
عندما يُْلِمعُ الخطأ إلى طريق الصواب(*) 
معظم األخطاء تُنَسى بسرعة. وبصورة بارعة تؤدي أخرى إلى إعادة صياغة العلم. 

<D. كايزر> - <H .N .A. كريگير> 
  

باختصار 
  يــمكن لــألخــطاء أن تــدفــع الــفهم الــعلمي إلــى األمــام. واألخــطاء الــتي تــقود إلــى فــهم 
مـالمـح عـميقة مـن الـعالـم يـمكن أن تـكون أكـثر قـيمة عـلى املـدى الـبعيد مـن أفـكار محـدودة 
الـــصواب. واألخـــطاء الـــعلمية املـــشهورة بـــأهـــميتها تـــشمل نـــموذج <N. بـــور> لـــلذرة، 
ونـظريـة االنـزيـاح الـقاري (فـي شـكلها األصـلي)، وتـجارب <E. فـيرمـي> الـتي أدت إلـى 
اكـتشاف االنشـطار الـنووي. هـنالـك أيـضا مـثاالن لـألخـطاء األقـل شهـرة: فـفي ثـمانـينات 
الـقرن املـاضـي، ابـتكر فـيزيـائـي مـتسكع تـليغرافـا telegraph أسـرع مـن الـضوء. وقـد 
قــــادت عــــمليات الــــبحث لــــلكشف عــــن الخــــلل فــــيه إلــــى املــــزيــــد مــــن الــــتقدم فــــي نــــظريــــة 
املــعلومــات الــكمومــية. وفــي أربــعينات الــقرن املــاضــي بــنى <M. دلــبروك> [املؤســس 
الـــرئـــيسي لـــلبيولـــوجـــيا الجـــزيـــئية(1)] أبـــحاثـــه عـــلى عـــدة افـــتراضـــات غـــير صـــحيحة 

ومضللة. ولكنه مضى قدما بعد ذلك وفاز بجائزة نوبل. 
  
  

يُشـترط فـي الـعلم، ربـما أكـثر مـن أي مـهنة أخـرى، أن يـكون صـحيحا. وبـطبيعة الـحال، فـإن مـعظم 
الــعلماء - شــأنــهم شــأن غــيرهــم مــن الــناس - يــقعون فــي الــكثير مــن األخــطاء عــلى طــول الــطريق، 
ولـكن األخـطاء ال تـكون جـميعها عـلى قـدم املـساواة. وقـد اكـتشف املؤرخـون عـددا مـن الـحاالت الـتي 
تـكون فـيها فـكرة مـا غـير صـحيحة، ثـم ثـبت أنـها أكـثر فـعالـية مـن آالف األفـكار الـخاطـئة جـزئـيا أو 
الـقريـبة مـن الـصواب. ومـثل هـذه األخـطاء املُـثمرة(2) تـعرف بـأنـها األخـطاء الـتي تـقود إلـى مـالمـح 
أسـاسـية عـميقة لـلعالـم مـن حـولـنا، وتـحفّز عـلى املـزيـد مـن الـبحث الـذي يؤدي إلـى تحقيق إنـجازات 
كبرى. واألخطاء املثمرة أخطاء بكل تأكيد، ولكن العلم من دونها كان سيصبح أسوأ حاال بكثير. 

  
فــعلى ســبيل املــثال، أنــشأ <N. بــور> نــموذجــا لــلذرة خــاطــئا مــن جــميع الــجوانــب تــقريــبا، إال أنــه 
أوحـى بـفكرة الـثورة املـيكانـيكية الـكمومـية. و<A. فـيگنر> حـاول، فـي مـواجـهة شـكوك هـائـلة، أن 
يــثبت أن قــوى الــطرد املــركــزي هــي الــتي تــجعل الــقارات تتحــرك (أو «تــنزاح») عــلى طــول ســطح 
األرض. كــان يــدرك الــظاهــرة الــصحيحة، وإن كــانــت اآللــية خــاطــئة. واعــتقد <E. فــيرمــي> أنــه قــد 
اســـتحدث نـــواة أثـــقل مـــن الـــيورانـــيوم، قـــبل أن يُـــدرك أن مـــا قـــام بـــه هـــو أســـاس عـــملية االنشـــطار 

النووي على نحو ما نعرفه اآلن. 
  

تـوضـح هـذه الـنقطة بـشكل كـبير مـثالـني مـن األخـطاء املـثمرة. أحـدهـما مـن الـفيزيـاء فـي سـبعينات 
الـقرن املـاضـي واآلخـر مـن الـبيولـوجـيا فـي األربـعينات، لـم يـعمل املخـطئان بـطريـقة خـرقـاء جـعلتهم 
غــير محــظوظــنْي فــي املــاضــي، فــقد طــرحــا - بــثقة وثــبات - األســئلة الــتي تــطّرق إلــيها قــليل مــن 
زمـالئـهما، وجـمعا بـني أفـكار لـم تخـطر بـبال الـكثيريـن فـي ذلـك الـوقـت. وفـي هـذه الـعملية، وضـعا 
األسـس املـهمة لـحقول الـيوم املـزدهـرة فـي مـجالـيْ الـتقانـة الـحيويـة(3) وعـلم املـعلومـات الـكمومـية(4). 



لـقد كـانـا مخـطئني، وعـلى الـعالـم أن يـكون شـاكـرا ألخـطائـهما, وسنشـرح فـيما يـلي هـذيـن الخـطأيـن 
املثمرين. 

  
نسيلة الفوتون الشبحي(**) 

  
ســــاعــــد الخــــطأ األول عــــلى إلــــقاء الــــضوء عــــلى الــــخالف الــــذي كــــان قــــد بــــدأ خــــالل األيــــام األولــــى 
لــلميكانــيك الــكمومــي(5)، عــندمــا اشــترك <A. آينشــتايــن> و<بــور> فــي ســلسلة مــن املــناظــرات 
الحـماسـية حـول طـبيعة الـنظريـة الـكمومـية ومـضامـينها الـقصوى. لـقد أدان <آينشـتايـن>، كـما هـو 
مــعروف، عــدة مــالمــح غــريــبة لهــذه الــنظريــة. فــعلى ســبيل املــثال، بــاســتخدام مــعادالت املــيكانــيك 
الــكمومــي، يســتطيع الــفيزيــائــيون أن يتنبؤوا فــقط بــاحــتماالت األحــداث املــختلفة، مــن دون نــتائــج 
محـددة. وجـاء رد <آينشـتايـن> عـلى هـذا االدعـاء بـقولـه: «أنـا، عـلى أيـة حـال، مـقتنع بـأن [اإللـه] ال 
يــلعب الــنرد». واســتمرت هــذه املــسألــة 30 عــامــا دون أن يــتمكن <آينشــتايــن> وال <بــور> مــن أن 

يقنع أحدهما اآلخر. 
  

وبـعد مـرور عـدة عـقود عـاد <J. بِــل> [وهـو فـيزيـائـي شـاب مـن إيـرلـندا الـشمالـية] إلـى مـحاورات 
<آينشـتايـن> و<بـور>. نَـظَر <بِــل> مـن جـديـد فـي تجـربـة ذهـنية كـان <آينشـتايـن> قـد نشـرهـا 
عــام 1935. كــان <آينشــتايــن> قــد تــصور مــصدرا يُطلق أزواجــا مــن الــجسيمات الــكمومــية، مــثل 
اإللــكترونــات أو الــفوتــونــات، تتحــرك فــي اتــجاهــني مــتعاكســني وقــد تــمكن الــفيزيــائــيون مــن قــياس 
خـصائـص مـعينة لـكل جـسيم بـعد أن انـتقل بـعيدا عـن اآلخـر. وتـساءل <بِــل> عـن الـعالقـات الـتي 

تربط بني نتائج تلك القياسات. 
  

وفــي عــام 1964 قــام <بِــل> بنشــر مــقالــة قــصيرة ورائــعة تشــرح، وفــقا لــلميكانــيك الــكمومــي، أن 
نـتيجة واحـدة مـن تـلك الـقياسـات، ولـتكن مـثال، سـپني spin الـجسيم الـيميني الحـركـة عـلى طـول 
اتـــجاه مـــعني، يـــجب أن تـــعتمد عـــلى اخـــتيار أي خـــاصـــة مـــن الـــخواص الـــتي ســـتقاس لـــلجسيم 
الـيساري الحـركـة. وبـالـفعل، اسـتنتج <بِــل> أن أي نـظريـة تـكرر إنـتاج نـفس الـتوقـعات التجـريـبية 
الــناتــجة مــن املــيكانــيك الــكمومــي يــجب أن تــتضمن إشــارة مــا أو «آلــية يــمكن مــن خــاللــها أن يؤثــر 
ضــــبط أداة قــــياس فــــي قــــراءة جــــهاز آخــــر، مــــهما كــــان بــــعيدا.» وإضــــافــــة إلــــى ذلــــك، اســــتنتج أن 
«اإلشــارة املــصاحــبة يــجب أن تنتشــر لحــظيا. ومــثل هــذه االرتــباطــات الــبعيدة املــدى صــارت تــعرف 

اآلن باسم التشابك الكمومي(6).» 
  

ومــع أن مــقالــة <بِــل> ذائــعة الشهــرة بــني الــفيزيــائــيني الــيوم، إال أنــها لــم تحــظ بــانــتشار مــلموس 
وقـت ظـهورهـا، حـتى وإن كـان االنـتقال اللحـظي لـإلشـارة سـوف يـنتهك الـقوانـني املـدعـومـة جـيدا فـي 
نسـبية <آينشـتايـن>، والـتي تـقضي بـأنـه ال يـمكن انـتشار أي إشـــارة أو تـــأثـير بسـرعــة أكـبـر مـن 
سـرعـة الـضوء. كـان <N. هـيربـرت> مـن بـني الـفيزيـائـيني الـذيـن تـنبهوا إلـى ذلـك. وبـدأ املـوضـوع 
يـشغل اهـتمام <هـيربـرت> أكـثر فـأكـثر، مـزاحـما أفـكار مـهامـه الـيومـية كـخبير فـيزيـاء صـناعـية فـي 
مـنطقة خـليج سـان فـرانـسيسكو. وفـي ذلـك الـوقـت، كـان <هـيربـرت> عـضوا أسـاسـيا فـي مجـموعـة 
 Fundamental Fysiks حــــوار مــــتميزة غــــير رســــمية تــــدعــــى مجــــموعــــة الــــفيزيــــاء األســــاســــية
Group. الــتقى املــشاركــون فــي بــيركــلي، وكــان مــعظمهم مــن الــفيزيــائــيني الشــباب الــذيــن حــصلوا 



عـلى الـدكـتوراه فـي صـفوة الـبرامـج الـجامـعية - <هـيربـرت> حـصل عـلى الـدكـتوراه فـي جـامـعة 
ســـتانـــفورد - فـــقط مـــن أجـــل أن يـــسقطوا ضـــحية ألزمـــة وظـــيفية لـــم يســـبق لـــها مـــثيل. فـــفي عـــام 
1971، عـلى سـبيل املـثال، كـان هـناك أكـثر مـن 1000 فـيزيـائـي شـاب مسجـلني تـنافـسوا عـلى 53 

وظيفة فقط معروضة لدى إدارة التوظيف في املعهد األمريكي للفيزياء(7). 
  

 !
  

مــع قــلة الــعمل وتــوفــر الــوقــت، الــتقى <هــيربــرت> ورفــاقــه أســبوعــيا خــالل مــنتصف الســبعينات 
لـتبادل األفـكار حـول األلـغاز الـعميقة لـلفيزيـاء الحـديـثة، واملـوضـوعـات الـتي القـت اهـتمامـا قـليال فـي 
تــدريــبهم الــرســمي لــلفيزيــاء. وصــاروا مــفتونــني بــنظريــة <بِــل> والــتشابــك الــكمومــي. وقــد أجــرى 
عـضو آخـر فـي املجـموعـة، يـدعـى <J. كـلوسـر> أول اخـتبار تجـريـبي فـي الـعالـم لـنظريـة <بِــل>، 
فـوجـد أن التنبؤات الـغريـبة عـن الـتشابـك الـكمومـي يـمكن تحـديـدهـا تـمامـا. (فـي عـام 2010 تـقاسـم 

<كلوسر> جائزة وولف(8) املرموقة تقديرا إلسهاماته.) 
  

وفــي الــوقــت نــفسه، كــانــت مــنطقة الخــليج مــن حــولــهم تشهــد اهــتمامــا متفجــرا بــالــظواهــر الــغريــبة 
مـــــثل اإلدراك خـــــارج الـــــنطاق الـــــحّسي، والـــــرؤى االســـــتبصاريـــــة للمســـــتقبل. وقـــــد نشـــــرت ســـــان 
فـرانـسيسكو كـرونـيكل(9) والـصحف الـرئـيسية األخـرى قـصصا عـن تـجارب فـي الـتخاطـر مـن بـعد(10)، 
فـــي حـــني احـــتفل املتحـــمسون للسحـــر والـــتنجيم بحـــلول «عـــصر جـــديـــد». وقـــد بـــدأ <هـــيربـــرت> 
وزمــالؤه فــي الــحوار يــتساءلــون عــما إذا كــان بــإمــكان نــظريــة <بِــل> - الــتي يــبدو أنــها تــقتضي 
ضــمنا وجــود عــالقــات لحــظية غــامــضة وبــعيدة املــدى بــني األجــسام املــتباعــدة – أن تفســر أحــدث 

حصيلة من األعاجيب. 
  

وبـــالـــتركـــيز عـــلى مـــا وصـــفه <بِــــل> كـــإشـــارات لحـــظية (آنـــية) بـــني جـــسيمات كـــمومـــية، تـــساءل 
<هـيربـرت> عـما إذا كـان يـمكن اسـتغاللـها لـبّث رسـائـل أسـرع مـن الـضوء. وشـرع فـي رسـم مخـطط 
ملــا ســماه «تِــليغرافــا فــائق اإلنــارة»(11): الــبدعــة الــتي يــمكن أن تسخّـــر خــاصــية أســاســية لــلنظريــة 
الــكمومــية النــتهاك النســبية، ومــن ثــم قــوانــني الــفيزيــاء. وبــعد قــليل مــن الــبدايــات الــفاشــلة، تــوصــل 
<هـيربـرت> إلـى مخـططه «فـالش» FLASH فـي الشهـر 1/1981؛ ويـرمـز االخـتصار إلـى «أول 



وصــلة لــيزر مضخَـــم فــائــقة اإلنــارة»(12). وقــد اســتخدم فــالش نــظامــا مــفصال قــائــما عــلى الــليزر 
إلرسال إشارة أسرع من الضوء [انظر الشكل في الصفحة املقابلة]. 

  
بـدا مخـطط <هـيربـرت> أنـه مـحكم ال عـيب فـيه، واقـتنع بـحجته عـدد مـن املـراجـعني فـي املجـلة الـتي 
قـدم فـكرتـه إلـيها. وحسـبما ذكـر اثـنان مـن املـحكمني: «لـم نـكن قـادريـن عـلى تحـديـد أي خـلل جـوهـري 
م آخــر، <A. بــيريــز>، خــطوة  فــي التجــربــة املــقترحــة الــتي تــكشف عــن أصــل املــفارقــة». وأخــذ مُــحكِّ
أكــثر جــرأة عــندمــا أعــلن فــي تــقريــره املــوجــز أن ورقــة بــحث <هــيربــرت> يــجب أن تــكون خــاطــئة - 
ومـن ثـم فـهي بـحاجـة إلـى أن تنشـر. وبـما أن <بـيريـز> نـفسه لـم يسـتطع أن يجـد أي خـلل، فـقد أكـد 

أن الخطأ يجب أن يكون غنيا باألفكار، وهو النوع الذي يحفز إلى مزيد من التقدم. 
  

وسـرعـان مـا حـظي مـوقـف <بـيريـز> غـير الـعادي (بـل الـشجاع) بـالـتأيـيد، وتـولّـت ثـالث مجـموعـات 
مـن الـفيزيـائـيني عـرض مـقالـة <هـيربـرت> لـتمحيص دقيق: <C .G. جـيراردي> و<T. يـبر> فـي 
إيـــطالـــيا، <W. زوريـــك> و<B. ووتـــرز> فـــي الـــواليـــات املتحـــدة، و<D. ديـــكس> فـــي هـــولـــندا. 
واعـترفـوا جـميعا بـأن <هـيربـرت> ارتـكب خـطأ بـارعـا ومـراوغـا فـي حـسابـه ملـا يـجب عـلى الـفيزيـائـي 
الـذي اسـتقبل اإلشـارة أن يـراه. فـقد افـترض <هـيربـرت> أن مضخـم الـليزر كـاخـتراع جـديـد سـيكون 
قــادرا عــلى أن يــبعث كــميات وفــيرة مــن الــضوء بــنفس حــالــة الــضوء األصــلي. فــي الــواقــع، أدرك 
الـــعلماء أن الـــليزر لـــم يـــتمكن مـــن صـــنع تـــلك الـــنسخ مـــن فـــوتـــون وحـــيد، وإنـــما أدى إلـــى خـــلطة 
عـــشوائـــية فـــقط، مـــثل آلـــة تـــصويـــر خـــلطت صـــورتـــني مـــختلفتني مـــعا إلنـــتاج طـــمس عَــــصيّ عـــلى 

الوضوح. 
  

وفـــي عـــملية اســـتبصار مـــكنون ملـــا اقـــترحـــه <هـــيربـــرت>، كـــشفت تـــلك املجـــموعـــات الـــثالث ســـمة 
أســاســية رائــعة لــلميكانــيك الــكمومــي لــم يــتعرّفــها أحــد مــن قــبل. لــقد فشــل الــنظام FLASH بســبب 
«نـــظريـــة عـــدم االســـتنساخ»(13)، الـــتي ال تـــجيز لـــحالـــة كـــمومـــية غـــير مـــعروفـــة أن يـــتم نـــسخها أو 
نسـلها مـن دون إحـداث اضـطراب فـيها. فهـذه الـنظريـة تـمنع الـذيـن يـريـدون أن يـكونـوا مـخترعـني مـن 
اســـتخدام الـــنظريـــة الـــكمومـــية لـــصنع بـــرقـــيات أســـرع مـــن الـــضوء، ومـــن ثـــم فـــإنـــه يـــمكن لـــلتشابـــك 
الـكمومـي الـتعايـش سـلميا بـجانـب نسـبية <آينشـتايـن>. ومـع تـوالـي األحـداث، رتـبت جـسيمات 
الـــتوأم نـــفسها واقـــعيا وفـــقا الرتـــباطـــات لحـــظية بـــعيدة املـــدى، ولـــكن ال يـــمكن أبـــدا اســـتخدام تـــلك 

االرتباطات لبّث رسالة أسرع من الضوء. 
  

وســرعــان مــا أدرك عــدد قــليل مــن الــفيزيــائــيني اآلخــريــن أن نــظريــة عــدم االســتنساخ عــرضــت مــا هــو 
أكـثر مـن مجـرد رد فـعل ملـقالـة <هـيربـرت> املـثيرة لـلفضول، أو أنـها وضـعت األسـاس لهـدنـة هـشة 
بـــني الـــتشابـــك والنســـبية. وفـــي عـــام 1984 اعـــتمد <T. بـــينيت> و<J. بـــرازارد> مـــباشـــرة عـــلى 
نـظريـة عـدم االسـتنساخ لـتصميم أول بـروتـوكـول عـلى اإلطـالق ملـا يـسّمى «الـتعمية الـكمومـية»(14): 
وهـي وسـيلة جـديـدة تـمامـا لحـمايـة اإلشـارات الـرقـمية مـن املـتنّصتني. فـالـحقيقة الـتي تـقضي بـأن 
املــيكانــيك الــكمومــي يــمنع أي شــخص مــن صــنع نــسخ مــن حــالــة كــمومــية مــجهولــة كــانــت تــعني، 
مـثلما أدرك <بـينيت> و <بـرازارد>، أن الشـركـاء يـمكنهم تـكويـد(15) رسـائـل سـريـة فـي فـوتـونـات 
تـشابـكية(16) وتـمريـرهـا ذهـابـا وإيـابـا. وإذا حـاول أي شـخص اعـتراض فـوتـون فـي الـطريق وصـنْع 

نسخ، فإن هذه النسخ تدمر اإلشارة املتتبَّعة على الفور وتعلن في الوقت نفسه عن وجودها. 
  



وفـــي الـــسنوات األخـــيرة انـــتقلت الـــتعمية الـــكمومـــية إلـــى مـــقدمـــة الجهـــد املـــبذول عـــاملـــيا فـــي عـــلم 
املــعلومــات الــكمومــية. وقــد أجــرى فــيزيــائــيون، أمــثال <A. زايلينجــر> فــي فــيينا و<N. جــيزيــن> 
فـي جـنيف، شـروحـات حـقيقية لـتطبيقات هـذه الـتعمية عـلى أمـور مـهمة مـثل الـتحويـالت الـبنكية 
(املــصرفــية) املــعّماة كــمومــيا، والــتصويــت اإللــكترونــي. ومــثل هــذه اإلنــجازات ليســت إرثــا ســيئا 

للمخطط FLASH الخاطئ الذي وضعه <هيربرت>.  
  

املفارقة الجينية(***) 
مـثالـنا الـثانـي لـتصورات عـالِـم مخـطئ هـو عـمل <M. دلـبروك> [األسـتاذ فـي جـامـعة فـانـدربـيلت 
وبـــعد ذلـــك فـــي معهـــد كـــالـــيفورنـــيا لـــلتقانـــة]. وهـــو تـــلميذ ســـابق ل<بـــور>. أخـــذ <دلـــبروك> مـــن 
مــــحاضــــرة <بــــور> الــــشهيرة عــــام 1932 بــــعنوان «الــــضوء والــــحياة» فــــكرة أن فــــهم الــــعمليات 
الــبيولــوجــية مــن شــأنــه أن يــعود عــلينا بــمفارقــات جــديــدة، وأن حــل هــذه املــفارقــات قــد يؤدي إلــى 
اكــتشاف قــوانــني جــديــدة لــلفيزيــاء. وطــلب <دلــبروك> إلــى عــلماء آخــريــن أن يــعنوا بهــذا الجهــد 
ويــساعــدوا عــلى إنــشاء حــقل الــبيولــوجــيا الجــزيــئية فــي الــسنوات الــتي أعــقبت الحــرب الــعاملــية 

الثانية. 
وكـــان أحـــد األســـئلة الـــرئـــيسية الـــتي أثـــيرت فـــي أربـــعينات الـــقرن املـــاضـــي هـــو: «مـــا هـــو الـــجني 
gene؟» فـفي مـنتصف الـقرن 19 اقـترح الـراهـب <G. مـندل> وجـود عـوامـل وراثـية(17) (سـميت 
فــيما بــعد «جــينات» genes)، تــمتلك خــاصــيتني مــميزتــني: األولــى هــي الــقدرة عــلى نــسخ ذاتــها، 
والـثانـية هـي الـقدرة عـلى إنـتاج الـتغيرات أو الـتحورات الـتي يـتم نـسخها بـالـكفاءة نـفسها كـما فـي 

الجني األصلي. 

 !
تــليغراف لحــظي: فــي عــام 1981 أفــاد الــفيزيــائــي <N. هــيربــرت> مــن املــالمــح الــغريــبة لــلميكانــيك الــكمومــي فــي 
تــصميم نــظام اتــصاالت أســرع مــن الــضوء. ووفــقا لــنظريــة النســبية ِل<آينشــتايــن>، ال يــمكن ملــثل هــذا الــنظام أن 
يـوجـد، ومـع ذلـك، فـي الـبدايـة لـم يجـد أحـد أي شـيء خـاطئ فـي هـذا الـنظام. ومـع مـرور الـوقـت، كـشفت دراسـة دقـيقة 
فـاحـصة خـطأ <هـيربـرت>: ال يـمكن أبـدا أن تُـنسخ الـجسيمات األولـية elementary particles تـمامـا بـالـطريـقة 
الـتي افـترضـها <هـيربـرت>. وفـي الـنهايـة اسـتغل الـفيزيـائـيون هـذه الـرؤيـة لتحقيق تـقدم حـاسـم فـي عـلم املـعلومـات 
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وحـــتى األربـــعينات لـــم يـــكن أحـــد يـــعرف مـــّم تـــتكون الـــجينات، أو كـــيف تـــكاثـــرت. وكـــما أشـــار رائـــد 
الـفيزيـاء الـكمومـية <E. شـرودنـگر> فـي كـتابـه عـام 1944 بـعنوان «مـا هـي الـحياة؟»(18)، فـإنـه ال 
يـوجـد نـظام فـيزيـائـي عـادي ذاتـي الـتكرار, ومـا يـبدو مـن قـدرة الـجينات عـلى الـقيام بـذلـك يتحـدى 

القانون الثاني للديناميكا الحرارية. 
  

لــقد كــان <دلــبروك> يــبحث عــن الــجني الــذري - أي الــنظام الــفيزيــائــي غــير الــقابــل للتجــزئــة الــذي 
كــان مسؤوال عــن أســرار الــوراثــة. وكــفيزيــائــي جــيد، أدرك <دلــبروك> أن املــدخــل األكــثر إثــمارا قــد 
يـكون بـدراسـة وحـدات الـحياة األصـغر واألبسـط: الـڤيروسـات. واخـتار عـلى وجـه التحـديـد، دراسـة 
عـــاثـــيات (مـــلتهمات) الـــبكتيريـــا bacteriophages («الـــفاجـــات»phages (19) اخـــتصارا)، أي 
الـڤيروسـات الـتي تـصيب الـبكتيريـا. وكـانـت هـذه مـن بـني أسهـل الـڤيروسـات عـزال وأسـرعـها نـموا. 
وعــلى الــرغــم مــن أن الــفاجــات، مــثل جــميع الــڤيروســات، تــتكاثــر فــقط داخــل الخــلية املــضيفة، إال أن 
 .E> دلـبروك> حـاول تـجنب مـا اعـتبره تـعقيدا ال لـزوم لـه. لـذلـك طـور، جـنبا إلـى جـنب مـع زمـيله>
ايـليس>، طـريـقة نـمو سـمحت لـهما بـالـتركـيز عـلى تـكاثـر الـفاجـات، مـع تـجاهـل الـتعقيدات الخـلويـة 

للبكتيريا املصابة. 
  

كـــان <دلـــبروك> مـــقتنعا بـــأن الـــجينات مـــكونـــة مـــن بـــروتـــني، واعـــتقد أن فـــهم كـــيفية تـــكاثـــر أجـــزاء 
الــــبروتــــني مــــن الــــڤيروســــات ســــوف يؤدي إلــــى فــــهم الــــجينات. وأفــــضل طــــريــــقة لــــدراســــة الــــتكاثــــر 

الڤيروسي، فيما كان يظن، كانت مراقبتها وهي تتكاثر. 
  

ولـكن كـيف يـمكن لـلمرء فـي الـواقـع أن يـقتنص الـڤيروسـات أثـناء تـكاثـرهـا لـكي يـفهم هـذه الـعملية؟ 
اخــــتلف الــــوقــــت الــــذي تــــتكــاثــــر خــــاللــــــه مــــلتهمات الــــبكتيريـــــــا املــــتنوعـــــــة، وعــــلل <دلــــبــروك> 
ومــعـــاونـــــه <S. لــوري> ذلــك بــأنــهما إذا أصــابــا الــبكتيريــا نــفسها بــعدوى اثــنتني مــن ســالالت 
الــفاجــات، إحــداهــما تــتكاثــر بســرعــة أكــبر مــن األخــرى، فــسيكون بــاســتطاعــتهما اقــتناص املــركّـــب 

املتوسط في عملية التكاثر الذي يتضاعف بشكل أبطأ عندما تتفجر الخاليا. 
  

لـم تـنجح تجـربـة الـعدوى املـزدوجـة حسـبما خُـطط لـها, فـقد وجـد <لـوري> و<دلـبروك> أن الـعدوى 
الـتي تسـببها إحـدى السـاللـتني الـڤيروسـيتني مـنعت الـعدوى بـالسـاللـة األخـرى. وفـي الـوقـت نـفسه 
تــقريــبا، فــحص <Th. أنــدرســون> [مــن جــامــعة واليــة بنســلڤانــيا] عــينة تــحت املجهــر اإللــكترونــي 
مــن إحــدى ســاللــتيْ عــاثــية الــبكتيريــا ل<دلــبروك> و<لــوري>, واكــتشف أن الــڤيروس كــان أكــثر 
تـعقيدا بـكثير مـما هـو مـتصور سـابـقا - مـن املؤكـد أنـه تـكوّن مـن شـيء أكـثر بـكثير مـن جـني ذري 
ــــرغــوف(21) يــتألــف مــن بــروتــني وحــمض نــووي، ويــرتــبط  وحــيد. لــقد كــان جــسيْما عــلى شــكل الشّـُ
بــــالــــبكتيريــــا مــــن الــــخارج ليُحــــدث الــــعدوى infection. وبــــذلــــك كــــانــــت الــــعالقــــة املــــباشــــرة بــــني 

الڤيروسات والجينات التي تصورها <دلبروك> على وشك أن تُكتشف. 
  



 !
اخــــتبار صــــحيح، وتــــعليل خــــاطئ: أراد <M. دلــــبروك> وزمــــالؤه أن يــــفهموا ســــر الــــحياة – تحــــديــــدا، مــــّم تــــتكون 
الــجينات، وكــيف كــانــت تــعمل. لــقد كــانــوا فــي حــاجــة إلــى كــائــن بــسيط لــلعمل عــليه، لــذلــك اخــتاروا عــاثــية (مــلتهمة) 
الـبكتيريـا bacteriophage اخـتصارا: فـاج كـنموذج لـهم، وهـو ڤـيروس يـصيب الـبكتيريـا. وفـي عـام 1943 أجـروا 
«اخـــتبار الـــتقلب (الـــتراوح)»(20) لـــلبحث فـــي كـــيفية إنـــتاج الـــڤيروســـات، وذلـــك بـــاســـتعارة تـــقنيات مـــن املـــيكانـــيك 
الــكمومــي لــدراســة كــيفية تــطور الــبكتيريــا املــقاومــة لــلعدوى الــڤيروســية. وقــد صــار االخــتبار تجــربــة شــائــعة - ولــكن 
لـدراسـة الـبكتيريـا، ولـيس الـڤيروسـات. وقـد اشـتكى <دلـبروك> فـي وقـت الحق مـن أن عـلماء آخـريـن لـم يـدركـوا هـذا 

املعنى على حقيقته. 
  

غــير أن <دلــبروك> لــم يــكن مــقتنعا بــالــعدول عــن رأيــه. فــفي مــحاولــة لــلحصول عــلى فــهم أفــضل 
لـلطريـقة الـتي قـاومـت بـها بـعض أنـواع الـبكتيريـا عـدوى الـفاج، ابـتكر هـو و<لـوري> مـا أسـمياه 
«اخـتبار الـتقلب(20)». انـتهى االخـتبار بـكشف الـقليل جـدا عـن الـتكاثـر الـڤيروسـي، ولـكن مـنهجيته 
الـبارعـة أظهـرت أن الـبكتيريـا تـتطور وفـقا لـلمبادئ الـدارويـنية، مـع الـطفرات الـعشوائـية الـتي تـمنح 
أحـــيانـــا مـــزايـــا الـــبقاء عـــلى قـــيد الـــحياة. وكـــان هـــذا عـــالمـــة فـــارقـــة فـــي مـــجال دراســـة عـــلم الـــوراثـــة 
الـــبكتيريـــة(22)، وفـــتح حـــقول أبـــحاث جـــديـــدة كـــلية. وبهـــذا اإلنـــجاز شق <دلـــبروك> و<لـــوري> 
(جــنبا إلــى جــنب مــع <A. هــيرشــي>) طــريــقهما إلــى الــفوز بــجائــزة نــوبــل لــعام 1969 فــي عــلم 

وظائف األعضاء أو الطب إلنجازاتهم الكثيرة التي كان أهمها هذا العمل. 
  

ومــــع ذلــــك، لــــم يــــسهم اخــــتبار الــــتقلب فــــي فــــهم تــــكاثــــر الــــڤيروس، األمــــر الــــذي أدى إلــــى إحــــباط 
<دلـبروك>، حـتى أنـه فـي عـام 1946 اشـتكى فـي مـحاضـرة عـامـة مـن أن االحـتماالت «املتفجـرة» 
لـدراسـة الـبكتيريـا الـتي كـان قـد أنـشأهـا هـددتـه اآلن بـصرف تـركـيزه عـلى الـڤيروسـات. وإضـافـة إلـى 
ذلــــك صــــار مــــن الــــواضــــح أن الــــفاج (الــــعاثــــية) اســــتخدم املــــوارد الخــــلويــــة لــــبكتيريــــا اإلشــــريــــكية 
الـقولـونـية(23) املـضيفة فـي عـملية تـكاثـرهـا. وخـالفـا الفـتراض <دلـبروك> األولـيّ، لـم يـكن تـجاهـل 

املضيف أمرا صائبا. 
  



ومــع ذلــك، فــإن مــوهــبته فــي الــتركــيز عــلى نــظام بــسيط كــانــت مــثمرة لــلغايــة، حــتى وإن ثــبت أن 
الـــفاجـــات أكـــثر تـــعقيدا بـــكثير مـــما كـــان يـــتوقـــع. وتـــطور الـــفاج إلـــى نـــظام نـــموذجـــي لـــجيل مـــن 
الـبيولـوجـيني، حـتى إنـه ألـهم <J. واتـسون> الـبحَث فـي بـنية الـدنـا DNA. لـقد اخـتار <دلـبروك> 

موضوعه التجريبي بشكل جيد، ووضع طرقا مبتكرة لدراسته. 
  

لـقد تخـلى <دلـبروك> عـن أبـحاث الـفاجـات تـمامـا فـي خـمسينات الـقرن املـاضـي لـكي يـركـز عـلى 
 .phycomyces الــفيزيــاء الــحيويــة لــإلدراك الــحسي، وذلــك بــاســتخدام فــطر يُــسمى فــيكومــيسيز
ومــع أنــه كــان قــادرا عــلى تــوظــيف بــعض عــلماء الــفيزيــاء الشــباب لــلعمل عــلى الــنظام الــنموذجــي 
الجــديــد هــذا، إالّ أن ذلــك كــان أقــل ثــمرا بــكثير مــن أبــحاثــه عــلى الــفاج». واســتمر بــعد ذلــك لــيكون 
الـناقـد الـحي لـتجارب اآلخـريـن عـلى الـفاج، وأصـبح مـيله إلـى إسـاءة الـحكم عـلى مُـكتشفات جـديـدة 
أسـطوريـا. وقـد اعـتاد <J. فـيگل> [عـالـم الـبيولـوجـيا الجـزيـئية بمعهـد Caltech] أن يـحكي قـصة 
مـواجـهة الـباحـث الـشاب الـذي كـان مـكتئبا بـعد رد فـعل <دلـبروك> عـلى تجـربـته املـقترحـة. أحـب 
<دلـبروك> الـفكرة، ولـكن هـذه عـالمـة مؤكـدة عـلى أنـها غـير مجـديـة! وبـالنسـبة إلـى أولـئك الـذيـن 
كــانــوا عــلى الــطريق الــصحيح، كــان أعــلى ثــناء يــمكن لــلمرء أن يــتوقــعه مــن <دلــبروك> هــو: «ال 

أصدق كلمة واحدة من ذلك!»  
  

رصيد عادل(****) 
  

فـي هـذه األمـثلة مـن الـفيزيـاء والـبيولـوجـيا، قـّدم الـعلماء األذكـياء أفـكارا خـاطـئة، وحـفزوا تـطورات 
رئــيسية فــي مــختلف مــجاالت الــعلوم األســاســية مــن دون أخــطاء عــاديــة. وقــد ســاعــدت تــلك األفــكار 
الــعلمية بتســلسل ســريــع عــلى مــيالد بــرامــج أبــحاث بــباليــني الــدوالرات، ووضْـــــــع بــذور صــناعــات 

أعادت بنشاط فائق حتى في أيامنا الحالية صياغة العالم الذي نعيش فيه. 
  

ـدت أخــطاء <هــيربــرت> و<دلــبروك> مــوروثــات مــختلفة  ومــع ذلــك، فــفي طــريــقة مــهمة واحــدة، ولّـَ
ن مـقاربـات  إلـى حـد مـا. تـمتع <دلـبروك> (عـن جـدارة) بـمهنة عـلمية نـاجـحة بـشكل كـبير. فـقد ثـمَّ
غــير تــقليديــة، وعــرَّض حــتى أفــضل الــعلوم لــفحص دقيق؛ ومــكانــته كــانــت عــالــية بــما فــيه الــكفايــة 
لـتكون قـادرة عـلى اإلبـداع. ومـن نـاحـية أخـرى، كـافـح <هـيربـرت> مـن أجـل تـغطية نـفقاتـه فـي حـدود 
دخـله، حـتى إنـه قـضى بـعض الـوقـت مـعتمدا عـلى املـساعـدة الـعامـة – وهـذه ليسـت طـريـقة مـناسـبة 
لــتشجيع املــفكر الــذي ســاعــد عــمله عــلى تــوضــيح الــرؤى الــعميقة فــي الــنظريــة الــكمومــية وإطــالق 

ثورة تقانية. 
  

وهــذا الــتباعــد الــهائــل فــي املــسارات املــهنية يــشير إلــى الــحاجــة إلــى بــرنــامــج جــديــد لــلمحاســبة 
نسـتطيع مـن خـاللـه تـوزيـع األرصـدة والـجوائـز فـي الـعلوم. فـأولـئك الـذيـن يـقيِّمون إسـهامـات الـعلماء 
لــــن يــــحققوا قــــطُّ الــــوضــــوح الــــذي يــــتمتع بــــه إحــــصائــــيو الــــريــــاضــــة - مــــن تــــتبع دائــــم لــــلرمــــيات 
والــتمريــرات: وأحــد أســباب ذلــك يــكمن فــي أن أهــمية األخــطاء الــعلمية ســوف تــتغير بــمرور الــوقــت 
مــع تــصارع املــحققني عــلى اآلثــار املــترتــبة عــليها. ومــع ذلــك، فــإن األمــر يســتحق الــتأمــل فــي أفــضل 
السـبل لـتقديـر - وتـشجيع - هـذا الـنوع مـن الـقفزات الـخالقـة الـتي ال تـصيب الهـدف ولـكنها تـدفـع 

اللعبة إلى األمام. 
  



وعـلى كـل حـال، فـإن أي شـخص يـمكن أن يخـطئ. وبـالـفعل، فـإن الحجـم الـهائـل مـن األعـمال الـعلمية 
الـتي نشهـدهـا الـيوم تـشير إلـى أن مـعظمنا ربـما يـكون مخـطئا فـي مـعظم الـوقـت. ومـع ذلـك، فـإنَّ 
بــعض األخــطاء يــمكن أن تؤدي دورا إيــجابــيا فــي مــجال األبــحاث. وفــي الــوقــت الــذي نــسعى فــيه 
إلـى أن نـكون فـي جـادة الـصواب، دعـونـا نـتوقـف لـإلعـجاب بـفن الـبحث الـعلمي الـعظيم الـذي يـمكن 

أن تكون أخطاؤه ُمثمرة. 
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