
 





 



 

להלן – כדוגמה – המבוא לספר 

"אך לאיזו תכלית נוצר אם כן העולם? אמר ַקְנִדיד.  

- כדי להכעיס אותנו, ענה ַמְרֶטן." 

וולטר, קנדיד. 

בסיפורו הבריאה מספר דינו בוצטי כיצד הגשים הכל-יכול את יצירתו. ראשית, הוא בנה את היקום, ובפינה אחת 

שלו כדור קטן, כוכב לכת בנוי בצורה המאפשרת תופעה מאוד מוזרה ומשעשעת: החיים. "הרעיון של כדור קטן 

זה, התלוי לו באינסופיות המרחבים, נושא עליו המוני יצורים אשר ייוולדו, יגדלו, יתרבו וימותו, נראה לבורא 

מסקרן." 

עד מהרה נחפזו ובאו המוני מלאכים-אדריכלים, מבקשים להציג את דגמיהם לאינספור המינים של היצורים 

החיים, צמחים וחיות, הנחוצים להצלחת כוכב הלכת החדש. לאחר ויכוחים לרוב עם הוועד המנהל, אישר לבסוף 

הכל-יכול את רוב התכניות הללו. עם זאת, נותר טרדן אחד שאינו מצליח למשוך את תשומת לבו של האל. בסופו 

של דבר, הוא מצליח להתגנב ולהגיע אל רגלי הבורא. ציוריו מציגים חיה שחזותה באמת אינה נעימה, כדי לא 



לומר דוחה, אך היא מפתיעה, שכן היא שונה לחלוטין מכל מה שנראה עד כה. מצד אחד מוצג הזכר, מצד שני 

הנקבה. כמו הרבה חיות אחרות, יש להם ארבע גפיים, אך – לפחות, אם לשפוט לפי הציורים – הם משתמשים 

בשתיים בלבד כדי ללכת. ללא שיער, להוציא כמה אניצים פה ושם, בעיקר על הראש. הבורא נראה מאוד לא 

נלהב. הטרדן מתעקש: זו תהיה המצאה יוצאת מן הכלל; זה יהיה היצור היחיד בעל בינה, היחיד שיוכל לעבוד 

את הבורא, להקים מקדשים לכבודו, לפתוח בשמו במלחמות רצחניות נוראות. "אתה רוצה לומר שזה יהיה 

אינטלקטואל", אומר הכל-יכול באימה, "הכול ורק לא זה!" הממציא של האיש והאישה מתרחק במורת רוח. 

כדור הארץ נולד. עם נפלאותיו ואכזריותו, תענוגותיו וחרדותיו, עם האהבה והמוות. הוא מתמלא ביצורים 

שונים ומגוונים, מקסימים ונתעבים, נעימים ופראיים, נוראים וחסרי ערך, יפים ודוחים. הָנדל, האלון, השרשור, 

העיט, הנמייה, האיילה, שושנת הַאְלִּפים. האריה! הליל יורד. האל, עייף אך מרוצה, מתנמנם. הוא חש לפתע כי 

מישהו מושך בכנף בגדו: זה הטרדן, ממציא הזוג האנושי, החוזר ומפציר בו. איזה רעיון מטורף, אפילו מסוכן! 

חושב הבורא. אבל איזה משחק מרתק, איזה פיתוי! ובעודו חצי ישן, הוא מסכים לתכנית הגורלית (״הבריאה״, 

 .(Buzzati, Dino – Le K.. Paris, Robert Laffont, 1967 מתוך הספר

יש צורך בהרבה תושייה – אפשר כמעט לומר סטייה  – בהרבה ידע נרכש כנגד כל הרָאיֹות של תפיסת 

המציאות בחושים, כנגד כל האינטואיציות, כדי להצליח למצוא מאחורי המגוון העצום של צורות החיים ַאחדות 

של מאפיינים משותפים, אם לא של תכונות משותפות. במבט ראשון, החיות שיצאו מתיבת נוח נראות כאילו ֶנהגו 

כל אחת לחוד על ידי אמן שדמיונו פרח בצורות שהעניק למגוון של החי. מוזרות עוד יותר נראות תכונות 

מסוימות, כגון להיוולד, לגדול ולהזדקן, שאי אפשר כלל להבין מה דחף את האמן להפכן לגורלם המשותף של 

החיים. במיוחד, אותו הכרח שיש לאוכלוסיות להיעלם לאיטן באמצעות המוות ולהתחדש על ידי ההתרבות. 

מאז לידתה, בראשית המאה ה-19, לא חדלה הביולוגיה לחקור את המבנים ולהעמיק את הבנת התפקידים. 

למרות זעקותיהם של אלה המצהירים על כך שבעלי החיים אינם ניתנים לחלוקה, ההשקפה הרדוקציוניסטית 

נחלה ניצחון אחר ניצחון. וככל שהתקדם המחקר, כן נעלמו ההבדלים בין הגופים השונים והתאשרה האחידות 

של החי. באמצע המאה ה-19 הוכיח גילוי התא את אחידות המבנה, מעין האטום של החי. אחר כך, עם תורת 

האבולוציה, התאשרה אחידות המוצא. לפני מלחמת העולם השנייה הוכיחו הביוכימאים את אחידות המבנים 

והתפקודים מאחורי מגוון הצורות. החל משנות השישים הראתה הביולוגיה המולקולרית את אחידות המערכות 

הגנטיות והמנגנונים הבסיסיים של התא. לבסוף, מאז שנות השבעים של המאה העשרים, עם הופעתה של 

ההנדסה הגנטית, הגיעה האחידות של עולם החי לשלב שאיש לא היה מסוגל לדמיינו לפני כן. כל היצורים החיים 

על פני אדמה זו, יהיו אשר יהיו סביבתם, גודלם, אורח חייהם, בין אם מדובר ברכיכה או בסרטן-ים, בזבוב או 

בג'ירפה, כולם, כך מסתבר, מורכבים ממולקולות פחות או יותר זהות. ויש אפילו, מן השמרים ועד האדם, רצף 

של קבוצות מולקולות, הקשורות באופן הדוק למילוי תפקידים כלליים, כגון חלוקת התא, או העברת צפנים 

מקרום התא אל גרעינו. 

כך מתחוורת כיום פרדוקס פנטסטי: יצורים בעלי צורות שונות מאוד בנויים מאותן סוללות ֶגנים. מגוון 

הצורות, מקורו בשינויים קטנים במערכות הוויסות השולטות בצירופי הגנים הללו. המבנה של בעל חיים בוגר 

הוא תוצאה של התפתחות העוּבר שהולידו. אם גן יופעל קצת מוקדם יותר או קצת מאוחר יותר במשך אותה 

התפתחות, אם יפעל יותר ברקמות קצת שונות, התוצר הסופי - החיה הבוגרת - יהיה שונה באופן יסודי. וכך, 

למרות ההבדלים העצומים ביניהם, לדגים וליונקים יש פחות או יותר אותם גנים, כמו גם לתנינים ולדרורים. 

יכולת היצירה של מערכות הווסתים, מקורה בטבע ההיררכי והצירופי שלהן. שינויים ניכרים של צורות בעלי 

חיים יכולים להיווצר בכמה רמות, פשוט על ידי פעולה על המערכות של הרבה גנים ווסתים, הקובעים את הרגע 

שבו פועל גן זה או אחר. הדמיון של הגנים השולטים בהתפתחות העוברית של האורגניזמים השונים, הוא 

המאפשר בסופו של דבר התפתחות צורות מורכבות. אילו כל מין חדש היה דורש את עיצובן של מערכות ויסות 

חדשות כדי להופיע, לא היה הזמן מספיק כדי לאפשר את ההתפתחות כפי שמתארת אותה הפליאונטולוגיה (חקר 

המאובנים). הפעולה האבולוציונית היא המאפשרת ליסודות הוויסות להתחבר למערכות של התפתחות מגוונת. 

כל היצורים החיים מורכבים אפוא מאותם יסודות המוסדרים באופנים שונים. עולם החי הוא מעין צירוף 

יסודות במספרים סופיים והוא דומה למוצר של מכנו ענק, תוצאה של פעולה בלתי פוסקת של האבולוציה. יש 

בכך שינוי מוחלט של נקודת הראות, שינוי שהתחולל בעולם הביולוגיה במהלך השנים האחרונות.  



אנשים רבים אינם מבינים כיצד החוקרים מתעניינים בשאלות הנראות להם חסרות כל עניין. הם שואלים את 

עצמם מדוע המדענים אינם עוסקים בבעיות חשובות באמת, כגון החיים, המוות, הנֶזלת או נשירת השיער. אך 

 Medawar, Peter –) שום חוקר מעולם לא זכה לפרסום כלשהו מבלי שמצא דבר. לפי דבריו של פטר ֶמָדאּוָאר

The Art  of the Soluble, London, Methuem & Co., 1967), אם הפוליטיקה היא אמנות האפשרי, המחקר 

הוא אמנות הפתיר. למעשה, המדענים מתמודדים עם מה שנראה להם חשוב ביותר בין הבעיות שנראות להם 

נגישות; כלומר, אלה שנראה להם, בצדק או שלא בצדק, כי יוכלו למצוא להן פתרון. שכן מקצועם אינו להתלבט 

בלב הבעיות בלבד, אלא גם למצוא להן פתרונות. כמו בהרבה פעילויות אנושיות, כמו בחיים בדרך כלל, המדען 

מנתב את דרכו בין שני קטבים: הנכסף והאפשרי. בלי האפשרי, הנכסף אינו אלא חלום. בלי הנכסף, האפשרי אינו 

אלא שעמום. לעתים קרובות קשה לעמוד מול החלום והאוטופיה. אך הניסוי מאפשר לרסן את הדמיון. בכל שלב 

נאלץ המדען להיחשף בפני הביקורת והניסוי כדי להגביל את חלקו של החלום בתמונת העולם שהוא מגבש. 

הגישה המדעית משמעה לעמת ללא הרף את מה שעשוי להיות עם מה שישנו.  

כדי לתקוף בעיה חשובה, כדי שיהיה סיכוי סביר למצוא לה פתרון, חייב הביולוג לפנות אל חומר מתאים; 

חומר שיאפשר לבצע סוגים מסוימים של ניסויים הנדרשים למחקר המתוכנן. בראשית המאה העשרים, כאשר 

מורגן (Thomas Hunt Morgan) רצה לנתח את התורשה, הוא השתמש בזבוב התסיסה (דרוזופילה – 

Drosophila), שִאפשר לו לפתור את הבעיה של העברת התכונות. באמצע המאה היה צריך להבהיר את טיבה 

הכימי של התורשה, לנתח את התפקידים הבסיסיים של התא. לשם כך הוצרכו מדעני הביולוגיה המולקולרית 

לפנות אל החיידקים, שרק הם התאימו למחקר כזה. מאוחר יותר, כאשר ההנדסה הגנטית אפשרה לגשת אל 

החומר הגנטי של כל אורגניזם שהוא, זכה זבוב הפירות שוב לשעת חסד. הוא הציע את האפשרות לחקור בפעם 

הראשונה את היסודות הגנטיים של התפתחות העובר ואת התפקידים העיקריים של האורגניזם. לאחר מכן, 

התגלית המדהימה של שמירת אותם מבנים מווסתים לכל אורך הדרך של האבולוציה, אפשרה לגשת אל מחקר 

היונקים, ובמקרה זה: העכבר. מכאן הצורך, לביולוגים שחיו בתקופה זו, כמוני, לשנות את חומר המחקר, לעתים 

אפילו פעמים מספר.  

בסוף שנות השישים היה ברור כי מרכז הכובד של המחקר עומד להעתיק את מקומו. מחקר החיידקים 

והנגיפים, גם אם עוד היה בו כדי ללמדנו הרבה, קיבל בהדרגה חשיבות משנית. אם לא רצית לדשדש ולדוש באותן 

שאלות, היה עליך לאזור אומץ ולזנוח מחקרים ישנים וחומר ישן כדי לפנות אל עבר בעיות חדשות ולחקור אותן 

עם חומרים מתאימים. 

המלה אומץ אינה חזקה מדי. ההתרועעות היומיומית במשך שנים עם אורגניזם חי, צנוע ככל שיהיה, יוצרת 

לבסוף קירבה מסוימת אליו, אפשר כמעט לומר חיבה כלפיו. בחמש עשרה שנות מחקר של חיידק קולי 

(Colibacille) צברתי מאות מוטציות. בכל אחת ממוטציות אלה שוֶנה תפקוד זה או אחר מתפקודי התא, רבים 

מהם מהחיוניים לחיי החיידק ולהתרבותו. לזנוח את כל מה שחומר כזה יכול היה להביא; לוותר על סוג זה של 

אינטימיות שמעניקה הכרת התחבולות הקטנות הבלתי כתובות; הפולקלור סביב העבודה על האורגניזם הזה; 

להתחיל מאפס עם אורגניזם אחר לא ידוע, שיש לגלות את כל צפונותיו, את כל רגישויותיו – בכל זה היה משום 

קורבן לא קטן. קצת כמו לעזוב יצור אהוב. אך בה בעת, היה זה מיזם מלהיב: להיכנס אל עולם לא נודע, להתחיל 

חיים חדשים, לחדש נעורים… 

מדובר כאן במולקולות, בִהתרבות ובפעולת האבולוציה. מדובר גם בדרך שבה פועלים הביולוגים, שבה הם 

בוחנים את היפה והאמיתי, את הטוב והרע. בשנים האחרונות נתתי מספר הרצאות, בצרפת ובארצות אחרות, 

שבהן נגעתי בנושאים אלה. הרצאות אלה סיפקו לי את החומר שבעקבותיו לקחתי על עצמי לכתוב ספר זה.


