمكن وبهذا …
أو البنزين حلقات باستخدام سلسلة يف ونَْظمها بها واإلمساك الحلقات، متغاير حلقي شكل يف
املتغايرة األروماتية البوليمرات باسم تعرف السالسل تلك «طبيعية». األكثر األروماتية الحلقات
الحرب اندالع قبل جامف العالم بها إلينا خرج التي االفرتاضية، السالسل تلك أحد وكان الحلقات،

جي. اإليميبولكس ليصري بعُد فيما تعديله تم قد مبارشة،

(١٩٧٣) الجاذبية» قزح «قوس رواية بينشون، توماس

20



الخفية األشياء تلك الجزيئات: ُصنع

الجزيئات؟ هي ما

املواد فجميع بالضبط؛ ليس اإلجابة: جزيئات؟ من يتألف يشء كل هل اآلن: والسؤال
ال الذرات ولكن الذرات، من تتكون الغريبة) الفلكية الفيزيائية البيئات بعض داخل (إال
كلمة ل حوَّ قد أوبريان فالن كان إن أحدد أن يمكنني (وال جزيئات. صورة يف دائًما تتشكل
لم أو — يفهم كان ألنه ذرات كلمة إىل فوتريل الرقيب لسان عىل وردت التي الجزيئات
مع لالرتباط ميل فلديها — التفاعلية شديد الذرات معظم بينهما.) الفارق — يفهم يكن
اتحادات شكل يف سويٍّا ارتبطت قد الذرات من تجمعات الجزيئات وتُعد — أخرى ذرات

عدة. ماليني إىل أعدادها تصل وقد يشء، أي عىل تحتوي قد
فالن رواية يف فوتريل الرقيب كان فقد إجراؤه؛ يجب دقيًقا آخر تمييًزا ثمة ولكنَّ
وجود ال إنه فسنقول الدقة شئنا وإذا والحديد. الحجارة جزيئات عن يتحدث أوبريان
ولكننا يوم، كل نصادفها التي الحديد أو الحجارة كتل يف توجد ال األقل عىل كهذا، ليشء
جزيء يف ذرات. من عدُّها يمكن متميزة تجمعات أنها — عامة بصفة — بالجزيئات نعني
الكوب ويحتوي األكسجني، من واحدة وذرة الهيدروجني من ذرتان ذرات؛ ثالث توجد املاء
من تؤخذ التي الرسيعة العينة ولكن الذرات، من تريليونات فوق تريليونات عىل املاء من
لحظة أي يف أنها تُظهر — دقيقة تفاصيل أي عن تكشف أن أمكن إذا — السائل هذا
ثالث من منها كلٌّ يتكون جزيئات شكل يف متجمعة تقريبًا كلها الذرات تكون بعينها
متشابكي أفراد ثالثة من منها أرسة كل تتكون أَُرس من هائل حشد مثل أسلفنا، كما ذرات،

1-2أ). (شكل األيدي
متمايزة، جزيئات شكل يف تتجمع ال الحديد ذرات أن نجد هذا، من العكس وعىل
كتيبة مثل ذاته، النحو عىل يستمر منتظم نسق يف املدفع قنابل مثل مًعا تتكدس ولكنها
متساوية تكون الذرات من مجموعات أي تمييز املرء يستطيع وال الجنود، من منظمة
من بلورة أي يف والكلور الصوديوم ذرات عىل ينطبق اليشء ونفس بينها. فيما األبعاد
فيما ذراته تتدافع الحديد ينصهر وحني 1-2ب)). (شكل املائدة (ملح الصوديوم كلوريد
الهيدروجني ذرات كأن األمر يبدو الثلج، يذوب حني ولكن الناس، من جامع كحشد بينها
القول ويمكننا بلوراته. تفكك مع الثالثية بأوضاعها بيد يًدا التشابك يف تستمر واألكسجني
الحديد بينما — جزيئات شكل يف الذرات فيه تتجمع — جزيئية صلبة مادة الثلج إن

كذلك. ليسا الصخري وامللح
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ذرة أكسج� ذرة هيدروج�

(ب)(أ)

ماء أيون
صوديوم

أيون
كلور

بلورة ملح

الذرات وترتبط الذرات، ثالثية متمايزة منفصلة جزيئات من يتكون (أ) املاء :2-1 شكل
ذرات مجموعة من يتكون هذا من العكس عىل (ب) امللح ولكن قوية، كيميائية بروابط
متميزة. ذرية تجمعات فيه توجد وال والكلور، الصوديوم من أيونات) (تسمى مشحونة

تدريجيٍّا. بعض عن بعضها األيونات تركيبة تتفكك املاء يف امللح يذوب وحني

وكقاعدة هذا، يفعل ال اآلخر والبعض جزيئية، صوًرا النقية العنارص بعض تتخذ
جزيئية؛ الالفلزات بينما جزيئية، غري الحديد مثل الفلزات إن نقول تقريبية عامة
ذرتني. عىل منها كلٌّ يحتوي جزيئات، من يتكون املثال، سبيل عىل املتجمد، فالنيرتوجني
ترتبط أن يمكن الكربيت ويف أربع، من جزيئية مجموعات الذرات ن تكوِّ الفسفور ويف
وسيلة، نجد أال اليشء بعض الظلم من يبدو قد ثماٍن. من جزيئية حلقات يف الذرات
اتحادات أم ذرات هي األساسية البنائية وحداتها كانت إن تُعِلمنا للمادة، النظر بمجرد
أن العلماء عىل العسري من ليس (لكن الوسيلة. لهذه وجود ال لكن الذرات، من جزيئية

حال.) أي عىل ذلك يكتشفوا
مسألة عىل باألساس يعتمد إذ تماًما؛ محدد غري مائًعا مفهوًما الجزيء يعترب وهكذا
عن بالحديث االكتفاء من بدًال حال بأي الجزيئات لتمييز العناء نتجشم إذن ملاذا الحجم.
«ذات املادة من األصغر الوحدات هي الجزيئات أن هو السبب أن أعتقد عامة؟ بصفة املادة
قصًصا املرء يحكي أن يمكن الذرات، ال الجزيئات، خالل فمن الكيمياء؛ علم يف املعنى»
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فحسب. الحروف هي والذرات الكلمات، بمنزلة الجزيئات إن املجهري. تحت العالم يف
تكتالت هي الكلمات أغلب ولكن كاملة، كلمة واحد حرف يشكل ما أحيانًا الحال، بطبيعة
األطول الكلمات أن نجد ما وكثريًا معني، نظام يف ُرتِّبَت متعددة حروف من محدودة
ترتتب الذي للنسق يكون الكلمات، يف كما الجزيئات، ويف ودقة. براعة أكثر معانَي توصل
رغم تماًما املعنى يف تختلفان مثًال و«لكمات» «كلمات» فكلمتا أهميتُه؛ املكوِّنة األجزاء به

عينها. الحروف من مكونتني أنهما
ولكن الحية، الكائنات يف الجزيئات تحكيها التي القصص أعجب من بعٌض يحدث
وغري طويلة تكون الكلمات من فكثري الفهم؛ صعبة تكون أن يمكن أنها الحظ لسوء
جزيئية كلمات يخرتعون الكيميائيون ينفك ال غامضة. منها املكونة الجمل فتكون مألوفة،
الطرافة، من يشء فيها يكون الجديدة األلفاظ هذه وبعض اتساًعا، اللغة فتزداد جديدة
«الكلمة» اخرتاع قبل صياغتها لنستطيع نكن لم حكايات نحكي أن لنا يتيح وبعضها
معنًى بسيطة بطريقة ننقل بأن الجديدة «الكلمة» لنا تسمح أخرى، حاالت ويف املعنية.

ملتوية. بطريقة سابًقا نقله يتم كان معينًا
اليوم نسمع ونحن الجزيئي. العالم مع اللغوي املجاز يتالءم أن رائع َألمٌر وإنه
تتضمنها التي اللغات من واحدة مجرد هذه أن أوضح أن وآمل الجينات»، «لغة عن كثريًا
«معلومات» بالفعل توجد إذ وحسب؛ لغويٍّا مجاًزا كونه يتجاوز أقوله ما أن إال الجزيئات.
الفصل يف هذا وسأوضح الكلمات، داخل معلومات توجد مثلما تماًما الجزيئات، داخل

السابع.
الجزيئية العلوم لرشح معلوماتي أساس عىل نموذج استخدام فإن هذا، إىل باإلضافة
بدًال حواري، أساس عىل االستجابة رسيع رشح وجود إىل يدعو بحيث ا مهمٍّ أمًرا يُعد
البيولوجيا علماء يتحدث املاضية. األزمان يف ومؤيًدا متبًعا كان الذي اآليل األسلوب من
علماء يتحدث كما بعض، مع بعضها «يتكلم» بروتينية جزيئات عن متزايد بشكل الخلوية
وهذه للجزيئات، و«جماعي» «تعاوني» سلوك وجود عن املادة بعلوم املهتمون الفيزياء
للناس أكثر محببة العلوم تبدو أن بها مقصوًدا غامضة حمقاء خيالية تصورات ليست
املتزايد اإلدراك عن يتحدثون هم وإنما ضارٍّا)، ليس ذاته حد يف التأثري هذا كان (وإن
عامة بصفة جماعيٍّا يكون الذي الجزيئي، للسلوك الجميل والتعقيد البهي الرقي لذلك

. َخطِّيٍّ نحو عىل يسري ما ونادًرا
يف املجازي األسلوب استخدام يف أتوسع أن أحتاج ذهني، يف األفكار هذه واضًعا
املتخصصني أحد بني الحديث مستوى عىل حتى األمر، هذا عن لنا غنى وال الجزيئي، العلم
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يف أقصاه إىل يصل ولكن العلوم، من كثرية أخرى مجاالت عىل ينطبق األمر هذا له. وزميل
األمر! هذا عن لالعتذار مدعاة وال برشية، شبه بصفات الجزيئات تتسم إذ الكيمياء؛ علم
لقد األمر. هذا من للتخفيف طرًقا نجد ألن وتحتاج مألوفة، غري أشياء الجزيئات هذه إن
لجزيئات والعصا الكرة نماذج استخدام عدم عىل حق، عن املاء، عن كتابي نارشو أرص
الكتاب لبقاء ضمانًا وذلك الكيمياء؛ يف املتخصص غري العادي القارئ مخاطبة عند املاء
ومن تركيبته؛ أُظهر أن دون املاء سلوك غرابة تفسري بوسعي ليس ذلك ومع الرف. عىل

.(3-1 (شكل صغرية شياطني هيئة يف الجزيئات رسمت ثم

تفاعلها كيفية رؤية يف يفيد أن يمكن برشية صورة يف تبدو الجزيئات َجْعل إنَّ :3-1 شكل
جزيئات بني فيما توجد التي الضعيفة األيدي» «مسكات أُظهر الشكل هذا ويف بينها. فيما

املاء.
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محارضة يف األخطار بهذه البعض ذكَّرني ولكن ضارٍّا، يكن لم األمر هذا أن آمل
القاعة يف الحارضين من سؤال أول وكان الجزيئي، التضاعف عن مؤخًرا حرضتُها عامة
جزيئية منظومة عن يتكلم كان املتحدث أن اعتبار مع واعية؟» الجزيئات هذه «هل هو:
أفرتض فإنني الحية، الكائنات خصائص بعَض ا) جدٍّ بدائية (بطريقة تُحاِكي تخليقية
أن املرء أراد لو «ال»، هي اإلجابة أن بالفعل وأعتقد ُمه، تفهُّ يمكن تساؤًال كان هذا أن
ولكن «الوعي». لكلمة الغامض املفهوم لذلك معنًى ذي ال فعَّ تعريف أي عىل يحافظ
املعاني من عدًدا نستدعي فإننا الجزيئات، عىل البرشية الصفات إضفاء يف نبدأ أن بمجرد
مفهوم يرفضون الناس من كثري يكون. ال وقد مفيًدا أمًرا هذا يكون وقد الصلة، ذات
دوكنز ريتشارد (يطلق أخالقية. مضامني يحمل ألنه املثال؛ سبيل عىل األنانية» «الجينات
الشعرية الحالة ولكن بهذا، يعنيه ما إدراك ويمكنني الشعري»، «العلم اسم هذا عىل
«تعاُون» فكرة إن البعض.) يراه كما املجاز، ذلك رداءة بفعل تتكدر قد اآللية تلك يف
ن نخمِّ أن املعقول من ولكن طبيعية، فلسفة ألي أساًسا ليست و«تواُصلها» الجزيئات
النهاية يف الخطي األوتوماتيكي العالم منظور يؤدي قد األقل عىل الجزيئية العلوم يف أنه
من السماوية األجرام حركات يَُؤوِّلون كانوا الذين القدامى الفلكيني مثل نبدو َجْعلنا إىل

سليم. غري قالب يف املالحظات إقحام محاولني أريض؛ مركزي منظور

والحجم الشكل

يمكنني التي القليلة الروايات من واحدة ليفي لربيمو اإلنجليزي» «املفتاح رواية تعترب
مخيف، بشكل معقد جزيء وهو ،(4-1 (شكل الجزيئات ألحد رسًما تتضمن التي تذكرها
الناس. تثقيف هي نيَّتي كانت لو العلوم، عن تكنولوجي غري كتاب يف بعرضه أحلم ولن
أن هو واحًدا: شيئًا إال الجزيء عن نفهم أن يريدنا ال ألنه هذا يفعل ليفي ولكن
وبعض الجزيء، هذا يف (الحلقية) السداسية األشكال بعض ثمة وتركيبة. شكًال للجزيء
فاوسون، ى يسمَّ إنشاءات عامل إىل الراوي ويتحدث مًعا. تربطها التي املستقيمة الوحدات

قائًال: الجسور، يف املعدنية العوارض بتجميع يقوم رجل وهو

اآلن، حتى الحياة قيد عىل أبقتني والتي املدرسة، يف درستها التي املهنة إن
تشبه ولكنها عنها، واضحة فكرة لديك كانت إن أعرف ال الكيميائي. مهنة هي
كنُت طاملا … ونفكِّكها دقيقة إنشاءات نركِّب أننا هنالك ما كل قليًال؛ مهنتك
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أي التخليقية، املركَّبات يصنعون الذين أولئك من واحًدا تركيبات؛ كيميائي
الطلب. حسب الرتاكيب يبنون الذين
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ليفي. بريمو كتاب يف املوضح الجزيء :4-1 شكل

تماثيل بمنزلة نعتربها أن يمكن لجزيئات أمثلة الصفحات هذه يف نصادف وسوف
بإلصاق ُصنعت كلها وخطاطيف؛ وروافع وحلقات وخيوط قدم وكرات وحاويات مصغرة
مثل: املنتظمة؛ السطوح متعددة أشكال لها الذرات أن يعتقد أفالطون كان مًعا. الذرات
ولكن مخطئًا،2 أفالطون كان إلخ. … السطوح وثُمانيات السطوح، ورباعيات املكعبات

األشكال. بهذه جزيئات يف الذرات يرتِّبوا أن الكيميائيني بوسع
من حرف كل إن «فاوسون»؟ ل ليفي راوي رسمه الذي الجزيء هذا حجُم إذن هو ما
لها حرص ال تشبيهات توجد ا. حقٍّ دقيق يشء وهي ذرة، تمثِّل إلخ … N وال C ال حروف
هذه تمنحه ملموس انطباع أهم أن من يقني عىل ولكنني للذرات، الدقيق املقياس توصل
بحق؛ ا جدٍّ ا جدٍّ صغرية العنارصتعترب من الصغر املتناهية الدقائق تلك أن هو التشبيهات
األرضية، الكرة حجم إىل حجمها وزيادة جولف كرة نفخ استطعنا لو املثال: سبيل عىل
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ذرة ماليني عرشة وضعنا ولو األصلية، الجولف كرة حجم يف ذراتها من ذرة كل فستكون
واحد. ملِّيمرت حوايل طوله ا صفٍّ فستكوِّن جنب، إىل جنبًا الكربون من

أعشار ثالثة حوايل وهو قليلة، ذرات عن املاء جزيء مثل صغري عرضجزيء يزيد ال
املذكور الجزيء أما امللِّيمرت)، من مليون عىل واحًدا يساوي النانومرت بأن (علًما النانومرت
عدد املرء يحدد أن يمكن (وال عدة بمرات املاء جزيء من أكرب فهو ليفي بريمو كتاب يف
طوله يستمر الذي الجزيء، من قطعة مجرد كان ليفي رسمه ما ألن بالضبط؛ املرات تلك

ويسارها). الصفحة يمني إىل
يف للغاية كبرية برسعة تَْحدث األشياء أن للجزيئات الصغري املقياس ذلك تبعات من
الثانية، يف مرة مليارات عرشة تدور أن يمكن الجزيئات أن نسمع وحني الجزيئات. عالم
لدرجة ا جدٍّ صغرية الجزيئات أن إال الخيال، تفوق برسعات تدور بالتأكيد أنها نتخيل
جزيئيٍّا قياسية مسافات تقطع أن يمكنها نسبيٍّا، معتدلة برسعات تحركت لو حتى أنها
الثانية يف مرت حوايل برسعة تتحرك ألْن األكسجني جزيء ذرات فتحتاج واحدة؛ لحظة يف

الثانية! يف دورة مليارات عرشة لتكمل
فهي حيز، أي تشغل ال إنها الواقع يف مًعا؟ الذرات تربط التي العيص عن ماذا
مًعا ترتبط التي فالذرات البياني؛ الرسم يف يجري ما إدراك يف لتساعدنا بدعة مجرد
مًعا ترتاكب إنها الواقع ويف بإحكام، بعٍض بجوار بعضها متالصقًة تحتشد جزيئات يف
البلياردو كرات مثل ليست الذرَّات ألن ممكن؛ أمر وهذا ملتصقتني. صابون فقاعتَي مثل
بالكثافة يتصف مركز ذرَّة كل لدى املطاطيَة. الكراِت أكرب بدرجة تشبه ولكنها الصلبة،
برغم وهذا نفسها، الذرَّة من مرة آالف عرشة بحوايل أصغر وهي النواة، ويسمى والصالبة
كهربائية بشحنة مشحونة وهي تقريبًا، الذرة كتلة كل فيها ترتكز التي هي النواة تلك أن
وخفيفة، صغرية ثانوية ذرية دقائق وهي اإللكرتونات، من سحابة بالنواة يحيط موجبة.
من خطر دون لذرتني إلكرتونيتان سحابتان تتداخل أن ويمكن سالبة. بشحنة ومشحونة
تندمج وهكذا إلكرتوناتهما؛ من بعٍض يف الذرتان تتشارك وحينئٍذ اإللكرتونات، تصادم
الذرتني إن يقال هذا، يحدث وحاملا النواتني، كلتا ق تطوِّ واحدة سحابة يف السحابتان
(شكل الجزيئي التوضيحي الشكل يف املبينة العيص وتمثل تساهمية». «رابطة يف ارتبطتا
بأيٍّ يرتبط الذرات أيُّ معرفة عىل تساعدنا وسيلة مجرد وهي التساهمية، الروابط (4-1

منها.
األمر د يعقِّ اعتبار وهو الجزيئات؛ عن التحدث عند املهمة االعتبارات أحد إىل نصل هنا
حسنًا، قائل: يقول وقد الجزيئات. تلك لرسم «ُمثىل» طريقة توجد ال بأنه ويقيض كله،
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هذا أن بيد «الحقيقي»؟ بشكلها الجزيئات تُظِهر ال ملاذا التخطيطية، باألشكال تهتم ال
طريقة بنفس ما لجزيءٍ فوتوغرافية صورة اللتقاط طريقة توجد ال إذ مستحيل؛ أمر
وحسب، تكنولوجية صعوبات إىل راجعة املسألة وليست شجرة. أو قط لصورة التقاطنا
استكشاف يمكنها كامريا أو أكرب مجهر إىل الحارض الوقت يف نفتقر أننا املشكلة فليست
جزيئًا «نرى» أن املستحيل من تجعل الرؤية آليات أن هو الواقع بل الصغرية، األشياء تلك

الواقعية. «حقيقته» عىل ذرة) (أو
موجته يتفاوتطول موجي شبه إشعاع هو الذي املرئي، بالضوء نرى أننا هو السبب
األحمر للضوء نانومرت ٧٠٠ حوايل من — املتتابعة املوجية القمم بني املسافة وهي —
ألف ١٤٠ حوايل األحمر الضوء يحشد آخر، بتعبري البنفسجي. للضوء نانومرت ٤٠٠ إىل
وبطريقة الجزيء. من املرات بمئات أكرب املوجي الطول وهذا الواحد. السنتيمرت يف ج تموُّ
أن يعني مما موجته؛ طول من أصغر بؤرة يف تركيزه يمكن ال الضوء إن نقول تقريبية
يُظهر أن يمكنه ضوئي مجهر يوجد وال استيضاحها،3 يمكن ال ذلك من األصغر األشياء

املاء. لجزيء واضحة صورة لنا
الجزيئات، ُكنِْه َفْهم يف صعوبة يجدون الناس جعلت التي األسباب من هذا أن أظن
ويبدو العلوم. كتب من القراء ر تنفِّ — أعاله املبنيَّ كالرسم — توضيحية رسوًما وجعلت
أن من أدق كونها عىل تقترص ال جسيمات عن ملموسة بصورة نتحدث أن السخف من
رؤيتها يمكن ال التي واألشياء املبدأ. حيث من تُرى أن من أَدقُّ كذلك إنها بل عمليٍّا، تُرى

وأوهام. خرافة مجرد وكأنها الخيال، من هالة تكتسب
وحسب، موجودة أنها نثبت أن يمكننا وليس األوهام، من الجزيئاترضبًا ليست لكْن
تم التي الجزيئات بعضصور (5-1) الشكل ويُظهر محددة. وأحجاًما أشكاًال لها وأنَّ بل
بجوار وضعُت وقد الصور. تكوين يف الضوء يَستخدم خاصال نوع من بمجهر التقاطها
غري بوقت املجاهر من النمط هذا اخرتاع قبل الجزيء. لرتكيبة توضيحيٍّا رسًما لقطة كل
رآها قد شخص أي يكن لم ولكن الرتاكيب، هذه لديها الجزيئات أن معروًفا كان قصري
املحدد الشكل تخمن أن بإمكانك فليس — واضحة غري الصور هذه أن وصحيح مبارشة،
بطريقة تتفق باملجهر تُرى التي األشكال أن إال — وحدها الصور هذه من للجزيئات

عة. املتوقَّ تلك مع مقنعة
تلك التقاط قبِل من الجزيئات هذه أشكال بالفعل نعرف كنا كيف اآلن: والسؤال
ا جدٍّ صغرية الجزيئات أن رغم فحتى تجريبية. أدلة املؤكدة األدلة بعض إن الصور؟
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(ج)(ب)(أ)

نيرتوج�
كربون

هيدروج�

مفردة، يوضحها أن بإمكانه الذي املسحي النفقي باملجهر تصويرها تم جزيئات :5-1 شكل
أن لنا تتيح كافية تفاصيل يُظهر أن اآلن حتى املجهر ذلك يستطيع ال ولكن حدة، عىل كالٍّ

سابقة. معرفة دون الصور نفرس

طول له بإشعاع «رؤيتها» املمكن فمن املرئي، بالضوء استيضاحها يمكن أن من وأصغر
جعل طريق وعن السينية، األشعة يناظر ما وهو النانومرت، ُعرش حوايل يساوي موجي
الداخلة الذرات وجود أماكن نستنتج أن املمكن من البلورات، عن ترتد السينية األشعة
جزيئاتها تكدس مع بلُّورية، صورة يف ما مادٍة َجْعل أمكن إذا أنه يعني هذا تركيبها؛ يف
يمكنها السينية، باألشعة البلوري التصوير تسمى التي التكنولوجيا فهذه منظمة، بطريقة

الجزيئات. ِبنية عن اللثام تُِميَط أن
بمجهر املفردة الجزيئات رؤية عىل قادرين نكون أن يجب النظرية، الناحية من
البرصي املجهر يف الضوء نحن نركِّز كما السينية األشعة يركِّز الذي السينية األشعة
عىل العلماء أن رغم السينية األشعة نركز أن ا جدٍّ الصعب من يكون عمليٍّا لكن العادي.
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اإللكرتوني؛ املجهر باستخدام االكتفاء يمكننا الحايل الوقت يف ذلك. عمل من التمكن وشك
لصنع بؤرة يف تركيزها ويتم العينة، عن لرتتدَّ اإللكرتونات من حزمة إمرار يجري حيث
اإللكرتونية املوجات وباستخدام أيًضا، كموجات اإللكرتونات تعمل أن ويمكن صورة.
إيه. إن الدِّي أو الربوتينات مثل (نسبيٍّا) ا جدٍّ كبرية لجزيئات صوًرا نصنع أن يمكننا
انطباًعا تعطي ولكنها املفردة، الذرات إلظهار تكفي بدرجة تفصيلية ليست الصور هذه

للجزيئات. العام بالشكل
من إذ نظرية؛ طريقة وهي الجزيئات، أشكال عىل بها نستدل أخرى طريقة ثمة
التي الجزيئات» «بنظرية املتعلق الجرب» «علم يف يُدخلنا هذا حجمها. نحسب أن املمكن
قوانني إن نقول أن ويكفي هنا، نرشحها ألن بنا حاجة ال ولكن أوبريان، فالن عنها تحدَّث
تكوين بعد ستستقر وأين روابط، ن ستكوِّ الذرات بأي نتنبأ أن من تمكِّننا الكم4 ميكانيكا
تلك ارتباط بطريقة يتعلق فيما عشوائي يشء يوجد ال بعض. إىل بعضها بنسبِة الروابط
من ثابت عدد لتكوين ميل لها يكون عنرص كل ذرات إن أقول األخص وعىل مًعا. الذرات
روابط، أربع تكوين ل تفضِّ الكربون فذرات بها؛ الخاص «التكافؤ» يسمى وهذا الروابط،

رابطتني. األكسجني ذرات ن تكوِّ بينما فقط، واحدة رابطة ن تكوِّ الهيدروجني وذرات
أجهزة أفضل وحتى ا، جدٍّ معقدة نظرية الجزيئية البنية عن الكم نظرية تعترب
تقدير حاليٍّا املمكن من ولكن تقريبية، بصورة إال معادالتها حل يمكنه ال الكمبيوتر
التكهنات بني املقارنُة وتُظهر الثقة. من معقولة بدرجة الحجم املتوسطة الجزيئات تراكيب
التصوير باستخدام إليها التوصل تم التي الرتاكيب تلك وبني الجزيئات برتاكيب املتعلقة
للتكهن ُمْرضية طريقة توجد ال اآلن حتى أنه إال جيًدا، توافًقا السينية؛ باألشعة البلوري
تصري الحاالت هذه ويف الحية. الخاليا يف توجد التي الكبرية الجزيئات من كثرٍي بأشكال
نمط نفكَّ أن الصعب من إذ أيًضا؛ صعبة السينية باألشعة البلوري التصوير طريقة
كثرية حاالت يف ألنه وأيًضا الجزيئات، تلك عىل تحتوي بلورة عن املرتدة السينية األشعة
بالجزيئات مليئة الحية الخاليا إن اإلطالق. عىل بلورات تكوين الجزيئاتعىل تستعيصتلك

أشكالها. نعرف ال التي
شكل ألن هذا لوظائفها؛ الحياة جزيئات أداء كيفية فهم من تمنعنا َكئُوٌد عقبة إنها
هذه، حالتنا يف إنه نقول املصممني، شعار من العكس وعىل سلوكه. مفتاح هو الجزيء

الشكل. تتبع الوظيفُة
الكيميائيون أمىض وقد عاٍل، مستًوى عىل برصي علم الجزيئي العلم فإن ثم ومن
أنهم النتيجة وكانت أعمالهم، لوصف مصورة لغات استحداث يف عام مائتي عىل يربو ما
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الجزيئات، لرسم مختلفة كثرية طرق ثمة الوصف. يف متعددة لغات استخدام عىل قادرون
بدأ ولقد عليه. الرتكيز الرسام يريد الذي املعني الجانب إلظهار استحداثه تم منها وكلٌّ
رموز من كمجموعات الجزيئات برسم ١٨٠٠ عام يف دالتون جون اإلنجليزي الكيميائي
. امَلْعِنيِّ العنرص لتحديد العالمات أو بالتظليل منها كلٍّ زخرفة مع الذرات، ر تصوِّ دائرية
.(6-1 (شكل شفرتها تُعرف أن بمجرد َفْهمها يسهل إذ بالوضوح؛ الرسوم هذه وتتميز

الهيدروج� أول أكسيد
الكربون

دالتون. جزيئات :6-1 شكل

هذه يخرتع أن عليه تَعنيَّ الذي الكتاب، لطابع سهًال يكن لم ولكنه طيب، أمر هذا
حرف من مكونًا عنرصرمًزا كل أُعطَي األنيق، االختصار سبيل وعىل خاصة. بصفة الرموز
كانت الكيميائيني (ألن للحديد Fe للكالسيوم، Ca لألكسجني، O للكربون، C اثنني: أو
باسمه الحديد اسم تدوين اختاروا فقد عرش، التاسع القرن يف حتى كالسيكية نزعات لهم
إىل اختُرصت argentum Au   والفضة إىل اخترص aurum والذهب ،ferrum وهو القديم
اإليريديوم عنرص هو وإنما ،Iron الحديد ليس فهو Ir العنرص أما الطريقة، بنفس Ag

ذاتها). يف واضحة املنظومة هذه تكون أن املقصود كان األقل عىل ولكن .Iridium
الذرات عدد إىل اإلشارة ويتم فحسب. Co هو الكربون أكسيد أول رمز فإن وهكذا
سبيل عىل ،H2 هو الهيدروجني جزيء يكون ثم ومن سفيل؛ رقم بوضع العنرص نفس يف

املثال.
نقول وكمثال كانت، أيٍّا الجزيئات جميع عن متفرًدا تعبريًا يقدم ال النظام هذا أن إال
خصائصمختلفة، لهما مختلفتان مادتان اإليثييل) (الكحول واإليثانول إيثر الدايميثيل إن
املشكلة إىل نعود وهكذا .C2H6O الكيميائية بالصيغة عنه التعبري يمكن منهما كالٍّ أن إال
يتضمن ولكن تتضمنها، التي الحروف عىل كلمة أي معنى تحديد يقترص ال إذ املعجمية؛

كذلك. الحروف هذه ترتيب
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تأتي ثَم ومن مًعا. الذرات ارتباط كيفية تُظهر ما «شكليٍة» إىل حاجة هناك ثَم، ومن
من تعتربان اللتني C2H6O ال نسختَي تمثيل ويمكن الروابط. تمثل التي ، العيصِّ أهمية

الكيفية: بهذه مختلف) برتتيب ولكن املكونات نفس لها (جزيئات األيسومرات

H

H

H

OC

H

H

HC HH

H

H

C

H

H

OC

الدايميثيل إيثراإليثانول

أبعاد. ثالثة يف الجزيئية األشكال رؤية تتيحان املجسمتان الصورتان هاتان :7-1 شكل
وتظهر اللعاب، يف يوجد الذي الاليسوزيم، إنزيم أشكال من شكل هو هنا املبني والجزيء
حوايل مسافة عىل الصفحة ضع الربوتينية. السلسلة من (ملتفة) ملتوية أجزاء بوضوح هنا
ثم صور، ثالث ترى أن يمكنك بحيث قليًال ن تَْحَوالَّ عينيك واجعل عينيك، من سنتيمرتًا ٢٠

الوضوح. شديدة ستصري معدودة ثواٍن ويف الوسطى، الصورة عىل ركز

لصفحٍة العاديني البعدين فقط، بُْعدين يشغل ال الجزيء أن وهو آخر، تعقيد ثمة
كلها. الثالثة املكانية األبعاد يحتل وإنما ما،

اخرتاع مع تعقيًدا أكثر صارت وقد الثالث، البعد إلدخال مختلفة طرق وهناك
الحجم، متوسط لجزيء مجسًما تمثيًال (7-1) الشكل ويُظهر بالكمبيوتر. البياني الرسم

األبعاد. ثالثي الشكل فرتى ترتاكبان؛ الصورتني تجعل أن بالتمرس ويمكنك
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(ب)(أ)

املبني الجزيء مكانيٍّا. حيًزا َشْغلها كيفيَة للجزيئات املكانية التمثيالت تُظهر (أ) :8-1 شكل
إن دي جزيئات بناء عىل يعمل الذي إيه، إن الدِّي بوليمرياز يسمى إنزيم جزيء هو هنا
بالبنية الناقصة املعرفة إن (ب) الذرات. من مختلفة أنواًعا يميز املبني والتظليل جديدة. إيه
أن أحيانًا يمكن ا، جدٍّ كثرية تفاصيل تجنب يف الرغبة مجرد أو الدقيقة، بمقاييسها الذرية
الذي الريبوسوم مركَّب أَعِرض الصورة هذه يف مخترصة. تقريبية تكون رسوم عمل تحتم

جديدة. بروتينات يُنشئ

وأحيانًا الكيميائيون، ابتكرها التي البيانية األشكال يستنفد ال حال أي عىل هذا
يشغله الذي املكاني الحجم عظم عن تكشف فراغية نماذج لعمل حاجة ثمة تكون ما
تجنبًا أفضل املبسطة املرتجلة البيانية الرسوم تكون وأحيانًا 1-8أ)، (شكل الجزيء

1-8ب). (شكل الرضورية غري التفاصيل إلظهار

الجزيئات صنع

ثابرت رائعة، تركيبات وهي بيولوجية؛ جزيئات (8-1 (شكل يف تظهر التي الجزيئات إن
يستطع ولم الصحيح. مكانها يف ذرة كل تستقر بحيث تركيبها، عىل الخلوية اآلليات
للطبيعة يجعل وهذا الفنية، الرباعة من املستوى هذا إىل التوصل اآلن حتى الكيميائيون
مكافحة أو لألمراض، املسببة البكترييا لقتل نصطنعها التي الجزيئات أما العليا. اليد
بارع. غري فج بشكل بمهمتها تقوم ما فغالبًا الرسطانية؛ الخاليا تدمري أو الفريوسات،
يجد قد أو عملها، أثناء سليمة خاليا تدمر قد ولكنها غالبًا جيد بشكل تعمل أنها صحيح
سبيل عىل — فالبكترييا عليها؛ لالحتيال وسيلًة رسيًعا الجسم، غزا الذي الضار، الكائن
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املقابل يف الكيميائيني ولكن الحيوية. املضادات من مناعة الكتساب طرًقا تجد — املثال
يأتي أن نأمل أن علينا الكثري من وليس برباعة، الجزيئات بناء مجال يف رسيًعا يتحسنون
النجاح. مضمونة وتكون الجانبية، اآلثار من خالية بالعقاقري العالجات فيه تكون يوم

ييل: كما األمر عن ليفي بريمو عرب وقد

أفيال مثل الواقع يف ونحن التجميع. عملية نجيد ال نحن املطاف، نهاية يف
فنحن مثًال؛ ساعة من املفككة األجزاء كل عىل يحتوي مغلًقا صندوًقا أُعطيت
ن نسخِّ ربما بل قوتنا. بكل اتجاه كل يف الصندوق ونهز والصرب، القوة شديدو
لم إذا الحاالت، بعض يف حسنًا، للهز. أخرى وسيلة التسخني ألن الصندوق؛
يف ننجح فقد الصندوق، رج يف استَْمَرْرنا إذا أو التعقيد، شديدَة الساعُة تكن

… أجزائها شمل لمِّ

تغريت وقد ،١٩٧٨ عام يف هذا ليفي كتب للتشاؤم. يدعو سيناريو الحقيقة يف هذا
القرن من األخرية القليلة العقود حلول حتى أنه إال الطويلة. الفرتة هذه خالل يف األحوال
بأسلوب يسموه أن للكيميائيني يروق والذي ليفي، وصف الذي األسلوب كان العرشين
الكيمياء مجال يف املبذول الجهد ومعظم فعله. بإمكانهم كان ما أفضل هو والخبز»، «الهز
هيكلية تراكيب لها أن يعني بما العضوية؛ الجزيئات يسمى ما لصنع مكرس التخليقية
اآلن حتى الكتاب يف عرضتها التي الجزيئات أغلب كربونية. ذرات من باألساس مبنية
صغريًا الكربوني الهيكل يكون واإليثانول إيثر الدايميثيل جزيئَي يف عضوية. جزيئات
مالحظة ويمكنك تعقيًدا، أكثر فالهيكل (4-1 (شكل ليفي بريمو جزيء يف أما نسبيٍّا،
كجرس أكسجني ذرة تعمل بينما الهيكل، ذلك من جزءًا أيًضا تشكل النيرتوجني ذرات أن
هياكل أساس عىل مبنية بالرضورة العضوية الجزيئات ليست إيثر. الدايميثيل يف مهم

العنرص. هذا عليها يغلب فقط ولكن الكربون، من حرصيٍّا مكونة
«يتالعب» التي فالجزيئات اليشء؛ بعض غريبًا «عضوي» كلمة اختيار يكون قد
هي وإنما الطبيعة، من لكائنات نواتج ليست تقريبًا كلها العضويون الكيميائيون بها
يف العضوية الكيمياء علم كان فقد تاريخي، مصطلح املصطلح وهذا معملية. منتجات
الواضح من وهذه الحية، الكائنات من املشتقة الجزيئات دراسة هو املايض يف ما وقٍت
بني فريدة تكون تكاد الكربون ذرات ألن بالذات؟ الكربون ملاذا لكن أساًسا. كربونية أنها
حلقات من معقدة أشكال لها ثابتة هياكل يف مًعا االرتباط عىل قدرتها حيث العنارصمن

متفرعة. وشبكات طويلة، وسالسل
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صنع لكيفية اإلدراك من القليل إال عرش التاسع القرن كيميائيي لدى يكن لم
مع الطبيعة، تقدمها التي الجزيئات تعديل يستطيعون كانوا جديدة. عضوية جزيئات
الهيكل تغيري ولكن بها، أخرى أجزاء وإبدال الكربوني الهيكل عن األجزاء بعض تفتيت
لديهم تكن لم أنه بسبب صعوبة أكثر املشكلة وكانت عليهم. صعوبة أكثر كان نفسه
قبيل ومن صنعها، أرادوا التي للجزيئات الحقيقية الرتاكيب عن بسيطة فكرة سوى
التخليقية املنتجات بأوائل وأمدتنا بها، بأس ال بثمار أتت والخبز» «الهز طرق أن العجب

والعقاقري. واألصباغ البالستيك من
عمليِة حقيقَة نرى أن يمكننا الكيميائيني، أولئك بعض بدأ حيث من بدأنا وإذا
منتصف يف بنائها. يف الشديدة رغبتنا وسبب الشديدة، صعوبتها وسبب الجزيئات، بناء
يف يعمل هوفمان فلهلم أوجست األملاني الكيميائي كان عرش، التاسع القرن خمسينيات
مركَّب صنع إىل املراهقة، سن يف كان الذي بريكن، ويليام النجيب تلميذَه َه ووجَّ لندن،
الكينا، شجرة من طبيعي مستخَلص الكينني الفحم. قطران تقطري مكونات من الكينني
بكميات لزج أسود كراسب يتكون الفحم قطران وكان املالريا، عالج يف يُستخدم وكان
اإلضاءة استحداث أعقاب يف القرن ذلك مستهل يف أُنشئت التي الغاز مصانع يف كبرية
قطران تقطري طريق عن أنه اكتشفوا وآخرون هوفمان ولكن واعًدا، األمر يكن لم بالغاز.
مثل بالكربون، غنية (أروماتية) عطرية عضوية مركَّبات منه نفصل أن يمكن الفحم

والفينول. والزيلني والتولوين البنزين
توضيحية أشكال رسَم يستطع ولم املركَّبات، هذه من أيٍّ تراكيب منهم يَعرفأحٌد لم
ما كل وكان الذرات، بني االرتباط إىل تشري والتي سابًقا، أظهرتها كالتي العيص، تلك بها
صيغتها ثم ومن العنارص، عنرصمن كل من املركَّبات بعض تحتويه ما مقدار هو عرفوه
يكن ولم ،C20H24N2O2 والكينني C6H6 الكيميائية صيغته مثًال فالبنزين الكيميائية؛

بالكامل. معروًفا الجزيئات هذه يف الكربونية الهياكل شكل
بمستخلص وبدآ الذرات، عدد يقدِّر أن بريكن) طريقة ثم (ومن هوفمان طريقة كانت
الذرات أغلب به تولويدين، أليل ى يُسمَّ مركَّب إىل تحويلُه أمكنهما الفحم، قطران من
املادة لهذه املناسبة املعاملة بعض تؤدي أن آملني تقريبًا، الصحيحة بالنسب الصحيحة
تولويدين األاليل من جزيئني إدماج باإلمكان أن يظنان كانا الكينني. ملادة تحويلها إىل
ولكن املطلوب. ار العقَّ لصنع والهيدروجني األكسجني بعض مع (C10H13N (وصيغته
الهيكل أن والواقع مًعا، الكربون من ذرات عرش لربط كثرية طرًقا هناك إن إذ هذا؛ تعذَّر

الكينني. جزيء لنصف الكربوني للهيكل مماثًال ليس تولويدين لألاليل الكربوني
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رشقي يف والديه بمنزل تجهيزه تم معمل يف بريكن أجراها التي التجربة فإن وهكذا
لعلماء مألوفة وهي الصدأ، كلون لونها الوحل، تشبه مادة أنتجت ولكنها تنجح، لم لندن
مستخِدًما التجربة فأعاد يستسلم، لم املتحمس الشاب بريكن أن إال العضوية. الكيمياء
امُلوِحلُة املادُة كانت املرة هذه ويف تولويدين، األاليل من بدًال األنيلني يسمى عضويٍّا مركَّبًا
رائع، أرجواني لون ذلك عن نَتََج ميثيلية، مذيبات يف أذابها حني ولكن اللون، سوداءَ
أنيلني؛ صبغة أول اكتشف وهكذا الحرير. يصبغ أن يمكن أنه اكتشف حني بريكن وابتهج
كبرية بكميات إنتاجها تم ما ورسعان املادة، هذه لصنع وأبيه أخيه مع مصنًعا فأنشأ
صناعة عىل يقترص لم الذي املجال هذا بداية عىل عالمة هذه كانت وفرنسا. بريطانيا يف
الكثري بدأ فلقد الحديثة، الكيميائيات صناعة كل ليشمل اتسع ولكن التخليقية، األصباغ
ألصباغ كمنتجني وهوشت جايجي وسيبا باسف مثل املعارصة الكيميائيات رشكات من

األنيلني.
الجزيئات تركيب أعمال صارت عرش التاسع القرن من األخري الربع وبحلول
١٨٥٧ عام يف كيكوليه فون فريدريش أوجست استنتج وقد عشوائية، أقل العضوية
١٨٦٥ عام ويف روابط. أربع لتكوين تميل إنها أي التكافؤ؛ رباعيُة الكربون ذراِت أن
يحتوي األروماتية، الفحم قطران جزيئات جميع إليه تنتمي الذي البنزين، أن افرتَض
العضوية. الكيمياء يف منترشة مهيمنة فكرة وهي الكربون، من ذرات ست من حلقة عىل
جزيء برتكيب ليربمان وكارل جريبه كارل األملانيان الكيميائيان قام ١٨٦٨ عام ويف
كان الُفوَّة. نبات جذر من املستخرج للصبغ األحمر اللون إليه يُعزى الذي األليزارين،
— هذه الرتكيب عملية جعلت وقد التجارية، الناحية من الطبيعية األصباغ أهم من هذا
من بكثري أرخص بسعر متاًحا االصطناعي الصبغ هذا — وليربمان جريبه أجراها التي

الطبيعي.
تحقق أنه أوًال: لسببني؛ الجزيئات عىلطريقصنع بارزة عالمًة األليزارين تركيب يعد
يسمى األروماتية الفحم قطران مركَّبات من آخر (مركَّب البادئة للمادة مخطط بتعديل
الكيميائيني لدى كان النتائج. أفضل تحقيق يف أمًال املكونات طبخ من بدًال األنثراسني)
أيًضا شملت ولكن لألنثراسني، الكيميائية الصيغة عىل تقترصفقط لم التي املعرفة بعض
البنية خمنوا لقد الحقيقة (يف األليزارين. ببنية عالقة لها أن عرفوا التي الكيميائية، ِبنْيته
الكيمياء علماء ويُطِلق له.) أهمية ال األمر هذا أن تَبنيَّ أْن الحظ لحسن ولكن الخطأ،
بشكل — بادئ جزيء بمقتضاها يتحول التي اإلجراءات من النوع هذا عىل العضوية

املتعقل». «التخليق عبارَة املطلوب املنتج إىل — وتدريجي ممنهج
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الكيمياء أن أظهرا فقد املعمل؛ يف لألليزارين وليربمان جريبه صنع طريق عن ثانيًا:
التي الجزيئات صنع املمكن من صار فقد الطبيعة، إنتاج منافسة عىل قادرة العضوية

الطبيعية». «املنتجات اليوم الكيميائيون يسميها والتي الحية، الكائنات يف نجدها
أنتجته ثم قليلة، بكمية وليربمان جريبه الذيصنعه األحمر التخليقي الصبغ كان هل
نعم هو: الجواب الطبيعي؟ الفوة نبات لصبغ مطابًقا الحًقا؛ باألطنان الكيماويات مصانع
خليط هو الفوة نبات جذر من تقليدية بصورة عليه الحصول يتم الذي فاملستخلص وال؛
تحتوي الخالصة ولكن الرئييس، ن امللوِّ الجزيء هو واألليزارين مختلفة. عدة مركَّبات من
اسمه (رغم الربتقايل باللون يتسم الذي الفرفرين، اسمه به الصلة قريب مركَّب عىل أيًضا
حوَّلت التي العمليُة أنتجت وقد األرجواني). باللون االنطباع اإلنجليزية يف يعطي الذي
لها جزيئات وأغلبها الثانوية، النواتج من العديَد أيًضا التخليقي األليزارين إىل األنثراسني
مستهل يف اكتشفوا الذين الكيميائيني أحَد بريكن كان لألليزارين. ا جدٍّ مشابهة تراكيب
يف الثانوية النواتج من أربعة عن يقل ال ما عرش التاسع القرن من السبعينيات عقد
بكميات ولكن شك، بال األخرى، املنتجات من الكثري هناك وكان صناعيٍّا، امُلنتَج األليزارين

أقل.
من املستخرجة لتلك مطابقة تخليقيٍّا املنتجة األليزارين جزيئات كانت فبينما وهكذا،
وكان الطبيعي، الصبغ عن مختلفًة الحقيقية التخليقية الصبغ مادة كانت فقد الفوة، جذر
يتم التي «الطبيعية» املركَّبات جميع عىل فعليٍّا ينطبق وهذا نقية. غري صورة يف االثنان
العضوية الكيمياء خرباء يستخدمها التي التخليقية العمليات جميع ألن صناعيٍّا؛ تخليقها
أسوأ أو أفضل التخليقية الكيماويات أن بالرضورة يعني ال هذا ثانوية. نواتج عنها تتولد
بدرجٍة نقيتني غري تكونا أن يرجح فكلتاهما طبيعية؛ مصادر من املستخرجة نظرياتها من
منتجاتهم تخليص يف طويًال وقتًا ويُْمضون كثريًا، النقاء نون يُثمِّ الكيميائيني ولكن ما،
لم ما معقدة، خالئط هي الطبيعية الخالصات فإن هذا، من النقيض وعىل الشوائب. من

مكوناتها. فصل أجل من معالجتها تَجِر
عىل مقترصة الفحم قطران مركَّبات من املشتقة للمواد التجارية القيمة تكن لم
التخليقية األصباَغ — أملاني وطبيب عالم وهو — إرليخ بول استخدم فقد األصباغ؛
دراستها ل يسهِّ مما الخاليا؛ لصبغ عرش التاسع القرن من السبعينات عقد يف الجديدة
بما امتصتها، التي البكتريية الخاليا تقتل األصباغ بعض أن الحظ وقد املجهر. تحت
وبهذه كعقاقري، الختبارها صبغية مركَّبات تخليق يف وبدأ عالجية، باحتماالت يوحي
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— سالفارسان يسمى — الزرنيخ عىل ُمْحتٍَو ِصبٍْغ إىل ١٩٠٩ عام يف ل تَوصَّ الطريقة
حقيقي عالج أول ار العقَّ هذا كان وقد الزهري، مرض تُسبِّب التي البكترييا قتل يمكنه
بداية هذه وكانت الزئبق، فيها استُخدم التي الوسطى العصور منذ القاتل املرض لذلك

الحديث. الكيميائي العالج
يُنتجه مركَّب وهو البنسلني، فلمنج ألكسندر اكتشف عاًما عرش بتسعة هذا وبعد
مجال يف ثورة حقق وقد حيوي، مضاد أول هذا كان البكترييا. ويقتل الفطر، من نوع
املنتجات من الكثري وهناك بالعدوى. الجروح إصابة قابلية كثريًا قلل بأن الجراحي الطب
املثال، سبيل عىل الساليسيليك فحمض نافعة؛ فسيولوجية تأثريات لها األخرى الطبيعية
كما رة، ومطهِّ لآلالم مسكِّنة بخصائص ويتميز الصفصاف، شجرة لحاء من يُستخلص
األملانية باير رشكة تنتجه الذي األسربين، تركيب يف يدخل به وثيقة صلة ذو جزيء يوجد
التي الجزيئات ترسانة يف التنقيب الطب وعلماء الكيميائيون ويواصل .١٨٩٩ عام منذ
ما لتخليِق طرق إىل للتوصل ثم ومن فعالة؛ عقاقري عىل للحصول الطبيعة لهم توفرها

منها. يفيد
ى املسمَّ املركَّب ذلك األخرية السنوات يف شهرة اكتسبت التي الجزيئات بني ومن
شجر من طبيعي منتج إنه «تاكسول». التجاري باسمه أكثر يُعرف والذي باكليتاكسيل،
فاعلية له أن العرشين القرن من الثمانينات عقد يف وتَبنيَّ الباسيفيكي، الطقسوس
الرسطان إن إذ للرسطان؛ مضاد كعامل فعاًال يجعله مما الخاليا، انقسام منع يف كبرية
األمريكية والدواء الغذاء هيئة صدَّقت وقد السيطرة. عن خارٍج للخاليا تكاثٍر عن ناتج
الباسيفيكي الطقسوس ولكن والربوستاتا. واملبيض والرئة الثدي لرسطان كعالج عليه
ملِّيجرامات سوى تُنتج ال منه شجرة كل إن إذ إليه؛ الركون يمكن مصدًرا يمثل ال
محالة. ال الشجرة تموت وبهذا اللحاء، من استخراجه يتم أن ويجب املركَّب، من قليلة
قبل الوجود عن تختفي أن املمكن ومن باالنقراض، مهددة الشجرة تلك أن املعلوم ومن
للتاكسول احتياج فهناك ثم، ومن التاكسول؛ من العاملية باالحتياجات الوفاء يتم أن

التخليقي.
من هيكله يتكون إذ التعقيد؛ شديدُة للتاكسول الجزيئية الرتكيبة أن بالذكر جدير
ثماني وواحدة ذرات، ست واثنتان ذرات، أربع بها إحداها الكربون؛ من حلقات أربع
عامل يوجد وال الهيكل، هذا من عديدة تابعة مجموعات تتدىل .(9-1 (شكل ذرات

الصفر. من تخليقه يجب ثم ومن الهيكيل؛ التكوين هذا له لدينا قيايس كيميائي
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أكسج�

كربون

وتُمثِّل الجزيئي، الهيكل من فقط الرئيسية العناَرص هنا أُْظِهُر التاكسول. جزيء :9-1 شكل
الرماديُة الكراُت وتُمثِّل األكسجني، ذراِت البيضاءُ تُمثِّل بينما الكربون، ذراِت السوداءُ الكراُت
أَْغَفْلُت وهذه والهيدروجني، واألكسجني الكربون عىل تحتوي «بديلًة» مجموعاٍت حجًما األكربُ
بهدف َحذَْفتُها وهذه أيًضا، الجزيء يف أخرى هيدروجني ذرات هناك تفصيًال. إظهارها

الشكل. توضيح

ليفي بريمو وصف ويعطينا بالتخليق. القائم الكيميائي أمام كبريًا تحديًا هذا يعد
يقول: إذ التخليقية، العضوية الكيمياء ممارس يسلكه أن يجب الذي الطريق إىل إشارة

يمكنك البداية ففي مرة؛ كل قليًال تتقدم أن أكثر املعقول من تتوقع، أن لك كما
من كبري قدر إىل األمر يحتاج وهكذا. ثالثة، قطعة إضافة ثم قطعتني، ضمُّ
ويف مبتغاك. إىل ستصل الواقع يف ولكنك والخبز]، الهز مجرد من [أكثر الصرب

امُلتبع. أسلوبك هو هذا يكون األحوال معظم

هذا طرق وأكثُر بحرص، لها التخطيط يتم أن يجب كهذه تخليقية عملية إن
نوبل، جائزَة الحائز إلياسجيمسخوري األمريكي العالم ابتكره ما هو شيوًعا التخطيط
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ارتدادي بشكل تعمل فإنك االسم يدل وكما االرتجاعي»، التخليقي «التحليل أسماه: والذي
تقوم خطوة كل ويف الجزيء. من نموذج تفكيك تعيد وكأنك إنهاؤه، تم الذي املنتج من
وقت يحني عندما ثم، ومن صياغتها؛ كيفية معرفة يمكنك حتى الروابط من عدد بتكسري
تكمن رابطة. كل عمل كيفية بالفعل عرفت قد تكون الطبيعي االتجاه يف العملية أداء
— األولية املواد من البداية نقطة إىل وصوًال العكيس اتجاهها يف العملية إجراء يف الرباعة
مركَّبات من تخليقها بسهولة يمكنك التي أو لديك، املتاحة — الكربوني الهيكل أجزاء

لديك. متوافرة
فريق تَمكَّن ١٩٩٤ عام ففي هذا؛ عمل يف مجموعتان نجحت التاكسول، حالة يف
ومجموعة نيكوالو، يس كيه يقوده كاليفورنيا، يف لألبحاث سكريبس معهد يف يعمل
العمليات وصف من فلوريدا، والية جامعة يف هولتون روبرت إرشاف تحت تعمل أخرى
طريقة توجد ال بينهما. فيما أسبوع قدره زمني بفاصل الخطوات املتعددة التخليقية
لوحظ فلقد «املثىل»؛ هي طريقة بالفعل توجد ال كما التعقيد، بهذا ما جزيءٍ لصنع فريدة
تصلح ال تجعلها لدرجة التعقيد شديدَة كلها الطرق تظل لكن عديدة. بديلة مسالك ظهور
من تخليقي» «شبه بشكل التاكسول إنتاج يتم الحايل الوقت ويف النطاق، الواسع لإلنتاج
مبني. نصف تاكسول بمنزلة هو الذي الطقسوس، شجر إبر يف يوجد وسيط مركَّب
قتل دون اإلبر إزالة يمكن كما املعمل، يف نسبيٍّا عالية بكفاءة التخليق عملية إكمال ويمكن

الشجر.
من الكثري أن عىل أركز أن يجب ولكن العضوية، الجزيئات صنع عن هنا تحدثُت
جزيئات غالبًا تكون وهذه الكربون، غري عنارصأخرى أساسها جزيئات يبنون الكيميائيني
املعقدة الكبرية الهياكل تلك السهولة بنفس ن تكوِّ ال العنارصاألخرى إن إذ نسبيٍّا؛ صغرية
الشكل يف املبنيَّ الجزيء ذلك القاعدة لتلك البارزة االستثناءات من الكربون. يكوِّنها التي
مجموعُة الجزيءَ هذا َصنَع واألكسجني. املوليبدنوم ذرات من أغلبها حلقة وهو ،(10-1)
نانومرتات أربعة الجزيء ذلك عرض قياس ويبلغ بأملانيا، بيلفلد جامعة يف مولر أخيم
شعرة عرض من وأصغر مرة، عرشة خمس بحوايل املاء جزيء عرض من أكرب (أي
تتوقف ال فإنها األكسجني، مع الفلزات تتحد حني املرات). من اآلالف بعرشات اإلنسان
جزيئات تكوِّن إما بل الكبرية؛ الجزيئات حالة يف يحدث كما الطريق منتصف يف عادة
تسميتها (يمكنك معدنية شبة صلبة مواد ن لتكوِّ تتبلَّر وإما الذرات، من قليل عدد من
غري بالجزيئات االهتمام شديدي مؤخًرا الكيميائيون صار ولقد نهائية»). ال «جزيئات
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منظور (من أملانيا يف مولر أخيم مجموعة صنعتها الجزيئات من كبرية» «عجلة :10-1 شكل
واألكسجني. املوليبدنوم ذرات من مجموعة من منها هرم كل يتكون وجانبي). علوي

ويمكن عادية، غري خصائص تمتلك أن يمكن ألنها هنا؛ املبينة مثل الكبرية، العضوية
مثل مكونات تُصنَع الكهربائي. التوصيل أو املغناطيسية خاصية مثل مفيدة، تكون أن
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وثاني السليكون من أساًسا عضوية، غري مواد من الصغرية الرقاقات يف الرتانزستور دوائر
تكنولوجيا لحساب الحاجة حسب تصنيعها يتم التي املكونات وتعترب السليكون. أكسيد
التصنيع عملية قائمة ضمن املوضوعة األصناف أحد الجزيئي، املستوى عىل اإللكرتونيات،

للجزيئات. املعقدة

هوامش

أيزنهاور شكَّلها الحلفاء من مجموعة ادَّعت الثانية، العاملية الحرب نهاية بعد (1)
املدى البعيدة وأبحاثها الهائلة اإلنتاجية بإمكاناتها [فاربن] جي آي رشكة «لوال أنه
كانت َلَما االقتصادية، القدرة عىل عامة بصفة وتركيزها املتباينة التكنولوجية وخربتها
إحدى وإن «.١٩٣٩ سبتمرب يف العدوانية حربها تبدأ أن لها يسمح وضع يف لتصري أملانيا
السام بي الزيكلون غاز صنعت التي هي ديجيش، وتدعى الفرعية، فاربن جي آي رشكات

االعتقال. معسكرات يف استُخدم الذي
ا؛ جدٍّ مخطئًا يكن لم إنه قائًال أفالطون عن املرء يدافع أن يمكن الحقيقة يف (2)
املثال سبيل عىل — الكربون فذرات محددة، هندسية تشكيالت يف مًعا الذرات ترتبط إذ
يف أخرى ذرات أربع وجود مع السطوح رباعي شكل مركز يف تستقر أن لها يروق —
ذرات عن أفالطون تخيَّلها التي السطوِح الرباعيَة الكتلَة تلك يجعلها ال هذا األركان.
كانت املجهري العالم عن الهندسية أفالطون نظر وجهة أن يظِهر ولكنه تماًما، «النار»

الصواب. من بلمحة تتصف
العدسات. بواسطة بؤرته يف الضوء يرتكز حيث التقليدي؛ املجهر عن هنا أتحدث (3)
التوضيحية القدرة هذه تتجاوز التي الجديدة (الضوئية) البرصية املجاهر بعض ثمة
املطلوب العيِّنة من مقرتبًا يرتفع الضوء مصدر بَجْعِل وذلك املوجي؛ بالطول املحددة
حوايل إىل الوضوح درجة يزيد أن يمكن هذا دقيقة. فتحة خالل من يلمع وَجْعِله فحصها،

املوجي. الطول ُعرش
حجم مقاييس عىل وسلوكها للمادة الريايض التوصيف هي الكم ميكانيكا (4)
خصائصشبه املادة تُظهر أن يمكن املقياس هذا وعىل تحديًدا. الذرية األبعاد ا، جدٍّ دقيقة

موجية.
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الثاني الفصل

جزيئاتاحلياة العالماتاحليوية:

نفسها. النتائج إىل مًعا توصلوا وقد والشعراء العلماء أرى حني بالراحة يُشعرني ألمر إنه
هي «ما السؤال: ١٩٤٩ عام يف هالدين إس بي جيه الربيطاني األحياء عاِلم ل تأمَّ فحني

فيه: قال اعرتاف صورة يف إجابته بدأ الحياة؟»

اإلجابة إمكانية يف أشك الحقيقة يف فأنا السؤال. هذا عن اإلجابة أعتزم ال إنني
مثلما تماًما أحياء، بأننا إحساسنا نعرف ألننا اإلطالق؛ عىل وافيًة إجابًة عنه
يمكننا ال ذلك ومع الجهد، أو األلم، هو ما أو املتوهج، االحمرار هو ما نعرف

األلفاظ. من آخر لفظ بأي األشياء هذه وصف

قالت: حني إيجاًزا أكثر ديكنسون إمييل وكانت

نعرفه. ما هي الطبيعة
هي. ما لنقول املهارة لدينا ليست ولكن

قائًال: يغامر ألن ا مستعدٍّ كان هالدين أن إال

معينة، خصائص النمط ولهذا الكيميائية، العمليات من نمط الحياة إن
ما وهذا نفسها، تنظم ولكنها اللهب، يفعل كما مماثل، نمط عنها ويتمخض
الكيميائية، العمليات من نمط الحياة إن قلنا حني ثم، ومن … اللهب يفعله ال
يصف أن منا أحد بإمكان أن ادَّعينا إذا ولكن … ا ومهمٍّ حقيقيٍّا شيئًا قلنا فقد
الختزالها محاولة بمنزلة هذا فسيكون السطور، هذه يف كامل بشكل الحياة

املستحيل. من رضب أنه أعتقد ما وهذا ما، آلية صورة يف



الجزيئات

رهيبة بأنها تتصف التعقيد من حالة يف مًعا تعمل جزيئات مجرد الحياة هل
العلماء يتبنى نعرف. ال إننا تعقيًدا؟ أشد إنها أم املبدأ؟ حيث من للتفسري قابلة ولكنها
عىل فقط ويعملون االفرتاضات أبسط يفرتضون إذ أعىل؛ إىل ويتجه أسفل من يبدأ نهًجا
يكون نقطة إىل النهاية يف سيؤدي هذا كان إن بعُد نعرف ال لالختبار. القابلة الفرضيات
أن املحتمل من ويبدو كهذه. نقطة أمامنا تبدو ال لكن التقدم، عن عاجًزا بعدها العلم
وأن يتكاثر، أن يمكنه كائن أنها عىل فضفاض بشكل نعرِّفها أن يمكننا التي — الحياة
وعالقات جزيئات من فقط مكوَّنٌة — العيش أسباب منها ويستخلص لبيئته، يستجيب
هذا يفتَّ أن يجب وال بشدة. مرجًحا هذا يبدو الحقيقة، يف الجزيئات. هذه بني تربط
أنتجت الجزيئات من حزمة أن ففكرة رائًعا؛ يكون قد العكس عىل بل عضدنا، يف األمر

ساحًرا! مكانًا يبدو العالم تجعل قد لري» «امللك مرسحية لنا
يدبرها) التي العجائب عن (فضًال البرشي العقل يكون أن ذلك مع أظن ولسُت
«امللك مرسحية تُفرسَّ ال مثلما تماًما الجزيئي، املنظور من « «يُفرسَّ ألن اإلطالق عىل قابًال
إن أيًضا. هذا يعتقدون ال العلماء معظم وحسب. اللغوية األبجدية منظور من لري»
عن األشياء جميع فهم يمكن فال تصاعدي، نحو عىل هرميٍّا متسلسلة الطبيعية الظواهر
التي الطريقة عن عرفُت مهما إذ فقط؛ منها واحدة درجة عىل يحدث ما تدبِر طريق
الذي السبب املعرفة هذه من أستنبط أن أستطيع فلن الرتانزستور، دوائر بها تعمل
من فسيكون تنبت، ولم بذوًرا بذرُت وإذا يتعطل؛ بي الخاص الكمبيوتر جهاز يجعل
أن من لرتبتي والحرارة الرطوبة ودرجة الغذائي املحتوى يف بالتفكري أبدأ أن يل األفضل
يف تنظر أين معرفة عىل يعتمد العلمية املهارة من فالكثري للبذور؛ جينيٍّا تحليًال أجري

ذلك. غري هو وما بك صلة ذو هو ما معرفة ثم ومن التصاعدي؛ الرتتيب ذلك
وجهة ألن الحي؛ العالم جزيئات نستكشف أن قبل النقطة تلك توضيح املهم من
كل لرشح محاَولة أي اختزالية، باعتبارها تَُقيَّم ما غالبًا األحياء لعلم الجزيئية النظر
األحيان بعض يف يكون بحقٍّ هذا للجينات. الجزيئي املستوى عىل الحياة وجوه من وجٍه
عاملٍة وحداٍت أصغُر حال أي عىل هي فالجزيئات املجال؛ هذا يف للتقدم وسيلة أفضل
هبوط طريق عن بأننا العلماء، معظم يفعل كما سلمنا، إذا ولكن الحياة. عليها تعتمد
األسئلة من كاملة مجموعة نغفل أن علينا يكون الدقيقة، الحياة عالم إىل الحياة سلم
االعرتاض يثري شيئًا هناك أن يبدو ال فحينئٍذ الوعي؟) هو ما (مثل: الحياة عن واألجوبة

الهبوط. هذا يف
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ساعدتنا إذ األساسية؛ لطبيعتنا أوضَح فهٍم إىل بنا السبيل هذا أدى الحقيقة، يف
وهي الثورية؛ داروين تشارلز نظرية يف الكبرية الفجوة ملء عىل الجزيئية البيولوجيا
الحياة ظهور كيفية عن طفيفة فكرًة ولو َمنََحنَا أنه كما الطبيعي. االنتقاء آليِة قضيُة
الكثري وخفف أرواًحا أنقذ كما واملاء، والصخور الغازات من كوكٍب عىل الوجود عالم يف
كما الحاالت كل يف تنجح ال األدوية أن يف السبب فهم عىل وساعَدنا واملعاناة، اآلالم من
عظيمة جراثيم توليد إىل الحيوية للمضادات املسئول غري االستخدام أدى وملاذا نتمنى،
الحياِة جزيئات دراسة أصبحت لقد الشنيعة. أفعاله اإليدز فريوس يفعل وكيف الرضر،
أثر لها يكون ألن جاهزة وتبدو العرشين، القرن من الثاني النصف يف الرئييس الِعلَم
اكتساب فيه يَُعد لم الذي العلم من الحقل ذلك هي ولربما املستقبل، يف حياتنا يف أكرب

الرتف. من نوًعا املعرفة بعض

الحيوية القوة

كان إذ الكيمياء؛ علم باقي عن مختلًفا شيئًا تُعترب ما وقٍت يف العضوية الكيمياء كانت
هي العضوية املادة بأن يؤمنون عرش التاسع القرن بدايات يف الكيميائيني من الكثري
محاكاته الكيميائي يستطيع ال ما وهذا الحية، الكائنات يف فعلها تفعل حيوية قوة نتاج
التأثري ذو السويدي الكيميائي رأى ١٨١٨ عام حلول مع ولكن اإلطالق. عىل املعمل يف
اليأس تثري وأنها معنًى، ذات غري الحيوية القوة فكرة أن بريسيليوس ياكوب يونز القوي

فقال: بعدها، ما إىل نتطور أن من

يقبع الحيواني الجسم داخل يف تحدث التي الظواهر معظم وراء السبب إن
نسمي ونحن بالتأكيد. نجده لن أننا لدرجة أنظارنا، عن مختفيًا العمق يف
— قبلنا كانوا ممن غرينا كثريين ومثل الحيوية»، «القوة الخفي السبب هذا
أيًضا نحن — الفكرة هذه إىل الواهم اهتمامهم توجيه جدوى دون وحاولوا

فكرة. أي بها نربط أن يمكننا ال «كلمة» نخرتع

فقال: التقدم، كيفية عن تلميًحا بريسيليوس أعطى الوقت نفس يف أنه إال

متأصلة هي وال ألجسادنا، املكوِّنة األجزاء إىل تنتمي ال هذه الحياة» «قوة إن
الجسم ألدوات التباديل العمل نتاج ولكنها كذلك، بسيطة قوة ليست وهي فيها،

… وبقاياها
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ماهية بإدراك كثريًا للحياة الجزيئي األساس فهم يتعلق فال املفتاح؛ هو هذا
الجزيئية الطبيعة فليست غريها؛ مع منها كلٌّ تفعله بما يتعلق ما بقدِر الجزيئات،
سأتعرض القادمة الفصول يف ذاتها. حد يف تحفة هي وإنما للتحف، عرض صالة للحياة

الخصائص. من بعًضا باختصار أقدِّم أن هنا وأريد الخطوات، لبعض بالوصف
الكيميائية التحوالت من سلسلة الحياة اعتبار الغريب من يكن لم هالدين، زمن يف
بأن وقتها العلماء آمن وقد املعملية. الزجاجية اآلنية من شبكة يف كأنها تجري التي
يمكنك ال ولكن الطعام. من الطاقة عىل الحصول كيفية أي األيض؛ هو كله األمر مفتاح
يف للخلية. اة املنقَّ الجزيئية املكونات جميع وضع طريق عن كامل كائن عىل الحصول
حيث من «التنظيم» بعملية الجزيئية البيولوجيا عن الحديثة النظر وجهة تهتم املقابل
هنا تنتقل وكيف الخلية؟ أجزاء بني فيما الحياة جزيئات ترتتب فكيف واملكان؛ الزمان
ألنه األسئلة؛ هذه اآلن نطرح أن يمكننا أنشطتها؟ ق تنسِّ كي تتواصل وكيف وهناك؟
قياسات أخذ مع الجزيئي، املستوى عىل الناشطة الخلية نفحص أن بإمكاننا أصبح

سكانيٍّا. مجتمًعا الخلية تصري وهكذا تعمل؛ وهي للجزيئات ولقطات
صعوبة مثل يف الجزيئية البيولوجيا ليست الشديد. بالتعقيد يتَّسم املجتمع هذا أن إال
وإنما رياضيٍّا، عويصة وال تجريدية وال مألوفة غري ليست فمفاهيمها النظرية؛ الفيزياء
والصدمة بالدهشة نشعر إننا واحد. وقت يف العوامل من العديد تداخل من الصعوبة تنشأ
تلك أن هو أكثر الدهشة يثري ما ولكن الجزيئية، آلياتنا أحواَل ما خلٌل يصيب حني
تقلبات وجه يف تصمد كي ُصممت ألنها عملها تمارس وهي األساس! من تعمل اآلليات
وال بعناية، للسجالت وحفظ دعم، وخطط تأمني وآليات تفتيش نقاط فهناك العالم؛

والتنظيم. التعقيد حيث من الخلية تضاهي اإلنسان صنع من آلية توجد
التي األوتوماتيكية، اآلالت من مجتمع هي الخلية أن اعتبارنا يف نضع أن املهم من
املفهوم). باملعنى باألنانية (وال باإليثار تتسم وال ذاكرة وال بصرية وال إرادة، لها ليست
تترصف قد املقابل، يف األمر. هذا ننىس تجعلنا لدرجٍة رائع بشكل تتعاون ما وكثريًا
تعيش فقد عملها؛ كيفية عن القليل إال نعرف ال ألننا به؛ التنبؤ يمكن ال بشكل الخاليا
مطلًقا. متوقعة غري بطرق القوية العقاقري أحد تجاه تتفاعل قد أو املوت، لها نتوقع ونحن
ككل. الحي بالكائن تكرتث وقلما الخلية، مستوى عند الجزيئية البيولوجيا تعمل
(أما الخلية. من أصغر حيٍّا شيئًا تجد أن يمكنك ال إذ الحياة»؛ «ذَرَّة هي والخلية
تحيط أغلفة ولها الجينات، من قليًال أكرب هي إذ للجدل؛ مثري استثناء فهي الفريوسات
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بالعدوى.) تصيبها التي الخاليا آالت عىل تسطو أن دون التكاثر يمكنها ال ولكن بها،
من عظيًما قدًرا نفهم أن فبإمكاننا طريقنا؛ يف تقف أن ينبغي ال هذه النظر وجهة لكن
لألكسجني تحتاج البرشية فالخلية واحدة؛ خلية يف يجري ما ضوءِ يف كبرش احتياجاتنا
ونأكل. نتنفس أن عىل قادرين يجعلنا مما ولتتكاثر؛ جديدة، جزيئات لتصنع والسكر
وشعر جلد من — أنسجتنا تركيب ويتم الخلية، مستوى عند العصبية النبضات تبدأ
من للتخلص فضالتنا نخرج ونحن الخلية، داخل بجزيء جزيئًا — وعضالت وعظم
وهناك خاليانا. حرارة درجة لتثبت نعرق أو بالقشعريرة نصاب كما الخلية، نفايات
أساس عىل معالجتها ويمكن لوظائفها، أجسامنا أداء طريقة عن ا جدٍّ كثرية أسئلة

لالهتمام. مثري األسئلة هذه من والكثري الجزيئية، البيولوجيا

الخلية داخل العاملون

الربوتينات». وجود «طريقة هي الحياة بأن القائل االفرتاض إنجلز إىل هالدين يعزو
وهذه األحياء.) علم دراسة أجل من إلنجلز يقرأ يكن لم ولكنه اشرتاكيٍّا، هالدين (كان
يلفظها فكرة وهي فيها، متأصل بشكل حية الربوتينات أن تفرتض الحيوية املقولة

الحياة. مادة هي «الربوتينات» أن فكرة عىل يعرتض ال أنه بيد هالدين.
شكل يف يوجد منها وكثريٌ الحية، الخاليا أرجاء كل يف موجودة مواد هي الربوتينات
التفاعالِت اإلنزيماُت ع ترسِّ إذ الكيميائي؛ التغري عمليات ز تحفِّ جزيئات وهي إنزيمات،
تلك تكون أال تضمن ثم ومن املرات؛ من عدة ماليني إىل تصل قد بعوامل الكيميائيَة
عن دراسات من اإلنزيمات اكتشاف تم وقد بالجسم. يرض بشكل بطيئة التفاعالت
القرن أواخر يف ُوجد وقد الخمرية»، «يف ومعناها األصل يونانية «إنزيم» وكلمة التخمر،
هذا ومع وتنقيتها، الخمرية خاليا من استخراجها يمكن اإلنزيمات أن عرش التاسع
ساعد وقد حي. كائن من جزءًا تَُعد لم حينئٍذ أنها رغم التخمر إحداث عىل قادرة تبقى
تحكم التي األسس نفس حسب تعمل الحياة كيمياء أن إىل التوصل عىل االكتشاف هذا

الحية. غري املواد كيمياء
الخلية تستمر ولكي فيها. العاملون هي فاإلنزيمات ما، مدينٌة الخلية أن افرتضنا إذا
املصانع يف اإلنزيمات وتقطن مفيدة، أشياء إىل وتحويلها خام مواد استرياد يتم عملها، يف
تتضمن أنها اإلنتاجية الصناعة لهذه العجيبة األوجه ومن العمل. تماِرسهذا التي الخلوية

اإلنتاج. خط عىل تجميعها يتم أيًضا فاإلنزيمات أنفسهم؛ العامِلني لتصنيع مصانع
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أنسجة لتكوين تركيبيٍّا دوًرا يمارس فبعضها إنزيمات؛ الربوتينات كل ليست
وذهابًا جيئة األمتعة يحمل وبعضها بالخلية، الرشطة قوة دور يؤدي وبعضها الجسم،
املؤدية البوابات ل يشغِّ وبعضها بروتينية، مسارات عىل تجري بروتينية مكُّوكية خدمة يف
استجابة يف وتغلقها البوابات تفتح كي الخارجي غشائها يف تجلس إذ الخلية؛ إىل
الجزيئات من مختلف نوع ألف ٦٠ من يقرب ما وهناك تتلقاها. التي للتعليمات مطيعة

التخصص. عالية بمهمة يضطلع منها وكلٌّ البرشية، الخاليا يف الربوتينية
فجزيئاته الربوتني؛ إىل النظر بمجرد الدور هذا ماهية تخمن أن املستحيل من
من أساًسا وتتكون (8-1 شكل (انظر كريات شكل يف وأغلبها مظهرها، يف مميزة غري
الربوتينات جميع الكربيت. من وقليل واألكسجني والنيرتوجني والهيدروجني الكربون
مميزة غري وبدت حجمها صغر ومهما والبنية، الشكل نفس لها خاصة مهمة تؤدي التي

بالغ. بإتقان وتكوينها تصميمها تم فقد شكلها، يف
وجود مع ُعَقد، عليها فاصولياء حبة مثل شكلها يف تبدو اإلنزيمات من الكثري إن
عمليَة الجزيءُ يماِرس إذ كله؛ العمل يجري املنحنى هذا ويف الداخيل، املنحنى يف شق
فرعية» «كوحدات فتعمل مجموعات؛ يف مهامها تماِرس الربوتينات بعض هناك. التحفيز
البكترييا يف يوجد الذي الرتيبتوفان سينثاز إنزيم ويعد الربوتينات. متعدد ع تجمُّ ضمن
هذا ويعمل لالنفصال، قابلة فرعية وحدات أربع من بناؤه يتم إذ أولئك؛ من واحًدا
ال الكائنات. لجميع رضوريٍّا يَُعد الذي الصغري، الرتيبتوفان جزيء تركيب عىل اإلنزيم
يلزمنا الذي الرتيبتوفان عىل نحصل أن علينا يتعني ثم ومن اإلنزيم؛ هذا البرش يمتلك

أجسامها. يف املادة هذه تكونت التي الكائنات نأكل بأن جاهًزا
عن تكشف أسماءً تُعطى الربوتينات من وغريها اإلنزيمات فإن املثال، هذا يدل وكما
إنه (أي الكحول جزيء من هيدروجني ذرة ينزع الكحول ديهيدروجيناز فإنزيم وظائفها؛
األدينوسني فوسفات ثالثي سينثاز إنزيم ويعمل الهيدروجني)، نزع تسمى بمهمة يقوم
كل ليست ولكن األدينوسني. فوسفات ثالثي جزيء تخليق عىل سينثاز) بي تي (إيه
الدم مجرى يف األكسجني يحمل الذي فالهيموجلوبني، هكذا؛ واضحة الربوتينات أسماء
بروتني عىل احتوائه عن فضًال «دم» بمعنى «هيم» اليونانية الكلمة من اسمه اشتُق
الهيموجلوبني يعطيه الذي وامليوجلوبني، الشكل. كروية وجزيئاته «جلوبني»، يسمى
كلمة من (ميو) اسمه من األول الجزء اشتق العضيل، النسيج يف األكسجني من حمولته
مرن بروتني وهو اإليالستني؛ منها غرابة، أكثر أخرى أسماء هناك عضلة. معناها يونانية
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والحبال الدموية األوعية مثل بالجسم، لالنثناء القابلة املرنة األنسجة من كثري يف يوجد
دوًرا يلعب ألنه بالجسم؛ مكان كل يف يوجد بروتني وهو اليوبيكيتني؛ وهناك الصوتية.
املطلوبة. غري الربوتينات تدمري وهي الجسم، أنحاء جميع يف رضورية عملية يف أساسيٍّا
جزيء أن (8-1) الشكل مثل صور إىل النظر خالل من فقط تحزِّر أن يمكنك وال
هذه تنثني مًعا. ترتبط صغرية جزيئات من واحدة سلسلة حقيقته يف هو الربوتني
ولكن الذرات، من كتلة مجرد تبدو أنها لدرجِة بكثافة نفسها حول وتلتفُّ السلسلة
يتيح السينية باألشعة البلوري التصوير من املأخوذة للرتكيبة َكثَب عن الدقيق الفحص
ما وأحيانًا املدمجة. الكرية خالل من ويلتف يلتوي وهو الجزيئي الرشيط نتتبع أن لنا
التمثيل من مختلف نوع يف بجالء الرشيط هذا الربوتينات كيمياء يف املتخصصون يُظهر
عىل مبنية الربوتينية الرتكيبة أن هنا ترى أن فيمكنك ،(1-2 (شكل للربوتينات الشكيل
وتلك ألفا»، «ملولبات تسمى التي امللفات مثل معينٍة موتيفات) (أو مظاهَر تكراِر أساس

مًعا. متوازية الرشيط من عديدة أجزاء تقع حيث بيتا؛ مالءات تسمى التي
السلسلة تتكون املفاهيمية. الناحية من هذا من أكثر الربوتني بنية تفكيك يمكن
حبات مثل تتابع يف مًعا املرتبطة الذرات، من مميزة صغرية مجموعات من الجزيئية
«األحماض ى تسمَّ منفصلة جزيئات ذلك قبل املجموعات هذه كانت الخيط. حول املسبحة
ويرتبط الطبيعية، الربوتينات يف األمينية األحماض من نوًعا عرشون وثمة األمينية»،
تسمى تساهمية رابطة طريق عن يليه بالذي الجزيئية السلسلة يف األميني الحمض
لصنع الجوهرية غري الذرات من قليًال عنهما يطرحان الجزيئني كال ببتيدية». «رابطة
وأما «الفضالة». يسمى — السلسلة يف أخرى رابطة وهي — يتبقى وما الرابطة، هذه

الببتيد». «عديد فتسمى نفسها السلسلة
صنعها ويمكننا الببتيد، عديدة مادة هو األمينية األحماض ُفَضل من خيط وأي
الربوتني صنع يمكننا ال ولكن األمينية، األحماض من خليط تسخني بمجرد بأنفسنا
— السلسلة طول عىل األمينية األحماض ترتيُب يكون ال الربوتني ففي الكيفية؛ بهذه
املفهوم حسب الطبيعي، باالنتقاء (أي انتقاؤه يتم فالتتابع عشوائيٍّا؛ — «تتابُُعها» أْي
للربوتني الكري الشكل ذلك متخذة املاء يف وتنثني السلسلة تنضغط بحيث الدارويني)
هذا إتالف يمكن الصحيحة. أماكنها يف السلسلة أجزاء جميع وضع مع سلًفا، املحدد
ولكن الربوتني». طبيعة «تغيري تسمى عملية وهي الربوتني، تسخني طريق عن الشكل
تربيدها. عند الكروية البنية نفس متخذة تلقائيٍّا انثناءها تستعيد الربوتينات من الكثري

املنثني. شكلها عن ما نوٍع من ذاكرة لديها السلسلة إن نقول آخر بتعبري
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سلسلة من املكونة ِبنْيته توضيح يتم بروتيني لجزيء الشكيل التمثيل هذا يف :1-2 شكل
التي امللتوية األجزاء تدلُّ بينما بيتا، مالءات موتيفات عن املتوازية شبه األسهم تعربِّ منثنية.
وهو الفوسفوتريوسني، بروتني فوسفاتاز إنزيم هو الجزيء ألفا. ملولبات عىل الحيلِّ تشبه

بقرة. من مأخوذ

األلغاز أحد هي بل بالكامل؛ مفهومة غري هذه االنثناء» «عملية تفاصيل زالت ما
ما حاٍل أيِّ عىل نعرف ولكننا الجزيئية. البيولوجيا مجال يف حلها يتم لم التي املهمة
أجزاء وبإمكان الربوتني، جزيء يف املتماسك شكلها يف الببتيد عديد سلسلة يمسك الذي
هذه الهيدروجني». «روابط تسمى بينها فيما ضعيفة روابط ن تكوِّ أن السلسلة من كثرية
ويتم بيتا، ومالءات ألفا ملولبات من املكوَّن شكلها يف السلسلة تماسك تقوي الروابط
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من تتدىل التي الكربيت، ذرات بني تتكون أقوى بروابط مًعا السلسلة أجزاء بعض ربط
يف نسبيٍّا للذوبان قابلة غري تكون الُفَضل وبعض سيستئني، األميني الحمض «ُفَضل»
تكون السلسلة من بأجزاء محاطة الربوتني، كريَّة قلب يف مًعا للتجمع تميل وهذه املاء،
الُفَضل خصائص عىل تعتمد الناتجُة املنثنيُة البنيُة ثم، ومن املاء؛ يف للذوبان قابلية أكثر
القول ويمكنك تتابعها. عىل تعتمد آخر، بتعبري السلسلة، طول عىل توجد وأين املختلفة،

بها. الخاصة االنثناء تعليمات برفقة تصنيعها يتم الربوتينية الجزيئات بأن
أن يجب الذي الرتتيَب ما، بروتنٍي صنع عند الخلية، آالُت «تَعرف» كيف ولكن
(الحمض إيه إن دي النووي الحمض دور هو هذا مًعا؟ األمينية األحماض به تنتظم
داخل الجسم يف بروتني كل تتابع تشفري يتم إذ األكسجني)؛ املنقوص الريبوزي النووي
معظمه)، (أو العمل بكل الربوتينات تقوم خلية. كل يف املوجودة إيه إن الدِّي جزيئات
الحاجة تنشأ عندما قراءته، تتم أن انتظار يف سلبي بشكل إيه إن الدِّي يجلس بينما

للربوتني.
بوسع ولكن الربوتني، معلومات عن مختلفة بلغة إيه إن الدِّي معلومات تُكتَب
جزيئية وحدات من مكون آخر خيط هو إيه إن والدِّي االثنني. بني فيما ترتِجم أن الخلية
األحماض عن فضًال إذ مختلفة؛ البنائية َلِبناته ولكنَّ — آخر «بوليمر» فهو — أصغر
من مكتبة إيه إن الدِّي ويَُعد «النيوكليوتيدات». تسمى جزيئات من مكوَّن فإنه األمينية،
السابع)، الفصل (انظر النيوكليوتيدات» «تتابعات من بحروف املكتوبة الربوتينية الِبنَى
إن الدِّي من مخطط يف رة ُمشفَّ — تقريبًا — بروتني كل لصنع الالزمة املعلومات وتكون

«الجني». يسمى إيه
إنزيمات، وجود إىل ما عمٌل احتاج وكلما هنا، مؤثًرا تناسًقا ثمة أن الواضح ومن
البرشية الخاليا يف إيه. إن الدِّي فيها يستقر التي املنطقة إىل الرسالة تصل أن بد فال
التي «بدائية»، األكثر الخلية، الوحيدة الكائنات بخالف — األخرى الكائنات جميع وخاليا
محاطة تكون وهذه «النواة»، يسمى الخلية يف مركزي جزء يوجد — البكترييا تسمى
خلوية نًوى لها التي الكائنات وتسمى .(2-2 (شكل النووي الغشاء هو منيع بسياج

النوى». «حقيقيات باسم
ى تُسمَّ ُحَزٍم شكل يف مكدَّسة إيه إن الدِّي مادة تكون البرشية الخاليا يف
عىل املحتوي إيه إن الدِّي جزء شفرة فك يجري الربوتني، ولصنع «الكروموسومات».
آخر مكان يف ولكن النواة، يف تُصنَع ال الربوتينات الواقع، ويف وقراءته. املقابل الجني
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شبكة بالزمية داخلية

جدار خلوي

جهاز جولجي

سائل خلوي
كروموسوماتميتوكوندريون

نَُويَّة

نواة

غالف نووي

اليسوسوم

جينية مادة من لديها ما النوى حقيقيات من وغريهم البرش خاليا تحتجز :2-2 شكل
تؤدي ُعَضيَّات) ى (تسمَّ مختلفة أخرى أجزاء وتوجد مركزية. نواة يف إيه) إن (الدِّي وراثية
إيه إن الدِّي أن الحظ الطاقة. وإنتاج الربوتينات تركيب مثل األخرى، الوظائف من تشكيلة
الخلية تكون حني فقط هنا) يظهر (كما الكروموسومات من ُحَزم شكل يف ُمكدًَّسا يَُكون

رفيعة. خيوط إىل مفكًكا يكون األخرى األوقات ويف االنقسام، وشك عىل

القنوات من كاملتاهة معقدة شبكة وهي الداخلية، البالزمية الشبكة يسمى الخلية يف
إيه إن آر يسمى إيه، إن بالدِّي الشبه قريب جزيء إىل أوًال الجني «نسخ» يتم الغشائية.
البالزمية الشبكة إىل النواة من إيه إن اآلر جزيئات وتنتقل الريبوزي)، النووي (الحمض
األماكن إىل الربوتينات ترحيل يجري ثم بروتينات، إىل «ترجمتها» تتم حيث الداخلية؛
التواصل عىل قادرة الخلية جزيئات تكون أن يجب ثم ومن بالجسم؛ إليها تحتاج التي

والتنقل.
عند ولكن عشوائي، بشكل الربوتينات تُصنَع ال بحيث كلها العملية تنظيم يتم
هواها، َوفق مستمرة بصفة الربوتينات جميع تَصنع الخلية كانت فلو فقط؛ إليها الحاجة
بني النظام عىل الخلية حفاظ لكيفية األسايس الفهم نشأ وقد ستتعطل. ما فرسعان
الفرنسيان الحيوية الكيمياء عاِلما أجراها التي العملية الدراسة من ومكوناتها أجزائها
تنظِّم الجينات أن أظهرا إذ العرشين؛ القرن ستينيات يف مونود وجاك جاكوب فرانسوا
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التي الربوتينات مجموعة طريق عن نفسها تعطيل أو تشغيل عىل فتعمل بعًضا، بعضها
الخلية يف املستخدمة الربوتينات ر تشفِّ التي الجينات بعض املثال، سبيل عىل تشفرها؛
الكابحة. الربوتينات ر تشفِّ تنظيمية» «جينات ب تُقَرن البنائية») «الجينات (وتسمى
بالجني يرتبط الذي الكابح، الربوتني تركيب يجري التنظيمي، الجني تشغيل يتم وحني
الربوتني إىل وترجمته نَْسخه مانًعا (أي نفسه» عن «التعبري من إياه مانًعا البنائي،
اسم إيه إن الدِّي من املنظمة األجزاء هذه عىل ومونود جاكوب أطلق وقد به). الخاص
العنكبوتية الشبكة يشبه ما تَستعمل الخلية أن عىل واحد َمثَل مجرد وهي «األوبريوتات»،
الجزيئية البيولوجيا علماء تمكَّن وقد املختلفة. والربوتينات الجينات بني التفاعالت من
تقريبًا، البرشي إيه إن الدِّي يف النيوكليوتيدات تتابع كل طالسم فك من الحايل وقتنا يف
ألجزاء إال املذكورة، العنكبوتية الشبكة لخريطة تصور وضع من يتمكنوا لم ولكنهم

منها. ا جدٍّ قليلة

الجيني التطور

يف ساعد أنه عىل يقترص لم إذ األرسار؛ من صندوًقا للجينات الجزيئي العلم فتح لقد
واألخالقيات بالسلوكيات تتعلق صعبة تساؤالت طرح ولكنه الحياة، ألغاز دخائل تفسري
تطوًرا العلم هذا أحدث كما للجدل. املثرية التكنولوجيا من جديدة مجاالت وفتح البرشية،

عليها. نحن التي والكيفية للتطور، فهمنا يف ثوريٍّا
القائلة الفكرة إن آبائنا. من منه مفر ال مرياث فهي الوراثة؛ «ُعملة» هي الجينات إن
صارت ولكنها أيًضا، وبدهية ا جدٍّ قديمة فكرة الذرية إىل األبوين من تنتقل الصفات بأن
جريجور النمساوي األحياء وعالم الَقس أجراه الذي العمل طريق عن رسوًخا أكثر
لنبات الوراثية الصفات انتقال عن تجاربه قادته إذ عرش؛ التاسع القرن يف مندل يوهان
اآلباء من منتقلة الوراثة، عملية تتوسط دقيقة مادية عوامل هناك أن يفرتض ألْن البسلة
بعد، فيما الجينات يت سمِّ التي «العوامل»، هذه أن واضًحا صار ما ورسعان األبناء. إىل
من الكثري كان العرشين القرن من األول النصف طوال ولكن طبيعتها، يف جزيئية هي
االعتقاد، هذا يف يشاركهم عرفنا كما هالدين كان بروتينية. جزيئات أنها يظن العلماء
عام يف إيه إن الدِّي تركيبة إىل وتوصال واطسون، وجيمس كريك فرانسيس جاء أن إىل
— الربوتينات ال — إيه إن الدِّي اعتبار عىل الجميع أجرب جديد وضع فظهر ،١٩٥٣

الجينات. ونسيج للوراثة، الجزيئية املادة
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البويضة عليه تحصل فما متني، جزيئي أساس عىل التطوَر االكتشاُف هذا وضع
الجينية التعليمات من مجموعة وإنما التكوين، سابق جسًما ليس الوالدين من املخصبة
نتيجة هي جيل إىل جيل من ببطء تحدث التي التطورية والتغريات جسمانية. لخطة
الخلية، تنقسم حني إيه إن الدِّي نسخ يتم الوراثية. للجينات الجزيئية البنية يف لتغريات
عليه يحصل الذي إيه إن الدِّي يكون قد ثم ومن دائًما؛ مثايل بشكل يحدث ال هذا ولكن
تلك تكون ال عامة بصفة جيناتهما. من طفيف بقدر معيبًا مزيًجا وأمه أبيه من الطفل
الوراثية األمراض معظم أن الحظ (ولكن ضارة تكون ما وأحيانًا أهمية، ذات العيوب
العشوائية). النسخ نتيجة خطأ الكتساب وليست معيب، لجني الطفل «وراثة» نتاج هي
تسلًحا أفضل الكائن تجعل بحيث مفيد، تأثري الجينية للطفرة يكون ا جدٍّ نادرة أحوال يف
تلك خالل من يتقدم التطور ولكن للغاية، طفيفة امليزة تلك تكون قد البقاء. معركة يف
إىل ثم ومن أعىل؛ إيجابي نجاح إىل تؤدي الدقيقة امليزات إن إذ الدقة؛ الشديدة الخطوات

السكاني. التجمع أفراد بني طافر جني وجود نسبة يف بطيئة زيادة
من لكلٍّ كان للتطور. جزيئي سجل بمنزلة الجينات أن هو هذا كل يعنيه ما
اآلن يوجد الذي والفارق عينها، الجينات مجموعات له مشرتك سلف واألرانب البرش
(أي واألرانب البرش من بكلٍّ الخاصة الجينات من الكليتني الكاملتني املجموعتني بني
الوراثية. الطفرات تراكم إىل يُعزى الذي التباعد يعكس منهما) بكلٍّ الخاص «الجينوم»
الذي النظام ليستنتجوا — التطورية التواريخ بناء يعيدوا أن من العلماء يمكِّن وهذا
السابق، يف للجينات. الجزيئية البنية من وذلك — بعض عن بعضها األنواع فيه تباعدت
األجسام أشكال أساس عىل االستنتاجات بهذه يقوموا أن الحفريات علماء عىل يتعني كان

سهولة. أكثر التطورية للتغريات ي َكمِّ جزيئي مقياس فلديهم اآلن أما العظام، أو
تطور «تاريخ يسمى ما (أو التطورية األشجار إنشاء إعادة يمكن خاصة وبصفة
الخلية أجزاء جدران بني املحصور الخاص إيه إن الدِّي مقارنة طريق عن الساللة»)
الطاقة فيه تُنتَج الذي الخلية فرن هو وهذا ،(2-2 شكل (انظر امليتوكوندريون املسماة
امليتوكوندري إيه إن الدِّي فإن النواة، يف الذي إيه إن للدِّي وخالًفا الرابع). الفصل (انظر
الجينات تنظيم بإعادة يتغري النووي إيه إن الدِّي أن حني ويف األم، من مبارشة يأتي
التدريجي بالرتاكم إال يتغري ال امليتوكوندري إيه إن الدِّي فإن األبوين، بكال الخاصة
١٩٨٧ عام ويف التطورية. للتغريات أفضل سجالٍّ يَُعد ثم ومن جيل؛ إىل جيل من للطفرات
إيه إن الدِّي بمقارنة ومساعدوه بريكيل بمدينة كاليفورنيا جامعة من ويلسون آالن قام
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املتوسط يف التطافر معدل وبمعرفة متعددة. ِعرقية جماعات من أناس يف امليتوكوندري
جميع يف امليتوكوندري إيه إن الدِّي التوسع، سبيل (وعىل العينات جميع أن إىل توصلوا
امرأة خاليا يف سنة ألف ٢٠٠ منذ موجودة كانت واحدة نسخة من منحدرة األحياء) البرش
للتاريخ سجل عىل تحتوي الجزيئات إن البرش. لجميع املشرتك السلف وهي أفريقية؛
قديمة. قبور روابي يف أو فخارية آنية شظايا يف عليه العثور يمكن يشء أي من أغنى

إيه إن اآلر عالم

— مكانة وامللكات امللوك أعىل إىل البكترييا أنواع أحقر من — الحية الكائنات جميع إن
التنفيذ موضع وتوضع بهم، الخاص إيه إن الدِّي داخل محتشدة الجينية مادتهم تكون
أن بد وال مشرتك.1 أصل لها الحياة صور جميع أن هذا يعني الربوتينات؛ بواسطة
مشابهة إيه إن دي ومادة بروتينات عىل احتوت قد بدائية األكثر الخلية الوحيدة الكائنات

اليوم. «البسيطة» البكترييا يف التي لتلك ا جدٍّ
يقوم بموجبه الذي الجزيئي التكافيل التعايش إن قبل؟ من جاء الذي ما ولكن
وظيفته يؤدي أن عىل إيه إن الدِّي الربوتينات وتساعد الربوتينات، بتشفري إيه إن الدِّي
الربوتينات تكون أن يمكن وال البكترييا. يف حتى التعقيد شديد أمر َلُهَو ويتضاعف؛
يف مبعثرة عضوية جزيئات فتات من تلقائيٍّا الوجود إىل جاءتا قد إيه إن الدِّي مادة وال
لم أنها يؤكد بما التعقيد شديدة فرتاكيبها القديمة؛ األرض يف والبحريات البحار أنحاء
عام مليار ٣٫٨ ال فرتة األقل) عىل املبدأ حيث (من نفهم أن لنا وأسهل عشوائيٍّا. تتشكل
حدث كيف نفهم أن من هذا يومنا إىل الطحالب أو البكترييا أنواع أقدم من التطور من
إىل قاحل كوكب من األرض تغريت أن — السنني آالف من قليلة مئات مدى عىل ربما —

الحياة. يحتضن كوكب
تحولت ربما لها وفًقا التي املبتكرة النظريات من الكثري الكيمياء علماء افرتض
واملاء والنشادر الكربون أكسيد وثاني امليثان مثل الوليدة، لألرض العضوية غري املكونات
لكنها الحياة. جزيئات لصنع املطلوبة والسكريات األمينية األحماض إىل والنيرتوجني،
زالت ما ولكن للحياة. الكيميائي األصل عن نظرية أي تنترص ولم مؤكدة، غري كلها
من أولية أنماط إىل واملاء والغازات الصخور مرحلة من التقدم يف الفكرية الصعوباُت
تمارس خاليا إىل البنائية الكتل هذه بتحويل املتعلقة تلك من أصغَر الحيوية الجزيئات
فكلٌّ والبيضة؛ الدجاجة بمعضلة أشبه األمر إيه. إن والدِّي بالربوتينات ومليئة وظائفها

فائدة. بال يكون وحده إيه إن والدِّي وحدها الربوتينات من
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ذلك تجاه االهتمام ل نحوِّ أن هي األحجية هذه من للخروج املفضلة الطريقة
الربوتينات. تركيب آالت إىل الجينية املعلومات يحمل الذي إيه، إن اآلر املتواضع؛ الوسيط
العرشين القرن ثمانينيات ويف إيه، إن الدِّي من أنشطته يف تنوًعا أكثر إيه إن اآلر إن
إعادة لعملية حفازة كعوامل تعمل أن يمكنها الخلية يف إيه إن اآلر من جزيئات اكتُشفت
الذي «امُلهَمل» إيه إن الدِّي من كبريًا قدًرا تقابل البرشية الجينات إن نفسها. تنظيم
السابع). الفصل (انظر بوضوح الرسالة قراءة يتسنَّى أن قبل منه تتخلص أن تحتاج
يُرتَجم أن قبل التخلصمنه يتم ولكن إيه، إن آر إىل نسخه يجري امُلهَمل إيه إن الدِّي وهذا
باإلنزيمات، باالستعانة كبري حد إىل تجري هذه الحذف وعملية بروتني. إىل إيه إن اآلر
تسمى وهذه مساعدة، بغري العملية هذه تؤدي أن يمكن إيه إن اآلر جزيئات بعض ولكن

إنزيمية. شبه ميوًال تُظهر أنها حقيقة يعكس مما «الريبوزيمات»؛
لقدرات إدراكهم من الحيوية الكيمياء علماء ع وسَّ العرشين، القرن تسعينيات أثناء
مع للتعامل استُحدثت التي الحيوية التكنولوجيا تقنيات وباستخدام إيه. إن اآلر
يمكنها اصطناعية إيه إن آر جزيئات تخليق يف نجحوا كتابته، وإعادة إيه إن الدِّي
أو ببعض بعضها النيوكليوتيدات ربط مثل الكيميائية، العمليات صنوف جميع إجراء
األنشطة متنوع إيه إن اآلر أن الدراسات هذه وتُظِهر الكربون. ذرات بني روابط تكوين
الحياة. تبدأ كي رضورية تعدُّ التي الكيميائية التحوالت من الكثري إلحداث تكفي لدرجة

شغال. كعامل وأيًضا للجينات، كحامل يعمل أن يمكن إيه إن اآلر باختصار،
حقبة وجود يفرتضون الحياة أصل يف الباحثني العلماء من الكثري ألفينا ثم ومن
املزدوج النشاط ذلك ظهور قبل موجودة كانت إيه»، إن اآلر «عالم يسمونها زمنية
ظروف يف صنعه يف الصعوبة شديَد إيه إن اآلر جزيء يزال ال إيه. إن والدِّي للربوتينات
يكرس إيه إن اآلر عالم ولكن الوليدة، األرض يف الحال عليه كان بما مقارنتها يمكن
يتيح ثم ومن إيه؛ إن والدِّي الربوتينات بني املتبادلة االعتمادية تفرضه الذي املأزق ذلك
األوىل. البدائية الخاليا وظهور الصغرية، العضوية الجزيئات ن تكوُّ بني مفاهيمية رابطة

االصطناعية الحياة

بالفعل، بدأت كيف بالرضورة ليس — الحياة أصل نفهم أن األمر نهاية يف استطعنا لو
إجراء نعيد أن حينئٍذ يمكننا فهل — بدأت قد تكون أن «يُحتََمل» كيف األقل عىل ولكن

يشء؟ ال من الحياة نخلق أن يمكننا هل املعمل؟ يف العملية هذه
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الباحثون يكون كي يكفي ما للحياة الجزيئي األساس عن املعلومات من لدينا
مثريًا االحتمال هذا يبدو قد اصطناعية. خلية بناء متطلبات يف يتفكروا أن عىل قادرين
الخاليا من بكثري أكثر التكاثر عىل القدرة لديها كانت خلية صنعنا لو فماذا للخوف؛

فضائية؟ كائنات من غزو كأنه العالم ستحتل هل «الطبيعية»؟
سيتم االصطناعية الخلية أن أظن الواقع، يف العلمي. الخيال قبيل من ليس هذا
إيه إن الدِّي ُصنع إن والعرشين. الحادي القرن غضون يف سوئه، أو حظنا لحسن ُصنعها،
ويعكف الجينات، كتابة إعادة وكذلك الروتينية، األمور من بالفعل اآلن يَُعد التخليقي
علماء رصح ولقد يشء. ال من مة» مصمَّ «بروتينات بناء عىل الكيميائيني من الكثري اآلن

ييل: بما لويزي لويجي وبيري بارتل وديفيد زوستاك جاك الحيوية الكيمياء

تخليق يجعل الغشائية الحيوية والفيزياء ه املوجَّ التطور مجال يف تحقق ما إن
بها. التنبؤ يمكن حقيقة يكن لم إن تخيُّله، يمكن هدًفا البسيطة الحية الخاليا

صت ُخصِّ ريبوزيمات من األدنى» حدها يف «خلية إنشاء باإلمكان أن يفرتضون إنهم
إيه إن اآلر تجميع يمكنه ريبوزيم من بدائية نسخة وجود بالفعل لوحظ وقد الغرض، لهذا
اصطناعية بأغشية تُغلَّف أن يمكن الخاليا هذه نفسه). يضاعف أن يمكنه ثم (ومن
لويزي صنع وقد واالنقسام، النمو عىل القدرة لديها ولكن الخلوية، األغشية تشبه
جزيئات تطوير يف املتضاعفة األولية» «الخاليا تنجح وربما املتضاعفة». «األغشية تلك
الباحثون ويقول بروتينات. شكل يف لتتجمع أمينية أحماض تركيب عىل قادرة إيه إن آر

املبكر». التطور رشيط تشغيل «نعيد بأن لنا يسمح فسوف تحقق إن هذا إن
أن أذهانهم يف يضعوا أن التجارب لتلك فظيعة أغراض بوجود يتنبئون الذين عىل
املميتة، األسلحة بعض إلنتاج الوعورة الشديد املسلك هذا العلماء يسلك أن السخف من
ذلك، ومع فتاكة. وبيولوجية كيميائية أسلحة صنع نسبية وبسهولة بالفعل يمكن بينما
العلم حقيقة هي تلك األبحاث! تلك بنا تصل أن يمكن مًدى ألي نعرف أن املستحيل من
وهنالك جهود. من بُذل ما مقابِل يف ملموًسا شيئًا يعطينا إبداعي مجال فهو الجزيئي؛
عىل إال نحصل لن األمر، نهاية ويف الخطر. وكل الروعة وكل الفنية، الرباعة كل تكمن

نستحقها. التي الجزيئات
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هوامش

رشًطا والربوتني إيه إن الدي بني الرشاكة كانت إن نعرف ال ببساطة إننا (1)
أساس لها يكون أال يمكن الحياة أن افرتضنا إذا متعجلني وسنكون للحياة، رضوريٍّا
أن الصعب من وليس اآلن. حتى مختلف يشء إىل التوصل يتم لم ولكن آخر. جزيئي
جيني نظام إىل يؤدي أن يمكن إيه إن الدي يف طفيفة نظامية تعديالت حدوث أن نتخيل

الكائنات. من أيٍّ يف يحدث هذا نَر لم ولكننا بديل؛
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مغادرة هو والخطر) الضجر عن النظر (بغض الفضاء رحالت يف األصعب الجزء إن
القوية، الجاذبية تأثريات من وتَحرَّر وخوائه، الفضاء إىل الصاروخ وصل فإذا األرض؛
فإن ثم ومن تقريبًا؛ توقف وبال باستمرار متحرًكا إلبقائه صغرية دفع قوة فستكفيه
وهذا األرض، جاذبية من يفلت أن ملجرد يحتاجه الصاروخ يستهلكه الذي الوقود معظم
زلُت وال الصاروخ. كتلة من األكرب الجزء إليهما يعزى تحرقه التي واملحركات الوقود
منه ى تبقَّ وما ويعود كالربج سامًقا األرض يغادر الصاروخ كان إذ أبولو رحالت أذكر

صغرية. كبسولة سوى
فستقل لألرض الجوي الغالف خارج من فضائية سفينة إطالق من تمكَّنا إذا
التي الكيفية الفردوس» «ينابيع روايته يف كالرك يس آرثر بنيَّ وقد كثريًا. حمولتها
يف محطة تدور إذ فضائي»؛ «مصعد إنشاء افرتض فقد هذا؛ بها يحدث أن يمكن
ويتم القوة، فائق طويل بكابل باألرض مرتبطة تكون بحيث األرض، حول ثابت مدار
إىل وصوًال املصعد ذلك باستخدام مكوكية رحالت يف واملسافرين الفضائية املعدات نقل
احتياجات من يسري جزء باستخدام الفضاء إىل ذلك كل نقل يمكن ثم الفضائية، املحطة

األرض. من اإلطالق حالة يف يُستهَلك كان الذي الوقود
أقوى كابالت إىل سنحتاج األرض، بسطح مرتبطة مدارها يف املحطة تكون ولكي
كانت فلو الوزن، خفيفة تكون أن أيًضا ويجب الحايل، الوقت يف لدينا يشء أي من

ا. جدٍّ ثقيًال وزنها فسيكون الصلب من الكابالت
مواد إىل احتياجنا سبب لتفسري الخيالية الفضاء مصعد فكرة تدبر علينا ليس
سيناريو ولكن إلخ. … الوزن وخفيفة للتآكل، ومضادة التحمل، وشديدة قوية، تكون
تحسني مجال يف اإلنسان إليه يصل أن يمكن الذي املدى بشأن التساؤل يثري كهذا



الجزيئات

إلطالق االعتبار يف أيًضا توضع القوة الفائقة الفضائية الكابالت تلك إن املواد. خواص
إطالقه املطلوب الجسم فيها يكون باملقالع القذف عملية يشبه فيما الفضاء، إىل األجسام
تلك تكون أن ويجب األرض. حول يدور صناعي بقمر يوصله مؤقتًا بكابل مرتبًطا
يحىص ال عدًدا هناك أن كما نفسه. الوقت يف وقوية الوزن خفيفة الحبال أو الكابالت
وربط الجسور تعليق مثل القوية، الكابالت لتلك واقعية األكثر األخرى االستخدامات من

البحر. بقاع الحفر منصات
بها تمدنا الطبيعة أن حظنا حسن ومن لدينا، متاحة القوية األلياف كانت طاملا
روسيا يف البلشفية الثورة قبل ما مرحلِة يف عر. والشَّ والخشب والقنب الحرير مثل بوفرة،
اصطناعي حرير استخدام ويجري الرصاص، طلقات من للوقاية يُستخدم الحرير كان

الغرض. لنفس اآلن
قد العرشين القرن مستهل يف بحماس بدأ الذي اللدائن) (أو البالستيك عرص إن
وتلك الطبيعية، األلياف من موجود هو ما إىل إياها مضيًفا التخليقية، األلياف استحدث
التجربة بطريق البالستيك أنواع أوائل ُصنعت وعيوب. مزايا لها االصطناعية األلياف
الجزيئي املستوى عىل تصميمه يتم إذ العكس؛ عىل فهو الحديث البالستيك أما والخطأ،
للمواد الجزيئية بالنواحي امَلْعِني الفصل هذا ويف فيها. سيُستعمل التي التطبيقات وفق
إذ اإلنسان؛ ُصنع من التي تلك أو الطبيعية سواء األلياف، عىل مناقشتي أركِّز سوف
نوع عىل الجزيئية الرتاكيب تأثري كيفية عن والتصويرية الرائعة األمثلة بعض تقدم إنها

املهندسون. بشأنها يهتم التي املواد خصائص
بكثري؛ هذا من نطاًقا أوسع املواد وهندسة الجزيئية العلوم بني التفاعل أن إال
عىل وقادرة الصالبة شديدة سرياميكية موادَّ إىل تحويلها يمكن جزيئات ُصممت فقد
وصناعة الفضائية الجوية الهندسة يف تُستخدم وهذه العالية، الحرارة درجات تحمل
البوليمرات) سيما (ال جزيئات من ُصنعت موادُّ توجد كما الطاقة. وتوليد التوربينات
وغربلة وتحويلها، وتوجيهها الضوئية النبضات واْلتقاط الكهرباء توصيل بهدف مصممة
خاًما موادَّ تتضمن املواد وهذه التلوث. أو التآكل من األسطح وحماية أخرى، جزيئات
تحويل كمفاتيح مستقل نحو عىل تعمل أن ويمكن البيئة، لتغريات تستجيب «ذكية»
الطب مجال عىل الجزيئي األساس ذات املواد تأثريَ أن شك وال ومضخات. وصمامات
األطراف تمنحنا فهي متزايد؛ نحو عىل أهمية أكثر يصري أن املتوقع ومن بل عظيٌم،
بيولوجيٍّا للتحلل القابلة والخيوط العقاقري، إعطاء وأجهزة الصناعية واألنسجة واألعضاء

60



جزيئات من مواد صنع الشاقة: املهمة

تمكِّننا سوف ما ويوًما للجسم. الصحية الحالة ملراقبة االستشعار وأجهزة للجراحة،
التالف. العضو من بدًال جديد قلب أو جديدة ُكْلية استنبات من الجزيئية الهندسة

الجسم كابالت

تتفق ال الربوتينات من خلوية تجمعات من كتلة هي أجسادنا بأن القائلة الفكرة إن
الجلد من واألنسجة؛ املواد من تركيبة أننا عىل بأنفسنا نشعر فنحن خرباتنا؛ واقع مع
تجعلنا خصائصرضورية املواد من البنية ولهذه واألظفار. والشعر والعضالت والعظام
مربمجة خاليا من تتكون كسوة مجرد هي الجلد من الخارجية فالطبقة عاملنا؛ مع نتفاعل
العزل يحقق الذي الشعر عىل ينطبق اليشء ونفس النسيج، ن تكوِّ أن بمجرد املوت عىل
تخمش املايض يف كانت حيوانية ملخالب تطورية بقايا تعد التي األظفار وعىل للجسم،
فوسفات صلبة؛ عضوية غري مادة من معظمها يف واألسنان العظام وتتكون وتمزق.
هذا يحدث ال بينما حياتنا، أثناء باستمرار تجديده يتم املواد هذه وأغلب الكالسيوم.

العني. عدسة بروتينات مثل اآلخر، للبعض
سالمتنا عىل وتحافظ ميكانيكية، أدواًرا الجسم يف الطبيعية املواد هذه تمارس
العمال تحمي إذ ما؛ بمبنًى الخاصة والكسوة والعوارض اللبنات بمنزلة فهي البنيوية؛
توصيل وأنابيب أسالك من الرضورية األشياء كل وتُئْوي الخارجية، العنارص من
الربوتينات، من بالجسم البنيوية املواد من الكثري يتكون كاملعتاد. العمل ألداء مطلوبة
أعماًال تمارس أن عليها يتعني ال — اإلنزيمات بخالف — البنيوية الربوتينات وهذه
أو مرنة أو متينة املثال) سبيل (عىل تكون أن ببساطة بد ال ولكن دقيقة، كيميائية
ألداء تكفي قد الربوتينات جانب إىل األخرى املواد من الكثري هناك نظريٍّا، للماء. مضادة
باألساس) سكري بوليمر (وهو السليولوز تستخدم النباتات فإن وبالفعل، املهمة؛ هذه
نسج يمكن إذ التنوع؛ شديدة أنها يف تتمثل الربوتينات أعجوبة أن إال أنسجتها. لصنع
الخلوية املادة ن وتُكوِّ متشابكة، أو متقاطعة تكون قوية ألياف يف الجزيئية سالسلها
الخام املواد فإن هذا، عن فضًال مرنة. «مالءات» تشكِّل أو واملخالب، القرون يف الصلبة
داخل تشفريها يتم الربوتينات وألن الخاليا. يف بكثرة توجد الربوتينات منها تُصنَع التي
امليكانيكية خواصه البنائي الربوتني تُكِسب التي الجزيئية الخصائص فإن الجينات،

ينبغي. كما إظهارها إعادة ثم بدقة تعديلها يمكن
يشكِّل حيث البرشي؛ الجسم يف وفرة البنائي الربوتني أنواع أكثر الكوالجني يعترب
جزيئاته تحتوي إذ نسبيٍّا؛ بسيط بروتني وهو للربوتني. اإلجمالية الكتلة ربع نحو
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والربولني. الجاليسني هما األمينية؛ األحماض من نوعني عىل أغلبها يف بالسالسل الشبيهة
أخرى أمينية وأحماض الربولني يقبع فيما السلسلة، يف رابطة ثالث كل الجاليسني يشكل
بأن كيميائيٍّا، معدلة تكون الربولني وحدات بعض املنتصف. يف الاليسني) سيما (ال
ولهذا ج؛ فيتامني فيه يدخل تفاعل خالل من يحدث وهذا أكسجني، ذرة إليها أضيفت
إىل ج فيتامني نقص ويؤدي األنسجة. سالمة عىل للحفاظ املركَّب هذا إىل الجسم يحتاج

استبداله. يتم لم الذي التالف الكوالجني عن والناتجة باإلسقربوط، املعروفة الحالة
التي الطبيعية البنائية املواد بمقتضاها تختلف التي للطريقة مثًال الكوالجني يَُعد
تتكون كلتاهما البوليمرات. أساسها التي التخليقية اللدائن أغلب عن الربوتينات أساسها
مًعا السالسل هذه تتجمع البنائية الربوتينات يف ولكن سالسل، شكل يف جزيئات من
خيوط من نُسجت حبال وكأنها سماكة، أكثر لُيَيْفات مكوِّنة معقدة مرتبة تكوينات يف
العنارص بمقتضاه تُبنَى الذي الرتتيب من النوع وهذا رفيعة. خيوط من نُسجت سميكة
وقد تدريجي». «هرمي ترتيب بأنه يوصف أصغر مكونات من متتابع بشكل البنائية
صممه الذي األعجوبة، إيفل برج يحتوي إذ املبدأ؛ نفس يستعملوا أن املهندسون تعلم
وبعضها حجًما، أصغر عوارض من شبكات من ُصنعت دعامات عىل إيفل، جوستاف

.(1-3 (شكل وأصغر أصغر عوارض من بُني
تصميمات وكأنها الحجم، الكبرية البنى من مختلفة أنواع يف الكوالجني يظهر
الحجم الصغرية األساسية العنارص نفس من مبنية كلها لكنها األبراج، ألحد متعددة
لولب، شكل يف نفسها عىل ملتفة الكوالجني من جزيئية سلسلة كل إن .(2-3 (شكل
اللوالب ثالثية دقيقة» «لُيَيْفة لتشكل بعض حول بعضها اللوالب تلك من ثالثة وتلتوي
خيوط لتكوين متداخل نسق يف مًعا الدقيقة اللُّيَيْفات هذه وتتجمع بالحبل، شبيهة
املجهر تحت الداكنة الُحَزم مظهر يسبب التداخل وهذا مطوقة. لُيَيْفات تسمى سميكة
التي الكابالت فهي الخاليا؛ بني َة الضامَّ األنسجَة املطوقٌة اللُّيَيْفاُت تشكل اإللكرتوني.
من مطوقة لُيَيْفات من العظم يتكون املتانة. وتكسبه إحكام يف البرشي اللحم تضم
فوسفات أساسه الذي أباتيت الهيدروكيس معدن من دقيقة بلورات فيه نُثرت الكوالجني،
واملتانة، باملرونة يتصف فإنه العظم، داخل الربوتيني املحتوى ارتفاع وبسبب الكالسيوم.

صالبته. عن فضًال
الجزيئات ألن ذاتها؛ حد يف القوة شديدة ليست الكوالجني لُيَيْفات فإن ذلك، ومع
حزٍم عىل الكوالجني من أخرى أنماط تحتوي ولكن مًعا. متشابكة أو مرتابطة ليست
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إيفل. برج يف هنا ُممثَّل الطبيعة، مواد يف يشيع الذي البنائي، الهرمي الرتتيب :1-3 شكل

وهذا الصلبة، الشبكة من نوع شكل يف متحدٍة الدقيقة اللُّيَيْفات من عرضيٍّا مرتابطٍة
الداخلية. الطبقات عن الجلد من الخارجية الطبقات يفصل الذي الغشاء يُنتج

عىل العني قرنية تحتوي الضام، النسيج يف املنتظم غري التشابك من النقيض عىل
الصغر شديدُة اللُّيَيْفات وهذه منتظم، ترتيب يف جنب إىل جنبًا مكدسة كوالجينية لُيَيْفات
األسايس والتصميم تماًما. شفافة القرنية مادة يجعل مما الضوء؛ تشتت ال تجعلها لدرجة
الكيميائية، بالرتكيبة التالعب طريق عن أنه هو — الطبيعة يف كثريًا يتكرر الذي —
عديدة مختلفة أنواع استحداث يمكن األساسية، الجزيئات لنفس الهرمي بالرتتيب واألهم،

املادية. الخصائص من
العضلية، واألربطة لألوتار املتينة املرنة املادة منه تتشكل الكوالجني فإن وكذلك
الجسم من الخارجية املناطق يف التي الربوتينات ولكن لألسنان. الداعمة العاج ومادة
— وأظالفها وحوافرها الحيوانات قرون عن فضًال واألظفار، والشعر الجلد يف أْي —
نوع وهو الكرياتني، مادة من أغلبها يف األنسجة هذه تتكون إذ مختلف؛ نوع من تكون
لوالب، شكل يف الجزيئية السالسل تلتف الكرياتني حالة يف أيًضا وهنا هرميٍّا. مركَّب آخر
هذه من اثنني كل ويلتف اللوالب، مزدوجة ملتفة خيوط شكل يف أزواًجا تتجمع وهذه
األولية الكرياتني كابالت وترتكب األولية، اللُّيَيْفة تسمى فائقة» «لفة شكل يف مًعا الخيوط
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سلسلة بروتينية
مفردة

لُيَيْفة دقيقة
لُيَيْفة مطوقةثالثية اللوالب

اللُّيَيْفاِت لهذه التداخيلُّ الرتتيُب ويسبب ملتوية. هرمية بنية له الكوالجني :2-3 شكل
يثبت حيث املطوقة؛ اللُّيَيْفات يف مجهريٍّا تُرى التي الداكنِة الحزِم ظهوَر الدقيقِة الكوالجينيِة

الدقيقة. اللُّيَيْفات هذه نهايات عند نفَسه معدني صبغ عامُل

بروتينات من بشبكة محاطة األلياف هذه تكون أولية. لُيَيْفات ثماني من مجموعات من
كابالت وكأنها الكربيت، من ذرات مع تقاطعيٍّا ترتابط منتظمة غري بالكرياتني شبيهة
فالشعر املادة؛ قوة تحدد التقاطعية الروابط وهذه الخرسانة، يف مطمورة الفوالذ من
د املجعَّ أو املتموج والشعر الجلد، من التقاطعية بالروابط امتالءً أكثر تكون واألظفار
وأسهل أطوع الشعر لجعل الكربيتية التقاطعية الروابط هذه بعض بتكسري فرده يمكن

تصفيًفا.
من املصنوعة املواد معظم ولكن النافعة، الطبيعية األلياف من الشعر يعترب
أو الجلد) يف (كما مالءات شكل يف هذا من بدًال تتشكل والكرياتني الكوالجني بروتينات
واملجهري؛ الجزيئي املستويني عىل ليفية تركيبة ولديها والحوافر)، القرون يف (كما كتل
تصبَّ أن من الرتاكيب هذه تُصنِّع أن املفردة الخاليا يف اإلنتاجية لآللية األسهل من إن إذ
أشكال يف الدقيقة األلياف هذه توظيف الجسم ويعيد املثال. سبيل عىل صلبة َلِبنات

أخرى.
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العنكبوت وخيوط الحرير أعاجيب

صنع عملية يف التطور ينجح أن يمكن مًدى أي إىل الحرير لنا يُظهر األخرى، الناحية من
تراها ال عنكبوتية خيوط إىل غزلها يمكن مادة هنا فلدينا ذلك؛ األمر تَطلَّب كلما ألياف
بشبكة الذبابة تصطدم حني الطاقة المتصاص يكفي بما مرنة أنها إال الطائرة، الذبابة
ثبت وقد .(3-3 (شكل هذا حدوث عند تتقطع ال لجعلها يكفي بما وقوية العنكبوت،
به ويُعجب ألياف، من اإلنسان َصنََع ما أفضِل من وأقوى الفوالذ من أقوى الحرير أن
عىل وقدرته الجميل ونسيجه الرائع للمعانه املنسوجات صناع نه ويثمِّ لقوته، املهندسون

الزاهية. األصباغ امتصاص
حالة. كل يف مختلفة صفة وتكسبه كثرية، الستعماالت الحرير العنكبوت تصنع
القوية، السحب حبال نوعية من العنكبوتية الحرير لشبكة األساسية الخيوط غزل يتم
الشبكة تربط وخيوط داعمة، ألياف صنع يف األخرى الحرير أنواع تُستخدم بينما
جرٍّا. وهلم النامية، الريقات لتقميط وخيوط الفريسة، لتثبيت وخيوط الرافدة، أو بالفرع
أنواع من األمينية األحماض فيها تسود بروتينية سالسل من تتكون الحرائر هذه وجميع
حسب تكييفها يتم املكونات من املحددة التوليفة ولكن والسريين، واألالنني الجاليسني

الحرير. استعمال
السالسل بها تتشكل التي للطريقة نتاًجا العجيبة الفذة الحرير خصائص تعد
الحرير يف نجد لوالب، شكل يف السالسل تلتف والكرياتني الكوالجني يف فبينما الربوتينية؛
إىل جنبًا املجاورة السالسل تستقر مالءة. وإنما لفة ليس األسايس البنائي العنرص أن
روابط طريق عن الجانبني عىل باللتني سلسلة كل وترتبط مرتاصة، صفوف يف جنب
ما لتشكِّل مًعا السالسل تربط وهذه الثاني)، الفصل (انظر نسبيٍّا ضعيفة هيدروجينية

.(4-3 (شكل بيتا مالءات ى تسمَّ
لتصنع بعض فوق بعضها تتكدس أن يمكن نسبيٍّا والصلبة املنتظمة املالءات وتلك
هذه البلورات شبه تكون الحرير ألياف يف األبعاد. ثالثية دقيقة بروتينية بلورات شبه
يف املليمرت من جزء مليون عرشين من جزءًا تساوي ملسافة فقط تمتد قد إذ مجهرية؛
أقل مناطق لتشكل الربوتينية السالسل تستمر البلورية، شبه املناطق وبعد اتجاه. أي
مبعثرة دقيقة بلورات من برتكيبة أشبه الحرير يعد ثم ومن مًعا؛ فيها تتشابك تنظيًما،
البلورات أن عدا فيما قليًال، العظم يشبه وهو مرونة؛ أكثر بروتينية بينية مادة أنحاء يف

ذاتها. الربوتينات من ولكن املعادن من تكون ال الحرير حالة يف

65



الجزيئات

املعروفة. الليفية املواد أقوى من واحًدا العنكبوت حرير يعد :3-3 شكل

بانتظام متكررٌة تتابعاٌت عامة بصفة الحرير بروتني من البلورية املناطق يف توجد
عىل موري»، «بومبيكس نوع من الحرير دودة رشنقة ألياف ففي األمينية؛ األحماض من
طول عىل جاليسني-أالنني-جاليسني-أالنني-جاليسني-سريين التتابع يتكرر املثال، سبيل

منتظم. غري التتابع يكون املنتظمة غري املناطق ويف السالسل،
تذوب كانت لو الفائدة قليلة ستكون إذ املاء؛ يف للذوبان قابلة غري الحرير ألياف
مائي محلول من الحريرية خيوطها تغزل العنكبوت أن إال الصباح. لندى تعرضها ملجرد
جزيء تحويل يف املتمثل الفذ اإلعجازي العمل ذلك يتحقق ثم ومن بروتينية؛ جزيئات من
لتغريُّ نتاج هو الذوبانية يف التغريُّ هذا املاء. يف للذوبان قابل غري جزيء إىل للذوبان قابل
الحريرية، غدده يف الحرير بروتني العنكبوت تُنتج إذ عضويٍّا؛ السالسل تكوين طريقة يف
الربوتيني املحلول ويمر املاء، يف للذوبان قابًال يزال ال الربوتني يكون املرحلة هذه ويف
هذه أثناء يف «املغزال». يسمى العنكبوت جسم يف مخرج نحو متجًها الغدة من املائي
يف السالسل وتبدأ تركيًزا، أكثر ويصبح املائي محتواه الحريري املحلول يفقد الرحلة
املاء معظم يكون املغزال فتحة الحرير يغادر وحني هيدروجينية، بروابط مًعا االرتباط
قد الجزيئات تكون أن وبمجرد بيتا. مالءات السالسل وتشكِّل منه التخلص تم قد
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شبه بلورات بروتينيةخيوط بروتينية

املستوى فعىل للحرير؛ الهرمية بالبنية يختص فيما عدة مستويات هناك :4-3 شكل
من تتكون بالبلورات) (شبيهة منتظمة بيتا مالءات شكل يف الحرير تنظيم يتم الجزيئي

الهيدروجينية. الروابط عىل املتقطعة الخطوط وتدل متوازية، خيوط

أن املاء جزيئات عىل العسري من يصري البلورية، املناطق هذه يف بإحكام مًعا تكدست
املاء. يف تذوب وال بالرضورة صلبة الحرير ألياف تكون ولذا بينها؛ فيما تنفذ

هذا لها صناعية بوليمرات تصميم اآلن حتى الجزيئية العلوم خرباء يستطع لم
بها تتكدس التي الطريقة يف التحكم ا جدٍّ الصعب من إن إذ الهرمية؛ البنية من النوع
الجزيئية البنية أن صحيح واحد. وقت يف مختلفة مستويات عدة عىل مًعا الجزيئات
الفراغ يف وترتيب نظام من به تتصف وما ذرات من تحويه ما — التخليقية للبوليمرات
أنواًعا مكوِّنة تتجمع لكي الجزيئات هذه «برمجة» أن إال بدقة، تحديدها اآلن يمكن —

آخر. أمر هي معينة، مواقع عند تقاطعيٍّا لترتابط أو التشكيالت، من معينة
معينة خصائص إلدخال كثرية ِحيًَال اآلن البوليمرات كيميائيو يَعرف ذلك ومع
أو املثال، سبيل عىل لينة، أو صلبة يجعلها بما يعالجونها التي املواد يف هندسية بطريقة
يستطيع طريقة جوديري تشارلز اكتشف ١٨٣٩ عام يف قوية. ألياف تكوين عىل قادرة
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من املستخرجة الصمغية للمادة البوليمرية للجزيئات التقاطعي الرتابط يحقق أن بها
طريق عن برازيليينزس»، «هيفيا يسمى الربازيلية االستوائية الغابات أشجار من نوع
خاصة، تقسية عملية هي «الفلكنة» املسماة العملية وهذه الكربيت. مع املادة تلك تسخني

«املطاط». نسميه الذي للمط القابل املرن الشكل ذلك إىل اللني الصمغ ل تُحوِّ
أيسوبرين، بويل ى يسمَّ هيدروكربوني بوليمر من معظمه يف املطاطي الصمغ يتكون
ذرات بعض اتصال مع مًعا، مرتابطة كربونية ذرات من فقط سالسله تتكون وهذا
واسع، نطاق عىل اآلن تصنع التي البالستيك منتجات من والكثري بها. الهيدروجني
هيدروكربونية بوليمرات أيًضا هي ستريين، والبويل بروبيلني والبويل إيثيلني البويل مثل
مطاط الشاحنات بإطارات الخاص املطاط ولكن البرتول. تكرير منتجات من صنعت

تخليقية. بطريقة يُصنَع أن ا جدٍّ الصعب من يبقى إذ طبيعي؛
الصغرية الهيدروكربونية الجزيئات ربط عملية كانت العرشين، القرن منتصف حتى
كثرية مختلفة أنماًطا يُنِتج مما عشوائيٍّا؛ تتم التخليقية البوليمرية السالسل لصنع مًعا
وألن مستقيم. وبعضها متفرع، وبعضها طويل، وبعضها قصري، فبعضها السالسل: من
املنتَجة؛ املادة خصائص يحدد التكدس هذا وألن مًعا، تكدسها كيفية تحدد السالسل بنية
يفعلوا أن بوسعهم يكن لم البوليمرات كيميائيي أن يعني التحكم يف القصور هذا فإن
صنع للطبيعة الدقيق البنيوي التحكم يتيح وبينما الخصائص. هذه لضبط القليل إال
نوع نفس عىل يحصلون الكيميائيني فإن الخام، املادة نفس من مختلفة تبدو مواد عدة
حفازة عوامل استحداث تم العرشين، القرن خمسينيات يف ولكن مرة. كل يف البالستيك
مًعا؛ تكدسها طريقة يف ثم ومن للسالسل، الجزيئية البنية يف أكرب تحكًما حققت خاصة
الكثافة عايل صلب جديد بشكل إيثيلني البويل تحضري إمكان املثال سبيل عىل يعني وهذا
ليونة األكثر األقدم، الشكل عىل هذه بصفاته يتفوق االستعماالت، من أوسع مًدى له
صلبة وزجاجات صلبة، طبول لصنع املثال سبيل عىل استعماله أتاح بما كثافة، واألقل

الهندسية. األغراض وسائر اإلنشاءات يف صلبة وألواح مواسري أو للتعبئة،
البوليمرية السالسل بتكدس املتعلقة االنتظام درجة يف تختلفان الصورتان هاتان
(أي البلَّوِريَّة درجة زيادة فإن الحرير، يف الحال هو وكما ِبلَّْوِريَّتِها. درجة يف أْي مًعا؛
ذوبانية، وأقل كثافة أكثر املادة تجعل كما ومتانة، صالبة أكثر تجعلها التبلور) درجة
الجزيئية السالسل تكدُّس ألن العالية القوة وتنشأ القوية. لأللياف مستحبة صفات وهي

إحكاًما. أكثر بشكل تتالصق يجعلها وانتظاًما تقاربًا أكثر بطريقة

68



جزيئات من مواد صنع الشاقة: املهمة

تحسنَي صلبة بوليمرية ألياف صنع عند األساسية التحديات من فإن ثم، ومن
(بمعنى السلسلة مستقيمة جزيئات من بوليمر أي ن تكوُّ إن إذ الجزيئات؛ اصطفاف
عىل القدرَة البوليمر هذا يُْكسب متفرعة) غري مستقيمة حدة عىل سلسلة كل تَُكون أن
عىل يساعد الحرير حالة يف ولكن مًعا. وتصطف تنتظم ككل الجزيئية السالسل جعل
السالسل آخر، بتعبري البلورية. بيتا مالءات لصنع مًعا للرتابط السالسل ميُل هذا حدوث
بوليمرات صنع يمكننا فهل داخلها، املربمجة الرتاصف» «تعليمات من نوع لديها نفسها

هذه؟ مثل اصطناعية
بسبِب مًعا ترتاصف الحرير يف الربوتينية فالسالسل الحقيقة؛ يف هذا يمكننا نعم
مثل مًعا تتشابك أن للسالسل يتيح بما املختلفة، السالسل يف الوحدات بني التجاذب قَوى
البوليمرات من طائفة سالسل بني متبادلة مشابهة عالقات توجد كما املغلق، اب» «السحَّ
رشكة تنتجها التي الشهرية الكيفلر ألياف منها تصنع التي باألراميدات، تعرف التخليقية

دوبون.
بقوة تمتاز إذ فضائية؛ محطة لربط املرشحة املواد أفضل من الكيفلر ألياف تعد
األلياف هذه وتُستخدم بكثري. وزنًا أخف كونها مع الفوالذ، به يتميز مما أكرب توتري شد
من الواقية املالبس صنع يف أساسية وكمادة املطاطية، اإلطارات يف املقوَّى الحبل ضمن
الفضائية، الجوية الهندسة يف املستخدمة الصلبة الرتكيبات يف مقوية وكمادة الرصاص،

البرتول. عن والتنقيب الحفر آالت لتثبيت تُستخدم محبوكة ككابالت وحتى
من العالية فالدرجة أقوى؛ يزال ال الحرير نجد بوزن، وزنًا املقارنة عند حتى ولكن
ترتابط أنها حقيقة من فحسب تأتي ال الحريري الخيط يف الجزيئية السالسل تراصف
تدفقه أثناء الربوتيني املحلول أن هنا — واألهم — املهم األمر بل املحلول، وجود يف جزئيٍّا
سالسله ترتاصف املغزال، تجاه العنكبوت يف الحرير غدة من الخارج املمر خالل ألسفل
عىل مشدوًدا وتجعله الشعر الريح تدفع كما تماًما السائل، تدفق اتجاه يف البوليمرية
وهي املغزال، فتحة من الحرير خيط إطالق أثناء أيًضا العملية نفس تحدث استقامته.
القصِّ قوة تسمى ملا يتعرض املتدفق السائل إن (إذ يٍّا» َقصِّ املستحث «الرتاصف تسمى

ة). القاصَّ القوة أو
فإنَّ اصطناعي، بشكل بالحرير شبيهة بروتينات صنع املمكن من أن رغم وهكذا،
بشكل ما ليفٍة بَثْق أمكن فإذا تماًما. آخر أمر هو منها حقيقية حرير خيوط صنع
ما خيٍط جذب مثل تماًما اصطناعي) أو (طبيعي حريري بروتني محلول من ميكانيكي
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ويعتقد ومتانته. الحقيقي الحريري الخيط قوة بنفس الليفة تكون فلن لزج، غراء من
مقارنته يمكن اصطناعي حرير عىل الحصول باإلمكان يكون لن أنه الباحثني بعض
ذلك لتنتج العنكبوت مغزال تضاهي دقيقة آلة صنع أمكن إذا إال الطبيعية، باملادة جيًدا

الحرير.
شديدة ألياف إلنتاج صناعية عملية يف قصيٍّا املستحث الرتاصف حالة تستخدم
معقدة خطوات ضمن هالمية شبه مادة من األلياف تُسحب إذ إيثيلني؛ البويل من القوة
التي األلياف، وهذه البوليمرية. للسالسل الرتاصف من ا جدٍّ عالية درجة عنها تَنتج
الكثري بخالف — وهي الكيفلر، من حتى أقوى هي الصاروخي»، «السلك أحيانًا ى تسمَّ
يف الستعمالها أكثر مناسبة يجعلها مما كيميائيٍّا؛ الثبات شديدُة — العضوية املواد من

األمد. الطويلة الجراحية الخيوط

املادة جينات

للحرير، منتجة جينات نجلب أن وهي اصطناعي؛ حريري بوليمر لصنع طريقة ثمة
بروتني أي مثل تماًما فالحرير، حيوية؛ تكنولوجية آليات باستخدام البكترييا يف وندخلها
طول عىل األمينية أحماضه تتابُع يتحدد إذ إيه؛ إن الدِّي يف جينيٍّا تشفريه يتم آخر،
كروموسومات يف الجينات أحد يف نيوكليوتيدية وحدات من مقابل تتابع بواسطة السالسل
الحظ (ولكن البوليمر. لصنع جزيئي مخطط لديها العنكبوت آخر، بتعبري العنكبوت.
خيوط لصنع كافيًا وحده املخطط هذا يكون ال الغزل، عملية تعقيدات بسبب أنه كيف

جيدة!) حريرية
هي تامة بدقة ما لبوليمر الجزيئية الرتكيبة تعيني عىل الحية الكائنات قدرة إن
كبريًا قدًرا للكيميائيني الحديثة التخليقية التكنولوجيات تتيح عليها. تحسد مذهلة قدرة
عن مهجنة بوليمرات صنع يمكنهم املثال سبيل فعىل ما؛ سلسلٍة تركيبة يف التحكم من
نوع من رئيسية سلسلة عىل معني كيميائي نوع من جانبية بسالسل التطعيم طريق
عىل آخر نوع وَلبنات الوحدات، من معني نوع َلِبنات بني التبادل طريق عن أو آخر،
تتكرر وفيه الوحدات، آالف طوله يكون قد ما بوليمر ُصنع ولكنَّ واحدة. سلسلة طول
سلسلة كل بقاء مع ولكن — االعتباطي التعقيد من تتابع يف املختلفة الوحدات من الكثري
وبتعبري الحالية. التخليقية قدراتنا عن للغاية بعيد أمر هو — متطابقة املادة يف جزيئية
منفردة بأحرف أشبُه اصطناعية بوليمرات من لدينا ما أحدث إن نقول مناظر، لغوي

املعنى. ذات الكاملة الُجَمل تشبه الطبيعية البوليمرات أن حني يف مبعثرة،
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إيه إن الدِّي من جزء من الجينات فصل من التمكن لنا الحيوية التكنولوجيا تتيح
(يف حينئٍذ املتلقي والكائن آخر. كائن يف إيه إن بالدِّي لصقها ثم الكائنات بأحد الخاص
آليات ويستخدم هو، يخصه كأنه الجديد الجني يعامل يرام) ما عىل العملية سري حالة
الواعدة اآلمال من وإن املقابل. الربوتني لصنع والرتجمة بالنَّسخ املتعلقة الجني ذلك
أن الحيوية، التكنولوجيا حقل يف للجدل، إثارة أقل نظري وجهة من تعترب التي املهمة،
تخمري صهاريج يف إكثارها يمكن بدورها وهذه البكترييا، إىل برشية جينات نقل يجري
أيًضا يعد هذا أن أدركوا البلمرة علماء بعض ولكن الطب. يف املطلوبة الربوتينات لصنع

الربوتينات. أساسها مواد لصنع وسيلة
«يكتب» أن املرء بإمكان البكترييا،1 إىل الحقيقية الحرير جينات نقل عن وفضًال
البنيوية للربوتينات املميِّزة األمور فمن الطريقة؛ بهذه عنها ويعرب اصطناعية، جينات
بصفة تكون تشكلها التي األلياف إن إذ متكررة؛ أمينية أحماض من تتابعات بها أن
لها تخليقية جينات صنع نسبيٍّا السهل ومن امتدادها. طول عىل جدٍّا متجانسة عامة
بعد يُجري ثم املفردة، املتكررة الوحدات لصنع فقط املرء يحتاج إذ متكررة؛ تتابعات
لديه الناتج التخليقي الجني يكون أن لضمان طرق (هناك مًعا. منها العديد ربط ذلك
بعض بدأ الفكرة، هذه وباستخدام املتكررة.) الوحدات من النسخ من محدد عدد فقط
لكي مربمجة السالسل فيها تكون وراثيٍّا مهنَدسة باألساس بروتينية مواد صنع الباحثني
فضًال الكيفية، بهذه «مصممة» حريرية شبه مواد ُصنعت ولقد معينة. تراكيب تتبنى
هو األخري وهذا واإليالستني، للكوالجني مشابهة بالربوتينات صلة ذات تخليقية مواد عن
(إنزيم طبيعي بروتني بني تَُزاِوج هجينة مواد إنتاج تصور ويمكن الجلد. يف مرن بروتني
إحدى سلوك تسلك لكي مت صمِّ تخليقية بروتينية شبه سلسلة وبني املثال) سبيل عىل
القابلة غري بيتا مالءات من بلورات شبه شكل يف تتكدس كي املثال، سبيل عىل املواد؛
استخدام عىل يشجع ومما للماء. مضادة سطحية طبقة تشكِّل أن يمكن والتي للذوبان،
للتحلل وقابلة حيويٍّا متوافقة أنها هو الطبية التطبيقات مجال يف الربوتينية شبه املواد

حيويٍّا.

الخلية هيكل

التي البنيوية الربوتينات تلك من صالبة أكثر وهي األلياف، من شبكة بالخاليا توجد
تسمى هذه املذكورة األلياف وشبكة والكرياتني. الكوالجني تسمى والتي الحبال، تشبه
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طريقها عن الجزيئية اآلالت تنقل عصوية شبه مسارات ن تَُؤمِّ وهي الدقيقة»، «األنيبيبات
«سقاالت» بمنزلة الدقيقة األنيبيبات أن كما الخلية. أنحاء يف نقلها املطلوب العبوات
من قدًما تمد أن لألميبا تتيح املثال سبيل عىل فهي شكلها؛ لتغري الخلية بها تستعني
والتي األهداب، تسمى التي بالشعريات، الشبيهة الخلوية الزوائد أن كما الكاذبة. أقدامها
للشوائب الطارد املخاط لتدفع لإلنسان التنفسية القناة يف الطالئية الخاليا من تربز
نفسها لتدفع البكترييا تستخدمها التي األسواط وكذلك الجسم، خارج إىل وامليكروبات

الدقيقة. األنيبيبات من أيًضا هذه كل ما؛ سائٍل يف لولبية بحركات
بروتني من مصنوعة وهي جوفاء. دقيقة أنبوبية تراكيب فإنها اسمها، يوحي وكما
وكروي. مدمج ولكنه طبيعته يف ليفيٍّا ليس وهو األنيبيبني)، (أي التيوبيولني يسمى
ْمِبل، الدَّ يشبهان مًعا وهما تقريبًا، متماثلني اثنني جزيئني من التيوبيولني ويتكون
(شكل أسطوانية مدخنة يف القرميد قوالب مثل مًعا هذه الربوتني وحدات وتتالصق

.(5-3
تفصل أو الدقيقة األنيبيبات بنهايات نفسها تلصق أن يمكن التيوبيولني ووحدات
تسحب أن األميبا تستطيع تقرص. أو األلياف تَُطول الطريقة وبهذه عنها؛ نفسها
وهذه ذلك. قبل الخارج إىل دفعتها التي الدقيقة األنيبيبات تفكِّك بأن ببساطة «ساقها»
انقسام يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب أن من الدقيقة األنيبيبات تمكِّن التجميع يف السهولة
تُنتج فإنها كروموسوماتها، من نسًخا املنقسمة الخلية تصنع أن فبمجرد الخلية،
األنيبيبات تتقابل وحني «النجمني». يان تُسمَّ الشعاعية، الدقيقة األنيبيبات من مجموعتني
عند تندمج فإنها اآلخر، النجم من املنبثقة تلك مع النجمني أحد من املنبثقة الدقيقة
للنجمني، البؤريتني النقطتني بني كالجرس العابرة األلياف من حزمة مكونة نهاياتها،
هذه الخلوي االنقسام عملية (وتسمى الفتييل» االنقسام «مغزل تسمى الحزمة وهذه
وَشدُّها ِحَدة عىل َفْصلُها ويجري املغزل بهذا الكروموسومات تلتصق الفتييل). االنقسام
،(6-3 (شكل القطبني من كلٍّ نحو الكروموسومات عدد نصف يُشد بحيث للجانبني
الوراثية املادة فصل بمقتضاها يمكن بنية الفتييل االنقسام مغزل يوفر الكيفية وبهذه
قسمني إىل وتنقسم عرضيٍّا، الخلية تتمدد ذلك بعد كاملتني. مجموعتني إىل املتضاعفة
كاملة مجموعة عىل يحتوي النصفني من وكلٌّ الدقيقة، لألنيبيبات الهيكيل األساس عىل

الكروموسومات. من

72



جزيئات من مواد صنع الشاقة: املهمة

تيوبيول�

بمنزلة الدقيقة األنيبيبات تسمى التي األنبوبية الربوتينية الشعريات تعترب :5-3 شكل
للخاليا. «السقاالت»

عن يعمل األول) الفصل (انظر للرسطان املضاد التاكسول ار عقَّ أن بالذكر وجدير
يعوق فهو الرسطانية، الخاليا تكاثر إيقاف ثم ومن الفتييل؛ االنقسام عملية إعاقة طريق
عن بعضها املحموم بحثها أثناء لها رضورية تعترب التي الدقيقة األنيبيبات تفكيك عملية
السليمة، الخاليا عىل التأثري نفس له التاكسول أن الحظ لسوء النجمني. كال من بعض
من األقوى الرضبة تنال فإنها أكرب، برسعة تنقسم الرسطانية الخاليا ألن نظًرا ولكن

ار. العقَّ هذا جانب
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يتم هيكًال يشكِّل وهو الدقيقة، األنيبيبات من الفتييل االنقسام مغزل يتكون :6-3 شكل
االنقسام أثناء وفرزها الحزمة) مركز يف هنا تبدو (التي الكروموسومات ترتيب أساسه عىل

الخلوي.

الكربونية األنابيب

فكرة اتجاه يف القليل، إال تفكري، ثمة يكن لم العرشين، القرن تسعينيات حلول حتى
جزيئات تربط أن نسبيٍّا السهل فمن أنيبيبية؛ جزيئات من قوية تخليقية ألياف صنع

باألنابيب. يتعلق فيما بكثري صعوبة أكثر يصري األمر ولكن سالسل، يف مًعا صغرية
إيجيما، سوميو يدعى املجاهر، علم يف ياباني خبري اكتشف ١٩٩١ عام يف ولكن
بواسطتها يمكن األنيبيبية الجزيئات من نوًعا تسوكوبا بمدينة يس إي إن رشكة يف يعمل
الكربونية النانو أنابيب تسمى التي الرتاكيب وتلك اإلنسان. َعَرَفها ألياف أقوى صنع

املفتت. الكربون من بخار من أنفسها ع تجمِّ أن يمكنها
تسمى كربونية جزيئات صنع يف تُستخدم تكنولوجيا يتقىص إيجيما كان
أقفاص شكل يف مًعا الكربون ذرات من العرشات ربط يجري حيث «الفولريينات»؛
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ى ويسمَّ ذرة، ستني من جزيئي قفص من مكونًا فولريين أول وكان جوفاء. جزيئية
اسم من مشتق هذا العجيب واسمه ،١٩٨٥ عام يف واكتُشف فولريين»، «بكمينسرت
ِلَما رائًدا كان الذي وهو فولر، بكمينسرت ريتشارد يدعى أمريكي معماري مهندس
هذا اكتسب وقد وخماسية. سداسية سطيحات من املكونة الجيوديسية» «القبة تسمى
حلقات من يتألف إذ الجزيئي؛ املستوى عىل عينه الرتكيَب C60 أو فولريين البكمينسرت
مرتبطة الرتتيب، عىل كربون ذرات وخمس ست من مكونة الشكل وخماسية سداسية

.(7-3 (شكل كروي جزيئي قفص شكل يف مًعا

سداسية حلقات من ويتكون تقريبًا، الشكل كروي (C60) ٦٠ الكربون جزيء :7-3 شكل
كربونية. ذرات من وخماسية

وكانت مرة، ألول كبرية بكميات الفولريينات لصنع طريقة اكتُشفت ١٩٩٠ عام ويف
أدت نقيٍّا). كربونًا يَُعد (الذي الجرافيت من قضيبني بني كهربائية شحنة إمرار تشمل
البخار تربيد عند مًعا الكربون ذرات فارتبطت الجرافيت، بعض تبخري إىل الرشارة طاقة
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ظروًفا الياباني إيجيما استخدم حني ولكن أخرى. كربونية وأقفاًصا ٦٠ الكربون مكونة
السناجي الفتات فحص حني جديًدا شيئًا وجد لديه، الذي الفولريين مولِّد يف قليًال مختلفة

اإللكرتوني. املجهر تحت
املزيد ومع قليلة، نانومرتات منها كلٍّ ُقْطر إبرية، شبه بجسيمات ممتلئًا السناج كان
منها كالٍّ وأن الكربون، من دقيقة أسطوانات عن عبارة أنها إيجيما رأى الفحص دقة من
.(8-3 (شكل الروسية َمى كالدُّ بعض داخل بعضها يستقر أسطوانات عدة عىل يحتوي
بعد حتى — قبل من أحد يظن لم الكربونية. النانو بأنابيب تعرف األشياء هذه صارت
الكيفية. بهذه تلقائيٍّا نفسها ترتِّب أن يمكن الكربون ذرات أن — الفولريينات اكتشاف

تحت عريض مقطع يف تظهر كما كربونية نانو أنبوبٍة من املستدق الطرف :8-3 شكل
اإللكرتوني. املجهر

مالءات شكل يف ذراته ترتتب الذي النقي الكربون من النانو أنابيب ُجُدر تتكون
تكون النانو أنابيب يف أنه عدا فيما الجرافيت، بنية نفس وهي سداسية، حلقات من
أغطية شكل يف املالءات تلتوي األنبوبة طرَيف وعند أسطوانات، هيئة يف ة ملتفَّ املالءات
يُستخدم حال أي عىل وهو ضعيفة، مادة الجرافيت نَعترب العادة يف إننا مسطحة. طرفية
ولكن األسود، الكربون من بعًضا منه يزيل الورق عىل َجرَّه ألن الرصاص؛ أقالم صنع يف
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ببعض بعضها ارتباط يكون الكربون من املسطحة املالءات ألن نتيجة هو الضعف هذا
التي املفردة املالءات أما بعض. فوق بعضها تنزلق أن يمكن أنها لدرجة رخًوا، ارتباًطا
املاس يضاهي بقدر القوة شديدة تكون أن فيُتوقع بإحكام، مرتبطة الذرات فيها تكون
بروابط جزئيٍّا مًعا مرتبطة الجرافيتية شبه املالءات هذه تكون وحني األمر. واقع يف
من كبريًا نصيبًا تكتسب املادة فإن التقليدية، الكربون ألياف يف الحال هي كما كيميائية،

والصالدة. القوة
إذ الكربون؛ ألياف من إليه ل التوصُّ تم ما ذروَة الكربونية النانو أنابيب تعترب
لها تكون أن يُتوقع بالجرافيت. شبيه كربون من تنفصم ال مالءات من األنابيب تتكون
أي أو الحرير، ومن الكيفلر، ألياف من أيًضا وأكرب املاس، من أكرب ية) (شدِّ توترية قوة
يُدعى عاِلٌم األمَر هذا أدرك وقد بالك. عىل تخطر قد اصطناعية أو طبيعية أخرى ألياف
مكتشفي أحد وهو — األمريكية هيوستون بمدينة رايس جامعة من سمويل ريتشارد
أنابيب فبإمكان الفضاء»، «مصعد يسمى ما بناء أمكن لو أنه فافرتض — الفولريينات

باألرض! تثبته أن الكربونية النانو
يزيد طول إىل النانو أنابيب حجم تكبري يمكن ال اآلن فحتى هنا؛ عقبة توجد ولكن
أمًرا يكون الحقيقية القوة قياس أن كما كبريًا، طوًال يعد ال وهذا امللِّيمرت، من كرس عن
أن نهائي، غري بشكل أكدت، قد املجهري املستوى عىل التجارب بعض كانت وإن صعبًا،
هذا يزال ال وصالدته؟ املاس قوة مثل يف (هل بالفعل. ا جدٍّ وصلدة قوية األنابيب هذه

مؤكد.) غري
نستحدث أن يلزمنا الكربونية، النانو أنابيب من مفيدة كابالت صنع يمكننا وحتى
مجال يف املدى. طول عىل تمديدها يمكن بحيث وتنميتها تكبريها يف للتحكم طريقة
السلسلة لنمو تسمح الحية» «البلمرة ى تسمَّ تكنولوجيا هناك العادية البوليمرات تخليق
واملزيد املزيد إلصاق يمكن حتى الرغبة، حسب جديد من يبدأ ثم مؤقتًا، يتوقف بأن
عملية يستحدث أن من أحٌد تمكن وإذا االستطالة. يف املستمرة بالسالسل الوحدات من
سوى نملك ال اآلن حتى ولكن ثوريٍّا. فتًحا هذا فسيكون الكربونية، النانو ألنابيب مماثلة
بها.2 التحكم كيفية نعرف أن العسري من يجعل مما األنابيب؛ نمو لكيفية مشوٍش فهٍم

ينتظر. أن الفضاء مصعد عىل يتعني الحارض، الوقت ويف
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هوامش

عن املاعز، لبن من حريري بروتني عىل للحصول مستمرة أبحاث أيًضا هناك (1)
املاعز. إىل الحرير جينات نقل طريق

ورفاقه، بوالن فيليب هم فرنسيون، باحثون اتخذها تجريبية أوىل خطوة ثمة (2)
النانو أنابيب من وأرشطة ألياًفا الفريق هذا َصنََع إذ بيساك؛ بمدينة بوردو جامعة يف
بوليمر يف بالصابون، شبيهة جزيئات بفعل املاء يف معلقة نانو، أنابيب َحْقن طريق عن
يشبه بما الدقيقة، الشعريات أحد من حقنها عند النانو أنابيب ت اصطفَّ لزج. سائل
مغادرتها أثناء وترتاصف تصطفُّ إذ الحرير؛ لربوتينات يَحدث ما — كبري حد إىل —
تجفيفها يتم أن يمكن ألياف هيئة يف مًعا ة املصطفَّ األنابيب وتتالصق العنكبوت. مغزال
فليست ثم ومن «متواصلة»؛ نانو أنابيب من مصنوعة ليست الخيوط هذه ولكن وتداولها.

املاس. عن فضًال التقليدية، الكربونية األلياف قوة مثل يف اآلن حتى
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السري يف تستمر ال بحيث اإلنسان؛ جسم مثَل املحرك ذاُت السيارُة كانت لو تخيل
عىل يقودها أن سائقها يستطيع ال وهكذا فحسب، قصرية ملسافات إال القصوى برسعتها
يستطيع لن إذ بأمانة)؛ هذا (لنَُقل مثًال الساعة يف ميًال ٨٠ عن تزيد برسعة الطريق
عليه تَعنيَّ وكلما التجارية. املحال بعض إىل ميل نصف مسافتها رحلة يف إال ذلك عمل
رسيًعا. السيارة تُستهلك ال حتى أبطأ، برسعة يسري أن عليه صار أبعد، ملسافة القيادة

الصفات!) تلك لها سيارات مثيل، أيًضا، أنت قدَت (لعلك
ليس ولكن املرء، يتخيل قد مما تماثًال أكثر والبرش السيارات إن نقول السطح، من
الوقود بحرق طاقته عىل يحصل منهما فكلٌّ أوبريان؛1 فالن يفرتضها قد التي لألسباب
الكربون، أكسيد ثاني من عادًما يطلق منهما وكلٌّ األكسجني، وجود يف بالطاقة الغني
من طويلة لفرتات القصوى لرسعتها مقاربة برسعة تحركت إذا تتعب ال السيارات أن إال
نهاية. ال ما إىل تنطلق أن السيارة فبإمكان الوقود، خزان ملء تعيد دمَت فما الزمن،
املاراثون كمسافة طويلة ملسافة كبرية برسعة الَعْدو منهم أيٌّ يستطيع فال البرش أما
ترى؟ يا السبب فما الجري؛ أثناء باستمرار الجلوكوز يتناولون كانوا لو حتى بكاملها،
بالعمليات تُعرف والتي الجسم، ل تُشغِّ التي الجزيئية اآلليات إىل يقودنا السؤال هذا
أفضل يعطي ما هو التكاثري التضاعف وليس األيض يكون كثرية، بطرق األيضية.
ولكن نتكاثر. كي نعيش إننا التطورية البيولوجيا علماء يقول قد للحياة. عميل تعريف
عىل إقباًال أكثرهم حتى الوقت، طوال التكاثر يحاولون ال فالبرش ذلك؛ غري الحقيقة
اثنتني، أو واحدة لدقيقة ولو األيض، عن أجسادنا توقفت لو ولكن الغرامية. املغامرات

محالة. ال نَْحبنا فسنقيض
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ففي لسانك)؛ أو إبطيك فجرِّب كذلك، تجدها لم (فإذا دافئة تجدها يدك جسَّ
نائمني أم مستيقظني أُكنَّا وسواء بها. املحيط الوسط من أدفأ أجسادنا تكون املعتاد
وهناك تقريبًا. مئوية درجة ٣٧ تعاِدل طبيعية حرارة بدرجة محتفظة أجسامنا تبقى
باعتبارها الحرارة إنتاج يف خاليانا تستمر أن وهي هذا، لتحقيق فقط وحيدة وسيلة
لتجنبه؛ سبيل ال أمر مجرد ولكنها هنا، املقصد هي الحرارة فليست لأليض. ثانويٍّا ناتًجا
بهذه الحرارة من بعًضا يبدد ألخرى صورة من للطاقة ل تحوُّ من يحدث ما كل ألن
تبقى أن الخاليا تستطيع فال الجزيئات، بصنع أساًسا معنية األيضية وعملياتنا الكيفية.
جديدة أمينية أحماًضا تصنع إذ نفسها؛ بناء إعادة يف تستمر أن دون الحياة قيد عىل
أن يمكنها حتى جديدة نووية وأحماًضا الخلوية، لألغشية جديدة ودهونًا للربوتينات،
العجالت ودوران أحياءً، دمنا ما الدوران عن الخلية عجالت تتوقف أن يمكن وال تنقسم.

طاقة. يستهلك
الصناعية؛ الثورة إبان للمجتمع التقليدية الرؤية يشبه الخلية مجتمع فإن ثم ومن
املئات، هناك الطاقة. لتوليد العمل قوة من كبري جانب ويُكرَّس التصنيع، ثقافة تسوده إذ
الطاقة إنتاج يكون حيث أكبادنا؛ خاليا من خلية كل يف الطاقة مصانع من اآلالف بل
إذ «أورشليم»؛ بليك ويليام رواية يف السوداء الشيطانية الطواحني تشبه وهي أُشده، عىل
فعالية أكثر سبل عامة بصفة لديها الخاليا أن إال املفيدة، األشياء جانب إىل نفايات تنتج

نفسها. تلويث عدم لضمان
مقلًقا، أمًرا األيض آليات دراسة تكون أن يمكن للحياة، رضوري الطاقة إنتاج وألن
نظام فسيتعطل تلك، أو الحيوية العملية هذه فسدت فإذا هشة، الحياة أن كم نرى فإننا
بالكهرباء اإلمداد توقف عدم أساس عىل االجتماعية ِبنيتُنا تقوم كما تماًما كله، الجسم
للتطور اإلبداعية القدرة عىل لشهادة وإنها الكايف). واملاء النقي الهواء عن (ناهيك والغاز
لها التنويري) املجازي التشبيه هذا عن عذًرا (وأستميحك آلة يشكل أن استطاع أنه
تصاب أن قبل — هللا بمشيئة — تقريبًا عقود لثمانية تدور يجعلها ما البأس قوة من

املستديم. العطب أو بالتعطل أجزاؤها

الطاقة نريان يف

يف التبسيط. من نوًعا لنا يبدو بما األقل عىل أو التبسيط، من بيشء نبدأ دعنا ولكن
امللكي املعهد يف فاراداي مايكل الربيطاني العالم ألقى عرش التاسع القرن خمسينيات
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أنه يبنيِّ أن شاء فلقد لشمعة». الكيميائي «التاريخ عن املحارضات من سلسلة بلندن
كان كما بكامله الكيميائي العلم يقرأ أن املرء يستطيع املتوهجة الشمعة لهب ضوء يف
أكثر أو أفضل، باب هناك «ليس قال: إذ الكيمياء؛ من أكثر هو وما بل وقتئٍذ، مفهوًما

الطبيعية.» الفلسفة دراسة إىل تدخل أن منه تستطيع رحابة،
يف الرمل حبة عمل تعمل أن طبيعية ظاهرة أي شأن من املدربة، العني إىل بالنسبة
سيما ال هذا الشمعة وستفعل الالنهائي. الكون إىل نافذة تكون بأن بليك؛ ويليام قصة
برصيٍّا. مبهرة تكون أن املحارضات عىل يتعني يكن لم حني عرش، التاسع القرن لندن يف
ال أنه أعرف ولكني الداخيل، االحرتاق محرك عمل كيفية تفاصيل أعرف ال أنا الحقيقة يف
بعض من خليًطا أي — األكسدة يَستخدم فهو الشمعة، احرتاق كيفية عن كثريًا يختلف
يف ثم ومن — الحرارة إلنتاج الهواء يف املوجود األكسجني مع لالشتعال القابل الوقود

الضوء. إنتاج الشمعة حالة
تفاصيله جميع حيث من مفهوم غريَ يزال ال هذا، الربافني شمع احرتاق وحتى
يعرفها لم التي املشكلة هذه يف املهمة األوجه من الكثري هناك أن املؤكد ومن املعقدة،
الطاقة. تولِّد التي الكيميائية العمليات جميع فكرة هي االحرتاق فكرة أن إال فاراداي،

انحدارية. عملية إنها — بَدء ذي بادئ — وأقول
األخرى التغري عمليات جميع ويف الكيميائي، التغري يف الحاسمة النقطة هي تلك
االتجاه يف تتقدم أنها الطبيعي ومن وتصاعدي، انحداري اتجاهني: لها إن الكون؛ يف
ى املسمَّ الغامض شبه اليشء ذلك إنه املطاف، نهاية يف األمر؟ هذا يحدد الذي ما املنحدر.
القانون نقابل وهنا حراري). ديناميكي نظام أي يف للطاقة مقياس هي (التي اإلنرتوبيا
بأنه يقيض والذي حكمه، يستأنف أن أحد يستطيع ال الذي الحرارية يناميكا للدِّ الثاني

للكون.2 الكلية اإلنرتوبيا تزداد التغيري، عمليات جميع يف
سيِّئًا؛ شيئًا ليست أنها مع للفوىض، معادلة اإلنرتوبيا تعترب العامة الثقافة إن
تشكيل يعاد أن بمقتضاها يمكن التي الطرق لعدد مقياس هي نظام أي يف فاإلنرتوبيا
فوىض خلط وأعاد مكتبي، إىل ما شخٌص جاء إذا ملحوظ. فارق أي دون الذرات أوضاع
جميع ترتيب أعاد إذا ولكن هذا، أالحظ لن أنني املحتمل فمن مختلفة، أكوام إىل أوراقي
سأدرك ما فرسعان يل، حلم مجرد كان ما وهو بعناية، منظمة ملفات منظومة إىل األوراق
— أقل مميزة غري أشكال لها املنضبطة األنظمة إن أقول تقريبية وبصفة التغيري. هذا

الفوضوية. األنظمة يف الحال هو مما — أقل إنرتوبيا بدرجة تتسم أْي
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تتقدم أن أكثر املحتمل من ييل: عما تعبري بالفعل هو الثاني فالقانون ثم ومن
من املزيد هناك ألن فقط انضباًطا؛ أقل أخرى إىل انضباًطا أكثر حالة من ما منظومٌة
ال تريليونات عىل تحتوي أنظمة مع املرء يتعامل وحني باألوىل. مقارنة األخرية الحاالت
القانون ويُعد يقني. شبه إىل االحتمالية القضية هذه تتحول الجزيئات، من لها حرص

للغاية. كبرية لدرجة مرجح غري أمر انتهاكه أن ملجرد قانونًا الثاني
املاء فبخار النظام؛ من املزيد إىل بالفعل األمور تتجه ما أحيانًا الحال بطبيعة ولكن
من كومة ونرتب نخرج أن ويمكننا الرءوس، سداسية متناسقة ثلجية رقاقات إىل يتكثف
صحيح، األمر هذا الكوني. القانون النتهاك علينا يُقبَض وال منزًال، منها لنشكل الحجارة
عىل ينطبق الثاني القانون ألن تزداد؛ أن بد ال اإلنرتوبيا أن ملبدأ انتهاًكا يمثل ال ولكنه
يف الفوىض يف زيادة حساب عىل ولكن النظام، عىل الحصول املمكن فمن إجماًال. الكون
نعم حرارة. صورة التعويضيف هذا يُدَفع العادة، ويف تعويضه. يتعذر مما آخر؛ موضع
من أطلقنا قد سنكون نفرغ حني ولكن الشاق، اليدوي بالعمل حائًطا نبني أن يمكننا
بنا، املحيطة لألوساط الفوضوية الحرارية الحركات لزيادة يكفي ما الجسدية الحرارة

الفوىض. خالل من يُكتسب فالنظام راجحة؛ اإلنرتوبيا كفة تبقى ألن يكفي وبما
هذا أدى وقد اإلنرتوبيا. مقتضيات مواجهة يف نظامها عىل الحية الخاليا تحافظ
يكمن الجواب أن الحياة؟» هي «ما كتابه يف يفرتض ألْن رشودنجر إرفن الفيزياء بعاِلم
من الحية الكائنات تستخلصها التي السلبية»، «اإلنرتوبيا ما حدٍّ إىل الغائم املفهوم يف
يناميكا الدِّ ثوب أُلبس حيوي بمذهب أشبه الشك يثري بما هذا يبدو بها. املحيطة األوساط
لإلنرتوبيا». مضادة «كأدوات اإلنزيمات عن كالًما اليوم يصادف املرء يزال وال الحرارية،
أو إبطك (أو يدك وْلتَِجسَّ الحياة، بآليات يتعلق فيما غامٌض أو خاصٌّ يشء ال ولكن
إىل اإلنرتوبيا بعض ضخ سوى شيئًا تفعل ال بهذا تقوم حني فأنت مجدًدا، لسانك)

بيئتك.
اتجاه يف يبدو ما أحيانًا ولكن انحداري، اتجاه له الكيميائي التغري إن سابًقا قلُت
أن رغم تصاعديٍّا، الجزيئات توجيه يف بارعة خاصة بصفة اإلنزيمات وتعترب تصاعدي.
هذا دفع يتم الحاالت هذه يف ولكن كذلك. الحي غري العالم يف يحدث أن يمكن هذا
ألعىل ما جسًما تجذب أن يمكنك إذ نشاًطا؛ أكثر انحدارية بعملية االتجاه يف االنعكاس
املنحدر. ألسفل يتحرك الوزن ثقيل بجسم — بكرة طريق عن — ربطته إذا منحدر
أتكنز: بيرت الكيميائي قول حد وعىل األثقل. نزول مع وزنًا األخف الثقل يرتفع وهكذا
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بارع نحو عىل تعمل التي الثقيلة األوزان خلف نسعى … الحيوية الكيمياء فهم «عند
غامضة.» خفية شاشات خلف من

من ممكن قدٍر أكِرب برفِع كبرية لدرجة الحيوية الكيمياء يف الطاقة إنتاج يتعلق
الحيوانات، إىل بالنسبة سقوطه. نهاية إىل واحد ثقيل وزن يصل أن قبل ألعىل األوزان
التي (الغذائية) الجزيئات يف املختزنة الطاقة هو الثقيل الوزن هذا يكون البرش، وكذلك

نأكلها.
الطاقة عىل للحصول األنهار أحد ترويض بمحاولة األمر تشبيه يمكننا أو
نفسه تلقاء من يرتفع ولن له، فعلنا مهما السقوط سيواصل فاملاء الكهرومائية؛
ويَُعد املائي. املسقط طاقة من ممكن قدر أكرب نغتنم أن إذن هدفنا ويكون الجبل، ألعىل
الشمعة لهب وبني اإلنسان بجسم الطاقة توليد محطات بني األساسية الفروق أحد هذا
هو عليه نحصل ما وكل السيطرة، نطاق خارج النار تكون ما يشءٌ يشتعل فحني مثًال،
وُمسيَطر متدرج — تتابُع شكل يف االحرتاق يحدث أجسامنا يف ولكن والحرارة، الضوء
كل يف وتخزينها الكيميائية الطاقة بعض سحب ويتم الخطوات، من — بإحكام عليه

مرحلة.

املحرتق السكر

أكرب االحرتاق هذا ولكن الغاز، أو البرتول أو الفحم مثل وقوًدا الطاقة محطة تحرق
تُستخدم إذ غاية؛ لها وسيلة مجرد فهو كبري؛ نطاق عىل مشتعًال موقًدا كونه من بكثري
فتدور التوربينات؛ دفع عىل البخار ضغط ويعمل بخار، إىل املاء تحويل يف الحرارة
تياًرا يُنتج مما هائلة مغناطيسات أذرع بني سلكية ملفات معها وتدور التوربينات
إىل ميكانيكية إىل حرارية إىل كيميائية من الطاقة؛ وتتبدل األسالك. يف يرسي كهربائيٍّا
السالمة؛ وآليات التنظيمية اآلليات من هائلة ترسانة صناعية منشأة ولكل كهربائية.
كما املتحركة، لألجزاء الرتكيبية وللسالمة الضغط قياس ألجهزة يدوية فحوصات فهناك
تجنبنا اإلخفاق من اآلمنة فاألجهزة القياسات؛ إلجراء أوتوماتيكية استشعار أجهزة توجد

كارثية. أخطاءً
بوصف يمكن وال تعقيداتها، يف العملية تلك تشبه الخلية يف الطاقة توليد وعملية
يف تفكر كأنها الخلية تبدو إذ عادل؛ بشكل حقها الرائعة املنظومة تلك نويف أن مخترص

يشء. لكل الدقيق للضبط بروتينية أدوات لديها وأن يشء، كل
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الغذاء هي الخاليا إىل وبالنسبة واألكسجني، الوقود هي لالحرتاق الرئيسية املدخالت
نحرق وربما ينطفئ. لهيبها فإن األكسجني من الخاليا ُحرمت فإذا التنفس. وهواء
تنتج التي الطعام وتجهيز الطهو بعمليات يتم وهذا نبتلعه، أن قبل طفيًفا حرًقا الغذاء
ورقة إىل الشوكوالتة قطعة من نأكله يشء كل ولكن لدينا. الذوق حاسة تسعد مركَّبات
يحدث وهذا تجانًسا. أكثر وقود إىل ويتفكك يتكرس، أن يجب اللحم رشيحة إىل السبانخ
مكوناتها إىل مأكوالتنا بتحليل واألمعاء املعدة يف اإلنزيمات تقوم حيث الهضم؛ خالل من

األساسية. الجزيئية
أساًسا تصنيفها يمكن وهذه الطعام، يف بالطاقة الغنية املكونات من تشكيلة توجد
من تتكون بوليمرات فهي الكربوهيدرات أما والربوتينات؛ والدهون الكربوهيدرات إىل
(الشحوم) الدهون وأما طويلة، سالسل يف مًعا ترتبط الجلوكوز سكر من جزيئات
(مثل األحادية والجلرسيدات الدهنية األحماض تسمى جزيئات إىل تتحلل أن فيمكن
عما بمرتني يزيد الطاقة من قدًرا الدهون تنتج الهضمية. العملية أثناء الجلرسول)
طاقته. من باملائة ٦٥ عىل منها القلب ويحصل الكربوهيدرات، من مماثلة كتلة تنتجه

عملية وتدفع األيض، عالم يف األساسيني الثقيل الوزن أبطال أحد هو إذن الجلوكوز
بالطاقة غنية مادة من جزيئات تكوين إىل اإلنزيمات، تحفزها التي الجلوكوز، حرق
أخرى عمليات تشغيل يف تستخدم وهذه بي)، تي (إيه األدينوسني فوسفات ثالثي تسمى
التفاعالت من الكثري ويحتاج بالطاقة، معبأة حيوية كيميائية مادة وهي الخلية، يف
فوسفات ثالثي ويعد صعوًدا.3 لرفعها األدينوسني فوسفات ثالثي إىل الكبرية اإلنزيمية
الخلية تبذل ثم ومن العضوي؛ وتكوينها الخلية سالمة صيانة إىل املفتاح األدينوسني
كل من األدينوسني فوسفات ثالثي من ممكنة كمية أكرب إلنتاج جهدها من كبريًا قدًرا
حرق من املنطلقة الطاقة من باملائة ٤٠ حوايل حفظ ويتم تحرقه. الجلوكوز من جزيء

األدينوسني. فوسفات ثالثي جزيئات يف الطعام
ويحتوي ا، ملتفٍّ زنربًكا يشبه ألنه بالطاقة غني األدينوسني، فوسفات ثالثي وجزيء
تلك من وكلٌّ قطار، عربات مثل مًعا ترتبط الفوسفات، من مجموعات ثالث عىل
ولكن بينها. فيما تتنافر أنها يعني وهذا سالبة؛ بشحنة مشحون الفوسفاتية املجموعات
بعض. من بعضها الهروب تستطيع فال التأثري، قوية كيميائية بروابط مًعا ترتبط ألنها

الطاقة.4 من كبرية كمية تلك الفوسفاتية املجموعات تحشد الهروب، محاولتها ويف
السبب ولهذا املاء؛ يشمل تفاعل يف الفوسفاتية املجموعات بني الروابط فصل يمكن
الروابط إلحدى تحلل فيها يحدث مرة وكل باملاء»). «التفكيك (أي املائي التحليل ى يسمَّ
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إىل الخارجية الفوسفات مجموعة رساح إطالق ويؤدي للطاقة، انطالق يحدث باملاء
وإذا بي)، دي (إيه األدينوسني فوسفات ثنائي إىل األدينوسني فوسفات ثالثي تحويل
األدينوسني، فوسفات أحادي إىل يتحول املركَّب فإن ثانية، فوسفات مجموعة عنها انشقت

الطاقة. من مكافئتان كميتان منهما تنطلق للروابط الفاصلتان العمليتان وهاتان

الجيد الهضم

هاضمة إنزيمات عىل اللعاب يحتوي إذ الفم؛ دخوله بمجرد الطعام تفكيك عملية تبدأ
ولهذا جلوكوز؛ إىل الكربوهيدرات بوليمرات تفكيك يف تبدأ التي األميالز إنزيمات تسمى
الخرضاوات يف مضغه. بعد مذاًقا أحىل صار الطعام بأن اإلحساس يف املرء يبدأ السبب
يف املوجود السليولوز ويعترب النشا، من معظمها يف للهضم القابلة الكربوهيدرات ترتكب
األميالز. إنزيمات لهجوم مقاوم ولكنه الجلوكوزية، البوليمرات من النباتية الخاليا ُجُدر
لحمض إفراز يحدث فهنا شدة، أكثر معالجة الطعام يتلقى املعدة، ويف
البطاريات. حمض مثل أكَّالة خاصية امَلِعِديَّة للعصائر يجعل الذي الهيدروكلوريك
مما الطعام؛ يف التي الجزيئية الربوتينات لفات تفكيك عىل امَلِعدي الحمض ويعمل

الببسني. ى يسمَّ إنزيم بفعل للتفكيك مهيأة يجعلها
تبدأ إذ املهضوم؛ غري للطعام تخزين حجرة إال هي ما حقيقتها يف املعدة أن إال
وتمتزج بمحتوياتها، املعدة إليها تدفع حيث الدقيقة؛ األمعاء يف الفعالة التفكيك عملية
فبينما الهدم. أعمال يف متخصصة دقيقة قوية إنزيمات من تشكيلة املعوية بالعصارة
بروتينات من الطعام يف ما أخرى إنزيماٌت تحلِّل الكربوهيدراِت، األميالز إنزيماُت تهاجم
األمعاء، بطانة خالل من املهضوم الفتات امتصاص يتم ثم نووية، وأحماض ودهون
الجسم. أنحاء إىل الغذائية املواد هذه توزع التي والليمفاوية، الدموية األوعية إىل ِليَُمرَّ
«الزغب تسمى الشكل أصبعية مجهرية وبروزات دقيقة ثنيات من البطانة هذه وتتشكل
الغذائية املواد امتصاص لضمان ا جدٍّ كثريًا األمعاء سطح مساحة يزيد الذي الدقيق»،
ملعب مساحة تغطي أنها لوجدنا اإلنسان يف الدقيقة األمعاء سطح بسطنا ولو بكفاءة.

تنس.
األمعاء يف تصب قنوات ذات غدة وهي البنكرياس، يف الهاضمة اإلنزيمات تُنتَج
الجزيئات نفس تفكك لكي بناؤها يجري القوية اإلنزيمات تلك جزيئات ولكن الدقيقة.

أنسجتنا؟ تدمر أال يتأتى فكيف ذاتها، خاليانا منها ُصنعت التي
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يف نشطة. غري يجعلها جزيئي أمان بمقبض ارتباطها مع اإلنزيمات تصنيع يتم
من ترتكب (التي هذه األمان أداة عنها تنفك وال اإلنزيم»، «مولدات تسمى تلك صورتها
ِقبَل من هذا ويحدث املعدة، أو األمعاء إىل تصل حني إال ببتيدية) بويل سلسلة من جزء
املخاط، من طبقٌة املعوية الهضمية القناة بطانَة تغطي الغرض. لهذا بُنَِي آخر إنزيم
الستطاعت ا، جدٍّ رقيقة الواقية الطبقة تلك صارت ولو الهاضمة. اإلنزيمات من تحميها

القرحة. فتحدث املكشوفة، األنسجة يف تؤثر أن األكالة العصائر
ولكن الوجبة، تناول بعد عدة ساعات مدى عىل املعدة محتويات تفكيك يجري
مخزونات يكدس فإنه لذا الهضم؛ اكتمال بعد حتى بالوقود للتزود يحتاج الجسم
١ وحوايل الكبد كتلة ُعرش حوايل يتكون اللزوم. عند منها يسحب أن يمكنه حتى بالجسم
متماسك جلوكوزي بوليمر وهو الجاليكوجني، تسمى مادة من العضالت كتلة من باملائة
السكر بعض من الجاليكوجني صنع عىل والعضالت الكبد خاليا وتعكف التفرع. وشديد
أربعة عىل واحد حوايل منها كلٍّ ُقطر صغرية، حبيبات شكل يف فتخزنه تستقبله، الذي

بالخلية. الخاصة املؤن خزانة غرف هي وتلك املليمرت، من آالف
الجسم فسيعرف معني، مستًوى دون ملا الدم مجرى يف السكر كمية هبطت لو
السكر مستويات فانخفاض الجاليكوجني، مخازن من السحب ليبدأ حان قد الوقت أن
يخربان اللذان واإلبينفرين، الجلوكاجون هما البنكرياس، يف هرمونني تكوين عىل يحفز

جلوكوز. إىل جاليكوجني من فيها ما تحليل يف تبدأ بأن الخاليا
عىل تحث مختلفة، تحذيرية منظومة فتطلق الدم يف للسكر الكبرية الزيادة أما
لكي للخاليا إشارة بمنزلة هو واإلنسولني اإلنسولني، يسمى البنكرياس يف هرمون تكوين
باعتباره واإلنسولني حرقه. من بدًال تخزينه أي جاليكوجني؛ إىل الجلوكوز تحويل يف تبدأ
عىل تركز لكي للخاليا إشارة أيًضا يعطي الدم، يف الوقود من فيض وجود عىل داللة
وقود مخزون يشكالن (وهما والدهون الربوتينات صنع املثال سبيل عىل التصنيع، عملية

الطاقة. توليد من بدًال للطوارئ) آخر
خلل يحدث وقد وراثيٍّا. تشفريه ويتم الربوتني)، (يشبه ببتيدي هرمون واإلنسولني
اإلنسولني تكوين عىل سابق جزيء إنتاج إىل يؤدي الجينية الرسالة يف نسبيٍّا شائع
لإلنسولني التصنيعي اإلنزيم يستطيع ال اإلنسولني)، قبل ما أْي الربوإنسولني؛ (ويسمى
اإلنسولني صنع يف اإلخفاق هذا ويعد الطبيعية. بالطريقة ذاته اإلنسولني إىل تحويله
أن عليهم يتعني الداء بهذا املرىض أن ويعني السكري؛ البول لداء الرئيسية األسباب أحد

دمائهم. يف السكر مستويات لتنظيم اإلنسولني هرمون من منتظمة جرعات يتلقوا
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ودورات دورات

البريوفات يسمى جزيء إىل بتحويله تبدآن مرحلتني، عىل السكر حرق عملية تجري
تتابًعا العملية هذه تشمل السكر»). «انشقاق (أو السكري بالتحليل تُعرف عملية يف
شق عىل منها األوىل الخمس الخطوات وتعمل اإلنزيمات، تحفزها خطوات عرش من
فوسفات ثالثي جزيئات استهالك لها يشغِّ تصاعدية، عملية يف نصفني إىل الجلوكوز
فوسفات ثنائي إىل متحولني منها جزيئني يف الطاقة شحنة تقل بحيث األدينوسني؛
الجلوكوز فتات تحول ولكن الجلوكوز. من لجزيء شق خطوة كل مقابل األدينوسني
يتكون بأن األدينوسني فوسفات لثالثي تسمح انحدارية عملية هي بريوفات إىل الناتج
فوسفات ثالثي من جزيئات أربعة صنع ويتم األدينوسني، فوسفات ثنائي من جديد من
من اثنني جزيئني مقداره إجمايل مكسب ثمة يكون بحيث الكيفية، بهذه األدينوسني
عملية تشحن وهكذا الجلوكوز. من يُستهلك جزيء كل مقابل األدينوسني فوسفات ثالثي

الخلية. بطاريات السكري التحليل
حمض دورة وهي االحرتاق؛ عملية من الثانية املرحلة البريوفات يدخل ذلك بعد
األحوال يف أي — شحيًحا األكسجني كان لو ولكن األكسجني. تتطلب التي السرتيك،
الالكتات.5 جزيء إىل البريوفات يتحول حيث طارئة؛ خطة تنفيذ يجري — الالهوائية
اإلمداد معدل تجعل لدرجة مضنيًا مجهوًدا نمارس كنا إذا املثال سبيل عىل هذا ويحدث
للوفاء الجسم يزيده الذي السكري، التحليل معدل يجاري أن عىل قادر غري باألكسجني
تلك يسبب فإنه العضلية األنسجة يف الالكتات تراكم ومع العالية. الطاقة باحتياجات

«الوخز». من املؤملة األعراض
رسعان ولذا الجلوكوز؛ طاقة عىل للحصول نسبيٍّا فعالة غري وسيلة الالهوائي األيض
توليدها، يتم مما بأرسع الطاقة تُستهلك إذ العضيل؛ اإلجهاد إىل الشاق املجهود يؤدي ما
ائي عدَّ رسعة من يحد الذي هو األمر وهذا املتاحة. الجلوكوز كمية عن النظر بغض
بحيث مستمرة جري رسعة فيتخذون الطويلة املسافات اءو عدَّ أما القصرية. املسافات
عن مجراها بكاملها األكسجني) تستخدم (التي الهوائية األيض عملية تأخذ أن يمكن

السرتيك.6 حمض دورة طريق
الشكل السجقية الحجريات أو العضيئات تلك امليتوكوندريا، يف العملية هذه تجري
امليتوكوندريون يفعله يشء وأول .(1-4 (شكل برشية خلية كل يف الكثرية باملئات املوزعة
كو األسيتيل أو اإلنزيم مساعد أسيتيل يسمى جزيء إىل إنزيميٍّا البريوفات يحول أن هو
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األسيتيل توليد عىل أيًضا الدهون من والجلرسيدات الدهنية األحماض تفكُّك ويعمل إيه.
إيه. كو

الطاقة. توليد عن مسئولة وهي الخاليا. داخل بذاتها مستقلة حجريات امليتوكوندريا :1-4 شكل

تحول اإلنزيمات، تحفزها تفاعالت ثمانية من تتابُع هي السرتيك حمض ودورة
انتهاءً مختلفة، أخرى جزيئات إىل ثم ومن سرتيك؛ حمض إىل أوًال إيه كو األسيتيل
األوكسالو يتفاعل إذ جديدة؛ بداية هي النهاية وهذه أسيتات. األوكسالو يسمى بجزيء
يتولد الدورة خطوات بعض ويف السرتيك. حمض لصنع إيه كو األسيتيل مع أسيتات
الرئتني إىل معه ويُحمل الدم مجرى يف يذوب وهو ثانوي، كناتج الكربون أكسيد ثاني
الجلوكوز جزيئات يف كان الذي الكربون أن الواقع يف نجد وهكذا الزفري، هواء مع ليُطرد
عملية بهذا مكمًال الكربون، أكسيد ثاني وهو النهائي، املنتج إىل الحال به ينتهي األصلية

االحرتاق.
حمض دورة إن التقريب سبيل عىل ونقول إلكرتونات. الدورة هذه من تنطلق كذلك
هذه وتُستخدم امليتوكوندريون، من مختلف جزء إىل كهربائيٍّا تياًرا ترسل السرتيك
ماء، إىل الشحنة املوجبة الهيدروجني وأيونات األكسجني جزيئات تحويل يف اإللكرتونات
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فوسفات ثالثي صنع يف واستخدامها الطاقة اقتناص ويتم للطاقة، مطِلقة عملية وهي
بوفرة. األدينوسني

ثنائي يسمى جزيء يحملها بل معدني، سلك يف ترسي وكأنها اإللكرتونات تتدفق ال
دورة يف التفاعالت من اثنان ويضيف دي)، إيه (إن النيكوتيناميد أدينني نيوكليوتيد
محوًال دي إيه اإلن من الشحنة موجب أيون إىل هيدروجني وذرة إلكرتونًا السرتيك حمض
اإللكرتونات نقل ويبدأ لإللكرتونات. الحامل وهو إتش، دي إيه إن يسمى جزيء إىل إياه
األكسجني من املاء تكوين عملية أكسجني جزيء إىل إتش دي إيه اإلن جزيئات من
السرتيك حمض دورة إىل مجدًدا يعود وهذا دي. إيه اإلن توليد إعادة مع والهيدروجني،

.(2-4 (شكل
إلكرتوناته يمنح ال إتش دي إيه اإلن إن الدورات. داخل الدورات من املزيد وهناك
يُدَفع منها وكلٌّ عدة، مراحل يف تجري االنحدارية العملية هذه ولكن لألكسجني، مبارشة
نسبيٍّا؛ منفذ خارجي غشاءٌ بامليتوكوندريون يحيط امليتوكوندريون. بطاريات شحن إىل
داخيل وغشاء بالوقود، السرتيك حمض دورة تزوِّد التي الخام املكونات تدخل خالله من
يتخىل الداخيل الغشاء داخل ويف إنزيمية. بجزيئات ع ومرصَّ االلتواء، شديد منفذ، غري
تنقل ثم ومن الغشائية؛ اإلنزيمات تلك من واحد إىل إلكرتوناته عن إتش دي إيه اإلن
بروتني إىل اإللكرتونات تصل النهاية ويف أخرى، بروتينات من سلسلة إىل اإللكرتونات
األكسجني، جزيئات لربط موقع لديه الذي يس، السيتوكروم أوكسيداز يسمى غشائي

األكسجني. إىل اإللكرتونات األمر نهاية يف ينقل الذي اإلنزيم وهو
يربط أن يمكن يس السيتوكروم أوكسيداز إنزيم يف هذا األكسجني ربط وموقع
األكسجني؛ ربط قوة من حتى أشد بقوة معينة أخرى صغرية — أيونات أو — جزيئات
أن بعدها اإللكرتونات تستطيع فلن هذا حدث وإذا الكربون، أكسيد وأول السيانيد مثل
تعطُّل ويؤدي الدوران، عن اآللية من الجزء هذا يتوقف ثم ومن األكسجني؛ إىل تصل
السرتيك حمض دورة إن أي — ككل امليتوكوندريون آلية تعطُّل إىل الدوارة العجلة هذه
األدينوسني، فوسفات ثالثي إنتاج عىل قادرة بعدها املنظومة هذه تكون ولن — تتوقف
أكسيد وأول السيانيد يعترب ولذا دقائق؛ خالل املوجودة األساسية للخامات إنهاك ويحدث
اليشء ونفس باالختناق. الرسيع املوت تسبب أن يمكن التي الناقعة، السموم من الكربون
اإلن من اإللكرتونات نقل سلسلة ضمن الداخلة الربوتينات تعطل مواد أي عىل ينطبق
السموم أشد من بعًضا املواد هذه وتتضمن يس، السيتوكروم أوكسيداز إىل بي دي إيه

هجوم. ألي حساس للطاقة املنتجة الخلوية اآللية من بالذات الجزء فهذا فتًكا؛
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والطاقة الجزيئات األيض: مسألة يف

انحداريٍّا محصولها تمرير عىل اإللكرتونات نقل سلسلة يف الغشائية الربوتينات تعمل
الهيدروجني أيونات ضخ يف املنطلقة الطاقة من بعًضا وتستخدم الخط، يف التايل إىل
الربوتينات أحد من اإللكرتون تقافز مع وهكذا، خارجه. إىل الداخيل الغشاء داخل من
الداخيل الغشاءين بني املوجود الحيز يف الهيدروجني أيونات تركيز يزداد يليه الذي إىل

والخارجي.
عرب الهيدروجني أيونات تركيز يف الفارق وذلك البطارية، شحن يشبه التزايد وهذا
يف الفارق يشبه املنطقتني، بني الكهربائية الشحنة يف فارق من عليه يرتتب وما الغشاء،
النظر يمكنك أو البطارية. قطبَي بني الذي — الفولطية هبوط أي — الكهربائي الجهد
إىل تصل كي الجبل ألعىل رجوًعا املاء تدفع مضخات بوصفها الغشائية الربوتينات إىل

مجدًدا. ألسفل يسقط املاء برتك منه الطاقة استخالص يمكن خزان
يف األدينوسني فوسفات ثالثي تركيب عملية بدفع الهيدروجني أيونات خزان يقوم
أيونات تتدفق مصغرة. مائية عجلة كثريًا تشبه أداة تشغيل طريق عن امليتوكوندريون
سينثاز إنزيم يسمى غشائي بروتني خالل من الداخيل الغشاء عرب عائدة الهيدروجني
األدينوسني فوسفات ثالثي صنع يف الطاقة يستغل الذي األدينوسني، فوسفات ثالثي
األدينوسني فوسفات ثالثي سينثاز ولدى .(2-4 (شكل األدينوسني فوسفات ثنائي من
أيونات تتدفق أن يمكن أسطوانية قناة عن عبارة الغشاء يف املبيتة فقاعدته مكونان؛
الداخيل الغشاء داخل يف تفتح التي القناة هذه نهاية وعند خاللها، من الهيدروجني
شكل يف مرتَّبة مستديرة صغرية وحدات ست عىل يحتوي دائري بروتيني تركيب يلتصق
يصنع دورة كل ومع الدائري، «الرأس» هذا يدور الهيدروجني أيونات مرور ومع حلقة.
لب هو األدينوسني فوسفات ثالثي سينثاز ويعد األدينوسني. فوسفات ثالثي من املزيد
عىل عمله آلية عن الكثري ورشح تركيبته توضيح أدى وقد للطاقة، املولدة الخلوية اآللة
عام الكيمياء يف نوبل بجائزة فوزهم إىل سكو وينز ووكر وجون بيور بول من كلٍّ يد

.١٩٩٩
متباينان نوعان هما السرتيك حمض ودورة السكري، التحليل عملية فإن وهكذا،
التحليل عملية تعترب هوائية. واألخرى هوائية ال فإحداهما األيضية؛ العمليات من للغاية
الذي دي، إيه اإلن إىل خطواتها إحدى تحتاج إذ كبرية؛ لدرجة بذاتها مستقلة السكري
ال مجدًدا توليده ذلك من بدًال يمكن ولكن السرتيك، حمض دورة ضمن عادة يُصنَع
نوعني مثل كبرية لدرجة العمليتان تبدو الكتات. إىل البريوفات تحويل طريق عن هوائيٍّا

سويٍّا. مجتمعني األيضية املسارات من مستقلني
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كائنات السحيق املايض يف كانت امليتوكوندريا أن العلماء يعتقد بالفعل. كذلك وهما
بها، الخاص إيه إن الدِّي لديها إن القائلة الحقيقة تدعمها نظرية وهي منفصلة، بكتريية
ومن الثاني). الفصل (انظر الخلية نواة يف التي الرئيسية الجينية «املكتبة» عن واملتميز
اعتمادية (أي تكافلية عالقة يف امليتوكوندريا دخلت عام ملياَري نحو منذ أنه املعتقد
التحلييل املسار باستخدام هوائيٍّا ال لديها األيض كان الخلية وحيدة كائنات مع تعاونية)

السكري.
البدائية) النباتات من (وهي الخرضاء الطحالب انتشار أدى تقريبًا، الزمن هذا يف
نسبيٍّا القليل ثمة كان اآلونة تلك وقبل األرض، جو يف األكسجني كمية يف حادة زيادة إىل
«تنفس» عىل قادرة بامليتوكوندريا الشبيهة البكترييا وكانت الهواء، يف األكسجني من
الالهوائية الخاليا بني التكافل نشأ وقد السرتيك. حمض دورة باستخدام األكسجني
تستخدمه الهوائيات كانت الذي البريوفات، تصنع كانت الالهوائيات ألن الهوائية والخاليا
السكري التحليل عملية دفع عىل للمساعدة دي إيه اإلن الهوائيات أنتجت بينما للوقود،
إىل لتتحول الهوائية الكائنات تلك الالهوائيات ابتلعت األمر نهاية ويف الالهوائيات. لدى
التاريخ من هي — يقولون كما — القصة وبقية األكسجني. تتنفس مركَّبة مفردة خاليا

املعروف.
من تزال فال مطلًقا، الخطوة هذه تتخذ فلم — كالخمرية — الفطريات أما
تحول أن من بدًال الخمرية خاليا ولكن عليه. وتعيش السكر تحلل التي الالهوائيات
نشأ منها التي التخمر، عميلة هي تلك إيثانول. إىل تحولها فإنها الكتات إىل البريوفات
الناتج الكربون، أكسيد ثاني غاز أيًضا تولد العملية وهذه اإلنزيمي. للنشاط كله فهمنا
العالم. أنحاء يف التخمري صهاريج من فقاقيعه تنطلق الذي االحرتاق، لعملية النهائي

الهواء يف ما يشءٌ

ثم ومن الدم؛ يف الذوبان شديد ليس ولكنه الرئتني، خالل من الجسم األكسجني يدخل
أكسيد ثاني فإن ذلك عكس (عىل ذوبانيَّته. عىل اعتماًدا امليتوكوندريا إىل حمله يمكن ال
الدم مجرى خالل الخاليا من طريًقا يشق لجعله تكفي ذوبانية درجة له الكربون
من النوع بذلك املعبأة الحمراء الدم خاليا بواسطة األكسجني يُحَمل الرئتني). إىل وصوًال
وخاليا لألكسجني. قوية برشاهة يتميز الذي الهيموجلوبني، املسمى الربوتينية الجزيئات
تحتوي ال الخاليا، لسائر خالًفا فهي، تلك. وظيفتها ألداء تماًما رة ُمسخَّ الحمراء الدم
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أساًسا فهي تقريبًا؛ أخرى إنزيمات وال مقسمة، أجزاء وال إيه، إن آر وال إيه إن دي عىل
الربوتني هذا لصنع الالزمة واإلنزيمية الجينية اآلالت فجميع الهيموجلوبني. من أكياس

نضجها. عىل السابقة األخرية اللحظة يف الخلية خارج تُطرد
للحديد. مميزة سمة هو الذي الصدأ، ِلَلون مشابه األحمر الدم لون أن بالذكر جدير
محكمة، جزيئية مصائد يف مثبتة الحديد، ذرات تقع الهيموجلوبني جزيء قلب ويف
«الهيم»، بمجموعات تُعرف بالحديد املعبأة البورفريينات وهذه البورفريينات، تسمى
جزيء كل يحتوي زاهية. حمراء تبدو ولذا بشدة؛ املزرقَّ األخرض الضوء تمتص وهي
ارتباط مواقع الحديد ذرات توفر حيث الهيم؛ من مجموعات أربع عىل الهيموجلوبني من

األكسجني. لجزيئات
حمولته ربط عىل قادًرا يكون أن يجب لألكسجني، ناقًال باعتباره والهيموجلوبني،
كال يفعل أن يمكنه فكيف مجدًدا، رساحها إطالق عىل قادًرا يكون أن عىل بإحكام،
الربوتني عىل يتعني حني تُستخدم ما غالبًا ماهرة حيلة الهيموجلوبني يَستخدم األمرين؟
جزء كل إن ببساطة القول ويمكننا املنشود. جزيئه يربط أن بمجرد سلوكه يعدل أن

آخر. جزء يف يجري بما «يَشعر» أن يمكنه الربوتني من
من جزيء ارتباط يُصدر وفريًا، األكسجني يكون حيث بالرئتني، الدموية األوعية يف
الهيم مجموعات يحث الذي الربوتني خالل من تنبيًها الهيم من بمجموعة األكسجني
أساًسا أكسجينه عن الهيموجلوبني يتخىل كذلك. األكسجني تلتقط أن عىل األخرى الثالث
آخر بروتني وهو امليوجلوبني، إىل األكسجني جزيئات ينقل حيث العضلية؛ األنسجة يف
جزيء يؤخذ أن وبمجرد باألكسجني. لالرتباط أشد ميًال له إن بل لألكسجني، رابط
الثالث الهيم مجموعات قبضة ترخي عكسية «هزة» تحدث الهيموجلوبني، من األكسجني
بفعل وهي — «الهزات» وتلك أكرب، بسهولة األكسجني فتطلق حمولتها، عىل األخرى
«الحركات تسمى — الربوتينية للسلسلة املنثني الشكل يف مهمة، ولكن صغرية تغريات

التفارغية».
باستخدام أجسامها يف األكسجني يُنَقل الالفقاريات من وكثري الفقاريات جميع
تَستخدم منها. املختلفة األنواع بني يختلف للربوتني املحدد الشكل أن رغم الهيموجلوبني،
الذي الهيمريثرين، يسمى لألكسجني رابط آخر بروتني نوع والرخويات املفصليات
لون له والهيمريثرين هيمية. مجموعة ضمن يوجد ال ولكنه الحديد عىل أيًضا يحتوي
يفقده. حني اللون عديم يصري ولكنه باألكسجني، يُشحن حني للبنفسجي مائل قرنفيل
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الربوتني ويسمى األكسجني، لنقل آخر فلزيٍّا معدنًا تستخدم البحرية الالفقاريات بعض
فيه. النحاس فلز وجود عن ينم مما أزرق؛ ولونه الهيموسيانني، لديها لألكسجني الرابط

واملحيطات. البحار يف الحقيقية األزرق الدم ذوات هي الحيوانات وتلك

النبات ورقة يف الطاقة

ثانويٍّا ناتًجا يعد وهو النباتات، لنشاط نتيجة هو باألكسجني الغني األرض جوَّ إن
جزيئات صنع يف الشمس لطاقة البيولوجي االستخدام هي التي الضوئي، التمثيل لعملية
الهرم قاعدة عند الضوئي للرتكيب املمارسة والبكترييا النباتات لوقوع ونظًرا مادية.
فلوال الشمس. طاقة عىل باألساس تقوم األرض عىل الحياة صور جميع فإن الغذائي،
يف جوًعا ماشيتنا وتهلك اليومي، عيشنا رغيف من حينئٍذ سنُحَرم إذ لهلكنا؛ النباتات

القاحلة. مراعيها
تلك تمارس الطحالب كانت إذ القدم؛ يف موغلة بيولوجية عملية الضوئي التمثيل
العالم قارات كانت حني سنة، املليار ونصف مليارات ثالثة عن يقل ال ما منذ العملية
الذاتية املخلوقات أول هي الكائنات هذه كانت بعُد. بالخرضة تكتِس ولم التشكُّل حديثة
واملاء الضوء عن تزيد ال أشياء من جزيئاتها تصنع التغذية») «الذاتيات (أو التغذية
مليار ٦٠ نحو يُسحب العملية هذه وبمقتىض قليًال. إال الهواء يف املوجود والكربون
غنية حيوية كتلة إىل ل ليُحوَّ الجوي الكربون أكسيد ثاني من عام كل الكربون من طن
املنازل تصنيع يف نُدخله أو نحرقه أو نأكله الحيوية الكتلة هذه من وبعٌض بالطاقة.
منها وكثري املالبس. منه ننسج أو الورق، منه نصنع أو للحيوانات نطعمه أو واملناضد
طيارة. كربونية كمركَّبات الجو إىل مجدًدا لينطلق الدقيقة الكائنات فتحلله يتساقط
متحوًال يتحلل أو فحم، إىل متحوًال وينضغط بعضه، يُدفن الجيولوجي، الزمن مدى وعىل

طبيعي. غاز أو نفط إىل
من بعًضا فتمتصُّ الضوء، مع تتفاعل جزيئات عىل الضوئي التمثيل عملية تعتمد
مصانع لديها الثديية الحيوانات خاليا كانت وإذا كيميائية. عمليات يف وتُدخله طاقته،
األوراق خاليا يف الشمسية الطاقة مراكز فإن ميتوكوندريا، صورة يف الوقود لحرق
اليخضور) أو الكلوروفيل (صانعات الخرضاء البالستيدات تسمى حجريات هي النباتية
الجلوكوز؛ أيض عملية عكس عامة، بصفة هي، هنالك تتم التي والعملية .(3-4 (شكل
يَُعد السكر. منهما وتصنع واملاء الكربون أكسيد ثاني الخرضاء البالستيدة تأخذ إذ
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يف الجلوكوز تصنيع يَُعد ثم ومن الطاقة؛ منظور من انحدارية عملية الجلوكوز «حرق»
إلنجازها. الشمس أشعة طاقة إىل النبات يحتاج ولهذا تصاعدية؛ عملية الضوئي التمثيل
الُجُدر تشكيل يف يُدخله الذي الجلوكوز إنتاج ملجرد الطاقة هذه يستخدم ال النبات أن إال
صنع يف — األهمية من الدرجة وبنفس — أيًضا يحتاجه وإنما لخالياه، السليولوزية

للخاليا. الكيميائية اآللية لشحن األدينوسني فوسفات ثالثي جزيئات

البالستيدات يف كيميائية طاقة إىل وتحولها الشمس، أشعة النباتات تلتقط :3-4 شكل
«األغشية تسمى التي املكدسة اللويحات أو «املالءات» بتلك تمتلئ التي الخرضاء،

الثايالكويدية».

فكلتاهما الضوئي؛ والتمثيل الهوائي األيض عمليتَي بني عدة تَشابُه أوُجه هناك
عبارة وهما منفصلة؛ تطورية أصول لهما محددتني جزئيتني عمليتني من تتكونان
تحتاجها التي الجزيئات إلنتاج حلقي بتتابع مقرون التفاعالت من خطي تتابع عن
حمض ودورة السكري التحليل عمليتَي بني الواصل الجرس ويتمثل العمليتان. هاتان
يف الفرعيتني العمليتني وصل يتم لإللكرتونات؛ الناقل دي إيه اإلن جزيء يف السرتيك

95



الجزيئات

دي إيه اإلن فوسفات هو تقريبًا، مماثل جزيء دوران طريق عن الضوئي التمثيل
بي). دي إيه (إن

بي دي إيه اإلن تحويل يف الضوء يُستخدم الضوئي التمثيل عملية من األول الجزء يف
األدينوسني فوسفات ثنائي تحويل ويف إتش)، بي دي إيه اإلن (هو لإللكرتونات حامل إىل
الخرضاء، البالستيدة تشحن فعالة شحن عملية هذه األدينوسني. فوسفات ثالثي إىل
األدينوسني فوسفات ثالثي يُستخدم الثاني الجزء ويف الجلوكوز. لرتكيب وتمهدها
من حلقي تتابع يف سكر إىل الكربون أكسيد ثاني تحويل يف إتش بي دي إيه واإلن

.(4-4 (شكل كالفن-بنسون دورة يسمى الخطوات
الخرضاء، البالستيدة داخل الطيات متعدد غشاء سطح عند األوىل العملية تجري
بمجموعات مرصًعا يكون حدة عىل ثايالكويدي غشاء وكل الثايالكويدي. الغشاء يسمى
تسمى للضوء ممتصة جزيئات فيها توجد الضوئية»، «األجهزة تسمى التي الجزيئات من
كل قلب ويف الضوء. بطاقة تدار التي التفاعالت تبدأ التي وهي الضوئية»، «األصباغ
جزيء يقع الضوئي»، التمثيل تفاعل «مركز يسمى ما وهو الضوئية، األجهزة من جهاز
عىل ُمبقيًا بقوة، واألزرق األحمر الضوءين يمتص الجزيء وهذا أ. الكلوروفيل يسمى
بأعيننا. نراه كما النبات ألوراق األخرض اللون عن مسئوًال يكون ثم ومن األخرض؛ الضوء
تفاح شجرة مثل «ُمثاًرا»، يصبح فإنه الضوئية، الطاقَة الكلوروفيل يستقبل حني
بإلكرتوناته التمسك عىل قدرًة أقل يكون تلك امُلثارة حالته يف والكلوروفيل تهزها. حني
وبمجرد اإلنزيمات. ألحد إمراره يتم املتحرر اإللكرتون وهذا أحدها، فيتحرر الخارجية،
أيونًا ل يحوِّ أن بإمكانه يكون «املهتز» الكلوروفيل من إلكرتوننَي اإلنزيم يكتسب أن
تعويض يتم وحينئٍذ إتش، بي دي إيه إن إىل بي دي إيه اإلن من الشحنة موجب
آخر تفاعل يف مائية جزيئات من أُخذت بإلكرتونات الناقص اإللكرتون ذي الكلوروفيل
وتتحد أكسجني وأيونات هيدروجني أيونات إىل املاء تكسري يجري الضوئية. بالطاقة ُمدار
وهذه األكسجني، من ذرتني من منها كلٌّ يتكون جزيئات يف املفردة األكسجني ذرات

الثغور. تسمى ورقته سطح يف فتحات خالل من النبات يطلقها
من سلسلة طول عىل الكلوروفيل إىل إمراره فيتم املاء من املأخوذ اإللكرتون أما
تطلق انحدارية عملية هي نَْقل خطوة وكل الثايالكويدي، الغشاء يف املطمورة الجزيئات
الداخيل الفراغ إىل الهيدروجني أيونات ضخ عىل يحث الطاقة تلك من وبعٌض طاقة،
من للطاقة كمصدر حينئٍذ استغالله يتم التوازن يف االختالل وهذا الثايالكويدي، للغشاء
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إن إيه دي بي+

إن إيه دي بي+

إن إيه دي بي إتش

إن إيه دي بي إتش

ضوءضوء

إيه دي بي

إيه دي بي

إيه تي بي

إيه تي بي

ثايالكويدات

ا'ادة البينية
جلوكوز

دورة 
كالفن-
ثاني أكسيدبنسون

الكربون

بالستيدة خرضاء

جهاز ضوئي

كلوروفيل

إلكرتون

أيون هيدروج5

إنزيمات

سينثاز ثالثي 
فوسفات األدينوس5

جزيئات شق يف امللتقطة الشمسية الطاقة تُستخدم الضوئي التمثيل عملية أثناء :4-4 شكل
إىل الكربون أكسيد ثاني تحويل عملية يحرك الذي األدينوسني، فوسفات ثالثي وصنع املاء

جلوكوز.

عملها تؤدي والتي الغشاء، يف املبيتة األدينوسني فوسفات ثالثي سينثاز جزيئات جانب
األدينوسني. فوسفات ثالثي إىل األدينوسني فوسفات ثنائي تحويل يف كالطاحونة الدوار
ثالثي وإنتاج املاء جزيئات شق بمجرد تنتهي ال الضوئي التمثيل مهمة أن إال
بل لإللكرتونات، كمصدر إتش بي دي إيه واإلن للطاقة كمصدر األدينوسني فوسفات
الذي الثايالكويدي، الغشاء خارج املوجود السائل إىل إطالقهما يتم املكونني هذين إن
ثاني تحول التي كالفن-بنسون دورة تفاعالت يحفزان حيث البينية»؛ «املادة يسمى
إىل تحتاج ال ألنها املظلمة»؛ «التفاعالت العمليات هذه تسمى سكر. إىل الكربون أكسيد
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بسبب نوبل جائزة كالفن ملفني األمريكي الكيميائي نال ١٩٦١ عام ويف مبارشة. الضوء
التفاعالت. من التتابع هذا ملعظم استنتاجه

تتشبَّه اصطناعية جزيئية أنظمة بتصميم الحايل الوقت يف الكيميائيون يهتم
الرتكيب عملية لتحفيز الشمس ضوء استخدام حيث من الخرضاء بالبالستيدات
البالستيدة محاكاة عىل األمريكية أريزونا والية جامعة يف فريق عمل وقد الكيميائي.
(أو الدهنية األجسام تسمى (وحجًما) شكًال الخلية تشبه تخليقية تراكيب يف الخرضاء
وقد دهنية. جزيئات من مصنوعة مجوفة كروية أغشية عن عبارة وهي الليبوسومات)؛
مهمة نفس تمارس مصممة جزيئية بتجميعات الليبوسومية األغشية الباحثون م طعَّ
يف الهيدروجني أيونات لضخِّ الضوء طاقة مستخِدمة الضوئي، التمثيل تفاعالت مراكز

الليبوسومات. تجاويف داخل
الليبوسومات، يف األدينوسني فوسفات ثالثي سينثاز جزيئات الباحثون أدخل وقد
إمكان يف يأملون وهم األدينوسني. فوسفات ثالثي وتصنع الهيدروجني أيونات تطِلق وهذه
عىل الكيميائي، التخليق ألغراض األدينوسني فوسفات ثالثي يف املختزنة الطاقة استغالل

صناعيٍّا. املفيدة الحيوية الكيميائية التفاعالت بعض إلجراء املثال سبيل

االنفجار النهاية: يف

مجسدة»؛ كامنة «طاقة عن عبارة كالهما هيدروكربونية) (مادة اإلضاءة وشمع الجلوكوز
يتم لم (ما حرارية صورة يف الطاقة إطالق إىل باألكسجني روابطهما تكسري ويؤدي
أكرب طاقًة تعبئ جزيئات عن الكيميائيني بعض يبحث ولكن أخرى). صور إىل تحويلها

ما؟ جزيء يف اختزانها يمكن التي الطاقة مقدار فما وأقوى،
املثرية والنتيجة عرش، التاسع القرن يف السؤال بهذا نفسه يشغل نوبل ألفريد كان
تمويل يجري منها التي هي يناميت للدِّ اخرتاعه من جمعها التي ثروته أن — للمفارقة
جزيء اكتشاف هو نوبل اخرتعه ما يكن لم جيًدا. معروفة — للسالم السنوية جائزته
أقل تكون صورة يف بالفعل موجودة متفجرة مادة لتعبئة وسيلة ولكن بالطاقة، غني

اإلنسان. وجه يف تنفجر ألن قابلية
(نرتات والنِّرت الكربيت من خليط والبارود البارود، هي متفجرة مادة أقدم إن
امليالدي. عرش الحادي القرن حوايل الصني يف اخُرتع وقد النباتي، والفحم البوتاسيوم)
القرن حتى فظيعة) سلبية آثار (ومع التغيري من قليل مع الغرب يف انترش وقد
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عام ففي أشد؛ انفجارات لصنع طرق عن اللثام كشف يف العلماء بدأ حني عرش، التاسع
مركَّب وهو النيرتوسليولوز؛ شونباين كريستيان السويرسي الكيميائي اكتشف ١٨٤٥
أول هذا كان والكربيتيك. النيرتيك بحمَيض (السليولوز) القطن ألياف بمعالجة ُصِنع
تطويره تم وقد الكيمياء، وفنِّ الطبيعِة من كلٍّ من منتَج إنه أي تخليقي؛ شبه بوليمر
اصطناعي». «حرير أول وهو والرايون، الصلب والبالستيك «السليولويد» إىل بعد فيما

املدافع. بقطن يعرف وصار متفجًرا، أيًضا كان النيرتوسليولوز ولكن
املحاوالت وأدَّت املدافع، لقطن العنيفة الطبيعة عىل السيطرة الصعب من كان
أسكانيو اإليطايل الكيميائي ل تَوصَّ ١٨٤٧ عام ويف عديدة. وفيات إىل لتصنيعه املبكرة
ألفريد بدأ النيرتوجلرسين. يَت سمِّ مشابهة بدرجة خطرة مادة تخليق إىل سوبريرو
إىل مستقرٍّا لجعله وسيلة إىل التوصل محاوًال ١٨٥٩ عام يف املركَّب هذا دراسة نوبل
١٨٦٤ عام يف انفجار حدوث رغم بإرصار األمر هذا عىل وعكف عمًدا، تفجريه حني
تسمى طينية بمادة النيرتوجلرسين مزج أن نوبل وجد وقد وقتله. األصغر بأخيه أطاح
ويف يناميت». «الدِّ وأسماه بأمان، تداوله يمكن باملعجون شبيًها متفجًرا أنتج كيسلجور
بالهالم شبيه خليط وهو املتفجر»؛ «الجيالتني أو الجلجنايت نوبل استحدث ١٨٧٥ عام

ِحَدة. عىل املادتني من أيٍّ من أقوى وكان املدافع، وقطن النيرتوجلرسين من
مكَّن مما عامة؛ واإلنشاءات التعدين عمليات يف بتوسع املتفجرات هذه استُخدمت
األغراض يف رت ُسخِّ أنها مفر منه يكن لم ما ولكن طائلة. ثروة عىل الحصول من نوبل
عرش التاسع القرن أواخر يف والفرنيس الربيطاني الجيشان استَخدم إذ أيًضا؛ العسكرية
الكتائب استخدمت بينما املتفجر، بالجيالتني شبيهة وهي املتفجرة، «الكوردايت» مادة
باستخدام تفجريها تم إذا إال تنفجر ال التي تي) إن (تي نيرتوتولوين ثالثي مادة األملانية
الرتكيب عن شجاع» جديد «عالم روايته يف هكسيل ألدوس ويخربنا ثانوية. متفجرة مادة

املميت: الخليط لهذا النادر الكيميائي

يف هائلة حفرًة ماذا؟ يساوي حسنًا، … CH3C6H2(NO2)3 + Hg(CNO)2
قدًما واملخاط، والعظم اللحم من قطًعا أو املباني، ركام من كومة أو األرض،
… الجريانيوم أزهار بني لتسقط الهواء يف تتطاير بها، الصًقا الحذاء يزال ال

ذَرَّة وهي النيرتو)؛ (أو النرت مجموعة عىل تحتوي عضوية مواد هي املركَّبات هذه كل
حقيقة من النيرتو ملركَّبات املتفجرة الطبيعة وتَنتج أكسجني. بذرتَي ترتبط نيرتوجني
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املواد. إشعال عند النيرتوجني من جزيئات لتكوِّن اتحادها تستعيد النيرتوجني ذرات أن
يف الطاقة. من كبريًا قدًرا تكونها يُنتج ولكن ا، جدٍّ مستقرة روابط لديها الجزيئات هذه
برسعة تَحدث أن لها يسمح مما االحرتاق؛ عملية األكسجني ذرات تحفز نفسه الوقت
طرق إىل التوصل مسألة عىل أساًسا أقوى متفجرات استحداث عملية تركزت وقد كبرية.
إكس، دي آر مادة وتَُعد العضوية. املركَّبات أحد يف النيرتو مجموعات من املزيد لتعبئة
التِّي مادة لتحسني نتاًجا هذا، يومنا يف السالح صناعة يف املستخدمة السيكلونايت، أو
بالنيرتوجني غني مركَّب هي حاليٍّا تُنتَج التي قوًة املتفجرات وأشد الصدد. هذا يف تي إن

االنصهار». شديد «متفجر معناها لعبارة اختصار وهو إكس، إم إتش ى يسمَّ
كيميائيني يد عىل أكرب بطاقة معبأ نيرتو مركَّب ابتكار تم ٢٠٠٠ عام مستهل يف
وهو النيرتو). مكعب ثُماني (أي أوكتانيرتوكيوبان ي وسمِّ األمريكية، شيكاجو جامعة يف
وهذه نيرتو، مجموعة منها بكلٍّ ترتبط الكربون، من ذرات ثَماني من مكعب من يتكون
يعني هذا املكعب الشكل إن بل بالنيرتوجني، الغنى شديدة أنها عىل تقترص ال الجزيئات
املفرتض من وتفجريها. كرسها ويسهل التوتر، شديدة الكربون ذرات بني الروابط أن
بكثافة معبأة بلورية صورة يف مًعا ترتاكم أن عىل قادرة املدمجة الجزيئات تكون أن
الحسابات تتوقع ولكن الكثافة، العالية الصورة هذه األولية التجارب تُنتج ولم عالية،
من — بجرام جراًما — أكرب الطاقة من متفجر بمحتًوى فستتميز صنعها أمكن إذا أنه

للبرش. معروفة نووية غري متفجرة مادة أي
شعوره من نابًعا كان باسمه جائزة َمنْح ِمن نوبل ألفريد به أوىص ما أن ويبدو
ومدمرة. قاتلة وأغراض تطبيقات يف الخرتاعه استخدام من حدث ما بسبب بالندم
املتعلقة أبحاثهم حيال الطريقة بهذه يشعرون الكيميائيني كل ليس أْن الواضح من
هذه أن — املناقشة تحتمل التي — الصدد هذا يف الشخصية نظري ووجهة باألسلحة،
إجراء أن هذا من األهم ولكن العلمي. السلوك سوء من صورة هي وأمثالها األبحاث
تامة بدقة تنقسم ال العلمية األبحاث أن يُظهر االنفجار الشديدة املواد عىل األبحاث
وقابل قذر «تطبيقي» تكنولوجي أو علمي وعمل «خالص» أخالقي ال علمي عمل إىل
من فذٍّا عمًال األوكتانيرتوكيوبان مادة صنع كان فقد اجتماعيٍّا؛ واملحاسبة للمساءلة

األمريكية. الدفاع وزارة ِقبل من تمويله تم وقد التقنية، الناحية
من جزء هي إذ الجزيئية، للعلوم املزدوج الوجه عن اللثام تكشف املتفجرات إن
االنفجارية التفاعالت تلك لعمل سعوا تقريبًا الناشئني الكيميائيني فكل العلم، هذا متعة
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واحًدا محرتًما عامًلا أعرف إنني املدرسة. معمل يف املرء يُجريها أن يمكن التي التقليدية
دراسات يُجري اآلن (وهو تقريبًا بالكامل لها تدمريه بسبب مدرسته من ُطرد األقل، عىل
بني فصل ما أن إال لألرض). العمالقة والنيازك الشهب تحدثها التي املجدبة اآلثار عن
خطوة سوى يكن لم وهامبورج درسدن تدمري وبني الوامضة االنفجارية التجارب هذه

خطرية! خطوة من لها ويا صغرية،

هوامش

هذا واكتشف الثالث» «الرشطي رواية فاقرأ أعنيه، ما تعرف تكن لم إذا (1)
بنفسك!

التغيريات أما لالنعكاس، القابل غري التغيري عىل ينطبق هذا الدقة، شئت إذا (2)
«قابل بكلمة أعني وال اإلنرتوبيا. يف تغري حدوث عدم مع فتحدث عكسها يمكن التي
وجميع الجسد، فحرارة قبل؛ من أخذتَه حيث إىل مجدًدا ما يشءٍ إرجاع لالنعكاس»
غري أمر هو ما جسٍم اْلتقاط أن تعني االحتكاكية ْلك الدَّ حركات وكل الهواء، حركات

لالنعكاس. قابل
آالت لتشغيل للطاقة الوحيد املصدر هو األدينوسني فوسفات ثالثي ليس (3)
أخرى مماثلة جزيئات اإلنزيمية التفاعالت بعض تَستخدم شيوًعا. األكثر ولكنه الخلية،

الجوانوسني. فوسفات ثالثي سيما ال بالطاقة، غنية
التحليل عملية إطالق تفسري أن املتشددون الحيوية الكيمياء علماء سيالحظ (4)

مبسٌط. تفسريٌ هو للطاقة هذا املائي
املرء يستطيع أن النادر من تجعل لدرجة العمليات من الكثري الجسم يف يحدث (5)
ل تحوِّ األنسجة بعض إن إذ القاعدة؛ من استثناءً ليس وهذا شاملة، عامة بمقولة اإلدالء

الهوائية. األحوال يف حتى الالكتات إىل الجلوكوز من كبرية كميات
اإلجهاد تتحمل أن أعىل أيضية بمعدالت تتصف التي الحيوانات تستطيع (6)
فيستطيع أكرب؛ برسعة األدينوسني فوسفات ثالثي تصنع أجسامها ألن أطول لفرتات
للمسافات اء عدَّ وكأنه طويلة، لفرتات شديدة برسعة بجناحيه يرفرف أن الطنان طائر

يتعب. ال القصرية
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الخامس الفصل

املحركات املفيدة: الدقيقة املحركات
اجلزيئية

األحوال يف العشاء طعام تناول بعد تُلقى التي الُخَطب تتسبب أن املعهود من ليس
أمام خطاب إلقاء إليه ُطلب الذي — فاينمان ريتشارد ولكن الثورات، إطالق يف العادية
بل عاديٍّا، فيزيائيٍّا يكن لم — ١٩٥٩ عام يف الفيزيائية بالجمعية الغربي الساحل قسم
الحرب، بعد ما فرتِة يف العرشين القرن يف إبداًعا العلمية العقول أكثر من واحًدا كان
وكمدبر البونجو، آللة كعازف واسع نطاق عىل العالم يف يذكرونه الكثريون يزال وال
يف الفهم عىل استعصاءً الشخصيات أكثر وأحد الحديدية، للخزائن ومحطم للمقالب،

الحديثة. العلوم
وقد فحواه، يف جاد ولكنه مظهره، يف خفيًفا ١٩٥٩ عام يف فاينمان خطاب كان
نطاقات يف الهندسة عن يتحدث وكان القاع»، يف كبري متسع «هناك هو عنوانًا أعطاه
هو بشأنه أتكلم أن أردت «ما فاينمان: قال رؤيتها. يمكن ال التي الدقة الشديدة الحجم
يقصد لم إنه قائًال فاينمان واستمر عليها.» والسيطرة صغرية أشياء مع التعامل مشكلة
أنها يقصد بل الصغرى»، أصبعك ظفر حجم يف كهربية «محركات أنها «صغرية» بكلمة

الذرات. صغر مثل يف
كما واحدة، واحدة الذرات ترتيب باستطاعتك أن «تخيْل قائًال: فاينمان استطرد

أساًسا: يفعله أن الكيميائي يحاول ما نظره، يف وهذا، تماًما.» تشاء

أنه يرى فهو جزيئًا. يصنع أن يريد حني غامًضا شيئًا يفعل الكيميائي إن
يخلط فإنه ولذا الكيميائية؛ الحلقة تلك أو السحري الخاتم ذلك عىل حصل



الجزيئات

الصعبة العملية هذه نهاية ويف وهناك، هنا ويعدِّل املزيج، ويرجُّ بذاك، هذا
أراد. ما تركيب يف ينجح ما عادة

أكثر ليست الكيميائيون يفعله فيما الفيزياء عاِلم نظر وجهة أن ترى أن ويمكنك
عن كثريًا يختلف ال فاينمان توصيف ولكن الشارع، رجل نظر وجهة من بكثري حنكة
يبني كما الجزيئات الكيميائيون يبني كيف يرشح وهو ليفي بريمو طرحه الذي ذلك
عىل تقليديٍّا تَعوَّد الكيميائي فإن ذلك، ومع األول). الفصل (انظر الُجسور املهندسون
الناحية من الفيزيائي أما زجاجة، يف وَوْضُعه بَْلَوَرتُه يمكن شيئًا مادة؛ الجزيء اعتبار

آيل. محرك مكونات كأحد إنشائي، يشء مثل الجزيء يرى فإنه األخرى،
يفعله ما يفعلوا أن الفيزيائيني بمقدور كان إن يتساءل باألساس فاينمان كان
دفع طريق عن جزيئًا نبني أن يمكننا فهل مهندس. قبعة ارتداء مع ولكن الكيميائيون،
سوى األمر هذا يف يفكر ١٩٥٩ عام يف أحد يكن لم واحدة؟ واحدة أماكنها إىل الذرات

فاينمان. مثل سحري خيال ذي شخص
كان اآلونة، تلك يف فحتى أساس؛ عىل مبنية غري تخمينات يصدر يكن لم أنه إال
أربعينيات يف الرتانزستور اخرتاع أدى وأكثر. أكثر الصغر يف آخذة التكنولوجيا أن واضًحا
باألنابيب املليئة الكبرية فالصناديق اإللكرتونيات؛ مقياس تضاؤل إىل العرشين القرن
من ُصنعت مصمتة» «حالة دوائر عىل تحتوي مدمجة أجهزة محلها حلت املفرغة
شاطئ كل عىل املحمول الرتانزستور الراديو جهاز كان السليكونية. الرتانزستور وحدات
ربما دقيقة، آلية مكونات صنع يف متزايد بشكل ماهرين املهندسون وصار أمريكي،
صغريًا حافًزا يقدم أن يأمل كان وألنه فاينمان. إدراك حدود كثريًا يتجاوز الذي بالقدر
بنفسه: َموَّلهما دوالر بألف جائزتني عرض فقد لألمام، التصغري تكنولوجيا به يدفع
جوانبه، جميع من البوصة من ١ / ٦٤ عن قياسه يزيد ال إلكرتوني محرك لصنع واحدة
مقياسها مساحة عىل وكتابتها عادي كتاب صفحة عىل التي املعلومات ِلنَْقل واألخرى
عىل أمان يف أمواله تبقى أن يتوقع كان فاينمان لعل األصلية. الصفحة من ١ / ٢٥٠٠٠
ويليام يدعى مهندًسا وكان — ما شخٌص يأتي أن يتخيل يكن ولم قادمة، سنوات مدى

قليلة. أشهر غضون يف التحديني هذين أول ليجيب — ماكليالن
عرضها ومحركات ميكانيكية أجزاء نحت تم فقد أكثر؛ نتقدم أن يمكننا واليوم
األشعة بحزم أو الحمضية باملحاليل الحفر باستخدام السليكون رقاقات من ملِّيمرت ُعرش
جيًدا شيئًا نعتربه أن يمكن املواد ألواح من أجزاء نَْحت أنَّ إال .(1-5 (شكل اإللكرتونية
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سليكون. رقاقة من نُحت (مجهري) دقيق محرك :1-5 شكل

الحالية الطُُّرُق بالكاد تستطيع إذن امليكرومرت؛ ُعرش حوايل مقياس إىل نصل أن إىل ا جدٍّ
عن عاجزة تقف وهي مك. السُّ بهذا أسالك ُصنَْع السليكون من املتكاملة الدوائر لصنع

الخبز. بسكني برشية شعرة شطر محاولة مثل األمر يصري إذ أكثر؛ التقدم
بتلك عمليٍّا ألسفل» أعىل «من األسلوب هذا كان إن يتساءلون الباحثون وبدأ
(الجزيئات للجزيئات الحجم يف أقرب تكون الصغر بهذا التي فاملكونات املقاييس؛
تمسكها أن يمكنك التي السليكون لرقاقات منها مرة) بمائة أصغر الحجم املتوسطة
من انطالًقا أي ألعىل؛ أسفل من أشياء صنع يف نبدأ أن إذن يجب فهل يدك، يف وتراها

املفردة؟ الجزيئات
باستحداث يحلمون الكيميائيني أن اإلنجليزي» «املفتاح روايته يف ليفي بريمو اعرتف

فقال: الجزيئي، املقياس عىل البناء أجل من األدوات صندوق

الظمآن يحلم كما ليًال بها نحلم ما كثريًا التي الصغرية املالقط تلك لدينا ليست
وأمان بإحكام بها ونمسك دقيقة قطعة نلتقط أن لنا تتيح والتي املاء، بينابيع

105



الجزيئات

فلو بالفعل. ركَّبناها التي األخرى القطعة عىل السليم االتجاه يف ونلصقها
نبدع أن نأمل فربما ما)، يوًما يتحقق هذا (ولعل املالقط تلك لدينا كانت
ضفدعة أقول ال القدير، القوي إال أحد يخلقها لم التي املحببة األشياء بعض

فطرية. جرثومة أو ميكروبًا األقل عىل ولكن ذبابة، أو

تُستخدم «التي البيولوجية والصنائع الجزيئية األجهزة يف إلهاًما كذلك فاينمان وجد
(ومن الغريبة التأثريات أنماط جميع إلنتاج تكرارية رتيبة بطريقة الكيميائية القوى فيها
البيولوجيا، عالم يف جزيئية آالت بالفعل توجد أنه فاينمان أدرك نفسه).» املؤلف بينها
باعتباره رفضوه حتى البيولوجيا علماء آذان إىل الكالم هذا وصل إن ما ،١٩٥٩ عام ويف
من حقل يف الشخصية نظره وجهة ليفرض أحمق فيزيائي عاِلم من محاولة مجرد
تماًما يَسعدون البيولوجيا علماء نجد اليوم ولكن شيئًا. عنه يعرف ال أنه الواضح

جزيئية. آالت بوصفها الربوتينات عن بالحديث
الربوتينية الجزيئات وهي األشياء، تلك أهم ِمن بعٍض عىل نظرة الفصل هذا يلقي
إن الحركية. الربوتينات تسمى ما غالبًا جزيئية محركات وهي الحركة؛ تخلق التي
وكأننا بها، مقارنته عند أخرق عمالًقا يعترب فاينمان بجائزة فاز الذي الصغري املحرك
البيولوجية األهمية إن الحركة. خفيف وبرغوث بتثاقل يميش هائل ديناصور بني نقارن
عضلة تحريك استطعنا ملا فلوالها حرصها؛ يمكن ال لدرجة كبرية الحركية للربوتينات
تجوب أن األسماك استطاعت وال السماء، يف تُحلِّق أن الطيور استطاعت وال واحدة،
يمكنها لن الخاليا أن هذا من وأسوأ تتحرك، أن البكترييا حتى استطاعت وال البحار،
لن الحركة تدفع التي الجزيئات دون فمن تكاثٌُر؛ ثمة يكون فلن ثم ومن االنقسام؛

حياة. هناك تكون
إذ آخر؛ شيئًا الحركية الربوتينات تقول الجزيئي العاَلم ميكانيكا نظر يف أنه إال
األفكار نخفضمقياس أن فبإمكاننا ممكن، أمر الجزيئي املقياس عىل الهندسة أن تظهر
الحركية الربوتينات وليست الجزيئات. عالم إىل العادي اليومي العالم من لدينا املألوفة
يمكننا كيف أرشح سوف نادر. بوضوح الفكرة تُظهر ولكنها الشأن، هذا يف فريدة
الطلب، حسب الجزيئية محركاتنا صنع طريق عن ببساطة مماثلة أهداًفا نحقق أن
واضح َمْعَلم أول إىل فاينمان، ريتشارد حديث نحوها اتجه التي الحلبة إىل يقودنا وهذا
التي الدقة املتناهية األشياء مقياس عىل التكنولوجيا أي النانو؛ تكنولوجيا الطريق: عىل

بالجزيئات. نقيسها أن يمكن مسافات وهي بالنانومرت، تقاس
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الكينيزين وميش الداينني زحف

وتَُعد السائبة. أجزاءه ويهز دائًما يتذبذب فهو إطالًقا؛ ثابتًا ليس الجزيء َشْكل إنَّ
الجزيئي. العالم يف منترشة خاصية امليكانيكية الحركة

امللتوية الحركة مثل عشوائية، الجزيئية الحركات تكون أن إما عامة، بصفة ولكن
مثل الصفر، من قريبة هادئة تكون أن وإما محلول؛ يف تطفو بوليمرت لسلسلة املتعرجة
— أصيل محرك من إليه بحاجة نحن ما كيميائية. لرابطة وذهابًا جيئة تتحرك ذبذبات
بالحركة نَِصَفه أن يمكن ما وهو اتجاهية؛ نزعة مع الحركة هو — هذا من النقيض عىل

الهادفة.
منه مفر ال ثمنًا هذا اعتبار ويمكنك وقوًدا، يستهلك املحرك أن املعروف من
الحركة أما الحرارية. يناميكا للدِّ الثاني القانون يفرضها رضيبة وهي املنضبطة، للحركة
االهتزاز من مجانًا، عليها الحصول فيمكن األخرى الناحية من العشوائية الجزيئية

الحرارة. يسمى الذي املشوش الجزيئي
تسبب املثال، سبيل عىل املوجهة؛ النقل حركات من كثرية أنماًطا تنجز أجسامنا إن
للرئتني التنفسية املسالك تبطِّن الشكل شعرية زوائد وهي — الخلوية األهداب حركة
الحلق، تجاه ألعىل الرئتني بطانة من املخاط من طبقة تحرَُّك — الهوائية والقصبة
منه التخلص فإن ثم ومن القاذورات؛ يلتقط املخاط وهذا بلغم، صورة يف ترتاكم حيث
بمجرد األهداب تكتفي أن يمكن ال ألعىل املخاط هذا يتحرك وكي نظيفتني. الرئتني يُبقي
السباح. ذراعي مثل الحركات، من متناسًقا تتابًعا تنفذ أن يجب ولكن وهناك، هنا التقلب
بعض بطيئة. زاحفة اسرتجاع» «رضبة تتبعها السوط تشبه قوية» «رضبة تصنع فهي
أسطحها عىل بالفعل األهداب تَستخدم الطالئعيات تسمى التي الخلية الوحيدة الكائنات

املاء. يف تسبح لكي الخلوية
ويحتوي الداينني، يسمى بروتني هو الحركات هذه يَدفع الذي الجزيئي املحرك
تسمى أنبوبة محيط حول مرتَّبة الثالث) الفصل (انظر دقيقة أنيبيبات عىل هدب كل
ماسورة مثل املتماثلة، األزواج تسمى أزواج يف مًعا األنيبيبات ترتبط املحوري. الخيط
مرتابطة وهي محوري، خيط لكل األنيبيبات أزواج من تسعة ويوجد مزدوجة. بندقية
(شكل األلفية الدودة أرجل مثل منتظمة مسافات عند وتَربز الداينني، بجزيئات مًعا

.(2-5
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أزواج متماثلة 
أنيبيبية دقيقة

داين'

ثالثي فوسفات 

األدينوس'

خيط محوري

الجزيئية. الداينني محركات تُحدثه األهداب انثناء :2-5 شكل

جزيء فكل بعض؛ فوق بعضها الدقيقة األنيبيبات «تميش» الهدب، يتحرك ولكي
الداينني األدينوسني. فوسفات ثالثي يستهلك تفاعل بواسطة تنثني «ِرجل» لديه داينني
أيًضا لهذا. نتيجة الشكل ويغري األدينوسني، فوسفات ثالثي يفكِّك إنزيم هو أساًسا
إشارات بفعل الحركة يف التحكم ويتم إلطالقه، الكالسيوم أيونات إىل التفاعل هذا يحتاج

الهدب. يف الكالسيوم حقن عملية تطلق عصبية
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الزوجني أحد تجذب فإنها نفسه، االتجاه يف جميًعا تربز الداينني جزيئات ألن ونظًرا
تستقيم أن الجزيئات تريد وعندما تنثني. حني اآلخر فوق الدقيَقني األنيبيبيَّني املتماثَلني
يفصل لألمام، الحركة تتولد ولكي األصلية. ملواضعها الدقيقة األنيبيبات تعود مجدًدا،
ثم االستقامة، تتم أن قبل الثانية الدقيقة األنيبيبة من نفسه الداينني من جزيء كل
فوسفات ثالثي يفكِّك أن الداينني ويستطيع التالية. القوة» «رضبة إلنجاز ارتباطه يعيد
دقيقة بأنيبيبة «قدمه» ترتبط حني فقط املنثنية الحالة إىل يتحول وأن األدينوسني،

أخرى.
السقاطة؛ عمل تشبه بعض فوق بعضها املتماثلة األزواج زحف حركة فإن وهكذا
واحد. اتجاه يف الحركَة استقامته ثم وانفصاله وانثنائه الداينني ارتباط دورة تولِّد إذ
هذا فإن املحوري، الخيط بقاعدة مثبتة تكون الدقيقة األنيبيبات نهايات ألن نظًرا ولكن
االنزالقية، للحركات السليم التناسق ومع الهدب. انثناء يسبب اآلخر فوق للواحد االنزالق
من يأتي التناسق أن ويبدو ذلك، بعد بتلك ثم الطريقة بهذه أوًال ينثني الهدب فإن
من يكن لم وإن املحوري، الخيط مركز يف ألسفل املتجهة الدقيقة األنيبيبات من اثنتني

ذلك. تحقيق كيفية اآلن حتى املفهوم
تحرك التي املحركات أحد هو إذ الخلية؛ عالم يف أوسع ا عامٍّ دوًرا الداينني يلعب
كقضبان الدقيقة األنيبيبات من شبكة الداخل من تشدها فخاليانا وهناك. هنا األشياء
الرتاكيب وهي أجزائها، ترتيب تعيد ألن الخلية تحتاج آلخر وقت ومن الحديدية، السكك
يجذب أن يمكنه الغشائي بالجدار الداينني التصاق وعند «العضيئات»، املسماة الغشائية

املسارات. طول عىل العيضء
ومن متكافئة، ليست الدقيقة األنيبيبات فنهايات االتجاه، أحادية املسارات هذه
التيوبيولني جزيئات إضافة يمكن — املوجبة النهاية تسمى — فقط منها واحدة نهاية
النهاية — اآلخر الطرف تجاه الداينني يتحرك ما دائًما الثالث). الفصل (انظر حذفها أو
خليتني إىل الخلية تنقسم وحني — الخلية مركز تجاه تقع التي الدقيقة لألنيبيبة السالبة
الدقيقة األنيبيبات طول عىل الكروموسومات من املزدوجني الطقمني الداينني يجذب
الوليدة الخاليا مركزي تجاه إياهما حامًال الثالث) الفصل (انظر الفتييل االنقسام ملغزل

املقابلة. الناشئة
يُستخدم (املوجب) اآلخر االتجاه يف الدقيقة األنيبيبات طول عىل النقل يتم ولكي
الكينيزين لعل الكينيزين. يسمى املحركات) (أو الحركية الربوتينات من مختلف نوع
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متهادية، «مشية» وله ساقني لديه إن إذ بالبرش؛ شبًها للحركة املسببة الجزيئات أكثر هو
له يشغِّ أيًضا والكينيزين صغرية. دودة كأنه واحدة بساق يزحف الذي بالداينني مقارنة

الربوتني. شكل ويغريِّ األدينوسني، فوسفات ثالثي يستهلك تفاعل
وأخرى؛ ُعضيئة كل بني الطرود ل يوصِّ إذ للخلية؛ الربيد رجل الكينيزين يعترب
أجزاء إىل الداخلية) البالزمية (الشبكة تصنيعها نقطة من الربوتينات إرسال يجب مثًال،
حويصالت تسمى صغرية غشائية كرات داخل تعبئتها فيتم إليها، تحتاج التي الخلية
الدقيقة، األنيبيبية الشبكة طول عىل النقل حويصالت إحدى الكينيزين ويحمل النقل،

الصحيح. العنوان إىل وصوًال

العضلية القوة

الهيكلية والعضالت امليش. عىل القدرة تمنحنا التي هي العضلية واالرتخاءات االنقباضات
كل يف تتحكم أن واالنبساط االنقباض طريق عن ويمكنها متضادة، اتجاهات يف تحرِّكنا
ألحد القوية الفخذين حركة وحتى البيانو، عازف ألصابع الرقيقة الحركات من بدءًا يشء

الرياضيني.
الثالث)؛ الفصل (انظر الطبيعية الهرمية الجزيئية املواد من واحدة الهيكلية العضلة
املنفردة العضلية الخاليا تكون حزم. داخل حزم داخل حزم من ليفية تركيبة فهي
اللُّيَيْفيات تسمى خيوط من نُسجت الخيوط، كثرية كابالت وتحوي االستطالة شديدَة
االنقباض أرسار تسكن الخيوط لهذه املعقدة الجزيئية التحتية البنية وداخل العضلية.

العضيل.
هي بعالمات، مميزة أنها فسنجد املجهر خالل من العضلية اللُّيَيْفة إىل نظرنا إذا
مظهًرا الهيكلية العضلة تكسب األرشطة وهذه العرض، متفاوتة وداكنة فاتحة أرشطة
بالعضلة أيًضا تعرف السبب ولهذا العظمى؛ التكبري بقوة إليها النظر عند مخطًطا
وحدة وكل العضلية، اللُّيَيْفة خيط طول عىل دوريٍّا األرشطة تتابُع يتكرر املخططة.
قسيمة كل داخل املختلفة األرشطة وتُعطى عضلية»، «قسيمة تسمى منها تكرارية
يكن لم بأنه يَِيش — وهكذا إتش، واملنطقة إيه، الرشيط مثل — بسيًطا اسًما عضلية

مرة. ألول ُرصدت حني داللتها عن فكرة أدنى شخص أيِّ لدى
هكسيل وهيو هكسيل أندرو من كلٌّ العرشين القرن خمسينيات يف الحظ حني
نظرية افرتضوا العضلة، انقباض عند عرضها تغريِّ األرشطة هذه أن ومساعدوهما
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عىل تحتوي العضلية اللُّيَيْفة أن فكرتهم وكانت العضلية، للحركة املنزلقة الشعرية
بحيث بينها فيما مدفوعة وهي بعًضا، بعضها يواجه األسنان بفرشاة شبيهة تراكيب
هذه من مزدوج طقم عىل قسيمة قطعة كل وتحتوي بينها فيما الصلبة شعراتها تتداخل
تتشابك التي املناطَق الداكنة األرشطة تقاِبل لظهر. ظهًرا املوضوعة الفرش من األزواج
األرشطة يف بينما الجزيئات) من عالية كثافة يخلق (بما وتتداخل الشعرات عندها
افرتض وقد .(3-5 (شكل الشعرات من واحد طقم سوى يوجد ال الباهتة) (أو الفاتحة
طريق عن — العضلة تنقبض ثم ومن — تَقُرص العضلية اللُّيَيْفة أن هكسيل األخوان

العضلية. القسيمة لشعرات أعمق بيني تداخل حدوث

ليفة 
عضلية 
واحدة

لُيَيْفة عضلية 
واحدة

قسيمة عضلية 
واحدة

نواة

الرتوبون(

الرتوبوميوس(

شع.ة 
ا1يوس( الرشيط إم شع.ة 

األكت(

االنقباض. من تمكِّنها العضلة يف املتداخلة الشعريات :3-5 شكل

املسمى الحركي الربوتني يدفعها بعض فوق بعضها للشعريات الحركة هذه
إحداهما لولبيتان سلسلتان داخله يف تلتوي طويل رفيع بروتني وهو «امليوسني»،
وتتجمع الشكل، كمثريِّ رأٍس يف السلسلتان تنتهي النهايتني كلتا وعند األخرى. حول
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مع الشعرية من نهاية كل وتتشابك امليوسني، شعريات تسمى حزم يف امليوسني جزيئات
الذرة. من حزمة من يربز مخروط مثل امليوسني رءوس

كروي الربوتني وهذا األكتني، يسمى بروتني من شعريات تربز امليوسني حزم بني من
سلسلتان وتلتف العقد، خرزات مثل سلسلة لتشكل مًعا ترتبط الكريات ولكن الشكل،
مزدوج. لولبي شكل يف األخرى حول إحداهما — األكتني شعرية يف — األكتني خرزات من
طول عىل تلتف والتي تروبوميوسني، املسمى الربوتني من بخيوط تحليًا العقد ع يُرصَّ ثم
(انظر الرتوبونني يسمى كروي بروتني منتظمة مسافات عند ويستقر األكتني، شعرية

.(3-5 شكل
تجذب ثم األكتني، بشعريات أنفسها امليوسني رءوس تلصق حني العضلة تنقبض
عىل والكينيزين الداينني بمقتضاه يتحرك الذي مثل املبدأ نفس وهو طولها، عىل أنفسها
الحركي الربوتني شكل يف تغيري بحدوث الحركة توليد يتم إذ الدقيقة؛ األنيبيبات طول
األدينوسني. فوسفات ثنائي إىل األدينوسني فوسفات ثالثي تفكك عملية تدفعه امللتصق
من نفسه ويفصل يلتوي وهو الجزيء، ببقية تربطه مفصلة عىل امليوسني رأس يتأرجح
شعرية طول عىل السقاطة عمل يعمل ثم ومن االلتصاق؛ ويعيد االلتواء ويفك األكتني،

.(4-5 (شكل القوة رضبات من سلسلة يف األكتني
املخ، من عصبية نبضة تأتي حني وتبدأ اإلرادي، للتحكم برمتها العملية تخضع
التي والرتوبونني الرتوبوميوسني بروتينات تَُعد ترتخي. أو تنقبض بأن العضلة وتخرب
طريق عن باملخ «سلكيٍّا» العضالت وترتبط تشغيل. مفاتيح بمنزلة األكتني شعرية عىل
بأسالك أشبه هي بينهما الواصلة واألعصاب الحركية، العصبونات تسمى عصبية خاليا
إشارة وصول وعند العضلية. ِللِّيفة الخارجي بالسطح حيوية كيميائية بطريقة «ملتحمة»
من الكالسيوم من أيونات انطالق عىل تحث فإنها الحركي العصبون نهاية إىل كهربائية
الفراغات خالل تمتد التي — اللحمية البالزمية الشبكة تسمى — األنابيب من شبكة
هذه الكالسيوم أيونات اقتناص يتم العضلية. الليفة داخل العضلية اللُّيَيْفات بني التي
وهذا شكلها. تغيري عىل يحث مما األكتني؛ شعرية عىل التي الرتوبونني جزيئات جانب من
وتدير املزدوج اللولبي األكتني عقد تلوي التي الرتوبوميوسني، خيوط جذب يسبب بدوره
بها يرتبط التي األكتني عىل املواقع يكشف الذي هو الدوران وهذا األكتني. «خرزات»
االنقباض لتحويل رائعة جزيئية نقل آلية عىل بأكمله الرتكيب يحتوي وهكذا امليوسني.

واإليقاف. التشغيل وضَعي بني
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حالة اسرتخاء

حالة انقباض

رأس ميوس% 
يرتبط بشع(ة 

أكت%

شع(ة أكت%

إيه دي بي
فوسفات ال عضوي

شع(ة 
مفصلةميوس%

رأس 
ميوس%

ل ثالثي فوسفات  تحوُّ
األدينوس% اBرتبط إىل 

ثنائي فوسفات األدينوس% + 
فوسفات ال عضوي يعيد الرأس 

إىل وضعه األصيل

ثالثي فوسفات 
األدينوس%

حركة شع(ة 
األكت%

تحرُّر ثنائي فوسفات
 األدينوس% اBرتبط + 
الفوسفات الالعضوي 
يسبِّب تغ(ًا يف شكل

 الرأس (رضبة القوة)

يرتبط ثالثي فوسفات 
األدينوس% برأس اBيوس%؛ 

مما يسبب تحرر األكت%

شعريات طول عىل الجزيئية امليوسني محركات حركة عن العضيل االنقباض يَنتج :4-5 شكل
األكتني. بروتني

الجزيئي امللَقط

قياسات من الجزيئات عن عرفوه ما كل يستنبطوا أن العلماء عىل تعنيَّ املايض، يف
صحيًحا؛ يكون أال يمكن اإلجراء هذا لكن واحدة. دفعة منها مليارات عدة عىل أُجريت
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الجزيئات بخصائص القياسات هذه ارتباط بكيفية موقنني نكون أن دائًما يمكن ال ألننا
عن تنمُّ ال مرسح قاعة أو القدم لكرة ملعب من الصادرة الضوضاء أن كما تماًما املفردة،
يف تقدُّم من حدث ما أن إال هناك. الناس بني تجري التي املفردة األحاديث من يشء أي
شكلها، عن — املفردة الجزيئات عىل دراسات إجراء من مكَّنت التي التجريبية التقنيات
املاضيني العقدين خالل الباب فتح قد — تحركها وكيفية بينها، فيما تفاعلها وكيفية
الجزيئات عن يشء معرفة يف توٍّا بدأنا لقد الجزيئية. الدراسات من تماًما جديد عالم عىل

نفسها.
وهي وتداولها؛ الجزيئات ملعالجة ملقط اخرتاع العرص هذا يف املهمة االخرتاعات من
الصغر، شديد أنه ليس امللقط هذا عن يشء وأهم ليفي. بريمو تمنَّاها التي األداة نفس
وهو البرصي. امللقط ويسمى الضوء، من مصنوع فهو حرفيٍّا؛ ملموس غري أنه ولكن
مختلف عن يجيبوا بأن للباحثني ويسمح ا، جدٍّ قوية ضوء حزمة يف األشياء يحتجز
مقدار ما كفاءتها؟ مدى ما مثل: اآللية، املحركات عن املرء يوجهها أن يمكن التي األسئلة

تحركها؟ رسعة ما تتحمله؟ أن يمكن الذي الحمل
نوع وهي قوة، يخلق أن يمكن الجزيئات يف واإللكرتونات الضوء بني التفاعل إن
وكان كافية، بدرجة صغريًا الجسم هذا كان فإذا ما. جسٍم عىل الضوئي» «الضغط من
ويف القوة. تلك باستخدام تحريكه يمكن الجسم هذا فإن كافية، بدرجة قويٍّا الضوء
الليزر أشعة حزم من أكثر أو حزمتني بني التقاطع نقطة تُْحدث البرصي امللقط حالة
املساحة هذه داخل الواقع الصغري الجسم ويتعرض السطوع، الشديد الضوء من بقعًة
فيتم اتجاه، أي يف التحرك من يمنعه مما جوانبه؛ جميع من ضوئي لضغط الساطعة
األشعة، حزم تحركت فإذا الليزر. أشعة ملقط «فكَّي» بني برصية مصيدة يف به اإلمساك

معها. يُجذَب الجسم فإن
إما طريق عن جزيئي) (محرك واحد حركي بروتني عن املتولدة القوة قياس يمكن
لدنة خرزة إىل مثًال) أكتني شعرية (وْليكْن يحركه الذي الجسم شد وإما املحرك ذلك شد
عىل املحرك هذا عن املتولدة الحركة وتعمل الضوئي. امللقط «فكَّي» بني مثبتة مجهرية

املتولدة. القوة مع طرديٍّا يتناسب بمقدار املصيدة مركز عن بعيًدا الخرزة شد
غري أشياء إلنجاز البرصي امللقط استخدام يمكن كمقبض، الخرزة وباستخدام
ومساعدوه باليابان كيو جامعة يف كينوسيتا كازوهيكو قام إذ الجزيئات؛ باستخدام عادية
وهناك هنا النهايتني إحدى جذبوا ثم أكتينية، شعرية نهايتَي من بكلٍّ خرزتني بإلصاق
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١٢٣٤

٥٦٧٨

الخرزتان عملت األكتني. من خيط يف العقدة هذه لربط البرصي امللقط استُخدم :5-5 شكل
تحت للعيان األكتني إظهار تم وقد «كمقبضني»، الخيط نهايتَي بكلتا امللتصقتان املجهريتان

متألًقا. لجعله عليه الساطع الضوء بتسليط املجهر

أحكموا وقد .(5-5 (شكل جزيئية عقدة أنتج مما أنشوطة؛ شكل عىل َلْضُمهما تم أن إىل
شجرية؛ فرع مثل اليشء بعض صلبة األكتني شعرية وألن انكرست. حتى العقدة هذه شد
بكثري أقل املعقودة الشعرية لكرس املتطلَّبة القوة وكانت بشدة، انحنت حني ضعفت فقد

معقودة. غري شعرية لتمزيق املطلوبة تلك من
توجد بل ِحَدة، عىل كلٍّ بالجزيئات لإلمساك الوحيدة األداة هو البرصي امللقط ليس
العرشين القرن ثمانينيات يف اخُرتعت التصويري، املسح مسبار مجاهر تسمى أجهزة
فقط ليس الهائلة فائدتها وأثبتت ،((5-1 (شكل يف املبينة الصور اللتقاط (واستخدمت
اسم عليه أُطلق ما األدوات تلك بني ومن كذلك. معالجته ولكن الجزيئات عالم مالحظة يف
— للجزيئات اآللية الخصائص غور يسربوا أن للباحثني يتيح الذي الذرية، القوة مجهر
ما بجزيءٍ اإلمساك حرفيٍّا ويمكن — املثال سبيل عىل للمطِّ قابليتها أو صالبتها مدى

املطاط. من قطعة كأنه وجذبه املجهر هذا باستخدام نهايتيه إحدى من
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املحركات تصميم

عاِلم وهو دريكسلر، إريك كيه النانو تكنولوجيا حقل يف ة املبرشِّ الشخصيات أبرز من
تدور التي — دريكسلر رؤية لعبت وقد كاليفورنيا. يف البصرية» «معهد يرأس مستقل
آالت فيها (بما جزيئية آلة أي تركِّب أن يمكنها جزيئية روبوتية تجميع آالت حول
املرجوة للفوائد الناس عامة إدراك يف مؤثًرا دوًرا — ِبذَرَّة ذَرة نفسها) الروبوتية التجميع
يُظهر إذ األمر؛ بهذا ترحيبًا أقل العلماء لكن كذلك). (وألخطارها النانو تكنولوجيا من
للحرارة حساب وضع يف الذرات تجميع آالت عن دريكسلر فكرة فشل من القلق بعضهم
كثرية الجزيئات أشكال فإن هذا، عن فضًال الذرات. تجميع عند انطالقها من مفر ال التي
الجزيئي باملقياس معني مخطط يكون ألن ضمان فال عشوائية، ليست ولكنها ومتفاوتة،

الذرات. من تحقيقه يمكن مستقر نظام مع متفًقا النانو بتكنولوجيا مختص ملكون
اإلبداع»؛ «محركات كتابه يف ١٩٨٦ عام يف ألفكاره إطار تحديد دريكسلر بدأ وقد
بتكنولوجيا ُمنَشئون روبوتات األحيان) بعض يف (وخصومهم الكتاب أبطال كان حيث
املصنوع الجزيئي املحرك فإن بالفعل، تكنولوجيٍّا ممكن هو ما حيث من ولكن النانو.
فباستخدام بدائية. كانت وإن إبداعية، آلة قرارته يف يكون للتحكم، بقابليته البداية منذ
البناء أجزاء من وغريها الجزيئية بمقاييسها والعوارض القضبان نقل يمكن الجهاز هذا

والتجميع. لاللتحام جاهزة فيها تكون أماكن إىل والرتكيب
من تشغيلها طاقة عىل املحركات) (أو الحركية الربوتينات تحصل حني ويف
التخليقية الجزيئية املحركات أن الباحثني بعض يعتقد األدينوسني، فوسفات ثالثي
يقوده الكيميائيني من فريق ابتكر ١٩٩٩ عام ويف الضوئية. بالطاقة تشغيلها يمكن
باتجاه دارس فيه يدور دوَّاًرا، جزيئيٍّا محرًكا بهولندا جرونينجن جامعة يف فرينجا ِبن
الضوئية؛ (التجازئية) األيسومرية عملية استخدموا وقد الضوء. بطاقة مدفوًعا واحد
الصور تلك (وتسمى ما جزيءٍ من مختلفتني لصورتني املتبادل التحول عملية وهي

الشكل. اختالف مع الكيميائي التكوين نفس لهما يكون املتجازئات) أو األيسومرات
أو باملروحة شبيهتني مرتبطتني وحدتني عىل يحتوي جزيئًا الفريق هذا صنع
من املتضادين الجانبني عىل يقعان اصان الرفَّ كان البداية يف .(6-5 (شكل اص الرفَّ
ل تحوِّ البنفسجية فوق الضوئية األشعة ولكن املفروق، التماكب يسمى ما وهو الجزيء،
وحتى الجانب. نفس يف الرفاصني كال يكون حيث املقرون؛ التماكب وضع إىل الجزيء
واألخرى ألعىل إحداهما تلتويان، فإنهما باألخرى، إحداهما الرفاص ريشتا ترتطم ال
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عند درجة 
حرارة الغرفة

مفروق

مفروق

الضوء فوق
البنفسجي

الضوء فوق
البنفسجي

مقرون

مقرون

حرارة

تُظهر الضوئية. بالطاقة ويشتغل الصفر، من مصنوع دوَّار جزيئي محرك :6-5 شكل
الكربون. ذرات هيكل العليا الصورة

إىل تتحوالن الريشتني فإن مئوية، درجة ٢٠ فوق ِلَما للجزيء تدفئة جرت وإذا ألسفل.
الوضع هذا يف بالعكس. والعكس ألعىل تنثني ألسفل تلتوي كانت فالتي املضاد؛ الوضع
البنفسجي فوق الضوء من أخرى لجرعة عرَّضناه فإذا قليًال، ثباتًا أكثر الجزيء يكون
بسبب ولكن املفروق، الوضع إىل املقرون الوضع من العكيس التحول يُحِدث هذا فإن
اليشء بعض مختلًفا اآلن يكون املفروق الوضع فإن للرفاص، تقلقل من قبلها حدث ما
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تسخني ويؤدي األعىل، من بدًال لألسفل كالهما الرفاصان ينثني إذ البداية؛ يف كان عما
األصيل. الوضع استعادة إىل مئوية درجة ٦٠ إىل الجزيء

ريشتَي إحدى تصنع أن هي الخطوات الرباعية العملية لهذه الكلية والنتيجة
عىل الجزيء ظل وإذا سلًفا. مقدَّر اتجاه يف األخرى إىل بالنسبة كاملة دورة الرفاص
البنفسجي فوق الضوء من مستمر إلشعاع وُعرِّض مئوية درجة ٦٠ فوق حرارة درجة

الضوئية. بالطاقة يشتغل جزيئيٍّا محرًكا بهذا فيصري برفق، يدور فإنه
أنَشئوا إذ بوسطن؛ كلية يف ومساعدوه كييل روس بأيدي آخر دوار جهاز ُصنع
وهذا بمكبح، دوالبي محور طريق عن يرتبط الريشات ثالثي رفاص من يتكون جزيئًا
من أيٍّ يف عشوائيٍّا الرفاص يدور املكبح دون فمن الرفاص. دوران يعوق بدوره املكبح
اتجاه عىل الرفاص حركة لقرص املكبح استخدام إىل يهدفون الباحثون كان االتجاهني.
ولكنهم واملكبح، الريشة بني الكيميائية التفاعالت من سلسلة بإجراء وذلك فقط، واحد

كاملة. دورة ثلث من ألكثر رفاصهم لدفع لطريقة اآلن حتى يتوصلوا لم
مفيدة، مهمة ألداء منها أيٍّ تسخري يتسنَّ ولم التبسيط ُمفِرطا الجهازين كال
الروابط ُصنْع تتابُع يبدو جزيئية. محركات إنشاء يمكن كيف مبدئيٍّا لنا يُظهران لكنهما
حال أي عىل ولكننا مرهًقا، عمًال — كييل محرك لتحريك املطلوب — وكرسها الكيميائية
عىل ويمكن وامليوسني. الكينيزين باستخدام خطية حركة إلحداث مماثل تتابع إىل نحتاج
السلسة. الحركة مظهر إلعطاء تكفي برسعة األشياء هذه تحدث أن الجزيئي املقياس

الطبيعية النانو تكنولوجيا

بالربوتينات مقارنتها يمكن أن قبل طويٌل طريٌق التخليقية الجزيئية املحركات أمام
بدًال يمكن هل أم يشء؟ ال من بناءها نحاول أن إذن املعقول من فهل الطبيعية، الحركية
استطاع وقد النانو؟ تكنولوجيا غايات تحقق كي الحركية الربوتينات نكيف أن هذا من
أداء يمكنها بحيث كيميائيٍّا وتعديلها الخلية من حركية بروتينات عزل الباحثني بعض

جديدة. مهام
من أجهزة برينستون جامعة يف ومساعدوه اليبلر ستانيسالس صنع ١٩٩٧ عام
عىل فعملوا منظمة. أنماط يف الدقيقة األنيبيبات ترتيب أمكنها الحركي الكينيزين بروتني
بكائن تكون ما أشبه تركيبة لتشكيل كيميائيٍّا، مًعا الكينيزين جزيئات من أربعة ربط
الدقيقة باألنيبيبات هذه الكينيزين تكوينات ُخلطت وحني األرجل. من أطقم أربعة له
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ُرتبت أن إىل األخرى تلو الواحدة األنيبيبات جذبت األدينوسني، فوسفات بثالثي ولُقمت
األوىل املراحل يف تتكون بالتي الشبه شديدة (7-5 (شكل الشكل نجمية تراكيب هيئة يف

الثالث). الفصل (انظر الخلوي االنقسام من

٢٠ ميكرومرتًا

تخليقية نصف جزيئية محركاٌت نجمية تراكيب هيئة يف رتبتها دقيقة أنيبيبات :7-5 شكل
معدلة. بروتينات من ُصنعت

فوجل فيوال استخدمت األمريكية سياتل بمدينة واشنطن والية جامعة ويف
ُمختار. معني اتجاه يف األسطح فوق الدقيقة األنيبيبات لدفع الكينيزين ومساعدوها
فلورو ترتا بويل ى تسمَّ بوليمرية بمادة مغطٍّى سطح عىل الكينيزين جزيئات فألصقوا
التفلون طبقة ووضعت لاللتصاق. املانعة املادة تلك التفلون، باسم أكثر الشهرية إيثيلني،
طبقة تكتسب حيث تغطيته؛ املطلوب السطح فوق املادة تلك من كتلة حك طريق عن
بمحاذاة تصطف البوليمر سالسل أن يُعتقد الحك. اتجاه يف وأضالًعا حزوًزا البوليمر
ن تكوِّ أنها يعني بما تفضييل؛ بشكل باألضالع الكينيزين جزيئات وتلتصق األضالع، هذه
عن الدقيقة األنيبيبات إمرار يمكن خطية كمسالك الصفوف هذه وتعمل موجهة، صفوًفا
مثل األخرى تلو الواحدة التوايل، عىل األنيبيبات عرب الكينيزين جزيئات فتمر طريقها؛
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تكون الخاليا يف حريق). إلطفاء آلخر شخص من الدالء عربها تمر (التي الدالء فرقة
تكون التجارب هذه يف ولكن «الثابتة»، هي واألنيبيبات املتحركة هي الكينيزين جزيئات
األنيبيبات دفع عىل مشيها حركات تعمل ثم ومن السطح؛ إىل مثبتة املحركة الربوتينات

الدقيقة.
الجزيئية املحركات حقل بني اآلن حتى لالهتمام إثارة االندماج عمليات أكثر إن
عىل ٢٠٠٠ عام نهاية قرب جرت االصطناعية (املجهرية) الدقيقة والهندسة الحيوية
إذ بنيويورك؛ إيثاكا بمدينة كورنيل جامعة يف ومساعدوه مونتيمانيو كارلو العالم يد
نانومرتًا ١٥٠ حوايل عرضه دقيًقا معدنيٍّا رفاًصا يدير «دواًرا» جزيئيٍّا محرًكا جعلوا
األدينوسني، فوسفات ثالثي سينثاز إنزيم يملك تقريبًا. مرات بَعْرش هذا قدر وطوله
تحويل من ملهمته أدائه أثناء بغشاء محاط مغزل حول يدور رأًسا آنًفا، به مررنا الذي
وثبَّت الرابع). الفصل (انظر األدينوسني فوسفات ثالثي إىل األدينوسني فوسفات ثنائي
النيكل، معدن من حفرت الحجم مجهرية قاعدة فوق الرأس هذا ورفاقه مونتيمانيو
ثالثي سينثاز يعمل أن يمكن املواتية الظروف يف باملغزل. املعدني الرفاص ثبتوا ثم
ثنائي إىل األدينوسني فوسفات ثالثي فيحلل عكيس، اتجاه يف األدينوسني فوسفات
العملية هذه الباحثون بدأ وقد ذلك. أثناء الدوارة حركته ويمارس األدينوسني، فوسفات
املجهر تحت تدور وهي وراقبوها األدينوسني فوسفات بثالثي الدوارة محركاتهم بتلقيم

.(8-5 (شكل الثانية يف دورات خمس حوايل بمعدل
تحريك يف الجزيئية املحركات الستخدام الطامحني العلماء تحفز كهذه دراسات إن
عملية عىل جديًدا بُعًدا يضفي ما وهو للتحكم، تخضع بطريقة وهناك هنا الجزيئات
الجزيئات تجوال عىل يعتمدوا أن العلماء عىل يتعني يَُعد لم الجزيئي. املقياس عىل التخليق
من بدًال يمكنهم بل املحلول، يف تطفو لجزيئات تحدث التي املصادفة وعىل عشوائيٍّا
قد الطبيعة وألن تذهب. أن لها يريدون حيث إىل بدقة الجزيئات تلك يوجهوا أن هذا
أن أتوقع فإنني األغراض؛ لتلك الجزيئية اآلالت من مدهشة تشكيلة بالفعل لنا ابتكرت
أن من بدًال الخلوية اآللة من املستقبل يف متزايد بشكل النانو تكنولوجيا علماء يستفيد
الحركة توليد عىل فقط ينطبق ال وهذا أولية. أسس عىل أدوات تصميم بمحاولة يكتفوا
ومعالجة االستشعار وأجهزة الطاقة، توليد مثل مجاالت عىل أيًضا ولكن امليكانيكية،
املايض يف كانت العلم من وفروع األحياء علم بني اندماًجا حينئٍذ نرى وربما املعلومات.
االندماج هذا أن نعتقد وألننا واإللكرتونية. امليكانيكية الهندسة مثل تماًما، مختلفة تعترب
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رفاص من النيكل

سينثاز ثالثي 
فوسفات األدينوس(

قاعدة من النيكل

(ب)(أ)

ثالثي سينثاز الدوار املحرك الربوتني بمغزل متصل مجهري معدني رفاص :8-5 شكل
األدينوسني. فوسفات ثالثي بواسطة املحرك يُدفع حني يدور وهو (أ) األدينوسني فوسفات
الظاهرة الرأسية غري الخطوط الجزيئية. اإلنشاءات تلك من مجموعة (ب) الشكل يظهر
عملية أن عىل عالمة فهي األخرى أما ينبغي، كما عملها أدت التي الرفاصات عن تعربِّ هنا

األحوال. كل يف ناجحة تكون ال التخليق

فبإمكاننا نفسه، تلقاء من ليحققها العلمية الحقول تلك من أيٌّ يكن لم نتائج عنه ستنجم
الحيوية». التوافقية «الهندسة اسم الناتج االندماج هذا عىل نطلق أن إذن
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السادس الفصل

االتصاالتاجلزيئية الرسائل: توصيل

بحق تشبه الخلية أن عن للحياة الجزيئية النظرة وتكشف بذاته. مستقل عاَلم فرد كل إن
تجمعات هي الخاليا العديدة أجسادنا فإن ثم ومن الجزيئات؛ من بسكانها تعجُّ مدينة
لندن تفعل كما األخرى مع وتتواصل تتصل خلية وكل سكانية، مجتمعات من متعاونة
مكان من تُحَمل أو األسالك عرب الرسائل تمرُّ إذ فيالدلفيا؛ مع ونيويورك ليفربول، مع
الدوري الجهازين يف تتمثل نقل شبكة طول عىل وهناك هنا الحيوية البضائع تُنَقل ملكان.
املتبادل التأثري نتيجة هي للحياة الالزمة القوة «إن بريسيليوس: قال وكما والليمفاوي.

والعنارص.» األدوات بني
االجتماعية الشبكات عن نبذة ذكر بمجرد قانعة الجزيئية البيولوجيا كانت طاملا
هذا ولكن وتذهب. تأتي وكيف بينها، فيما تتحدث الجزيئات أي تستنتج إذ للخلية؛
بني الرسائل تُنقل وكيف يقال، ما أيًضا نعرف أن يلزمنا بل حال، أي عىل يكفي ال
العقاقري، استحداث يف الصيدالني الكيميائي تفيد أن يمكن املعلومات هذه الجزيئات.
املحادثات يف املشاركة كيفية معرفة يف الطبية العلوم حيال األسايس التحدي ويتمثل
جديدة، تحذير رسائل وإلرسال السارة غري أو الضارة الرسائل لتفسري بالجسم؛ الجزيئية

املرغوبة. غري التفاعالت وملنع
نفسها الكيمياء صارت الحيوية، الكيمياء حقل يف تبذل التي الجهود لهذه ونتيجة
محتمًال يرونه ما بفعل يشتعل الكيميائيني فخيال االخرتاع؛ إعادة يشبه ملا اآلن تخضع
«سلبية» منتجات لتصنيع مكرس الكيماويات صناعة من الكثري أن ورغم األحياء. علم يف
— االصطناعية واأللياف والدهانات، والغراء واألسمنت الجديدة، البالستيك أنواع مثل —
ديناميكية، عملية يف املشاركة مهمتها ألن دائًما؛ مختلًفا شيئًا تُعد العقاقري جزيئات فإن
ويف الدرامية، األدوار أداء عىل ُدرِّبوا ممثلني تشبه إنها النشطة. الخلية حياة يف واالنخراط
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اآلن الكيميائيون بدأ لقد الشخصية. تقمص طريق عن أدوارهم يلعبون ما كثريًا الواقع،
التخليقية الكيميائية األنظمة يف تحقيقه أيًضا يمكن يناميكية الدِّ من النوع هذا أن يدركون
املفردة، الجزيئات بخصائص فشيئًا شيئًا اهتمامها يقل الكيمياء بدأت ثم ومن بالكامل؛
تكوين حيث من مًعا؛ املختلفة الجزيئات مجموعات سلوك بكيفية اهتمامها ويزيد
يف الكيمياء إن اإلشارات. وإرسال بعض، ميول بعضها وتعديل وتحطيمها، العالقات

«العمليات». ب يتعلق علًما تصري ألن طريقها
ناقشتُها التي العلمية واألبحاث الجهود من الكثري عليه تقوم الذي التوجه هو هذا
الكيميائية، االستشعار وأجهزة الجزيئية، الشمسية الخاليا استحداث مثل الكتاب؛ هذا يف
ُجمع وقد املعلومات. تعالج التي الجزيئية واألجهزة الجزيئية، النانو تكنولوجيا وعلم
التي الجزيئية»، فوق «الكيمياء ى تسمَّ ما مظلة تحت املجال هذا يف األبحاث من الكثري

تتواصل. وهي الجزيئات علم إىل للجزيء، العادية الدراسة تتعدى
يف الجزيئات بها تتواصل التي الطرق من قليًال أستكشف سوف الفصل هذا يف
الجزيئات يف مماثلة اجتماعية نزعة استحداث إمكان عن ملحة أقدم أن قبل األحياء، علم
موحية، ملهمة كانت وإن الطبيعة، أن نتذكر أن يجب دائًما، الحال هو كما التخليقية.
املواد، من محدوًدا نطاًقا األحياء علم يستخدم أحيانًا. وعمياء بخيلة البعض يعتربها
سبيل باستكشاف يهتم مما أكثر حدود بال جديدة ألغراض جيد حل ألقلمة ميل ولديه
هائلة حمامة مجرد ليست النفاثة الجامبو طائرة أن وكما مرة. كل يف تماًما جديد
املخططات وليس املبادئ الطبيعة من يأخذ أن الذكي الجزيئات مهندس فعىل الحجم،

الفعلية.

الجزيئي الربيد

والواليات الصغرية املمالك من املتنافر الخليط وافق دولتنيحني وأملانيا إيطاليا صارت لقد
وكذلك املشرتك. صالحهم أجل من مًعا ويتضامنوا مركزية سلطة وجود يحرتموا أن عىل
هذا باملثل؛ هذا خالياه تفعل لم ما مرتابط ككيان الترصف يستطيع ال اإلنسان جسم
أنحاء جميع يف للعمل واالستدعاءات واملراسيم األوامر إلرسال آليات من بد ال أنه يعني
عن التي الوسائل إحدى املخ من اآلتية العصبية اإلشارات وتُعد الجسماني. العالم ذلك

الهاتفية. الجسم منظومة فهي أفعاله؛ الجسم ينسق طريقها
من كومة تشبه الجسم ألنحاء «عام» نطاق يف املرسلة العامة الرسائل ولكن
تتنوع وهذه «هرمونات»، تسمى جزيئات صورة يف الدم، مجرى إىل أطلقت الربيد
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اآلخر والبعض الجزيئات، كبرية بروتينات الهرمونات فبعض ووظيفتها؛ تكوينها يف
املاء يف للذوبان قابل غري اآلخر والبعض للذوبان قابل وبعضها صغرية، عضوية جزيئات
رسائل ينقل وبعضها الدم)، تيار يف لحملها مطلوبة الحاملة الجزيئات أن يعني (بما
أو النمو، كتعزيز األمد؛ طويلة تأثريات له اآلخر والبعض «اهرب!» مثل: عاجلة فورية

الجنسية. الخصائص تطور
الغدد من سلسلة وهي الصماء»؛ الغدد «جهاز إفراز من هي الهرمونات جميع إن
كيف آنًفا رأينا .(1-6 (شكل بكامله الجسم عىل املهيمن التنظيمي الجهاز تشكِّل التي
الدم سكر محتوى يف البنكرياس يفرزهما اللذان والجلوكاجون اإلنسولني هرمونا يتحكم
هرمونا ينظمه الخاليا يف األيضية العمليات معدل فإن وباملثل الرابع)، الفصل (انظر
تؤثر الهرمونات فهذه الدرقية؛ الغدة تفرزهما اللذان أيودثريونني وثالثي الثريوكسني
دقات معدل تغيري طريق عن جزئيٍّا هذا ويحدث األكسجني، واستهالك الطاقة إنتاج عىل

القلب.
ويرتبط املخ، يف غدة وهي الوطاء، يف الصماء الغدد جهاز يف التحكم مركز يقع
إىل الهرمونات منها تخرج والتي مبارشة، تحته تستقر التي النخامية بالغدة الوطاء
إرسال عىل الوطاء يحث فهذا األيض، معدل يف انخفاض حدث إذا فمثًال، األخرى؛ الغدد
الغدة وهذه النخامية، الغدة إىل للثريوتروبني امُلطِلق الهرمون يسمى هرمون من جزيئات

نشاطها. ممارسة عىل فيحثها الدرقية، للغدة املنبه الهرمون إرسال يف تبدأ بدورها
جزيئات وهي الببتيدات؛ من هي النخامية الغدة من امُلفَرزة الهرمونات جميع إن
يف يتحكم — املثال سبيل عىل — البول إلدرار املضاد الهرمون صغرية. بروتينية شبه
النمو هرمون ويمثل الكليتني، يف البول إنتاج تنظيم طريق عن للجسم املائي املحتوى
ينشط كما واملراهقة، الطفولة مرحلتَي أثناء رئيسيٍّا دوًرا ويلعب الخلوي، للتكاثر محفًزا
اْلتئام أثناء مثًال يحدث كما فيها، إصالحات إلجراء الحاجة عند لألنسجة املوضعي النمو

الجروح.
املهمة، الستريويدية الهرمونات بعض الكلويتني) (فوق الكظريتان الغدتان تصنع
من عدد من يتكون كربوني هيكل لها املاء، يف للذوبان قابلة غري جزيئات وهي
عمليتَي تنظِّم الكورتيزول، مثل الستريويدات، بعض مًعا. املرتبطة الصغرية الحلقات
وتفكيك جاليكوجني إىل الجلوكوز وتحويل واستخدامها، بالجسم الطاقة موارد تخزين
عامة والرياضيني األجسام كمال مماريس من والكثري أمينية. أحماض إىل الربوتينات
والعضالت. الجسم كتلة لبناء قانوني) وغري قانوني (بشكل الهرمونات هذه يستخدمون
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الوطاء

الغدة النخامية

الغدد جار الدرقية 
(خلف الدرقية)

الغدة الزعرتية

الغدة الكظرية

البنكرياس

ا6بيض 
(يف األنثى)

الخصية 
(يف الذكر)

الغدة الصنوبرية

الغدة الدرقية

للهرمونات. املفرزة الغدد من سلسلة وهي الجسم، يف الصماء الغدد جهاز :1-6 شكل

زميله مع إطالقه يتم إذ الكظرية؛ الغدة إفراز من أيًضا هو األدرينالني هرمون
يرسعان الهرمونني وكال للتوتر. كاستجابة الدم مجرى إىل رسيًعا النورأدرينالني هرمون
حتى باألكسجني العضالت إمداد يزيد مما الدموية؛ األوعية ويوسعان القلب دقات معدل

الجهد. درجات ألقىص تحضريها يتم
فتفرز — املرأة يف واملبيضان الرجل يف الخصيتان وهما — الجنسية الغدد أما
البلوغ. أثناء النمو يف التغريات إحداث عىل وتحث الجنسني بني تميِّز التي الهرمونات
اإلسرتوجني يتحكم بينما الرجال، يف املنوية الحيوانات إنتاج التستوستريون يحفز
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هرمونان خالل من إفرازهما ويُنظَّم األنثوية، الحيضية الدورة يف والربوجستريون
وهرمون املبيضية للحويصالت املنبه الهرمون يسميان النخامية، الغدة من يُفَرزان

األصفر). الجسم هرمون (أو اللَّْوتَنة
من األوىل األيام يف الحيضية. الدورة أثناء التبويض عملية ينظمان الهرمونان هذان
تثبيًطا يسبب مما الدم؛ مجرى يف والربوجستريون اإلسرتوجني مستويات ترتفع الحمل
تتسم للتبويض. وتثبيًطا اللوتنة وهرمون للحويصالت املنبه الهرمون من كلٍّ إلفراز
اللذين والربوجستريون اإلسرتوجني عىل تحتوي إذ التأثري؛ بنفس الحمل منع حبوب

حامل. بأنها املرأة جسم يوهمان
عمرها، من الثالثينيات عقد إىل املرأة تصل حني اإلسرتوجني هرمون إفراز ينخفض
مستويات انخفاض ويسبب املحيض. من اليأس مرحلة أثناء االنخفاض هذا ويزداد
التاجية الرشايني بمرض لإلصابة القابلية زيادة أهمها من جانبية آثاًرا اإلسرتوجني
تقديم إىل تدعو التي الرئيسية األسباب من سببني ويعدان العظام، وهشاشة بالقلب
إعطاء إن إذ للجدل؛ مثريًا العالج هذا يبقى ولكن تعوييض. هرموني كعالج اإلسرتوجني
غري جانبية آثاًرا يسبب أن ذاته حد يف يمكن الطويل املدى عىل اإلسرتوجني من جرعات
من مختلفة وبصور الثدي برسطان النساء إصابة قابلية زيادة أخطرها من مرغوبة،

القلب. أمراض

التشغيل وضع يف الهرمونات

فبعض الرسالة؛ هذه طبيعة عىل هذا يعتمد الهرمونية؟ الرسالة قراءة تتم كيف
الربوتينات بأحد ترتبط حيث الخاليا، ُجُدر عرب مبارشة إمرارها يمكن الهرمونات
الربوتني صنع عىل يحث معني جني نسخ عىل املستقبل الربوتني يحفز وهذا املستقبلة؛
للهرمونات تصلح الهرموني للنشاط املبارشة الجينية اآللية هذه الخلية. تحتاجه الذي
الغشاء تخرتق أن يمكن ثم ومن املاء؛ يف للذوبان قابلة وغري صغرية جزيئاتها تكون التي

الدهني. الخلوي
وبروتينية، ببتيدية جزيئات من تتكون التي سيما ال الهرمونات، من الكثري ولكن
الربوتينات وهي الخلية، سطح عند وسطاء يتلقاها إذ الخلية؛ أبواب بدق فقط تكتفي

الخلية. داخل األخرى الربوتينات إىل الرسالة توصيل مهمتها تكون التي املستقِبلة
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إىل الهرمون من ما رسالٍة نقل يعد األخرى، الجزيئية االتصال أنشطة أغلب شأن
بعضها تتحدث بل تثبيط، مظاهر أي الجزيئات تبدي فال حميًما، أمًرا املستقبل الربوتني
تعارف وسائل أي إىل تفتقر الجزيئات وألن لصيقة. «معانقات» خالل من بعض إىل
عمليات خالل من «التالمس»، طريق عن اآلخر البعض إىل يتعرف بعضها فإن أخرى؛
الشكل له يكون (الركيزة)، به ويمسك ما هدًفا املستقِبل فيها يقابل التي االرتباط
للهرمون مستقِبٍل بروتنٍي لكل له. املناسب القفل يف املفتاح يدخل كما تماًما، الصحيح

ويحتويه. تماًما الهرمون يناسب بحيث «نُِحَت» ارتباط موقُع الخلية سطح عىل
بمقتضاها تمر التي اآللية فإن الهرمونات، تنُقلها التي الكثرية الرسائل تنوع رغم
يف واحدة آلية هي الخلية بداخل ما إىل الخلية سطح عند املستقبل الربوتني من اإلشارة
بعض فيها ل يحوِّ التي الجزيئية التفاعالت من تتابًعا وتتضمن تقريبًا، الحاالت جميع
الخاليا بيولوجيا علم يف هذا ى يسمَّ ترحيلية. سلسلة طول عىل اآلخر البعض الجزيئات
التفاعالت هذه تعمل الرسالة، ترحيل حدوث وقت نفس ويف اإلشارات». «تحويل باسم
يف ما مستقِبٍل عىل واحد هرموني جزيء « «ُرُسوُّ يتسبب بحيث اإلشارة تضخيم عىل

الخلية. داخل كبرية استجابة إحداث
الخلوي الغشاء بعرض املستقِبلة الربوتينات تنترش التايل: النحو عىل يحدث األمر
من املستقِبل قاعدة تَربز بينما الخارجي، السطح من الهرمون ارتباط موقع ويَربز بكامله،
يحدث ما ينتقل املستهدف، بهرمونه املستقِبل يرتبط وحني .(2-6 (شكل الداخيل السطح
كإنزيم. يعمل أن من يمكنه ما وهو الربوتني، من السفيل الوجه إىل الشكل يف تغريُّ من
«جي»، الربوتني يسمى ِلَما «تفعيل» عملية هي اإلنزيم زها يحفِّ التي العملية إن
ربط «بروتني للفظ اختصار هو جي والربوتني الخلوي. للغشاء الداخيل بالسطح امللتصق
الجوانوسني. فوسفات ثنائي من بجزيء الربوتني هذا ويرتبط الجوانني»، نيوكليوتيد
فوسفات بثنائي ل املحمَّ جي بروتني مع بالهرمون مشحون مستقبل يتفاعل وحني
فوسفات ثنائي من التخلص يف أوًال يبدأ جي الربوتني فإن بي)، دي (جي الجوانوسني
فوسفات لثالثي مناظر (وهو الجوانوسني فوسفات ثالثي محله ليحل الجوانوسني
ثالثي يربط الذي النصف يصري نصفني. إىل يتفكك ثم بالطاقة)، الغني األدينوسني
السطح عند آخر إنزيًما ط ينشِّ لكي وينتقل إنزيًما، بي) تي (جي الجوانوسني فوسفات
األدينيالت، سيكالز هو اآلخر اإلنزيم هذا يكون ما وكثريًا الخلوي، للجدار السفيل
حلقي أدينوسني فوسفات أحادي إىل األدينوسني فوسفات ثالثي يحول بروتني وهو

بي). إم إيه (يس
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خارج الخلية هرمون قابل 
للذوبان يف ا(اء

موقع 
االرتباط

غشاء الخلية

داخل الخلية
بروت4 جي 

غ7 نشط

بروت4 
مستقبل

سيكالز 
أدينيالت 
غ7 نشط 

بروت4 
جي نشط

بروت4 
مستقبل نشط

سيكالز 
أدينيالت نشط

ينشط كينازات الربوت4

GDP

GTP

GTP

GDP

ATP
cAMP

جي. بروتينات عمل طريقة :2-6 شكل
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فوسفات أحادي ولكن الخلوي، بالجدار العمليات هذه جميع يف املشاركون ويلتصق
اإلشارة حمل عىل قادًرا ويكون الخلية، سيتوبالزم يف بُحرية يطفو الحلقي األدينوسني
إشارة ل يُرحِّ الذي العامل إنه إذ الثاني»؛ «املرسال يسمى وهو الخلية. بداخل ما إىل
األدينوسني فوسفات أحادي ويصبح الخلية. مجتمع إىل الهرمون) (أي األول» «املرسال
تنشيطها يتم بدورها التي الربوتني»، «كينازات تسمى بروتينية بجزيئات ملتصًقا الحلقي
طريق عن األخرى اإلنزيمات وتطفئ ل تشغِّ الربوتني كينازات إنزيمات وأغلب كإنزيمات.
الربوتني كينازات تُحدث «الفسفتة». يسمى تفاُعل وهو بها، فوسفاتية مجموعات إلصاق
الجزيئات من العديد عىل ط منشِّ كيناز كل يؤثر أن يمكن إذ التفاعالت؛ من شالًال
ُرُسوَّ فإن الطريقة وبهذه كثرية. مرات بدوره مهمته منها كلٌّ يؤدي أن يمكن اإلنزيمية،
إن أي الخلية؛ داخل كثرية جزيئات عىل يؤثر أن يمكن مستقِبله عىل واحد هرمون

تضخيمها. يتم اإلشارة
عملية من أكثر ليست حقيقتها يف ولكنها اليشء، بعض معقدة العملية هذه تبدو قد
ومنه جي، الربوتني إىل ثم مستقبله إىل الهرمون من اإلشارة إمرار يتم إذ جزيئية؛ ترحيل

جرٍّا. وهلم بروتني، كيناز إىل ثم الثاني، املرسال إىل ثم ومن اإلنزيمات؛ أحد إىل
يد عىل العرشين القرن سبعينيات يف اإلشارات لتحويل جي الربوتني آلية اكتُشفت
وهي .١٩٩٤ عام الطب يف نوبل جائزة ذلك بسبب وناال رودبل، ومارتن جيلمان ألفريد
الهرمونات بعض خلوي. غشاء عرب رسالة لنقل انتشاًرا الوسائل أكثر من واحدة تمثل
جي لربوتينات يكون قد الحاالت تلك ويف تُنبَِّهها، أن من بدًال الخلوية العمليات تضعف
يكون قد أخرى حاالت ويف تنشطها. أن من بدًال املستهدفة إلنزيماتها مثبط تأثري طة املنشَّ
تحفز إذ الحلقي؛ األدينوسني فوسفات أحادي جزيء غري صغريًا جزيئًا الثاني املرسال
للكالسيوم رابط بروتني من الكالسيوم أيونات انطالق معينة طة ُمنشَّ جي بروتينات

املثال. سبيل عىل كاملوديولني، يسمى
الربوتني آلية تستخدم التي وحدها هي الهرمونية اإلشارات إرسال عمليات ليست
تَستخدمان لإلشارات، إرساًال أيًضا تشمالن اللتني والشم، البرص حاستَي إن بل جي،
تسمى بالشم لإلحساس بأعضاء مبطن األنفي التجويف سقف إن التحويل. عملية نفس
البصلة إىل اإلشارات تحمل التي العصبية الخاليا بنهايات تلتصق األنفية، الشعريات
بربوتينات األنفية الشعريات خاليا ُجُدر تمتلئ املخ. يف الشم» «مركز هي والتي الشمية،

األنف. تدخل رائحة ذوات معينة بجزيئات لالرتباط مصممة مستقبلة
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ارتباط موقع له منها وكلٌّ الرائحة، مستقِبالت من املختلفة األنواع مئات هناك
نطاق بني نميز أن ذلك مع ويمكننا رائحة. ذات معينة شائعة مادة ليستوعب ُشكِّل
من معقدة لتوليفة نتاًجا مميز بشكل تكون رائحة كل ألن هذا؛ من أوسع الروائح من
خليط من اآلتية للرائحة «صورة» الشمية البصلة وتصنع رائحة. ذوات مختلفة جزيئات
عىل تعرفنا كبرية بدرجة هذا ويشبه مختلفة، مستقبالت من تتلقاها التي النبضات من

لوجهه. املكونة املختلفة األجزاء مجموع من ما شخٍص وجه
تنتجه الذي الحلقي األدينوسني فوسفات أحادي يرتبط الشم، إشارات وصول وعند
أيونات وتدع القناة تنفتح حيث الصوديوم»؛ «قناة يسمى غشائي بربوتني جي بروتينات
البصلة إىل تمر وهذه عصبية، نبضة هذا يُحدث الخلية. داخل إىل تتدفق الصوديوم
ينبهه حني البرصي العصب يف برصية إشارات تولد األساسية العملية ونفس الشمية،

الضوء.
يف الذوق براعم وتستطيع الشمي، جهازنا إىل كبرية بدرجة بالذوق إحساسنا يُعزى
الحالوة وهي: نسبيٍّا؛ البسيطة الذوق إشارات أنواع من فقط محدود عدد تمييز ألسنتنا
خبًزا أو ناضًجا جبنًا أكلنا إذا لذة من به نشعر ما وإن والحموضة. وامللوحة واملرارة

تطلقها. التي والنكهة الرائحة جزيئات من أغلبه يأتي طازًجا

عقلك يف ذلك كل

الرسائل ولكن الحيوية، الكيميائية األفعال من معقدة شبكات الهرمونات ط تنشِّ أن يمكن
ألمر وإنه البقاء. ورضورات النمو بمطالب وتتعلق بالفعل، بسيطة تعد تحملها التي
سيستني كاتدرائية مثل رائعة برشية أعماًال الجزيئات بني التواصل يُنتج أن تماًما مختلف
أي عىل البرشي، العقل أن إال النسبية، نظرية اكتشاف أو السحري الناي أوبريت أو

جزيئات. من مصنوع حال،
الباقية العظيمة األلغاز من واحًدا ويعترب الحرية، يثري العقل يزال ال نفسه، الوقت يف
نفسه فهم عىل أبًدا قادًرا يكون لن العقل أن إىل العلماء بعض يذهب العلوم. مجال يف
عمياء، نقاًطا دائًما تخلق سوف املشكلة لهذه الذاتية املرجعية الطبيعة وأن بالكامل،
الحالتني، من أيٍّ ويف األفق. يف يلوح للوعي علميٍّا تفسريًا هناك أن آخرون يعتقد بينما
تساؤالت يف مدفونة بكثري، الجزيئات عالم وراء فيما تكمن املخ أرسار أن املرجح من
النظرة قصور مواطن نرى وهنا الرتابط. وشديدة معقدة معلومات شبكات سلوك عن
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بالتفصيل مرسومة اآلن صارت بالتفكري الخاصة الجزيئية العمليات إن إذ االختزالية؛
بالكاد. إال تبيُّنها يتم لم املجمعة تبعاتها أن إال جيًدا،

أو العصبية الخاليا من مليار ومائة مليار بني يرتاوح ما عىل املخ يحتوي
بالجسم كثرية أعضاء فهناك الكثرة، عىل كداللة العدد هذا أذكر وال «العصبونات».
بني االتصال شبكة تعقيد هي للمخ املميزة الصفة ولكن نسبيٍّا، بالخاليا ازدحاًما أكثر
الروابط عدد يصل قد ثم ومن رابطة؛ ألف حوايل له عصبون فكل تلك؛ العصبية الخاليا
مجرتنا مثل مجرة ألف يف النجوم عدد نفس حوايل وهو تريليون؛ مائة إىل املخ يف البينية
تُقارب ال لحظة. يف طريقه املرء يضل أن يمكن كهذه نقل شبكة ويف التبانة». «درب
نجد أن إذن عجب وال بعيد، من ولو التواصل درجة حيث من املخَّ الكمبيوتر دوائُر
املهام بعض إنجاز يف مؤسف بشكل تخفق املشهودة، العملية رسعتها بكل الكمبيوترات

واحدة. ثانية يف أداءها طفل يستطيع التي
فيما — كهربائية نبضات حقيقتها يف هي — عصبية إشارات العصبونات ترسل
عصبي محور كل وينتهي العصبية. املحاور تسمى أنيبيبية قنوات طول عىل بينها
الوصالت هذه وعند أخرى. عصبونات أغشية أطرافها تدفع التي الفروع من بسلسلة
كما آخر. إىل عصبون من العصبية اإلشارة تُنقل — العصبية التشابكات تسمى التي —
تفرعات تشبه التي طوًال، األقرص الفروع من الكثري منها يَخرج نفسها العصبونات أن
خاليا محاور من املعلومات تجمع وهي الشجرية»، «الزوائد تسمى ثم ومن الشجريات؛
من تمتد إذ املخية؛ املواصالت سبل العصبية املحاور تلك تُعترب هذا وعىل أخرى، عصبية
إىل تصل حتى التشابكات فيها تتجمع طرق يف وتنتهي تليها، التي إىل عصبونية مدينة

الشجرية. الزوائد من املدينة طرق منظومة
تختلف فإنها طبيعتها، يف كهربائية إشارات العصبية املحاور إشارات أن ورغم
هو العصبي فاملحور اإللكرتونية؛ والدوائر املعدنية األسالك يف ترسي التي تلك عن
خاللها من تمرُّ دقيقة قنوات مساره طول عىل تخرتقه أنيبيبيٌّ خلويٌّ غشاءٌ أساًسا
تكون األيونية القنوات تلك بعض وخروًجا. دخوًال والبوتاسيوم الصوديوم أيونات
تُغلق أو تُفتح صمامات) (أو ببوابات محروًسا يكون اآلخر والبعض باستمرار، مفتوحة
هي بل حقيقية، قنوات يُعترب ال وبعضها إليها، الواردة الكهربائية لإلشارات استجابة
إىل البوتاسيوم وأيونات الخلية مخارج إىل بفعالية الصوديوم أيونات تنقل مضخات،
االتجاه يف األيونات تحرِّك أن يمكنها هذه والبوتاسيوم الصوديوم ومضخات داخلها.

132



الجزيئية االتصاالت الرسائل: توصيل

وذلك املرتفع؛ الرتكيز من مناطق إىل املنخفض الرتكيز من مناطق من أْي «التصاعدي»؛
األدينوسني. فوسفات بثالثي مشحونة ألنها

الصوديوم أيونات بني توازن بعدم يتَّسم «الساكنة» حالته يف العصبي املحور
الجهد يف (فرق الفولطية أو الشحنات يف فرًقا يسبب مما وخارجه؛ داخله والبوتاسيوم
(وتسمى صغرية سالبة شحنة داخله يف الذي للسائل فيكون غشائه، عرب الكهربي)،
تنفتح املحور، طول عىل إشارة تُرَسل وحني خارجه. يف بالتي مقارنة السكون») «جهد
عدم حالة ويقلب األيونات توزيع يغري مما البوابات؛ ذوات الصوديوم قنوات بعض
وهذه خارجه. هو بما مقارنة موجبة بشحنة مشحونًا املحور بداخل ما يصري إذ التوازن،
األخرى تلو الواحدة الصوديوم قنوات فتح عىل تعمل املعكوسة الفولطية من املنطقة
القنوات تنغلق نفسه الوقت ويف العصبي، املحور طول عىل الحالة هذه تتحرك بحيث
نبضة تنتقل الطريقة وبهذه السكون. جهد ويُستعاد األخرى، تلو الواحدة الوراء يف التي

.(3-6 (شكل املحور طول عىل الفعل» «جهد يسمى ما أو الفولطية
آخر. عصبون إىل املحور من العصبية النبضة هذه تنتقل العصبي، التشابك وعند
يوجد إذ كيميائية؛ صورة إىل كهربائية صورة من أوًال اإلشارة تتحول عامة، بصفة
(املسمى الفراغ ذلك عرب اإلشارة ينقل العصبي» «الناقل يسمى صغري جزيئي مرسال
آخر. عصبون وغشاء العصبي للمحور النهائي الغشاء بني الواقع التشابكي») «الحيز
الخلوي الجدار مع مندمٍج الفقاعة يشبه غشاء داخل العصبي الناقل ذلك يُختَزن
الخارجي السطح إىل وينتقل التشابكي، الحيز إىل الجزيئية الرسالة ويطلق املحوري

املستقِبلة. بالربوتينات مرتبًطا يصري حيث اآلخر؛ العصبوني للغشاء
أحماض فبعضها عصبية؛ كنواقل تعمل التي الجزيئات من واسع تنوع هناك
السريوتونني مثل منها، مشتقة جزيئات أو والجلوتامات؛ الجاليسني مثل بسيطة، أمينية
العصبي الجهاز بني رسائل يحمل عصبيٍّا ناقًال كولني األسيتيل جزيء ويُعد والدوبامني.
الخامس)، الفصل (انظر العضلية العصبية الوصالت عند العضلية والخاليا املركزي
قناة إىل يتحول املستقبل فإن عضلية، خلية عند بمستقِبله كولني األسيتيل يرتبط وحني
عرب الفولطية يغري مما الخلية؛ داخل إىل الصوديوم أيونات فتندفع مفتوحة، صوديوم
يف ارتفاًعا يسبب وهذا محكومة. فولطية ذات كالسيوم قناة ويفتح الخلوي الغشاء

العضيل. االنقباض يحفز الذي األمر الخلية؛ داخل الكالسيوم أيون تركيز
يفتح الذي العصبي؛ للناقل العامة الوظيفة عىل واضًحا مثًال كولني األسيتيل يعد
املستقبل، فيه يستقر الذي الغشاء عرب الفولطية يغري ثم ومن يغلقها؛ أو أيونية قناة
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الغشاء
قناة صوديوم 

مفتوحة
فتح قنوات الصوديوم
استجابًة لجهد الفعل

قناة صوديوم
مغلقة قنوات

بوتاسيوم
مغلقة

أيون صوديوم نبضة فولطية
(جهد الفعل) محور عصبي

قنوات بوتاسيوم
مفتوحة

إعادة غلق قنوات
الصوديوم خلف

جهد الفعل

أيون بوتاسيوم

انطالق أيونات البوتاسيوم يعيد
اIحور إىل حالة جهد السكون

األيونية القنوات فتح طريق عن املحور طول عىل الكهربائية النبضات تُرَسل :3-6 شكل
وغلقها.

كولني األسيتيل ويؤدي الكهربائية. حالتها إىل لتعود الكيميائية الرسالة ل يحوِّ وهذا
النواقل مسارات بعض ولكن أيونية، قناة ذاته حد يف هو مستقِبله إن إذ مبارشة؛ مهمته
مرساًال تستخدم إذ اليشء؛ بعض مختلفة بطريقة وظيفتها تماِرس األخرى العصبية
بروتينات من كذلك وساطة مع أيونية، قناة إىل العصبي الناقل من الرسالة لنقل ثانيًا

جي.
املواقع من ا جدٍّ كثري يف جي الربوتني إشارة تحويل آلية تظهر أن الدهشَة يثري هل
تعقيدها، درجة وزيادة الخاليا املتعددة الكائنات تطور فمع حقيقة، ليس املختلفة؟
أكثر وظائف لها مشرتكة أسالف من وُرقيٍّا تخصًصا أكثر وظائف لها خاليا ظهرت
كانت وإن معينة، مهام ألداء مجرَّبة آليات من لديها بما الكائنات احتفظت عمومية.
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بعض كبرشيف نتشارك األمر، نهاية يف فإننا، ثم ومن الرضورية. الظروف حسب مؤقلمة
رسالة إلمرار فعالة وسيلة جي الربوتني مسار ويعترب والبكترييا. الخمرية مع الجينات
وبذا العملية؛ هذه خالل من وتضخيمها داخله، إىل حيوي غشاء خارج من كيميائية

الستخدامه! وسيلة فاْلتمس ناجًحا، األمر هذا كان إذا الخلية: شعار يكون

واأللم السعادة

ضار، أو نافع، هو ما ومنها للعقاقري؛ شائًعا كيميائيٍّا هدًفا العصبي النقل عملية تُعد
من العصبي والجهاز املستخدمة. الجرعة حسب كلها، الثالثة األمور أو للبهجة، مثري أو
تستطيع فلن فيه العصبية النبضات أعيقت فإذا لألذى، حساسية الجسم أجزاء أكثر
عن لفرائسها الشلل تسبب سموًما تفرز التي الحيوانات من الكثري وهناك الحركة.
ذوات األيونية القنوات أو ذكرناها التي والبوتاسيوم الصوديوم بمضخات اإلرضار طريق

الفعل. جهد رسيان يعوق مما العصبية؛ املحاور يف التي الفولطية البوابات
ومن كولني؛ األسيتيل تشبه التي العقاقري بجزيئات أيًضا العضيل النشاط يتأثر
العضلية. العصبية الوصالت عند املستقِبلة بالربوتينات االرتباط يف معه تتنافس ثم
من معني بنوع يرتبط فهو منها؛ واحد هو — للتبغ الفعال ن املكوِّ — والنيكوتني
مثل املصاحبة، التنبيهية األحاسيس ويسبب العضالت يف كولني األسيتيل مستقِبالت
يف السبب تماًما مفهوًما ليس ولكن العينني. حدقتَي واتساع القلب دقات معدل زيادة
االستوائية النباتات أحد لحاء يف يوجد قاتل سم الكورار بالتدخني. بالتلذذ املدخن شعور
مون ويسمِّ يستخرجونه الحمر الهنود من املحليون السكان وكان الجنوبية، بأمريكا
مثل كولني األسيتيل مستقِبالت من النوع بنفس الكورار يرتبط سهامهم. أطراف به
الشلل ويُحِدث العضيل النشاط يمنع إذ العكس؛ يَحُدث بل ينشطها، ال ولكنه النيكوتني،
العضالت لشلل نتيجة باالختناق يموت فإنه بالكورار حيوان م ُسمِّ وإذا العضالت. يف
الذي السام، الشْوَكران يعمل بالهواء. الرئتني ملء عىل القدرة عدم يسبب مما التنفسية؛

أيًضا. الكيفية بنفس الوسطى، القرون يف يُستخدم كان
اآلخر البعض دور يكون العصبونات تنبيه عىل العصبية النواقل بعض يعمل وبينما
استخدام ويشمل تثبيطي، بأنه الدور هذا يوصف الفعل. جهد من والحد تهدئتها، هو
معقًدا تفاعًال أفكارنا تُعد بيوتريك. أمينو جاما حمض هو آخر مهم وجزيء الجاليسني
جريانها، من تتلقاها التي املختلفة اإلشارات العصبونات تقيِّم إذ والتثبيط؛ التنبيه من
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وهناك ال. أم جماعي بشكل تعمل أن اتزانها، حالة يف وهي عليها، يجب كان إن وتقرر
الليرسجيك) حمض أميد إيثيل (ثنائي دي إس إل مثل الهلوسة عقاقري تسمى عقاقري
للسريوتونني. التنبيهية التأثريات تعزيز طريق عن زائد بشكل املخ تهيج واملسكالني،
عضلية، تشنجات إىل يؤدي مما املثبطة؛ اإلشارات إعاقة عىل اإلسرتيكنني سم ويعمل
العصبية النواقل ربط عىل املهبطة العقاقري وتساعد بغيض. وموت للتحكم، تخضع ال

املنبهة. العصبية النواقل مفعول إعاقة عىل الكحول) حالة يف (كما تعمل أو املثبطة
وهو — فاملورفني التثبيطية؛ باملستقبالت تتكفل أنها لأللم املسكِّنة العقاقري يميز
يف األفيونية شبه املستقبالت تسمى بما يرتبط — األفيون يف األسايس الفعال املكون
مستقبالت أيًضا توجد كما املخ. إىل األلم إشارات انتقال يثبِّط ما وهو الشوكي، الحبل
الصلة ذوات األفيونية العقاقري من وغريه للمورفني يكون ولهذا ذاته؛ املخ يف أفيونية شبه
ربط مواقع هي املخ يف الواقعة املستقبالت هذه الجسدي. التأثري عن فضًال عقيل تأثري
املخ ينتجها التي الداخلية)، املورفينات (أي اإلندورفينات وتسمى الببتيدية، للجزيئات

القوة. الشديدة األلم مسكنات من يعترب ذاته حد يف وبعضها لأللم، فعل كرد
عصبية بمستقبالت — للقنب الفعالة املكونات وهي — القنبينويدات ترتبط أيًضا
جزيء هو املستقبالت لهذه الطبيعي والهدف األلم. تسكني لتحدث املخ يف تثبيطية
جزيء يوجد كما األلم. إلشارات فعل كرد ينتج اإلندورفني، مثل وهو أنانداميد يسمى
عىل تحث التي الحيوية الكيميائية املادة أنه يبدو أولياميد، يسمى به الصلة وثيق آخر

الطبيعي. النوم
األلم؛ إشارة إعاقة طريق عن تعمل (املسكنات) لأللم املخففة العقاقري كل ليست
تسمى ببتيدات من األلم إشارات تبدأ أصًال. تُرَسل أن من اإلشارة يمنع فبعضها
ضغط. تحت الواقعة الخاليا من إطالقها ثم صنعها يتم وهذه الربوستاجالندينات،
تصنيع عن املسئولة اإلنزيمات بأحد ساليسيليك) أسيتيل (حمض األسربين يلتصق
أن له يؤسف ومما منبعها. عند األلم رصخة يقطع مما ويثبطه؛ الربوستاجالندين
املعدة بطانة يحمي الذي املخاط إنتاج عن أيًضا مسئولة هذه الربوستاجالندين مركَّبات
بقروح اإلصابة احتمال لألسربين الجانبية اآلثار من نجد ولهذا الرابع)؛ الفصل (انظر

املعدة.
العضوية غري الجزيئات أن األعصاب علم يف للدهشة املثرية الحديثة االكتشافات من
وأكسيد الكربون أكسيد فأول عصبية؛ كنواقل تعمل أن أيًضا يمكن الصغر الشديدة
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وكالهما الوظيفة، هذه يمارسان — الذرات ثنائية الجزيئات من وكالهما — النيرتيك
بهيموجلوبني االرتباط يف األكسجني مع يتنافسان ألنهما كبرية؛ بجرعات ني سامَّ يكونان
فإنه صغرية، بكميات النيرتيك أكسيد أُخذ فإذا الجرعة، عىل تتوقف ية السمِّ أن إال الدم.
التوتر يخفف أن يمكن مما الدموية؛ األوعية توسيع عىل يحث إذ مهمة؛ أشياء يفعل
منه وينطلق يتحلل الذي النيرتوجلرسين، يُعَطى ولهذا القلبية؛ النوبة ويفرج القلب عن
يبدؤه الذي الدموية الدورة يف التحسن وهذا القلبية. املشكالت لعالج النيرتيك، أكسيد
االنتصاب ضْعف لعالج يستخدم الذي الفياجرا، ار لعقَّ األساس يشكِّل النيرتيك، أكسيد

الرجال. عند

الجزيئية فوق الكيمياء

عمليات بعض بمحاكاة التخليقية طرقهم يف مهتمني العلماء أصبح األخرية، العقود يف
استحداث يتم ما كثريًا األمر. لهذا الدوافع من الكثري وهناك الخلية، يف الجزيئية التواصل
كجزيء املخلَّق الجزيء يُمر بحيث بارعة؛ تنكرية علمية كعملية وتطويرها العقاقري
أو حيوية كيميائية إشارة بدء إىل يؤدي مما املستقبالت؛ بأحد تفضيليٍّا ويرتبط طبيعي
إىل ي الشمِّ الجهاز ويف العني شبكية خاليا يف اإلشارات تحويل عملية أوحت وقد إعاقتها.
بالجزيئات أو بالضوء تحس أن يمكنها التي الجزيئية االستشعار أجهزة بفكرة العلماء
كي ي الشمِّ الجهاز إىل الجزيئات مهندسو ويتطلع عالية. حساسية بدرجة األخرى
املكونات من معقدة أخالط عىل التعرف يمكنها اصطناعية أنوف تصميم منه يستلهموا

الجزيئية.
إن إذ واملفتاح»؛ «القفل مبدأ الطبيعة يف حولنا واضح بشكل الحارضة املبادئ من
الحدث هذا يتحول ولكي ا.1 تامٍّ توافًقا تتوافق حني إال ببعض بعضها يتصل ال الجزيئات
املستقِبل يف التغيري بعض الرابط الحدث يُحِدث أن يجب تواصل، عملية إىل «التعاريف»
عملية تكون ما كثريًا األحياء، علم يف التيار. اتجاه مع اإلشارة ل يُرحِّ بأن له يسمح الذي
قد ولكن فعال. إنزيٍم إىل املستقبَل الربط عملية تحوِّل إذ بإنزيم؛ زة ُمحفَّ هذه الرتحيل
يف (كما أو إلكرتون، تحرير أو الضوء، إطالق مثل أخرى بطرق أيًضا اإلشارة إمرار يتم

كهروكيميائي. جهد بإحداث كولني) األسيتيل مستقبل حالة
شائًعا هدًفا الجزيئي املستوى عىل لإلشارات االصطناعي التحول عمليات بناء يعد
علم من اإللهام يتلقى وهو العلمي الفرع هذا بداية منذ الجزيئية. فوق الكيمياء يف
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عىل لني ماري جان الفرنيس الكيميائي عمل العرشين، القرن ستينيات ففي األحياء؛
فلزية أيونات عىل تتعرف أن يمكنها التي التاجية، اإليثري جزيئات يت ُسمِّ ما تقيصِّ
عرب والبوتاسيوم الصوديوم مثل أيونات بنقل ا مهتمٍّ لني كان بها. ترتبط وأن معينة
بروتينية، ومضخات قنوات خالل من إنجازه يمكن هذا أن ورغم الدهنية، األغشية
الطبقة يف «يذوب» أن يمكن جزيء ضمن األيون بابتالع أخرى اسرتاتيجية هناك فإن
«حامالت وتسمى الطبيعة يف موجودة الجزيئات هذه الغشاء. جدار من الدهنية الداخلية
مركزي ثقب له الشكل َحْلقيُّ ببتيد وهو الفالينومايسني؛ النمطية أمثلتها ومن األيونات»،
محاكيات هي التاجية واإليثريات معه. يتالءم بحيث فيه بوتاسيوم أيون إدخال يمكن
يف فلزيٍّا أيونًا تربط أن ويمكنها الشكل، حلقية أيًضا وهي للفالينومايسني، تخليقية
األحجام عىل اعتماًدا تقريبًا مستقر بشكل مثبتًا األيون هذا ويكون املركزي، تجويفها
من أكرب الفتحة كانت فإذا فيها، هو التي الجزيئية والفتحة األيون من لكلٍّ النسبية
فلن الالزم من أصغر الفتحة كانت وإذا سائبًا، ويكون فيها «يتقلقل» الفلز فإن الالزم،
فلزية أيونات لتناسب وتهيئتها التاجية اإليثريات توفيق يمكن ثم ومن مناسبة؛ تكون

آخر. بتعبري جزيئيٍّا تعارًفا لتُظهر أو معينة،
جزيئات صنع من وآخرون لني تَمكَّن العرشين القرن سبعينيات حلول ومع
واسًعا مًدى لتستوعب مت ُصمِّ تجاويف لها واألحجام، األشكال بجميع تخليقية مستقبلة
تُثبَّت «املستضافة» الجزيئات هذه املستهدفة. العضوية وغري العضوية الجزيئات من
بالروابط مقارنة ضعاًفا يُعتربون الذين مضيفيها مع تفاعالتها طريق عن أماكنها يف
تُلتَقط أن يمكن الطريقة وبهذه أنفسها، الجزيئات يف مًعا الذرات تضم التي التساهمية
الفالينومايسني بها يعمل التي الطريقة هي هذه مجدًدا. تُطَلق وأن املستضافة الجزيئات
رساحها ويطلق الغشاء جانبَي أحد عند األيونات يقبضعىل فهو الفلزية؛ لأليونات كناقل
مًعا الجزيئات بضم أساًسا الجزيئية فوق الكيمياء وتختص األخرى. الناحية من مجدًدا

املنفصلة. مكوناتها إىل مجدًدا تفكيكها يمكن سائبة تجمعات لتشكيل
بمفردها تكون حني أشكالها. تغري فإنها فلزيٍّا، أيونًا التاجية اإليثريات تأخذ حني
يدخل حني لكن املطاطي، الرباط مثل اليشء بعض سائبة مرنة حلقات شكل يف تكون
الحلقة فيها تحتوي نسبيٍّا، صلبة تراكيب إىل عضويٍّا تتحول فإنها قلبها، يف فلزي أيون
من الشكل تغريات وتكون .(4-6 (شكل الشكل تاجية تكون إنها أْي متعرجة؛ زوايا عىل

املستهدف. جزيئه املستقِبل يربط حني شائعة النوع هذا
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هيدروج� 

كربون

أكسج�

املركزي. تجويفه يف فلزي أيون عىل يقبض حلقي جزيء التاجي اإليثري :4-6 شكل

مرغوبًا أمًرا الشكل يف كبري تغيري إجراء يكون فلن الهدف، هو وحده الربط كان إذا
عىل ثقيًال عبئًا ستشكل املستقِبل يف الداخلية الرتتيب إعادة إجراءات إن إذ بشدة؛ فيه
تلك من الكثري م يُصمَّ السبب ولهذا متعذًرا؛ تحقيقها تجعل وقد الجزيئي، الربط عملية
ضيوفها؛ لتستقبل مسبًقا» عضويٍّا «تنظيمها أساس عىل الجزيئية فوق املضيفة املواد

الربط. عملية عن الناتج الشكيل التغري يقلل مما
فُهنا ما، إشارٍة ترحيل عىل يحث كمحفز الربط استخدام هي الفكرة كانت إذا لكن
بجامعة ومعاونوه كورن أولريش ٢٠٠٠ عام يف وصف وقد ا. مهمٍّ الشكل تغري يكون
املضيف بني الربط بتأثري الشكل يف خاص مثري تغيري حدوَث بأملانيا برلني يف هومبولت
املنفصلة»؛ «الوحدات من سلسلة اعتباره يمكن مستقبًال جزيئًا أنَشئوا إذ والضيف؛
الذراعني بني ما يصل لالنثناء قابًال جذًعا تشبه «تحويل» ووحدة وساقان ذراعان فله
وتجذب ترتجُّ التحويل وحدة فإن الزنك، من بأيون الذراعان تمسك وحني والساقني.
إشعاع لهما بمجموعتني الساقني طرفا ويكتيس ،(5-6 (شكل بينهما مباعدة الساقني
— البنفسجي فوق ما إىل األخرض من — النبعاثهما املوجي الطول ان وتغريِّ فلورييس،
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الجزيئي املستقبل هذا أن كيف الباحثون أوضح وقد الساقني. بني املسافة تزداد حني
يستجيب إذ اإلشارات؛ بتحويل املشتغل الربوتيني املستقِبل خصائص من بعًضا يُظهر
اآلخر. الطرف عند سلوكه يبدل ثمَّ ومن شكله؛ يغري بأن الطرفني أحد عند الهدف لربط

وحدة مستقبلة
وحدة نقل

أيون زنك

ضوء أخرض

وحدة إشارات

ضوء فوق بنفسجي

لإلشارات، إرسال عملية إىل الزنك من أيون ربط يحول اصطناعي محوِّل جزيء :5-6 شكل
اإلشعاعية. خواصه وتبديل شكله بتغيري وذلك

هندسته تمت قد للضوء املشع الجزيء خصائص يبدل الذي الشكل يف التغري ذلك
لتحويل والربط التعرف عمليتَي استخدام أن بيد عديدة. أخرى تخليقية مستقِبالت يف
جي الربوتني تخص التي اإلشارات إرسال آلية يف كما — للجزيء التحفيزي السلوك
هو النهائي الشكل يكون أن ضمان يعني هذا ألن ما؛ حد إىل صعوبة أكثر أمر هو —
يف عدة جزيئات تنظيم مهمُة هذا من واألصعب عمله. املحفز يؤدي حتى تماًما املطلوب
الكيمياء علماء مهارة فإن ذلك، ومع التيار. اتجاه مع رسالة تحمل كي ترحيل عملية
اخرتاعات قصرية فرتة بعد نرى أن دهشتنا يثري ولن يوم، بعد يوًما تتزايد الجزيئية فوق
الجسم يستخدمها التي األنظمة تعقيد مضاهاة تُحاِول جزيئي تَواُصل ألنظمة اصطناعية

متناغم. بشكل عامله تسيري يف

هوامش

عام يف فيرش إميل األملانيُّ الكيميائيُّ املجازيَّ التعبريَ هذا استخدم من أول كان (1)
تحفزها. التي التحول بعمليات يتعلق فيما اإلنزيمات انتقائية مدى ليرشح ١٨٩٤
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املعلوماتاجلزيئية الكيميائي: الكمبيوتر

السؤال، هذا عن أجيب لن الحياة؟ هي ما أمامنا: ماثًال عينه السؤال يظل النهاية يف
(انظر السالبة اإلنرتوبيا عن رشودنجر إجابة ولكن هنا، عنه أجيب لن األقل عىل أو
الحياة خصائص فمن الحقيقة؛ من ذرة عىل تحتوي مثالبها، كل رغم الرابع)، الفصل
املوت. والفوىضتعني الفوىض، عىل النظام تفرض أنها كافية، غري كانت وإن الرضورية،
تفعل كانت إذا أو تستقبلها، وأن واضحة رسائل ترسل أن الخاليا تستطع لم فإذا
الربوتينات أخفقت إذا أو نظامها، أغشيتها فقدت إذا أو املناسب، غري الوقت يف األشياء
يف العضوي النظام من حيَّة ُجزر فنحن الحياة؛ تستمر أن حينئٍذ يمكن فال الطي؛ يف

بري. عالم خضم
غري املادة يف تلقائيٍّا العضوي النظام ينشأ أن يمكن النظام؟ هذا أتى أين فمن
أو الفرس، بذيل الشبيهة حب السُّ من املتعرجة الصفوف تلك يف َفكِّْر أيًضا؛ العضوية
من النوع هذا أن األرجح عىل يبدو الرياح، حرََّكتها التي الرمال من املنتظمة التموجات
تمنعها التي بالطاقة ُغذِّيت أنظمة يف طواعيًة ينشأ أن يمكن الذي — الذاتي» «التنظيم
هذا ولكن واستقرارها. الحياة نظام يف يلعبه دور له — استاتيكي توازن تحقيق من
إىل وتنقسم كروموسوماتها، تنسخ لكي الخلية تحتاجه الذي التناسق فنوع كافيًا؛ ليس
بويضة من لتنمو حتى أو ويتكاثر، وظائفه يمارس بروتينيٍّا جزيئًا لتصنع أو خليتني،
مثل نابغة أو عبقريٍّا يكون قد الخاليا متعدد إنسان تكوين إىل وصوًال واحدة، بة مخصَّ
تحدِّد التي الصارمة «العمياء» األنماط رسم عمليات عىل يعتمد أن يمكن ال موتسارت؛
عىل اليد إحكام مثل إحكاًما أكثر األمر يكون أن بد فال وألوانها؛ والرمال السماء أشكال

القيادة. عجلة
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املكوَّن الخيط ذلك إيه؛ إن الدِّي إنه القائدة، اليد هذه منه تتكون عما جميًعا سمعنا
الصغرية البرشية الكروموسومات تلك لتشكِّل وُحزَمت تقطَّعت جزيئية خرزات من
املجموعة هو الذي — البرشي الجينوم إن وأربعون. ستة وعددها X بالحرف الشبيهة
السطور، لهذه كتابتِي وأثناء الحياة». «كتاب يسمى ما كثريًا — إيه إن الدِّي من الكاملة
من بمزيد ووضعوا الكتاب، هذا من مسودة أول شفرة فك من توٍّا فرغوا قد العلماء كان

الكروموسومات. من كلٍّ يف الجزيئات لرسائل مخطًطا التفصيل
فسمعت، البرشي. للجينوم خريطة رسم مرشوع عن خرقاء عجولة أقاويل ذاعت
بًرشا يصنع أن يمكنه الرباعة من كاٍف بقدر يحظى الذي املهندس أن املثال، سبيل عىل
غري بالجزيئات ميلء اإلنسان فجسم بالطبع؛ هراء وهذا حاليٍّا. املتاحة املعلومات من
مشوَّهة صورة يف تكون تلك وحتى فقط، بروتينات يحوي فالجينوم الجينوم، يف رة املشفَّ
ناهيك الخلوية، األغشية تشكل التي الدهون عن شيئًا الجينوم يخربنا ال كاملة. وغري
وكرات. ودوائر صفائح شكل يف لتتجمع فيزيائية بقًوى تحفيزها كيفية معرفة عن
لألفكار الدماغ وتشفري العصبية اإلشارات بث كيفية عن شيئًا الجينات تخربنا لن كذلك،
يوجد ال بدقة. محدًدا زمنها يكون التي الكهربائية النبضات من تتابعات يف واألحاسيس
كتاب هو القاموس أن ما بقدِر الخلية كتاب هو الجينوم إن األسنان، ومينا للَعْظم جني
من جينوًما تستنتج أن وسعك يف ليس ولكن موجود، إنه جودو». انتظار «يف مرسحية

غريه. جينوم معرفة
بكيفية يخربنا وهو جزيئية، صورة يف تعليمات كتيب هو فالجينوم ذلك، ومع
املثرية الجزيئية الحياة مرسحية أوركسرتا تقود التي الجزيئات وهي الربوتينات، صنع
السيناريو؛ ذاك طبيعة عن قليًال أكرب قدًرا أذكر أن الفصل هذا يف وأريد لإلعجاب.
إىل بالنسبة هذا. من أوسع النهائي مقصدي أن إال أدواره. تُمثَّل وكيف يُقرأ كيف
أن وهو الجزيئات، عن ا حقٍّ وعميًقا مثريًا شيئًا يقول الجينات علم فإن الجزيئات، عاِلم
جون النظرية البيولوجيا عاِلم يشري وتنقلها. املعلومات تحمل أن بإمكانها الجزيئات
من يقدم التي الكثرية بل السُّ من واحد األمر هذا أن إىل برنستون جامعة من هوبفيلد
علماء «يستخدم ويقول: الكيميائيني، تلهم وجودية» «نظرية البيولوجيا علم خاللها
إنشاءها يريدون وظيفة ثمة أن عىل إثبات إىل اإلشارة عند املصطلح هذا الرياضيات
تقدِّم تطري وهي الطيور مالحظة فإن املعنى، وبهذا محاًال. شيئًا وليست بالفعل موجودة
طائرة.» آلة تصميم عىل قادًرا يكون أن يجب املهندس أن مفادها وجودية نظرية لنا
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الحوسبة عملية إجراء املمكن من أن الجينات علم لنا يُظِهر الطريقة، بنفس
وتحليلها، ونقلها للمعلومات تخزين عمليات سوى ليست فالحوسبة الجزيئات؛ باستخدام
«هناك قائًال: لني ماري جان ويردف الجينية. اآللة تنفذها أن يمكن العمليات تلك وكل

الحية.» الكائنات لدى جزيئي منطق ا حقٍّ
أن يمكن الجزيئات أن رأينا حيث السابق؛ للفصل طبيعية نتيجة الواقع يف وهذه
أن فقط يتطلب ال إذ دقة؛ أكثر األصيل الجزيئي املنطق ويعترب بينها. فيما تتواصل
أن الجزيئات تلك بإمكان يكون أن ولكن آخر، جزيء سلوك عىل الجزيئات أحد يؤثِّر
يمرر بأن الكمبيوتر؛ يعمل وهكذا جيًدا، محددة بطرق املشفرة املعلومات وتعالج تنقل
ومغناطيسية. موصلة شبه مواد من املصنوعة والذاكرة التحويل مفاتيح بني البيانات

خاللها من التي الطرق من واحدة مجرد هي الجزيئات باستخدام الحوسبة إن
صاروا الكيميائيني إن عمومية أكثر بشكل وأقول الجزيئات. علم املعلومات بُعد يدخل
وأن معينة، بطرق تترصف لكي برمجتها يمكن الجزيئات أن فكرة عىل معتادين
من مجموعة برمجة يمكن كما تماًما الجزيء نسيج يف كتابتها يمكن خصائصها
املادة من عامٍّ علٍم إىل نتجه أننا … أراه «وما قائًال: لني ويستطرد روبوت. يف التعليمات
طرق من وهي بالفعل، جديد علم هي الجديدة الكيمياء هذه املعلومات.» عىل القائمة
بما يهتم علم إنه مفيدة. مواد تصنع التي التقليدية الكيمياء عن تماًما تختلف كثرية
أين إىل نعرف وال لنا، بالفعل يحدث وهو عليه؛ نحن ما فقط وليس «فعله» يمكننا

سيأخذنا.

عليه؟ هي ما عىل الخلية «تكون» كيف

هي الجينات ولغة القاعدة. هذه عن الجينوم يشذ وال معينة، بلغة مكتوب كتاب كل
قالدة خرزات تمثِّل التي األربعة النيوكليوتيدية الجزيئات هي حروفها بسيطة، شفرة
عىل الجزيئات هذه من جزيء كل ويحتوي الثاني). الفصل (انظر الجزيئية إيه إن الدِّي
األدينني إيه: إن للدِّي قواعد أربع وهناك املعلومات. ر تشفِّ التي وهي قاعدة، ى تسمَّ ما
من خطِّي بوليمر هو إيه إن الدِّي وألن .(A, C, G, T) والثايمني والجوانني والسيتوسني
الحروف هذه من كخيط تمثيلها يمكن شفرتها تحل التي املعلومات فإن النيوكليوتيدات،

الشكل: بهذا الخيط من جزء يبدو وقد األربعة،
GTGGATTGACATGATAGAAGCACTCTACTATATTC
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اليشء بعض يعيقنا قارص كنظام األربعة الحروف تلك من تتألف أبجدية تبدو وقد
أبجدية كونه من بدًال كشفرة التتابع هذا يف فكَّرنا لو ولكن معقدة. رسائل كتابة عن
عىل ندل أن مثًال فبإمكاننا، نرغبها. التي التعقيد بدرجة يكون أن يمكن فإنه صارمة،
تُقاِبل GTG إن مثًال نقول بأن قواعد عدة من بسلسلة الرومانية األبجدية يف حرف كل
الحروف تباديل عدد ويكون دواليك. وهكذا ،bالحرف تقابل GATو ،a األبجدي الحرف
كلها. األبجدية لتشفري يكفي مما أكثر وهو وستني، أربعًة ثالثية؛ مجموعات يف األربعة
الحروف هذه من كخيط املقدس الكتاب نكتب أن نستطيع الشفرة تلك وباستخدام

وحسب. األربعة
هي الخلية تحتاجه ما بل املقدس، الكتاب برسالة بالطبع معنية الخلية ليست
أساس عىل بروتينية سلسلة أيُّ بها تنثني التي الطريقة تتحدد الربوتينات. لصنع رسائل
لصنع الالزمة املعلومات فإن ثم ومن الثاني)؛ الفصل (انظر فيها األحماضاألمينية تتابع
هذه تشفري عىل إيه إن الدِّي ويعمل التتابع. بهذا مميزة بصفة محددة تكون ما بروتنٍي
ثالث من مجموعات تمثِّل إذ أعاله؛ افرتضتها التي تلك تُْشبه شفرة باستخدام املعلومات

الجينية.1 الشفرة هي وهذه أميني، حمض كل قواعد
انثناءِ طريقِة تحديَد معنٌي بروتينيٌّ تتابٌُع يتوىل كيف جيًدا املفهوم غري من يزال ال
(رغم وحده تتابعه من ما جني وظيفة نستنتج أن نستطيع ال أننا يعني وهذا سلسلِته؛
البرشي للجينوم مخطط وأول جيد). بشكل نخمن أن الحاالت بعض يف بإمكاننا أن

وظائفها. تُعرف لم بجينات ميلء
كتاب هو إيه إن والدِّي واضح، الخلية يف املعلومات تدفق مبدأ فإن ذلك، ومع
كل ويف منفصل، كفصل كروموسوم كل يف نفكر أن يمكننا الربوتينات. عن معلومات
من تتابعية مجموعة كل ويف ا!) جدٍّ طويلة كلمات (وهي الفصل هذا يف ككلمة جني
أخرى، لغة إىل للكلمات ترجمات الربوتينات تَُعد الكلمة. يف كحرف الجني يف قواعد ثالث
الجينية اللغة تعنيه ما فهُم لنا يتسنى ال عامة وبصفة األمينية، األحماض هي وحروفها

تَُرتَجم. حني إال
األخرى حول إحداهما سلسلتان فيه تلتفُّ مزدوج؛ خيطي بوليمر هو إيه إن الدِّي
التي النيوكليوتيدات من تسلُسل من منهما خيط كل ويتكون مزدوج. لولب شكل عىل
بواسطة مًعا يلتصقان وهما متطابقني، ليسا الخيطني ولكن مشفرة. معلومات تحوي
عىل التي القواعد بني تجمع الثاني) الفصل (انظر اب بالسحَّ أشبه هيدروجينية رابطة
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روابط تشكِّل أن يمكنها القواعد كل أن ورغم اآلخر. الخيط عىل والتي الخيطني أحد
مع األدينني يلتصق إذ التزاوجية؛ عالقاتها يف محددة تفضيالت لها فإن هيدروجينية،
تتابعات إيه إن الدِّي من الثنائي للَّولب يكون ثم ومن السيتوسني. مع والجوانني الثايمني
وهذا وهكذا؛ اآلخر، يف الثايمني ظهر الخيطني، أحد يف األدينني ظهر فأينما متكاملة؛

لألخرى. مرآة صورة بمنزلة منهما كل نسختني، يف مكتوب جني كل أن يعني
إن إذ أشكالها؛ عليها تمليها إنما القواعد بني الرشاكة من الخاصة العالقات وهذه
يكون ثم ومن والسيتوسني. الثايمني وكذلك متماثالن، جزيئان والجوانني األدينني قاعدتَي
«جوانني-سيتوسني» الزوج مثل نْي العامَّ والحجم الشكل نفس «أدينني-ثايمني» للزوج
سلم درجات مثل ني امللتفَّ الخيطني بني فيما للداخل الزوجان هذان ويشري كبري، حد إىل
ومن بالتساوي. ان يلتفَّ الخيطني فإن الحجم، بنفس كلها السلم درجات وألن لولبي.
بثبات اإلخالل إىل الناتج التشوه ويؤدي بروًزا، يُحدث أن بالجوانني األدينني اقرتان شأن
يف اختناق ثمة فسيكون والثايمني السيتوسني بني اقرتان حدث إذا وباملثل، الزوج. هذا
الثايمني مع والجوانني السيتوسني مع األدينني اقرتان فإن الوقت نفس يف املزدوج. اللولب
الزوجني هذين يف الهيدروجني روابط مجموعات أوضاع اختالف بسبب مرجًحا ليس
الحالة أو — الجيدة املالءمة من نوًعا االقرتان تفضيالت تعترب ثم ومن القواعد؛ من

الرشيكني. بني — «التكميلية»
البيانات فنَْقل البيولوجية؛ املعلومات تدفق عن املهمة النقاط من واحدة وهذه
قراءته تتم الرسالة من جزء كل أن تضمن التي الجزيئية، التعرف عمليات عرب يَحدث

صحيح. بشكل
وألن الجينوم. من نسخة فتتكون إيه، إن للدِّي تضاعف يَحدث الخلية تنقسم حني
فإذا عليه. اآلخر تركيب ِليُتم كقالب يعمل أن يمكن منهما فكلٌّ متكامالن، الخيطني
واحد خيط تتابع فإن وهكذا، الثايمني، مع الدوام عىل تفضيليٍّا يقرتن األدينني كان
لتكوين السليم النسق يف تصطفَّ لكي املرتبطة غري النيوكليوتيدات سريشد «مجرد»

التكمييل. الخيط
بإنزيمات باالستعانة رشيكه عن فصمه يتم كقالب، املفرد الخيط يعمل ولكي
ويعمل املكشوفني. الخيطني من كلٍّ طول عىل التكميليني الخيطني ضم يتم ثم خاصة،
ثم ومن جديد؛ نيوكليوتيد كل إضافة تحفيز عىل إيه إن الدِّي بوليمراز يسمى إنزيم

األصيل. اللولب من واحد خيط عىل الجديدين املزدوجني اللولبني من كلٌّ يحتوي
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املطلوبة األساسية املعلومات فإن ُقُدًما، العملية إنجاز يف تساعد اإلنزيمات أن ورغم
القرن ثمانينيات مستهل يف إيه. إن الدِّي قوالب يف بالفعل كتبت قد تكون النسخ لعملية
النيوكليوتيدات أن ومساعدوه كاليفورنيا يف سولك معهد يف أورجل ليزيل أظهر املايض،
دون التكميلية النيوكليوتيدات من قالب عىل بوليمرات شكل يف تركيبها يمكن املفردة
نيوكليوتيدات ثمانية من خيط يعمل أن يمكن املثال، سبيل فعىل اإلنزيمات؛ من مساعدة
ولكن للجوانني. حاملٍة نيوكليوتيدات ثمانية لربط كقالب للسيتوسني حاملٍة إيه إن آر
بإضافة تنشيطها تم قد كان جوانني نيوكليوتيدات باستخدام قليًال للغش لجأ أورجل

مًعا. النيوكليوتيدات ربط عىل ساعد مما تفاعلية؛ كيميائية مجموعة
الخيط إن إذ تضاعف؛ عملية — ذاتها حد يف — ليست القوالب بمعونة البلمرة وهذه
للتضاعف مثال أول كان له. مطابًقا وليس القالب إىل بالنسبة مكمًال يكون الجديد
جونرت األملاني الكيميائي العاِلم ١٩٨٦ عام يف أثبته قد األصيل االصطناعي الجزيئي
التكميل، ذاتي قالبًا اختار ولكنه القولبة، عملية نفس فاستخدم كيدروفسكي، فون
التتابع: له نيوكليوتيدات ستة من إيه إن دي جزيء القالب كان ِلذَاته. املكمل فكان
يصطفان اللولب خيَطي ألن النمط؛ هذا نفس يحمل التكمييل تتابعه كان .CCGCGG
من املكمل هذا كيدروفسكي فون ع جمَّ وقد لآلخر. املعاكس االتجاه يف أحدهما ه توجُّ مع
االرتباط عىل للمساعدة أيًضا تنشيطها تم نيوكليوتيدات، ثالثة من منهما كلٌّ قطعتني؛

.(1-7 (شكل

ومهمالت أخطاء

للصفحات، طباعية بروفات النارشين من سأتلقى الكتاب، هذا نرش أثناء ما مرحلٍة يف
قدمتها. التي املخطوطة من إعدادها تم النهائية، الصفحات من تقريبية نسخ وهي
أيًضا تقريبًا — شك بال ولكن تقريبًا. كتبته ملا أمينة نسخة آمل) (كما ستكون وهذه
مشكالت أو املطبعية األخطاء بسبب وهناك هنا منثورة صغرية أخطاء ثمة ستكون —
نَْسخ عند — مفر فال كاتب؛ أي دهشة تثري ال أشياء وهي بالكمبيوتر، امللفات قراءة

قليلة. أخطاء حدوث من — ومعقدة طويلة رسالة
إىل إيه إن الدِّي نسخ يجري (حيث الجيني النسخ عمليات عىل يصدق اليشء نفس
بعض يف بروتيني). تتابع إىل إيه إن اآلر نسخ يجري (حيث الجينية والرتجمة إيه)، إن آر
الجزيئات ألن ذلك السلسلة؛ يف ً خطأ أميني حمض أو نيوكليوتيد إدخال يحدث األحيان
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مجموعة 
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وحدات. ست من مكوَّن نووي لحمض الجزيئي التضاعف :1-7 شكل

عرشين كل من واحد حوايل أن املرجح ومن الوقت. طوال التام التعرف عىل قادرة ليست
صحيح. غري بشكل صنعه يتم تقريبًا بروتينًا

وبني بيني عادي، غري موقًفا فسيكون ال؛ عامة: بصفة يشء؟ يف يعنينا هذا هل
املطبعة إىل يذهب أن قبل الكتاب هذا يف األولية املطبعية األخطاء كل رصدنا لو النارش،
من تمنعك لدرجة خطريًا منها أيٌّ يكون لن — آمل كما — ولكن النهائية. املرحلة يف
تُمسك التي كالسقاالت السلسلة أغلب يكون الربوتينات حالة يف وباملثل، أعنيه. ما فهم
الربوتني مهمة تنجز التي البقايا تلك أماكنها، يف األمينية األحماض من القليلة البقايا
وأحيانًا خطرية، تكون ال قد السقاالت يف وهناك هنا تحدث التي واألخطاء التحفيزية.
جزيئًا تصنع ال الخلية ألن ولكن كلية. وظائفه يؤدي ال جزيئًا ما خطأٍ عاقبُة تكون ما
مهمة ألي مميز بشكل اإلنزيمية الجزيئات من املئات أو العرشات بل فقط، واحًدا إنزيميٍّا

اثنتني. أو هفوة حدوث من إذن بأس فال معينة،
األخطاء هي بكثري منها خطورة األكثر ولكن «العشوائية»، األخطاء عن أتكلم هنا أنا
األسايس املستودع من مقربة عىل البيولوجية، املعلومات منبع عند تنشأ التي «النظامية»،
مئات تكوين إىل خاطئ بشكل نسخه تم إيه إن آر جزيء وجود يؤدي فقد للمعلومات؛
بًا تحسُّ فائقة بعناية النسخ عملية تراِقب إنزيمات فهناك ولذلك، املعيبة؛ الربوتينات من

آالف. عرشة كل يف واحد حوايل إىل حدوثها معدل يقلل مما أخطاء؛ لوقوع
جزيئات حال، أي فعىل خطرية، تبعات لها يكون قلما النسخ أخطاء وحتى
خطأ وجود ولكن دائًما. منها املزيد صنع الخلية وتستطيع الزوال رسيعة إيه إن اآلر

147



الجزيئات

وقع إذا لتصحيحه وسيلة توجد ال إذ بحق؛ رضًرا يسبب أن يمكن إيه إن الدِّي يف
أن يعني الجينات أحد يف الصحيح موضعه غري يف واحد نيوكليوتيد فوجود بالفعل.
من ُصنعت التي الربوتينات وكل الجني، هذا من ُصنعت التي إيه إن اآلر جزيئات كل
نشأت خلية كل أن هذا من وأسوأ املناظر. العيب عىل ستحتوي تلك؛ إيه إن اآلر جزيئات
يف الجيني الخلل وقع وإذا النقيصة. نفس ترث جينيٍّا املعيبة الخلية انقسام من أصًال
من املشتق النسل إىل ينتقل فإنه — بويضة أو منوي حيوان خلية أي — األمشاج أحد
من الحرص بالغ لتدقيق إيه إن الدِّي تضاُعف عملية تخضع السبب ولهذا املشيج؛ هذا
قاعدة مليار يف واحد خطأ من ألكثر تسمح ال التي الطباعي»، «التصحيح إنزيمات جانب
حوايل اكتسبنا ربما هؤالء، الجزيئيني املطبعيني املصححني دون ومن إليها. يتسلل أن

جديدة. خلية كل يف معيب جني ١٠٠٠
أثناء إيه إن الدِّي تضاُعف بعملية لحقت ألخطاء نتاج وهي املوروثة، األخطاء تلك
أو األبوين أحد من تُمرَّر فإنها تحدث أن وبمجرد «الطفرات»، باسم تُعرف األمشاج، إنتاج
االضطرابات عن مسئولة التحوالت وهذه الجينية. الشجرة طول عىل ذريتهما إىل كليهما
بحاالت لإلصابة الجينية القابلية عن فضًال الحويصيل، التليُّف مثل بالجينات الصلة ذات
الطفرات فإن الفظيعة، التبعات تلك من الرغم عىل ولكن القلب. وأمراض الرسطان مثل
البدائية الكائنات كانت فلو ذاته. وجودنا إليها نعزو إننا الحقيقة ويف الحياة، توابل هي
كوكب من مبكرة مرحلة يف البدائي الحساء يف تتضاعف كانت التي الخلية، الوحيدة
من لديها ما تستنسخ كانت ولو والفينة، الفينة بني الطفرات ببعض تَُصب لم األرض،
للحياة نشوء وال تطور، ليحدث كان فما واحد؛ خطأ دون األحوال جميع يف إيه إن دي

املعقدة.
فكثريًا النارشين؛ من الربوفات عودة بعد كتابي لنص حدث ما شيئًا أن املؤكد من
املعنى. تكمل ولكنها أخطاءً ليست وهي أكتبها، لم كلمات هناك تكون أن يحدث ما
قراءته يف كثريًا أسهل النص تجعل أنها موقن وأنا املحرر، بها قام تغيريات ثمة ستكون

كتبته. الذي األصيل النص من وفهمه
وجدوا إذ املايض؛ القرن سبعينيات منتصف يف حدث ما املفاجأة قبيل من كان وقد
تنسلخ التي إيه إن اآلر نسخة وأن كالكتب، تحريري عمل إىل تحتاج أيًضا الجينات أن
كثري عىل تحتوي إنها إذ بروتينات؛ إىل تُرتجم ألن صالحة تكون ال إيه إن الدِّي قالب عن
ما حد إىل تشبه إيه إن اآلر من األولية» «النسخ وهذه لها. قيمة ال التي املعلومات من
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جزيئات وتحتاج عشوائي، بشكل يبدو ما عىل أُقحمت أخرى جمل من قطع بها جمًال
للرتجمة. تصلح واضحة رسالة تقدم أن قبل مكثف تحريري إجراء إىل إيه إن اآلر

كبريًا جزءًا تشكل ما وأحيانًا «إنرتونات»، تسمى الجدوى العديمة امُلقَحَمات تلك
أجزاءَ ر تشفِّ ال إنها حيث رة؛ املشفِّ غري بالتتابعات أيًضا تعرف أنها كما الجني، من
وَوْصل األولية، إيه إن اآلر نسخة من اإلنرتونات بَفْصل اإلنزيمات وتقوم الربوتينات.

«إكسونات»). تسمى (التي التشفري مناطق نهايتَي
أغلبه يف املفرتض الخلية» «كتاب فيها يكون التي الطرق من واحدة مجرد هذه
البرشي الجينوم من فقط باملائة ٣ إىل ٢ حوايل أن ويُعتقد . ممالٍّ تكراًرا أو مشوًشا، غثاءً
برشي كروموسوم فكل منطقي، لسبب تتكرر التتابعات بعض للربوتينات. ر مشفِّ بكامله
القطع تسمى التي األجزاء وهذه مرة، ٢٥٠٠٠ حوايل ُمكرًرا TTAGGG بالتتابع ينتهي
قًرصا تزداد وهي ثبات. حالة يف الكروموسومات تُبقي أنها يُعتقد «التيلومريات» النهائية
ولكن الشيخوخة. عملية حدوث يف الزمن مرور مع تآكلها ويسهم الخلية، انقسمت كلما
أو الينقوالت، مثًال هناك مفيدة. وظيفة تؤدي ال األخرى املتكررة التتابعات من الكثري
نسًخا تاركة الجينوم، يف وهناك هنا تقفز متكررة تتابعات وهي القافزة»، «الجينات
الوحيد وهدفها كياننا، لب صميم يف تعيش جينية طفيليات أنها ويُعتقد ذهبت، أينما
عىل قدرتها فقدت عتيقة ينقوالت من بقايا اإلنرتونات تكون وربما أنفسها، تضاعف أن

التنقل.
ومضاعفتها وَوْصلها النووية األحماض تقطيع عىل العاملة الربوتينية اآللة إن
يف املتمثلة الجينية، الحيوية للتكنولوجيا الالزمة األساسية األدوات تقدِّم وتخليقها
يمكنها بروتينات هي املثال، سبيل عىل التقصري، فإنزيمات للجينومات؛ املبارشة املعالجة
معينة. نقطة عند السلسلة وَقْطع إيه إن الدِّي من معني قصري تتابع عىل التعرف
من أجزاء مضاعفة ويمكن مًعا. إيه إن للدِّي السائبة النهايات تربط الليجاز وإنزيمات
إيه، إن الدِّي بوليمرياز إنزيمات باستخدام اختبار أنبوبة يف مستمرة، بصفة إيه إن الدِّي
وتؤدي املقولب، للتضاعف تعريضهما مع بالتسخني، املزدوجني الخيطني فصل فيجري
وهذه متواٍل. بشكل إيه إن الدِّي إكثار إىل والتسخني التضاعف من املتكررة الدورات
مأخوذ إيه إن دي بوليمرياز تَستخدم املتسلسل، البوليمرياز تفاعل تسمى التي العملية،
البكترييا هذه إنزيمات تطورت ولقد الحارة. الينابيع يف يعيش البكترييا من نوع من
دورات بتأثري إيه إن الدِّي بوليمرياز يتلف ال ثم ومن العالية؛ الحرارة درجات لتتحمل

التسخني.

149



الجزيئات

يف جديدة جينات بإدخال الكتاب»، «تأليف يعيدوا أن للعلماء األدوات هذه تتيح
جينات لها نباتات باستحداث مهتمون الزراعية املحاصيل علماء إن ما. كائن جينوم
إدخال عن فضًال األعشاب، مبيدات لبعض أو للقحط أو لآلفات، مقاومة عليها تضفي
أن محتمل خطر وهناك ذلك. غري أو نموه معدل أو املحصول، نكهة تحسن جينات
من — املثال سبيل عىل — األعشاب مبيدات مقاومة عىل تحث التي الجينات تنتقل
القوية األعشاب من جديدة أجياًال يولد مما الضارة؛ األعشاب إىل الزراعية املحاصيل
بني «األفقي» الجيني االنتقال هذا حدوث احتمالية درجَة بعُد العلماء يَعرف وال الرشهة،

الكائنات. أنواع
أن أخالقيٍّا الخطأ من أن اعتبار عىل الوراثية الهندسة عىل الناس بعض يعرتض
أم البرش أم البكترييا يف أكانت سواء — إيه إن الدِّي — للحياة األساسية باملادة نتالعب
ننبذها أن العجرفة من وسيكون االعرتاضات، هذه املرء يتفهم أن يمكن الثمار. أم الغنم
الجزيئي األساس عن اآلن لنا ف تَكشَّ ما مع تتفق ال فإنها ذلك ومع علمية، غري باعتبارها
تأييدها الصعب من يبدو مقدس يشء الجينية بنيتنا بأن القائلة الفكرة فتلك للحياة؛
جينوماتنا أغلب إن عشوائية. تكن لم إن عارضة، البنية هذه أن كيف نرى أن بمجرد
من عام مليارات ثالثة عن يربو ما ببقايا ومليئة بالطفيليات، تحفل نفايات البرشية
املكتبة هذه يف رائًعا يُعترب أو اإلعجاب يثري مما القليل إال يبدو ما عىل يبقى فال التطور.
املثابرة الربوتينات من الكتائب لتلك نبقيه أن يجب اإلعجاب إن بل الجامحة، الجينية
املذهل من تلك. واللغو النفايات أكوام بني من املعاني أدق استخراج يف جهًدا تألو ال التي
ما معظم مثل ولكنها فعال، نحو عىل تسري وهي الجينية العمليات تلك نرى أن بحق

بالجودة. االهتمام فيها يقل مؤقتة وأشياء وسًطا حلوًال تعترب الحياة يف يحدث

اإلنشاءات مخططات

يعمل أن عىل مربمج فهو باملعلومات»؛ املزوَّدة «للمادة راقيًا مثاًال إيه إن الدِّي يعد
آالف مدى عىل مكمله مع يتزاوج نيوكليوتيد كل تجميع عىل التخصص عالية بطريقة
الكيمياء أهداف أحد املربمج الذاتي التجميع من النوع هذا ويمثل القواعد، أزواج من
طريق عن ولكن التمييز، قدرات من الكثري تُظهر ال ذاتها حد يف الذرات الجزيئية. فوق
علماء يصبح — األساسية البنائية الوحدات هي التي — الذرات وليست الجزيئات صنع
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َلِبنَاتهم صميم يف وإرشاًدا نفًعا أكثر معلومات برمجة عىل قادرين الجزيئية فوق الكيمياء
وِمَالِطهم.

املربمج؛ الذاتي للتجميع وجود مخطط من أكثر هو ما يقدم إيه إن الدِّي أن إال
لضم التكمييل القواعد تزاوج مبادئ نستخدم ال فلماذا نفسها. البنية يوفر أن يمكنه إذ

بالخلية؟ املزدوجة اللوالب من تعقيًدا أكثر تكون تراكيب لبناء إيه إن الدِّي سقاالت
يوظف وهو نيويورك، جامعة يف سيمان نادريان يد عىل املفهوم هذا استكشاف تم
رصوح لتشكيل إيه إن الدِّي ووصل تقطيع يف الحيوية للتكنولوجيا اإلنزيمي الجهاز
األسطح ن وُمثَمَّ كاملكعب باألقفاص: الشبيهة السطوح املتعددة األشكال مثل عظيمة
ولكن الرتاكيب، هذه حوافَّ املزدوجة إيه إن الدِّي لوالب تشكِّل .(2-7 (شكل املقطوع
برباعة حبكها تم الوصالت وهذه ثالثية، وصلة يف لفات ثالث تتالقى أركانها عند
حيث مختلفتني؛ حافتني طول عىل منفصلني اتجاهني يف التوءم الخيطان يتجه إذ فائقة؛
إن الدِّي بضم الوصالت تلك ومعاونوه سيمان صنع وقد جديدة. خيوط مع ينضفران

بعناية. مخططة تتابعات مع التخليقي إيه

س

عص

الخيوط. مزدوج إيه إن دي من ُصنعت السطوح متعددة جزيئية تركيبة :2-7 شكل

ثالثي هنديس جزيئي جسم لتشكيل الثالثية الوصالت تجميع يف الحيلة تكمن
اآلخر، متخطيًا الخيطني أحد يمتد حيث لزجة»؛ «أطراًفا الفروع سيمان يعطي األبعاد.
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خيط عىل املوجودة تلك مع للتزاوج جاهزة املزدوجة غري املكشوفة القواعد تكون وهنا
األطراف تكون الطريقة وبهذه تكمييل. تتابع لديه كان إذا فقط يحدث هذا ولكن آخر،
الرتكيبة تكون بحيث وآخر، منها واحد كل بني الجمع ويمكن انتقائي، بشكل لزجة
مع اللزجة األطراف تتزاوج أن وبمجرد املكوِّنة. أجزائها من نفسها لتبني مربمجة كلها
لدعم قوية روابط الربط إنزيمات تشكِّل لقاعدة، قاعدة هيدروجينية، بروابط رشكائها

الهيكلية. الرتكيبة
الفنية الرباعة حماقات من رضبًا الجزيئية اإلنشاءات هذه تعد الحايل، الوقت يف
أن يمكن التي العجيبة السيطرة لقدرات واستظهاًرا للعضالت واستعراًضا الفائقة
يفرتضسيمان ولكن النانومرتي. املقياس عىل العمارة مجال يف الجزيئية املعرفة تقدمها
أخرى ومواد جزيئات لتجميع كسقاالت تعمل قد إيه إن الدِّي من الهيكلية تراكيبه أن
مع بالفضة، إيه إن الدِّي خيوط كسوة املمكن من املثال، سبيل فعىل مفيدة؛ بطرق
دقيقة إلكرتونية دوائر نبني ما يوًما ولعلنا كهربيٍّا. موصلة جزيئية أسالك إىل تحويلها

معني. نمط يف ترتابط حتى لألسالك الجينية بالربمجة
عىل أشياء بإحكام تمسك أن يمكن إيه إن للدِّي اللزجة األطراف فإن هذا عن فضًال
نورث جامعة يف وزمالؤه مريكني تشاد استخدم وقد انتقائية. بطريقة الجزيئي املقياس
مجموعات. يف الذهب من صغرية دقائق لتجميع الفكرة هذه إيلينوي والية يف وسرتن
منها ولكلٍّ النانو، بلورات وتسمى نانومرتات، بضعة يتجاوز ال الدقائق هذه وحجم
ليست الشارة هذه تتابعات ألن ولكن الخيط، وحيد إيه إن دي من تتكون «شارة»
طرفاها يكمل وحيدة إيه إن دي خيوط وبإضافة منفصلة، تبقى الرقائق فإن تكميلية،
واملجموعات مًعا. النانو دقائق ربط عىل قادرين الباحثون يصبح الشارات، تتابعات
ويقوم النبيذ. لون إىل يتحول املحلول لون أن لدرجة بقوة، األزرق الضوء تشتت الناتجة
عن البسيط البرصي للكشف كوسيلة تجاريٍّا التقنية هذه بتطوير اآلن وزمالؤه مريكني
التحليل يف كثريًا العلماء يحتاجه يشء وهو املعني؛ التتابع ذات إيه إن الدِّي خيوط

الجيني.
تشكيالت لتكوين املوصالت أشباه أو املعادن من نانو بلورات تجميع طريق وعن
بكثري أصغر إلكرتونية أجهزة بناء عىل قادرين يصريوا أن الباحثني بعض يأمل عضوية،
رقائق صنع يف املستخدمة التقليدية الدقيق التصنيع بتقنيات حاليٍّا تُصنع التي من
الذاكرة تحفظ كعنارص املوصالت أشباه من النانو بلورات تعمل أن يمكن السليكون.
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مفيدة تكون أن يمكن بطرق الضوء مع تتفاعل وهي اإللكرتونية، املعلومات لتخزين
تجميع برمجة عمليُة تقدِّم وقد ضوئي. أساس عىل املعلومات ملعالجة أجهزة صنع يف
من أنماط يف لرتتيبها طريقًة إيه إن الدِّي من ربط عوامل باستخدام النانو بلورات
تكساس جامعة يف بلترش أنجيال بحوث افرتضته آخر احتمال وثمة اإللكرتونية، الدوائر
من بدًال للربوتينات الجزيئية التعرف خصائص استخدموا الذين ومساعديها، األمريكية
أنواع أسطح عىل تتعرف أن يمكنها صغرية ببتيدية جزيئات استحدثوا وقد إيه. إن الدِّي
بطبيعة «تشعر» أن الببتيدات وبإمكان بها، وااللتصاق املوصالت أشباه من مختلفة
حركية بروتينات ما يوًما تُستَخدم قد املوصالت. أشباه بلورات سطح عند الذرات تكوين
أنواع عىل التعرف يمكنها ببتيدية أذرع لها الخامس) الفصل (انظر وراثيٍّا مهندسة
يف وترتبها جزيئي بناء موقع عىل النانو بلورات ع تَُجمِّ لكي املوصالت أشباه من معينة

دوراني. نمط

الجزيئي املنطق

الحاسوبية القدرات تضاعفت العرشين القرن أربعينيات يف الكمبيوتر اخرتاع منذ
يعرف الذي — االتجاه وهذا شهًرا، عرش ثمانية كل مرة بمعدل تقريبًا الجديدة لألجهزة
من أول كان الذي إنتل، لرشكة املشارك املؤسس مور، جوردون اسم عىل مور بقانون
الكمبيوتر قدرات تزداد التصغري. مسار يف يتجه — ١٩٦٥ عام يف األمر هذا إىل أشار
ولكن معني، حيز يف اإللكرتونية الدوائر مكونات من املزيد تكديس املمكن من صار كلما
عىل فإن ذلك، غري أو أخرى عاًما وعرشين لخمسة يصمد أن مور قانون عىل كان إذا

الجزيئي. املقياس إىل أي نانومرتية؛ أحجام إىل تنكمش أن اإللكرتونية األجهزة
الرتانزستور املقاييسيصري فبهذه ذلك، تحقيق يمكن كيف العلماء من أحد يعرف ال
املهمة. ألداء صالح غري — املتكاملة للدوائر العامل األساس هو الذي — السليكوني
إن تقول متنامية فكرية مدرسة فهناك وأقوى، أرسع كمبيوترات صنع يف نستمر ولكي
تختلف نظر وجهة وهذه مفردة، جزيئات من تكون أن سيتعني األجهزة تلك مكونات

املتهورون. املغامرون إال فيها يستثمر لن التقليدية املعلومات تكنولوجيا عن تماًما
مارك األمريكيان الكيميائيان تَقدَّم ١٩٧٤ عام ففي جديدة؛ فكرة ليست أنها إال
الكهربي التيار يمرر جهاز (وهو الجزيء أحادي للتيار ملقوِّم بتصميم أفريام وآرى راتنر
كربوني أساس لها بوليمرات اكتُشفت سنوات ببضع هذا وبعد فقط). واحد اتجاه يف

153



الجزيئات

هذه من املفردة الجزيئات توفر أن يف يأملون الباحثون وبدأ الكهرباء، توصل أن يمكنها
الجزيئية». «اإللكرتونيات حقل ولد وهكذا جزيئي. كمبيوتر إلنتاج األرضية املواد

عىل سابقة بروت فكرة كانت فقد الكثري؛ يتحقق لم التايل العقد مدار عىل ولكن
العلماء بها حلم التي الجزيئية األجهزة أنواع لتخليق تجريبية وسائل ألي وتفتقر أوانها،
جديدة نهضة لخلق عديدة سبل تالقت األخرية السنوات ويف غورها. سرب أو تجهيزها أو
— الجزيئية الحوسبة وتابعه — الجزيئية اإللكرتونيات مجال بدأ وأخريًا الحقل، هذا يف
ألجهزة املنتجة والرشكات الشأن، بهذا املهتمني األشخاص من بالغ باهتمام يحظى أن يف

الكمبيوتر.
جهاز وهو ل؛ امُلحوِّ الجزيئية املعلومات معالجة لتكنولوجيا األساسية املكونات من
أن يمكن املحول إن بدائية األلفاظ بأكثر ونقول الرتانزستور. يَْخلُف أن منه الهدف
الرتانزستور يمرر و«اإليقاف». «التشغيل» وْضعا هما مختلفتني: ثابتتني حالتني يف يوجد
ملعالجة مفيًدا يكون املحول ولكن اإليقاف، وضع عند ويوقفه التشغيل وضع عند التيار
فيما تتحدث أن األجهزة تستطيع حتى أخرى، بأجهزة توصيله أمكن إذا فقط املعلومات
الجزيئات. حالة يف تحقيقه يصعب وهذا وذهابًا. جيئة بينها املعلومات تمرر وأن بينها
هيث جيمس جانب من ١٩٩٩ عام يف القبيل هذا من يشء عن أُعلن فقد ذلك ومع
من عمالقة رشكة من علماء مع بالتعاون أنجلوس بلوس كاليفورنيا جامعة يف ومساعديه
عضوي جزيء أساسها محوالت بوصل قاموا إذ باكارد؛ هيوليت هي الكمبيوتر رشكات

كهربيٍّا. بها التحكم يتم منطقية بوابة إلنتاج
١ رقَمي من كسلسلة ثنائية صورة يف املعلومات تشفري يجري الكمبيوتر دوائر يف
تكون بينما معينة، بفولطية كهربائية لنبضة مقابلة «١» اإلشارة تكون بحيث وصفر،
اللتان الوحيدتان اإلشارتان هما هاتان فولطية. وجود لعدم مقابلة «صفر» اإلشارة
البيانات تشفري ويتم اثنان. أو نصف مقدارها إشارات توجد فال الدائرة، خالل تُرَسالن
من تتابع يف املعلومات ر يشفِّ إيه إن الدِّي أن كما تماًما واألصفار، اآلحاد من تتابع يف
لها إن إذ الجينية؛ الشفرة من أبسط الثنائية الشفرة أن إال النيوكليوتيدية. القواعد
صفر أو ١ كل أي — املشفرة اإلشارة يف املعلومات من وحدة وكل فقط، اثنني حرفني

«ِبت». أو ثنائي» «رقم اسم عليها يطلق —
باستخدام حسابية عمليات وتُجري الثنائية، املعلومات مع الكمبيوتر أجهزة تتعامل
إشارة املنطقية البوابة وتتلقى قرارات. تتخذ دوائر أو أجهزة وهي املنطقية؛ البوابات
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تعتمد امُلْخَرج. إشارات من أكثر أو واحدة وتطلق امُلْدَخل إشارات من أكثر أو واحدة
من اثنتني تتلقى املثال، سبيل عىل دي» إن «إيه فبوابة امُلدَخالت، تقوله ما عىل امُلخرجات
كذلك، ١ املخرج يكون ١ امُلدخلني كال كان ولو واحًدا. ُمخرًجا وتُْصِدر املدخل «ِبتات»
توليفات تُجري أن يمكن صفر. املخرج تنتج املدخالت من أخرى مجموعة أي ولكن
يف مشفرين رقمني قراءة مثل حسابية؛ عمليات املنطقية البوابات من كهذه بسيطة
(أي طرحهما حاصل أو (باإلضافة) جمعهما حاصل يشفر مخرج وإنتاج ثنائية صورة

بينهما). الفارق
روتاكسان، يسمى جزيئي محول من دي» إن «إيه بوابات ورفاقه هيث أنشأ وقد
من الحلقة تُمنع قضيب. حول ملتفة حلقة شكل عىل اثنني، جزيئني من تجميع وهو
عىل القضيب م صمِّ وقد القضيب. بطريف مثبتة كبرية غطاء وحدات بواسطة االنفالت
األغطية وتضاف مًعا، مزجهما عند تلقائيٍّا الجزيئان يتشابك بحيث الحلقة، يجذب أن
كاليفورنيا، جامعة من — هيث زميل — ستودارت فريزر استحدث بعد. فيما الطرفية
شيفيلد جامعة يف يعمل كان حني كهذه جزيئية تجميعات لصنع تقنيات أنجلوس بلوس

املايض. القرن ثمانينيات أواخر يف بإنجلرتا
برتسيب وقاموا كهربي قطب عىل طبقة شكل يف الروتاكسان جزيئات الباحثون رتب
تحويل أمكن كهربية لفولطية األسالك تعريض طريق وعن فوقه، دقيقة معدنية أسالك
وقد املرتفعة. التوصيل قابلية إىل املنخفضة الكهربي التوصيل قابلية من الجزيئات
الباحثون وأوصل واحًدا، محوًال واحد، بسلك امللتصقة الجزيئات، من كثرية آالف شكلت

دي». إن «إيه بوابة لصنع مًعا املحوالت تلك من العديد
بناء باإلمكان يكون أن املفرتض من املبدأ، حيث من إنه قائلني الباحثون ح رصَّ وقد
وصالت نصنع أن الصعب من ولكن للتحويل. قابل واحد جزيء مجرد من جهاز كل
تلك خالل تمر دقيقة كهربائية تيارات نقيس وأن مفردة، بجزيئات نوصلها كهربائية
تور وجيمس ريد مارك تمكن فقد مستحيًال؛ ليس األمر هذا حتى ولكن الجزيئات.
جزيئي» «لسلك الكهربائي التوصيل درجة قياس من املتحدة الواليات يف ومساعدوهما

الذهب. من قطبني توصيل طريق عن مفرد
بمدينة ومساعدوهما بلزاني، فينشنزو مع بالتعاون ستودارت، فريزر عرض وقد
مفرد. جزيء من بوابة يف آر» أُو «إكس تسمى مختلفة منطقية عملية اإليطالية، بولونيا
وتكون واحد، وُمخرج اثنان ُمدخالن لها دي» إن «إيه بوابة تشبه آر» أُو «إكس وبوابة
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إذا صفًرا وتكون و١) صفر أو وصفر ١) مختلفني املدخالن كان إذا «١» املخرج إشارة
الروتاكسان يف السلوك هذا الباحثون الحظ وقد و١). ١ أو وصفر (صفر متماثلني كانا
وبهذا طرفية، سدادات وجود عدم مع وقضيب حلقة من جزيئي تجميع وهو الكاذب؛

القضيب. من الحلقة تنسل أن يمكن
وأصدر كيميائية ُمدخالت الجهاز تلقى الكهربائية، اإلشارات استخدام من وبدًال
وذلك الفلورييس)، اإلشعاع (أي للضوء املطلق سلوكه غريَّ أنه بمعنى برصيٍّا؛ ُمخرًجا
سواء أي «اإليقاف»؛ أو «التشغيل» وضع يف الكيميائيتني» «اإلشارتني كون عىل اعتماًدا
تعمل التي الطريقة يشبه هذا .(3-7 (شكل ال أم موجودتني الكيميائيتان املادتان كانت
نوًعا ترسل فهي السادس)، الفصل (انظر الخلية سطح عند املستقِبلة الربوتينات بها

ال. أم املستهدفة جزيئاتها ربطت قد كانت إذا ما عىل اعتماًدا اإلشارات من

ُمدخل (١ وصفر)

ال إشعاع (ُمخَرج صفر)
ال إشعاع (ُمخَرج صفر)

مدخل (صفر و١)

مدخل (١، ١)

إشعاع (مخرج ١)

إشعاع (مخرج ١)

H
+

H
+

H
+

H
+

B

B

B

B

B

+

يسمى والفتلة، اإلبرة يشبه جزيئي، تجميع يشكلها جزيئية منطقية بوابة :3-7 شكل
«روتاكسان».

يف ماكليناجان وناثان سيلفا دي برازانا إيه تمكن مشابهة مبادئ وباستخدام
تسمح بطريقة جزيئيتني منطقيتني بوابتني ضم من الشمالية بأيرلندا بلفاست جامعة
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استخدام عىل قادَرين صارا أنهما آخر بمعنًى أولية؛ حسابية عمليات بإجراء لهما
.٢ = ١ + ١ مثل بسيطة جمع عمليات وإجراء العد يف الجزيئات

جهاز صنع إىل الوصول حتى واحد زائد واحد جمع من الطريق الحال، بطبيعة
كهذه دراسات ولكن طويل، طريق هو السليكونية باألجهزة مقارنته يمكن كمبيوتر
جهاز مستوى وعىل الحوسبة، يف تُستخدم أن يمكن الجزيئات أن وهو ا؛ مهمٍّ مبدءًا تُظهر

جذاب. إعالن مجرد من كأكثر يبدو الجزيئي الكمبيوتر بدأ وأخريًا جزيء. لكل
مع تشابه أوجه من املزيد نرى أن أمكننا الفكرة، لهذه أكثر كثب عن نظرنا كلما
وكيفية نريد، حيث الجزيئات ترتيب كيفية مثل اإلنسان؛ جسم يواجهها التي التحديات
وكيفية العصبونات)، (مثل محولني بني أسالك إنماء وكيفية وتكبريها، اإلشارات نقل
يحتاج وقد لألحداث. النسبي التوقيت عملية يف التحكم وكيفية األخطاء، عىل التغلب

األحياء. علم عن الكثري ملعرفة املستقبل يف الكمبيوتر مهندسو

إيه إن الدِّي حوسبة

الحوسبة أن العلماء بعض أَْوَضَح األخرية السنوات يف األخرية، النقطة هذه عىل وتأكيًدا
إذ بها؛ بدأنا التي النقطة إىل بنا يعود وهذا إيه. إن الدِّي باستخدام تحقيقها يمكن
الخلية يف ولكنه الجزيئية، للحوسبة واقعي مثال إيه إن الدِّي أن باقرتاح بدأت إنني
عام يف بافرتاضه أدملان ليونارد يتقدم أن وقبل الربوتينات. لصنع الالزم الربنامج يقدم
التي املسائل نوع نفس حل يف استعماله يمكن إيه إن الدِّي بأن بََرشٌ يحلم لم ،١٩٩٤
تماًما — استعمالها يمكن الجينية الشفرة أن أدملان أدرك لقد الكمبيوتر. أجهزة تحلها
والتعامل الحسابية واملسائل املشكالت تشفري يف — الكمبيوتر لعلوم الثنائية الشفرة مثل
وإعادة إيه إن الدِّي بمعالجة املتعلقة الحيوية التكنولوجيا تقنيات أن وأظهر معها.
كامن منها وكلٌّ املشكلة، لهذه املمكنة الحلول كل إنتاج يف استخدامها يمكن ترتيبه،
الدِّي تتابعات تحليل تقنيات توظيف يمكن ذلك وبعد إيه. إن الدِّي من جزيء يف ر وُمشفَّ

منها. السليم وتحديد املمكنة الحلول هذه جميع فحص أجل من إيه إن
طرًقا الكمبيوتر أجهزة تمتلك ال الحسابية املشكالت من معينة بأنواع يتعلق فيما
وتنتقي الخيارات، كل تخترب أن فحسب عليها يتعني بل الصحيحة، لإلجابات مخترصة
طويًال وقتًا البحث هذا يستغرق أن يمكن كبريًا، املمكنة اإلجابات عدد كان وإذا أفضلها.
التقليدية، الكمبيوتر أجهزة باستخدام حله يمكن ما أصعب من املشكالت تلك تعترب ا. جدٍّ
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يربط أقرصطريق تحديد تستلزم التي املسافر»، «املالح مشكلة الكالسيكية، األمثلة ومن
واحدة مرة مدينة كل زيارة تتم بحيث «املدن») (وهي الفراغ يف النقاط من كبري عدد بني

فحسب.
عشوائيٍّا إيه إن الدِّي من صغرية قطع ووصل خلط طريق عن أنه أدملان أظهر وقد
إن الدِّي جزيئات من اختبار أنبوبة يف املشكالت لهذه الحلول كل وإنتاج تشفري يمكن
أنبوبة يف الجزيئات عدد أن إال هائًال، الحلول هذه عدد يكون قد الخيط. الوحيدة إيه
من بدًال فوًرا، واختبارها إنتاجها يتم املمكنة اإلجابات كل وألن أكرب. يزال ال االختبار
أن املبدأ حيث من إيه إن الدِّي حوسبة عملية تستطيع حدة، عىل كلٍّ معها التعامل

«األفضل». الحل إىل رسيًعا تتوصل
جاذبية لها فإن ال، أم العملية الناحية من مفيدة إيه إن الدِّي حوسبة أن أثَبَت وسواء
كامن للحياة الجزيئي األساس إن القائلة الرسالة األذهان إىل تعيد إنها إذ قوية؛ مجازية
نماذج خالل من العالم تفسري إىل يميل عرص كل إن يقال ما كثريًا املعلومات. معالجة يف
أن علينا يجب املعلومات عرص يف فربما ثم ومن تقدًما؛ األكثر تكنولوجيته من مشتقة
املتكرر السؤال ذلك عن (الجزئية) اإلجابة تلك بمثل األعمى التمسك من حذرين نكون
نعترب أن أهمية أكثر هو ما ولعل غريهم. وكثريين ورشودنجر هالدين بال شغل الذي
أو نراها ال التي الجزيئات تسكنه الذي املذهل يناميكي الدِّ التفاعيل للعالم إظهاًرا هذا

الغالب. يف وجودها ندرك

هوامش

التبسيطات من واحد عىل هنا أقدمت أنني إىل املقام هذا يف أشري أن بد ال (1)
الربوتينات أجزاء أكثر من بعًضا أن رأينا فلقد الجينات؛ علم رشح عند الرضورية الكثرية
وإنما أمينية، أحماض من يتكون ال الهيموجلوبني، يف التي الهيم وحدة مثل أهمية،
«الرتقيعية» املجموعات تسمى التي املجموعات وهذه أخرى، كيميائية مجموعات من
إنزيمات بصنعها وتضطلع تصنيعها، بعد الربوتينية السلسلة إىل تضاف التكميلية أو
الصميم الربوتني فيسمى تكميلية، مجموعات دون من أْي العاري، الربوتني وأما أخرى.
الالزمة. «الكماليات» إليه تَُضف لم ما النفع عديم يكون عامة بصفة وهو «األبوبروتني»،

158



الجزيئية املعلومات الكيميائي: الكمبيوتر

األمينية؛ أحماضه تتابع بمعرفة نكتفي أال يجب وشكله ما بروتنٍي بنية تستنتج ولكي
الربوتينات ووظائف هوية معرفة أيًضا يجب ولكن تشفره، التي الجينات تتابُع ثم ومن

فيه. وتؤثِّر الصميم» «الربوتني عىل الوالدة، بعَد فيما تشتغل، التي
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