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تقديم

الرغبة هو كبري حدٍّ إىل هني يُوجِّ الذي الدافع كان للنرش، املالئمة الخطابات اختيار عند
له كرََّسها وقد بالعمل حافلًة كانت حياته أنَّ غري والدي. شخصية طبيعة توضيح يف
أَثَر كثٍَب عن نقتفي أن دون الرجل تاريخ نرسد أن املمكن من يكن فلم أساسية؛ بصفٍة
تناظر فصوٍل عن عبارٌة الكتاب هذا من األكرب الجزء فإن ثَمَّ، وِمن كمؤلِّف؛ العملية حياته

كتبه. أسماء عناوينها
لكن اإلمكان، قْدر لها الزمني بالتسلسل ألتزم أن حاولُت الخطابات، ترتيب وعند
أن عادته كانت فقد مستحيًال؛ أمًرا بهذا التام االلتزام من تجعل وتنوُّعها أبحاثه طبيعة
سبيل عىل تجاِربه يُجري كان ما وغالبًا تقريبًا. نفسه الوقت يف متعددة موضوعات يف يبحث
التسويغ عىل تنطوي التي الكتب كتابة عىل يعكف كان بينما ذهنه، تنشيط أو التنويع
العمل عن توقَّف فقد ذلك، عىل وعالوًة وترتيبها. الحقائق من هائل عدٍد وتجميِع املنطقي
االلتزام أنَّ نجد فسوف ثَمَّ، وِمن سنوات؛ ِعدَّة بعد إال يستأنفه ولم أبحاثه من العديد يف
من ع ومتنوِّ مختلط مزيج سوى لنا يُنتج لن الخطابات، َعرض يف الزمني بالتسلسل التامَّ
ما املحتويات جدول ح يُوضِّ وسوف منها. كلٍّ متابعة سيصعب التي املختلفة، املوضوعات

النتيجة. هذه مثل أتفادى لكي به القيام حاولُت قد
إضافة أو حذف وجود إىل اإلشارة يف املعتادة الطريقة الخطابات عرض يف اتبعُت لقد
انطباًعا قارئها تعطي ما كثريًا والدي خطابات أنَّ والواقع قليلة). حاالت باستثناء (وذلك
كان ما وكثريًا ذلك. عىل عالماٍت تحمل وهي ُمرَهق، وهو كتبها أو عجل عىل كتبها قد بأنه
أو صديٍق إىل يكتب كان حني القصرية الربط وكلمات والتنكري التعريف أدوات يحذف
حاالت عدا فيما ذلك، عىل املعتادة اإلشارات ِذكر بدون أضفتُها وقد العائلة، أفراد أحد إىل
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أن دون الخطاب، يف تتضح التي ل التعجُّ طبيعة عىل للحفاظ خاصة أهميٌة َة فثَمَّ قليلة؛
االلتزام حيث من األصلية الخطابات تنسيق الخطابات هذه يف أتبع ولم بها. املساس يُجرى
يضع والدي كان وكذلك الرتقيم. عالمات أو الكبرية الحروف استخدام أو األسماء ي بتهجِّ
ذلك إنَّ إذ الكتاب؛ يف كلها أميزها لم أنني غري خطاباته، يف الكلمات من العديد تحت خطٍّا

حق. وجه بغري عليها التأكيد يف املبالغة إىل سيُؤدِّي
سيَيل التي االقتباسات فيها َورَدت والتي جيبه ملفكرة أو اليومية ملفكرته كانت لقد
تصنيف يمكن الحقائق من بإطاٍر تنا أَمدَّ إذ عظيمة؛ فائدة التالية، الصفحات يف ذكرها
فتجد كبري؛ باختصار ُكتبت قد أنها الحظ سوء ومن لها. وفًقا مجموعاٍت إىل الخطابات
األحداث تواريخ سوى تتضمن ال وهي أقل، أو صفحٍة يف تكدَّس وقد كامل عام تاريخ
الفرتة بتلك وكذلك بعمله، املرتبطة اإلدخاالت بعض مع قليًال، أكثر أو حياته يف األساسية
تلك فلوال لذا، نادًرا؛ إال خطاباته أبي خ يُؤرِّ لم شديد. مرٍض من فيها يعاني كان التي
تواريخ تحديد من أيًضا مكَّنَتني قد أنها كما كتبه. تاريخ معرفِة من تَمكنَّا َلَما امُلفكِّرة،

قيمتها. نصف َفقَدت قد لكانت لوالها والتي خطاباته، من العديد
يحتفظ أن عادته كانت فقد الكثري؛ أعرضمنها فلم والدي، إىل هة امُلوجَّ الخطابات ا أمَّ
«األسياخ»)، باسم يدعوها كان التي (وهي صغرية اٍت ِملفَّ يف إليه امُلرَسلة الخطابات بجميع
«األسياخ» يستخدم لكي عديدة، سنواٍت خطابات يحرق كان آخرها، عن تمتلئ كانت وحني
من الُعظمى الغالبية من فيها تخلَّص سنواٍت مدى عىل ذلك فعِل يف استمر وقد الفارغة.
يحتفظ بأن البعض أقنعه فقد ذلك، بعد ا أمَّ .١٨٦٢ عام قبل اها تلقَّ التي الخطابات

إليها. الوصول يسُهل بطريقٍة ِحفُظها جرى قد والتي واملثرية، املهمة بالخطابات
مساعًدا عِملُت فلقد العمل؛ يف أساليبه عن صورًة أُقدِّم أن الثالث الفصل يف حاولُت
عاداته بعض عىل للتعرُّف الفرصة يل أتاح مما حياته، من األخرية الثماني السنوات يف له

وأساليبه.
َمديٌن فأنا الكتاب؛ هذا عىل عميل أثناء يف أصدقائي من ة جمَّ مساعدات يُت تلقَّ لقد
والنصيحة؛ والنقد باملعلومات بإمدادي وآلخرين والدي، مع ذكرياتهم بعرِض لبعضهم
أسماء أذكر وسوف كبري. فضل من لهم بما أُِقر املساعدات، قدَّموا الذين هؤالء جميع فإىل
فيما بفضل لهم أَدين َمن أسماء أذُكر لن أنني غري مساهماتهم، ِذكر يَِرد حني بعضهم
مسئولية وحدي ل أتحمَّ أن أُريد أنني ذلك أخطاء؛ من َوَرد ما وتصويب بالنقد يتعلق
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بذَلوا قد الذين هؤالء عاتِق عىل األحوال من حاٍل بأيِّ يقع منها جزءٍ أي أدع فال أخطائي،
وتصويبها. منها للحدِّ جهِدهم ُقصارى

قدَّمه ِلَما هوكر، جوزيف السري إىل فضٍل من به أَدين ما ِمقداُر للقارئ يتضح وسوف
باالمتنان سيشعر أيًضا القارئ أنَّ وأعتقد والدي. حياة تصويِر يف ساعَدت قد وسائل من
أن أَودُّ أنني كما الخطابات، من القيمة مجموعته لحفظ عنايٍة من أواله ِلما جوزيف للسري
به أمدَّني ِلما وكذلك يف، ترصُّ تحت الخطابات هذه لوضِع ِلكرمه وتقديري شكري عن أُعربِّ

عميل. مدى عىل وتشجيٍع عطٍف من
كبرية، مساعدٍة من يل قدَّمه ِلما فقط ليس هكسيل، السيد إىل بالشكر أَدين أنني كما
الذي االستقبال عن فصٍل بكتابِة يساهم أن يف طلبي بَقبوِل ل تفضَّ قد ألنه أيًضا وإنما

األنواع». «أصل كتاب به حظي
«سينترشي مجلة نارشو أظهره ملا والتقدير بالشكر أتقدَّم أن يُسعدني فإنه وأخريًا،
التوضيحية. رسوماتهم استخدام يف الحرية كامَل يل أتاحوا إذ وفضل؛ لطٍف من ماجازين»
كان إذ وفراي؛ إليوت والسيَدين وفوكس، مول السيَدين من كلٍّ إىل بالشكر أَدين أنني كما

ُصورهم. من نُسٍخ بعرِض يل سَمحوا أَْن منهم لطًفا

داروين فرانسيس
كامربيدج
١٨٨٧ أكتوبر،
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األول الفصل

داروين عائلة

يعيشون الذين الكبار األرايض مالك من كانوا أفرادها أنَّ للعائلة األقدم السجالت توضح
نادًرا االسم أصبح لقد يوركشاير. من بالقرب لينكنشري، ملقاطعة الشمالية الحدود عىل
،١٦٠٠ عام ويف والنكشاير. شيفيلد أنحاء يف معروف أنه أعتقد لكنني إنجلرتا، يف للغاية
فمن لذا ذلك؛ وغري ودارويني ودارون ِدرِونت مثل: عدة بطرق يُكتب صار االسم أنَّ نجد
أو كامربالند أو يوركشاير من معلوم غري ما وقٍت يف انتقلت قد العائلة تكون أن املمكن

ِدرِونت. يُسمى نهٌر يُوجد حيث ديربيشاير،
بالقرب مارتون يف يعيش كان وقد داروين، ويليام هو األسالف من نعرفه َمن أول إنَّ
األرايض بعض داروين ريتشارد األكرب حفيده وورث تقريبًا. ١٥٠٠ عام جينزبوره من
ص «خصَّ قد أنه نجد ،١٥٨٤ عام إىل تاريخها يعود التي وصيته ويف وغريها، مارتون يف
شعار لتعليق الالزمة النفقات دفع يف للمساهمة بنسات وأربعة شلنات ثالثة قدره مبلًغا
الرعوية الكنيسة يف اإلنشاد لجوقة املخصص املكان باب عىل امللكة بجاللة الخاص النبالة

مارتون.» يف
رجًال كان نبيل»، «رجٌل بأنه ُوصف والذي ريتشارد، نجل داروين، ويليام أنَّ يبدو
عن ضيعة، حاز وكذلك أسالفه، من ورثها التي األرض ملكية عىل حافظ فلقد ناجًحا؛
لينزي، كريتون من بالقرب مانتون بأبرشية كليثام يف زوجته، خالل ومن الرشاء طريق
ولم .١٧٦٠ عام حتى أجيالها يتوارثها للعائلة ملًكا الضيعة هذه وظلت هناك. واستقر
ِبَرك وبعض الجدران سميك كوخ سوى هول أولد تُدعى التي الضيعة هذه أثَر من يَتبقَّ
داروين «حقل باسم أهلها يسميه حقٌل املنطقة بتلك يزال وال القديمة، واألشجار األسماك
ويليام ناله ما أنَّ بد ال مارتون. فقراء لصالح عائداته من جزء ُخصص إذ الخريي»؛
كلَّفه الذي املنصب إىل جزئيٍّا، ولو فيه، الفضل يعود االجتماعية مكانته يف ترقٍّ من داروين
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جرينتش. يف امللكي األسلحة بُمستودع حارًسا عيَّنه إذ ١٦١٣؛ عام األول جيمس امللك به
الواجبات، ا أمَّ العام، يف جنيًها وثالثني ثالثة عن يزيد الوظيفة لهذه املادي املقابل يكن لم
الحروب أثناء يف وفاته حتى املنصب بهذا احتفظ وقد فحسب، شكلية كانت أنها فاألرجح

األهلية.
يُسمى الذي ابنه، أنَّ يف السبب لنا تُفرسِّ قد ملكيٍّا موظًَّفا كان هذا ويليام أنَّ حقيقة إنَّ
التابعة الفرسان فرقة إىل فانضم صبيٍّا، يزال ال وهو امللك بخدمة التحق قد أيًضا، ويليام
وتراُجع امللكية، للجيوش الجزئي الترسيح وعند أول». «مالزم برتبة بيلم، ويليام للسري
بعد ًدا مجدَّ استعادها لكنه الصبي، أمالك الربملان صادر اسكتلندا، إىل منها املتبقي الجزء
أوضاعه يف أثَّرت قد أنها بد ال غرامًة دفع أن وبعد والعهد»، «التحالُف اتفاق عىل توقيعه
يتحدث أنه نجد الثاني، تشارلز امللك إىل به تقدم الذي االلتماس ففي بالًغا؛ تأثريًا املالية

امللكية. للقضية إخالصه جزاء ا جدٍّ كبرية خسارة من به حل عما
للحقوق، لينكن جمعية يف ُمحاميًا داروين ويليام أصبح الكومنولث، فرتة أثناء ويف
الدرجة من محاميًا كان الذي إيرل، إيرازموس بابنة زواجه إىل أفىض ما هو ذلك ولعل
النهاية، ويف األول. اسمه داروين، إيرازموس الشاعر األكرب، حفيده منه أخذ والذي األوىل،

لينكن. ملدينة قاضيًا أصبح
١٦٥٥ عام يف ُولد فقد اآلخر، هو ويليام ُسمي الذي القايض، لهذا األكرب االبن ا أمَّ
وقد ستافوردشري. مقاطعة من جيدة عائلٍة سليُل هو الذي وارينج، روبرت بوريثة وتزوج
والتي نيوارك، من بالقرب تقع التي إلستون، ضيعة السيلس عائلة من السيدة هذه ورثت
كبري منصب إلستون، من السيلس النقيب (توىل الوقت. ذلك منذ بملكيتها العائلة احتَفَظت
داروين، فرانسيس عمي ابن إنَّ األهلية.) الحروب خالل ألبيمارل، دوق َمنك، مساعدي
وقد َمنك. بتوقيع عديدة أماكن يف املمهورة الحسابات دفاتر من كبرية مجموعًة اآلن يمتلك
صورًة تتضمن وهي املؤرِخني، أو األَثريات خرباء لدى خاصة أهمية الدفاتر لهذه تكون
جيدة بحالٍة تزال ال كانت التي وهي العسكري، زيه مرتديًا السيلس، للنقيب شخصية
عىل للتدريب كهدف األوقات، من وقٍت يف يستخدمونها كانوا عائلتنا صبيان أنَّ من بالرغم
حسن شابٍّا إلستون، يف وهو الشخصية الصورة هذه يف داروين ويليام ويبدو الرماية.

طويًال. مستعاًرا َشعًرا يرتدي املظهر
ليصبح تعليمه تلقى الذي وروبرت ويليام وهما ولدان، هذا الثالث لويليام كان
ينجب لم إنه إذ الورثة؛ من نسله انقطع قد أنَّه غري كليثام، ضيعة ويليام ورث محاميًا.
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داروين عائلة

وفاة وعند كذلك. إلستون ضيعة عىل حصل الذي األصغر، أخيه إىل وآلت البنات، سوى
هذا، روبرت وعن هول. إلستون ضيعة يف ذلك بعد واستقر مهنته عن روبرت تخىل والدته،
عن داروين تشارلز كتبها التي الذاتية السرية من مقتبس ييل (ما داروين تشارلز يكتب
داروين»، «إيرازموس بعنوان كراوز إرنست كتبه الذي الشائق املقال عن أَوَّيل كإعالن جده،

:(٤ صفحة ،١٨٧٩ لندن،
الشهري. سبولدينج نادي يف األوائل األعضاء من كان فقد بالعلوم؛ ا مهتمٍّ كان أنه «يبدو
العظمي الهيكل عن «تقرير كتابه يف ستوكيل، الدكتور املرموق، اآلثار خبري عنه كتب وقد
ترانزاكشنز» «فيلوسوفيكال مجلة يف أجزاء عىل نرشه الذي «… كبري لحيوان الكامل شبه
روبرت صديقي من عرفُت «لقد ييل: بما كتابه يبدأ فهو ١٧١٩؛ عام ومايو أبريل مدى عىل
عظمي هيكٍل بوجود املعرفة، إىل توَّاق رجٌل وهو للحقوق، لينكن بجمعية املحامي داروين،
هذا عن ذلك بعد ستوكيل ويتحدث «… ًرا مؤخَّ إلستون كاهن عليه عثر متحجر، برشي
اكتُشف قد له مثيٍل عن قط أسمع «لم فيكتب: للغاية، وعظيم نادر اكتشاٌف أنه عىل الهيكل
العائلة وتناقلتها روبرت َكتبَها التي الصلوات إحدى عىل وبناءً الجزيرة.» هذه يف قبُل من
من ولده ظل قد الذي الرشاب، يف لالعتدال املنارصين أشد من كان أنه لنا يبدو بعده، من

كذلك: حياته طوال له املنارصين أشد

بالنور، يرشق ال صباح من
النبيذ، يرشب ابن ومن

الالتينية، تتحدث زوجة ومن
وأنقذني! احمني، اللهم

كانت فقد الثالث؛ بالسطر املقصودة هي إيرازموس، أم زوجته، تكون أن املحتمل من
وارينج، روبرت باسم د ُعمِّ والذي لروبرت، األكرب االبن ورث وقد املعرفة. من عاٍل قْدٍر عىل
روبرت كان عزبًا. يزال ال وكان والتسعني، الثانية سن يف وهو هناك وتُويف إلستون، ضيعة
أيام ويف النبات، بعلم يهتم كان أنه كما إيرازموس. األصغر كأخيه للشعر، جيًدا متذوًِّقا
رائع، بخطٍّ ُكتبت قد الكتاب هذا مخطوطة كانت النبات». علم «مبادئ كتابه نرش كهولته،
يحتمل لم األكرب عمه ألنَّ نُرشت قد أنها يعتقد أنه داروين] دابليو آر [الدكتور أبي ذكر وقد
كان إذ اإلطالق؛ عىل حقه الكتاب يفي ال ذلك أنَّ والحق ُسًدى. البديع الخط ذلك يذهب أن
املهملة املوضوعات من كان الذي وهو األحياء، علم يف الشائقة املالحظات من العديد يتضمن
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األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

القراء؛ جمهور بإعجاب الكتاب حظي ذلك، إىل باإلضافة املايض. القرن يف إنجلرتا يف تماًما
له.» الثالثة الطبعة من أمتلكها التي النسخة إنَّ إذ

وهي حفيدته، إىل ملكيتها انتقلت ثم إلستون، ضيعة ألفي، ويليام الثاني، االبن ورث
فقد جون، الثالث، االبن ا أمَّ وكريسكيلد. إلستون ضيعتَي صاحبة داروين، السيدة الراحلة
االبن ا وأمَّ العائلة. سلطات ضمن من كان الكاهن تعيني إن حيث إلستون، كاهن أصبح

والفيلسوف. الشاعر داروين، إيرازموس فهو واألصغر، الرابع
من بغريه عالقته وكذلك روبرت من داروين تشارلز انحدار التايل، املخطط ح ويُوضِّ
أحد وهو فوكس، داروين ويليام هؤالء: ومن مراسالته. يف ذكرهم يرد الذين العائلة أفراد
امتدت حميمة صداقٍة أواُرص بينهما جمعت الذي جالتون، وفرانسيس األوائل، ُمراسِليه
ورث الذي داروين، سيشيفاريل فرانسيس اسم ذكر أيًضا ويَِرد عديدة. سنواٍت مدى عىل
«دليل كتاب ألَّف الذي داروين، إدوارد ابنه إىل ونقله إيرازموس من الطبيعي التاريخ حب
«هاي املستعار االسم ُمستخدًما ،(١٨٦٣ الرابعة، (الطبعة الصيد» مناطق عىل القائمني
مختلفة أنواع عاداِت عن دقيقة مالحظاٍت الكتاب هذا ويضم العالية). الدردار (أشجار إملز»

الحيوانات. من
أسالفه؛ عرب الشخصية املرء سمات تتبُّع يمكن مًدى أيِّ إىل نتأمل أن دائًما املثري من
الجسم، ضخامة منه يرث لم لكنه إيرازموس، من القامة طول داروين تشارلز ورث فلقد
لم إيرازموس أنَّ أيًضا ويبدو فيها. ملحوظ تشابٍه من جده وبني بينه فليس املالمح، ا وأمَّ
تشارلز كان التي األمور من تلك كانت بينما والرماية، والصيد البدنية التمرينات يُحب يكن
للعمل الجارف حبه يف حفيده يُشِبه كان إيرازموس أن غري شبابه، يف بها يستمتع داروين
وكذلك اآلخِرين مع والتعاُطف الخري لِفعل حبهما يف يشرتكان كانا أنهما كما الشاق. الذهني
من درجة بأعىل يتمتع داروين تشارلز كان كبرية. شخصية جاذبيٍة من به يتسمان كانا ما
نفسها بالقوة إيرازموس بها يتميز كان التي السمات من أنها ذكر وقد الخيال»، «خصوبة
ا وأمَّ النظريات.» ووضع التعميم إىل الشديد «ميله يف أساسيٍّا عامًال كانت وأنها كذلك،
يراقبها كان بل منه، تتملك بأن النزعة لهذه يسمح يكن فلم داروين، تشارلز إىل بالنسبة
كبريًا حبٍّا يُكنُّ إيرازموس كان درجة. أقىص إىل نظرياته اختبار عىل يُرص كان إذ دوًما؛
لم داروين أن كما بها. ا مهتمٍّ يكن لم الذي داروين خالف عىل وذلك أنواعها، بجميع لآلالت
داروين كتب لقد وفيلسوًفا. إيرازموسشاعًرا من جعل الذي األدبي املزاج بذلك يتمتع يكن
وغياُب بالشهرة، اكرتاثه عدم هو خطاباته يف أدهشني ما «أكثُر يقول:1 إيرازموس عن
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داروين عائلة

السمات هذه أنَّ يف شك وال أعماله.» نجاح أو قدراته، تقييم يف مغاالته عىل يدل أثٍَر أيِّ
كان إيرازموس أنَّ عىل دليًال نملك ال لكننا نفسه. داروين شخصية يف كبري بوضوح تتجىل
طباع يميز كان ما أهم من هما اللذَين الشديَدين، والبساطة التواُضع من القْدر بهذا يتمتع
عندما إيرازموس فيها يدخل كان التي الرسيعة الغضب نوباِت نتأمل عندما لكننا داروين.

أخرى. مرًة وطباعه داروين نتذكر الظلم، أو الوحشية مظاهر من أيٍّا يشهد
عن الكايف القدر نعرف ال أننا هو عامة بصفٍة يل يبدو ما فإنَّ ذلك، من بالرغم
مقارنٍة من أكثر نعقد بأن لنا يسمح ال ما الجوهرية؛ الشخصية وطباعه داروين إيرازموس
أنهما أعتقد فإنني االثننَي، بني امُلتعدِّدة الشبه أوجه من وبالرغم الرجَلني. بني سطحية
بينيك، شيميل والسيدة سيوارد اآلنسة أنَّ اتضح ولقد مختلفتان. شخصيتان لهما كانت
أن ا جدٍّ املحتمل فمن ذلك، من بالرغم داروين.2 إيرازموس شخصيِة عن التعبري أساءتا قد
يدفعني مما ما؛ حدٍّ إىل الرجل عىل تنطبق عنها، التعبري يف بالَغتا التي العيوب تلك تكون

حفيده. يف يُوجد لم ما وهو املزاج، حدة أو الفظاظة من يخلو يكن لم بأنَّه االعتقاد إىل
تشارلز عنهما كتب فقد الفكرية؛ ميوله من شيئًا داروين إيرازموس ابنا ورث لقد

ييل: ما داروين
مستقبٍل ذا شابٍّا (١٧٥٨ عام سبتمرب من الثالث يف ُولد (الذي تشارلز األكرب ابنه «كان
واحًدا العمر من يبلغ أن قبل ١٧٧٨ عام مايو من عرش الخامس يف تُويف لكنه للغاية، واعد
أبيه من ورث طفل. لدماغ ترشيًحا يُجري كان بينما أصابه قد ُجرح إثر عاًما، وعرشين
ورث قد أنه كما … وامليكانيكا الشعر، كتابة وكذلك العلوم، من مختلفة لفروع الشديد حبه
(١٧٦٦–١٧٦٧) تقريبًا الثامنة يف وهو فرنسا إىل والده أرسله وقد الحديث، يف التلعثُم
الفرصة له تُتح لم إن أنه يعتقد كان إذ عالجه؛ يف ذلك يُفِلح أن يف أمًال خاصٍّ ُمعلٍم مع
يكن لم أنه الغريب ومن التلعثُم. عادة عنه فستزول الوقت، لبعض باإلنجليزية التحدُّث يف
العينات جمع يف الصغر منذ بدأ الفرنسية. يتحدث كان حني التالية السنوات يف قط يتلعثم
[كلية أكسفورد جامعة إىل عام ملدة بُعث عمره من عرشة السادسة ويف أنواعها. بجميع
«أنَّ والده) ذلك عن عربَّ (كما يعتقد كان فقد له؛ يُرق لم املكان لكنَّ كرايست]، كنيسة
انكفأ إذ هرقل وَهن مثلما الكالسيكية، الوجاهة طلب إىل هذا سعيه يف فَرت قد د املتوقِّ ذهنه
واملمارسة الدراسة حيث إدنربة؛ يف الطب كلية إىل االنتقال إىل يتوق وكان مغزله، عىل
ويرعى للطب دراسته يف خاللها يجتهد كان سنوات، ثالَث إدنربة يف مكث املكثفة.»
الالزمة.» األدوية لهم ر ويُوفِّ وعناية، اجتهاد بكل ووترليث أبرشية يف الفقراء «املرىض
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داروين عائلة

الصديد عن به قام تجريبي بحٍث عن األول الذهبي وسامها إسكيليبيان جمعية َمنَحته
من به يتمتع ما عىل الُكتَّاب جميع اتفق وقد املجالت، من العديد يف ذكره وورد وامُلخاط.
مع أيًضا الحال كانت كما أصدقائه، من محبوبًا كان أنَّه ويبدو متميزة. وقدراٍت طاقة
عاًما وأربعني بسبعة وفاته بعد … دانكان أندرو الربوفيسور … عنه تحدث فقد والده؛

… إدنربة يف الطب أدرس كنُت حينما وذلك العواطف، بأصدق
ألقوله؛ الكثري لديَّ فليس ،(١٧٥٩ عام ُولد (الذي إيرازموس الثاني ابنه عن ا وأمَّ
وإنما األخرى، اهتماماته والده من يرث لم أنه فيبدو الشعر، يكتب كان أنه من فبالرغم
فعندما واإلحصاء؛ املعدنية العمالت وجمع األنساب، علم وهي: املميزة، اهتماماته له كانت
معظمها؛ يف السكان عدد إىل ل وتوصَّ ليتشفيلد مدينة يف املنازل جميع أحىص صبيٍّا، كان
التقدير أنَّ تبنيَّ األُوىل، للمرة ِفعيلٌّ تَعداٌد أُجري وحني للسكان، بتَعداٍد قام قد بذلك وهو
والدي كان وقد الطباع، هادئ خجوًال وكان كبري. حدٍّ إىل الدقة من يقرتب إليه توصل الذي
العديد مع السفر إىل ُدعي ملا وإال حقيقيٍّا، كان ذلك أنَّ واألرجح كبريًا، إيمانًا بقدراته يؤمن
هؤالء ومن معهم، طويل وقٍت وقضاءِ املجاالت مختلف يف املميزة الهامة الشخصيات من
بدأت قد الجنون من حالًة أنَّ ويبدو داي.» األخالقي والفيلسوف والروائي بولتون املهندس

.١٧٩٩ عام يف موته إىل أفىض الذي االنتحار عىل إقدامه إىل أدى مما عقله، تتملك
والتحق ،١٧٦٦ عام مايو من الثالثني يف داروين، تشارلز والد وارينج، روبرت ُولد
يف منها الطب شهادة عىل وحصل اليدن، جامعة يف أشهر درسلبضعة كوالده. الطب بمهنة
رشوزبريي إىل أرسله3 «قد إيرازموس والده إن .١٧٨٥ عام فرباير من والعرشين السادس
حني «أخربني قائًال: جنيًها، عرشين له وترك ،(١٧٨٧) والعرشين الحادي عامه يُتم أن قبل
عرشين إلستون، كاهن عمه، له أرسل ثم تريده.» الذي املبلغ لك أُرسل وسوف املزيد تُريد
السيد إيرازموس أخرب وقد … مالية مساعدٍة من اه تلقَّ ما كلَّ هو ذلك وكان غريها جنيًها
عدد «كان فقط، أشهر ستة ملدة رشوزبريي يف روبرت ابنه استقر بعدما أنَّه إيدجوورث
يف وظل َعملُه اتسع هناك، الثاني عامه وبحلول والخمسني.» األربعني بني يرتاوح مرضاه

الحني.» ذلك منذ ازدياد
ابنة وهي سوزانا، من (١٧٩٦ عام أبريل ١٨) يف داروين وارينج روبرت ج تزوَّ
الثانية يف الوقت ذلك يف كانت التي وهي إتروريا، من وهو ويدجوود، جوزايا والده، صديق
والذي وسعيد، جميل بوجٍه فيها ظهرت لها ا جدٍّ صغرية صورٌة لدينا عمرها. من والثالثني
رينولدز؛ جوشوا السري لوالدها رسمها التي الشخصية الصورة من بعضالشبه بها أنَّ نجد
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األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

تُوفيت ولقد ميتيارد.4 اآلنسة بها تصفه ما وهو والود، الرقة مالمح طلعتها يف تبدو إذ
يف تُويف إذ عاًما؛ وثالثني باثنني زوجها وفاة قبل ،١٨١٧ عام يوليو من عرش الخامس يف
شارع يف زواجه قبل عاش قد داروين الدكتور كان .١٨٤٨ عام نوفمرب من عرش الثالث
ابنته ُولدت حيث كريسنت، ذا حارة إىل ذلك بعد انتقل ثم ثالثة، أو لعاَمني هيل جونز سان
رشوزبريي من الجزء ذلك يف يقع الذي ماونت ذا إىل النهاية يف انتقل ثم ماريان، الكربى
داروين الدكتور بنى اآلخرين. أبنائه جميع مولد شهد والذي فرانكويل، باسم يُعرف الذي
فيليبسوخضع سبنرس السيد ملكية إىل اآلن انتقل وقد تقريبًا، ١٨٠٠ عام ماونت ذا منزل
األحمر، بالطوب بُني وقد الشكل، وُمربَّع وبسيط كبري املنزل الطفيفة. التغيريات بعض إىل

تميًُّزا. معامله أكثر النهارية الجلوس غرفة عليها تُطل التي الزراعية الصوبة تلك وتُعد
ويُوجد السيفرن. نهر إىل نزوًال تنحدر ٍة ضفَّ قمِة عىل ساحر موقع يف املنزل هذا يقع
باسم يُدعى يزال ال وهو نهايتها، إىل بدايتها من يمتد طويل، ممًىش املدرَّجة ة الضفَّ هذه عىل
تنحني التي وهي حلو، كستناء شجرُة تنمو املمىش هذا عىل ما مكاٍن ويف الدكتور». «ممىش
تلك كانت وقد غريبة، بطريقٍة بعض مع بعضها بالتوازي أخرى مرًة الوراء إىل أغصانها
كاثرين وألخته له كان التي وهي صبيٍّا، كان حينما داروين لتشارلز لة املفضَّ الشجرة هي

منهما. بكلٍّ خاص مقعٌد فيها
الزينة بأشجار يزرعها فكان كبريًا، رسوًرا بحديقته االعتناء يف يجد الدكتور كان
أنَّ وأعتقد الخصوص، وجه عىل الفاكهة أشجار زراعِة يف نجح قد أنه كما وُشجرياتها،
وبالنسبة الطبيعي. التاريخ إىل بصلٍة يُمت قد ميٍل من يمتلكه كان ما كلُّ هو للنباتات حبه
بالتاريخ الدكتور اهتمام ح يُوضِّ بأنَّه ميتيارد اآلنسة تصفه الذي ماونت» ذا «َحَمام إىل
اآلنسة رواية إنَّ بالرجل. ومعرفة منها درايًة أكثر هم ممن به أسمع لم مما فذلك الطبيعي،
يميل كان داروين الدكتور أنَّ مثًال، تذكر فهي نقاط؛ عدِة يف دقيقًة ليست عنه ميتيارد
وكذلك التعميم. ال بالتفاصيل، االهتمام إىل يميل كان أنه والواقع الفلسفي، التفكري إىل
يكن لم فإنه ولهذا القليل؛ أقل إال يأكل يكن لم أنه يذكرون قرب عن عرفوه الذين فإنَّ
نوع من طائًرا الرجال من غريه بها يتناوُل التي بالسهولة الَعشاء عىل إوزَّة يتناول «أكوًال
آخر حتى وظل ًظا، ُمتحفِّ تقليديٍّا كان فقد اللبس، يف بذوقه يتعلق فيما ا أمَّ الحجل.»5
لم والتي القماشية، والجراميق الركبتنَي، إىل تصل التي القصرية الرساويل يرتدي حياته
َوصَفته ما كان وإنما ميتيارد، اآلنسة بذلك قالت كما الركبة، فوق ما إىل بالتأكيد تصل
األخشاب ُقطَّاع وكذلك آن، امللكة عهد يف اليدوية القنابل رماة أساسية بصفٍة يرتديه زيٍّا

الحديث. العرص يف الحرث ال وعمَّ
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يتذكر كان وقد والده. لذكرى واالحرتام الحب مشاعر أقوى يُكنُّ داروين تشارلز كان
حكاية أي يبدأ كان ما فغالبًا عنه؛ يتحدث كان ما وكثريًا شديد، بوضوح به يتعلق ما كلَّ
ومن «… الرجال من عرفُت َمن أحكم وهو والدي، «كان مثًال: يقول بأن عنه سريويها
بعض يذكر أن بإمكانه كان فقد ثَمَّ، وِمن وضوح؛ بكل والده آراء يتذكر كان أنه املدهش
كثريًا يثق يكن لم فإنه عامة، وبصفٍة املَرِضية. الحاالت معظم يف إرشاداته أو مبادئه
الطب يف ومهارة قدرة من داروين الدكتور به يتمتع فيما املطلقة ثقته فإنَّ لذا باألطباء؛

غرابة. أكثر أَمٌر لهو يتبعها كان التي العالج أساليب يف وكذلك
رأٍي أيِّ يف عاطفته عن للتخيل يميل كان وصادًقا. محدوًدا ال تبجيًال له يُبجِّ كان لقد
لقد مطلقة. شبه ثقًة به ويثق يُصدِّقه كان فقد والده، من يَِرد ما ا أمَّ اإلطالق، عىل يُصدره
شيئًا أبنائه من أيٌّ يُصدِّق أال يتمنى بأنه قوله تتذكر أنها ليتشفيلد السيدة ابنته ذَكَرت
تعاُرًضا تتعارض رغبٌة وهي الحقيقة؛ هي تلك بأنَّ ُمقتنعني هم يكونوا لم ما قاله، قد ألنه

والده. عن ورد ما بتصديِق يتعلق فيما سلوكه مع صارًخا
إىل وهو هي بها قامت التي الزيارة خالل من داروين تشارلز ابنة استطاعت
املنزل قاطن راح فقد القديم؛ ملنزله حبه مدى بوضوح تُدرك أن ١٨٦٩ عام رشوزبريي
الزيارة مدى عىل لهم مصاحبًا وظل التقدير يف أخطأ وقد أرجائه، يف بهم يطوف آنذاك
داروين تشارلز قال يغادرون، كانوا وبينما لهم. ضيافته حسن من ذلك أنَّ منه ظنٍّا كلها،
الصوبة تلك يف بنفيس أختيل أن بإمكاني كان «لو باألىس: امتَزَجت قد ندم نظرُة عينَيه ويف
وكأنه وضوح بكلِّ املتحرك ُكرسيه عىل والدي تخيُّل باستطاعتي لكان دقائق، خمس ملدة

أمامي.» هناك
تشارلز يُحبه كان ما أكثر أنَّ وهو الحقيقة، أنه أعتقد ما ح تُوضِّ الحادثة هذه ولعل
بعض ليتشفيلد السيدة كتبت وقد ُمسنٍّا. كان حني ذكرياته هي والده، ذكريات من داروين
يف بنربة يقول وهو تصفه فهي جيًِّدا؛ تصويًرا والده تجاه مشاعره ر تُصوِّ التي الكلمات
أنني غري صغريًا، كنُت حينما قليًال عيلَّ متحامًال كان أبي أنَّ «أعتقد واالحرتام: الرقة غايِة
وهي إليه.» الناس أقرب من وأصبحُت ذلك بعد به عالقتي توطََّدت إذ باالمتنان أشعر
وكأنه يُردِّدها كان فقد الكلمات؛ تلك يقول وهو خالطه الذي التعبريَ شديد بوضوح تتذكر
السالم من حالٍة يف الذكرى تَرَكته وقد ذاكرته يف كلها العالقة يستعيد وكأنه سعيد، ُحلٍم يف

العميَقني. واالمتنان
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أو ١٨٧٧ عام يف وذلك الذاتية، سريته يف داروين تشارلز كتبه مقتطف ييل وفيما
:١٨٧٨

نواٍح من عظيًما رجًال كان الذي والدي، عن صفحات بضع هنا سأضيف أنني أعتقد
عديدة.

وممتلئ الكتَفني عريض كان وقد وبوصتني، أقدام ستة الطول من يبلغ كان لقد
كان نفسه، فيها وزن قد مرة آخر ويف اإلطالق. عىل عرفتُه رجٍل أضخَم كان بحيث الجسم
الذهنية سماته أهم كانت وقد كبرية. بدرجٍة ذلك بعد ازداد قد وزنه لكنَّ ستونًا، ٢٤ يزن
الصفتنَي هاتنَي يف عليه ق تفوَّ أحًدا قط أَعرْف ولم التعاُطف، عىل والقدرة املالحظة قوة هي
َمن أحزان مع التعاُطف عىل تقترص لديه التعاُطف ملكة تكن ولم فيهما. له ا ندٍّ كان أو
أكرب. بدرجٍة أفراحهم مع يتعاطف كان إنه بل أيًضا، أفراحهم مع وإنما فحسب، حوله هم
الخريية، األعمال من بالعديد والقيام اآلخرين، إسعاد إىل يسعى ما دائًما كان فقد ولهذا
ب… السيد األيام أحد يف أتاه املثال، سبيل فعىل العطاء؛ يف لإلرساف كرهه من بالرغم وذلك
اقرتاِض من يتمكن لم إن سيُفلس إنه له وقال رشوزبريي، يف امُلصنِّعني صغار أحد وهو
فسمع قانونية، ضمانٍة أي ذلك عىل يُقدِّم أن يستطيع ال لكنه الحال، يف جنيه آالِف عرشِة
حدٍس من له بما ن تيقَّ وقد النهاية، يف املبلغ هذا ردِّ من سيتمكن أنه يُربِّر ما والدي منه
بالنسبة ا جدٍّ كبريًا مبلًغا كان الذي املبلغ، ذلك أقرضه ثَمَّ، وِمن ثقة؛ محل الرجل أنَّ رائع،

الوقت. من فرتٍة بعد إليه ه ردَّ الرجل لكنَّ شابٍّا، يزال ال كان إذ إليه،
بثقة الفوز عىل املطلقة القدرة تلك له د مهَّ ما هي لديه التعاطف ملكة أنَّ أعتقد
قبل العمل يف بدأ لقد الطب. ممارسة يف قه حقَّ الذي العظيم النجاح يف ساهم مما اآلخرين،
السنة خالل جمعها التي أتعابه من استطاع وقد عاًما، وعرشين واحًدا العمر من يبلغ أن
وقد ع، وتوسَّ عمله ازداد التالية، السنة ويف بخادم. ويستعني بفرَسني يحتفظ أن األوىل
نجاحه أنَّ والواقع شخص. أيِّ عيادة عن بعدها ف توقَّ عاًما، ستني ملدة ع التوسُّ هذا استمر
يف بشدة عمله يُبغض كان أنه أخربني فقد للغاية؛ مدهش أمٌر لهو الطب مهنة يف الكبري
أيَّ يمتلك كان أنه لو اإلطالق عىل فيه االستمرار إىل يدفعه أن يشءٍ أليِّ كان فما البداية؛
يشعر يكاد حياته آخر حتى ظل لقد آخر. خياٍر أيَّ والده له أتاح لنئ أو زهيد، ولو دخٍل
ينزف شخًصا يرى أن يُطيق يكن ولم الجراحية، العمليات يف التفكري مجرد من بالغثيان
حني انتابني الذي الرعب ألتذكَّر وإنني — إيلَّ نقله قد الرعب أسباب من سبب وهو —
حماٍم يف وهو ينزف ظل الذي أعتقد)، ما (عىل بليني عن الدراسة أيام يف صغري وأنا قرأُت

… مات حتى ساخن
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سيما وال املرىض— من العديد كان فقد الناس، ثقة اكتساب يف والدي قدرات وبفضل
االعرتاف إىل أقرب هو شكٍل يف ضيق، أو ألٍم أيِّ من يهمهم فيما يستشريونه — النساء
بالشكوى يبدءون كانوا ما غالبًا بأنهم أخربني لقد الكنيسة. يف للقس به ون يُرسُّ الذي
من األمر حقيقة تخمنِي يف يبدأ كان ما رسعان لكنه ومبهمة، عامٍة بصورٍة صحتهم من
ثَمَّ وِمن عقولهم؛ يف العلة بأنَّ يُخربهم فكان املجال. هذا يف اكتسبها التي الخربة خالل
يف والدي مهارة وبفضل … الجسد عن شكوى أي يسمع يعود وال بمشكالتهم، يُخربونه
كثريًا يشري كان لقد والذنب. التعاسة عن غريبة اعرتافاٍت إىل استمع الناس، بثقة الفوز
األزواج كان عديدة، حاالٍت يف عرفهن. الالئي التعيسات الزوجات من الكبري العدد هذا إىل
الكراهية بينهم تدب ثم عاًما، ثالثني أو عرشين ملدة التفاهم من جوٍّ يف يعيشون وزوجاتهم
عندما وزوجته الزوج يفقدها التي املشرتكة الرابطة تلك إىل يعزوه كان ما وهو املريرة؛

أطفالهما. يكرب
إنه حتى الناس، شخصيات قراءة هي والدي يمتلكها كان التي األبرز امللكة لكنَّ
هذه عىل األمثلة من العديد شِهدنا وقد قصرية. لفرتٍة ولو بهم يلتقي َمن أفكار يقرأ كان
ال َمن صداقِة ِمن والدي ذلك حفظ وقد للطبيعة. خارًقا يبدو كان بعضها إنَّ حتى امللكة،
ما رسعان الذي وهو الوحيد االستثناء هو كان واحًدا، رجًال عدا (فيما صداقته يستحقون
ثري، رجٌل أنه عليه بدا وقد رشوزبريي إىل أتى غريبًا كاهنًا كان لقد حقيقته). اتَضَحت
أبي رحل وعندما أبي، زاره وكذلك بيوتهم. إىل الناس معظم ودعاه يزورونه الجميع فراح
منزلنا؛ إىل أُرسته من فرٍد أيَّ الشخصوال هذا يدعون أال أخواتي من طلب منزله، إىل عائًدا
أنه اتضح ثم الديون، يف غارق وهو فجأة هرب أشهر، بضعِة وبعد بالثقة. جدير غري إنه إذ
من قلٌة إال بمنحها ِليغامر يكن لم التي الثقة عن آخر مثاٌل أيًضا ولدينا محرتف. ُمحتاٌل
وأخربه تماًما، البلد عن غريب وهو األيام، أحد يف والدي زار أيرلندي رجٌل فهناك الرجال؛
حوالة تأتيه حتى رشوزبريي يف انتظر إن كثريًا سيترضر وأنه ضاعت، قد محفظته بأن
إذ الفور؛ عىل حدث ما وهو جنيًها، عرشين يُقِرضه أن والدي من طلب وقد أيرلندا. من
خطاب ورد أيرلندا، من الخطابات لوصول موعٍد أوِل ويف حقيقية. القصة بأنَّ والدي شعر
إسرتلينيٍّا، جنيًها عرشين بقيمة نقدية ورقًة نه تضمُّ إىل وإشارة الشكر، وافر عن تعبري به
أجابني لكنه أدهشه، قد ذلك كان إذا عما والدي سألُت نقدية. ورقٍة أي به يكن لم أنه غري
نيس إذ كثريًا؛ فيها الرجل يعتذر آخر خطاٌب ورد التايل، اليوم ويف اإلطالق.» عىل «كال،
… السابق اليوم خطاب يف النقدية الورقة يضع أن األيرلنديِّني) الرجال عادة هي (كما

23



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يف ِعلَّة به لكن لطيًفا الفتى هذا كان وقد والدي، إىل أخيه أحرضابن األفاضل] الرجال [أحد
فرتٍة بعد والدي ناقش وعندما املعروفة. الجرائم جميع بارتكاب نفسه يتهم َجعَلته قد عقله
شنيعة.» جريمًة … ارتكب قد أخيك ابن أنَّ من متأكد «إنني له: قال عمه، مع الفتى أمر
أحد ال أنه ظننا لقد داروين؟ دكتور يا أخربك من إلهي! «يا الفاضل]: [الرجل قال وعندئٍذ
وقد حدوثها، من سنواٍت عدِة بعد القصة بهذه والدي أخربني لقد غرينا!» باألمر يعرف
وبني نفسه إىل الفتى هها يُوجِّ كان التي الزائفة االتهامات بني يميِّز أن استطاع كيف سألته
األمر. يرشح أن يستطيع ال بأنه كعادته، يخربني، أن إال منه كان فما الحقيقية؛ االتهامات
شيلبرين، اللورد كان التخمني. عىل الجيِّدة والدي قدرة التالية القصة ح وستُوضِّ
ما) موضٍع يف ماكويل يذكر (كما مشهوًرا النزداون، يف األول املاركيز بعُد فيما أصبح والذي
مسألٍة يف والدي استشار قد وكان كثريًا. به يعتز كان أمر وهو أوروبا، بشئون بمعرفته
يف الطب درس قد والدي وكان هولندا. شئون عن حادة بلهجٍة يخاطبه راح ثم طبية،
اصطحبه صديق مع الريف يف طويلة بجولٍة قام هناك] كان [بينما األيام أحد ويف اليدن،
هذا وكان اسمه)، نسيُت قد إنني إذ أ… السيد ل باملبجَّ هنا (وسندعوه هناك كاهٍن بيِت إىل
الَغداء عىل لديهم يكن ولم ا، جدٍّ جائًعا والدي كان إنجليزية. امرأة من متزوًجا الكاهن
لذلك، وحزينة مندهشة العجوز السيدة كانت أبًدا. يتناوله والدي يكن ولم الجبن، سوى
شيلبرين. اللورد مقر وهي بوود، من إليهما أُرسل قد ممتاز جبٌن أنه لوالدي تؤكد وظلت
إىل ذلك من أكثر األمر يف يفكر لم لكنه بوود، من الجبن هذا إرسال من والدي تعجب لقد
يتحدث شيلبرين اللورد كان بينما عديدة، بسنواٍت ذلك بعد ذهنه يف أخرى مرًة الح أن
جيدة درايٍة وعىل للغاية ا مهمٍّ رجًال كان أ… السيد ر املوقَّ أنَّ بد «ال فأجابه: هولندا. عن
فوًرا، املحادثة موضوع غريَّ قد والذي اإليرل، أنَّ يدرك أن والدي استطاع هولندا.» بأمور
إنه فيه يقول اإليرل من خطابًا والدي ى تلقَّ التايل، الصباح ويف للغاية. واندهش بُهت قد
إىل اإليرل تحدث أتى، وحني والدي. رؤية يف يرغب إنه إذ رحلته؛ يف البدء موعد ل أجَّ قد
كيف نعرف أن أ… السيد ر وللموقَّ يل األهمية غاية يف ألمٌر إنه داروين، «دكتور قائًال: والدي
حدث ما يرشح أن والدي اضُطر فقد ثَمَّ، وِمن هولندا.» عن معلوماتي مصدر أنه اكتشفَت
بقدرة للغاية معجبًا كان شيلبرين اللورد أنَّ رأى وقد النتيجة، هذه إىل يتوصل فجعله
من العديد منه يتلقى ظل بعدها، عديدة سنواٍت مدى عىل إذ التخمني؛ عىل الكبرية والدي
القصة هذه حكى قد بد وال أنه وأعتقد األصدقاء. من عدٍد طريِق عن اللطيفة الخطابات
النزداون ماركيز عنه عرب ما سبب عن أعوام عدة قبل اليل يس السري سألني إذ أوالده؛ إىل
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من يََرني لم الذي وهو وبعائلتي، بي كبري اهتماٍم من األول) املاركيز حفيد أو ابن (وهو
حني يُدعون كانوا (وقد الجدد األعضاء من أربعون األثنيام نادي إىل أُضيف وحني قبل.
أن وبدون معهم، انضمامي بشأن النقاش من الكثري هناك كان ا)، لصٍّ األربعني باسم ذاك
يف ا محقٍّ كنُت وإذا منتخبًا. عضًوا وأصبحُت النزداون اللورد قدَّمني أحد، من ذلك أطلب
قبل للجبن والدي تناُوِل عدم يكون أن األحداث من غريبة سلسلًة تلك كانت فقد افرتايض،

األثنيام. نادي يف منتخبًا عضًوا أصبح أن إىل أدى قد هولندا، يف قرن نصف
بمهارٍة مرٍض أيُّ سيتخذه الذي باملسار يتنبأ أن عىل قادًرا جعَلته قد مالحظته حدة إنَّ
باالرتياح. املرىض شعور إىل تؤدي التي التفاصيل من نهائيٍّا ال عدًدا يُقدِّم وكان فائقة،
لم أنه يزعم كان الذي وهو والدي يكره كان رشوزبريي يف شاب طبيٍب عن سمعُت لقد
ال بدقٍة مرض أيِّ بنهاية التنبُّؤ عىل بالقدرة يتمتع كان أنه غري اإلطالق، عىل علميٍّا يكن
عن كثريًا يحدثني كان طبيبًا، أصبح أن عيلَّ أنَّ السابق يف يرى أبي كان وحني لها. مثيل
كان والدي أنَّ غري كبري، نحٍو عىل املايض يف منترشة الفصد ممارسة كانت وقد مرضاه.
مني يستخرج طبيٍب أيَّ أدع بأال ينصحني كان إنه حتى تفيد، مما أكثر تُرض أنها يرى
ى ُحمَّ تمييز يُجرى أن وقبل األيام. أحد يف مرضُت إن الدم، من ا جدٍّ ضئيلة كميٍة سوى
نحٍو عىل يُطلق التيفود ى ُحمَّ مصطلَح بأنَّ والدي أخربني طويل، بوقٍت غريها عن التيفود
معارضًة الكحوليات يُعارضتناُول كان وقد الحمى. من تماًما مختلَفني نوَعني عىل خاطئ
أرضاٍر يف يتسبب معقولة، بكمياٍت كان إن حتى بانتظام، تناُولها بأنَّ مقتنًعا وكان قاطعة،
العظمى الغالبية يف وذلك بالوراثة، ينتقل اآلخر والبعض مبارشة يحُدث بعضها شديدة،
الكحوليات من كبرية كمياٍت يتناولون بعضاألشخاصقد بأنَّ أقر قد أنه غري الحاالت. من
ذلك، عىل األمثلة بعض وقدَّم منها، يعانون أرضاٍر أيُّ عليهم تظهر أن دون حياتهم طوال
ا وأمَّ ًما. ُمقدَّ األرضار هذه من يعانوا لن الذين هؤالء يعرف أن يستطيع أنه يرى كان وقد
بحالٍة املالحظة هذه وتُذكِّرني كحويل. رشاب أي من واحدة قطرة وال يتناول لم فهو عنه،
ُمواتية؛ الظروف كانت إن حتى تماًما، مخطئًا الشهود أحد يكون أن يمكن كيف ح تُوضِّ
َعه شجَّ وقد الكحوليات، يتناول أال عىل امُلزارِعني من األفاضل الرجال أحد والدي حثَّ فقد
الرجل هذا قال وعندئٍذ روحي؛ رشاٍب أيَّ قط يمسَّ لم نفسه هو بأنه أخربه بأن ذلك عىل
بذلك تخربني أن منك لطٌف أنه غري هذا، أُصدِّق ال إنني الطبيب! أيها «حنانَيك لوالدي:
املاء من مزيًجا تتضمن للغاية كبرية كأًسا تتناول أنك أعرف لكنني صحتي، عىل حرًصا
وقد هذا، يعرف أن له تسنى كيف والدي فسأله َعشائك.» بعد مساء كل والِجن الساخن
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رأت وقد ثالث، أو لسنتنَي املطبخ يف خادمة لديك تعمل طاهيتي «كانت الرجل: أجاب
العادة تلك لديه كانت والدي أنَّ والواقع إليك.» بهما ويذهب واملاء الِجن خليط يُِعد الساقي
الساقي اعتاد وقد للغاية، وكبرية طويلة كأٍس يف ساخنًا ماءً َعشائه بعد يرشب بأن الغريبة
يمأل ثم الِجن، رشاب أنه الفتاة ظنَّت ما وهو الكأس، يف أوًَّال البارد املاء بعض يضع أن

املطبخ. غالية من املغيل باملاء الكأس
يف مفيدة أنها اكتشف التي الصغرية التفاصيل من بالكثري يخربني أبي كان لقد
ما وهو بمشكالتهن، يخربنه ُكن حني كثريًا يبكني النساء كانت فقد الطب؛ ملهنة ممارسته
تمالُك منهن يطلب كان حني أنه اكتشف ما ورسعان الثمني، وقته من الكثري يضيع كان
يحثهنَّ كان فقد لذا ونحيبًا؛ بكاءً إال يزيدهن ذلك كان ما البكاء، عن ف والتوقُّ أنفسهن
يشءٍ أيِّ من أكثر عنهنَّ ف سيُخفِّ ما هو ذلك بأنَّ إياهن ُمخربًا البكاء، يف االستمرار عىل
لحاالتهن جيًِّدا االستماع له يتيح مما البكاء، عن توقفهن هي النتيجة كانت ما ودائًما آخر،
غريبة أنواًعا يشتهون حالتهم ساءت الذين مرضاه كان وحني املطلوبة. النصيحة وتقديم
بأنهم أجابوا وإن عقولهم، يف الفكرة هذه دفع عما يسألهم كان األطعمة، من معتادة وغري
كان إذ األمر؛ ينجح كان ما وغالبًا يشتهون، ما بتناُول لهم يسمح كان فإنَّه يعرفون، ال
قد الطعام ذلك أنَّ سمعوا قد بأنهم أجابوا إذا ا أمَّ فحسب، لديهم غريزية رغبٌة بأنَّها يثق

اإلطالق. عىل موافقته يعطي يكن لم فإنه املرضية، حالته يف آخر شخًصا أفاد
حني ذلك كان البرشية. الطبيعة عن وغريبة صغرية ملحًة األيام أحد يف قدَّم لقد
العائلة، طبيب مع رشوبشاير يف املميَِّزين الرجال أحد زيارة إىل ُدعي إذ صغريًا شابٍّا كان
باملوت املرضسينتهي هذا بأنَّ الزوجة العجوز الطبيب أخرب وقد حالته. يف املشورة وتقديم
مخطئًا كان أنه غري سيتعاىف، الرجل بأنَّ وقال آخر رأٌي له كان فقد أبي، ا أمَّ محالة. ال
حينئٍذ مقتنًعا وكان بخطئه. أبي أقر وقد أعتقد)، ما عىل الجثة ترشيح عند (وذلك تماًما
أَرسَلت قد الرجل هذا أرملة أنَّ غري ًدا، مجدَّ األُرسة هذه إىل املشورة يُقدِّم أال يجب بأنه
أبي كان العجوز. األُرسة طبيب بخدماِت تستعني تُعد لم إذ أشهر؛ ببضعة ذلك بعد إليه
الذي السبب عن يسأل أن األرملة أصدقاء أحد من طلب قد إنه حتى للغاية، لذلك مندهًشا
هذا ثانيًة ترى «لن بأنها الصديق هذا األرملة فأجابت ًدا. مجدَّ مشورته أخذ إىل دفعهم
العكس عىل بالتأكيد، يموت سوف زوجها إنَّ البداية من قال الذي العجوز الكريه الطبيب
قد والدي كان أخرى، حالٍة ويف سيتعاىف!» أنه دوًما يؤكِّد كان الذي داروين الدكتور من
زوجها وفاة بعد السيدة هذه والدي رأى ثم محالة، ال يموت سوف زوجها بأنَّ سيدة أخرب
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للغاية؛ صغريًا تزال ما «إنك له: فقالت حكيمة سيدًة كانت وقد أشهر، بعدة ذلك بعد
لقد ذلك. أمكنك طاملا له، قريبًا يرعى شخص أليِّ األمل تمنح بأن أنصحك أن يل فاسمح
ذلك من إنه يقول أبي كان وقد قواي.» خارت اللحظة هذه ومنذ باليأس، أشعر َجعلتَني
يحافظ ذلك إنَّ إذ املريض؛ رعاية عىل يقوم مَلن األمل إلعطاء القصوى األهمية أدرك الحني،
ذلك فعل يف صعوبًة يُواجه كان وقد املريض. مصلحة يف يصب مما وقوته، تماُسكه عىل
تلك من عجوز سيٌد أنقذه قد املرات إحدى يف أنه غري الحقيقة. مع يتعارض ألنه أحيانًا
رأيتُه ما كلِّ عىل «بناءً قائًال: الستشارته، والدي طلب يف أرسل قد ب… السيد كان الحرية.
فسوف سأموت، متى سألتك إن وأنني الحقيقة، ستخربني بأنك أثق فإنني عنك، وسمعته
أنني تخربني بأال وعدتني إن حالتي، عىل ترشف أن يف بشدة أرغب فإنني واآلن تجيبني.
كالمه أنَّ يعني الذي االتفاق هذا أساِس عىل ذلك والدي قبل وقد لك.» قلُت مهما سأموت،

اإلطالق. عىل معنًى أيُّ الواقع يف له يكون لن
كان إنه حتى التواريخ، تذكُّر يف سيما ال استثنائية، بذاكرٍة يتمتع والدي كان لقد
يف الناس من كبري لعدٍد والوفاة والزواج امليالد تواريخ كربه يف وهو يتذكر يزال ال
تاريخ أي يحفظ كان فقد تزعجه؛ امَللكة هذه أنَّ يوم ذات أخربني وقد رشوبشاير،
من العديد وفاة تواريخ يتذكر كان فلطاملا ثَمَّ، وِمن ينساه؛ أن يمكنه وال يسمعه، أن فور
فقد استثنائية، ذاكرٍة من به يتمتع كان ما وبفضل بالحزن. فيشعر ويتذكرهم، أصدقائه
كان إذ يرويها؛ أن يُحب كان والتي الغريبة، امُلشوِّقة القصص من هائًال عدًدا يعرف كان
خدمه، وفيهم الجميع، مع ويمزح يضحك مرًحا؛ شخًصا عامٍّ بوجٍه كان لقد بارًعا. متحدثًا
لقد بحذافريها. أوامره يطيعون الجميع يجعل كيف يعرف كان أنه غري األَريَحية، بمنتهى
بعض أنَّ يضحك وهو يوم ذات والدي لنا حكى فقد بشدة؛ يخشونه الناس من العديد كان
زارته، قد رشوبشاير، يف مهيبة عجوز سيدٌة وهي … اآلنسة كانت إذا عما سألوه قد الناس
قد أبي كان التي … اآلنسة بأنَّ أخربوه وقد سؤاله، إىل دفعهم الذي السبب عن فتساءل
العجوز السمني الطبيب «هذا وتخرب ستزور بأنها الجميع تخرب راحت قد بشدة، أغضبها
يف معه كانت وقد خانتها، قد شجاعتها لكن بالفعل، زارته وقد رصاحة.» بكلِّ فيه برأيها
بها زوجته كانت وقد … منزل يف أمكث كي ذهبُت صبيٍّا، كنُت وحني والود. اللطف غاية
رأيتها التي الهلع حاالت أشد منها تملََّكت املسكينة، هذه رأتني أن وفور الجنون، بعض
غري والدك؟» سيأتي «هل وتَكراًرا: ِمراًرا وتسألني بمرارة تنتحب راحت فقد اإلطالق؛ عىل
إنه فقال هلعها، سبب عن والدي سألُت املنزل، إىل عودتي وعند روعها. هدأ ما رسعان أنه
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تقييد ودون مأمن يف ستعيش أنها رأى ألنه إخافتها تعمد قد إنه إذ ذلك؛ بسماع سعيد
بأنه يخربها بأن العنف، نوبات تنتابها حينما عليها، التأثري يف زوجها نجح إن لحريتها
عىل مرٍة كل يف تهدئتها يف تنجح الكلمات هذه كانت وقد داروين، الدكتور طلب يف سيبعث

الطويلة. حياتها من تبقى ما مدى
أو تُزعجه الصغرية الوقائع من العديد كانت فقد لذا للغاية؛ اًسا حسَّ أبي كان لقد
يف السبب عن السري، عىل قادًرا يعد ولم سنه كربت أن بعد مرة ذات سألتُه لقد بشدة. تُؤمله
ذهني يف يرتبط رشوزبريي خارج طريٍق كل «إنَّ فأجابني: بالعربة، والتنزه الخروج عدم
أنه من وبالرغم األحوال. معظم يف مرًحا شخًصا كان ذلك، عدا فيما لكنه أليم.» بحادٍث
من بشدة محبوبًا كان وقد له. حدود وال هائًال كان عطفه فإنَّ بسهولة، بشدٍة يغضب كان

الجميع.
وقد استثمار، أيِّ يف نقوٍد أي َخِرس ما فنادًرا وحريًصا؛ جيًدا أعماٍل رجَل كان لقد
بها تنشأ التي السهولة مدى ح تُوضِّ قصًة اآلن أتذكر وإنني للغاية. كبريًا إرثًا ألوالده ترك
ُمالك من وهو … إي السيد كان واسًعا. انتشاًرا وتنترش الصحة من العارية املعتقدات
وقد انتحر، قد املصارف، أحد يف كبري ورشيٌك العائالتيفرشوبشاير، أقدم إحدى يف الضياع
ألوضح هنا، أذكر أن وأريد بالفعل. ميِّتًا وجده لكنه الواجب، باب من والدي طلب يف بعثوا
عظيًما رجًال … إي السيد كان ملَّا أنه الخوايل، األيام هذه يف األمور هذه مثل تدبري كيفية
يجب أنه رأى املنزل، إىل أبي عودة وعند بخصوصموته. تحقيق يُجَر فلم الجميع، يحرتمه
بما التنفيذيِّني الرشكاء يخرب لكي فيه) حساب لديه كان (الذي املرصف إىل الذهاب عليه
البنك. من ألموالهم الناس من كثرٍي َسحِب يف ذلك يتسبب أن املستبعد من يكن فلم حدث؛
وسحب املرصف إىل ذهب والدي أن مفادها وواسًعا، كبريًا انتشاًرا شائعٌة انترشت وقد
قد … إي السيد بأنَّ أخربكم أن «يمكنني وقال: ًدا، مجدَّ عاد ثم البنك وغادر أمواله، جميع
من تسحبها التي النقود بأنَّ حينها شائع اعتقاٌد هناك كان أنه يبدو غادر. ثم نفسه.» قتل
إال الشائعة بهذه أبي يسمع ولم املرصف. باب خارج تخطو حتى آمنة تصبح لن املرصف،
تقيض التي الثابتة قاعدته خرق قد إنه التنفيذي الرشيك قال حني قصرية، بفرتٍة ذلك بعد
الخاصبوالدي الحساب سجل كشفعن إذ آخر؛ شخٍص حساِب عىل شخٍص أيُّ يطلع بأال
اليوم. ذلك يف نقوده من واحًدا بنًسا يسحب لم أبي أنَّ يُثِبت لكي األشخاص، من للعديد
معلومة استخدم إذ عليه؛ عاًرا ذلك لكان نقوده، سحب قد والدي بأن الخرب انترش ولنئ
املزعوم ف الترصُّ نال فقد ذلك، من الرغم وعىل الخاصة. ملنفعته مهنته بسبب عليها حصل
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األفاضل الرجال أحد قال عديدة، بسنواٍت ذلك بعد إنه حتى األشخاص، من العديد إعجاب
نقودك جميِع سحِب من تمكنَت لقد الطبيب! أيها أعمالك إدارة يف رائًعا كنَت «لكم لوالدي:

بأمان!» املرصف ذلك من
تحت وجمعها معرفته تعميم يحاول ولم العلمي، التفكري بملكة يتمتع والدي يكن لم
بأنني أعتقد ال تقريبًا. له تعرض ما جميع عن نظرية ن يُكوِّ كان أنه غري عامة، قواننَي
لجميع األخالق يف به يُحتذى مثاًال كان أنه غري الفكرية، الناحية من الكثري منه أخذُت قد
َمن تصادق «ال هي اتباعها) يصعب قاعدة (وهي الذهبية قواعده إحدى كانت وقد أطفاله.

االحرتام.» له تُِكن أن يمكن ال
باركر، هنري الدكتور من تزوَجت التي ماريان أبناء: ستة داروين للدكتور كان
تتزوج لم التي وسوزان ألفي، إيرازموس ويدجوود، جوزايا من تزوَجت التي وكارولني
(إن النجتون. تشارلز الكاهن من تزوَجت التي وكاثرين روبرت، وتشارلز ماتت، حتى

هؤالء.) كل بني من اآلن الحياة قيد عىل الباقية الوحيدة هي ويدجوود السيدة
والسبعني السابعة يف يتزوج أن دون وتُويف ،١٨٠٤ عام إيرازموس األكرب االبن ُولد

عمره. من
كرايست كلية ويف رشوزبريي، مدرسة يف تعليمه داروين تشارلز تلقى أخيه، ومثل
يف البكالوريوس درجة عىل وحصل ولندن، إدنربة يف الطب درس وقد كامربيدج. بجامعة
غادر أن وبعد الطب، مهنة ملمارسة خطوٍة أيَّ يتخذ لم لكنه كامربيدج، جامعة من الطب

لندن. يف هادئة حياًة عاش كامربيدج،
عواطف، من إيرازموس ألخيه داروين تشارلز يُكنُّه فيما شجي يشءٌ هناك كان لطاملا
وطبيعته العواطف يُثري الذي صربه وكذلك عاشها، التي العزلة حياة يتذكر فتئ ما وكأنه
العزيز الكبري «أخي أو راس» املسكني الكبري «أخي باالسم عنه يتحدث ما كثريًا كان العذبة.
التي الخوايل األيام تلك من بقي مما كانت (الفيلسوف) فيلوس كلمة أنَّ وأعتقد فيلوس»،
الذكريات من الفرتة هذه كانت وقد رشوزبريي، يف األدوات بمستودع الكيمياء يف فيها عمال
بأكثر داروين تشارلز من أكرب كان إيرازموس وألنَّ بتذكُّرها؛ دوًما يعتز كان التي السعيدة
قبل نفسه النُُّزل يف مًعا أقاما قد لكنهما كامربيدج، يف طويًال مًعا يمكثا فلم سنوات، أربع من
إيرازموس منزل يف «البيجل» رحلة بعد الوقت لبعض مًعا أقاما ثم إدنربة، يف كانا حني ذلك
بعاطفٍة إيرازموس عن يتحدث أنه نجد أيًضا، الوقت هذا ويف مالربا. جريت بشارع
الغايل.» العزيز الكبري «أخي مثل: كلمات يستخدم فنجده فوكس؛ إىل خطاباته يف كبرية
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أُرسة يزور أو أحيانًا، داون إىل يأتي داروين إيرازموس كان سنوات، بعدة ذلك وبعد
وعدم لندن يف البقاء عىل عزم أنه إىل تدريجيٍّا انتهى قد األمر لكن الصيف. عطلة يف أخيه
كان التي املرات عىل لآلخر األخَوين من كلٍّ رؤية فاقتََرصت صحته؛ لسوء نظًرا مغادرتها
آن. كوين بشارع منزله يف أسبوًعا معه ويقيض أخيه، لزيارة داروين تشارلز فيها يذهب
تقريبًا نفسه الوقت يف أخيه شخصية عن داروين تشارلز كتبها قصرية نبذٌة ييل وفيما

«ذكريات»: عمله إىل والده وصُف فيه أُضيف الذي

ومعارفه اهتماماته كانت وقد للغاية، صاٍف بذهٍن يتمتع إيرازموس أخي كان
كان قصرية، فرتٍة مدى فعىل ومتنوعة؛ شاملة العلوم، يف وحتى والفن، األدب يف
يُجري كان بعضاليشء، أطول فرتٍة مدى وعىل بتجفيفها، ويقوم النباتات يجمع
وُظرفه بديهته كانت ما وكثريًا للغاية، لطيًفا شخًصا كان لقد الكيمياء. يف تجارب
للغاية القلب رقيق كان ولقد وخطاباته. الم تشارلز أعمال يف أجده بما يُذكِّراِنني
يكن ولم كبرية. بطاقٍة يتمتع يكن فلم ولذا صباه؛ منذ عليًال ضعيًفا وكان …
سيما ال أحيانًا، عليه يُخيِّم االكتئاب كان فقد األحوال؛ أغلب يف مرًحا شخًصا
منذ كثريًا يقرأ كان عمره. منتصف يف وكذلك الرجال مبلغ بلوغه بداية عند
من وبالرغم الكتب. ويُعريني الدراسة أيام يف القراءة عىل عني يُشجِّ وكان صباه،
أعتقد إنني حتى وأذواقنا؛ تفكرينا طبيعة يف كبريًا اختالًفا نختلف كنا فقد ذلك،
فرانسيس مع االتفاق إىل أميل وأنا الفكرية. الناحية من بالكثري له أَدين ال أنني
صغريًا، تأثريًا إال املرء عقل يف يُؤثِّران ال والبيئة التعليم بأنَّ االعتقاد يف جالتون

فينا. غريزية صفاتنا معظم وأنَّ

قد فإننا العام، الجمهور لدى معروف غري داروين إيرازموس اسم أنَّ من بالرغم
سأذكر الذي «ذكريات»، كاراليل كتاب يف ورد الذي شخصيته وصف خالل من نتذكره

ييل: فيما منه بعًضا

قريبة فرتٍة منذ علينا تَعرَّف وقد للغاية، مختلًفا رجًال داروين إيرازموس كان
الوقت ذلك منذ يزورنا يزال ال وهو وغريها)، أملانيا يف بكاراليل سمع قد (كان
صارت قد زياراته أنَّ غري كثريًا، منزلنا عىل يرتدَّد للعائلة صديًقا أصبح إنه حتى
الصحة، اعتالل من منه يعاني ملا نظًرا الوقت؛ بمرور فأكثر أكثر وتقل تَتباَعد
يبعث حقيقي بنبوغ يتمتع كان لقد ذلك. وغري كذلك، وانشغايل وقتي ولضيق
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تواُضًعا. أشدهم ومن وإخالًصا، صدًقا الرجال أكثر من رجٌل وهو السخرية، عىل
األنواع)، عن لكتابه األيام هذه املشهور (داروين داروين لتشارلز األكرب األخ إنه
الذي صحته اعتالل لوال وعقله، لتفكريه عنه إيرازموس ل أُفضِّ أنني والحق
داروين عائلِة لسليِل كان لقد … سكون يف والصرب بالصمت يلوذ أن عىل أجربه
يصحبها كان ما فكثريًا العزيزة؛ زوجتي لدى خاصة وحظوة منزلة هذا األمني
داروين عربة (فكانت وغريها املحالت إىل الطرق مختلف يف بها ويسري عربته، يف
العامة الحافالت ركوب أجرة تكن لم إذ لها) بالنسبة جورج امللك نجمة بمنزلة
كانت التي وهي قليلة عباراٍت من به يتفوه كان ما أنَّ كما األيام، تلك يف بالهيِّنة
عىل فيه رأت لقد لها. بالنسبة كبري رسوٍر َمصدَر األحيان، معظم يف ساخرة

لهما.6 حدود ال ٍة ورقَّ عقٍل برجاحِة ويتمتع تماًما»، فاضل «رجٌل أنه الفور

لم أنَّه يرى كان إذ ألخيه؛ كاراليل رسمها التي الصورة تلك داروين تشارلز يُحب لم
للغاية. املحبوبة طبيعته جوهر فيها ر يُصوِّ أن يستطع

أحبها التي الشخصيات من شخصيٍة تصويِر يف أُسهب أن يف رغبتي تدفعني واآلن،
اآلنسة عمه ابنة كتَبَته قد خطابًا هنا أعرض أن إىل صدق بكلِّ داروين تشارلز أبناء جميع

.(١٨٨١ سبتمرب ٣) سبيكتاتور» «ذا مجلة إىل ويدجوود جوليا

أحبُّوا ن ِممَّ الجميع أعجب قد الذي كاراليل، السيد قدَّمه الذي الوصف إنَّ
بعض يستدعي مما التميُّز، من كبري قْدٍر عن شك وال يُعربِّ األصلية، الشخصية
بالفعل. تُويف قد يصفه الذي الشخص وأنَّ سيما ال والتقدير، اإلشادة كلمات
للسيد وامُلحب املخلص والصديق داروين، لتشارلز الوحيد األخ إيرازموس، إنَّ
الثناء يُعِوزهم ال الذين الراِثني من دائرًة بعده من خلَّف قد وزوجته، كاراليل
أنَّ غري قلوبهم، إىل العزيزة الشخص هذا ذكرى يُعطِّروا كي المع كاتٍب من
هذه استَقبَلت ربما التي تلك أوسع، دائرٍة اهتماَم شك دون أثار قد الثناء ذلك
أنه من بالرغم يُمحى، ال فريًدا انطباًعا لديها خلَّف قد شديد بانتباٍه الذكرى
سيتالىشرسيًعا أنه بد فال ولهذا، ينقلوه؛ أن يستطيعون ال أناس قلوب يف ُخلف
من وزاد الحياة أَثْرى قد فهو بعبقري؛ يليق بتقديٍر ذكراه يتذكرون وهم معهم.
القوي ذكراه وِبأثَر غريها، لهم يكن لم ملن مشرتكة التقاءٍ نقطَة وشكَّل حالوتها،
وتفرد خصوصيٍة من البرش به يتميز ما احرتام من عزَّز بالفردانية، الفوَّاح
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دائًما، وسطحيٍّا قاسيًا األخالقي الحكم يصبح بدونها، التي وهي طبائعهم، يف
إيرازموس رفقة يف خاصة متعًة يجد كاراليل كان لقد األحيان. معظم يف وظامًلا
يف يكون فيَمن تبعثان كانتا اللتنَي والسكينة، الحيوية بني تجمع التي داروين
عن كاراليل قاله ما يكن ولم نفسه، الوقت يف والهدوء التحفيز من حالة رفقته
تقدير من له يُكنُّه كان ما فيها يتضح التي األوىل املرة هي موته، بعد إيرازموس
يقرب ما قبل كتبها والتي القلق عن تُعربِّ التي خطاباته تزال ال إذ ومودة؛
الشيخوخة، حتى طالت التي الواهنة حياته يُهدِّد كان حني عاًما، ثالثني من
عالقُة وزوجته كاراليل وبني بينه َجمَعت لقد ذاكرتي. يف حارضًة عضال، مرٌض
عربَّ حينما للضحك، مثريًا اعرتاًضا أبدت قد أنها جيًِّدا أتذكر وأنا دافئة. صداقٍة
إهانة ذلك اعتَربَت قد إنها إذ الكالب؛ عن للقطط تفضيله عن داروين إيرازموس
«أوه، فيه: قالت الذي ردُّها عليها كان التي النربة وتيش «نريو»، الصغري لكلبها
رأت بأنها بها!» مولًعا تكون أال يمكن فال للغاية، رقيق إنك بالكالب! مولع لكنك
بامتنان. تتذكرها كانت والتي والطيبة، الكرم عن تَنمُّ التي األفعال من الكثري منه
كأصدقاء أصدقاؤها، كان التي مارتينو، بهاريت كذلك حميمة عالقٌة َجمَعته وقد
غري سمعته وقد معيتها. يف لوجودهم بالفخر دوًما يشعرون ال كاراليل، السيد
عىل غريب ثناءٌ أنه يل يبدو ذلك كان ما ودائًما املخلصة، بصديقتي يدعوها مرة
قد كانت إن أنها أعتقد أنني غري سواه، يقدمه يكن لم الصداقة، تلك يف ما يشءٍ
سيُشكِّل وكان التقدير، بحرارة سيحف ذكره كان فقد اإلطالق، عىل عنه َكتبَت
يُوجد فسوف «ذكريات»؛ كتاب يف يَِرد مما غريه مع ونادرة غريبًة التقاء نقطَة
طابع ننقل أن املمكن غري من كذلك. االختالفات من والكثري التشابهات من الكثري
وإنه الشبه، خالل من فقط طرحه نُحاول أن يمكننا وإنما الشخصيات، إحدى
أُحاول حني أنني هها، تُوجِّ أو مشاعرنا تحكم التي املفارقة لتلك فريد لتمثيٌل
يمكنني فال أهله، بخالف كاراليل أحبه َمن أكثر أنَّه يبدو الذي الرجل تقديم
السمات بعض يف يشرتك أنه يل يبدو أنه من توضيًحا أكثر يشء أيَّ أقول أن
إيرازموس عالم إنَّ رأيي، يف كاراليل. بتقدير يحظى يكن لم الذي الرجل مع
نجد إذ الم؛ تشارلز كتابات بها تتمتع كانت التي بالجاذبية يتمتع كان داروين
وعىل نفسها. العيوب وربما والرقة الظل وخفة املرح من نفسه النوع ذلك فيه
ب والتعصُّ الرقيق الغريب الدعابة حس به ذكَّرني لطاملا طبيعته، من آخر جانٍب
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الحنَق من العجيب املزيج وذلك الشفقة من العميقة الينابيع وتلك السطحي
القديمة الحوارات تميز التي االزدراء، عن البعد كل البعيد املبهجة، والسخرية
نتذكر ولعلنا إلزمري. شخصيته لساِن عىل يكتبها هلبس آرثر السري كان التي
طباع إنَّ منها. يتبقى ما كلُّ هو الشبه هذا كان ملَّا فائق؛ بوضوح الطباع هذه
التعبري عىل قدرتنا ضعف بسبب نفقده وما فيه، ُمركبًة ليست وشخصيته املرء
لقد الطباع. تلك وضوح خالل من أخرى مرًة نستعيده أننا يبدو طباعنا، عن
برائحِة تفوح تزال ما ذاكراه أنَّ غري كبرية، سنٍّ يف وهو داروين إيرازموس تُويف
النوع ذلك من السعادة، من كبريًا قْدًرا ينرش وجوده كان إذ الشباب؛ نضارة
تكفي الذي الالمع القلم هذا ومنهم حوله، هم ن ممَّ العديد عىل بالشباب، املرتبط
بالتأكيد تيش ال أنها من بالرغم قربه، عىل الذاوي اإلكليل هذا لوضع شهادته

ذلك. يف بالرغبة

املعلومات من اإلمكان َقْدر كافيًا قْدًرا رسيع، نحٍو عىل قدََّمت، قد السابقة الصفحات إنَّ
سرتد التي الذاتية لسريته كمقدمة تصلُح وهي داروين، تشارلز فيها نشأ التي األُرسة عن

التايل. الفصل يف
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ذاتية سرية

كان الحايل، الفصل يف تظهر التي الذاتية، بسريته تتعلق ذكريات من أبي كتبه ما [إنَّ
للعديد ذلك يبدو وقد تُنرش. سوف أنها حينها قط بباله يخطر يكن ولم ألبنائه، كتبه قد
ممكن أمٌر أنه يتفهمون فسوف والدي، يعرفون َمن ا أمَّ محال، أمٌر أنه عىل األشخاص من
تطوري عن «ذكريات عنوان تحت الذاتية السرية هذه جاءت وقد أيًضا. طبيعي بل ا، جدٍّ
يف بدأُت لقد .١٨٧٦ أغسطس ٣» التالية: باملالحظة تنتهي وهي والشخيص»، الذهني
هوبدين، يف مايو من والعرشين الثامن يف حياتي أحداث ترسد التي السرية هذه كتابة
ويف العصاري.» معظم يف تقريبًا ساعة مدى عىل الكتابة عىل الوقت، ذلك منذ وداومُت،
تُوجد أن ا جدٍّ الطبيعي من واألبناء، الزوجة إىل ُكتب قد كهذا، وحميمي شخيص رسٍد
ولقد هذه. الحذف مواضع لبيان رضورة أرى وال حذفها، عيلَّ يجب التي الفقرات بعض
أُجِر لم أنَّني غري الكتابة، يف الواضحة الهفوات بعض ح أُصحِّ أن الرضوري من أنه َوجدُت

دي.] إف الحدود. أضيق يف إال التغيريات هذه
شخصيتي وتطور الذهني تطوُّري عن أكتب أن مني يطلب أملاني ُمحرٌر إيلَّ بعث لقد
تثري قد وأنها املحاولة، بهذه سأستمتع أنني رأيُت وقد الذاتية. سريتي من جانٍب رسِد مع
بقراءة كبريًا اهتماًما سأهتم كنت أنني أعرف نفيس، عن فأنا أبنائهم؛ أو أبنائي اهتمام
العرض هذا كان إن حتى بنفسه، هو كتبه قد الذي لجدي، الذهني ر للتطوُّ موجز عرٍض
وطريقته وأعماله أفكاره عىل أتعرف أن اهتمامي سيُثري كان إذ للغاية؛ ومختًرصا ممالٍّ
النظر أُعيُد ميِّتًا كنت أنني لو كما هذه، الذاتية سريتي أكتب أن حاولُت وقد عمله. أداء يف
شارَفت قد حياتي إنَّ إذ ذلك؛ يف صعوبًة أجد لم أنني والواقع اآلخر. العالم من حياتي إىل

الكتابة. يف بأسلوبي لالهتمام الجهد من الكثري أبذُل ولم االنتهاء، عىل
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ذكرياتي أُوىل وتعود ،١٨٠٩ عام فرباير من عرش الثاني يف رشوزبريي يف ُولدُت لقد
بالقرب منطقة إىل وذهبنا شهور، بعدة العمر من الرابعة تخطيُت قد كنُت حني إىل
من بالقليل هناك واألماكن األحداث بعض أتذكر وأنا البحر، يف لالستحمام أبريجايل من

الوضوح.
ومن بقليل، الثامنة من أكرب حينها وكنت ،١٨١٧ عام يوليو يف والدتي تُوفيت
وردائها عليه، ماتت الذي الفراش سوى عنها يشءٍ أيَّ أتذكر أن أستطيع ال أني الغريب
بُعثُت نفسه، العام هذا ربيع ويف الغريب. التصميم ذات عملها ومنضدة املخميل، األسود
التعلم يف وتريتي أنَّ منهم عرفُت وقد عاًما. فيها وقضيُت رشوزبريي يف نهارية مدرسٍة إىل
نواٍح من شقيٍّا، ولًدا كنت أنني وأعتقد كاثرين، الصغرى شقيقتي من كثريًا أبطأ كانت

عديدة.
بالتاريخ اهتمامي كان النهارية، املدرسة هذه إىل فيه ذهبُت الذي الوقت ذلك ويف
أسماء معرفة أحاول فكنت ر؛ وتطوَّ تشكَّل قد الخصوص، وجه عىل وبالجمع الطبيعي،
الربيد وطوابع واألختام الصدف من األشياء مختلف أجمع وكنت بينها، والتمييز النباتات
أن إىل باملرء يدفع الذي األشياء، بجمع الشغف ذلك كان وقد واملعادن. املعدنية والعمالت
بخيًال؛ أو القديمة، للتحف وجامًعا للفنون هاويًا أو الطبيعي، التاريخ يف ا مختصٍّ يُصِبح
يُظهر لم إخوتي من أحًدا إنَّ إذ فطريٍّا؛ كان أنه الواضح ومن كبرية، بدرجٍة يفَّ حاًرضا

األمر. هذا بمثل اهتماٍم أيَّ قط
يكون أن وأتمنى يربحه، ال ذهني يف حاًرضا ظل العام هذا يف صغري واحد حدٌث
كنت أنني ح يُوضِّ إذ غريب ألمٌر وإنه شديد، ذنٍب من ضمريي به يشعر كان ملا ذلك
فتًى أخربت قد كنُت الصغرية! السن هذه مثل يف وأنا واختالفها النباتات ع بتنوُّ ا مهتمٍّ
والنبات) األشنات علم يف مشهوًرا عامًلا بعُد فيما أصبح الذي وهو اليتون، أنه (وأظن آخر
سقيها خالل من وذلك األلوان، املختلفة الربيع وزهور نرجسيات إنتاج أستطيع أنني
أُجرِّبها ولم اختلقتُها قد شنيعة خرافًة إال بالطبع ذلك كان وما ُمعيَّنة، ُملوَّنة بسوائل
كاذبٍة مزاعَم اختالِق إىل صغري يف أميل كنُت بأنني أيًضا هنا أعرتف أن ويمكنني قط.
يف جمعُت قد كنُت املثال، سبيل فعىل اإلثارة؛ بعض لخلق دوًما ذلك كان وقد عمد، عن
أجري انطلقُت ثم الشجريات، يف وخبَّأتها أبي أشجار من الثمينة الفواكه بعض األيام أحد

املرسوقة. الفاكهة من َكنٍز عىل عثرت قد أنني أُعلن لكي األنفاس الهث
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ففي إليها؛ وذهابي باملدرسة عهدي بداية يف للغاية ساذًجا فتًى كنت أنني بد ال
لم لكنه منه بعًضا واشرتى كعك، َمتجِر إىل جارنيت يُدعى ولٌد اصطَحبني األيام، أحد
الثمن، دفعه عدم يف السبب عن سألته خرجنا وحني به. يثق البائع كان إذ ثمنه؛ يدفع
رشيطة املال من هائًال مبلًغا البلدة منح قد عمي أنَّ تعرف «أال الفور: عىل فأجابني
ما معينة بطريقٍة [إياها] ويُحرِّك القديمة ُقبَّعته يرتدي شخص أي تاجر كل يعطي أن
يتمتع آخر متجًرا دخل ثم تحريكها، كيفية أراني ذلك، وبعد مقابل؟» دون فيه يرغب
عليه حصل ثم املناسبة، بالطريقة قبعته محرًِّكا صغريًا غرًضا وطلب كذلك، بالثقة فيه
يف ترغب كنت إن «واآلن، قائًال: إيلَّ تحدث خرجنا وعندما ثمنه. يدفع أن دون بالطبع
ُقبَّعتي، أُعريك فسوف شديدة)، بدقٍة موقعه أتذكر زلت ما (الذي الكعك متجر إىل العودة
الصحيحة.» بالطريقة رأسك عىل القبعة حرَّكت إن تريده يشءٍ أيِّ عىل تحصل أن ويمكنك
ثم منه بعًضا وطلبُت الكعك محل إىل ودخلت رسور، بكل السخي العرض هذا قبلُت
اندفع املتجر، من خارًجا أسري كنت وبينما السليمة. بالطريقة القديمة القبعة حرَّكت
من مندهًشا كنُت وكم بحياتي، أنجو كي أجري ورحُت الكعك مني فسقط نحوي، البائع

جارنيت. املخادع صديقي بها استقبلني التي الضحك صيحات
بالكامل بذلك أدين أنني غري للخري، محبٍّا صبيٍّا كنت بأنني لنفيس أشهد أن يمكنني
صفًة الخري حب كان إذا ما التحديد وجه عىل أعرف ال إنني . ومثالهنَّ أَخواتي إرشاد إىل
بيضٍة من أكثر قط آخذ لم لكنني البيض، بجمع ا جدٍّ ُمولًعا كنت لقد مكتسبة. أم فطرية
ذلك كان وما كله، البيض فيها أخذُت واحدة مرًة عدا فيما طائر، كلِّ ُعشِّ من واحدة

قدراتي. استعراض سبيل عىل وإنما لقيمته،
ضفة عىل طويلة ساعاٍت مدى عىل أجلس وكنت بالصنارة، الصيد بشدة أُحب كنُت
الدود قتل أستطيع بأنني سمعُت مري، يف كنُت وحني الصنارة؛ فلينة أراقب بحرية أو نهر
بذلك متخلِّيًا الصنارة، خطاف يف واحدة حيًة دودة أدخل لم اليوم، ذلك ومنذ واملاء، بامللح

الصيد. يف النجاح من جزء عن ربما
الوقت، ذلك قبل حتى أو النهارية املدرسة يف صغريًا ولًدا أزال ما كنُت حني مرة وذات
بالشعور االستمتاع بدافع كان ذلك أنَّ وأظن صغريًا، جرًوا ورضبُت بقسوة، ترصفُت
من ُمتيقٌن وأنا الجرو، يَعِو لم إذ حال؛ بأي قويٍّا يكن لم الرضب هذا لكنَّ فحسب، بالقوة
وهو ضمريي، بشدٍة تثقل الواقعة تلك تزال وما املنزل. من قريبة بقعٍة يف كان ألنَّه ذلك
وطأتها أنَّ وأعتقد الجريمة. تلك فيه َوقَعت الذي الدقيق للمكان تذكُّري من يتضح ما
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عىل امتد الذي وهو الوقت ذلك يف للكالب حب من أُكنُّه كنت ما بسبب عيلَّ تزداد راحت
ذلك؛ تدرك كانت الكالب أنَّ ويبدو . لديَّ شغًفا أصبح حتى ذلك، بعد طويلة فرتٍة مدى

أصحابها. من أكثر تحبني جعلها يف بارًعا كنت فقد
الذي العام، هذا أحداث من بوضوح أتذكَّرها التي هي أخرى حادثٍة سوى تَتبقَّ لم
من الفرسان. سالح من جندي دفِن حادثُة وهي النهارية، كيس السيد مدرسة يف قضيته
وبندقيته الرقبة العايل الجندي حذاء بوضوح أتذكر أن أستطيع زلُت ما أنني املدهش
أهاج لقد املقربة. حول من الطلقات تُطلق بينما حصانه، برسج ُمعلَّقان وهما القصرية

بداخيل. كانت التي الشاعرية الخياالت جميع يفَّ املشهد هذا
وقضيُت رشوزبريي، يف باتلر الدكتور مدرسة إىل ذهبُت ،١٨١٨ العام صيف يف
لقد عرشة. السادسة بلغُت حني ،١٨٢٥ عام يف الصيف منتصف حتى سنوات سبع فيها
غري الحقيقة؛ الدراسة حياة أخترب بأن العظيمة امليزة بتلك فتمتعت املدرسة؛ تلك يف أقمُت
يف املنزل إىل أعدو كنُت ما فغالبًا لذا، واحد؛ ميٍل من بأكثر منزيل عن تبُعد تكن لم أنَّها
أنَّ وأعتقد الليل. يف املدرسة أبواب وإغالق الدراسة انتهاء بني الطويلة الفاصلة الفرتات
وأُرستي. باملنزل ارتباطي عىل الحفاظ من تمكنت إذ يل؛ بالنسبة كبرية ميزًة مثَّل ذلك
يف أصل كي برسعة الجري إىل أُضَطر كنُت غالبًا أنني أتذكر املدرسية، حياتي بداية ويف
النجاح، يف أُشك كنت وحني رسيًعا، اءً عدَّ كنت إذ ذلك؛ يف أنجح كنُت ما وعادًة املوعد،
إىل نجاحي أعزو كنت أنني جيًِّدا وأتذكر منه، العون سائًال بدعائي هللا إىل أترضع كنت

يل. الدائم عونه من أتعجب كنُت وكم الجري، يف رسعتي إىل ال لدعائي، هللا استجابة
منفرًدا التجول إىل طفولتي يف أميل كنت إنني يقوالن الكربى وأختي أبي سمعُت لقد
ما كثريًا الجوالت. تلك يف فيه أفكر كنُت الذي ما أدري ال أنني غري طويلة، ملسافاٍت
املحيطة املتاريس فوق من املدرسة إىل عائًدا كنت بينما مرة وذاَت بذهني، أَُرشد كنُت
تعثَّرُت الجانبنَي، أحد عىل حاجٍز بدون عام ممًىش إىل تحوََّلت قد كانت والتي برشوزبريي،
ذلك، ومع أقدام. ثمانية أو سبعة عن يزيد يكن لم االرتفاع أنَّ غري األرض، عىل وسقطُت
وغري واملفاجئة ا جدٍّ الصغرية السقطة تلك أثناء يف بذهني دار الذي األفكار عدد فإنَّ
وظائف علم يف املختصون أثبته ما مع يتفق أنه يل يبدو وال مذهًال، كان تماًما، عة املتوقَّ
حتى الوقت من ملحوظة فرتًة تستغرق الواحدة الفكرة أنَّ وهو أعتقد، ما عىل األعضاء،

تتكون.
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تقليدية كانت إذ اإلطالق؛ عىل الذهني لتطوُّري األسوأ هي باتلر السيد مدرسة كانت
من أستفد لم القديَمني. والتاريخ الجغرافيا من بعٍض سوى بها يُدرَّس يكن ولم تماًما،
لغة. أي إتقاِن من أتمكن لم كلها، حياتي مدى فعىل التعليم؛ من قْدر بأيِّ املدرسة تلك
اإلطالق. عىل ذلك أجيد أكن ولم الشعر، بنظم عظيًما اهتماًما تُويل املدرسة هذه كانت وقد
الشعر أبيات من جيدة مجموعًة مًعا نحفظ وكنا األصدقاء من العديد يل كان أنه غري
اآلخرين الصبية بعض بمساعدة مًعا، وأدمجها األبيات هذه من أجزاءً آخذ فكنُت القديم،
االهتمام كان وقد شعًرا. موضوع أيِّ تناُوِل من أتمكن جعلني ما وهذا األحيان، بعض يف
كبرية؛ بسهولٍة أتقنه كنت ما وهذا السابق، اليوم يف تعلَّمناها التي الدروس بحفظ كبريًا
وأنا هومريوس، أو لفريجيل سطًرا الخمسني أو األربعني من يقرب ما أحفظ كنت فقد
جميع كانت فقد اإلطالق؛ عىل مفيًدا يكن لم األمر هذا أنَّ غري الصباحي، املصىل يف أزال ال
وباستثناء بليًدا، أكن لم ساعة. وأربعني ثماٍن غضوِن يف ذاكرتي من تتالىش األبيات هذه
واجباتي وأداء الكالسيكية األعمال دراسة يف أجتهد عام بوجٍه كنت فقد الشعر، نظم
من بدراسته أستمتع كنت الذي الوحيد اليشء ا وأمَّ للغش. محاولٍة أيِّ دونما بها، املتعلقة

بشدة. أعجبتني التي لهوراس، الغنائية القصائد بعض كان فقد الدراسات، تلك
كنُت أنَّني وأعتقد لسني، بالنسبة بالبليد وال بالنابغة أكن لم املدرسة، غادرُت عندما
يف املعتاد املستوى من أقل ما حدٍّ إىل أو للغاية، عاديٍّا ولًدا امُلدرسني، وجميع أبي رأي يف
ومطاردة والكالب الصيد سوى يشءٍ بأيِّ تهتم ال «إنك يوم: ذات والدي يل قال وقد الذكاء.
والخزي بالخجل أَشَعرني ما وهو عائلتك.» وكل نفسك عىل عاًرا تكون ولسوف الفرئان،
قلبي، بكل ذكراه أحب والذي الرجال من عرفت من أطيب كان الذي أبي، لكنَّ الشديَدين،

الكلمات. هذه استخدم حني اليشء بعض ومتحامًال غاضبًا كان أنه بد ال
أنَّ أجد الدراسة، فرتة خالل شخصيتي يف استطاعتي بقْدر النظر أُعيد وحني
كانت جيد، بمستقبٍل تُبرشِّ والتي الفرتة تلك يف بها أتمتع كنُت التي الوحيدة الصفات
لرسوٍر وإيجادي اهتمامي؛ يثري ملا كبري لحماٍس وامتالكي بها؛ وشغفي اهتماماتي د تعدُّ
خاص، ُمعلٍم يِد عىل إقليدس حساب تعلمُت لقد معقد. موضوع أو أمر أيِّ فهم يف كبري
الهندسية الرباهني إياه منَحتني الذي بالرضا الغامر الشعور ذلك جيًِّدا أتذكر وأنا
(والد عمي يل رشح حني به شعرُت الذي الرسور مدى نفسه، بالوضوح وأتذكر الواضحة.
اهتماماتي عن ا وأمَّ الجوي. الضغط مقياس لورنية األساسية الفكرة جالتون) فرانسيس
الجلوس عىل اعتدُت وقد الكتب، مختلف بقراءة ُمولًعا كنت فقد العلوم، عن بعيًدا األخرى
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نافذٍة يف عادة ذلك كان وقد لشكسبري، التاريخية املرسحيات فيها أقرأ طويلة لساعاٍت
«الفصول» مثل الشعر من ذلك غري أيًضا قرأُت وقد للمدرسة. السميكة بالجدران قديمة
ذلك أذُكر وأنا حديثًا. نُرشت قد كانت التي وسكوت، بايرون قصائد وكذلك لتومسون
قراءة يف متعة أي أجد أُعد لم حياتي، من الحقة مرحلٍة ويف الشديد، األسف مع ألنني
فيمكنني بالشعر، االستمتاع وبخصوص شكسبري. شعر ذلك يف بما نوع، أيِّ من الشعر
بمشاهدة الشديد باالستمتاع مرة وألول شَعرُت ،١٨٢٢ عام يف أنه أيًضا أضيف أن
أطول لفرتٍة الشعور هذا استمر وقد ويلز، حدود عىل بالخيول جولة يف كنُت إذ الطبيعة؛

أخرى. جمالية بمتعٍة متعلق مماثل شعوٍر أيِّ من
العالم»، «عجائب كتاب من نسخة يقتني الفتيان أحد كان باملدرسة، أيامي بداية يف
الواردة املزاعم بعض صحة بشأن اآلخرين الصبيان مع وأختلف فيه أقرأ كنت ما وكثريًا
ما وهو بعيدة، بالٍد إىل السفر يف الرغبة يفَّ أثار ما أول هو الكتاب هذا أنَّ وأعتقد فيه،
أصبحُت املدرسية، حياتي من األخرية الفرتة ويف «البيجل». رحلة خالِل من ذلك بعد ق تَحقَّ
أكثر وأَقدِسها، القضايا ألهمِّ حماًسا أبدى قد أحًدا أنَّ أعتقد ال فأنا بالصيد؛ للغاية ُمولًعا
اقتنصُت التي األُوىل املرة تلك بدقة أتذكَّر ولكم الطيور. صيد نحو حماٍس من أبديُت مما
صعوبًة وجدت إنني حتى عظيَمني وحمايس تأثُّري كان ولقد شنقب، طائر أول فيها
االهتمام هذا معي استمر ولقد . يديَّ ارتعاش أثِر من ًدا، مجدَّ البندقية تعبئة يف كبرية
أن اعتدت كامربيدج، يف كنت وحني فيه. بارًعا وأصبحُت طويلة، فرتٍة مدى عىل بالصيد
ا وأمَّ باستقامة، أرفعها أنني من أتأكد كي املرآة أمام كتفي عىل بندقيتي رفع عىل أتمرن
مضاءة، بشمعة ح يلوِّ أن يل صديق من أطلب أن كانت فقد األفضل، وهي األخرى الخطة
دقيقة، اإلصابة كانت وإذا تفجري، بكبسولِة البندقية فونيِة تغطيِة مع نحوها أصوب ثمَّ
طقطقٍة صوَت يُصدر الكبسولة انفجار كان الشمعة. ستُطفئ الخفيفة الهواء نفحة فإنَّ
أمٍر من له «يا قائًال: يوم ذات ذلك عىل علَّق قد املدريس املرشف بأنَّ سمعُت وقد حادة،
غالبًا إذ غرفته، يف سوط قرقعة يف طويلة يقيضساعاٍت داروين السيد أنَّ يبدو إذ غريب!

غرفته.» نوافذ تحت من أَُمر حني القرقعة هذه صوت أسمع ما
وأعتقد ا، جمٍّ حبٍّا أُحبهم كنُت وقد املدرسة، صبيان من األصدقاء من العديد لديَّ كان

الوقت. ذلك يف طباعي عىل يغلب كان الود أنَّ
يف أتبع لم أنني غري كبري، بحماٍس املعادن جمع واصلُت فقد العلوم، إىل بالنسبة ا وأمَّ
ونادًرا «التسمية»، حديث معدٍن عىل العثور هو به أهتم كنُت ما كلُّ علمية؛ طريقٍة أيَّ ذلك
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االهتمام؛ ببعض الحرشات أُراقب كنُت أنني بد وال أجمع. ما تصنيف أحاول كنُت ما
البحر ساحل عىل إدواردز بالس يف أسابيع ثالثَة قضيُت ،(١٨١٩) العارشة يف كنُت فعندما
ِنصفيَّات من كبرية حرشًة رأيُت عندما كذلك ومندهًشا للغاية ا مهتمٍّ كنُت وقد ويلز، يف
(البزيات)، العث حرشات من الكثري وكذلك والقرمزي، األسود اللوننَي بني تجمع الجناح
تجميع يف أبدأ أن نويُت قد وكنُت رشوبشاير. يف تُوجد ال حرشات وهي نمرية، وخنفسة
من ليس أنه إىل وتوصلُت أختي استرشُت قد إنني إذ امليتة؛ الحرشات من أجده ما كلِّ
كتاب قرأت وعندما الحرشات. من تشكيلة امتالك أجل من حرشة املرء يقتل أن الصواب
املالحظات بعض حتى وكتبُت الطيور، عادات بمراقبة كثريًا استمتعُت لوايت، «سيلبورن»
من يصريوا لم األفاضل الرجال كل أن من أتعجب كنت سذاجتي، ومن املوضوع. عن

الطيور. علم يف ني امُلختصِّ
مختربًا وأسس الكيمياء، مجال يف بجد يعمل أخي بدأ املدرسة، فرتة نهاية وقرب
بمساعدته يل يسمح وكان املناسبة، باألجهزة وجهزَّه بالحديقة األدوات مستودع يف جيًِّدا
قرأت فقد أنا، ا أمَّ املركبات، من والعديد جميعها الغازات حرضَّ لقد التجارب. معظم يف
وباركس. لهنري الكيمياء» مبادئ «مخترص مثل الكيمياء عن كتٍب عدة شديدة بعنايٍة
وقٍت حتى العمل يف نستمر كنا ما وكثريًا كبرية، بدرجٍة اهتمامي املوضوع أثار وقد
املدرسة؛ فرتة يف تعليم من به حظيُت مما األفضل الجزء هو ذلك كان الليل. من متأخر
أننا املدرسة يف عنا ذاع ما، وبطريقٍة التجريبية. العلوم معنى عىل عمليٍّا منه تعرَّفت إذ
قد وكذلك «غاز». باللقب بوني لقَّ فقد مسبوقة، غري واقعًة كانت وألنها الكيمياء؛ يف نعمل
هذه مثل يف وقتي أُهدر بأني يرى كان إذ يوم؛ ذات املأل عىل باتلر الدكتور املدير ني عنفَّ
كان ما أفهم لم وملَّا «املستهرت»؛ ب ظلًما نعتني قد أنه كما الجدوى، العديمة املوضوعات

مرعب. زجٌر أنه يل بدا فقد يعنيه،
يف منها وأخرجني بحكمة أبي ف تَرصَّ فقد املدرسة، يف حسنًا بالءً أبيل أكن لم وألنني
وقضيُت أخي، مع إدنربة جامعة إىل (١٨٢٥ أكتوبر (يف وبعثَني املعتادة، من أصغر سنٍّ
أعتقد أنني من بالرغم الطب، يف دراسته يكمل أخي كان دراسيتنَي. سنتنَي أو عاَمني فيها
الطبية. دراستي أنا أستهل كي هناك إىل والدي بعثني وقد أبًدا، ممارسته ينتِو لم أنه
بعض من استنتجته قد كنت قصرية، بفرتة ذلك بعد اقتناع إىل توصلت ما رسعان لكنني
بعٍض يف ألحيا يكفيني مما األمالك، من جيًِّدا قْدًرا يل سيرتك والدي بأنَّ البسيطة، األمور
من عليها أنا التي الدرجة هذه عىل أُصبح أن قط أتخيل لم أنني غري والراحة، الدعة من
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شاقٍّ مجهوٍد أيَّ لديَّ م يُحجِّ بأن كافيًا هذا اعتقادي كان فقد ذلك، من وبالرغم الثراء.
الطب. لدراسة أبذله

ال بدرجة ممالٍّ ذلك كان وقد املحارضات، عىل كليٍّا يعتمد إدنربة يف التدريس كان
أرى كنت أنني غري هوب، يلقيها كان التي الكيمياء محارضات باستثناء وذلك تُحتمل،
القراءة. عكس عىل وذلك العيوب، من الكثري لها وإنما للمحارضات، َميزٍة أيُّ تُوجد ال أنه
كانت شتوي، يوٍم صباِح من الثامنة يف الدوائية املواد عن دانكان الدكتور محارضات
ترشيح عن محارضاته يجعل كان فقد … الدكتور ا أمَّ تذكُّرها. أخىش التي الذكريات من
كان وقد مملة، شخصيٍة من شخصيٍّا هو به يتسم كان ما بقْدِر مملًة البرشي الجسم
حياتي يف شِهدتُه الذي الرضر مدى ذلك بعد يل اتضح وقد تقزُّزي. يثري املوضوع ذلك
أُعانيه كنُت ما عىل تغلبُت قد إذن فَلكنُت الترشيح؛ ممارسة عىل أحد عني يُشجِّ لم عندما
التي األرضار من ذلك كان لقد عظيمة. فائدًة املستقبيل عميل يف ذلك وَألفادني تقزُّز، من
األجنحة زيارة عىل أيًضا َحرصُت لقد الرسم. عىل قدرتي عدم إىل إضافًة عالجها، يمكن ال
حتى الشديد، بالحزن تُشعرني الحاالت بعض كانت وقد بانتظام. املستشفى يف الرسيرية
الحماقة بتلك أكن لم لكنني أمامي، وواضحة حية صوٍر يف يتجسد زال ما بعضها إنَّ
أفهم أن أستطيع ال إنني هناك. إىل ذهابي من يُقلِّل األمر هذا مثل أدع تجعلني التي
خالل يف إذ أكرب؛ بدرجٍة اهتمامي يُثِر لم للطب دراستي من الجانب هذا أنَّ يف السبب
يف الفقراء بعض رعاية يف بدأت قد كنُت إدنربة، إىل حضوري سبق الذي الصيف فصل
بَقْدر للحالة كامًال وصًفا أكتب كنُت واألطفال. النساء من أغلبهم كان الذين رشوزبريي،
املزيد هو فيقرتح عاٍل، بصوٍت والدي عىل أقرؤه ثم األعراض، كل فيه ن وأُدوِّ أستطيع، ما
بنفيس. أِعدُّها كنُت والتي لهم، أُقدِّمها أن يجب التي باألدوية وينصحني الفحوصات من
شديد بحماٍس وشعرت مريًضا عرش اثنَي عىل يزيد ما أُعالج كنُت الفرتات، إحدى يف
سأصري إنني قال قد والشخصيات، بالطباع العارفني أكثر كان الذي أبي، إنَّ العمل. لهذا
األسايس العنرص أنَّ يرى كان لقد الكثريون. املرىض من يل سيكون أي ناجًحا؛ طبيبًا
امللكة تلك لديَّ ستكون بأنه وأقنعه يفَّ رآه قد ما ا أمَّ الناس؛ ثقة اكتساب هو النجاح يف
قاعة يف جراحيتنَي عمليتنَي أيًضا َحرضُت قد كنُت أعرفه. ال ما فهذا الثقة، اكتساب عىل
تُجرى كانت وإحداهما ا، جدٍّ فظيعتنَي كانتا أنهما غري بإدنربة، املستشفى يف العمليات
عمليٍة أيَّ حرضُت أن قط يحدث ولم منهما. ينتهوا أن قبل خارًجا اندفعُت وقد لطفل،
اخرتاع قبل ذلك كان فقد بذلك؛ بالقيام يُقنعني أن دافع أليِّ كان وما ذلك، بعد جراحية
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لسنواٍت خيايل الحالتان هاتان تربح ولم السنوات. من بالعديد الرائع الكلوروفورم مخدر
ِطوال.

بالحرية أتمتع كنت الثاني، العام ففي لذا الجامعة؛ يف فقط واحًدا عاًما أخي مكث
العديد عىل التعرُّف يف الفرصة يل أتاح إذ لصالحي ذلك كان وقد يل، يحلو كما ف الترصُّ يف
بعد نرش الذي إينزوورث، هؤالء، بني من كان وقد الطبيعية. بالعلوم امُلوَلعني الشباب من
للتاريخ فرينر جمعية أعضاء من جيولوجيا عالم كان لقد آشور؛ إىل لرحالته رسًدا ذلك
الدكتور أيًضا منهم وكان املوضوعات. من بالعديد املعرفة بعض لديه وكان الطبيعي،
وتقليديٍّا أنيًقا كان فقد الشباب؛ من للغاية مختلًفا نوًعا يُمثِّل كان الذي كولدسرتيم،
الحيوان. علم عن الجيدة املقاالت بعض ذلك بعد نرش وقد ا، جدٍّ وعطوًفا للغاية ومتديِّنًا
رائًعا، نباتاٍت عاِلَم سيُصبح كان أنه أعتقد الذي هاردي، فهو الشباب هؤالء ثالث ا وأمَّ
أعوام، بعدة يكربني كان الذي جرانت، الدكتور هو وآخرهم الهند. يف ُمبكًِّرا مات لكنه
لكنه الحيوان، علم عن املمتازة املقاالت بعض نرش لقد عليه. تعرفُت كيف أتذكَّر ال لكنني
علمية، إسهامات بأيِّ يُقم لم الجامعية، لندن كلية يف أستاذًا وأصبح لندن إىل عاد أن بعد
وتقليديٍّا، ا جادٍّ كان فقد جيًِّدا؛ أعرفه كنُت لقد َقط. فهمه من أتمكن لم الذي األمر وهو
كنا بينما املرات إحدى ففي الخارجي؛ القناع هذا تحت من بالحماس يفيض كان أنه غري
أستمع كنُت فقد أنا، ا أمَّ التطور. عن وآرائه بالمارك إعجابه فرط من انفعل مًعا، نسري
منه تأثرٍي أيِّ ودون بحيادية رأيي ن أُكوِّ أن اإلمكان َقْدر محاوًال وصمت، اندهاش يف إليه
كتبه الذي العضوية» الحياة قوانني أو «زونوميا كتاب سبق فيما قرأت قد كنت عقيل. عىل
ذلك، ومع عقيل. عىل تأثرٍي أيَّ ترتك لم أنها غري مشابهة، آراءٍ عىل يحتوي والذي جدي،
يف والثناء، بالقبول تحظى كانت التي اآلراء هذه بمثل معرفتي تكون أن املحتمل فمن
«أصل كتابي يف مختلفة، صورٍة يف ذلك بعد بها لقويل األمر مهد قد نسبيٍّا، مبكرة سنٍّ
قرأتُه أن بعد لكنني «زونوميا»، لكتاب كبريًا إعجابًا أُكنُّ كنت الوقت، ذلك يف األنواع».
أنه وجدُت عاًما، عرش وخمسة أعوام عرشة بني ترتاوح زمنية بفرتٍة ذلك بعد ثانية مرًة
للغاية صغرية نسبٍة مقابل االفرتاضات من الكثري عىل يحتوي كان إذ للغاية؛ خذلني قد

الحقائق. من
الحيوانات بعلم كبريًا اهتماًما يهتمان كولدسرتيم والدكتور جرانت الدكتور كان
كنُت والتي والَجزر، امَلد بَرك من الحيوانات لجمع األول أُراِفق كنُت ما وكثريًا البحرية،
وكنُت نيوهافني، يف بعضالصيادين صادقُت قد أنني كما أستطيع. ما َقْدر بترشيحها أقوم
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لكن العينات. من الكثري عىل أحصل ثَمَّ وِمن للمحار؛ صيدهم يف أحيانًا بعضهم أُرافق
فلم أمتلكه، كنُت الذي امِلجهر ولضعف منتظمة، بصورٍة الترشيح أمارس لم ألنني نظًرا
صغري، مثري اكتشاٍف إىل توصلُت ذلك، ومع األحوال. أغلب يف باملثمرة املحاوالت تلك تكن
يف وذلك الطبيعي، للتاريخ بليني جمعية أمام املوضوع عن قصرية بحثية ورقًة وقرأت
الطحلبيات ببيوض ى يُسمَّ ما أنَّ يف يتمثل االكتشاف هذا كان وقد .١٨٢٦ عام بداية
أهداب، باستخدام مستقل نحٍو عىل التحرُّك عىل القدرة تمتلك Flustra فالسرتا نوع من
الكروية األجسام أنَّ أثبتت قصرية، أخرى بحثية ورقٍة ويف يرقات. األمر واقع يف وهي
تزال ما وهي Fucus Loreus لورياس فيوكاس نوع من أنها يُعتقد كان التي الصغرية
موريكاتا بونتوبديال بالدود الشبيه للنوع البيض أكياس الواقع يف هي صغرية، مرحلٍة يف

.Pontobdella muricata
وأعتقد جيمسون، الربوفيسور بتشجيع تحظى الطبيعي للتاريخ بليني جمعية كانت
غرف إحدى يف يلتقون كانوا وقد الطالب، بعض من تتألف وكانت أيًضا، مؤسسها هو أنه
ويتناقشون الطبيعية العلوم عن البحثية أوراقهم ليقرءوا األرض تحت املوجودة الجامعة
تأثريًا لديَّ ترتك كانت وقد بانتظام، االجتماعات هذه حضور عىل اعتدُت ولقد فيها.
تتوافق ممن جديدة عالقاٍت خاللها من كوَّنُت أنني كما حمايس، من تزيد كانت إذ جيًِّدا؛
يتلعثم ظل أن وبعد مسكني شابٌّ نهض األمسيات، إحدى ويف اهتماماتهم. مع اهتماماتي
يتفوَّه أن من أخريًا تمكَّن الخجل، من وجنتاه احمرَّت وقد الوقت من طويلة لفرتٍة ويُتأتئ
املسكني الشاب بدا سأقوله.» كنت ما نسيُت لقد الرئيس، «سيدي التالية: بالكلمات ببطء
يُفكِّر أن منهم أحٌد يستطع فلم األعضاء، جميع من الدهشة تملَّكت وقد للغاية، مضطربًا
يف نقرؤها كنا التي األوراق تلك تكن لم اضطراب. من به كان ما ليُواِري يقولها كلمة يف
أعتقد لكنني مطبوعة، ورقتي برؤية أحَظ لم فإنني لذا مطبوعة؛ الصغرية الجمعية تلك
الفالسرتا. عن املمتاز مقاله يف عنه وكتب الصغري اكتشايف الحظ قد جرانت الدكتور أنَّ

بانتظام، اجتماعاتها أحُرض وكنت امللكية الطبية الجمعية يف كذلك عضًوا كنُت لقد
االهتمام. من الكثري أمنحها فلم فحسب، طبية بها تُعنى التي املوضوعات كانت ملَّا أنه غري
أنه غري السوء، من كبرية درجة عىل عنها يتحدثون التي املوضوعات كانت ما وكثريًا
جيه السري حاليٍّا أصبح من أفضلهم من وكان الجيدين، املتحدثني بعض أيًضا بها كان
جمعية اجتماعاِت إىل واآلخر الحني بني يصحبني جرانت الدكتور كان كاي-شاتلوورث.
وتَجري الطبيعي التاريخ عن عديدة بحثية أوراٌق تُقرأ حيث الطبيعي؛ للتاريخ فرينر
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سمعُت وقد االجتماعات. هذه محارض تنرش التي املجلة يف ذلك بعد تُنرش ثم مناقشتها،
وهو الشمالية، أمريكا طيور عاداِت عن الشائقة األحاديث بعض يلقي وهو أودوبون فيها
الزنوج أحد أنَّ املناسبة بهذه أيًضا وأذكر حق. وجه دون بووترتون اليشء بعض يهزأ
وقد الطيور، بتحنيط عيشه يكسب وكان ووترتون مع سافر وقد إدنربة يف يعيش كان
الجلوس عىل اعتدت وقد له، أدفعه أجر مقابل دروًسا يعطيني وكان ذلك، يف بارًعا كان

للغاية. وذكيٍّا لطيًفا رجًال كان إذ معه؛
الجمعية اجتماعات أحد إىل مرة ذات أيًضا هورنر ليونارد السيد اصَطَحبني وقد
للحضور اعتذر وقد الرئيس، كريس يف سكوت والرت السري رأيت وهناك بإدنربة، امللكية
املشهد وإىل إليه أنظر كنت له. مناسٌب املنصب بأنَّ يشعر يكن لم إنه إذ االجتماع يف
بسبب وكذلك شبابي، غضون يف الزيارة هذه بسبب أنَّه وأعتقد وتبجيل، بإعجاب كله
بضع قبل انتُخبت حني بالتكريم شعرت امللكية، الطبية الجمعية اجتماعات حضوري
مشابه. موقٍف أي يف بالتكريم شَعرُت مما أكثر الجمعيتنَي، كلتا يف رشفيٍّا عضًوا سنوات
لقلُت الرشف، هذا بمثل أحظى سوف بأنني الوقت ذلك يف أخربني قد أحدهم كان ولنئ
قد أحدهم أنَّ لو كما اإلطالق، عىل محتمل غريُ أمٌر وهو السخرية يثري مما ذلك بأنَّ

إلنجلرتا. ملًكا سأُنتخب بأنني أخربني
وعلم الجيولوجيا يف … الدكتور محارضات حرضُت إدنربة، يف الثاني عامي ويف
أال عىل عزمُت قد أنني هو عيلَّ الوحيد أثَُرها كان وقد للغاية، مملًة كانت أنها غري الحيوان،
وبالرغم العلم. هذا نحٍو بأيِّ أدرس أال وكذلك الجيولوجيا عن واحًدا كتابًا حييُت ما أقرأ
كان إذ فلسفية؛ ناحيٍة من املوضوع لدراسة ا مستعدٍّ كنُت أنني من متيقن فأنا ذلك، من
أراني قد بالصخور، كبرية معرفة لديه كانت الذي رشوبشاير، من كوتون العجوز السيد
املنجرفة الكبرية الصخرية الجالميد أحد رشوزبريي مدينة يف ثالٍث أو بسنتنَي ذلك قبل
تُوجد ال بأنه أخربني وقد الَجرس»، «َحجر باسم يُدعى كان الذي الجليدية، األنهار بفعل
مليٍّا يل يؤكد راح وقد اسكتلندا، أو كمربالند من أقرب مكاٍن يف النوع هذا من أخرى صخرٌة
الجلمود هذا وجود يف السبب يفرسِّ أن من إنساٍن أيُّ يتمكن أن قبل سينتهي العالم أنَّ
يف وأتفكر أتأمل ورحُت ، لديَّ عميًقا انطباًعا ذلك ترك وقد اآلن. فيه يقبع الذي املكان يف
الكتل دور عن مرٍة ألوِل قرأت حني بالغ برسوٍر شعرُت فقد لذا الرائعة؛ الصخرة هذه
الجيولوجيا. علم يف الحادث بالتقدُّم فخوًرا كنت إذ الصخرية؛ الجالميد نقل يف الجليدية
سمعُت فقد والسبعني، السادسة يف زلُت ما كوني رغم أنني، كذلك العجيبة األمور ومن
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يتحدث وكان كريجز، سولزبريي جروف عند ميدانية محارضًة يلقي وهو الربوفيسور
الصخور وانتَرشت جانبَيه، عىل الطبقات تصلَّبِت وقد لوزانية، حواف به نافذ جيٍب عن
أضاف وقد األعىل، من بالرواسب امتأل قد صدع إنه وقال حوله، من مكاٍن كلِّ يف الربكانية
وحني منصهرة. بموادَّ األسفل من ُحقن قد أنه يرون الرجال بعض هناك أنَّ ُمتهكًِّما

الجيولوجيا. دراسة بعدم قراري من أتعجب ال فإنني املحارضة، هذه أتذكر
ماكجليفراي، السيد املتحف، عن املسئول إىل تعرَّفُت … ملحارضات حضوري ومن
معه أتحدث وكنت اسكتلندا. طيور عن وممتاًزا كبريًا كتابًا بعُد فيما نَرش قد والذي
بعض وأعطاني للغاية، معي لطيًفا كان وقد الطبيعي، التاريخ عن للغاية شائقة أحاديَث
أُكنَّ لم لكنني البحرية، الرخويات أجمع الوقت ذلك يف كنُت إنني إذ النادرة؛ األصداف

كبريًا. حماًسا لذلك
لالستمتاع بأكملها مخصصًة كانت فقد السنتنَي، هاتنَي يف الصيفية عطالتي عن ا أمَّ
،١٨٢٦ عام صيف ويف كبري. باهتماٍم الكتب بعض فيها أقرأ كنُت ما دائًما لكنني والرتفيه،
عرب ظهورنا عىل حقائبنا حملنا وقد األصدقاء، من اثننَي مع طويلة سري جولة يف ذهبُت
جبل صعودنا يوم ذلك يف بما األيام، معظم يف ميًال ثالثني نسري كنا ويلز. شمال أرجاء
يحمل خادٌم ومعنا ويلز، شمال يف بالخيول جولة يف أختي مع أيًضا وذهبُت سنودن.
للصيد، ُمخصصًة كانت فقد الخريف، عطالت ا أمَّ حصانه. رسج عىل حقائب يف ثيابنا
ابن ويدجوود، [جوزيا جوز عمي وضيعة وودهاوس يف أوين السيد ضيعة يف السيما
كنت إنني حتى عظيًما، للصيد حمايس كان وقد مري. يف ووركس] إتروريا مصنع مؤسس
أُضيع ال كي للنوم أذهب كنُت حني رسيري بجوار مفتوًحا للصيد املخصص حذائي أضع
ضيعة من بعيدة بقعٍة إىل وصلُت املرات، إحدى ويف صباًحا. ارتدائه يف دقيقٍة نصَف
قد أنني أُدرك أن وقبل األسود، الطيهوج لصيد أغسطس من العرشين يف ذلك وكان مري،
االسكتلندي والصنوبر الكثيفة الخرضاء النباتات يف وصعوبة ببطء أتحرك ظللُت ابتعدت،

اليوم. مدى عىل الصيد منطقة عىل القائم مع
املوسم. مدى عىل صدتها التي الطيور جميع فيه أدون دقيق بسجلٍّ أحتفظ كنُت لقد
وابن أوين، العقيد األكرب االبن مع وودهاوس يف أصطاد كنت بينما األيام، أحد ويف
ا، جمٍّ حبٍّا لهما أكنُّ كنُت واللذَين برييك، لورد بعد فيما أصبح الذي هيل، الرائد عمه
طائًرا، قتلُت بأنني وظننت النار أطلقُت فكلما األسف؛ مع يستغالنني أنهما اعتقدُت
إنني إذ الطائر؛ هذا تُعد أال عليك «يجب وصاح: بندقيته، حشو يُعيد بأنه أحدهما تظاهر
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كان فإنه املزحة، الصيد منطقة عىل القائم أدرك وإذ نفسه.» الوقت يف عليه النار أطلقُت
عىل يل بالنسبة مزحة تكن لم لكنها باملزحة، أخرباني ساعات، بضع وبعد يجاريهما.
وجه عىل عددها أعرف لم لكنني الطيور، من كبريًا عدًدا أصبُت قد كنُت إنني إذ اإلطالق؛
يف عقدة عمل خالل من فعله اعتدُت ما وهو قائمتي، إىل إضافتها أستطع ولم التحديد،
الخبيثان. صديقاي اكتشفه ما وهذا مالبيس. أزرار أحد بُعروة أربطها الخيط من قطعة
أكن ولم الحماس، هذا من أخجل كنت أنني أعتقد لكنني بالصيد، أستمتع كنت كم
يتطلب إذ فكري؛ تمريٌن الصيد بأنَّ نفيس أُقنع أن حاولُت طاملا ألنني تماًما؛ بذلك واعيًا
يمكن التي والطيور الحيوانات من الكثري فيه تجد الذي املكان لتحديد املهارة من الكثري

الصيد. يف للكالب الجيد لالستخدام وكذلك اصطيادها،
إذ ١٨٢٧؛ عام مري إىل زيارتي نسيانها، يمكنني ال التي الخريفية الزيارات ومن
اإلطالق. عىل إليه استمعُت قد ُمتحدٍِّث أفضل وهو ماكينتوش، جيه السري فيها التقيُت
جعلني مما لالهتمام.» مثريًا شيئًا الشاب هذا يف أجد «إنَّني قال: أنه ذلك بعد سمعُت وقد
بجميع اهتماٍم من مني ملسه قد ملا أساسية، بصفٍة ذلك قال قد أن بُد وال بالفخر. أشعر
عن موضوعات من فيه يتحدث كان فيما اإلطالق عىل شيئًا أفقه أكن لم إنني إذ يقوله؛ ما
الثناء هذا مثل شابٌّ يسمع أن جيد ألمٌر أنَّه وأعتقد األخالق. وفلسفة والسياسة التاريخ
أنه من بالرغم الصحيح، املسار عىل يظل أن عىل سيُساعده إنه إذ مثله؛ عظيم رجٍل من

الغرور. فيه يُثري أن املؤكد من حتى أو املمكن من
بغض للغاية، ممتعًة التالية، الثالث أو السنتنَي هاتنَي مدى عىل مري إىل زياراتي كانت
فقد الحرية؛ بكامل هناك الحياة يف نتمتع كنا لقد الخريفية. الصيد رحالت عن النظر
ممتعة محادثاٌت بيننا تدور كانت املساء، ويف الركوب، أو للسري جميًال هناك الريف كان
األُرس عات تجمُّ يف العادة هي كما وذلك كبرية، بدرجٍة شخصية محادثاٍت تكن ولم للغاية،
عىل بكاملها األُرسة اعتادت الصيف، ويف املوسيقى. ببعض نستمتع كنا وكذلك الكبرية،
ويظهر أمامه، من الزهور حديقة تقع حيث القديم؛ املعمد الرواق درجات عىل الجلوس
البُحرية عىل املنزل، من املقابلة الجهة يف واملوجودة املنحدرة الخشبية الضفة انعكاس
مائها. يف يُجدِّف مائيٍّا طائًرا أو املاء من تطل سمكًة واآلخر، الحني بني فيها نجد والتي
بهذه صورة ذهني يف ترك قد ما أكثر هي مري، يف قضيتُها التي األُمسيات هذه كانت
قليل كان فقد للغاية؛ له أُبجِّ وكنت جوز بعمي التعلق شديد كنت أنني كما الحيوية.
معي يتحدث كان أنه غري ما، حدٍّ إىل ُمريًعا رجًال منه يجعل قد ما وهو ًظا، ومتحفِّ الكالم

47



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أنَّ أعتقد وال التقدير. بحسن يمتاز الذي املستقيم، للرجل مثاًال كان لقد األحيان. بعض يف
الصحيح. املسار أنه يعتقد كان عما واحدة بوصًة ولو يحيد تجعله كانت األرض عىل قوًة
نسيتُها التي لهوراس، الشهرية الغنائية القصيدة بتلك ذهني يف أربطه أن عىل اعتَدُت وقد

طاغية.» غضب عن الناتج «التهديد مثل: الكلمات، بعض منها أتذكَّر لكنني اآلن،

١٨٣١ إىل ١٨٢٨ من الفرتة يف كامربيدج (1)

أنني ، أختيَّ من سمع قد لعلَّه أو والدي، أدرك إدنربة، يف دراسيتنَي سنتنَي قضيُت أن بعد
معارًضا كان لقد الدين. رجال من أُصبح أن عيلَّ اقرتح فقد لذا طبيبًا؛ أكون أن يف أرغب ال
حة. املرجَّ وجهتي أنه عىل آنذاك بدا ما وهو عاطًال، الهيًا رجًال أُصبح أن لفكرة تماًما
فيه فكرُت أو سمعتُه الذي القليل القدر من إذ األمر؛ يف ألفكر الوقت بعض منه طلبُت
تتبناها التي الثابتة العقائد بجميع باإليمان ترصيحي بشأن ًدا مرتدِّ كنت املوضوع، بشأن
فقد ذلك، عىل وبناءً بالريف. ا قسٍّ أكون أن فكرة أعجبتني قد أنني رغم إنجلرتا، كنيسة
وإذ األلوهية؛ عن كتٍب بضعة وكذلك وحرص، بعناية العقيدة عن بريسون كتاَب قرأت
من كلمٍة لكل والحرفية املؤكدة الحقيقة يف حينها اإلطالق عىل شكوٍك أيُّ تُساورني لم

تماًما. مقبولٌة عقيدتنا أنَّ بد ال بأنَّه نفيس أقنعُت ما فرسعان اإلنجيل،
فإنه املتشددين؛ املتدينني جانب من هجوٍم من له تعرضُت ما شدة إىل وبالنظر
لم أنا الدين. رجال من أُصبح أن يوٍم ذاَت أنتوي كنُت أنني للسخرية مثريًا أمًرا ليبدو
نحٍو عىل ماتتا قد أنهما غري هذه، أمنيته عن أبي يتخلَّ لم وكذلك تلك نيتي عن قط أتخلَّ
التاريخ يف ا مختصٍّ بصفتي «البيجل» رحلة إىل وانضممُت كامربيدج غادرُت حني طبيعي
أحد من سأصلُح كنت فإنني الفراسة، بعلماء نثق أن املمكن من كان ولنئ الطبيعي.
األملانية الجمعيات أحد أمناء إيلَّ أرسل سنوات، بضع فقبل دين؛ رجَل أكون ألن الجوانب
وبعد يل، فوتوغرافية صورًة إليهم أرسل أن عىل فيه يحثُّونني خطابًا النفس، بعلم املعنية
شكل أن منه بدا وقد االجتماعات، أحد بمجريات خطابًا منهم تلقيُت قصرية، بفرتٍة ذلك
يدل الذي االنتفاخ ذلك به رأيس أنَّ امُلتحدثني أحد أعلن وقد عام، نقاٍش محل كان رأيس

القساوسة. من لعرشة يكفي بما كبري وهو التبجيل، عىل
بإحدى ألتحق أن عيلَّ لزاًما كان فقد الدين، رجال من أكون بأن القرار التخاذ ونظًرا
كالسيكيٍّا كتابًا أفتح لم ألنني نظًرا لكن منها، شهادًة أنال وأن اإلنجليزية الجامعات
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بالرغم تعلمته، ما لكل نسياني اكتشفُت أنني هالني فقد املدرسة، غادرُت أن منذ واحًدا
لم إنني حتى فحسب، الفاصلتنَي السنتنَي يف وذلك معقول، غري يبدو قد ذلك أنَّ من
االلتحاق إجراءات أتابع لم فإنني ولهذا، اليونانية؛ الحروف من القليل سوى أتذكر أُعد
وذهبُت رشوزبريي يف خاص ُمعلٍم مع درسُت بل أكتوبر، يف املعتاد الوقت يف بكامربيدج
معرفتي استعدُت ما ورسعان .١٨٢٨ عام بداية يف امليالد، أعياد عطلة بعد كامربيدج إىل
ملحمتَي مثل اليونانية، الكتب من السهل ترجمة أستطيع وكنُت املدرسة ملستوى املالئمة

متوسطة. بمهارٍة باليونانية، واإلنجيل هومريوس
مهدًرا، وقتًا ذلك كان فقد كامربيدج، يف قضيتُها التي الثالث السنوات إىل وبالنسبة
اخرتُت املدرسة. أو إدنربة يف الدراسة عن شيئًا تختلف فيها األكاديمية الدراسة تكن ولم
ممل رجٌل (وهو خاص ُمعلٍم مع ١٨٢٨ عام صيف يف حتى وذهبُت الرياضيات، دراسة
ُمنفرًة دراستها كانت فقد شديد؛ ببطءٍ فيها أَتقدَّم كنُت لكنني بارماوث، إىل للغاية)
يف معنًى أيَّ أجد أن أستطع لم أنني هو ذلك يف األسايس السبب كان وقد يل، بالنسبة
أَِسفُت وقد مني، حماقٍة سوى ل التعجُّ هذا يكن ولم الجرب. علم لدراسة األُوىل املراحل
املبادئ فهم من األقل عىل أتمكن حتى الدراسة أُواصل لم أنني عىل شديًدا أسًفا ذلك بعد
يتمتعون ذلك من تمكنوا الذين الرجال أنَّ يبدو إذ كافية؛ بدرجٍة الرياضيات يف األساسية
ا وأمَّ فيها. للغاية ضعيفة درجٍة سوى ألحرز أكن لم أنني أعتقد أنني غري إضافية، بحاسٍة
املحارضات من قليًال عدًدا حرضُت قد أنني سوى شيئًا أفعل فلم الكالسيكيات، إىل بالنسبة
عىل أُذاكر أن عيلَّ كان الثاني، عامي ويف فحسب. شكليٍّا حضوًرا كان وقد اإلجبارية،
ما وهو الليسانس، درجة لنيل التمهيدي االختبار يف أنجح لكي شهَرين أو شهٍر مدى
الحماس ببعض أدرس رحُت األخري، عامي يف أخرى ومرًة بسهولة. فعله من تمكَّنُت
وحساب الجرب من القليل مع الكالسيكية األعمال فراجعُت النهائية، شهادتي أنال كي
ولكي املدرسة. يف الحال هي كانت كما كبرية، بدرجٍة به أستمتع كنت األخري وهذا إقليدس،
و«الفلسفة املسيحية» «براهني كتابَي أدرس أن أيًضا عيلَّ كان الليسانس، اختبار أجتاز
أُعيد أن من سأتمكن كنت بأنني مقتنع وأنا بتدقيق، درستُهما وقد لبييل. األخالقية»
كتابته من بالطبع ألتمكن أكن لم لكنني واحد، خطأٍ دون بأكمله األول الكتاب كتابة
بمنطق وكذلك الكتاب هذا بمنطق استمتعت وقد بييل. بها كتبه التي الواضحة اللغة بتلك
هذه دراسة كانت وقد إقليدس. بحساب أستمتع كنت ما قدر الطبيعي»، «الالهوت كتابه
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الدراسة من الوحيد الجزء هي قلب، ظهر عن حفظها محاولة دون متأنية دراسة األعمال
تثقيف يف فائدة األقل الجزء أنه كذلك، أرى زلت وما آنذاك أرى كنت الذي األكاديمية
مفتونًا كنُت فقد شك، دون أُصدِّقها كنُت وإذ بييل، فرضيات يف آنذاك أفكر أكن لم عقيل.
األسئلة عن جيًِّدا أجبُت أن وملَّا به. مقتنًعا وكنت اتخذه، الذي الطويل الجديل باملسار
فيما ذريًعا فشًال أفشل ولم بإقليدس، يتعلق فيما وكذلك االختبار، يف بييل بكتب املتعلقة
يحصلوا لم الذين الطالب بني جيدة مرتبٍة عىل َحصلُت فقد الكالسيكية؛ باألعمال يتعلق
وتتأرجح بالتحديد، ترتيبي أتذكر أن أستطيع ال أنني الغريب ومن الدرجات. أعىل عىل
املرتبة يف اسمه ورد [لقد القائمة. يف عرشة والثانية والعارشة الخامسة املرتبة بني ذاكرتي

[.١٨٣١ يناير بقائمة العارشة
الجامعة، يف تُلقى والعلوم املعارف من متعددة فروع عن العامة املحارضات كانت
حتى إدنربة يف باملحارضات ذرًعا ِضقُت قد كنُت لكنني ما، حدٍّ إىل طوعيٍّا حضورها وكان
فعلُت لو ولربما واإلمتاع، بالبالغة تتميز كانت التي سيجويك محارضات أحُرض لم إنني
كنُت فقد ذلك، من وبالرغم فعلت. ما عىل سابق وقٍت يف جيولوجيا عالم ألصبحُت ذلك،
كان وما الشديد لوضوحها للغاية وأحببتها النبات، علم عن هنزلو محارضات أحُرض
اعتاد وقد النبات. علم أدرس لم لكنني رائعة، توضيحية رسوماٍت من هنزلو يُحرضه
ميدانية، رحالٍت يف الجامعة، يف األقدم األعضاء من عدد ومنهم طالبه، يأخذ أن هنزلو
محارضاته ويُلقي بعيدة، ألماكن النهر، َعْرب قارب يف أو العربات يف أو األقدام عىل سريًا
ممتعة. الرحالت هذه كانت وقد هناك. يُشاهدونها التي النادرة والحيوانات النباتات عن
يف وقت من قضيته فيما املضيئة األخرى الجوانب بعض هناك أن من بالرغم
فنظًرا ذلك. من أسوأ بل لألسف، مهدًرا وقتًا كان فقد اآلن، سنرى كما وذلك كامربيدج،
انضممُت ًرا، متوفِّ ذلك يكن لم الريفحني يف الخيل ولركوب للقنصوالصيد، الشديد لحبي
التفكري. محدودي املتهتكني الفتيان بعض أعضائها من كان والتي رياضية مجموعٍة إىل
هذه يحرض كان ما وكثريًا األحيان، معظم يف مًعا للَعشاء مساءً نلتقي أن عىل اعتدنا وقد
غناءٍ يف وننطلق الرشاب يف نُفِرط كنا وأحيانًا منزلة، األعىل الرجال من بعض األمسيات
األيام من أخجل أن بي يجدر أنه أُدرك إنني ذلك. بعد الورق ألعاب بعض نلعب ثم مرح
أصدقائي، بعض بصحبة أستمتع كنت ملَّا لكني الحال، هذه عىل قضيتُها التي واألمسيات
أستعيد حني الشديد بالرسور أشعر أن إال يسعني فال للغاية، مبهًجا وقتًا نقيض كنا وقد

األوقات. هذه يف ذكرياتي
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اآلخرين األصدقاء من بالعديد حظيُت قد إنني أقول أن ذلك من بالرغم ويُسعدني
املبجل [وهو بويتيل، حميمة صداقٌة جمَعتني فلقد كبرية. بدرجٍة طباعهم اختلفت الذين
ُدرم] جامعة يف السابق املساعد الطبيعية الفلسفة وأستاذ الفخري، ُدرم كاهن ويتيل، يس
نذهب أن اعتدنا وقد كامربيدج، يف الرياضيات يف الدرجات أعىل عىل بعُد فيما حَصل والذي
املنقوشة والصور بالصور االهتمام إيلَّ نقل وقد طويلة. جوالٍت يف للسري باستمرار مًعا
وأعتقد باستمرار، فيتسويليام ُمتحف أزور كنُت ولقد منها. بعًضا ابتعت التي الجيدة،
مع أناقشها وكنت الصور، أفضل أعجبتني فلطاملا ما؛ حدٍّ إىل جيًِّدا كان الفني حيس أنَّ
وبالرغم كبري. باهتماٍم رينولد جوشوا السري كتاب قرأُت قد أنني كما املتحف. عن املسئول
عدة، لسنواٍت معي استمر قد فإنه بالفطرة، لديَّ مغروًسا يكن لم االهتمام هذا أنَّ من
إنَّ حتى بلندن، الوطني املتحف يف املعروضة الصور من بالعديد كثريًا استمتعُت وقد

والسمو. بالجالل شعوًرا يفَّ تثري كانت بيمبو ديل سباستيان صورة
صديقي خالل من كان ذلك أنَّ وأعتقد موسيقية، مجموعٍة إىل أيًضا انضممُت وقد
مونماوث] ودائرة كارديف قايض هربرت، موريس جون الراحل [وهو هربرت، الودود
واستماعي الرجال بهؤالء معرفتي خالل ومن الرياضيات. يف عالية درجٍة عىل حصل الذي
موعد أختار كنت ما وغالبًا باملوسيقى، الكبري اهتمامي نما املوسيقى، يعزفون وهم إليهم
ذلك كان وقد كوليدج. كينجز كلية كنيسة يف الرتانيم بسماع يل يسمح بما ل للتجوُّ ذهابي
أثق وأنا جسمي. يف أحيانًا تنتابني كانت القشعريرة إنَّ حتى عظيًما، رسوًرا يمنحني
عن البعد كل بعيد أمٌر لهو فيها، تشكَّل الذي الفني وحيس باملوسيقى هذا اهتمامي أنَّ
وأحيانًا كوليدج، كينجز إىل وحدي أذهب أن عام بوجٍه اعتدُت فقد التقليد؛ حتى أو التصنُّع
فأنا ذلك، من وبالرغم حجرتي. يف يُغنُّوا لكي امُلنشِدين جوقة من بالصبيان أستعني كنت
وأشدو اإليقاع عىل أحافظ أن وال اللحن يف النشاز تمييز تستطيع موسيقية أذنًا أمتلك ال
باملوسيقى. االستمتاع من أتمكن كنت أنني ا حقٍّ ُملِغز ألمٌر وإنه الصحيح، النحو عىل بلحن
بأن عيلَّ يتندَّرون أحيانًا وأخذوا األمر، ذلك املوسيقيون أصدقائي أدرك ما ورسعان
بوتريٍة عزفها عند تمييزها يمكنني التي األنغام عدد حساِب يف يتمثل اختباًرا يل يعقدوا
كان حني أنغامه تمييز يف ًا ومحريِّ عسريًا امللك» هللا «ليحفظ لحن كان وقد أبطأ. أو أرسع
كأذني، موسيقية ليست أذنه أيًضا، آخر رجٌل هناك كان وقد الطريقة. هذه بمثل يُعزف
واحٍد يف مرة ذات عليه تغلبُت قد أنني غري الناي، عىل قليًال يعزف كان أنه الغريب ومن

املوسيقية. االختبارات هذه من
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الشعور وذلك الحماس هذا بمثل األنشطة من أيٍّا كامربيدج يف أُمارس لم أنني غري
والحماس، الشغف هذا كل كان وقد الخنافس. جْمع نشاَط به أُمارس كنت الذي باملتعة
الخارجية سماتها أقارن كنُت ما ونادًرا حها، أُرشِّ أكن لم إنني إذ فحسب؛ لجمعها
عىل دليًال أوضح وسوف حال. أيِّ عىل أسماءها أُحدِّد كنُت لكنني املنشورة، بأوصافها
نادرتنَي، خنفستنَي رأيت األيام، أحد يف قديم شجرة لحاء أنزع كنت بينما هذا؛ حمايس
أُضيِّعها؛ أن أتحمل ولم مختلف نوع من ثالثًة رأيت ثم يٍد، يف منهما واحدٍة كل وأمسكُت
أَفرَزت لقد إلهي! يا بفمي. اليمنى يدي يف أحملها كنُت التي الخنفساء وضعُت فقد لذا
فمي، من الخنفساء أبصق أن إىل فاضُطررت لساني، ألهب وقد ا، جدٍّ الذًعا سائًال فمي يف

الثالثة. والخنفساء هي مني، فضاعت
لكي بعامل أستعني كنُت فقد طريقتنَي؛ له وابتكرُت الجمع يف للغاية بارًعا كنُت لقد
وكذلك كبري، كيس يف ويضعها الشتاء، فصل يف القديمة األشجار عن الطحالب يكشط
ثَمَّ، وِمن املستنقعات؛ من البوص تنقل كانت التي القوارب قاع من القمامة يجمع كان
«صور كتاب يف رأيُت حني رسوري مقدار إنَّ للغاية. نادرة أنواع عىل أحصل كنت فقد
داروين» تشارلز املحرتم «التقطها السحرية الكلمات تلك لستيفنز الربيطانية» للحرشات
من الحرشات علم عىل تعرفُت لقد له. تُنرش قصيدة أَوَّل برؤية شاعٍر أيِّ رسور يفوق كان
يزال ال وكان ولطيًفا، ماهًرا رجًال كان وقد فوكس، داروين ويليام أبي عمة ابن ابن خالل
عىل أصبَحُت ذلك، وبعد بيننا. فيما الصداقة أوارص تَوطَّدت وقد كرايست، كلية يف آنذاك
ترينيتي، كلية من واي ألربت مع الحرشات لجمع أذهب وكنت باألمر، املعرفة من جيد قْدٍر
نفسها، الكلية من تومسون إتش مع وكذلك مشهوًرا، آثار عالم بعُد فيما أصبح الذي وهو
وكذلك كبرية حديدية سكٍة رشكة ورئيس الزراعة، مجال يف رائًدا بعُد فيما أصبح والذي
يف النجاح عىل داللة يعطي الخنافس بجمع االهتمام أنَّ يبدو وهكذا، الربملان. أعضاء أحد

مستقبًال! الحياة
من العديد عقيل يف خلََّفته والذي يُمحى، ال الذي االنطباع ذلك من أتعجب إنني
األعمدة بعض شكل دقة، بكلِّ أتذكر أن يمكنني كامربيدج. يف بها أمسكُت التي الخنافس
الخنافس بعض عليها وجدُت التي والضفاف القديمة األشجار بعض وكذلك بعينها،
داون يف هنا رأيُت وقد األيام، تلك يف كنًزا الجميلة األرضية الصليب خنفساء كانت الجيدة.
تختلف أنها الفور عىل الحظُت التقطتها حني لكنني املمرات، أحد عرب تجري ُخنفساءَ
األرضية الخنفساء أنها ذلك بعد واتضح األرضية، الصليب خنفساء عن طفيًفا اختالًفا
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شديد نوٌع أو عنها مختلف صنٌف وهي ،P. quadripunctatus كوادريبيمكتاتوس بي
الخنافس من أيٍّا الخوايل األيام هذه يف أََر لم الشكل. يف قليًال إال عنها يختلف ال بها، الصلة
العديد عن املدربة غري العني تُميِّزها ال التي وهي حية، وهي Licinus ليسينياس األرضية
عىل أدركت وقد منها، واحدًة هنا وجدوا قد أبنائي لكنَّ السوداء، األرضية الخنافس من
عاًما العرشين مدى عىل بريطانية خنفساء أي أبرص لم لكنني عيلَّ، جديدة أنها الفور

املاضية.
أيِّ من أكثر كلها العملية حياتي يف أثَّرت التي الحادثة اآلن حتى أذكر لم إنني
سمعت بكامربيدج، ألتحق أن فقبل هنزلو؛ الربوفيسور مع صداقتي وهي: أال آخر، يشءٍ
ُمستعدٍّا كنت فقد هذا، عىل وبناءً العلوم، فروع بجميع يُلم رجًال باعتباره أخي من عنه
جميع يحرضه املساء، يف أسبوع كل مفتوًحا لقاءً منزله يف يستضيف كان لقد لتبجيله.
دعوًة يُت تلقَّ ما ورسعان بالعلوم. ني امُلهتمِّ من سنٍّا األكرب الجامعة أعضاء وبعض الطلبة
عالقتي توطََّدت قصري، وقٍت ويف هناك. إىل الذهاب يف وانتظمُت فوكس، عرب للحضور،
جوالِت يف معه أذهب كنت كامربيدج، يف وجودي من الثاني النصف مدى وعىل بهنزلو،
يسري الذي «الرجل لقب األساتذة بعض عيلَّ أطلق فقد ولهذا، األيام؛ معظم يف طويلة سرٍي
بقْدٍر يتمتع كان أرسته. مع الَعشاء لتناُول املساء يف يدعوني كان ما وكثريًا هنزلو»، مع
يجد وكان والجيولوجيا. املعادن وعلم والكيمياء والحرشات النبات علم يف املعرفة من كبري
بَسداد يتمتع وكان الدقيقة، املتواصلة املالحظات من النتائج استخالص يف الكربى متعته
سيقول أحًدا أنَّ أعتقد ال أنني غري عام، بوجٍه ومتوازنًا سليًما تفكريه كان وكذلك الرأي،
حتى بعقيدته ك التمسُّ وشديد للغاية متديِّنًا كان األصيل. النبوغ من الكثري يمتلك كان إنه
القواعد يف واحدة كلمٌة تغريت إن األىس بشديد سيشعر كان أنه يوم ذات أخربني قد إنه
جديرًة كانت فقد األخالقية، صفاته ا أمَّ إنجلرتا. لكنيسة َوفًقا لإليمان والثالثني التسع
من ذلك غري أو ِكرب، من ذرة مثقاُل تكوينه يف يكن لم النواحي؛ جميع من باإلعجاب
أو نفسه يف يفكر ال كان الذي وهو التواُضع من القْدر بهذا أحًدا أََر فلم الحقرية؛ املشاعر
لهما. حدود ال وذوٍق بكياسة ويتمتع والطباع، املزاج هادئ كان كما قليًال. إال مصلحته
أقىص إىل سيئ، ٍف ترصُّ أي من غضبًا يثور أن يمكن أنه رأيُت فقد ذلك، من بالرغم

الحازم. ف والترصُّ السخط درجات
وكأننا مريًعا منظًرا كامربيدج شوارع يف معه أسري كنُت بينما يوم ذات رأيُت لقد
هما وبينما القبور، نبَّايش من اثننَي اعتقال شهدنا فقد الفرنسية؛ الثورة من حدثًا نشاهد
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الذين األشداء الرجال بعض من حشٌد الرشطة رجل من حرَّرهما السجن، إىل يُؤخذان
يُغطِّيهما الوحل كان والحجري. امُلوِحل الطريق عرب سيقانهما من يسحبونهما راحوا
يبدوان كانا الحجارة. من أو الركالت تلقي من سواء وجَهيْهما، من نزفا وقد تماًما،
للحظاٍت سوى البائَسني الكائننَي هذَين أُبرص فلم للغاية؛ كثيًفا كان الحشد لكن كالجثث،
حني هنزلو وجه عىل مرتسًما رأيتُه الذي ذلك من أشد غضبًا حياتي يف أََر ولم خاطفة.
فاندفع ُمحاًال؛ كان ذلك لكن ِمراًرا، الحشد يخرتق أن حاول لقد البِشع. املشهد ذلك رأينا
رجال من املزيد إلحضار أذهب أن مني وطلب أتبعه، بأال وأخربني العمدة، إىل مرسًعا

يُقتال. أن دون السجن دخال قد الرجَلني أنَّ عدا فيما القضية نسيُت وقد الرشطة.
املمتازة خَططه ذلك أَثبتَت قد كما له، حدود وال واسًعا هنزلو إحساُن كان لقد
ذلك بعد هيتشام ألبرشية كاهنًا أصبح حني وذلك أبرشيته، سكان من الفقراء ملساعدة
أقاوم أن هنا أستطيع وال للغاية. كبرية فائدًة مثله رجٍل مع لصداقتي أنَّ بُد ال بسنوات.
حبوب بعض أفحص كنُت فبينما وعطفه؛ مه تفهُّ تُربز التي البسيطة، الحادثة هذه ذكر
باكتشايف أخربه إليه ذاهبًا فاندفعُت بارزة؛ األنابيب أنَّ الحظُت رطب، سطح عىل اللقاح
آخر يشءٍ أي ليفعل يكن لم آخر نباٍت عالِم أي أنَّ أتخيل أن إال يسعني ال واآلن املدهش.
معي اتفق أنه غري بذلك، ألخربه العجلة هذه مثل يف مجيئي ومن مني السخرية سوى
للغاية؛ معروفة ظاهرٌة أنها أيًضا يل أوضح ثم معناها، يل ورشح غريبة، ظاهرٌة أنها يف
هذه اكتشفُت ألنني مرسوًرا كنت وإنما اإلطالق، عىل نفيس من خجًال أكن فلم ثَمَّ، وِمن

ذلك. بعد باكتشافاتي الترصيح يف أُرسع أال عىل عزمُت قد أنني غري بنفيس، الحقيقة
لزيارة يأتون كانوا الذين املميزين السن الكبار الرجال أحد هيوويل الدكتور كان
ييل كان وقد ليًال. منزله إىل األقدام عىل سريًا أصحبه كنت األحيان، من كثري ويف هنزلو،
دة. املعقَّ املوضوعات يف يتحدثون إليهم استمعُت َمن أفضل كونه يف ماكينتوش جيه السري
نرش الذي والده] عمومة أبناء أحد الشهري جينينز سوم كان [الذي جينينز ليونارد ا وأمَّ
وكثريًا هنزلو زوجة أخا كان فقد الطبيعي؛1 التاريخ يف الجيدة املقاالت بعض بعُد فيما
[سوافهام فينز منطقة حدود عىل يقع الذي الكنيس، بيته يف زرتُه لقد معه. يمكث كان ما
التاريخ عن معه بالحديث فيها استمتعُت التي الجوالت من العديد يف وصحبته بولبيك]،
ولم سنٍّا، مني أكرب كانوا الذين اآلخرين الرجال من العديد عىل أيًضا وتعرفُت الطبيعي.
وهو اسكتلنديٍّا، أحدهم كان لهنزلو. أصدقاءً كانوا لكنهم بالعلوم، ني املهتمِّ من يكونوا
لم لكنه لطيًفا، رجًال كان لقد يسوع: كلية يف معلًِّما وكان رامزي، ألكسندر السري أخو
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كاتدرائية رئيس بعُد فيما أصبح الذي دوز، السيد أيًضا الرجال هؤالء ومن طويًال. يعش
يف هم ممن وغريهما الرجالن هذان اعتاد وقد الفقراء. تعليم يف بنجاحه واشتُهر هريفريد،
بالذهاب يل يُسمح كان الريف إىل بعيدة رحالٍت يف هنزلو مع يذهبوا أن نفسها املكانة

اللطف. بغاية يعاملونني كانوا وقد معهم، فيها
يف الشباب بقية عىل ق أتفوَّ كنت أنني عىل منه أستدل املايض، يف النظر أُعيُد حني
واملكانة السن يف مني أكرب وهم بهم، باالختالط الرجال أولئك يل سمح ملا وإال ما، يشءٍ
أحد وهو ترينر، صديقي أنَّ وأذكر بالطبع، ق التفوُّ هذا ملثل مدرًكا أكن ولم األكاديمية.
خنافيس؛ مع بالعمل منشغًال رآني قد الرياضة، معهم أُمارس كنت الذين األصدقاء
حينها الفكرة تلك يل بدت وقد يوم، ذات امللكية الجمعية يف عضًوا سأصبح بأنني فقال

مستحيلة.
هومبولت، لصاحبه شخيص» «رسد كتاب قرأُت كامربيدج، يف األخري عامي خالل
«مقدمة هريشيل جيه السري كتاب وكذلك العمل، هذا يفَّ أثار وقد شديَدين، واهتماٍم بعنايٍة
للعلوم العظيم الرصح ذلك إىل أضيف ألن ًدا متوقِّ حماًسا الطبيعية»، الفلسفة دراسة إىل
حتى وال آخر، كتاٌب يفَّ يؤثِّر لم للغاية. يسريًا جزءًا سأُضيفه ما كان إن حتى الطبيعية،
فقراٍت هومبولت كتاب من نسخُت لقد الكتابان. هذان يفَّ أثَّر مثلما الكتب، من عرشاٌت
عىل ذكرها، السابق الرحالت تلك إحدى يف عاٍل بصوٍت وقرأتها تينرييف، عن طويلًة
عن سابقة مرٍة يف تحدثُت قد كنُت أنني ذلك ودوز؛ ورامزي هنزلو اعتقادي) (حسب
أنها أعتقد لكنني إليها، الذهاب يف رغبتهم عن بعضهم أعلن وقد تينرييف، جزيرة عظمِة
تاجر مع وتحدثُت تماًما، صادقة رغبتي كانت فقد أنا، ا أمَّ تماًما. صادقة رغبًة تكن لم
«البيجل». رحلة بسبب بالطبع، أُلغيت قد الخطة تلك لكنَّ السفن، عن أسأله كي لندن يف
جوالٍت يف والذهاب الكتب بعض وقراءة الخنافس جمع يف الصيف عطلة أقيض كنُت
ومري، وودهاوس يف سيما ال للصيد، ًصا مخصَّ كله وقتي كان فقد الخريف، يف ا أمَّ قصرية.
قضيتُها التي الثالث السنوات فإنَّ عامة، وبصفٍة إيتون. يف الصغري إيتون مع وأحيانًا
ممتازة بصحٍة آنذاك كنُت إذ السعيدة؛ حياتي يف مرًحا األكثر هي كانت كامربيدج، يف

األوقات. معظم يف الصدر ومنرشح
أدرس أن عيلَّ كان فقد امليالد؛ أعياد يف البداية يف كامربيدج إىل قدمُت قد إنني حيث
أقنعني وقد ،١٨٣١ عام بداية يف النهائي، االختبار يف النجاح بعد دراسيَّني ِلفصَلني
أفحص رحُت رشوبشاير، إىل ُعدُت حني ولذا الجيولوجيا؛ دراسة يف أبدأ بأن آنذاك هنزلو
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الربوفيسور وكان برشوزبريي. املحيطة باألجزاء خاصة خريطٍة بتلوين وقمُت القطاعات،
الشهرية الجيولوجية أبحاثه ليستكمل أغسطس بدايِة يف ويلز شمال زيارة ينوي سيجويك
أتى فقد ذلك، عىل وبناءً معه؛ يصحبني أن هنزلو منه طلب وقد القديمة، الصخور عىل

أبي. منزل يف الليلة وبات
ذهني. يف قويٍّا انطباًعا تركت قد والتي املساء، ذلك يف قصرية محادثٍة يف معه دخلُت
من بالقرب الحىص من قديمة حفرًة يفحص كان بينما أنه أخربني قد العمال أحد كان
التي الِقطع يف نراها كالتي وبالية، كبرية استوائية حلزونية َصدفًة وجد قد رشوزبريي،
يف وجدها بأنه مقتنًعا كنُت فقد الصَدفة، بيع رفض وألنه الريفية، البيوت مدافئ تُزيِّن
أنَّ بُد ال إنَّه شك) بال ا محقٍّ (وكان قال وفوًرا بالواقعة، سيجويك أخربُت بالفعل. الحفرة
بالفعل، الحفرة من جزءًا كانت إن أنها ذلك بعد أضاف لكنه الحفرة، يف ألقاها قد أحًدا
الرواسب عن نعرفه ما بكل سيُطيح ذلك إنَّ إذ للجيولوجيا؛ عظيمة كارثًة تكون فسوف
الحىص من األرضية الطبقات هذه أنَّ والواقع ميدالند. منطقة مقاطعاِت يف السطحية
القطبية األصداف بعض بسنواٍت ذلك بعد فيها وجدُت وقد الجليدي، العرص إىل تعود
بهذا مرسوًرا يكن لم سيجويك أنَّ من حينذاك الدهشة غاية يف كنُت لكنني املكسورة.
وبالرغم إنجلرتا. وسط يف السطح من بالقرب استوائية صدفٍة لوجوِد الرائع االكتشاف
أدرك جعلني ما أول هي الحادثة تلك فإنَّ املتنوعة، العلمية الكتب من للكثري قراءتي من
والقوانني النتائج استخالص يمكن بحيث الحقائق؛ تجميع عىل يقوم العلم أنَّ تماًما

منها. العامة
لتلك كان وقد كرييج. وكابل وبانجور وكوني النجولني إىل ذهبنا التايل، الصباح ويف
لبلٍد الجيولوجية الطبيعة فهم كيفية عىل قليًال أتعرف جعلتني إذ يل؛ كبرية فائدٌة الجولة
مني ويطلب يسلكه، الذي لالتجاه مواٍز اتجاه يف يرسلني سيجويك كان ما فكثريًا ما.
أشك وأنا الخريطة. عىل الطبقات ب ترسُّ أُحدِّد وأن الصخور من عيناٍت معي أُحرض أن
يشء. بأيِّ يساعده أن القليل لعلمي كان فما مصلحتي؛ سوى يشءٍ أليِّ ذلك فعل قد بأنه
معينة ظواهَر املرء يُغفل أن سهولة مدى عىل صارًخا مثاًال شهدُت الجولة، هذه ويف
إدوال، كوم يف عدة ساعاٍت مكثنا فقد أحدهم. يالحظها حتى الشديد، وضوحها رغم
بها، الحفريات بعض يجد ألن مرتقبًا سيجويك كان إذ شديدة؛ بعنايٍة الصخور نفحص
فلم بنا؛ تُحيط التي الرائعة الجليدية الظواهر لتلك أثٍَر أي قط يالحظ لم منا أحًدا لكنَّ
لكن والطريف. الجانبي الجليدي الركام وال الجاثمة الجالميد وال املحزَّزة الصخور نالحظ
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ذلك بعد نُرشت قد بحثية ورقٍة يف ذكرُت أنني لدرجة للغاية، بارزًة الظواهر تلك كانت
ليبوح يكن لم النريان أكَلته قد منزًال أنَّ ماجازين»2 «فيلوسوفيكال مجلة يف بسنواٍت
لكانت جليدية، بكتلٍة ممتلئًا الوادي هذا ظل ولو الوادي. هذا من أكرب بوضوٍح بقصته

اآلن. عليه هي مما وضوًحا أقلَّ الظواهر هذه
بالبوصلة مستعينًا مستقيم اتجاٍه يف وِرسُت بمفرده سيجويك تركُت كرييج، كابل ويف
مع متوافًقا يكن لم ما طريٍق أيَّ أسلك ولم بارماوث، إىل وصوًال الجبال عرب والخريطة
يف الطريقة بهذه كثريًا استمتعُت وقد الغريبة، الربية األماكن بعض عىل فأتيُت مساري؛
هناك، بالدراسة يقومون كانوا كامربيدج من األصدقاء بعض ألرى بارماوث زرت السفر.
إن ُجننت قد أحسبني كنت الوقت، هذا ففي الصيد؛ أجل من ومري رشوزبريي إىل ُعدُت ثم

العلوم. من غريها أو الجيولوجيا سبيل يف الحجل صيد عن تخليُت

١٨٣٦ أكتوبر ٢ إىل ١٨٣١ ديسمرب ٢٧ من «البيجل» رحلة (2)

من خطابًا وجدُت ويلز، شمال يف القصرية الجيولوجية جولتي بعد املنزل إىل ُعدُت حني
أليِّ مقصورته من جزءًا ص يُخصِّ ألن مستعد فيتزروي القبطان بأنَّ فيه يخربني هنزلو
رحلة يف الطبيعي التاريخ يف اختصاصيٍّا باعتباره أجٍر دون معه بالذهاب يتطوع شابٍّ
َحدثَت التي الظروف لجميع رشًحا يومياتي دفرت يف أوردُت قد أنني وأعتقد «البيجل».
أبي أنَّ غري العرض، لَقبول الفور عىل سُت تحمَّ أنني سوى هنا أذكر لن لذا حينذاك؛
ينصحك حكيًما واحًدا رجًال وجدَت «إذا يل: قال قد الحظ لحسن لكنه بشدة، عارض
العرض. ورفضُت املساء ذلك يف خطابًا كتبُت فقد لذا، موافقتي.» أُعطيك فسوف بالذهاب،
أصيد كنُت وبينما سبتمرب، من األول لليوم أستعد لكي مري إىل ذهبُت التايل، الصباح ويف
إىل بالعربة يُقلِّني أن عيلَّ وعرض طلبي، يف ويدجوود] [جوزايا عمي بعث الخارج، يف
كان ولطاملا العرض. أقبل أن الحكمة من أنه يرى كان إذ والدي؛ مع ويتحدَّث رشوزبريي
مرسًفا كنُت لقد اللطف. بمنتهى الفور عىل ووافق عقًال، الرجال أرجح من أنه يرى أبي
ا جدٍّ بارًعا أكون أن «يجب أُواسيه: كي لوالدي قلُت فقد لذا، كامربيدج؛ يف اليشء بعض
«لكنهم بابتسامة: فأجابني «البيجل».» متن عىل وأنا املالية صاتي ُمخصَّ من أكثر ألُنفق

للغاية.» بارع بأنك أخربوني
لندن إىل ذهبُت هناك، ومن هنزلو، أرى لكي كامربيدج إىل ذهبُت التايل، اليوم يف
بعُد، فيما بفيتزروي عالقتي توطََّدت وحني األمر. رتبنا ما ورسعان فيتزروي، أرى لكي
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وامُلؤيِِّدين بالفاتار امُلعَجِبني أشد من كان لقد أنفي! شكِل بسبِب يرفضني كاد أنه سمعُت
وقد مالمحه، شكِل خالِل من املرء شخصية عىل يحكم أن يستطيع بأنه مقتنًعا وكان له،
والعزم الطاقة من الكايف الَقْدر لَديه يكون أن يمكن أنفي بمثل شخًصا أنَّ يف يُشك كان

عني. جيًِّدا تُعربِّ لم أنفي بأن ذلك بعد اقتنع أنه أعتقد لكنني بالرحلة، للقيام
كان فقد النبيلة؛ الصفات من بالعديد تمتاز فريدة بشخصيٍة يتمتع فيتزروي كان
ال بنشاٍط يتمتع كان وكذلك وحاسًما، وجريئًا، درجة، أقىص إىل وكريًما لواجبه، مخلًصا
عسرٍي كل يخوض كان فقد قيادته؛ تحت هم َمن لجميع مخلًصا صديًقا وكان له. حدود
دمث ولطيًفا بالنبالء، الشبه شديد وسيًما رجًال وكان املساعدة. يستحقون َمن ملساعدِة
الكاهن أخربني كما وذلك كاسلراي، اللورد الشهري خاله ذلك يف يشبه كان وقد الخلق،
الثاني؛ تشارلز امللك من مالمحه من الكثري ورث قد أنه بد ال حال، أي وعىل ريو. يف
وقد جمعها، قد كان التي الفوتوغرافية الصور من مجموعة ووليك الدكتور أعطاني فقد
نظرُت وحني فيها، الشخصيات إحدى وبني فيتزروي بني شديد َشبٍه من رأيتُه ما أدهشني
نفسه. امللك وسليل ألباني كونت وهو ستيوارت، سوبيسكي إي إتش أنه وجدت اسمه، إىل
الباكر، الصباح يف عادًة حاالته أسوأ وكانت للغاية. سيئ بمزاٍج يتمتع فيتزروي كان
فيلوم السفينة؛ يف خطأٍ أي يكتشف أن يمكنه كان الُعقاب، كعينَي الحادَّتنَي وبعينَيه
معه العيش يصُعب رجًال كان لكنه معي، للغاية لطيًفا كان لقد قاسيًا. لوًما فعله َمن
التي مقصورته يف مًعا الوقت نقيض كنا إذ حتميٍّا ذلك كان وقد شخيص، مستًوى عىل
سبيل عىل الربازيل يف باهيا يف الرحلة بداية ففي عدة؛ خالفاٌت بيننا دبَّت نتشاركها. كنا
ُمالك أحد للتوِّ زار أنه وأخربني أبغضها، كنُت بينما واستحسنها، العبودية أيَّد املثال،
أم سعداء كانوا إذا عما وسألهم عبيده من عدٍد عىل الرجل هذا نادى وقد الكبار، العبيد
ببعض ذلك، بعد سألتُه وقد يريدونها. ال بأنهم فأجابوا الحرية، يريدون كانوا إذا وما ال،
يشءٍ أيَّ تعني سيدهم حضوِر يف العبيد إجابة أنَّ يعتقد كان إذا عما ربما، السخرية
بعد مًعا العيش يمكننا ال وإننا كالمه يف أُشكِّك إنني وقال غضبًا فاستشاط اإلطالق، عىل
ما وهو الخرب، انترش أن بمجرد لكن السفينة، مغادرة عىل سأُرَغم أنني ظننُت وقد اآلن.
خالل من وذلك غضبه، لتهدئة يذهب أن األول املالزم من القبطان طلب إذ برسعة؛ حدث
بمشاركة الضباط صغار جميع من دعوة يُت تلقَّ إذ كبرية؛ براحٍة َشعرُت إيلَّ، اإلساءة
أحد إيلَّ وأرسل املعتادة مروءته فيتزروي أبدى قد قليلة، ساعاٍت بعد أنه غري غرفتهم.

معه. العيش يف أستمر بأن وَطلِبه منه باعتذاٍر الضباط
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الجوانب. من العديد يف وذلك اإلطالق، عىل عرفتُهم َمن أنبِل من شخًصا كان لقد
شكَل حدََّدت وقد اإلطالق، عىل حياتي يف حدٍث أهمَّ هي «البيجل» رحلة كانت لقد
عيلَّ َعرض قد عمي أنَّ وهو للغاية، صغري أمٍر عىل َفت توقَّ لكنها بأكمله، املهني مساري
الكثريون ليفعله كان ما أمٌر وهو رشوزبريي، حتى ميًال ثالثني ملسافة عربته يف يقلِّني أن
أَدين بأنني دوًما أشعر كنُت لقد أنفي. شكل مثل للغاية تافه أمٍر عىل وكذلك األعمام، من
لذهني؛ حقيقي وتثقيٍف تدريٍب بأول أحظى أن يف الفرصة يل َرت وفَّ أنها الرحلة لهذه
تحسنَت فقد ثَمَّ، وِمن الطبيعي؛ التاريخ فروع من بالعديد الشديد االهتمام إىل فدفعتني

الدوام. عىل جيدًة كانت أنها من بالرغم املالحظة، يف مهاراتي
إذ األمور؛ أهم من نزورها التي األماكن لجميع الجيولوجية الطبيعة دراسة كانت لقد
األُوىل، للمرة جديدة منطقٍة فحص فعند كبريًا؛ دوًرا ذلك يف يؤدِّي املنطقي االستدالل كان
الطبقات، ترتيب تسجيل أنَّ غري الصخور، فوىض من للقنوط أدعى شيئًا نجد ال فإننا
بما والتنبُّؤ االستنتاجات بعض عمِل مع متعددة، أماكَن يف والحفريات الصخور، وطبيعة
فشيئًا، شيئًا تتضح وخصائصها املنطقة معالم يجعل ما رسعان أخرى، أماكَن يف سنجده
األول الجزء معي أحرضُت قد كنُت ما. حدٍّ إىل مفهوًما بأكملها املنطقة تركيب ويصبح
فائدًة أفادني وقد كبرية، بعنايٍة درسته الذي وهو الجيولوجيا»، «مبادئ اليل كتاب من
جاجو سانت وهو اإلطالق، عىل أفحصه مكاٍن أَوَّل وكان النواحي. من العديد يف عظيمة
ألسلوِب الرائع التميُّز عن بوضوح يل كشف قد فريدي)، دي (كيب األخرض الرأس جزر يف
أعماله أصطحب كنُت آخر مؤلٍف أيِّ بأسلوِب مقارنًة وذلك الجيولوجيا، علم تناُول يف اليل

ذلك. بعد له قرأُت أو الوقت ذلك يف
مع جميعها، الفئات من الحيوانات جمُع بها أقوم كنُت التي األخرى املهامِّ ومن
ولم الرسم، أستطيع أكن لم أنني غري منها. البحري من العديد وترشيح باختصاٍر وصفها
املالحظات من الكثري أنَّ اتضح فقد ثَمَّ وِمن الترشيح؛ بعلم املعرفة من كافيًا قْدًرا أمتلك
من الكثري أضعُت فقد وبهذا، كبرية. بدرجٍة الفائدة عديم الرحلة أثناء يف دوَّنتُها التي
أفادني إذ القرشيات؛ عن املعرفة بعض اكتساب يف قضيتُه الذي الوقت عدا فيما الوقت،

األرجل. هدابيات عن أُفرودًة أجريُت حني الحقة سنواٍت يف ذلك
جهدي قصارى أبذل كنت وقد يومياتي، فيه أكتب النهار فرتة من جزءًا أقتطع كنت
كانت وكذلك جيًِّدا. تدريبًا ذلك كان وقد شديد، ووضوح بدقة رأيته ما كل أصف كي
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متى إنجلرتا إىل يُرسل بعضها كان وقد عائلتي، إىل خطابات بمنزلة منها جزء يف مفكرتي
بذلك. الفرصة سنحت

يعدل ال املتخصصة املتنوعة الدراسات هذه من سابًقا ذكرته ما فكل ذلك، من بالرغم
اكتسبتها والتي فيه، منخرًطا أكون يشء ألي الشديد واالنتباه املثابرة عادة أهميته يف
أن متوقع هو ما أو أراه بما مبارشة صلة أقرؤه أو فيه أفكر ما لكلِّ كان وقد حينذاك.
يف قضيتها التي الخمس السنوات مدى عىل الذهنية العادة هذه معي استمرت وقد أراه،
يف أنجزته قد يشء بأي القيام من مكنني ما هو التدريب هذا أنَّ من متيقن وأنا الرحلة.

العلوم. مجال
جميع عىل بالتدريج طغى قد للعلوم حبي أنَّ اآلن أدرك املايض، يف النظر أعيد وإذ
بالدرجة بالصيد القديم شغفي معي استَمر األوََّلني، العاَمني مدى فعىل األخرى. اهتماماتي
مجموعتي، يف اقتنيتُها التي والحيوانات الطيور جميع بنفيس اصطدُت وقد تقريبًا، نفسها
يتداخل الصيد كان إذ لخادمي؛ أعطيتها ثم فشيئًا، شيئًا بندقيتي عن أتخىل بدأُت قد لكنني
بنحو ذلك كان وإن اكتشفت، وقد ما. لبلد الجيولوجي الرتكيب فهم مع سيما ال عميل، مع
من كثريًا أكرب هي واالستدالل املالحظة من أجنيها التي املتعة أنَّ محسوس، وغري واٍع غري
ًرا تطوُّ أكثر أصبح قد ذهني كان إذا ما ا وأمَّ والرياضة. املهارة من أجنيها كنت التي املتعة
ذلك عىل ويدل مرجح، أمر فهو ومجهودات، أبحاث من الرحلة يف به قمت ما خالل من
شكوكية نزعٍة ذا أيًضا وكان املالحظة، يف دقًة عرفتُهم َمن أكثر كان والذي أبي، تعليق
الرحلة، من عودتي بعد رآني أن فور إذ الدماغ: فراسة بعلم اإلطالق عىل مؤمن وغري

اليشء.» بعض رأسه شكل تغري لقد «عجبًا! باندهاش: لهن وقال أخواتي إىل استدار
مع ذهبت ،(١٨٣١ (عام سبتمرب من عرش الحادي يف الرحلة. إىل ثانية اآلن لنُعد
رشوزبريي إىل ذهبُت هناك ومن بليموث، يف «البيجل» سفينة إىل رسيعة زيارٍة يف فيتزروي
من والعرشين الرابع ويف طويلة. لفرتٍة أراهم لن أني توقعُت ألني وأخواتي أبي أُودِّع لكي
حني وذلك ديسمرب، من والعرشين السابع حتى هناك وظللُت بليموث يف أقمُت أكتوبر،
قد كنا العالم. حول لإلبحار رحلتها يف تذهب لكي إنجلرتا شواطئ أخريًا «البيجل» غادرت
وقد أخرى. مرًة تعيدنا كانت العاتية العواصف أنَّ غري ذلك، قبل مرتنَي اإلبحار حاولنا
بالرغم اإلطالق، عىل تعاسة األكثر هما بليموث يف قضيتهما اللذان الشهران هذان كان
عائلتي عن البتعادي مغموًما كنُت فقد الطرق؛ بشتى فيها نفيس أشغل كنت أنني من
كنُت وكذلك وصفها. يمكن ال بدرجٍة كئيبًا الطقس يل بدا وقد طويلة، لفرتٍة وأصدقائي
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معدومي الشباب من العديد غريي ومثل نبضاته، انتظام وعدم القلب يف ألٍم من أُعاني
مرٍض من أعاني بأنني مقتنًعا كنُت فقد بالطب، السطحية معرفتي مع سيما وال الخربة،
صالح غريُ بأنني حكمه أسمع أن أتوقع كنُت إنني إذ طبيب؛ أيَّ أستِرش لم القلب. يف

املخاطر. جميع من بالرغم الذهاب عىل عزمُت قد وكنُت الرحلة، يف للذهاب
— فيها فعلناه وما زرناها التي األماكن — الرحلة أحداث رسد إىل هنا أحتاج ال
املناطق نباتات عظمة إنَّ نُرشت. التي يومياتي يف لذلك كافيًا وصًفا قدَّمُت قد إنني إذ
ما أنَّ رغم آخر؛ يشءٍ أيِّ من أكثر بحيويٍة ذهني أمام اآلن تتجىل تزال ما االستوائية
ديل تيريا أرخبيل يف بالغابات املكسوة والجبال باتاجونيا يف العظيمة الصحاري يفَّ أثارته
همجيٍّ رؤية فإنَّ وكذلك يُمحى. ال انطباًعا ذهني يف ترك قد بالجالل إحساس من فويجو
الربية، املناطق يف جوالتي من العديد كانت كما يُنىس. ال مشهٌد لهو األصيل موطنه يف عاٍر
يستمر بعضها كان والتي القوارِب متن عىل أو جوادي ظهر عىل بها أقوُم كنت التي
سوى املخاطر وبعض ة املشقَّ من فيها أجده كنُت ما يكن ولم للغاية، مثرية ألسابيع،
بعض إىل ألنظر وإنني بعُد. فيما كذلك تُعد لم حتى لكنها الوقت، ذلك يف يسرية عقبٍة
الرتكيب إىل ل والتوصُّ املرجانية، الجزر مشكلة حل مثل كبري؛ برضا فيها العلمية إنجازاتي
اكتشاف إغفاُل يمكنني ال وكذلك هيلينا. سانت جزيرة مثل معينة؛ لجزٍر الجيولوجي
يف الُجزر من العديد تستوطن التي والنباتات الحيوانات بني تربط التي املميزة العالقات

الجنوبية. أمريكا بسكان جميًعا وعالقتها جاالباجوس، أرخبيل
من نابًعا ذلك وكان الرحلة يف جهدي قصارى بذلُت قد إنني القول أستطيع
إىل الحقائق من القليل إضافة يف القوية رغبتي من وكذلك بالبحث، الخالص استمتاعي
أطمح كنُت أنني غري الطبيعية. العلوم مجال يف املعروفة الحقائق من الضخم الَقْدر هذا
معظم من طموًحا أكثر كنُت إذا ما ا أمَّ العلم؛ رجال بني جيدة بمكانٍة أحظى أن إىل أيًضا

بشأنه. رأٍي تكوين أستطيع ال ما فذلك ال، أم الرحلة يف العمل يف زمالئي
من بالرغم كبري بنحٍو للنظر الفتًة جاجو، لسانت الجيولوجية الطبيعة كانت لقد
من املكوَّن البحر قاع عىل الربكانية الُحمم من تياٌر مىض فيما فيها ق تدفَّ فقد بساطتها؛
لقد أبيض. ُصلب صخٍر إىل حوَّلته الذي وهو الحديثة، املسحوقة واملرجانيات األصداف
كشف قد األبيض الصخر خطَّ لكنَّ الحني، ذلك منذ األعىل إىل بأكملها الجزيرة ارتفعِت
التي الرباكني، فوهات حول هبوٌط ذلك بعد حدث قد أنَّه وهي ومهمة، جديدة حقيقًة يل
بداية يف يل َخطَر لقد الربكانية. الُحمم من املزيد وصبَّت الحني ذلك منذ نِشطًة كانت
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ُزرتُها، التي املختلفة للبالد الجيولوجية الطبيعة عن كتابًا أكتُب قد أنني حينذاك األمر
أتذكَّر زلت ما وإنني تُنىس، ال ساعًة تلك كانت لقد والرسور. بالحماسة ذلك مألني وقد
أسرتيح جلسُت والذي الربكانية، الُحمم من يتكون الذي امُلنخِفض املنحدر ذلك بوضوح
الصحراوية النباتات بعض مني بالقرب وتنمو بالحرارة، الشمس تتوهج بينما تحته،
والجزر. املد يصنعها التي الِربَك يف الحية املرجانيات تُوجد أقدامي تحت ومن الغريبة،
قال وقد ُمذكِّراتي، من بعًضا عليه أقرأ أن فيتزروي مني طلب الرحلة، يف الحق وقٍت ويف

آخر! كتاٍب مرشوع لديَّ أصبح فقد وهكذا النرش؛ تستحق بأنها
فيه جاء أسينشان، يف كنت عندما أخواتي، من خطابًا تلقيُت الرحلة، نهاية وُقبيل
البارزين. العلم رجال بني كبرية مكانًة سأَتبوَّأ بأنني وأخربه والدي زار قد سيجويك أنَّ
لكنني به، أقوم كنت عما يشءٍ أي يعرف أن له تسنَّى كيف الوقت ذلك يف أفهم لم
له أرسلتُها التي الخطابات من بعًضا قرأ قد هنزلو أنَّ أعتقد) ما عىل ذلك (بعد سمعت
القت فقد وكذلك أعضائها. عىل لتوزيعها وطبعها كامربيدج،3 يف الفلسفية الجمعية عىل
الحفريات. علماء من كبريًا اهتماًما لهنزلو أَرسلتُها التي العظمية الحفريات مجموعة
عليها واثقة بخطواٍت أخطو ورحُت أسينشان جبال تسلَّقُت الخطاب، هذا قراءة وبعد
مدى عىل يُدل ذلك كل إنَّ الجيولوجية. مطرقتي تحت الربكانية الصخور دوَّت حتى
من وبالرغم الالحقة، السنوات يف إنه بصدق أقول أن يمكنني أنه أعتقد لكنني طموحي،
أصدقائي، كانوا الذين وهم وهوكر، اليل مثل رجال استحسان نَيِل عىل الشديد حريص
االستقبال أنَّ بذلك أعني ال وأنا الجمهور. استحساِن نيِل عىل كثريًا أَحرص لم فإنني
هذا أنَّ غري كبرية، بدرجٍة يسعدني يكن لم كبرية، ملبيعاٍت تحقيقها أو لكتبي، اإليجابي
مقدار مساري عن أَِحد لم أنني متأكد وأنا يتالىش، كان ما رسعان بالسعادة، الشعور

بالشهرة. ألحظى واحدة بوصٍة

زواجي حتى (١٨٣٦ أكتوبر ٢) إنجلرتا إىل عودتي من (3)
(١٨٣٩ يناير ٢٩)

حياتي، يف نشاًطا األكثر الفرتة هي أشهر، وثالثة سنتنَي يف تمثََّلت والتي الفرتة هذه كانت
وبعد أخرى. أحياٍن يف شارًدا وكنُت األحيان، بعض يف يُرام ما عىل أكن لم أنني من بالرغم
إقامتي استقرَّت وإيابًا، ذهابًا ولندن وكامربيدج ومري رشوزبريي عىل عديدة ملراٍت الرتدُّد
مجموعاتي كانت حيث ديسمرب؛ من عرش الثالث يف فيتسويليام] [بشارع كامربيدج يف
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وصخوري معادني وفحصُت شهور، ثالثة ملدة هناك أقمُت وقد هنزلو. رعاية تحت كلُّها
ميلر. الربوفيسور بمساعدة

دونت قد كنُت إذ ا؛ شاقٍّ عمًال ذلك يكن ولم الرحالت» «يوميات ل اإلعداد يف بدأُت
األكثر العلمية بنتائجي ملخص كتابة عىل منصبٍّا األسايس جهدي وكان بعناية، يومياتي
بمالحظاتي قصريًا تقريًرا الجيولوجية، الجمعية إىل أرسلت اليل، طلب عىل وبناءً أهمية.

تشييل.4 ساحل ارتفاع عن
هناك وظللت لندن، يف مالربا جريت شارع يف أقمت ،١٨٣٧ عام مارس من السابع يف
من العديد وقرأُت يومياتي أنهيُت العاَمني، هذَين وخالل تزوجت. أن إىل العاَمني قرابة
«مالحظات كتابي مخطوطة إعداد يف وبدأُت الجيولوجية، الجمعية عىل البحثية األوراق
أول فتحت يوليو، ويف «البيجل»». رحلة حيوانات «دراسة عميل لنِرش ورتبُت جيولوجية»
أُفكِّر برحُت ما والذي األنواع، أصل بموضوع املرتبطة الحقائق بعض عن للكتابة يل دفرت

التالية. عاًما العرشين مدى عىل توقُّف دون عليه وأعمل فيه
الرشفيِّني األمناء كأحد وعِملُت املجتمع، يف قليًال أيًضا انَدمجُت العاَمني، هذين وخالل
سماته إحدى وكانت منه. واقرتبُت باليل كثريًا التقيُت قد أنني كما الجيولوجية. للجمعية
أظهر حني نفسه الوقت يف وسعيًدا مندهًشا كنُت وقد اآلخرين، ألعمال تشجيعه هي البارزة
لقد إنجلرتا. إىل عودتي عند له رشحتُها التي وهي املرجانية، الشعاب عن بآرائي اهتمامه
األثناء هذه ويف شخيص. عىل عظيم تأثريٌ ومثاله لنصائحه كان وقد كثريًا، ذلك عني شجَّ
يف اإلفطار عىل معه وأجلس أزوره كنُت ما فكثريًا براون؛ بروبرت كثريًا ألتقي كنُت أيًضا،
الثاقبة، والتعليقات الشائقة املالحظات من بكنز يفيض حديثه كان وقد األحد، أيام صباح
أو العامة األسئلة مطلًقا معي يناقش ولم محددة، بنقاٍط ترتبُط كانت ما دائًما لكنها

بالعلوم. يتعلق فيما الكبرية
بجولٍة وقمُت لالسرتخاء، القصرية الجوالت من بالعديد قمُت العاَمني، هذين وخالل
مجلة يف لها رسًدا نرشُت قد التي وهي روي، جلني منطقة يف املتوازية الطرق إىل أطول
ألشعر وإنني للغاية، فاشلًة البحثية الورقة هذه كانت لقد ترانزاكشنز».5 «فيلوسوفيكال
فقد الجنوبية، أمريكا أرض ارتفاِع من رأيتُه بما منبهًرا كنُت إنني فحيث منها؛ بالخزي
إىل اضُطِررُت لكنني البحر، فعل إىل املتوازية الساحلية الخطوط هذه يف السبب عزوُت
هو كان ذلك وألنَّ الجليدية. البحرية عن نظريته أجايس طرح حني الرأي هذا عن التخيل
خطئي وكان البحر، فعل نظرية أيدُت فقد آنذاك، املعرفية الحالة ظل يف الوحيد التفسري

االستبعاد. بمبدأ العلم يف أثق بأال يل جيًِّدا درًسا هذا
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قْدًرا العاَمني هذَين خالل قرأُت فقد اليوم، طيلَة العلم بمجال العمل أستطع لم وألنني
الطبيعة، بعد ما بموضوعاِت املتعلقة الكتب بعض ومنها املوضوعات، مختلف يف كبريًا
بشعر كثريًا أستمتع كنُت الفرتة، هذه ويف تُناسبني. تكن لم الدراسات هذه مثل أنَّ غري
مرتنَي. بأكملها «النزهة» قصيدة قرأُت قد بأنني الفخر ويمكنني وكولريدج، ووردزوورث
جوالتي يف وحتى عندي، لة املفضَّ هي مليلتون املفقود» «الفردوس قصيدة كانت ذلك، وقبل
أختار كنُت ما فدائًما واحد، كتاٍب اختياُر عيلَّ يتوجب كان حني «البيجل»، رحلة أثناء يف

مليلتون. كتابًا

مغادرة إىل جاور، أبر شارع يف واإلقامة ١٨٣٩ يناير ٢٩ زواجي من (4)
١٨٤٢ سبتمرب ١٤ يف داون يف واالستقرار لندن

قائًال]: يواصل وأطفاله، السعيدة الزوجية حياته عن يتحدث أن [بعد
لم أشهر، وثمانيِة سنواٍت لثالِث استمرت التي وهي لندن، يف إقامتنا فرتة أثناء يف
استطاعتي، َقْدر جاهًدا فيها أعمل كنُت أنني من بالرغم العلوم، مجال يف الكثري أُنجِز
ذلك كان وقد بأَْرسها. حياتي مدى عىل مقابلة فرتٍة أي يف عملُت مما أكثر فيها عِملُت وقد
وحني طويلة. لفرتٍة امتد الذي الشديد َمَريض وبسبب متكرر، ٍك توعُّ من يعرتيني ما بسبب
«الشعاب عن لعميل وقتي من األكرب الجزء ص أُخصِّ كنُت يشء، بأيِّ القيام من أتمكن كنُت
األخرية الطباعة بروفة تصحيح جرى والذي زواجي، قبل بدأتُه قد كنُت والذي املرجانية»،
من شهًرا عرشين الكتاب هذا مني استغرق لقد .١٨٤٢ عام مايو من السادس يف منه
املحيط جزر عن ُكتب ما كل قراءة عيلَّ كان إذ حجمه؛ ِصَغر من بالرغم الشاق، العمل
جانب من كبري بتقديٍر الكتاب حظي لقد الخرائط. من العديد إىل الرجوع وكذلك الهادئ،

راسخة. اآلن أصبحت قد يتضمنها التي النظرية أنَّ وأعتقد العلم، رجال
فقد الكتاب؛ هذا بها بدأُت التي االستداللية الروح هذه بمثل أعمايل من أيٍّا أبدأ لم
أيَّ أرى أن قبل وذلك الجنوبية، ألمريكا الغربي الساحل عىل بأكملها النظرية تشكَّلت
وأُعزِّزها آرائي صحة من أَتثبَّت أن سوى عيلَّ يكن لم لذا، الواقع؛ يف مرجانية شعاٍب
إىل أُشري أن فيجب ذلك، من بالرغم الحية. املرجانية للشعاب الدقيق الفحص خالل من
متقطع، نحٍو عىل األرض يف االرتفاع زيادة تأثرِي دراسِة يف العاَمني هذَين قضيُت أنني
هذا أنَّ يف شك وال الجنوبية. أمريكا سواحل عىل الرواسب، ب وترسُّ التعرية عوامل مع
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خيايل يف أستبدل أن ا جدٍّ السهل من كان وقد الهبوط، آثار يف مليٍّا التفكري إىل دفعني قد
عيلَّ كان بذلك، القيام من أتمكَّن ولكي املرجانيات. نمو ازدياد للرواسب املستمر ب بالرتسُّ

الحلقية. املرجانية والجزر املرجانية الحيود ن تكوُّ عن نظريتي أُشكِّل أن
الجمعية عىل قرأُت لندن، يف إقامتي أثناء يف املرجانية الشعاب عىل عميل إىل وإضافًة
الجليدية األنهار بفعل املنجرفة الصخرية الجالميد عن البحثية األوراق بعض الجيولوجية
أنني كما العفن.8 تكوين يف األرض دود دور عن وكذلك والزالزل،7 الجنوبية،6 أمريكا يف
قط أتوقف ولم «البيجل»». رحلة حيوانات «دراسة كتابي نرش عىل اإلرشاف واصلُت قد
عن املرض يُقِعدني حني أحيانًا ذلك أفعل وكنت األنواع، بأصل املتعلقة الحقائق جمع عن

آخر. يشءٍ بأي القيام
الوقت، لبعض عليه كنُت مما أقوى وأصبحُت صحتي نَت تحسَّ ،١٨٤٢ عام صيف يف
القديمة الجليدية األنهار تأثري ملالحظة بمفردي، قصرية رحلٍة يف ويلز شمال إىل وذهبُت
مجلة يف رأيتُه عما قصريًا تقريًرا نرشُت وقد سابًقا. األكرب الوديان جميع تمأل كانت التي
كانت وقد كبرية، بدرجٍة اهتمامي الرحلة هذه أثارت وقد ماجازين».9 «فلوسوفيكال
أمران وهما طويلة، ملسافاٍت السري أو الجبال تسلُّق من فيها تمكنُت مرة آخر هي تلك

الجيولوجي. للعمل رضوريان
يف لالندماج يكفي ما القوة من أمتلك كنُت لندن، يف إقامتنا فرتة من األول الجزء يف
بآخر. أو بنحٍو البارزين الرجال من وغريهم العلم، رجال من كبريًا عدًدا ورأيُت املجتمع،
يستحق مما الكثري لديَّ ليس أنني من بالرغم بعضهم، عن انطباعاتي هنا ح أُوضِّ وسوف

يُقال. أن
ويف وبعده. زواجي قبل اإلطالق، عىل شخٍص بأيِّ التقيُت مما أكثر باليل التقيُت
واألصالة. التميز من كبري قْدٍر مع الرأي، وسداد والحيطة بالوضوح يتميز ذهنه كان رأيي،
املسألة يرى حتى باًال ليهدأ يكن لم الجيولوجيا، عن مالحظاتي من بأيٍّ أُخِربه كنُت وحني
يُقدِّم وكان قبل. ذي من أكثر بوضوح رؤيتها عىل يُساعدني كان ما وغالبًا بأكملها،
لفرتٍة متشكًِّكا يظل فإنه كلها، تنفد أن بعد وحتى اقرتاحي، عىل املمكنة اعرتاضاته جميع

العلم. رجال من غريه ألعمال الصادق تشجيعه أيًضا صفاته من كان وقد طويلة.
التي وهي املرجانية، الشعاب عن آرائي له رشحُت «البيجل»، رحلة من عودتي بعد
شديد. اهتماٍم من أبداه ما كذلك َعني وشجَّ للغاية أَدهَشني وقد آرائه، عن تختلف كانت
البرشية. مستقبل تجاه شديًدا اهتماًما يُِكن وكان كبرية، متعًة العلم يف يجد كان لقد
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وكان باهلل. بشدة يؤمن كان لكنه الدينية، معتقداته يف تماًما ومتحرًِّرا للغاية عطوًفا كان
أنه من بالرغم االرتقاء، نظرية منارصِة إىل ل تحوَّ إذ ذلك اتضح وقد للغاية، بارًزا إنصافه
قلُت بأنَّني ذكَّرني لقد السن. يف تقدُّمه بعد كان ذلك لكنَّ المارك، آراء بمعارضة اشتُهر
الجيولوجيا علماء من القديمة املدرسة معارضة نُناقش كنا عندما عديدة سنواٍت قبل له
إنهم إذ الستني؛ يبلغون عندما يموتون العلماء أنَّ لو جيًِّدا سيكون «لَكْم الجديدة: آلرائه
فقد ذلك، من بالرغم الجديدة.» األفكار جميع بالتأكيد لعارضوا ذلك، من أكثر عاشوا لو

يعيش. أنه لو تمنى
يف اإلطالق، عىل آخر شخٍص أيِّ من أكثر بالكثري، اليل إىل يدين الجيولوجيا علم إنَّ
كان الذي الحصيف، هنزلو نصحني «البيجل»، رحلة يف البدء وشك عىل كنُت وحني رأيي.
أُحرض بأن الجيولوجية، الكوارث بتتابُع يؤمن الوقت ذلك يف الجيولوجيا علماء من كغريه
أقبل أال عىل وأدُرسه، للتو، نُرش قد كان الذي الجيولوجيا» «مبادئ كتاب من األول الجزء
وإنني الكتاب! هذا يف الناس رأي اآلن اختَلَف لكم حال. أيِّ عىل بها يقول التي باآلراء
املوجود جاجو سانت وهو بالجيولوجيا، عميل فيه مارسُت مكاٍن أول أنَّ أتذكر إذ أفتخر
أو قرأُت مما سواها عما اليل آلراء الشديد بالتميز أقنعني قد األخرض، الرأس أرخبيل يف

اليل. ُكتب غرِي من عرفُت
العلوم تقدُّم يف جليٍّا يتضح اليل أعمال خلََّفته الذي القوي األثَر ذلك رؤية ويمكننا
إييل لفرضيات الحايل التام التجاُهل يف السبب نعزي أن املمكن فمن وإنجلرتا؛ فرنسا يف
(وقد االرتفاع» «خطوط وكذلك االرتفاع» «ُفوَّهات عن فرضيته مثل الجامحة، بومون دو
الجيولوجية.) الجمعية يف للغاية يمتدحها وهو سيجويك من األخرية الفرضية عن سمعُت

اليل. إىل
هومبولت. يدعوه كان كما النبات» علم «رائد أو براون بروبرت كثريًا ألتقي كنُت
كان لقد البالغة. ودقتها مالحظاته براعة هو رأيي يف يُميِّزه ما أهم أنَّ أرى كنُت وقد
الشديد خوفه بسبب معه مات قد املعرفة هذه أغلب لكنَّ استثنائية، بدرجٍة املعرفة غزير
كان أنه غري حساب، دون معرفته من عيلَّ أَغَدق وقد اإلطالق. عىل خطأٍ أيِّ ارتكاب من
قبل ثالثًا أو مرتنَي زرته قد كنت النقاط. ببعض يتعلق فيما غريب بنحٍو أحيانًا كتوًما
وقد أراه. ما وأصف مجهٍر يف أنُظر أن مني طلب املرات، هذه إحدى ويف «البيجل»، رحلة
ما. نباتيٍة خليٍة يف الرائعة الربوتوبالزم تيارات كان رأيته ما أنَّ اآلن وأعتقد ذلك، فعلُت
الصغري.» ي ِرسِّ هو «ذلك أجابني: لكنه رأيتُه، ما بماهية يخربني أن ذلك بعد سألتُه وقد
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الصحة ومعتل كبريًا كان حني فحتى حد؛ أبعِد إىل والعطاء البذل عىل قادًرا كان لقد
كبري خادًما هوكر) أخربني (كما يزور يوميٍّا كان شاق، مجهوٍد أيِّ بذل عىل قادٍر وغريَ
ذلك وإنَّ عاٍل. بصوٍت له ويقرأ يعوله) كان الذي (وهو منه، مسافٍة عىل يعيش كان السن

فيه. َغريٍة أو للعلم كتٍم أيَّ له يغفر ألن لكاٍف
بعضاألحيان، يف أراهم كنُت الذين اآلخرين، البارزين الرجال بعض هنا أذُكر وسوف
جيه السري ل أُبجِّ كنُت لقد الشأن. هذا يف الذكر يستحق مما الكثري أملك ال أنني رغم
رأس يف املوجود الجميل منزله يف معه الَعشاء بتناُول ُرسرُت وقد التبجيل، أشد هريشيل
املناسبات بعض يف أيًضا به التقيُت وقد ذلك. بعد بلندن منزله يف ثم الصالح، الرجاء
إليها. االستمتاع تستحق يقولها كان كلمٍة كلَّ لكنَّ الكالم، كثري هريشيل يكن لم األخرى.
املرموق بالعالم التقيُت موركيسون، آر السري منزل يف اإلفطار عىل مرة وذات
الرجل هذا يف قليًال أميل خاب لقد لقائي. يف رغبته عن عربَّ بأن فني رشَّ الذي هومبولت،
من ًدا ُمحدَّ شيئًا أتذكَّر ال وأنا األرجح. عىل بشأنه عاتي توقُّ يف أفرطُت قد لكنَّني العظيم،

كثريًا. تحدث وقد ا جدٍّ مرًحا كان أنَّه سوى لقائنا
ُرسرُت لقد ويدجوود. هينزيل منزل يف مرٍة ذاَت التقيتُه الذي ِبباِكل … ويُذكِّرني
التي الكتب جميع اشرتى بأنه أخربني وقد الحقائق. جمع يف نظاَمه منه ِلتعلُّمي كثريًا
أنها يعتقد كان التي وهي منها، كلٍّ يف الواردة الحقائق بجميع كامًال فهرًسا وأعدَّ َقرأَها
إذ بعينها؛ معلومة قرأ قد كتاٍب أيِّ يف يتذكر أن دائًما يستطيع وأنه أغراضه، تخدم قد
الحقائق د يُحدِّ أن البداية منذ يستطيع كان كيف سألتُه وقد رائعة. بذاكرٍة يتمتع كان
لعادته ونظًرا يقوده؛ كان حْدسه لكنَّ يعرف، ال بأنه أجابني وقد أغراضه، ستخدم التي
املواضيع، جميع يف اإلحاالت من هائًال عدًدا يذُكر أن بإمكانه كان فقد الفهارس، إعداد يف
وقرأتُه للغاية شائًقا الكتاب هذا َوجدُت وقد الحضارة». «تاريخ كتابه يف يتضح ما وهو
اإلطالق. عىل قيمٍة أيُّ لها يكون قد تعميماٍت من فيه ذكره ما أنَّ أُشك لكنني مرتنَي،
كنُت وما واحدة، بكلمٍة أَتفوَّه أن دون إليه أستمع كنُت وقد رائًعا، ثًا متحدِّ باكل كان لقد
بالغناء، فارار السيدة بَدأَت وحني واحدة. ثغرًة يرتك يكن لم إنه إذ ذلك؛ من ألتمكن
صديق إىل التفَت عنه، ابتعدُت أن وبعد إليها، أستمع أن عيلَّ إنَّ له وقلُت وثبًا اندفعُت
حديثه.» من كثريًا أفضل داروين السيد ُكتب إنَّ «حسنًا، أخي): سمعه ملا (وفًقا له وقال
ميلمن. دين منزل يف سميث بسيدني مرة ذات التقيُت العظماء، األدب رجال ومن
ذلك كان وربما تفسريه، يمكن ال بنحٍو ممتًعا شيئًا بها يتحدث كلمة كل يف أجد كنُت وقد
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الليدي عن يتحدث كان معه. الحديث يف باالستمتاع شعوري من عتُه توقَّ ملا جزئيٍّا يعود
إنها عنها قال التي السيدة هي تلك السن. يف طاعنة الوقت هذا يف كانت التي وهي كورك،
من جنيًها «اقَرتَضت» إنها حتى الخري، حب عن ألقاها قد كان بموعظٍة للغاية تأثََّرت قد
شائع ألمٌر «إنه ذلك: بعد قال وقد للصدقة. ص امُلخصَّ الطبق يف ووضعتُه األصدقاء أحد
مجاًال يدع ال بما ذلك قال وقد إغفالها.» جرى قد العجوز، الغالية صديقته بأنَّ االعتقاد
يُعربِّ أن بها تمكن التي الكيفية ا أمَّ أغفلها. َمن هو الشيطان أنَّ يعني كان أنَّه يف للشك

أعرفه. ال ما فهذا ذلك، عن
يكن لم ألنه ونظًرا املؤرخ؛ ستانهوب اللورد منزل يف بماكويل أيًضا التقيُت قد كنت
وهو إليه االستماع يف كبرية بفرصٍة حظيُت فقد فقط، آخر شخٍص سوى الَعشاء عىل
ذلك يفعل أن مثله لرجٍل كان وما كثريًا، يتحدث لم للغاية. لطيًفا كان وقد يتحدث،

به. قام ما وهو الحديث، دفة يُديروا بأن لآلخرين يسمح كان إنه إذ بالطبع؛
ماكويل ذاكرة دقة عىل وغريبًا صغريًا برهانًا يوم ذات ستانهوب اللورد يل قدَّم لقد
وبينما ستانهوب، اللورد منزل يف يلتقوا أن امُلؤرِخني من الكثري اعتاد لقد وَسَعتها.
ما وغالبًا ماكويل، رأي مع أحيانًا يختلفون كانوا املختلفة، املوضوعات يناقشون كانوا
الحظ فقد ًرا، مؤخَّ ا أمَّ صواب. عىل كان الطرفنِي أيُّ ليُحددوا ما كتاٍب إىل يعودون كانوا
يوافقون كانوا وأنهم األمر، ذلك عناء نفسه ليُكلِّف يكن لم املؤرِخني من أحًدا أنَّ ستانهوب

مراجعة. أيِّ دون ماكويل به يقول ما عىل
أصدقائه من أخرى بمجموعٍة التقيُت ستانهوب، اللورد منزل يف أخرى مناسبٍة ويف
جروت مع ِرسُت الغداء، وبعد وجروت. موتيل بينهم من وكان األدب، ورجال املؤرِخني من
للغاية شائًقا حديثه َوجدُت وقد تشيفنينج، حديقة أرجاءِ يف تقريبًا ساعٍة مدى عىل

فاته. ترصُّ من االدِّعاء مظاهر وغياُب بساطتُه منه ني ورسَّ
لقد ستانهوب. والد الكبري، اإليرل مع أحيانًا الَعشاء أتناول مىض فيما كنُت وقد
رصيًحا كان لقد عنه. عرفتُه الذي القليل الَقْدر ذلك أحببُت قد لكنَّني غريبًا، رجًال كان
رأيته، وحني اللون، بنية وبرشته البارزة، املميزة بمالمحه يتسم وكان ولطيًفا. وودوًدا
ذات يل قال وقد اآلخرون، يُصدِّقه ال ما بكلِّ يؤمن أنه بدا اللون. بنية مالبسه جميع كانت
الخفية؟» العلوم إىل وتلتفت الحيوان وعلم الجيولوجيا يف تُرَّهاِتك عن تتخىل ال «لَم مرة:
الكالم هذا من الوقت، ذلك يف ماهون اللورد لقب يحمل كان الذي ستانهوب، ذُهل لقد

االستمتاع. عليها بدا فقد الفاتنة، زوجته ا أمَّ إيلَّ، ه املوجَّ
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منزل يف عديدة مراٍت به التقيُت قد الذي كاراليل، هو هنا عنه سأتحدث َمن آخر إنَّ
لكنه ككتاباته، تماًما وشائًقا، حيويٍّا حديثه كان لقد منزيل. يف ثالثًا أو ومرتنَي أخي،
وكان أخي، منزل يف مضحًكا َعشاءً أَتذكَّر نفسه. املوضوع يف أحيانًا الحديث يُطيل كان
قد كاراليل لكنَّ الحديث. يُحبان كانا وقد واليل، بابيدج حرضوه، الذين القليلني بني من
قدَّم الَعشاء، وبعد الصمت. مزايا عن الَعشاء فرتة َطوال يُحارض ظل إذ الجميع؛ أَسكَت

الصمت. عن الشائقة ملحارضته كاراليل إىل ُشكره مة، املتجهِّ بطريقته بابيدج
كتاب عن قال منزيل، يف األيام أحد ففي تقريبًا؛ الجميع من يسخر كاراليل كان
دوًما، أعتقد كنُت لقد روحاني.» يشءٌ به ليس الرائحة، نِتن «ُمستنَقع إنه «تاريخ» جروت
ذلك. يف أُشك فأنا اآلن، ا أمَّ الفكاهة، بدافع جزئيٍّا يسخر أنه «ذكريات»، عمله نرش حتى
نفسه، الوقت يف َخريِّ لكنه قانًطا، يكون ويكاد مكتئب رجٌل أنه عىل تُدل هيئتُه كانت لقد
كان أنه غري حقيقيٍّا، كان إحسانه أنَّ أعتقد الصادقة. الصافية بضحكته اشتُهر وقد
رسِم يف االستثنائية قدرته ينكر أن ألحٍد يمكن وال الَغرية. من بالقليل ليس بقْدر مشوبًا
جميع من ووضوًحا حيوية أكثر صوٍر من يرسمه ما أنَّ رأيي ويف والناس، لألشياء ُصور
ال، أم حقيقيًة للرجال يرسمها التي الصور كانت إذا ما ا أمَّ ماكويل. يرسمها التي الصور

آخر. أمٌر فذلك
أنَّ غري الجليلة. األخالقية الحقائق ببعض األشخاص إقناع يف للغاية بارًعا كان لقد
عقله أنَّ وأرى صحيًحا. شيئًا الجربوت يرى كان فقد ُمنفرة؛ كانت العبودية عن آراءه
وإنه يُبِغضها. كان التي العلوم، فروع جميِع استبعاِد مع حتى للغاية، محدوًدا كان
كان لقد العلم. م تقدُّ يف املساهمة عىل قادر رجٌل إنه عنه قال قد كينجسيل أنَّ َليُدهشني
عن جوته آراء عىل الحكم يستطيع هيوويل، مثل رياضيات؛ عالَم بأنَّ القول من يهزأ
إذا بما أحٌد يهتمَّ أن العبث من أنه يرى وكان يستطيع. أنه عىل أنا أُرصُّ بينما الضوء،
كانت إذا ما أو املعتاد، من قليًال أبطأ أو أرسع نحٍو عىل تحرََّكت قد جليدية كتلٌة كانت
العلمي البحث مع عقله يتناسب ال شخًصا أََر لم أنني وأعتقد اإلطالق. عىل تحرََّكت قد

كاراليل. بقْدر
العديد اجتماعات حضور عىل استطاعتي قْدَر أُواظب كنُت لندن، يف إقامتي أثناء يف
االجتماعات، هذه حضور لكنَّ الجيولوجية. للجمعية أمينًا وعِملُت العلمية، الجمعيات من
وزوجتي أنا قرَّرُت فقد لذا لصحتي؛ مناسبًا يكن لم املدينة، مجتمع يف العيش إىل إضافًة
القرار. هذا عىل قط نندم ولم هناك، اإلقامة كالنا ل فضَّ وقد بالريف، اإلقامة إىل ننتقل أن
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الحايل، الوقت حتى ١٨٤٢ سبتمرب ١٤ من داون يف اإلقامة (5)
١٨٧٦ عام

وجدنا أخرى، وأماكَن ُرسي يف منزل عن للبحث هباءً ذهبت التي املحاوالت من العديد بعد
الجريية، املناطق به تتميز ما وهو النباتات أشكال يف التنوع ني رسَّ وابتعناه. املنزل هذا
كنُت أنني كما ميدالند، منطقة مقاطعات يف عليه اعتدُت عما تماًما مختلًفا ذلك كان وقد
كما معزوًال، املكان يكن فلم ذلك، من وبالرغم الريفي. وطابعه املكان بهدوء رسوًرا أكثر
إال بيتي إىل الوصول يمكن ال إنه قال الذي وهو األملانية، الدوريات بإحدى كاتب وصفه
لم عظيمة بميزٍة املكان هذا يف استقرارانا علينا عاد وقد البغال! ركوب من مسافة بعد

باستمرار. أطفالنا علينا يرتدَّد لكي للغاية مالئًما كان أنَّه وهي نتوقعها، نكن
فبخالف عشناها؛ التي تلك من انعزاًال أكثر حياًة يعيشوا أن يمكنهم َمن هم قلٌة
بعض يف آخر مكاٍن أيِّ أو البحر شاطئ وزيارة األقارب، منازل إىل القصرية الزيارات
املجتمع، يف قليًال اندمجنا إقامتنا، من األول الجزء أثناء ويف املنزل. نغادر نكن لم األحيان،
وهو باإلثارة، سلبًا تتأثر كانت ما دائًما صحتي لكنَّ األصدقاء، بعض املنزل يف واستقبلنا
التخيل إىل اضُطررت فقد ولهذا؛ واالرتجاف. القيء من شديدًة نوباٍت عيلَّ يجلب كان ما
كانت إذ اليشء؛ بعض يل حرمانًا يمثل ذلك كان وقد عديدة، لسنواٍت الَعشاء حفالت عن
منزيل إىل أدعو أن أستطع لم نفسه، السبب ولهذا مزاجي؛ من دوًما ن تُحسِّ الحفالت هذه

العلم. رجال من معاريف من قليل عدٍد سوى
يف العمل هو كلها حياتي مدى عىل الوحيد وشاغيل األساسية متعتي كانت لقد
أعانيه ما أنىس تجعلُني العمل هذا من بها أشُعر التي اإلثارة كانت وقد العلوم، مجال
عن أُدوِّنه ما لديَّ يتبقى ال وبهذا، تماًما. إياه تُنسيني أو الوقت، لبعض يومي ألٍم من
عن التفاصيل بعض تكون ربما إذ املتعددة؛ ألعمايل نرشي ِسوى حياتي من الباقي الجزء

بالذكر. جديرًة للنور وخروجها كتابتها

املنشورة العديدة أعمايل (1-5)

يف زرتها التي الربكانية الجزر عن مالحظاتي نُرشت ،١٨٤٤ عام من األول الجزء يف
عميل من جديدة طبعٍة تصويب يف جهدي قصارى بذلُت ،١٨٤٥ عام ويف «البيجل». رحلة
فيتزروي. عمل من كجزءٍ ،١٨٣٩ عام األصل يف نُرش قد كان والذي األبحاث»، «يوميات
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يل. آخر كتاٍب أي من أكثر ُخيالئي يداعب ما دائًما الِبكر، كتابي وهو العمل، هذا نجاح إنَّ
وقد املتحدة، والواليات إنجلرتا يف كبرية مبيعاٍت ق يُحقِّ يزال ال فإنه هذا، يومنا وحتى
كتاٌب يستمر أن مدهش ألَمٌر وإنَّه أخرى. ولغاٍت والفرنسية األملانية إىل الثانية للمرة تُرجم
نرشه من عديدة سنواٍت بعد النجاح هذا تحقيق يف علمية، رحلٍة عن أنه سيما ال للرحالت،
،١٨٤٦ عام ويف الثانية. الطبعة من نسخة آالف عرشة إنجلرتا يف بيعت فقد مرة؛ ألول
يومية مفكرٍة يف دوَّنُت وقد الجنوبية». أمريكا عن جيولوجية «مالحظات كتابي نُرش
املرجانية») «الشعاب (وفيها الجيولوجيا عن الثالثة كتبي أنَّ بها محتفًظا ظللُت صغرية
سنوات َعُرش مرت قد «واآلن املتواصل؛ العمل من السنة ونصف سنواٍت أربَع استغرَقت قد
هذه عن أقوله ما لديَّ وليس عيلَّ؟» املرض أضاعها قد عاًما فكم إنجلرتا، إىل عودتي منذ

ًرا.10 مؤخَّ منها جديدة طبعاٍت طلُب أدهشني قد أنه سوى الثالثة الكتب
ساحل زرُت وحني األرجل.» «هدابيات عن عميل بدأُت ،١٨٤٦ عام من أكتوبر يف
التشييل البحر أذن حلزونيات أصداف يف يحِفر للغاية غريبًا نوًعا وجدُت تشييل،
األرجل؛ هدابيات من رأيته ما جميِع عن كبريًا اختالًفا يختلف كان وقد ،Concholepas
شواطئ عىل اكتُشف قد ًرا ومؤخَّ وحده. له جديدة فرعية رتبٍة يف أضعه أن إىل فاضُطِررُت
الذي الجديد النوع ذلك تركيِب فهِم من أتمكن ولكي مشابه. ار حفَّ جنس الربتغال
حها، وأُرشِّ املعروفة األنواع من العديد أفحص أن عيلَّ كان األرجل، هدابيات من اكتشفتُه
بنحٍو املوضوع هذا عىل عِملُت وقد كلها. املجموعة تناُول إىل تدريجيٍّا الحال بي انتهى حتى
سميَكني مجلَدين نَرشُت املطاف، نهاية ويف التالية، الثماني السنوات مدى عىل منتظم
الرتبة، هذه يف املعروفة الحية األنواع لجميع وصًفا يضمان راي] جمعية [نََرشتهما
السري بأنَّ شك لديَّ وليس منها. املنقرضة األنواع عن الربع قطع من صغريَين وُكتيبنَي
كان لونج، يُدعى بروفيسور عن رواياته إحدى يف كتب حني يقصدني كان ليتن بولور إي

البطلنيوس. أنواع عن ضخَمني مجلَدين كتب قد
أنَّ ُمفكِّرتي يف دوَّنُت فقد أعوام، ثمانية ملدة العمل بهذا اشتغلُت أنني من وبالرغم
لعدة مولفرن إىل ١٨٤٨ عام ذهبُت فقد ذلك، عىل وبناءً منها؛ عاَمني عيلَّ أضاع قد املرض
العمل استئناف عىل قادًرا كنت فقد ولهذا كثريًا؛ نفعني قد الذي املائي، للعالج طلبًا أشهر
جنازة حضور من أتمكن لم إنني حتى للغاية، مريًضا كنت لقد املنزل. إىل عدُت حني
امُلنفذِّين كأحد بواجبي أقوم أن أو ،١٨٤٨ عام نوفمرب من عرش الثالث يف تُويف حني والدي

لوصيته.
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من العديد وصف جانب فإىل كبرية؛ قيمًة األرجل هدابيات عىل لعميل أنَّ أعتقد
وقد — املختلفة بأجزائها يتعلق فيما التشابه أوُجه أوضحُت واملميزة، الجديدة األشكال
— الالصقة الُغدد بشأن كبريًا ً خطأ ارتكبُت أنني من بالرغم الالصق الجهاز اكتشفُت
عليها. ومتطفلة للخناثى مكملة دقيقٌة ذكوٌر معينة أجناٍس يف يُوجد أنه أثبت فقد وأخريًا
األملان الُكتاب أحد أنَّ من بالرغم النهاية، يف تماًما األخري االكتشاف هذا صحة ثبتت وقد
الشديدة املجموعات من األرجل هدابيات إنَّ الخصب. خيايل إىل بالكامل األمر عزا قد
أن عيلَّ كان حني عظيمة فائدًة عليها عميل أفادني وقد تصنيفها، يصُعب والتي ع التنوُّ
لسُت فأنا ذلك، من وبالرغم الطبيعي. التصنيف مبادئ األنواع» «أصل كتابي يف أناقش

استهلكه. الذي الكبري الوقت هذا كل يستحق العمل هذا كان إذا مما متأكًِّدا
من الهائلة الَكومة تلك لرتتيب بأكمله وقتي كرَّست ،١٨٥٤ سبتمرب من بداية
ما فلشدَّ األنواع. ل بتحوُّ يتعلق فيما التجارب وإجراء واملالحظة كتبتُها، التي املالحظات
كبرية لحيواناٍت حفريات من «البيجل» رحالت خالل البامبا سهول يف اكتشفتُه ما أذهَلني
أَذهَلتني وقد اآلن، تعيش التي امُلدرَّعة األرماديلو حيوانات عىل نراها كالتي بدروع ُمغطَّاة
بعضها َمحلَّ الحلول يف بعضها من الصلة القريبة الحيوانات تتبعها التي الطريقة أيًضا
الذي الجنوبي األمريكي الطابع إىل باإلضافة هذا القارة، جنوب نحو التقدُّم يف بعًضا
من بينها يُوجد ما سيما وال جاالباجوس، أرخبيل يف املوجودة الكائنات معظم به تتميز
هذه من أيٍّ عىل يبدو ال أنه من بالرغم املجموعة، جزر من جزيرة كل يف طفيف اختالٍف

الجيولوجية. الناحية من للغاية قديمة أنها الُجزر
هذه أنَّ بافرتاض إال الكثري وغريها هذه مثل حقائَق تفسريُ يمكن ال أنَّه جليٍّا كان لقد
نفسه، وبالَقْدر الوقت. طوال ذهني املوضوع هذا الزم وقد بالتدريج، ُعدِّلت قد األنواع
التكيُّف من تُحىص ال التي الحاالت تلك نَعزي أن لنا يمكن ال أنه أيًضا الجيل من كان فقد
الشجر ضفدع أو الخشب نقار قدرة مثل الحياتية؛ ظروفها مع الحية للكائنات الرائع
الظروف فعل إىل الريش، أو الخطاطيف خالل من البذور انتشار أو األشجار تسلُّق عىل
بالتفكري انشغلُت ولطاملا النباتات). حالة يف سيما (ال الكائنات هذه إرادة إىل وال املحيطة
استخدام يل بدا فقد بعُد، تفسري األساليب لهذه يكن لم وملَّا الكائنات، تكيُّف أساليِب بشأن

منه. طائل ال أمًرا تدريجيٍّا ُعدِّلت قد األنواع أنَّ إثبات محاولِة يف املبارشة غري األدلة
وجمِع الجيولوجيا، يف اليل مثال اتباِع خالل من أنه يل بدا إنجلرتا، إىل عودتي بعد
ظروف يف والحيوانات، النباتات بتباين األشكال من شكٍل بأيِّ املتعلقة الحقائق كل
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بأكمله. املوضوع عىل الضوء بعض إلقاء يمكنني الطبيعية، البيئة ظروف يف أو التدجني
مبادئ بدقٍة أتبع وكنت ،١٨٣٧ عام من يوليو يف مالحظاتي لكتابة دفٍرت أول فتحُت
عىل الحقائق أجمع رحُت نظرية، أيِّ تشكيِل وبدون بيكون، وضعها التي العلمي املنهج
من بذلك قمُت وقد التدجني، ظروف يف بالتكاثُر املتعلقة الحقائق سيما وال شامل، نطاٍق
والطيور الحيوانات ُمربِّي من البارعني مع الحديث وتباُدل املطبوعة االستفسارات خالل
الُكتب قائمة أرى فحني عة؛ امُلوسَّ القراءة خالل من وكذلك النباتات، زراعة عىل والقائِمني
واملجالت الدوريات من كاملة سالسل ذلك يف بما املجاالت، جميع يف صتُها ولخَّ قرأتها التي
العامل هو كان االنتقاء أنَّ أدركُت ما ورسعان وُمثابرتي. اجتهادي من أَندِهش العلمية،
وبالرغم والنباتات. الحيوانات من ناجحة أعراٍق تكويِن يف اإلنسان نجاح يف األسايس
البيئة يف تعيش التي الحية الكائنات عىل االنتقاء فكرة انطباِق مدى ظل فقد ذلك، من

الوقت. لبعض يل بالنسبة لغًزا الطبيعية
استقصائي يف البدء من شهًرا عرش خمسة بعد أي ١٨٣٨؛ عام من أكتوبر يف
النمو عن الشهري مالثس عمل االستمتاع سبيل عىل أقرأ كنُت أنني تصاَدف املنهجي،
الحياة، قيد عىل البقاء أجل من الرصاع قيمة إلدراك تام استعداٍد عىل كنُت وألنني السكاني،
والنباتات، الحيوانات لعادات واملستمرة الطويلة مالحظاتي جميع يف شِهدتُه الذي وهو
األرجح، عىل املواتية التباينات ستبقى الظروف، هذه مثل يف أنه الفور عىل يل خطر فقد
وبناءً جديدة. أنواع تشكيُل ذلك عن وسينتج تندثر، فسوف املواتية، غري التباينات ا وأمَّ
عىل للغاية حريًصا كنُت لكنني العمل، يف أستخدمها نظريٍة إىل أخريًا لُت توصَّ ذلك، عىل
أيِّ كتابِة يف حتى أبدأ وأال الوقت، لبعض أنتظر أن قررت إنني حتى املسبق، الحكم تجنُّب
بأن مرة ألول لنفيس سمحُت ،١٨٤٢ عام يونيو ويف عنها. قصرية ُمسوََّدة حتى ولو يشء
الرصاصيف بالقلم ًصا ُملخَّ فكتبُت لنظريتي؛ للغاية قصرٍي ُملخٍص كتابِة يف رغبتي أُشبع
صفحة، ٢٣٠ فبلغ ،١٨٤٤ عام صيِف يف امللخص هذا ع توسَّ وقد صفحة، وثالثني خمس

بها. أحتفظ زلت وما جيد بخطٍّ أخرى مرًة نسختها التي وهي
كيف ليدهشني وإنه للغاية، مهمة مشكلًة الوقت، ذلك يف أغفلُت فقد ذلك، من بالرغم
كولومبوس ببيضة يُسمى ما قبيِل من ذلك يكون أن إال حلها، وأغفلُت أغفلتُها قد أنني
هذه وتتمثل حدوثه. بعد سهًال أو بسيًطا يبدو اكتشاف أو رائعة فكرٍة إىل يشري الذي
صفاتها تتشعب ما غالبًا نفسه األصل من املنحدرة العضوية الكائنات أنَّ يف املشكلة
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جميعها األنواع ترتيب طريقة من واضًحا الشديد بها تشعُّ ويصبح لة. معدَّ تصبح حني
آخر إىل فرعية، رتب يف الرتب ثم رتب يف الفصائل ثم فصائل يف األجناس ثم أجناس يف
خطر حني عربتي يف وأنا بها أَمرُّ كنت التي املحددة البقعة أتذكَّر أن بإمكاني وأن ذلك،
والحل طويلة. بفرتٍة داون إىل انتقلُت أن بعد ذلك كان وقد رسوًرا، به فامتألُت الحل يل
مع تتكيف ما غالبًا واملتزايدة السائدة األشكال لجميع لة امُلعدَّ الذرية أنَّ هو أعتقد، كما

الطبيعة. منظومة يف ع التنوُّ وشديدة عديدة أماكَن
تنفيذ بدأُت وقد كامل، بتفصيٍل آرائي أكتب بأن اليل نصحني ،١٨٥٦ عام بداية يف
بعد أتَِّبعه كنت الذي النطاق عن أربعة أو أضعاٍف ثالثَة يزيد بنطاٍق الفور عىل نصيحته
جمعتُها، التي للمواد ص ُملخَّ سوى يكن لم أنه غري األنواع»؛ «أصل عميل كتابِة يف ذلك
صيف ففي بخططي؛ أُطيح فقد ذلك، من بالرغم املعدَّل. بهذا العمل نصف أنجزُت وقد
مقالًة يل أرسل قد حينئٍذ، املاليو أرخبيل يف كان الذي وهو واالس، السيد كان ،١٨٥٨ عام
املقالة هذه كانت وقد األصيل»، نمطها عن كليٍّا االختالف إىل الرضوب ميل «عن بعنوان
اليل إىل املقالة أُرسل أْن يف رغبته عن واالس السيد يل عربَّ وقد نفسها. نظريتي تتضمن

استحسنتها. إن ن، والتمعُّ للفحص
بنرش بالسماح وهوكر اليل طلب عىل املوافقة إىل دفَعتني التي الظروف َورَدت
الوقت يف ،١٨٥٧ سبتمرب ٥ بتاريخ جراي آسا إىل خطاب مع مخطوطتي، من ُمقتَطٍف
سوسايتي» لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية يف واالس مقال مع نفسه
واالس السيد أنَّ حسبت إنني إذ املوافقة؛ عن ُمعرًضا كنُت البداية، يف ص٤٥. ،١٨٥٨
ونبل كرمه مدى أعرف حينئذ أكن فلم اإلطالق؛ عىل ُمربَّر غريَ أمًرا بذلك قيامي يرى سوف
وقد للنرش، مجهَزين جراي آسا خطاب وال مخطوطتي من املقتطف ذلك يكن لم أخالقه.
وواضح. فصيح بأسلوٍب مكتوبًا كان فقد واالس، السيد مقال ا أمَّ رديئة، بطريقة ُكتبا
الوحيدة واإلشارة االهتمام، من قليل بقْدٍر إال املشرتك إنتاجنا يحَظ فلم ذلك، من وبالرغم
وقد دبلني، من هوتون الربوفيسور إشارة هي العمل، هذا عن نُرشت قد أنها أذكر التي
ذلك ح ويُوضِّ قديم. فيه صواٌب هو ما وكل خاطئ، فيه جديٌد هو ما كل أنَّ فيه رأيه كان

الجمهور. انتباه تُثري كي كاٍف بإسهاب جديدة آراءٍ أيِّ رشِح رضورِة مدى
اليل من كلُّ عليها شدَّد التي النصيحة عىل بناءً تفرَّغُت ،١٨٥٨ عام من سبتمرب يف
العمل عن التوقُّف إىل أُضطر كنُت ما كثريًا لكنني األنواع، ل تحوُّ عن كتاٍب إلعداِد وهوكر
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لني الدكتور مصحِة إىل بها أقوم كنت التي القصرية والزيارات صحتي، العتالل نظًرا فيه
العمل يف بدأُت قد كنُت التي املخطوطة صُت لخَّ لقد بارك. مور يف املائي للعالج الرائعة
نفسه. الضيق النطاق هذا عىل الكتاب وأكملُت ،١٨٥٦ عام يف كثريًا أكرب نطاٍق عىل فيها
بعنوان ونُرش الشاق، العمل من أيام وعرشة شهًرا عرش ثالثة إنجازه مني استغرق وقد
غري قْدًرا إليه وأضفُت فيه حُت صحَّ أنني من وبالرغم .١٨٥٩ نوفمرب يف األنواع» «أصل

أساسية. بصفٍة نفسه الكتاب هو ظل فقد التالية، الطبعات يف ٍ هنيِّ
ِبيعت لقد البداية. من للغاية ناجًحا كان وقد حياتي، يف األهمَّ العمل أنه يف شك ال
ونفَدت النرش، يوم يف نسخة، ١٢٥٠ من تتكون كانت التي منه، الصغرية األُوىل الطبعة
إنجلرتا يف ِبيعت وقد قصرية. بفرتٍة بعدها نسخة ٣٠٠٠ من تكونت التي الثانية الطبعة
ة. الجافَّ الكتاب لطبيعة بالنظر كبري عدٌد وهو ،(١٨٧٦) اآلن حتى نسخة ألف عرش ستة
والبولندية والبوهيمية اإلسبانية فيها بما تقريبًا، األوروبية اللغات جميع إىل تُرجم وقد
وقد هناك. كثريًا يُدرس وهو اليابانية، إىل أيًضا تُرجم فقد بريد، لآلنسة ووفًقا والروسية.
عنه ظهر القديم! العهد يف َورَدت قد النظرية بأنَّ يقول أيًضا بالعربية مقاٌل عنه ظهر
كتبي وعن عنه ُكتب ما كل أجمع الوقت لبعض ظَللُت وقد املراجعات، من كبري عدٌد
غري الصحف)، يف نُرشت التي املراجعات استثناء (مع ٢٦٥ عدده بلغ وقد به، املرتبطة
واملقاالت الكتب من العديُد املوضوع عن ظهر وقد فرتة. بعد يئًِسا ذلك عن فُت توقَّ أنني
«الداروينية» عن َصدَرت التي بالكتب قائمة أو فهرٌس أملانيا يف يصُدر وكان املنفصلة،

عاَمني. أو عاٍم كلَّ
قبل كتبُت قد أنني إىل يرجع األنواع» «أصل كتاب نجاِح من كبريًا جزءًا أنَّ أعتقد
مخطوطٍة بتلخيِص النهاية يف قيامي إىل وكذلك له، ُمكثَّفتنَي ُمسوَّدتنَي طويلة، بفرتٍة نرشه
الحقائق اختيار من تمكَّنُت الطريقة، وبهذه ًصا. ُملخَّ كانت التي نفسها وهي بكثري، أكرب
عديدة؛ سنواٍت مدى عىل ذهبية قاعدًة أتبع ظللُت أنني كما وضوًحا. األكثر واالستنتاجات
لها أُسجِّ العامة، نتائجي تُعاِرض جديدة فكرٌة أو مالحظة أو حقيقة عيلَّ مرَّت كلما فكنُت
من تضيع واألفكار الحقائق هذه مثل أنَّ بالخربة اكتشفُت إنني إذ تواٍن؛ دون الفور عىل
العادة، هذه وبفضل نتائجي. مع املتوافقة والحقائق األفكار من أكثر األرجح عىل الذاكرة
عىل األقل عىل أكن لم الذي آرائي عىل االعرتاضات من ا جدٍّ قليل عدٍد سوى هناك يكن لم

عنه. اإلجابة وحاولُت به علٍم
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مطروًحا» كان املوضوع «أنَّ يثبت األنواع» «أصل نجاح إن بعضاألوقات يف ِقيل ولقد
إنني إذ تماًما؛ صحيًحا كان ذلك أنَّ أعتقد ال أنني غري له»، ُمهيَّأًة كانت العقول «أنَّ أو
أيٍّا أنَّ يبُد ولم الطبيعي، التاريخ علماء من بالقليل ليس عدٍد آراء أحيانًا أستطلع كنُت
إذ وهوكر؛ اليل عىل أيًضا ذلك وينطبق األنواع. ديمومة بشأن شكوٍك أيُّ لديه كانت منهم
وقد أقول. ما عىل يوافقان كانا أنهما يبُد فلم باهتمام، إيلَّ يستمعان كانا أنهما من بالرغم
فِشلُت لكنني الطبيعي، باالنتقاء أعنيه ما العلماء لبعض أرشح أن مرتنَي أو مرًة حاولُت
الطبيعي التاريخ علماء عقول أنَّ فهو تماًما، صحيح أنه أعتقد ما ا أمَّ ملحوظة. بصورٍة
عىل وأَصبَحت املتقنة، للمالحظة َخضَعت التي الحقائق من له حرص ال عدًدا َخزَّنَت قد
وتطرح الحقائق هذه تستوعب نظريٍة أيُّ تظهر حاملا املناسبة أماكنها تأخذ بأن استعداٍد
املتوسط، حجمه هو الكتاب نجاح يف ساهَمت التي العنارصاألخرى ومن كافيًا. تفسريًا لها
كنُت الذي بالنطاق الكتاب نرشُت قد كنُت فلو واالس؛ السيد مقال لظهور بذلك أَديُن وأنا
قراءته عىل َصَرب ومَلا خمسة، أو أضعاف أربعة الكتاب حجم لزاد ،١٨٥٦ عام يف به أكتب

قليل. عدٌد إال
ٍر تصوُّ إىل توصلُت حني تقريبًا ١٨٣٩ عام منذ للنرش، تأجييل من الكثري رِبحُت لقد
كثريًا أهتمَّ لم إنني إذ اإلطالق؛ عىل شيئًا أخرس ولم ،١٨٥٩ عام وحتى للنظرية، واضح
شك وال واالس، إىل أم إيلَّ معظمها أينسبون سواء أصالة، من الناس إيلَّ ينسبه ما بَقْدر
واحدة نقطٍة عن غَفلُت ولقد النظرية. الستقبال التمهيد يف كثريًا ساعد قد مقاله أنَّ يف
األنواع وجود سبِب تفسرِي يف الجليدية الفرتة أستخدم أن وهي عليها، نِدمُت طاملا فحسب
لقد القطبية. واملناطق البعيدة الجبال قمم عىل الحيوانات من والقليل النباتات من نفسها
قبل قرأَه قد هوكر أنَّ وأعتقد بإسهاب، عنه كتبُت قد إنني حتى كثريًا الرأي هذا أعجبني
كنُت أنني أعتقد زلُت وما بسنوات. املوضوع عن الشهري11 تقريره فوربس إي ينُرش أن
كتاباٍت أيِّ يف أُِرش لم فإنني وبالطبع فيها. اختلفنا التي القليلة النقاط يف صواٍب عىل

منفرًدا. الرأي هذا إىل لُت توصَّ قد أنني إىل مطبوعة
األنواع» «أصل كتاب يف املختلفة النقاط عىل عميل أثناء يف والسعادة بالرضا أشعر لم
من العديد يف الكبري االختالف يف السبب تفسري عىل العمل أثناء يف به أَشُعر كنُت ما قْدر
تنتمي التي الحيوانات أَجنَّة بني الوثيق والتشابُه البالغ، والحيوان الجنني بني الطوائف
تلك تناوَلت قد األنواع» «أصل لكتاِب املبكرة املراجعات أنَّ أَتذكَّر ال نفسها. الطائفة إىل
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ويف جراي. آسا إىل خطاٍب يف األمر هذا من دهشتي عن ُت عربَّ قد أنني وأتذكَّر النقطة،
اللذَين وهاِكل، موَلر فريتز إىل ذلك يف الفضَل النقاد من العديد نسب األخرية، السنوات
الجوانب. بعض يف مني صحًة وأكثر تفصيًال، أكثر نحٍو عىل النقطة هذه رشحا قد شكٍّ بال
أن عيلَّ كان وقد املوضوع، هذا عن بأكمله فصًال يكفي ما العلمية املادة من لديَّ كان لقد
ذلك يف ينجح َمن أنَّ أرى وأنا ُقرائي، إقناع يف فِشلُت قد أنني يبدو إذ املناقشة؛ يف أطيل

الفضل. كل إليه يُنسب أن يستحق َمن هو
هذا األوقات، معظم يف بصدق عاملوني طاملا النقاد أنَّ إىل اإلشارة إىل ذلك ويقودني
إليهم االنتباه يستحقون ال فهم العلمية؛ املعرفة من الكايف الَقْدر يمتلكون ال من أغفلنا إن
واالستهزاء املريرة واملعارضة الشديد للتحريف آرائي تعرََّضت ما وكثريًا حال. أيِّ عىل
أنا األمر، مجمل ويف عامة. بصفٍة حسنة بنيٍة حدث قد ذلك كل أنَّ أعتقد لكنني بها،
ألنني سعيد وأنا وتَكراًرا. ِمراًرا الثناء من تستحق مما أكثر ت تلقَّ قد أعمايل أنَّ يف أشك ال
سنواٍت منذ بشدة نَصَحني الذي اليل إىل ذلك يف بالفضل أَدين وأنا الخالفات، تجنَّبُت قد
يعود ما نادًرا ذلك إنَّ إذ الخالفات؛ يف أنخرط بأال الجيولوجية، أعمايل بخصوص عديدة،

والجهد. للوقت عظيمة مضيعٌة وهو نفع، بأي
كنت حني وكذلك العيوب، بعض تشوبه عميل أنَّ أو أخطأُت قد أنني اكتشفُت كلما
حتى الثناء، من أستحق مما أكثر أتلقى كنُت حني وحتى واالزدراء، الشديد للنقد أتعرض
أنني املرات مئات نفيس عىل أُردِّد أن يف كبرية راحًة وجدُت ذلك، من أرتعب كنُت إنني
يفعل أن أحٍد أيِّ بوسع ليس وأنه عندي، ما أفضل وقدمت جهدي قصارى بذلت «قد
ديل تيريا يف ساكسيس جود خليج يف كنت بينما أفكر رحُت أنني وأتذكر ذلك.» من أكثر
أن يمكن ال بأنني املعنى.) هذا يتضمن أُرستي إىل خطابًا كتبُت أنني (وأعتقد فويجو
العلوم مجال إىل اإلضافة يف اليسري بالنزر املساهمة من أفضل توظيٍف أيَّ حياتي أُوظِّف
لن لكنهم يشاءون، ما يقولوا أن للنقاد ويمكن قدراتي، بأفضل ذلك فعلُت وقد الطبيعية.

االقتناع. هذا يُحطِّموا أن يستطيعوا
كتاب من ثانية طبعٍة إعداد يف تماًما انهمكُت ،١٨٥٩ عام من األخريَين الشهَرين يف
بدأُت ،١٨٦٠ عام يناير من األول ويف املراسالت. من هائل عدٍد إىل إضافًة األنواع»، «أصل
التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب عىل للعمل مالحظاتي ترتيب يف
كان ما إىل جزئية بصورٍة التأخري يف السبب ويعود ١٨٦٨؛ عام بداية حتى يُنرش لم لكنه
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السبب ا وأمَّ أشهر، سبعة إحداها استمرَّت التي تلك متكررة، مرٍض نوباِت من ينتابني
أخرى مواضيع عن النرش يف بالرغبة أحيانًا أشعر كنت أنَّني فهو النرش، تأخر يف اآلخر

الوقت. ذلك يف أكرب بصورٍة اهتمامي تثري كانت
السحلبيات» «تلقيح عن الصغري كتابي نُرش ،١٨٦٢ مايو من عرش الخامس يف
ببطءٍ تراكمت قد به الخاصة الحقائق معظم كانت أشهر؛ عرشَة مني استغرق والذي
السابق الصيف إىل إضافًة ،١٨٣٩ عام صيف ويف السابقة. السنوات من العديد مدى عىل
عن للزهور الخلطي أو املتبادل التلقيح دراسة إىل الرغبة َدفَعتني أعتقد، ما عىل عليه،
األنواع أصل موضوع يف تأمالتي من نتيجة إىل توصلُت قد كنُت إنني إذ الحرشات؛ طريق
وقد هي. كما ثابتة معينة أشكاٍل عىل اإلبقاء يف ا مهمٍّ دوًرا أدَّى قد التبادل أنَّ مفادها
به اهتمامي وزاد تقريبًا، التالية الصيف فصول مدى عىل املوضوع هذا يف أبحث ظللُت
نسخٍة عىل براون، روبرت نصيحة عرب ،١٨٤١ نوفمرب يف حَصلُت أن منذ كبرية بدرجٍة
وقد وقرأته، سربينجل كيه يس لصاحبه الطبيعة» أرسار عن «الكشف الرائع الكتاب من
كنت ،١٨٦٢ قبل السنوات من عدد مدى وعىل براون. روبرت نصيحة عىل بناءً ذلك كان
يل بدا وقد التحديد، وجه عىل الربيطانية السحلبيات تلقيح موضوع يف بالبحث ا مهتمٍّ
من املجموعة هذه عن اإلمكان قْدَر مكتمل بحٍث بإعداد أقوم أن هي األنسب الخطة أنَّ
والذي األخرى، النباتات عن املواد من الهائل الَقْدر ذلك استخدام من بدًال وذلك النباتات،

ذلك. قبل ببطء جمعته قد كنُت
األوراق من هائل عدٌد ظهر كتابي، ظهور فمنذ حكيًما؛ كان هذا قراري أنَّ ثبت وقد
أفضل األعمال هذه كانت وقد الزهور، أنواع جميع تلقيح عن املنفصلة واألعمال البحثية
املسكني سربينجل جدارة اآلن ُعرفت قد وها عميل. يف أُقدِّمه أن املمكن من كان مما كثريًا

التجاُهل. من طويلة فرتٍة بعد وذلك عديدة، بسنواٍت موته بعد العجوز
ورقٌة سوسايتي» لينيان ذا أوف «جورنال دورية يف نرشُت نفسها، السنة خالل
عىل نرشُت وكذلك لها»، الشكل ثنائية الحالة أو الربيع، زهرة شكيل «عن بعنوان بحثية
الشكل الثنائية النباتات عن أخرى بحثية ورقاٍت خمس تليها، التي الخمس السنوات مدى
العلمية حياتي مدى عىل به قمُت يشءٍ أيَّ أنَّ أعتقد ال وأنا الشكل. الثالثية والنباتات
هذه تركيب إىل ل التوصُّ إياه منحني الذي الرضا من الكبري الَقْدر هذا َمنَحني قد بأكملها
وقد األصفر، الكتان زهرة شكِل ثنائيَة ،١٨٣٩ أو ١٨٣٨ عام يف الحظُت قد كنت النباتات.
الشائعة األنواع دراسة عند لكن لها. معنى ال مختلفة حالٍة مجرد أنها البداية يف حِسبُت
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ال بما والثبات، الشيوع من كبرية درجٍة عىل كانا الشكَلني أنَّ وجدُت الربيع، زهرة من
زهرة بأنَّ كبرية بدرجٍة مقتنًعا أصبحُت فقد ولهذا، الطريقة؛ بهذه إليهما بالنظر يسمح
الجنس؛ ُمنفصلتَي تصبحا أن إىل طريقهما يف الشائعة الربيع وزهرة العطري الربيع
إىل تتجهان اآلخر، الشكل يف القصرية داة والسَّ األول الشكل يف القصرية ة امِلدقَّ كانت فقد
فحاملا ذلك، من بالرغم ملحنة. معرَّضًة النباتات تكون الرؤية، لهذه وَوفًقا اإلجهاض،
القصرية، األَْسدية ذات الزهور من اللقاح بحبوب القصرية ات املدقَّ ذات الزهور حت لُقِّ
األربعة؛ املحتملة االتحادات من غريها ينتجه مما أكرب البذور من عدًدا ينتج ذلك أنَّ اتضح
درجة أنَّ اتَضح التجارب، من املزيد وبعد تماًما. اإلجهاض نظرية تحطََّمت فقد ثَمَّ، وِمن
القرابة درجة هي تماًما، ُخنثويَّني كانا أنهما من بالرغم الشكَلني، بني تربط التي القرابة
جنس يف ولنا املعتادة. الحيوانات من الجنس ُمتغايِر زوٍج أيِّ بني تربط التي نفسها
لآلخر منها كلٌّ يحمل أشكاٍل ثالثَة فيها نجد لحالة روعًة أكثُر مثاٌل Lythrum الخثري
من اثننَي اتحاد عن تنتج التي الذرية أنَّ ذلك بعد اكتشفُت وقد نفسها. القرابة درجة
عن الناتجة الهجائن مع وقريبًا غريبًا تشابًها تُمثِّل نفسها، لألشكال التابعة النباتات

متبايننَي. نوَعني اتحاد
املتسلقة»، «النباتات عن طويلة بحثية ورقٍة من انتهيُت ،١٨٦٤ عام خريف يف
لكنني شهور، أربعة الورقة هذه كتابُة مني استغرَقت وقد اللينية. الجمعية إىل وأرسلتُها
حاٍل عىل أتركها أن إىل فاُضطِررُت الطباعة، بروفات تلقيُت حني للغاية مريًضا كنُت
االنتباه، من كبري بَقْدٍر الورقة تَحَظ لم األجزاء. معظم يف غموض من يشوبها وبما سيئة،
.١٨٧٥ عام يف منفصل ككتاب ونرشها جيًِّدا تحريرها بعد جيدة مبيعاٍت َقت حقَّ قد لكنها
عام يف نُرشت جراي آلسا قصرية بحثية ورقٌة املوضوع بهذا االهتمام إىل دفعني وقد
أصبحُت النباتات، زراعة ومع البذور، بعض جراي إيلَّ أرسل وقد قرأتُها. قد كنت ١٨٥٨
هذه كانت وقد والسيقان؛ للمحالق االلتفافية الحركات تلك إزاء للغاية وحائًرا منبهًرا
حتى للغاية، معقدًة األوىل للوهلة تبدو أنها رغم األمر، واقع يف ا جدٍّ بسيطة الحركات
ازداد وقد بأكمله. املوضوع أدُرس لكي امُلتسلِّقة النباتات من املزيد عىل حصلُت قد إنني
قدَّمه الذي بالتفسري اإلطالق عىل أكتِف لم إنني إذ كبرية؛ بدرجٍة باملوضوع اهتمامي
أن إىل تلقائيٍّا تميل النباتات هذه أنَّ يرى والذي ة، امللتفَّ النباتات عن محارضاته يف هنزلو
التكيف أساليب بعض إنَّ إذ تماًما؛ خاطئٌ التفسري هذا أنَّ ثبت وقد لولبي. نحو عىل تنمو
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لضمان السحلبيات تتبناها التي تلك عن جماًال تقل ال املتسلقة النباتات يف نشهدها التي
املتبادل. التلقيح حدوث

تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتابي يف بدأت قد كنُت فإنني سابًقا، ذكرُت كما
كتابًا كان لقد .١٨٦٨ عام بداية حتى يُنرش لم لكنه ،١٨٦٠ عام بداية يف التدجني» تأثري
جميع فيه طرحُت وقد الشاق. العمل من وشهَرين سنوات أربَع مني استغرق وقد ضخًما
عن إنتاجنا عن متعددٍة مصادَر من جمعتها التي الحقائق من كبريًا وعدًدا مالحظاتي
والوراثة بالتباين الخاصة والقوانني األسباب الثاني الجزء يف تناولُت وقد التدجني. طريق
فرضيتي قدمُت العمل، نهاية وُقرَب الحالية. معرفتنا به تسمح الذي بالَقْدر ذلك، وغري
صحتُها تَثبُت ال التي الفرضية إنَّ معها. التعامل أُيسء التي وهي التكوين، شمولية عن
ذلك بعد شخٌص جمع إذ لكن تماًما، القيمة عديمة تكون وقد كبرية، قيمٌة لها ليست
فحينها كبرية؛ خدمًة قدمُت قد بذلك سأكون فإنني الفرضية، هذه صحة تؤكد مالحظاٍت
ويف ومفهومة. واضحًة ِلتُصبَح املنفصلة الحقائق من مذهل عدٍد بني الربط من سنتمكن
قْدًرا كلَّفني ما وهو كبري، نحٍو عىل حة وُمنقَّ ثانية طبعٌة الكتاب هذا من ظهر ،١٨٧٥ عام

الشاق. العمل من كبريًا
يف مقتنًعا أصبحُت أن ففور اإلنسان»؛ «نشأة كتابي نُرش ،١٨٧١ عام من فرباير يف
بأنَّ االعتقاد أتجنب أن أستطع لم تتغري، أن يمكن الحية األنواع أنَّ ١٨٣٨ أو ١٨٣٧ عام
مالحظات جمع يف بدأُت ذلك، عىل وبناءً القانون. هذا إىل يخضع أنه بد ال كذلك اإلنسان
يستمرَّ لم ذلك أنَّ غري للنرش، نيٍة أيِّ دون فحسب املعرفة يف رغبتي إلشباع املوضوع عن
من ُمحدَّد نوع أيِّ نشوء يُناقش ال األنواع» «أصل كتاب أنَّ من وبالرغم طويل. لوقٍت
«سيُلقى العمل هذا خالل من أنَّه فيه أُضيف أن األفضل من أنه رأيُت فقد الحية، األنواع
آرائي. بإخفاء فاضل رجٍل أيُّ يتهمني لئال وذلك وتاريخه»، اإلنسان نشأة عىل الضوء
اإلنسان، نشأة بخصوص اعتقادي إىل اإلشارة دون املوضوع تناُول فإنَّ ذلك، عىل وعالوًة

الكتاب. بنجاح يُرض عقيًما أمًرا سيُصبح كان
ر تطوُّ نظرية تقبَّلوا قد الطبيعي التاريخ علماء من العديد أنَّ وجدُت حني لكن
التي املالحظات عىل العمل أُواصل أن األفضل من أنه رأيُت كامل، بنحٍو الحية األنواع
بالقيام للغاية سعيًدا كنُت وقد ونشأته. اإلنسان أصل عن ا خاصٍّ بحثًا أنرش وأن أمتلكها،
َلطاملا موضوٌع وهو كامل، بنحو الجنيس االنتقاء مناقشة يف الفرصة يل أُتيحت إذ بذلك؛
الداجن، إنتاجنا بتباين الخاص وكذلك املوضوع، هذا إنَّ كبرية. بدرجٍة اهتمامي يثري كان
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وكذلك التدجني، ظروف يف الناتجة الحية األنواع تباين تحُكم التي والقوانني األسباب مع
الكتابة من تمكَّنُت التي الوحيدة املوضوعات هي النباتات، يف امُلتباَدل والتلقيح الوراثة،
كتاُب مني استغرق لقد جمعتُها. التي العلمية املواد جميع أستخدم لكي كامل بنحٍو فيها
كالعادة عيلَّ ُضيِّع قد الوقت هذا من جزءًا لكنَّ كتابته، يف أعوام ثالثة اإلنسان» «نشأة
وبعض كتبي من جديدة لطبعاٍت اإلعداد يف بعضه أنفقُت قد وكذلك صحتي، العتالل نظًرا
«نشأة كتاب من كبري نحٍو عىل حة وُمنقَّ ثانية طبعٌة َظهَرت وقد األخرى. الصغرية األعمال

.١٨٧٤ عام اإلنسان»
،١٨٧٢ عام خريِف يف والحيوان» اإلنسان يف االنفعاالت عن «التعبري عن كتابي نُرش
بدأُت حاملا لكن اإلنسان»، «نشأة كتاب يف فصًال للموضوع ص أُخصِّ أن نيتي كانت وقد

. مستقالٍّ كتابًا ستستلزم أنها رأيُت مًعا، مالحظاتي تجميع يف
الفور عىل بدأُت وقد ،١٨٣٩ عام ديسمرب من والعرشين السابع يف األول طفيل ُولِد
انفعاالت؛ من يُبديه ما جميِع عن مالحظاٍت تدويِن يف الحياة، هذه يف له فجٍر أول منذ
واألدق، األعقد أشكالها بكل االنفعاالت جميع بأنَّ مقتنًعا كنُت امُلبكِّرة الفرتة هذه يف فحتى
قرأُت ،١٨٤٠ التايل، العام صيف ويف بالتدريج. منه نَشأَت قد طبيعيٍّا أصًال لها أنَّ بد ال
من ذلك زاد وقد االنفعاالت، عن التعبري عن بيل يس السري أنجزه الذي الرائع العمل
بأنَّ اعتقاده يف اإلطالق عىل الرأي أُوافقه لم أنني غري كبرية، بدرجٍة باملوضوع اهتمامي
الوقت، هذا من وابتداءً االنفعاالت. عن للتعبري خصيًصا مت ُصمِّ قد العضالت من العديد
والحيوانات باإلنسان يتعلق فيما واآلخر، الحني بني فيه أبحث باملوضوع، ا مهتمٍّ ظَللُت
يوم يف نسخة ٥٢٦٧ منه بيعت فقد جيدة؛ مبيعاٍت الكتاب حقق وقد كذلك. املدجنة

النرش.
فيها ينترش والتي هارتفيلد، من بالقرب وأسرتيح أستجم كنت ،١٨٦٠ عام صيف يف
قد الحرشات من العديد أنَّ الحظت وقد الندية، جنس تحت املندرجة النباتات من نوعان
لها قدَّمُت وحني النباتات، هذه من بعًضا املنزل إىل معي أخذُت أوراقهما. ِرشاك يف َوقَعت
تكون أن املحتمل من بأنه التفكري إىل ذلك دفعني وقد اتها، مجسَّ حركة شاهدُت الحرشات،
باختباٍر أقوم أن بذهني خطر الحظ، ولحسن معني. لسبٍب الرشك يف وقعت قد الحرشاُت
لها نيرتوجينية وغرِي نيرتوجينية سوائَل يف أوراقها من كبريًا عدًدا أضع أن وهو حاسم،
األوراق، يف الحركة استثار الذي هو فقط األول النوع أنَّ رأيُت أن وفور نفسها، الكثافة

لألبحاث. وجيد جديد حقٌل ذلك أنَّ أدركُت
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عىل العمل واصلُت الوقت، من بفسحة حظيُت كلما كنُت التالية، السنوات مدى عىل
بعد أي ١٨٧٥؛ عام يوليو يف الحرشات» اآلكلة «النباتات عن كتابي نُرش وقد تجاربي.
كما يل، عظيمة فائدٌة الكتاب هذا نرش ر تأخُّ يف كان وقد عاًما. عرش بستة األُوىل مالحظاتي
عمله ينُقد أن عىل قادًرا طويلة فرتٍة مرور بعد املرء يصبح إذ كتبي؛ بقية مع الحال هي
كان لقد آخر. شخٍص عمِل نقد يف يُقدِّمها التي تلك من للغاية تقرتب وبجودة بنفسه،
عىل يحتوي سائًال يُفرز املناسبة، لإلثارة يتعرض حني معيَّنًا، نباتًا أنَّ حقيقِة اكتشاف
ا. هامٍّ اكتشاًفا بالتأكيد الحيوانات، لدى الهاضمة السوائل تُشبه مخمرة، ومادٍة حمض

والتلقيح املتبادل التلقيح «تأثريات عن كتابًا أنرش سوف ،١٨٧٦ العام هذا خريف يف
السحلبيات»، «تلقيح لكتاب تكملًة الكتاب هذا يُشكِّل وسوف النباتية» اململكة يف الذاتي
وسوف امُلتباَدل، التلقيح وسائل عليها كانت التي املثالية مدى فيه حُت وضَّ الذي وهو
أقوم كنُت عاًما، عرش أحد مدى عىل النتائج. أهمية بتوضيح الجديد الكتاب هذا يف أقوم
عارضة. مالحظٍة سوى بها القيام إىل دفعني وما الكتاب، هذا يف أوردتُها التي بالتجارب
انتباهي كامل تسرتعي أن قبل بالطبع تتكرر أن العارضة املالحظة لهذه بد ال كان وقد
األبوي، لألصل الذاتي التلقيح عن الناتجة الشتالت بأنَّ تقول التي الهامة الحقيقة تلك إىل
حتى منها، وأضعف األبوي لألصل املتبادل التلقيح عن الناتجة الشتالت من أقرص تكون
السحلبيات، عن كتابي من منقحة نسخٍة نِرش إعادة يف أيًضا آُمل وإنني األول. الجيل يف
الشكل، الثالثية والنباتات الشكل الثنائية النباتات عن نرشتها التي البحثية األوراق وكذلك
الوقت يل يَتسنَّ لم والتي بها، املتصلة النقاط بعض عن اإلضافية املالحظات بعض مع
أدعو ألن ا مستعدٍّ وسأكون حينئٍذ، قواي جميع استنفدُت قد أكون وسوف ترتيبها. يف قط

بسالم.» فلتطلقني «واآلن قائًال: الرب

١٨٨١ مايو من األول يف ُكتب (2-5)

أعتقد وأنا ،١٨٧٦ عام خريف يف الذاتي» والتلقيح املتبادل التلقيح «تأثريات كتاب نُرش
املبتكرة الوسائل من الالنهائي العدد ذلك وجود تفسري يف تساهم فيه الواردة النتائج أنَّ
وبناءً ذلك، من بالرغم نفسه. النوع من آخر إىل نباٍت من اللقاح حبوب النتقال الرائعة
وسائل عىل أكرب بصورٍة الرتكيز عيلَّ كان أنه اآلن أرى فإنني مولر، هريمان مالحظات عىل
نُرش وقد منها. بالكثري جيدة درايٍة عىل كنُت التي وهي الذاتي، للتلقيح العديدة التكيُّف

.١٨٧٧ عام يف تفصيًال أكثر طبعٌة السحلبيات» «تلقيح كتابي من
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،١٨٨٠ عام ويف آخره» إىل للزهور، املختلفة «األشكال كتاب ظهر نفسه، العام هذا يف
عن علمية أوراٍق عدة من أساسية بصفٍة الكتاب هذا ويتكون ثانية. طبعٌة منه ظهر
طريق عن األصل يف نُرشت قد كانت التي األطوال، متفاوتة الجنسية األعضاء ذات الزهور
مع إليها، الجديدة املوادِّ من الكثري وإضافة للتحرير َخضَعت والتي اللينية، الجمعية
من نوَعني نفسه النبات فيها يحمل التي األخرى الحاالت بعض عىل مالحظاٍت تقديم
ما الرسور من يمنحني لم الصغرية اكتشافاتي من أيٍّا فإنَّ سابًقا، ذكرت وكما الزهور.
الزهور. يف الجنسية األعضاء أطوال تفاُوِت ظاهرِة تفسري من تمكنُت حني به َشعرُت
أهميٌة لها التهجينية، الطرق بإحدى الزهور هذه تلقيح عىل املرتتبة النتائج أنَّ وأعتقد
عدٍد سوى يالحظها لم النتائج هذه أنَّ غري الهجائن، عقم بموضوع ترتبط إنها إذ كبرية؛

األشخاص. من قليل
الدكتور لصاحبه داروين» إيرازموس «حياة لعمل ترجمة نرشُت ،١٨٧٩ عام يف
كانت لقد أمتلكها. كنت موادَّ من وعاداته، لشخصيته وصًفا أضفت وقد كراوس، إرنست
فوجئُت وقد األشخاص، من العديد اهتمام تُثري الرجل هذا عاشها التي القصرية الحياة

نسخة. ٩٠٠ أو ٨٠٠ عىل يزد لم املبيعة النسخ عدد أنَّ
النباتات»، يف الحركة «قوة عن كتابنا فرانك، [ابني] بمساعدة نرشُت ،١٨٨٠ عام يف
«النباتات عن الصغري بكتابي اليشء بعض الكتاب ويرتبط ا. شاقٍّ عمًال ذلك كان وقد
ملبدأ َفوفًقا السحلبيات»؛ «تلقيح بكتاب املتبادل» «التلقيح كتاب يرتبط مثلما املتسلقة»،
العديد إىل َرت تطوَّ قد املتسلقة النباتات أنَّ يف السبب تفسري املمكن من يكن لم ر، التطوُّ
تمتلك جميعها النباتات تكن لم ما كبريًا، اختالًفا بينها فيما تختلف التي املجموعات من
التفسري، هذا صحة أثبتُّ وقد مماثل. بنحٍو بالحركة القيام عىل القدرة من بسيًطا قْدًرا
وهي وأهمها، الحركات هذه أنواع أعظم أنَّ وهو شموًال، أكثر تعميٍم إىل ذلك وقادني
األساسية الحركة من لة ُمعدَّ أشكاٌل هي ذلك، وغري الجاذبية وقوة الضوء زها يُحفِّ التي
الكائنات ملستوى النباتات لرفع بالسعادة أشعر كنُت ولطاملا الدائري. االلتفاف يف املتمثلة
حركاٍت من النبات َجذِر َطرُف به يقوم ما لتوضيح خاص بنحٍو ُرسرت فقد لذا ية؛ امُلتعضِّ

لإلعجاب. مثري تكيٍُّف حسن من تظهره وما كثرية،
«تكوُّن عن صغري كتاٍب مخطوطَة املطابع إىل (١٨٨١ مايو ١) اآلن أرسلُت لقد
سيثري كان إن أعلم وال كبرية، أهميًة يُشكِّل ال موضوٌع وهو الديدان»، بفعل النباتي العَفن
١٨٨١ نوفمرب بني الفرتة يف أنه بالذكر [جدير اهتمامي. يثري لكنه ال، أم الُقراء اهتمام
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قصرية بحثية لورقٍة تكملة وهو نسخة.] ٨٥٠٠ الكتاب هذا من ِبيعت ،١٨٨٤ وفرباير
فيها قمُت وقد عاًما، أربعني عىل يزيد ما منذُ الجيولوجية الجمعية عىل قرأتُها قد كنُت

قديمة. جيولوجية أفكاٍر بإحياء
حياتي، يف بارزة معالَم تُمثِّل التي وهي نرشتُها، التي الكتب جميع ذكرُت وقد اآلن
تفكريي طريقة يف تغيرٍي أيَّ أُالحظ ال إنني قوله. يمكنني مما القليل إال بعدها يل يتبقى فال
ليس أنه والواقع قليل، بعد سأذُكرها واحدة نقطًة عدا فيما عاًما ثالثني آخر مدى عىل
والثمانني، الثالثة بلغ حتى عاش قد أبي أنَّ غري العام. التدهُور سوى متوقع تغيريٌ َة ثَمَّ
جها، توهُّ يخفت أن دون هي كما قدراته جميع وظلَّت دائًما، كان كما ا حادٍّ ذهنه وظل
أصبحُت قد أنَّني أعتقد كبرية. بدرجٍة الذهني أدائي يتأثر أن قبل أموت أن أرجو وأنا
لكنَّ التجريبية، االختبارات تصميم ويف الصحيحة، التفسريات تخمني يف قليًال براعًة أكثر
أُواجه زلُت وال املعرفة. من أكرب مخزون وتراُكم فقط املمارسة نتيجة األرجح عىل ذلك
ووضوح، بإيجاز نفيس عن التعبري يف دائًما أُواجهها كنت التي الصعوبة من نفسه القْدر
إىل َدفَعتني إذ كذلك أفاَدتني قد لكنها الوقت، من الكثري ضياع الصعوبة هذه كلََّفتني وقد
ارتكبُت ما أكتشف أن يل تسنَّى فقد ثَمَّ وِمن مني؛ تخرج جملٍة كلِّ يف مليٍّا والتفكري ل التمهُّ

اآلخرين. مالحظات أو مالحظاتي يف أو منطقي تسويغ من أعرضه فيما أخطاء من
فرضيتي أو رؤيتي كتابة إىل دائًما يدفعني ذهني يف كارثيٍّا شيئًا َة ثَمَّ أنَّ يبدو
قبل الجمل يف أُفكِّر أن عىل السابق يف اعتدُت لقد غريبة. أو خاطئة بطريقٍة البداية يف
وهي الوقت، توفر أنها وجدُت أخرى طريقًة سنواٍت عدِة منذ اكتشفُت لكنني تدوينها،
الكلمات، نصف اختزال مع أستطيع، ما وبأرسع رديء بخطٍّ عقيل يف يدور ما أكتب أن
أفضل وعفوية برسعٍة تُكتب التي الجمل تكون ما فغالبًا تصويبها؛ يف ذلك بعد ق أُدقِّ ثم

كتابتها. أتحرَّى التي تلك من كثريًا
يف أنني أُضيف سوف الكتابة، يف أسلوبي عن القدر هذا كل ذكرُت أن وبعد واآلن،
تخطيٍط بإعداد فأبدأ للمحتوى؛ العام الرتتيب إعداد يف طويًال وقتًا أقيض الكبرية، الكتب
عدِة من يتكون منه أطوَل بآخَر أُتبعه ثم ثالث، أو صفحتنَي يف للمحتوى ومبدئي عام
مجموعة أو بأكمله موضوع إىل لإلشارة كلماٍت بضع أو واحدة كلمًة مستخدًما صفحات،
غالبًا التي العناوين، هذه من كلٍّ عن الكتابة يف اليشء بعض أستطرد ثم الحقائق. من
من العديد يف الحال هي وكما وإسهاب. بتفصيٍل بالكتابة أبدأ أن قبل موقعها يتغري ما
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استخداًما املالحظة طريق عن اآلخرون إليها ل تَوصَّ التي الحقائق أستخدم فإنني كتبي،
فإنني نفسه، الوقت يف املختلفة املوضوعات من عدٍد عىل دائًما أعمل ألنني ونظًرا مكثًَّفا؛
وأضعها واألربعني، الثالثني بني عددها يرتاوح األوراق حافظات من كبري بعدٍد أحتفظ
أضع أن من أتمكن وبهذا، محدد، موضوع عنواُن منها كلٍّ وعىل رفوف، ذات خزائن يف
أصنع منها، كلٍّ نهاية ويف الكتب، من الكثري أبتاع إنني منفصًال. مرجًعا أو مذكرة فيها
ًصا ملخَّ أكتب كتبي، أحد الكتاب يكن لم إذا أو، بعميل، ترتبط التي بالحقائق فهرًسا
نظرة أُلقي موضوع، أي يف البدء وقبل كبري. درج يف امللخصات هذه وأضع له، مستقالٍّ
من أُريده ما أختار وحني ومرتَّبًا، ا عامٍّ فهرًسا منها وأصنع القصرية الفهارس جميع عىل
جمعتُها التي املعلومات جميع لديَّ تُصبح اثنتنَي، أم واحدًة أكانت سواءٌ األوراق، حافظات

لالستخدام. جاهزًة حياتي يف
جانٍب يف األخرية عاًما الثالثني أو العرشين مدى عىل َت تغريَّ قد عقليتي أنَّ ذَكرُت لقد
مثل عر؛ الشِّ أنواع من بالعديد بشدٍة أستمتع كنت بعدها، أو الثالثني سن فحتى واحد؛
يف صبيٍّا كنُت حني وحتى وشييل، وكولريدج ووردزوورث وبايرون وجراي ميلتون أعمال
ذكرُت وقد التاريخية. مرسحياته سيما ال شكسبري، بأعمال بشدٍة أستمتع كنُت املدرسة،
متعًة تمنحني املوسيقى وكانت سبق، فيما اليشء بعض تُبِهجني كانت اللوحات أنَّ أيًضا
الشعر؛ من واحًدا بيتًا أقرأ أن ل أتحمَّ ال فأنا عديدة سنواٍت مدى وعىل اآلن، ا أمَّ عظيمة.
قد إنني حتى يُحتمل ال بنحٍو ممالٍّ وجدتُه لكنني لشكسبري، أقرأ أن ًرا مؤخَّ حاولُت فقد
املوسيقى أصبحت وقد تقريبًا. واملوسيقى باللوحات اهتمامي فقدُت وقد بالغثيان. شعرت
يف كما تبهجني تعد ولم عليه، أعمل الذي املوضوع يف التفكري عىل زني وتُحفِّ ذهني ط تُنشِّ
تمنحني تعد لم لكنها الجميلة، املناظر مشاهدة يف االستمتاع بعض أجد زلت ما السابق.
الروايات، فإنَّ ذلك، من العكس وعىل قبل. من إياه تمنحني كانت التي البديع الرسور ذلك
لسنوات ظلت األهمية، من عاٍل قدر عىل ليست أنها رغم الخيال، نسج من أعمال هي والتي
عىل ُقرئ وقد الروائيِّني. لجميع التقدير أُكنُّ ما غالبًا وأنا رائعة، وراحًة رسوًرا تمنحني
معقول قْدٍر عىل دامت ما الروايات، جميع أُحب وأنا الروايات، من هائل عدٌد مسامعي
يل، وبالنسبة القانون. يمنعه أن يجب أمٌر وهو — تعيسة بنهايٍة تنتهي وال الجودة، من
حبٍّا لها نُكنَّ أن يمكن شخصيٌة بها تكون أن إال األُوىل املرتبة إىل ترقى ال الرواية فإنَّ

جميلة. امرأًة كانت لو وحبَّذا عميًقا،
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لهي الراقية الفنون تذوق عىل القدرة فقدان من واملؤسفة العجيبة الحالة هذه إنَّ
عن النظر (بغض الرحالت وكتب الذاتية والسري التاريخ كتب إنَّ إذ للغاية؛ غريب أمٌر
تثري تزال ما املوضوعات، جميع يف املقاالت وكذلك عليها)، تحتوي قد علميٍة حقائَق أيِّ
ة امُلعدَّ اآلالت من رضبًا أصبح قد عقيل أنَّ ويبدو دائًما. كانت كما نفسه بالقدر اهتمامي
أستطيع ال أنني غري الحقائق، من ضخمة مجموعاٍت بني من العامة القوانني الستخالص
يتوقف الذي العقل، من وحده الجزء ذلك ضمور يف تسبب قد ذلك أنَّ يف السبب أفهم أن
من تنظيًما أعىل بعقل يتمتع شخٍص أيَّ أنَّ وأعتقد الراقية. الفنون هذه ق تذوُّ عليه
أخرى، مرًة حياتي أعيش أن يل كان وإن أعانيه، مما يعاني لن تكوينًا، أفضل أو عقيل،
مرًة املوسيقى بعض إىل واالستماع الشعر بعض قراءة تتضمن حياتي يف قاعدة لوضعُت
إن نشًطا سيظل اآلن، عقيل من ضمر الذي الجزء ذلك كان فلربما األقل؛ عىل األسبوع يف
للسعادة، فقدان لهو الفنون، هذه ق تذوُّ عىل القدرة فقدان إنَّ املستمر. تعرضلالستخدام
الجانب يُضعف إذ األخالقي؛ للجانب ُمرض أنه واألرجح الذهنية، بالقدرات يُرض وربما

طبيعتنا. من العاطفي
وكذلك اللغات، من العديد إىل وتُرجمت إنجلرتا، يف كبرية مبيعاٍت كتبي َقت حقَّ لقد
أجنبي بلٍد يف عمٍل أيِّ نجاح أنَّ سمعُت وقد األجنبية. الدول يف طبعات عدة منها َصدَرت
بالثقة جديًرا القول هذا كان إن فيما أثق ال وأنا الدائمة، لقيمته األفضل االختبار هو
ربما لذا، سنني؛ ِلبضِع ًدا مرتدِّ سيبقى اسمي فإنَّ املعيار، هذا عىل بالقياس لكن تماًما،
نجاحي، عليها ف تَوقَّ التي والظروف الذهنية القدرات تحليل محاولُة هنا املفيد من يكون

صحيح. بنحٍو املهمة بهذه يقوم أن يستطيع ال أحًدا أنَّ أُدِرك أنني من بالرغم
البارعني، الرجال من غريي بها يتميز التي البديهة أو الفهم برسعة أتمتع ال إنني
بحثية ورقًة أو كتابًا أقرأ فحني سيئ؛ ناقٌد فأنا ولهذا املثال؛ سبيل عىل هكسيل ومنهم
ليست فرتٍة بعد إال ضعفها مواطن أدرك وال عام، بوجٍه إعجابي تُثري فإنها األُوىل، للمرة
من التجريد وخالصة طويلة سلسلٍة متابعِة عىل قدرتي ا وأمَّ والتفكر. ل التأمُّ من بالهينة
امليتافيزيقيا مجال يف نجاح أي ق ألُحقِّ أكن لم السبب، ولهذا للغاية؛ محدودة فهي األفكار،
حريًصا؛ تجعلني ألن تكفي فهي ُمشوَّشة؛ لكنها هائلة، بذاكرٍة أتمتع إنني الرياضيات. أو
التي النتيجة مع يتعارض شيئًا قرأُت أو الحظُت قد بأنني غامض نحٍو عىل إيلَّ تشري إذ
عامٍّ بوجٍه أتذكر أن أستطيع الوقت، من فرتة وبعد يؤيِّدها، أو إليها، تفكريي يقودني
أحد يف ا جدٍّ ضعيفة ذاكرتي أنَّ والحق إليه. أرجع عما فيه أبحث أن يجب الذي املصدر
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عىل يزيد ملا الشعر من بيتًا أو واحًدا تاريًخا أَتذكَّر أن قط أستطع لم أنني وهو الجوانب،
أيام. بضعة

يفتقر لكنه املالحظة، عىل جيدة بقدرٍة يتمتع إنه «حسنًا، النقاد: بعض عني قال لقد
إذ صحيًحا؛ يكون أن يمكن ذلك أنَّ أعتقد ال وأنا املنطقي!» التسويغ عىل القدرة إىل
ليس عدًدا أقنع وقد آخره، إىل أوله من طويل جديل نقاٌش هو األنواع» «أصل كتاب إنَّ
التسويغ عىل القدرة يمتلك أن دون يكتبه أن ألحٍد يكن ولم البارعني، الرجال من بالقليل
بالدرجة والتقدير، اإلدراك ُحسن من وكذلك االبتكار، من جيد بحظٍّ أتمتع وأنا املنطقي.

رأيي. يف أكثر، ال اليشء، بعض بارع طبيٍب أو محاٍم أيُّ بها يتمتع التي
الناس من العظمى الغالبية عىل ق أتفوَّ أنني أعتقد فأنا يفَّ، املميز الجانب عن ا وأمَّ
ثابرُت ولقد بعناية. ومالحظتها االنتباه، من تَفِلت أن يسُهل التي األمور إىل االلتفات يف
الطبيعية للعلوم حبي أنَّ ذلك، من واألهم الحقائق. وجمع املالحظة عىل أستطيع بأقىصما

وثابتًا. متقًدا ظل
أحظى أن إىل طموحي هو الخالص الحب هذا كثريًا ساعد ما فإنَّ ذلك، من بالرغم
شديدة رغبٌة تملكتني شبابي، بداية ومنذ الطبيعي. التاريخ علماء من زمالئي بتقدير
وهذه عامة. قواننَي تحت كلها الحقائق تجميع أي تفسريه؛ أو أالحظه يشءٍ أيِّ فهم يف
مفهومة، غري مسألٍة أيِّ يف والتفكُّر ل للتأمُّ الصرب عىل بالقدرة تني أَمدَّ قد مجتمعة األسباب
آلراء األعمى االتباع عىل قادًرا لسُت أنني وأعتقد السنوات. من عدٍد أليِّ املدة طالت مهما
عىل قادًرا أكون لكي حرٍّا عقيل عىل الحفاظ إىل دوًما أسعى وكنُت األشخاص. من غريي
جديدة فرضيٍة تكويَن أقاوم أن أستطيع ال (وأنا لها حبي بلغ مهما فرضية أيِّ عن التخيل
خيار لديَّ يكن لم أنه والواقع تعارضها. حقائَق أيُّ تتضح أن فور موضوع)، كلِّ عن
فرضيًة أتذكر ال فأنا املرجانية، الشعاب موضوع وباستثناء ذلك، دون هو بما ف للترصُّ
الثقة عدم إىل تلقائيٍّا ذلك َدفَعني وقد كبرية. بدرجٍة تُعدَّل أو ذلك بعد تتغري لم واحدة
لست فإنني اآلخر، الجانب وعىل املختلطة. العلوم يف االستنباطي التفكري يف كبري نحٍو عىل
لرجل امُلحبَّذ فمن العلوم. بتقدُّم يُرض الذهني اإلطار هذا أنَّ أعتقد وأنا بشدة، متشكًِّكا
أنني غري الوقت، من الكثري إهدار ِلتجنُّب وذلك التشكُّك من معقول بَقدٍر يتحىلَّ أن العلم
أو املالحظة عن أحجموا ما كثريًا أنهم يقينًا أعرف الرجال من بالقليل ليس عدًدا قابلُت

مبارش. غري أو مبارش بنحٍو سواء فائدتها، ستثبت كانت التي التجارب، إجراء
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الذي (وهو األفاضل الرجال أحد كان عرفتها. حالة أغرب أعرض سوف وللتوضيح،
يخربني الرشقية املقاطعات من إيلَّ كتب قد جيد) محيل نباٍت عالُم أنه ذلك بعد سِمعُت قد
الجانب عىل مكاٍن كل يف العام هذا نَبتَت قد الخرضاء الفاصوليا حبوب أو بذور أنَّ
املعلومات؛ من املزيد منه أطلب خطابه عىل ا ردٍّ له كتبُت وقد القرن. من للمألوف املخالف
قرأُت ثم للغاية. طويلة فرتٍة بعد إال ا ردٍّ منه أَتلقَّ لم أنني غري يعنيه، ما أفهم أكن لم إذ
األخبار بعض يوركشاير، يف واألخرى ِكنت يف إحداهما تُنَرش كانت جريدتنَي، يف ذلك بعد
عىل نمت قد العام هذا يف الفاصوليا «حبوب أنَّ باملالحظة جديرة لحقيقٌة أنها تذكر التي
االدعاء هذا ملثل أساًسا هناك أنَّ بد ال أنه ظننُت فقد لذا، للمألوف.» املخالف الجانب
ِكنت، من عجوز رجٌل وهو ، لديَّ يعمل الذي البستانيِّ إىل ذهبُت فقد هذا، عىل وبناءً العام؛
هناك أنَّ بد ال سيدي، يا كال «أوه، فأجابني: ذلك؛ عن يشءٍ بأيِّ سمع قد إذا عما وسألتُه
يف ولسنا الكبيسة، السنة يف إال للمألوف املخالف الجانب عىل تنمو ال فالفاصوليا ما؛ ً خطأ
لكنني الكبيسة، السنوات يف عليه تنمو الذي الشكل عن ذلك بعد سألتُه وقد كبيسة.» سنٍة
باعتقاده ًكا متمسِّ كان وإنما وقت، أيِّ يف نموها كيفية عن شيئًا يعرف ال أنه اكتشفُت

فحسب.
البداية يف باألمر أخربني قد كان الذي الشخص إيلَّ أرسل الوقت، من فرتة وبعد
من العديد من ذلك يسمع لم أنه لو إيلَّ، لريسل يكن لم إنه قائًال االعتذارات من الكثري
كان ما اإلطالق عىل منهم أيٌّ يفهم ولم ذلك، بعد إليهم تحدَّث قد لكنه البارعني، املزارعني
أيِّ عىل نطلق أن املمكن من كان إذا هذا — اعتقاد لدينا أصبح فقد وهكذا، بكالمه. يعنيه
دون إنجلرتا أنحاء معظم يف انترش قد — اعتقاد اسم محدَّدة فكرٍة أي يتضمن ال ادعاء

اإلطالق. عىل دليل أيِّ
إحداها كانت وربما عمد، عن خاطئة ادعاءاٍت ثالثة سوى حياتي مدى عىل أعرف لم
إحدى يف َورَدت قد أنها غري العلمية)، األكاذيب من العديد هناك كان (وقد أكذوبة
يف الثريان من جديدة ُساللٍة باستيالِد تتعلق كانت وقد األمريكية. الزراعية الدوريات
أني تصاَدف قد (التي البقر من معينة ألنواع املتبادل التهجني خالل من وذلك هولندا،
قد أنه أعلن إذ بالصفاقة يتمتع الكاتب كان وقد مًعا) عقيًما يصبح بعضها أنَّ أعرف
إذ املقال؛ بهذا عرفُت وقد النتائج. هذه بأهمية االنبهار شديد كنُت وأنني معي تَواَصل

نرشه. إعادة يف لرأيي طالبًا اإلنجليزية، الزراعية الدوريات إحدى يف محرِّر إيلَّ أرسله
متعددة أنواع من أُنتجت قد عديدة رضوٍب عن تقريًرا كانت فقد الثانية، الحالة ا وأمَّ
أنَّ من بالرغم البذور، من كاملة مجموعٍة عن تلقائيٍّا أثمرت التي الربيع، زهرة من
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نُرش وقد منها. االقرتاب للحرشات يمكن ال بحيث بعناية محميًة كانت األصلية النباتات
شك وال الزهور، يف الجنسية األعضاء أطوال تفاُوِت معنى أكتشف أن قبل التقرير هذا
بدرجٍة الحرشات، إبعاد يف شديد إهماٌل هناك كان أو كاذبًا، كان بأكمله االدعاء أنَّ يف

تصديقها. يصُعب
«اقرتان عن كتابه يف هوث السيد نرش فقد غرابة؛ أكثر كانت فقد الثالثة، الحالة ا وأمَّ
وثيقي أزواج من أرانب استولد قد أنه ذكر بلجيكي باحٍث من طويلة مقتطفات األقارب»
أكثر بإحدى التقرير نُرش وقد ضارة. تأثرياٍت أيِّ دون عديدة أجياٍل مدى عىل القرابة
وبالرغم البلجيكية. امللكية بالجمعية الخاصة الدورية وهي احرتاًما، العلمية الدوريات
أنه سوى لذلك، سببًا أعرف أكن ولم شكوك، من انتابني ما تجنُّب أستطع فلم ذلك، من
إىل َدفَعتني قد الحيوانات استيالد يف خربتي أنَّ كما القبيل، هذا من سابقٌة َة ثَمَّ يكن لم

للغاية. ضعيف االحتمال هذا مثل حدوث بأنَّ التفكري
الكاتب كان إذا عما أسأله بيندين فان الربوفيسور إىل كتبت كبري، ٍد تردُّ وبعد ولهذا،
إذ عظيمة؛ صدمًة ُصدمت قد الجمعية بأنَّ الرد جاءني ما ورسعان ال. أم بالثقة جديًرا
بنفسه أوضح قد هوث السيد أن بالذكر [جدير مزيًَّفا. كان بأكمله التقرير أنَّ اكتشفت
التي كتابه نَُسخ بجميع ألحقها قصاصٍة يف وذلك إليها، استند التي االدعاءات صحة عدم
تحديد منه وُطلب الدورية يف علنيٍّا الكاتب مواجهة جرت وقد بعد.] ِبيعت قد تكن لم
بُد ال والتي بتجاربه، قيامه أثناء يف األرانب من الكبري العدد بهذا فيه احتفظ الذي املكان

يُرد. لم أنه غري سنوات، عدة استغرقت قد أنها
أصبحُت قد وأخريًا، عميل. مجال يف كبرية أهميٌة لذلك وكان منهجية، عاداتي كانت لقد
صحتي، اعتالل وحتى يومي. قوت أكسب أن عيلَّ يعد لم إذ الوقت؛ من بفسحة أتمتع

ولهوه. املجتمع إلهاءات كفاني فقد حياتي، من سنوات عدة أهدر قد أنه من فبالرغم
بلغه، الذي املدى عن النظر بغض العلم، رجال كأحد نجاحي أنَّ أرى فإنَّني ولهذا،
بينها، من واألهم واملعقدة. املتنوعة العقلية والقدرات الظروف من للعديد نتاًجا كان
عىل واملثابرة موضوع، أي يف التفكُّر طول عىل الالمتناهي والصرب للعلوم، حبي هو كان
وبهذه التمييز. ُحسن من وكذلك االبتكار من به بأس ال وقدًرا وجمعها، الحقائق مالحظة
هنيِّ غرِي بقْدٍر أثَّرُت قد أكون أن ا حقٍّ املدهش ملن فإنه أمتلكها، التي املتوسطة القدرات

املهمة. النقاط بعض بشأن العلماء رأي يف
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الثالث الفصل

اليومية والدي حياة ذكرياتمن

القيام يمكنني أنني رأيُت وقد اليومية. والدي حياة عن ملحة أُقدِّم ألن الفصل هذا يف أسعى
تتخللها سوف التي داون، منزل يف اليومية للحياة رسيعة صورٍة رسِم خالل من بذلك
معنًى ذات هي التي الذكريات، تلك من والعديد الذاكرة. تستدعيها التي الذكريات بعض
أذُكرها فسوف ذلك، من وبالرغم للغرباء. وتافهة مملًة ستبدو والدي، يعرفون كانوا ملن
وأحبوه؛ عرفوه من لدى باقيًا زال ما الذي شخصيته عن االنطباع ذلك عىل تُبقي لعلها

واحد. آٍن يف كلمات إىل ترجمته يمكن وال ا جدٍّ واضح انطباٌع وهو
الصور انتشار فيها نشهد التي األيام هذه ظل (ويف الشخيص مظهره إىل بالنسبة
أقدام ستة الطول من يبلغ كان لقد الكثري. نقول ألن داٍع هناك ليس الفوتوغرافية)،
استسلم وقد كبرية، بدرجٍة محنيٍّا ظهره كان إذ للغاية؛ طويًال يبدو يكن لم لكنه تقريبًا،
يقف وهو طويلة، بفرتٍة ذلك قبل أتذكره أن أستطيع لكنني االنحناء، لهذا أيامه آخر يف
عنه يُخلِّف كان لقد صدره. ليفتح الخلف إىل بذراَعيه يطيح االهتزاز بعض مع مستقيًما
طوله، مع يتناسب بما عريضتنَي كتفاه تكن ولم قوي، هو مما أكثر نشيٌط بأنه انطباًعا
حني ل التحمُّ عىل كبرية بقدرٍة يتمتع كان أنه بد ال بالتأكيد. صغريتنَي تكونا لم لكنهما
يف بها يقوم كان التي الشاطئية، االستكشافية الجوالت إحدى ففي صغريًا؛ شابٍّا كان
كانا اللذَين الرجَلني أحد هو وكان املياه، ندرة من يُعانون الجميع كان «البيجل»، رحلة
أن يمكنه وكان صبيٍّا، كان حني نشيًطا كان لقد املاء. عن بحثًا املثابرة عىل قدرًة أكثر

رقبته. يف املوجودة آدم» «تفاحة ارتفاعه يحاذي حاجًزا يقفز
كان التي وهي الثقيل، الحديد من كعبها عصا عىل يستند وهو متأرجًحا، يسري كان
يف الرميل» «املمىش عىل بها يميش كان حني فتُصِدر عاٍل، بصوٍت األرض عىل بها يدق
عودته وعند منا. كلٍّ لدى للغاية واضحة ذكرى ظلت والتي اإليقاع، متواترة طقطقة داون
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الواقي معطفه األحوال معظم يف حامًال النهار، منتصف يف بها يقوم كان التي جولته من
عىل يُحافظ أنه يرى أن املرء يستطيع الشديد، بالحر لشعوره وذلك عباءته؛ أو املطر من
يف ومجَهدة بطيئة املنزل داخل يف خطوته كانت الجهد. ببعض تلك املتأرجحة خطوته
ثقيًال، يرتدد أقدامه وقع صوت كان العرص، يف الدَرج يصعد كان وحني األحيان، أغلب
كان فقد عمله، يف ينهمك كان حني ا أمَّ خطوة. كل يف كبريًا مجهوًدا يبذل كان أنه لو كما
قيامه أثناء يف الردهة إىل داخًال يُهرِول كان ما وكثريًا كافيتنَي. وسهولة برسعة يتحرك
من األخرية بالكلمات وصائًحا مفتوًحا املكتب باب تارًكا النشوق، بعض ِليشتمَّ باإلمالء
خشب من مصنوعة عصا املنزل داخل يف يستخدم كان وأحيانًا، سريه. أثناء يف جملته

بالدُّوار. يشعر أنه عىل عالمًة تلك كانت وقد الصغرية، التسلُّق عصا تشبه البلوط
الحركة؛ يف بالرشاقة قط يتمتع يكن لم أنه أعتقد فإنني ونشاطه، قوته من بالرغم
الذي الشكل (إن اإلطالق. عىل الرسم يُجيد يكن ولم يَديه، استخدام يف بارًعا يكن فلم
كان وقد رسمه.) من الحرشات» آكلة «النباتات كتابه يف مجمعة الخلية محتويات يمثل
من الشباب يسعى ألن القصوى األهمية يؤكِّد كان وطاملا لذلك، الشديد باألسف يشعر

الرسم. إجادة إىل الطبيعي التاريخ يف الباحثني
كان ما إىل يعود ذلك أنَّ أعتقد لكنني البسيط، امِلجهر تحت الترشيح يف بارًعا كان
التفاصيل من العديد أنَّ يعتقد كان لقد بالغة. عنايٍة من يُوليه وما صٍرب من به يتمتع
وكان البرشية. القدرات مستوى يفوق يكاد أمٌر لهي الترشيح يف بالرباعة املتعلقة الصغرية
استخرج إذ طنانة؛ نحلٍة ترشيِح يف نيوبورت براعة من شهده عما بإعجاٍب كثريًا يتحدث
اعتاد كما يمسكه، كان رفيع بمقصٍّ فقط مراٍت بضع جزَّها أن بعد العصبي جهازها
الثبات من كبرية درجٍة تحقيق يضمن وبأسلوب ِمرَفقه، يرفع وهو ح، يُوضِّ أن والدي
ويف عظيم، إنجاٌز الترشيحية املقاطع إعداد أنَّ يعتقد والدي كان لقد بالطبع. الرضوري
إعداِد كيفيَة يتعلم لكي جهده ُقصارى وبذل مدهشة طاقًة أبدى حياته، من األخري العام
باليشء لإلمساك يكفي بما ثابتتنَي يداه تكن لم وجذورها. النباتات أوراق من مقاطع
املخصصة البقعة تكون عاديٍّا، دقيًقا ِمرشاًحا يستخدم كان وقد منه، جزءٍ قطُع املراد
املقاطع. إعداد عند زجاجي سطح عىل الشفرة وتنزلق بإحكام، مثبتًة باليشء لإلمساك
عنها: يقول كان التي وهي املقاطع، إعداد يف ومهارته نفسه من السخرية عىل اعتاد وقد
كان أنه بد فال ذلك، من بالرغم بها.» اإلعجاب َفْرط من الكالم عن عاجًزا تجعله «إنها
حني بالبندقية التصويب يف بارًعا كان إذ حركاته؛ تنسيق عىل والقدرة النظر بدقة يتمتع
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حديقة يف يجلس كان بريٍّا أرنبًا يوم ذات قتل لقد صبيٍّا. كان حني الرمي ويف شابٍّا، كان
قتل رجًال، أصبح وحني الرخام، من صغرية بقطعٍة برميه وذلك رشوزبريي، يف الزهور
لقتله للغاية مستاءً كان لقد الحجارة. من بقطعة برميه املنقار ملتوي طائًرا مرة ذات
كان ما أنه ذلك بعد ح وضَّ ثم لسنوات، األمر يذكر لم إنه حتى جدوى، بال الطائر هذا
يف القديمة مهارته فقد أنه من متأكًِّدا يكن لم إذا الحجارة، بقطعة يرميه أن له ينبغي

الرمي.
رجٍل عادُة بأنها ُكتبه أحِد يف ذلك وصف وقد السري، أثناء يف بأصابعه يتململ كان
يجلس كان وقد يجلس، كان حني األخرى بيده ِمعصَميه أحَد يُمسك كان ما وكثريًا عجوز.
نحافتهما، شدة من كبرية بدرجٍة تتصالبان الساقان كانت وقد ساق، عىل ساًقا واضًعا
ويف املكتب يف املوجود كرسيه يرفع كان وقد الفوتوغرافية. صوره إحدى يف ذلك ويتضح
عىل الجلوس أنَّ ذلك األخرى؛ الكرايس يف املعتاد من أعىل ُمستًوى إىل االستقبال غرفة
االرتياح. بعدم شعوره يف يتسبب كان املعتاد االرتفاع يف حتى أو االرتفاع منخفض كريسٍّ
وأكثَر أكثَر االستقبال غرفة يف كرسيه ارتفاع بزيادة قيامه من نسخر أن اعتدنا وقد
آخر. كريسٍّ عىل قدَميه يضع بأن النتيجة معادلة ثم فوقه، القدَمني مساند من عدٍد بوضع
باألبيض، يمتزج رماديٍّا شعره كان وقد معظمها، يف ُمهذَّبة وغري كثًة لحيته كانت
بقصته اليشء، بعض مشوًَّها يبدو شاربه وكان ًدا. مجعَّ أو مموًَّجا وكان خشنًا، ال ناعًما
الشعر من بعٍض سوى رأسه يف يَتبقَّ ولم بعد، فيما الصلع أصابه وقد العريضة. القصرية

بالخلف. الداكن
كان مما اعتالًال أقل أنه يظنون الناس جعل قد ذلك ولعل اللون، متورد وجهه كان
أنني يظنون الجميع «إنَّ يقول: (١٨٤٩ يونيو ١٣) هوكر الدكتور إىل كتب لقد عليه.
واحًدا قط تكن لم لكنك املرض، أدَّعي أنني معظمهم ويظن الوجه، ُمِرشق جميًال أبدو
أشدَّ فيها مرضه وكان الفرتة تلك يف للغاية مريًضا كان أنه نتذكر أن ويجب هؤالء.» من
الزرقة، إىل يميل رمادي بلوٍن عيناه كانت حياته. من األخرية السنوات يف مرضه من كثريًا
وجهه لكن نًا، متغضِّ جبينه أعىل كان الشعر. وكثيفا بارزان حاجبان فوقهما من ويتدىل
ما عىل تدل وجهه تعابريُ تكن ولم ذلك. عدا فيما العالمات أو الخطوط من خاليًا كان

مستمر. تعٍب من يعانيه
مرشقة تُصِبح كلها سلوكياته كانت الحماس، فيه تثري ممتعة محادثٌة كانت حني
العامة. الحيوية هذه يف بشدة ينخرط وجهه كان وقد رائع، نحٍو عىل بالحيوية ومفعمة

93



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

للشخص واستمتاع ودٍّ بكل نفسه يُكرِّس َمن كضحكة ورنانة، طلقًة ضحكته كانت
يَديه يرفع كأن يضحك، وهو إيماءة عنه تبُدر كانت ما وغالبًا يُمتعانه. اللذَين واليشء
عام، بنحٍو اإليماءات استخدام إىل يميل كان أنه وأعتقد بها. برضبٍة إحداهما يُنِزل أو
كان وقد املثال)، سبيل عىل الزهور، (تلقيح يشء أي رشِح يف يَديه يستخدم كان ما وكثريًا
مناسباٍت يف ذلك يفعل وكان للمستمع. وليس له مساعدة كوسيلٍة يستخدمهما أنه يبدو
مرسومة تخطيطية رسوماٍت باستخداِم رشوحاتهم حون يُوضِّ فيها األشخاص معظم كان

الرصاص. بالقلم
عن توقَّف األخرية، حياته سنوات ويف اللون. داكنة َفضفاضًة مالبَس يرتدي كان
وقبعًة الشتاء، يف ناعمة سوداء قبَّعًة يرتدي وكان لندن، يف حتى الطويلة القبعة ارتداء
القصرية العباءة من عادة يتألف املنزل خارج يف لباسه وكان الصيف. يف القش من كبرية
عمود عىل يميل وهو وفراي، إليوت له التقطها التي الفوتوغرافية الصورة يف تظهر التي
شاًال يضع كان أنه وهما املنزل، داخل بلباسه يتعلق فيما غريبان أمران وهناك الرشفة. يف
من ومصنوًعا للغاية، واسًعا الرقبة عايل حذاءً يمتلك كان وأنه األحيان، أغلب يف كتَفيه عىل
غريه ومثل املنزل. داخل يف حذائه فوق يرتديه كان الذي وهو بالفراء، ومبطَّنًا القماش
سواء؛ حدٍّ عىل الربودة ومن الحرارة من يُعاني كان فقد الصحة، الرقيقي األشخاص من
ما وغالبًا الشديدة. والربودة الشديدة الحرارة بني التوازن تحقيق يستطيع ال أنه لو كما
إذا معطفه يخلع فكان ما؛ مسألٌة بشدٍة ذهنه تشغل عندما الشديد بالحر يشعر كان

عمله. مسار يف خطٍب أيُّ حدث
يستطيع يكن لم أنه إىل أساسية بصفٍة يعود ذلك أنَّ وأعتقد مبكًِّرا يستيقظ كان
وكان يفعل. كان مما أبكر ينهض أن سيُحب كان أنه وأعتقد الرسير، يف يستلقي أن
مصحٍة إىل مرة ألول ذهب حني اكتسبها عادٌة وتلك اإلفطار، قبل قصرية جولٍة يف يذهب
وأنا معه أذهب أن أحب كنُت وقد تقريبًا. حياته آخر حتى عليها حافظ وقد املائي، للعالج
الشتاء، فصل يف الشمس رشوق لحمرة ومبهمة بعيدٌة ذكرى تُرادوني واآلن صغري، فتًى
كان وقد بهذا. يتعلق فيما واالفتخار بالزهو شعوري إىل إضافًة املمتعة، الرفقة وذكريات
الصباح بواكري يف له، سابقة جوالٍت يف رأى أنه كيف يخربني بأن صغري فتًى وأنا يُسلِّيني

الفجر. عند منازلها إىل تُهرول وهي الثعالب مرتنَي أو مرًة الشتاء، يف
العمل إىل يذهب كان تقريبًا، الربع إال الثامنة يف بمفرده اإلفطار يتناول أن وبعد
من هي والنصف والتاسعة الثامنة الساعة بني والنصف الساعة أنَّ يرى وكان الفور، عىل
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االستقبال غرفة إىل يذهب كان والنصف، التاسعة ويف فيها. يعمل التي األوقات أفضل
األحيان بعض يف وقلًقا منها، الكثري لديه يكن لم إن مبتهًجا خطابات، من ورده ما ِلقراءِة
عاٍل بصوٍت عليه تُقرأ بالعائلة خاصة خطابات أيِّ إىل يستمع كان ثم كثرية. كانت إن

األريكة. عىل ُمستلٍق وهو
من جزءٍ قراءة أيًضا تتضمن كانت التي وهي عاٍل، بصوٍت القراءة فرتة وكانت
عرشة الثانية حتى العمل إىل والدي يعود ثم تقريبًا، والنصف العارشة حتى تستمر رواية،
ما وغالبًا انتهى، قد عمله يوم أنَّ يعترب كان الوقت، هذا وبحلول والربع. عرشة الثانية أو
كان ذلك، بعد اليوم.» هذا العمل من جيًِّدا قْدًرا أنجزُت «لقد راٍض: بصوٍت يقول كان
بويل، البيضاء التريير كلبته وكانت مطريًا، أم َصحًوا الجو أكان سواءٌ الخارج إىل يذهب
كانت أو املطر، يف معه الذهاب ترُفض كانت لكنها َصحًوا، الجو يكون حني معه تذهب
افتقادها من والخزي االستياء فيه يمتزج تعبريٌ وجهها وعىل مرتدِّدة، الرشفة يف تقف
بالفعل، ذهب قد أنه لها يتضح أن وفور الغالب، يف يسود كان ضمريها أنَّ غري للشجاعة،

عنه. تتخلف أن تُطيق تكن لم
حب رسقة يف ماهًرا كان شابٍّا، كان وحني بالكالب، شغوًفا دائًما أبي كان لقد
دي دابليو عمه ابن كلِب بُحبِّ فاز كامربيدج، ففي أخته؛ تُربيها التي األليفة الحيوانات
وينام رسيره، إىل يتسلَّل أن عىل اعتاد الذي الصغري الوحش هو ذلك كان وربما فوكس،
لم لكنه للغاية، له مخلًصا كان وقد نِكد، كلٌب أيًضا لوالدي وكان ليلة. كلَّ قدَميه عند
بطريقٍة لكن الكلب تذكره «البيجل»، رحلة من عاد وحني آخر، شخٍص أيِّ مع ودوًدا يكن
القديمة، بطريقته عليه ونادى الِفناء إىل دخل قد أنَّه وهي بروايتها، مغرًما أبي كان غريبة
األمر ذلك أنَّ لو كما إثارة، أو انفعاٍل أيَّ يُبدي أن دون سريه يف وراَفقه الكلب فاندفع
يف القصة هذه أبي عرض وقد سنوات. خمس قبل ال السابق، اليوم يف حدث قد نفسه

.٧٤ صفحة الثانية، الطبعة اإلنسان»، «نشأة كتابه
وكان بوالدي. تعلَّقا قد أنهما أذكر اللذان هما كلبنَي سوى ذاكرتي يف يَبَق لم
يُدعى وكان واألسود، األبيض اللوننَي بني يجمع أصيل، نصف كبري ريرتيفر كلب أحدهما
الصوبة «انفعال قصة تُعرض الذي الكلب وهو بإخالص. نحبه أطفاٌل ونحن وكنا بوب،

االنفعاالت». عن «التعبري كتاب يف به الخاصة الزراعية»
كانت وقد ذكرها. سبق التي بويل الكلبة هي الكالب من بوالدي تعلًُّقا األكثر لكنَّ
اعتزم إذا كانت وعطوفة. الذكاء وحادة قويًة وكانت تريير، فوكس نوع من بيضاء كلبًة
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يف تجري التي األغراض حزم عالماِت من الحقيقة هذه دائًما تكتشف السفر، صاحبها
إعداداِت عالماِت ترى إذ أيًضا تبتهج وكانت لذلك. تبًعا الحزن ويُصيبها املكتب، غرفة
عىل اعتادت وقد ماكًرا، صغريًا كائنًا كانت لقد املنزل. إىل لعودته استعداًدا املكتب غرفة
أنه تعرف وكأنها َعشاءها، تنتظر بينما أبي، بها يُمر حني التعاسة تُبدي أو ترتجف أن
عىل أبي اعتاد وقد جوًعا.» تتضور «كانت إنها األحوال) معظم يف يفعل كان (كما سيقول
ووقار عطف بكل لها يرشح كان وقد أنفها، فوق من البسكويت قطع تُمسك يجعلها أن
حرٍق موضع هي ظهرها عىل عالمٌة لديها كانت للغاية». مطيعة «كلبًة تكون أن عليها أنَّ
يثني أبي كان وقد األبيض، من بدًال األحمر باللون جديد من الشعر فيها نما وقد قديم،
فقد التكوين؛ شمولية عن نظريته مع تتوافق إنها إذ الشعر؛ من الخصلة هذه وجود عىل
ح يُوضِّ الحرق بعد األحمر الشعر ظهور فإنَّ ثَمَّ وِمن أحمر، تريير بول نوع من أبوها كان
ضجر أي يُبِد ولم رائع، بنحٍو بويل مع رقيًقا أبي كان لقد كامنة. حمراء بريعماٍت وجود
الخروج أو الباب من بالدخول لها السماح مثل رعاية؛ من تَتطلَّبه كانت مما اإلطالق عىل
كانت وقد نفسها به ألزمت قد واجب وهو األشقياء»، «األشخاص عىل والنباح الرشفة إىل
بأياٍم وفاته بعد حياتها إنهاءِ إىل اضُطررنا أننا األدق بل تُوفيت، وقد كثريًا. به تستمتع

قليلة.
الصوبة بزيارة النهار، منتصف يف بها يقوم التي الجولة يبدأ أبي كان ما عادًة
الحني بني الفحص تستدعي نباتاٍت أي أو نابتة بذوٍر أي يفحص كان وهناك الزراعية،
يذهب كان ذلك، بعد الوقت. هذا يف جادة مالحظاٍت أيَّ يجري كان ما نادًرا لكنه واآلخر،
الرميل» «املمىش كان املنزل. بجوار أرضه خارج أو الرميل» «املمىش حول سواء جولته، يف
من ممًىش به ويحيط ونصًفا، انًا فدَّ امتداده يبلغ األرض، من ضيق رشيٍط عن عبارة
الحجم الكبرية البلوط أشجار من عدٌد بها قديمة أجمٌة تُوجد منه، جانٍب وعىل الحىص.
يفصله كان فقد اآلخر، الجانب ا وأمَّ للميش، ظليل مالٍذ بمنزلة كانت التي وهي ما، حدٍّ إىل
واٍد عىل يُطل كان وقد الزعرور، ُشجريات من منخفض سياٌج املجاور العشب حقل عن
البندق أشجار من أَيْكة مع ويسرتام، تل حافِة باتجاِه املرتفعة األرض عند ينتهي هادئ
وقد ويسرتام. طريِق عىل تمتد كانت كبرية غابٍة بقايا وهي الالركس، أشجار من وأََجمة
يف االستقرار عىل ساعده قد البسيط الصغري الوادي هذا سحر إنَّ يقول والدي سمعُت

داون.
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والحور البندق أشجار مثل األشجار، من متنوعة مجموعًة الرميل املمىش يف والدي زرع
عىل البهشية أشجار من صفٍّ مع والقرانيا، والحناء والقضبان والنري والليمون الرومي
يوٍم كلِّ يف الدورات من ُمعنيَّ بعدٍد يقوم ذلك قبل أبي كان املكشوف. الجانب طول
عىل منها واحدًة يركل كان إذ الصوان؛ صخور من كومٍة باستخداِم عددها يحسب وكان
من معني عدٍد عىل حافظ أنَّه أعتقد ال فأنا األخرية، السنوات يف ا أمَّ بها. مرَّ كلما الطريق
هو الرميل املمىش كان صحته. عليه تساعده ممكن عدٍد بأكِرب يقوم كان وإنما الدورات،
بجوالته. يقوم وهو باستمرار والدي نرى كنا وفيه صغاًرا، كنا حني فيه نلعب الذي الِفناء
وإنه فيه. نلهو فيما يُشارك ألن الدوام عىل ا مستعدٍّ وكان نفعله، كنا ما يرى أن يُحب كان
آخر مع تتوافق الرميل واملمىش بوالدي تتعلق ذكريات من لديَّ ما أول أنَّ الغريب ملن

تغريها. وعدم عاداته ثبات مدى ح يُوضِّ ما وهو ذكرياتي،
لرياقب بهدوء يميش أو ساكنًا يقف كان بمفرده، يكون حني األحيان، بعض يف
السناجب بعض وساَقيه ظهره عىل تسلََّقت املرات، هذه من مرة ويف والحيوانات. الطيور
كان لقد بالشجرة. موقعها يف تزال ال وهي بالتياع، عليها تنادي أمها راحت بينما اليافعة،
نزال ما ونحن نظن، كنا وقد األخرية، سنواته يف حتى الطيور، أعشاش عىل دائًما يعثُر
بها، يقوم كان التي الهادئة الجوالت تلك ويف األمر. ذلك يف فذة بموهبٍة يتمتع أنه أطفاًال،
كنت حني بذلك يخربني يكن لم أنه أعتقد لكنني شيوًعا، األقل الطيور أنواع بعض شاهد
طائر رؤية من أتمكن لم إن شديد ضيٍق من أُعانيه كنُت ما أدرك إنه إذ صغريًا؛ ولًدا
كان أنه كيف لنا يحكي كان وقد رآه. الذي الطائر كان ما أيٍّا أو الحسون أو السيسكن
مندهًشا كان قد الذي وهو بالنهار، نائًما ثعلبًا رأى حني «بيج-وودز» يف بهدوء يسري
من كلٌب الجولة هذه يف أبي يُرافق كان وقد يبتعد. أن قبل أبي يف حدَّق إنه حتى للغاية
يُنهي أبي كان وقد الثعلب، تجاه اإلثارة عىل تُدل عالمة أيَّ يُبِد لم لكنه سبيتز، نوع

الكلب. عزيمة َوهِن من به بتعجُّ القصة
وادي أعىل تقع التي بانك» «أوركيس منطقة كذلك يُحبها كان التي األماكن ومن
أشجار بني الذبابة وسحلبيات املسكية السحلبيات تنبت كانت حيث الهادئ، كودهام
الزان. شجر أغصان تحت والنيوتيا Cephalanthera السيفالنثريا وسحلبيات العرعر،
قليًال، املنطقة هذه أعىل كانت التي «هانجروف»، الصغرية بالغابة كذلك مغرًما كان وقد
هناك. الشائعة األنواع أسماء تحديُد له تراءى حني منها األعشاب يجمع وهو أتذكره وأنا
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أبوه يََره لم العشب من نوًعا وجد الذي الصغار صبيانه أحِد قوِل بتكرار مغرًما كان وقد
استثنائي!» أعشاٍب مستكشف «أنا معلًِّقا: الَعشاء أثناء يف طبقه بجانب فوضعه قبُل من
بعض أو أمي بصحبة الحديقة يف مهل عىل بالرتيُّض كثريًا يستمتع أبي كان لقد
لكنه العشب، عىل املوجود املقاعد أحد عىل بالجلوس جميًعا معهم التنزُّه أو أطفاله،
تحت يستلقي ما كثريًا كان أنه أتذكر وأنا مبارشة، العشب عىل يجلس كان ما عادًة
قاعدتها. عند املوجودة الخرضاء الرابية عىل رأسه واضًعا الكبرية، الليمون أشجار إحدى
الضخمة البكرة نسمع كنا ما عادًة الجافة، الصيف أجواء يف الخارج يف نجلس كنا وحني
السعيدة. األيام بتلك مرتبًطا الصوت هذا أصبح فقد ولهذا تدور؛ وهي البرئ يف املوجودة
لنا يُلقي كان ما وكثريًا العشب، عىل املرضب كرة نلعب ونحن مشاهدتنا يُحب كان لقد

املقوس. عصاه مقبض مستخدًما شاردة، كرٍة بأيِّ
يستمتع كان فقد الحديقة، أعمال يف شخصية بصفٍة يُشارك لم أنه من وبالرغم
وأعتقد االستقبال. غرفة تُزيِّن كانت ما غالبًا التي األزالية باقات مثل الزهور؛ بجمال كثريًا
عىل وذلك الجوهري، وجمالها الزهرة برتكيب إعجابه بني األحيان بعض يف يمزج كان أنه
والوردي. األبيض بلونَيها الضخمة املتدلية Dielytra الدايلرتا زهور حالة يف املثال سبيل
الزرقاء اللوبيليا لزهرة فني، ونصفه علمي نصفه حبٍّا، يُِكن كان فقد نفسها، وبالطريقة
يف املستخدمة الباهتة األلوان من يسخر كان ما فكثريًا بالزهور، إلعجابه ونظًرا الصغرية؛
يُعربِّ وهو سماعه أحب كنُت لقد زاهية. ألواٍن من الطبيعة به تتسم بما ويُقاِرنها الفنون،
ة لرقَّ شخصيٍّا وحبٍّا نفسها، للزهرة االمتنان من رضبًا ذلك كان لقد بالزهور؛ إعجابه عن
رأيته ما يكن ولم أعجبته؛ قد زهرًة برفق يلمس وهو مرة ذات أتذكره وأنا وشكِلها. لونِها

األطفال. يُبديه قد الذي البسيط اإلعجاب ذلك عن يختلف منه
الشعور هذا كان وقد الطبيعية. األشياء عىل البرشية السمات يضفي أال يَسُعه يكن لم
الوضيعات، الشتالت «تلك الشتالت: بعض عن مثًال يقول كان فقد ا؛ ذمٍّ أو مدًحا يتجىل
يتحدث كان واإلعجاب، الغيظ بني تجمع وبنربٍة منهن.» أريده ال ما بالضبط يفعلن إنهن
كان ماءٍ حوِض من والخروج نفسها حول بااللتواء القيام يف امليموزا نبات ورقِة براعِة عن
األرض وديدان الندية نبات عن حديثه يف أيًضا الروح هذه وتتضح فيه. تثبيتها حاول قد
،٢٠٠ صفحة ،١٨٨٢ عام طبعة «سويفت»، كتابه يف ستيفن ليسيل (يقارن ذلك. وغري
أبي مالحظة وبني وعاداتهم الخدم سلوكيات حول بحٍث من سويفت يُجريه كان ما بني
الطيبة.») املشاعر سوى للديدان يُكنُّ يكن لم داروين أنَّ هو الفرق «إنَّ فيقول: للديدان،
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خارج أبي به يقوم الذي الوحيد الرتفيهي النشاط كان فقد أتذكره، ما حدود ويف
الدكتور نصيحة عىل بناءً ممارسته بدأ قد الذي الخيل، ركوب هو امليش، إىل إضافة املنزل،
غاية يف كان وقد القوائم، قوي قصري جواٍد عىل له فعثَرنا الحظ حالفنا وقد جونز، بينس
وكان بالًغا، استمتاًعا الجوالت بهذه يستمتع كان لقد «تومي». واسمه والهدوء، السالسة
ويتناسب الغداء. وقت يف املنزل إىل العودة من يتمكن كي القصرية الجوالت من بعدٍد يقوم
الذي الطريق عىل ع التنوُّ يُضفي مما الصغرية، بالوديان يمتلئ فهو األمر؛ هذا مع ريفنا
ولم بالخيل، ُمغَرًما بطبيعته يكن لم والدي أنَّ وأعتقد منبسطة. أرٍض أي يف ممالٍّ سيكون
حني َوجٍل من يُبديه كان ملا «تومي» من كثريًا يسخر كان وقد لذكائها، التقدير كثري يُكنَّ
دورانه أثناء يف السياج، تقليم بقايا من تتألف التي الَكومة بتلك أخرى بعد مرًة يمر كان
الخيل، ركوب يف جسارته يتذكر حني نفسه من يُدهش كان أبي أنَّ وأعتقد الحقل. حول
كان لقد َجَلده. منه انتزعا إذ الصحة؛ واعتالل العمر يف التقدُّم من به حل ما يتذكر ثم
بالجواد ينشغل كان إذ التفكري؛ عن منعه يف ري السَّ من أنجع كان الخيل ركوب إنَّ يقول
جيًِّدا املناظر تغيري كان وكذلك جاد. حقيقي تفكرٍي أيِّ عن تمنعه التي الكافية بالدرجة

ومعنوياته. لصحته
كومان، كيستون منطقة يف مرة ذات ظهره عىل وهو بقوة تومي سقط الحظ، ولسوء
ركوب عن بالتوقُّف ونُصح بأعصابه، تا فأرضَّ آخر، جواٍد مع أخرى حادثٌة له حدثت وقد

الخيل.
عن منه سمعتُه ما أستعيد ورحُت الخاصة تجربتي من أبعد هو ما إىل ذهبُت وإذا
يف ورد ملا تكراًرا سيكون لكنَّه الكثري، القدر أتذكر أن فأستطيع ذلك، وغري للرياضة حبه
هي وتلك باملرضب، الكرة رضب بلعبة املدرسة يف وهو مولًعا كان لقد «ذكريات». عمله
وأصبح صبيٍّا، يزال ال وهو ببندقيته كذلك ُمولًعا وكان بها. بارًعا كان التي الوحيدة اللعبة
اصطياد من الجنوبية أمريكا يف وهو تمكن أنه كيف يحكي أن اعتاد وقد جيًِّدا. قناًصا
أن عىل حريًصا كان وقد فحسب، طلقة وعرشين بأربع الشنقب طيور من وعرشين ثالثة

اإلنجليزية. الشنقب طيور برضاوة أنها يعتقد يكن لم أنه يضيف
منتصف يف بها يقوم أبي كان التي الجولة بعد داون يف تُقدم الغداء وجبة كانت
الحلوى يحب كان لقد عامة. بصفٍة وجباته عن قليًال أتحدث أن هنا ويمكنني النهار،
ناجًحا يكن ولم تناُولها. من يُمنع كان ما دائًما إنه إذ حظه؛ سوء من وذلك كاألطفال،
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ولم الحلوى، تناُول عن باالمتناع يها، يُسمِّ كان كما «عهود»، من اتخذه ما عىل الحفاظ يف
عاٍل. بصوٍت نفسه عىل يقطعها لم ما اإلطالق، عىل له ملزمة أنها يعترب يكن

القدر هذا كان وقد به، يستمتع كان لكنه ا، جدٍّ قليًال إال الخمر من يرشب يكن لم
كان ما ودائًما الخمر، احتساء من يرتعب كان لقد حيويته. إليه ويُعيد يُنعشه القليل
سألته أنني أتذكر وأنا ذلك. إىل االنقياد املرء عىل يسُهل إذ فيه؛ اإلفراط من أبناءه يُحذِّر
ذلك، قبل الخمر من باالنتشاء شعر قد كان إذا عما صغري، طفٌل وأنا مرة ذات برباءة
كامربيدج. يف مرة ذات الرشاب يف أفرط إذ بالخزي يشعر أنه شديدة بجديٍة أجابني وقد
هذا فيه سألتُه الذي املكان أتذكر زلُت ال فإنني ولهذا عميًقا؛ انطباًعا لديَّ ذلك ترك وقد

السؤال.
االستقبال. غرفة يف األريكة عىل مستلقيًا الجريدة يقرأ كان غداءه، يتناول أن وبعد
املواد ا أمَّ بنفسه، يقرؤها كان التي الوحيدة العلمية غري املادة هي الجريدة أنَّ وأعتقد
كان لقد عاٍل. بصوٍت عليه تُقرأ كانت فقد وتاريخ، رحالت وأدب روايات من األخرى
أنه رغم الجريدة، يف يهمه مما الكثري هناك فقد ولهذا كبريًا؛ اهتماًما الحياة بأمور يهتم
يويل وكان إجماًال. إال يقرؤها يكن لم أنه وأعتقد املجادالت، يف اإلسهاب من يسخر كان
وفًقا يتشكَّل كان األمور هذه مثل يف رأيه لكنَّ االهتمام، من به بأس ال قْدًرا السياسة

التفكري. من قْدٍر أي بعد ال للظروف،
هذه يكتب كان وقد الخطابات. لكتابة املخصص الوقت يحني الجريدة، قراءة بعد
شعر من مصنوع ضخم كريسٍّ عىل يجلس وهو كتبه، مخطوطاِت وكذلك الخطابات،
تكون وحني الكريس. ذراَعي عىل يضعه لوح عىل ورقته ويسند املدفأة، بجوار الخيل
يكتبها ُمسوَّدة من يمليها كان فإنه كثرية، أو طويلًة يكتبها أن يجب التي الخطابات
هذه يف خطه قراءة يصُعب كان وقد الطباعة، بروفات أو مخطوطاته أوراق ظهر عىل
الخطابات «جميع» ب تقيضباالحتفاظ قاعدًة وضع وقد أحيانًا. نفسه عىل حتى امُلسوَّدات،

عظيمة. فائدًة أفادته إنها وقال والده، من العادة هذه تعلَّم وقد يستقبلها، كان التي
عليها يُرد وكان األخالق، وعديمي الحمقى بعض من عديدًة خطابات يتلقى كان
شك وال بعد. فيما ضمريه ذلك يثقل فسوف عليها، يُردَّ لم إن إنه يقول كان وقد جميًعا.
عظيم، تأثريٌ لها كان الخطابات هذه جميع عىل الرد يف يبديها كان التي الكياسة أنَّ يف
تجىل ما وهو طبيعته، لطف عن االنتشار الواسع العام االنطباع ذلك عنه تولَّد ما وهو

موته. عند بقوة
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خطابًا عيلَّ يُميل كان فحني أهمية؛ أقل أخرى أموٍر يف مراسليه يراعي كان وقد
الكتابة تُحاول أن «عليك األحيان: معظم يف يل يقول كان املثال، سبيل عىل غريب لشخٍص
خطاباته تُكتب كانت ما وعادًة غريب.» لشخٍص ه ُموجَّ الخطاب إنَّ إذ جيد؛ بأسلوٍب
بأن إخباري عىل يحرص كان عيلَّ، يُميل كان فحني لذا عناية؛ دون ستُقرأ أنها بافرتاِض
كان لكم غالبًا. يقول كان كما االنتباه»، تلفت «كي واضحة بفقرٍة مهمٍّ قسٍم أي أبدأ
من جيًدا سيتضح ما وهو األسئلة؛ عليهم يطرح إذ اآلخرون يعانيها التي املشقة يف يُفكِّر
ستتحدث لكنها خطاباته، يف العامة النربة عن يشءٍ أي نقول أن الصعب ومن خطاباته.
ولديَّ بها، ُكتبت التي تتغريَّ ال التي الدماثة هي فيها، للنظر الالفت ومن نفسها. عن
من فبالرغم هاكون؛ السيد محاميه له يُكنُّها كان التي املشاعر يف السمة هذه عىل دليٌل
يتحدث وكان خالصة، صداقٍة مشاعر له يُِكن كان فقد اإلطالق، عىل أبي يلتِق لم أنه
مجال يف املرء يتلقاه أن ينُدر الذي النوع من أنها أساِس عىل خطاباته، عن خاصة بصفٍة
كل عىل غامًرا شكًرا يشكرني وكان صوابًا، كان أفعله كنُت ما «كل يقول: فكان األعمال،

يشء.»
يستخدمه كان ما نادًرا لكنه املزعِجني، املراسِلني عىل للرد مطبوع نموذٌج لديه كان
فيها. استخدامه من ليستفيد تماًما مناسبة فرصًة قط يجد لم أنه وأعتقد اإلطالق، عىل
نظرية تأييد عاتقه عىل أخذ قد إنَّه فيه يقول غريب شخٍص من خطابًا ى تلقَّ قد أنه أَتذكَّر
الوقت من لديه وليس ومشغوًال يافًعا رجًال كان وملَّا النقاشية، الجمعيات إحدى يف التطور
الشاب هذا وحتى والدي. آلراء ٍص ُملخَّ عىل يحصل أن يف يأمل كان فقد للقراءة، يكفي ما
لحديثه. املواد من الكثري عىل حصل قد أنه أعتقد ال لكنني مهذَّب، بردٍّ حظي قد العجيب
وقد نرشات. ال ُكتبًا، له يُهدون من يشكر أن هي والدي يتبعها التي القاعدة كانت وقد
عىل يشكرونه كانوا الذين األشخاص عدد قلة من اندهاشه عن األحيان بعض يف يُعربِّ كان
ذلك يفعلون ممن يتلقاها كان التي الخطابات لكن بأريحية، لهم يُهديها كان التي ُكتبه
للغاية، متواضًعا أعماله جميع لقيمة تقديره كان ما فعادًة كبرية؛ سعادًة تمنحه كانت

اهتمام. من تثريه مما عام بوجٍه يندهش كان إنه حتى
ملحوظ. نحٍو عىل ودقيًقا حريًصا كان فقد واألعمال، املال بأمور يتعلق فيما ا وأمَّ
تاجر. أيِّ مثل العام نهاية يف يها ويُسوِّ ويُصنِّفها بالغة، بعنايٍة بالحسابات يحتفظ كان
دفعه، جرى قد شيك أي ل ليُسجِّ حساباته دفرت إىل بها يصل كان التي الرسعة أَتذكَّر إنني
أفقر سيكون أنه يعتقد جعله قد والده أنَّ بد وال ينساه. أن قبل لتسجيله عَجلة يف وكأنه
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منزل إليجاد أبي واجهها التي الصعوبة بعض أنَّ بد وال األمر، واقع يف عليه كان مما
الغرض. لهذا لتقديمه مستعد بأنه شعر الذي املتواضع املبلغ إىل يعود كان الريف، يف
ذلك يذكر إنه إذ ذلك؛ بعد ستتحسن املالية أحواله بأنَّ يشعر كان فقد ذلك، من بالرغم
بحماس الطب ممارسة عىل يقبل ال جعَلته التي األسباب أحد أنه عىل «ذكريات» عمله يف

منه. عيشه لكسب ماسة حاجٍة يف كان أنه لو سيفعل كان لو كما
االقتصاد ال الهواية، سبيل عىل كان ذلك لكنَّ الورق، استخدام يف االقتصاد يحب كان
فارغة، صفحاٍت من تَِرده التي الخطابات يف يجده كان ما بجميع يحتفظ كان الحقيقي.
هو للورق احرتامه إنَّ املالحظات. كتابة يف يستخدمها لكي خاصة حافظٍة يف ويضعها
أنه غري القديمة، مخطوطاته صفحات ظهور عىل الكثري الَقْدر هذا كتابة إىل دَفعه الذي
وقد لكتبه. األصلية املخطوطات من كبرية أجزاءٍ تدمري إىل الحظ لسوء أدَّى قد بذلك
مازح، شبه بنحٍو يعرتض كان وقد الورقية، املخلَّفات لتشمل الورق تجاه مشاعره امتدت
امِلدفأة نار يف ورقية ِلفافٍة أيِّ إلقاء يف تتمثل والتي بالالمباالة تتسم التي العادة تلك عىل

شمعة. إلشعال استخدامها بعد
سبٌب ولديَّ باملال، بتعلق فيما أطفاله جميع مع للغاية وكريًما سخيٍّا أبي كان لقد
كامربيدج؛ يف بعضديوني بها يل سدَّد التي الطريقة أتذكر حني وذلك لطفه، خاصألتذكر
وضع األخرية، سنواته ويف بشأنه. أُخربه أن مني فضيلًة كان لو كما يبدو األمر جعل إذ
العام نهاية يف ماٍل من حاجته عن يزيد ما تقسيُم وهو وكرمه، لطفه عن ينمُّ مخطًَّطا

أبنائه. عىل
يتحدث كان ما وكثريًا وإدارتها، األعمال ممارسة يف للرباعة عظيًما احرتاًما يُكنُّ كان
نفسه عن يقول كان ما وكثريًا ثروته. مضاعفة استطاع الذي األقارب أحد عن بإعجاب
يشعر كان وكذلك املال، بعض ادخار استطاع أنه هو «فعًال» به يفتخر كان ما إنَّ مازًحا
من كبرية بدرجٍة نابًعا االدخار بشأن قلقه كان لقد نقود. من ُكتبه عن جناه عما بالرضا
عيشهم، كسب من تمكِّنهم التي الجيدة الصحة من كاٍف بقْدٍر أبناؤه يتمتع بأال مخاوفه
هللا «أشكر قوله: واضح غرِي نحٍو عىل وأَتذكَّر عديدة. لسنواٍت يُساوره ظل هاجٌس وهو
إىل أميل فكنُت حينها، للغاية صغريًا كنُت وقد وجبن.» خبٌز لديكم يكون سوف أنه عىل

الحريف. بمعناها فهمها
كان الظهرية، بعد من الثالثة الساعة نحو يف الخطابات من ينتهي كان أن بعد
ويستمع التبغ، من ِلفافًة ن ويُدخِّ األريكة عىل يستلقي كان إذ نومه؛ غرفة يف يسرتيح
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كان فقد النشوق، ا أمَّ الراحة، وقت يف إال ن يُدخِّ يكن لم علمي. غرِي كتاٍب أو رواية إىل
سنواٍت مدى عىل النشوق يتناول ظل لقد العمل. أثناء يف يستخدمه وكان منبه بمنزلة
علبٌة لديه كان وقد إدنربة. يف طالبًا يزال ال وهو العادة هذه اكتسب إذ حياته؛ من عديدة
كان وقد مري، من سيدة وهي ويدجوود السيدة له أهدتها قد كانت للنشوق، جميلة فضيٌة
منه. الكثري بتناُول تُغريه كانت إذ نادًرا؛ إال يحملها يكن لم لكنه كثريًا، العلبة بهذه يعتز
عن وتحدَّث شهر، ملدة النشوق تناُول عن فه توقُّ عن املبكِّرة خطاباته أحد يف تحدَّث وقد
السابق، وكاهننا جارنا أخربني وقد حد.» ألقىص وكئيبًا وغبيٍّا «بليًدا أصبح بأنه شعوره
عن بعيد وهو إال النشوق يتناول أال مرة ذات قرَّر قد والدي أنَّ إنيس، برودي السيد
يمكنني مكتبي يف بعلبة أحتفظ إنني إذ تماًما؛ يل مناسب ترتيب «إنه وأضاف: املنزل،
فرصًة يل يتيح كان ذلك أنَّ كما الخدم، أحد أستدعي أن دون الحديقة من إليها الوصول
من النشوق يتناول كان ما وعادًة العزيز.» صديقي مع لدقائق الحديث أتبادل أن يف أكرب
أمًرا نشقة أجل من املسافة هذه قطع كان إذ البهو؛ منضدة عىل موضوعة زجاجية جرٍة
يخطر كان وأحيانًا للغاية. مألوًفا الغطاء انفتاح صوت كان وقد اليشء، بعض مثبًِّطا
وحني اليشء، بعض خمدت قد املكتب مدفأة نار أنَّ االستقبال غرفة يف يجلس وهو له
بعض عىل الحصول يف أيًضا يرغب كان أنه يتضح بأمرها، يعتني أن يعرض أحدنا كان

النشوق.
تعلَّم قد كان أنه من بالرغم األخرية، سنواته يف إال باستمرار التدخني يف أبي يبدأ لم
يتحدث سمعتُه وقد البامبا، سهول يف الخيول عىل جوالته يف الجاوتشو رجال مع التدخني
كان حني التبغ من ِلفافة مع املتة من قدح تناُول يجلبها كان التي العظيمة الراحة عن

الوقت. لبعض طعام عىل الحصول يستطيع وال طويلة جولٍة بعد ف يتوقَّ
يغُفل إذ باألسف يشعر كان ولقد النوم، عىل تبعثه عاٍل بصوٍت القراءة كانت ما غالبًا
ف توقُّ يوقظه أن خشية القراءة تُواصل أمي كانت فقد الروايات؛ إحدى من أجزاءٍ عن
به، الخاصة امليش لجولة استعداًدا ثيابه لريتدي الرابعة يف غرفته من ينزل كان الصوت.
غضوِن يف الدرج عىل نازًال خطواته وقع سماع لنتوقع إنَّنا حتى للغاية مواظبًا كان وقد

الرابعة. من دقائَق
غرفة إىل يأتي ثم والنصف، الخامسة حتى والنصف الرابعة الساعة من يعمل كان
لفرتِة ًدا مجدَّ يصعد كي تقريبًا) السادسة (يف الوقت يحني حتى بيشء يقوم وال االستقبال

التبغ. من ِلفافة تدخني مع عليه تُقرأ رواية إىل فيها يستمع ثانية، اسرتاحٍة
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من قدح بتناُول يكتفي وكان الَعشاء، وجبة تناُول عن تخىلَّ األخرية، السنوات يف
نتناول كنا بينما والنصف السابعة يف اللحم من صغرية قطعٍة أو بيضة مع الشاي
أن ويجب عجوز سيدٌة إنه بقوله ُمعتذًرا الَعشاء بعد الغرفة يغادر كان ما ودائًما الَعشاء.
العديدة والنتائج العالمات إحدى ذلك كان وقد السيدات. مع الغرفة بمغادرة لها يُسمح
ساعة، نصف لقرابة تحدث إذا وكان، الصحة. يف ُمستمرَّين واعتالل ضعف من يُعانيه ملا
إنجاز عىل قدرته يفقد وقد الليل َطواَل النوم من يتمكن ال بحيث شديد بإرهاٍق شعر

التايل. اليوم يف العمل نصف

ماجازين». «سينترشي مجلة من بإذن داون. يف املكتب غرفة

وقد ليلة، كلَّ جولتنَي يلعبان فكانا والدتي؛ مع الطاولة لُعبة يلعب كان الَعشاء، بعد
وقد منهما، كلٌّ بها فاز التي الجوالت لعدد بسجلٍّ عديدة سنواٍت مدى عىل يحتفظان ظال
الجوالت؛ هذه تجاه للغاية ًسا متحمِّ أبي أصبح وقد منها. األكرب بالنصيب يحظى أبي كان
الجيد. أمي حظ من زائف بغضٍب وينفجر بمرارة، السيئ حظه ينعى الخسارة عند فكان
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إن املكتب، يف أو االستقبال غرفة يف علميٍّا كتابًا بنفسه يقرأ كان الطاولة، لعب بعد
صاخبة. الغرفة كانت

املطالعة تبدأ أن وقبل قواه، به سمحت ما قدر قرأ قد يكون أن بعد املساء، ويف
البيانو. عىل تعزف وهي أمي إىل ويستمع األريكة عىل يستلقي كان ما عادة عاٍل، بصوت
ودائًما الجيدة. للموسيقى حقيًقا حبٍّا يُكنُّ كان لكنه جيدة، موسيقية بأذن يتمتع يكن لم
حبه أنَّ أتذكر أنني غري العمر، يف تقدمه مع قل قد باملوسيقى استمتاعه أنَّ يشكو كان ما
الويلزية األغنية لحن وهو واحد بلحٍن إال قط يدندن أسمعه ولم قويٍّا. كان الجيدة لأللحان
يدندن أن اعتاد وقد صحيح، بنحٍو يؤديه كان والذي نوس») ي هيد («آر الليل» «طوال
يستطيع يكن لم املوسيقية، األذن إىل الفتقاره ونظًرا قصرية. أوتاهيتية أغنيٍة بلحن أيًضا
من أحبها التي نفسها األلحان يحب ظل لكنه أخرى، مرة إليه استمع إن اللحن تمييز
يقول: كان ما غالبًا فإنه لديه، املفضلة القديمة املقطوعات إحدى إىل االستماع وعند قبل،
بنحو بيتهوفن سيمفونيات من أجزاءً يحب كان لقد اسمها؟» ما جميلة، مقطوعة «إنها
يحبها كان التي املقطوعات بجميع قصرية قائمة أعد وقد لهاندل، صغرية وأجزاءً خاص،
كانت التي االنطباع عن قليلة كلمات كتابة مع أمي، تعزفها كانت التي املقطوعات بني من
االختالفات يالحظ كان األسف. مع ضاعت قد املالحظات هذه لكنَّ منها، كلٌّ عليه ترتكه
الشينجتون. فرينون السيدة الراحلة بعزف كثريًا يستمتع وكان العزف، أسلوب يف الطفيفة
يف الرائع أداؤه فيه أثار ،١٨٨١ عام من يونيو يف داون لزيارة ريخرت هانس أتى وحني
مشاعره وكانت الجيد، بالغناء كثريًا يستمتع وكان عظيًما. حماًسا البيانو عىل العزف
يَمل يكن ولم الحزينة. أو العظيمة األغنيات سماع عند دموعه تذرف أن تكاد حتى تتأثر
(«ويل سيأتي؟» «هل سوليفان أغنية تغني وهي فارار الليدي أخيه ابنة سماع من قط
كثريًا يُرس كان فقد لذا الفني؛ بذوقه يتعلق فيما للغاية متواضًعا كان لقد كام؟»). هي

معه. يتفقون آخرين أنَّ يجد حني
االستقبال غرفة يغادر وكان األخرية، السنوات يف سيما ال املساء، يف يشتد تعبه كان
يف تسوء حالته كانت ما وعادًة والنصف. العارشة يف الرسير إىل ويذهب العارشة، نحو يف
الليل يف يعاني وكان التعب. من يعاني وهو لساعات مستيقًظا الرسير يف فيجلس الليل؛
التفكري يتجنب أن قرر قد كان مسألة يف التفكري من عقله ويضنيه أفكاره، نشاط من
يعاني كان أنه وأعتقد أزعجه، أو النهار يف حريه ما كل يطارده كان كذلك، وبالليل فيها.

امُلزعجني. األشخاص أحد من خطاب عن أجاب قد يكن لم إن حينئذ
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عديدة، سنواٍت مدى عىل استمرت قد قبل، من ذكرتُها التي املنتظمة، القراءة إنَّ
للغاية ُمولًعا كان لقد الخفيفة. األدب رضوب من كبري قْدٍر عىل التعرُّف من مكَّنَته وقد
روايٍة إىل لالستماع بالرسور شعوره عىل يتلهف كان أنه كيف جيًِّدا وأتذكر بالروايات،
اهتماًما يهتمُّ كان لقد التبغ. من ِلفافة ن يُدخِّ أو مستلٍق هو بينما عليه، تُقرأ جديدة
يصل أن قبل الرواية نهاية يعرف أن قط يحاول يكن ولم والشخصيات، بالحبكة كبريًا
يكن لم سيئة. أنثوية سمٌة نهايتها قبل القصة نهاية عىل نظرة إلقاء أنَّ يرى وكان إليها،
بروايات كثريًا يستمتع يكن فلم ولهذا حزينة؛ بنهاياٍت تنتهي التي بالروايات يستمتع
مارنر» «سايالس روايتها عن جيًِّدا يتحدث كان ما كثريًا أنه من بالرغم إليوت، جورج
تُقرأ كانت فقد جاسكيل، والسيدة أوستن واآلنسة سكوت والرت روايات ا أمَّ عليها. ويُثني
أو بكتابنَي يحتفظ كان أخرى. مرًة قراءتها املمكن من يُعد ال حتى وتَكراًرا، ِمراًرا عليه
ولم الرحالت. عن وكتاب ذاتية سريٍة كتاِب مع مثًال رواية نفسه؛ الوقت يف يقرؤها ثالثة
غالبًا يكتفي كان وإنما القديمة، الكتب أو املألوفة غري الكتب يقرأ أن عادته من يكن

اإلعارة. مكتبات من عليها يحصل كان التي املعارصة بالكتب
من غريها مستوى نفس يف كانت باألدب يتعلق فيما وآراءه ذوقه أنَّ أعتقد ال إنني
يتعلق فيما بدلوه يدلو بأن حريٍّ غري أنه يعتقد نفسه هو كان لقد لديه. الذهنية الجوانب
له يروق بما يتعلق فيما رأيه وضوح من بالرغم وذلك األدبي، بالذوق املتعلقة باملسائل
وعما فيها، بدلوهم يُدلوا أن بهم حريٌّ هم عمن يتحدث كان ما وكثريًا له، يروق ال وما

إليها. ينتمي أن هو يملك ال طائفة يشكلون وكأنهم ويكرهون، يحبون
املعرتف النقاد من للسخرية يميل كان ما فغالبًا الفن، أمور بجميع يتعلق وفيما
الرسم عن يقول أن اعتاد فقد لذا، السائد؛ للنمط َوفًقا آراءهم يُشكِّلون إنهم قائًال بهم،
أصبحت وقد الفنية الروائع ببعض كبريًا احتفاءً يحتفون كانوا أيامه يف أنَّهم كيف مثًال
التقدير يُكنُّ كان أنه عىل دليًال يُعد صغريًا شابٍّا كان حني للصور حبه إنَّ مهملة. اآلن
بالرغم لألصل. محاكاة مجرد ال فني، عمٌل أنه أساس عىل الشخصية الصور رسم لفن
إنَّ قائًال املرسومة، الشخصية الصور قيمة ضآلة من كثريًا يسخر كان فقد ذلك، من
عن غافًال كان لو كما املرسومة، الصور من الكثري تساوي واحدة فوتوغرافية صورًة
بالتخيل إلقناعنا ذلك يقول كان ما غالبًا لكنه املرسومة. الشخصية للصور الفنية القيمة

للغاية. مزعًجا أمًرا ذلك يجد كان إذ له؛ شخصية صورٍة رسِم فكرِة عن
الفن، أمور جميع يف جاهل أنه عىل نفسه إىل النظر يف الطريقة هذه من عزَّز لقد
وكذلك الذوق بأمور يتعلق وفيما شخصيته. من جزءًا كان ما وهو االدعاء، إىل ميله عدم
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ذلك، من بالرغم آرائه. عن التعبري يف الشجاعة لديه كانت فلطاملا جدية، األكثر األمور
غرفة يف ترينر رسومات يشاهد كان عندما وذلك لذلك، مناقًضا يبدو مثاًال أتذكر فإنني
يراه ما اإلطالق عىل يفهم ال بأنه الحًقا، فعل كما حينها، يعرتف ولم راسكني، السيد نوم
نفسه، يف لغرض يكن لم االدعاء من القليل القدر هذا لكنَّ فيها. جميًال راسكني السيد
صوًرا بعدها راسكني السيد له أحرض حني كثريًا ابتهج لقد ملضيفه. مجاملة كان وإنما
أنه بدا وقد لفاندايك)، شخصية صوًرا كانت أنها (أعتقد الرسومات لبعض فوتوغرافية

ويقدِّرها. فيها والدي بآراء يعتز كان
عظيمة؛ مشقة ذلك يف يجد كان وقد األملانية، باللغة العلمية قراءاته معظم كانت لقد
العالمات إىل بالنظر أندهش، كنت ما كثريًا فإنني بعده، كتاب أي عىل أطلع كنت فحني
يستطيع يكن لم أنه من عنده، توقف الذي املكان يف يوم الرصاصكل بالقلم يضعها التي
كلمة األملانية اللغة عىل يطلق أن اعتاد وقد القليل. القدر سوى الواحدة املرة يف يقرأ أن
القتناعه األملان عىل السخط شديد كان إنجليزية. كلمة كانت لو كما وينطقها «اللعينة»
الدكتور عىل يثني كان ما وكثريًا أرادوا، إن مبسطة بصورة الكتابة يستطيعون بأنهم
وقد الفرنسية. اللغة به تتسم الذي نفسه بالوضوح األملانية يكتب كان إذ هيلدبراند؛ إف
جملة لوطنها، محبة أملانية سيدة وهي صديقاته، إلحدى يعطي األحيان بعض يف كان
األملانية يتعلم فلم هو، ا أمَّ بفصاحة. ترجمتها تستطع لم إن عليها يتندر وكان باألملانية
أنه هي الوحيدة طريقته إنَّ يقول كان وقد قاموس، باستخدام املجاهدة طريق عن إال
يف بدأ وحني النهاية. يف له املعنى يرتاءى حتى املرات، من والكثري الكثري الجملة يقرأ كان
جيه السري أمام يقول) أن هو اعتاد (كما بذلك يفتخر راح طويل، وقٍت قبل األملانية تعلُّم
تعلُّمها يف بدأَت فقد شيئًا؛ ذلك يُعد ال العزيز، رفيقي يا «أوه، قائًال: عليه ردَّ الذي هوكر،

عديدة.» مراٍت
رائع، بنحو الجمل فهم من تمكَّن فقد األملانية، اللغة بقواعد معرفته عدم من بالرغم
أن قط يحاول لم بالفعل. صعبة ُجمًال كانت فقد فهمها، يستطع لم التي الُجمل ا وأمَّ
ذلك كان وقد اإلنجليزي، بنطقها الكلمات ينطق كان وإنما صحيح، بنحو األملانية يتحدث
لم ترجمتها. طالبًا باألملانية جملة يقرأ كان حني له بالنسبة بالهينة ليست صعوبة يمثل
يدرك أن له بالنسبة محاًال كان فقد لذا امللفوظة؛ األصوات سماع يحسن بالتأكيد يكن

النطق. يف الطفيفة االختالفات
لذا، بها؛ ًصا متخصِّ يكن لم التي العلوم فروع من بالعديد كبريًا اهتماًما يهتم كان
مثريًا شيئًا يجد كان إنه إذ الحيوية؛ العلوم مجال يف وواسع كبري تأثريٌ آلرائه كان فقد

107



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

املميَّزة، األعمال من العديد من كبريًا قْدًرا قرأ لقد املجال. هذا أقسام معظم يف لالهتمام
كتاب مثل كتاب أو الالفقاريات» «ترشيح هكسيل كتاب مثل املراجع من كبرية وأجزاءً
عىل صه تخصُّ مجال يف تقع ال فيه الواردة التفاصيل أنَّ من بالرغم األجنة»، «علم بالفور
فقد واحد، موضوع يف واملتخصصة املفصلة الكتب يدرس لم أنه من وبالرغم اإلطالق.

اإلعجاب. درجات أكرب لها يُكنُّ كان
ال التي األعمال مع بالتعاُطف يشعر كان فقد الحيوية، غري بالعلوم يتعلق فيما ا وأمَّ
بالرغم تقريبًا، بأكملها «نيترش» مجلة يقرأ كان املثال، سبيل عىل عليها. الحكم يستطيع
سمعته ما وكثريًا والفيزياء. الرياضيات مسائل يناقش محتواها من األكرب الَقْدر أنَّ من
أنني لو أتمنى فهمه. يستطيع ال مقاًال يقرأ حني الرضا ببعض يشعر كان إنه يقول وهو

نفسه. من السخرية يف طريقته أقلد أن أستطيع
قد كان بموضوعاٍت اهتمامه عىل حافظ قد أنه كيف أيًضا، باملالحظة الجدير ومن
أحد ويف الجيولوجيا. مع للنظر الفت بنحٍو الحال هو هذا كان وقد سابًقا، عليها عمل
ينغمس ما نادًرا أصبح إنه قائًال يزوره أن يرجوه أبي إليه كتب جود، السيد إىل خطاباته
عن مالحظاته ذلك، عىل األخرى األمثلة ومن اليل. موت منذ الجيولوجيا عن محادثة يف
وفاته قبل إال بها يُقم لم والتي ساوثامبتون، عند املجروفة بات الرتسُّ يف العمودي الحىص
الدكتور إىل خطاباته يف أخرى ومرة جيكي. السيد إىل خطاب يف وناقشها سنوات ببضع
حيوية إىل يعود كله ذلك أنَّ وأعتقد حاًرضا. يزال ال بالربنقيالت اهتمامه أنَّ يوضح دورن،
موهوب بأنه يشعر أنه لو كما عنهما يتحدث سمعته قد سمتان وهما ومثابرته، ذهنه
لكنه امللكات، هذه ملثل بامتالكه مفتخًرا نفسه عن يتحدث يكن لم الجانب. هذا يف للغاية
لعدٍد بآخر أو بنحو مسألة أو موضوع بأي االهتمام عىل بالقدرة يتمتع إنه يقول كان
املختلفة املسائل عدد يف ننظر حني القدرة لهذه امتالكه مدى ويتضح السنوات. من طويل

بعضها. يف بالتفكري فيها بدأ التي امُلبكِّرة الفرتة مراعاة مع حلها، التي
إذ صحته؛ اعتالل عىل مؤكدة عالمًة للراحة، املعتادة أوقاته غري يف سكونه كان لقد
كان وقد ما. حدٍّ إىل جيدة بصحٍة كان طاملا اإلطالق عىل يختل أن حياته لنظام يكن لم
وتلك للعمل املخصصة األوقات منها ولكلٍّ األسبوع، أيام من كغريها اآلحاد أيام يقيض
أهمية مدى يدرك أن اليومية حياته يشهد لم ملن تقريبًا امُلحال ومن للراحة. املخصصة
كان التي والصعوبة األلم مدى وكذلك النفيس، لسالمه ذَكرتُه الذي اليومية حياته نمط
كان ولو حتى يرهقه، عامٍّ ظهوٍر أيُّ كان لقد دونه. فيما يشء أيِّ إنجاِز محاولِة يف يجدها
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ابنته زفاف لحضور الصغرية القرية كنيسة إىل ١٨٧١ عام يف ذهب فقد للغاية؛ بسيًطا
االحتفال هذا مثل يف وجوده عن الناتجة املشقة يتحمل أن بالكاد استطاع لكنه الكربى،
احتفاالٍت فيها حرض التي القليلة املناسبات من ذلك غري عىل نفسه األمر وينطبق القصري.

مماثلة.
عني؛ تغب لم ذكرى وهي طفل، بتعميِد احتفال يف طويلة أعواٍم قبل أتذكره إنني
يف نظرته أيًضا وأتذكَّر كأطفال. إلينا بالنسبة للغاية وغريبًا استثنائيٍّا حادثًا ذلك بدا إذ
األسود بمعطفه ا ملتفٍّ املتناثر الثلج بني واقف وهو شديد، بوضوح إيرازموس أخيه جنازة
حزين. استغراٍق عن تَنمُّ وقورة نظرٌة وجهه عىل ارتَسَمت وقد للجنائز، ص امُلخصَّ الطويل
مهمٌة كأنها شعر اللينية، للجمعية اجتماًعا عديدة، سنواٍت بعد ًدا مجدَّ حرض وحني
والخوف بالقلق الشعور دون كهذا قراًرا ليتخذ يكن فلم بالفعل؛ كذلك كانت وقد خطرية،
له تَسبَّب فقد وباملثل، والتعب. املعاناة من ذلك عاقبة يتحمل أن دون ذه ِليُنفِّ يكن ولم
للمؤتمر املميَّزين الضيوف بعض مع باجيت، جيمس السري لدى إليه ُدعي قد إفطاٍر حفل

الشديد. باإلجهاد ،١٨٨١ عام الطبي
املجهود، هذا مثِل بذِل من فيه يتمكن الذي الوحيد الوقت هو املبكر الصباح كان لقد
بزياراته يقوم أن ل يُفضِّ كان بالتايل، وإرهاق؛ تعب من يليه كان مما الحصانة بعض مع
ولهذا صباًحا. العارشة مثل ممكن وقٍت أبكِر يف لندن، يف العلم رجال من أصدقائه إىل
منازل يصل أن اعتاد وقد الصباح، يف قطار رحلِة أوِل يف رحالته يبدأ كان أيًضا، السبب

يومهم. يبدءون يزالون ما كانوا بينما لندن يف أقربائه
اعتالل فيها كان التي واأليام فيها يعمل كان التي لأليام دقيق بسجل يحتفظ كان
سًدى ضاعت التي األيام عدد حساب من يتمكن ثَمَّ وِمن العمل؛ وبني بينه يحول صحته
يرتكها كان صغرية، ليتس صفراء مفكرٍة عن عبارة السجل هذا وكان محددة. سنٍة أي يف
أيًضا فيها ل يُسجِّ كان وقد السابقة، األعوام مفكرات تحتها ومن املدفأة، رف عىل مفتوحة

املنزل. إىل منها عودته ويوم عطلته فيه يبدأ الذي اليوم
أخيه منزل لزيارة أسبوع ملدة لندن إىل زياراته هي تواتًُرا عطالته أكثر كانت
التي هي أمي كانت ما وعادًة بريانستون). شارع ٤) ابنته منزل أو آن) كوين شارع ٦)
دوار أو السيئة» «األيام تواتُر زيادة من يتضح حني القصرية العطالت هذه بأخذ تقنعه
رغبٍة دون يذهب كان الالزم. من أكثر العمل يف نفسه أنهك قد أنه يصيبه الذي الرأس
بعد البيت إىل يعود أن مثًال فيشرتط شديدة؛ صفقاٍت معها يعقد ويظل منه، حقيقية
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البدء من بد ال كان فقط، واحد ألسبوع مسافًرا كان إن وحتى ستة. من بدًال أيام خمسة
هذا من األكرب بالجزء بنفسه هو يقوم وكان للسفر، السابق اليوم يف مبكًِّرا األمتعة حزم يف
السنوات يف له، بالنسبة يتمثل الرحلة مشقة من األكرب الجزء وكان بأمتعته. يتعلق فيما
قبل منه يعاني كان الذي بالبؤس الغامر الشعور ذلك ويف ب، الرتقُّ يف األقل، عىل األخرية
كونيستون، إىل بها قام التي الرحلة تلك مثل اليشء، بعض طويلة فرحلٌة مبارشة؛ الرحلة
يعاني كان الذي االعتالل بمدى مقارنًة الدهشة، يثري نحٍو عىل القليل بالقدر إال ترهقه لم

اليشء. بعض صبيانية وبطريقٍة غريب حدٍّ إىل بها استمتع قد أنه يف شك وال منه،
بالتدريج، تضُعف أخذت قد قوله بحسب الجمالية قدراته بعض أنَّ من وبالرغم
كونيستون يف بها يقوم كان جولة فكل وقويٍّا؛ حاًرضا ظل الطبيعية للمناظر حبه فإنَّ
بالتالل املتقطع الريف جمال عىل الثناء من قط يَمل لم وهو جديدة، متعًة تمنحه كانت

البحرية. رأس عند املوجود
إىل املبهجة بزيارتنا الخاصة تلك (١٨٧٩) الوقت هذا يف السعيدة الذكريات ومن
بالحيوية املفعم والدي واستمتاع املثايل اليوم «إن أختي: عنها كتبَت والتي جراسمري،
ساكنًا يجلس أن يُطيق يكن لم إنه أتذكرها. أن أحب ذهني يف صورة رسما قد وانطالقه
وحتى جديدة، نقطٍة كلِّ من باملنظر يستمتع كي ينهض كان بل دورانها، عند العربة يف
بالقول ليسمح يكن لم أنه رغم ووتر، رايدال بحرية جمال عن يتحدث ظل العودة، أثناء

كونيستون.» محبوبته مع اإلطالق عىل تتساوى جراسمري بأنَّ
مثل األقارب، إىل منها أقرص بزيارات يقوم كان الطويلة، العطالت هذه جانب وإىل
ساوثامبتون. من بالقرب ابنه ومنزل هيل، ليث تل من بالقرب أخته زوج منزل إىل زيارته
الخشنة، املفتوحة الريف بأرايض ل بالتجوُّ الخصوص وجه عىل يستمتع كان ما دائًما وهو
البور األرايض أو وساوثامبتون، هيل ليث تل من بالقرب املوجودة العامة األرايض مثل
منزل من بالقرب املبهجة األرض«الخشنة» أو آشداون لغابة التابعة الخلنج بنبات املغطاة
يجد وكان العطالت، هذه يف وهو حتى متكاسًال يكن لم فارار. توماس السري صديقه
بالحرشات يمسك وهو الندية نبات يشاهد أخذ هارتفيلد، ففي بمالحظتها؛ ليقوم أشياءً
وكذلك (اللولوبة)، السحلبيات أجناس أحد تلقيَح يالحظ كان توركي، ويف دونها، وما

الزعرت. بنبات يتعلَّق فيما الجنَسني بني العالقات إىل ل تَوصَّ
يلقاه كان بما كثريًا يستمتع وكان ُعطالته، بعد البيت إىل بعودته دوًما يبتهج كان
وتنبح تلهث فتظل اإلثارة، َفْرط من جامحة تصبح كانت التي بويل، كلبته من ترحاب من
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ينحني أن اعتاد وقد منها، وهبوًطا الكرايس عىل صعوًدا الغرفة يف وتندفع حاد، بصوٍت
إليها يتحدث بينما تلعقه، ويرتكها وجهها إىل وجهه ويُقرِّب إليها يصل حتى األسفل إىل

للغاية. ومالطف رقيق بصوٍت
تشعر سحًرا الصيفية العطالت هذه عىل يضفي أن عىل بالقدرة يتمتع أبي كان لقد
أن منه يتطلب البيت يف منه يعاني الذي العمل ضغط كان لقد بقوة. األرسة جميع به
العطلة يستقبل كان فإنه منه، يتحرر كان وحني ل، التحمُّ عىل قدرته من بأقىصحدٍّ يتحىل
يف منه نرى بأننا نشعر وكنا البهجة، عىل باعثًا أمًرا صحبته يجعل شبابي باستمتاٍع

البيت. يف شهر مدى عىل نراه ال ما العطلة أسبوع
يبدو إذ عليه؛ ُمثبِّط تأثريٌ املنزل عن الغيابات هذه لبعض كان فقد ذلك، من بالرغم
أكثر املنزل يف العمل أنهكه إن قبلها له يتعرض كان الذي املعتاد اإلجهاد هذا غياب أنَّ

الشديد. املرض من غريبة حالٍة يف يغرق يجعله كان الالزم، من
املائي؛ العالج مصحات إىل زياراته هناك كانت ذكرتها، التي العطالت جانب وإىل
له صديٌق حثه مستمر، اعتالٍل من يعاني وأصبح ١٨٤٩ عام يف بشدة مِرض فحني
يف جايل الدكتور مصحة إىل يذهب أن عىل أخريًا وافق وقد املائي، العالج يُجرِّب أن عىل
ويبدو عليه، جيد تأثرٍي من للعالج كان ما فوكس السيد إىل خطاباته ح وتُوضِّ مولفرن.
مؤقت تأثرٍي سوى له يكن لم العالجات، كجميع لكنه ملتاعبه، عالًجا وجد أنه ظن قد أنه
عاد حني إنه حتى للغاية، جيٌِّد تأثريه أنَّ يجد البداية يف كان فقد ذلك، من بالرغم عليه.

مه. يُحمِّ كيف الخدم رئيس وتعلَّم منضحة لنفسه بنى املنزل إىل
الدكتور لصاحبها املائي للعالج بارك مور مصحة إىل الزيارات من بالعديد قام
ودائًما ممتعة، الزيارات هذه كانت وقد ألدرشوت. من بالقرب ُرسي يف توجد والتي لني،
محارضة يف ،١٨٨٢ عام من أكتوبر من والعرشين الثاني ويف برسور. يتذكرها كان ما
فيه يتحدث لني الدكتور إليه أرسله خطابًا قرأ أبي، عن تتحدث ريتشاردسون للدكتور

ييل: ما أقتبس منه والذي والدي، ذكرى عن

الشخصيات من بالعديد بالطبع يُحاط كان كمؤسستي، العامة املؤسسات يف
باختصار كبريًا؛ اختالًفا عنه يختلفون كانوا ما وغالبًا الجنَسني، من املختلفة
بالنسبة كانوا لكنهم مكان، كلِّ يف األغلبية تكون مثلما الناس، عامة من كانوا
لطًفا أكثر هو َمن هناك يكن ولم املرض. ويف اإلنسانية يف رفاقه األقل، عىل له
غالبًا الحال هو كما أبًدا، يَسَع لم إنه … عام بنحٍو منه وجاذبية ا وودٍّ ًما وتفهُّ
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العطاء يف أكرب متعة يجد كان بل الحديث، احتكار إىل الجيِِّدين، املتحدِثني مع
اإلطالق عىل يُقم ولم جيًِّدا. ُمتحدثًا كان ما بَقْدِر جيًِّدا مستمًعا كان وقد واألخذ،
(وقد املرح أو الجد يف أكان سواء حديثه، كان وإنما الخطب، أو العظات بإلقاء

ومثريًا. ومرشًقا وموحيًا حيويٍّا دوره)، يف يأتي كلٌّ كان

أن املحال ومن ذكره، سبق مما وأصدقائه بأُرسته عالقته عن صورة رسم يمكننا
أكثر بتفصيل عنها نكتب أن يمكننا لكننا العالقات، هذه عن كاملة صورٍة رسم نحاول
كانت لقد القليل. بأقل إال عنها أتحدث أن أستطيع فال الزوجية، حياته إىل بالنسبة قليًال.
سعادته يجد كان لقد صورها. أجمل يف والودية الرقيقة طبيعته تُظهر أمي مع عالقته
أن املمكن من كان التي حياته، يف الهادئ والرسور الرضا وجد خاللها ومن حضورها، يف

وجودها. لوال الكآبة تُظلِّلها
يراقب كان أنه كيف والحيوان» اإلنسان يف االنفعاالت عن «التعبري كتاب ح يُوضِّ
من بالرغم أنه بذلك)، يتحدث سمعته (كما املميزة سماته من كان وقد قرب. عن أطفاله
مع تعاطفه فإن دقيقة، مالحظًة األطفال أحد لدى البكاء تعبري يالحظ أن عىل فه تلهُّ
كان الذي دفرته من لنا ويتضح مالحظته. عليه يفسد كان الطفل، به يشعر الذي الحزن
ويبدو رسور. من منهم يستمده كان ما أطفاله، يقولها كان التي العبارات فيه ل يُسجِّ
يف كتب فقد لذا خبَت؛ التي طفولتهم أيام عن باألىس مفعمٍة بذكرى يحتفظ كان أنه
وأعتقد جميًعا، معكم باللعب أستمتع كنت للغاية، صغاًرا كنتم «حني «ذكريات»: عمله

ثانيًة.» تعود لن األيام هذه مثل أن تعترصني والحرسة
عن كتبها التي الجمل بعض دفرته من أقتبس أن يمكنني طبيعته، رقة ح أُوضِّ وكي

قليلة: بأيام موتها بعد آني الصغرية ابنته

،١٨٤١ مارس من الثاني يف جاور شارع يف ُولدت آني، املسكينة، طفلتنا
.١٨٥١ عام أبريل من والعرشين الثالث نهار منتصف يف مولفرن يف وتُوفيت
إذا الالحقة السنوات يف أننا أعتقد إذ القليلة، الصفحات هذه أكتب إنني
األساسية سماتها تذكُّر عىل هنا أُدوِّنها التي االنطباعات هذه فستساعدنا عشنا
التي األساسية السمة فإنَّ جانب، أيِّ من أتأملها حني إنني أكرب. بوضوح
أخرينَي بِسمتنَي يمتزج الذي املبهج مرحها هي الفور، عىل ذهني يف تنبثق
كان القوية. وعاطفتها الغرباء، بسهولة عنها يغُفل قد التي حساسيتها هما
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مليئًة لها حركٍة كل يجعالن وكانا سيمائها، كامِل من ان يشعَّ وحيويتها مرحها
ومبهًجا، ممتًعا أمًرا مشاهدتها كانت لقد والنشاط. بالحياة وُمفَعمة باملرونة
عىل تَهِبط األحيان بعض يف كانت إذ أمامي؛ اآلن ينبثق الغايل وجهها هو وها
وجميع ألجيل، اختَلَستها قد النشوق من جرعًة يل تحمل وهي جريًا، السلَّم
تلعب كانت حني وحتى البهجة. اآلخرين تمنح كونها من بهجة يشعُّ تكوينها
واحدة نظرٌة كانت الصخب، حدِّ إىل واملرح اللعب يف وتنهمك عمومتها أبناء مع
النظرة هذه مني تََر لم أنها هللا أحمد (إذ بالطبع سخط نظرة ال عيني، من
لبضع قسماتها جميع بتغيري كفيلة كانت تعاُطفها، تستدعي نظرة وإنما أبًدا)،

دقائق.
سببًا وحيويتها مرحها من َجعَلت والتي شخصيتها يف األخرى السمة ا وأمَّ
التعلق شديدة طبيعتها يف تتجىل كانت والتي القوية، عاطفتها فهي للبهجة،
لتهدأ تكن لم إذ رضيعة؛ طفلة كانت أن منذ ذلك اتضح وقد للمالطفة. واملحبة
ًرا، مؤخَّ أَصبَحت ثُمَّ الرسير، يف معها ترقد كانت حني والدتها تلمس أن دون قط
وحني الوقت. طال مهما تداعبها أمها ذراعي بإحدى ممسكة تظل تمرض، حني
كان أنه يبدو الرسير يف بجوارها والدتها استلقاء فإنَّ املرض، بها يشتد كان
اآلخرين. أطفالنا من أيٍّا ليهدئ كان عما كبري حدٍّ إىل مختلفة بطريقة يهدئها
عن يزيد ما األوقات من وقت أي يف تقيض كانت إذ معي، األمر كان وكذلك
أن اعتادت كما جميًال»، «تجعله كي وذلك رأيس، شعر ترتيب يف ساعة نصف
الوقت هذا تقيض كانت باختصار أنها أي، أكمامي؛ أو ياقتي تسوية أو تقول،

ومداعبتي. مالمستي يف
وأمينة ومنطلقة ورصيحة ودودة كانت هذا، املرح مزاجها جانب وإىل
املرء فكان وشفاًفا؛ نقيٍّا عقلها كان التحفظ. من ذرة مقدار دون وتلقائية،
مهما أنه، أعتقد كنت ولطاملا بها. يثق أن ويمكن تماًما يعرفها أنه يشعر
جانٌب األقل عىل العمر، بنا يتقدم حني لدينا يكون أن فيجب أمر، من يكن
حركاتها جميع كانت لقد أبًدا. ه يُغريِّ أن يشء ألي كان ما روحنا يف محبٌّ
يف معي تذهب كانت وحني الرشاقة. الغالب ويف والنشاط بالعنفوان تتسم
كانت ما غالبًا فإنها برسعة، أسري أنني من وبالرغم الرميل، املمىش حول جولتي
يرشق الغايل وجهها وكان ممكنة، طريقة بأجمل مرتاقصة تسري وهي تسبقني
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التي وهي صورة أعذب يف أحيانًا عيلَّ تتدلَّل كانت لقد االبتسامات. بأجمل دوًما
باملبالغة، مفعمة تستخدمها التي اللغة كانت ما وكثريًا تَأِرسني. ذكراها تزال ما
وهو قليًال، ألعىل رأسها ترفع كانت قالته، فيما باملبالغة أمازحها حني وكنُت
من له يا أبي! يا «أوه! متعجبًة: تقول ثم اآلن، عيني أمام بوضوح يتجىل ما
مالئكيٍّا سلوكها كان قصرية، فرتة دام الذي األخري مرضها ويف مخجل!» أمٍر
تراعي كانت ما ودائًما أبًدا، تشاكس ولم واحدة، ملرٍة ولو تتذمر لم بحق؛
الرقة بمنتهى لها يُقدَّم ما لكل شكرها عن تُعربِّ كانت وكذلك اآلخرين، مشاعر
من يكون حتى الشديد اإلنهاك يصيبها كان وحني األىس. عىل تبعث وبطريقة
قدح عن قالت وقد لها، يُقدَّم ما كل عىل تُثني كانت الحديث، عليها الصعب
«أشكرك قالت: املاء بعض لها قدَّمُت وحني جميل.» بنحٍو «جيد إنه الشاي من
تلك إيلَّ بها ثَت تَحدَّ التي الثمينة كلماتها آخر هي كانت تلك أن وأعتقد بشدة»،

قلبي. عىل العزيزة الشفاه
كانت أنها بد ال العمر. بنا يتقدم حني وَسْلوانا املنزل بهجة فقدنا لقد
العميق الخالص الحب مدى اآلن تعرف أنها لو آه، لها. حبنا مقدار تعرف
الربكة! عليها فلتحل العزيز! البهيج لوجهها نُِكنُّه دوًما، وسنظل نزال، ال الذي

١٨٥١ أبريل ٣٠

أعتقد ال لكنني معنا، يلعبها كان التي باأللعاب كثريًا نستمتع أطفاله، نحن كنا، لقد
كان عنيف. لعب أي عن تعوقه كانت صحته أنَّ أعتقد إذ معنا؛ كثريًا يصخب كان أنه
ذلك يف السبب ويعود للغاية، مبهًجا أمًرا ذلك كان وقد أحيانًا، القصص بعض لنا يحكي

حدوثه. ندرة إىل جزئيٍّا
ليونارد، أخي عن قصرية قصة خالل من تنشئتنا يف اتبعها التي الطريقة وتتضح
ووجد مرة ذات االستقبال غرفة إىل دخل قد أبي كان بحكيها. مغرًما أبي كان قد والتي
أبي: له فقال النوابض؛ عىل للحفاظ ممنوًعا كان ما وهو األريكة، عىل يرتاقص ليونارد
من أنَّه أعتقد «إذن، قائًال: أخي فأجابه القواعد.» جميع يخالف ذلك إنَّ ليني، ليني، «أوه،
إىل مطلًقا يتحدث لم كلها، حياته مدى عىل أنه أعتقد الغرفة.» من تخرج أن لك األفضل
أن اإلطالق عىل ببالنا يخطر لم أنه من متيقن لكنني غاضبة، كلمٍة بأي أطفاله من أيٍّ
ما أَتذكَّر زلُت وما ما، أَمٍر يف إهمايل عىل مرة ذات وبََّخني قد أبي أنَّ جيًِّدا أتذكر نعصيه.
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إيلَّ تحدَّث ما رسعان إذ عني؛ يُبدِّدها بأن أبي اهتمام وكذلك الحزن، مشاعر من اعرتاني
إنني حياته. طوال علينا العطوفة امُلبِهجة بطريقته يعاملنا ظل وقد كبري. بعطٍف بعدها
قد يكون أن أرجو لكنني بالتحفظ، تتسم عائلتنا إنَّ إذ ذلك؛ من تمكن أنه أحيانًا أتعجب
رجًال، أصبحت أن وبعد امُلِحبة. وكلماته عطُفه فينا يبعثه كان الذي الرسور مدى عرف
خلف واقف هو بينما شعري، عىل بها ويمسح يده أبي يمرر أن أتمنى كنت ما كثريًا
الكبار ألبنائه يسمح كان لقد طفًال. كنت حني يفعل كان كما عليه، أجلس الذي الكريس
بيننا التامة املساواة منطلق من معنا يتعامل عام بوجٍه وكان معه، ويمزحوا يضحكوا بأن

وبينه.
يثق ال بأنه قائلني معه نمزح كنا وقد منا. كل ونجاحات بخطط دائًما يهتم كان لقد
لم التي املهام بعض توليهم بشأن اليشء بعض يرتدد كان املثال، سبيل عىل ألنه بأبنائه،
كان ما فغالبًا ذلك، من بالرغم عنها. املعرفة من الكايف بالقدر يلمون أنهم يف يثق يكن
قمُت يشءٍ ألي كبرية قيمًة أَوَىل قد أنه أرى كنُت وحني به. نقوم ما استحساِن إىل يميل
تواُضعه من جزءًا شكوكه كانت لقد مصطنع. غضٍب يف ينفجر أن ويكاد يستاء كان به،
لطبيعته نتيجة كانت فقد به، نقوم ملا امُلحابية آراؤه ا وأمَّ به، يتعلق يشء أي بخصوص

الجميع. مع متساهًال جعلته والتي بالتعاُطف، تتسم التي
قط يحدث ولم الرائعة، بطريقته ألبنائه شكره عن التعبري عىل دائًما يحافظ كان
عن تُعربِّ رقيقة كلماٍت بضع منه أتلقى أن دون شيئًا، عليه قرأُت أو خطابًا له كتبُت أن
يتحدث كان ما وكثريًا عظيًما، برنارد الصغري حفيده تجاه وعطفه حبه كان وقد امتنانه.
وبرنارد هو اعتاد وقد الغداء. عىل أمامه» الصغري «وجهه لرؤية رسور من يجده كان عما
األبيض عىل البني السكر يفضالن املثال سبيل عىل أنهما كيف أذواقهما؛ بني يقارنا أن

كذلك؟» أليس دوًما، نتفق «إننا هي: والنتيجة ذلك، إىل وما
فتقول: عنه، أختي وتكتب

بأطفاله متعلًِّقا كان لقد معنا. بلعبه استمتاعنا هي والدي عن يل ذكرى أول إن
وقد عام. بوجه األطفال محبي من يكن لم أنه من بالرغم عاطفية، بصورٍة
عىل القدرة لديه من وأكثر إمتاًعا، اللعب رفاق أكثر جميًعا لنا بالنسبة كان
كان التي البهجة مدى كاٍف، بشكل نصف أن بالطبع محال ألمر إنه التعاطف.

حياتهم. من الالحقة املراحل يف أو أطفال وهم سواء لعائلته، يمنحها
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أحد أنَّ للعب، كرفيق له تقديرنا ومدى معه توافقنا مدى عىل األدلة ومن
بنسات بستة يرشوه أن حاول قد عمره من الرابعة نحو يف كان عندما أبنائه
وقت قداسة مدى نعلم جميًعا كنا وقد العمل. وقت يف معنا ويلعب يأتي كي
ستة شخص أي يرفض أن املستحيل من لنا بدا قد أنه غري له، بالنسبة العمل

بنسات.
أتذكر إنني البهجة. بعث عىل وأقدرهم صربًا امُلمرِِّضني أكثر كان أنه شك ال
عىل أَتدثَّر إذ املرض؛ يصيبني حني والراحة األمان من مالذًا يل يبدو كان ما
القديمة الجيولوجية الخريطة إىل برتاٍخ أتطلع بينما مكتبه غرفة يف األريكة
صورته أرى إنني إذ عمله؛ وقت أثناء يف كان ذلك أنَّ بد ال الحائط. عىل املعلقة
الخيل، شعر من املصنوع الذراَعني ذي الكريس عىل جالس وهو دوًما ذهني يف

امِلدفأة. ركن بجوار
فعله رد هو متناٍه، ال صرب من به يتسم كان ما عىل األخرى الدالئل ومن
للحصول ملحة حاجٍة يف نكون عندما املكتب غرفة عىل غارات نشن كنا حينما
مسطرٍة أو طوابع أو مقص أو دبابيس أو خيط أو الصق طبي رشيٍط عىل
األغراض من وغريها هذه من تخلو ال املكتب غرفة كانت مطرقة. أو قدمية
هذه فيه سنجد أننا يقينًا نعرف كنا الذي الوحيد املكان وهي الرضورية،
العمل، أوقات يف ندخلها أن الصواب من ليس أنه نشعر كنا وقد األغراض.
نظرته أتذكر وأنا للغاية. ملحة لذلك الحاجة كانت إن أحيانًا نفعل كنا لكننا
لقد ًدا، مجدَّ الدخول يمكنِك ال أنه تظني «ال مرة: ذات قال حني الصبورة
الصق، طبي رشيٍط عىل للحصول الدخول نرهب كنا قبل.» من كثريًا قوطعُت
ولحساسيته علينا لخوفه أنفسنا، جرحنا وقد يرانا أن يكره كان أنه ذلك
يصبح حتى املمر يف مرتصدة بقائي جيًِّدا أتذكر وأنا كذلك. الدم لرؤية الشديدة
الالصق. الطبي الرشيط عىل للحصول خلسة فأذهب آمنة؛ مسافٍة بُعد عىل هو
الفرتة هذه يف للغاية منتظمة كانت أنها يل يبدو حياتنا، يف النظر أعيد حني
أعتقد ال فإنني املقربني)، األصدقاء من قليل (وعدد األقارب وباستثناء املبكرة،
بالذهاب دائًما لنا يُسمح كان الدروس، تلقي وبعد املنزل. إىل يأتي كان أحًدا أنَّ
حتى وذلك والحديقة، االستقبال غرفة إىل نذهب كنا ما وغالبًا نريد، حيثما
لنا يحكي كان حني كثريًا نستمتع كنا لقد كليهما. وأمي أبي من بالقرب نكون
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عن قصصه مثل رشوزبريي؛ يف املبكرة أيامه عن أو «البيجل» رحلة عن قصًصا
يقرأ كان أيًضا، األحيان بعض ويف الصبا. فرتة يف اهتماماته وعن املدرسة أيام
محارضاٍت بضع أيًضا وأَتذكَّر سكوت، رواياِت مثل الكتب بعض أطفاله عىل

البخاري. امُلحرِّك عن
سن بني الفرتة يف سنواٍت خمِس مدى عىل اليشء بعض مريضًة كنُت لقد
امتدت قد أنها (أظن للغاية طويلة فرتٍة مدى وعىل عرشة، والثامنة عرشة الثالثة
كان وقد الطاولة. لعبة من جولتنَي عٍرص كلَّ معي يلعب أن اعتاد لسنوات)،
االحتفاظ عىل األوقات من وقت يف اعتدنا أننا وأتذكر شديد، بحماٍس معي يلعب
فقد صالحه، يف السجل هذا كان وملَّا منا؛ كلٌّ بها فاز التي للجوالت بسجل
النرد؛ عىل متماثَلني رقَمني عىل منا كلٌّ فيها حصل التي للمرات بقائمٍة احتفظنا

النرد. رمي يف مني أفضل بأنه مقتنعة كنت إذ
املرض، من املرهقة الفرتة هذه يف لهما حدود ال وتعاُطفه صربه كان
للغاية. عميق تعاطفه أنَّ أشعر كنت أحيانًا، عيلَّ يشتد املرض كان وعندما
يف هارتفيلد، يف عمتي بيت إىل نذهب كنا للغاية، تسوء حالتي كانت وحني
أسبوَعني لقضاء بارك مور إىل يذهب كان بأمان، وصولنا وفور ساسيكس،
وجوده ل أتحمَّ كنت ما أنني كيف اآلن أتذكر إنني املائي. العالج مصحة يف
والتعاطف باملشاعر يفيض الذي وجهه تعبري كان فقد عودته؛ بعد غرفتي يف

القصري. غيابه بعد يتجدد كان إذ للغاية، مشاعري يثري الرقيق،
بطريقة حياتنا يشاركنا كان وقد واهتماماتنا، مساعينا بجميع يهتم كان
الحميمية هذه مثل أنَّ يشعر لم منا أحًدا أنَّ يقنٍي عىل لكنني اآلباء. يفعلها قلما
يمثل كان يقوله، كان ما فجميع له؛ طاعتنا أو احرتامنا مع قْدٍر بأقلِّ تتدخل
أسئلتنا. من أي عن لإلجابة كليٍّا ذهنه يويل دائًما وكان لنا. وقانونًا حقيقة
فهو به؛ نهتم كنا بما اهتمامه ِمقداَر التافهة املناسبات إحدى من أدركت وقد
الصغرية القطط تفعله ملا محبٍّا كان أنه رغم كثريًا، القطط يحب يكن لم
بقططي يتعلق ما جميع يعرف كان فقد ذلك، من بالرغم لطيفة. أموٍر من
منها، املميزة القطط عادات عن التحدُّث يستطيع وكان ويتذكرها، العديدة

بسنوات. موتها بعد حتى طباعها وكذلك
احرتامه ألطفاله، معاملته يف بها يتسم كان التي األخرى الصفات ومن
حتى بالحرية، اإلحساس بهذا أستمتع كنُت أنني وأتذكر وشخصيتهم، لحريتهم
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نفعله ما معرفِة يف حتى يرغبان وأمي أبي يكن لم صغرية. طفلًة زلت ما وأنا
كالٍّ بأنَّ دوًما يشعرنا أبي كان لقد إخبارهما. يف نحن نرغب لم ما فيه نفكر أو
يتجىل كان فينا ما أفضل فإنَّ لذا هو؛ يُقدِّرها التي وأفكاره آراؤه له كيان منا

حضوره. سماء يف
أو الفكرية الناحية من الجيدة، صفاتنا تقدير يف مبالغته أنَّ أعتقد ال
وامتنانًا تواُضًعا زادنا بل البعض، يتوقع قد كما ُمتكِربين، جعلنا قد األخالقية،
طباعه فينا تُخلِّفه كانت الذي التأثري أنَّ هو شك بال ذلك يف والسبب له.
إعالء من يسري قْدٍر أيِّ من وأعمَق أدوَم كان وإخالصه، العظيمة وطبيعته

علينا. ثناؤه أو لنا مدحه فيه يتسبب أن املمكن من كان الذات

لقد الخدم؛ جميع من واالحرتام بالحب يحظى كان فقد املنزل، سيد بصفته ا وأمَّ
أحدهم من يطلب حني تَكرَّمت» «هالَّ عبارة مستخدًما باحرتام، دائًما إليهم يتحدث كان
أنني ذلك ندرة عىل يدل ومما الخدم، أحد من يغضب كان ما ونادًرا يشء. بأي القيام
بأنه فَشعرُت بغضب؛ إليه ويتحدث الخدم أحد يُوبِّخ صغريًا كنُت حني مرة ذاَت سمعتُه
بالرهبة. ا عامٍّ إحساًسا عندي ذلك ترك إذ أعىل إىل هاربًا عدوُت أنني وأتذكر ع، ُمروِّ أمٌر
عن مسئول أنَّه يعترب وكان ذلك، إىل وما واألبقار الحديقة برعاية نفسه يشغل يكن لم
أن بإمكانه كان إذا عما بتشكك يتساءل كان إنه حتى للغاية؛ طفيفة بدرجٍة الخيول
إىل أو الندية نباتات بعض إلحضار كيستون إىل لريسلهما وعربة حصان عىل يحصل

شابه. ما أو النباتات لبعض طلبًا ويسرتام مشاتل
كان لقد كمضيف: خاصة بجاذبيٍة يتمتع أبي كان فقد بالضيافة، يتعلق فيما ا وأمَّ
منزل عن دوًما يقول كان لقد فيه. ما أفضل ويُظهر الحماس فيه يبعث الزائرين حضور
خطاباته أحد يف يتحدث وهو بالضيوف، العناية يجب أنه يرى كان والده إنَّ رشوزبريي
كان ما دائًما أنه وأعتقد بالضيوف. ميلء املنزل بينما خطاب كتابة استحالة عن فوكس إىل
بدرجة بهم والرتحيب ضيوفه عن الرتفيه عىل قدرته لعدم االرتياح عدم من بيشء يشعر
الضيوف أنَّ املغنم كان فقد خسارة، أي عن فللتعويض جيدة؛ كانت النتيجة لكنَّ أكرب،
لدينا املألوفون الضيوف كان لهم. يحلو كما الترصف يف الحرية بكامل يشعرون كانوا
أطول، لفرتٍة يقيمون كانوا َمن ا وأمَّ االثنني، إىل السبت يوم من يبقون الذين هم تماًما

أكرب. بدرجٍة أمي مسئولية أنهم عىل إليهم يُنظر وكان األقارب، من عادًة كانوا فقد
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أحيانًا، واألجانب األغراب من الزوار بعض هناك كان فقد الضيوف، إىل وإضافة
يوضح أن عىل حريًصا وكان الظهرية. بعد يرحلون ثم الغداء عىل نستضيفهم كنا وقد
الرحلة، يف لها سيتعرضون التي املشقة ومدى وداون لندن بني املسافة بعد مدى لهم
يرتاجعوا لم وإن معه. يحدث كان كما شاقة الرحلة سيجدون بأنهم واٍع ال بنحو مسلًما
فيه، املجيء يمكنهم الذي باملوعد ويخربهم رحالتهم، لهم يرتب كان فإنه ذلك، من بالرغم
ضيًفا يصافح وهو رؤيته املمتع من كان لقد رحيلهم. بموعد أيًضا يخربهم عميل، وبنحو
يدي لتقابل تسارع بأنها املرء تُشِعر بطريقة تندفع يده كانت لقد األوىل؛ للمرة به يرحب
حميمية، بتلويحٍة األخرى اليد لتقابل تمتد يده كانت القدامى، أصدقائه ومع الضيف.
األساسية السمة ا وأمَّ رؤيتها. عند الراحة يفَّ تبعث املصافحة يف طريقته كانت ما ودائًما
ضيوفه إىل الشكر ًها موجِّ الباب عىل يقف إذ العذبة طريقته يف تتمثل كانت فقد وداعه، يف

له. زيارتهم عىل
فتور، أو ملل أي فيها يكن ولم للرتفيه، رائعة مناسبات تلك الغداء زيارات كانت لقد
كوندول دي الربوفيسور وصف لقد كلها. مداها عىل ونشيًطا مبتهًجا يبدو أبي وكان
وهو والتعاطف.1 باإلعجاب يتسم والذي ألبي، وصفه يف وذلك داون، إىل زياراته إحدى
التشبيه هذا أجد ال وأنا كامربيدج. أو أكسفورد يف «عالم» سلوك يشبه بأنه سلوكه يصف
افتقاره من ينبع سلوك وهو وتلقائيته، سالسته يف الجنود ببعض شبًها أكثر فهو دقيًقا؛
التلقائية البسيطة وطريقته سلوكه يف التكلف غياب كان لقد التصنع. أو للتظاهر التام
منه جعال اللذين هما نظرهم، وجهات يفهم لكي ضيوفه إىل التحدث بها يبدأ كان والتي
كان مبهجة، موضوعات يف للتحدث اختياره أنَّ بدا وقد غريب. شخص ألي رائًعا مضيًفا

اآلخرين. بأعمال بالحيوية املفعم املتواضع واهتمامه املتعاطفة، طبيعته من ينبع
فرانسيس الراحل رأيت فقد فعلية؛ معاناة يف للبعض تسبب قد تواضعه أنَّ أعتقد
تماًما. يجهلها أنه أعلن قد أبي كان ما نقطة معرفة إليه نُسبت إذ للغاية؛ منزعًجا بالفور

أبي. محادثات بها تتصف كانت التي بالسمات نحيط أن الصعب من سيكون
بد «ال يقول: كان ما ودائًما الناس، معظم من أكثر قصصه تكرار من يخىش كان
السمات من ذلك كان وقد أخربتك»، إنني أقول أن «يمكنني أو أقول» سمعتني قد أنك
من كلمات بضع أول كانت ما غالبًا محادثاته. عىل غريب تأثري لها كان التي املميزة
ثَمَّ، وِمن به؛ اإلدالء إىل سبيله يف كان ملا معارض سبب أو استثناء بوجود تذكره جملته
ضمن اعرتاضية جملٍة من مكونة الجملة فتصبح أخرى، جملًة يستحرض كان ذلك فإنَّ
يقوله كان ما سياَق يفهم أن األحيان معظم يف املستمع عىل فيستحيل اعرتاضية، جملٍة
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لينخرط يكفي بما رسيًعا ليس إنه نفسه عن يقول كان وقد جملته. من ينتهي أن إىل
الجدال موضوع يكن لم فإذا صحيًحا. كان ذلك أنَّ وأعتقد شخص، أي مع جدال يف
متابعة عىل الحفاظ يستطيع يكن لم فإنه الوقت، ذلك يف يدرسها كان التي القضايا من
بعث اللذين الخطابني حالة ففي خطاباته؛ يف حتى ذلك ويتضح كافية. برسعة الجدال
أن أراد التي الحقائق مجموعة يتذكر لم االنعزال، تأثري عن سيمرب الربوفيسور إىل بهما

األول. الخطاب إرسال من أيام بضعة بعد إال يتذكرها
الكلمة يف غريب تلعثم من يعاني كان الحديث، أثناء يف ما أمر يف يحار كان وحني
ومن ،w بحرف تبدأ التي الكلمات مع إال ذلك حدوث أتذكر ال وأنا الجملة، من األوىل
مرة ذات يقول سمعته فقد الحرف؛ هذا مع الصعوبة بعض من يعاني كان أنه املحتمل
ستة عليه يعرضون كانوا وأنَّهم صغري، فتًى وهو الحرف هذا نطق بإمكانه يكن لم إنه
املحتمل ومن .rite rine ينطقها كان والتي white wine يقول أن استطاع إن بنسات
أيًضا. هو يتلعثم كان الذي داروين، إيرازموس من النزعة هذه ورث قد والدي يكون أن
عن جونسون صامويل بأسلوب تذكرنا داروين إيرازموس إجابة يروي أبي كان (وقد
عىل كانت والتي داروين؟» دكتور يا للغاية مريح غري أمر التلعثم أنَّ تجد «أال السؤال:
أسئلة أسأل وأال أتحدث، أن قبل أفكر لكي الوقت يل يتيح ألنه سيدي يا «كال التايل: النحو

سفيهة.»)
«صامد عبارة مثًال فيستخدم غريبة؛ بطريقة املجازية تعبرياته بني يجمع كان أحيانًا
كان وقد الزؤام.» املوت مثل «وصامد حياته» أجل من «صامد بني مزيج وهي الحياة»، مثل
باملبالغة انطباًعا يعطي كان مما يقوله، كان ما عىل للتأكيد املتلهفة رغبته من نابًعا ذلك
باالقتناع نبيًال انطباًعا كذلك يعطي كان لكنه يقصدها، يكن لم حيث األحيان، بعض يف
الحية الحيوانات ترشيح عن أدلته يقدم كان حني املثال سبيل عىل وذلك الفياض، القوي
وعندما واالشمئزاز.» باملقت جديرة «إنها القسوة: عن كلماته وقال امللكية، املفوضية أمام
عىل بقدرته يثق يكن لم مماثلة، مسألة أي بشأن وواضحة قوية آراء لديه تصبح كانت
أنَّ لحقيقة مدرًكا كان لقد للغاية. ذلك يكره كان وقد بسهولة، يغضب كان إذ الحديث؛
أحد يوبخ أن يخىش كان فقد السبب، ولهذا ويتضاعف، يتضاعف ألن يميل كان غضبه

املثال. سبيل عىل الخدم
لزيارته حرض حني أنه الحديث، يف أسلوبه يف والدي تواضع عىل األدلة أكرب ومن
عليه يبُد لم اآلحاد، أيام من يوم ظهرية بعد الباك جون السري طرف من الزوار من عدد
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األكرب النصيب عىل استحواذه من بالرغم محارضة، إلقاء أو بالوعظ يقوم كان أنه قط
ذلك يفعل كان وقد أحًدا، بمزاح «يغيظ» حني خاصة بجاذبية يتمتع وكان الحديث. من
طبيعته رقة وتتجىل األوقات، هذه مثل يف صبيانية روح بخفة يتسم وكان كبري. بفرح
من كان به، ويستمتع معها بالحديث يُرس سيدة مع يتحدث كان وحني شديدة. بقوة

االحرتام. مع املرح فيه يجتمع الذي سلوكه مشاهدة ا جدٍّ املمتع
مع فيتحدث الترصف: يحسن كان فإنه الضيوف، من عدد ألبي يحرض كان حني
كرسيه. حول مًعا منهم ثالثة أو اثنني بني يجمع أو الوقت، لبعض حدة عىل منهم كلٍّ
الود أو املرح من كبري بَقْدٍر عامٍّ بوجٍه مفعًما املحادثات هذه يف حديثه كان ما ودائًما
ذهني؛ يف حيوية األكثر هو السائد الفكاهة لعنرص تذكُّري يكون وربما بالبهجة. الغامر
إىل املماثلة بنزعته يتسم كان الذي هكسيل، السيد مع تدور الحوارات أفضل كانت فقد
هكسيل السيد بدعابة يستمتع أبي كان الحديث. يف حارضًة تكن لم إن حتى الدعابة،
كان أنه وأعتقد هكسيل!» لدى الدعابة حس لروعة «يا عنه: يقول كان ما وكثريًا للغاية،
جوزيف والسري اليل مع العراك) هيئة (عىل العلمية الطبيعة عليها تغلب جداالت يف يندمج

هوكر.
الدافئة املشاعر بتلك حياته آخر يف أصدقائه تجاه يشعر أال يحزنه إنه يقول كان
كامربيدج من أرسلها التي األوىل خطاباته أنَّ يف شك ال شبابه. يف بها يشعر كان التي
سواه ألحٍد يكن ولم وفوكس، هربرت مع ا جدٍّ القوية صداقته مدى عىل تُربِهن كانت
الدفء من نفسها الدرجة عىل تكن لم أصدقائه تجاه مشاعره بأنَّ يعرتف أن بالطبع
وكان األصدقاء، من ألحٍد خدمة أيِّ تقديِم سبيل يف ُوسًعا يدخر يكن لم حياته. طوال
غري بقدرة يتمتع كان أنه يف شك ال خاطر. طيب عن الثميننَي ووقته جهده ذلك يف يبذل
الصداقات من بالعديد حياته يف حظي لقد به. يتعلقون أصدقاءه يجعل أن عىل عادية
عادًة نراه مما أقوى كانت هوكر، جوزيف بالسري جمعته التي املودة أوارص لكنَّ الدافئة،
َمن الرجال من عرفُت قد أنني أظن «ال يقول: «ذكريات» عمله يف كتب لقد الرجال. بني

هوكر.» من باملحبة جدارة أكثر هو
كلما وجماعات أفراًدا بلطف يعاملهم وكان جيدة، عالقٌة القرية بأهل تجمعه كانت
مرور وبعد ومعيشتهم. بشئونهم يتعلق ما بجميع يهتم كان وكذلك معهم، تواصل
وعمل خريي»، «ناٍد تأسيس يف ساعد داون، يف املعيشة إىل انتقاله عىل الوقت بعض
النادي، هذا أمور رعاية يف كبريًا عناءً بذل وقد عاًما. ثالثني مدى عىل لصندوقه أمينًا

121



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أحواٍل من إليه وصل بما واالستمتاع بالغة، بدقٍة وتسجيلها حساباته عىل اإلرشاف من
فرقة مع والتجوُّل بمسرية القيام عىل العنرصة اثنني يوم يف النادي اعتاد وقد مزدهرة.
بهم يلتقي كان وهناك، منزلنا. أمام امُلعشوِشبة األرض عىل ع والتجمُّ ورايات موسيقية
أحياٍن ويف املعتادة. الدعابات بعض تتخلله قصري حديٍث يف املايل وضعهم لهم ويرشح
مجهوًدا القصري االحتفال هذا من يجعل كان مما جيدة، بصحٍة يتمتع يكن لم كثرية،

لقائهم. عن مرة تخلف قد أنه أعتقد ال لكنني له، بالنسبة ا شاقٍّ
اليشء، بعض يشغله ذلك فكان الفحم، لنادي الصندوق أمني بمهامِّ أيًضا يقوم كان

محليٍّا. قاضيًا السنوات لبعض عمل قد أنه كما
كريًما إنيس برودي السيد كان فقد القرية، بأمور والدي باهتمام يتعلق وفيما

كالتايل: وهي ذلك، عن بذكرياته أمدَّني إذ للغاية؛

صداقتنا واستمرت صديَقني أصبحنا ،١٨٤٦ عام يف داون كاهن أصبحُت حني
نُباِدله كنا وقد أبًدا، يتغري لم بعطف وأُرستي أنا يعاملني وكان وفاته. حتى

الدافئة. بمودتنا ذلك
لتقديم دائم استعداٍد عىل وكان األبرشية، أمور جميع يف باملساعدة يهم كان
وغريها الخريية واألعمال باملدارس املتعلقة األمور جميع يف السخية مساهماته
كما أحيانًا األبرشية يف تحدث كانت التي االختالفات إىل وبالنسبة األعمال، من
لقد يل. مساندته من يقني عىل دائًما كنُت فقد األبرشيات، من غريها يف يحدث
ألنه الدين، رجل سيُساند فإنَّه املهم، باألمر ليس االعرتاض دام ما أنه يرى كان

بأكملها. املسئولية يتحمل الذي وهو بالظروف، دراية األكثر

ما، حدٍّ إىل الرسمية اآلداب واتباع املتحوِّط بالتهذيب يتسم الغرباء مع حديثه كان
قليلة. مناسباٍت يف إال بُغرباء االلتقاء له يتسنَّ لم الواقع يف لكنه

محارضة أبي فيها حرض التي النادرة املناسبة يف أنَّه كيف لني، الدكتور وصف2 لقد
للرتحيب … أقدامهم عىل الحضور جميع «نهض امللكي، املعهد يف ساندرسون) (للدكتور
من يكون أن املمكن من الحاد التصفيق هذا أنَّ تقريبًا واٍع «غري هو بدا قد بينما به»،
من كبريًا عدًدا تضم التي املناسبات يف يرتبك داون يف الهادئة الحياة جعَلته لقد أجله.»
بسبب بالضيق يشعر كان املثال، سبيل عىل امللكية، الجمعية أمسيات ففي الحضور؛
صعوبة من يعانيه كان وما الحضور، يعرف أن عليه بأنَّ شعوره وكان الكبرية. األعداد
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ارتياحه عدم أسباب إىل تضيف التي األمور من األخرية، السنوات يف الناس وجوه تذكُّر يف
الفوتوغرافية، صوره من عليه سيتعرفون الناس أنَّ يُدرك يكن لم املناسبات. هذه مثل يف
لألحياء باالس كريستال معرض يف الُغرباء أحد عليه تعرَّف حني ارتياحه عدم وأتذكَّر

املائية.
هي تُميِّزه كانت التي السمات أهم من العمل: يف أسلوبه عن شيئًا أقول أن يل بُد ال
محاولته يف املثال سبيل عىل ذلك ويتضح الثمينة. قيمته قط يَنَس لم فهو للوقت؛ احرتامه
يقول كان ما وكثريًا مدتها. الختصار محاولته يف أكثر يتضح وكذلك عطالته، من التقليل
الدخار حبه اتضح وقد العمل، إنجاز بها يمكن التي الطريقة هي الدقائق ادخار إنَّ
دقائق؛ عرش ملدة والعمل ساعة ربع ملدة العمل بني فرق من به يشعر كان فيما الدقائق
العمل. يف استغاللها تستحق ال بأنها لتفكريه نتيجة إضافية دقائَق بضَع قط يُهِدر لم فهو
إنه حتى أقىصحدٍّ إىل العمل يف قواه جميع استنفاد يف طريقته من أندهش كنت ما وكثريًا
رغبته وتتضح ذلك.» من أكثر أعمل أال عيلَّ أنَّ «أعتقد قائًال: فجأة اإلمالء عن يتوقف كان
وأتذكر العمل، أثناء يف الحركة يف رسعته خالل من أخرى مرًة الوقت توفري يف الشديدة
كانت التي الفول، جذور عىل بتجربة يقوم كان حني التحديد وجه عىل ذلك الحظت أنني
البطاقات أجزاء تثبيت يُجرى أن الرضوري من كان إذ التنفيذ؛ يف العناية بعض تتطلب
مثل برسعة، كلها تتم كانت البينية الحركات لكن وبطء، بحرص الجذور عىل الصغرية
عىل تثبيته ثم بدبوس وخرقه ال، أم سليًما الجذر كان إن ما ورؤية جديدة حبٍة تناُول
هذه بكل يقوم وكان األخرى؛ األمور بعض وكذلك ال، أم رأسيٍّا كان إذا ما ورؤية فلينة
دون بالعمل يستمتع بأنه االنطباع يعطي كان ما ودائًما املكبوح. التلهف من بنوع األمور
إىل بتلهف ينظر كان إذ ما، تجربة نتائج يسجل وهو كذلك، عنه صورة ولديَّ ضجر. أي
حركة أيًضا وأتذكر مالحظاته، اللهفة من نفسها بالدرجة يكتب ثم ذلك، إىل وما جذر كل

املالحظات. تدوين ثم األغراض إىل للنظر وهبوًطا صعوًدا الرسيعة رأسه
وبالرغم مرتنَي. نفسه باليشء القيام عدم خالل من الوقت من كثريًا ر يُوفِّ كان لقد
تَكراَر يتحمل يكن لم فإنه نفع، أيُّ ذلك من يُرجى حني التجارب بصٍرب يُكرِّر كان أنه من
يُسبِّب كان مما عنايته، كامل أوالها قد كان إن األُوىل املرة من تنجح أن لها كان تجربٍة
قداستها، لها التجربة بأنَّ يشعر كان فقد سًدى؛ التجربة تضيع أن من مستمرٍّا قلًقا له
فإنه لذا ممكنة؛ درجٍة بأقىص التجربة من يتعلم أن يأمل وكان بساطتها. كانت مهما
كان وقد ملالحظتها، التجربة ُصممت التي املحددة النقطة بمالحظة نفسه يقيد يكن لم
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باملالحظات يهتم كان أنه أعتقد ال األشياء. من العديد مالحظة عىل رائعة بقدرٍة يتمتع
مرًة تُعاد أن يجب ثم كدالئل، استخدامها منها الغرض كان والتي التحضريية، أو األولية
مدى السياق هذا يف وأتذكر النفع، بعض يجريها تجربٍة لكل يكون أن بد ال وكان أخرى.
يلتزم كان وقد فشلت، التي التجارب عن املدونة بامللحوظات االحتفاظ رضورة عىل حثه

دائًما. القاعدة بهذه
األدبي بالجانب يتعلق فيما الوقت إهدار بخصوص نفسه الهلع من يعاني كان لقد
الحارضة، اللحظة يف به يقوم كان ما تجاه نفسه بالحماس يشعر كان وكذلك عمله، من

ذلك. إىل رضورة دونما يشء، أي قراءة يعيد أن إىل يضطر أال عىل حريًصا جعله مما
استخدام زاد وقد األدوات. من قليل وعدد البسيطة الطرق استخدام إىل يميل كان
اآلن لنجده وإننا البسيط. املجهر حساب عىل وذلك شبابه، منذ كبرية بدرجة املركب املجهر
نصيحة ذلك يف اتبع قد لكنه «البيجل»، رحلة يف مركبًا مجهًرا معه يأخذ لم أنه غريبًا أمًرا
التفضيل شديد كان ما ودائًما األمور. هذه مثل يف الثقات من كان الذي داون، روبرت
أن املرء عىل وأنَّ األيام، هذه يف للغاية مهمل بأنه يرى وكان البسيط، املجهر الستخدام
عن يتحدث وهو املركب. املجهر يستخدم أن قبل البسيط باملجهر ممكن قدر أكرب يرى
املجهر يستخدم ال شخص أيِّ عمِل يف دوًما يرتاب إنه ويقول خطاباته أحد يف األمر هذا

أبًدا. البسيط
غرفة نوافذ بإحدى مثبت سميك، لوح عن عبارة به الخاصة الترشيح منضدة كانت
عليها العمل له يتسنى يكن فلم لذا العادية؛ املنضدة من ارتفاًعا أقل كانت وقد املكتب؛
منضدة إىل يجلس كان قواه. عىل للحفاظ حال أي عىل ذلك ليفعل يكن لم لكنه واقًفا،
مقعده كان والذي لوالده، ملًكا كان ظهر أو ذراعني بال كريسخفيضغريب عىل الترشيح
بسهولة االستدارة له يتسنى لكي كبرية عجالت عىل مثبت وهو رأيس، محور حول يدور
يف يُوجد وكان املنضدة، عىل تتناثر ذلك إىل وما املعتادة أدواته كانت آخر. إىل جانب من
تدور كانت التي املتشعبة، باألدراج مليئة مستديرة منضدٍة عىل النثريات من عدد الجوار
األدراج، ا أمَّ املجهر. منضدة إىل يجلس حني األيرس، جانبه عىل وتُوجد رأيس، محوٍر عىل
«تحضريات «العينات»، التقريبية»، «األدوات األدوات»، «أفضل العناوين: تحمل كانت فقد
الكبرية العناية هي األدراج، هذه محتويات بشأن غرابة األكثر واألمر إلخ. … العينات»
فقد تقريبًا؛ القيمة العديمة األغراض من وغريها الصغرية الجذاذات ببعض االحتفاظ يف
فقد ولهذا مبارشة؛ إليه تحتاج فسوف شيئًا، رميَت إن أنك الشائع باالعتقاد يؤمن كان

هناك. األغراض تراكمت
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كان فإنه الطاولة، عىل املتناثرة األغراض من وغريها أدواته إىل شخٍص أيُّ نظر لو
والغرابة. واالرتجال البساطة من ليندهش

واألكواب النثريات، من عدد مع الرفوف بعض تُوجد كانت اليمني، جانبه عىل
وصحون الزنك من وبطاقات البذور، الستنبات املعدنية البسكويت وصناديق والصحون
األمور يف ومنهجية تنظيم من عليه أبي كان ما إىل وبالنظر ذلك. وغري بالرمل مليئة
قبل املستعملة األشياء من العديد وجود تحمل قد أنه نجد أن الغريب من فإنه األساسية،
األسود باللون ومصبوغ محدد، شكل عىل مصنوع صندوٍق عىل الحصول من فبدًال ذلك؛
الداخل من باألسود ويصبغه يريده كان ملا مشابه يشءٍ عن يبحث كان فإنه الداخل، من
بشكٍل مصنوعة زجاجية أغطيٍة عىل بالحصول يهتم يكن ولم األحذية. دهان باستخدام
مختلفة، أشكاٍل ذات مكسورة قطًعا يستخدم كان وإنما البذور، استنبات ألوعيِة خاص
ذلك، من بالرغم الجانبنَي. أحد من جدوى بال تربز ضيقة زاويٌة بها يُوجد كان وأحيانًا
أغراًضا تستدعي تكن ولم البسيط النوع من كانت يُجريها، كان التي التجارب معظم فإنَّ
يف رغبته من كبرية بدرجٍة تنبع كانت الصدد هذا يف عادته أنَّ وأعتقد اإلتقان. يف غايًة

رضورية. غري أموٍر عىل إهدارها وعدم قواه حفظ
من عدٌد لديه كان إذا األغراض. تمييز يف طريقته عن شيئًا هنا نذكر أن ويُمكننا
كان فإنه ذلك، وغري والزهور الشجر أوراق مثل بينها، التمييز يف يرغب التي األغراض
بالتحديد الطريقة هذه يستخدم وكان الخيوط. من مختلًفا لونًا منها كلٍّ حول يربط
املتباَدل التلقيح حالة ففي ولهذا األشياء؛ من فقط فئتنَي بني التمييز يف يرغب حني
أبيض بخيٍط واألخرى أسود بخيٍط املجموعتنَي إحدى يُميِّز كان للزهور، الذاتي والتلقيح
َجمَعهما وقد البذور، أغلفة من مجموعتنَي منظر جيًدا أتذكر الزهرة. ساق حول يربطه
الخيط من قطعتنَي استخدم وقد ذلك، إىل وما محتوياتهما وعدِّ وزنهما قياِس انتظاِر يف
يقارن أن عليه كان وعندما فيها. ستُوضعان التي األواني بني للتمييز واألسود األبيض
من بحاجز بينهما يفصل كان فإنه نفسه، اإلناء يف ُزرعتا قد الشتالت من مجموعتنَي بني
التجربة عن الرضورية التفاصيل توضح التي الزنك بطاقة وضع مع الزنك، صحائف
«التلقيح يمثل أيهما الفور عىل يعرف أن له يتسنى حتى وذلك دائًما؛ محدد جانب عىل

البطاقة. قراءة إىل حاجة دون الذاتي»، «التلقيح يمثل وأيهما املتبادل»
ثمارها، يهدر أال عىل املتلهفة ورغبته تجربة لكل حبه واضح نحو عىل تجىل لقد
أال عىل الدقيق حرصه خالل من وذلك بها، يقوم كان التي املتبادل التلقيح تجارب يف
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ويمكنني ذلك. شابه وما الخاطئة، األواني عىل البذور أغلفة وضع يف خلط أي يحدث
يف تستدعيه ال شديد بانتباه البسيط املجهر تحت البذور يحيص وهو منظره أتذكر أن
يحاول صغري عفريت أنها عىل بذرة كل ر يتصوَّ كان أنه أعتقد . العدِّ مثل آلية مهمة العادة
العمل عىل يضفي ذلك كان وقد تماًما، منه الهرب أو الخاطئة، الكومة إىل منه اإلفالت
يف ليُفكِّر كان أنه أظن وال عظيمة، ثقة باآلالت يثق كان األلعاب. بها تتسم التي اإلثارة
أنَّ اكتشف حني اندهش وقد ذلك. شابه ما أو للقياس كوٍب أو مقياس دقِة يف يرتاب أن
معظم يف العالية الدقة إىل يحتاج يكن لم اآلخر. عن قياسه يف يختلف امليكرومرتات أحد
ثالثة طولها قديمة قدميًة مسطرًة يمتلك كان جيدة: قياس أدوات يمتلك ولم قياساته،
الوحيدة هي ألنها باستمرار نقرتضها وكنا بأكمله، للمنزل عامة ملكيًة كانت وقد أقدام،
اقرتضها من آخر يكن لم إن بالطبع هذا مكانها؛ يف موجودة أنها يقينًا نعرف كنا التي
قضيبًا يستخدم كان فإنه النباتات، ارتفاع ولقياس مكانها. يف ًدا مجدَّ يضعها أن نيس قد
يف ذلك بعد بدأ ثم تدريجه. يف القرية بنجار استعان قد كان أقدام، سبعة طوله خشبيٍّا
الصغرية، األغراض إىل وبالنسبة ملليمرتات. إىل تتدرج التي الورقية املقاييس استخدام
يف كبريًا عناءً يتحمل أنه سماته من كان وقد عاجية. ومنقلة الفرجار يستخدم كان فقد
يف ثقته عىل البسيطة األمثلة ومن اليشء. بعض التقريبية أدواته باستخدام قياساته اتخاذ
قد والذي قديم، كتاب من وذلك امللليمرتات»، أساس عىل «البوصة يحسب كان أنه املراجع
مع الكيمياء يف عمله عهد إىل تاريخه يعود كيميائي ميزان لديه وكان دقته. عدم اتضح
زجاجي وعاء باستخدام يأخذها كان فقد السعة، قياسات إىل وبالنسبة إيرازموس. أخيه
أيًضا وأتذكر السيئ، وتدريجه الخشن مظهره جيًِّدا أتذكر زلت وما للقياس، صيدالني
بهذا أقصد ال إنني التدريج. عىل السائل خط ليصبح كبرية عنايٍة من أبي يوليه كان ما
أقدم وإنما القياسات، دقة يف نقصان من عانت قد تجاربه من أيٍّا أنَّ أدواته عن الحديث
والتي األدوات، صانعي يف األقل عىل ثقته اآلخرين؛ يف وثقته البسيطة وسائله عىل مثاًال به

له. بالنسبة لغًزا بأكملها صناعتهم كانت
يف بطريقته خاصة بصفة تتعلق والتي الذهنية، سماته من عدد اآلن ويحرضني
التوصل إىل قيادته يف ومميزة عظيمة فائدة ذات كانت أنها يبدو ذهنية سمة هناك العمل.
إغفالها وعدم الدوام، عىل االستثناءات مالحظة عىل قدرته يف تتمثل والتي لالكتشافات،
ومتكررة، للغاية واضحة تكون حني االستثناءات وجود يالحظون الجميع إنَّ اإلطالق. عىل
بسيطة تبدو نقطة أي إن استثناء. أي وجود إىل لالنتباه خاص بحدس يتمتع كان لكنه
تقريبًا، واٍع غري بشكٍل الرجال من العديد انتباه عن تغيب الحايل، بالعمل مرتبطة وغري
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عىل تفسريًا ليس األمر واقع يف هو والذي محكم، غري تفسرٍي إىل فيها السبب ويعزون
وبطريقة منها. بالعمل ويبدأ عندها، يتوقف كان ما هي األمور، هذه مثل لكن اإلطالق،
التوصل إىل أدت التي الطريقة فهي العملية؛ هذه يف مميز يشء ال أنَّه نرى أن يمكننا ما،
فإنني يعمل، وهو أشاهده كنت بينما ألنني فقط أذكرها وإنما االكتشافات، من للعديد

التجريبي. للعالم القدرة هذه بقيمة كثريًا تأثرُت قد
يف املثابرة عىل قدرته هي التجريبي، عمله يف اتَضَحت التي األخرى السمات ومن
احتمال يستطيع ال إنه قائًال صربه عن يعتذر كان وقد محدد، موضوع عىل العمل
اإلرصار «إن بالقول: يستشهد كان ما وكثريًا الضعف. نقاط من ذلك كان لو كما الهزيمة،
من أفضل بنحٍو الذهني إطاره عن يُعربِّ اإلرصار أنَّ وأعتقد النجاح»، إىل السبيل هو
عن اإلفصاح عىل الحقيقة إجبار يف الشديدة رغبته عن للتعبري تكفي ال فاملثابرة املثابرة؛
يجب التي الصحيحة النقطة يعرف أن للمرء املهم من إنه يقول كان ما وكثريًا نفسها.
يجعله كان ما هو النقطة هذه تخطي إىل ميله أنَّ وأعتقد بحث. أي عن التخيل عندها

عمله. عىل اإلرصار طابع وأضفى مثابرته، عن يعتذر
ُمنظًِّرا يكن لم إن جيًدا مالحًظا يكون أن للمرء يمكن ال إنه يقول كان ما كثريًا
كان فكأنه االستثناءات؛ إىل االنتباه يف موهبته عن قلته ما إىل ذلك ويعيدني نشيًطا.
حدوث عند اتجاٍه أي يف ق للتدفُّ مهيأة كانت والتي النظريات، وضع عىل بقدرته مشحونًا
ق تدفُّ يف تتسبب أال صغرية كانت مهما حقيقٍة أليِّ يكن فلم لذا بسيط؛ اضطراٍب أي
حدث فقد الطريقة وبهذه أهمية. لها ويكون الحقيقة تتضخم وبهذا النظريات، من فيض
حسن من لكن تعضيدها، يتعذر التي النظريات من العديد ذهنه عىل تواَرَدت أن تلقائيٍّا
ثراء تُعاِدل كانت وتدقيقها ذهنه عىل تطرأ التي األفكار يف النظر عىل قدرته أنَّ الحظ
كان فقد ولهذا منها؛ يتحقق أن قبل يُِدنْها ولم نظرياته تجاه منصًفا كان لقد خياله.
يدعو كان وقد االختبار. يستحق ال أنه عىل الناس ملعظم يبدو قد ما الختبار ا مستعدٍّ
عىل وكمثال للغاية. بها يستمتع وكان الحمقى» «تجارب باسم الجامحة املحاوالت هذه
النباتات يف الجنينية للورقات الشديدة الحساسية اكتشف حني أنه أذكر أن يمكنني ذلك
قادرة تكون قد أنها تخيل الطاولة، اهتزازاِت تجاه Biophytum الحساسة جنس من
من بالقرب زمخري عىل أعزف أن مني طلب فقد ولهذا الصوت؛ ذبذبات استقبال عىل
بسيط، بيشءٍ يتعلق فيما النظريات وضع يف االستفاضة عىل مثاًال ذلك يُعد (وال إحداها.

املحتملة.) غري األفكار أكثر اختبار يف رغبته عن يُعربِّ وإنما
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كان التي الطريقة تذكُّر ألستطيع وإنني للغاية، لديه قويٍّا التجريب حب كان لقد
تدفعه خارجية قوٌة هناك كانت وكأنما للتجربة.» هذا أُخضع حتى أهدأ «لن بها: يقول
إال ينطوي ال الذي بالعمل استمتاعه من أكثر التجارب بإجراء يستمتع وكان ذلك. إىل
وترتيب الُحجج تقديم يتطلب كتاٍب تأليِف يف ينخرط كان وحني املنطقي، التسويغ عىل
فحني ولهذا، عطلة؛ أو اسرتاحة بمنزلة سيكون التجريبي العمل بأنَّ يشعر كان الحقائق،
بني الفرتة يف التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتابه عىل يعمل كان
أَوَىل إذ متكاسًال نفسه يرى وكان السحلبيات، لتلقيح فهمه إىل ل توصَّ و١٨٦١، ١٨٦٠
للغاية مهم بجزءٍ قام قد أنه ندرك أن مثري ألمٌر وإنه الوقت. من الكبري الَقْدر هذا األمر هذا
وتتضمن جدية. أكثر عمٍل من واالسرتاحة الوقت، تمضية سبيل عىل البحثي، العمل من
فأنا تكاسيل؛ عىل هللا «فليسامحني مثل: العبارات بعض الفرتة هذه يف هوكر إىل خطاباته
التكيُّف أساليب باستيعاب الشديد استمتاعه ويتجىل سخيف.» نحٍو عىل العمل بهذا مهتم
جنس عىل العمل يف نيته عن الخطابات أحد يف يتحدث إنه الخطابات. هذه يف بقوة للتلقيح
«ذكريات» عمله يف وصف وقد اإلنسان» «نشأة عمله كتابة من االسرتاحة سبيل عىل الندية
يف الجنسية األعضاء أطوال تفاُوِت مسألِة حلِّ إىل ل توصَّ أن بعد بالرضا الكبري شعوره
أكثر الجنوبية ألمريكا الجيولوجية بالطبيعة استمتع قد أنه يذكر سمعتُه وقد الزهور.
يستدعي الذي العمل من يستمده كان الذي الرسور ذلك يكون ربما آخر. يشءٍ أيِّ من
أيِّ من أكثر املالحظة يف قواه عىل يتلقاه ثناءٍ أي يقدِّر جعَله ما هو الدقيقة املالحظة

األخرى. بملكاته احتفاءٍ
يف تُستخدم أدواٍت مجرد يعتربها كان وإنما للكتب، كبريًا احرتاًما يُكنُّ يكن لم
مع حدث كما االستخدام، كثرة من الورقية الكتب أحد تهرَّأ وإذا يُجلِّدها، لم لذا العمل؛
معدني مشبٍك وضع خالل من التام التفكُّك من يحفظه كان فإنه ملولر، «التلقيح» كتاب
كان وقد حملها. يسُهل كي نصَفني إىل الثقيلة الكتب يقسم كان فإنه وباملثل ظهره. عىل
وذلك واحد، من بدًال جزأَين يف كتبه أحد من الثانية الطبعة ينرش اليل جعل بأنه يتفاخر
بقسوٍة النرشات مع يتعامل كان ما وكثريًا نصَفني. إىل تقسيمه إىل اضُطر أنه أخربه بأن
تشغله. الذي الحيِّز لتوفري بها، يهتم ال التي الصفحات يُمزِّق كان إذ الكتب؛ من أكثر
إذ للنظر؛ الفتة كانت وإنما ُمزيَّنة، تكن لم مكتبته فإنَّ املمارسات، تلك لجميع ونتيجة

للعمل. املخصصة الكتب من مجموعة أنها بوضوح يبدو كان
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بعمله. املرتبطة والنرشات الكتب قراءة يف يتبعها التي الطريقة يف منهجيٍّا أبي كان
بعد إليه تُنقل وآخر بعُد، يَقرأْها لم التي الكتب جميع عليه يضع ا رفٍّ يخصص كان فقد
لن أنه يعرف كان ألنه يقرأْها، لم التي كتبه عىل يتحرس ما وكثريًا تصنيفها. وقبل قراءتها
الحال، يف األخرى الكومة إىل تُنقل عديدة كتب كانت وقد منها. العديد قراءة من يتمكن
فقراٍت أيَّ تضمن ال أنها عىل لتدل نهايتها عند الصفر عالمة تحمل الكتب هذه كانت وقد
الكتب كانت فقط». حها تصفُّ «جرى أو يُقرأ» «لم أحيانًا عليها يكتب كان أو حدَّدها، قد
من الكثري وبعد املكان، بها يفيض حتى ُقرئت التي للكتب املخصصة الكومة يف ترتاكم
يصبح وحني املهمة، بهذه القيام يكره كان لتصنيفها. يوًما يُخصص كان االمتعاض،
بالفعل علينا «يجب يأس: نربة يف يقول كان ما غالبًا فإنه ملحة، رضورًة بها القيام

رسيع.» وقت يف الكتب هذه ترتيب
يقرأ كان وحني بعمله. املتعلقة الفقرات بعض يُحدِّد كان يقرؤه، كان كتاب كل يف
الصفحة جانب عىل الرصاص بالقلم خطوًطا يرسم كان ذلك، غري أو نرشة أو كتابًا
بالصفحات قائمة يكتب كان النهاية، ويف األحيان، أغلب يف قصرية مالحظاٍت ويضيف
ص، امُلخصَّ املكان يف ووضعه الكتاب تصنيف موعد يحني وعندما مميزة. فقرات بها التي
رسيًعا ًصا ُملخَّ يُعد ثَمَّ وِمن مالحظاته، عىل تحتوي التي الصفحات يف النظر يعيد كان
وفيها مختلفة، صفحاٍت يف أربعة أو عناوين ثالثِة تحت امللخص هذا يُكتب وقد للكتاب.
املوضوعات. مختلف يف جمعها سبق التي الحقائق إىل وإضافتها الحقائق تصنيف يجري
املوضوع. ال للدورية وفًقا يُرتِّبها كان التي صات امُللخَّ من أخرى مجموعٌة لديه وكانت
القراءة عىل معتاًدا كان امُلبكِّرة، السنوات يف واسع نطاٍق عىل الحقائق يجمع كان وحني

الدوريات. من بأكملها ِلسالسَل الطريقة بهذه صات امللخَّ وإعداد
لكتابه بالحقائق الدفاتر من العديد ملء عن يتحدث كان املبكرة، بعضخطاباته ويف
حافظات استخدام يف خطته تَبنِّي يف مبكر وقٍت يف بدأ قد أنه املؤكد لكنَّ األنواع، عن
بالرسور كوندول ودي والدي من كلٌّ شعر وقد «ذكريات». عمله يف يصفها والتي األوراق،
كوندول دي ويصف الحقائق. تصنيف يف نفسها الخطة استخدما قد أنهما الكتشافهما
شعر الذي الرضا مدى لوالدي وصفه يف يذكر وهو النباتات»، «علم كتابه يف الطريقة هذه

داون. يف تُنفذ خطته رأى حني به
تُوجد باملالحظات، مليئة عرشاٌت منها يُوجد التي األوراق حافظات إىل وإضافًة
يضعها وكان «مستخدمة»، عنوان عليها يضع كان التي املخطوطات من ضخمة لفائف
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حدث حني أَتذكَّر النريان. رها تُدمِّ أن من ذُعٌر لديه وكان مذكراته بقيمة يشُعر كان بعيًدا.
بجدية أضاف ثم الحذر، شديد أتوخى أن يرجوني كان أنه مرة، ذات بالحريق إنذار

وكتبه. مذكراته تَلَفت إن تعيسة ستكون حياته أنَّ شديدة
كان وقد مخطوطاته، إحدى فقدان عن كتبه فيما نفسه الشعور هذا عن يعرب وهو
تأليف ينوي كان وحني فقدانها.» قتلني قد لكان وإال منها نسخة «لديَّ كالمه: فحوى
بأكمله، للكتاب خطة أو هيكل إعداد يف والجهد الوقت من الكثري يبذل كان فإنه كتاب،
هذا أنَّ وأعتقد «ذكريات». عمله يف يصف كما وذلك وتشعيبها، العناوين تكبري يف وكذلك
لطريقة ذلك كان لكنه حجته، بناء يف اإلطالق عىل جوهريٍّا يكن لم للخطة الدقيق الرتتيب
يف البداية يف ُطبع قد داروين» إيرازموس «حياة كتابه وألنَّ الحقائق. وترتيب العرض
الكتاب ترتيب تغريَّ وقد للغاية، واضًحا كان هيكل مجرد من الكتاب نمو فإنَّ قصاصات،
جده شخصية يعرض وكأنه وبدا حاسمة، طبيعٍة وذا للغاية رسميٍّا كان ألنه بعد فيما

كاملة. صورة ال بصفاته، قائمة تقديم خالل من
التي وهي له، األنسب بأنها مقتنًعا كان للكتابة خطة تبنى فقط، األخرية سنواته ويف
األسلوب يعري أن دون مبارشة مبدئية نسخٍة كتابِة يف تتمثل والتي «ذكريات» يف وصفها
من فيه يرغب الذي بالقدر الكتابة يستطيع ال بأنه يشعر أن عادته من وكان اهتمام. أي
الطباعة بروفات أوراق ظهر عىل يكتب كان فإنه لذا األوراق؛ أفضل استخدم إن العناية
ولهذا منقحة؛ نسخًة ويُعد املبدئية النسخة يف النظر يعيد كان ذلك، وبعد املخطوطات. أو
السطور كانت وقد السطور، بني املسافة واسعة فولسكاب أوراق لديه كان فقد الغرض،
تُصوب ذلك، بعد عسريًا. أمًرا التصويب فيكون قرب، عن الكتابة يتفادى لكي رضورية
الذي هو نورمان إي السيد وكان املطابع. إىل تُرَسل ثم نسخها ويُعاد املنقحة النسخة
يف القرية مدرس كان حني عديدة سنواٍت قبل العمل هذا بدأ قد وكان النسخ، عملية يتوىل
يستطيع يكن لم إنه حتى نورمان السيد خط عىل للغاية معتاًدا والدي أصبح وقد داون.
السيد يعيد أن إىل بوضوح، كتبها قد أبنائه أحد يكون حني حتى مخطوطة، أي تصويب
أخرى مرًة تُصوب فإنها نورمان، السيد عند من املخطوطة تعود وحني نسخها. نورمان
أبي كان ما وهو وتصويبها، الطباعة بروفات تنقيح دور يأتي ثم املطابع، إىل تُرسل ثم

للغاية. ممالٍّ عمًال يجده
إىل يصل كان وحني كتابته. أسلوب يف بجدية التفكري يف يبدأ كان املرحلة، هذه ويف
عملية أنَّ والواقع نفسه. عن للرتويح آخر عمٍل يف يبدأ كان ما عادًة فإنه املرحلة، هذه
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ثم أوًَّال، الرصاص بالقلم التصويب وهما مرحلتنَي: عىل تتم كانت القصاصات تصويب
بالحرب. وكتابته تصويبه جرى فيما النظر إعادة

التصويبات بتلقي يُرس أبي كان «القصاصات»، بمرحلة يمر الكتاب كان وحني
«أصل لكتاب الطباعة بروفات عىل نظرة أمي ألقت فقد ولهذا اآلخرين؛ من واالقرتاحات
بالجزء تقوم التي هي ليتشفيلد السيدة أختي كانت املتأخرة، األعمال بعض ويف األنواع».

نصيبي. من العمل من األكرب الجزء أصبح أختي، زواج وبعد التصويب، من األكرب
ليتشفيلد: السيدة أختي تكتب الشأن، هذا ويف

أمًرا ألجله، العمل كان وقد نفسه، حدِّ يف للغاية ُمشوًِّقا العمل هذا كان لقد
أي بأن لالقتناع استعداد عىل دائًما كان لقد عنه. التعبري يمكن ال بنحٍو مبهًجا
املبذول. للجهد امتنانه خالص عن دائًما يُعربِّ وكان تحسني، هو مقرتح تغيرٍي
ويكاد رأيه، يف به قمُت الذي التحسني بمدى يخربني أن نيس قد أنه أعتقد وال
برقته َشعرُت قد أنني وأعتقد التعديالت. أحد عىل يوافق لم إن يعتذر أن
سبيٍل بأي ألعرفها أكن لم بطريقٍة معه، العمل خالل من الفريَدين وتواُضعه

آخر.
أو الحديث يف سواء جمله عكس إىل يميل وكان بسهولة، يكتب يكن لم
يُصوِّب وكان تصفه. ما ح يوضِّ أن قبل الوصفية العبارة يضع كان إذ الكتابة؛
اإلمكان. قدر ممكن نحو بأفضل نفسه عن التعبري عىل حريًصا وكان الكثري،

حذِف بسبب املبهمة النقاط يف يتمثل كان الالزمة التعديالت من األكرب الَقْدر ولعل
حذفه قد كان يشء يف يتمثل كان ذلك أنَّ بد وال املنطقي، التربير عملية يف رضوري رابٍط
وإنما لديه، األفكار تسلُسل يف خطأ عن ناتًجا هذا يكن لم باملوضوع. املفصلة ملعرفته
قد ألنه وذلك املعروضة الفكرة عن تُعربِّ ال اختارها التي الكلمات أنَّ إىل ينتبه لم أنه إىل
من بد ال فكان الواحدة؛ الجملة يف الكثري يضع كان ما وكثريًا يسوقها. التي الُحجة أِلف

جملتنَي. إىل تجزئتها
األدبي الجزء يف الجهد من عظيًما قْدًرا يبذل كان أبي أنَّ أرى إنني عام، بوجٍه
ملا ر يَتذمَّ أو نفسه من يَسَخر كان ما وكثريًا للغاية. بارًزا ذلك كان وقد عمله، من
ترتيٌب َة ثَمَّ كان إذا بأنه مثًال يقول فكان اإلنجليزية؛ باللغة الكتابة يف صعوبة من يجده
َشَعر املرات، إحدى ويف سيستخدمه. أنه املؤكد فمن عليه، تكون أن يُحتمل للجملة سيئ
ُرس وقد قصري. منشوٍر كتابِة يف صعوبًة العائلة أفراد أحُد وجد عندما والرضا بالرسور
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العيوب؛ من ذلك وغري دة امُلعقَّ والجمل امُلبَهمة النقاط من والسخرية أخطائه بتصحيح
أن عىل اعتاد وقد له. يتحمَّ أن عليه كان الذي النقد جميع من لنفسه انتقم فقد وبهذا
أن وهي منها، دهشته عن ًا ُمعربِّ الشباب املؤلِّفني إىل مارتينو اآلنسة نصيحة يقتبس
بالرغم تصويبها. دون مبارشة الطبع جهة إىل املخطوطات يرسلوا ثم الكتابة يف ينطلقوا
إحدى كانت وحني األحيان. بعض يف لذلك مشابه نحٍو عىل يترصف كان فقد ذلك، من
أن تريد الذي ما «واآلن، نفسه: يسأل كان فإنه إصالحه، يف أَمل ال نحٍو عىل تتعقد الجمل

اللبس. تُزيل التي هي يُدوِّنها التي إجابته كانت ما وعادًة تقوله؟»
أسلوبه بأنَّ معروف خبريٌ يل ح رصَّ فقد ذلك، من بالرغم بالثناء؛ يحظى أسلوبه كان
التي بساطته يف صاحبه يُشبه وهو وواضًحا، مباًرشا كان يشءٍ كلِّ رغم لكنه جيًِّدا. ليس
الشائعة بالفكرة اإلطالق عىل يؤمن ال وكان عنه. االدعاء غياب ويف السذاجة، من تقرتب
أنَّ الواقع يف يعتقد وكان سليمة، إنجليزية بلغٍة يكتب أن عالٍم أيِّ عىل يجب بأنَّه القائلة
كان مثلما القوية التعبريات بعض أحيانًا، الكتابة يف يستخدم وكان الصحيح. هو العكس
لهدابيات وصف يِرد األنواع»، «أصل كتاب من ٤٤٠ الصفحة يف لذا، الحديث؛ يف يفعل
وزوٌج للسباحة، امُلهيَّأة الرتكيب جميلة األرجل من أزواج ستُة «لها يقول: الريقانية، األرجل
منه نسخر أن اعتدنا وقد التعقيد.» يف غاية استشعاٍر وقروُن الرائعة، املركَّبة األعني من
للميل االستسالم يف النزعة هذه وتظهر اإلعالنات. بأحد وشبَّهناها الجملة، هذه بسبب
كتاباته. من أخرى مواضَع يف ُمضحًكا، يكون أن من الخوف دون أفكاره، يف الحمايس

التي األمور من ذلك أنَّ بد وال للغاية، بارزة قارئه نحو والودية الدمثة نربته كانت لقد
أن غريبة حقيقة بأنها شعرت ولطاملا أبًدا. يروه لم ممن العديد إىل العذبة بطبيعته أوشت
املعارصين، العلماء رائد الشأن هذا يف وهو الحيوية، العلوم وجه غريَّ الذي الرجل يكون
وعند جوهرهما. يف بالعرصية تتسمان ال اللتنَي والروح الطريقة بهذه ويعمل يكتب كان
ُكتاب يتذكر مما أكثر الطبيعي، التاريخ علماء من السابقني ليتذكر املرء فإنَّ كتبه، قراءة
رجل إنه أي للكلمة؛ القديم باملعنى الطبيعي التاريخ يف عامًلا كان لقد الحديثة. املدرسة
من فبالرغم ولهذا، فقط؛ منها واحٍد يف يتخصص وال العلوم، فروع من العديد يف يعمل
والنباتات الزهور تلقيح مثل املميزة، املوضوعات من بأكملها جديدة فروًعا أسس قد أنه
ال املوضوعات هذه ملثل معالجته عند حتى فإنَّه ذلك، وغري الشكل وثنائية الحرشات اآلكلة
صديقه إليه يتحدث صديٌق أنه يشعر بل متخصص، لعالٍم يقرأ بأنه يشعر القارئ يجعل
استخدمها التي النربة كانت لقد أستاذه. يُحاِرضه تلميذًا وليس الدمث، الفاضل الرجل

132



اليومية والدي حياة من ذكريات

بصدق يقتنع رجٍل نربُة إنها اليشء؛ بعض وعاطفية ساحرًة األنواع» «أصل مثل كتاٍب يف
أسلوب تماًما يُناقض أسلوبه كان فقد اآلخرين؛ إقناع من يتمكن أن كثريًا يتوقع وال أفكاره
بأيِّ القارئ يُشعر ال إنَّه بآرائهم. اإليمان عىل اآلخرين إجبار يف يرغبون الذين امُلتعصبني
الشك هذا مع يتعامل وإنما يتخيله، أن له يمكن الشك من مقداٍر أليِّ اإلطالق عىل ازدراءٍ
حارضين كانا العقالني، غري القارئ حتى وربما املتشكك القارئ أنَّ يبدو صبور. باحرتاٍم
كان التي النقاط يف كبريًا مجهوًدا يبذل كان الشعور، لهذا نتيجًة وربما تفكريه. يف دائًما

بالقراءة. فيغريه املشقة عليه توفر أو القارئ، نظر ستلفت أنها يتصور
وأعتقد كتبه، يف التوضيحية بالرسومات كبريًا اهتماًما يهتم كان نفسه، السبب ولهذا
رسمها قد األوىل كتبه يف التوضيحية الرسومات إنَّ قدرها. من أكثر يوليها كان أنه
التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب يف ذلك وكان محرتفون، فنانون
أعماله يف ا أمَّ والحيوان». اإلنسان يف االنفعاالت عن «التعبري وكتاب اإلنسان» «نشأة وكتاب
الزهور»، و«أشكال النباتات» و«حركات الحرشات» آكلة و«النباتات املتسلقة» «النباتات
كان إذ أوالده؛ بعض رسم من كبري حدٍّ إىل فيها الواردة التوضيحية الرسومات كانت فقد
الثناء يف يفرط كان إذ له؛ نرسم أن املمتع من كان لقد معظمها. رسم من هو جورج أخي
رسومات بها يستقبل كان التي العذبة طريقته جيًِّدا أتذكر وأنا ا. جدٍّ املتواضع أدائنا عىل
رسومات أنَّ أ… «أخرب قائًال: الثناء عبارات ينهي كان أنه وكيف أبنائه، زوجات إحدى
فإنه الثناء، يف يفيض كان أنه من وبالرغم بهذه.» مقارنة شيئًا تساوي ال أنجلو مايكل

فيها. إهمال أو خطأ أيَّ بسهولٍة يكتشف وكان الرسومات يتفحص كان
وجد حني للغاية ومضطربًا منزعًجا يبدو وكان الشديد، اإلسهاب من ذعر لديه كان
كان أنه وأتذكر يَديه. يف يطول التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب أنَّ
كتابًا أؤلف فسوف هيا، يقول: إنسان أي تدع «ال شاندي: تريستام كلمات مع بشدة يتفق

عرش.» االثنَي بقطع
فقد القارئ. مع نربته كانت مثلما امُلميِّزة، سماته من اآلخرين للمؤلِّفني تقديره كان
كما الحاالت، ويف االحرتام. يستحقون كأشخاص اآلخرين املؤلِّفني جميع عن يتحدث كان
يتحدث كان باملؤلف، كثريًا يعتدُّ يكن لم التي الندية، جنس نباتات عىل … تجارب حالِة يف
للجهالء، املرتِبكة الكتابات مع يتعامل كان أخرى، حاالٍت ويف بذلك. تيش ال بطريقٍة عنه
العامة النربة هذه جانب وإىل يُقدِّرهم. أو يفهمهم لم أنه عاتقه عىل يقع الخطأ أنَّ لو كما
به، املستشهد العمل قيمة يف رأيه عن التعبري يف عذبة طريقة له كانت فقد االحرتام، من

إليه. ُقدمت خاصة ملعلومة امتنانه أو
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أعتقد بل فحسب، األخالقية الناحية من حميًدا االحرتام عن ينم الذي شعوره يكن لم
رضوب جميع أفكار يف للتفكري ا مستعدٍّ ذلك جعله إذ العملية؛ الناحية من أفاده قد أنه
اإلعالء إىل البداية يف يميل كان إنه قائًال ذلك عن يعتذر أن يكاد وكان ومالحظاتهم. البرش

للغاية. مرتفع بنحو يشء أي قيمة من
كان ما تجاه باالحرتام القوي شعوره من بالرغم أنه الرائعة الذهنية صفاته ومن
بالثقة جديًرا الشخص كان إذا ما بخصوِص للغاية قوية بغريزٍة يتمتع كان فإنه يقرؤه،
وكان لهم، يقرأ كان الذين املؤلِِّفني دقة عن للغاية ًدا محدَّ رأيًا ن يُكوِّ أنه بدا لقد ال. أم
األمثلة تقديم أو الربهان تقديم يف يستخدمها التي للحقائق اختياره يف الرأي هذا يستخدم
جدارة عىل الحكم يف القدرة لهذه بما يشعر كان أنه لديَّ انطباع تولد وقد التوضيحية.

كبرية. قيمٍة من بالثقة الشخص
ذعٌر لديه وكان ني، املؤلفِّ بني يكون أن ينبغي الذي الرشف بميثاق تماًما يؤمن كان
ما وكثريًا والتمجيد، بالترشيف الولع يزدري كان االستشهاد. يف الرتاخي من نوع أي من
كما كتبه، نجاح يف رسور من يجده كان ملا وذلك خطاباته، يف نفسه إىل اللوم ه يُوجِّ كان
ما وكثريًا بالشهرة. االهتمام وعدم الحقيقة حب العليا: ُمثله عن منه تخلِّيًا ذلك كان لو
جيه السري إىل يكتب كان حني وذلك التواضع، إىل وافتقاره لغروره نفسه من يسخر كان
أمي، إىل كتبه قد كان مدهش بنحٍو مثري خطاٌب ويُوجد متباٍه. بخطاب يسميه ما هوكر،
وإنني ر. التطوُّ عن كتبه قد مقاٍل ِل أوَّ مخطوطَة تنرش أن وفاته حالة يف يوصيها وهو
بعيًدا املعرفة يف إسهاًما بصفتها نظريته نجاح يف الشديدة رغبته الخطاب هذا يف أرى
النجاح، يف الصحية الرغبة بتلك بالطبع يتمتع كان لقد الشهرة. يف شخصية رغبٍة أيِّ عن
كتاب نُرش فعندما ذلك، من بالرغم العزيمة. بقوة يتمتع إنسان كل بها يتمتع والذي
من وثناءٍ تأييٍد من القاه ملا غامر بارتياح يشعر كان أنه الواضح من كان األنواع»، «أصل
به حظي فيما يرغب أو يحلُم يكن لم وهو جراي، وآسا وهكسيل وهوكر اليل مثل رجال

وكبرية. واسعٍة شهرٍة من
جميع نفسها بالدرجة يبغض كان فقد بالشهرة، املفرط للولع بغضه جانب وإىل
نُرش الذي الوقت يف اليل إىل أرسلها التي خطاباته ففي باألسبقية؛ تتعلق التي املسائل
من تمكنه لعدم غضب من به يشعر كان عما يعرب أنه نجد األنواع»، «أصل كتاب فيه
سنوات جميع بإحباط واالس السيد قيام من يظنه كان ملا األمل، بخيبة شعوره كبت
مشاعره تظهر وكذلك الخطابات، هذه يف بقوة األدبي الرشف بميثاق حسه ويتضح عمله.
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الذات بإنكار إعجاب من «ذكريات» عمله يف عنه عرب فيما أخرى مرة باألسبقية املتعلقة
واالس. السيد أبداه الذي

حاالت عىل الرد ذلك يف بما اآلخرين، عىل الرد بشأن ومحدَّد واضح رأٌي لديه كان
إىل كتبه قد خطاب يف ببساطة يتضح وهو النقاشات. أنواع جميع يف واملشاركة الهجوم
مشاعر لك أُكنُّ وأنا بالغضب، نحوك وشعرت حدث «إذا فيه: يقول (؟)) ١٨٦٣) فالكونر
شعرت لقد الجنون. من بمس أُصبت قد بأنني الشك يف أبدأ فسوف الخالصة، الصداقة
لآلخرين. تركه ويجب األحوال جميع يف ً خطأ كان أنه وأعتقد لردك، الشديد باألسف
أمٌر فذلك االستفزاز، تأثري تحت به فُت ترصَّ الذي النحو عىل يف ترصُّ إمكانية عن ا وأمَّ
أخرى، ناحيٍة ومن الفطرية، رقته من جزئية بصورٍة ينبع الشعور هذا كان لقد مختلف.»
وقد للمزاج. وتغيرٍي والطاقة للوقت إهداٍر من ذلك يُسبِّبه كان مما أيًضا ينبع كان فقد
كان التي وهي اليل، نصيحة إىل املناقشات يف الخوض عدم عىل بإرصاره يَديُن إنه قال
عمله يف القاعدة هذه عن تخىل (لقد بالكتابة. يشتغلون كانوا الذين أصدقائه بني ينقلها
دورية يف نُرش والذي السهيل»»، «الكولب البامبا سهول خشب نقار عادات عن «مالحظات
خطاب يف وكذلك :٧٠٥ الصفحة ،١٨٧٠ سوسايتي»، زولوجيكال ذا أوف «بروسيدينجز
لم أنه عىل ذلك بعد أسف وقد ،(٥٥٤ الصفحة ،١٨٦٣) أثنيام» «ذا دورية يف نُرش قد
األنواع»، «أصل كتاب من الالحقة الطبعات يف االنتقادات، عىل ردوده ا وأمَّ الصمت. يلتزم

القاعدة.) لهذه خرًقا تُعد ال فهي
دوًما اعتبارنا يف نضع أن فعلينا العملية، حياته يف والدي طباع نفهم أن أردنا إذا
تذمر، ودون بصرب مرضه تحمل لقد تأثريها. تحت دوًما يعمل كان والتي مرضه ظروف
يعزز ما فإنَّ حالتهم، ويف املعتادة. معاناته مدى يدركوا لم أعتقد، كما أوالده، إنَّ حتى
املرض من الحال هذه عىل يرونه أنهم حقيقة هي األمر، لذلك إدراكهم صعوبة من
لجميع بالسعادة ممتلئًا ذلك رغم أيًضا رأوه وقد عنه، األوىل ذكرياتهم أيام منذ املستمر
بني الفصل من بد ال كان حيواتهم، من الالحقة الفرتات ففي ولهذا، يسعدهم؛ كان ما
به يُمدِّهم كان بما تأثًرا طفولتهم يف تشكَّل الذي االنطباع وبني يُعانيه، كان ملا إدراكهم
بالطبع أحد وال يُدِركونها. ال التي املصاعب من يعاني هو بينما صادق عطٍف من دائًما
فهي، املدهش. صربه مقدار وكذلك معاناة، من يتحمله كان ما ِمقداَر أمي سوى يعرف
بما يومها تخطط وكانت واحدة، لليلة تفارقه لم حياته، من املتأخرة السنوات جميع يف
ولم تالفيها يمكن مضايقة كل عنه تدرأ كانت وقد راحته. ساعات تشاركه أن يسمح
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ف يُخفِّ قد حتى أو املفرط، اإلجهاد يقيه أو املشقة، بعض يجنبه قد يشء بأي قط تبخل
التحدُّث إزاء د بالرتدُّ أشعر إنني صحته. اعتالل من يلقاها كان التي العديدة املتاعب عنه
وراء كان والذي الحياة، مدى اإلخالص مثل القداسة من الدرجة هذه عىل يشء عن بحرية
بصحة يتمتع لم أنه وأُكرِّر أعود فإنني ذلك، من بالرغم وعطف. برقة له الدائمة رعايتها
ذلك كان وقد تقريبًا، عاًما أربعني مدى عىل اإلطالق عىل واحد ليوٍم ولو العاديِّني األُناس
اإلرهاق ضد طويًال كفاًحا حياته كانت فقد ثَمَّ، وِمن حياته؛ يف الجوهرية السمات من
الوحيد الظرف ذكر دون ذلك عن نتحدث أن يمكننا وال املرض. عن الناتَجني واإلجهاد

النهاية. حتى والكفاح اإلجهاد هذا ل تحمُّ من مكَّنه الذي
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حني والدي كتبها التي تلك هي لها، الوصول من تمكنت التي املبكرة الخطابات إنَّ
كامربيدج. يف طالبًا كان

الفرتة. هذه من يبدأ أن خطاباته، يف ورد كما حياته، لتاريخ لرسدنا بد فال ولهذا،





الرابع الفصل

كامربيدج يف احلياة

أتى حني ،١٨٢٨ عام يف الشتوي الدرايس الفصل بداية من كامربيدج يف والدي حياة [تمتد
الجامعة. وغادر شهادته نال حني ،١٨٣١ عام مايو فصل نهاية إىل ا، مستجدٍّ طالبًا إليها
عىل الحاصلني الطالب فئة يف بها التحق «قد والدي أنَّ الكلية سجالت من ويظهر
والدي يحرض ولم .١٨٢٧ أكتوبر ١٥ يف شو» امُلعلِِّمني كبري إمرة تحت صغرية، إعانٍة
اختباراته اجتاز قد أنه من بالرغم لذا، ١٨٢٨؛ عام الشتوي الدرايس الفصل حتى لإلقامة
الدرايس الفصل بداية املعتاد؛ املوعد يف شهادته نيل من يتمكن فلم املحدد، موعدها يف
أربعاء قبل شهادته الشخص ينال ما عادًة الحالة، هذه مثل ويف .١٨٣١ عام الشتوي
ضمن ويُصنَّف الرماد»، يوم يف العلمية الدرجة عىل «حاصل حينها يُسمى وهو الرماد،
قائمة يف والدي اسم يرد ذلك، من بالرغم العام. لذلك العلمية الدرجة عىل الحاصلني
الفرتة يف العلمية الدرجة عىل حصلوا الذين أو املعمودية»، يوم «يف الشهادة عىل الحاصلني
ورد قد (إذ يونيو). من والعرشين (الرابع املعمدان يوحنا القديس ويوم الرماد أربعاء بني
املايض، الثالثاء يوم «يف ييل: ما ١٨٣١ أبريل، ٢٩ الجمعة، بتاريخ كامربيدج»، «سجل يف
ورد فقد ثَمَّ وِمن الليسانس.») درجة عىل كرايست بكلية الطالب داروين تشارلز حصل

.١٨٣٢ عام الليسانس درجة عىل الحاصلني ضمن تصنيفه
بيكون متجر أعىل املوجود النُّزل يف اثننَي، أو درايس فصٍل مدى عىل مقيًما، ظل لقد
اآلن جيًِّدا يعرفه والذي السوق، منطقة يف املوجود املتجر ذلك هو ليس املتجر وهذا للتبغ،
عىل تُطل جيدة سكنية بغرفٍة أقام ثم سيدني. شارع يف كان بل كامربيدج، أهل جميع
دراسته. من انتهى أن إىل بها مقيًما وظل كرايست، كلية ساحاِت ألقدِم الجنوبي الطرف
ًرا مؤخَّ ُسمح وقد األوسط، الدرج من الغربي الجانب عىل األول، الطابق يف الغرفة (تقع

بها.) الجلوس غرفة جدار عىل للكلية) أخي (وهبها ميدالية بتعليق



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

مما فذلك إيرازموس، وألخيه ألبي الكلية هذه اختيار حدََّدت التي العوامل عن ا أمَّ
وربما جون، سان كلية يف َجدُّهما، األكرب؛ إيرازموس درس لقد معرفته. إىل يل سبيل ال
أنَّ يبدو أنه غري رشوزبريي. بمدرسة ترتبط إنَّها إذ لهما؛ مناسبة الكلية هذه كانت
عىل بناءً وذلك املشاكل، بعض بها كانت الوقت، ذلك يف جون سان كلية يف الطالب حياة
أساليب ليتفادى كرايست، كلية إىل هناك من يل قريٍب انتقاِل من مالحظته يمكنني ما
هربرت1 السيد رواها أخرى قصٌة نفَسه األمَر ح وتُوضِّ الكلية. هذه يف املتبعة التضييق

كالتايل: وهي

مزعجة عواقُب له كانت أمٌر حدث ،١٨٣٠ عام الدرايس أكتوبر فصل بداية يف
أذهب أن مني طلب قد داروين كان َهْزلية. كانت وإن يل، بالنسبة اليشء بعض
الطبيعية املواد بعض عن للبحث فينز منطقة يف طويلة سرٍي جولِة يف معه
العمل، من ا جدٍّ ومرهق طويل يوٍم وبعد عليها. الحصول يف يرغب كان التي
من انتهينا وحاملا كرايست، بكلية غرفته يف املساء يف ًرا متأخِّ مًعا الَعشاء تناولنا
أنا استيقظُت عميق. نوٍم يف منا كلٌّ وغرق مريَحني مقعَدين عىل ارتمينا الَعشاء،
جون سان كلية يف الصارمة بالقواعد أدري وألنني صباًحا، الثالثة نحو يف أوًال
نظرُت فحني الليل، منتصف قبل الكلية إىل الطالب يعود بأن تقيض التي وهي
وأمًال العواقب، من خوًفا رسعة بأقىص غرفتي إىل عائًدا اندفعُت ساعتي، إىل
أن ورفض متعنِّتًا كان لكنه بالحقيقة. أخربه حني عذري العميد يقبل أن يف
يصدر لم أنه من وبالرغم أقدمه، قد دليل أيِّ إىل أو لألمور توضيحي إىل يستمع
وقد دراستي، فرتة خالل اإلطالق عىل ًرا متأخِّ الكلية إىل حرضت قد أني عني
خمسة ولديَّ الليسانس، عىل الحصول وشك عىل مجتهًدا طالبًا اآلن أصبحت
حتى منها الخروج وعدم الكلية جدران داخل حبيس قرَّر فقد ستة، أو طالب
ف تعسُّ يتسبب ولم حدود، داروين الستياء يكن لم الدرايس. الفصل نهاية
موضوع كان بل فحسب، أصدقائي لدى الغضب مشاعر إثارة يف وظلمه العميد

الجامعة. يف البارزين األعضاء من عدٍد احتجاِج

الذين األشخاص جميع مع التعامل يف صعوبًة يُواجه يكن لم والدي أنَّ يبدو
كان وقد مارجريت. الليدي تأسيسها أعادت التي كرايست كلية رئاسة عىل تعاَقبوا
وهادئة لطيفة كليًة كانت أنها هو أيامهم، يف كرايست كلية عن لوالدي املعارصين انطباع
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إىل الذهاب الطالب من الكثري اعتاد فقد بالخيول»؛ «االهتمام إىل ميل فيها ويسود نسبيٍّا،
ولم املعتادة. املمارسات من تكن لم املراهنة أنَّ من بالرغم السباقات، خالل نيوماركت
نفسه هو كان ما فعادًة اإلطالق؛ عىل ذلك عن يثبطهم شو، السيد امُلعلِّمني كبري يكن
بني اليشء بعض مرتفعة نسبٌة الكلية بهذه كان وقد املناسبات. هذه يف حاًرضا يُرى
والطالب تسعة، أو ثمانية كانوا فقد تعليمهم؛ نفقاِت يدفعون الذين العاميِّني الطالب
مناسبة غري كليًة كانت أنها يعني مما سبعني، أو ستني كانوا فقد إعانة؛ يتقاَضون الذين

بالنظام. الصارم االلتزام لون يُفضِّ وال املال يملكون الذين للرجال
لم األقل، عىل العميد أنَّ الكنيسة، يف الشعائر بها تُقام كانت التي الطريقة ح وتُوضِّ
شعائر يف يقرأ كان العميد أنَّ كيف يحكي وهو أبي سمعُت فقد الحماس؛ مفرط يكن
الحشد بانتظار حتى يتظاهر أن دون املزامري، سفر من بديلة آياٍت بالكنيسة املساء
كان فإنه اإلنجيل، لقراءة املخصص الوقت طال وإذا ترديدها. يف بفرصتهم يحَظوا لكي
أو عرشة خمس قرأ قد الطالب يكون أن بعد األنشاد نشيد سفر قراءة يف ويبدأ ينهض

آية. عرشين
أنها لو كما كامربيدج يف حياته عن يتحدث كان ما غالبًا أبي أنَّ للنظر الالفت ومن
عقيمًة كانت املقررة الدراسات معظم أنَّ من بالرغم أنه، ناسيًا للوقت، مضيعة كانت
مع التواصل من الجامعية؛ الحياة مزايا أفضل من األكرب بالقدر حظي قد له، بالنسبة
التقدير عظيم يُكنُّ كان أنه والواقع بقوة. ر ويتطوَّ ذهنه ينمو أن فرصة وكذلك اآلخرين،
يبدو ما عىل لكنه غريه، وآخرين هنزلو بالربوفيسور معرفته من اكتسبها التي للمزايا
مزية ال الصدفة، وليدة كانت التي كامربيدج يف وجوده نتائج إحدى أنه عىل ذلك يرى كان
الراحل كامربيدج، يف والدي أصدقاء من وكان كليته. إىل فيها الفضل يُنسب أن يمكن
الحظ أسعدني وقد ويلز، جنوب يف املقاطعة بمحكمة قاٍض وهو هربرت، إم جيه السيد
إبهار مدى عن فكرٍة تكويِن عىل تساعدنا التي املالحظات بعض عىل منه حصلُت بأن
يف مرة ألول داروين قابلُت أنني «أعتقد يقول: هربرت السيد كتب فقد مُلعارصيه؛ أبي
آخر شخٍص غرفة يف أو جون سان يف ويتيل عمي ابن غرفة يف ا إمَّ ،١٨٢٨ عام ربيع
أواُرص بمعظمهم تجمعني كانت الذين وهم رشوزبريي، يف الُقدامى دراسته زمالء من
الحميمية، حدِّ إىل عالقتنا توطََّدت قد العام هذا صيف يف أنه املؤكد من لكن متينة. صداقٍة
ُمعلَِّمينا مع القراءة يف الصيفية العطلة نقيض باراموث يف مًعا كنا أن تَصاَدف حني وذلك
سان من باترتون الكالسيكية؛ واألعمال للرياضيات الخاص معلمه مع هو الخصوصيَّني:

جون.» سان من ييت مع وأنا جون،
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يف هربرت أبي ودع حني ،١٨٣١ عام يف عملية بصورٍة بينهما التفاُعل انتهى لقد
مرة ذات هربرت بالسيد التقيُت وقد «البيجل.» رحلة يف انطلق حني وذلك كامربيدج،
بها تذكَّر التي الصافية واملودة الواضح الدفء أدهشني ولقد حينذاك، عجوًزا رجًال وكان
أن امُلجدي من يكون «لن الكريم: الثناء بهذا بها استشهدُت التي املالحظات وتنتهي أبي.
الرسيع الوصف هذا أُنهي أن أستطيع ال أنني غري … الهائلة الفكرية قدراته عن أتحدث
يزالون ال الذين الكلية من زمالئه جميع بأن أشك ال وأنا بشهادتي، أديل أن دون واملتشعب
وأكثرهم وأكرمهم، قلبًا، وأطيبهم األصدقاء، أصدق كان أنه معي سيتفقون الحياة قيد عىل
دنيء أو زائف هو ما كلَّ يمُقت كان وأنه وحقيقي، خريِّ هو ما كلَّ يؤيد كان وأنه مودة،
نزاع، دون ًا خريِّ كان بل فحسب، عظيًما يكن لم إنه رشيف. غري أو رشير أو قاٍس أو

ومحبوبًا.» عادًال وكان
سواء املعاناة، تجاه أبي مشاعر أنَّ حان تُوضِّ هربرت السيد رسدهما قصتان وتُوجد
أيامه وحتى شبابه منذ نفسها وبالدرجة للغاية قوية حيوان، أو إنسان معاناة كانت
الصيد يمارس أال قرر قد بأنه أخربني كامربيدج، يغادر أن «قبل كالتايل: وأوالهما األخرية،
وودهاوس، يف أوين السيد صديقه ضيعة يف الصيد يف يوَمني قىض قد إنه إذ اآلن؛ بعد
السابق، اليوم يف عليها اصطادا التي األرض من بجانب يمران كانا بينما التايل، اليوم ويف
ذلك ترك وقد السابق. اليوم يف أصابته قد طلقٍة من يعاني كان بل يمت، لم طائًرا وجد
استمراره بشأن ضمريه مع التصالُح يستطع لم إنه حتى ذهنه، يف للغاية أليًما انطباًعا

القاسية.» املعاناة هذه مثل تُخلِّف التي الرياضة هذه من املتعة يستمد أن يف
شغف مدى نتذكر أن يجب القرار، هذا إىل أدى الذي الشعور هذا قوة ندرك ولكي
وكانت له،2 شنقب طائر أول صاد وقد صبي وهو نتذكره وأن الرياضة، لهذه وحبه أبي
يمكننا أو بندقيته. تعبئة إعادة من بالكاد تمكن إنه حتى اإلثارة فرط من ترتعشان يداه
وإن الصيد، موسم بداية حتى أسبوَعني مدة إال هي إن «بروحي مثل جملة يف نُفكِّر أن
إىل خطاب يف أبي كتبها قد التي (وهي الصيد.» فهي األرض، عىل نعمة من هناك كانت

فوكس). دي دابليو
قلبه: رقة أيًضا ح تُوضِّ فهي هربرت، السيد يرويها التي األخرى القصة ا وأمَّ

ِخَضم ويف املدربة». «الكالب ل عرض إىل ذهبنا بارماوث، يف وهو أنا كنُت حني
بتنفيذها. صاحبه أمره التي الخدعة تنفيذ عن كلب عجز الرتفيهي، العرض هذا
من خائًفا كان لو كما للشفقة مثريًا تعبريًا الكلب أبدى الرجل، ه وبخَّ وحني

142



كامربيدج يف الحياة

ال بنا، «هيا قائًال: معه أغادر أن مني طلب داروين، رآه وحني بالسوط. رضبه
املسكينة الكالب هذه يُربِّحون أنهم بد ال ذلك؛ من أكثر هذا أتحمل أن أستطيع

رضبًا.»

الحادثة هذه مرور بعد أبي راود قد نفسه الشعور هذا أنَّ للنظر الالفت ومن
املرة، هذه ويف ويستمينسرت، يف املائي امُلتحف يف للكالب عرًضا رأى حني عاًما بخمسني
السيد ويستطرد العقاب. من أكثر باإلثابة تدرَّبَت قد الكالب أنَّ له أكَّد قد املدير كان
عن يتحدث حني املشاعر، أعمق املرء لدى يُحرِّك كان «لقد قائًال: مالحظاته يف هربرت
لها يتعرض التي القسوة مظاهر عن يتحدث أو ومستنكًرا، مهاجًما العبيد تجارة أهوال
لم بأنه اقتناًعا ذهني يف ترَكت قد األدلة من وغريها األمور هذه … وارسو يف البولنديون

اإلنسانية.» عىل وعطًفا رقة منه أكثر إنساٌن قبله من يَعْش
الودودة طبيعته عن دافئة بعاطفة الحديث يف الكلية من القدامى أصدقاؤه ويتفق
عن انطباع لديَّ تشكَّل فقد به، إخباري من تمكنوا ما عىل وبناءً شاب. وهو الكريمة
إال فيها ليس حياة ال املشارب، متنوعة صحية حياة ويعيش بالحيوية، يفيض شاب
التي األخرى، باالهتمامات مليئة هي بل الكلية، يف املقررة الدراسات يف الدءوب العمل
املستنقعات يف والصيد الخيل وركوب بالحرشات االهتمام مبهج. بحماٍس تُماَرس كانت
يف املنقوشة والصور كوليدج كينجز كنيسِة وموسيقى الورق ولعب الَعشاء ومناسبات
مًعا اجتمعت قد األمور هذه كل هنزلو؛ الربوفيسور مع وجوالته فيتسويليام متحف
هربرت السيد يحكي إذ لآلخرين؛ حماسه ينقل كان أنه ويبدو بالسعادة. حياته لتمأل
خدمة إىل مؤقتة بصفة انضم قد بارماوث، يف قضياه الذي الصيف هذا خالل أنه كيف
مًعا اليومية بجوالتهما يقومان كانا الخنافس. جمع أبي به يعني كان ما وهو «العلم»،
يبحران أو ماوذاك، نهر مصب عند بالقارب يتنقالن أو بارماوث، خلف الواقعة التالل بني
بحريات يف الذباب لصيد يذهبان أو الضحلة، املياه يف هناك لريسوا بادريج سارن إىل
بدأٍب بالحرشات اهتماًما يمارس داروين كان املناسبات، هذه «يف كورس-واي-جيدول.
األشياء جميع حقيبته يف ويضع سريه، أثناء يف الكائنات من العديد يلتقط يربح فال شديد،
زودني قصرية، فرتٍة وبعد الفحص. من املزيد أو بها، االهتمام تستحق أنها يبدو التي
نوٍع من أنها يل يبدو خنفساء أي بها أضع أن عيلَّ كان والتي الكحول، من بزجاجة
سريًا بها أقوم كنُت التي جوالتي يف االجتهاد ببعض املهمة هذه أديُت وقد معتاد. غري
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عىل الحصول من تمكنني التمييز عىل قدرتي كانت ما نادًرا لألسف لكن األقدام، عىل
قائًال: التعجب هي زجاجتي، محتويات يفحص حني املعتادة النتيجة كانت فقد مكافأة؛
اللقب (وهو تشريبريي] لورد هربرت إىل بالطبع [مشريًا العجوز» تشريبريي يا «حسنًا
هذا.»» كل من يشء ينفعني «لن ويضيف: العادة) يف به يخاطبني وكان إياه منحني الذي
يف ببارماوث القراءة نادي أعضاء أحد كان الذي باتلر، تي الكاهن يقول أخرى، ومرًة

حياتي.» طوال الزمني قد الذي النبات، بعلم االهتمام إيلَّ نقل «لقد :١٨٢٨ عام
من القدامى والدي أصدقاء من آخر صديٌق وهو واتكينز، الشمامسة رئيس ا أمَّ
كامربيدج بني الصفصاف أشجار يف الخنافس عن يُفتِّش وهو والدي فيتذكر الكلية،
الصليب» «خنفساء هو اسمها أنَّ يتذكر معينة خنفساءَ عن ويتحدث وجرانتشيسرت،
هذه بشأن شديد بحماس ابتهج قد كان أبي أنَّ بد ال األرضية]. الصليب [خنفساء
ويستطرد قرن! نصف بعد فيتذكره صاحبه ذهن يف اسمها ينطبع أن لدرجة الخنفساء
الطبيعية املناظر عن بيننا دارت التي الشائقة الطويلة املحادثات أنىس «ال قائًال: واتكينز
ذَقنه يحك كان أنه كيف أنىس ال وكذلك الربازيل. يف أنواعها بجميع االستوائية والنباتات
املتسلقة النباتات عن بفصاحة يتحدث وكان املواضيع، هذه بشأن يتحمس كان حني بحدة

ذلك.» وغري والسحلبيات الخشبية
بغريه عالقته توطدت خالله، ومن النبات، علم يف الربوفيسور بهنزلو، عالقته توطدت
من «بالرغم قائًال: هربرت السيد يكتب الشأن، هذا ويف الجامعة. يف األقدم األعضاء من
عاتنا تجمُّ ويف مكانته، نفس يف هم الذين بأصدقائه املتينة عالقته عىل حافظ فقد ذلك،
ابتهاًجا الحارضين أكثر من دائًما كان الَعشاء، أو النبيذ حفالت أو اإلفطار عىل املتكررة

وترحيبًا.» أُلفًة وأكثرهم
(لكن جورميه نادي يُسمى وكان األسبوع، يف مرة للَعشاء ناديًا والدي شكَّل لقد
والدي بخالف أعضاؤه كان وقد «جلوتون»). نادي كان اسمه أن هربرت السيد يذكر
اآلن أصبح الذي جون، سان كلية من ويتيل هم: ذلك) منه أقتبس (الذي هربرت والسيد
املساعد الطبيعية الفلسفة أستاذ سابًقا كان (والذي ُدرم يف الفخري الكاهن منصب يشغل
من كامريون ولوفيت نوريتش؛ كاهن اآلن وهو سيدني، من وهيفيسايد ُدرم)؛ جامعة يف
كبريًا منصبًا شغل والذي ترينيتي، كلية من وبلني شورهام؛ قس اآلن وهو ترينيتي، كلية
من — شريبروك لورد أخو وهو — شريبروك) اآلن (وهو لو وإتش القرم؛ حرب خالل
ويبدو يورك. شمامسة رئيس اآلن وهو إيمانويل، كلية من وواتكينز هول؛ ترينيتي كلية
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للسخرية اُختري قد إنه هربرت السيد يقول إذ بالغموض؛ محاط النادي تسمية أصل أنَّ
عىل يدل طويًال يونانيٍّا اسًما أنفسهم عىل أطلقوا الذين الرجال من أخرى «مجموعة من
من وذلك التسمية، هذه ملثل ادعاءهم كذبوا قد أنهم غري الطعام»، من بالفاخر «ولعهم
من أميال ستة بعد عىل الطريق جانب عىل نُُزل يف العشاء بتناول األسبوعية عادتهم خالل
ويخربني املقدد.» اللحم مع الفاصولياء أو الضأن، لحم من قطًعا فيتناولون كامربيدج،
تجربة إىل يميلون كانوا أعضاءه ألنَّ ظهر قد النادي اسم أنَّ النادي أعضاء من آخر عضٌو
قد إنهم يقول وهو اإلنساني.» للذوق قبُل من معروفة تكن لم التي والحيوانات «الطيور
التي «وهي عجوز، بنية بومة جرَّبوا أن بعد تالىش قد حماسهم لكنَّ والواق، الباز جرَّبوا
كانت وأنها ناجحة كانت عات التجمُّ أنَّ يبدو حال، أي عىل طعمها.» وصف يتعذر كان

والعرشين.» الواحد لعبة الورق: ألعاب من خفيفة «لعبٍة ب تنتهي
يف أبي وصفها التي املوسيقية لالختبارات ممتًعا رسًدا هربرت السيد ويُقدِّم
من األكرب الَقْدر يمنحه كان ما «إنَّ ويضيف: للموسيقى أبي حب يؤكد وهو «ذكريات»،
واالستمتاع بيتهوفن، أو ملوزارت عظيمة افتتاحيٍة أو سيمفونية إىل االستماع هو البهجة،
بعد ما شعائر إىل «مرافقته هربرت: يتذكر املناسبات، إحدى ويف تناُغم.» من فيها بما
أحد نهاية ويف للغاية. جميلة ترنيمًة سمعنا وحينها كوليدج، كينجز كنيسة يف الظهرية
«كيف عميقة: تنهيدًة يتنهد وهو قائًال إيلَّ استدار للغاية، مدهًشا كان الذي وهو األجزاء،
عند ظهره يف القشعريرة أو بالربد شعوره عن كثريًا يتحدث كان لقد ظهرك؟»» حال

جميلة. موسيقى سماع
الرفيعة. لآلداب حبٍّا الوقت ذلك يف بالطبع يُكنُّ كان فقد للموسيقى، حبه إىل وإضافة
كلية يف غرفته يف شكسبري أعمال لوالدي يقرأ أن اعتاد قد أنه كامريون السيد ويخربني
للصور الكبري «حبه عن أيًضا يتحدث وهو كثريًا. بذلك يستمتع أبي وكان كرايست،
الساعات يقيض وكان ومولر، مورجني رافاييل أعمال سيما ال املستوى، الرفيعة املنقوشة

املجموعة.» هذه يف للمطبوعات مستعرًضا فيتسويليام متحف يف
ألحد املذاكرة عند بالقلق العظيم شعوره مدى فوكس إىل والدي خطابات ح وتُوضِّ
أنني والواقع يشء. أيِّ عمِل يف أرغب ال لكنني املذاكرة، يف كثريًا أجتهد «إنني االختبارات:
كان الرياضيات من يأسه أنَّ بد وال الدرايس.» الفصل هذا يف واحدًة خنفساءَ أفحص لم
يف الشديد «انغماسك إىل راجًعا فوكس صمت يكون أن أمله عن عربَّ حني وذلك عميًقا،
هذه عىل أيًضا فأنا عونك؛ يف هللا فليكن كذلك، األمر كان وإذا الرياضيات، أغوار سرب
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السيد ويقول هناك.» أظل وسوف القاع، بوحل عالق أنني وهو وحيد اختالٍف مع الحال،
دراسة عن توقَّف قد وأنه الرياضيات، إىل بطبيعته يميل يكن لم أنه «أعتقد هربرت:
الجذور مع كبرية خصومٌة لديه كانت إذ الجرب؛ من األول الجزء يتقن أن قبل الرياضيات

الحدَّين.» ذات ونظرية اء الصمَّ
يصبح أن يف أبي نيَة ح تُوضِّ التي فوكس إىل والدي خطابات من األدلة بعض ولدينا
أن وأَودُّ الالهوت، يف تقرأ ألنك سعيد «إنني :١٨٢٩ مارس ١٨ يف يكتب فهو كاهنًا؛
قبل وعظي يف تبدأ أن من تخىش أال وعليك فيها، وآراءك تقرؤها، التي الكتب أعرف
أن إمكانية بشأن الشكوك تُساِوره كانت أبي أنَّ هربرت السيد وصف ح ويُوضِّ األوان.»
أتذكر وأنا الكهنوت، دراسة بشأن جادة محادثة خضنا «لقد يكتب: فهو كاهنًا؛ يصبح
بأنَّ تثقون «هل الرتسيم: احتفال يف األسقف طرحه الذي السؤال بخصوص سألني أنه
اإلجابة يمكنني كان إذا وعما ذلك؟» إىل وما القدس، الروح هو الداخل من يُحرِّككم الذي
ذلك؛ يمكنني أيًضا أنا «وال يل: قال ذلك، أستطيع ال بأنني أجبُت وحني ال. أم باإلثبات
وإن ،١٨٢٩ عام وقعت قد املحادثة هذه أنَّ ويبدو كاهنًا».» أُصبح أن يمكنني ال ثَمَّ وِمن
كان ،١٨٣٠ عام مايو ففي ذلك؛ بعد هدأَت قد الشكوك هذه أنَّ بد فال صحيًحا، ذلك كان

هنزلو. مع الالهوت دراسة يف تفكريه عن يتحدث
داروين ويليام عمه، ابن إىل أبي من موجه التالية الخطابات من األكرب العدد إنَّ
ويبدو بوالدي. فوكس السيد عالقة األول، الفصل يف الوارد النسب تسلُسل ح ويُوضِّ فوكس.
الخطابات أحد يف ع يوقِّ فهو لوالدي؛ بالنسبة مشكلة تمثل ظلت قد القرابة درجة أنَّ
كونهما إىل تعود كانت بينهما َجمَعت التي الصداقة أنَّ والواقع العم/ن٢.» «ابن بالتوقيع
بينهما. َجمَعت التي الصداقة مشاعر صدق مدى عىل والدي خطابات وتدل مًعا. طالبنَي
مشاعر لكنَّ الصحة، واعتالل الكبرية، واألرسة املسافة، بينهما حالت الالحقة، السنوات ويف
وفاة حتى استمرت بل أبًدا، املراسالت بينهما تتوقف لم بينهما. ظلت قد الدافئة الصداقة
إىل الريف، يف ديٍن رجل وعمل كاهنًا، فوكس السيد م ُرسِّ .١٨٨٠ عام فوكس السيد
للتاريخ حبه ظل وقد فوريست. ديالمري غابة يف مسكنه مغادرة عىل املرض أجربه أن
فهرس ح ويُوضِّ وغريها. الطيور أنواع من للعديد ماهًرا مربِّيًا وأصبح قويٍّا، الطبيعي
ما مقدار املتأخرة، أبي مراسالت وكذلك التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين

كثرية.] مساعداٍت من الكلية، من القديم صديقه من اه تَلقَّ
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هربرت إم جيه إىل داروين تشارلز من
السبت مساء

[١٨٢٨ سبتمرب ١٤]
تشريبريي الغايل عزيزي

يُوجد أنه أُضيف أن يؤسفني لكن إليك، بالكتابة بوعدي الوفاء وشك عىل إنني
عظيًما، معروًفا إيلَّ تُسدي أن منك أطلب سوف ذلك. وراء للغاية أناني دافٌع
بعض عيناِت من املزيد بتوفري عيلَّ به ستتفضل ما مقدار تتخيل أن يمكنك وال
أن يجب البداية، يف وصفها. أستطيع إنني أقول أن يمكنني التي الحرشات
ووجودها الربيطانية، الحرشات أندر من بعٍض عىل حصلُت قد بأنني أخربك
أن عيلَّ أنَّ أعتقد الحرشات؛ علماء يعرفها ال حقيقة هو بارماوث من بالقرب

امُلتميزين. الحرشات علماء بعض إىل بذلك أكتب
العينات من «الكثري» منك مطلوٌب منك. املطلوبة املهمة إىل لنُعد واآلن
للحرشات وهي العناء، من الكثري دون يل رها تُوفِّ أن بإمكانك كان إذا اإلضافية
ستورم كريج عىل تُوجد وهي والبنفسجي، األسود اللوننَي ذات الخنفساء التالية:
ويلزية إنجليزية كلمٌة والكلمة مبارشة، بارماوث خلف يقع الذي التل قمة [وهي
تشبهها أسود لونها ملساء كبريٌة خنفساءُ أيًضا يُوجد الصخور، وتحت هجينة]
ا» «جدٍّ منترشة وهي للزرقة، املائل املعدني بلونها الجعران خنفساء وأيًضا كثريًا؛
بها، والعبور املعدية بركوب تتكرم أن «بإمكانك» كان وإذا التل. جوانب عىل
الخنافس من كبريًا عدًدا البور األرض عىل املوجودة الصخور تحت تجد فسوف
الظروف ويف الخنافس)، هذه من الكثري (أريد السواد شديدة امللساء الطويلة
صدر ولها سوداء، بقع وبها اللون وردية ا جدٍّ صغرية حرشٌة تُوجد أيًضا، نفسها
البحر، من وبالقرب املعدية، أمام السبخة األرض وعىل الرأس. تحت يربز منحٍن
صغريًة خنفساءَ ستجد ذلك، إىل وما والصخور القديمة البحرية األعشاب وتحت
األسود. باللون أربٌع أو عالمتان ظهرها وعىل الصفرة، إىل لونها يميل شفافة
الذي والنوع اآلخر، من دكانة أكثر أحدهما نوعان؛ يُوجد الصخور، هذه وتحت
«غاية الحرشات، من األخريَين النوَعني هذين إنَّ اللون. فاتح النوع هو أريده
العناء هذا وتكبُّدك هذا صنيعك بحسن «للغاية» عيلَّ لتتكرم وإنك الندرة»، يف
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أقول أن ويمكنني بنجاحي، وأخربه باتلر إىل تحياتي أرقَّ أبلِغ للغاية. قريبًا
وأعتقد بخري، يساريعه تكون أن أتمنى بسهولة. الحرشات هذه ستُميزان إنكما
مثل كتابِة من ا حقٍّ ألخجل إنني بها. االحتفاظ تستحق الخادرات من العديد أنَّ
بالطيب، الخبيث تُردَّ أن أرجو لكنني فحسب، أموري عن الطويل الخطاب هذا

شئونك. بجميع فيه تخربني طويًال خطابًا يل ترسل وأن
للغاية، ضئيل عدٌد وهو طائًرا، وسبعني خمسة اصطدُت األول، األسبوع يف
قتلُت فقد ذلك، من بالرغم الطيور. من ا جدٍّ قليل عدٍد سوى يُوجد ال لكنه
بالقرب فوكس منزل يف أُقيم وأنا الحني، ذلك ومنذ األسود. الطهيوج من زوًجا
نحٍو عىل املوسيقي االجتماع سار وقد للغاية، لطيف منزٌل وهو ديربي، من
فيَم وكذلك ال، أم بندقيته، أحب قد ييتس كان إن ما أعرف أن أريد ا. جدٍّ جيد

استخدمها.
غريها. يل تبتاع أن فيمكنك الكافية، بالدرجة كبرية الزجاجة تكن لم إن
معي تمكث أن وأتمنى برشوزبريي. تمر حني الكنوز هذه ترتك أن ويمكنك
بمدى أخربك أن إىل أحتاج أال أتمنى فأنا بإمكانك؛ هذا كان إن يوَمني، أو يوًما
أنَّ بد ال بأنه فوكس علَّق لقد ًدا. مجدَّ رؤيتك عند بها سأشعر التي السعادة
هذا أعرف أكن لم وإن الطباع، من بالكريم يتمتعون بارماوث يف أصدقائي

العناء. هذا بذل منكما أطلب أن يف فكرُت ملا وباتلر، أنت فيك

هربرت عزيزي يا إليك مودتي خالص
املخلص صديقك
داروين تشارلز

األصدقاء. جميع إىل تحياتي أبلغ

كامربيدج؛ يف حياته من جديد عاٍم بدايِة إىل رسور بكل يتطلع نجده التايل، يناير [يف
ييل: ما فوكس إىل يكتب فهو

لن لكني خطاب، كتابِة يف الفرصة يل تتسنى حتى اليوم حتى انتظرُت لقد
ك. َمهامِّ جميع من االنتهاء عىل وإخالص بصدق أُهنِّئك ذلك. من أكثر أنتظر
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عىل التفوق من حققته ملا بالنظر للغاية»، «جيدة مكانًة نلَت قد أنك أعتقد
اآلن كنت أنني لو ا حقٍّ أتمنى الدراسة. يف معك بدءوا الذين الرجال من العديد
معك حاًرضا أكن لم إنني إذ للغاية؛ أنانية أمنيٌة أنها من (بالرغم كامربيدج يف
لم ما وهو والسعادة، النجاح هذا كل يف حاًرضا ألكون وبؤسك) متاعبك يف
علم مجال يف وعملنا وجوالتنا لحديثنا يا مصاعب. من مىض ما بعد إال يتأتَّ
الكالب، أفضل هو وداش الكلبات، أفضل هي سافو تكون أن يجب الحرشات!
ذلك أنَّ باملناسبة أعتقد وأنا البرش»، عىل والخري األرض، عىل السالم «ليحل ثم

السعادة.] وصف يف الكلمات به تجود أن يمكن ما أفضل هو

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٢٩ فرباير ٢٦] الخميس كامربيدج،

فوكس عزيزي
الطاولة عىل خطابًا والدهشة، األىس ببالغ اكتشفُت الثالثاء، يوم هنا وصلُت حني
إرساله. عناء نفسه الغبي الحاجب يكلِّف ولم أسبوَعني، قبل إليك كتبته قد كنت
عيلَّ ستشفق بأنك يقني عىل لكنني دنيئًا، جاحًدا تحسبني برحت ما أنك أظن

سًدى. الخطابات أحد كتابة من كدًرا أكثر يشء ال إذ اآلن؛
هناك ومكثُت لندن، إىل ًها متوجِّ رشوزبريي غادرت املايض، الخميس يف
أول قضيُت تايمز». «ذا بريد عربة عرب هنا إىل فيه جئت والذي الثالثاء، يوم حتى
الحيوان علم يف هوب أستاذية كريس [مؤسس هوب السيد مع بأكملهما يوَمني
إنَّ ومراقبتها. الحرشات عن التحدث يف وقتنا ُجل قضينا وقد أكسفورد]، يف
أعطاني فقد اإلطالق؛ عىل حرشات عالم أكرم وهو للغاية، رائعة مجموعته
أندر إعطائي يف يرغب كان ما غالبًا أنه والحقيقة جديًدا، نوًعا ١٦٠ نحو
للغاية، لطيف إيلَّ حديثه إن عيِّنتنَي. سوى منها لديه يكن لم والتي الحرشات،
أعمالنا عىل يثني وهو لندن. يف كنا متى مرة، ذات معي تزوره أن يتمنى وهو
الحرشات من مدهش بعدٍد حظينا قد إننا ويقول عظيًما، ثناءً الحرشات علم يف
أركبه لكي حصانًا أعارني الذي هوالند مع قضيته فقد األحد، يوم ا وأمَّ الجيدة.

الحديقة. يف معه
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مؤلف ستيفنز، إف [جيه ستيفنز مع الشاي تناولت االثنني، يوم مساء يف
أكثر خزانته إنَّ األعمال.] من وغريه ،١٨٣٩ الربيطانية»، الخنافس «دليل كتاب
قصريًا رجًال كان وقد حماسة، الحرشات علماء أكثر به يحلم أن يمكن مما روعة
اللينية والجمعية امللكي املعهد زرُت املدينة، يف إقامتي وخالل ومرًحا. لطيًفا
التاريخ علماء فيها يجتمع التي األماكن من العديد وغريها الحيوانية والحدائق
من وبالرغم بهجة، أكثر مكانًا لندن رأيت لكنُت معي، كنت أنك لو الطبيعي.
من املوحشة البقعة هذه أنَّ أحسب كنت مما ألطف وجدتها فقد يشء، كل

عليه. ستكون املنازل
الغواص البط من واحدٍة صيِد من تمكنُت رشوزبريي، يف كنُت بينما
الفرصة، تسنح وحني شو، حنََّطها لقد تعرف.) أنك أحسب كما أنثى، (بلقشة
الواكسوينج طيور من خمسة أيًضا اصطدنا وقد أوزموستون. إىل أرسلها سوف
منها؟ واحدة رشاء يف سرتغب فهل للبيع؛ منها ثالثة عرضشو وقد البوهيمية،
كان أنه غري للغاية، واملمتع الطويل األخري خطابك عىل بعُد أشكرك لم إنني
املرتنَي إنَّ هنا. إىل بمجيئك مبهًجا خربًا يتضمن كان أنه لو كثريًا أمتع سيصبح
أنني كم بالفعل أُدِرك جعلتاني قد بمفردي، إفطاري فيهما تناولُت اللتنَي

للغاية. سأفتقدك
…

فوكس الغايل صديقي
مودتي صادق إليك
املخلص صديقك
داروين يس

قائًال: فوكس إىل يكتب الشتوي، الدرايس الفصل يف الحق وقٍت [ويف

الخاص الشهري التاريخ كتاب يف قليًال أقرأ هادئة؛ يومية حياًة أحيا إنني
مع بجولة أقوم وأحيانًا املساء، يف جون لفان كبريًا قْدًرا وأقرأ صباًحا، بجيبون
التي األعمال جميع هي وتلك ويتيل، مع املنتظمة جولتي جانب إىل سيمكاكس،
لقائي زاد وكلما وويتيل، بهربرت كثريًا ألتقي األيام. هذه يف عادًة بها أقوم
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املمتازة وقدرتهما الكريمة لسجاياهما احرتام من أُِكنُّه ما يوم كل ازداد بهما،
من يقرب ما حرض وقد للغاية؛ مبهجتنَي حفلتنَي أقاما وقد األمور. فهم عىل

الليلتنَي.] كلتا يف رجًال ستني

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٢٩] أبريل ١ [كامربيدج] كرايست كلية

فوكس عزيزي
جميع بني من «أنَّه الحظَت إذ رَت ُرسِ أنك هولدن إىل خطابك يف ذكرَت لقد
هذه عىل تعليق أيَّ أُبدي لن نذالة.» أكثرهم أنا كنت عرفتهم، الذين األنذال
واآلن شديدة. بدقٍة عليها بناءً ف الترصُّ يف كثريًا عليك أُثني أنني غري املالحظة،
البائس العجوز أيها أنت نذالة؟ مني أقل حاٍل بأيِّ تكون كيف أعرف أن أَودُّ
إىل أرسلتُه قد أنني من يقنٍي عىل وأنا األخري، خطابي عىل تُجب َلْم لَم الكسول،
معرفِة عىل بالفعل ًفا متلهِّ أكن لم لو أسابيع؟ ثالثِة من يقرب ما قبل كليفتون
الوقت حان قد أنه ترى حتى صامتًا تظل بأن لَك سمحُت قد لكنُت تفعله، ما
تقريعك، يف غضبي عن سُت نفَّ أن بعد واآلن محرتم. كرجٍل معي تتعامل لكي
معرفة عىل في وتلهُّ رغبتي بمدى وأخربتُك تعرفه، أن عليك يجب ما وأخربتُك
ولو انتهى. قد الخطاب هذا من الهدف يكون كليفتون، يف وأُرستك أنت أحوالَك
منذ يل أرسلَت قد لكنَت غيابك، عىل آسُف وكم فيك، أُفكِّر كم تعرف فقط أنَك

ذلك. من يقنٍي عىل وأنا طويلة، فرتٍة
تقريبًا هنا أعرف ال وألنني بالسخافة، تتسم كامربيدج يف األجواء أجد إنني
أدَّى فقد املريضتنَي، َشفتَيَّ حالِة إىل إضافة معي، يتجول أن يمكن أحٍد أيَّ
السيد أن اكتشفُت لقد … الشتوي البيات من حالٍة يف الدخول إىل ذلك بي
حِظينا فقد ثَمَّ وِمن الخنافس؛ من األوىل باملجموعة يحظى … ترك قد هاربور
وغًدا كان بأنه إخباره يف املؤثِّر املشهد هذا يف دوري تمثل وقد األخري، بوداعنا
ويبدو ثانية، غرفتي يف رأيته إن َرج الدَّ عىل سأركله أنني إىل واإلشارة وضيًعا،
يف شك فال لك؛ أحكيها أخباٌر لديَّ ليس تماًما. بذلك فوجئ قد الرجل أنَّ
القيام الصعب من يكون بيننا، انَقطَعت كما لفرتٍة الخطابات تنقطع حني أنه
عىل لينتون، يف فظيع حريٌق نِشب املاضية، الليلة يف ًدا. مجدَّ األُوىل بالخطوة
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بقوة واضًحا الحريق انعكاس رأينا وحني كامربيدج. من ميًال عرش أحد مسافِة
الساعة يف انطلقنا لنراها. نذهب أن وترينر ووودير وهول أنا قرَّرنا السماء، يف
حتى نُعد ولم متجسدة، شياطنُي وكأنَّنا هناك إىل وركبنا والنصف، التاسعة
دون خطابي أُنهي أن يمكنني وال تماًما. ُمريًعا منظًرا كان لقد صباًحا. الثانية

واألفضل. األعظم فإنك قابلتُهم، الذين األنذال جميع بني من أنه أخربك أن
داروين يس

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٢٩ أبريل، ٢٣ الخميس، [كامربيدج،

فوكس عزيزي
أنَّ رأيُت فقد القليلة؛ األيام هذه مدى عىل األخري خطابك عىل الرد لت أجَّ لقد
سوى األرجح عىل لك تسبب لن الحزينة، الظروف هذه ظل يف إليك الكتابة
الحدث بهذا فيه تخربني كاثرين من خطابًا تلقيُت الصباح، هذا يف املتاعب.
يف تخربني أنك لو أتمنى كنت والذي بريستو]، السيدة فوكس، أخت [وفاة
ويف الصادقة، املشاعر خالص ولعائلتك لك أُكنُّ إنني صحته. بعدم خطابك
يمكن الذي الدعم عن تبحث أين ستعرف أنك يقنٍي عىل فإنني نفسه، الوقت
النقية الطمأنينة هذه وبعد الدين. ويف الحسنة مبادئه يف يجده أن للمرء
التعاُطف مشاعر أنَّ أيًضا يقنٍي عىل فإنني إياها، اإلنجيل يمنحنا التي واملقدَّسة
خالصة أنها من بالرغم جدوى، بال تبدو األصدقاء جميع يُقدِّمها التي واملواساة
مثل ويف بها. الشعور عىل قادر أنني تُصدِّق أن أرجو إنني إذ وصادقة؛
أباك أنَّ يف أثق أنني عدا فيما ذلك، من أكثر أقول لن العصيب، الوقت هذا
مثل يف نأمله أن يمكن الذي بالقْدر املحنة، هذه سيتحمالن فوكس والسيدة

الظروف. هذه
ذلك وإىل طويل. وقٍت بعد إال نلتقي لن أننا فوكس عزيزي يا يؤسفني

الدوام. عىل مودتي خالص لك الحني،

املخلص صديقك
داروين تشارلز
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فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٢٩ يوليو، ٤] الجمعة رشوزبريي،

فوكس عزيزي
يف للغاية منهمًكا كنت أنني غري ذلك، قبل لك أكتب أن املفرتض من كان لقد
كنت أنني لدرجة ا، جدٍّ مؤسفة خاتمتها كانت وقد االستكشافية، الرحلة أثناء
األسبوع. هذا املنزل يف بالهدوء أحظى حتى لك أكتب أال فقررُت للغاية؛ تعيًسا
الشجاعة املقبل األسبوع وودهاوس إىل ذهابي يف التفكري منحني قد وأخريًا،

املؤسفة. قصتي عن أحكي لكي
السيد مع أقوم لكي تقريبًا، أسبوَعني قبل املكان هذا من انطلقُت لقد
وقد بأكملها، ويلز شمال عرب تمتد بالحرشات، متعلقة استكشافية برحلة هوب
والثاني األول اليوَمني يف معي األمور سارت األوىل. وجهتنا هي بارماوث كانت
بقية مدى عىل لكن الجيدة، الحرشات من العديد عىل وحصلُت يرام، ما عىل
كان التي اإلكزيما من [غالبًا للغاية شفتيَّ حالة فجأة ساءت فجأة، األسبوع،
عىل أقوى أكن لم إنني حتى أيًضا صحتي اعتلت وقد منها]، يعاني ما كثريًا
ًال محمَّ رشوزبريي إىل ًدا مجدَّ رجعُت االثنني، يوم ويف غرفتي، من الخروج
الجيدة الحرشات من عدد عىل حصلُت والثاني، األول اليومني يف واألىس. بالحزن
من بالعديد هوب السيد قام فيها، الخروج أستطع لم التي األيام يف لكن …
خنافس مثل الحرشات، من أخرى مجموعة منه تلقيُت واليوم، … املذهلة األمور
الرائعة Elaters السالول وخنافس Carabi الكارابي وخنافس الكوليمبيتس
املوقف مع ستتعاطف أنك يقنٍي عىل إنني الفاقع). القرمزي النوع من (نوعان
غطَّاها التي األرض تلك أُغطِّي أن عىل عزمُت وقد له، تعرضت الذي املؤسف
عىل الحصول يف سيساعد الجاد العمل كان وإذا الخريف، يأتي أن قبل هو

عظيم. بمخزوٍن أعود فسوف الحرشات،
…

فوكس تحياتي مع
املخلص صديقك
داروين تشاز
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فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
١٨٢٩ يوليو ١٨ رشوزبريي،

الحرشات، بعلم املختصة بجولتي ألقوم مري إىل القادم األسبوع أذهب سوف
يف أقضيه أن أنوي فأنا الصيف، بقية إىل وبالنسبة أسبوًعا، هناك أُقيم وسوف
وهو وحيد، اختالٍف مع نفَسه، َوْضَعك يل أن تدرك ربما … والتجوال االستجمام
لذا أبًدا؛ أتخذها ال فأنا أنا، ا أمَّ أبًدا، بها تلتزم ال لكنك جيدة، قراراٍت تتخذ أنك
النحو، هذا عىل الكتابة يف أستمر أن ا جدٍّ الجيد ملن إنه بها. االلتزام يمكنني ال
جم، بأدٍب وانحنى جراهام ابتسم لقد التمهيدي. لالختبار املذاكرة عيلَّ أنَّ غري
وأنهم صعوبة، أشد االختبار بجعل املكلَّفني الستة أحد بأنه يخربني كان حني
فإنني كله، ولذلك سابق؛ اختباٍر أيِّ عن للغاية مختلًفا يجعلوه أن عىل عزموا
بعلم ني واملهتمِّ املتكاسلني الطالب لجميع كبرية متاعُب هناك ستكون أنه أعتقد
قليلة. أسابيَع غضوِن يف البيت إىل إيرازموس وصول ننتظر إننا الحرشات.
الحرشات قائمتَي تطلُب أن تَنَس ال باريس. يف القادم الشتاء قضاء يعتزم إنه
واحد جانٍب عىل واألخرى الجانبنَي عىل ُطبعت إحداهما ستيفنز: نرشهما اللتنَي

الجوانب. من العديد يف كبريًا نفًعا لهما أنَّ تجد فسوف فقط؛
فوكس الغايل عزيزي تحياتي مع
لك املخلص
داروين يس

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٢٩ أكتوبر، ١٦] الخميس كرايست، كلية

فوكس عزيزي
املوسيقى»، «ملتقى خالل لك أكتب لم إذ بشدة مني غاضبًا تكون أن أخىش
هنا إىل وصلت لقد وقت. لديَّ كان فما بالفعل؛ للغاية منشغًال كنت لكنني
يجددون كانوا إذ الفوىض؛ من مريعة حالة يف غرفتي ووجدت االثنني، يوم
إنَّ اليوَمني. هذَين يف به ألقوم الكثري لديَّ كان أنه تحسب أن ولك األرضية،
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عن ا وأمَّ ُخضتُها، قد تجربة أعظم هو بريمينجهام] [يف املوسيقى» «ملتقى
جاذبية عرفتهم َمن أكثر إنها الثناء؛ من حقها تفي ال الكلمات فإنَّ ماليربان،
تمثيل مع األوبرات، أفضل من عدٍد من بمقتطفات حظينا لقد اإلطالق. عىل
عىل ذلك أضفاها التي الروعة مدى تتخيل أن يمكنك وال فيها، األدوار بعض
[جوزيبي] جيه أدَّى اإلطالق. عىل رأيته ما جميع من أفضل لتصبح الحفالت
فإنَّ معتاد، غري زيٍّا يرتدي كان إنه وحيث فاناتيكو»، «إيل دور بيجنَس دي
لقد الضحك. بصيحات املرسح مأل لقد أكرب. تأثريًا تمثيله عىل أضفي ذلك
بعض غنت لقد األفضل: هي تظل ماليربان لكن للغاية، بالسيس مدام أعجبتني
يهيم لئال حجر من ُقدَّ قد املرء قلب يكون أن بد وال الكوميدية، األغنيات
معهم وأقمت ويدجوود عائلة من للغاية قريب مكاٍن يف نزلُت لقد بها. تماًما
تماًما. مثاليٍّا هذا ألصبح هنا، كنت أنك ولو لطيًفا، ذلك كان وقد كيل، بنحٍو
اليوم يف بأمَرين أقوم أن اآلن بعد أبًدا أحاول ولن بشدة، ذلك أرهقني لقد

نفسه.
…

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[مارس١٨٣٠] الخميس [كامربيدج]

فوكس عزيزي
باالعتذار أتواضع أن لدرجة للغاية سعيد وأنا التمهيدي! االختبار يف نجحُت لقد
أدخل أن قبل أنه لك أؤكد لكنني ذلك، من أبكر وقٍت يف الكتابة عدم عن
املزعج شخصك كان وضعيفة، مرتبكة حالٍة يف أعصابي كانت وحني االمتحان
نجحت؛ نجحت؛ قد أنني غري كسيل. عىل ويُعنِّفني عيني أمام يربز ما عادًة
ذهبت لقد املبهجة. الكلمة هذه بكتابة كلها الورقة أمأل أن ويمكنني نجحت،
بعد إال إليه سأنضم الذي الصف أعرف لن السعيدة. األخبار هذه وعرفت أمس،
وهي كبرية، مزيٌة ولذلك مختلف، لنظاٍم وفًقا يتم بأكمله االختبار إنَّ أسبوع.
من مهوًال عدًدا ويسألون بالرصامة، يتسمون أنهم غري واحد، يوم يف ينتهي أنه

األسئلة.
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املجيء بالطبع تعتزم إنك خَطِطك. عن شيئًا أعرف أن أريد فإنني واآلن،
من بالكثري ونمسك مًعا، املرح من بالكثري سنحظى أننا سعيد أنا كم هنا؛ إىل
التي أوكارنا بعض إىل أخرى مرًة مًعا نذهب أن كثريًا وسيُسعدني الخنافس،
بجوالٍت نقوم وسوف الحرشات، علم يف واعَدين طالبنَي لديَّ إنَّ نرتادها. كنا
لن إننا إذ جينينز؛ والسيد الخنافَس السماءُ فلتَحِم فينز. منطقة إىل منتظمة
الجديدة، خزانتي حالة تَدهوَرت لقد بأكمله. الريف يف واحًدا زوًجا له نرتك

اليشء. بعض غريب أمٌر وذلك
أيام، لبضعة املدينة إىل الذهاب عيلَّ أنَّ أعتقد الحايل، الوقت يف واآلن
أال يجب والذي بالطبع، كذلك وأخي هوب، السيد ولقاء أوبرا إىل لالستماع
تأتي أن فيمكنك ا، جدٍّ مبكر وقت يف ذهبُت إذا رؤيته. من مانع لديَّ يكون
لذا لها؛ وفًقا أموري أرتب فسوف مؤكد؛ بنحو خططك أعددت إن لكن بعدي،
تأتي أن أي مواتية؛ األمور تجعل أن بك أنوط وأنا الحال. يف الرد يل فلرتسل
حال. بخري أنه أعتقد ال االثنني. يوم مسافًرا وانطلق هولدن م ُرسِّ لقد مبارشة.
خالص إليك يرسل وهو تأتي، حني لرؤيته نذهب أن ومنك مني يريد وتشابمان
مما املزيد لديَّ يُعد لم إذ القصري؛ الخطاب هذا عىل تعذرني أن يجب تحياته.

قريب. لقاءٍ وإىل ًدا، مجدَّ رؤيتك إىل أشتاق اليوم. هذا خطاب يف به أخربك
فوكس الغايل صديقي
املخلص صديقك
داروين تشارلز

يقول: فوكس إىل وكتب ويلز شمال يف كان أغسطس، [يف

لم بالفعل لكنني املاضينَي، األسبوَعني يف ساعٍة كل لك أكتب أن أنوي كنُت لقد
ومنذ أسبوَعني، قبل اليوم هذا مثل يف رشوزبريي غادرُت لقد وقت. أيُّ لديَّ يكن
الخنافس. أو األسماك صيد يف املساء حتى الصباح من أعمل وأنا الوقت، ذلك
املمطرة، األيام يف فأنا، لنفيس؛ آخذه راحٍة يوِم ل أَوَّ هو بالفعل اليوم هذا إنَّ
ولعلك الحرشات. الصطياد أذهب الصحوة، األيام ويف األسماك، لصيد أذهب
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لذا لك؛ أكتب أال مني طلبَت قد هذا، لكلِّ السابَقني األسبوَعني يف أنك تذكر
الطويَلني خطابَيك عىل أِجْب لم لكوني دفاعي قدَّمُت قد أكون أن أرجو فإنني

ذلك.] من أبكر وقٍت يف للغاية واملمتَعني

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٠ نوفمرب، ٥ [كامربيدج،

فوكس عزيزي
ال أني أقرأ أن اشمئزازي يثري ولكم الحارض، الوقت يف للغاية ضيق وقتي إنَّ
أن منذ ألهيل واحدة مرٍة سوى أكتب لم إنني شخص. ألي الكتابة يف أرغب
أنا والتي الثالثة، خطاباتك عىل الرد عدم يل يغفر ذلك أنَّ بد ال هنا. إىل جئت

… االمتنان غاية يف لها
يف تقريبًا أرشع ولم الدرايس، الفصل هذا يف حرشة بأي أمسك لم إنني
وعدتُك التي بالحرشات إليك أرسلُت قد لكنُت وقت، لديَّ كان لو استقصاء. أيِّ
وال يشءٍ بأيِّ القيام يف رغبة لديَّ ليست بالفعل لكنني طويلة، فرتٍة منذ بها
يف تتمثل التي اللعنة فتلك اإلحباط؛ من بكثري تصيبني املذاكرة إنَّ لذلك. وقت
«بارع ُمعلِّم وهو معلمي، هو هنزلو إنَّ يُحتمل. ال أمر هي موادِّي جميع دراسة
وأنا اإلطالق، عىل اليوم يف ساعة أفضل هي معه أقضيها التي والساعة للغاية»،
اللطيفة عات التجمُّ بعض إىل ذهبُت لقد الرجال. من عرفُت َمن أكمل أنه أعتقد

حدود. يُحدُّه ال طباعه حسن إنَّ الدرايس. الفصل هذا يف منزله يف
املسكني العجوز ويتيل والد أنَّ لعلمك الشديد باألسف ستشعر أنك أعرف
حياته؛ عىل عظيمة عواقُب له سيكون ذلك فإنَّ الدنيوية، الناحية من مات. قد
تنَس (ال الحقوق. جمعية إىل االنضمام عن الوقت لبعض ذلك يعوقه فسوف
يف صنعه طلبت الذي الحديدي للطوق ثمنًا دفعت كم التايل:) عن اإلجابة
كامًال. كامربيدج يف الرجل طلبه الذي املبلغ أدفع أن أريد ال ألنني رشوزبريي؟
من سمعُت لقد النوَعني. كال ابتعُت فقد الفالوس؛ فطر بشأن نفسك تشغل ال
فماذا شيئًا، ذلك من أََر لم لكنني غريبة، دينية آراءٌ له هنزلو أنَّ الرجال بعض
يمكنك بأبرشية سمعُت قد التأخري، هذا كل بعد أنك، أسمع أن رسني لقد عنك؟
أسمع أن أيًضا يُرسني ولَكم حلقك. تؤذي أن دون الوصايا جميع فيها تقرأ أن
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املزيد لديك يكون لن بأنه أثق إنني ثابتة. بوتريٍة التحسن يف تستمر والدتك بأنَّ
صديقي يا بالسعادة لك أُمنياتي خالِص مع الضيق. إىل تدعو التي األسباب من

فوكس. الغايل
مودتي خالص وإليك
املخلص صديقك
داروين تشارلز

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
١٨٣١ يناير، ٢٣ األحد، كامربيدج،

فوكس عزيزي
أشعر كنت فقد درجتي؛ أنال أن قبل إليك الكتابة عدم يف تعذرني أن أتمنى
كل من أُهنِّئك فأنا اآلن، ا أمَّ شخص. أيِّ إىل الكتابة من ُمربَّر غرِي شديد بنفوٍر
لم لو وحتى مريحة. أبرشيتك تجد أن وأتمنى اختبارك، يف النجاح عىل قلبي
آتي فسوف حال)، أيِّ عىل الكثري لديَّ ليس (وأنا واحد شلن سوى لديَّ يكن

وأزورك.
قبل سواء التعاسة، لنا تسبب العلمية الدرجات أنَّ يف السبب أدري لست
أؤكد أن وأستطيع قبلها، يكفي بما تعيًسا كنت أنك أتذكر إنني بعده. أو نيلها
يف السبب أعرف ال أنني األمر، سخافة من يزيد ومما كذلك، اآلن أنني [لك]
كثريًا املرء يأسف أال الطبيعة من جميل احتياٌط أنه أعتقد إنني التعاسة. هذه
وأنا فيه، املرسات جميع بني من والذي كامربيدج، بجمال مكان مغادرة عىل
بجريدة إليك أرسلُت لقد بك. صداقتي من أعظم يشء ال األبد، وإىل اآلن أقولها
قائمة يف به حظيُت الذي [العارش] الجيد الرتتيب فيها سرتى التي وهي أمس،
مقبول. تقدير عىل للحصول املتقدمني بالطالب الخاص االختبار يف الناجحني
لتخريج تسعى تعليمية مؤسسًة قبُل من رأيَت هل كرايست، كلية إىل بالنسبة
آخر فهم الرواد، ا وأمَّ الناجِحني، قائمة رأس عىل «القائد» [يأتي ورواد؟ قادة
يتعرض ولم للرياضيات.] الرشف درجة اختباِر يف الرتتيب يف فرًدا عرش اثنَي
وثالثة كامريون إيمانويل. كلية وال كرايست كلية يف ال للرسوب، الرجال من أيٌّ
اختبار يف الناجحني قائمة ضمن يكونوا أن يف فشلوا ترينيتي كلية طالب من
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لم مقبول! بتقدير العلمية الدرجة عىل حصلوا لكنهم للرياضيات الرشف درجة
الدرايس، الفصل هذا يف هنا أبقى سوف أنني أعتقد بعد. خَططي بشأن أستقر

درجتي. وأنال أعود ثم النفقات، بعض أوفر كي رشوزبريي إىل أذهب ثم
يف لتوه نجح قد كان إن كثريًا نفسه عن الكتابة يف املرء يُعذر قد
تملؤه خطابًا يل تكتب أن عليك نفسه، وباملبدأ تعذرني. أن عليك ولهذا االختبار؛
فأخربني اختبارك؛ بشأن أعرف أن أريد إنني وخططك. نفسك عن بالحكايات
مثل إنَّ لها. إتقانك ومدى دراستها من انتهيَت التي والكتب أعصابك، حالة عن
مثلك. أيًضا أنا سأعاني الوقت، يأتي فحني اهتمامي؛ يثري األمور من النوع هذا
هذا عىل أجبَت إذا أيًضا. وويتيل هو تحياته، إليك يرسل تومسون، معلمك إنَّ
الغبية. اإلجابات من فيه ترغب أن يمكن ما كل إليك أُرسل فسوف الخطاب،

فوكس عزيزي يا مودتي خالص إليك
داروين تشاز
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الخامس الفصل

«البيجل» رحلة تعينيأيبيف

«سيكون يقول: كتب «البيجل»، تبحر أن قبل فيتزروي القبطان إىل أبي هه وجَّ خطاٍب يف
يكون وسوف جديدة، حياة بداية سيمثل إنه يل. بالنسبة عظيًما يوًما نوفمرب من الرابع
يف أخريًا تبدأ لم «البيجل» أنَّ بالذكر (جدير حياتي.» آخر حتى يل ميالد عيد بمنزلة

ديسمرب.) من والعرشين السابع يف إال بنجاح اإلبحار
يتخيله أبي كان مما كثريًا أهمُّ هي والتي الثاني، امليالد هذا إىل أدت التي والظروف
الفصل يف نرسدها أن األفضل من يكون ربما لكن كامربيدج، يف بحياته ترتبط حينئٍذ،
صداقته «البيجل» رحلة يف أبي تعيني إىل أدت التي الظروف هذه صدارة يف وتأتي الحايل.
سجالٍّ يضم والذي يوميات، دفرت أو جيب مفكرة يف كتب فقد هنزلو؛ الربوفيسور مع

ييل: ما حياته مدى عىل األمور من وغريها بالتواريخ موَجًزا

للفصَلني وأقمُت الليسانس، درجة اختبار يف نجحُت امليالد. عيد .١٨٣١
التالينَي. الدراسيَّني

كنت ما وكثريًا هنزلو، الربوفيسور مع كثريًا عشُت األشهر، هذه وخالل
الرجال من كبري عدٍد عىل اليشء بعض فتَعرَّفُت معه؛ وأسري الَعشاء معه أتناول
والصيد. العشاء حفالت ره تُدمِّ لم الذي الحماس أثار مما كامربيدج، يف امُلتعلِمني
إىل رحلٍة بشأِن ثنا وتَحدَّ وكريبي، رامزي مع دوز السيد زرُت الربيع، يف
َمني وقدَّ الجيولوجيا، دراسة يف التفكري عىل هنزلو حثني الربيع، يف تينرييف.
الجيولوجيا أنشطة بعض مارسُت الصيف، منتصف فرتة وخالل سيجويك. إىل

رشوبشاير. يف
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النجولني يف الجولة هذه كانت وقد جيولوجية.1 جولة يف ذهبُت أغسطس،
وعَربُت سيجويك الربوفيسور تركُت حيث كرييج، وكابل وبانجور وكوني وريثني

بارماوث. إىل الجبل

كروز. سانتا نهر شاطئ عىل ترسو «البيجل» سفينة

ألتقي … للغاية مشغول «إنني أبي: يكتب ،(١٨٣١ (مايو فوكس إىل خطاب ويف
عن بدقة يعرب وهو أعظم.» له احرتامي أم حبي كان إن أعرف ال الذي بهنزلو كثريًا
حينها يُدعى (وكان بلومفيلد إل ل املبجَّ إىل كتبه قد خطاب يف الرائع الرجل لهذا مشاعره
هنزلو» الربوفيسور «سرية عمله يف منشغًال األخري كان حني وذلك جينينز) إل ل باملبجَّ
املنشورة الرثاء مقاالت أول يف املقصود2 الجزء استُخدم وقد (.١٨٦٢ عام نُرش (الذي
فإنه، أخرى، شخصيًة يصف «بينما والدي أنَّ رومينز السيد ح ويُوضِّ «نيترش»، مجلة يف

لنفسه»: وصف أدق يقدم واٍع، ال وبنحو

أخي أصدقاء بعض خالل ومن ،١٨٢٨ عام بداية يف كامربيدج إىل ذهبُت لقد
الذي هنزلو، الربوفيسور إىل تعرَّفُت ما رسعان الحرشات، علم يف ني امُلختصِّ من
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نفسه. بالَقْدر الطبيعي التاريخ فروع من فرٍع بأيِّ ني امُلهتمِّ جميع ع يُشجِّ كان
الذي التشجيع من االدعاء، عن وبعًدا ا ودٍّ وأكثُر أبسُط هو ما هناك يكن ولم
توطََّدت ما ورسعان الطبيعي. بالتاريخ ني امُلهتمِّ من الشباب لجميع يمنحه كان
يترصفون الشباب يجعل أن يف الهائلة املقدرة بتلك يتمتع كان إذ به؛ عالقتي
ألتقي أن قبل معرفته. بمقدار ُمنبهرين جميًعا كنا أننا من بالرغم بارتياح، معه
كل يعرف إنه ببساطة عنه قال بأن مؤهالته ص يُلخِّ الشباب أحد سمعُت به،
أكرب شخٍص مع باالرتياح الفور عىل شعرنا قد أننا كيف يف أفكر وحني يشء.
ذلك أنَّ أعتقد هائلة، بدرجٍة الجوانب جميع من علينا يتفوق وهو منا، سنٍّا
به يتمتع ملا يعود ما بقْدر واضح إخالٍص من طبعه يف كان ما إىل يعود كان
الوعي مظاهر جميع إىل الفتقاره أكرب نحٍو عىل يعود وربما القلب، طيبة من
معارفه يف اإلطالق عىل يُفكِّر يكن لم أنه الفور عىل يدرك املرء كان فقد بالذات؛
محاسنه ومن فحسب. النظر محلِّ املوضوع يف وإنما الحاد، ذهنه أو املتنوعة
مع التعاُمل يف سلوكه أنَّ هو الجميع، تُبهر كانت أنها بُد ال التي األخرى،
يف سلوكه عن اإلطالق عىل يختلف يكن لم السن كبار أو املرموقني األشخاص
الجذَّابة الدماثة بتلك الجميع مع يتعامل كان فقد الصغار؛ الطالب مع التعاُمل
التاريخ فروع من فرع أيِّ يف مالحظٍة أبسِط إىل انتباهه يُويل كان لقد نفسها.
بوضوٍح األمر له يرشح كان فإنه تافه، خطأٍ من املرء ارتكب ومهما الطبيعي،
عىل حريًصا يصبح وإنما باليأس، يشعر وهو يرتكه أن ألحٍد كان فما وعطف؛
منه أفضل هو َمن هناك يكن لم باختصار، القادمة. املرة يف دقًة أكثَر يكون أن

تحقيقه. إىل يسَعون ما عىل وتشجيعهم الشباب ثقة نيل يف
وكانت واسع، نطاٍق عىل مشهورًة النبات علم يف محارضاته كانت لقد
األعضاء من العديد إنَّ حتى للغاية معروفًة كانت لقد النهار. كضوء واضحًة
يُقيم وكان متتابعة. دراسيَة دوراٍت منها يحرضون كانوا الكلية يف سنٍّا األكرب
ني املهتمِّ جميع وكان األسبوع، أُمسيات إحدى يف منزله إىل مفتوحة دعوًة
إتاحتها خالل من التي وهي الحفالت، هذه يحرضون الطبيعي بالتاريخ
يف نفسها الفائدة لها كان بينهم فيما للتواُصل املجال بهذا ني للمهتمِّ الفرصة
العلمية بالجمعيات الخاصة عات للتجمُّ التي ا، جدٍّ جميلة وبطريقٍة كامربيدج،
أعضاء أكثر من العديد الحفالت هذه يحرض كان األحيان، بعض ويف لندن. يف
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أستمع كنت فإنني كبريًا، الحضور عدد يكون ال حني وفقط تميًُّزا، الجامعة
بُقدراتهم املوضوعات شتى يف يتحدثون وهم األيام، هذه يف الرجال عظماء إىل
يحفز ذلك كان إذ لبعضالشباب؛ الهينة بالفائدة تلك تكن ولم وامُلذِهلة. امُلتنوِّعة
االستكشافية الرحالت ببعض يقوم كان لقد وطموحهم. الذهني نشاطهم من
يف مثًال يأخذهم فكان دورة؛ كل يف ثالٍث أو ملرتنَي وذلك النبات، علم يف طالبه مع
املستنقعات، إىل النهر عرب زورق يف أو نادر، نباٍت موطِن إىل طويلة َسرٍي جولِة
الوادي زنبق زهرِة لرؤيِة جاملينجاي مثل األبعد األماكن بعض إىل عربات يف أو
وقد النادر. natter-jack ناترجاك بعلجوم األرايضالبور يف لإلمساك أو الربية،
النفس ُمرشق يُصبح كان لقد ممتًعا. أثًرا ذهني يف ترتك الرحالت هذه كانت
صغري كفتًى قلبه من يضحك وكان صغري، فتًى وكأنه املناسبات، هذه مثل يف
عرب الجذَّابة الذيل الخطَّافية الفراشات يُطاِردون كانوا ملن السيئ الحظ عىل
ليرشح واآلخر الحني بني يتوقف أن اعتاد وقد الغادرة. ة املتكرسِّ املستنقعات
صَدفة أو حَرشة كل عن بمعلومة يخربنا كان وقد غريه؛ أو ما نباٍت عن شيئًا
كنا أن وبعد الطبيعي. التاريخ فروع بجميِع ا ملمٍّ كان إذ نجمعها؛ أُحفورة أو
مرح وكلنا منزل، أو نُزل يف الَعشاء لتناُول نذهب كنا العمل، يوم من ننتهي
معي سيتفقون الرحالت، هذه يف يشرتكون كانوا من جميع أنَّ أعتقد ورسور.

عقولنا. يف يُنىس ال بهيًجا انطباًعا ترَكت أنها الرأي يف
لم الذي هنزلو، بالربوفيسور عالقتي توطََّدت كامربيدج، يف الوقت وبمرور
بمرافقته يل ويسمح باستمرار، منزله إىل يدعوني كان فقد حدود؛ لعطفه يكن
منفتًحا وكان للدين، رؤيته ومنها املواضيع، جميع يف يتحدث كان جوالته. يف

… عنه أُعربِّ أن يمكن مما بأكثَر الرائع الرجل لهذا أَدين إنني تماًما.
أن قطُّ يحدث لم هنزلو، الربوفيسور فيها صحبُت التي السنوات مدى وعىل
بالرغم شخص، أيِّ بطباِع الظن يُيسء يكن لم ملرة. ولو تَكدَّر قد مزاجه رأيُت
أن دوًما يُدهشني كان وقد اآلخرين. نواقِص عن قط بالغافل يكن لم أنه من
ومع الَغرية. أو الحسد أو الزهو من دنيا مشاعَر بأيِّ ِليتأثر حتى يكن لم عقله
الطباع، خامل رجًال يكن لم فهو الكبري، وإحسانه مزاجه يف الهدوء هذا كل
يُخفي الهادئ، الخارجي السطح هذا أنَّ يرى أن يستطيع ال َمن هو وأعمى
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عىل لقوة يكن فلم باملبادئ، يتعلق األمر كان وحني وثابتة. قوية عزيمًة تحته
… شعرة بمقداِر ولو عنها يَحيد تجعله أن األرض

األخالقية سماته فإنَّ وتبجيل، بامتناٍن شخصيته يف النظر تقليِب وعند
لدى معهوٌد هو كما وذلك الذهنية، قدراته من رفعًة أعىل منزلٍة يف تتجىل

رقيٍّا. األكثر األشخاص

يعرب كان أبي أنَّ نجد ،١٨٦٢ مايو ٢٤ (جينينز)، بلومفيلد إل ل املبجَّ إىل خطاٍب ويف
عاًما: ثالثني قبل خطابه يف عنه عربَّ الذي نفسه الشعور عن

نصفها قرأُت لقد هنزلو. سرية عن الطيبة هديتك عىل بصدٍق أشُكرَك إنني
أُِجلَّه أن بإمكاني كان أنه أعتقد أكن لم للغاية. اهتمامي أثارت وقد تقريبًا،
ومن أكرب. بدرجٍة حتى عيني يف َقْدره من أعىل قد كتابََك لكنَّ فعلت، مما أكثر
للغاية ثمينة ستكون عنه روايتك أنَّ أعتقد األخري، النصف صفحات يف التقليب
لكم هنزلو. والنبيل املسكني عزيزنا بمثال يحتذي أن يف يرغب ديٍن رجِل أليِّ

رائًعا! رجًال كان

منحه إذ أكيدة؛ أهميٌة أبي مفكرة يف ذكره ورد الذي الجيولوجي للعمل كان لقد
بعض اكتساب يف ساعده قد أنه هي األكرب أهميته كانت وربما العملية، الخربة بعض
الجيولوجيا، يف نمر» مثل «يعمل كان ،١٨٣١ نفسه، العام من يوليو يف نفسه. يف الثقة
كان التي بالسهولة األمر يجد «لم لكنه لرشوبشاير، جيولوجية خريطٍة َعمَل يُحاول وكان

عها.» يَتوقَّ
عمله: عن اليشء بعض يحكي أنه نجد تقريبًا، نفسه الوقت يف هنزلو إىل خطابه ويف

انتظار أردت أنني غري ذلك، من أبكر وقت يف إليك أكتب أن ينبغي كان
وضعُت لقد ا. جدٍّ مفيًدا سيكون أنه أعتقد بأنني أخربك أن ويرسني الكلينومرت،
سوف ُممكننَي. وزاوية اتجاٍه كل يف ورتَّبتُها نومي غرفِة يف الطاوالت جميع
يتمكن قد الدقة من درجٍة بأكِرب املقياس بهذا ِقستها قد إنني وأقول أجرؤ
فلم األمور، من العديد يف أعمل كنُت لقد … تحقيقها من جيولوجيا عالم أيُّ
بها أقوم رحلة أول من أعود سوف بأنَّني أشك الجيولوجيا. يف الكثري أُحرز
بل والحكمة، املعرفة من باملزيد أتحىل وأنا يدي، يف والكلينومرت املطرقة حامًال

165



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

إال اآلن حتى أنغمس لم إنني بدأت. حني عليه كنُت مما حريًة أكثَر ستُعيدني
واحد، ليوٍم َقت تحقَّ لو أنها أعتقد إنني حتى للغاية قويٌة لكنها الفرضيات، يف

العالم. نهاية تحلُّ فسوف

هنزلو: إىل كتب فقد سيجويك؛ مع للعمل للغاية متحمٌس أنه الجيل من كان لقد
لفحِص يذهب أال أخىش فإنني لذا سيجويك؛ الربوفيسور من خطابًا أَتلقَّ لم «إنني
لتُحثه ُوسعك يف ما كلَّ بذلَت قد تكون أن أتمنى وأنا الجيولوجية. السيفرن نهر تكوينات

بذلك.» وأثق ذلك، عىل
الجولة. تلك من أجزاءً «ذكريات» عمله يف أبي حكى لقد

يف عابر بنحٍو يذكرها والتي الكناري، جزر إىل عة املتوقَّ الجولة عن نقرأ أيًضا وفيه
وهنزلو. فوكس إىل خطاباته

بخطة وأحلم وأفكر أتحدث الحايل، الوقت «يف فوكس: إىل يكتب ،١٨٣١ عام أبريل يف
الطبيعية واملناظر النباتات رؤية يف أرغب إنني الكناري. جزر إىل بالذهاب وضعتها قد
ومرة للغاية.» جميل مثال تينرييف فإنَّ لههومبولت، ووفًقا طويل؛ وقٍت منذ االستوائية
سؤالك يف تعجلت قد فإنك الكناري، جزر لزيارة خطتي إىل «بالنسبة مايو: يف أخرى
باستمرار أزعجهم فأنا هناك؛ أكون أن صدق بكل يتمنَّون اآلخرين أصدقائي إنَّ عنها.
ا أمَّ القادم، الصيف يف إيتون سيذهب ذلك. وغري االستوائية الطبيعية املناظر عن بالحديث

اإلسبانية.» فأتعلَّم أنا،
تاريخها أنَّ وبدا تحديًدا، أكثر شكًال الخطَّة اتخذت الصيف، هذا يف الحق وقٍت ويف
لجزر االنتقال تكلفة عن معلوماٍت عىل َحَصل لندن، ويف .١٨٣٢ عام يونيو يف تَعنيَّ قد
باإليطالية فوكس يدعو وظل اإلسبانية دراسة يف يوليو شهر وقىض بالبحر، الكناري
أنها ذلك من بالرغم يرى كان والتي اللغة، بهذه معرفته عىل للداللة العظيم»، «الوغد ب
رفاقه حماِس بخصوِص الشكوك بعض تُساِوره كانت أنه يبدو ذلك، مع ا» جدٍّ «غبية
أن «آمل :(١٨٣١ يوليو ٢٧) هنزلو إىل يكتب فهو الوقت؛ ذلك يف حتى الرحلة، بشأن
بعد مرًة هومبولت كتاب أقرأ إنني الكناري. لرحلة بحماسك محتفًظا زلت ما تكون
هناك.» التنني شجرة من سيمنعنا يشء ال أنه أثق إنني نفسه؟ األمر تفعل فهل أخرى،

عاد حتى الصيف، َطوال تُالِحقه الجيولوجي، والعمل بتينرييف املتعلقة أحالمه ظلت
رحلة يف تعيينه خطاب ى تلقَّ حني وذلك املقدَّس، سبتمرب من األول يوم يف بارماوث من

الطبيعي. التاريخ يف عامًلا بوصفه «البيجل»
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الخطابات: قراءة يف الجيب مفكرة من التايل امُلقتَطف وسيساعدنا

الرحلة. عرض رفضُت أغسطس. نهايِة يف رشوزبريي إىل ُعدُت
كامربيدج. إىل ومنها رشوزبريي إىل جوز عمي مع وُعدت مري، إىل ذهبُت سبتمرب،

لندن.
بليموث إىل بخارية سفينٍة يف فيتزروي القبطان مع ذهبُت عرش، الحادي يف

«البيجل». لرؤية
بكامربيدج. مروًرا رشوزبريي إىل عدُت والعرشين، الثاني يف

لندن. يف ومكثُت منزيل، غادرُت أكتوبر، من الثاني يف
بليموث. إىل وصلُت والعرشين، الرابع يف

ا. جدٍّ تعيَسني الشهران هذان كان ونوفمرب، أكتوبر
العودة. إىل اضُطررنا لكننا أبحرنا ديسمرب، من العارش يف

عدنا. ثم ًدا، مجدَّ أبحرنا والعرشين، الحادي يف
البحرية. رحلتنا يف إنجلرتا من أبحرنا والعرشين، السابع يف

الكريس وأستاذ سابًقا، إييل كاتدرائية (رئيس بيكوك جورج من
إسهنزلو جيه إىل كامربيدج) يف الفلك علم يف اللوندزي

إيست مول بول سافك، شارع ٧
[١٨٣١]

هنزلو عزيزي
فويجو، ديل لتيريا الجنوبي للساحل مسٍح بعمِل فيتزروي القبطان سيقوم
األرخبيل طريق من يعود ثم الجنوب، بحر ُجزِر من العديد سيزور ذلك، وبعد
هذا مع فإنها لذا، العلمية؛ لألغراض خصيًصا ُمجهزة السفينة إنَّ الهندي.
وسيكون الطبيعي، التاريخ علم يف للمختص نادرة فرصًة ر تُوفِّ سوف املسح،

عظيًما. حظٍّ سوءَ َضياُعها
وظيفِة يف الرحلة هذه يف للذهاب مناسبًا شخًصا ح أُرشِّ أن عيلَّ ُعرض ولقد
يافع شابٌّ والقبطان احرتام. بكلِّ يُعامل وسوف الطبيعي، التاريخ يف مختصٍّ
الحماس عظيُم وهو جرافتون) دوق أخي ابن (فهو الحميدة باألخالق يتحىل
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كمَّ فتَخيَّل الذهاب، من جينينز ليونارد تمكن وإذا كثريًا. به ويُشاد ملهنته،
متى فه، تَرصُّ تحت السفينة تُوضع سوف إذ معه! يحرضها قد التي الكنوز
مثل غياِب حالِة ويف محبَّذًا. أو رضوريٍّا ذلك ورأى أبحاثه، يف إليها احتاج
لهذا بد وال بقوة؟ حه تُرشِّ أن يمكنك آخر شخٍص من فهل الرائع، العاِلم هذا
خسارًة تكون فسوف األمر؛ هذا يف فكر لرتشيحنا. أهًال يكون أن الشخص

املمتازة. الفرصة هذه ضاعت إن الطبيعي التاريخ لعلوم كبرية
…

تقريبًا. سبتمرب نهاية بحلول السفينة تبحر سوف
فعله. يمكن بما وأخربني الحال يف إيلَّ اكتب

هنزلو عزيزي يا إليك مودتي خالص
املخلص صديقك
بيكوك جورج

داروين تشارلز إىل إسهنزلو جيه من
١٨٣١ أغسطس، ٢٤ كامربيدج،

داروين عزيزي
فقدان عىل األىس لنتشاطر الخطاب، لهذا املبارش املوضوع إىل أتطرق أن قبل
فرتٍة منذ شكٍّ دون بموته سِمعُت قد الذي رامزي، املسكني الغايل صديقنا

طويلة.
قريبًا، رؤيتك يف آُمل إنني إذ األليم؛ الحادث هذا يف طويًال أخوض لن
يتمثل والذي به، أخربك أن سأُوشك الذي العرض لقبول تتحمس أن ًعا متوقِّ
ُجزر طريِق عن الوطن إىل العودة ثم فويجو، ديل تيريا إىل رحلة يف ذهابك يف
إليك ويرسله الخطاب هذا سيقرأ والذي بيكوك، مني طَلب لقد الرشقية. الهند
فيتزروي، القبطان يرافق الطبيعي التاريخ يف ا مختصٍّ له ح أُرشِّ أن لندن، من
بأنني قلُت وقد الجنوبي. أمريكا لطرف مسٍح لعمِل الحكومة عيَّنته الذي وهو
بمثل بالقيام يقبل أن األرجح ومن أعرفه ل مؤهَّ شخٍص أنسُب أنك أعتقد
وإنما الطبيعي، التاريخ يف خبريٌ أنَك اعتباِر عىل ذلك أقل لم وأنا املهمة. هذه
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إليه االنتباه يستحق يشءٍ أيِّ إىل واالنتباه واملالحظة للجمع تماًما ًال مؤهَّ بوصفك
التعيني، بهذا يتعلق فيما ف الترصُّ حق يملك بيكوك إنَّ الطبيعي. التاريخ يف
إنَّ األرجح. عىل الفرصة تضيع فسوف العمل، بهذا يقبل شخًصا يجد لم وإن
جامع، مجرِد يف يرغب مما أكثر مرافٍق يف يرغب أفهم) (كما فيتزروي القبطان
ِمن يأتيه أن إال الطبيعي، التاريخ يف براعته كانت مهما شخٍص بأيِّ يقبل ولن
ذلك، إىل وما الراتب مثل املحدَّدة التفاصيل ا أمَّ فاضل». «رجل أيًضا أنه ذكره
من الكثري معك أخذَت وإذا عاَمني، الرحلة ستستغرق شيئًا. عنها أعرف ال فأنا
من بالعديد تحظى وسوف فيه، ترغب ما كلِّ تحقيِق من تتمكن فسوف الكتب،
من أفضل فرصٌة تُوجد لن أنه أعتقد إنني باختصار، إشارتك. رهَن الفرص
ما ا وأمَّ شاب. رجٌل فيتزروي فالقبطان والحماس؛ بالطاقة يتمتع لرجل تلك
شارع ٧) بيكوك مع وتتشاور الحال يف هنا تحُرض أن فهو تفعله، أن يف أرغب
التفاصيل. من املزيد تعرف وأن الجامعة) نادي أو إيست، مول بول سافك،
الت؛ املؤهِّ بعض إىل تفتقر بأنك تُراِودك بأن مخاوَف أو شكوٍك أليِّ تسمح ال
أُلقَي قد أنكَّ فلتتخيْل ولهذا، تماًما؛ عنه يبحثون بما تتمتع أنَّك لك أؤكد فأنا

املخلص. صديقك ِقبل من البعثة هذه يف بإرسالك وأُمر عليك القبُض

هنزلو إس جيه

لذا ذلك)؛ قبل (وليس سبتمرب من والعرشين الخامس يف البعثة هذه ستبحر
تضيعه. وقٍت من فما

داروين تشارلز إىل بيكوك جي من
[١٨٣١]

العزيز سيدي
أرسله أن أستطع فلم للغاية؛ متأخر وقٍت يف أمس هنزلو خطاب تلقيُت لقد
برؤية يل سمح قد ذلك إنَّ إذ عليه؛ أندم لم أمٌر وهو الليل، بريد يف إليَك
بالعرض وإخباره الهيدروجرافيِّني) (كبري البحرية ديوان من بوفورت القبطان
قد األمر أنَّ تعترب أن ويمكنك تماًما، عليه يُوافق إنه عليك. سأعرضه الذي
تُفوِّتها. أال يجب فرصة فهو ستقبله؛ بأنك أثق إنني تماًما. ترصفك تحت أصبح
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إىل وإضافة فائدة من جهودك عنه ستُثمر ما إىل شديد باهتماٍم أتطلع وأنا
الطبيعي. بالتاريخ الخاصة مجموعاتنا

ييل: كما األمر وبيان
يف سبتمرب نهاية يف سيُبحر جرافتون) دوق أخي (ابن فيتزروي القبطان
فويجو، ديل لتيريا الجنوبي للساحل نوعه، من األول هو مسٍح لعمِل سفينة
األرخبيل طريق عن إنجلرتا إىل يعود ثم الجنوب، بحر جزر سيزور ذلك، وبعد
ستكون عامة، وبصفٍة العلمية، لألغراض بالكامل صة ُمخصَّ البعثة الهندي.
ا وأمَّ ذلك. إىل وما الطبيعي التاريخ يف أبحاثك تُجري بينما إمرتك تحت السفينة
جميع ويحبه األخالق دمث متحمس، كريم، ضابٌط فهو فيتزروي، القبطان
الخاص ماله من وأنفق بيتيش القبطان مع ذهب لقد الضباط. من زمالئه
وتعليمهم. باتاجونيا من األصليِّني السكان من ثالثٍة إحضاِر يف جنيه ١٥٠٠
اسم أجد ال وأنا «بيتيش». وليس «كينج» مع ذهب فقد هنا؛ خطأ [هناك
مع فويجو أهل من الثالثة األشخاص عاد بيتيش. ضباِط قائمِة يف فيتزروي
لكي العام يف جنيه ٢٠٠ الخاص ماله من ينفق وهو كينج.] القبطان رحلة
لطيًفا رفيًقا سيكون أنه من تتأكد أن يمكنك لذا، الحرفيِّني؛ أحد معه يصطحب

آرائك. جميع مع بصدٍق وسيتجاوب للغاية،
موافقتك إبالغ يف تتأخر أال وعليك سبتمرب، نهاية يف السفينة ستُبحر
األمر هذ ناقشُت لقد البحرية. بديوان الهيدروجرافيِّني كبري بوفورت، للقبطان
ف بالتلهُّ أيًضا، أنا أشعر كما يشعر، الذي هنزلو] [مع مراسالتي يف كثريًا

األمر. ذلك دون يحول آخر يشءٍ أيُّ يحدث أال وأتمنى لذهابك. الشديد
…

تعيينًا لك سيُقدِّمون لكنهم راتبًا، إعطائك حق يملك ال البحرية ديوان إنَّ
أنه فأعتقد رضوريٍّا، الراتب كان وإن الراحة. سبل بكل ويُزوِّدونك رسميٍّا،

ذلك. من بالرغم توفريه يمكن
الفاضل سيدي يا إليك تحياتي خالص
لك املخلص
بيكوك جورج
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إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
أغسطس١٨٣١] (؟) ٣٠] الثالثاء رشوزبريي،

العزيز سيدي
متأخر وقٍت يف تسلَّمتُه وقد السبت، يوم يف بيكوك السيد خطاب وصل لقد
وبكلِّ أقبل، أن «بالطبع» عيلَّ يجب أنه أعتقد فأنا يل، بالنسبة أمس. مساء
يرفض ال أنه رغم أبي، لكن عيلَّ. بعرضها تكرَّمَت التي الفرصة هذه رسور،
أتبع لم إن بالراحة أشعر فلن لذا الذهاب؛ بعدم إيلَّ نصيحته يف يُشدِّد ذهابي،

نصيحته.
والعمل االستقرار يف فرصتي تُقلِّل إنها ييل: فيما والدي اعرتاضاُت وتتمثَّل
واحتمال الوقت»، و«ضيق بالبحر، السفر يف القليلة خربتي وكذلك دين، كرجِل
بعمِل يتعلق فيما الوقت ضيق أنَّ يف شك وال فيتزروي. للقبطان أروق ال أني
الذي هو وحده الجسم فليس للغاية؛ جادٌّ اعرتاٌض هو االستعدادات جميع
هذا بمثل للقيام االستعداد إىل أيًضا العقل يحتاج وإنما االستعداد، إىل يحتاج
يف السبب ما املخاطر. جميع ل بتحمُّ لقبلُت أبي، فلوال ذلك، من بالرغم األمر.
إنني طويلة؟ فرتٍة منذ الطبيعي التاريخ يف مختصٍّ تعينِي عىل االستقرار عدم
ستُصبح كانت أنها يف شك وال ذلك، سبيل يف متاعَب من عانيته ملا للغاية ُممتنٌّ

للغاية. رائعة فرصًة
…

رامزي بموِت أسمع ولم رائعة. بنتائَج سيجويك مع رحلتي جادت لقد
فقدان عدم يف اآلن حتى محظوًظا كنُت لقد قليلة. بأياٍم خطابك قبل إال املسكني
إال تمتد لم به معرفتي أنَّ من وبالرغم عاطفة، أو تقديًرا له أُكنُّ شخٍص أيِّ
كلها، املشاعِر بهذه أشعر تجعلني لكي كافيًة كانت فقد للغاية، قصرية لفرتٍة
أفضَل كان لقد موجوًدا. يعد لم أنه أُصدِّق أن أستطيع ال إنني كبرية. وبدرجٍة

اإلطالق. عىل عرفتُها قد شخصيٍة

العزيز سيدي يا لك املخلص
داروين تشارلز
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حالة يف تُبلغني أن منك طلبُت قد أنني وذكرُت بيكوك، السيد إىل كتبُت لقد
فيتزروي. القبطان مع يتواصل أن أيًضا منه طلبُت وقد خطابي. يتسلم لم أنه
طاقتي، جميع تستنفد سوف لذلك والدي كراهية فإنَّ الذهاب، قررُت إن وحتى
الفرصة فهذه أخرى؛ مرًة أشكرك إنني منها. كبري قْدٍر إىل أحتاج سوف التي

االمتنان. من به لك أَدين الذي اللطيف الثقيل الَقْدر ذلك إىل القليل تضيف

داروين دابليو آر إىل داروين تشارلز من
[١٨٣١] أغسطس ٣١ [مري]

العزيز أبي
مرًة ستعذرني أنك أظن تفكري، بعد لكن أخرى. مرًة أضايقك أن يؤسفني
اختالف فهو وسببي عذري ا وأمَّ الرحلة. عرض يف برأيي أُخربك إذ أخرى
إليها، بها تنظر التي الطريقة عن ويدجوود آل جميع بها ينظر التي الطريقة

وأخواتي. أنت
كاملة قائمٌة أنه تماًما أثق ما ويدجوود] [جوزايا جوز لعمي قدَّمُت لقد
وسأُرفق كلها. فيها بآرائه يُخربك بأن هو وسيتكرَّم اعرتاضاتك، بجميع ودقيقة
غاية سيكون واحًدا؛ صنيًعا منك أطلب أن يل هل لكن عليها، وردَّه القائمة لك
األخرية، كانت وإذا ال؟ أم نعم محددة، إجابًة يل أرسلَت إن منك اللطف يف
الذي الشديد ولعطفك األفضل، لحكمك أخضع أال مني عظيًما نكرانًا فسيكون
مرًة األمر أذكر لن بأنني حينها تثق أن ويمكنك حياتي، َطوال به شملتَني
معه وأتشاور مبارشة هنزلو إىل أذهب فسوف بنعم، إجابتك كانت وإن أخرى.

رشوزبريي. إىل آتي ثم بوضوح،
أن يمكن وال ويدجوود، وآل وجميع أنا عظيًما، يل يبدو ال الخطر إنَّ
لو مما أكرب بدرجٍة مهدًرا سيكون الوقت هذا أنَّ أعتقد وال كبرية، الكلفة تكون
األمر يكن مهما الذهاب عىل عازم أنني تظن أال أرجوك لكنني املنزل. يف بقيُت
عدم أنَّ رأيُت إن الرتاجع، عن واحدة» «لحظة ل أتردَّد لن أنني تتأكد أن ويجب

قصرية. فرتٍة بعد يزول لن ارتياحك
بسمعتي سيرض هذا بأنَّ أظن ال بأنني ًدا مجدَّ أقول أن من يل بُد وال
كبرية. بدرجٍة الخطاب هذا يُزعجك أال أتمنى إنني املستقبل. يف العملية وحياتي

172



«البيجل» رحلة يف أبي تعيني

التايل اليوم يف الرد يل تُرسل أن لك فهل الغد؛ صباح بالَعربة أُرسله سوف
وأنت الخطاب هذا يصلك لم وإن مبارشة؟ قرارك اتخذت إن نفسها، بالطريقة

ذلك. من تتمكن أن َفور تجيب أن فأتمنى املنزل، يف
أن أستطيع فلن جوز؛ عمي عطف أصف أن يمكنني كيف أدري لسُت

بأمري. اهتمامه مدى أبًدا أنىس
العزيز والدي يا مودتي خالص إليك
امُلحب ابنك
داروين تشارلز

التايل: الخطاب يف إليها املشار باالعرتاضات قائمة ييل [فيما

بعُد. فيما دين كرجِل سمعتي إىل اإلساءة (١)
جامحة. خطَّة (٢)

قبيل. ُكثر آخرين عىل الطبيعي بالتاريخ املختص وظيفة عرضوا قد بد ال إنهم (٣)
أو الباخرة عىل الخطرية االعرتاضات بعض َة ثَمَّ أنَّه بد فال يقبلوها، لم أنهم وملا (٤)

الرحلة.
املستقبل. يف ثابتة حياٍة يف أستقر لن إنني (٥)
اإلطالق. عىل مريحة تكون لن إقامتي إنَّ (٦)

املهني. مساري يف تغيريًا باعتباره لألمر تنظر بد ال داروين] الدكتور [أي، إنك (٧)
الجدوى.] عديمة مهمٌة إنها (٨)

داروين دابليو آر إىل ويدجوود جوزايا من
١٨٣١ أغسطس، ٣١ مري،

بنفسه] هذا داروين تشارلز [كتب النهاية) يف ذلك (اقرأ
العزيز داروين دكتور

ُقدم الذي العرض بخصوص باملساعدة يل طلِبَك مسئولية بثقل أشعر إنني
أن يمكنني فال يستشريني، أن تشارلز من ترغب كنت ألنك لكن تشارلز، إىل

املسألة. هذه يف نظري وجهة ذكر أرفض
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أنَّ وأعتقد األساسية، اعرتاضاتك يمثل أنه يعتقد ما تشارلز أورد لقد
بشأِن يل يخطر ما أذُكر أن هي الشأن هذا يف أتبعها أن يمكن طريقة أفضل

منها. كلٍّ

بل نحو، بأيِّ ديٍن كرجِل سمعته إىل يُيسء سوف ذلك أنَّ أعتقد ال إنني (١)
بالتأكيد ليس الطبيعي بالتاريخ العمل كان وإن ف، ُمرشِّ عرٌض أنه أعتقد إنني

الدين. لرجال للغاية مناسب فإنه مهنيٍّا، عمًال
أهداٌف لديه سيكون لكنه االعرتاض، هذا إىل أتطرق كيف أعرف ال إنني (٢)
عادات بعِض اكتساِب يف ذلك يساعده وربما تحقيقها، عىل يعمل محدَّدة
بها يقيض قد طريقٍة بأيِّ ذلك يفعل قد أنَّه وأعتقد لَديه، ويُعزِّزها التطبيق

املنزل. يف القادَمني العاَمني
قراءتها أعدُت وإذ الخطابات، قراءة عند الخاطر هذا ذهني يف يَِرد لم (٣)

له. أساٍس أيَّ أجد ال فإنني الخاطر، هذا يف التفكري مع
الغرض. هذا ملثل سيئة باخرًة يُرسل سوف البحرية ديوان أنَّ أعتقد ال (٤)
شخص، كلِّ حالِة يف تختلف فسوف البعثة، عىل االعرتاضات إىل بالنسبة ا وأمَّ
ُعرف قد كان إن تشارلز، حالة يف يشءٍ أيِّ عىل االستدالل يمكن أنه أعتقد وال

اعرتضوا. قد آخرين أنَّ
النمط هذا قارنت وإذا تشارلز. لشخصية تقديًرا بكثري مني أفضل إنك (٥)
لم إن األرجح عىل به سيقضيهما الذي بالنمط العاَمني، هذَين به سيقيض الذي
عىل قادًرا يكون ولن متقلبة حياًة سيحيا أنه تعتقد وكنَت العرض بهذا يقبل
يستقر أن املعتاد من أوليس لكن شك. بال وجيه اعرتاٌض ذلك فإن االستقرار،

هادئة؟ منزلية ظروٍف يف حون املالَّ
أنه اعتقادي سوى االعرتاض هذا بخصوص رأي أيَّ أُبِدي أن يمكنني ال (٦)
ما أفضِل عىل بالحصول املطالبة له يحق البحرية، ديوان لصالح يعمل لكونه

اإلقامة. ُسبل من الباخرة تُقدِّمه
الحايل، الوقت يف املهنية الدراسات يف منهمك تشارلز أنَّ أرى كنت لو (٧)
وال كذلك، ليست الحال لكنَّ مقاطعتها، بعدم األرجح عىل نصحُت قد لكنُت
سيسلكه الذي املسار مع يتفق للمعرفة الحايل مسعاه إنَّ كذلك. ستكون أظنها

البعثة. هذه يف
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إليه النظر عند لكن مهنته، إىل بالنسبة الجدوى عديمة ستكون املهمة (٨)
واألشياء، األشخاص لرؤية فرصًة له ر تُوفِّ املهمة فإنَّ الفضول، واسع كرجٍل

الناس. من للقليل إال تُتاح ال فرصة وهي

أنت وأنََّك للتفكري، الوقت من متسع لديَّ يكن لم أنه تُراعي أن يجب
القرار. اتخاذ عليهما يجب َمن وتشارلز

العزيز داروين دكتور
إليك مودتي خالص
املخلص
ويدجوود جوزايا

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣١ سبتمرب] ٢] اليون ريد كامربيدج،

العزيز سيدي
الفرصة أنَّ وأعتقد رأيه. والدي غريَّ لقد السبب. ن تُخمِّ وسوف للتو، وصلُت لقد

موجودة. تزال ال
النوم. إىل أخلُد وسوف الشديد باإلرهاق أشعر إنني

بعُد. الثاني خطابي تتسلَّم لم أنك أجزم أكاد
شفهية. إجابًة يل أرسل الصباح؟ يف لك آتي أن يمكنني متى

ليلتك طابت
املخلص
داروين تشارلز

داروين سوزان اآلنسة إىل داروين تشارلز من
سبتمرب] ٤] صباًحا األحد كامربيدج،

سوزان عزيزتي
ُخضُت لقد اليوم. إىل كتابته لُت أجَّ فقد البارحة؛ لرُيسل يكن لم الخطاب ألنَّ
قضيُت لقد النشاط. غاية يف وأنا كامربيدج إىل وصلُت لكنني شاقة، رحلًة
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يل. بالنسبة عظيم أمٌر وذلك سنفعله، فيما لنفكر هنزلو، مع بأكمله أمس يوم
أخي ابن وهو وود، اللقب يحمل شخًصا أعرف أنني الحظ ُحسن عظيِم ومن
لقد بشأني. له كتب وقد فيتزروي، للقبطان رائع صديٌق إنه لندنديري. لورد
يقول وهو سابق، بتاريٍخ ٍخ مؤرَّ فيتزروي للقبطان خطاٍب من جزءًا سمعُت
إىل ذهبوا قد رجايل ومعظم الضباط، من ومناسبًا جيًدا طاقًما لديَّ «إنَّ فيه:
ذهب لقد املاضية؛ القليلة السنوات يف هناك إىل ذهب أنه يبدو ذلك.» قبل هناك
قيادتها. يف الثانية املرتبة يتوىل وكان اآلن، اختارها التي السفينة هذه متن عىل
املهام، من الكثري توىل لكنه عاًما، وعرشين ثالثة سوى العمر من يبلُغ ال إنه
هي خرائطه إنَّ البحرية ديوان عنه يقول بورتسموث. يف الذهبية بالقالدة وفاز
سيعطيني األصغر. اختار وقد سفينتنَي، بني من االختيار لَديه كان لقد األفضل.
يمكنهم أنه يعتقد الذين املدينة، يف املوجوِدين املسافِرين لجميع خطاباٍت هنزلو

مساعدتي.
وكان الطبيعي، التاريخ يف ملختصٍّ واحد مكاٍن سوى بيكوك يملك ال
بها يقبل أن كاد وقد الفرصة، هذه عليه ُعِرَضت َمن أول هو جينينز ليونارد
أنه يََر فلم منها، ب يتكسَّ وظيفٌة له كانت أن ملَّا لكن أمتعته. حزم إنه حتى
باألسف عائلته جميِع شعوِر يف سيتسبب ذلك كان إذ يرتكها؛ أن الصواب من
السيدة تكرمت فقد نفسه؛ هنزلو بها يقبل أن املستبعد من يكن ولم الشديد.
غاية يف بدت قد لكنها منها، يُطلب أن دون ذلك عىل موافقتها بإعطاء هنزلو

الفور. عىل بالرفض موقفه هنزلو فحدد الحزن،
…

شديد هنزلو إن البداية. يف كثرية نفقاٍت سيتطلب األمر أنَّ يؤسفني
به يقع الذي الخطأ هو ذلك إن إذ األغراض؛ من الكثري أخذ لفكرة املعارضة
يخربني هنزلو لكن تقرر، قد األمر وكأن أكتب إنني اليافعني. الة الرحَّ جميع
مع طويلًة محادثاٍت أخوض حتى األحوال»، من حاٍل «بأيِّ قراراي أتخذ بأال
أرسيل باستمرار. إليِك سأكتب اللقاء. إىل فيتزروي. والقبطان بوفورت القبطان
اآلن. رشوزبريي يف «أحًدا» تُخربي ال جاردنز. سربينج ١٧ العنوان: عىل إيلَّ

ذلك. تفعيل أن يجب

داروين تشارلز
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لم إنني حتى رشوزبريي، يف قضيته الذي املساء هذا يف للغاية مرهًقا كنُت لقد
به. َشعرُت ما مقداِر بنصِف حتى ولو لطفكم، عىل منكم أيٍّا أشكر

أبي. إىل مودتي خالص
سيجعل ذلك أنَّ هو رشوزبريي، يف الناس إخبار بعدم رغبتي يف السبب إنَّ

أذهب. لم إن سهولًة أكثَر األمر

داروين إس اآلنسة إىل داروين تشارلز من
االثنني جاردنز، سربينج ١٧

[١٨٣١ سبتمرب ٥]
كتابة إعادة يف أُضيعه وقٌت لديَّ فما الوقت؛ من القليل سوى لديَّ ليس
كتبُت لقد وتعديله. السابق الخطاب إحضار يف فلتعذريني لذا الخطابات؛
القبطان من خطابًا وود تسلَّم اليوم، منتصف ويف الصباح، يف السابق الخطاب
يعكس كان أنه كما للغاية «مباًرشا» كان بأنه أُقرَّ أنَّ عيلَّ والذي فيتزروي،
عن تخلَّيُت إنني حتى كبرية؛ بدرجٍة ذهابي يعارض كان أنه غري أخالقه»، «نبل
بشدة»؛ «أخطأ قد بيكوك أنَّ يرى إنه قائًال هنزلو فعل وكذلك الحال، يف األمر

األمور. توضيح يف كثريًا أخفق إذ
واآلن اآلن. هنا ها لكنني املدينة، إىل الذهاب يف قبُل من أفكر كنُت ما نادًرا
فيتزروي القبطان ة. ُمبرشِّ تفاصيل وهي التفاصيل، من املزيد عليِك سأُقص
الذي بالَقْدر مديحه أُحاول أن العبث من رأيتُه. وقد املدينة، [يف] موجود
به، أثق الذي الوحيد واألمر تُصدِّقيني. لن إنِك إذ فيه؛ أرغب بأنني أشعر
قد أنه يبدو تجاهي. ولطًفا معي رصاحًة منه أكثر هو َمن أجد لن أنني هو
وقد العمل، بسبب الذهاب يستطيع لن لكنه صديًقا، معه يصطحب بأن وعد
مما فقط، دقائَق بخمِس عليه أدخل أن قبل بذلك يفيد الذي الخطاب تلقى
اعرتاضات أكرب من كانت غرفٍة إىل الحاجة إنَّ إذ يل؛ كثريًا أفضل األمور يجعل
الذهاب، أردُت إن مقصورته يف يشء كل نتشارك أن عيلَّ يعرض إنه فيتزروي.
كثرية. تكون لن لكنها بها، أحظى أن يمكنني التي الراحة سبل جميع وكذلك
لم إن غرفته يف معه أُقيم أن هو اإلطالق عىل ه سيُغمُّ ما أكثر إنَّ يقول وهو
من أنَّ رأى فقد صغرية، سفينٍة يف مًعا نكون سوف وألننا باالرتياح، أشعر أكن
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إىل األحد يوم سأذهب أنني أعتقد يشء. كلِّ يف األسوأ الحال ح يُوضِّ أن واجبه
السفينة. لرؤية بليموث

صلب معالجِة يف وطريقته سلوكه يف الجاذبية من كبري بَقْدٍر يتمتع إنه
دون معه؛ عشُت إن كفاًفا أعيش أن عيلَّ سيكون إنَّه يقول وهو املوضوع.
بالطبع، بيكوك يصفها كما ليست األمور إنَّ الوجبات. بأبسط االكتفاء مع نبيذ
بأن جديٍّا يعتقد لكنه اآلن، قراري أتخذ بأال ينصحني فيتزروي والقبطان
تُبحر لن متاعب. من ستحمله مما أكثر االستمتاع من يل ستحمل الرحلة
ضباط خمسة منهم رجًال، ستني تحمل وهي أكتوبر، من العارش حتى السفينة
ثالثِة ملدِة مهمتها يف السفينة ستظل صغرية. سفينٌة لكنها وغريهم، ستة أو
القبطان يدفع كما طعامي مقابل أدفع أن عيلَّ وسيكون األرجح. عىل أعوام
جنيٍه خمَسمائِة أنفقُت إن إنني فيتزروي ويقول العام، يف جنيًها ثالثني نفسه؛
األخبار ا وأمَّ اإلفراط. منتهى يف ذلك يكون فسوف تجهيزاتي، نفقات ذلك يف بما
ممتازٌة لذلك الفرصة لكن «أكيًدا»، ليس العالم حول الدوران أنَّ فهي األسوأ،
بعد أنه ترين ولعلك األمر، هذا تحديد يتم أن إىل أمري أحسم لن وأنا للغاية.
القرار اتخاِذ عمليِة يف يقودني فلن بي؛ مرت التي العديدة ات التغريُّ هذه جميع

عقيل. سوى
يمكنني وإنني فيه، ُمباَلغ أمٌر هي البحر عواصف إنَّ فيتزروي يقول
العديد إنَّ إذ معهم؛ البقاء عىل ذلك اخرتُت إن وقٍت أيِّ يف إنجلرتا إىل العودة
عىل (شهران السيئة الطقس أوقات وخالل االتجاه، هذا يف تُبحر السفن من
ذلك. يف رغبُت إن ولطيفة، وآمنة صحية بلدٍة أيِّ يف أبقى أن يمكنني األرجح)،
الكتب، من الكثري لَديه وإنه املساعدة عىل دائًما سأحُصل إنَّني أيًضا يقول وهو
عدد قل كلما وإنه والبنادق، األدوات وجميع هي يف، ترصُّ تحت تكون وسوف
الطريقة ستُناسبني أفضل. ذلك كان ثمنها، وكذلك معي آخذها التي املالبس
محدَّد. مكاٍن يف أسبوَعني ملدة ويظلون السفينة، يُرسون فهم يتبعونها؛ التي
ولم بدأُت إن إنني يقول وهو تماًما، نظري وجهة بوفورت للقبطان رشحُت لقد
يجب للخداع. تعرضُت قد أنني أرى ألن قويٍّا ُمربًِّرا لديَّ فإنَّ العالم، حول أُطف
إنَّ أمكن. إن املحدَّدة اإلرشاداِت من املزيد عىل وأحصل غٍد بعَد بهم أتصل أن
فيتزروي القبطان لكنَّ جدية، األكثر االعرتاض هو غرفة عىل للحصول طلبي

178



«البيجل» رحلة يف أبي تعيني

من يمكنه ما أقىص يل ر يُوفِّ أن عىل عازم األرجح) عىل وود خطاب (بسبب
الفور: عىل سألني لقد األمور. معالجة يف طريقته تعجبني الراحة. وسائل
أكون أن يف أرغب حني لنفيس املقصورة أريد بأنني أخربك أن ستتحمل «هل
بيننا، فيما نتوافق أن فأتمنى الطريقة، بهذه اآلخر منا كلٌّ عامل إذا بمفردي؟

لآلخر.» الجحيم منا كلٌّ يتمنى فسوف وإال
الكبرية املدن معظم نرى وسوف ماديرا، جزر يف أسبوٍع ملدة ف سنتوقَّ
بحِر طريِق عن املسار بوفورت القبطان يرسم وسوف الجنوبية. أمريكا يف
يُثري األمر كان إن ما أعرف ال وأنا كبري، باستعجاٍل أكتب إنني الجنوب.
إىل يطول الذي الخطاب هذا تعذرين تجعلِك التي الكافية بالدرجة اهتمامك
يف سليًما رأيي يكون أن أتمنى ال. أم للخطابات، املعتاد الحجم أضعاف ثالثِة
أننا واثٌق فأنا كذلك، كان وإن التحيُّز؛ بدافع يكون وأال فيتزروي، القبطان
أعرف كنُت إن الكثري أكتب أن يمكنني اليوم. الَعشاء معه أتناول سوف سنتفق.
الفرص َليصادف املرء بأنَّ شك ال وقت. لديَّ كان لو وكذلك هذا، ستُحبني أنك

اليوم. فرصة إال «تماًما» عنها تخلَّيُت وقد ذلك، خربُت ولقد حياته، يف
سوزان. عزيزتي يا اللقاء وإىل أبي، إىل مودتي خالص

داروين تشارلز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٣١ سبتمرب، ٥] االثنني لندن،

العزيز سيدي
الظروف إنَّ به. البدء يف أفكر أن يمكنني ما أبسُط هو ذلك للرب»، «املجد
رجٌل فيتزروي القبطان عليه. تكون أن يمكن أنها أُظن كنُت مما بأكثَر مواتيٌة
لظننَت له، أُكنُّه ما مقدار بنصف ولو عليه الثناء حاولُت فإن يشء؛ كل يف رائع
يف ا حقٍّ يَودُّ أنه أعتقد واحدة. مرٍة سوى أره لم إنني إذ عبثًا؛ أتكلم بأنني
سيحرص وأنه معه، الطعام أتناول أن عيلَّ يعرض فهو معه؛ يصطحبني أن
األمتعة؛ حجم تقليل عيلَّ إنَّ يقول لكنه ممكنة، مساحٍة بأكِرب أحظى أن عىل
بأنني بوفورت القبطان ويقول البحارة. نظر وجهة من الحجم يف يفكر فهو
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ستُبحر الضباط. باقي كتكلفة إال يكلفني لن ذلك وأنَّ السفينة، عىل سأُقيم
إىل ترحل ثم ماديرا، جزر يف أسبوًعا وستبقى أكتوبر، من العارش يف السفينة
طريق عن الوطن إىل نعود أن ا جدٍّ ح امُلرجَّ من أنه الجميع يرى جانريو. دي ريو

القرار. يصُدر حتى ذلك من أتيقن لن لكنني الهندي، األرخبيل
السيد أنَّ هو أفضل بطريقٍة لألمر النظر عىل فيتزروي القبطان حث ما إنَّ
ولهذا، الذهاب؛ يستطيع ال صديًقا، بصفته معه سيذهب كان الذي تشسرت

الجوانب. جميع يف بمكانه أحظى سوف فإنني
منها العديد كان وقد الكتب، من جيدة مجموعًة فيتزروي، القبطان يمتلك
تكون فسوف ولهذا ذلك؛ وغري البنادق بعض كذلك يمتلك وهو قائمتي، ضمن

أحسبه. كنت مما أقلَّ التجهيزات تكلفة
ملَّا ذلك، يف أُمانع ال وأنا أعوام، ثالثِة ملدِة تَجوالها يف السفينة ستظل
األربعاء، يوم يف بوفورت القبطان مع أخرى مقابلٌة لديَّ يعارضه. ال أبي كان
لذا، األرجح؛ عىل األحد يوم يف بليموث إىل فيتزروي القبطان مع وسأذهب
بشأنه. ذهنك إىل يتبادر قد ما ل تُسجِّ وأن األمر يف التفكري تُواصل أن أتمنى
يف بنُُزل أقيم إنني بنفيس. وأُعرِّفه األرجح عىل بورتشل السيد أزور سوف
لطيًفا فيتزروي القبطان كان كيف تتخيل أن يمكنك ال جاردنز. سربينج ١٧
نتوافق لم إن خطئي سيكون أنه متأكد إنني معي. تعاُمله يف ورصيًحا وعطوًفا

بيننا. فيما
لصيد أتطلع كنت اليوم، الواحدة الساعة فحتى ات! تغريُّ من بي مر لَكم

الجنوبية. أمريكا يف الالما لصيد واآلن رشوبشاير، يف الثعالب
قبل يغتنمها أن عليه التي حياته يف الفرص يصادف املرء أنَّ يف شك ال

تحياتي. أرق فأبلغه وود، السيد رأيت إذا األوان. َفوات

هنزلو عزيزي يا اللقاء إىل
إخالًصا األشد صديقك
داروين تشاز

العجلة. هذه بمثل الخطاب هذا كتابة يف فلتعذرني

180



«البيجل» رحلة يف أبي تعيني

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
لندن جاردنز، سربينج ١٧

١٨٣١ سبتمرب، ٦
…

أزعجني كيف تتخيل أن يمكنك ال عظيًما. رسوًرا خطابَُك رسني لقد
يشري أنه عىل فوكس خطابات أحِد فهَم أساء قد [كان وآذاني. السابق خطابُك
«بالكامل» خطئي كان أنه من متيقن إنني للرب، شكًرا لكن بالكذب.] اتهامه إىل
كان إن فيما أشك وأنا ًرا، مؤخَّ صديًقا فقدُت لقد خطابك. تأويل أسأُت أْن
أحزنَتني ما بَقْدر يُحزنِّي لم االفرتاض) أسأت (كما لصداقتنا املعنوي املوت
بعضنا نعرف إنَّنا ِغرة. حنِي عىل رامزي املسكني بموت الحقيقية الفاجعة تلك
التربيرات. من املزيد إىل نحتاج ال أننا أثق يجعلني مما للغاية، طويلة فرتٍة منذ
يمكنني أنه أعتقد املوت، فراش عىل أكون حني فقط: واحًدا أمًرا سأذكر لكنني
وسأضيف عندي. َقْدرك عن صادقة غرِي عبارٍة بأي قط أتفوه لم إنني القول
تصاُدًفا كان الحال» «يف الحرشات إرسال موضوع أنَّ برشيف أُقسم آخر: أمًرا
إىل يتبادر أال أتمنى الحال. بطبيعة ستأخذها أنك كيف نسيُت لقد ق. ُموفَّ غريَ
كنُت أنني تُصدِّق أن وأتمنى اآلن، إليها تنظر حني قاسية مشاعَر أيُّ ذهنك
من كامربيدج يف مًعا قضيناه ما إنَّ أيًضا. وممتنٍّا مخلًصا صديًقا دوًما لك
تحاكمني. الراحلني أرواح كأنها أمامي َظهَرت قد السعيدة، األوقات من الكثري
أمنياتي آخر هي هذه وستكون األوقات، هذه مثل من باملزيد نحظى ليتنا
دائًما تنعم ولعلك فوكس، الغايل عزيزي يا الرب ليباركك إنجلرتا. مغادرة عند

بالسعادة.

املخلص صديقك
داروين تشاز

الصحيحة الوجهة إىل أُرسله كنُت إن ما أعرف ال فإنني لذا، خطابك؛ خلَّفُت لقد
ال. أم
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داروين سوزان اآلنسة إىل داروين تشارلز من
الثالثاء جاردنز، سربينج ١٧

[١٨٣١ سبتمرب ٦]
سوزان عزيزتي

ستتمنَّني فإنِك املعدل، بهذا واصلُت إن أنني أعتقد أخرى. مرًة أُزعجك سوف
يف إنجلرتا. سوى آخر مكاٍن أيِّ أو فويجو ديل تيريا إىل أرحل أن بصدٍق
من بدًال قميًصا عرش اثنَي يل تصنع أن نانيس أخربي طلباتي. سأذُكر البداية،
املفتاح يضع أن (يمكنه سفري حقيبة يف يل يرسل أن إدوارد وأخربي ثمانية.
اإلسبانية وكتبي للسري، خفيًفا وحذاءً املنزيل، ي ُخفِّ بحبل) مربوًطا الحقيبة يف
أربًعا) أو بوصات ثالث وعمقه بوصات ست طوله يبلغ (الذي الجديد وِمجَهري
يعرف والدي الجيولوجية؛ وبوصلتي الداخل، من بالقطن حشوه يجب الذي
الحيوانات». «تحنيط عنوانه غرفتي، يف موجوًدا كان إن صغريًا، وكتابًا هذا،
ليستا فيَداي وجيزة؛ لفرتٍة الزرنيخ تناولُت إن مانع َة ثَمَّ كان إن أبي اسأيل
نفسه، الوقت يف حياتي أسلوب وغريُت نتا تَحسَّ إذا أنهما الحظُت ولطاملا بخري،
بندقيتي أنَّ إدوارد أخربي الجرعة؟ هي ما عامة. بصفٍة بخرٍي تظالن فسوف
للرد وقٌت يُوجد أنَّه تعتقدين كنِت إن أخربيني إيرازموس؟ يُوجد أين متسخة.
ال أنِك أظن تحديًدا. األمر يف رأيه معرفة يف أرغب إنني إذ أبدأ؛ أن قبل وتسلُّمه

ماكينتوش؟ جيه السري مكان تَعرِفني
عما يتغري لم الحال لكنَّ بالفعل، تقرر قد األمر وكأن هذا كل أكتب إنني
يُبديه ومما أذهب، أن بشدة يتمنى فيتزروي القبطان أنَّ عدا فيما عليه، كان
معه قضيُت لقد أذهب. أن نصيبي من سيكون بأنه أَشُعر فإنني عطف من
وهو عاًما، وعرشين ثالثة عىل يزيد عمره أنَّ بُد ال أمس. للغاية لطيفة أُمسيًة
ا وأمَّ اسمراًرا. أكثر لكنه وسامته، يف كينستون السيد ويُشبه الحجم، ضئيل
كلِّ يف االقتصاد يُحب إنه نزاع. دون األخالق بمكارم يتمتع أنه أرى فأنا أخالقه،
أبتاع بأن بشدة يُوصيني وهو النارية، األسلحة وهو واحًدا، أمًرا عدا فيما يشء،
جنيًها! ستني ثمنها يبلغ والتي يمتلكها، التي تلك مثل امُلسدَّسات من حقيبًة
مسدَّساٌت معي يكون أن دون شاطٍئ أيِّ إىل أذهب بأال أيًضا يُوصيني وهو
ال إنه يقول فهو بندقية؛ عىل حصويل أهمية بشأن متأكد غري لكنه َمحُشوَّة،
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شيئًا أبتاع لن هنا. الطازج اللحم عىل حصويل رفاهيِة قيمَة أُدِرك أن يمكنني
فأضع قوائمي، عىل النهار طوال أعمل لكنني يشء، كلُّ يتحدد حتى بالطبع
منذ أقضيه بالفعل مبهج يوٍم أوُل هو هذا إنَّ أخرى. منها وأحذف بنوًدا فيها
تصوُّري يف أضعها أن اخرتُت التي الثقة بسبب ذلك وكل الخطاب، تسلمُت أن

للقبطان. املثايل
األماكن. من ممكن عدٍد أكِرب يف نتوقف أن هو وهدفه تينرييف، يف سنتوقف
خط نُحدِّد أال «إثًما» وسيكون الكرونومرت، أجهزة من عرشين معه سيأخذ
بأنَّ يفيد كتابي إذٍن عىل البحرية ديوان من أحُصل أن مني يطلب وهو الطول.
بأنِك القول يمكنني الفور. عىل ذلك يف رغبُت متى املغادرة يف االختيار حريَة يل
دامت ما الفرصة، هذه عن أتخىل لن لكنني ماديرا، ُجزر من عودتي ِعني تتوقَّ
األول فاألمر إليِك؛ الكثرية وكتابتي إياِك إزعاجي فلتعذري بذلك. تسمح صحتي
غًدا، لِك سأكتب أنني الظن أغلب للغاية. ممتع فهو الثاني، ا وأمَّ يل، مفيد

سوزان. الغالية أيتها أبي، إىل مودتي خالص الربيد. عودة مع فلتُجيبي

داروين يس

«ذي بريد عربِة َعْرب أغرايض فلُرتسيل التغيري، إىل تحتاج أدواتي ألنَّ نظًرا
نفسها. الليلة يف أوكسونني»

داروين سوزان اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٣١ سبتمرب، ٩ الجمعة، صباح لندن،

سوزان عزيزتي
[تتويج التتويج مراسم بسبب أمس يصل لم أنه أعتقد لتوي. الطرد تسلَّمُت لقد
يشء كلُّ تمَّ لقد الجميع. وكذلك لوالدي، االمتنان غاية يف إنني الرابع]. ويليام
خطابي تسلَّمِت قد تكونني الوقت هذا بحلول أنه أظن الصحيحة. بالطريقة
عليه. هي ما عىل أموري تزال ال األغراض. تُرسيل أن وأتمنى التايل، اليوم يف
أنني يعتقد وهو الطعام، سجالت ضمن ُمدرٌج إنني بوفورت القبطان يقول
لكنه املنزل. إىل أعود حني العينات من مجموعاتي بشأن صعوبًة أواجه لن
يمنعني الذي الوحيد اليشء إنَّ أغواره. َسرب يمكنني وال للغاية عميٌق شخٌص
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بحر ُجزر بشأن التأكُّد إىل أحتاج أنني هو نهائية، بصفٍة أمري حسم من اآلن
سواءٌ هناك، إىل نذهب سوف بأننا شعوري يف أثق أنني من بالرغم الجنوب،
خريًا أفعل إنني فيتزروي القبطان ويقول ال. أم التعليمات ضمن ذلك أكان
إنه كذلك ويقول زه. ويُحفِّ يُذكِّره ذلك إنَّ إذ بوفورت؛ القبطان عىل باإللحاح
يرغب طريٍق أيِّ من السفينة بعودة يأمر ألن الكافية بالدرجة مهتمٌّ بأنه واثق
سوف إنني دائمة. غري اإلدارة هذه كانت إن سيما (ال بالخارج، وهو حتى فيه،
أعتقد فإنني وود، يقوله ملا ووفًقا أعود!) حني املحافِظني لحزب مؤيًِّدا أصبح
يل أَسَدى لقد وباملناسبة، ألمره. ان يهتمَّ ريتشموند، والدوق جرافتون الدوق أنَّ
يميل جعله قد فيتزروي للقبطان يل تقديمه أنَّ من متأكٌد وأنا كثرية، جمائَل

معه. اصطحابي إىل
اصطحاِب يف يرغب فيتزروي القبطان كان البداية: من األمور أرشح ولكي
احتماليِة من فجأة الذعر انتابه قد أنه يبدو ثم الطبيعي، بالتاريخ مختص
إىل خطابه بأنَّ يعرتف وهو السفينة. متن عىل يُعجبه ال شخًصا يصطحب أن
السياسة، بشأن سنتشاجر أننا أظن ال الخطَّة. إحباِط بغرِض كان قد كامربيدج
لندنديري) أهل من واحًدا بصفته منه متوقع هو كما (وذلك وود أنَّ من بالرغم
فيتزروي القبطان كان األحرار. لحزب مؤيٌد أنني من كثريًا فيتزروي حذَّر قد
هو القبطان بأنَّ أصدقاؤك سيُخربك «واآلن قال: وقد جوز، عمي حضوِر يف
أُساعدك أن يل يمكن كيف أعرف ال وأنا األرض. وجه عىل قسوًة املخلوقات أكثر
أتمنى إنني األمور! تتغري لكم تُجرِّبني.» أن أتمنى بأن إال الحالة، هذه يف
بدمي أشعر إنني اليابسة. أقدامنا تطأ أن قبل الرحلة تطول أن بالفعل اآلن
يَبُدون الجميع به. القيام عيلَّ سيكون ما كلِّ إزاء الرهبة من بارًدا يجري
بصفتي لها انضمامي يف الحيوان علم جمعية وترغب ملساعدتي، استعداٍد عىل
بعُد. االستواء خط أعرب لم وأنا تحقيقه يمكنني ذلك كل باملراسلة. عضًوا
كتب بائُع وهو ياريل، السيد وهو للغاية، مهم صديٍق عىل تعرفُت أنني واألهم
األسعار يف ويُساوم املتاجر إىل معي يذهب وهو ممتاز. طبيعي تاريٍخ ومختصُّ
عىل جنيًها ستني أنفقت إن حاسبيني بعُد)؛ شيئًا ابتعُت قد أنني هذا يعني (ال

املسدَّسات.
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وقد يشء، أيَّ أفعل أن أستطع لم لذلك مغلقة؛ املتاجر جميع كانت أمس
أحصل لكي وشلنًا جنيًها دفعُت إنني حتى الطفولة من كبري بقْدٍر فُت ترصَّ
لقد شك. دون بالرؤية جديًرا كان وقد التتويج، موكب لرؤية ممتاز مقعٍد عىل
يلتمعون. الناس من ا صفٍّ تجعل قد الذهب من كميٍة أيَّ أنَّ من مندهًشا كنُت
امللك بدا الرشقية. للمواكب امُلصورة الكتب يف املرء يراه بما أشبه األمر كان لقد
حتى للغاية، طفيًفا كان الحماس أنَّ غري كذلك، ومحبوبًا للغاية، جيدة بحاٍل
عاًما. خمسني بعد ملكي تتويٌج لدينا يكون لن أنه أُفكِّر أنَّ سوى يسعني ال إنه
الرائع ومن للغاية، رائعون فهم كثريًا؛ امللكي الحرس برؤية استمتعُت لقد
عرشين سيقتلون بد ال أنهم املرء يعتقد الحشود. يُفرِّقون وهم تَريهم أن
هو يفعلونه ما ل وجُّ يبدو، فيما أحٍد أيَّ يؤذون ال لكنهم األقل، عىل شخًصا
الصعب من وكان واحد مكاٍن يف حشد تكثَّف فمتى إال؛ ليس الناس إخافة
طول يبلغ الذين الرجال هؤالء أحد املكان هذا إىل تَقدَّم الطريق، عن إزاحته
يهبط ثم ا، جدٍّ عاليًا الصهيل يف يأخذ أسود فرٍس عىل أقدام، ستة منهم الواحد
حينئٍذ ستتخيَّلني وإنِك الناس. من عدٍد أكربُ بها ع يتجمَّ التي البقعة يف بقائَميه
ُمبتعِدين. يتضاءلون ترينهم إذ اإلسفنج؛ هي البرش منها املصنوع املادة أنَّ

عند موجودًة كانت التي تلك من كثريًا أضخم إضاءٌة َة ثَمَّ كانت املساء، يف
كلها الرئيسية الشوارع وكانت االنتخاب. نظام إصالح بقانون املتعلق االحتفال
صف، كل يف ستٌّ تسري، العربات كانت وعامًة للسباق. ِفناءٌ وكأنها مكتظة
تعلَّم لقد الساعة. يف ميٍل برسعِة تسري ال بأنها أجزم وأكاد بعض، بجوار بعضها
أكرب وهو للغاية، كبريًا منزله كان لقد املاضية؛ املرة يف درًسا نورثمربالند دوق
هذا يف النوافذ جميع كانت فقد ذوًقا؛ أفضلها وكذلك النبالء، منازل يف منزل
جميل تأثريٌ لها كان وقد الالمعة، األضواء من مستقيمة بخطوٍط تمتلئ املنزل
لألنظار؛ الفتًا أمًرا االبتكار ندرة كانت لقد الشديد. وانتظامها لعددها نظًرا
أجمل ا وأمَّ نهاية. ال ما إىل W. R. الحرفان وكذلك واملرايس التيجان تكرَّرِت فقد
كانت فقد صغرية؛ ثقوٍب عىل تحتوي كانت التي الغاز أنابيب يف تمثل فقد يشء،
التتويج، عن الكثري كتبُت لقد مؤمًلا. يصبح يكاد إنه حتى شديًدا ملعانًا تلمع
هريالد». مورنينج «ذا جريدة تقرئي أن لك يتسنَّى لن أنه أظن أنني لدرجة
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والنشاط فالعجلة بشدة؛ تُعِجبني لندن أنَّ أجد تقريبًا حياتي يف األُوىل للمرة
فراغي أوقاِت يف ألفعله الكثري ولديَّ مشاعري. مع تناُغم يف جميعها والضوضاء،
تحديد عىل القدرة عدم أنَّ أعتقد إنني إذ الفلك؛ علم أَدُرس إنني القصرية؛
إىل اآلن سأذهب ار. بحَّ أليِّ مفاجئًا أمًرا سيكون الطول، العرضوخطوط دوائر
حدث فلربما املساء؛ حتى مفتوًحا الخطاب [هذا] وسأترك فيتزروي، القبطان
لم ضباطه كل إنَّ جيًِّدا؛ ضابًطا فيتزروي كون عىل دليًال لك سأُقدم يشء.
قد ذلك، قبل معه ذهبوا الذين البحرية ضباط من وثمانية طاقمه فثُلثا يتغريوا؛
وقد للغاية. سيئًا معه العمل يكون أن يمكن ال لذا ًدا؛ مجدَّ الذهاب عليه عرضوا
وعصري املعلَّبة اللحوم من كبرية كمياٍت بجلِب أوامره ِلتوِّه البحرية ديوان أصدر
فيتزروي، القبطان مع طويل يوٍم قضاء بعد ِلتوِّي عدُت لقد ذلك. وغري الليمون
الخطاب هذا إنَّ ق. والتسوُّ العجلتنَي ذات الخفيفة بعربته ل التجوُّ يف قضيناه إذ
تعتربي أن يمكنك اليوم. بريد يف إرساله يمكن فال للغاية؛ ًرا متأخِّ أصبح قد
خارجي، ظرٌف يحدث أو يشء أيُّ يتغري أن إال ذهابي، عىل استقر قد األمر أنَّ
يشء ال بأنه باالقتناع أشعر إنني عه. لتوقُّ سبٍب أيَّ أرى أن أستطيع ال ما وهو
مجموعًة فابتعُت األمور؛ ترتيب يف بدأُت لقد الذهاب. يف رغبتي من سيُغريِّ
يف رُت وفَّ لقد جنيًها؛ خمسني مقابل ممتازة وبندقيًة املتينة املسدَّسات من جيدة
وذلك جنيهات، خمسِة مقابل بوصلٍة مع جيًِّدا تلسكوبًا وابتعُت الصفقة، هذه
فيتزروي فالقبطان الثمن؛ الباهظة اآلالت من تقريبًا إليه سأحتاج ما كلُّ هو
فيما ا جدٍّ مرسًفا رجًال أدعوه) أن يمكنني (ما قط أَر لم إنني يشء. كل يملك
بطريقٍة األمور رتب لقد ذلك. ينكر أنه غري يخصني، فيما ومقتصًدا يخصه،
وجدُت لقد األقل. عىل جنيه أربعمائة ثمنها سيبلغ النارية أسلحته إنَّ مدهشة.
لذلك ممتنٌّ وأنا جيدة، وبحاٍل سليمًة كانت وقد وصلُت، حني السفر حقيبة
الحجل طيور سأُرسل اإلطالق. عىل الزرنيخ أتناول أن ينبغي ال أنه أعتقد كثريًا.
عىل كليمسون مع «يتفق» أن إدوارد من اطلُبي جزيًال. شكًرا ياريل، السيد إىل
وأربَع حرق، ونابَيض أساسيَّني، ونابَضني إضافيَّني، زناَدين لبندقيتي يصنع أن
لكلِّ اثنتنَي الفونيات؛ عدا فيما ماسورة، لكل واحًدا أعني ادات؛ سدَّ أو فونياٍت
الحال، يف يُرِسلها أن وأَخِربيه ممتازة، هذه كلِّ جودُة تكون أن ويجب ماسورة،
يف بليموث إىل األحد يوم سأذهُب األسعار. عن يسأل أن إدوارد من واطلُبي
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وآُمل ذلك، بعد وسأعود يوَمني، أو يوًما هناك وسأمكث والبضائع، الربيد قارب
كامربيدج، إىل أذهب ثم لندن، يف أياٍم سأقيضبضعَة حينئٍذ. خطابًا منك أجد أن
طريقي. هو وذلك ماديرا، ثم بليموث، ثم لندن، إىل ثم رشوزبريي، إىل ومنها
بإمكاني كان وقد للغاية، ُممل أمٌر التتويج عن الكتابة يف إسهابي أنَّ أعرف
كان الذي الضابط وهو كينج، القبطان مع للتو كنُت لقد أخرى. ورقًة أمأل أن
أن ودون ستُناسبني. البعثة أنَّ يعتقد وهو املاضية، البعثة يف فيتزروي يرأس
ضابًطا بصفته ابنه معه سرُيسل وهو ممتاز، فيتزروي مزاج إنَّ قال أسأله،
خالص الهام. باألمر ليس هذا لكنَّ ِمجهري، ِمفتاٌح نُيس لقد متدرِّبًا. بحريٍّا

للجميع. مودتي

داروين تشاز

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
أنطلق) أن إىل هنا أبقى (وسوف جاردنز سربينج ١٧

[١٨٣١ سبتمرب ١٩]
فوكس عزيزي

ووجدُت السبت، يوم يف بليموث، يف «البيجل» لرؤية رحلتي من عدُت لقد
يوًما العرشون يل يبدو أن للغاية غريب ألمٌر إنه طاولتي. عىل الكريم خطابَك
يف عديدة أسابيَع من كثريًا أطوَل بالفعل بدت لقد للغاية؛ طويلة فرتًة املاضية
خططي. من به أخربتَُك الذي للَقْدر نسياني يُفرسِّ ما وهو املعتادة، األحوال

…
من الكثري هناك يكون فسوف وطيبة؛ عظيمة فرصٌة هذه عام بوجٍه لكن
من ا جدٍّ والكثري الجميلة، الطبيعية املناظر مثل اهتمامي؛ تُثري التي األشياء
السفر فإنَّ وكذلك به، واالستمتاع الطبيعي التاريخ فروع مختلف يف العمل
الرحلة؛ يف بها سأستمتع التي األمور من الجوية، باألرصاد املتعلقة والجوانب
دمُث فيها الضباط طاقم أنَّ يف املتمثل األسايس األمر االعتبار يف الوضع ومع
كبري قْدٌر َة ثَمَّ اآلخر، الجانب وعىل مؤكَّد. أمٌر ذلك بأنَّ القول يمكنني الطباع،
عن ا جدٍّ طويلة لفرتٍة الغياب وكذلك وصحتي، بحياتي املخاطرة من ا جدٍّ
إنه حتى األحيان، أغلب يف للغاية مؤمًلا يُصِبح بشدة، أُحبُّهم الذين األشخاص

187



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

وقبل اآلن، األمور استَقرَّت فقد ذلك، من بالرغم عليه. ألتغلَّب عزمي كل يستلزم
اعرتايض إنَّ البحر. ُعرض يف سأكون أنني يف أثق أكتوبر، من العرشين حلول
عليها سأحصل التي املساحة يُقيِّد ما وهو حجمها، ِصغر هو السفينة عىل
ديوان أن فأعتقد أمانها، إىل بالنسبة ا وأمَّ ذلك. إىل وما أمتعتي وكل لشخيص
الخربة قليِل لرجٍل للغاية صغريًة تبدو فهي به؛ وخربة درايًة األكثُر هو البحرية
مربعة، أرشعٍة ذات َصواٍر ثالثُة ولها مدافع، بعرشة ُمسلَّحة سفينٌة إنها بالبحر.
املستقبلية، خططي عن الكثري حكيُت لقد ممتازة. سفينٌة أنها أعتقد لكنَّني
يف كامربيدج إىل الليلة هذه سأذهب الحايل. للوقت خططي عن سأحكي واآلن
(سيكون رشوزبريي إىل هناك من سأذهب أموري، أُرتِّب أن وبعد الربيد، َعربة
ذلك) قبل ربما أو الجمعة يوم املوافق والعرشين الثالث يف األرجح عىل ذلك
ثم أكتوبر، من األول بحلول لندن إىل أذهب ثم أيام، ِلبضعِة هناك وسأبقى

نفسه. الشهر من التاسع يف بليموث إىل أنطلق
أُعربِّ كيف أدري ال إنني خطابي. من األهم الجزء يف أبدأ فسوف اآلن، ا أمَّ
املجيء من عيلَّ َعرضتَه بما يتعلق فيما جانبك من شديد لطٌف أنه رأيُت عما لك
أخربك أن عيلَّ لكنَّ بالطبع، كثريًا ذلك أُحب سوف لندن. أُغادر أن قبل لرؤيتي
الوقت هذا وحتى الفراغ، وقت من ا جدٍّ ضئيل قْدٍر سوى لديَّ يكون لن بأنه
الكثري لديَّ سيكون أنه غالبًا عيلَّ سيُفِسده معك أقضيه أن يمكن الذي الضئيل
أن يستحق األمر أنَّ أُظن ال إنني ثم فيها، أُفكِّر أن ينبغي التي األمور من ا جدٍّ
واآلن، هذا. وكرمك لُطفَك أبًدا أنىس لن لكنني السبب، هذا ملثل أبرشيتك ترتك
فقط. أجيل من تأتي ال لكن الصواب، أنه ترى ما تفعل سوف أنك أعرف فإنني
خططي ستعرف الخطاب، هذا من بدايًة أنه وأعتقد عندي، سواء كلُّه الوقت
وكذلك فيه يل تكتب أن يمكن الذي املكان د تُحدِّ وسوف منها، أعرفه ما بَقْدر
حني الحماس من رائعة لحظاٌت واآلخر الحني بني تنتابُني لذلك. املناسب املوعد
وباسقة جميلٌة وهي الرسخس، ونباتات والنخيل والكاكاو البلح أشجار يف أُفكِّر
السنوات بعض ألتأمل عشُت أنني ولو بالجالل. وينطق جديٌد يشءٍ وكل للغاية،
(إن هومبولت؟ تعرف هل الذكريات! هذه عظيمًة ستكون فلكم عودتي، بعد
حني دوًما الشديد الرسور عليه يبدو لكم مبارشة.) إليه فتعرَّف تعرفه، تكن لم
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إىل فيها تكتُب التي التالية املرة يف االستوائية! البالد يف قضاها التي األيام يتذكر
وأمنياتي تحياتي خالص تُبلغهم وأن بخطتي، تُخربهم أن أتمنى أوزموستون،

خري. عىل بلقائهم
فوكس عزيزي يا اللقاء إىل
دوًما لك املخلص
داروين تشاز

فيتزروي آر إىل داروين تشارلز من
[١٨٣١ أكتوبر (؟) ١٧] جاردنز سربينج ١٧

فيتزروي عزيزي
أمًرا سيصبح كان إذ كبرية؛ راحًة يفَّ بعث لقد خطابك. عىل جزيًال شكًرا أشُكرَك
األغراض إرسال يف أُفكِّر أن قط يل ينبغي كان وما شيئًا، ننَس إن للغاية مؤمًلا
التلك. مسحوق من بعٍض مع سيصل الخطاب هذا أنَّ يف أثق أخرى. سفينٍة يف
بعضه عىل حصلُت قد اآلن لكنني االسم، إىل االنتباه دون خطابَك قرأُت لقد
تُفاجأ سوف الربيد. يف مساءً أُرسله وسوف للغاية، جيًِّدا يبدو وهو جونز، من
أنَّ للتو اكتشفُت قد لكنني منه، بدًال يدي خط ورؤية شخيص رؤية عدم من
مقصورٍة يف نفيس أتخيل كنُت وقد األحد، يوم يُبِحر لن الكبري البخاري القارب
منهم، أربعني أو الركاب من وثالثني تسعة من يقرب ما مع متسخة، صغرية
لن «البيجل» أنَّ وأخربني إيرل السيد أتى حني وذلك شديد، مرٍض من يعانون
سوف لندن. يف آخر أسبوًعا أقيض أن فعيلَّ وبالتايل، نوفمرب؛ بداية حتى تُبِحر
األحد. يوم مساء بالَعربة أنا وأنطلق البخارية، باملركبة الثقيلة األغراض أرسل
أخربني لقد للجبال؟ الجوي الضغط قياس أجهزة من جيدة مجموعٌة ألديَك
التي الجيولوجيا يف النقاط ببعض العلمية األوساط يف الكبار الخرباء من العديد
لديك يكن لم إذا النسبي. ارتفاعها عىل كليٍّا ف تتوقَّ والتي منها أتأكَّد أن عيلَّ
نفيس من أخجل أن يجب القائمة. إىل واحًدا أُضيف فسوف منها، كاٍف عدٌد
هذا يف عيلَّ لرتُدَّ قصريًا» خطابًا «تُرسل أن لك هل لكن العناء، هذا لك أُحمِّ إذ
بد فال حايل، هو ذلك كان وإن يوم، كلِّ يف االنطالق إىل ًفا تلهُّ أزداد إنني الشأن؟
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بالنسبة رائًعا يوًما نوفمرب من الرابع سيكون كم وشوًقا. ًفا تلهُّ مني أكثر أنَك
حياتي. بقيَة يل ميالٍد عيَد ذلك يكون وسوف حينئٍذ، الثانية حياتي ستبدأ يل!

فيتزروي عزيزي يا الود خالص
لك املخلص
داروين تشارلز

تكون أن طلبُت إذ اإلزعاج من الكثري يف لك أتسبَّْب لم أنني أتمنى االثنني:
جاهزة. الغرفة

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣١ نوفمرب، ١٥ ديفنبورت،

هنزلو عزيزي
جميعها األمور واستَقرَّت الرحلة، بشأن البحرية ديوان من األوامر َصدَرت لقد
السفينة أنَّ وأعتقد الشهر، هذا من األخري اليوم يف سنُبحر أننا املؤكَّد ومن أخريًا.
املرء، يسع وال للغاية، جميلًة تبدو إنها الوقت. هذا حلول قبل جاهزًة ستكون
أنها نعتقد جميًعا «إننا» بها. يُعجب أن إال بالبحر، الخربة عديم كان إن حتى
ُصنعت قد أنها املؤكَّد واألمر البحرية. الرتسانة أنتجتها التي السفن أفضل
خشب من يُصنع أن يمكن ما فكلُّ شديدة؛ بعنايٍة وُجهزت الخامات بأثمِن
الخاصة املرافق جميِع أناقَة يفوق أن يمكن يشء وال به، ُصنع قد املاهوجني،
كبريًا قْدًرا ترتك وهي للغاية، عامٌة بالسفر الخاصة التعليمات إنَّ وجمالها. بها
وثناءً عليه، جوهريٍّا ثناءً تتضمن وهي األمور، عىل وحكمه القبطان لتقدير

أيًضا. لفظيٍّا
…

أجهزة من الَقْدر هذا تحمل وهي إنجلرتا، تغادر سفينٍة أوُل إنها
بجودته يتميز جميعها والتي وعرشين، أربعة عددها يبلغ التي الكرونومرت،
بأن أدعو أن سوى يل ى يتبقَّ وال يُرام، ما عىل يشء كل إنَّ باختصار، العالية.
أقول فلن ذلك، من بالرغم حال. بخرِي أكون وسوف قليًال، املرض حدة تِخفَّ
فضيق اإلطالق؛ عىل الطبيعي التاريخ مجال يف حدثت قد فرصٍة أفضُل إنها
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بحكمٍة ترصف قد جينينز إل أنَّ أعتقد يشء. عليه يعلو أن يمكن ال رشٌّ املساحة
أكن لم أنني من متيقن فأنا به؛ أشعر ملا وفًقا رأيي وذلك املجيء، بعدم كبرية
سنوات عدة قبل الكلية من تخرجُت قد كنُت أنني لو «أبًدا»، ذلك ل تحمُّ ألستطيَع
كامُلبتدئني يبُدون القبطان) عدا (فيما الضباط إنَّ بسنوات. ذلك من أكرب كنُت أو
أَبلِغه آخر. يشءٍ أيِّ يف كثريًا ذلك عن يختلفون لكنهم سلوكهم، يف العهد حديثي
فيمكنه النخيل، بأشجار أحيانًا الليل يف يحلم كان إن بأنه وأخربه تحياتي، أرقَّ

ِلتُناسبه. تكن لم الرحلة أنَّ لنفسه يؤكِّد بأْن الصباح يف نفسه يُعزِّي أن
أُواجه حني أنني أظن الرياضيات. بشأن معي لجهدك ا جدٍّ ممتنٌّ إنني
إىل بالنسبة ا وأمَّ غرفتك، يف كنُت لو سأتمنى فإنني املثلثات، أحد مع صعوبة
أن دون سأفعله كنُت ما أدري فلسُت الكئيبة، اللعينة اء الصمَّ الجذور هذه
من عدٍد عىل تعرَّفُت وقد وقتي، بقضاء كثريًا أستمتع إنني لها. ِبحلٍّ أنت تأتي
هاريس اليتنينج آند ثانَدر السيد هو اإلطالق عىل وألطفهم اللطفاء، األشخاص
قد أنَك أزعم أن يمكنني الذي الكهرباء]، أخصائي هاريس، سنو [ويليام
أن أُحاول وأن «البيجل»، ظهر عىل أركب أن هو األَهمَّ، شاغيل إنَّ عنه. سمعَت
أطفال. أو نساءٍ أيِّ اصطحاب عن دليٌل لديَّ وليس اإلمكان. َقْدر اٍر كبحَّ أبدو
كنُت حينما األخرية. ستكون بأنها أثق وأنا أخرى، مهمًة منك أطلُب سوف
الخاص الكلية حساب يُرسل أن منه أطلُب آش، السيد إىل أرسلُت كامربيدج، يف
أبي ودفع ذلك، هو نيس وقد أثاثي. مقابل جنيًها ثالثني خصم بعد أبي إىل بي
تتكرم أن يمكنك فهل أبي. إىل األثاث نقود تُرَسل أن أريد وأنا بأكملها الفاتورة
من ألخجل وإنني النقود، من الكثري والدي كلَّفُت لقد آش؟ السيد إىل بالتحدث

نفيس.
من أيًضا أنت تمكنَت وربما اإلبحار، قبل أخرى مرًة إليَك أكتب سوف

ذلك. قبل يل الكتابة
بيكوك. والسيد سيجويك للربوفيسور تحياتي أبلِغ

إليك مودتي خالص
امُلحب امُلخلص
داروين تشارلز
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إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣١ ديسمرب ٣ ديفنبورت،

هنزلو عزيزي
السفينة. متن عىل سأبيت الليلة، وأنا، املساء، من متأخر وقٍت يف إليَك أكتب
من جميًعا فيه نحن ما تُدرك أن يمكنك لذا تأكيد؛ بكل االثننَي يوم سنُبحر
لم أننا لظننَت ب، تعجُّ من الضباط به يتحدث ما سمعَت أنَك لو شديد. ارتباٍك
وال مثلهم أيًضا «متفاجئ» إنني تقدير. أكثِر عىل أسبوٍع منذ إال باألمر نعرف
فعلها يجب التي فاألشياء الجلبة؛ هذه مثل يف أفعله أن يجب الذي ما أدري
الرضا؛ من بيشء البحر ُدوار حتى ولو يشء أيِّ إىل أتطلع إنني تنتهي. ال
لخطابك للغاية ممتنٌّ إنني القلق. من الحالة هذه من أفضل سيكون يشءٍ فأيُّ
النصيحة منك أطلُب أن أُحب إنني ة. وَمودَّ عطٍف من فيه تُبديه وما األخري
بذلها. عىل منك أَقدُر هو َمن بمعرفتهم، حظي َحُسن فيمن أجد ال وإنني دوًما،

ترشدني. أن واجبك من وأنه تلميذك أنني يل تكتب حني تَذكَّر
كنَت إن لكن ريو، إىل أوًال نتجه سوف باتجاهي؛ أُخربك سوف واآلن،
ًها موجَّ فرباير يف الباخرة) تُبحر (حني ثالثاء يوم أوِل يف خطابًا إيلَّ سُرتسل
بمعرفة كثريًا أستمتع فسوف كثريًا؛ ذلك يُرسني فسوف فيديو، مونتي إىل
املسكينة! العزيزة القديمة جامعتي يا أَروَعِك ما كامربيدج. أخبار من القليل
القليل لديَّ يزال ال بالعاطفة. األمر يتعلق حني لك، ابنًا أكون بأن جديٌر إنني
ملا امتناني بمدى أُخربَك أن دون الخطاب هذا أُنهي أن يمكنني ال … ألكتبه
يف إليَك الفضل يعود إذ كامربيدج؛ يف حياتي خالل لطف من تجاهي أبديتَه
للقائنا أشتاق إنني واملنفعة. الرسور من منها به حظيُت الذي األكرب الَقْدر

هنزلو. عزيزي يا مودتي خالص مني لك الحني، ذلك وإىل ًدا، مجدَّ

وامُلخِلص امُلِحب صديقك
داروين تشارلز

ألمري. يهتم من جميع إىل تحياتي أبلغ
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الرحلة

تماًما.» به يتعلق فيما الحال هو كما خطاباته، يف واالنطالق بالتلقائية تتسم حيويٌة َة «ثَمَّ
هنزلو. الربوفيسور إىل داروين دابليو آر الدكتور من خطاٍب من

األبحاث»، «يوميات عمله يف باختصار «البيجل» رحلة من الهدف أبي [يصف
القبطان بدأه الذي فويجو، ديل وتيريا باتاجونيا مسح «استكمال فيقول: ،١ الصفحة
ُجزر وبعض وبريو تشييل سواحل مسح وكذلك ،١٨٣٠ عام حتى ١٨٢٦ عام منذ كينج
الكرونومرت.» أجهزة باستخدام العالم، حول القياسات من سلسلٍة وإجراء الهادئ، املحيط
سفينٌة وهي طنٍّا، ٢٣٥ تزن البنيان متينة صغرية سفينٌة بأنها «البيجل» وتُوصف
القديمة الفئة إىل تنتمي كانت لقد مدافع. ستَة وتحمل مربعة، بأرشعٍة الصواري ثالثية
«التوابيت»؛ باسم تُلقب كانت والتي مدافع، عرشة تحمل التي الصواري الثالثية السفن من
«عميقة كانت وقد القاسية. الجوية الظروف يف للغرق تعرُّضها احتمالية لزيادة نظًرا
اقتحام فإنَّ لذا حجمها؛ إىل بالنسبة مرتفًعا كان العلوي السفينة كثف إنَّ أي الخرص»؛
البعثة مدى عىل َصمَدت فقد ذلك، من بالرغم كبرية. خطورًة يُمثِّل قد للسفينة البحر
القائَدين إرشاف تحت العالم يف العاصفة املناطق أكثر يف سنوات، لخمِس استمرت التي
برحلتها تكليفها أُعيد وحني خطرية. لحادثٍة التعرض دون وذلك وفيتزروي، ستوكس
السري األمريال من علمُت كما (وذلك للغاية سيئة حالٍة يف أنها وجدوا ،١٨٣١ عام الثانية
يف الطويل التأخري سبب هو وذلك فعليٍّا، بنائها إعادة من بُد ال وكان سوليفان)، جيمس
األحوال يف أمانًا أكثر جعلها مما الُعلوي، السطح ارتفاع من زادوا لقد التجهيز. إعادة
خالل ومن أكرب. بدرجٍة مريحًة باألسفل واإلقامة املرافق جعلوا وكذلك القاسية، الجوية
دليل إنَّه طنٍّا. ٢٤٢ نحو وزنها بلغ لقاعها، املتني التصفيح مع وكذلك التغيريات، هذه
تفقد أن دون السفينة عادت أن البحرية، املالحة يف وُضباطه فيتزروي القبطان براعة عىل
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التي العاتية العواصف إحدى يف إال عظيم لخطٍر تتعرض لم أنها وكذلك صواريها، أحد
واجَهتها.

املنتقاة واألحبال بالصواري تزويدها من املمكنة، العناية بكل للبعثة زت ُجهِّ لقد
هاريس السيد ابتكرها التي «وهي صواعق ومانعاِت و«زورق»، قوارب، وستة بعناية،
عىل وحتى السفينة، مقدمِة يف املائلة والصواري الصواري جميع عىل تثبيتها وجرى
الذي لها أبي بوصِف نستشهد أن ويمكننا املقدمة.» صواري بأذرِع امُللَحقة الوصالت
إنها يقولون الرأي أهل من الجميع «إنَّ :١٨٣١ عام نوفمرب ١٧ يف ديفنبورت يف كتبه
أربعة عظيم؛ مستًوى عىل ز ُمجهَّ يشءٍ كلُّ اإلطالق. عىل أُرِسلت التي البعثات أعظم أحد
خشب من عديدة بأجزاءٍ ُزوَدت قد نفسها والسفينة الكرونومرت، أجهزة من وعرشون
الذي بالَقْدر ُمواٍت يشء كل فإنَّ باختصار، باملكان. الجميع إعجاب محل وهي املاهوجني،

البرش.» إمكانيات به تسمح أن يمكن
يف يعيشوا أن متنها عىل هم َمن جميع عىل كان فقد السفينة، حجم لصغر ونظًرا
يكتب فهو كبرية؛ بدرجٍة ضيقًة كانت ألبي املخصصة املساحة أنَّ ويبدو ضيقة، أماكَن
األمريال يل ويكتب فحسب.» أستدير ألن إال تكفي ال يل صة امُلخصَّ املساحة «إنَّ هنزلو: إىل
هو كان الخريطة، طاولة َطَرف عىل املوجود الضيق املكان «إنَّ سوليفان: جيمس السري
تُرتك النوم شبكة كانت وقد والنوم، املالبس وارتداء للعمل له بالنسبة الوحيد املكان
عليها االستلقاء له فيتسنَّى متالطًما؛ البحر يكون حينما بالنهار، رأسه من بالقرب متدليًة
الوحيد مكانه كان وقد الطاولة. عند الجلوس عىل قادًرا يعود ال حني يده يف بكتاٍب
السقف، إىل األرضية من تمتد كانت الركن، يف صغرية أدراٍج بضعُة هو املالبس لتخزين
لوضعها ليكفي االرتفاع يكن لم التي النوم، شبكة ُعلِّقت حني العلوي الدرج أُزيل فقد
كان فقد الَعيِّنات، ا وأمَّ العلوي. الدرج مكان للشبكة السفلية الحبال فحلَّت إزالته؛ دون

للبحارة.» األمامي العنرب أسفل للغاية صغرية خزانًة لها يمتلك
١٨٣١ سبتمرب ١٧ يف بحماس الضيقة املساحة هذه عن كتب فقد ذلك، من بالرغم
قد املقصورات تكن فلم مقصورتي؛ بشأن للغاية قلًقا كنُت مرة، آخر كتبُت «حني يقول:
مقصورتي كانت وقد غادرت، حني ُخصصت قد كانت لكنَّها حينئٍذ، ألصحابها ُخصصت
مضاءٌة وهي القبطان، مقصورة بعد مقصورة أفضل ثاني بالتأكيد فهي أفضلها؛ من
أعتقد الذي الضابط هو حظي، لُحسن سيكون، فيها رفيقي أنَّ وأعتقد كبرية. بدرجٍة
بأفضِل فيها ركٍن تجهيِز عىل سيحرص إنه فيتزروي القبطان يقول كثريًا. سأُحبه أنني
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ُمرحبًا سيكون أنه غري بيتي، أنه أعترب أن ويمكنني بالراحة، فيه ألشعر ممكنة صورٍة
طاولٌة وسطها يف ويُوجد الرسم، مقصورة هي مقصورتي أيًضا. به الخاص الجزء يف بي
رسٌم َة ثَمَّ يكون لن األَوََّلني، الشهَرين خالل لكن نوم. شبكة يف كلٌّ عليها، كالنا ينام كبرية،
مقصورة من كثريًا وأكرب ما، حدٍّ إىل فاخرة غرفًة ستكون فإنها لذا، إنجازه؛ املطلوب من

القبطان.»
ظهر عىل املكتظ املكان هذا يف النظام إىل الحتمية الرضورة إنَّ يقول أبي كان لقد
أيًضا، يقول كان وقد العمل.» يف املنهجية عاداته «اكتساب عىل ساعَدته ما هي «البيجل»
الحرص وهي: الوقت، لتوفري الذهبية القاعدة أنه يرى ما «البيجل» ظهر عىل تعلَّم إنه

الدقائق. عىل
الحاجة هو كان البعثة، إعداد يف األكرب الخطأ أنَّ سوليفان جيمس السري ويخربني
يرى فيتزروي القبطان كان لقد تموين. سفينٍة بمنزلِة لتكون أصغر أُخرى سفينٍة إىل
ساحل ملسح امُلغطَّاة القوارب من اثننَي استأجر إنه حتى للغاية، رضوريٌّ األمر هذا أنَّ
بالرغم ماله، من املبلغ هذا توفري إىل اضُطر وقد جنيه، ١١٠٠ بتكلفة وذلك باتاجونيا،
مركبًا ذلك بعد اشرتى وقد الجنيهات. من آالٍف عدة البلد عىل را وفَّ قد القاربنَي أنَّ من
من أكرب مبلًغا البلد عىل ر وفَّ فقد ثَمَّ وِمن تموين؛ سفينِة بمنزلِة ليكون ِبصاِرينَي رشاعيٍّا
الخسارة ل تحمُّ إىل واضُطر املركب، هذا ببيع األوامر إليه َصدَرت األمر، نهاية ويف املال.
خسائَر من له تحمَّ عما مناسٍب غري تعويٌض له ُقدِّم أن وفاته بعد إال يحدث ولم ماله، من

حماسه. سبيِل يف
يف العمل معظم إنجاز من بد ال كان فقد مناسبة، تمويٍن سفينِة إىل للحاجة ونظًرا
متواصلة، أسابيَع ملدة السفينة من تُرسل كانت التي وهي ومفتوحة، صغرية صيٍد قوارِب
شبه املطر من قاسية صعوباٍت إىل فيها الطاقم يتعرض جوية ظروٍف يف ذلك كان وقد
استكمال كان وقد متواصلة. أسابيَع مدى عىل أحيانًا يستمر كان الذي وهو املستمر،
باملصلحة فيتزروي القبطان اهتمام إىل كبرية بدرجٍة يعود أخرى، نواٍح من املعدات،
بأجهزة لالعتناء ماهًرا اٍت معدَّ وصانع ِحرفيٍّا الخاصة، نفقته عىل ر وفَّ لقد العامة.
ليكون ِفني» املثقَّ العلم رجال «أحد دعوة يف يرغب فيتزروي القبطان كان وقد الكرونومرت.
أن برشط والدي سوى الكريمة الدعوة هذه يُلبِّ لم أحًدا لكنَّ الخاصة، استضافته يف
سجالت يف أيًضا ًال ُمسجَّ كان وقد القبطان، مائدة تكلفة من معقول مبلٍغ بدفع له يُسمح

بالسفينة. الخاصة الطعام
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البحر: يف حياته بأسلوب رضاه عن ليعرب يكتب ،(١٨٣٢ (يوليو أخته إىل خطاب ويف
اإلفطار نتناول إننا أقضيه. وكيف يومي عن قبل من لِك حكيت قد بأنني أعتقد ال «إنني
واللياقة؛ التهذيب سلوكيات جميع ننىس أن هي تتغري ال التي والقاعدة الثامنة. الساعة يف
ذلك. إىل وما الطعام، تناُول من ننتهي حاملا الفور عىل نغادر وأن بعضنا ننتظر أال أي
بها يمتلئ التي البحرية، الحيوانات عىل أعمل البحر، يف هادئًا الطقس يكون وحينما
عن أقرأ أن أُحاول أو بالدُّوار مصابًا أكون فإنني هائًجا، البحر يكون وحني املحيط.
َمن يا — أنكم املؤسف من الغداء. نتناول الواحدة، ويف الرحالت. أو السفريات بعض
قط نتناول لم إننا السفن. يف الحياة أسلوب بشأن مخطئون — الشواطئ إىل تذهبون
الغربي، الهندي والقرع والبازالء األرز نتناول بل الغداء، عىل مملحة لحوًما نتناول) (ولن
هو فيما يرغب قد الذي ذا َمن الجيد؛ الخبز مع وذلك املمتازة، الخرضوات من هي التي
الطاولة عىل يُوضع ال إذ اعتداًال؛ أكثر يكون أن ألِدرسون للقايض يكن لم ذلك؟ من أكثر
جميع املتدربون الضباط يتناول الشاي. نتناول الخامسة، يف املاء. سوى مرشوٍب أيُّ

بساعة.» بعدنا وجباتهم الضباط صغار ويتناول بساعة، قبلنا وجباتهم
عن واملسئول «القائد فيتزروي، القبطان من يتألف «البيجل» سفينة طاقم كان
كوينزالند، حاكم ويكهام القبطان الراحل هو األول النقيب النقباء؛ من واثننَي املسح»،
القائد رتبة عىل الحاصل سوليفان، جيمس السري األمريال فهو الثاني النقيب ا وأمَّ
األمريال وهو للمسح، مساعٌد أيًضا هناك كان فقد وزميَليه، القائد إىل وإضافًة الفارس.
متدربان، بحريان وضابطان جرَّاح، ومساعد جرَّاح، أيًضا هناك وكان ستوكس. لورت
ورئيس ُموظَّف، وكاتٌب ونجار، ومحاسب، أوىل)، (درجة ومتطوع كبري، بحري وضابٌط

صبيان. وستة بحاًرا، وثالثون وأربعة البحرية، جنود من وثمانية للبحارة،
يزالون ال ممن السفينة يف الُقدامى أبي زمالء من الكثري (١٨٨٢ (عام اآلن يُوجد ال
فيليب والسيد هاموند والسيد ملريش األمريال أحياءً زالوا ما الذين ومن الحياة. قيد عىل
يف جونسون األمريال مات وقد أوزبورن. والسيد لسيدني الترشيعي املجلس من كينج

تقريبًا. أبي فيه مات الذي نفسه الوقت
األصدقاء وعن «البيجل»، رحلة عن الذكريات بأجمل النهاية حتى يحتفظ ظل لقد
قصص من منه سمعوا ما كثرِة من أسماءهم أبناؤه أَِلف لقد متنها. عىل إليهم تعرَّف الذين

إال. ليس أسماءٍ سوى لنا يكونوا لم الذين منهم، للعديد بصداقته شعرنا وقد الرحلة،
ُود. بكلِّ يتذكرونه القدامى أصدقاءه أنَّ كيف نعرف أن الرسور بواعث ومن
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عىل إخالًصا وأكثرهم لوالدي املقرَِّبني األصدقاء أحَد سوليفان جيمس السري ظل لقد
يف الخمس السنوات مدى عىل بأنه ثقٍة بكلِّ أقول أن «يمكنني يكتب: وهو حياته، مدى
إىل متعجلة أو قاسية كلمٍة أيَّ قال أو شعوره، عن خرج قد أنه قط عنه يُعرف لم «البيجل»
إىل إضافًة السلوك، هذا مثل أنَّ كيف الفور عىل تفهم أن يمكنك ولهذا، عنه؛ أو شخٍص أيِّ
العزيز».» الكبري «الفيلسوف اسم عليه نطلق أن إىل بنا أدى قد وقدراته، بطاقته إعجابنا
كما وضوح، بكلِّ عقيل يف والدَك صورَة أرى زلُت «ما قائًال: ملريش األمريال يل ويكتب
ابتسامته رأى قد أحٍد أليِّ يمكن فال فحسب؛ أسبوٍع قبل «البيجل» يف معه كنت أنني لو
يف معه قارٍب عىل مرات ثالَث أو مرتنَي بُِعثُت لقد ينساهما. أن الودود كالمه وسمع
كانت أمنيٌة وهي كبري، برسوٍر الرحالت هذه إىل دائًما أتطلَّع وكنت العلمية، جوالته بعض
أسمع ولم عرفتُه الذي الوحيد الرجل أنه أعتقد عداها. مما الكثري بخالف دائًما، تتحقق
ُعرضًة أكثر الناس يصبح إذ اإلطالق؛ عىل بالهنيِّ ليس ذلك قويل وإنَّ ضده، واحدة كلمًة
دائًما كنا بأننا شك ال أعوام. خمسة مدى عىل سفينة يف ُمنعزلِني يَبَقون حني جار للشِّ
فإنني ذلك، فعلنا قد كنا وإن حتى لكن للشجار، وقٌت لدينا كان فما العمل؛ يف نجتهد
ذلك).» يف سينجح كان (وأنه بيننا فيما األمور يُهدِّئ أن سيُحاول كان والدك بأنَّ أثق

جميعهم هاموند والسيد أوزبورن والسيد كينج والسيد ستوكس األمريال ويتحدث
نفسها. الودودة الطريقة بهذه والدي مع صداقتهم عن

كانوا التي الشواطئ عىل أو السفينة متن عىل حياته عن فكرة خطاباته وتمنحنا
احرتامه، الجميع عىل فرض وقد صارًما، ضابًطا فيتزروي القبطان كان بها. يحلُّون
أحيانًا منه يَصُدر ما لون يتحمَّ كانوا وقد املدنيِّني. الرجال من أم الضباط من أكانوا سواءٌ
كان وأنه دائًما، للواجب لديه األولوية أنَّ يعرفون الجميع كان إذ التعامل؛ يف حدة من
عام من يوليو يف أبي ويكتب للسفينة. الحقيقية املصلحة سبيل يف يشءٍ بأيِّ سيضحي
السفينة، متن عىل شجاٍر من فما للغاية؛ جيد بنحٍو مًعا نتوافق جميًعا «إننا :١٨٣٤
انفراد.» عىل إال منا أيٍّا يُوبِّخ ال إذ األمور؛ سالسة عىل يحافظ والقبطان عظيم. أمٌر وهو
من 1 كبريًا عدًدا أنَّ حقيقِة يف يتضح جيًِّدا قائًدا كان فيتزروي أنَّ عىل برهان أفضل إنَّ
من قليل عدٌد يُوجد كان وكذلك السابقة، «البيجل» رحلة يف معه ذهب قد كان الطاقم
«البيجل» أو «أدفنترش» سفينة متن عىل َعِملوا قد ممن البحرية، وجنود والبحارة الضباط

بأكملها. البعثة هذه خالل
وهو الرجال، من العزم أُويل من راقية مجموعًة بصفتهم الضباط عن أبي ويتحدث
مسئوًال األخري كان وإذ جليًال». «رجًال بصفته تحديًدا، ويكهام األول النقيب عن يتحدث
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َظهِر عىل للفضالت أبي إلقاء عىل بشدٍة اعرتض فقد ومظهرها، السفينة ترتيب عن
يضيف: وكان بغيضة»، ميتًة مؤذيًة «أغراًضا بصفتها العينات عن يتحدث وكان السفينة،

الحال.» يف املكان من امليتة ُقمامتك وكلَّ أنت ألخرجتُك القائد، كنُت أنني «لو
فقد لذا القبطان؛ مقصورة يف الطعام ِلتناُوله بأبي تُحيط كانت القداسة من هالٌة َة ثَمَّ
«سيدي»، ب ويخاطبونه البداية يف رسمية بطريقٍة معه يتعاملون املتدربون الضباط كان
تقريبًا كتب لقد سنٍّا. األصغر الضباط مع لصداقاٍت برسعٍة تكوينه دون يُحل لم هذا لكن
لسيدني، الترشيعي املجلس عضو كينج، جي بي السيد إىل ١٨٦٢ عام أو ١٨٦١ عام يف
األيام ذكرى «إنَّ سابًقا: ذكرنا كما «البيجل»، متن عىل بحريٍّا صفٍّ ضابط كان والذي
وحتى دائًما ستجعلني ونتحدث، «البيجل» عوارضصواري عىل نجلس كنا حينما الخوايل
السيد ويصف الحياة.» يف وتقدُّمك سعادتك بأخبار أسمع عندما بالسعادة أَشُعر وفاتي،
الليايل متعة صغريًا، شابٍّا بصفتي يل، ح يُوضِّ «إذ استمتاع: من أبي عىل يبدو كان ما كينج
البحر ييضء بينما فوقنا، من السفينة أرشعة يُحرِّك الذي املنعش ونسيمها االستوائية
الفوسفوري.» الوميض ذات امِلجَهرية الكائنات من الالنهائي التيار ذلك عرب السفينة ملرور
عاناه ما إىل يعود األخرية السنوات يف صحته اعتالل يف السبب أنَّ يُعتقد كان لقد
يف السبب يعزو كان وإنما ذلك، بصحة يعتقد يكن لم نفسه هو لكنه البحر، ُدوار من كثريًا
السابقة. األجيال بعض يف ظهر الذي النقرس يف املتمثل الوراثي العيب إىل صحته اعتالل
أنه، الواضح فانطباعي البحر؛ ُدوار من الفعلية معاناته مدى من تماًما متأكًِّدا ولست
بعدم يشعر كان لكنه األُوىل، الثالثة األسابيع بعد الدُّوار من يعاني يُعد لم لذاكرته، وفًقا
خطاباته من لنا يبدو ذلك، من بالرغم بشدة. تَرتجُّ السفينة كانت حني باستمراٍر االرتياح
من به يَشُعر كان ما مقدار الالحقة، السنوات يف نيس قد أنه الضباط، بعض شهادة ومن
حسن ملن «إنه ويقول: الصالح الرجاء رأس من ١٨٣٦ عام يونيو ٣ يف يكتب إنه تعب.
اآلن، البحر ُدوار من أعاني أصبحُت قد إنني إذ تنتهي؛ أن أَوشَكت قد الرحلة أنَّ حظي
إىل ستوكس لورت األمريال كتب وقد سنوات.» ثالِث قبَل منه أُعاني كنُت مما أكرب بدرجٍة

:١٨٨٣ أبريل ٢٥ يف تايمز» «ذا جريدة

أبداهما اللذَين املذهَلني واملثابرة ل التحمُّ عن املتواضعة بشهادتي أُديل أن يل هل
والفقيد القديم صديقي هذا، العظيم الطبيعي التاريخ عالم العلم سبيل يف
ويستمينسرت يف بدفنها تُكرم أن ببقاياه يجدر الذي داروين، تشارلز السيد

آبي؟
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األُوىل الجهود تلك عن بشهادته اإلدالء يمكنه من أفضَل أنا أكون ربما
نفسها الطاولة عىل أعواٍم عدة مدى عىل مًعا عِملنا لقد بذلها. التي املضنية
الشهرية، رحلتها خالل «البيجل» لسفينة الخلفي الجزء يف الرسم مقصورة يف
كان ما وغالبًا خرائطي. أنا وأدرس ِمجَهره، تحت يُوجد ما يفحص هو فكان
لصديقي للغاية مزعًجا كان لكنه الصغرية، السفينة تلك يف رائًعا مكانًا هذا
تقريبًا، العمل من ساعة فبعد البحر؛ ُدوار من بشدة يعاني كان الذي القديم
ذلك كان فقد األفقي.» الوضع أتخذ أن يل بد ال العزيز، «صديقي يل: يقول كان
كان وحني السفينة. حركة من للشخص الراحة ر تُوفِّ التي األوضاع أفضل هو
مواصلِة من يتمكن كان الوقت، لبعض الطاولة جوانب أحد عىل جسمه يُمدِّد

ًدا. مجدَّ االستلقاء عليه يكون ثم الوقت، من لفرتة عمِله
داروين، السيد بصحة املبكرة التضحية هذه أشهد أن املحزن من كان لقد

«البيجل». رحلة خلََّفتها التي املرض آثار من يُعاني ذلك بعد ظل الذي

بعض ويف البحر، ُدوار من بشدة يعاني كان «لقد أوزبورن: بي إيه السيد ويكتب
حركة يجعل مما األرشعة، أخفض كنُت املناوبة، يف دوري يحني كان عندما األحيان
ثم جيد»، «ضابٌط بأنني يل يشهد كان معاناته، حدة من ف ويُخفِّ بطئًا، أكثر السفينة
رحلة يف أنجزه الذي العمل حجم إنَّ الرسم.» مقصورة يف املجهرية مالحظاته يتابع
بمرٍض أُصيب أنه غري نشاطه؛ بكامل األحيان أغلب يف يتمتع كان أنه عىل يُدل «البيجل»
إنجليزي رجٌل وهو كورفيلد، السيد منزل يف استُضيف حني الجنوبية، أمريكا يف خطري
تأثرت قد جسمه إفرازاِت جميع إنَّ يقول سِمعتُه وقد وعطف. رعايٍة بكلِّ به اعتنى قد
أن يستطع لم داروين، الدكتور والده إىل األعراض وصف وحني املَرِضية، النوبة هذه يف
صحته تدهور يف السبب بأنَّ لالعتقاد يميل أحيانًا أبي كان وقد املرض. طبيعة إىل ل يَتوصَّ

ما. بدرجٍة املَرِضية النوبة هذه إىل يعود
ما وجميع لبيته القوي أبي حب عىل كافيًا دليًال تُقدِّم «البيجل» رحلة خطابات إنَّ
تحياته لها يرسل كان التي القديمة ُمربِّيته نانيس، إىل ووصوًال والده من بدايًة به، يتصل

أحيانًا.
أنكم لو «فقط مثل: الفقرات بعض يف املنزل إىل خطاباٍت بكتابة رسوره ويتضح
جميًعا وأنتم أبي بأنَّ عرفُت حني وصفه، يمكن ال شديد رسوٍر من به شعرت ما تعرفون
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املنتظم التتابُع عىل الحفاظ يف املبذول الجهد بهذا بخلتم ملا فقط، شهوٍر أربعِة قبل بخري،
بيننا.» فيما الخطابات لسلسلة

أنني يف أفكر أن أيًضا املبهج ملن «إنه مثل: كلماٍت يف للعودة شوقه أيًضا ويتضح
الخريف يف رشوزبريي يف الحناء أبي غناء إىل وأستمع الشجر أوراق سقوط سأشهد
قد صبيٍّ أيُّ كان إن فيما ألُشك وإنني باملدرسة، صبي وكأنني تماًما أشعر إنَّني القادم.
اآلن، بدأُت لقد ًدا. مجدَّ جميًعا رؤيتكم إىل شوقي بَقْدر اإلطالق عىل عطالته إىل اشتاق
سأفعلها التي لألمور التخطيط يف بيتي، وبني بيني يفصل العالم نصف أنَّ من بالرغم

عودتي.» من األول األسبوع خالل سأزورها التي واألماكن
بأنَّ يسمع حني وابتهاجه َدهشتُه خطاباته، يف تتضح التي األخرى السماِت ومن
تدريجيٍّا إال االعتقاد يف يبدأ لم أنه يبدو النفع. ببعض أتت قد ومالحظاته مجموعاته
العظماء سيستخدمها التي والحقائق للعينات جامٍع مجرد من كثريًا أكرب سيكون بأنه
قيمة بشأن الشكوك من الكثري لَديه كانت أنه يبدو ذلك، إىل إضافًة العلم. رجال من
مجموعاتي أنَّ بالفعل أعتقد بدأُت «لقد :١٨٣٤ عام هنزلو إىل يكتب فهو مجموعاته؛
االتجاه يف اآلن األمور أصبحت لقد بشأنها؛ تقوله ما تدِر لم إنك حتى للغاية رديئٌة
كان فإذا درجة؛ أقىص إىل لديَّ الُخيالء مشاعر جميع إلثارتك مذنب فأنت تماًما؛ املعاكس

به.» أبخل بأال أتعهد فإنني األفكار، هذه مثل عن ر سيُكفِّ الجاد العمل
القبطان إىل وكتب أنجزه، ما قيمة يُدرك بدأ بها، واستقراره لندن إىل عودته بعد
أن بعد فاآلن «البيجل»، رحلة اآلخرون بها يتذكر التي الطريقة كانت «مهما فيتزروي:
حياتي يف األفضل «الحادثة أنَّ أرى تقريبًا، الذاكرة من املزعجة الصغرية األجزاء انقَشعِت
بالتاريخ ومختصٍّ كرفيٍق باصطحابي عرُضك يل رها وفَّ التي الفرصة هي اإلطالق» عىل
«البيجل»، متن عىل رأيته ملا للغاية، وواضحة مبهجة صوًرا أرى ما كثريًا إنني الطبيعي.
الطبيعي، التاريخ يف تعلَّمتُه وما الذكريات هذه عن أتنازَل لن وإنني عيني. أمام تُمر

العام.» يف ألًفا عرشين مقابل
أكِرب تقديم يف بالرغبة مدفوًعا كنُت الخطابات، من التالية للمجموعة اختياري ويف
العلمية الخطابات من قليل عدٍد سوى أُوِرد فلم الشخصية؛ التفاصيل من ممكن قْدٍر
«يوميات عمله ويف َقها. حقَّ التي النتائج يف رأيه وكذلك العمل، يف طريقته لتوضيح
الخطابات تُساعد وسوف الشخصية، طبيعته عن نُبذًة عارض بنحٍو هو يُقدِّم األبحاث»،
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ُقراء من الكثري لدى شخصيته عن تولَّد الذي االنطباع توضيح عىل الفصل هذا يف الواردة
العمل.] هذا

داروين دابليو آر إىل داروين تشارلز من
الربازيل سلفادور، سان أو باهيا،

[١٨٣٢ فرباير ٨]
كنت أنني األوىل الصفحة كتابة بعد اكتشفت لقد

أخواتي إىل أكتب
العزيز أبي

من إبحارنا من يوم بعد فرباير، من الثامن يف الخطاب هذا لكن أكتب إنني
باخرة بأي االلتقاء فرصة أستغل أن أنوي وأنا األخرض)، (الرأس جاجو سانت
فسوف ذلك، تاريخ ا أمَّ االستواء. خط من بالقرب وذلك الوطن، إىل متجهة
الرحلة يف لتقدُّمنا ُمختَرص رسٍد يف اآلن سأبدأ الفرصة. تأتي حني يتحدد
من والعرشين السابع يف تعرفن، كما أبحرنا، لقد إلنجلرتا. مغادرتنا يوم منذ
لطيف بنسيم اآلن وحتى الوقت هذا منذ ننعم أننا حظنا حسن ومن ديسمرب،
القناة يف شديدة عاصفة ريح من أفلتنا قد أننا ذلك بعد ثبت وقد ومعتدل.
قد أننا من وبالرغم أفريقيا. ساحل عند وثالثة ماديرا، يف وأخرى اإلنجليزية،
متالطم بحر يف واملتمثلة بعواقبها شعرنا فقد العاصفة، الريح تلك من أفلتنا
ألم من تحملته ما كان وقد باألمواج، البحر طغى بيسكاي، خليج يف األمواج.
إىل تتطلعن أنَّكن أعتقد اإلطالق. عىل تصورته ما كل يفوق البحر، دوار بسبب
لم ألحد ليس الشأن. هذا يف القاسية بتجربتي أخربكن ولسوف ذلك؛ معرفة
مريح؛ غري البحر دوار أنَّ يزعم أن ساعة وعرشين أربع سوى البحر يف يقض
تشعر بحيث ا جدٍّ القوى مستنزف تصبح أن بعد إال تبدأ ال الفعلية فاملعاناة
شبكة عىل االستلقاء سوى نفًعا يجديني شيئًا أجد ولم مجهود. أقل من باإلغماء
فهو التحديد؛ وجه عىل الزبيب لتناول وصفتكن أستثني أن يل بد ال النوم.

الظروف. تلك يف املعدة تتحمله الذي الوحيد الطعام
األميال، من قليل عدد سوى ماديرا عن نبعد نكن لم يناير، من الرابع يف
فقد الريح، باتجاه تقع الجزيرة وكانت األمواج، متالطم البحر كان ملَّا لكن
حسن من أنه ذلك بعد اتضح وقد السديدة. بالفكرة ليس إليها اإلرساع أنَّ رأينا
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حتى للغاية شديد بدوار أشعر كنت وقد املحاولة. عناء أنفسنا جنبنا أننا حظنا
أبحرنا يناير، من السادس مساء ويف البعيد. األفق لرؤية القيام أستطع لم إنني
وظللت طفيف، بتحسن مرة ألول شعرت فقط، وحينها كروز، سانتا ميناء إىل
وصف أقرأ بينما الجميلة، الوديان يف الطازجة الفواكه نمو بهجة لنفيس ر أُصوِّ
بأنَّ الحجم ضئيل شاحب رجل أخربنا حتى الرائعة، الجزيرة ملناظر هومبولت
تتخيلن أن ويمكنكن يوًما، عرش اثني ملدة الصارم الصحي الحجر تنفيذ علينا
القبطان: صاح أن إىل كاملوت صمت السفينة ساد حينئذ. األمل بخيبة إحساسنا
لفرتٍة زيارته تمنينا الذي املكان هذا وغادرنا األمامية.» السارية رشاع «ارفعوا

طويلة.
وكانت كناري، جراند وجزيرة تينرييف بني يوٍم ملدة الريح لقلة فنا تَوقَّ لقد
كانت فقد رائًعا؛ املنظر كان باالستمتاع. فيها أشعر التي األوىل املرة هي تلك
لقد آخر. عالم من وكأنها السحب وسط تبدو تينرييف يف جبلية قمة أعىل
الرائعة. الجزيرة هذه زيارة يف الشديدة رغبتنا هو الوحيد حزننا مصدر كان
متأكد فأنا الجنوبية»؛ أمريكا وال الكناري جزر زيارة ينىس أال إيتون «أخربن
يحسم أن عليه لكنَّ رضورية، تكون قد مشقٍة أيِّ عن سيعوضه ذلك أن من
يحاول. لم إن سيندم بأنه متأكِّد إنني األخرية. من جيًِّدا قْدًرا يرى بحيث أمره
وضعت وقد للغاية. لطيفًة جاجو سانت إىل تينرييف من الرحلة كانت وقد
وقد الغريبة، الحيوانات من كبريًا عدًدا بها فأمسكت السفينة؛ مؤخرة يف شبكة
مبهًجا الطقس كان السفينة، ظهر وعىل مقصورتي. يف وقتي جميع ذلك شغل
من عرش السادس ويف رائعة. صورة مًعا كوَّنا واملاء السماء إنَّ حتى وصافيًا،
ملدة هناك ومكثنا األخرض، الرأس عاصمة برايا، بورت إىل وصلنا نفسه، الشهر
رسيًعا الوقت مىض لقد فرباير. من السابع أمس حتى أي يوًما؛ وعرشين ثالثة
يكون أن ذلك؛ من أروع يكون أن ليشء يمكن ال أنه والواقع للغاية، رائًعا وكان
للرسور كبريًا ومصدًرا واجبًا العمل هذا يكون وأن للغاية، بالعمل منشغًال املرء
أن منذ الراحة من ساعة نصف أمضيت قد أنني أعتقد ال إنني نفسه. الوقت يف
من العديد يف للغاية وفري بحصاٍد جاجو سانت يل جادت لقد تينرييف. غادرنا
اإلطالق عىل تقرتب ال تكاد األوصاف أنَّ أجد وإنني الطبيعي. التاريخ فروع
أنا االستوائية. املناطق يف شيوًعا األكثر الحيوانات من بالعديد الخاصة تلك من

األدنى. الرتب إىل تنتمي التي الحيوانات إىل بالطبع أُشري
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فبجانب للغاية؛ رائع أمٌر لهو بركانية منطقٍة يف الجيولوجي االستكشاف إنَّ
ألحٍد يمكن ال انعزاًال. وأكثرها البقاع أجمل إىل يقودك هو فيه، املتأصلة املتعة
جوز أشجار تحت التجوُّل يف الرسور يتخيل أن الطبيعي بالتاريخ ُموَلع غري
الربية. الزهور من هائلة وأعداٍد القهوة، وشجريات املوز أحراج وبني الهند
يُفرتض والرسور، التثقيف من الكبري القدر هذا منحتني التي الجزيرة وهذه
خالل بها سنُحل التي األماكن جميع بنِي ِمن وإثارًة أهمية األقل املكان أنها
العكس عىل الوديان، لكنَّ املجمل، يف للغاية قاحلٌة أنها يف شك ال الرحلة. هذه
محاولَة إنَّ إذ املنظر؛ وصف أحاول أن العبث من الجمال. يف آية تماًما، ذلك من
االستوائية واملناطق أوروبا بني الطبيعية املناظر يف التام االختالف توضيح
يصف أن املرءَ يُجدي مما بأكثر تُجدي لن َقط، أوروبا من يخرج لم لشخٍص
دفرتي يف ا إمَّ بتدوينه هممُت بيشء، استمتعُت وكلما كفيف. لرجٍل األلوان
جذيل، عن تعبريي يف تعذرني أن عليك لذا خطاب؛ يف أو حجًما) يزداد (الذي
بدرجٍة تزداد مجموعتي إنَّ سيئ. نحٍو عىل عنه أُعربِّ عندما أيًضا وتعذرني

ريو. من املنزل إىل شحنٍة إرساِل إىل سأُضطرُّ أنني وأعتقد مدهشة،
كانت قد بليموث يف بها مررنا التي الالنهائية التأخريات جميع أنَّ اتضح لقد
والعينات املالحظات لجمع يذهب لم أحًدا أنَّ تماًما أُوقن إنني إذ صالحنا؛ يف
لقد التجهيزات. أو املوارد من أفضل بحاٍل الطبيعي، التاريخ فروع مختلِف يف
أدهشني وقد املستشاِرين. من الكبري العدد هذا وجود من شكَّ وال نفًعا جنيُت
فكل العمل؛ أنواع لجميع استثنائية بدرجٍة مالئمة السفينة أنَّ وجدُت إذ كثريًا
يف الرابح فأنا لذا، للغاية؛ منظًَّما املرء يجعل املكان وضيق امُلتناَول، يف يشء
هادئ مكاٍن إىل أعود كأنني البحر إىل العودة إىل أنظر أصبحُت لقد األمر. نهاية
باختصار، الوقت؛ من لفرتٍة عنه االبتعاد بعد البيت إىل أعود وكأنني مألوف؛
دوار ولوال املرء، إليه يحتاج ما جميع به ا جدٍّ ُمريًحا منزًال السفينة أجد إنني
يبدأ أن يف خطًرا أرى ولسُت بحارين. العالم يف َمن جميع ألصبح البحر،
حجم معشاَر يعرف ال بأنه فليثق لألمر، بًا تحسُّ لكن الطريق، هذا إيرازموس

البحر. دوار بسبب املعاناة
سيما ال البداية، يف أحبهم كنت مما أكثر الضباط أحب أصبحُت لقد
القبطان يزل لم بالتأكيد. الضباط وجميع وستوكس، الصغري وكينج ويكهام،
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ا جدٍّ قليًال إال نلتقي ال إننا ملساعدتي. وسعه يف ما كل يبذل وهو للغاية، ودوًدا
ألتِق لم إنني مختلف. اتجاه يف منا بكل تذهب مساعينا إنَّ إذ املوانئ؛ يف ونحن
بال يعمل فهو اإلجهاد؛ من العظيم الَقْدر هذا ل تحمُّ يمكنه رجًال حياتي يف
فسوف الرحلة، هذه من نجا إن يفكر. فهو يعمل، ال أنه يبدو وحني توقف،
أستطيع وأنني بخري بأنني أشعر فيها. العمل من هائًال قْدًرا أنجز قد يكون
اآلن. حتى الجميع يفعل ما بمقدار الحرارة، درجات يف الطفيف االرتفاع تحمل
ساحل من بالقرب نورونيا، فرناندو باتجاه نبحر نحن فها الِجد؛ سيبدأ قريبًا،
وبني بينها الضحلة املياه دراسة يف سنبدأ ثم هناك، طويًال نبقى ولن الربازيل،
الفرصة تسنح حينما الخطاب هذا أُنهي سوف باهيا. حتى تمتد ربما التي ريو،

بإرساله.
باهيا من ميًال ٢٨٠ بعد عىل نحن فرباير: من والعرشون السادس
يف كانت التي «اليرا» الباخرة مع تواصلنا فرباير، من العارش ويف تقريبًا.
إنجلرتا إىل يُرَسل لكي قصريًا خطابًا طريقها عن أرسلت وقد ريو. إىل رحلتها
تتجه سفينٍة أيِّ مقابلة يف استثنائي بنحٍو حظنا تعثَّر لقد فرصة. أول يف
حينما إنجلرتا إىل خطابات إرسال من سنتمكن أننا أعتقد لكنني الوطن، إىل
من األول الجزء كتابة يف بدأُت أن منذ يشءٌ يحدث لم بالتأكيد. باهيا إىل نصل
ذَقني. حلقُت قد وأنني االستواء، خط عَربنا قد أننا عدا فيما الخطاب [هذا]
رغوة يُكوِّن الذي والقار بالطالء الوجه مسح من الكريهة العملية هذه وتتألَّف
املاء يف املنتصف حتى الغمر ثم الشفرة، بديل هو والذي منشار ليكشطها
ولم بول، سان صخور المسنا الخط، شمال ميًال خمسني نحِو بُعِد وعىل املالح.
والتي تقريبًا) ميل ربع عرضها يبلغ (التي الصغرية البقعة بهذه أحٌد يُحلَّ
أرساب تُغطِّيها أنها غري تماًما، قاحلٌة إنها نادًرا. إال األطلنطي املحيط يف تقع
أنه وجدنا إننا حتى إطالًقا، البرش عىل معتادة الطيور هذه تكن ولم الطيور،
الجزيرة يف مكثنا أن وبعد فحسب. بالعيصوالحجارة منها الكثري قتل بإمكاننا
هناك، ومن بفرائسنا. ل امُلحمَّ القارب عىل السفينة متن إىل عدنا ساعات، لبضع
املحكوم [الربازيليون] يُرسل صغرية جزيرٌة وهي نورونيا، فرناندو إىل ذهبنا
العاتية، األمواج بسبب وذلك كبرية، بصعوبٍة هناك رسونا إليها. بالنفي عليهم
لقد الوصول. بعد التايل اليوم يف اإلبحار عىل يُرصُّ القبطان جعل ما وهذا
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كلها والجزيرة للغاية، مثريًا هناك الشاطئ عىل قضيته الذي الوحيد اليوم كان
ليصعب إنه حتى ببعض، بعضها املتسلقة النباتات فيها تتشابك واحدة غابٌة
هذه جميع يف الطبيعي التاريخ جوانب أجد إنني املمهد. الطريق عن االبتعاد
كل كتبُت لقد الجيولوجية. الطبيعة سيما ال اإلثارة، يف غاية املهجورة البقاع

باهيا. يف الوقت توفري أجل من القدر هذا
نضارة هو تأكيد، بكلِّ االستوائية املناطق بشأن االنتباه يثري ما أكثر إنَّ
الرسومات، من جيًِّدا الهند جوز أشجار تتخيل أن يمكنك فيها. النباتية األشكال
األوروبية. األشجار من أيٍّ يف تجده ال والذي البهي اإلرشاق ذلك إليها أضفت إن
الصوب يف تنمو التي تلك تشبه فهي الجنة، موز وأشجار املوز أشجار ا أمَّ
الزرقاء، بأوراقها تتميز فهي الهندي، التمر أو السنط أشجار ا وأمَّ تماًما، الدافئة
فكرٍة أيَّ يعطي أن رسم أو وصٍف أليِّ يمكن فال الرائعة، الربتقال أشجار ا وأمَّ
الربتقال أشجار يف نراها التي السقيمة الخرضة تلك من فبدًال شكلها؛ عن دقيقة
وهي الربتغايل، الخوخ أشجار من أكثر داكنٌة هنا الربتقال أشجار فإنَّ لدينا،
والباباو الهند جوز وأشجار تُوصف. ال بدرجٍة الشكل يف جماًال منها أكثر
تحيط بالفاكهة، املحملة الربتقال، وأشجار الخرضة الفاتحة املوز وأشجار
املرء يشعر املناظر، هذه مثل رؤية وعند ووفرة. غنًى أكثر هي التي بالقرى
وصفه يف املبالغة وليس املشهد، توضيح من وصٍف أيُّ يقرتب أن باستحالة

بالطبع.
يف املكان هذا إىل وصلُت لقد سلفادور. سان أو باهيا مارس: من األول
أتجول رحت أن بعد الخطاب هذا أكتب واآلن فرباير، من والعرشين الثامن
يف يشءٍ أيَّ يتخيل أن ألحٍد يمكن ال الجديد. العالم غابات يف حقيقي بعزٍم
وهي الجميلة، باألشجار زاخرة غابٌة بها تحيط إذ القديمة؛ باهيا مدينة جمال
العظيم. سينتس أول لخليج الهادئة املياه عىل وتُطل منحدرة ضفٍة عىل تُوجد
رقيًقا مظهًرا يمنحها مما وضيقة طويلة نوافذَ وذاُت وعالية، بيضاءُ املنازل
د املوحَّ الطراز ذلك عن تختلف فهي العامة، واملباني واألروقة األديرة ا أمَّ وأنيًقا.
ذلك! من أكثر يُقال أن يمكن ماذا الخليج. يف الكبرية السفن وتتناثر للمنازل،
االستثنائي الشعور ذلك أنَّ غري الربازيل. يف األماكن أجمل أحد باختصار، إنها
أن يمكن ال واألشجار، الزهور هذه بني السري من ينبع والذي بالسعادة الرائع
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من القريبة املناطق يف الحرارة درجة أنَّ من وبالرغم يختربه. لم َمن يستوعبه
الوقت يف للغاية رطب فالجو مزعجة، بدرجة مرتفعة تكون ال االستواء خط
حتى رائعة بدرجٍة يالئمني الطقس أنَّ أجد إنني املطر. موسم إنه إذ الحايل؛
كنتُنَّ إذا كهذا. بلٍد يف الوقت لبعض بهدوءٍ العيش إىل أتوق يجعلني وهو اآلن،
هومبولت. عمل َفْلتدرْسَن االستوائية، البلدان عن فكرًة نَّ تُكوِّ أن ا حقٍّ تِرْدَن
كلما يزداد به إعجابي إنَّ تينرييف. مغادرته بعد وابدأن العلمية األجزاء تَخطَّني
أستمتع أنني أخواتي!) إىل أكتب أنني أكتشف أنا (ها إيتون أخربن له. قرأت
فيما خطوٍة بأيِّ يقم لم إن عظيمة خسارًة ستكون وبأنها للغاية، بأمريكا

بزيارتها. يتعلق
سيستغرق أنه وأعتقد الشهر، من الخامس اليوم يف الخطاب بهذا سأبعث
العالم أنحاء بعض يف بأنه التذكري من بد وال إليكم، يصل أن إىل الوقت بعض
الحال. هذه عىل عام يمر أن يحدث فقد الخطابات؛ وصول بدون املدة تطول قد
لبعض سنبقى لكننا ريو، إىل ُمتجِهني سنُبحر تقريبًا، الشهر من عرش الثاني يف
بأنه إيتون أخرب أبرولوس. يف الضحلة املياه أعماق ِلَسْرب الطريق يف الوقت
وكتاب والرسم والفرنسية اإلسبانية يدرس أن عليه أنَّ أعتقد لتجربتي، وفًقا
لم إن وذلك الجنوبية، أمريكا يف بأنه أسمع لو أتمنى ا حقٍّ إنني هومبولت.
يُجرى أن وإىل ريو، يف الخطابات تسلُّم إىل أتطلع إنني فيها. أراه أن أستطع

يليه. الذي الخطاب يف منها كلٍّ تاريخ فاذكر جميًعا، تسلُّمها
القائد إنَّ حتى عظيًما، تفوًُّقا املناورة يف السفن جميع عىل تَفوَّقنا لقد
سفينته من أفضل يشء بكلِّ نقوم إننا إذ مثاله؛ نتبع أن علينا ليس بأنه يقول
االهتمام هذا ازداد وقد البحرية، بالنقاط كبريًا اهتماًما أهتم بدأُت لقد العظيمة.
بأمريكا األُوىل النقطة يف إننا يقولون جميًعا أنهم أجد إذ التحديد؛ وجه عىل اآلن
األمر كان لكم اإلطالق. عىل الضباط أبرع هو القبطان أنَّ أعتقد الجنوبية.
أن جديد ألمٌر إنه األرشعة! لف يف «سامارانج» عىل اليوم تغلَّبنا حني رائًعا
«البيجل» أنَّ غري اإلبحار، معتادة حربية سفينٍة عىل مسحية» «سفينٌة تتغلب
حني بوضوح الصورة إيرازموس سيتخيل اإلطالق. عىل مميزة سفينًة ليست
سطح مؤخرة املقدس؛ الحرم ذلك عىل بالفعل ليًال جلسُت قد بأنني يعرف
أكتبها كنُت قد أنني ولتتذكر الغريبة، الخطابات هذه عىل فلتعذرني السفينة.
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يف الكتابة يف جهدي قصارى أبذل إنني العمل. من يوم بعد املساء يف عادًة
األماكن لجميع جيد وصٌف املطاف نهاية يف لديكم يكون حتى اليوميات دفرت
أصبحُت قد لكنني اآلن، حتى رائع» «بنحٍو تالئمني الرحلة إنَّ زرتها. التي
احتماالت هي فكثرية بأكمله؛ لألمر سك تحمُّ عدم يف لحكمتك أكثر ًما متفهِّ اآلن
كان إن بأنه أشعر يجعلني الذي الحد وإىل تماًما، النقيض إىل األمور انقالب
حِذًرا أكون أن بي يجدر فإنَّه لهذا، مشابه أمٍر بشأن نصيحتي يطلب أحٌد
إىل فلرتسل آخر؛ شخٍص أيِّ إىل أكتب كي وقت لديَّ ليس تشجيعه. يف للغاية
دورهم أنىس ال الرائعة، االستوائية الطبيعة هذه ِخَضم يف بأنني، وأخربهم مري
قدرها؛ نفيس سأُعطي لكنني ثانيًة، جذيل عن أُعربِّ لن هنا. إىل مجيئي يف الكبري

هنا. أجدها التي الخالصة البهجة من بعُد عقيل يذهب لم إذ
لهم. محبتي كذلك، أوين وآل البيت، يف َمن جميع أبلغ

هذه يف وتزدهر تنمو الطيبة، األشياء كجميع املرء، عواطف أنَّ أعتقد
االستوائية. املناطق

بالنسبة األمر روعة من يزيد الجديد» «العالم يف أتجول بأنني االعتقاد إنَّ
العالم، من البقعة هذه يف وهو ابنك من خطاٍب تسلم إنَّ أقول أن ويمكنني يل،

إليك. بالنسبة طفيفة بدرجٍة روعة أقل لهو

أبي يا إليك مودتي خالص
امُلحب ابنك
داروين تشارلز

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
جانريو دي ريو من بالقرب بوتوفوجو، خليج

١٨٣٢ مايو
فوكس عزيزي

ويكون هنا إىل أصل أن إىل اآلخِرين أصدقائي جميع وإىل إليَك الكتابة لُت أجَّ لقد
«إعصاٌر» بذهني هب وقد إنجلرتا، غادرُت أن منذ الفراغ. وقت من القليل لديَّ
الفراغ من واحدة دقيقًة أقِض لم الساعة، هذه وإىل والدهشة، البهجة من مثايل

… نادًرا إال
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وعىل املمتعة. ي ومهامِّ الطبيعي التاريخ يف عميل بدأ جاجو، سانت يف
بالكثري واستمتعُت البحرية الحيوانات من الكثري جمعُت الثالثة، األسابيع مدى
الجزر، ببعض مرورنا بعد باهيا إىل أبحرنا الجيدة. الجيولوجية الجوالت من
التي العينات أسابيع. بضعة منذ فيها أمكث والتي ريو، إىل منها توجهنا ثم
الحرشات، إىل بالنسبة تقريبًا. الفروع جميع يف رائع بنحٍو تزداد أجمعها
إنجلرتا. إىل بعد تُصنَّف لم التي الحرشات من مجموعة سأُرسل أنني يف أثق
قد لكنني مجموعاتهم، يف صغرية حرشاٌت لديهم يُوجد ال أنه أوقن إنني
Hydropori هايدروبوري أنواع من للغاية صغريًة خنافَس الصباح هذا جمعُت
Hydrophilusوهيدروفيليس Colymbetesوكوليمبتيس Noterusونوترييس
الخنافس من عيناٍت باعتبارها Gromiusوجروميس Hydrobiusوهيدروبيس
اليابسة؛ حيوانات عىل العمل يف تماًما منهمك إنني العذبة. املياه يف تعيش التي
العناكب هو به استمتعُت ما أكثر أنَّ أعتقد فحسب. رمٌل الشاطئ إنَّ إذ
جمعُت أنني وأعتقد حداثتها. بسبب ذلك كان وربما منها، القريبة واألنواع

الجديدة. األجناس من العديد بالفعل
املقامرة. متعة يشبه األمر إنَّ املشهد؛ يسود الذي هو الجيولوجي العمل لكن
نفيس يف أقول ما غالبًا وصويل، بداية يف الصخور نوع تخمنِي يف أبدأ حني
فاز الذي هو األخري النوع لكنَّ ثالثة، إىل واحد بنسبِة أولية إىل ثالثيٌة بأنها
لكنَّ لرحلتي، العظيمة النتائج عن حديثًا يكفي اآلن. حتى الرهانات بجميع
للغاية، هادئة البحر يف حياتي كذلك. أخرى نواٍح يف حال بأفضِل تسري األمور
السماء فجمال نفسه؛ يشغل أن يستطيع لشخص بالنسبة ذلك من أجمل وما
متجوًال الشاطئ عىل أكون حني ا أمَّ بديعة. صورًة مًعا يرسمان املحيط وتأللؤ
كان مما روعًة أكثر هي التي الطبيعية املناظر بي وتحيط الرائعة، الغابات يف
أن يمكن ال ببهجة أشعر فإنني اإلطالق، عىل يتخيل أن كلود للرسام يمكن
بدراسة إال ذلك يكون فلن فهمها، من بد ال كان وإن اختربها. َمن إال يفهمها
كنُت ما كامربيدج، يف اإلفطار عىل الدافئة القديمة لقاءاتنا يف هومبولت. كتاب
ننعم نادرة َميزٌة أنها غري بيننا، سيفصل الشاسع األطلنطي املحيط بأنَّ ِألفكر
النقيض فعىل األجساد؛ بانفصال تنفصل ال والذكريات املشاعر أنَّ وهي بها
يف منها العديد كان والتي حياتي، يف رأيتها التي املناظر أجمل فإنَّ ذلك، من
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أتظن الحارض. مع ِلتناُقضها وذلك كبري، بوضوٍح ُمخيِّلتي عىل تطرأ كامربيدج،
القديمة صديقتنا إياه منَحتني ما البهجة من ستمنحني ماسية خنفساءَ أيَّ أنَّ
أن هي يل بالنسبة الدائمة املتعة مصادر أحد إنَّ … األرضية؟ الصليب خنفساء
الصغرية وفان أنت فيها أراك األحوال، معظم ويف املايض، من صوًرا أستدعي
أنكم كيف أتذكر مسكني! من له يا أيًضا، العجوز وداش إلهي، يا املسكينة.

الجميل؟ ذيله بسبب تحسدونني كنتم جميًعا
شهر من صحو يوٍم يف الزعرور أَسِيجة من الحرشات تجمع عندما …
الحرشات أجمع بأنني فلتُفكِّر ريب)، بال الربودة قارس الطقس (سيكون مايو
القِذر، األسود العليق بتوت يُدك تتلطخ وحني والربتقال، األناناس أشجار بني
ٌح تبجُّ ذلك إنَّ ذلك. عىل واحُسدني أقطفها وأنا الناضجة الربتقال ثمار فتخيل
أو الثلج أو الثلجي املطر يف كثرية أمياًال أسري أن يمكن إنني إذ مني؛ كبري
مودتي خالص فوكس. الغايل عزيزي يا الرب فليباركك ألصافحك. فقط املطر،

إليك.
املخلص صديقك
داروين تشاز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣٢ مايو ١٨ جانريو، دي ريو

هنزلو عزيزي
…

شبكة عن أنهض لم ماديرا)، يف نرُس لم (إذ تينرييف إىل وصولنا حتى
السبب. هذا ملثل تتخيل أن لك يمكن مما أكثر ا حقٍّ عانيُت ولقد قليًال، إال النوم
تينرييف، قمة عن بحثًا الغيوم بني فيما أنظر كنُت وبينما كروز، سانتا يف
َحجٍر إجراء علينا يجب أنه أُعلن قد البديع، هومبولت وصف نفيس عىل وأُعيد
القبطان: صاح ثم قصرية ملسافٍة فتحركنا يوًما؛ عرش اثنَي ملدة صارم صحي
هذا كل إنَّ ستقول جاجو. سانت إىل واتجهنا األمامية»، السارية رشاع «ارفعوا
الوقت ذلك بني فيما الفرتة أنَّ غري بالفعل، كذلك كان وقد للغاية، سيِّئًا يبدو
يف شبكة وضعُت فقد املتواصلة؛ املتعة من واحًدا مشهًدا كانت قد اآلن وحتى
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وصلنا أن إىل بأكمله وقتي منها عليه حصلُت ما شغل وقد السفينة مؤخرة
الطبيعة كانت لقد الروعة. يف غاية أسابيع ثالثة قضينا وهنا جاجو. سانت إىل
بعض تُوجد إذ أيًضا؛ جديدة أنها وأعتقد فائقة، بدرجٍة مثرية الجيولوجية
تأريخ يمكن ممتازة حقبٌة (وهي الساحل ارتفاع عن واسع نطاٍق عىل الحقائق

اليل. السيد اهتمام ذلك يثري وسوف منها)، بدايًة الربكانية الصخور جميع
التام جهيل هو يل، بالنسبة كبري ارتباٍك مصدر تُمثل التي األمور ومن
أهميٍة ذاَت كانت إن بما وكذلك ال، أم الصحيحة، الحقائق أُالحظ كنُت إن بما
يمكن ال الذي الوحيد األمر هو العينات جمع إن اآلخِرين. اهتمام لتثري كافية
ا جدٍّ القليل إال بها وليس للغاية، قاحلة جاجو سانت بشأنه. مخطئًا أكون أن
يف أقيض وأنا املعتادة، رفيقتي هي مطرقتي فإنَّ لذا، والحرشات؛ النباتات من
من العديد الساحل من جمعُت لقد بها. أستمتع التي الساعات أفضل رفقتها
لقد جديد). بعضها أنَّ (أعتقد القدم بطنيات من ومعظمها البحرية، الحيوانات
كبرية، بدقٍة Caryopyllia كاريوفيليا نوع من املرجانية الشعاب أحد فحصُت
يف تُشِبهها ال لها السابقة فاألوصاف سحر، من مسٌّ بها عيناي تكن لم وإن
مدهشة قدرٌة لديه ألخطبوٍط العينات من عدًدا َجمعُت وقد اإلطالق. عىل يشء
تغريُّ مع يتكيف أنه الواضح ومن الحرباء، مثل ذلك يف مثله ألوانه، تغيري عىل
إىل املائل األخرض هي له البارزة األلوان كانت وقد بها. يمر التي األرضية لون
تمكنُت ملا وفًقا جديدة الحقيقة هذه أنَّ ويبدو واألحمر، الداكن والبني الصفرة
هو بأكملها الرحلة هذه يف ألبحاثي األسايس الهدف وسيكون إليه. ل التوصُّ من

والالفقاريات. الجيولوجيا
الرتكيب إن بول. سان صخور عند ونزلنا باهيا، إىل ذلك بعد أبحرنا لقد
األطلنطي املحيط يف الوحيدة الجزيرة هي أليست رسبنتيني. هنا الجيولوجي
مرت وقد نورونيا، فرناندو يف كذلك ساعات بضع قضينا بركانية؟ ليست التي
انتظار. دون يُبِحر القبطان جعل مما القوارب، أحد فغرق عاتية؛ أمواٌج بنا
وهادئة ممتعة الزرقاء املياه يف ونحن السفينة متن عىل حياتي بأنَّ أشعر إنني
يمكن ال عندي. عظيم أمٌر وذلك أبًدا، عمل دون أبقى ال فأنا للغاية؛ ومريحة
الجوانب؛ جميع من وذلك مني، العينات جمع عىل مالءمة أكثر يكون أن ألحٍد
قدَّمها التي الصغرية النصائح إن املرة. هذه املرق يُفِسد لم الطهاة كثرة إن
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وأنا الكتب، من كبري عدٌد لديَّ للغاية. ثمينة وغريها املجاهر عن براون السيد
يشءٍ أيُّ ببالك ورد إن يل. نفًعا» «أكثرها هو الكالسيكي» «املعجم كتاب أنَّ أجد
سان شارع ويندهام، داروين، إي إىل فاكتب سيفيدني، بأنه تعتقد كتاب أو
األخرى األغراض بعض مع ويرسله به تُويص ما عىل هو وسيحصل جيمس،

التايل. العام مدى عىل مقري سيكون حيث فيديو؛ مونتي إىل
وحينها أبريل، من الرابع يف هنا إىل ووصلنا أبرولوس عند رسونا لقد
قضيُت بأنني لك أؤكد الرقيق. خطابك هو وكان خطابًا آخِرين، بني من يُت، تلقَّ
كامربيدج. يف معك قضيتها التي السعيدة الكثرية األوقات يف أفكر وأنا املساء
املدينة، من فرسٍخ مسافِة عىل تقع قرية وهي بوتوفوجو، يف اآلن أعيش إنني
وسوف باهيا، إىل «البيجل» عادت لقد آخر. شهٍر مدى عىل هناك أبقى وسوف
الجنوبية، أمريكا طول خط يف للغاية مهم خطأ َة ثَمَّ عودتها. طريق يف تأخذني
تعمل الكرونومرت أجهزة بشأنه. حلٍّ إىل للتوصل الثانية، الرحلة هذه نُفذت وقد
أَحرَزت قد سابقة أجهزٍة أيَّ أنَّ يرد فلم األقل؛ عىل منها عرش ستة ممتاز؛ بنحٍو

التقدُّم. هذا مثل
١٥٠ نطاق عىل استكشافية رحلٍة يف بدأُت الوصول، من أيام بضعة بعد
للمرة رأيُت قد وهنا، يوًما. عرش ثمانية استمرت وقد ماكاو، ريو باتجاه ميًال
يعطي أن يمكن الواقع، سوى يشء وال العظيم، بجاللها استوائية غابًة األوىل
وجه عىل شيئًا أذكر أن عيلَّ كان وإن وعظمته. املشهد روعة مدى عن فكرٍة أيَّ
نقشك إنَّ الطفيلية. النباتات ملجموعة األولوية أعطي سوف فإنني التحديد،
إنني تصويره. يف يبالغ ال الثراء؛ هذا وصف من يُقلِّل لكنه تماًما، صحيح
ذلك، قبل بهومبولت معجبًا كنُت لقد الشديد. الرسور هذا مثل قط أشهد لم
يف تثور التي املشاعر عن فكرة يقدم الذي الوحيد فهو أعشقه؛ فأنا اآلن، ا أمَّ
عيناٍت جمِع عىل اآلن أعمل مرة. ألول االستوائية املناطق دخول عند الذهن
وأعني صحيًحا، لندن يف سمعتُه ما كان وإذا العذبة، واملياه اليابسة لحيوانات
أقول أنا فها االستوائية؛ املناطق مجموعات يف صغرية حرشاٍت وجوِد عدم بذلك
جمعُت لقد للوصف. ويستعدوا أقالمهم ويجهزوا يرتقبوا أن الحرشات لعلماء
أصغر) تكن لم (إن إنجلرتا حرشات حجم يف للغاية صغرية حرشاٍت من عيناٍت
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وهيدروبي Hygroti وهيجروتي Hydropori هايدروبوري أنواع من والتي
Curculio وكركليو Staphylini وستافيليني Pselaphi وسياليف Hydrobii
هذه بني واألنواع األجناس يف االختالفات مالحظة جدٍّا املثري ومن الكثري. وغريها
يف توقعت. مما كثريًا أقل حاٍل أيِّ عىل لكنها أعرفها، التي والحرشات الحرشات
أكن لم وإن لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌة فهي للعناكب؛ حمايس يزداد الحايل، الوقت
أرسل سوف منها. الجديدة األجناس بعض بالفعل جمعُت قد فإنني مخطئًا،
من املزيد أذكر سوف ومعه للغاية، قريب وقٍت يف كامربيدج إىل كبريًا صندوًقا

الطبيعي. بالتاريخ الخاصة التفاصيل
جيد، بنحٍو مًعا نتوافق ونحن ملساعدتي، وسعه يف ما كل يبذل القبطان
مبادئ خيانة إىل يدفعني القبطان يجعل لم ألنه حظي لحسن شاكر أنني غري
من أبَدوه ملا إال ذلك يكن لم ولو للُمحافِظني، مؤيًدا أكون فلن األحرار؛ حزب
العبودية. وهي املسيحية البالد تَشني التي الفضيحة تلك بشأن القلب قسوة

الضباط. بجميع جيدة صداقٍة عالقُة تجمعني
الحرشات عينات إنَّ بي. الخاصة السري جوالت إحدى من للتو عدت لقد
الكالسيكي» «املعجم ف املعرفة؛ من ضئيل قدر إال بها يحيط ال أجمعها التي
جمعُت لقد أوروبية. فرعية أنواٍع ثالثِة سوى يضم ال نوترييس، نوع أنَّ يذكر
… استثنائيٍّا؟ ذلك أليس منها، مختلفة أنواٍع خمسة لشبكتي واحدة سحبة يف
بالرحلة له مديٌن أنا كم يعرف ال بأنه سيجويك الربوفيسور أخرب
لن ما وهو الجيولوجيا، بعلم االهتمام يفَّ ولَّدت فقد ويلز؛ يف االستكشافية
أروع أسابيع ثالثة قضيت قد بأنني أعتقد ال األسباب. من سبب ألي عنه أكف
فحص إىل أتطلع إنني الغربي. الشمال جبال يف العمل يف قضيتها التي تلك من
هناك؛ صخرية ألواٍح بوجود سمعت إنني إذ فيديو؛ ملونتي الجيولوجية الطبيعة
الصفائح التقاء نقاَط املنطقة هذه يف سأكتشف بأنني أعتقد فإنني ثَمَّ ومن
باهيا، يف الربازيل. يف املوجود الضخم الجرانيتي والتكوين البامبا، سهول يف
الحظ ما وهو الطبقات، يف نفسه االتجاه يف يُوجدان والنايس البيجماتيت كان
ذلك أليس ميل، ١٣٠٠ مسافة تبُعد التي كولومبيا يف يسود أنه هومبولت
إيلَّ تكتب أن أتمنى طويلة. لفرتٍة وجهتي هي فيديو مونتي ستظل مدهًشا؟
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هذا عىل فلتعذرني … منك أكثر النصح منه أتلقى أن أُحبُّ أحٍد من فما ثانية؛
وأحر هنزلو، عزيزي يا إليك مودتي خالص الوضوح. إىل يفتقر الذي الخطاب

واالحرتام. الصداقة مشاعر
إليك املخلص
داروين تشاز

هربرت إم جيه إىل داروين تشارلز من
جانريو دي ريو بوتوفوجو، خليج

١٨٣٢ يونيو
هربرت الغايل عزيزي

فقد لذا آخر؛ خطاٍب تلقي يف األمل فقدُت قد كنُت حني خطابك وصل لقد
الحيز وهذا الزمنية، الفرتة هذه مثل مدى عىل السعادة. من أكرب قْدًرا منحني
ذاكرتنا يف نستعيد وحني ينَسونه. ال مَلن الحقيقي باالمتنان املرء يشعر املكاني،
الرسور. مصادر أعظِم أحَد «املنفيِّني» نحن يمنحنا ذلك فإنَّ مضت، قد َمشاهَد
ما أيًضا وكثريًا التالل، هذه بني أتجول بينما بارماوث يف أُفكِّر ما كثريًا
ما بني شاسع تناقٍض من له يا معي. كان الذي الرفيق ذلك مثل أتمنى
الحافة إىل تُغطِّيها الحادة الحجرية القمم تجد فهنا وتلك! الجولة هذه تُقدِّمه
منها. البرش قطعه ما إال منيعة، غابٌة هو بأكمله البلد فسطح الزاخرة؛ األشجار
ووديانها العشب، يُغطِّيها التي املنحدرة بتاللها ويلز عن كثريًا تختلف إنها
يه نُسمِّ أن يمكن ما بني الوثيقة الصلة مدى قبُل من أُدرك أكن لم الفسيحة.
مثل األفكار تلك بذلك أعني وأنا الطبيعية. باملناظر واالستمتاع املعنوي الجانب
تعيش الذين األشخاص سعادة ذلك من واألهم املحصول، وفائدة البلد تاريخ
شخٍص لصالِح يعمل فقريًا عبًدا أصبح قد اإلنجليزي العامل أنَّ تخيَّل معهم.
أنك أعرف قبل. من تراه كنت الذي نفسه املنظر ترى أن تستطيع ولن آخر،
ذلك (فليحفظ جيد نحٍو عىل يسري الرحلة يف يشء كل أنَّ تعرف حني ستُرس
الكناري جزر وكذلك بالفعل تينرييف زرنا لقد البحر). دوار باستثناء الرب،
الطبيعة دراسة ببهجة منتشيًا أسابيع ثالثة أروع قضيت حيث جاجو، وسانت
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إضافًة األخرى، الجزر بعض كذلك وزرنا مرة، ألول بركانية استوائية جزيرٍة يف
وريو. باهيا وهما: الربازيل، يف الشهريَين امليناءَين إىل

الكناري، جزر إىل وصلنا أن إىل نومي شبكة عىل الوقت أقيض كنُت لقد
تينرييف رأيت حني ذهني يف انطبع الذي الرائع االنطباع ذلك أبًدا أنىس ولن
تكن فلم املتعة؛ غاية يف مرة ألول الدافئ الطقس إىل وصولنا كان لقد مرة. ألول
العواصف تلك بعد عاديٍّا تغيريًا االستوائية للغابات الصافية الزرقاء السماء
االستواء، خط من وبالقرب بليموث. يف علينا هبَّت التي اللعينة الغربية الجنوبية
مجموعٌة وهي بول، سان يف واحًدا يوًما قضينا الحرارة. شديد الطقس أصبح
ربع محيطها ويبلغ األطلنطي املحيط منتصف يف تربز الصخور من صغرية
األول) (النقيب وويكهام أنا كنت التايل. املشهد فيها حدث وقد تقريبًا. ميٍل
ذلك. وغري الجيولوجية واملطارق بالبنادق الجزيرة عىل نزلنا اللذَين الوحيَدين
فقد ثَمَّ، وِمن اصطيادها؛ ل يُسهِّ مما ا جدٍّ وقريبة ا جدٍّ كثرية الطيور كانت وقد
هي الجيولوجية مطرقتي كانت النهاية، يف وياللعار! بالحجارة، صيدها حاولنا
ُمنهمِكني كنا وبينما والبيض، بالطيور القارب لنا حمَّ ما رسعان الصيد. أداة
هذا عىل القرش أسماك مع يتقاتلون القارب عىل الرجال كان العمل، يف ا جدٍّ
سيصبح قاربنا كان لندن. سوق يف مثله ترى أن يمكن ال الذي العظيم الصيد
وصلنا لقد الطرائد. من متنوعة مجموعة يضم كان إذ لسيندرس؛ جيًِّدا موضوًعا
أتطلع بينما فيديو، مونتي إىل اآلن ننطلق وسوف أسابيع، عرشة منذ هنا إىل
املفكك، الخطاب هذا مثل إرسال من خجل إنني البامبا. سهول عىل الَعدو إىل
… منضدتي عىل املرتاكمة الخطابات كومة رأيَت أنَك لو السبب ستتفهم لكنك
إيلَّ التحدث أنَّ غري كامربيدج، يف املوسيقى بازدهار لسماعي سعيد إنني
أنك لو كما القسوة رضوب من رضب هو الكبرية» املوسيقية «الحفالت عن
إن كهذه، رحلٍة يف الباردة. املياه عن العربية الجزيرة شبه شخصيف إىل تتحدث
كذلك. طفيفة تكون ال خسارته فإنَّ الجديدة، املرسات من كبريًا قْدًرا املرء يجِن
واألشخاص األماكن جميع رؤية من فجأة ُحِرمت قد أنك لو األمر ستجد كيف
«أُصدم» أنني لك أؤكد إنني سنوات؟ خمس مدى عىل وأحببتهم عرفتهم الذين
أن السفينة عىل وال املرء عىل السهل من وليس األمر، هذا يف التفكري من أحيانًا
خرية من تبقى َمن إىل الصادقة تحياتي أبلغ ًدا. مجدَّ السابق املسار إىل يعودا
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ويتيل بهؤالء: أعني وأنا كامربيدج، يف بمعرفتهم الحظ أسعدني الذين الرفاق
قل احتقاره. حتى تستدعي ال للغاية سيئة حالٍة يف بأنني لو وأخرب وواتكينز.
سوءٍ أيَّ أَفَرتى العشاء؛ عىل الزنخ والبسكويت اململح البقري اللحم آكل إنني له

باملرء؟! يحل قد
فيديو. مونتي هي قادم ونصف عام مدى عىل وجهتي ستكون

كل من وأتمنى ا. جدٍّ والغايل العزيز صديقي يا هربرت، يا الرب فليباركك
والرخاء. بالسعادة دوًما تنعم أن قلبي

املخلص صديقك
داروين تشاز

واتكينز إف إىل داروين تشارلز من
بالتا ريفر فيديو، مونتي

أغسطس١٨٣٢ ١٨
واتكينز عزيزي

للغاية ناءٍ مكاٍن يف شخص من خطاب استقبال أنَّ سرتى كنت إن متأكًِّدا لسُت
املتمثلة األنانية الرغبة من انطالًقا لك أكتب فإنني ثَمَّ، وِمن ال؛ أم مهم أمٌر هو
واختالٍف جدَّة من نزورها، التي املختلفة البالد يف أجده ما إنَّ الرد. تلقي يف
وِمن وجمالها. األخرية مناظر تذكُّر عىل حرًصا إال يزيدني ال إنجلرتا، عن ني تامَّ
عظيًما يصبح أخبارهم، وسماع الُقدامى أصدقائه بتذكُّر املرء رسور فإنَّ ثَمَّ،
الطويلة، الشتاء أمسيات يف جلساتنا إحدى ولتتذكر هذا، فلتتذكر شك. بال
عما فلتخربني وأصدقائنا؛ نفسك عن الكثري فيه يل تحكي خطابًا يل ولرتسل
غرباء جميًعا تصبحون فسوف وإال املستقبل، يف فعله تنوون وعما تفعلونه
التي الشهور عدد إىل بالنظر أربع. أو سنوات ثالث بعد أعود حني تماًما عني
وحتى العالم. حول كبرية مسافة نقطع لم فإننا «البيجل»، متن عىل قضيناها
يكن لم مشقة أو تعٍب أيِّ عن جيًِّدا وعوََّضني ثماره آتى قد يشء كل فإنَّ اآلن،
بالسري رسوري يكن ولم األخرض، الرأس يف أسابيع ثالثة مكثنا لقد بُد. منها
لكنني عاديٍّا، رسوًرا االستوائية، الشمس وتحت الربكانية الحمم سهول عىل
األمر كان مرة، ألول الربازيل يف الزاخرة النباتية الطبيعة ورأيت دخلت حني
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الطبيعي املنظر روعة إنَّ وليلة». ليلة «ألف كتاب رؤى إحدى بتحقق أشبه
رسيًعا منها يفيق أن املحتمل من ليس والتي البهجة، من نوبة يف باملرء تلقي
ريو يف جديدة. كنوٍز عىل عيناه وقعت بوجهه استدار أينما إذ الخنافس؛ صائد
قمت الفرتة، هذه وخالل أسابيع. عدة وكأنها شهور ثالثة مرت جانريو، دي
هي أرض قطعة يف أقمت البلد. يف ميًال ١٥٠ امتداد عىل للغاية رائعة بجولٍة
تخيل إن منيعة. شاسعة غابٌة خلفي ومن األرض، من تمهيده جرى من آخر
ليقاطع أمياٍل بعد عىل إنسان يُوجد ال مستحيًال. يكون يكاد الحياة هذه هدوء
روعة ِخَضم يف التحلُّل إىل طريقه يف شجرة جذِع عىل الجلوس إنَّ العزلة. هذه
سبيله. يف العناء بعض بذل يستحق رسور لهو الوطن، يف والتفكري الغابة، هذه
املتموجة السهول عىل واحدة فجولٌة كبرية؛ بدرجٍة إثارة أقل بلٍد يف اآلن إننا
عن تختلف ال إنها رؤيته. يمكن ما كلِّ عن لك تكشف بالخرضة، املكسوة
األسياج جميع تسوية من بد ال أنه عدا فيما اإلطالق، عىل كامربيدجشري
مراٍع. إىل للزراعة الصالحة األرايض جميع وتحويل والتالل، واألشجار الشجرية
واحًدا ميناءً ندُخل فلم االستقرار؛ عدم من حالة يف بأكملها الجنوبية أمريكا إنَّ
فوق تصفر طلقٍة صوت سمعنا آيريس، بوينس يف القالقل. من يشء دون
معرفة لديَّ أنَّ وجدُت لكنني قبُل، من أسمعه لم صوتًا كان لقد رءوسنا؛
املركزية، القلعة عىل واستحوذنا هنا، رجالنا أنزلنا أيام، قبل يعنيه. بما غريزية
العمل، من النوع هذا نتوقع ال الفالسفة نحن إننا السكان. طلب عىل بناءً
ساحل ملسِح يوَمني أو يوٍم غضوِن يف سنُبحر املزيد. هناك يكون أال وأتمنى
لالهتمام مثريًا سيكون أنه أتوقع وأنا اإلطالق، عىل معروف غري إنه باتاجونيا؛
بني الشاسع االختالف ذلك بالفعل أُدرك فأنا ذلك، من بالرغم كبرية. بدرجٍة
«خليج يف االستوائي. األطلنطي املحيط يف اإلبحار وبني البحار، هذه يف اإلبحار
ظهر عىل تجلس أن ا جدٍّ املمتع من يكون األصليون، اإلسبان يسميه كما ليديز»
الجديدة النجمية بالتجمعات واإلعجاب الليل، بربودة االستمتاع مع السفينة
الوقت كان أيٍّا ولكن، ًدا؛ مجدَّ سنلتقي متى أتساءل إنني … بالجنوب الخاصة
رسوًرا ستمنحني التي هي فقط، األمور من القليل فإنَّ ذلك، فيه سيتحقق الذي
قضيناه الذي الطويل الوقت ذلك عن والحديث ًدا مجدَّ برؤيتك رسوري من أكرب

مًعا.

216



الرحلة

شك؛ ال بري وحش أنني لو كما إيلَّ لنظرت اآلن، لرتاني كنت أنك لو
مالًكا. كان ولو أحٍد أيَّ تُشوِّهان التنظيف وسرتة الشيباء الكبرية فاللحية

الصداقة. مشاعر خالص مع واتكينز، عزيزي يا إليك مودتي خالص

دوًما لك املخلص
داروين تشارلز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣٣ أبريل ١١
هنزلو عزيزي

ستتجه كولورادو). (أو نجرو ريو إىل ُمتجِهني فوكالند جزر نغادر اآلن نحن ها
إن السابق املكان يف البقاء أنوي لكنني فيديو، مونتي إىل ذلك بعد «البيجل»
فقد متمدن؛ بميناء رَسونا أن منذ شهور عدة مضت قد ها ممكنًا. ذلك كان
إنه فويجو. ديل تيريا من الجنوب أقىص يف تقريبًا الوقت هذا معظم قضينا
مما قصرية، زمنية فرتاٍت عىل العاصفة بعد العاصفة تتواىل إذ بغيض؛ مكاٌن
رأس عن يوًما وعرشين ثالثة مسافة نبُعد كنا لقد يشء. بأيِّ القيام ب يُصعِّ
العاصفة كانت اإلطالق. عىل الغربي الجانب إىل الوصول من نتمكن ولم هورن،
البحر ثََقب لقد استثنائي. بنحٍو عاتية تماًما املحاولة عن نتوقف أن قبل األخرية
باملياه، بأكمله املكان وغرق املياه؛ من الكثري السطح عىل بت وتَرسَّ القوارب أحد
نصف وكذلك النباتات، تجفيف يف املستخدمة األوراق من األكرب الجزء وفسد

هذه. الغريبة النباتات مجموعة
القنوات طريق عن القوارب يف الغرب إىل واتجهنا مرفأ إىل وصلنا وأخريًا
أخذنا كثريًا. باألمر رت ُرسِ فقد املجموعة، هذه أفراد أحد كنت وألنني الداخلية؛
بفرصٍة حظيُت فقد ثَمَّ وِمن تقريبًا؛ ميل ٣٠٠ مسافة بهما ورسنا قاربنَي
يف يعيشون فويجو أهل إنَّ الهمج. ورؤية الجيولوجية الطبيعة لدراسة رائعة
إنهم إنسان. أيُّ عليها يكون أن عُت توقَّ مما سوءًا أشد هي الهمجية من حالٍة
املؤقتة، منازلهم ا وأمَّ القاسية، الطبيعة ذات البلدة هذه يف تماًما ُعراًة يسريون
أظن ال األشجار. بغصون الصيف يف األطفال يبنيها التي املنازل تلك تشبه فهي
البدائية همجيته عىل رجٍل رؤيِة من إثارة أكثر يكون أن يمكن مشهًدا هناك أنَّ
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يُجرِّبه. أن إىل ا حقٍّ يتخيله أن ألحٍد يمكن ال باإلثارة الشعور وهذا األُوىل، للمرة
التي الرصخة تلك مرة ألول ساكسيس جود خليج دخول عند أبًدا أنىس لن إنني
قاتمة غابٌة بهم وتحيط صخرية، بقعة عىل يجلسون كانوا الجمع. بها استقبَلنا
شعرهم وتدىلَّ بوحشية، رءوسهم حول أذرعهم رفعوا وإذ الزان، أشجار من
البلد هذا يف والطقس آخر. عالٍم من معذَّبة أرواٌح وكأنهم بَدوا فقد الطويل؛
الحيوانية اململكة إىل وبالنسبة واالعتدال، القسوة بني النواحي، بعض يف يجمع
إىل كبري عدد إضافة من أتمكن لم فإنني ولهذا، السائدة؛ هي األوىل فالسمة

مجموعتي.
مثرية فويجو، ديل تيريا من الجزء هذا يف الجيولوجية الطبيعة كانت لقد
ال البلد هذا إنَّ بالطبع. األماكن كجميع وذلك يل، بالنسبة بشدة لالهتمام
الصخور من متوسطة نسبة عىل يحتوي وهو متحجرة، أحافري عىل يحتوي
وغري والطبقات الصدوع بني الربط محاولة كانت وقد الجرانيتية، واأللواح
املعدنية الطبيعة دراسة أنَّ أعتقد ذلك، ومع استمتاعي. مصادر أكرب هي ذلك
األصل ذوات من تلك مع لتماثلها نظًرا لالهتمام مثرية ستكون الصخور لبعض

الربكاني.
…

نسيت لقد فوكالند. جزر إىل أبحرنا فويجو، ديل تيريا غادرنا أن بعد
أصبحوا لقد بلدهم. إىل ًدا مجدَّ أعدناهم الذين فويجو مواطني مصري أذكر أن
األصلية، لغته نيس قد أصغرهم إنَّ حتى ورغباتهم، عاداتهم يف تماًما أوروبيِّني
منازل لهم بنَينا لقد االهتمام. من ضئيل قْدٍر سوى بلدهم أبناء يُِعرهم ولم
حاله عىل سنجده ما مقداِر يف كثريًا أتشكَّك لكنني حدائق، أجلهم من وَزَرعنا
رأس حول طريقنا من ثانيًة نعود حني املمتلكات هذه من بعُد يُرسق ولم

هورن.
نلتقي حني املستقبل أتصور البحر، ودوار الشديد بالتعب أشعر حني …
أسباب أكرب من وذلك بكامربيدج، املحيطة الطرق يف مًعا ونخطو ًدا مجدَّ
بحرية برحلة سنقوم مرهق. إليه والطريق بعيد اليوم ذلك أنَّ غري تعزيتي،
حول رحلتنا ستبدأ وبعدها القادم، الصيف يف فويجو ديل تيريا إىل أخرى
يزن ِبصاِرينَي كبريًا رشاعيٍّا مركبًا فيتزروي القبطان اشرتى لقد بحق. العالم
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مدة تُقرصِّ فربما عديدة؛ نواٍح من عظيمة فائدٌة للصحبة ستكون طنٍّا. ١٧٠
فإنني ذلك، من بالرغم قلبي. كلِّ من أرجوه ما وهو اليشء، بعض الرحلة
تجعلني سوف الهادئ، املحيط حيوانات من وغريها املرجانية الشعاب أنَّ أثق
تحياتي؛ بخالص األصدقاء وجميع هنزلو السيدة أبلِغ جأيش. برباطة أحتفظ

ُروَّاِدها. وجميِع القديمة لكليتي صادق محبٌّ فأنا

هنزلو عزيزي يا إليك مودتي خالص
إليك واملمتن ب املحِّ صديقك
داروين تشارلز

يسداروين اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٣٣ مايو، ٢٢ بالتا، ريو مالدونادو،

بخادٍم االستعانة إنَّ والدي. إىل موجه بالعمل املتعلقة التايل الجزء إن …
السببنَي: لهذَين هذا ويرجع لراحتي. بحقٍّ عظيمة إضافًة سيكون يل خاص
أعتقد ال لكنني دائًما، معي ليكون الرجال أحد فيتزروي القبطان عنيَّ أوًال،
عىل أكون عندما وثانيًا، اريها؛ بحَّ أحِد من السفينة أحرم أن الصحيح من أنه
بنحٍو يخدمني أن ألحٍد أحتاج بحيث للغاية سيئة حالٍة يف أكون السفينة، متن
أقل النفقات جميع تكون وسوف خادمي، يكون ألن مستعد الرجل إنَّ خاص.
يكون فسوف لذا وسلخها؛ الطيور صيد علَّمته لقد العام. يف جنيًها ستني من
ونصف عام منذ إنجلرتا غادرت لقد األساسية. مهمتي إنجاز يف ا جدٍّ مفيًدا
طلبًا إليك الكتابة يتعذر وألنه العام؛ يف جنيه ٢٠٠ عن تزيد ال ونفقاتي تقريبًا،
اإلضايف. املبلغ بهذا يل ستسمح أنك إىل توصلت فقد الوقت)، (بسبب ملوافقتك
االحتماالت وتتساوى األمر، هذا القبطان من أطلب أن بعد أقرر لم أنني غري
أفكر ألنني ذلك ذكرت وقد السفينة، عىل إضايف رجل وجود يف برأيه يتعلق فيما

طويلة. فرتة منذ فيه
كيف أدري ولست الخطابات، من جديدة حزمة للتو تسلمت لقد يونيو:
بتاريخ كاثرين من الخطابات أحد الكافية. بالدرجة جميًعا أشكركم أن يمكنني
مالحظات مع مارس، من الثالث بتاريخ سوزان من وآخر فرباير، من الثامن
حني فرًحا أبكي كدت لقد مودتي. بخالص أبي فلتبلغي وأبي؛ كارولني من
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قليلة خطاباتي إنَّ اللطف. يف غاية أمر لهو يل الكتابة يف فتفكريكم تسلمتها؛
عىل أهون لكنني جميًعا، ترسلونها التي بالخطابات مقارنة وسخيفة وقصرية
أرسل سوف طويل. خطاب بمنزلة اليوميات دفرت أعترب بأنَّ دائًما ضمريي
بشدة رسني لقد ذلك. استطعت إن هورن، حول الدوران قبل املتبقي الجزء
ذلك، من بالرغم اليشء. بعض بعميل جميًعا اهتمامكم أثار قد البَهَضم جلد أنَّ
أومن إنني اإلطالق. عىل الجيولوجية اآلثار أثمن هي ليست الشذرات فهذه
مجال يف كاملة بثماره سيؤتي الرحلة هذه يف قضيناه الذي الوقت أنَّ وأثق
وأنا األخرى، الجوانب جميع من مهدًرا وقتًا كان إن حتى الطبيعي، التاريخ
هو املعرفة، مخزون لزيادة به القيام يمكننا الذي «الضئيل» القدر هذا أنَّ أرى
نتيجة إنَّ الحياة. يف تحقيقها إىل املرء يسعى أن يمكن التي األهداف أرشف
االستمرار إىل اآلن تدفعني التي هي قبل) من ذكرت (كما التأمالت هذه مثل
إضافًة عظيم، رسور من منها أستمده ما يدفعني مما أكثر الرحلة، هذه يف
سيكون ماجالن، مضيق نعرب حينما بأنه املستقبل، يف الرائع األمل ذلك إىل
بحر وجزر الزاخرة جواياكيل وغابة األنديز جبال تخييل بالفعل. أمامنا العالم
قبائل من وكم سنراها وبارزة رائعة مناظر من كم ويلز. ساوث ونيو الجنوب
وكذلك الجيولوجية األمور لدراسة رائعة فرص من وكم بها! سنلتقي غريبة
الواهنة؟ الروح يوقظ أمًال ذلك أليس الحية! الكائنات من هائل عدد لدراسة
شك فال أبًدا؛ قربي يف سأسرتيح بأنني أظن فال الرحلة، هذه عن تخليت لنئ

الربيطاني. املتحف وأسكن شبًحا سأصبح بأنني
كثريًا أستمتع ما دائًما إنني كبرية. بشهرٍة يتمتعون الوزراء أنَّ يبدو
الجريدة أقرأ إنني الوطن. يف سيحدث أنه تعتقدون وبما السياسية بالنميمة
أجد وأنا الخاص، رأيه تكوين يف املرء إلرشاد تكفي ال لكنها بانتظام، األسبوعية
كيف رأيت لقد السياسة. بآرائي كي تمسُّ يف عنيًدا أكون أال ا جدٍّ املؤلم من أنه
االنتخابات. يف اتضح كما بثبات، العبودية تناهض أصبحت الناس مشاعر أنَّ
تلغيها التي األوروبية البالد أُوىل هي تكون أن إلنجلرتا عظيًما فخًرا سيكون كم
أن بعد ستتغري آرائي جميع أنَّ إنجلرتا مغادرة قبل يُخربونني كانوا لقد نهائيٍّا!
أصبحُت أنني هو أعيه، الذي الوحيد والتغري بالعبودية، تعرتف بالد يف أعيش
بالعطف تشعر وأال زنجيٍّا ترى أن املستحيل من للزنوج. كثريًا أكرب تقديًرا أكن
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يتمتع وبما وأمينة رصيحة بشوشة تعبرياٍت من وجهه عىل يبدو بما نحوه؛
الحجم الصغار الربتغاليِّني من أيٍّا قط أََر لم إنني ورائع. قوي جسٍم من به
هايتي؛ مثال الربازيل تتبع أن أتمنى وكدت إال القسوة، فيها تلوح التي بهيئتهم
يحدث أال مدهًشا أمًرا يكون سوف الزنوج، السكان من الكبري للعدد ونظًرا
راتبًا يتقاىض لقبه) أعرف (ال ريو، يف رجل يُوجد املستقبل. يف ما يوم يف ذلك
بوتوفوجو، يف يعيش إنه أعتقد). (حسبما هناك إىل العبيد مجيء ملنع كبريًا
عدٍد أكرب فيه هبط الذي الخليج هو ذلك كان إقامتي، فخالل ذلك، من وبالرغم
للعبودية امُلناهِضني األفراد بعض عىل كان وقد تهريبهم. جرى الذين العبيد من
من األدنى الطبقات بني للحديث موضوًعا ذلك وكان صنيعه، يف يتشككوا أن

… ريو يف اإلنجليز

هربرت إم جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣٣ يونيو ٢ بالتا، ريو مالدونادو،

هربرت عزيزي
ببيٍت مظلمة بائسة غرفٍة يف السابقة الثالثة األيام مدى عىل محتجًزا كنُت لقد
ا جدٍّ جيدة حالٍة يف لست فأنا ولهذا، األمطار؛ سيول من محتميًا قديم، إسباني
لكي إال ذلك يكن لم ولو للكآبة، ردًعا سطور بضعة لك سأرسل لكنني للكتابة،
ديسمرب من األول يف املؤرخ خطابك تسلمُت لقد يل. الكتابة عىل بصدق أشكرك
أن بعد وذلك بالتا، ريو يف الشتاء من نقيضجزءًا اآلن إننا قصري. بوقٍت بعدها
شك؛ بال بائس مكان فويجو ديل تيريا الجنوب. باتجاه الصيف يف بجد عملنا
كنا األمسيات، إحدى يف بحق. هائل يتوقف ال الذي العاتية العواصف فغضب
سوى عنها نبعد نكن لم أسابيع، بثالثة وبعدها القديمة، هورن كيب نرى
وثورانها، الطبيعة غضب ترى حني عظيم ملشهٌد إنه الرياح. باتجاه ميًال ثالثني
الصيف هذا خالل رأَوا قد «البيجل» ظهر عىل هم َمن جميع أنَّ يعلم الرب لكنَّ

حياتهم. مدى عىل يكفيهم ما
الذي املكان وهو ساكسيس، جود خليج هو عنده رسونا مكان أول كان
كان الجبال. أحد صعودهم عند املصائب تلك وسوالندر بانكس فيه القى
إحدى يف السري جوالت ببعض استمتعُت وقد معقولة، بدرجٍة جيًِّدا الطقس
اخرتاق يمكن ال بارماوث. خلف تقع التي تلك تشبه والتي الربِّيَّة، املناطق
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حدود من بالقرب منها، األعىل األجزاء لكنَّ املتشابكة، الغابات بسبب الوديان
يف الطبيعية املناظر بدت التالل، هذه بعض وعىل مقفرة. الدائم، الثلج ذلك
هي الجوناق حيوانات واملنعزلة. املتوحشة لطبيعتها وذلك الجالل، منتهى
وقد الحاد. بصوتها الصمت تكرس ما وكثريًا املرتفعات، لهذه الوحيد الساكن
قدٌم خطت أن قبل من يسبق لم أنَّه معرفتي الجوالت بهذه رسوري من زاد
األوقات من العديد كانت مرة من كم األرض. هذه من كبري جزءٍ عىل أوروبية
أتذكر ال إنني شديد! وبوضوٍح ذهني، إىل تتبادر بارماوث يف قضيتها التي
التل عىل جالًسا أراك أن أستطيع اللحظة، هذه ففي عادي؛ برسوٍر الوقت ذلك
عىل يلزم بالفعل. هناك أنك لو كما شديد بوضوٍح ألراك وإنني النُُّزل، وراء
هذه بمثل اعتزازه قيمة يعرف لكي عليه، معتاًدا كان قد ما كل يرتك أن املرء
املسافة هذه عىل أنه هربرت، الغايل عزيزي يا أضيف أن ويمكنني الذكريات،
سنلتقي متى أتساءل إنني مثلك. شخص قيمة جيًِّدا املرء يعرف البعيدة،
بد ال أنه غري الورق، أكوام بني أنت، تقول كما لقاؤنا، يكون أن وأتمنى ًدا، مجدَّ
هذه إنَّ وببيتك. بك تعتني لكي عزيزة صغرية سيدٍة وجود من آجًال، أم عاجًال
لرجل غريبة حياة فتلك الحسد؛ مشاعر بعض نفيس يف تثري املبهجة الصورة
تخلو ال إنَّها املفرط. طولها هو فيها ما وأسوأ بانتظام، الشواطئ يرتاد مثيل
محتمًال قْدًرا أخرى، ناحيٍة من بها، لكنَّ االستمتاع، من كبري قدٍر من بالطبع
الفرحة سبيل يف بالتأكيد يهون يشءٍ فكل ذلك، من بالرغم الروح. ضجر من
من كثريًا تُعيل إنك باملناسبة، جديدة. حيواناٍت وصيد قديمة عظاٍم الستخراج
وأنا لألُسود، راٍع سوى لسُت لكنني الطبيعي. التاريخ مجال يف جهودي قيمة
رني. وتُدمِّ األمر نهاية يف أنيابها عن تُكرشِّ لن أنها من اإلطالق عىل واثًقا لست
الصادقون! األحرار فليحَي إنجلرتا. يف األمور تسري كيف أعرف أن ني يرسُّ
التي حريتنا لطََّخت التي البقعة تلك سيهاجمون ما رسعان أنهم يف أثق إنني
وأحواِل العبودية من رأيُت لقد االستعمارية. العبودية وهي: أال بها، نتفاخر
يف املرء يسمعها التي واألكاذيب العبث من تماًما أشمئز ألن يكفي ما الزنوِج
الذين القلوب الُقساة املحافِظني أنَّ الرب فلنشكر املوضوع. هذا بشأن إنجلرتا
خاضوا قد ماكنتوش، جيه يقول كما الحماس، ضد إال حماًسا يُظهرون ال
يُرام، ما عىل لسَت أنَك خطابك من أعرف أن يؤسفني الحايل. الوقت يف سباقهم
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الرياضية. التمرينات ممارسة إىل الحاجة إىل جزئية بصفٍة ذلك تعزو وأنك
تنافس سري بجوالت إذن فلقمنا الخرضاء؛ السهول بني هنا كنت أنك لو أتمنى
حتى بالطبع، سأُصدِّقها كنت والتي قصًصا يل ولحكيت دولجييل، يف جوالتنا
وحيًدا، أتجوَّل أن عيلَّ ينبغي ذلك، من بالرغم كبريًا». قْدًرا «ُهراؤك بلغ وإن
عىل اعذرني والعالجم. والخنافس الثعابني وألتقط كامربيدج أيام أتذكر بينما
لكتابة الشامل «الدليل قط أدرس لم أنني تعرف (فأنت القصري الخطاب هذا

هربرت. عزيزي يا إليك مودتي وخالص الخطابات»)،

امُلحب صديقك
داروين تشارلز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
مارس١٨٣٤ الرشقية، فوكالند جزيرة

بني الحكيم كالحيوان لكنني الجيولوجية، بالطبيعة بشدة مفتون إنني …
الصخور مجموعة منهما؛ أكثر أُحبه ما أدري ال ف، املجفَّ الحشيش من َكومتنَي
أحتار وحني أحافري. عىل تحتوي التي األرق الطبقات أم املتبلورة، القديمة
ملحارك «تبٍّا أرصخ: أن يف أرغب أنني أجد ذلك، إىل وما الطبقات ترتيب بشأن
العظام بعض أستخرج حني لكنني األكرب.» خاصتك البهضم وحيوانات الكبري،
عىل الطرق يف ذراَعيه يرهق أن إلنسان املمكن من أنه كيف أتعجب الجيدة،
الطبقات وترتيب ق التشقُّ عن فكرة أدنى لديَّ ليست باملناسبة، الجرانيت.
ال منها أعرفه وما بالكثري، تخربني كتبًا أمتلك ال إنني إذ التقبُّب؛ وخطوط
استنتاجاتي إىل أتوصل فإنني لذلك، ونتيجًة أراه. ما عىل تطبيقه يمكنني
أحيانًا. إليها أتوصل التي االستنتاجات تلك للغاية سخيفة هي وكم بنفيس،
التشقق بني بالعالقة تخربني بأن املوضوع عن فكرة تعطيني أن يمكنك هل

الرتسب؟ ومستويات
يف أساسية بصفٍة انهمكُت فقد الحيوان، علم الثاني؛ «قسمي» عن ا وأمَّ
املرجانية الطحلبيات سالئل دراسة خالل من الجنوب، لبحر نفيس إعداد
ذاته حدِّ يف منها الكثري إنَّ العرض. دوائر من املنطقة هذه يف حجًما األصغر
الذي الرهيب النوع ذلك فمنها كليٍّا؛ وصفها يمكن ال أنه وأعتقد للغاية غريب
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الشمال، باتجاه وجدتُه أنني ذكرُت قد أنني وأعتقد الفالسرتا، بنوع يرتبط
قابل بمنقار نرس رأس (مثل للتحريك قابل عضو عىل الخاليا تحتوي حيث
اهتمامي يثري ما فإنَّ ذلك، من بالرغم الطرف. عىل مثبت وهو للتمدد)
نوع بخالف النعام، من آخر لنوٍع يل) يبدو (كما املؤكد الوجود أكرب، بدرجة
وأنا بذلك، يقولون والهنود الجاوتشو جميع إنَّ .Struthio rhea ريا سرتوثيو
والريش الجلد من وجزء والرقبة الرأس لديَّ عظيمة. ثقة بمالحظاتهم أثق
الريش لون يف أساسية بصفٍة تكمن بينهما واالختالفات منها. لواحدة والسيقان
والتوزيع األعشاش، وبناء الركبتنَي، أسفل الريش ووجود السيقان، وحراشيف
املرشقة، بالشمس ميلء أمامي فاألفق ًرا؛ مؤخَّ فعلتُه عما حديثًا يكفي الجغرايف.
لألنديز، الجيولوجية والطبيعة الرائعة، الطبيعية واملناظر الجميل والطقس
عليها بالعثور الحظ يُسعدني قد (التي العضوية بالبقايا تزخر التي والسهول
ثَمَّ، وِمن بالحياة؛ تفيض التي بشواطئه املحيط هذا وأخريًا، أتحرك)، بينما
ملا َوفًقا أنَّها، رغم الرحلة، أُواصل فسوف ع، ُمتوقَّ غري يشءٍ أيُّ يحدث لم إن
كلِّ من أشكرك إنني رءوسنا. شابت قد شيوًخا نصري أن إىل تستمر قد أراه،
الخاص ذلك [وهو أكسفورد «تقرير» اآلن أقرأ وأنا الكتب. إرسال عىل قلبي
وقد ،١٨٣٢ عام أكسفورد يف ُعقد الذي الربيطانية للجمعية الثاني باالجتماع
للغاية، رائعًة مشاركتك كانت لقد كامربيدج.] يف التايل العام يف االجتماع ُعقد
للغاية مثريًة التقارير هذه يجعل إنجلرتا يف بقاءك أنَّ كيف تتخيل أن يمكنك وال
من التقارير لهذه فيما أِثق يجعلني باإلثارة الشديد شعوري إنَّ يل. بالنسبة
والذين البعيدة، املستعمرات يف امُلقيِمني من قرءُوها َمن جميع عىل ممتاز أثٍَر
الفقرات قراءة عىل انكفأُت لقد الدوريات. عىل لالطالع كبرية فرصًة يجدون ال
اجتماع رئيس فصاحة أتأمل رحُت وبينما مضاعفة، بعزيمٍة بعميل املتعلقة
أكرب بعزيمٍة ذلك يمدني أن وأتمنى فأكثر، أكثَر فيها ني تمعُّ ازداد كامربيدج،
القبطان خالل من يل ترسل أن وأتمنى املنطقة. هذه يف الجبلية السلسلة لفهم

كامربيدج. «تقرير» من نسخًة بوفورت
كذلك، املستقبل يف قادمة ولفرتٍة مضت، فرتٍة منذ أنني أذُكر أن نسيُت لقد
أضع التي الدواء أقراص ُعلب عىل الرصاص بالقلم صليٍب عالمَة أضع سوف
تماًما، جافًة تظل أن تستلزم سوف بالتحديد الُعلب فهذه الحرشات؛ فيها
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الخطاب؛ هذا سيُبعث متى أعرف ال إنني املشقة. بعض ذلك عليك ر يُوفِّ وربما
قتٍل حاالِت بسبب ًرا مؤخَّ البائسة الجزيرة تلك يف الرصاع حدة تصاَعَدت فقد
ذَهبَت وإذا السكان. عدد من أكثر امَلسجونِني عدد حاليٍّا أصبح وقد مريعة،
العدد سيما (ال العينات بعض أُرسل فسوف ريو، إىل ألخذهم تجارية سفينٌة
أصدقائي جميع إىل تحياتي أبلِغ والبذور). النباتات من َجمعتُه الذي القليل
وأعتز الغالية العزيزة كامربيدج يف ذكرياتي جميع أحب إنني كامربيدج. يف
لرامزي التذكاري النُصب عىل اسمي وضعَت ألنك كثريًا إليك ممتنٌّ وأنا بها.
هنزلو. عزيزي يا وداًعا اإلعجاب. مشاعر بأصدِق إال أَتذكَّره ال فأنا املسكني؛

صديقك من واالمتنان املودة خالص
داروين تشارلز

يسداروين اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٣٤ أبريل ٦ الرشقية، فوكالند جزيرة

كاثرين عزيزتي
سفينٌة تأتي أن ح امُلرجَّ من لكن الخطاب، هذا سيصلك متى أعرف ال إنني
يف الفرصة يل تتسنى أن لألحداث، املعتاد للمسار وفًقا قبُل، هنا إىل حربية

ًدا. مجدَّ الكتابة
…

البديعة الطبيعية املناظر عرب انطلقنا الجنوبية، الجزر بعض زرنا أن بعد
وفويجيا مينسرت ويورك بوتون جيمي [إن بوتون. جيمي بلد إىل بيجل قناة يف
القبطان أحرضهم وقد فويجو، ديل لتيريا األصليِّني السكان من باسكت
لم [.١٨٣٢ عام يف بلدهم إىل وأعادهم السابقة، رحلته يف إنجلرتا إىل فيتزروي
أنيق النظيف القوي الشاب من فبدًال كبرية؛ بصعوبة إال جيمي تمييز من نتمكن
وفويجيا، يورك ا أمَّ وعاريًا. ونحيًفا متسًخا همجيٍّا وجدنا تركناه، الذي الثياب
ثياب جميع األول رسق أن بعد وذلك أشهر، بضعة قبل بلدتهما إىل انتقال فقد
املسكني جيمي إن وسطه. به يلف غطاء سوى يملك ال صار فقد واآلن، جيمي.
ألصدقائه أحرض فقد املعتادة، الطيبة وملشاعره برؤيتنا، للغاية سعيًدا كان
لهم). بالنسبة للغاية ثمينة وهي القضاعة، (جلود الهدايا من العديد القدامى
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هذا رفض إذ ُدهشنا لكننا إنجلرتا، إىل يأخذه أن القبطان عليه عرض وقد
السبب. لنا وأوضحت السن الصغرية زوجته إلينا جاءت املساء، يف العرض.
سخطه قمة يف وهو يقول كان لقد كبري. نحو عىل بالرضا يشعر كان لقد
قد واآلن، أغبياء»، حمقى فهم شيئًا»؛ «يفقهون ال بلده «أهل إنَّ املايض بالعام
رفاهيات وجميِع الطعام، من «الكثري» ولديهم للغاية جيِدين أناًسا أصبحوا
أعطيناها التي بالهدايا املحمل بقاربهم مبتعدين وزوجته جيمي جدَّف الحياة.
لغته يستعد لم جيمي أنَّ هو األمر، يف ما وأغرب السعادة. غاية يف وهما لهما،
العديد من سمعنا فقد اإلنجليزية. بعض أصدقائه جميع علَّم وإنما األصلية،
جيمي و«زوجة بوتون» جيه «قارب مثل: باإلنجليزية العبارات بعض منهم

وغريها. سكينًا»، و«أعطني تأتي»،
وجدنا لقد بالرصاع. املمتلئة البائسة الصغرية الجزيرة إىل أبحرنا ذلك، بعد
ونهبوهم، اإلنجليز من بهم اإلمساك استطاعوا َمن جميع قتلوا قد الجاوتشو أنَّ
يف االقتصادية الحالة إنَّ الثورة. بدعوى وذلك بلدهم، أبناء بعض إىل إضافًة
نُمثِّله اختالٍف أيُّ باالزدراء. جديرة إلنجلرتا، الخارجية التحركات تجعل الوطن،
من غرينا نمنع لكي نريدها ال بأشياءَ نحتفظ نحن ها القديمة؟! إسبانيا عن
القائم ُقِتل لقد ليحميها. االتحاد علم ونرتك جزيرٍة أيِّ عىل نستويل إذ أخذها؛
تعليمات. أو سلطة دون بحارة وأربعة نقيبًا سنرسل واآلن، بالطبع، عليها
البحرية، ضباط من جماعة برتك حربية سفينة غامرت فقد ذلك، من بالرغم
القبض من تمكنا اآلخر، الجانب أفراد بعض وخيانة مساعدتهم خالل ومن
بد ال السكان. عدد يساوي السجناء عدد اآلن صار وقد القتلة، جميع عىل
بحار أكثر يف للغاية مهمة توقف محطة يوم ذات ستصبح الجزيرة هذه أنَّ
الجنوب وبحر أسرتاليا بني الطريق منتصف يف تقع إنها اضطرابًا. العالم
بالتا ريو بني وكذلك وغريهما، وبريو تشييل بني كذلك وهي إنجلرتا، إىل بالنسبة
املياه من والكثري جيدة مرافئُ بها يُوجد ذلك، إىل إضافًة جانريو. دي وريو
الصلبة، الخرضوات أنواع ستنتج أنها يف شك وال جيد. بقري ولحٌم العذبة
عرب جولة يف انطلقُت قصرية، فرتٍة منذ أخرى. نواٍح من بائس مكاٌن أنها غري
من أكثر تطول أن لجولتي أُخطِّط كنُت وقد أيام، أربعة بعد وُعدُت الجزيرة
حطب يُوجد ال والَربَد. الثلج ومعها هبت، قد الرياح من عاصفة أنَّ غري ذلك،
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وقد مطاطي. بمستنقٍع أشبه كله والبلد الخلنج، نباتات من أكرب النار إلشعال
سبيل يف ذلك كان ولو حتى للغاية، له تحمُّ يصعب أمًرا ليًال بالخارج النوم كان

الجنوبية. أمريكا صخور جميع
وسوف أيام، ثالثِة أو يوَمني غضون يف هذا الخطيئة مشهد عن سنرحل
السفينة؛ قاع فحص ذلك يف أهدافنا ومن كروز. سانتا ال دي ريو إىل نذهب
وقد ديزايار، بورت من بالقرب بينما مجهولة بصخرٍة بشدٍة اصطدمنا فقد
لديه القبطان فإنَّ إصالحها، وبعد بالسفينة. النحاسية األجزاء بعض تَلَفت
األنديز باتجاه هذا وسيكون النهر، هذا منبع إىل الذهاب وهي رائعة: خطة
اتساعه بأنَّ الهنود ويخربنا التحديد، وجه عىل معروف غري املكان األرجح. عىل
ال اإلطالق. عىل تخوضه أن للخيول يمكن وال ثالثمائة، أو ياردة مائتَي يبلغ
فورت إىل نذهب أن هي إذن خطتنا هذا. من إثارة أكثر شيئًا أتخيل أن يمكنني
فوكالند. جزر خريطِة بإعداِد املكلفة «أدفنتَرش» بسفينة سنلتقي وهناك فامني،
فويجو ديل تيريا رؤية من سأتمكن فإنني لذا الشتاء؛ منتصف يف ذلك سيكون
باربرا، قناة عرب الهادئ املحيط ندخل لكي املضيق سنرتك األبيض. ردائها يف
(وهو سارمينتو جبل سفح من بالقرب وتمر الكثريون، يعرفها ال قناة وهي
إىل برسعة سننطلق ذلك، بعد داروين). جبل عدا فيما الجنوب، يف جبل أعىل
أخرى، مرة الجنوب إىل تتجه سوف السفينة أنَّ أعتقد تشييل. يف كونسيبسيون
لجميع كفزَّاعٍة يُعلِّقني بأن له أسمح فسوف هناك، أحٍد أيُّ بي أمسك إن لكن
الجبلية السلسلة يف العمل إىل أتوق إنني املستقبل. يف الطبيعي التاريخ علماء
وثيقة جيًِّدا، أفهمها والتي الجانب، هذا يف الجيولوجية فالطبيعة هنا؛ العظيمة
بالطبع، مرشًقا يل بالنسبة املستقبل أرى إنَّني الربكاني. العنف بفرتات الصلة
للغاية حريص لكنني مخاوفك، يثري ما هو بالذات اإلرشاق هذا إنَّ تقولني وأنِت
حتى أو واحدة لحادثٍة أتعرض لم بأنني ذلك عىل أبرهن أن ويمكنني بالفعل،
بكتابة الجميلة عادتِك واصيل … بها قمت التي الجوالت جميع يف واحد خدٍش
أبلغي األمور. جميع عن يشء كل أعرف أن أُحب فإنني النميمة؛ من الكثري
تشارلوت وأخربي كذلك. ويدجوود آل جميع وإىل جوز، عمي إىل تحياتي أطيب
وأن لها، الكتابة أود كنت بأنني بالطبع) غريبة تبدو الزواج بعد (أسماؤهن
لهذا نسًخا إال يكون لن ذلك لكنَّ يُرام، ما عىل يسري يشء كل أنَّ كيف أخربها
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أحنِّطها أن وعيلَّ اآلن بي تحيط الحيوانات من مجموعة لديَّ وأنا الخطاب،
مري، يف اليوم ذلك بها شعرُت التي الراحة تلك أَنَس لم إنني مها. أرقِّ وأن كلها
أن وأتمنى مودتي، بخالص أبي أبلغي متأرجًحا. بندوًال يشبه عقيل كان حني
من املزيد يل يرسل لن أنه أعتقد فحينها، كمسيحي؛ ليس لكن بذخي، يل يغفر

النقود.
الطيبات. أخواتك جميع إىل وسالمي عزيزتي، يا وداًعا

املحب أخوِك
داروين تشاز

بلحيتي اآلن رأتني إن أنها وأخربيها القديمة]، [مربيته نانيس إىل خالصمودتي
جاء قد الذي سليمان امللك مثل مهيبًا رجًال أشبه أنني تظن فسوف الكبرية،

الرخيصة. الُحيل بعض لبيع

يسويتيل إىل داروين تشارلز من
١٨٣٤ يوليو، ٢٣ بالبارايسو،

ويتيل عزيزي
الخنافس صائد بأن ألُذكِّرَك وذلك طويلة، فرتٍة منذ إليَك الكتابة أنوي كنت لقد
وإن ذلك، قبل إليك أكتب َلْم لَم أعرف ال موجوًدا. يزال ال الصخور وطارق
فرتٍة منذ كامربيدج عن أخباٌر تصلني لم ذلك. أستحق فإنني تماًما، نسيتني
مذكوًرا اسمَك رأيُت لقد تفعل. ماذا أو تعيش أين أعرف ال وكذلك طويلة،
رأيت حني ُرسرت وقد وثمانمائة. األلف للفالسفة يكلون ال الذين الُحماة كأحد
مع حزينة خصومة يف كنَت األخرية، املرة يف كامربيدج غادرنا فحني ذلك؛
كانت وإذا الشهرة. إىل تسعى عاهرة أنها ترى أنك بدا وقد املسكينة؛ العلوم
فيتزروي القبطان مع تتفق فسوف السابق، يف عليه كانت عما تتغري لم آراؤك
األحرار حزب مؤيدي أحُد هو للعلم، الخالص بغضه يف والسبب رائع، بنحو
أعظم وهم الرجال، أعظم هم الحربية السفن قادة وألنَّ بالعلم. امُلشتغِلني من
صالحي. يف يكون يشء بكل إخباره فعيلَّ املدارس، ومديري امللوك من بكثري
تأييًدا املحافظني حزب يؤيد للغاية رائع صديق لديَّ كان أنه كثريًا أخربته لقد
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كنت إن فيما الشك إىل يميل لكنه بيننا، فيما جيًِّدا التفاهم من تمكننا وقد ا، تامٍّ
هذه يف قليًال إال السياسة أخبار من نعرف نعد لم اإلطالق. عىل بالرشف أتمتع
السابقة بآرائنا جميعنا نتمسك إننا إذ املتاعب؛ من كبريًا قْدًرا يجنِّبنا مما األيام،
التي األسباب من أقل عدد سوى نقدم أن يمكننا وال قبل، ذي من أكثر بعناد

بذلك. قيامنا تفرس
محطة «البيجل»، إس إم «إتش يف (ستجدني إيلَّ تكتب أن أتمنى إنني
َمن والذهنية. الجسدية أحوالك عن أسمع أن كثريًا سأحب الجنوبية»). أمريكا
القليل إال يعرفون ال فالناس صحيًحا؛ ذلك كان إنَّ يعرف من هو (هللا يدري
القليل أوستن، اآلنسة تقول كما ترعى، وربما ُمتزوًِّجا، تكن لم إذا بالفعل)
ذلك إنَّ ويحي! ويحي! العاطفة. بتبادل الوعود وبعض الزيتون، أغصان من
أرى أنني فيها أتخيل كنت والتي املستقبل، عن السابقة بتصوراتي يذكرني
بعد بي سيحل ماذا أعرف ال إنني الغيد. والبنات الخرضاء واألكواخ التقاعد
يهتم وال نفسه ينتشل كيف يعرف ال محطم رجل بأنني أشعر إنني ذلك؛
أستطيع ال لكنني نهاية، من الرحلة لهذه بد ال بأنه يخربني املنطق إنَّ بذلك.
ذلك وغري األصدقاء عىل بمرارة املرء يأسف أال املحال ومن نهايتها. أرى أن
املتعة من الكثري يُوجد منها وبدًال إنجلرتا، يف تركها التي البهجة مصادر من
حني وذلك املستقبل، يف منها األكثر لكن الحارض، الوقت يف بعضها الشديدة،
أفكاٌر أنها عىل الرحلة يف إليها توصلُت التي األفكار بعض إىل النظر يمكن
تشكِّل قبل، من عنها قيل كما فهي ينضب؛ ال بالجيولوجيا اهتمامي إنَّ جديدة.
رأينا لقد الكون. مع الفلك علم يفعل كما وذلك العالم، هذا عن عامة أفكاًرا
االستوائية بالغابات الخاصة تلك مثل الجميلة، الطبيعية املناظر من الكثري
من يتمكن لن ربما الوصف. يف هومبولت لغة وثرائها تألُّقها يف تفوق والتي
لقب لندن يف عليه يُطلق فسوف ذلك، يف نجح وإن فاريس، كاتٌب إال وصفها

الكاذِبني». لجميع الروحي «األب
لقد مرة. ألول لهمجيٍّ رؤيتي من أكثر تماًما أدهشني قد شيئًا أََر لم إنَّني
وقد الهواء، يف يطري الطويل شعره وكان فويجو، أهل من عاريًا همجيٍّا كان
ال بنحو جامًحا يبدو تعبريًا سيمائهم يف أنَّ أعتقد إنني بالطالء. وجهه لطخ
النغمات بعض يردد بينما صخرة عىل يقف كان قبل. من يروه لم ملن يُصدق
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أكثر مفهومة األليفة الحيوانات رصخات أنَّ أجد والتي اإليماءات، ببعض ويقوم
كبرية. بدرجة منها

زلت ما بالفنون. يتعلق فيما ترشدني أن بد ال إنجلرتا، إىل أعود حني
نرى أن ممتًعا سيكون كم سانكتس. رافايل يُدعى رجل هناك كان أنه أتذكر
رائًعا سيكون وكم فيتسويليام. متحف يف أخرى مرة لتيتيان فينوس لوحة
الذكريات هذه إنَّ راقية. أوبرا أو جيدة موسيقية حفلة إىل نذهب أن للغاية
لديَّ وليس صغري حيواٍن أحشاء إخراج من غًدا أتمكن فلن نفًعا؛ تجديني لن
كامريون عن األخبار ببعض تخربني أن أرجو املعتاد. إقبايل مقدار نصف سوى
سمعُت لقد وماثيو. وهيفيسايد ولو ترينيتي وتومسوني وماريندين وواتكينز
كامربيدج يف اآلخرين األصدقاء وجميع هنزلو؟ أحوال هي وكيف هربرت. من
قضيت قد والتي املاضية، األوقات هذه يف وكثريًا كثريًا أفكر إنني العزيزة؟
ال ذكرياتها لكن تعود، أن يمكن ال األوقات هذه مثل إنَّ معك. منها العديد

أيًضا. تموت أن يمكن
ويتيل. عزيزي يا الرب فليباركك

املخلص صديقك من إليك املودة خالص
داروين تشاز

يسداروين اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٣٤ نوفمرب، ٨ بالبارايسو،

كاثرين عزيزتي
حني حال بخري أكن لم إنني إذ اليشء؛ بعض كئيبًا األخري خطابي كان لقد
بعد اآلن ثانية بخري أصبحت لقد كالشمس. مرشق يشء فكل اآلن، ا أمَّ كتبته.
كريًما فيتزروي القبطان كان لقد أسبوَعني. خالل الثانية للمرة مرضت أن
حينها. بالسبب يخربني ولم أجيل، من أيام عرشة السفينة ر أخَّ إذ للغاية؛ معي
بنحو انتهت لكنها «البيجل»، متن عىل الغريبة اإلجراءات ببعض قمنا لقد
مدى عىل «شديد» بكٍد يعمل كان فيتزروي القبطان إن األطراف. لجميع رائع
مزعجة ملقاطعاٍت باستمرار يتعرض كان نفسه، الوقت ويف املاضينَي، الشهَرين
وعواقبه الصاِرينَي ذي الرشاعي املركب بيع كان لقد األخرى. السفن ضباط من
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البحرية ديوان بها عامله التي الباردة الطريقة كانت فقد للغاية؛ مزعًجا أمًرا
جعلته قد آخرين، وألًفا فحسب) املحافظني لحزب مؤيًِّدا لكونه ذلك أنَّ (وأعتقد
عىل القدرة وفقدان للروح ُمريع اكتئاٌب ذلك صاحب وقد للغاية. ومريًضا نحيًفا
تأثرِي من هذا أنَّ من — [الجراح] باينو قاله ما وكل … القرار واتخاذ الحسم
فقد كافيًا؛ يكن لم — املجهود هذا مثل بعد فحسُب واإلرهاق الصحة ضعف
لويكهام فقط يمكن لإلرشادات، ووفًقا ويكهام. وتوالها القيادة عن التخيل قرر
إىل مبارشًة يعود أن عليه سيكون ذلك، وبعد الجنوبي، الجزء مسح يكمل أن
وعميًقا، شامًال القبطان، قرار بشأن «البيجل» عىل حل الذي األىس كان إنجلرتا.
تنفيِذ باستحالة شعوره هو القبطان، انزعاج يف الكبرية األسباب أحد ومن
التعليمات هذه أنَّ قط بباله يخطر لم الذهنية، لحالته ونظًرا التعليمات؛ جميع
وقته»، به «يسمح الغربي الساحل من ممكن جزءٍ أكِرب بمسح أمرته قد نفسها

الهادئ. املحيط عرب املتابعة ثم
بكل ذلك عىل حث فقد شديد) اكرتاٍث بعدِم ترقيته عن (متخلِّيًا ويكهام ا أمَّ
فويجو ديل تيريا إىل العودة إىل يشء يدفعه فلن القيادة، توىل إذا أنه وذكر قوة،
باألمر نقوم ال وملاذا استقالته؟ من سنجنيه خرٍي أيَّ القبطان: سأل ثم ًدا، مجدَّ
القبطان، وافق النهاية، ويف أُِمرنا؟ كما الهادئ املحيط عرب ونعود نفًعا األكثر

الجميع. أسعد ما وهو االستقالة، وُسِحبت
واحًدا ميًال تبحر لن «البيجل» أنَّ عىل األمر استقر لقد مرحى! مرحى!
تستغرق وسوف تشيلوي) جنوب تقريبًا ميل ٢٠٠) تريسمونتيس كيب جنوب
أرخبيل ندرس سوف أشهر. خمسة نحو بالبارايسو إىل النقطة هذه من الرحلة
تشيلوي. خلف يقع الذي العجيب الداخيل والبحر تماًما، املجهول تشونوس،
الجنوب يف نقطة أبعد هي مونتيس تريس كيب إنَّ يل. بالنسبة رائع أمر وهذا
تنتهي فهناك الجيولوجية؛ بطبيعتها االهتمام من كبريًا قْدًرا تستدعي فهي لذا
لكنني الهادئ، املحيط عبور عن ذلك بعد القبطان ويتحدث الحديثة. الطبقات
أنَّ من وبالرغم رائع، الطقس حيث بريو، ساحل بإكمال سنقنعه أننا أعتقد
الجيولوجيِّني. اهتمام يثري مما بالعديد يزخر فإنه مخيفة، بدرجة مجدب البلد
بعيد وغري واضًحا أمًال فيها أرى إنجلرتا، غادرت أن منذ مرة، أول هذه إنَّ
الرحلة تستغرق ولن الهادئ، املحيط نعرب سوف جميًعا: إليكم العودة يف للغاية

طويًال. وقتًا الوطن إىل سيدني من

231



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

الثورة تلك لكن «البيجل»، أغادر أن الفور عىل قررت القبطان، تنحى حينما
اإلطالق. عىل منطقية تكن لم دقائق خمس يف مشاعري بجميع اندلعت التي
من (بالرغم الرحلة مدة لطول واألسف بالحزن طويل وقت منذ أشعر إنني
قراري أتخذ أن أستطع لم إنهاؤها، تقرر حني لكن عنها)، ألتخىل أكن لم أنني
يف أبنيها ظللت التي الجيولوجيا القالع تلك عن أتخىل أن أستطع لم بالعودة.
أفكر أن أحاول وأنا بأكملها ليلًة قضيُت لقد املاضينَي. العاَمني مدى عىل الهواء
بريو سهول لكن ًدا، مجدَّ رشوزبريي رؤية عند به سأشعر الذي الرسور يف
عليها، ستُعنِّفونني أنكم (وأعرف الخطة هذه مُت صمَّ لقد فازت. قد القاحلة
يف املتمثلة وهي رسمي)، بنحٍو طلبي يف أبي ألرسل تنفيذها، يف بدأت لو وربما
إىل ميناء من االنتقال ثم الصيف، هذا خالل تشييل يف الجبلية السلسلة دراسة
من الوقت هذا مثل يف العودة ثم ليما، إىل بريو ساحل امتداد عىل الشتاء، يف آخر
فركوب آيريس، بوينس إىل الجبلية السلسلة وعبور بالبارايسو، إىل القادم العام
جميًعا معكم وألصبحُت جيدة، رحلًة لتصبح تلك كانت أَما إنجلرتا. إىل السفينة
املحيط رؤية دون فويجو ديل لتيريا العودة إنَّ شهًرا؟ عرش ستة خالل يف

… بائًسا أمًرا ستصبح كانت الهادئ
ستة منذ كورفيلد منزل يف كنت فقد الغد؛ يف السفينة متن عىل سأصعد
يحبونه، الجميع إنَّ طيِّبًا. صديًقا َوجدتُه كم تتخيلوا أن يمكنكم ال أسابيع.
التشيليات اآلنسات من والعديد األجانب. أو األصليون السكان سواء ويحرتمونه،
وعدي صنُت بأنني والدي أخربي البيت. هذا ربَّات يصبحن أن عىل بشدة يتلهفن
كان أنه (لو جنيه ١٠٠ بمقدار قسيمة كتبُت لقد تشييل. يف اإلرساف عدم بشأن
جنيًها خمسون وكريتيس)؛ روبارتس السيَدين بنك إىل إرسالها األفضل من
يف معي منها جنيًها ثالثني وسآخذ املقبلة، للسنة القبطان إىل سيذهب منها
مدى عىل جنيًها ١٨٠ بالفعل أنفق لم فإنني ثَمَّ، وِمن الصغرية؛ للموانئ البحر
املقبلة. الستة الشهور يف أخرى قسيمًة أكتب أال أتمنى األخرية. األربعة الشهور
أكثر بالنفع عيلَّ عادت وقد أمس، إال تُحدَّد لم السابقة التفاصيل هذه جميع إنَّ
السعادة من الَقْدر بهذا أشعر لم وكذلك الدواء، بعض تناُول به يعود قد مما
قضيتُها التي األربعة الشهور هذه لكانت مريض، لوال املايض. العام مدى عىل
زلزاٍل حدوث شهدُت بحيث فقط سيِّئًا حظي كان لكن ا. جدٍّ ممتعًة تشييل يف
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َعشاء، حفلة باملنزل كانت بينما الفراش، يف مستلقيًا كنُت لقد طفيف. واحد
كلٌّ حاول كلمة، بأيِّ أحٌد يتفوه أن ودون املائدة، غرفة يف جَلبًة سِمعُت وفجأة
«طفيف» باهتزاٍز َشَعرُت نفسها، اللحظة ويف حياته، لينقذ أوًال الخروج منهم
سمعُت وقد امُلسنِّني من الحفل يف الحضور كان الجوانب. أحد يف رسيري يف
من الزلزال يرى امُلسنِّني من أحد فال دائًما؛ الصدمة تسبق التي الضجة تلك

… فلسفية نظٍر وجهِة
حني. بعد إال مني خطابًا تتلقوا فلن جميًعا؛ أُودِّعكم

كاثرين عزيزتي
ب املحِّ أخوك
داروين تشاز

نانيس. إىل مودتي أبلغي جميًعا. وإليكم أبي إىل مودتي خالص

داروين إس اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٣٥ أبريل، ٢٣ بالبارايسو،

سوزان عزيزتي
الثالثة والخطابات نوفمرب؛ يف أرسلته الذي خطابك أيام بضعة منذ تلقيت لقد
لقد ستظهر. أنها يف أشك ال لكنني مفقودة، تزال ما قبل من إليها أرشت التي
برحلة أقم لم إنني مندوزا. إىل وصوًال األنديز عرب رحلتي من أسبوع منذ عدُت
عىل إنني ا. جدٍّ الثمن باهظة كانت لكنها إنجلرتا، غادرت أن منذ النجاح بهذا
بها؛ استمتعت كم أدرك أنه لو بها، قيامي عىل نادًما يكون لن أبي بأنَّ يقني
من به شعرت عما التعبري يمكنني فال االستمتاع، يفوق شيئًا ذلك كان بل
إنني الجنوبية. أمريكا يف بأكمله الجيولوجي لعميل الرائعة الخاتمة بهذه رسور
عمل من به أقوم فيما التفكري بسبب بالفعل الليل يف النوم أستطيع أكن لم
بمنظور يبدو يشء فكل للغاية؛ وجليلة للغاية جديدة املناظر كانت لقد بالنهار.
لقد منخفض. بلد من عليه يبدو قد عما قدم ألف ١٢ ارتفاع عىل من مختلف
قط تكن لم لكنها منها، أجمل هي التي الطبيعية املناظر من العديد رأيت
وجود عىل واضحة أدلٌة تُوجد الجيولوجي، إىل وبالنسبة املميز. الطابع بهذا
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جانب إىل جانب من تتحرك األعىل الصخرية األبراج طبقات إنَّ إذ شديد؛ عنٍف
متشققة. فطرية كقاعدة

الوقت هذا يف الخطر بعض به يكون قد والذي باس، ببورتيلو مررت لقد
مدينة يف يوًما قضيت أن وبعد هناك. أتأخر أن أستطع لم ولهذا العام؛ من
كثريًا. ذلك يف تمهلت وقد أوسباليت، خالل من العودة يف بدأُت الغبية، مندوزا
يف مريًحا السفر كان لقد فقط. يوًما وعرشين اثنني كلها الرحلة استغرقت لقد
معي! «رسيري» أحمل كنت إنني إذ يل؛ بالنسبة معتاد غري أمر وهو الرحلة، هذه
بغال، وعرشة اليومي باألجر العمال من عدد من تتألف مجموعتي كانت وقد
الثلوج. هطول حالة يف باألحرى، الطعام أو املتاع، يحمالن منها اثنان كان
ذرة الطريق عىل تسقط فلم يل؛ مواتية كلها األمور كانت ذلك، من بالرغم
الجيولوجية، بالتفاصيل كثريًا ا مهتمٍّ سيكون منكم أيٍّا أنَّ أعتقد ال واحدة. ثلج
إىل إضافة فحسب: أساسية نتائج من إليه توصلت ما أذكر سوف لكنني
الخط هذا رفع إىل أدت التي القوة لوصف الفهم من محدد مقدار اكتساب
أحد أنَّ عىل بوضوح أبرهن أن يمكنني ذلك، يف وطريقتها الجبال من الكبري
اآلخر الجزء له يعود الذي الزمن عن متأخر زمٍن إىل يعود املزدوج الخط جزأَي
الحقيقية، األنديز جبال سلسلة يمثل الذي وهو األقدم، الخط ويف طويلة. بفرتٍة
يُميِّزها ما وأهم وترتيبها. منها يتكون الذي الصخور نوع أصف أن يمكنني
تقريبًا، قدٍم ٢٠٠٠ سمكها يبلغ الجص من طبقًة تُضم أنها هي الصفات، من
العالم. يف له مثيل ال يشء هو الكمية بهذه املادة هذه وجود أنَّ أعتقد وأنا
عىل (من ألصداف حفريات وجدت قد أنني فهو األهم، النتيجة ذو األمر ا وأمَّ
بالعمر يمدنا سوف الحفريات هذه فحص أنَّ وأعتقد قدم). ألف ١٢ ارتفاع
السلسلة من اآلخر الخط ويف أوروبا. بطبقات مقارنًة الجبال، لهذه التقريبي
الجبال، من الضخمة الكتلة هذه أنَّ قوي رأيي) يف (يقني، افرتاض َة ثَمَّ الجبلية،
أن يمكن بحيث ا؛ جدٍّ حديثة قدم، ألف ١٤ أو ١٣ ارتفاع إىل قممها تصل والتي
وايت). جزيرة من «العليا» الطبقات (أو باتاجونيا سهول مثل معارصة تكون
هذه أهمية حازت [لقد محققة نتيجة باعتبارها النتيجة هذه إىل نظرنا وإذا
حقيقًة تلك تكون فسوف وتقديرهم]، الجيولوجيا علماء اهتمام عىل النتائج
قد املدهشة التغريات هذه كانت إذا أنه ذلك العالم؛ تكون نظرية يف مهمة
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يدعونا سبب يُوجد فال األرضية، الكرة قرشة يف للغاية قريب وقٍت يف حدثت
الطبقات هذه وتتسم املفرط. العنف من سابقة فرتاٍت حدوث افرتاض إىل
املعدنية العروق من خطوط عىل تحتوي أنها وهي للغاية مميزة بصفٍة الحديثة
حتى إليها ننظر زلنا ما التي وهي ذلك، وغري والنحاس والذهب الفضة من
وبالقرب نفسها، الطبقات هذه ويف سابقة. تكويناٍت إىل تعود أنها عىل اآلن
منتصبة، تقف املتحجرة األشجار من مجموعة وجدُت الذهب، مناجم أحد من
بأنها انطباًعا فتعطي الناعم؛ الرميل الحجر من طبقات حولها بَت تَرسَّ وقد
وتياراٌت الرميل الحجر من أخرى طبقاٌت أيًضا األشجار هذه وتغطي لحاؤها.
ترسبت لقد األقدام. من آالف عدة إىل سمكها يصل والتي الربكانية، الُحمم من
األشجار، فيها نمت التي البقعة أنَّ الجيل من أنه غري املاء، تحت الصخور هذه
املؤكد فمن ثَمَّ، وِمن بالطبع؛ البحر سطح مستوى فوق ذلك قبل كانت قد
نظًرا وذلك األقل عىل األقدام من آالف عدة بمقدار انخفضت قد األرض أنَّ
بأنني ستخربونني أنكم يؤسفني أنه غري املائية. تحت الفوقية الرتسبات لسمك

… الجيولوجية ونظرياتي بأوصايف أضجركم
إىل العودة إىل أتوق كامربيدج إىل إيرازموس لزيارة رسدِك جعلني لقد
يوم بها يقوم التي جولته من بهجًة أكثر شيئًا أتخيل أن يمكنني وال هناك.
وسيجويك. هيوويل العمالَقني؛ املتحدثنَي هذَين وإىل وترينيتي، كينجز إىل األحد
أكون فسوف القوة؛ من نفسها الدرجة عىل املوسيقية مواهبك تظل أن أتمنى

… البيانو عىل عزفك إىل لالستماع للغاية نهًما
فيها أصل ليلٍة ل أَوَّ يف «اليون» نُزل يف سأبيت كنُت إن ما بعُد أُحدِّد لم إنني
فكل ذلك، عدا فيما ا أمَّ الليل، سكون يف جميًعا أُزعجكم أم «واندر»، طريق عن
وأنا وأجمل، أكرب عقيل يف يبدو رشوزبريي يف يشء كل إنَّ تماًما. ُمخطَّط يشء
أعرف وسوف كبرية، أصبحت قد النحايس والزان السنط أشجار أنَّ يقني عىل
األشجار ببعض االحتفاظ منكن وأطلب الفتيات أيتها وأُزعجكن أََجمة، كل
فإنني املنزل، خلف من املنظر إىل بالنسبة ا وأمَّ قطعها. يف منكن كلٌّ تبدأ حني
عقيل يف يبدو سنودن ويلز؛ شمال عىل نفسه األمر وينطبق مثله. شيئًا أَر لم
أنِك أعرف هنا. املوجودة الجبلية السلسلة يف قمٍة أيِّ من بكثري وأجمل أعىل
والواقع شديد، وهٍن من أصابني ملا نظًرا الرجوع وقت حان قد إنه ستقولني
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فأنا األشجار، عن النظر وبغض معكم. أكون ألن أتوق وأنا صحيح ذلك أنَّ
اللقاء. فإىل بالكالم؛ أهذي رصُت لقد عليها. جميًعا سأجدكم التي الحال أعرف

أبي. من املعذرة أرجو وأنا جميًعا، إليكم مودتي خالص

دائًما املحب أخوِك
داروين تشارلز

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
١٨٣٥ يوليو، ليما،

فوكس عزيزي
واآلخر يونيو شهر يف مرسل أحدهما ًرا، مؤخَّ خطاباتَك من اثنني تلقيُت لقد
عكيس). برتتيٍب إيلَّ وصال فقد ذلك، من (بالرغم ١٨٣٤ عام من نوفمرب، يف
ذلك، قبل حياتك. يف األهم السنة هذه أحداث عىل باالطالع للغاية ُرسرُت لقد
باإلحسان؛ اإلساءة وتردُّ صادق مسيحيٌّ إنك تزوجت. قد أنَك سوى أعرف لم
فليباركك مثيل. التواُصل يف سيٍئ لشخٍص الخطابنَي هذَين مثل أرسلَت إذ
لوجود بالسعادة أشعر كنُت لنئ والود؛ العطف هذا بمثل إيلَّ الكتابة عىل الرب
هؤالء أنَّ أُدرك إذ مضاعفًة لتصبح السعادة هذه فإنَّ إنجلرتا، يف يل أصدقاء
يف أرغب وأنا للغاية، طويلة الرحلة هذه إنَّ الغياب. بسبب يَنَسوني لم األصدقاء
عليه سيصبح الذي ما أعرف ال إنني إذ املستقبل؛ أهاب أنني غري بشدة، العودة
هذه مثل ر أتصوَّ أن عىل حتى أجرؤ ال إنني الحسد: يفوق اآلن وضعك إنَّ حايل.
له ر ستُوفِّ — املالئم للشخص بالنسبة — الدين رجل حياة إنَّ السعيدة. الرؤى
منظٌر أنه من بالرغم ِمدفأتك، عن بالحديث لتُغريني إنك والسعادة. االحرتام
بضعة قبل إنجلرتا إىل تبحر سفينًة رأيُت لقد أبًدا. فيه أفكر أن يل ينبغي ال
إىل وبالنسبة هاربًا. أُصبح قد أنني سهولِة مدى أعرف أن خطًرا كان وقد أيام،
نساء ا أمَّ الطيبة. املالئكية سماتهن أنىس أن كدُت فقد اإلنجليزيات، السيدات
قلة إال بينهن وليس الداخلية، والتنُّورات القبَّعات يرتدين فهنَّ البالد، هذه
سفينتنا تتحطم لم إن ذلك، من بالرغم يشء. كل وهذا الوجه، بجمال يتمتعن
كوتيدج، فيل يف نفسها امِلدفأة بجوار أجلس فسوف تِعس، بحريٍّ حيٍد عىل
أنَك أعتقد والتي تنتظرها، أنك يبدو والتي الرائعة، القصص بعض وأحكي
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صار األوقات هذه مثل انتظار أنَّ هلل الشكر لتصديقها. للغاية ا مستعدٍّ لست
قبل. ذي من أقرب

نتجه ثم هذه، بؤًسا األكثر امللوك» «مدينة من سنُبحر أسبوَعني، غضون يف
أتطلع وأنا وغريها. سوسايتي وجزر وماركيساس وجاالباجوس جواياكيل، إىل
فهي الرحلة؛ يف آخر جزءٍ بأي اهتمامي من أكرب باهتماٍم جاالباجوس زيارة إىل
ما وهو ثالثية، طبقاٍت عىل تحتوي أنها ويُفرتض النشطة، بالرباكني تزخر
أتمنى بالجيولوجيا. العمل يف البدء يف تُفكِّر أنك بسماعي سعيد إنني أرجوه.
التاريخ فروع من فرٍع أيِّ من كثريًا أكرب بها ل التأمُّ فمجال ا؛ حقٍّ ذلك تفعل أن
كتابه يف الواردة اليل السيد آلراء ًسا ُمتحمِّ نصريًا أصبحُت لقد األخرى. الطبيعي
تُغريني الجنوبية أمريكا يف الجيولوجية الطبيعة ودراسة باإلعجاب. الجدير
هو بالجيولوجيا البدء اختيار إنَّ هو. ذهب مما أبعَد إىل باألمور أذهب بأن
عىل والطَّرق والتفكري القراءة بعض سوى شيئًا يتطلب ال فهو ممتاز؛ اختياٌر
بالَحرية أشعر أنني غري املالحظات، من كبرية مجموعًة جمعُت لقد الصخور.
جمع أنَّ أم لجمعها، بذَلته الذي الوقت تستحق قيمتها كانت إن ما بشأِن دائًما

أكرب. أكيدة بقيمٍة َليعود كان الحيوانات
امتناني بمدى وأخربك أخرى مرًة أراك ألن بالطبع سعيًدا أكون سوف

فوكس. الغايل عزيزي يا الرب ليباركك املستمرة. لصداقتنا
إليك مودتي خالص
ب املحِّ صديقك
داروين تشاز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣٦ يناير، سيدني،

هنزلو عزيزي
فيه أصل الذي السعيد اليوم ذلك قبل معك للتواصل األخرية الفرصة هي هذه
من يل بد ال أنه غري الكالم، من ا جدٍّ القليل سوى لديَّ ليس كامربيدج. إىل
املاضية، السنة بانتهاء فرحتي عن للتعبري إال ليشء ذلك يكن لم ولو الكتابة،
هنا جميعنا األمام. إىل تميض «البيجل»، فيها ستعود التي وهي الحالية، وأنَّ
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موعدنا قبل وصلنا وقد واحد؛ خطاٌب إلينا يصل لم إننا إذ األمل؛ بخيبة يشعر
يل بد ال لك. خطابًا سأقرأ كنت بأنني أقول أن فيمكنني وإال بالفعل، املنتظر
سأكون بأنني باليقني أشعر أن الرسور يف غاية ألمٌر وإنه باملستقبل، أتصرب أن
السفر حياة إن شهور. ثمانيِة بعد كامربيدج يف هدوء يف أخرى مرًة مقيًما
املستقبل، أو املايض مشاهد يف ا إمَّ دوًما تجول فأفكاري تناسبني؛ ال بالتأكيد
يف أمٌر وهو املستقبل، النتظار الحالية اللحظة بسعادة أستمتع أن يمكنني وال

ظلها. أجل من حقيقية عظمًة ترك الذي الكلب كفعل الغباء، منتهى
…

ولم ونيوزيالندا، تاهيتي عند إال نرُس لم الهادئ، املحيط عرب مسرينا يف
مكان تاهيتي كذلك. البحر يف وال املكانني، هذين يف ال للعمل كبرية بفرصة أحظ
جديدة «سايثرييا حقيقي؛ عنها، السابقون املالحون كتبه ما وكل للغاية، ساحر
أهلها، وطباع وطقسها الجميلة الطبيعية مناظرها إن املحيط». من خرجت قد
الذي األثر ترى أن ا حقٍّ الرائع ملن فإنه ذلك، إىل إضافًة مًعا. يتناغم ذلك كل
بأنهم ا حقٍّ أومن إنني كذلك. نيوزيالندا ويف هناك التبشريية البعثات خلفته
أساءوا َمن بأنَّ أجزم أكاد وأنا ة. خريِّ قضية ألجل يعملون صالحون رجال
األشخاص هؤالء من األرجح عىل هم منهم، سخروا أو التبشريية البعثات إىل
يف والذكاء. باألخالق يتمتعون األصليِّني السكان يجدوا أنَّ يهمهم ال الذين
عام بوجٍه منها يُعرف ما إال األماكن من نزور لن الرحلة، من املتبقية الفرتة
األماكن هذه تكون سوف الربيطاني. للعلم تابًعا معظمها وسيكون بالتمدُّن،
جيدة فرصٍة وجود بدون أنه ًرا مؤخَّ اكتشفُت وقد الطبيعي، للتاريخ فقريًا حقًال
يُساوي ال الجديدة األماكن برؤية االستمتاع فإنَّ الطبيعي، التاريخ مجال يف
من أكثر أسهب ولكيال املستقبل، يف وأفكر القديم منهيل إىل أعود أن يجب شيئًا.
التاريخ يف أستاذي فيه أرى الذي اليوم يأتي أن إىل وداًعا أقول فسوف ذلك،

وصداقته. لعطفه امتناني بمدى أخربه أن وأستطيع الطبيعي

هنزلو عزيزي يا إليك مودتي خالص
وأبًدا دائًما لك املخلص
داروين تشاز
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داروين إس اآلنسة إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٦] أغسطس ٤ الربازيل، باهيا،

سوزان عزيزتي
ساحل عىل الخطاب هذا تأريخ يف السبب ألرشح فقط سطور بضعة سأكتب
القبطان جعلت قد الطول خطوط يف البسيطة االختالفات إنَّ الجنوبية. أمريكا
تتبع ثم الجنوبي، األرضية الكرة نصف يف الدائرة إلكمال ًفا متلهِّ فيتزروي
األسلوب بهذا السري ومتابعة إنجلرتا. إىل ل األَوَّ طريقنا عىل ثانية خطواتنا
البحر أمقت إنني نفسيتي. عىل سيئ أثٌر له كان وقد خطري، أمر املتعرج
إىل سنصل أنَّنا أعتقد زلت ما لكنني فيه، تبحر التي السفن وجميع هو وأبغضه
خطاب تلقيت أسينشان، يف كنت عندما أكتوبر. من الثاني النصف يف إنجلرتا
تلقيته الذي الخطاب ا أمَّ نوفمرب، يف املؤرخ وخطابِك أكتوبر يف املؤرخ كاثرين
يُقدر ال كنز هي أنواعها بجميع الخطابات لكن الحق، بتاريخ كان فقد كيب، يف
وبحرها الربكانية وصخورها أسينشان صحراء إنَّ عليها. أشكركما وأنا بثمن،
األهل، من أخبار بوصول عرفت أن فور جميلة بهيئة فجأة اكتست الهائج،
ستندهشني رضا. بكل الجيولوجيا يف السابق عميل الستكمال ا مستعدٍّ وأصبحت
الخطابات. عىل كليٍّا يتوقف جديد بمكاٍن االستمتاع أنَّ كيف عرفِت إذا كثريًا
رائعة رحلة يف باهيا إىل توجهنا ثم أيام، أربعة سوى أسينشان يف نمكث لم

ا. جدٍّ
وقد ًدا. مجدَّ الجنوبية أمريكا ساحل عىل سأخطو بأنني أظن أكن لم
يخلو ال أمًرا األربع السنوات هذه يف ر تبخَّ الذي الحماس ملقدار اكتشايف كان
ألنها ليس وذلك الربازيلية، الغابات يف بهدوء أسري أن اآلن يمكنني األلم. من
مقارنات عقد وراء أسعى أن من بدًال اآلن، أصبحت وإنما للغاية، جميلة غري
إنجلرتا. يف الحصان كستناء وأشجار املهيبة املانجو أشجار بني أقارن مدهشة،
فإنني األقل، عىل أسبوَعني علينا أضاع قد هذا املتعرج األسلوب أنَّ من وبالرغم
صورة معي أحمل أن من سيمكنني أنه أعتقد الجوانب. بعض من به سعيد
الرأس إىل هنا من سنذهب االستوائية. الغابات داخل الطبيعية للمناظر حيوية
لدي ليس االستوائي. الركود مناطق أو الرياح لنا سمحت إن هذا األخرض،
يشجع قد مما القوية، الرياح من مستمر تيار وجود يف ضعيف أمل سوى
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هذا لوقوع بإخالص أدعو وأنا األزور، منطقة إىل مبارشة املتابعة عىل القبطان
املالئم. غري الحدث

العبارات سيما وال الجيدة، األخبار من الكثري يحمالن خطاباكما كان لقد
العينات عن الحديث يف استخدمها قد سيجويك الربوفيسور إنَّ تقوالن التي
عىل واحًدا جزءًا أنَّ أثق وأنا — للغاية مرضية بأنها أقر إنني جمعتها. التي
— اآلن بها أفكر التي للطريقة وفًقا سأترصف وأنني صحيًحا سيكون األقل
يعرف لم شخٌص هو وقته، من ساعٍة إهداِر عىل يجرؤ شخٍص أيَّ أنَّ وهي
يف األمل يمنحني السمي سيجويك الربوفيسور ذكر ُمجرَّد إنَّ الحياة. قيمة
مسائيل يف إليها الحاجة أشد يف أنا والتي يل، النصيحة بتقديم يساعدني أن
إذ الزمن؛ مع سباق يف وأنا أكتب أنني أخربكم بأن يل حاجة ال الجيولوجية.
طوال بالخارج كنت أنني ذلك املخزية؛ الرسيعة الكتابة هذه من ذلك يتضح
إليهم وأتحدث أذهب أن وعيلَّ السفينة، متن عىل غرباء َة ثَمَّ واآلن، الصباح، فرتة
سفينٍة يف سيذهب الخطاب هذا أنَّ وهو كذلك، آخر أمر َة وثَمَّ وكياسة. بأدب
الغالية عزيزتي يا وداًعا ال. أم سيصل كان إن املؤكد من فليس لذا، أجنبية؛

اللقاء. إىل جميًعا. إليكم والوداع سوزان،
داروين يس

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٣٦ يوليو، ٩ هيلينا، سانت

هنزلو عزيزي
إىل االنضمام عىل للغاية ٌف متلهِّ إنني صنيًعا. يل تُسدي أن منَك أطلب سوف
التقدُّم يلزم أنه أعتقد لكنني األمر هذا بشأن أدري ولسُت الجيولوجية، الجمعية
فهال الحال، هي تلك كانت فإن عليه؛ االقرتاع يجري أن قبل االنضمام بطلب
سيجويك الربوفيسور تكرم لقد املناسبة؟ التحضريية الخطوات بإجراء تكرَّمَت
ويمكنني لندن. يف كان إن إنجلرتا، يغادر أن قبل الطلب سيُقدِّم بأنه ووعدني

ذلك. يفعل قد بأنه قائًما يزال ال االحتمال إنَّ أقول أن
شيئًا نسمع أو نفعل أو نَر لم إننا إذ ألكتبه؛ ا جدٍّ القليل سوى لديَّ ليس
رأينا إن أننا، فأعتقد الحارض، الوقت يف ا أمَّ مضت، طويلة فرتٍة منذ مميًَّزا
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وباءٍ من له يا دهشة: يف جميًعا نرصخ سوف آخر، كوكب عجائب أمامنا
الجميل» «البيت أغنية الطالب من أحٌد غنَّى أن قبُل من قط يحدث لم تام!
مما ًجا توهُّ أكثر بعاطفة واملرح، الشجن بني تجمع التي دومام») («دوالس
ته، بُرمَّ الجميل» «البيت موضوع أنَّ غري بها. غنائها يف نرغب بأننا جميًعا نشعر
املرء يجعل ريب وال إنه إذ للغاية؛ خطري أَمٌر لهو أصدقائه، برؤية املرء ورسور
أخرى، مرًة الهادئة الحياة إىل أتوق كم أوه، الصَخب. كثري أو اإلسهاب كثري
أن إىل بهذا يشعر أن ألحٍد يمكن ال مني! بالقرب جديد واحد يشءٍ وجود دون
ثالثية سفينٍة متن عىل بأكملها أعواٍم خمسِة مدى عىل مثيل العالم حول يدور
السحب) (بني صغري منزٍل يف اآلن أعيش إنني مدافع. عَرشَة تحمل الصواري
عاصفة اآلن تهب نابليون. مقربة من شديدة مقربة عىل الجزيرة، قلب يف يقع
محبسه يسكن نابليون شبح كان ولنئ الصقيع. مع الغزير واملطر الرياح من
أن أتمنى الهائمة. األشباح هذه ملثل رائعة ستكون الليلة هذه فإنَّ الكئيب،
لم (والتي للجزيرة الجيولوجية الطبيعة عىل اليشء بعض التعرف من أتمكن
أنَّ أعتقد وأنا بذلك. الطقس يل سمح إذا جزئي)، بنحو إال الغالب يف توصف
أنَّ غريبًا ويبدو الربكانية. الجزر معظم من العكس عىل تعقيًدا أكثر تركيبها
تحمل أن املفرتض من املميز التكوين هذا مركز تمثل التي الصغرية الرقعة تلك

النظرية. تؤكد كما الحديثة، االرتفاع عالمات
األخرض الرأس إىل ثم أسينشان، إىل املكان هذا من رحلتها «البيجل» ستتابع
بليموث، إىل ثم األزور، إىل ستتجه ذلك، بعد ثم بائسة!) مناطق من لها (يا
حتى يحل لن اإلطالق عىل حياتي يف روعة األكثر اليوم أنَّ غري الوطن. إىل ثم
حيث كامربيدج، يف تراني سوف الشهر، ذلك من يوم ويف أكتوبر. منتصف
رأس يف يل. بالنسبة البحرية قائد بصفتك بحضوري، أبلغك مبارشة إليك سآتي
تسعِة خطاباِت الفتقادنا مريرة أمٍل بخيبِة جميًعا نشعر كنا الصالح، الرجاء
خطاب بينها من كان أنه أعتقد العالم. أنحاء بني تُالحقنا كانت والتي أشهر
وذلك قريبًا، بشخصك سأراك لكنني بعيد، وقت منذ يدك خط أَر لم إنني منك؛
عىل وتوبيخي انتقادي مهمة تتوىل أن فواجبك تلميذك، وألنني بكثري. أفضل
وهو اإلطالق، عىل أفعلها لم التي واألمور فعلها، يف أسأت التي األمور جميع
لديَّ أنَّ من يقني عىل وأنا خريًا، آمل لكنني أسف، بكل كثريًا إليه سأحتاج ما

كبرية. بدرجٍة متساهًال يكن لم وإن جيًِّدا، مرشًفا
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ننول أن يف الحظ وافر وفيتزروي أنا حالَفني الصالح، الرجاء رأس يف
يف الَعشاء تناولنا لقد هريشيل. جيه السري لقاء يف املتمثلة الرائعة الفرصة تلك
سلوكه أنَّ غري للغاية، الطباع كريم كان وقد أخرى. مراٍت بضع ورأيناه منزله
مريح ريفي منزٍل يف يعيش إنه األمر. بداية يف اليشء بعض ُمروًِّعا يل بدا قد
تمنحني بأن وحَدها كفيلٌة وهي والبلوط، التنوب أشجار به وتحيط للغاية،
أنه الرجل عىل يبدو الفسيح. الريف هذا مثل يف والراحة العزلة أجواء أجمل
تنمو التي البصلية بالنباتات تزخر جميلة حديقًة أرانا فقد يشء؛ لكلِّ وقتًا يجد
من يشءٍ كل أنَّ ذلك بعد فهمُت وقد بنفسه، هو جمعها قد والتي اإلقليم، هذا يف
بُعوائها ر تُصفِّ فالرياح ألقوله؛ املزيد لديَّ وليس للغاية بليٌد إنني يديه. عمل

بإنجلرتا. وأحلُم النوم إىل أخلُد فسوف ولهذا الكئيبة، التالل عىل الحزين
هنزلو. عزيزي يا ليلتك طابت

واالمتنان الحب خالص وإليك
داروين تشاز

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٦] أكتوبر، ٦ الخميس، رشوزبريي،

هنزلو عزيزي
وصلت لقد مجدًدا. البيت إىل بعودتي سعادتي عىل ستهنئني أنَك يف واثق إنني
األمس. صباح رشوزبريي إىل أنا ووصلت األحد، مساء يف فاملوث إىل «البيجل»
خالل يف لندن إىل أعود أن عيلَّ يتحتم ألنه ونظًرا للغاية؛ لرؤيتك ف متلهِّ إنني
فإنني «البيجل»، من الشخصية أغرايض عىل أحصل لكي خمسة أو أيام أربعة
العديد يف مشورتك أريد إنني بكامربيدج. أَُمر أن هي األنسب الخطة أنَّ أعتقد
اتجاٍه أيِّ يف وال أفعل ماذا أدري وال بالفعل للغاية حائر فأنا النقاط؛ من
ملساعدتي سيتطوع َمن الجيولوجية: العينات هي حريتي يثري ما وأكثر أسري.
«فور يل قصري خطاب بإرسال تكرمت هال املعدني؟ تركيبها طبيعة وصف يف
غري زلت ما ال. أم كامربيدج يف كنت إذا بما فيه تخربني الخطاب» تتسلم أن
القبطان من أخبار تصلني أن قبل الرحلة يف البدء عيلَّ يجب كان إذا مما متأكٍد
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إىل أشتاق إنني خطتي. لتنفيذ الفرصة تسنح أن أتمنى لكنني ال، أم فيتزروي
يفوز أن للمرء يمكن صديق أفضل يل كنت لقد هنزلو؛ عزيزي يا ا جدٍّ رؤيتك

والحرية. بالفرحة يميد فرأيس ذلك؛ من أكثر أكتب أن يمكنني ال به.

قريب لقاء إىل
إليك امتناني خالص
داروين تشارلز

فيتزروي آر إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٦] أكتوبر، ٦ الخميس، صباح رشوزبريي،

فيتزروي عزيزي
وجدت قد أنني للرب والشكر اإلفطار، وقت يف األمس صباح هنا إىل وصلت لقد
قليًال سنٍّا وأكرب ابتهاًجا أكثر أبي يبدو بخري. العزيزات أخواتي وجميع أبي
طرأ قد اإلطالق عىل اختالف من ما أنه يل يؤكدن وأخواتي عليه. تركته عما
بأكملها إنجلرتا أنَّ يف شك ال نفسها. املجاملة لهنَّ أُردَّ أن ويمكنني هيئتي، عىل
كل رغم اللذَين، وساكنيها، الغالية العزيزة رشوزبريي مدينة إال مختلفة، تبدو
أتمنى إنني الدينونة. يوم إىل الحايل حالهما عىل يظالن قد رؤيته، أستطيع ما
بليموث من بدًال أصدقائك، بني وأنت إليَك أكتب كنُت أنني لو قلبي كل من
أشعر التي بالسعادة فيه تشعر الذي اليوم سيأتي قريبًا لكن تلك، البغيضة
الخمس السنوات فتلك املنزل؛ يف رائًعا رجًال أصبحُت قد أنني لك أؤكد اآلن. بها
مثل أنَّ ويؤسفني تماًما، ناضًجا بالتأكيد جعلتني قد الرحلة يف قضيتُها التي

ريب. ال سلبًا سيتأثر الرائع السلوك هذا
انتابتني التي الحالة تلك بسبب نفيس من الشديد بالخجل أشعر إنني
واملوت، الحياة بني فيها كنُت والتي السفينة متن عىل األخرية القليلة األيام يف
ُمرهًقا، الربيد عربة يف األول اليوم كان لقد بخري. أكن لم أنني هو الوحيد وعذري
أثناء ويف بهجة. وأكثر أجمل يشء كل بدا رشوزبريي، من اقرتابي مع لكن
والغابات بالحقول تستمع أن كثريًا تمنيُت ووسرتشري، بجلوسرتشري مروري
أنَّ يُدركون أنهم عليهم يبُد لم العربة يف الحمقى الركاب هؤالء إنَّ والبساتني.
تماًما سنتِفق كنا بأننا أثق لكنني املعتاد، من اخرضاًرا أكثر أصبحت الحقول
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من أكثر بأكمله الفسيح العالم هذا يف السعادة عىل يبعث مشهٍد من ما أنَّه عىل
إنجلرتا. يف املزروعة الِخصبة األرض

ا حقٍّ وأتمنى بأحوالك. فيه تخربني بخطاٍب يل تبعث أن تنىس أال أتمنى
«من أنَّها اآلن نعلم والتي برحلتنا، املتعلقة ومتاعبك قلقك أسباب كل تكون أن
الرضا من كبري بقْدٍر تشُعر تكن لم إذا بالفعل. انتَهت قد تنتهي أن املفرتض»
فسوف امللك، جاللة خدمة يف بذلتَها التي والذهنية الجسدية الطاقة هذه كل عن
بعض بشأن املتطرفات أخواتي أغضبت لقد تتعاىف. أن ا جدٍّ الصعب من يكون
لحزب التأييد صادقاِت يُكنَّ لم إن الرديئة، سأقول (كنت املتحفظة اإلجراءات
رشف ألجل أخربك، أن عيلَّ ينبغي وباملناسبة، الحكومة. تتخذها التي األحرار)
غرفة يف يُعلِّقها الرابع جورج للملك كبرية صورًة يمتلك أبي أنَّ وإبائها، عائلتنا
تكون سوف نلتقي، وحني آرائي، عن أرتدَّ لن أنني غري به. الخاصة الجلوس
كانت كما العقالني والتأسيس الرسوخ من نفسه الَقْدر عىل السياسية آرائي

دائًما.
حالة يف بأنني أقنعك سوف بأنني الخطاب هذا بدأت حني ظننت لقد
أمس هراء. محض سوى أكتب ال أنني أرى أنني غري ومتزنة، مستقرة ذهنية
عىل للغاية وثملوا الرشاب يف لدينا العاملني من ثالثة أو اثنان الفور عىل بدأ
نفسه تشارلز السيد كان إن عندئذ سينفي فمن تشارلز؛ السيد وصول رشف
سعيًدا تكون أن أتمنى الرب! ليباركك أضحوكة؟ نفسه من يجعل أن يختار

منه. حكمة أكثر لكن اللقب، بهذا الجدير غري املخلص، فيلسوفك مثل
داروين تشاز
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١٨٣٦–١٨٤٢

رحلة من والدي عودة بني فيما السنوات الخطابات، هذه تمثلها التي الفرتة [تتضمن
والذي عليه، الصحة اعتالل عالمات ظهور ببدء تتسم وهي داون. يف واستقراره «البيجل»
يف حياته. أيام آخر حتى هادئ ريفي منزل يف واإلقامة لندن مغادرة عىل النهاية يف أجربه
بضع بعد إال قويٍّا أصبح أن يتوقع ال أبي أنَّ «يبدو اليل: إىل كتب ،١٨٤١ عام من يونيو
املحتمل من وأنني لألقوى»، «السباق أنَّ حقيقة أدرك أن يل مريًرا هوانًا كان وقد سنوات،
من غريي يقطعه بما باإلعجاب وسأكتفي املستقبل، يف العلم إىل ضئيًال قدًرا أضيف أن

العلوم.» مجال يف أشواط
عام بداية ويف الرحلة، من عودته بعد مهنة بأيِّ بااللتحاق نيته عىل دليل يُوجد ال
أتابع لكي صحتي تتحسن أن سوى شيئًا أتمنى ال «إنني فيتزروي: إىل كتب ،١٨٤٠

لها.» حياتي ص أُخصِّ أن بسعادٍة قررت التي املوضوعات عىل العمل
مجال يف بالعمل الخالص والشغف الدائم الصحة اعتالل — األمرين هذين إنَّ
دفعتاه لقد العملية. حياته من مبكر وقت يف بأكملها، املستقبلية حياته شكَّال — العلوم
الجسمانية، طاقته من َقْدر أقىص بذل مع الدءوب، والعمل االنعزال من حياة يحيا أن إىل

الكآبة. من به يتنبأ كان ما واضح نحٍو عىل تنفي حياة وهي
،١٨٣٦ أكتوبر ٤ يف رشوزبريي إىل سامًلا أبي وصول السابق الفصل نهاية َشِهدُت
الروعة مدى تتخيل أن يمكنك «ال فوكس: إىل كتب وقد ويوَمني». أعواٍم خمسِة غياب «بعد
أنَّها غري االغرتاب.» هذا تستحق إنها املنزل؛ إىل األوىل زيارتي عليها كانت التي والبهجة



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

إىل ذهب أكتوبر، شهر أيام آخر ففي طويلة؛ لفرتٍة بها يستمتع أن يستطع لم مرسة
أنه نجد عيناته، مجموعات وجهة إىل وبالنسبة «البيجل». من عيناته إلحضار جرينتش

قائًال: اإلحباط من بيشء هنزلو إىل يكتب

أخربتني، كما وجدتهم، فقد العظام؛ العلم رجال مع كبريًا تقدًما أُحرز لم
«للغاية» وتكرَّم اليل السيد تطوع لقد الخاصة. أعمالهم يف للغاية ُمنهمِكني
ينبغي أنَّه وهو نفسه، باألمر يخربني أنه غري خططي، جميع يف بمساعدتي
بعض لترشيِح متحمًسا أوين السيد ويبدو بنفيس. العمل بجميع القيام عيلَّ
عىل العمل يف الرغبة يُبدي أحًدا ألتِق لم الرجَلني، هذَين وبخالف الحيوانات؛
فحص يف يرغب فهو جرانت؛ الدكتور هنا أستثني أن يل بد وال عيناتي. من أيٍّ
يتوىل أن يف للحظٍة ولو آمل أن املعقول غري من أنه أرى إنني املرجانيات. بعض
يفوق الجامِعني عدد أنَّ الواضح ومن بأكملها. رتبٍة فحِص مهمَة واحٌد رجٌل
يف يبذلونه فراغ وقت من لديهم ليس لذا، بكثري؛ الطبيعي التاريخ علماء عدد

عيناتي. فحص سبيل
العينات استقبال يف ترغب ال املجموعات عرض أماكن حتى أنَّ أجد إنني
ألف هناك تزال وما تقريبًا، ممتلئ الحيوان علم جمعية متحف إنَّ املسماة. غري
لكن، سيستقبلها، الربيطاني املتحف أن أعتقد بعد. تُعرض لم إضافية عينة
لن الحايل. بوضعها املؤسسة لتلك كبريًا احرتاًما أُكنُّ ال فإنني أسمعه، ملا وفًقا
إىل الذهاب الوحيدة: الخطة هي أيًضا بل فحسب، األفضل هي خطتك تكون
بعضاألشخاص انتظار ثم مًعا، وتجمعيها املختلفة العائالت وترتيب كامربيدج
هذه بعض عىل الحصول يف يرغبوا أن مختلفة فروع يف بالفعل يعملون الذين
وأفضل لندن. يف اإلقامة سيتطلب بذلك القيام أنَّ يل يبدو أنه غري العينات.
تتضح أن وبعد كامربيدج، يف أشهر عدة أقيض أن هي اآلن حتى أراها خطة
يف عميل من االنتهاء من أتمكن حيث لندن إىل أنتقل بمساعدتك، الرؤية، يل
أنه لك أؤكد إنني الحيوان. علم مجال يف أكرب تقدم وإحراز الجيولوجيا، مجال
املدينة تلك يف اإلقامة رضورة أدرك تجعلني كثرية أموًرا أنَّ أرى أنَّ يؤسفني
سيتطلب األمر أنَّ أعتقد الجيولوجيا، يف فحتى لندن. املسماة الكريهة القذرة
سبيل عىل العظمية، الحفريات املكان: هذا يف والتواصل املساعدة من كبريًا قْدًرا
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أنَّ بوضوح أرى أنا وها البهضم، حفرية أجزاء سوى منها يُفحص لم املثال،
… هناك وجودي لوال ليحدث كان ما ذلك

ال بينما للعينات، كبريًا اهتماًما يولون النبات علماء أنَّ أعرف كنت ليتني
النسبة تتخذ أن ينبغي كان فقد الضئيل؛ القدر سوى الحيوان، علماء يوليها
الحيوان، علماء مع صربي نفد لقد مختلًفا. شكًال العينات، نوعي أعداد بني
العدوانية. الخبيثة طباعهم بسبب وإنما الزائدة، عملهم أعباء بسبب ذلك وليس
فيها امُلتحدِثني ووجدت الحيوان، علم جمعية إىل األيام أحد مساء يف ذهبت لقد
األفاضل خصال عن البعد كل بعيٌد هو بأسلوب بعض مع بعضهم يتشاجرون
املشاجرات تلك مثل يف بالخوض خطٍر من ما أنه للرب الشكر الرجال. من
بالنسبة لتجنبها. طريًقا أرى فلست لندن، يف ا أمَّ كامربيدج، يف دمت ما الذميمة
بويستوود؛ ألتِق ولم لندن، خارج هوب إف فإن الطبيعي، التاريخ علماء إىل
مرتنَي، ياريل بالسيد التقيُت لقد حرشاتي. مصري عن شيئًا أعرف ال فإنني لذا،
تكون فسوف ولهذا العمل؛ أعباء من بالكثري ل محمَّ أنَّه ا جدٍّ الواضح من لكن
الجمعية أعضاء مع العشاء حضور مني طلب لقد بمشاغيل. أُبليه أن مني أنانيًة
أتمكن كي األربعاء؛ يوم الجيولوجية الجمعية أعضاء ومع الثالثاء، يوم اللينية
للغاية؛ منشغل بيل السيد أنَّ سمعت وقد العظماء. العلم رجال جميع رؤية من
نسيت لقد الزواحف. عينات بعض عىل الحصول يف يرغب أن يف فرصة من فما
الذي وهو الجيولوجية]، للجمعية املساعد [األمني النسدايل السيد أذكر أن
إن إمتاًعا. األكثر هي بمحادثة معه وحظيت للغاية، وديٍّا استقباًال استقبلني
التاريخ فروع بقية إىل مييل من كثريًا أكرب بدرجٍة الجيولوجيا إىل أميل أكن لم
سيصبحان كانا النسدايل والسيد اليل السيد عطف بأنَّ أِثق فأنا الطبيعي،
تلك من ودية أكثر يشءٍ أيَّ تتخيل أن يمكنك ال األمر. ذلك بإصالح كفيَلني
يف نفسه يضع أن يف تماًما نفسه النسدايل السيد بها أخلص التي الطريقة
أنَّ البداية يف يرى كان لقد بها. القيام يجب خطوٍة أفضِل يف للتفكري مكاني
أنَّ النهاية يف يعتقد جعلتُه قد لكنني كامربيدج، من أفضل لندن يف اإلقامة
عىل الوقت لبعض ذلك كان وإن يل، األنسب هي ستكون كامربيدج يف اإلقامة
بعض قراءة مشقة يتحمل أن منه أطلب أن يمكنني آخر شخٍص من ما األقل.
كامربيدج أنَّ اليل السيد رأي كان وقد سواك. ونقدها معك تركتها التي األوراق
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أشعر إنني لك أقسم لندن. بعد الطبيعي التاريخ لعلماء األفضل املكان هي
الصغرية الشابات إنَّ التافهة؛ التفاصيل من الكثري لكتابة نفيس من بالخجل

التفصيل. هذا بمثل حرضنها التي الراقصة الحفالت أُوىل يِصفن ال حتى

السيد عىل تعرفت «لقد قائًال: ابتهاًجا أكثر بنربٍة يكتب قليلة، أيام ببضعة ذلك بعد
كينجز بكلية الحيوان لعلم السابق واألستاذ امللكية، الجمعية زميل بيل، تي [وهو بيل
بعد ووصف الوقت، لبعض امللكية الجمعية أمني منصب شغل والذي لندن، يف كوليدج
اهتمامه عن عربَّ أنه أدهشني وقد «البيجل»»]، رحلة حيوانات «دراسة يف الزواحف ذلك
وقد عليها. العمل يف راغبًا يبدو وهو جمعتها، التي والزواحف القرشيات بعينات الكبري
فإنَّ وبهذا، الجنوبية؛ أمريكا أصداف فحص سيرسه برودريب السيد أنَّ أيًضا سمعت

يُرام.» ما خرِي عىل تسري أموري
جعلتني «لقد بارزة: برصاحٍة بها جهله عن يكتب فهو نباتاته، إىل بالنسبة ا وأمَّ
عىل دون السيد علَّق حني للغاية أحمق بأنني شعرت لكنني النبات، علماء بني معروًفا
آخر بدا وقد األصيل. موطنه عن وسألني للغاية، طويل اسٍم ذي لنباٍت الجميل الشكل
نهاية ويف موطنه. أجهل الذي السعادي أنواع أحد عن شيئًا أعرف ال أنني من مندهًشا
أكثر جمعتُها التي النباتات عن أعلم ال وأنني الشديد بجهيل أُقر أن إىل اضُطررت األمر،

القمر.» عىل املوجود اإلنسان عن أعرف مما
من قصرية بفرتة ذلك بعد تمكن فقد الجيولوجية، مجموعته من جزء إىل وبالنسبة
الحفريات جميع أعطيُت إذ الجيولوجية؛ مجموعتي من األهم الجزء وزَّعت «لقد يكتب: أن
غريبة حفريات وهي أوصافها. وتُنَرش قوالبها ع تُوزَّ وسوف الجراحني، لكلية العظمية
ألحِد أخرى وهناك النهر! فرس حجِم يف القارضة الحيوانات ألحد رأًسا بها إنَّ وقيمة:

الحصان!» حجم يف النمل آكيل
التي املنقرضة الثدييات بقايا من يُوصف لم الوقت ذلك يف أنَّه هنا نذكر أن بنا ويجدر
أنواع) (ثالثة الصناجة بحيوان الخاصة تلك سوى الجنوبية أمريكا من إحضارها جرى
مجموعة ضمن كانت التي املنقرضة الدرداوات أحافري بقايا تكن ولم البهضم. وحيوان
التوكسدون إىل (إضافًة والدي عينات نَت وتضمَّ ُوِصفت. قد باريش وودباين السري
ضخًما آخر وحيوانًا والجلوسوثرييوم، املايلودون بقايا ذكرهما) السابق والسليدوثرييوم
يف لالهتمام مثريًا أمًرا البقايا لهذه اكتشافه يزال وال واملاكروكينيا. النمل آكل يشبه
عن تولَّد الذي القوي االنطباع ذلك إنَّ إذ حياته؛ يف خاصة أهميًة له أنَّ غري ذاته، حدِّ

248



وكامربيدج لندن

األنواع. أصل عن لنظريته األساسية االنطالق نقاط إحدى شكَّل الذي هو بيَديه استخراجها
لعظمٍة البارز الطرف كرس إىل دفعه الذي يأسه عن يتحدث مرة من أكثر سمعته [لقد
من أكثر ِلينتظَر يكن لم ينتظره كان الذي القارب إنَّ إذ بأكملها؛ تُستخرج لم كبرية
«يف :(١٨٣٧) العام لذلك َجيِبه ُمفكِّرة يف نجدها التي التالية الفقرة يف ذلك ويتضح ذلك.]
تقريبًا، املايض مارس شهر ومنذ مرة. ألول الحية األنواع تحول عن الكتابة بدأت يوليو،
جاالباجوس. أرخبيل يف الحية واألنواع الجنوبية أمريكا أحافري طبيعة يف كثريًا أفكر وأنا
آرائي».] جميع عنه تفرعت الذي األصل هي باألخرية) املتعلقة (والسيما الحقائق وهذه

١٨٣٦-١٨٣٧ (1)

فوكس دي دابليو إىل داروين تشارلز من
مالبوره جريت شارع ٤٣

[١٨٣٦] نوفمرب السادسمن
فوكس عزيزي

الخجل إىل يدعوني مما للغاية؛ طويًال وقتًا خطابك عىل الرد مني استغرق لقد
مقارنًة نفسها السكينة هو يُعد الرحلة يف انشغاًال أوقاتي أكثر لكن نفيس، من
مدتها، قرص من بالرغم سعيدة زيارة هنزلو زرت أن بعد األخري. الشهر بهذا
من أغرايض جميع أخذت وأخريًا، «البيجل». لوصول انتظاًرا املدينة إىل أتيت
فقد وبهذا، كامربيدج، إىل الطبيعي التاريخ عينات وأرسلت السفينة، متن فوق
بالتاريخ يتعلق فيما الكثري لندن إىل زيارتي يف يحدث لم حرٍّا. اآلن أصبحت
جميع إنَّ العلم. سادة مع التفاعل من ومثرية ممتعة فرتة كانت لكنها الطبيعي،
الذين األشخاص من العديد وجدُت فقد تأكيد؛ بكل يرام ما خري عىل أحوايل
شيئًا. عنها أعرف ال التي الحيوانات من بأكملها قبائل وصف مهمة سيتولون
جهدي بأقىص العمل يف الشهر هذا من اليوم هذا يف أبدأ أن آمل فإنني وبهذا،

بمفردها. نتائجه أنرش سوف والذي الجيولوجيا، يف
يف رسونا أن منذ قضيتها التي املدة أنَّ أشعر أن للغاية غريب ألمر إنه
لسنوات يكفيني بما وضحكت تحدثت قد أنني والحق للغاية. طويلة فاملوث
يسعدني اليشء. بعض ذاكرتي أربك قد الضجيج هذا كل فإنَّ لذا أسابيع؛ ال
وأنا وايت، جزيرة أزور حني الجيولوجيا: دراسة إىل تحولت قد أنك أعرف أن
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بشأن ترشدني ا مهمٍّ دليًال أنت تكون سوف ما، بطريقة بها املرور من متأكد
اهتمام تثري العالم يف أماكن بضعة أنَّ ا حقٍّ أعتقد إنني الشهري. الخلع خط
فإنَّ العظام، العلم رجال جميع بني من جزيرتك. من أكثر الجيولوجيا علماء
له أُكنُّ أنني وأشعر عديدة، مرات به التقيت لقد ا. وودٍّ طيبة األكثر هو اليل
بكل خططي جميع يف ساعدني قد أنه كيف تتخيل أن يمكنك ال اإلعجاب. كثري
عهده كسابق هنزلو كان فقد فحسب؛ اللندنيِّني عن اآلن أتحدث إنني كرم.
فسوف لندن، تزور حني ا. وودٍّ إخالًصا األصدقاء أكثر كان فقد ثَمَّ، ومن تماًما؛
مرشًحا كنت أنني ولتعرف الجيولوجية، الجمعية إىل باصطحابك كثريًا أفتخر
املؤسف من أنه غري املايض، الثالثاء يوم الجيولوجية الجمعية زميل لقب لنيل
الجمعية زميل لقب سيما ال األخرى، األلقاب وكذلك اللقب هذا مثل أنَّ ا حقٍّ

للغاية. الثمن باهظة امللكية،
وترسله أسبوع غضون يف خطابًا يل تكتب أن منك أطلب أن يف أتردد لن
يتمتعون الذين األشخاص وعىل للخطابات، جيد كاتب فأنت رشوزبريي؛ إىل

الثمن. يدفعوا أن جيدة بشخصية
فوكس عزيزي يا اللقاء إىل
لك املخلص
دي يس

تنفيذ من تمكن فقد الوقت، ذلك حتى يُرام ما خرِي عىل هكذا تسري أموره كانت [وملا
بداية يف .١٨٣٦ عام ديسمرب من العارش يف بها استقر التي كامربيدج، يف باإلقامة خطته
بكليته، غرفة يف لإلقامة ذلك بعد انتقل لكنه املريح، هنزلو آل منزل يف ضيًفا حل إقامته،
إىل يكتب ،١٨٣٧ عام مارس من عرش الثالث يف ثَمَّ، ِمن مقاطعة. دون العمل أجل من

لندن: من فوكس

كنت عمٍل بسبب وذلك توقعت، مما أطول كامربيدج يف إقامتي كانت لقد
تزال ال الجيولوجية. عيناتي جميع فحص وهو هناك: إنهائه عىل عزمت قد
التي البهجة بنصف ولو تتسم تُعد لم لكنها للغاية، لطيًفا مكانًا كامربيدج
شخٍص أيَّ أعرف ال بينما كرايست كلية ساحات يف فالسري قبل؛ من عليها كانت
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التي الوحيدة واملثَلبة ما. حدٍّ إىل بالكآبة أشعرني قد هناك الغرف ساكني من
كل غريها أو لطيفة حفلٌة َة فثَمَّ للغاية؛ مبهجة أنها هي كامربيدج يف وجدتُها
منشغل إنه بقوله الحفالت هذه حضور من يفلت أن هناك للمرء يمكن وال ليلة،

العظيمة. املدينة هذه يف يفعل أن له يمكن مثلما العمل يف

الغرامات فيها ن تُدوَّ التي السجالت يف كامربيدج يف والدي إلقامة طفيف ذكٌر يُوجد
األقدم السجالت وتعطينا كرايست، بكلية االسرتاحة غرفة يف تُوجد وهي والرهانات،
بأن يُسمح يُكن لم الَعشاء. بعد ما َفرتِة يف للشباب املزاجية الحالة عن غريبًا انطباًعا
الغرامات. مثل ذلك يف مثلها النبيذ، زجاجات عىل كانت وإنما املال، عىل الرهانات تكون

التايل: النحو عىل مسجل فهو وخرسه، أبي قدَّمه الذي الرهان ا وأمَّ

االسرتاحة غرفة قياس بينس: السيد مقابل يف داروين السيد ،١٨٣٧ فرباير ٢٣
قدم. «س» من أكثر يساوي األرضية إىل السقف من

نفسه. اليوم يف تُقدم واحدة زجاجُة
يف فيه يرغب جزءٍ أيِّ من القياس يأخذ أن داروين للسيد يمكن ملحوظة:

الغرفة.

عمله عىل يعمل كان املعادن، وعلم بالجيولوجيا املرتبطة العينات ترتيب إىل إضافًة
بحثية ورقة قرأ قد أنه كما كامربيدج. يف أمسياته يشغل كان ما وهو األبحاث»، «يوميات
عن الجيولوجية2 الجمعية أمام أخرى بحثية وورقة الحيوان،1 علم جمعية أمام قصرية

تشييل. لساحل الحديث االرتفاع
وبعد لندن، إىل كامربيدج من انتقل مارس)، من (السادس ١٨٣٧ عام ربيع بداية يف
قام قصرية «زيارة وباستثناء مالبوره، جريت شارع ٣٦ يف يقع منزل يف استقر أسبوع،
تقريبًا وقته يقيضكل وكان سبتمرب، شهر حتى العمل يف استمر فقد رشوزبريي»، إىل بها
لتقديم وقتًا يجد أن استطاع فقد ذلك، من بالرغم األبحاث». «يوميات عمله عىل العمل يف

الجيولوجية.3 الجمعية أمام بحثيتني ورقتني
قائًال: (١٨٣٧ (مارس فوكس إىل عمله عن يكتب وهو

العمل يف أجتهد اآلن أنا ها «الكتاب». إعداد عىل تحثني كنت األخري، خطابك يف
القبطان سيكتب كالتايل: هي وخطتنا ألجله. آخر يشءٍ كلِّ عن تخليُت وقد فيه،
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ديل تيريا إىل السابقة الرحلة خالل ُجمعت التي املواد عن مجلَدين فيتزروي
فسوف أنا، ا أمَّ رحلتنا. خالل ُجمعت التي املواد وكذلك كينج، بقيادة فويجو
التاريخ يف عالم مذكراِت هيئة عىل أجعله ألن أخطِّط والذي الثالث، املجلد أكتب
املكان. حسب الحديث سأرتب بل الدوام، عىل زمني ترتيب اتباع دون الطبيعي،
بعرض املزيج هذا وسيكتمل منه، كبريًا جزءًا الحيوانات عادات تشغل وسوف
التفاصيل بعض تقديم مع مظهرها ووصف للبالد الجيولوجية للطبيعة رسيع
باإلعداد وأقوم بالتفصيل، الجيولوجي الجانب عن سأكتب ذلك، بعد الشخصية.
من كبري قْدٌر لديَّ يصبح ثَمَّ، ومن الحيوان؛ علم يف البحثية األوراق لبعض
أيَّ نفيس أمنح ولن القادَمني، العاَمني أو القادم العام مدى عىل به أقوم العمل

منه. أنتهي حتى عطلٍة

عمله: يف أحرزه الذي التقدم يذكر (يوليو)، فوكس إىل آخر خطاب ويف

انتهيت فقد يونيو] [يف رشوزبريي إىل زيارة يف وذهبت عطلة نفيس منحت لقد
الفجوات سد يف للغاية منشغًال أكون وسوف األبحاث» «يوميات عميل كتابة من
سوف أغسطس. من األول بحلول للطباعة جاهًزا ليكون وإعداده به املوجودة
هذا يكون عما النظر برصف كتابًا، ألَّف َمن لكلِّ الدوام عىل احرتاًما أُكنُّ
يف مشقٍة من املرء يلقاه أن يمكن عما فكرة أدنى لديَّ يكن لم إنني إذ الكتاب؛
األسوأ الجزء من أنتِه لم أنَّني املؤسف ومن الدارجة. اإلنجليزية باللغة الكتابة
عيلَّ يجب تماًما، ذلك من أنتهي أن وفور الطباعة. بروفاِت تصحيُح وهو بعُد،
قرأُت لقد الجيولوجيا. مجال يف العمل يف وأبدأ وعزمي طاقتي كلَّ أَشَحذ أن
استحسانًا نالِت وقد الجيولوجية، الجمعية أمام القصرية البحثية األوراق بعض
أال وأرجو الثقة، من كبريًا قْدًرا يمنحني مما ِصني، امُلتخصِّ كباِر جانِب من كبريًا
وكأنني أشعر ما كثريًا بأنني أعرتف أنني رغم الُخيالء، من كبري قْدٌر لديَّ يتولَّد
الجيولوجيا مجال يف إنتاجي أن قط ع أتوقَّ أكن لم إنني بذيله. مزهوٌّ طاُوٌس
يف غايًة صديًقا يل بالنسبة أصبح والذي اليل، مثل رجٍل بتقديِر يحظى سوف
الراهن، الوقت يف األعمال من بالكثري تمتلئ حياتي إنَّ عودتي. منذ النشاط
هذه ملثل ما يعلم وحده هللا أن رغم دوًما، الحال هذه عىل تظل أن وأتمنى
أصدقائه رؤية يستطيع ال املرء أنَّ أبرزها التي تلك خطرية، مثالَب من الحياة
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إىل بأكملها املاضية الثالث السنوات مدى عىل بشدة أتوق كنت لقد الطيبني.
رشوزبريي يف األعزاء أهيل أَر لم فإنني هذا، كل بعد واآلن رشوزبريي، يف العيش
تقيمان كانتا وكاثرين سوزان أنَّ غري شهور. عدة غياب بعد واحد ألسبوع إال

زيارتي. قبل املنزل إىل عادتا لكنهما أسابيع، ِلبضعِة أخي مع هنا

يتعلق فيما يشغله مما الكثري لَديه كان بالفعل، ذكرناه الذي العمل إىل إضافًة
هذا التالية الخطابات وتوضح «البيجل»». رحلة حيوانات «دراسة كتاب لنرش بالرتتيب

املوضوع.]

جينينز إل إىل داروين تشارلز من
مالبوره جريت شارع ٣٦

١٨٣٧ أبريل، ١٠
جينينز عزيزي

عىل يحثونني املكان هذا يف الحيوان علماء من العديد راح املايض، األسبوع يف
لخطٍة وفًقا «البيجل»» رحلة حيوانات «دراسة كتاب نرش احتمالية دراسة
ماكالي] شارب [ويليام ماكالي السيد اهتمام املوضوع أثار وقد ما. نظامية
بني تجمع إنها إذ بالقبول؛ تحظى الكتب هذه مثل أنَّ يرى وهو كبرية، بدرجة
من نفسه الجزء يف تقطن التي الحيوانات بشأن املالحظات من مجموعة دفتَيها
فيما للغاية متشكك إنني معه. يأخذها أن املستقبل يف مسافٍر أليِّ وتتيح العالم،
كذلك، األمر كان إن لكن اإلطالق، عىل أهميٍة أيُّ هذه املرجعية لتسهيل كان إن
عمٍل يف ُجمع قد بيدي، جَمعتُه ما رؤية عند الرضا من أكرب بقْدٍر أشعر فسوف
يف اآلخرين. الطبيعي التاريخ علماء عقول استَوعبَته قد تكون أن بعد واحد،
كنت لكنني فحسب، األفق يف يبدو أمًرا بأكملها الخطة تزال ال الحايل، الوقت
ما معرفة وكذلك فيها، رأيك معرفة يف كثريًا أرغب ألنني إخبارك عىل ا ُمرصٍّ
يف كتابتها من بدًال كهذا، عمل يف األسماك أوصاف كتابة عىل ستوافق كنت إن
عمليٍّا، أمًرا يكون لن بأكملها املادة تضمني أنَّ أدرك إنني ال. أم «ترانزاكشنز»،
احتمال، مجرد ذلك أنَّ ويؤسفني الصور، طباعة يف الحكومة مساعدة دون
عىل أحصل أن كذلك ويمكنني بقوة، به املطالبة يمكنني أمر أنَّه أعتقد لكنني
يُبدون والذين املكان، هذا يف الطبيعي التاريخ علماء من الدعم من كبري قدٍر
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غًدا، ياريل السيد للقاء أُخطِّط إنني بعيناتي. كبريًا اهتماًما تقريبًا جميعهم
أنه أسمع إنني إذ الفعلية؛ الخطوات من املزيد باتخاذ أبدأ فسوف وافق، وإذا
التفكري أطيل أن اإلطالق عىل املفيد من يكون ال قد وحكمة. حصافة األكثر
عىل العمل ونرش ُمساهمني عىل الحصول يف فكرت لكنني خطَّتي، يف والنظر
هذه ويف نقود). أيَّ فيه أخرس لن إنني إذ مستمرٍّا؛ التمويل دام (ما أجزاء
ينرشه أن رتبة بأي يتعلق فيما به الخاص الجزء من ينتهي مَلن يمكن الحالة،
«أطلس» الخطة ستُشبه آخر. شخٍص تأخرِي يف أحٌد يتسبب كيال وذلك منفصًال،
وكوفييه ليرتي فيه كتب الذي وهو لهومبولت، الحيوان» «علم كتاب أو روبل
يل، بالنسبة تواضًعا. أكثر نطاٍق عىل ستكون أنها غري مختلفة، أجزاءً وآخرون،
— الرتَب ببعض يتعلق فيما — باستثناء ضئيل، جزء بكتابة إال أشارك فلن
للمواطن رسيع وصف وتقديم ذلك، وغري األنواع وتوزيع العادات بعض إضافة

… لالَفَقاِريَّات األوصاف بعض ذلك بعد أضيف وربما الجغرافية،
من بالرغم ببطء يتقدم وهو األبحاث»، «يوميات كتابي عىل أعمل إنني
لوجود نظًرا الجيد باملكان ليست كامربيدج أن ظننُت لقد متكاسًال. لسُت أنني
أفضل لندن أجد لم لكنني اإلغراءات، من ذلك وغري الجيدة الَعشاء حفالت
كثريًا؛ أراه وأنا رائع صديٌق اليل أسوأ. تصبح قد إنها القول يؤسفني بل منها،
أفتقد إنني الجنوبية. ألمريكا الجيولوجية الطبيعة ملناقشة يل عظيمة َميزٌة وهي
يخرس بالدخان، ميلء كريه مكاٌن فلندن بالريف؛ سرٍي جولِة يف الذهاب للغاية
للهروب فرصٍة أيَّ أرى ال أنني غري الحياة. ُمتع أفضِل من كبريًا قْدًرا املرء فيه
يؤسفني تالية. طويلة فرتٍة مدى عىل وذلك واحد؛ ألسبوع ولو السجن هذا من
هنا إىل تأتي لن أنك أعتقد إنني إذ فرتة؛ بعد إال اللقاء من نتمكن لن أننا
أن سأحب كم كامربيدج. يف إليك املجيء أستطيع لن أنني وأعتقد الربيع، خالل
االكتفاء من يل بد ال لكن غًدا، نيوماركت طريق عىل جيدة سري بجولة أحظى
الفطريات مع حذًرا يكون بأن هنزلو أخربت هال أكسفورد. شارع يف بالسري
بعض يف أرغب إنني إذ فويجو؛ ديل تيريا من أحرضتها التي لألكل» «الصالحة
الخصوص». وجه «عىل بها ا مهتمٍّ يبدو الذي براون السيد أجل من العينات
رقق قد أحرضته، الذي بالسليكا املتحجر الخشب أنَّ أعتقد أنني هنزلو أخرب
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نباتات عن معي وتحدث للغاية، معي كريًما كان إذ براون؛ السيد قلب من
تدق الساعة هي ها واحدة. بكلمٍة لينطق يكن فلم السابق، يف ا أمَّ جاالباجوس،

للغاية. هنيئة ليلًة لك أتمنى فإنني لذا عرشة؛ الثانية
جينينز عزيزي
املخلص صديقك
داروين يس

طلب فكرة تبنَّوا وأنهم نَضَجت، قد كانت الفكرة أنَّ يبدو أسابيع، بضعة [بعد
الحكومة.] من املساعدة

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
مالبوره جريت شارع ٣٦

[١٨٣٧ مايو، ١٨]
هنزلو عزيزي

تسري كيف معرفة يف بشدة أرغب كنت فقد خطابك؛ بتلقي للغاية رت ُرسِ لقد
تشعر بدأَت قد أنَك بالطبع أتعجب ال وأنا املتشعبة. أعمالك يف معك األمور
رأسك من جزءٍ أيُّ لديك زال ما أنه من أتعجب قد إنني بل رأسك، يف بألٍم
بدرجٍة ُمغريًا جاملينجاي يف االستكشافية للجولة رسدك كان لقد اإلطالق. عىل
قضاء يف أرغب كنُت لقد حال. أي عىل لندن مغادرة أستطيع ال لكنني شديدة،
أستطيع ال أنني وجدُت لكنني رشوزبريي، يف األعزاء أهيل مع أياٍم بضعِة
رئيًسا بصفته سومرست، دوق توقيع أنتظر الحايل، الوقت يف ذلك. أتدبَّر أن
وفور عيِّناتي، بقيمة بياٍن عىل وهيوويل، ديربي اللورد وتوقيع اللينية، للجمعية
يف املساعدة بطلب الحكومة إىل أتقدم سوف التوقيعات، هذه عىل أحصل أن
خطٍة وفق البيجل» رحلة حيوانات «دراسة كتاب نرش ثَمَّ ومن الصور؛ طباعة
فيها يشرتك عمليٍة أيُّ تتطلبه الذي الوقت هذا كل سخيف َألمٌر إنه نظامية.

… األشخاص من كبري عدٌد
يف جزئي ثُلثَي سوى أُنجز لم أنني غري بانتظام، العمل عىل أُواظب إنني
العمل يف الساعات من كبريًا عدًد أقيض إنني فحسب. األبحاث» «يوميات كتاب
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املريعة األمور من ذلك إنَّ للغاية؛ بطيء أحرزه الذي التقدم أنَّ غري يوم، كل
البارعني الرجال وجميع الحمقى لجميع يمكن إذ لنفسه؛ املرء يقولها التي
الجملة هذه عىل الخبيثة التعليقات من للغاية كبري بعدٍد يُلقوا أن إنجلرتا يف

ذلك. اختاروا هم إن التعيسة،
…

«دراسة عمل نِرش خطِة بنجاِح يخربه لكي هنزلو إىل أبي يكتب أغسطس، [يف
جنيه ألف قْدرها منحٍة عىل بالحصول وعد خالل من وذلك «البيجل»»، رحلة حيوانات

الخزانة: وزارة من

كبرية. بفاعليٍة ألمري تدبريك عىل صدٍق بكل أشكرك لكي إليك الكتابة لُت أجَّ لقد
حدَّد لقد رايس]. سربينج [تي الخزانة بوزير لقائي إىل ذهبت حتى انتظرُت لقد
السيد حضور يف طويلة، محادثًة معه خضُت وقد الصباح، هذا يف للقائه موعًدا
بأن فقط واكتفى قيود، أيَّ يفرض فلم والكرم؛ اللطف يف غاية كان لقد بيكوك.
بالطبع. فعله أنوي ما وهو لها، استخداٍم أفضِل يف النقود أضع أن يُخربني

أفضل هو ما حياتي يف أخترب لم لكنني للغاية، ُمريًعا لقاءً أتوقع كنت لقد
ينتابني أنه غري جيد، بعمٍل أُقم لم إن خطئي الخطأ يكون سوف ذلك. من
من يكون وسوف الكافية. املواد أمتلك ال أنني من األحيان بعض يف شديد ذعٌر
لها استخدام أفضل يف ُوِضعت قد املواد جميع تكون أن الغامر الرضا أسباب

العاَمني. نهاية يف

اآلونة يف يُرام ما عىل ليست «صحتي هنزلو: إىل كتب الخريف، يف الحق وقٍت يف
تماًما، العمل عن التوقُّف عىل «بشدة» أطبائي ويُحثني مريح، غري القلب فنبض األخرية؛
شهٍر ملدة عطلة أخذ فقد هذا، عىل وبناءً أسابيع.» لبضعة الريف يف العيش إىل واالنتقال
خالل أنه وأعتقد وايت. جزيرة يف فوكس زار وكذلك ومري، رشوزبريي يف قضاها تقريبًا،
ديدان عن الناتج األثر مرة ألول الحظ قد مري، يف ويدجوود السيد منزل ويف الزيارة، هذه
الجيولوجية.4 الجمعية أمام املوضوع هذا عن بحثية ورقًة قرأ الخريف، نهاية ويف األرض،
حيوانات «دراسة عمله خطِة بإعداِد أيًضا منشغًال كان أيًضا، الشهَرين هذَين وخالل

بأسفاره. املتعلقة الجيولوجية النتائج تجميع يف بالبدء وكذلك «البيجل»»، رحلة
الجيولوجية.] الجمعية أمني منصب بتوليه املتعلق العرض إىل التايل الخطاب يشري
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إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٧] أكتوبر، عرشمن الرابع

هنزلو عزيزي
للغاية ف متلهِّ وأنا األمني. منصب تويلِّ بشأن لخطابك االمتنان غاية يف إنني …
املحايد برأيك بإخباري تتكرم أن وأرجو املسألة، هذه يف لرأيي سماعك عىل
ال وأنا الصيف. طوال تفكريي عىل مستحوذًا املوضوع ظل لقد ذلك. بعد
يف الجيولوجيا بمجال التام جهيل أوًال، التالية: لألسباب املنصب تويل يف أرغب
البحثية األوراق من العديد الختصار املعرفة من رضوري جانٌب وهو إنجلرتا،
ثم إسقاطها. يجب التي األجزاء معرفة باألحرى أو الجمعية، أمام قراءتها قبل
كلمٍة قراءة بكيفية معرفتي وعدم اللغات، بجميع التام جهيل ذلك بعد يأتي
عاًرا وسيكون الدوام، عىل بمصادرها يُستشَهد لغٌة وهي بالفرنسية، «واحدة»
الوقت: ضياع ثانيًا، الفرنسية. يقرأ كيف يعرف ال أمينها يكون أن الجمعية عىل
اإلرشاف وكذلك امني، الرسَّ متابعة عيلَّ سيكون أنه الحسبان يف تأخذ أن أرجو
أن ويجب أجزاء، هيئة عىل سيأتي الذي الحكومي، للعمل وتوفريها املواد عىل
مبدئية، تزال ال الجيولوجية مالحظاتي جميع إنَّ منتظمة. دورية بصفٍة يصدر
أمامي يزال ال وكذلك جمعتُها، التي األصداف حفريات من أيٍّ عىل أعمل ولم
املناسبات عن التخيل خالل من أنه، آُمل كنُت لقد قراءته. يجب مما الكثري
امُلتعلِّق عميل من أنتهي أن يمكنني الوقت، من ساعٍة إهداِر وعدِم االجتماعية،
انتَهوا قد اآلخرون سيكون الوقت، هذا وبحلول ونصف، عام يف بالجيولوجيا
ص أُخصِّ أن الرضوري من سيكون وعندئٍذ، األعىل؛ الحيوانات أوصاف إعداِد من
هذه فشلت وإذا الالفقارية. الحيوانات أوصاف بنفيس أكمل لكي بأكمله وقتي
عىل سنوات ثالِث ملدة بالجيولوجيا املتعلق الجزء نرش تأخري فسيتحتم الخطة،
العلم لحالة ونظًرا يستمر؛ أن بد ال الحكومي العمل إنَّ إذ الوقت؛ هذا من األقل
قتُه حقَّ الذي الضئيل القدر هذا فائدة من كبريًا جزءًا فإنَّ الراهن، الوقت يف

والرسور. الحيوية كل مني وسيضيع يضيع، سوف
صات ُملخَّ إعداُد يتطلبه الذي الوقت مقدار التجربة واقع من أعرف إنني
توليُت فإذا االجتماعات. أجل من ألوراقي، كانت إن حتى البحثية، لألوراق
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األوراق هذه دراسة مع ورقة، لكل َصني ُملخَّ إعداد عيلَّ وكان األمني، منصب
ثالثة األقل» «عىل مني سيستغرق ذلك فإنَّ والحضور، القراءة قبل البحثية
من ذلك غري أيًضا وهناك أسبوَعني. كلَّ وذلك األحيان)، معظم يف أكثر (أو أيام
الدكتور أنَّ أعلم فأنا الوقت؛ ضياع يف تتسبب التي والطارئة العرضية األمور
من تمكنُت إن فقط وقته. من الكثري يستهلك املنصب هذا أنَّ وجد قد رويل
للرتفيه، صة امُلخصَّ أوقاتي جميع عن التخيلِّ طريق عن الوقت بعض توفري
الجمعية. أمني بمنصب فسأقبل أفعل، كنُت مما بأكثر العمل يف االجتهاد أو
نفسه، الوقت يف كتابنَي عىل وعميل الكتابة، يف البطيء أسلوبي إىل بالنظر لكن
بالجيولوجيا املتعلق الجزء من االنتهاء من أتمكن لم إذا أنني حقيقة وكذلك
إليَك ل أتوسَّ فإنني للغاية، طويلة لفرتٍة نرشه يتأخر فسوف محدَّدة، فرتٍة يف
بثالثِة وقتي من تحظى أن اإلطالق عىل جمعيٍة أليِّ يمكن كان إذا عما للسؤال
واجبي، من أنَّه أعتقد إنني مزعج. بعمٍل القيام يف أقضيها أسبوَعني كل أيام
لالنتهاء حاليٍّا نفيس أُكرِّس الذي العمل ل أُؤجِّ أال بالعلم، املشتغلني أحَد بصفتي
من أكرب قْدٌر الفراغ وقت من لديه آخر لشخٍص يمكن منصبًا أتوىل لكي منه،
املبكرة املرحلة هذه يف ذلك، عىل عالوًة يتواله. أن الراهن الوقت يف لديَّ الذي
يكون سوف ألتعلَّمه، ا جدٍّ الكثري أمامي زال ما حيث العلمية؛ حياتي من للغاية
إىل وما عظيًما رشًفا شكٍّ بال كونه من بالرغم للغاية، جسيًما حمًال املنصب
أنني جيًدا) ذلك أُدِرك (وأنا نفسه، عىل قياًسا هيوويل، السيد سيظن ذلك.
تماًما أعرف لكنني األمني، منصب تويلِّ سيتطلبه الذي الوقت تقدير يف أبالغ
اإلطالق عىل أرغب ال إنني الكتابة. مهامِّ أبسُط مني تستهلكه الذي الوقت مقدار
كان ما دائًما وأنه سيما ال هيوويل، السيد طلب أرفض إذ أنانيٍّا أبدو أن يف
أتطلَّع أن يمكنني ال أنني غري ممكنة. طريقٍة وبألطِف بأموري، اهتمامه يُبدي
كياني، بكلِّ فيه االنخراط دون منصٍب تويل إىل الراحة، من مقبول بقْدٍر ولو
بالجيولوجيا امُلتعلِّق الجزء وكذلك الحكومي العمل مع ُمحاًال ذلك وسيكون

الحايل. الوقت يف عليه أعمل الذي
ل ستتحمَّ صحتي كانت إن فيما أثق ال أنني فهو األخري، اعرتايض ا وأمَّ
هنا أُكرِّر إنني العمل. من املزيد إضافة دون اآلن، أفعله أن عيلَّ بما قيامي
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استرشت حني أنني — التكاُسل ُمنطَلق من أتحدَّث أنني تعتقد ال حتى —
أنشطة جميع عن التوقُّف عىل البداية يف يحثُّني كان املدينة، يف كالرك الدكتور
يثري ما كلُّ أصبح لقد أسابيع. لبضعة الطباعة بروفات تصويب وحتى الكتابة
بالقلب. عنيف خفقاٍن يف يل ويتسبب بعدها، بالكامل يؤذيني مؤخًرا، انفعايل
املتاعب هذه وستكون املزعجة، للمتاعب مستمرٍّا مصدًرا األمني منصب سيصبح
إىل أعود حتى الواقع، يف بأكملهما. األسبوَعني بقية مدى عىل أُالقيه مما أكثر
فال بشدة، املنصب يف أرغب ا حقٍّ كنُت إن أموري، ستسري كيف وأرى املدينة
هذا عىل تعذرني أن أرجوك تأكيد. بكلِّ سأتواله إنني أقول أن «يمكنني»
أتحمل أن يمكنني ال إذ للغاية؛ مهمٌّ األمر لكنَّ نفيس، عن الحديث يف اإلسهاب
منصب أتوىل أن إمكانية أرى ال وكذلك ا، جدٍّ ونكد أناني أنني عىل إيلَّ يُنظر أن

راحتي. من كبري وقْدٍر خططي بجميِع التضحية دون األمني
أن يمكنه أو به؟ التقيت إن الخطاب هذا بفحوى هيوويل أخربت هالَّ
والدي». مقام «يف لكونك إليَك ألجأ إنني هنزلو، عزيزي بذلك. تكرم إن يقرأَه،
النشاط مستوى عىل بناءً حكمك تُصدر أال وأرجو برأيك، تخربني أن منك أرجو
املهام عدد زاد كلما الحالة، هذه ففي غريك؛ وقلة أنت به تتمتع الذي الذهني
الوضع هو ليس هذا لكن العمل، متعة زادت عليها، العمل يُجرى التي الصعبة

دائًما. أعمل أظل أن أتمنى أنني رغم يل، بالنسبة

هنزلو عزيزي
األبد إىل املخلص صديقك
داروين يس

إىل ١٨٣٨ فرباير ١٦ من أعوام؛ ثالثة مدة فيه وظل املنصب قِبل األمر، نهاية [يف
.١٨٤١ فرباير ١٩

رحلة حيوانات «دراسة عمله لنرش الحكومية املنحة عىل الحصول من تأكد أن وبعد
بخطة يتعلق فيما بها يقوم أن يجب التي الرتتيبات من الكثري لديه أصبح «البيجل»»،

ونوفمرب.] أكتوبر من جزءٍ مدى عىل وقته ذلك شغل وقد النرش،
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إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٧ نوفمرب، ٤]

هنزلو عزيزي
وأتمنى بسالسة، يتقدم الحكومة مع عميل أنَّ ليونارد تخرب أن منك أرجو …
باألسماك؛ مرتبًطا التمهيدية» «النرشة يف اسمه يرى سوف بنجاح. يكتمل أن
كثريًا أفضل ِرصُت وقد كبري. بتفاؤٍل شاعًرا باجتهاد، العمل عىل أواظب فأنا
الجزء أنَّ يؤسفني رشوزبريي. إىل زيارتي قبل املايض الشهر يف عليه كنُت مما
أستعرض كنت فقد الوقت؛ من طويلة فرتًة مني سيستغرق بالجيولوجيا املتعلق
من مهولة كميٍة قراءة عيلَّ يجب أنَّه ووجدت املالحظات، من واحدة مجموعًة
أكف فلن عاًما، الثمانني أبلغ حتى عشُت إن فقط. املجال بهذا املتعلقة املواد
الذي الصيف يف أحدهم، أخربني فلنئ مؤلًِّفا؛ أصبحُت قد أنني من التعجب عن
قد لكنُت الوقت، هذا بحلول مالًكا أصبح سوف بأنني التأليف، يف بدايتي سبق
التحول هذا حدث وقد بالتأليف. قيامي درجة بنفس مستحيل ذلك أنَّ رأيت

بفضلك. الرائع
الخاص املجلد يف الكتابية األخطاء من كبريًا عدًدا وجدُت قد أنني يؤسفني
للقيام مهمًال شخًصا كولبرين السيد وظَّف غيابي، أثناء يف طباعته. بعد بي
ذلك، كل من بالرغم تقليصها. من بدًال هفواتي عدد من ضاعف وقد باملراجعة،
ليلٍة يف جلسُت وقد للغاية، رائع الواضحة والكتابة الناعم الطباعة ورق فمنظر
من ألَّفته الذي املجلد من األُوىل الصفحة يف وإعجاب صمت يف أُحدِّق سابقة

املطابع! من استلمتُه حني وذلك الكتاب،
هنزلو عزيزي يا اللقاء إىل
داروين يس

١٨٣٨ (2)

نتائِج عىل بالعمل منشغًال كان تقريبًا، يونيو شهر نهاية وحتى العام هذا بداية [منذ
العمل من املتواصلة الفرتة هذه يقطع ولم والجيولوجيا. الحيوان بعلم املتعلقة رحلته
لم القصرية، العطلة هذه وحتى أيام، ثالثة مدتها مايو، يف كامربيدج إىل زيارة سوى
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دفرت من التايل اإلدخال من نالحظ أن يمكننا كما صحته، تَدهوَرت أن بعد إال يأخذها
(١٨٣٨ مايو ١٦) أخته إىل خطاب من وكذلك بخري»، لست مايو، من «األول يومياته:

فيه: كتب والذي
بالخري عيلَّ وعادت رائعًة أياٍم لثالثة استَمرَّت والتي كامربيدج، إىل رحلتي كانت «لقد
أحتاج أن قبل العمل يف بجسمي أستفيد أن وعيلَّ كبرية، بمرونٍة أطرايف مألَت فقد الكثري؛
أخته: إىل كتب فقد للغاية؛ العطلة بهذه استمتع قد أنه يبدو أخرى.» عطلٍة يف للذهاب

بزيارتي واستمتعُت هنزلو منزل يف أقمُت لقد كامربيدج: عن سأُحدِّثك واآلن،
الضيف كنت األمر، واقع ويف الود، يف غاية ترحيبًا أصدقائي بي رحب لقد للغاية.
الريف إىل زيارة يف الذهاب إىل لألسف هنزلو السيدة اضُطرت لقد هناك. األبرز
جميع حرضها هنزلو، منزل يف رائعة حفلًة أقمنا املساء، هذا ويف الجمعة. يوم
السبت، يوم ويف شك. وال الرجال أبرز من مجموعٌة وهم كامربيدج، عباقرة
مبتهًجا وجدتُه لقد معه. الصباح فرتة وقضيُت جينينز، إل منزل إىل ذهبُت
يف الَعشاء تناولُت السبت، مساء ويف عزلته. من بمرارة يشكو كان لكنه للغاية،
بعد جرين كوليدج ساحة يف العشبي البولينج لعبة مارسُت ثم الكليات، إحدى
كلية يف الَعشاء تناولُت األحد، يوم ويف . أذنيَّ العنادل غناء صمَّ وقد العشاء،
يل الربوفيسور بجوار بجلويس ا جدٍّ سعدُت وقد رائًعا، َعشاءً كان وقد ترينيتي،
إىل ١٨١٩ من العربية اللغة وأستاذ كوينز، بكلية الربوفيسور يل، صامويل [وهو
[١٨٤٨ إىل ١٨٣١ من العربية للغة امللكية الكرايس أحد شغل قد الذي ،١٨٣١
صغري، كصبيٍّ فرًحا كان وقد الحديث، يف للغاية ممتًعا شخًصا وجدتُه لقد …
سومرستشري، يف أبرشية أو كنيسة رعاية يف ملنصب توليه من ًرا مؤخَّ لعودته
بدَّل لقد الرشقية. واملخطوطات املتمدن املجتمع إىل سنوات، سبع مدى عىل
سعيًدا بدا وقد كامربيدج، من ميًال عرش أربعة بعد عىل أخرى كنيسة بكنيسته
«السموات ترنيمة وسمعت ترينيتي، كنيسة إىل ذهبُت املساء، يف للغاية. بذلك
جدران يهز املتكرر املقطع أنَّ بدا لقد للغاية؛ بديع بأسلوٍب الرب»، مجد تُردِّد
فيما هذا يكفي سيجويك. غرفة يف كبرية حفلًة أقمنا الكنيسة، وبعد الكلية.

هناك. بمغامراتي يتعلق
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التي وهي روي، جلني منطقة إىل االستكشافية رحلته يف بدأ يونيو، شهر نهاية قرب
عىل فجأة م أُصمِّ جعلني مما األخرية، اآلونة يف جيدة ليست «صحتي لفوكس: عنها يكتب
وأذهب إدنربة، إىل البخارية باملركبة سأذهب أتوقع. كنت مما أبكر وقٍت يف لندن مغادرة
ذكريات من لديَّ كان ما وأستدعي كريجز، سولزبريي جروف عىل بمفردي سرٍي جولِة يف
بالقرب ف التوقُّ أنوي الذي العظيم، إنفرنيس ووادي جالسكو إىل أذهب ثم املايض، عن
هناك ومن روي، جلني يف املتوازية للطرق الجيولوجية الطبيعة لدراسة أسبوع ملدة منه
واملرض الدخان أجل من لندن إىل ثم فقط، واحد ليوٍم مري ثم رشوزبريي، إىل سأذهب

الشاق.» والعمل
املوضوع هذا عن مقاله كتب وقد املتوازية. الطرق يف جيدة» أياٍم «ثمانيَة قىض لقد
الخاصة الجيب مفكرة يف كتب لقد امللكية.5 الجمعية ونرشته نفسه، الصيف فصل خالل
وهي روي»، «جلني ب الخاصة البحثية الورقة كتابة من انتهيُت .[١٨٣٨] سبتمرب ٦» به:
هذه يذكر أنه بالذكر الجدير ومن وتثقيًفا.» صعوبًة فيها انخرطُت التي املهام أكثر أحُد

منها. يخجل فاشلة بحثية ورقٌة أنها عىل «ذكريات» عمله يف البحثية الورقة
تلك هي املتوازية الطرق ن تكوُّ عن نظرية أحدث كانت فيه، كتب الذي الوقت يف
كانت البحريات أنَّ يعتقدان كانا اللذَين ميكاليك، والدكتور ديك لودر بالسري الخاصة
ويف الرواسب. أو الصخور من سدود وجود بسبب قديم، زمٍن منذ روي جلني يف تُوجد
تقول نظريٍة أيِّ قبوِل إمكانية عدم أثبت قد أنه يرى كان النظرية، هذه ضد حجاجه
الخاصة البحثية الورقة (يف كتب لقد النقطة. هذه يف مخطئًا كان لكنه بُحريات، بوجود
تقوم نظريٍة أيِّ قبوِل إمكانية بعدم حتمية النتيجة «إنَّ يقول: (٤٩ صفحة روي، بجلني
باعتبارها بحرية، أي «الحواجز»؛ من عدد يحدُّها املاء من طبقٍة وجوِد افرتاِض أساس عىل

لوخابر.» يف املتوازية الطرق بنشأة املتعلقة الخالفية للمسألة حالٍّ
بالفقرة أستشهد بأن يل سمح إذ للغاية؛ معي كريًما جيكي آرتشيبولد السيد كان لقد
بشأن رأيه عن سؤايل عىل ا ردٍّ (١٨٨٤ نوفمرب ١٩) إيلَّ أرسله قد كان خطاب من التالية

روي: بجلني املتعلق والدي عمل

تتسم روي» «جلني عن البحثية داروين السيد ورقة إنَّ القول إىل أحتاج ال إنني
االعرتاضات جميع وضع عىل والتصميم املالحظة دقة من به يتميز بما بجميع
التسويغ خطورة عىل دقيق مثاٌل فهي ذلك، من بالرغم الحسبان. يف املمكنة
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السيد وجد حني االستبعاد. أسلوب باستخدام الطبيعية العلوم مجال يف املنطقي
تكون أن يمكن ال روي جلني منطقة يف الرشفات كوَّنت التي املياه أنَّ داروين
أن سوى بديًال يََر لم صخرية، فتاٍت أو حواجز بفعل مكانها يف ُحِرصت قد
تتكون التي العابرة الحواجز فكرة كانت ولو البحر. بفعل تكوَّنت بأنها يقول
التي املشكالت أنَّ يرى أن الستطاع له، خطرت قد الجليدية األنهار ثلج من
غري بنحٍو انساق وملا تختفي، يعارضها كان التي البحرية نظرية يف يجدها كان
االفرتاض عىل تُقدم أن يُمكن التي الهائلة االعرتاضات شأن من التقليل إىل واٍع

البحر. بفعل تكوَّنت قد الرشفات بأنَّ القائل

الصعب من كان الجليدية األنهار بفعل الحواجز ن تكوُّ فكرة أنَّ نضيف أن ويمكننا
أن إىل حاجته ننىس أال يجب وكذلك الوقت، ذلك يف املعرفة لحالة نظًرا له؛ تخطر أن

واسع. نطاٍق عىل الجليدي التأثري ملالحظة بفرٍص يحظى
لالهتمام املثري الوحيد والجزء ومري. رشوزبريي يف يوليو من الثاني النصف قىض لقد
رشوزبريي»، يف للغاية «متكاسل أنه فيه يذكر الذي الجزء هو الفرتة، هذه يف يومياته من
«قْدًرا قرأ قد أنه يسجل أغسطس، ويف امليتافيزيقية». باملسائل ُمتعلًِّقا «دفرتًا فتح قد وأنه

امليتافيزيقية». املوضوعات إىل االهتمام بعض وأعار املمتعة، املختلفة الكتب من كبريًا
الشعاب عن كتابه يف العام من املتبقي الجزء مدى عىل أنجزه الذي العمل ويتمثل
الجنوبية.] أمريكا يف االرتفاع ظاهرة عن األعمال وبعض أكتوبر)، يف بدأه (الذي املرجانية

يساليل إىل داروين تشارلز من
مالبوره جريت شارع ٣٦

[١٨٣٨] أغسطس ٩
اليل عزيزي

املزيد لديَّ سيكون أنه أظن كنت إنني إذ نوريتش؛ يف وأنا إليك أكتب لم
املتمثلة يل هديتك عىل جزيًال شكًرا أخر. أيام لبضعة انتظرت إذا أقوله مما
أنَّه أعتقد (والذي خطابك، مع تسلمته والذي الجيولوجيا» «عنارص كتابك يف
اإلعجاب، كل به معجب وأنا بكلمة، كلمة قرأتُه لقد منه.) تُوزع نسخة» «أول
فما معك. عنه أتحدث أن بد فال الجيولوجيا، علماء من أيٍّا أرى أُعد لم وألنني
وأنا بشأنه، جيًدا حديثًا يخض لم إن كتاب قراءة يف املرء يجدها متعة من
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أنني والواقع النهار، وضح واضح وهذا اإلعجاب، كل به معجب أنني أُكرِّر
خاضه فيما أفكر رحُت إذ األجزاء؛ من العديد قراءة عند الخزي ببعض َشعرُت
لقد مرجح. أنه بوضوح يبدو ما إلثبات ومعاناة شقاء من الجيولوجيا علماء
تجعله ألن خطَّطَت فقد كبري؛ باهتمام الثانوية بات للرتسُّ الرسيع وصفك قرأُت
به كان وقد صغار. أطفال ونحن الجيدة، القصص عن نقول كنا كما «َمشوًقا»،
يقرب ما منه أنسخ أن عيلَّ وسيكون عيلَّ، الجديدة املعلومات من كبري قْدٌر أيًضا
أن ويجب مفيًدا، سيكون الكتاب هذا أنَّ بد ال ومرجًعا. مالحظًة خمسني من
بعدم لك إخباري تتذكر هل باملناسبة، … السليم الحس يعارضون من يستسلم
يقول: حاله لسان وكأن األخرى، أعماله إىل … بها أشار التي للطريقة حبي
هذا فعل أنت تفاديَت فقد يل، بالنسبة كتبته». ما كلَّ تبتاعوا أن عليكم «ينبغي
سوى: بها تقول أنك يبدو ال السابقة أعمالك إىل فإشاراتك بأخرى؛ أو بطريقة
عليكم يجب لذا، لفعلت؛ ذلك ولوال العمل، هذا يف يشء كلَّ أذُكر أن يمكنني «ال
يرجعون الُقراء من العديد ستجعل بأنك أثق وأنا «مبادئ»»، كتاب إىل الرجوع
أنني تُالحظ سوف املبارك. الصخور تكسري لعلم ُعشاًقا مثيل وستجعلهم إليه،
أنك أجد إذ بالطبع؛ كذلك يجعلني وجيه سبٌب ولديَّ الحماس، من فورة يف
الكتاب عن أتحدث لن بكثري. عه أتوقَّ كنُت مما أكثر يومياتي من استفدَت قد
عن أُعربِّ أن بد ال ذلك، من بالرغم عليه. الثناء سوى لديَّ فليس ذلك؛ من أكثر
علماء جميع بكلماِت استشهاِدَك يف تتضح التي الجلية األمانة بتلك إعجابي

واألحياء. منهم األموات الجيولوجيا،
رحلتي كانت فقد للغاية؛ رائعًة كانت اسكتلندا يف االستكشافية رحلتي إنَّ
سيدتنَي برؤية — لوضاعتي — استمتعُت وقد للغاية، لطيفًة البخارية املركبة يف
وعالوًة بخري. أنا كنت إذ البحر؛ ُدوار من يعانون وهم الصغار األطفال وبعض
ولكن اليشء نفس حدث ليفربول، إىل جالسجو من عودتي طريق يف ذلك، عىل
سولزبريي يف أو إدنربة، يف بأكمله يوًما قضيُت البالِغني. الرجال من مجموعٍة مع
األرض تلك بشأن يوٍم ذاَت رأيَك أسمَع أن أريد وأنا دقة، أكثَر ألكون كريجز
كنُت إن هذا — اليشء بعض وغريبًا عيلَّ، جديًدا تركيبها بدا لقد القديمة؛
يف ليفني لوخ بحرية إىل إدنربة من انتقلُت لقد الصحيح. وجهه عىل األمر أفهم
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وهو نوابض، عىل تكن لم (والتي دوالبني ذات وعربات عجلتني، ذات عرباٍت
روي جلني إىل ووصلت الطبيعية، املناظر يف أميل خاب أبًدا). أنساه لن ما
هناك استمتعت وقد مالبوره. شارع مغادرة من أسبوع بعد أي، السبت، مساء
الروعة، غاية يف شمسها وغروب الجمال، يف غايًة طقسها كان أيام [؟] بخمسة
تجولُت بها. أشعر التي السعادة بَقْدر سعيدة تبدو كلها الطبيعة كانت وقد
اإلطالق. عىل استثنائية منطقة أكثر وفحصت االتجاهات، كل يف الجبال فوق
به َشعرُت الذي الَقْدر بهذا أشعر لم — استثناءات أيِّ وبدون — أنني أعتقد
ِل أوَّ أو بركانية، جزيرٍة ِل أوَّ زيارة عند حتى وال األسبوع، هذا يف اإلثارة من
إنها الجنوبية. أمريكا يف الجبلية السلسلة عبور عند حتى أو مرتفع، شاطٍئ
بعض (بعد تماًما اقتنعُت لقد اإلطالق. عىل تميًُّزا فحصتُها التي املناطق أكثر
أنني من بالرغم بحرية، شواطئُ هي الصخرية، الرفوف أنَّ البداية) يف الشك
معظم تنفيذ يمكنني أنه وأعتقد واحدة، صدفة عىل العثور من أتمكن لم
آخر، واٍد يف طريق من جزءًا وجدُت لقد كلها. يكن لم إن ذلك، عىل االعرتاضات
وكذلك للغاية، مهم أَمٌر وهو اآلن، حتى مالحظاٍت أيُّ عنه ُسجلت قد تكن لم
الجليدية، باألنهار املنجرفة الصخرية الكتل عن الدقيقة الحقائق بعض لديَّ
عىل اآلن أعمل البحر. سطح فوق قدم ٢٢٠٠ ارتفاع عىل إحداها جثمت والتي
ال أنني عدا فيما للغاية، ممتًعا عمًال وأجده املوضوع، عن بحثية ورقة كتابة
يف إليك أتحدث أن أرجو املطلوبة. الحدود ضمن تكثيفه يمكنني كيف أعرف
روي. جلني فحيصملنطقة إليها قادني التي االستنتاجات بعض بشأن املستقبل
يمكنني إذ اآلن؛ راحة أكثر أصبحت وقد بداخيل، عما أفصحت قد اآلن أنا ها

أدهشتني. قد روي جلني أنَّ لك أؤكد أن
تقدًما أُحِرز وأنا سارَّة، حياٌة فهي ولهذا للغاية؛ هادئة حياًة أعيش إنني
أنك أعتقد التي وهي واحدة، نتيجٍة إىل توصلُت وقد ثابت. لكنه العمل، يف بطيئًا
صحيح، أنه يَثبُت تقوله ما كلَّ أنَّ وهي ا؛ جدٍّ رشيد رجل أنني تثبت أنها سرتى
فقط ساعتنَي لنحِو العمل يف طريقتك أتبع أَصبحُت فقد ذلك، عىل أُبرِهن ولكي
أخرى؛ مرًة العمل إىل أعود ثم وأقيضشئوني، أخرج ثم الواحدة، العمل فرتة يف
الجديدة الخطة وتلك الواحد. اليوم يف منفصالن يومان لديَّ يصبح ثَمَّ، وِمن
أذهب اليوم، من الثاني النصف انتهاء فبعد رائع؛ بنحٍو احتياجاتي تُلبِّي
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عىل إنني إذ اللوردات؛ كأحد بل النبالء، كأحد األثنيام نادي يف الَعشاء وأتناول
عىل فيها جلسُت التي األُوىل املرة يف الدوقات أحد وكأنني َشعرُت قد بأنني يقني
تجاه باإلعجاب أمتلئ إنني هناك. العظيمة االستقبال غرفة يف بمفردي األريكة
املرة يف أراهم. أن أُحب الذين الرجال من العديَد هناك ألتقي إذ النادي؛ هذا
الدكتور التقيُت املايض)، األسبوع (أي هناك الَعشاء فيها تناولُت التي األُوىل
،(١٧٨٠–١٨٦١) فيتون إتش دابليو هو فيتون [الدكتور الباب. عىل فيتون
الجيولوجية الجمعية رئاسة توىل قد والذي جيولوجيا، وعالم طبيبًا كان الذي
الذي وهو الجمعية» اجتماعات «محارض نرش نظام س أسَّ وقد الوقت. لبعض
الذي براون روبرت مميَّز؛ حشٌد معه كان وقد ذلك.] بعد أخرى جمعياٌت تبنَّته
بوت فرانسيس [وهو بوت والدكتور [؟] وماكالي وأوفرين، باريس إىل ذهب
جنس عىل عمله خالل من النبات علم يف شهرته اكتسب الذي (١٧٩٢–١٨٦٣)
وأنا ُسًدى، تذهب لم النادي، هذا إىل انضمامي يف يل مساعدتك إنَّ السعادي.]

أمُقته. أن تماًما ع أتوقَّ كنت ألنني للغاية به أستمتع
لكي أوين إىل أعطيه سوف لكنني للغاية، طويًال خطابًا إليَك أكتب إنني
كينوردي من يل فاكتب للغاية، كريًما تكون أن أردَت وإذا نيوكاسل. إىل يأخذه
كريج، بشأن أخربني وكذلك نيوكاسل، بأخبار وأخربني اليل] والد [منزل
العالم. يف أموٍر من هنالك ما جميِع وعن اليل، السيدة وعن نفسك عن وأخربني
التي ترانزاكشنز» «إنتومولوجيكال مجلة من نسخٍة هوِل مع لك أُرسل سوف
كنَت إن هذا ب… الخاصة البحثية األوراق بشأن ظنك وسيخيب لك، استعرتُها
لقد موضوع. أيِّ عن واضحة واحدة فكرٌة لديه العزيز صديقي أنَّ تعتقد
أنك أعتقد لذا واحد؛ جدوٍل يف الحرشات وحفريات الحديثة الحرشات أَورَد
ينبغي كان املوضوع هذا أنَّ أعتقد أنني غري لألسف، كثريًا منه تستفيد لن
التافهة البارزة الفقرات بعض من تندهش سوف «مبادئ». كتاب يف يَِرد أن
منك يسخر بأنه فيها ستشُعر بأنك شك وال األوراق، هذه يف ستجدها التي
نيوكاسل يف عة املتوقَّ األمور من الِعراك أنَّ جهة من أكثر من سمعُت لقد بشدة.
العزيز … قابلُت لقد ذلك. سماُع ويؤسفني الربيطانية]، الجمعية اجتماع [يف
شخٍص إىل أو إليك الكتابة عن بيشء تمتم وقد األثنيام، نادي يف املساء هذا
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من بالرغم اإلطالق. عىل شيئًا ذلك عن أعرف ال أنني غري املوضوع، عن آخر
بضعِة خالل معه الَعشاء سأتناول إنني إذ يل؛ ستتضح األمور أنَّ أعتقد ذلك،
تناول قد يل صديٌق عذر. بأيِّ اإلتيان عىل االبتكار يف قدراتي فِشَلت فقد أيام؛
تناولوا وقد أشخاص، أربعِة من جمًعا كانوا وقد سابق، يوٍم يف معه الَعشاء
ق أَتذوَّ أال عىل عازٌم أنني غري يل، لطيفة بادرٌة وهذه النبيذ؛ من زجاجاٍت عرش
برؤية االستمتاع يف رغبتي إىل جزئيٍّا ذلك يف السبب ويعود اإلطالق، عىل نبيذه

… ودهشته الشديد تقزُّزه
أرجو للغاية. الطويل الخطاب هذا بمثل البتالِئَك عليَك بالشفقة أشعر إنني
رأيت لقد كينوردي. إىل تصل حني اليل السيدة إىل الحارة تحياتي تبلغ أن منك
الثانية السلسلة تقرأ أن اليل السيدة أخرب إنفرورم. فندق مالك سجل يف اسمها
األبطال أمري عىل يتفوق أن يكاد إنه … سليكفيل» من سليك السيد «أقوال من
رشابًا رشبُت قد أنني تعتقد سوف اليل، عزيزي يا ليلتك طابت «ساميفل».
أتذوق لم لكنني الُهراء، من الكبري الَقْدر هذا لك أكتب جعلني الذي وهو قويٍّا،

اليوم. املينرفا ِجَعة من صغرية زجاجًة حتى

دوًما إليك املخلص
داروين تشاز

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٣٨] سبتمرب عرشمن الثالث الجمعة، ليلة

اليل عزيزي
عظيم أُكنُّ وأنا الرائع، الطويل خطابك من للغاية ومرسوًرا مندهًشا كنت لقد
اليل كان [إذ الكبري. الَقْدر هذا كتابة عناء تكبَدت إذ اليل؛ السيدة إىل االمتنان
إذ إليك؛ بالكتابة فيها أستمتع ساعة أقيض أن أنوي وأنا خطاباته.] أغلب يميل
يف أنانيتي بمدى أهتم ال إنني حتى بالجيولوجيا االهتمام يف معي تتشارك إنك

… إليك الكتابة
ال إنني حتى التافهة، األمور أصناف جميع عن أقوله مما الكثري لديَّ
إذ سعادتي بمدى أخربك أن إىل أحتاج ال إنني … الحديث أبدأ أمر بأي أعرف
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سماعي إنَّ األبحاث». «يوميات عميل أعجبه قد اليل السيد [والدك] أنَّ عرفت
طفيل وكأن أشعر إنني إذ البعث؛ من نوع بمنزلة لهو الرائع الخرب هذا ملثل
بالنسبة يهم ال املايض لكنَّ منسيٍّا، وصار وُدِفن بعيدة، فرتٍة منذ مات قد األول
ح تُوضِّ كما وذلك يهم، ما كلُّ هو واملستقبل — الجيولوجيا علماء نحن — لنا
املقالة قرأَت هل باملناسبة، الجيولجيا». «عنارص كتاب يف الرائع شعارك يف أنت
يشء (أو الفلسفة» «مسار عنوانها التي ريفيو»، إدنربة «ذي مجلة يف الواردة
أنَّ عن الجيدة الجمل بعض بها تَِرد إذ رائعة؛ مقالٌة إنها كونت؟ إلم كهذا)
«قانونه بأنَّ القائلة بالعبارة يُذكِّرني ما وهو التنبُّؤ، عىل القدرة هو العلم جوهر

التقدم.» إحراز هو
يمكنني بالرتتيب. فيه نقطة كل متناوًال خطابك عن بالحديث سأبدأ واآلن،
منفصًال بومون، دو إييل عن يتحدث الذي الفصل بوضع خطتك إنَّ القول
معارضًة حال، أيِّ عىل هذا، يمثل فسوف للغاية؛ جيدة خطٌة لهي البداية، ويف
وسوف الفرنسية. إىل تُرتجم سوف التي وهي األُوىل، الطبعة يف جاء ملا جريئة
التي املدة طول عىل املستقبل يف الجيولوجيا لعلماء ُمدهًشا مثاًال ذلك يكون
بومون؛ دو كنظرية تماًما، ة هشَّ نظريًة فيها يدعم أن مثلك بارز لعالٍم يمكن
عمِلك يف أكَّدتَها التي العظيمة املبادئ تصمد أن يف تأمل «بدأَت إنك تقول أنت
عىل بذهني تخطر لم فيها الشك «إمكانية» إنَّ عحبًا! تأمل»: «بدأت الزمن». عرب
َخاليص أنَّ غري اإلطالق، عىل الحكمة من ذلك يكون ال ربما طويلة. لفرتٍة اإلطالق
مبادئك أنَّ كيف ورأيُت روي، جلني من ُعدُت أن فبعد به؛ مرهوٌن الجيولوجي
إىل وبالنسبة كثريًا. يُغِضبني «األمل» عن حديثك فإنَّ تماًما، الصعوبات تُذلِّل
املرجانية الشعاب عن نظريتي تُحدثه أن يمكن الذي التأثري مدى عن سؤالك
بقْدٍر بي تستشهد أن الحكمة من سيكون أنه فأعتقد بومون، دو نظرية عىل
(وآلخرين) لك يتسنَّى وعندها بأكمله، تفسريي يُنرش أن إىل التحوُّط، من كبري
أنني ولتعلم التعميم. هذا ملثل أساٍس وجوِد إمكانيِة مدى يف برأيكم تُدلوا أن
ليشمل يمتد رأٍي أيِّ قبوِل عند كثريًا التحوُّط يجب أنه غري صحتها، يف أشك ال
وأنا الحقائق. من نسبيٍّا قليل قْدٍر َضوء يف وذلك الكبرية، املساحات هذه مثل
يها تُسمِّ (والتي الحديثة الفرتة غضون يف أنَّه اإلطالق عىل أشك ال نفيس عن
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األرشطة ارتَفَعت قد كثريًا)، يزعجني ما وهو الجديد» البليوسيني «العرص أنت
لها؛ املقابلة األرشطة وَهبَطت لبعضها، املوازية األرشطة كل وليس املتعرِّجة،
الوقت، من لفرتة هي كما األرجح، عىل األجزاء بعض ظلَّت فقد ذلك، من بالرغم
أشد بنظريٍة أحدهم يأتي أن املمكن من يكن لم أنَّه أعتقد وأنا َهبَطت. حتى أو

فجأة. َظهَرت قد عظيمة مستقيمة خطوٍط وجوَد تزعم التي تلك من ً خطأ
ال ما فهذا املرجانية»، والشعاب «الرباكني عن كتابي نرش موعد عن ا وأمَّ
األقل، عىل خمسة أو شهور أربعة قبل يكون لن األسف، مع لكنه، أعرفه،
أهدر أنني أجد إنني منه. األكرب الجزء كتابة من انتهيت قد أنَّني لتعلم لكن
الحكومي العمل إنَّ دقتها. من والتحقق التفاصيل تصويب يف الوقت من الكثري
البحثية ورقتي عيلَّ أضاعت وقد كاهيل، يثقل عبء الحيوان علم بمجال املتعلق
مهدر؛ وقٌت إنه أقول فلن ذلك، من بالرغم أسابيع. ستة روي» «جلني عن
ذلك أنَّ فأعتقد فعًال، الواقع هو أنه أرى ما لآلخرين أُثبت أن استطعُت فإذا
تحت املوجودة املنصهرة املادة أنَّ يف أشك أن يمكن ال ا. هامٍّ أمًرا سيكون
الجليد تحت بالبحر أشبه فهي امليوعة؛ من عالية بدرجٍة تتمتع األرضية القرشة
أستشهد لكي السويد، من األمثلة ببعض تمدني أن أتمنى وباملناسبة، القطبي.
املعارصة الطبقات يف وجودها وعدم السطح، عىل األصداف ببقاء واملتعلقة بها

… الحىص من
عىل جدٍّا سيئًا تأثريًا للريف أنَّ وهو كثريًا تقوله سمعتك ما أتذكر إنني
التخمينات بعض سيطفئ الخفيف الرذاذ مع الكثيف فالضباب املفكرين؛
أهل وأمُقت حديثي، يف اللندنيِّني أشبه بدأُت قد أنني ترى لعلك املهمة.
الحقول ويرون الدخان، من بدًال النقي الهواء يتنفسون الذين املساكني الريف
املنظر وهو مالبوره، شارع يف الطوب من املصنوعة املنازل من بدًال الواسعة
اجتماع عن اإليجابي تقريرك لسماع سعيد إنني أبغضه. بأنني أعرتف الذي
باسيل مع معاركه أخوض كنت أنني سعادتي يزيد ومما الربيطانية، الجمعية
ممتاًزا اجتماًعا كان أنه إىل توصلت قد وكنت الكثري، وغريهما وستوكس هول
كثريًا استمتعُت وقد األنثيام. نادي يف للتقرير قراءتي خالل من وذلك شك، بال
من له يا وبابيدج. [موركيسون] رودريك دون بني الخالف عن سمعتُه بما
وميلء ُمفكَّك الخطاب هذا إنَّ … للغاية عنيًدا كان األخري أنَّ للشفقة مثري أمٍر
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أن إىل أيًضا أنت وستحتاج جملة، كلِّ بعد س للتنفُّ أتوقف إنني حتى بالهراء،
… تقرؤه حني مثله األمر تفعل

كل لديَّ نُرش. قد الجيولوجي كتابي كان لو قلبي كلِّ من أتمنى إنني
أُواصل سوف لخطاك واتباًعا العمل، يف االجتهاد عىل تحفزني التي األسباب
سأُحب جيد. تقدٍُّم تحقيِق عىل أُحافظ لكي االجتهاد من نفسه الَقْدر بهذا العمل
وباإلضافة «مبادئ». كتابك من الجديدة الطبعة صدور قبل كتابي يُنَرش أن
سوف بالرباكني املتعلقة الفصول أنَّ أعتقد املرجانية، الشعاب نظرية تقديِم إىل
عن — التكاُسل إىل أميل أصبحُت قد أنني يؤسفني جديدة. حقائَق تتضمن
من الرائع العدد هذا يغريني إذ األخرية؛ الفرتة يف الخالص الجيولوجي العمل
والحرشات، الحيوانات تصنيف عن وثبات بغزارة تَصُدر التي الجديدة اآلراء
األنواع. بمسألة جميعها تتعلق والتي غرائزها، عن وكذلك بينها العالقات وعن
بدأ قد والتي املسألة، هذه عن الحقائق من بالكثري الدفرت تلو الدفرت مألُت لقد

فرعية. قواننَي تحت «بوضوح» مًعا تجتمع
بالحديث واستمتعُت خطابي، يف أطلت لقد اليل. عزيزي يا ليلتُك طابت
ما الحسبان يف فلتضع شخصيٍّا. بك ألتقي أن دون ممكنة درجٍة بأقىص إليك

أخرى. مرًة ليلتك طابت لذا، سيئ؛ تأثرٍي من للريف

دوًما املخلص
داروين تشاز

شكري. بخالص اليل السيدة تخرب أن منك أرجو

عمل ألهم واضح نحٍو عىل يشري ال العام هذا خالل أعمال من كتبه عما دونه ما [إنَّ
األهم اإلنجاز بعد فيما سيكون ملا األساس حجر وضع وهو: أال اإلعداد، طور يزال ال كان
«متكاسًال»، كونه عن فيه يتحدث الذي اليل، إىل السابق خطابه يف ذلك ويتضح حياته. يف

تلك: النظر وجهة فوكس، إىل خطاباته أحد من التالية الفقرة تؤيد وكذلك

تلقيح عن أسئلتي تنَس لم إنك إذ للغاية؛ رائع شخٌص أنك إلدراك سعيد إنني
من يوم ذات سأتمكن أنني فعًال أعتقد وأنا األساسية، هوايتي إنها الحيوانات.

والرضوب.] الحية باألنواع املتعلق للغاية د املعقَّ املجال يف يشءٍ إضافِة
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١٨٤١ إىل ١٨٣٩ من (3)

جوزايا [ابنة ويدجوود إيما عمه، بابنة أبي تزوج يناير)، ٢٩) ١٨٣٩ عام شتاء [يف
يف يعمل كان الذي ووركس، بوتري إتروريا مصنع س مؤسِّ وحفيدة مري، من ويدجوود
وهو الزوجية، حياتهما من األُوىل القليلة السنوات شهد الذي املنزل كان الفخار.] مجال
يف استقبال غرفَة يضم وكان عاديٍّا، منزًال لندن، يف جاور أبَر شارع يف ١٢ رقم املنزل
السنوات يف للهدوء. طلبًا فيها يعيشان كانا التي وهي الخلف، يف صغرية وغرفًة األمام،
املنزل. هذا يف ذلك وغري والسجاد لألثاث الشديد القبح من يسخر أن أبي اعتاد الالحقة،
أفضل كانت املنزل حديقة أنَّ فهي لهما، تعويض بمنزلة كانت التي الوحيدة السمة ا أمَّ
ثالثني طولها يبلغ وكان نفسه، املنزل بعرض رقعة كانت فقد لندن؛ يف املنازل معظم من
أكثر مقبوًال لندن منزل جعلت قد الرث العشب من الصغرية الرقعة هذه إنَّ ياردة.

الريف. يف نشآ اللذين ِلقاطنَيه
يف غاية حياًة نحيا «إننا :(١٨٣٩ (أكتوبر فوكس إىل يكتب لندن، يف حياته وعن
مكانًا تُعد للغاية، منعزل مكاٌن بأنها أنت تصفها والتي نفسها، ديالمري إنَّ الهدوء؛
حضور عن توقفنا لقد هذا. قويل مسئولية أتحمل وأنا جاور، بشارع مقارنًة صاخبًا
فما لندن، يف بالهدوء يتمتع املرء كان وإذا كَلينا، مع تتوافق ال إنها إذ الحفالت؛ جميع
البعيدة واألصوات بالدخان، املختلط ضبابها يف جالل َة فثَمَّ الهدوء؛ هذا يعادل يشء من
تماًما، لندنيٍّا أصبح أن إىل طريقي يف أنني تدرك وربما األجرة. وعربات ملركباتها الخافتة

القادمة.» الستة الشهور مدى عىل هنا سأظل أنني أفكر حني جدٍّا أبتهج وأنا
الفرتة؛ هذه يف اليومية، مفكرته يف املرض فيها يُذكر التي اإلدخاالت عدد يزداد
إىل أبريل ٢٦ من الفرتة قىض فقد مدتها؛ وطالت العطالت تواتُر زاد فقد لذلك، ونتيجًة
أغسطس ٢٣ بني ما الفرتة يف أخرى، ومرًة ورشوزبريي، مري يف ١٨٣٩ عام من مايو ١٣
اجتماع فيها حرض والتي وبريمينجهام ورشوزبريي، مري، إىل لندن من سافر أكتوبر، ٢ إىل

الربيطانية. الجمعية
إىل زيارتي أثناء «يف :١٨٣٩ أغسطس يف املؤرَّخ اإلدخال هذا نجد املثال، سبيل عىل
تأكيد بكل توصلت لقد فاضحة. بدرجٍة وخامًال للغاية، مريًضا وكنت قليًال، قرأت مري،

الخمول.» مثل يُطاق ال يشء يُوجد ال أنَّه إىل
يف النهاية يف نُِرشت التي مالحظاته بدأ وحينها األول، طفله ُولِد ،١٨٣٩ عام نهاية يف
الورقة وكذلك الكتاب، هذا ح ويُوضِّ والحيوان». اإلنسان يف االنفعاالت عن «التعبري كتاب
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ابنه يراقب كان أنه كيف [١٨٧٧ [يوليو «مايند» دورية يف نُِرشت التي القصرية البحثية
إىل كتب فقد الصغري؛ الرضيع تجاه مشاعره من متفاجئًا كان أنه ويبدو شديد. قرٍب عن
ادعاء أستطيع ال إنني حتى للغاية، ساحر الرضيع] [أي، «إنه :(١٨٤٠ (يوليو فوكس
أيَّ يقول أن ألحٍد يمكن ال إذ رضيعنا؛ َمدِح بشأِن يجاملنا أن أحٍد أليِّ يمكن ال التواُضع.
هذا أُِكن قد أنَّني اإلطالق عىل أتخيل أكن لم إنني … به تام وعٍي عىل لسنا مديحه يف يشءٍ
أتمتع أنَّني هذا من تدرك سوف شهور. خمسة عمره لرضيٍع املشاعر من الكبري الَقْدر

املتوهجة.» األبوة مشاعر من عالية بدرجٍة
إذ املرجانية»؛ «الشعاب عن كتابه عىل متقطع بنحٍو يعمل كان السنوات، هذه خالل
البدء» «إعادة عن يتحدث فهو ولهذا، العمل. مواصلة عن باستمرار املرض يمنعه كان
يوليو يف ثالثة ومرة نفسه، العام من أكتوبر يف ثم ،١٨٣٩ فرباير يف فيه الكتابة يف
األخرى، العلمية أعماله عن ا وأمَّ شهًرا». عرش ثالثة عىل تزيد انقطاٍع فرتة «بعد ،١٨٤١
و«الحريث الصخرية الجالميد عن الجيولوجية6 الجمعية يف له مساهمة يف تمثََّلت فقد
عن الصغرية البحثية األوراق من قليل عدٍد إىل إضافًة الجنوبية، أمريكا يف الجليدي»
كتاب من بالطيور الخاص الجزء عىل العمل يف أيًضا انشغل وقد جيولوجية. موضوعاٍت
وصفها التي الطيور عادات عن الكتابة يف يتمثل كان الذي «البيجل»»، حيوانات «دراسة

أنواعها.] وتوزيع جولد،

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٠ [فرباير األربعاء صباح

اليل عزيزي
من نسخة عىل للحصول أرسل سوف الطيب. خطابك عىل جزيًال شكًرا أشكرك
علَّة، من بي ما عرف قد أنه هوالند الدكتور يعتقد سكوتسمان». «ذا جريدة
املخزي من أليس عافيتي. اسرتداد عىل مساعدتي من يتمكن أن اآلن يأمل وهو
بأكمله، يوٍم عمِل إنجاِز من تمكنت أن منذ أسابيع تسعُة اآلن مرَّت قد أنه ا حقٍّ
رغم ر، التذمُّ عن سأكف لكنني ونصف؟ أيام أربعة عميل فرتة تتجاوز لم وأنه
الذي الفصل أُراجع رحت خطابك، قرأُت أن منذ ذلك. تجنُّب الصعب من أنه
جاء ما كلِّ عن للدفاع مستعد أنني وجدُت وقد املرجانية، الشعاب عن كتبتُه
أنتهي أن عىل عزمُت لقد توقعت. مما أكثَر ودقٍة بحذر مكتوٌب فهو تقريبًا؛ فيه
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وكامربيدج لندن

وصدِّقني عملك، من الجديدة الطبعة نرش قبل املوضوع، هذا حول كتابي من
سوى جديٍد من به ليس (إذ جديد يشءٍ أيَّ فيه تالحظ لكي ليس ذلك أنَّ يف
دوًما ف أَتلهَّ الذي أوروبا يف الوحيد الرجل فأنت التفاصيل)؛ بجانب ا جدٍّ القليل
مخطوطتي إنَّ بالتعقيد. تتسم مسألٍة أيِّ بشأن الحقيقة منه أسمع أن عىل
جزءٍ أيِّ عىل نظرة َلتُلقي كنت أنَك يف أثق فأنا ذلك، ولوال الفوىض، فيها تعم

… وقتك يستحق ذلك أنَّ ترى كنت إذا منها، تختاره
…

يشغل يزال ال األنواع» عن «عمله أنَّ ح يُوضِّ (١٨٤١ (يناير فوكس إىل خطاب [يف
ذهنه:

التذييل هذا لك أُرسل فإنني الطبيعي، بالتاريخ اهتماٍم أيُّ لديك يزال ال كان إذا
«الرضوب بموضوع املتعلقة الحقائق أنواع كلِّ جمَع أُواصل بأنني لك تذكريًا
أقبل وأنا االسم. بهذا يوم ذات سيظهر الذي عميل يف ألستخدمها وذلك واألنواع»
عن الناتجة السالالت أوصاف عليها؛ شاكًرا وسأكون اإلسهامات أصغر حتى
الكالب مثل والحيوانات الداجنة الطيور جميع بني املتبادل التلقيح أنواع جميع
تموت حني أنه تَنَس وال للغاية. كبرية وفائدٍة قيمة ذات ذلك، إىل وما والقطط،
يف جثتها يل أرسلَت إذا للغاية ممتنٍّا سأكون فإنني الهجينة، األفريقية قطتك
طيوٍر أيِّ من غريها أو هي وستكون العظمي، هيكلها ألفحص صغرية سلٍة
ِفخاذ أجوِد من أفضل شابه، ما أو البط أو الدواجن أو الحمام مثل هجينة

السالحف. أو الغزالن

إىل أيًضا ويشري صحته، عن فوكس إىل يكتب (سبتمرب)، العام من الحقة فرتٍة ويف
الريف: إىل االنتقال بشأن خطته

ذات اليشء بعض صحتي سأسرتد أنني ا حقٍّ وأعتقد ثابتًا، تقدًما ق أُحقِّ إنني
وأقوم املرجانية، الشعاب عن كتابي يف ساعات لبضع يوميٍّا أكتب إنني يوم.
املساء، يف ا جدٍّ مرهًقا أصري إنني يوم. كل قصرية ركوٍب جولِة أو َسري بجولِة
أقاربي، أقرب استقبال عىل حتى وال الوقت، ذلك يف الخروج عىل قادًرا أكون وال
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األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

إننا العمل. عىل قادًرا اآلن رصُت أن بعد ُمضنيًا عبئًا تُعد لم حياتي أنَّ غري
أحد عىل منها ميًال العرشين قرابة بُعد عىل والعيش لندن، ملغادرة نخطط

الحديدية.] السكة خطوط

١٨٤٢ (4)

أُرسَلت قد الذي املرجانية»7 «الشعاب عن كتابه أعمال من كتبه عما دوَّنه ما [يتضمن
الطباعة بروفات آخر حت وُصحِّ العام، هذا من يناير يف أخريًا املطابع إىل مخطوطته

ييل: ما اليومية مفكرته يف العمل هذا عن يكتب وهو مايو. يف به الخاصة

هذه من قضيُت وقد أشهر. وسبعة سنوات ثالث قبل العمل هذا بدأت لقد
العمل يف استغرقتُه الذي الوقت إىل (إضافًة عليه العمل يف شهًرا عرشين املدة
الجزء أيًضا املدة هذه يف جمعُت هذا، جانب وإىل «البيجل»). رحلة خالل عليه
ملحًقا وكتبُت «البيجل»»، رحلة حيوانات «دراسة كتاِب يف بالطيور الخاص
أوراًقا وصوبُت الصخرية، الجالميد عن بحثية وورقًة األبحاث»، «يوميات ل
هذه بقية ا أمَّ األنواع. عن القراءة إىل باإلضافة والزالزل، روي جلني حول بحثيًة

املرض. عيلَّ أضاعها فقد املدة،

ويلز، يف صغرية جولٍة يف ذهب هناك، ومن ومري، رشوزبريي يف ويونيو مايو قىض
عن «مالحظات البحثية ورقته يف نتائجها ونُِرشت «ذكريات» عمله يف عنها تحدث والتي
الجليد نقلها التي الصخرية الجالميد وعن كارنارفنشري يف القديمة الجليدية األنهار آثار

املنجرف».8
الطويلة القائمة مقدمة «يف تأتي إنها الورقة هذه عن جيكي آرتشيبولد السيد ويقول

الجليدي».9 بالعرص يتعلق فيما اإلنجليزية لإلسهامات
يف استقراره تتضمن التي الفرتة إىل يعود فهو السنة، هذه من الالحق الجزء ا أمَّ

آخر.] فصٍل يف سنتناولها فإننا ولهذا، داون؛
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الثامن الفصل

الدين

الدينية. آرائه لبعض ذكًرا يتضمن أن يستحق أبي حياة من الجزء هذا لتاريخ دنا َرسْ [إنَّ
فإننا ومستمر، منهجي بنحٍو الدينية املسائل يف يُفكِّر يكن لم أنه ح يُوضِّ أنه من وبالرغم

.(١٨٣٦–١٨٣٩) الفرتة هذه يف كثريًا ذهنه يشغل كان األمر أنَّ كلماته من نعرف
هذا عن تركه وما الدين، مسألة عن الحديث يف ًظا ُمتحفِّ كان املنشورة، أعماله يف
قليلة كلماٌت هو نذكره أن يمكن الذي (واالستثناء النرش. بنية مكتوبًا يكن لم املوضوع
يف بنرشها أبي سمح قد والتي للعصور» «حقائق أبوت الدكتور مقال مع بالتزامن جاءت

إندكس».) «ذي صحيفة
كان أنه ومنها عدة، أسباٍب من نابًعا كان األمر عن الحديث يف تحفظه أنَّ وأعتقد
ويتضح غريه. أحًدا تخص وال األساس، يف خاص أمٌر هي الدينية الفرد معتقدات أنَّ يرى

1:١٨٧٩ عام يف خطاباته أحد من املأخوذة التالية الفقرة يف ذلك

سألت، قد وإنك أما سواي. فيما أحًدا تعني ال مسألة هي آرائي ماهية إنَّ
التذبذب حاالت أكثر ويف … يتذبذب ما كثريًا حكمي إنَّ أقول أن فيمكنني
سيما (وال عامة، وبصفٍة اإلله. وجود إنكار بمعنى ملحًدا قط أكن لم تطرًُّفا،
وصف أنَّ أعتقد فإنني دائًما؛ ليس لكن وأكثر) أكثر السن يف تقدمي مع

بالدين. يتعلق فيما العقيل موقفي لوصف األصوب هو «الالأدري»

الدينية، باألمور يتعلق فيما اآلخرين مشاعر جرح عن تلقائيٍّا يُحجم كان لقد
يمنحه لم موضوع يف رأيه ينرش أال املرء عىل ينبغي بأنه باعتقاده أيًضا متأثًرا وكان
فيما نفسه عىل الحذر لهذا تطبيقه ويتضح واملستمر. املتأني التفكري من كبريًا قْدًرا



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

املتحدة الواليات كامربيدج، من أبوت، إي إف الدكتور إىل خطاٍب يف الدين بمسألة يتعلق
بأنه يشعر جعله قد املرض عن الناتج َضعفه أنَّ يرشح أن فبعد .(١٨٧١ سبتمرب ٦)
يضيف: املرء»، ذهن تمأل أن يمكن التي املوضوعات أعمق يف العميق للتفكري «أهًال ليس
الكثري كتابة عيلَّ يتحتم إذ تماًما؛ محتواها نسيت فقد إليك، السابقة «بخصوصخطاباتي
أعتقد فإنني ذلك، من بالرغم قليًال. إال أكتبه فيما التفكري أستطيع وال الخطابات، من
فعلُت قد أكون أال أيًضا وآمل الوقت، ذلك يف فيها أفكر لم واحدة كلمًة أكتب لم أنني تماًما
فيه التفكري يجب الجمهور إىل يُقدَّم يشءٍ أيَّ أنَّ يف معي ستتفق أنك أعتقد لكنني ذلك،
ُمقتَطٍف أيِّ نرش يف ترغب قد أنك اإلطالق عىل بذهني يخطر ولم بعناية. وعرضه برتوٍّ
«خصوصية عن رصاحة أُعلن إنني منها. بنسخٍة احتفظت قد لكنُت وإال خطاباتي، من
وذلك جزئي؛ بنحٍو إال اآلن حتى أكتسبه لم نسٌق وهذا الخطابات، بعض يف املحتوى»
عىل تُطبع أن تستحق تكن ولم وُطبَعت، َعجٍل عىل كتبتُها التي الخطابات بعض بسبب
السابق خطابي أنَّ أعتقد أن ا جدٍّ سخيف ألمٌر إنه ذلك. بخالف مقبولة أنها غري اإلطالق،
ترغب كنَت إن لكن نرشه، يف ترغب منه جزءٍ أيِّ تحديِد مع إيلَّ تُرسله أن يستحق إليك
أشعر إنني ال. أم اعرتاٍض أيُّ لديَّ كان إن بما الفور عىل أخربك فسوف بذلك، القيام يف
أشعر إنني إذ الدينية؛ املسائل يف آرائي عن للجمهور اإلفصاح يف الرغبة بعدم ما حدٍّ إىل

للجمهور.» آرائي عن اإلفصاح يُربِّر كاٍف بعمٍق األمر يف أفكر لم بأنني
وفيه (١٨٧١ نوفمرب ١٦) أبوت الدكتور إىل آخر بخطاٍب أستشهد أن أيًضا ويمكنني
املوضوعات يف للكتابة مؤهًال ليس بأنه شعوره يف أسبابه تفصيًال أكثر بنحو أبي يوضح

واألخالقية: الدينية

صحيفة يف امُلساهِمني أحد أكون بأن يل طلبك إنَّ صدق بكل أقول أن يمكنني
كامل أُكنُّ أيًضا وأنا امُلسوَّدة. عىل للغاية ممتنٌّ وأنا كثريًا، فني يُرشِّ إندكس» «ذي
الحقيقة، أنه يعتقد ما ينرش أن فرد كل عىل يجب بأنه القائل للرأي التأييد
من بالرغم والحماس. اإلخالص من كبري بقدر بذلك لقيامك كثريًا أحرتمك وأنا
أذكرها إذ واعذرني ذكرها، سييل التي لألسباب لطلبك االمتثال يمكنني ال ذلك،
للغاية: ضعيفة صحتي إن فظٍّا. لك بدوُت لو سيُحِزنني إنه إذ التفصيل؛ ببعض
لساعاٍت التعب من فيها أعاني أن دون ساعة ٢٤ أقيض أن «أبًدا» يحدث ال
لذلك، ونتيجًة اإلطالق. عىل يشء بأي القيام عىل فيها قادًرا أكون ال طويلة
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الدين

وكذلك الضعف، هذا وبسبب الفصل. هذا يف متتاليان كامالن شهران عيلَّ ضاع
من كبريًا قْدًرا تستلزم التي الجديدة املوضوعات إتقان أستطيع ال رأيس، ُدوار
كاتبًا أو ُمفكًرا قط أكن لم إنني القديمة. املوضوعات إال أتناول وال التفكري،
الطويل التفكري إىل يُعزى العلوم مجال يف إنجازات من قتُه َحقَّ ما وكلُّ رسيًعا،

واملثابرة. والصرب
وعالقته الدين يف منهجي بنحٍو فكَّرُت أن قبل من يل يسبق لم حسنًا،
هذه مثل عىل تفكريي أُركِّز أن وبدون باملجتمع، وعالقتها األخالق يف أو بالعلم
يستحق يشءٍ أيِّ كتابِة عىل ا حقٍّ قادًرا أكون لن «طويلة،» لفرتٍة املوضوعات

صحيفتك. يف النرش

ذلك فعل عىل عادًة يعرتض يكن ولم مرة، من أكثر الدين بشأن آرائه عن ُسئل لقد
:(١٨٧٣ أبريل ٢) هولندي طالب إىل التايل الردَّ كتب فقد ثَمَّ، وِمن خاص؛ خطاب يف

بأنني أخربك حني طويلة فرتٍة بعد الكتابة يف تعذرني سوف أنك يف أثق إنني
بعض عىل للحصول بيتي عن بعيد اآلن وأنا طويل، وقٍت منذ مريًضا كنت

الراحة.
كنُت إن متأكًدا ولسُت باختصار، سؤالك عن أجيب أن املمكن من ليس
ذلك، من بالرغم اإلسهاب. ببعض كتبت إذا حتى ال، أم بذلك القيام أستطيع
بالعجائب، امليلء العظيم الكون هذا أنَّ ر تصوُّ إمكانية عدم إنَّ أقول أن يمكنني
الُحجة أنه يل يبدو ما هو الصدفة طريق عن نشأ قد الواعية، ذواتنا وكذلك
ما فهذا ال، أم حقيقة قيمٌة الحجة لهذه كان إذا عما ا أمَّ إله؛ لوجود األساسية
فإنَّ أول، سبٍب بوجود سلَّمنا إذا أننا أُدرك إنني تحديده. من قط أتمكن لم
أُغفل أن يمكنني ال وكذلك وكيف. أتى أين من يعرف بأن يطالب سيظل العقل
أيًضا أميل وأنا العالم. يف املعاناة من القْدر هذا كل بوجود املرتبطة الصعوبة
كانوا الذين البارعني الرجال من العديد ُحكم إىل اليشء بعض االنصياع إىل
يل ويبدو الُحجة. هذه ضعف مدى أدرك أيًضا أنني غري باإلله، تماًما يؤمنون
البرشي، العقل نطاق يتجاوز بأكمله املوضوع هذا أنَّ هي األسلم النتيجة أنَّ

بواجبه. يقوم أن للمرء يمكن لكن
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وقد مشابهة. بطريقٍة يسأله أملاني، طالٌب إليه بعث ،١٨٧٩ عام يف أخرى ومرًة
ييل: ما كتب وقد أبي، عائلة أفراد أحد الخطاب عن أجاب

فال الخطابات، من ا جدٍّ كبريًا عدًدا يتلقى إنه أقول أن داروين السيد يرجوني
كلها. عنها اإلجابة يمكنه

يجب لكنك إله، بوجوِد اإليمان مع تماًما تتوافق ر التطوُّ نظرية أنَّ يرى وهو
إله. بكلمِة يقصدونه ملا تعريفهم يف يختلفون األشخاص أنَّ تتذكر أن

الرد منه وتلقى أبي، إىل أخرى مرًة كتب الذي األملاني الشاب يُرِض لم ذلك أنَّ غري
التايل:

يف وقتي أبذُل أن يمكنني وال ومريض عجوز رجٌل وأنا للغاية، منشغل إنني
عنها. اإلجابة يمكن ال األمر واقع يف أسئلة وهي كامل، بنحٍو أسئلتك عن اإلجابة
املرء يجعل العلمي البحث طابع أن باستثناءِ باملسيح، عالقة أيُّ للعلم ليس
أيُّ هناك كان أنه أعتقد ال فأنا نفيس، عن ا أمَّ األدلة. بصحة اإلقرار يف حِذًرا
يختار أن امرٍئ كلِّ عىل فيجب تالية، حياٍة وجود عن ا وأمَّ اإلطالق. عىل وحٍي

املتعارضة. الغامضة االحتماالت بني من لنفسه

الذاتية السرية من جزء من اليشء، بعض مختَرصة مقتطفات، هي التالية والفقرات
الدينية: آرائه تاريخ فيها ح يُوضِّ وهو ،١٨٧٦ عام أبي كتبها التي

إىل اتجهُت [١٨٣٩ يناير إىل ١٨٣٦ أكتوبر [من العاَمني هذَين مدى عىل
وأَتذكَّر ما، حدٍّ إىل متدينًا كنت «البيجل»، متن عىل الدين. بشأن كثريًا التفكري
أنفسهم أنهم من (بالرغم بشدة، مني يسخرون كانوا الضباط من العديد أنَّ
يف دامغة حجًة بصفته باإلنجيل أستشهد كنت أنني ذلك ُمتدينِني)؛ كانوا
يُمِتُعهم. كان ما هي النقاش حداثة أنَّ أعتقد باألخالق. تتعلق التي القضايا
تدريجيٍّا أرى بدأت و١٨٣٩، ١٨٣٦ بني الفرتة أي الوقت؛ هذا بحلول لكن
الهندوسية الكتب تصديق يمكن مما أكثر القديم العهد تصديق يمكن ال أنَّه
اإلله كان إذا أنه أيُعقل تربحه: وال ذهني تشغل املسألة هذه ظلَّت وقد املقدَّسة.
بفينشو باإليمان عالقة له يكون بأن له يسمح أن للهندوس، وحيًا أنزل قد
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هذا أنَّ يل بدا وقد القديم؟ بالعهد عالقة لها املسيحية أنَّ مثلما وغريهما، وسيفا
اإلطالق. عىل يُعقل ال األمر

شخٍص أليِّ رضورية ستكون الواضحة الرباهني أنَّ يف التفكري من وباملزيد
معرفتنا زادت كلما وأنه املسيحية، تؤيد التي باملعجزات يؤمن لكي عاقل
الرجال وأنَّ أكرب، بدرجٍة يُصدَّق ال أمًرا املعجزات بدِت الثابتة، الطبيعة بقواننِي
عىل نُدركها أال نكاد بدرجٍة التصديق ورسيِعي جاهِلني كانوا العرص ذلك يف
وأنها األحداث، مع بالتزامن تُكتب لم األناجيل أنَّ إثبات يمكن ال وأنه اإلطالق،
مهمٌة أنها يل بدت قد التي املهمة، التفاصيل من العديد يف بينها فيما تختلف
العيان؛ شهود دقِة عدِم من املعتادة الدرجة إىل نعُزوها أن يمكن ال بحيث للغاية
قيِّمة أو مبتكرة أنَّها أساس عىل أذكرها ال والتي األفكار، هذه مثل خالل من
وحيًا بصفتها باملسيحية اإليمان عدم يف تدريجيٍّا بدأُت يفَّ، أَثَّرت قد ألنها وإنما
كبرية أجزاءٍ يف انتََرشت قد املزيَّفة األديان من العديد أنَّ لحقيقِة كان وقد إلهيٍّا.

عيلَّ. كبري تأثريٌ الهشيم، يف كالنار األرض من
إذ هذا؛ من واثق وأنا إيماني، عن التخيل عن تماًما عازًفا كنُت أنني غري
خطاباٍت عن يقظة أحالم أتخيل كنت ما كثريًا أنني جيًِّدا أتذكر أن يمكنني
بومبي يف تُكتشف مخطوطات وعن البارزة، الرومانية الشخصيات بني قديمة
فقد ذلك، من بالرغم األناجيل. يف ورد ما كلَّ قاطٍع بوضوٍح وتؤكِّد غريها، أو
إلقناعي؛ تكفي أدلًة أجد أن يف عقيل، نطاِق تحرير مع أكرب، صعوبًة أجد كنت
يف اكتمل لكنه شديد، ببطءٍ بالدين التصديق عدم إيلَّ تسلل فقد ثَمَّ، وِمن

جَزع. بأي أشُعر لم إنني حتى للغاية بطيئًا تسلُّله كان وقد النهاية.
متأخرة فرتة حتى شخيص إله وجود يف كثريًا أفكر لم أنني من وبالرغم
التي املبهمة النتائج هنا أذكر سوف فإنني حياتي، من نسبيٍّا كبرية بدرجة
قال والتي الذكي، التصميم مسألة يف املتمثلة القديمة الحجة إنَّ إليها. توصلُت
اكتشاف بعد اآلن َسقَطت قد سبق، فيما حاسمة حجٌة أنها أجد وكنُت بييل، بها
بد ال بأنَّه اآلن نجادل أن يمكننا ال املثال، سبيل فعىل الطبيعي؛ االنتقاء قانون
أنَّ مثلما الصدفتنَي، ذوات يف الجميلة املفصلة صنع الذي هو ذكيٍّا كائنًا أنَّ
العضوية الكائنات قابلية أنَّ يبدو الباب. مفصلة يصنع الذي هو اإلنسان
عليه تنطوي مما بأكثر تصميم عىل ينطويان ال الطبيعي، االنتقاء وفعل للتباين
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«تباين كتابي نهاية يف املوضوع هذا تناولُت قد أنني غري هبوبها. يف الرياح
ليس هناك الواردة الُحجة أنَّ وأعتقد التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات

اآلن. حتى تفنيد لها
نجدها التي الالنهائية الرائعة التكيُّف أساليب عن الطرف غض مع لكن
الخريِّ الرتتيب تفسري يمكن كيف التايل: السؤال يُطرح أن يمكن مكان، كل يف
يف املعاناة بحجم بشدٍة بالفعل متأثرون الُكتاب بعض إنَّ للعالم؟ عام بوجه
إىل نظرنا إذا أكرب شقاءً أم سعادة سنجد كنا إذا فيما يشكون إنهم حتى العالم،
سيئًا. أم جيًدا مجمله يف العالم كان إذا ومما العالم، يف الواعية الكائنات جميع
الصعب من أنه غري قطًعا، تسود التي هي السعادة أنَّ أعتقد فأنا رأيي، عن ا أمَّ
تماًما تتناغم سوف فإنها النتيجة، هذه بصحة سلمنا وإذا ذلك. إثبات ا جدٍّ
أيِّ أفراد جميع كان فإذا الطبيعي. االنتقاء آثار من نتوقعه أن يمكن ما مع
من اإلكثار عن يُحِجمون سوف فإنهم درجة؛ بأقىص عادًة يعانون ُمعنيَّ نوٍع
حتى أو اإلطالق، عىل حدث ذلك أنَّ نعتقد يجعلنا لدينا سبٍب من وما نوعهم،
األخرى االعتبارات بعض فإنَّ ذلك، إىل وإضافًة األقل. عىل غالبًا يحدث كان
بصفٍة تستمتع، لكي تَشكَّلت قد الواعية، الكائنات جميع أنَّ االعتقاد إىل تقودنا

بالسعادة. عامة،
والذهنية الجسدية امللكات جميع أنَّ أعتقد مثلما يعتقدون من جميع إنَّ
قد الكائنات جميع يف ملالكها) عيبًا وال ميزة تمثل ال التي تلك (باستثناء
من سواء لألصلح، البقاء خالل من أو الطبيعي االنتقاء خالل من تطورت
يتمكن حتى تشكَّلت قد امللكات هذه أنَّ سيتقبلون العادة، أو االستخدام خالل
عدًدا. يزدادون ثَمَّ، وِمن األخرى؛ الكائنات مع املنافسة يف النجاح من مالكوها
للنوع؛ نفًعا األكثر يكون الذي املسار اتباع إىل الحيوانات أحد يتجه قد واآلن،
مثل املتعة، خالل من أو والخوف، والعطش الجوع مثل املعاناة، خالل من ا إمَّ
الوسيلتنَي بني الجمع خالل من أو ذلك، إىل وما النوع وتكاثُر والرشاب الطعام
لفرتٍة نوع أيِّ من املعاناة أو األلم استمر إذا لكن الغذاء. عن البحث يف كما مًعا،
يجعل لكنه حركته، قوة من ويُقلِّل الكائن اكتئاب يف يتسبب ذلك فإنَّ طويلة،
املشاعر أما مفاجئة. أو كبرية أخطاٍر أيِّ ضد نفسه حماية عىل قادًرا الكائن
أيَّ تولِّد أن دون طويلة لفرتٍة تستمر أن فيمكن اآلخر، الجانب عىل املمتعة،
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الحركة؛ لزيادة بأكمله النظام ز تحفِّ ذلك، من العكس عىل فهي اكتئاب؛ مشاعِر
بهذه كلها أو الواعية الكائنات معظم تطوَّرت أن هذا من يتضح ثَمَّ، وِمن
بمثابِة فيها املتعة مشاعر تكون والتي الطبيعي، االنتقاء خالل من الطريقة
من نستمدها التي املتعة يف هذا نرى ونحن الكائنات. لهذه املعتادة التوجيه أدلِة
التي املتعة يف وكذلك الذهن، أو للجسد الكبري اإلجهاد من أحيانًا وحتى اإلجهاد،
نستمدها التي املتعة يف الخصوص وجه وعىل اليومية، وجباتنا من نستمدها
املشاعر هذه مثل ومحصلة عائالتنا. ُحب من وكذلك االجتماعي التواصل من
الواعية، الكائنات ملعظم ر تُوفِّ باستمرار، تتكرر أو عادًة تحدث والتي املمتعة،
أنَّ من بالرغم شقاء، من يجدونه ما َقْدرها يفوق سعادًة ذلك، يف أشك ال وأنا
باالنتقاء اإليمان مع املعاناة هذه وتتوافق األحيان. بعض يف كثريًا يُعاني بعضها
نوٍع كلَّ يجعل أن يف يفيد أنه غري فعله، يف مثاليٍّا يكون ال والذي الطبيعي،
ظل يف األخرى، األنواع مع الحياة معركة يف ممكن َقدٍر بأكرب ناجًحا األنواع من

مدهش. بنحٍو واملعقدة املتغرية الظروف من مجموعة
البعض حاول وقد العالم. يف املعاناة من كبري َقدٍر وجود ينكر ال أحًدا إنَّ
وضعه تحسني يف تساعد أنَّها بتصور باإلنسان يتعلق فيما ذلك وا يُفرسِّ أن
األخرى، الواعية الكائنات بعدد اإلطالق عىل يُقاَرن ال البرش عدد لكنَّ األخالقي،
الُحجة هذه أنَّ يل ويبدو أخالقي. تحسنٍي أيِّ دون تُعاني ما كثريًا التي وهي
ُحجٌة هي ذكي أَوَّل سبٍب وجوِد مقابِل يف املعاناة وجود يف املتمثلة القديمة
الرؤية مع أوضحنا، كما يتفق، املعاناة، من الكبري القْدر هذا وجود أنَّ غري قوية،
واالنتقاء التباين خالل من َرت تطوَّ قد العضوية الكائنات جميع بأنَّ القائلة

الطبيعي.
القناعات من ذكيٍّ إلٍه لوجوِد شيوًعا األكثر الحجة تُستمد الحارض، الوقت يف

األشخاص. معظم يختربها التي العميقة الداخلية واملشاعر
(بالرغم للتو إليها أرشُت التي املشاعر هذه مثل قادتني سابق، وقٍت يف
األيام) من يوٍم أيِّ يف لديَّ بقوة نما قد الديني الشعور أنَّ أعتقد ال أنني من
بينما ييل ما كتبُت يومياتي ويف الروح. وبخلود إله، بوجود الراسخ االعتقاد إىل
فكرًة أعطي أن املمكن من «ليس الربازيلية: الغابات إحدى عظمِة قلِب يف أقف
تمأل التي وهي والتفاني، واإلعجاب بالدهشة السامية املشاعر هذه عن مناسبة
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عىل ينطوي اإلنسان أنَّ مقتنًعا كنت أنني جيًدا أتذكر وأنا به.» وتسمو العقل
فأكثر اآلن، ا أمَّ منه. ويخرج جسده إىل يدخل الذي النَفس من أكثر هو ما
القول يصح وربما واألفكار. املشاعر هذه مثل عقيل يف تبُث لن عظمة املناظر
لدى السائد االعتقاد فإن لذا، األلوان؛ بعمى أُصيب رجٍل مثل أصبحُت قد بأنني
تمييز عىل قدرتي عدم الستخدام قيمٍة أيَّ ينفي األحمر، اللون بوجود البرش
جميع من البرش كل كان إذا سليمًة الُحجة هذه وستكون كدليل. األحمر اللون
بعيٌد ذلك أنَّ نعرف لكننا واحد، إلٍه بوجوِد الداخيل االعتناق هذا لديهم األعراق
هذه مثِل الستخداِم قيمٍة أيَّ أرى أن يُمِكنني ال ولهذا، الواقع؛ عن البعد كلَّ
الذهنية الحالة تلك إنَّ فعًال. يُوجد ما عىل كدليٍل الداخلية واملشاعر االعتقادات
وثيقة بصورٍة ارتَبَطت التي وهي ذلك، قبل العظيمة املناظر يفَّ أثارتها التي
بالشعور عادًة ندعوه عما جوهرية بصورٍة تختلف تكن لم باإلله، باإليمان
فال الشعور، هذا نشأة تفسري يف صعوبة من يُوجد قد مما وبالرغم بالتسامي،
يشبهه ما تقديم يمكننا ال أنه مثلما اإلله، بوجود ُحجة أنه عىل تقديمه يمكن
ذلك. عىل ُحجة أنه عىل املوسيقى فينا تثريها التي الغامضة القوية املشاعر من
قوي اعتقاٌد أنَّه شديد] [بوضوٍح يل ح يُوضِّ يشءٍ من فما الَفناء، عن ا وأمَّ
علماء معظم اآلن بها يقول التي النظر وجهة يف كالتفكري فطري، وشبه
الوقت؛ بمرور ا جدٍّ باردًة ستغدو الكواكب، وجميع الشمس أنَّ وهي الفيزياء،
بالشمس؛ للغاية كبري جسٌم يصطدم أن إالَّ الحياة، الستمرار مناسبة تصبح فال
البعيد املستقبل يف سيصري اإلنسان أنَّ أعتقد كنت وملَّا جديدة. حياًة فيمنحها
مصريه بأن التفكري أنَّ أجد فإنني اآلن، عليه هو مما كبريٍة بدرجٍة كماًال أكثر
التقدُّم هذا مثل بعد التام، االندثار إىل األخرى الواعية الكائنات وجميع وهو
إىل بالنسبة ا أمَّ معقولة. ليست فكرة طويلة، فرتٍة مدى عىل املستمر البطيء
يبدو لن لعاملنا التام الهالك فإنَّ اإلنسانية، الروح خلود تماًما يتقبَّلون الذين

ا. جدٍّ ُمروًِّعا
أرى وأنا إله، بوجود لالقتناع بالعاطفة، ال بالعقل مرتبط آخر، سبٌب َة وثَمَّ
استحالة بل الشديدة، الصعوبة من ينبع وهو غريه. من كثريًا أكرب ثقًال له أنَّ
يف النظر عىل وقدرته اإلنسان ذلك يف بما والرائع، الضخم الكون هذا أنَّ تصور
أجد هذا، يف أفكر وحني رضورة. أو صدفة نتيجة هو املستقبل، وكذلك املايض
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اإلنسان عقل يشبه ذكي بعقٍل يتمتع أول سبٍب إىل أتطلَّع أن عىل مرغم أنني
يف حارضة النتيجة هذه كانت لقد مؤمنًا. أُدعى أن أستحق وأنني ما، بدرجٍة
الوقت، ذلك ومنذ األنواع»، «أصل فيه أكتب كنت الذي الوقت ُقرابة بقوٍة ذهني
يظهر الشك أنَّ غري التقلُّبات. من تعرُّيضللعديد مع تدريجيٍّا، تضعف أصبحت
أنه أعتقد الذي اإلنسان، كعقل عقٍل يف نثق أن املمكن من هل هنا؛ أخرى مرًة
إىل ل التوصُّ يف مرتبة، الحيوانات أدنى كعقول للغاية بسيط عقٍل من تطوَّر

الخطرية؟ االستنتاجات هذه مثل
ضئيل بَقدٍر ولو املعضالت هذه عىل الضوء ألقيُت قد أنني الزعم يمكنني ال
ا وأمَّ حلها، يمكننا ال التي املشكالت من جميعها األشياء بداية لغز إنَّ للغاية.

أدريٍّا. ال أظل بأن راٍض فإنني يل، بالنسبة

عن كتَبها التي الذاتية السرية يف ورد ما ما حدٍّ إىل تُكرِّر التالية الخطابات إنَّ
«ماكِمالن مجلة يف نُرش الذي حوار» العلم: «حدود مقال إىل األول الخطاب ويُشري نفسه.

[.١٨٦١ يوليو عدد يف ماجازين»،

ويدجوود جوليا اآلنسة إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] يوليو ١١

بإعجابي أخربِك أن يل بد وال ماجازين»، «ماكِمالن مجلة أحدهم إلينا أرسل لقد
أفهم أن أستطع لم بأنني أعرتف أن فعيلَّ ذلك، من بالرغم بمقالِك. الشديد
هو األرجح عىل ذلك يف األسايس والسبب األجزاء، بعض يف بوضوح مقصدِك
تفهِمني أنِك أعتقد اإلطالق. عىل امليتافيزيقية األفكار تسلُسالت آلف لم أنني
األفكار إنَّ نُقادي. مع حدوثه يندر أمٌر وهو الفهم، تمام األنواع] [أصل كتابي
ملراٍت مبهم بنحٍو ذهني عىل َورَدت قد املقال من األخرية الصفحة يف الواردة
باألحرى أو التفكري، إىل ًرا مؤخَّ اتجهت مراسيلَّ، من العديد وبفضل عديدة.
النتيجة أنَّ غري تناولِتها، التي األساسية النقاط بعض يف التفكري، محاولة إىل
الذي األمر وهو الرش، أصل يف التفكري يشبه األمر متاهة؛ يف دخلُت أنني هي
عليها، هو التي بالحالة الكون، هذا إىل ينظر أن يأبى العقل إنَّ إليه. تُشريين
التي الجوانب ففي ذلك، من بالرغم تصميمه. جرى قد أنه يف يُفكِّر أن دون
الكائنات تركيب يف بذلك، وأعني درجة، بأكِرب التصميم تجيلِّ املرء فيها يتوقع
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األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

عىل دليٍل من أجده أن أستطيع ما قلَّ املوضوع، يف تفكريي زاد كلما الواعية،
األقل عىل أو تباين، كل أنَّ يعتقدون غريه وآخرين جراي آسا إنَّ التصميم.
البحر يف تسقط ال التي املطر بقطرات جراي يُشبِّهه ما (وهو مفيد، تباين كل
حني ذلك، من بالرغم لحكمة. م ُصمِّ قد لتخصبها) األرض عىل تسقط وإنما
منها ل توصَّ والتي الجبيل، الحمام يف تباين كل أنَّ يعتقد كان إذا عما أسأله
إمتاع لحكمة ُصمم قد الهزاز، أو اخ النفَّ الحمام إىل الرتاُكم خالل من اإلنسان
هذه أنَّ غريه أحٍد أيُّ أو هو تقبَّل وإذا يجيب. بَم يعرف ال فإنه ال، أم اإلنسان
بالسبب يتعلق فيما بالطبع ليس (لكن بغرضها يتعلق فيما َعَرضية، التباينات
والتي املرتاكمة، التباينات يُصنِّف ال يجعله سبٍب أيَّ أرى فال أصلها)، أو فيها
إذ لحكمة؛ َمت ُصمِّ قد أنها عىل رائعة، بصورٍة املتكيف الخشب نقار شكَّلت
ذيل أو اخ النفَّ للحمام املتمددة الحوصلة أنَّ تخيُّل السهل من يكون سوف
حياتية عاداٍت من لها ملا الطبيعة، يف الطيور لهذه فائدة ذاُت الهزَّاز الحمام
إن أدري ال أنني غري التصميم، بشأن حريتي تُثري التي األفكار هي تلك غريبة.

… ال أم ملعرفتها ني ستَهتمِّ كنِت
…

جراي: الدكتور إىل (١٨٦٠ يوليو (يف كتب التصميم، موضوع [عن

طائًرا أرى إنني املصممة». غري و«النتائج املصممة» «القوانني عن أخرى كلمٌة
مني». تصميٍم سابِق «عن ذلك أفعل وأنا وأقتله، بندقيتي فآخذ يل؛ طعاًما أريده
تعتقد هل الربق. من صاعقة وتقتله شجرة تحت يقف وصالح بريء رجل َة وثَمَّ
سابِق «عن الرجل هذا قتل قد اإلله أنَّ ذلك) يف رأيك أعرف أن ا حقٍّ أود (وأنا
ال لكنني ذلك، يعتقدون معظمهم أو األشخاص من الكثري إنَّ منه»؟ تصميٍم
حني تعتقُد فهل ذلك، تعتقد كنَت إن هذا. أفعل أن أستطيع وال ذلك أعتقد
السنونو ذلك يلتهم أن مسبًقا خطَّط قد اإلله أنَّ ناموسة السنونو طائر يلتهم
يف والناموسة اإلنسان أنَّ أعتقد إنني املحددة؟ اللحظة تلك يف الناموسة تلك
تصميم، سابِق عن الناموسة موت وال اإلنسان موت يكن لم إذا نفسه. املأزق
سابِق عن تمَّ إنتاٍج أو ُمولٍَّد «أول» بأنَّ لالعتقاد جيد سبٍب أيَّ أجد ال فأنا

بالرضورة.] تصميٍم
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الدين

جراهام دابليو إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ يوليو، ٣ داون،

العزيز سيدي
قراءة يف متعة من َوجدتُه ما عىل لك الصادق شكري مني يُزِعجك أال أتمنى
إنني إذ بعُد؛ قراءته من أنتِه لم أنني من بالرغم العلم»، «عقيدة الرائع كتابك
أثار أن منذ طويل وقٌت َمر لقد سني. لكرب نظًرا شديد ببطءٍ أقرأ أصبحُت
عديدة سنواٍت منك استغرق قد عليه العمل أنَّ بد ال آخر. كتاٍب أيُّ اهتمامي
تتوقع ال إنَك له. بأكمله فراغك وقت تخصيِص مع الشاق العمل من كبريًا وقْدًرا
املوضوعات من العديد بشأن تماًما معك يتفق أن شخٍص أيِّ من األرجح عىل
كتابك. يف أستسيغها أن أستطيع ال التي النقاط من العديد َة وثَمَّ اإلشكالية،
يُسمى ما وجوَد بأنَّ قولك هي أستسيغها أن يمكنني ال التي األساسية والنقطة
ذلك. صحة أرى أن أستطيع ال وأنا الغاية، وجوِد عىل يدل الطبيعية بالقوانني
يوم ذات سنكتشف أننا عون يتوقَّ األشخاص من العديد إنَّ ذلك، إىل باإلضافة
حني لكن واحد. قانوٍن من حتمية بصورٍة تنبُع املتعددة العظيمة القوانني أنَّ
الذي القمر، إىل مثًال وأنظر اآلن، عليها نعرفها التي بالطريقة القوانني إىل أنظر
النظرية قوانني وكذلك — بالطبع الطاقة وحفظ — الجاذبية قوانني تزال ما
أَستُوجد بالرضورة. غايٍة أيِّ وجوَد أرى أن أستطيع ال عليه، ساريًة الذرية،
الوعي؟ من مجردًة القمر عىل وحدها َمرتبًة األدنى الكائنات عاشِت إن غايٌة
عىل تماًما. مخطئًا أكون وربما امُلجرَّد، التفكري يف لديَّ خربة من ما أنه غري
كثريًا أكرب ووضوٍح بحيويٍة كان وإن الداخيل، اقتناعي عن َت عربَّ لقد حال، أيِّ
الشك أنَّ غري للصدفة. نتيجًة ينشأ لم «الكون» أنَّ وهو فعله، يمكنني كان مما
اإلنسان، عقل إليها يتوصل التي املعتقدات كانت إذا عما دائًما ينتابني ع امُلروِّ
الوثوق يمكن أو قيمٍة أيِّ ذاَت مرتبة، منه أدنى حيواناٍت عقِل من ر تطوَّ والذي
هذا ملثل كان إن قرد، عقِل معتقداِت يف يثق أن ألحٍد يمكن هل اإلطالق. عىل بها
تَدَحض التي األدلة بعض تقديم يُمِكنني أنه أعتقد ثانيًا، معتقدات؟ أي العقل
اعتدُت فقد رجالنا؛ أعظم إىل تعزوه الذي وهو األهمية من الضخم القْدر هذا
أهميًة لهم أنَّ عىل والرابعة والثالثة الثانية املرتبة من الرجال إىل أنظر أن عىل
األدلة من الكثري أُقدِّم أن يمكنني وأخريًا، العلم. حالة يف األقل عىل وذلك عظيمة،
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األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

بقْدٍر الحضارة تقدُّم يف يساهم، يزال وال ساهم، قد الطبيعي االنتقاء أنَّ عىل
له تعرََّضت الذي الخطر َقْدر تَذكَّر به. لإلقرار مستعدٌّ أنَك يبدو مما كثريًا أكرب
ومدى األتراك، ِقبل من بإخضاعها يتعلق فيما قليلة قروٍن قبل األوروبية البالد
ا ً تحرضُّ األكثر األعراق تغلَّبَت لقد الحارض! الوقت يف الفكرة هذه مثل سخافة
معركة يف نكراءَ هزيمًة وَهزَمتهم األتراك عىل القوقازية باألعراق تُسمى التي
عدًدا فسنجد بالبعيد، ليس عهٍد يف العالم إىل نظرنا وإذا البقاء. أجل من الكفاح
أنحاء جميع يف ا ً تحرضُّ األكثر األعراق أبادتها قد ا ً تحرضُّ األقل األعراق من مهوًال
أثارت التي الكثرية النقاط أذكر ولن هذا، من أكثر أكتب لن أَنني غري العالم.
بانطباعاتي، إزعاجك عن أعتذر أنَّ بالفعل األمر استلزم لقد كتابك. يف اهتمامي

فيها. السبب هو كتابك كان التي العقلية اإلثارة تلك هو الوحيد وعذري

أظل أن العزيز سيدي يا أستأذنك
واملمتن املخلص صديقك
داروين تشارلز

من به أُساهم أن يمكنني يشء من وما املوضوعات، هذه يف كثريًا والدي يتحدث [لم
بشأن هنا ذكرناها التي االنطباعات إىل شيئًا يضيف أن يمكن محادثاته عن ذكرياتي
التي العابرة التعليقات من أفكاره عن املزيد نعرف أن يمكننا أنه غري الدين. تجاه موقفه
وأعتقد أبي. مع له لحواٍر رسًدا أفلينج الدكتور نرش اإلطار، هذا (يف خطاباته. يف نجدها
كامباني، بابليشينج ثوت فري الدينية»، داروين تشارلز («آراء النرشة هذه ُقراء أنَّ
عليه كان مما أكثر أفلينج، الدكتور وآراء أبي آراء بني التشابُه أنَّ مون يتوهَّ قد (١٨٨٣
آراء عن انطباعاته عرض أفلينج الدكتور بأنَّ اقتناعي من بالرغم ذلك أقول وأنا بالفعل،
«ملحد» ومصطلح أدري» «ال مصطلح أنَّ ح يُوضِّ أن أفلينج حاول لقد كبرية. بدقٍة أبي
يقتنع ال أنه ذلك وجوده؛ ينكر أن دون بإله، يؤمن ال َمن هو امُللِحد وأنَّ تقريبًا، مرتادفان
ويبدو لألدرية. العدائي غري للموقف تفضيله عىل تدل أبي ردود كانت وقد إله. بوجود
تختلف يجعلها ال والدي آراء يف العدائية غياب أنَّ (٥ (الصفحة يرى أفلينج الدكتور أنَّ
تحديًدا النوع هذا من االختالفات أنَّ أرى فإنني ذلك، من بالرغم جوهري. بنحٍو آرائه عن

أفلينج).] الدكتور إليها ينتمي التي امُلفكِّرين فئة عن تماًما والدي تُميِّز التي هي
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التاسع الفصل

داون يف احلياة

١٨٤٢–١٨٥٤

فيه. تنتهي سوف الذي املكان يف مستقر وإنني كالساعة، حياتي تسري

١٨٤٦ أكتوبر، فيتزروي، القبطان إىل خطاب من

التالية، الفصول يف متصلة روايًة األنواع» «أصل كتاب نشأة قصة رواية يف نيتي [مع
هنا الصحيح الزمني ترتيبها من املوضوع بذلك املتعلقة الخطابات أهم أخرجُت فقد
املجموعة يف نحصل لن وهكذا املوضوع؛ بنفس املتصلة املراسالت بقية مع وَوضعتُها
بهذا يتعلَّق فيما أبي رؤى نشأِة عن آلخر حنٍي من إشاراٍت عىل إال الخطابات من الحالية
علم لديهم يكن لم الذين أولئك رآها ربما كما هنا حياته نرى أننا نعترب أن ولنا املوضوع،

الفرتة. هذه أثناء ر التطوُّ عن لنظريته الهادئ بالنشوء
ذُكرت وقد داون. يف واستقر أُرسته مع لندن أبي غادر ،١٨٤٢ عام سبتمرب ١٤ يف
يتحدث إنه باختصار. الذاتية السرية فصل يف للريف باالنتقال الخطوة هذه التخاذ دوافعه
تُناسب ال إنها قائًال العادية االجتماعية والواجبات العلمية الجمعيات اجتماعات حضوِر عن
وقد َقط.» عليه نندم ولم لناه فضَّ ما وهو الريف، يف العيش اعتزمنا إننا حتى «باملرة صحته
قائًال: ،(١٨٤٢ (ديسمرب، فوكس إىل خطاب يف لندن يف العلمية الحياة ملواكبة نواياه عن عربَّ

إىل بالذهاب العلمي حمايس وعىل العلم برجال اتصايل عىل أحافظ أن أتمنى
خامل. كائن إىل تماًما أتحول ال حتى وذلك ثالثة، أو أسبوَعني كلَّ لليلٍة لندن



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

مجهوٍد بذِل حساِب عىل عدة لسنواٍت لندن إىل الزيارات هذه عىل محافًظا ظل وقد
عرشة فيها يقطع كان التي املضنية الرحالت عن يتحدث سمعتُه وطاملا جانبه. من كبري
بستانيٍّ مع — محطتنَي أقرب هما اللذَين — إليها أو سيدنام أو كرويدن من أميال
العديدة التالل صعوده يف بالَغني وبطء بحذر به يقود كان الذي كحوذي، يعمل عجوز
رضبًا لندن مع منتظم علمي تواُصٍل أي صار الالحقة، السنوات يف لكن منها. وهبوطه

سلًفا. ذُكر كما املستحيل، من
أبي أعيا فقد حقيقي؛ تفضيٍل عن ال يأس عن باألحرى ناتًجا داون اختيار وكان
ما حدٍّ إىل تعويًضا املكان يف الجاذبة النقاط يف لهم بدا وهكذا، منزل، عن البحث وأمي
الهدوء. وهو أال رضوريٍّا، مبتًغى يُلبي األقل عىل كان فقد اليشء؛ بعض الجلية عيوبه عن
يف عسريًا. أمًرا سيكون كان لندن إىل هكذا وقريبًا عزلة أكثَر مكاٍن عىل العثور أن شك ال
إىل للوصول الوحيد السبيل هو تقريبًا ميًال عرشين ملسافِة عربة استقالُل كان ١٨٤٢ عام
عىل العالم عن بمعزل فإنها لها، أقرب الحديدية السكك صارت أن بعد اآلن وحتى داون؛
تغىش التي الَغبشاء الدخان َغيمة إال للندن بمجاورتها يوحي ما لديها وليس فريد، نحٍو
اللذَين الريف، يف الرئيسية الطرق أكرب من اثننَي بني زاوية يف القرية وتقع أحيانًا. السماء
ويلد منطقة عن ويفصلها وإدينربيدج. ويسرتام إىل واآلخر تونربيدج إىل أحدهما يؤدي
صار الذي وهو االنحدار، شديد وتلٌّ الجنوب، يف املنحدرة الطباشريية التالل من ِسلسلٌة
تقدُّم أيِّ أمام عائًقا السابق يف َشكَّل أنه بد ال لكن وجرس، نفق عمِل طريِق عن ممهًدا اآلن
الرئيسية النقل بخطوط تتصل ال التي للقرية، أمكن الوضع، هذا ظل يف لندن. ناحية من
من يكن ولم املنعزلة. شخصيتها عىل تحافظ أن ملتوية، حجرية طرٍق طريِق عن إال
قرى من طريقهم ون يُشقُّ وهم لة امُلحمَّ خيولهم وقوافِل ُمهرِِّبني وجوِد تصديُق الصعب
استقر حني باقيًة زالت ما ذكراها كانت التي وهي للقانون، الخاضعة غري القديمة ويلد
فوق قدٍم ٦٠٠ إىل ٥٠٠ ارتفاع عىل منزوية، مرتفعة أرٍض عىل القرية وتقوم داون. يف أبي
ا خاصٍّ سحًرا تمتلك لكنها الطبيعة، جمال حيث من شحيحة منطقٌة وهي البحر، سطح
الطباشريية الضفاف تُغطِّي التي الغابات، من امُلتناِثرة املساحات أو اآلجام، يف َمكمنُه
٤٠٠ أو ٣٠٠ يأهلها التي القرية، وتلك املحروثة. الهادئة الوديان أرايض عىل وتُطلُّ
الكنيسة لدى تلتقي التي األكواخ من صغرية شوارَع ثالثِة من تتألف السكان، من
واألسماء ُجدد، وافِدين رؤية فيه ينُدر مكان وهي الصوان. حجر من املبنية الضئيلة
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ا أمَّ القرية. يف معروفة زالت ما للكنيسة القديمة السجالت من األُوىل الصفحات يف الواردة
«حملة األول املقام يف يستخدمها كان وإن بعُد، تماًما تندثر لم فهي الريفية، العباءات عن
أو منها األرجواني سواءٌ العباءات، تلك أتذكر لكنني رسمي، كرداءٍ الجنازات يف التوابيت»

صبيٍّا. كنُت حني الكنيسة يف الرجال يرتديها كان التي وهي األخرض،
القرن منازل من الكثري شأن بُني، وقد القرية، من ميل ُربع بُعد عىل املنزل ويقع
يؤدي متعرج ضيق مساٍر عن عبارة هو الذي — الطريق من اإلمكان َقْدر قريبًا املايض،
وانعدام الكآبة من كبري قْدٍر عىل ١٨٤٢ عام يف املنزل وكان الرئييس. ويسرتام طريِق إىل
بطالءٍ مغطٍّى طوابق، ثالثِة من ُمكوَّنًا الطوب من ُمربًَّعا مبنًى كان فقد الجاذبية؛ عنارص
الشجريات من أيٌّ بها يكن فلم الحديقة ا أمَّ رديء. نوٍع من ناتئ وبالٍط أبيض جريي
ومقفرة مفتوحة وكانت الطريق، من عليها يُطل وكان اآلن، بها تحيط التي األسوار أو
تقريبًا، قدَمني بَقْدر الطريق تخفيُض عليها أبي أَقَدم التي املهام أُوىل من وكان وموحشة.
استُخِدَمت وقد منه. الحديقة يحدُّ الذي الجزء ذلك بامتداد الصوان حجر من ُسوٍر وبناءُ
دائمة بنباتاٍت ُزرَعت قد والتي املرج، حول ورواٍب هضاٍب إنشاءِ يف استُخرَجت التي الرتبة

وامَلصون. املنعزل طابعها الحديقة اآلن تعطي والتي الخرضة،
الرئييس التعديل لكن بالجص، بطالئه وذلك أناقة أكثر ليبدو املنزل تعديل جرى وقد
هذه صارت وقد طوابق. الثالثة عرب ممتدة ناتئة كبرية رشفة بناء كان عليه أُدخل الذي
تغيريًا املنزل من الجنوبي الجانب ت غريَّ وقد املتسلقة، النباتات من بشبكة مغطاة الرشفة
كان التي املكتب حجرة وكذلك الحديقة، إىل املؤدية برشفتها االستقبال غرفة ا أمَّ مبهًجا.

تالية. أوقات يف أُضيفتا فقد حياته، من الالحقة السنوات خالل فيها يعمل أبي
للمنزل الجنوبية الناحية يف منها انًا فدَّ ١٢ شكل األرايض، من انًا فدَّ ١٨ املنزل مع بيع
اقتُِطعت وقد ما. حدٍّ إىل الحجم كبريُة ودردار بلوط أشجاُر فيه تَفرََّقت جميًال، حقًال
األرض قطعة فيها أُقيمت والتي للمطبخ، حديقة إىل وُحوَلت الحقل هذا من مساحة

األَمر. نهاية يف الزراعية الصوبة أُنشئت وحيث للتجارب، صة املخصَّ
أشياء بني من يوضح، (١٨٤٣ مارس، ٢٨) فوكس السيد إىل املوجه التايل الخطاب

داون: عن األُوىل أبي انطباعات أخرى،

نحن تخصني. تافهٍة تفاصيَل من بايل عىل يخطر أن يمكن ما بكلِّ سأُخربك
جرى الذي الجزء يف أمس ُوضعت التي األُوىل باللبنة بشدة مشغولون اآلن
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جديدة حديقٍة وبإقامة هذا بسبب مشحونًة أيامي تجد وهكذا بمنزلنا؛ إلحاقه
بعميل كبريًا إرضاًرا هذا كل يف وأجد مزمعة. متنوعٍة أخرى ومشاريَع للمطبخ
ُكتيِّب، باألحرى أو عمل، كتابِة يف شديد مهٍل عىل أتقدم لكنني الجيولوجي،
دون وذلك يوميٍّا ساعتنَي سوى أتدبر فال زرناها: التي الربكانية الجزر حول
يقرؤها وال لنرشها ماًال تتكلف كتبًا تكتب أن عسرية ملهمٌة إنها حقيقي. انتظاٍم
اإلطالق: عىل املكان هذا وصفُت قد كنُت إن ما نسيُت لقد الجيولوجيون. حتى
طباشريية أرٍض عىل ويقع انًا، فدَّ ١٨ معه ا، جدٍّ قبيح لكن جيد، منزٌل إنه
الريف من َمشاهد وتلوح البحر. سطح فوق قدًما ٥٦٠ ارتفاع عىل مسطَّحة،
الشديد. الريفي طابعه هي الرئيسية َميزتَه إن ما. حدٍّ إىل جميل واملنظر البعيد
ثالثة بعد عىل الشديد. هدوئه يف يفوقه ريًفا قبُل من أعَهد لم أنني أعتقد
وال ِكنت، يف املنخفضة األرض عن كبري طباشريي جرٌف يفصلنا جنوبًا أميال
شاسعة غاباٌت فقط وإنما السادة، ألحد منزًال أو قرية الجرف وبني بيننا تجد
ثَمَّ، وِمن الحزن)؛ تثري لدرجة كبرية بأعداٍد (األخرية للزراعة قابلة وحقوٌل
ممرات خالل من البلد أنحاء وتتقاطع العالم. أقىصحدود يف نقف قطًعا فنحن
كثريًا املنزل. سمات أسوأ وهذه ودبق، طيني الطباشريي السطح لكن املشاة؛
إىل معك السري وجوالت بكامربيدجشري والضفاف الحرجية الوديان تُذكِّرني ما
للمكان العام املظهر كان وإن األماكن، من وغريها هينتون، تشريي منطقة
التي الوحيدة البقايا تضم (التي املرتبة خزانتي ص أَتفحَّ كنُت للغاية. مختلًفا
الصليب خنفساء بإعجاب أُطالع فأخذُت اإلنجليزية)، حرشاتي كل من حفظتها
حني ذهني، يف حيًة صورتَك الحرشة هذه تستدعي كيف الغريب من األرضية؛
يف العمل أيام إن وراءك. تُهرِول الصغرية فان كانت بينما مرة، أول إليَك ُقدِّمُت
لست لكنني بدنيٍّا، كثريًا أقوى إنني ا. جدٍّ سعيدًة كانت تلك الحرشات علم مجال
حتى اإلثارة، باألحرى أو الذهني، اإلنهاك ل تحمُّ عىل قدرتي يف بكثري حاًال أفضل
األقارب عدا الزائِرين، استقبال أو بالخارج الَعشاء تناُول عىل أقوى ال إنني

صمت. يف الَعشاء بعد معهم الوقت بعض قضاء أستطيع الذين

هذه خالل أبي، شغلها التي املكانة عن فكرة إعطاء هنا أستطيع لو أتمنى كنُت
املعارصة النقدية املقاالت لكن عامًة. الُقراء وجمهور العلم رجال بني حياته، من الفرتة
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— ق ُمتحقِّ غريَ بالتايل سيظل الذي — خاص بوجٍه غريض تُفيد وال قليلة الفرتة لهذه
الشديد. لألسف

يُعرف أن فرصة له أتيح الذي كتبه بني الوحيد كان األبحاث» «يوميات كتابه إن
دون حال ربما ِلرحلتَيهما وفيتزروي كينج القبطاننَي رسد مع نرشه لكن اليشء. بعض
الثاني، املجلد اليل»، («حياة ١٨٣٨ عام اليل له كتب فقد ثَمَّ، وِمن واسعة؛ لشهرٍة اكتسابه
يوافقني وهو … يومياتك بشأِن تماًما متحمس أبي أن لك «أؤكد قائًال: ،(٤٣ صفحة
أمٍل بخيبِة شعر وقد بمفردها. نُرشت كانت لو كبرية بأعداٍد ستُباع كانت أنها الرأي
فإنه سيشرتيها، زال ما أنه فرغم شهرتها؛ سيعوقان اآلخَرين املجلَدين أن سمع حني
جاء الذي النقدي املقال يف يرد ولم ذلك.» عن سيحجمون العامة من ا جدٍّ كثريًا أن خيش
أنه يعتقد القارئ يجعل شيئًا (١٨٣٩ (يوليو، ريفيو» إدنربة «ذي مجلة يف العمل عن
تصبح لم الواقع، يف وهي، صاحباها. اللذين املجلدين من جذبًا أكثر اليوميات سيجد
أن إىل هنا اإلشارة يمكن لكن .١٨٤٥ يف وحدها نُرشت حتى واسع نطاٍق عىل معروفة
انتباه َهت وجَّ العمل عن لها نقدي مقاٍل يف (١٨٣٩ (ديسمرب، ريفيو» كورتريل «ذا دورية
«السحر عن املقال كاتب يتحدث حيث أسفار؛ كتاَب بوصفها اليوميات مزايا إىل ُقرائها
بصري وُمالحٍظ رائع مُلفكٍر البكر الصفحات هذه يف املنطلقة الروح حيوية عن الناشئ

وثاقب.»
دير ياربوشري «هايديلبريج صحيفة من ١٢ العدد يف ظهر نقدي مقاٌل تحدث
حيث — لليوميات (١٨٤٤) األملانية الرتجمة عن إيجابي نحٍو عىل — ١٨٤٧ عام ليتاتور»،
نابضة بألواٍن عليها يرسم الجوانب، متنوعة لوحٍة «من املؤلف يرسمه عما كاتبه يتحدث
والجيولوجية والنباتية الحيوانية بتفاصيلها النائية املناطق لتلك الغريبة العادات بالحياة
إىل كتابي تَرَجم … ديفينباخ «الدكتور قائًال: الرتجمة إىل إشارة يف أبي كتب وقد املميزة.»
وهومبولت.» ليبيخ من بتحفيز كان ذلك بأن شديدة ُخيالءَ يف أتباهى أن بُد وال األملانية،
فوكس، السيد إىل أعاله الوارد الخطاب يف عنه يتحدث الذي الجيولوجي العمل ا أمَّ
«مالحظات عنوان يحمل وكان التايل. العام ربيع يف ونُرش ،١٨٤٣ عام َطواَل به انشغل فقد
مع «البيجل» جاللتها سفينة رحلة يف زيارتها جرى التي الربكانية الجزر حول جيولوجية
الصالح»، الرجاء ورأس ألسرتاليا الجيولوجية الطبيعة حول املخترصة املالحظات بعض
«البيجل»»، رحلة «جيولوجيا حول أُلفت ُكتٍب سلسلِة من الثاني الجزء شكل وقد
يتناول الذي الكتاب إن الخزانة». وزارة عن امُلفوَِّضني اللوردات «بموافقة نُرشت التي
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.١٨٤٢ عام يف رأينا، كما ونُرش، السلسلة، من األول الجزء يُشكِّل املرجانية» عاب «الشِّ
حول جيكي1 الربوفيسور كلماِت أقتبس الجيولوجيا يف ص امُلتخصِّ غري القارئ أجل ومن
عن يتحدث حيث الجيولوجية؛ أبي أعمال أهم الوقت هذا حتى كانا اللذَين الكتابنَي، هذَين
أصالة األكثر املشهورة، األطروحة «هذه قائًال: ،١٧ صفحة يف املرجانية» «الشعاب عمل
الجيولوجية. األدبيات كالسيكيات إحدى صارت الجيولوجيا، علم يف كاتبها أبحاِث كلِّ بني
تخميناٍت إىل املحيط وسط يف املرجانية الصخور من البارزة الحلقات تلك وجود أدى لقد
وكذلك منها، للعديد املؤلِّف زيارة وبعد للمسألة. مرٍض لحلٍّ يُتوصل لم لكن كثرية،
تثري بنظريٍة تقدم والقارات، الُجزر بعض أطراف عىل املمتدة املرجانية الشعاب معاينة
انقضاء بعد الرسور، عىل يبعث مما وإنه وعظمتها. بساطتها من االندهاش قارٍئ كلِّ يف
أول املرجانية» «الشعاب عمل بها قرأ التي البهجة املرء يتذكر أن السنوات، من العديد
التغايض أو يشء أيِّ تجاُهِل دون أماكنها، يف تُنظم وهي الحقائق شاهد وكيف مرة؛
هبوط وقوع بشأن العظيم االستنتاج إىل بخطوة، خطوًة انقاد، وكيف باستخفاف؛ عنه
من باإلعجاب أجدر العلمي املنهج لتطبيق نُموذٌج قبُل من للعالم يُقدَّم لم واسع. محيطي
يف ستضعه كانت وحدها فاألطروحة آخر، شيئًا كتب قد داروين يكن لم إن وحتى هذا،

الطبيعة.» باحثي طليعِة
لنظرية تقبُّله اليل2 خطابات أحد من التايل املقتطف يف نرى أن لالهتمام املثري من
النظرية عن فكرة أيًضا املقتطف يعطي أن يتصاَدف كذلك خاطر. وطيِب بحماٍس والدي

نفسها.
عىل ألححُت وقد املرجانية، الُجزر عن الجديدة داروين بنظرية ا جدٍّ مهتمٌّ «إنني
عن نظريتي عن أتخىل أن بد ال التايل. اجتماعنا يف يقرؤها أجعله حتى هيوويل
تفرس إنها إذ البداية؛ يف ألم من ذلك يل سيُسبِّبه ما رغم األبد، إىل الربكانية الفوهات
لجبٍل املفاجئ واالرتفاع الوسطى، الشاطئية والبحرية الحلقي، الشكل األشياء؛ من الكثري
الشكل والُفَوهيَّة املغمورة الرباكني لفكرة ُمجاِريًا كان هذا كل عميق؛ بحٍر يف معزول
أيُّ لدينا بالكاد الجنوبي الهادئ املحيط يف أننا اها مؤدَّ التي والحقيقة … واملخروطية
أن إال املرجانية! والجريية الربكانية نوعني، عدا املرجانية، الُجزر مناطق يف صخوٍر
الوسطى الشاطئية والبحرية الحلقي والشكل ذلك، كل رغم أُجهَضت قد بأكملها النظرية
يف كان حني داروين أخربك ربما الشكل. ُفوَّهي القاع حتى وال بالرباكني، لهما عالقة ال
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تدريجيٍّا، جبل أي املياه َغمَرت ما إذا الحقيقي. السبب يعتربه بما األخرض الرأس جزر
يكون لن وأخريًا املرجان، من حلقة هناك فستكون فيه، غِرق الذي البحر يف املرجان ونما
الشعاب من مرجاني حاجٍز نمو سبِب لنفس ملاذا؟ الوسط. يف شاطئية بُحريٍة سوى هناك
بذلتها التي الجهود آخر هي املرجانية الجزر وغريها. أسرتاليا معينة: سواحَل بامتداد
املحيط يف والهبوط االرتفاع مناطق أثَر تتبُّع يمكن املاء. فوق قممها لرتفع الغارقة القارات
املعارص النقد ناحية من ليقال الكثري هناك ليس املرجانية.» الشعاب حالة خالل من
حني ،١٨٤٧ عام حتى ريفيو» كورتريل «ذا دورية يف يُستعرض لم فالكتاب املنشور؛
لكن واملبهرة»، «الجسورة العمل شخصية عن الكاتب تحدث إذ إيجابي؛ نحٍو عىل استُقبل
يف عامًة. الجيولوجيِّني بني قبوًال تُالقي فيها الواردة اآلراء أن حقيقة يدرك كان أنه يبدو
الجيولوجية، األفكار من النوع هذا لتقبُّل استعداًدا أكثر الرجال عقول كانت الوقت ذلك
استعداًدا أكثر اآلن «الناس اليل:3 يقول ،١٨٣٧ عام يف أعوام، بعرشة ذلك قبل حتى بل
عام يف كانوا عما ببطء، األنديز جبال ارتفاع عىل أدلة يُقدِّم حني داروين لتصديق بكثرٍي
يف بالتفصيل جاءت التي للنظرية الجملة هذه وتشري الفكرة.» بهذه صدمتُهم حني ،١٨٣٠
التدريجي التغريُّ أن بد ال لكن ،(١٨٤٦) الجنوبية أمريكا عن الجيولوجية أبي مالحظات
غري الجيولوجيا. مجال يف أعماله لكل مؤاتيًا كان التقبُّل عىل الجيولوجي العقل قدرة يف
املرجانية؛ الشعاب لنظرية رسيًعا قبوًال اإلطالق عىل البداية يف يتوقع لم اليل أن يبدو أنه
التفكري عىل قادٍر غريَ أيام لعدة «ظللُت فيه: قال ١٨٣٧ عام خطابًا أبي إىل كتب وهكذا
ما كلَّ إن املرجانية. الشعاب حول كلمتك بعد املغمورة، القارات ِقمم بخالف يشءٍ أي يف
يغزو أن قبل تصديًقا ستلقى أنك لتظن يدفعك بنفسك الزهو تدع ال لكن صحيح، قلته

العالم.» ارتياب إزاء واالمتعاض الشاق بالعمل مثيل، رأَسك الصلُع
كتاب أي «البيجل»»؛ رحلة «جيولوجيا تتناول التي الكتب سلسلة من الثاني الجزء
من أفضل بيشء وصفه يمكن ال اآلن، خاص بوجٍه يعنينا الذي الربكانية»، «الجزر

:(١٨ (صفحة أخرى مرًة جيكي الربوفيسور كالم من االقتباس
بالرتكيب يتعلق فيما مرجٍع أفضَل يزال ال لة املفصَّ باملالحظات امليلء العمل «هذا
«نظرية كانت فيه ُكتب الذي الزمن يف يصفها. التي املناطق ألغلب العام الجيولوجي
بريفو كونستا معارضة رغم األقل، عىل أوروبا يف عام، بوجٍه مقبولًة االرتفاع» فوهة
ورغم للواقع؛ سليًما تفسريًا باعتبارها تقبُّلها يستطع لم داروين فإن لها. واليل وسكروب
به، خاصة نظريٍة تقديِم عىل وأقدم نظرهم، وجهة يف الرئيسيِّني معارضيها يشارك لم أنه
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باعتبارها لها النظر يجب الكتاب هذا يف بحيادية ووصفها بها قام التي فاملالحظات
قائًال كالمه جيكي الربوفيسور ويكمل للمسألة.» نهائي لحلٍّ الوصول يف ساهمت قد
حتى لها تعرََّضت التي التعرية حجم أدركوا الذين الُكتاب أوائل أحد «إنه :(٢١ (صفحة
الجزر عن بيانه من املستخَلصة الدروس أروع وأحُد الحديثة. الجيولوجية الرتاُكمات
أكثر البحر إىل هذا ينسب أن إىل مال وقد … بها تعرَّت التي الهائلة الدرجة هو الربكانية
أقواله وإن األصلية، آراءه عدَّل حتى عاش لكنه اآلن؛ الجيولوجيِّني أغلب يرى قد مما

تماًما.» للعرص مواكبة املوضوع هذا يف األخرية
يقول: إذ اليل؛ إىل خطاباته أحد من االقتباس هذا يف لعمله تقديره عن أبي ويُعربِّ
استغرق لقد الربكانية». «الجزر كتابي عىل االطالع تنوي إنك بقولك كثريًا أسعدتَني «لقد
التأييد كان مهما أنه أشعر اآلن وأنا قرءوه. َمن ا جدٍّ قليًال أن وسمعُت شهًرا! عرش ثمانية

يضيع.» ولن أثًرا جهدي فسيرتك الجديد، أو القديم، للعمل فعًال) قليل (وهو قليًال
أمريكا عن جيولوجية «مالحظات الجيولوجيا، يف الثالث كتابه ِذكُر هنا ويمكن
املواد كل املؤلف ن ضمَّ العمل، هذا «يف .١٨٤٦ عام حتى يُنرش لم أنه رغم الجنوبية»،
يف نُرش الذي منها بعًضا عدا ما الجنوبية، ألمريكا الجيولوجية الطبيعة لرشح جمَعها التي
البطيء االرتفاع إلثبات به تقدَّم الذي الدليل كان الكتاب سمات أهمِّ إحدى آخر. موضٍع

حديثة.»4 جيولوجيٍة فرتٍة خالل الجنوبية أمريكا لقارة املتقطع
٢٤٠ نحو يف كتابي «سيقع فقال: الكتاب، هذا عن متحدثًا اليل إىل أبي كتب وقد
لك تسنَّى متى أنك، وأعتقد للغاية. مكثًفا لكن رهيبة، لدرجٍة ممالٍّ وسيكون صفحة،
الرشفات ن وتكوُّ األرض بارتفاع املتعلقة الحقائق مجموعة أن فستجد حه، لتصفُّ الوقت

ما.» حدٍّ إىل جيدٌة
مع ككل، الجيولوجيا مجال يف املتميزة أعماله عىل جيكي الربوفيسور علَّق وقد
«أعطى إنه فيقول البيولوجية»؛ كأبحاثه جديد بعهد ة «ُمبرشِّ تكن لم أنها إىل اإلشارة
من حقائَق بها جمع التي الطريقة خالل «من اليل بأفكار العام للرتحيب قوية» دفعًة

لدعمها.» العالم أجزاء شتَّى

١٨٥٤ إىل ١٨٤٢ من الفرتة يف عمله (1)

بالجيولوجيا خاصة فرتة إىل عام بوجٍه السنوات هذه خالل أَنَجز الذي العمل تقسيم يمكن
بعده. ملا ١٨٤٦ من الحيوان بعلم خاصة وأخرى ،١٨٤٦ حتى ١٨٤٢ من
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الجيولوجيا يف كتبه يف قضاه الذي الوقت عن مالحظاته مذكراته من هنا أقتبس
األبحاث». «يوميات وكتابه

.١٨٤٤ يناير حتى ١٨٤٢ عام صيف من الربكانية». «الجزر
.١٨٤٥ أبريل حتى ١٨٤٤ يوليو من الجنوبية». أمريكا عن جيولوجية «مالحظات
.١٨٤٦ أكتوبر حتى ١٨٤٥ أكتوبر من األبحاث». «يوميات كتاب من الثانية الطبعة

هدابيات عىل للعمل تقريبًا ُكرِّس ،١٨٥٤ وأكتوبر، ١٨٤٦ أكتوبر بني الوقت إن
و١٨٥٤. ١٨٥١ عاَمي يف مجلَدين يف النتائج راي جمعية ونََرشت (الربنقيالت)؛ األرجل
عاَمي يف األرجل هدابيات حفريات عن مجلَديه التصويري الحفريات علم جمعية ونََرشت

و١٨٥٤. ١٨٥١
الحًقا. املجلَّدات هذه عن املعلومات بعض د سَرتِ

املوضوع. عن النظر برصف مًعا، الصغرية األعمال وضع يمكن
ناتشورال أوف «أنالز مجلة السهمية»، الدودة جنس إلخ، تركيب، حول «مالحظات

.١–٦ الصفحات ،١٨٤٤ عام ،١٣ املجلد هيستوري»،
ناتشورال أوف «أنالز مجلة إلخ»، أرضية، مسطحة ديدان لعدة مخترص «وصف

.٢٤١–٢٥١ الصفحات ،١٨٤٤ عام ،١٤ املجلد هيستوري»،
دورية األطلنطي»، املحيط يف السفن عىل عادًة يسقط الذي الُغبار عن «بيان
(جدير .٢٦–٣٠ الصفحات ،١٨٤٦ عام الثاني، املجلد جورنال»، سوسيتي «جيولوجيكال
املؤلف إدراك عىل تُدل البحثية الورقة هذه يف لالهتمام مثرية جملًة َة ثَمَّ أن بالذكر
ملسافة ُجلبت الحجم بهذا جسيماٍت أن مؤداها التي «الحقيقة التوزيع: وسائل كل ألهمية
النباتات توزيع يُخص فيما وذلك لالهتمام مثري أمٌر لهي الرب من األقل عىل ميًال ٣٣٠

الالزهرية.»)
جورنال»، سوسيتي «جيولوجيكال دورية فوكالند»، لجزر الجيولوجية الطبيعة «عن

.٢٦٧–٢٧٤ الصفحات ،١٨٤٦ عام الثاني، املجلد
«جيولوجيكال دورية إلخ»، الجليدية، األنهار جرفتها التي الجالميد نقل «حول

.٣١٥–٣٢٣ الصفحات ،١٨٤٨ عام الرابع، املجلد جورنال»، سوسيتي
،(١٨٤٩) العلمي» لالستقصاء البحرية ديوان «دليل كتاب يف «الجيولوجيا» مقال

.١٨٤٨ ربيع يف املقال هذا ُكتب .١٥٦–١٩٥ الصفحات
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«جيولوجيكال دورية الربيطانية»، Lepadidae الليباديديات حفريات «حول
.٤٣٩-٤٤٠ الصفحتان ،١٨٥٠ السادس، املجلد جورنال»، سوسيتي

«إدنربة دورية الجليدية»، األنهار تركيب مع الربكانية بعضالصخور تركيب «مقارنة
.١٧-١٨ الصفحات ،١٨٥١ عام الثاني، املجلد بروسيدينجز»، سوسيتي رويال

(١٨٨٥ نوفمرب بتاريخ خطاب (يف انطباعاته بإعطائي جيكي الربوفيسور تكرم وقد
التالية النقاط يذكر حيث العلمي»، لالستقصاء البحرية ديوان «دليل يف أبي مقال عن

للعمل: املميزة السمات باعتبارها

دراسًة نُوقشت التي املسائل يدرس لم لشخص يمكن ال الرؤية. يف كبرية َسَعة (١)
يكتبه. أن عميًقا تفكريًا فيها يفكر أو عملية

الطريقة داروين. السيد قدمه ما بكلِّ يتعلق فيما للغاية الواضح البصرية نفاذ (٢)
املميزة السمات من الجيولوجية املشكالت ستُحل التي االستقصاء خطوط بها يعرض التي
كان فقد لذا قط؛ مالئم نحٍو عىل اتباعها يُجَر لم الخطوط هذه بعض كبرية. بدرجٍة له

بشأنها. لعرصه سابًقا
معه االنسجام من حالة يف الُقراء يجعل فاملؤلِّف لالهتمام؛ ومثرية ممتعة معالجة (٣)
يدعوهم الذي املجال بهجة مدى يََروا حتى كافية معلوماٍت يعطيهم إنه حيث الحال؛ يف
يستطيع للموضوع واسع مخطٌَّط ويُوجد إطاره. يف قونه يُحقِّ قد ما وحجم فيه، لالنخراط
املسار عىل ووضعه وإرشاده مبتدئ أي لتوجيه كافية تفاصيُل وهناك اتباعه، شخٍص أيُّ

الصحيح.

إن املقال، وكان ،١٨٤٩ عام منذ واسعة بخطواٍت بالتأكيد الجيولوجيا َمت تقدَّ لقد
التي الجمل وتعديل االستقصاء، من أخرى لفروٍع االهتمام إليالء فسيحتاج اآلن، ُكِتب
رضوريًة تزال ال داروين السيد يُقدِّمها التي النصائح أغلب أن إال اآلن؛ تماًما دقيقة تُعد ال
تبني يف سديدة بديهٍة من لَديه ما مالحظة الغريب ومن قدَّمها. حني كانت كما اآلن وقيِّمة

الزمان. تحدِّي أمام َصمَدت التي املبادئ
ساذرالند، دكتور قدَّمه بحٌث هناك كان «لقد :(١٨٥٣) اليل إىل خطاب يف أبي قال
فقط، صه ملخَّ قرأُت قد والذي الجليد، فعل حول الشمايل، القطب منطقة يف املتخصص
أنه أعرف أن الشديد رسوري دواعي من وكان ا. جدٍّ جيد محتًوى ذو أنه أعتقد لكنني

العلمي».» لالستقصاء البحرية ديوان «دليل كتاب بسبب ُكتب
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من سأعرض الحني، ذلك يف داون يف أبي بدأها التي املنعزلة الحياة عن فكرة إلعطاء
إىل جاء حني ،١٨٤٢ خريف بني البيت عن خاللها غاب التي القصرية الفرتات مذكراته

.١٨٥٤ ونهاية داون،

ورشوزبريي. مري يف أسبوع يوليو: ،١٨٤٣
رشوزبريي. يف يوًما عرش اثنا أكتوبر: ،١٨٤٣
ورشوزبريي. مري يف أسبوع أبريل: ،١٨٤٤
رشوزبريي. يف يوًما عرش اثنا يوليو: ،١٨٤٤

كاتدرائية ورئيس ويورك، ولينكنشري، «رشوزبريي، أسابيع، ستة سبتمرب: ١٥ ،١٨٤٥
تشاتسوورث». وضيعة ووترتون، والسيد مانشسرت،

رشوزبريي. يف يوًما عرش أحد فرباير: ،١٨٤٦
رشوزبريي. يف أيام عرشة يوليو: ،١٨٤٦

الربيطانية. الجمعية أجل من إلخ، ساوثامبتون، يف أيام عرشة سبتمرب: ،١٨٤٦
رشوزبريي. يف يوًما عرش اثنا فرباير: ،١٨٤٧

الربيطانية. الجمعية أجل من إلخ، أكسفورد، يف أيام عرشة يونيو: ،١٨٤٧
رشوزبريي. يف أسبوعان أكتوبر: ،١٨٤٧
رشوزبريي. يف أسبوعان مايو: ،١٨٤٨
سوونيدج. يف أسبوع يوليو: ،١٨٤٨

رشوزبريي. يف أسبوعان أكتوبر: ،١٨٤٨
رشوزبريي. يف يوًما عرش أحد نوفمرب: ،١٨٤٨

مولفرن. يف أسبوًعا عرش ستة يونيو: إىل مارس من ،١٨٤٩
الربيطانية. الجمعية أجل من برمينجهام يف يوًما عرش أحد سبتمرب: ،١٨٤٩

مولفرن. يف أسبوع يونيو: ،١٨٥٠
األقارب. أحد منزل يف هيل، ليث يف أسبوع أغسطس: ،١٨٥٠

آخر. قريٍب منزل يف أسبوع أكتوبر: ،١٨٥٠
مولفرن. يف أسبوع مارس: ،١٨٥١

مولفرن. يف أيام تسعة أبريل: ،١٨٥١
لندن. يف يوًما عرش اثنا يوليو: ،١٨٥١
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ورشوزبريي. راجبي يف أسبوع مارس: ،١٨٥٢
األقارب. أحد منزل يف أيام ستة سبتمرب: ،١٨٥٢

إستبورن. يف أسابيع ثالثة يوليو: ،١٨٥٣
تشوبهام. يف الجيش معسكر يف أيام خمسة أغسطس: ،١٨٥٣

األقارب. أحد منزل يف أيام خمسة مارس: ،١٨٥٤
األقارب. أحد منزل يف أيام ثالثة يوليو: ،١٨٥٤
األقارب. أحد منزل يف أيام ستة أكتوبر: ،١٨٥٤

نتذكر أن بد ال لكن عاًما. عرش اثنَي خالل أسبوًعا ستني املنزل عن غاب أنه سنالحظ
صحته.] اعتالل بسبب ضاع داون يف قضاه الذي املتبقي الوقت من كثريًا أن

الخطابات (2)

فيتزروي آر إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٣ مارس، ٣١] داون

فيتزروي عزيزي
إن أعلم ال لنيوزيالندا. حاكًما تعيينك خرب شديد، وحماس دهشٍة يف قرأُت، أمس
عىل املستعمرة، أُهنِّئ أن بد ال أنني يقينًا أعلم لكن ذلك، عىل أُهنِّئك أن عيلَّ كان
صحيًحا؛ الخرب كان إذا ما ملعرفة ف التلهُّ غاية يف إنني ونشاطك. بهمتك فوزها
ما فكثريًا ثانيًا؛ أراك أن دون البالد مغادرتك خواطر احتمال يسعني فال
واملصري املاضية، بهجتي من بكثري لك أَدين أنني وأَشعر ذاكرتي، املايض يراود
كانت (لو الرضا غاية فيه سأجد كنت الذي بالكامل، حياتي إليه آلت الذي
الثالثة خالل لندن إىل فيها ذَهبُت مرة من وما بأًسا). أشد الصحية حالتي
ورؤيتك؛ فيتزروي السيدة رؤية أمل عىل الزيارة نية ولديَّ إال املاضية الشهور
من الخروج عن الناتج البسيط االنفعال أن الشديد، حظي لسوء أجد، لكنني
بالكاد إنني حتى عامًة، الشديد باإلرهاق يصيبني الهدوء بالغ حياتي نظام
أحد حضور أستطع لم إنني حتى بل لندن، يف أكون حني يشءٍ أي فعل أستطيع
يُرام، ما خرِي عىل أنا ذلك، بخالف الجيولوجية. للجمعية املسائية االجتماعات
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املكان هذا تلُف التي الشديدة العزلة إن والطفالن. زوجتي هلل، حمًدا وكذلك،
أموًرا أكتب لكنني للغاية. الريفية بحياتنا مستمتعون وإننا تماًما، تناسبنا
يف إليه أرمي ما تماًما. مشغوالن ووقتك ذهنك أن بد ال بينما عني، تافهة
خطاب بإرسال تتفضال أن فيتزروي السيدة أو أنت أرجوك أن هو إليك كتابتي
قريبًا. ستسافر كنت إن وما ال، أم صحيًحا األمر كان إن ما فيه يل تقول قصري
لخمِس حتى ولو مقابلتي يمكنك فهل اثننَي، أو ليوم القادم األسبوع آتي سوف
يف أو العارشة، أو التاسعة يف أي الخميس؛ يوم صباح مبكًرا جئت إذا دقائق،
كنَت كما االستيقاظ يف تُبكِّر كنَت (إن ُفطورك فيها أنهيَت قد تكون ساعٍة أيِّ
السيدة إىل تحياتي أطيب تُوصل أن أرجوك للسفن)؟ قيادتك أثناء يف تفعل

بشجاعة. الطويلة لرحلتها التطلُّع تستطيع أنها أِثق التي فيتزروي،

فيتزروي عزيزي يا الود خالص مني لك
دائًما بصدق لك املمتنُّ
داروين تشارلز

يُربِهن حيث أعرضه، أن فيتزروي إىل (١٨٤٦) آخر خطاٍب من اقتباس يستحق [قد
العجوز. لقبطانه الشديد حبه عىل

الكرم عن تنم التي الكثرية األفعال يف أفكر ما كثريًا فيتزروي، عزيزي يا «وداًعا
الوصول قبل تماًما، نسيتها أنك شك ال التي املرة، تلك وبخاصٍة إيلَّ، أَسديتَها التي والطيبة
أنه بعُد فيما سمعُت ما وهو بيَديك، الشبكية أرجوحتي وأعددَت جئَت حني ماديرا، إىل

أبي».] مقلتَي يف الدموع أجرى

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٣ سبتمرب، ٥ [داون،

االثنني صباح
فوكس عزيزي

لديَّ يكن لم لذلك للخارج، طريقي يف كنُت الجليدية، األنهار بحث أرسلت حني
لو (وأتمنى استمتعُت ما بَقْدر بجولته صديقك يستمتع أن أرجو للكتابة. وقٌت
أن بد ال لكن جيولوجية. روايٍة بمنزلة كانت فقد هناك)؛ إىل معه ذاهبًا كنت
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الجليدية األنهار مالحظة عىل بالقدرة يحظى لن فهو بالصرب؛ صديقك يتحىل
ويلز شمال كايزرلينج والكونت موركيسون خاض فقد أيام؛ بضعِة قبل
األمطار آثاِر سوى يشءٍ أيِّ رؤيَة يستطيعا ولم نفسه الخريف يف مرسَعني
لم أنه واضًحا يل فبدا قليًال، موركيسون ناقشُت وقد الصخور! فوق املنسابة
ويلز. شمال يف الجليدية األنهار تأثري إزاء «يقني» لديَّ يشء. أي يف النظر يمعن
مناظرها فإن ويلز؛ يف جولة يف واذهب طاقتك، فلتشحذ الطقس، هذا استمر إن
إىل آلتي الطاقة لديَّ كانت ليتني وجسده. املرء قلب تُفيد أن كفيلة البديعة
إذا أنني أعتقد ترى. كما املستحيل، ِعداد يف هذا لكن معك؛ وأذهب ديالمري
فقد املتوازية؛ الطرق من املزيد عن بحثًا اسكتلندا، إىل فستكون رحلة يف ذهبُت
الطرق هذه عن البحرية نظريتي عىل الجليد فعل عن أجايس أبحاث قضت

… أخرى مرًة للحياة اآلن عادت لكنها الوقت، لبعض
العمال جميع رحل حيث — االنتهاء عىل العمل شارف لقد — الوداع
التي للطريقة يا مريم! يا عليِك السالم املمرات. يف مرصوص والحىص تقريبًا،
املوجودة تلك ضعف تُعادل الريف يف التي الرتف فإغراءات النقود! بها تتبدَّد

اللقاء. إىل لندن. يف
املخلص
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٤؟] داون

للخلق» الطبيعي التاريخ «بقايا كتاب [أي، «بقايا» كتاب أيًضا قرأت لقد …
بأن جازم اعتقاٌد َة وثَمَّ ،١٨٤٤ عام يف مؤلفه اسم ذكر بدون نُرش والذي
وجدت مما أقل متعة فيه وجدُت لكنني تشيمبريز.] روبرت الراحل كان مؤلفه
الجانب أرى لكن بالتأكيد، باإلعجاب جديران والتنظيم فالكتابة يل؛ يبدو كما
غاية يف سأكون كثريًا. أسوأ الحيوان بعلم الخاص والجانب سيئًا، الجيولوجي
أن فراغ وقُت لَك أُتيح متى أو بعُد فيما وقت أي يف استطعَت إذا االمتنان،
[هذه االبن. عىل يُؤثِّر األم خيال بأن املريب اعتقادك يف إليه تستند بما تخربني
الشامة أن عىل ت أَرصَّ التي هوكر، جيه السري قريبات إحدى حالِة إىل إشارة

300



داون يف الحياة

والدة قبل اعرتاها، الذي الذعر نتيجة كانت أطفالها، أحد لدى َظهَرت التي
الدراسات»، «كتاب ترينر كتاب من نسخًة الحبار بحرب تلطيخها إثر الطفل،
املتعددة باألقوال أحطُت لقد الحذر.] ي توخِّ عىل تشديداٍت مع لها أُعريت التي
مصادفاٍت ُمجرَد يعدو األمر أن أعتقد ال لكنني املوضوع، هذا حول املتناثرة
قد أنه الوالدة، مستشفيات أحد يف كان حني أبي، أخرب هانرت دبليو عابرة.
عىل أثَّر قد يشء أيُّ كان إن مخاضهن»، «قبل كثرية، حاالٍت يف األمهات سأل
يظهر كان حني أنه رغم واحدة، حالة ولو تصدق ولم اإلجابات؛ ن ودوَّ خيالهن،
التوالُد أن يبدو الحقيقة. عنق يلوين بعُد فيما ُكن مميز، يشءٍ أيُّ الطفل عىل
بشدة آبى إنني حتى بأَِرسها، الحيوانية اململكة يف متشابهة قواننُي عليه تسيطر

… أُصدِّق] [أن

هربرت إم جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥ أو ١٨٤٤] داون

هربرت عزيزي
تستطيع ال أنك ورغم عنك. األخبار بعض وأسمع خطَّك أرى أن للغاية ني رسَّ
هربرت والسيدة أنت تأتي أن ا حقٍّ أرجو فإنني الخريف، هذا هنا إىل تأتي أن
إىل ونستمع الخوايل، األيام عن األحاديث من الكثري نتبادل وسوف الشتاء، يف

بيتهوفن. موسيقى من الكثري
كالساعة، بنا تسري فالحياة نفيس؛ عن ألقوله يشء ال باألحرى أو القليل لديَّ
كدًحا أكدح كنُت ًرا مؤخَّ امللل. غاية يف الناس أغلب يعتربها قد التي وبالطريقة
الجنوبية، بأمريكا الخاصة الجيولوجية املالحظات عن كتابي تأليف يف شديًدا
ثالثة أنجزُت فقد للرب؛ والشكر البائس، الهضمي لجهازي االضطراب مسبِّبًا
يمكنني وال عيلَّ، عًرسا تزداد بسيطة إنجليزية بلغٍة الكتابة زالت ما أرباعه.
من فيها ما عىل الجيولوجية أوصايف ستقرأ أنك زعُمك ا أمَّ قط. منها التمكُّن
اكتشفُت لقد معقول. غري فهو اع؛ الخدَّ البلسم هذا روحي عن فدع شديد، ملٍل
الهدف وأن البعض، بعضهم أعمال يقرءون ال الجيولوجيِّني أن بعيد زمٍن منذ
أفكارك ن تُكوِّ ال وأنك الجدية، عىل دليل إعطاء هو كتاب أيِّ تأليف من الوحيد
الوقت يف للغاية شفهية الجيولوجيا صارت ما. نوٍع من مشقٍة تكبُِّد بدون
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طويلة مناقشٍة يف أُدِخلك لكنني كبري. حدٍّ إىل تماًما صحيح أقوله وما الحارض،
اململ. الكتاب هذا فصول أحد كطول

والبشاشة الصحة من حالة يف أبي ووجدُت ًرا، مؤخَّ رشوزبريي زرُت لقد
مدهشة. لدرجٍة

الغايل العزيز صديقي يا الصدق كل مني لك
دائًما لك املخلص
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥ فرباير، ١٠] االثنني داون،

هوكر عزيزي
الكرم غاية يف ًفا ترصُّ كان ا؛ جدٍّ اللطيف خطابك عىل االمتنان غاية يف إنني
إنني والطبي. العلمي انشغالك خضم يف إيلَّ، طويل خطاٍب كتابة يف تفكر أن
منصب يف «الحايل» رأيك عىل أحزن أن بد وال أخبارك، من سمعتُه مما مندهش
جامعة يف النبات علم أستاذ ملنصب ًحا مرشَّ كان [إذ عليك املعروض األستاذية
ا جدٍّ مخيف يشءٌ َة ثَمَّ جانبي. من شديد بإخالٍص األمر أستهجن وإنني إدنربة]،
أكثر كنا حني كثريًا نلتِق لم أننا رغم األميال، من مئات عدة بيننا يفصل أن يف
الحالية الفرصة عىل بالغ أسٍف من يعرتيني كم تُصدِّق لن اآلخر. من أحدنا قربًا
من لها يا حياتنا. خالل كثريًا نتقابل أن إىل أتطلع كنت فقد عليك؛ املعروضة
عميل، يف تساعدني إنك إذ محضة؛ أنانيٍة نظٍر وجهِة ومن كبرية! أمل خيبة
ترى أنك شك يُساورني ال أخرى، ناحيٍة من لكن ا. حقٍّ تُعوَّض ال َخسارتَك أجد
مزايا َة ثَمَّ بالطبع مرشقة. بنظرٍة تراها أن من بدًال يائسة، بعنٍي الفرصة هذه
هناك أن ا حقٍّ يل ويبدو رفيعة، مكانٍة ذو فاملنصب مساوئ؛ هناك مثلما عظيمة،
حتى املساعدين، األساتذة من ا جدٍّ والقليل امُلباِلني، غري األساتذة من ا جدٍّ الكثري
يؤدِّي منصبًا جيِّد شخٌص يشغل أن بحت، علمي منظوٍر من كربى، مَليزٌة إنها
إدنربة جامعة يف درسُت كنُت إن ما نسيُت لقد عمله. إىل االنتباه إىل باآلخرين
يكونون ما أبعد الرجال من مجموعة يُوجد كان هناك كنُت حني لكن طالبًا،
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سعادة أيَّ ل تأمَّ جمهورك. يف عهم تتوقَّ الذين والبُلداء الالمباِلني املستمِعني عن
مثلما للجميع ستكون استعداد من لديك فبما بارًزا؛ نباٍت عالَم تكون أن ورشف
ستستمتع كذلك وموجه. صديق أطيب كامربيدج، يف وآلخِرين يل هنزلو كان
عىل التحرسُّ دائم فوربس إن ا، حقٍّ ثرية. عامة ومكتبٍة غنَّاء، بحديقٍة هناك
أن يف بثمٍن تُقدَّر ال التي امَليزة يف فلتُفكِّر إدنربة، يف العمل يف رة املتوفِّ املزايا
والتالل الصخور تلك من األقدام عىل سريًا تُقَطع قصرية مسافٍة بُعِد عىل تكون
عن أُعربِّ أن أستطيع ال بالتأكيد، إدنربة! من القريبة الرائعة الرملية والشطآن
بالطبع، فقدانك. عىل بشدة نفيس أرثي كنُت وإن ذلك، من أكثر ِلسفِرَك حزني
(مهما العمل عىل «الجبارة» بقدرتك اثننَي، أو عام خالل التدريس، سيصري
من معقول وقٌت لك وسيُتاح سهًال، أمًرا العكس) تقول أن يف رغبة داخَلتك
كنُت لو التوزيع. عن العامة ونظرياتك الجنوبي القطب نباتات دراسة أجل
عواقبه وكل هو يذهب أن لتمنيُت عملك، سيُوقف أستاذًا اشتغالك أن أعتقُد
يف األُوىل املرجعية أراك حتى سأعيش أنني أعلم الجحيم. إىل الطيبة الدنيوية
الخلق، لقوانني األساس حجر يكون يكاد الذي العظيم، املجال هذا يف أوروبا
ستكون أنك وهو واحد، عزاءٌ َة ثَمَّ سيكون حسنًا، الجغرايف. التوزيع وهو أال
القلبية تهانئي عن باإلعراب خطابي سأُنهي وهكذا عام، كل شك، بال كيو، يف
سمعتُه ما يؤسفني إيلَّ. نَقلتَها التي األخبار كل عىل أشكرك رأيك. عن رغًما
بأن حق، بال كان وإن الشعور، مغالبة يسعني ال هومبولت؛ حال تدهُوِر عن
إن املنطق. عن البعد كل بعيًدا كالًما تكلم رأيته حني حتى مهينة، النهاية تلك
أنىس ال أنني وأَخِربه تحياتي، وأرقَّ أسمى تُبلغه أن أرجوك أخرى، مرة رأيتَه
شخيص» «رسد كتابه لقراءتي يرجع كلها حياتي أخذَته الذي املسار أن مطلًقا
لطفه؛ حول ملحوظاتك كل وسارة صحيحٌة هي كم شابٍّا. كنت حني مراًرا
هومبولت مثل شخًصا لتكون الجديد، مكانك يف لك، ستَسنَح فرصة كم ل فلتتأمَّ
الحياة تختلف الذي أوروبا، رشق شمال يف الذي النهر حول فلتسأله لآلخِرين.
التي ويلكس كتاب نسخِة عىل حَصلُت لقد املتقابلتنَي. ضفتَيه عىل جدٍّا النباتية
ُقدِّم وكم واألسلوب، املحتوى يف ضعيف كتاٍب من له يا وقرأتها؛ إيلَّ أرسلتَها
الطباعة، بروفات عىل أيًضا أشكرك برلني. من خطابًا يل فلتكتب مبهًرا! تقديًما
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عيلَّ ر تُوفِّ ألنها قيمتها أُقدِّر فإنني الطباعة؛ بروفات ألواح أقصد لم أنني إال
يف السعادة لك أتمنى مثَقل بقلٍب هوكر، عزيزي يا الوداع امُلقتَطفات. نسخ

املستقبلية. حياتك
املخلص صديقك
داروين يس

التايل، الخطاب إليها يشري التي األبحاث» «يوميات كتاب من الثانية الطبعة [اكتمَلت
هوم أند «كولونيال سلسلة يف موراي السيد ونرشها أغسطس. و٢٥ أبريل ٢٥ بني فيما

يًرسا. األكثر الشكل هذا يف كبرية بأعداٍد بيعت ما ورسعان ليرباري»،
الوحيد األجر كان الشكل، بهذا لنرشها موراي السيد مع األوىل مفاوضاته وقت حتى
الطبعة نرش حق ببيع سعيًدا كان أنه ويبدو أعماله، نَُسخ من كبري عدد هو يتلقاه الذي

جنيًها. ١٥٠ مقابل مواري السيد إىل الثانية
يتعلق فيما خاصًة لالهتمام مثريٌة األوىل والطبعة الطبعة هذه بني االختالف نقاط إن

بعُد.] فيما تُنظر وسوف ر، التطوُّ عن املؤلِّف نظر وجهاِت بنمو

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥ [يوليو، داون

اليل عزيزي
التي األبحاث»]، «يوميات كتاب [من الجديدة الطبعة من األول الجزء لك أُرسل
ال هذا أن وأعتقد إليك، إهدائها عىل أقدمُت أنني سرتى كاملًة. بها لك أدين
وليس جالءً أكثر نحٍو عىل أعرتف، أن تمنيُت طاملا مزعًجا. شيئًا يكون أن يمكن
هو ما بَقْدر أجلك من ليس الجيولوجيا، مجال يف لك أَدين كم اإلشارة، بمجرد
عقول فون يُثقِّ الذين املؤلِِّفني، من مثلك هم من أن إال العلمية. األمانة ألجل
يُنصفوا أن أعتقد، حسبما أبًدا، يمكن ال خاصة، حقائَق يُعلِّمونهم وكذلك الناس
أن يستطيع بالكاد اكرتاث بال هكذا يرتقي حني فالعقل أجيال؛ بعد إال تماًما
يف الراهن التقدير هذا وضع أنوي كنُت عليا. ملستوياٍت ارتقائه مدى يُدِرك
مبيعاته لكن البيجل، رحلة يف الجيولوجيا عن كتبي سلسلة من الثالث الكتاب
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بجميلك اعرتفُت قد بأنني االعتقاد رضا سيمنحني كان ما إنه حتى للغاية قليلٌة
الظن يأخذك أال أرجو ناقصة. بصورٍة ذلك كان إن حتى يل، املتاح حدود يف عيلَّ
حدوِد يف إال طريقة، بأيِّ يكافئك قد إهدائي أن أفرتض بحيث الحماقة من بأني
والصداقة. العرفان آيات أصدق بصفته ستتلقاه بأنك ثقة من يُداخلني ما
للتو. منه انتهيُت الذي الثاني، الجزء خاصًة الطبعة، هذه نُت حسَّ أنني أعتقد
هوادة بال طويًال املمتد النقاش وقلَّلُت فويجو، أهل عن كبرية إضافًة أضفُت لقد
للجزء أضفُت أنني أَتذكَّر ال النصف. إىل إلخ، … الجليدية واألنهار املناخ حول
بها صفحٌة َة ثَمَّ إليه؛ انتباَهك ألِفت أن يستحق طوًال طويل يشءٍ أيَّ األول
تقرأ أن أرجو أورينتال. باندا منطقة يف الثريان من ا جدٍّ غريبة لساللٍة وصف
قد الذي االنقراض، حول صغري نقاٌش َة ثَمَّ حيث األخرية؛ القليلة الصفحات
الصعوبات كل ذهني يف وضعُت وقد كذلك، َوجدتُه أنني رغم جديًدا، تجده ال
يغُفل التي األخرى الصعوبات مع الفئة نفس يف االنقراض، بمسببات املتعلقة
كان أنني إال العموم؛ يف تماًما بها ون ويستخفُّ الطبيعي التاريخ علماء عنها
كيف ممكنة، طريقٍة بأيِرس بالحقائق، أُبرِهن وأن نقايش يف أسرتسل أن بد ال

باطِّراد. قلَّت قد األنواع كل أعداد أن بد ال
الشمالية» أمريكا يف [«أسفار «أسفار» كتابك من نسخة أمس تلقيُت لقد
الخارجي مظهره بشدة يل ويروق [.١٨٤٥ يف وظهر مجلَدين، يف يقع الذي
انتابني (حيث أمس ليلة صفحة عرشة اثنتَي نحو سوى أقرأ لم ومحتواه؛
اهتمامي سيُثري كم ألدرك يكفي ما رأيُت لكنني الدريس)، إعداد من التعب
أنني ويُسعدني تحتها. خطوًطا سأُخط التي الفقرات وعدد كبرية»، «بدرجٍة
كبرية بأعداٍد يُبَع لم إن أدهش وسوف الطبيعي؛ التاريخ عن جيدة ملحًة وجدُت

… جدٍّا
أرجو طويلة؛ ملدٍة ثانيًة هنا نراك لن أننا يل يخطر حني باألسف أشعر كم
أن قبل العليل بالنسيم فيه تنعم يوًما وتلتمس السفر، قبل قليًال تسرتخي أن

… املحيط نسمات عليك تهب
لألبد صديقك
داروين يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥ أغسطس، ١] السبت داون،

اليل عزيزي
ما كلَّ استنفدُت لكنني املايض، األسبوع َطوال تراودني إليك الكتابة أمنيُة ظلت
«يوميات من الثانية الطبعة [من الثاني الجزء لنرش اإلعداد يف قوة من أُوتيُت
أعتقد، ما عىل إهدائي أسعدك مما أكثر بل كثريًا، خطابك أسعَدني األبحاث».]
عىل وسأُطلعك بشدة، اهتمامي عملك أثار لقد عليه. جزيًال شكًرا وأشكرك
انطباٍع أي تذكُّر عناء تجشمُت وال ملحوظات، أكتب لم أنني رغم انطباعاتي،
يدور ما لسماع تأبه قد أنك َقط يل يخطر لم إذ األول؛ املجلد ثلثَي عن معنيَّ
الذي األسف هو األول االنطباع أن أعتقد العلمية. غري األجزاء بشأن بَخَلدي
لعدِم قراءته) منذ مخلوًقا فعليٍّا أََر لم أنني (رغم األغلبية فيه سيشاركني
أقرأ لم فأنا جيًدا؛ َحكًما لسُت أنا العلمية. غري [األجزاء] من املزيد عرض
جديًدا وجدتُه ككل العمل لكن الشمالية، أمريكا عن علمي، غريَ شيئًا أي شيئًا؛
الفكر عىل الواضح الدليل تحمل مناقشاتك أن لذهني بدا لقد وشائًقا. ومبتكًرا
من وليس بنفسك، عاينتُها التي الحقائق من املستمدة واالستنتاجات الناضج،

نسبيٍّا. نادر أمٌر هذا أن وأعتقد قابلتهم؛ الذين األشخاص آراء
برأيي اهتمامك إن حيث لكن العبيد؛ ملسألة مناقشتُك بشدة انزعاجي أثار
من ساعاٍت يل سبَّبَت أنها سوى أقول فلن معدوًما، يكون يكاد النقطة هذه يف
الخصوص وجه عىل املتحدة للواليات الدينية للحالة وصفك إن والضيق. األرق
رجال مواجهِة يف الشديدة جرأتك من الدهشة غاية يف فإنني اهتمامي؛ أثار
عىل القائِمني من بدًال الكهنوت، رجال تناولَت الجامعة، فصل يف الكهنوت.
فأنا شديدة؛ جرأًة هذا يف أن وأرى والعدل، القسوة درجات بأقىص التعليم،
جامد عجوز جامعي أستاٍذ رأس سحقَت إن أكثر أماٍن يف ستكون أنك أحسب
الذي للنقيض يا الكهنوت. رجال قطيع أفراد أحد إصبَع تمسَّ أن عن الفكر
مثل املصطلح (مستخدًما دفاعك وجدُت التعليم! مجال يف إنجلرتا عليه تبدو
عن الدفاع) إال يشء أي يقصدون كانوا الذين الُقدامى املتعصِبني املتدينِني
إىل العالم يف التي الُحجج كل لديك كانت لو لكن الرباعة؛ يف غاية املحارضات
الجانب يف جيميسون محارضات من واحدة سلسلًة تساوي لن فهي جانبك،
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يف الفحم «حقول عن قرأُت أنني ورغم أسف. بكل سابًقا حرضتُها التي اآلخر،
وسمكها مساحتها، عن بالقليل ولو َقطُّ أُلمَّ لم ا حقٍّ فإنني الشمالية»، أمريكا

هذا. من أكثر يشءٌ كتابك يف يفاجئني لم املالئم؛ وموقعها
ذلك كان إذا ما أعلم ال لكن متجانسة، غري وجدتها قليلة أجزاءٌ َة ثَمَّ
العناوين بعض وجود كبرية، لدرجٍة افتقدت، أنني إال ال. أم ما لدرجٍة بال ذا
سبيل عىل ُقصَدت التي الرئيسية األماكن الثالثة أو كاملكاننَي للفصول، العامة
الجهل ملواكبة كتاباته يف ط يَتبسَّ أن املؤلف من يتوقع أن ألحد يحق ال املثال.
األماكن، هذه من بأيٍّ معرفتي لعدم لكنني القارئ؛ لدى امُلطِبق الجغرايف
ويف الفصول، أحد بداية يف أحيانًا، مسارك. تتبُّع يف آلخر حني من عانيُت فقد
مثيل جاهل شخٍص، أيُّ األماكن؛ من كثريًا عابًرا مساًرا تسلُك الفقرات، إحدى
لقد املزعج. الفصل هذا مثل يتجنب أن ل سيُفضِّ — ممكنًا هذا كان إن —
مسارك متابعة أستطع لم فإنني ذلك؛ يف كربى راحًة ووجدُت خريطتك، نزعُت
الثانية، الطبعة يف وهناك هنا واحد سطٍر من فراغات إضافة أن أعتقد املنقوش.
من التقليل يف الفضل لنفيس أنسب باملناسبة، التحسني. قبيل من سيكون
واألجناس األنواع أسماء كلِّ بكتابِة األبحاث» «يوميات لكتابي العلمي الطابع
رائعة، الصور كل يل تبدو أفضل. تبدو الطباعة أن كما الرومانية، بالحروف
«مبادئ» كتابك كان إن ذاته. حد يف بالتقدير جدير عمٌل فهي الخريطة ا أمَّ
الجيولوجي املحتوى أن سأخىش كنُت عام، تقديٍر من به حظي بما يحَظ لم
ل تكفَّ وبالطبع العادي؛ للقارئ بالنسبة ا جدٍّ كبريًا سيكون الكتاب هذا يف
أرى ناحيتي من فعله. يمكن كان ما بكلِّ والسهولة الوضوح الشديد األسلوب
ومبسًطا وجٍه أكمِل عىل ومختًرصا ممتاًزا ًصا ملخَّ كان الجيولوجي الجانب أن
يدين أن جيولوجيٍّ كل وعىل الشمالية، أمريكا يف جرى ما لكلِّ جيد نحٍو عىل
األروع، الجزء نياجرا بشالالت الخاص الفصل ص ملخَّ يل بدا وقد باالمتنان. لك
لقد شغفي. بالَغ السيلوري العرص تكوينات ألصل استعراضك أثار كذلك

بعُد. فيما تُفيدني أن شأنها من التي الفقرات من ا جدٍّ كبريًا عدًدا ميَّزُت
االسرتسال من جدوى ال لكن ا، جدٍّ جيدة بأكملها الفحم نظرية يل بدت
التاريخ عن املزيد هناك كان لو أتمنى كنت املنوال. هذا عىل التعديد يف
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وصًفا اآلن أعطيتُك قد ها املتفرقة. الشذرات «كل» يل راقت لكن الطبيعي؛
… تقرأها ألن ترقى بالكاد لكنها بخواطري، دقيًقا

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥] أغسطس ٢٥ داون،

اليل عزيزي
نفيس عن ه أُرفِّ وسوف الوقت؛ من فراٍغ أيُّ فيه يل يُتاح يوٍم أول فعليٍّا هذا

… إليك خطاب بكتابة
كانت لو أتمنى العبودية؛ موضوع إىل فيه تطرَّقَت الذي بخطابك ُرسرُت
املوضوع؛ هذا عن أكتب لن لكنَّني املنشور. نقاشك يف واضحًة املشاعر نفس
غضبي عن سُت نفَّ لقد تأكيد. بكلِّ نفيس وتكدير تكديرك، يف أتسبَّب فربما
الربازيل. يف العبودية خطيئة حول األبحاث» «يوميات كتابي يف اثنتنَي أو بفقرة
يف سمعتُه ملا إال أُرش فلم كذلك. ليس األمر لكن عليك، ردٌّ هذا أن تعتقد قد
مشاعر؛ فورة إال هو ما قليلة جمٍل من ذكرته ما أن إال الجنوبية. أمريكا ساحل
فصل حياَل البغيض الشعور ذلك شديد بهدوءٍ تروي أن استطعَت كيف إذ
نظره، وجهة عن يُعربِّ اليل يكن لم املقصودة، الفقرة [يف ذَِويهم عن األطفال
شعورك عن تتحدث التالية الصفحة ويف املزارِعني]، أحد نظر وجهة وإنما
لكنني الرصاخ. عىل حمَلني التناُقض أن لك أؤكِّد البيض؛ ازدهار لعدِم باألىس

اململ. البغيض املوضوع هذا عن سأكف لذا نَويتُه، ما خالفُت
ليس لكنه كرونيكل»، جاردينرز «ذا دورية يف عنك إيجابي نقدي مقاٌل َة ثَمَّ
الكربونيك. حمض غاز نظرية يُؤيِّد لينديل أن أرى أن يؤسفني يكفي. بما قويٍّا
ووضعها باالنقراض املتعلقة لفقراتي لينديل اقتباس للغاية أسعدني باملناسبة،
التصنيف نفس يف موجودة ألنواٍع النسبية الندرة وضع أن أعتقد اختصار. دون
فهو بالطبع، يشء أي يفرس ال هذا أن ورغم كبريًا؛ عبئًا أزاح قد االنقراض مع
نستطيع أن إىل االنقراض تفسري لعدم دهشة أيُّ تعرتينا أال يجب أننا يوضح

… النسبية الندرة تفسري
كم «مبادئ»؛ كتاب من جديدة طبعٍة عمُل منك ُطلب أن رسور أيما ني رسَّ
الصخور بني تكون لن أنك أخىش العمل! ذلك قدَّمها التي الفائدة عظيمة هي
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أخرى مرحلٍة عن تنرش أراك حتى أعيش أن يبهجني كم املرة؛ هذه القديمة
فيما ممكنة، خطوة أعظم ستكون وتكتشفها؛ السليوري العرص مرحلة قبل
علم يف بانربي أحرزه الذي بالتقدُّم لسماعي أيًضا للغاية سعيد إنني أعتقد.
أنني شك ال البلد. هذا يف يمألها أن عليه واضحة فجوٌة َة ثَمَّ النباتية؛ الحفريات
من مواهبه، عن تقوله ما كلَّ تماًما أُصدِّق أن يمكنني … الشتاء هذا سأزوره

منه. رأيتُه الذي القليل

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥؟] رشوزبريي

هوكر عزيزي
لم بحق. حزني بالَغ وأثار شديدة، دهشٍة يف جعَلني الذي خطابك للتو تلقيُت
أن الخطأ أشد خاطئًا وتصورُت نجاحك، يف َقط واحدة للحظٍة الشك يُساِورني
قريبًا أنه راسخ يقنٌي يُخامرني النجاح. لها يُكتب أن مؤكًدا كان الكفاءة تلك
يتعلق [فيما ضدك صوَّتوا الذين أولئك بالخزي سيشعر حيث اليوم سيأتي
أو حياء من ذرٍة أيُّ بهم كان إن إدنربة]، جامعة يف النبات علم أستاذية بكريس
الت املؤهِّ تلك الِتك، مؤهِّ عن بصريتهم تُعمي بأن للسياسة السماح عىل ضمري،
عزاءٌ التزكيات تلك يف يكون أن بد ال حسنًا، وبراون! هومبولت بها شهد التي
حتى أستطيع وال والنقمة. الحنَق من متعاقبة مشاعُر تتناوبني للعار! يا لك.
من املعرفة من املزيد وأنهل أكثر، أراك سوف أنني أُفكِّر حني العزاء أجد أن
القليل قراءة بعد أنني، يل يخطر حني بالسعادة أشعر املنظم. املعريف مخزونك
بني النهاية يف ستشغلها التي املكانة يف واحدة مرًة أُشكَّ لم خطاباتك، من
أن سأريد كنُت وإال آخر، يشء يف التفكري يمكنني ال األوروبيِّني. النبات علماء
يف الخريف هذا وزوجتي أنا تزورني أن أرجو «الكون». كتاب معك أناقش
ذلك وحتى الشهر، هذا من والعرشين الرابع يف داون يف أكون سوف داون.

آلخر. مكاٍن من متنقًال سأظل الحني
نفيس أدعو أن يل فلتسمح هوكر، عزيزي
ا جدٍّ املخلص صديقك
داروين يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
رشوزبريي ،[١٨٤٥] أكتوبر ٨

ذهبُت ثم لينكنشري، يف اشرتيتها مزرعٍة لرؤية قصرية جولٍة يف ًرا مؤخَّ كنت …
صانع هربرت]، دبليو ل [امُلبجَّ مانشسرت كاتدرائية رئيس زرُت حيث يورك؛ إىل
زرُت كذلك للغاية. لالهتمام مثرية معلوماٍت أعطاني الذي العظيم، الهجائن
ُمسلٍّ شخٌص إنه بزيارتي. للغاية واستمتعُت هول، وولتن ضيعة يف ووترتون
وسيدتنَي كاثوليكيَّني كاهننَي من ُصحبتنا تكوَّنَت امُلبكِّر، َعشائنا ففي وغريب؛
اصطاد حتى أمس رَكض ذلك ورغم العمر، من الستني يُجاوز إنه خالسيتنَي!
وفخم، قديم منزٍل عن عبارة فهي الضيعة، ا أمَّ لفت. حقِل يف صغريًا أرنبًا
فرحت حيث تشاتسوورث، رأيُت ذلك بعد املائية. بالطيور البحرية وتُعج
حتى مدارية، غابٍة من جزءٌ وكأنها تماًما تبدو إنها الكبرية؛ الدافئة بالصوبة
الصغرية جولتي أعَطتني قديمة. ذكرياٍت يف مرسوًرا أُفكِّر جعَلتني رؤيتها إنَّ
الطيبة اآلثار لكن حينها، يف بالقوة رائًعا شعوًرا أيام عرشة استغرقت التي
فهم األطفال، ا أمَّ عافيتها، تستعد ال زوجتي إن أقول أن ويؤسفني تستمر. لم
اهتمامي أثار لقد الحياة. وحب الحيوية وتملؤهم سعداء كلهم فهم األرسة؛ أمل
للخلق» الطبيعي التاريخ «بقايا بكتاب [املتعلق النقدي سيجويك مقال بشدة
له أجد لم أنني رغم ١٨٤٥]؛ يوليو، ريفيو»، إدنربة «ذي مجلة يف نرشه الذي
املتصلة بالدوجماتية ييش فقراته بعض أن أعتقد العلميِّني. ُقرائنا بني رواًجا
أن يل ويبدو الجامعي؛ األستاذ ملقعد الالزم الفلسفي التناُول من بدًال بالوعظ،
رائع عمٌل فهو ذلك رغم ريفيو». كورتريل «ذا يف ب… جديرة سخريته بعض
أسعدني لكن مرتعًدا، خائًفا قرأته وقد ل، للتحوُّ األنواع قابلية ضد ة امُلحاجَّ من
رشحتُها أنني رغم فيه، الواردة الُحجج من أيٍّ عن أغُفل لم أنني أجد أن ا جدٍّ
رديئة، اإلنجليزية الرتجمة إن «الكون»؟ كتاب قرأَت هل ركيًكا. رشًحا لنفيس
لكن مفهومة؛ بالكاد األول الجزء يف السياسية امليتافيزيقية شبه واألوصاف
بحيويته أَدهَشني فقد باهتمامك؛ ا جدٍّ جدير بالرباكني الخاص النقاش أن أعتقد
بتصنيفه بوخ، لفون عاشق هومبولت أن من وجدُت ما يُؤسفني ومعلوماته.
حمض غاز من املتكون الجوي والغالف إلخ، إلخ؛ االرتفاع، وُفوَّهات للرباكني،

ا. حقٍّ غريب رجٌل إنه الكربونيك.
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عن الشاق كتابي عىل أعُكف وأن أسبوَعني خالل للديار أعود أن أرجو
لسماع اللهفة غاية يف سأكون منه. أنتهي حتى الجنوبية أمريكا جيولوجيا
أننا شكَّ ال إيلَّ. بالكتابة وقتك إضاعة يف تُفكِّر ال لكن هورنر، آل من أخبارك
بدون لندن يف ضائع شخٌص كأنني أشعر وسوف داون، إىل زياراتك سنفتقد

… هارت شارع يف الصباحية «لقاءاتنا»
اليل عزيزي يا اإلخالص ودائم صادق مني لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
ِكنت فانربا، داون،

١٨٤٦ سبتمرب، الخميس،
هوكر عزيزي

إليك الكتابة وبني بيني يُحل فلم كليفتون؛ يف الخطاب هذا بك يلحق أن أرجو
وقتي شغل ما وهو يل، هورنر آل زيارة وكذلك يرام، ما عىل أكن لم أنني إال
منذ طويل وقٌت مىض قد أنه شك ال الكريهة. الطباعة بروفاِت بجانِب بالكامل
ال أنني إال كتب، من آخر أنني أُخربك أن يل اسمح لكن الخطابات، تَباَدلنا أن
األخري عمِلَك قراءة بعد كان أنه أعتقد كنُت وإن ماذا، عن أتذكَّر أن أستطيع
نوعه، من فريد مديٍح خطاب إليك أرسلُت حيث الجنوبي»]؛ القطب [«نباتات
األُقحوان زهرة بني التفريق يستطيع بالكاد رجٍل من أنه االعتبار يف الوضع مع

… متمرس نباتاٍت عالم إىل الربية الهندباء وزهرة
بثباٍت ذهني عىل يَِرد لكن االنطباع، هذا أعطتني التي األبحاث أَتذكَّر ال
الصغرية باألهمية يتعلق والذي بشأنه، أقوله ما بصحِة تُقرُّ الذي البحث، هذا
لها يا عليها. النباتية للحياة بالنسبة الكيميائي الرتبة تركيب يُشكِّلها التي
كلسية عن مرة، ذات براون آر إليها نظري لفت التي تلك جازمة! حقيقة من
يف أكثر مالئمة مناخية ظروٍف يف كذلك تكون ال التي وهي هنا، معينة نباتاٍت
ستُدرك أنك شك ال لكن صحيح، أيهما نسيُت فقد العكس؛ أو األوروبية، القارة
يف هربرت بحث يف املشابهة الحاالت بعض َة ثَمَّ باملناسبة، إليه. أُشري الذي ما
أراه قرأته؟ هل .[١٨٤٦] سوسايتي» هورتيكالترشال ذا أوف «جورنال دورية
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بتعدُّد [املتعلقة الحالية بأبحاثك «مباًرشا» ارتباًطا ويرتبط األصالة، غاية يف
النبات»، علم يف متخصص «غري لشخٍص بالنسبة ذلك.] وغري والتباين األشكال
ال ملاذا إنجلرتا. يف نباتية حياٍة أي يف تميًُّزا السمات أكثر الكلسية الطبيعة تُمثِّل
الجمعية أجل من ساوثامبتون، إىل «نذهب» سوف بمالحظاتك؟ لتقوم هنا تأتي
تكون أن واجباتك من تعتربه (أال وَمعدتي. شجاعتي تخذُلني لم إن الربيطانية،

… و«تعمل»؟ ذلك بعد هنا تأتي ال ولَم هناك؟)

١٨٥٤ أكتوبر إىل ١٨٤٦ أكتوبر من األرجل، ُهدابيَّات أُفرودة (3)

الصيف يف أُنهي أن «أرجو قائًال: ،١٨٤٥ عام هوكر دي جيه السري إىل خطابًا أبي [كتب
الحيوان بعلم املتعلق الصغري عميل أنرش ثم الجنوبية»، أمريكا «جيولوجيا كتابي القادم
أن الوقت ذلك يف ينوي يكن لم أنه الفقرة هذه ح تُوضِّ «… األنواع عن عمل يف أعمل ثم
َحلَّ كانت األصلية نيته أن يبدو الواقع، يف األرجل. ُهدابيات عن مستفيضة دراسًة يضع
مع تماًما يتفق وهذا هوكر. دي جيه السري من عرفُت كما وذلك فحسب؛ ُمعيَّنة مشكلٍة
غريبًا نوًعا وجدُت تشييل، ساحل زرُت «حني كتبها: التي الذاتية السرية من التالية الفقرة
عن كبريًا اختالًفا يختلف كان وقد التشييل، البحر أذن حلزونيات أصداف يف يحِفر للغاية
له جديدة فرعية رتبٍة يف أضعه أن إىل فاضُطررت األرجل، هدابيات من رأيته ما جميع
كثرٍي فحُص عيلَّ كان األرجل، هدابيات من الجديد النوع هذا تركيب أفهم وحتى … وحده
لكن كلها.» املجموعة دراسة إىل تدريجيٍّا بي أدى وهذا وترشيحها؛ الشائعة األشكال من
من الثماني السنوات هذه قيمة بشأِن الشك بعض انتابه قد الالحقة السنوات يف أنه يبدو
بالنسبة كبرية فائدٍة ذا العمل «كان الذاتية: سريته يف قال حني املثال سبيل عىل العمل؛
رغم األنواع». «أصل كتاب يف الطبيعي التصنيف مبادئ مناقشة عيلَّ يتحتم كان حني يل،
عرفُت أنني إال الوقت.» ذلك كلِّ استغراَق يستحق العمل كان إن فيما شكٌّ يُساِورني ذلك
تصنيفيًا؛ تدريبًا باعتباره قيمته الوقت ذلك يف بحقٍّ أدرك أنه هوكر دي جيه السري من
عالَم بصفته املهنية حياته يف مراحَل ثالَث أبوك «أدرك قائًال: إيلَّ جوزيف السري كتب فقد
سفينة رحلة يف لها ومالحظ لألشياء جامع ثم كامربيدج؛ يف لألشياء جامع مجرد أحياء:
دراسته بعد فقط املدرَّب الطبيعي التاريخ عالم ثم ذلك؛ بعد سنوات ولعدة «البيجل»،
وجزءٌ ا، جدٍّ صحيح أمر فهو الوقت، ذلك طيلة مفكًرا كان إن عن ا أمَّ األرجل. ُهدابيات عن
التاريخ يف ُمدرَّب عالٍم أيُّ يملك ال األرجل هدابيات لدراسة السابقة كتاباته من كبري
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من ا هامٍّ فرًعا باعتباره املجال هذا إىل يشري كان ما وكثريًا … بها االقتداء إال الطبيعي
املرتادفات، عن والبحث بالوصف املتعلق «البغيض» العمل حتى أنه يضيف وكان املعرفة،
التصنيف علماء أقلِّ أعماِل عيوِب عىل عينَيه فتح أيًضا وإنما فحسب، طرقه ن يُحسِّ لم
انتقاٍص ملحوظِة أي بمرور َقط ِليسمَح يكن لم أنه ذلك نتائج من وكان ومزاياها. براعة
أمينًة أعمالهم تكون أن عىل عليها، االعرتاض دون العلم مجال يف براعًة العامِلني أقل عن
التقدير هذا شخصيته؛ يف الخصال أفضل إحدى هذه اعتربُت وطاملا فئتها. يف وجيدة
أدَّت التي هي األرجل هدابيات أُفرودِة كتابة وكانت … ومجهوداتهم العلم، لبُناة الكريم

ذلك.» إىل
ُخصَصت التي الثماني السنوات قيمة عن رأيه باقتباس يل هكسيل الربوفيسور سمح

األرجل: هدابيات لدراسة

عىل للعمل نفسه تكريس من حكمًة أكثر شيئًا الفِطن أبوك يفعل لم رأيي، يف
والصرب. الكدح من سنواٍت كلَّفه الذي األرجل ُهدابيات عن كتابه

أن اعتقدُت وطاملا األحياء، علم يف الئًقا تدريبًا يتلقَّ لم بقيَّتنا، مثل إنه،
العلمية بصريته عىل واضح مثاٌل التدريَب ذلك نفسه إعطاءِ لرضورِة رؤيته

عليه. للحصول الالزم الجهد من يتهرب لم ألنه شجاعته؛ عىل وكذلك
عىل الجبارة امللكة ذوي من الرجال بكل يُحدِّق الذي العظيم الخَطر
العلوم مجال يف بها املعرتف الحقائق مع التعاُمل يف املتمثل اإلغراء هو التخمني
كان لو كما أيًضا؛ جامعة وإنما فحسب، صحيحًة ليست كانت لو كما الطبيعية،
إقليدس. فرضيات مع التعاُمل طريقة بنفس باالستنباط، معها التعاُمل يمكن
يف إال صحيحًة تُعد ال صحيحة، كانت مهما الحقائق، هذه من كلٌّ الواقع، يف
يمكن وهي نظرهم. ووجهاِت عنها أعلنوا الذين أولئك مالحظِة وسائِل ضوءِ
االستنتاجات كل ستدعم كانت إن ما ا أمَّ فقط. الحدِّ هذا حتى عليها االعتماد

تماًما. مختلفة مسألٌة فهذه منطقيٍّا، منها تُستخلص قد التي التخمينية
حقائق َوضَعتها التي األُسس عىل عريضة فوقية بنيًة يقيم أبوك كان
كبريًا عمليٍّا تدريبًا اكتسَب لقد بها. امُلعرتَف والبيولوجية الجيولوجية العلوم
الحفريات وعلم الجغرايف والتوزيع البحتة، والجيولوجيا الطبيعية الجغرافيا يف
الحصول لطريقة لَديه التي املعرفة من ل تَوصَّ وهكذا «البيجل». رحلة أثناء
بكفاءٍة الحكم يستطيع كان ثَمَّ، وِمن العلم؛ من الفروع هذه خاِم موادِّ عىل
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إنجلرتا إىل عودته بعد يحتاجه كان وما بشأنها. التخمني يمكنه ما عىل شديدٍة
التصنيف، بعلِم وعالقتِهما والنمو، بالترشيح موازية معرفٍة عىل الحصول هو

األرجل. لهدابيات دراسته خالل من هذا اكتسب وقد
أنها يف نظري، وجهِة من األرجل، هدابيات أفرودة قيمُة تكمن ال ثَمَّ، ِمن
ولكن الوضعية، للمعرفة كبرية إضافًة شكََّلت بالتقدير، ا جدٍّ جدير عمٍل وحسَب
انضباٍط عن ناتًجا عمًال كانت أنها يف قيمتها من األكرب الجزء يكمن أيًضا
نهايَة ال أخطاءً عليه ر ووفَّ بعُد، فيما أبوك َكتبَه ما كلِّ يف آثاره تجلَّت نقدي،

التفاصيل. يف لها
َسيُصِبح كان أنه أعتقد للوقت، َمضيعًة كان العمل هذا أن عن بعيًدا لذا
األَجنَّة علم يف خاصة بدراسٍة يُكِمله أن باإلمكان كان لو فيه أنفقه بما جديًرا
فصوٍل لكتابِة أتى حني تمرًُّسا أشدَّ سيُصِبح كان بذلك األعضاء. وظائف وعلِم
للقيام فرٍص عىل ُعثُوره كان بالطبع لكن األنواع». «أصل كتاِب من متنوعة

األيام. تلك يف مستحيٍل شبَه بهذا

الحديثة، األرجل هدابيات عن والدي َكتبَهما اللذَين ِللمجلَدين ينظر أن ألحٍد يمكن ال
عن َكتبَهما اللذَين املجلَدين عن (ناهيك التوايل عىل و٦٨٤ ٣٩٩ صفحاتهما عدُد بَلغ اللذَين
َلوحة، األربعون نة. امُلتضمَّ التفاصيل من الهائل بالكم يَنبِهر أن دون منها) رة امُلتحفِّ األنواع
مًعا، املجلَدين يف عرشة األربع الفهرس وصفحات شكًال، ثالثني عىل بعضها تحتوي التي
يُخص فيما املعرفة حالة كانت العمل.5 يف بُذل الذي املجهود عن بسيطة فكرًة تُعطي
الجدير من دراستها. فيه أبي بدأ الذي الوقت يف تماًما مرضيٍة غريَ األرجل، هدابيات
عىل أو املجموعة، يات ُمسمَّ ترتيِب إلعادِة اضُطر أنه الحقيقة، هذه عىل كمثاٍل بالذكر،
األكثر األجزاء ولبعض ِصَمامات، لعدة أسماءٍ إعطاءُ الرضوري من أنه «وجد قوله حدِّ
أعطاه الذي الوقت حجم ُمذكِّراته من نعرف أن املثري من وإنه األرجل.»6 هدابيات يف دقًة
ستٍّا وصُفه يشَغل الذي ،Chthamalus الخملوس بجنس انشَغل فقد املختلفة؛ لألجناس
منه Coronula الكورونوال جنس استغرق بينما يوًما، وثالثني ستٍة ملدِة صفحة، وثالثني
فيتزروي إىل خطاٍب يف تحدَّث وقد صفحة. وعرشين سبٍع يف وُوصف يوًما، عرش تسعَة
حجٍم يف صغري حيواٍن ترشيِح يف األخري الشهر نصف طوال يوميٍّا كادًحا «العمل عن
كلَّ وأرى آخر، شهًرا أقِيض أن ويمكنني تشونوس، أرخبيل من الدبُّوس، رأس من قريٍب

الجميل.» الرتكيب من املزيد يوٍم
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فقد الثماني، السنوات نهاية قبل العمل من مفرطة لدرجٍة ُمنهًكا صار أنه رغم
(؟)) ١٨٤٧) هوكر دي جيه السري إىل كتب فقد لذا َمداها؛ عىل استمتاٍع أيَّما استمتع
السعادة أن أشك أنني إال املحضة؛ املالحظة يف عادية غريُ سعادٌة َة ثَمَّ تقول، «كما قائًال:
القريبة. األنواع تراكيب بني الذهن يف تتكون التي املقارنات من ُمستمدَّة الحالة هذه يف
عينيَّ استخدام يف سعادًة أجد الجيولوجية، مالحظاتي كتابة يف ا جدٍّ طويًال االنشغال وبعد
وقته من ا جدٍّ الكثري شَغل الذي للعمل رجوًعا الواقع، يف ذلك، كان أخرى.» مرًة وأصابعي
تعكس الفرتة تلك يف الحيوان بعلم الخاصة مالحظاته إن الرحلة. أثناء البحر يف كان حني
الحيوانات ترشيح يف كلٍل بال عمله أن بد وال ألدوات؛ والحاجة الجهل يُعرقله دءوبًا، عمًال
كان األرجل. هدابيات عن عمله أجل من كتدريٍب أفاده قد القرشيات، خاصًة البحرية،
هي أكرب لقدراٍت الحاجة لكن — البسيط الترشيح مجهِر باستخداِم يُؤدَّى عمله أغلب
كنت «بينما قائًال: هوكر إىل كتب لقد .١٨٤٦ عام يف ُمركَّب مجهٍر رشاءِ عىل حثَّته التي
من يبدو كما بمنظرها سيما ال األشياء، شكل بسبب عارمة سعادٌة َغمَرتني إل، مع أرسم
ما فكثريًا بالتأكيد، واحًدا؛ سأطلب إنني حتى جيد، ُمركَّب ملجهٍر الدقيقة العدسة خالل

كافيًا.» ١ / ٣٠ بَقْدر التكبري معها يكون ال تراكيُب لديَّ تُكون
ربما صحته اعتالل من أبي عانى الفصل، هذا يُغطِّيه الذي الوقت من جزءٍ خالل
السنوات تلك خلََّفتها التي امُلكدِّرة اآلثاَر بشدٍة كابد وقد حياته. يف آخر وقٍت أيِّ من أكثر
«لقد فيه: قال فوكس إىل خطابًا كتب ١٨٤٠ عام يف مبكًِّرا إنه حتى املرض؛ من الطِّوال
غباءً يزداد املرء أن أعتقد خامل. ُمملٍّ عجوز كلٍب مثل ورصُت السابق حايل عن ُت تغريَّ
أن هو الدهشة يُثري ما وإنما للدهشة، تدعو ال الكالم لهذا كتابته إن العمر.» يف تقدُّمه مع
هوكر دي جيه السري إىل كتب ١٨٤٥ عام ويف واملستمر. الهائل الجهد ذلك َلت تحمَّ ُروحه
ألقوله يشءٌ لديَّ ليس صحتي! عن املستمر سؤالك يف الفضل شديد أنت «كم له: يقول
أخرى أياٍم ويف حاًال، أفضل األيام بعض يف كبري؛ حدٍّ إىل نفسه الحال عىل دائًما فأنا عنها؛
معدتي تضطرب أن دون كاملة، ليلٍة باألحرى أو كامل، بيوٍم أحَظ لم أنني أعتقد أسوأ.
شكًرا بشدة: قواي تخور األيام أغلب ويف األخرية، الثالث السنوات خالل شديًدا، اضطرابًا
املرض.» بوسواس مصاب أنني يعتقدون أظن، ما عىل أصدقائي، من فالعديد لطفك؛ عىل
حالتي — مارس ١٠ حتى يناير ١ «من يومياته: يف أخرى مرًة قال ،١٨٤٩ عام ويف
كل يف أعمل لكنني ُقواي. تخور ما وكثريًا بشدة عيلَّ املرض يزيد إذ للغاية؛ سيئة الصحية
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العالج ملصحة األوىل زيارته قبل مبارشًة هذا كتب وقد يُرام.» ما عىل فيها أكون التي األيام
«أعتقد قائًال: كتب العام، نفس من أبريل ويف مولفرن. يف جايل بالدكتور الخاصة املائي
آثاٌر املائي فللعالج الحالية؛ الراكدة حياتي من بشدة بِرٌم لكنني يُرام، ما خرِي عىل أنني
أن قبل ممكن هذا أن ألُصدِّق أكن لم الذهن؛ وكسل الخمول عنها ينتج للغاية استثنائية
يونيو، يف عاد وقد يوًما.» ثالثني َطواَل املرض قبضة من وأَفلتُّ يزداد، وزني اآلن به. أَُمر
يف املائي العالج واستأنف كثريًا، صحته تحسنت وقد أسبوًعا، عرش ستة ملدة غياب بعد

الثالث).] الفصل (يف قبُل من ذُكر كما الوقت، لبعض املنزل

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٦ [أكتوبر، داون

هوكر عزيزي
الفرتة د حدَّ يل، خطاٍب آخَر كتب حني ًرا. مؤخَّ سوليفان من خطابات تصلني لم
أن بمجرد لذا، يل؛ لزيارته األرجح كالوقت العارش وحتى الثامن من الزمنية
كان إن لرتى وذلك قصري، خطاٍب يف باألمر سأُعرِّفك خطاب، منه يصلني
تعرفه؛ أنك أفرتض لكنني ال، أم تعرفه كنت إن نسيُت ال. أم الحضور يمكنك
أن كثريًا فسيُرسني حينها، تأِت لم إن حال، أيِّ عىل بحق. طيب شخٌص إنه

… بعد فيما قريبًا الحضور تقرتح
بضعة فيها سأستمر الدنيا، البحرية الحيوانات حول األبحاث بعض سأبدأ
األنواع عن مالحظاتي مطالعة يف أبدأ سوف ذلك وبعد عام. ربما أو أشهر،
مني ستستغرق أنها أعتقد التي وهي سنوات، عرش طوال املرتاكمة والرضوب
هبوًطا مكانتي ستهبط تُنرش حني أنها إيلَّ ويُخيَّل كتابتها، يف سنوات خمس
عه أتوقَّ ما هو وهذا — الحصفاء الطبيعي التاريخ علماء كلِّ نظِر يف ساحًقا

للمستقبل.
الربنقيل، من تماًما وغريب جديد جنٌس فلديَّ األسماء؟ ابتكار تُجيد هل

له. اسٍم ابتكاِر بشأن تامة َحريٍة يف وإنني تسميته، أُريد
(أنا استمتعنا لقد ساوثامبتون. عن يشءٍ بأيِّ أُخِربك لم باملناسبة،
األبحاث كل كانت درجة؛ أقىص إىل هناك قضيناه الذي باألسبوع وزوجتي)
الجديدة املعارف من الكثري وكوَّنُت األصدقاء من العديد التقيُت لكنني مملة،

316



داون يف الحياة

يف وذهبُت الخصوص)، وجه عىل اإليرلنديِّني الطبيعي التاريخ علماء (من
يف ذهبنا األحد يوم يف هناك. معنا كنُت لو أتمنَّى املمتعة. الجوالت من العديد
،(١٨٠٩–١٨٦٥) فالكونر [هيو فالكونر مع وينتشسرت إىل للغاية ممتعة رحلٍة
نباٍت كعالِم عمل أنه رغم حفريات، عالَم بصفته األول املقام يف ُعرف الذي
الرشقية] الهند رشكة يف طبيبًا أيًضا كان حيث الهند؛ يف املهنية حياته َطوال
للجمعية السابق الرئيس سابني، إدوارد السري [الراحل سابني والكولونيل
والدكتور األرضية] املغناطيسية حول األبحاث من طويلة سلسلٍة ومؤلِّف امللكية،
آرما]، مرصد من روبينسون، رومني توماس الدكتور [الراحل روبينسون
رؤية افتقدُت أنني إال اليوم. بذلك استمتاعي حياتي يف أستمتع لم وآخِرين.
الربيطانية «النباتات مؤلف واطسون، كوتريل هيويت [الراحل واطسون إتش
عن للغاية مهمة ُكتٍب سلسلِة ضمن من يُعد الذي الجغرافية»، وعالقتها
عرفَت أنَك أعتقد لنباتاتها.] الجغرايف والتوزيع الربيطانية الُجزر طبوغرافيا
أن علمي إىل ونما عنه. منشور قاسيًا مقاًال له أن وأخربه فوربس التقى أنه
فهو ُطبع، املقال إن حيث لكن للشكوى، ُمربِّر له ليس أنه له أَوَضح فوربس
رفضه ما وهو ملحوظات، به يُلحق أن فوربس عىل عرض لكنه يسحبه، لن

… الحال بطبيعة فوربس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧؟] أبريل ٧ داون،

هوكر عزيزي
دائٍم شبِه نحٍو عىل مريًضا كنت أنني لوال اآلن، قبل إليَك أكتب أن بد ال كان
وهي وتورُّمات، بثور أربع من أُعاني حاليٍّا إنني حتى السابقة، الفرتة َطوال
عن منعني مما األيمن، ساعدي استخدام عىل قادًرا بالكاد إحداها تجعلني التي
رحلتي فاتتني ملَّا كبرية أمٍل بخيبِة شعرت كليًة. حمايس وأحبط تماًما، العمل
َطوال بعيًدا ستكون أنك نسيُت أنني هذا شعوري من ضاعف ومما كيو، إىل
يوَمي طوال تقريبًا الِفراش الزمُت وقد اختيار، لديَّ يكن لم لكنني الشهر؛ هذا
يف إنجلرتا هوكر غادر [إذ الهند يف فرصك ن تحسُّ عىل أُهنِّئك والسبت. الجمعة
بمنحٍة مدعمة البعثة كانت .١٨٤٧ نوفمرب، ١١ يف والتبت الهيمااليا إىل رحلة
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ولكنني الحكومية]، املهمة صفة اكتَسبَت وبذلك الخزانة، وزارة من صغرية
إذ دونك؛ تماًما بالضياع أشعر فسوف لذلك؛ أحزن أن يجب نفسه الوقت يف
حظك) (ِلسوء لك وتوضيحي عديدة، بنقاٍط يتعلق فيما لك مناقشتي سأفتقد
الشديد العار من سيكون عليها. واالعرتاضات األنواع حول فرضياتي لصعوباِت
… ما حدٍّ إىل تساعدك سوف الحكومة أن بد ال لكن بعثتك؛ املال يُوِقف أن
طبقات يف املوجودة النباتية البقايا وسط الجديدة، آرائك مع الحالية، رحلتك
يف «فقط الوقت؛ من فسحة لك أُتيحت إذا ا. جدٍّ شائقة ستكون الفحم، ن تكوُّ
ستصري تقدم. من تُحرزه عما األخبار بعض أسمع أن فسيُرسني الحالة»، هذه
الهند. يف الفحم استخراج مناطق من أيٍّ إىل ذهبَت إذا قة ُموفَّ الحالية رحلتك
هذا. النفعيون ر سيُقدِّ إذ الحكومة؛ أمام به للتباهي جيًِّدا أمًرا هذا يكون ألن
يف امُلستأنَسة الحيوانات ُسالالت حول األمور بعض منك سأطلب باملناسبة،

… الهند

(بلومفيلد) جينينز إل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧] داون
جينينز عزيزي

كنت أنني تصاَدف فقد الرائعة؛ الصغرية الروزنامة عىل االمتنان غاية يف إنني
الروزنامة [إن أوراقي. حقيبة يف بها أحتفظ حتى واحدٍة عىل للحصول أتوق
جيب «روزنامة باسم ،١٨٤٣ عام مرة ألوِل نُرشت قد هنا إليها امُلشار الصغرية
موجهًة وكانت له. حرَّرتها وقد فورست، فان للسيد الطبيعي» التاريخ علماء
التي وهي والنباتات، للحيوانات الدورية بالظواهر ني امُلهتمِّ ألولئك خاص بنحٍو
هذا أََر لم العام.] شهور من شهر كل تحت منها مختارة قائمًة أدرجت
أعتقد املستقبل. يف بالتأكيد واحدٍة عىل أحُصل وسوف قبُل، من َقط النوع
النباتات نمو برتتيب قائمٌة عينَيك ُقبالة لديك تكون أن للغاية املمتع من أنه
لكن طيب. يوٍم لكل جديدة إثارٍة إعطاء شأنه من فهذا حولك؛ والحيوانات
ليكون الوقت تصحيح وهو أال صغري؛ تحسنٌي له يُجرى أن أَودُّ شيئًا َة ثَمَّ
َمزاِول لديهم الذين الناس أغلب أن أُشك فإنني أقرص؛ زمنية فرتاٍت عىل
أشرتي ما دائًما إنني الثالث. الدقائق هامش تتعدَّى دقة يف سريغبون مثيل
«روزنامتك» باملناسبة، «فقط». ذلك أجل من شلنًا تُكلِّفني التي الروزنامة
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أن األقل، عىل بد، ال ا؛ جدٍّ الثمن باهظة — فورست فان روزنامة أقصد، —
(وليس جدول وجود أن تعتقد أال ثمنها. الشلن مقابل الربيد رسوم من تُعفى
سيكون اإلنجليزية، إىل الفرنسية األوزان، وربما املقاييس، من للتحويل قواعد)
قدرات — الفهرنهايت، إىل املئوية الدرجات من وكذلك كربى؛ فائدًة مفيًدا
أعظم هكذا تجعلها قد الواقع يف البؤرية؟ للمسافات وفًقا التكبري عىل العدسات
وجود وهو اإلطالق، عىل فيه سأرغب ما أكثر أعلم إنني العرصفائدة. منشورات
الطقس، عات وتوقُّ الرياح ملسار تقريبي بياٍن مع شهر، لكل جوية ملحوظاٍت
درجات بمعرفة يستمتعون ما دائًما الناس أن أعتقد البارومرت. حركات حسب
األخرى. السنوات يف املقابلة الزمنية الفرتات يف واملتوسطة القصوى الحرارة

عزيزي يا جزيًال شكًرا أشكرك آخر. لعاٍم األمر هذا يف تستمر أن أرجو
جينينز.

ا جدٍّ لك املخلص
داروين تشارلز

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧ أبريل، ١٨] األحد داون،

هوكر عزيزي
رائع، خطاٌب إنه نسختُه. الذي واطسون، خطاب شكري وافِر مع إليَك أردُّ
قد أنه شك ال القيمة. املعلومات تلك عىل يل لحصولك للغاية لَك ممتنٌّ وإنني
فقد وإال نادرة، تكون أن بالرضورة بد ال الوسيطة الرضوب إن بقوله ل تَعجَّ
إذا بالتأكيد العنارص. كأحد العددي التواتُر عن يغُفل فهو أنواع؛ أنماط تُعترب
(وِمن كبرية بدرجٍة انتشاًرا األكثر هو أ كان وإذا رضوب، ثالثَة وج وب أ كان
وسيًطا ب كان إذا ما إىل االلتفات دون النمط، هو فسيُعترب أيًضا)، أوًال ُعرف ثَمَّ
دبليو! سيكتبها التي الرائعة للمقاالت يا ال. أم نادًرا كان إذا ما أو ال، أم ا تمامٍّ
عه تُشجِّ أن بُد ال فايتولوجيست». «ذا دورية يف الكثري كتب أنه أعتقد لكنني
خطابه يف التي تلك مثل حقائق تظل أن العار من إنه التباين؛ حول النرش عىل
واجتماعيٍّا لطيًفا رجًال سيكون هل إليه؛ تُعرِّفني أجعلك أن يجب نرش. دون
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لها يُخطِّطان كانا التي الرحلة يقصد [إنه دروبمور؟ إىل معنا يذهب بحيث
أنه رغم [.١٨٤٧ عام أكسفورد يف الربيطانية الجمعية اجتماع أسبوِع أثناء
فوربس)، دعوة عن تحدثَت أنك (وأعتقد فوربس يأتي أال فيجب جاء، إذا
هل الحرب. مراسالت ما يوًما أرى أن سأود كربى. معركًة فسنشهد وإال
لبعض عنها االستغناء يمكنك وهل فايتولوجيست»، «ذا دورية مجلَّداٌت لديك
عمله [من األخرية الخمسة أعدادك قرأُت لقد … رسيًعا حها أَتصفَّ سوف الوقت؟
نقاط عدُة أثارت وكالعادة الجنوبي]، القطب إىل لرحلته النباتي الجانب عن
أنك ورأيُت والبطاطس. الزان أشجار حول مناقشاتك خاصًة الشديد، اهتمامي
ح أتصفَّ كنُت كذلك األنواع. ل تحوُّ نظرية مؤيِّدي نحن نا ضدَّ عباراٍت عدة قدَّمَت
بحثنَي فقرأُت هيستوري»، ناتشورال أوف «أنالز مجلة من األخرية املجلداِت
بمؤلِف تماًما يليقان وهما — بقلم للروح واالفتقار الطنَّانة بالعبارات يتسمان
نظريتها يف التي وتلك املجلة هذه يف التي األبحاث بني التناُقض إن … كتاب
قصرية بأوصاٍف األُوىل، يف األبحاث من كثريٌ فهناك ما؛ حدٍّ إىل ُمخٍز الفرنسية
توزيعها أو الداخلية، تراكيبها أو عالقاتها، حول واحدة كلمٍة ودون لألنواع،
اهتمامي أثارت التي األشياء بعض وهناك … ل كتابًا أقرأ اآلن أنا عاداتها. أو
تُذكِّرني والدوائية الطبية مفرداته وكل اليشء، بعض ممالٍّ يل يبدو لكنه فيه،
منذ بدأ قد الُكره وهذا املفردات، هذه لذكر كارًها لألبد سأظل الطبيب. بعيادة
أيام صباح يف الثامنة الساعة يف تُعقد كانت التي دانكان ملحارضات حضوري
مثل موادَّ خواصِّ حول إفطاٍر دون باردة كاملًة ساعًة كانت فقد — الشتاء

الراوند!
هوكر. عزيزي يا مودتي صادَق إليك للغاية. مثمرة رحلتك تكون أن أرجو

األبد إىل صديقك
داروين يس

وهي ًرا، مؤخَّ جديدة واحدة صداقٍة سوى أُكوِّن لم أنني أعتقد ملحوظة:
لكتاب السادسة الطبعة من نسخًة للتوِّ يُت تلقَّ وقد تشيمبريز؛ آر صداقة
فرنسا، يف إنه املؤلف. هو أنه ما نحٍو عىل تام باقتناٍع اآلن وأشعر «بقايا».

هناك. من ويُراسلني
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧؟] داون

بيني وأن ، مائيٌّ نباٌت السيجالريا أن برونيار اعتقاد عن سمعتُه ما يُرسني …
هذا أن واحد مقابَل بخمسٍة أُراهن املائي. تحت الُخث من نوًعا الفحم يعترب
تتحقق]، لم نبوءة [وهي عاًما عرشين خالل عامٍّ بوجٍه به معرتًفا سيصري األمر
كان إن الشأن. هذا يف النباتات بعلم ُمتعلِّقة تعذُّراٍت أو صعوباٍت ألي أكرتث وال
العمق؛ من كبري بنطاٍق تمتََّعت ومثيالتها السيجالريا أن نفيس إقناُع بإمكاني
قامة ملائِة خمس من يرتاوح عمٍق عىل العيش تستطيع كانت أخرى، بعبارة
للحقيقة (استناًدا تقريبًا أنواعها بكل الصعوبات كل فستنكشف املاء، تحت
من الُقرب عىل يُدلُّ امُلوِحل العادي الضحل البحر أن مفاُدها التي البسيطة
َطوال هذا بشأِن تتهكَّم وأنت أتخيَّلَُك حني الضِحك ينتابني (ملحوظة: اليابسة).
يف وضعنا إذا الكبرية، باملشكلة ليس الفحم يف أصداٍف وجود وعدم الوقت.) هذا
ستتآكُل غالبًا األصداف وأن الرخويات، أغلب يناسب ال الوحل ُعمق أن االعتبار
(كما «األسود» العفن ويف الخث يف حدث أنه يبدو كما الهيوميك، حمض من
ُحسمت قد الفحم مسألة تكون وهكذا املسيسيبي. نهر يف الذي اليل) يخربني

بعيًدا! ولتتهكَّم إثباته. املطلوب وهو —
كامربيدج، من أَرسلتَه الذي الرتحيب خطاب عىل جزيًال شكًرا أشكرك
أعماقي من أَحتِقرها التي وهي استحسانك، القت جامعتي أنَّ مرسوٌر وإنني

… هناك يل التي الكثرية السعيدة للذكريات أُحبُّها ولكن للتعليم، كمكاٍن
فال لذلك؛ للغاية ممتنٍّا سأكون فايتولوجيست»؛ «ذا إعارة عرِض عىل شكًرا
بثنائك، كثريًا أَنخِدع لن آخر. شخٍص أيِّ من اقرتاضها أستطيع قد أنني أعتقد
من طويلة لفرتٍة إرجاعه عن سهوُت أو َقط كتابًا أضعُت أنني أَعتِقد ال لكنني
بحروٍف اسُمك عليه وُكتب جيًِّدا، ُغلِّف بك الخاص «ويب» كتاب إن الزمن.

الخارج». «من كبرية
وإنني براون)، آر امُلحنَّك يدعوه كما مذهلة» («لعبة الجديد مجهري وصل
العديد ورأيُت أيام، ثالثِة مدَة لندن يف بقيُت لقد مذهلة. لعبٌة ا حقٍّ فهو به؛ سعيد
ويليام. السري عن طيٍب غريَ خربًا سماعي كثريًا أحزنني كذلك أصدقائنا. من
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تحت النباتات من السيجالريا وُعدَّ مطيًعا، فتًى ولتكن هوكر، عزيزي يا الوداع
املائية.

األبد إىل صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧ مايو، ٦] داون

هوكر عزيزي
اسمح أوًال لكن نفيس. عن الدفاع أُحاول أن بد وال رشًسا، هجوًما هاجمتَني لقد
أن أخىش واآلن الخاصة؛ مرستي أجل من إال َقط إليك أكتب لم إنني أقول أن يل
لديَّ ليصري كان ما أنني يقنٍي عىل (وإنني رغبة ودون منشغل وأنت عيلَّ ترد
أن يل خَطر وإْن ذلك، تفعل ال أرجوك انشغالك). يف كنُت إن الكتابة يف رغبٍة أيُّ
أشعر التي السعادة كل فستَتحطَّم أبيت، أم شئَت سواءٌ ا ردٍّ منك تستلزم كتابتي
وإنما «افرتاًضا»، حتى أو «استدالًال» خطابي أعترب لم أوًال، إليك. الكتابة يف بها
قراءته. بنتيجة لك بُحُت بيني، بحث أُرسل كنُت فبينما ذهني؛ تمرٍُّد ببساطِة
قد أنني تفرتض كنَت إذا مجنون، أنني اعتقادَك يف بالتأكيد، حق، عىل أنت ثانيًا،
النباتات بني شاسع بَوٌن َة ثَمَّ بالطبع لكن بحرية؛ كنباتاٍت رساخس أي أُصنِّف
ربما والتي قائمة، ليست التي وتلك الفحم طبقات يف قائمًة عليها يُعثر التي
الغطاء حِفَظت التي الظروف نفس تكون أن جائًزا أليس انَجرَفت. قد تكون
نباتات أن أعلم املنجرفة؟ النباتات حِفَظت التي هي األصيل، موضعه يف النباتي
ُمبهمٌة بها الصلة القريبة النباتات أن أعتقد لكني قائمة؛ عليها يُعثر الكاالميت
وجودها، نِسيُت فقد الحرشفية، للنباتات بالنسبة ا أمَّ السيجالريا. مثل ا؛ جدٍّ
أم قائمًة كانت إذا وال هي، ما أدري ال اآلن وأنا الشخص، يتمرد حني يصري كما
«قريبة الحرشفية، والنباتات الكاالميت نباتات أي النباتات؛ هذه كانت إن ال.
وُوجدت الرساخس، مع الحال هو كما األرضية، الُخرضوات من ا» جدٍّ الصلة
السيجالريا لكن رأيي. عن أتخىل أن بالطبع بد فال األصيل، موضعها يف قائمًة
املبهمة. قريباتها بشأن تُبالغ سمعتُك وقد بالتأكيد، الرئييس املنتصب النبات هي
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النبات بعلم املتعلق الدليل قيمة من التقليل َقط بايل عىل يطرأ لم ثالثًا،
أن به املسلَّم من أنه اعتقادي حدود يف إال الحيوان؛ بعلم املتعلق الدليل لحساب
الفصائل، بني التي تلك من أقرب قرابٍة عىل دليًال أعطى قلَّما النباتي التكوين
يف هو كما النباتات، يف العادات عىل الحكم الخطر من أليس دائًما. ليس وهذا
النبات عالم يستطيع هل ا؟ جدٍّ وثيقة قرابٍة وجوِد بدون بالتأكيد، الحيوانات
أو تقريبًا الوحيدة هي املانجروف، فصيلة أن وحده التكوين من يعرف أن
الحال وكذلك البحر، يف العيش تستطيع التي الفلقتنَي، ذوات النباتات من تماًما
ُحجٌة هي هل الوحدة؟ الفلقة ذوات النباتات بني من الزوستريا لفصيلة بالنسبة
فإن املغمورة، الوحيدة البحرية النباتات تقريبًا هي الطحالب أن بما أنه سليمة
تلك العادات؟ هذه مثل لها أعضاءٌ بها يكن لم املنقرضة األخرى املجموعات
لكنني أمثلة؛ بعدة ذلك إثبات وأستطيع الحيوانات، مع حاسمة تكون لن الُحجة
بعض نفيس عن الدفاع سوى أريد ال فأنا نفيس؛ إىل أُيسء اآلن بدأُت أنني أشعر
ورأيي خطابي، أساس إن عليك. بالهجوم الخسائر نفيس عىل أُجر أن ال اليشء،
أعتمد قد أنني هو معقول، غريُ أنه ستعتقد أنَك أحسب أنني رغم املدروس،
الدليل عن األخرى، األدلة تساوي مع البحت، الجيولوجي الدليل عىل باألحرى
الدليل عىل قريبًا سأعتمد أنني أعني وال النبات. علم أو الحيوان بعلم املتعلِّق
أساس أن أعتقد «الجيد». الحيوي الدليل من بدًال «الضعيف» الجيولوجي
قرشة عىل املاء بتأثري معظمه يف يتعلق (الذي املحض الجيولوجي االستدالل
املوضوع من املستخلص األساس من أبسُط وأسفل) ألعىل وحركاتها األرض،
أستطيع بالكاد بالعادات. يتعلق فيما وذلك والبنية بالصالت املتعلق الصعب
عليه. التدليل يمكنني لكن االستنتاج، هذا بها بلغُت التي الحقائق تحليل
التي السيبريية، الطبقات أن الفرتاض شخٍص بأيِّ ستؤدِّي باالس رؤية إن
الحيوانات تلك فإن ثَمَّ وِمن رسيًعا؛ بَت ترسَّ قد الحيوانات، هياكل بها َدت تجمَّ
منذ الحيوان علم من املستقاة معلوماتنا لكن املجاورة؛ املناطق يف تعيش كانت

االستنتاج. هذا خاطئ نحٍو عىل يرفضون الجميع جعَلت عاًما ثالثني
نباتات مع تُوجد األصيل موضعها يف القائمة الرساخس أن لتخربني
الكاالميت نباتات بني القرابة عالقات أن أو واالستجماريا، السيجالريا
مع األصيل موضعهما يف عليهما يُعثر أنهما (بافرتاض الحرشفية والنباتات
كانتا أنهما املمكن غري من إنه حتى ا، جدٍّ «واضحة» السيجالريا) نباتات
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البحرية، واألعشاب املانجروف مع أكرب بدرجٍة لكن الحال هو كما بحريتنَي،
يجمح بأن لعقيل لسماحي خنوٍع بكلِّ النبات علماء ولكلِّ لك أعتذر وسوف
برأيي محتفًظا سأظل هذا، أسمع حتى لكن بالتأكيد. به يل علم ال موضوٍع يف
كينيج بها يؤكِّد التي الفلسفية الروح بنفس ستعتقد، وكما التشبُّث بنفس ا رسٍّ

فوكوس. طحالب التشريوثرييوم أقدام آثار أن
سيُصِلح أم نظرك، من أكثر سيُسقطني الخطاب هذا كان إن ما أعلم ال
بإصابتك لنفيس ثأرُت لقد حال، أيِّ عىل األخري. أرجو لكنني قليًال، موقفي

معي. متسامًحا ولتكن الوداع، ا. جدٍّ طويل بخطاب بالضجر

لألبد صديقك
داروين يس

من الرئيسية األغراض أحد نسيُت لقد كيو؟ إىل ستعود متى ملحوظة:
«جورنال دوريَة إعارتي َعرِضك عىل «جزيًال» شكًرا أشكرك أن وهو خطابي،

العدَدين. طلبُت لكنني سوسايتي»، هورتيكالترشال ذا أوف

وحسمها. الفحم معركة الستمرار يشريان [١٨٤٧] التاليان [املقتطفان

فكرُت فقد السخط، غاية يف َجعَلك قد املائي تحت الفحم إن حيث باملناسبة،
اشتُهر الذي بانربي، يس السري [الراحل وبانربي فالكونر مع األمر اختبار يف
بد «ال ورشاسة؛ سخًطا أكثر جعلهما ما وهو مًعا، نباتية] حفرياٍت عالم بصفته
واحتقاًرا. تهذيبًا أكثر بانربي كان رأيس.» من امللعون الُهراء هذا أُخرج أن يل
ما أتساءل عليه. وأختال نباٍت عالِم أيِّ سخط أُثري كيف أعلم اآلن رصُت وهكذا
ليتني والجيولوجيِّني؛ الحيوان علماء سخط تثري أن يمكن أمور هناك كان إذا

ذلك. معرفة أستطيع

انزعجُت أنني تعتقد ال أرجوك الرقة. الشديد خطابك عىل شكرَك سوى أملك ال
مكنونك عن َت عربَّ وبالتايل بانفعال، تُفكِّر ُكنَت أنَك أدركُت فقد خطابك؛ من
رجٍل بحرِص تعبري كل يزن رجًال أكون أن هللا معاذ هذا. مُت تفهَّ وقد بغلظة،
فأتوق أنا، ا أمَّ النبيلة، ُمعضلِتك يف النجاح قلبي كل من لك أتمنَّى اسكتلندي.

النهائية.] رؤيتك وسماِع معك الحديث بعض إلجراءِ بشدة
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
خطابنَي] من أجزاء عن عبارة [وهو

[١٨٤٧ [أكتوبر، داون
يف التوفيق من مزيٍد تمني مع استعداداتك، اكتمال عىل حارة تهنئًة أُهنِّئك
إذ انتهت؛ قد كانت لو أتمنى لكن نبيلة، ومهمًة رحلة تكون سوف املستقبل.
… فظيعة لدرجٍة املستويات كل وعىل الشخيص املستوى عىل أَفتِقدك سوف
منشغل أنك بد ال أنه جيًِّدا أعي … للقائنا السبيل حيال بالغة َحريٍة يف إنني
يل تسمح أن بد فال هنا، إىل تأتي أن تستطيع» «ال كنت إن فظيعة. لدرجٍة
حول آخر وِعراٌك أخرى دردشٌة معك يل تكون أن فيجب لليلة؛ إليك باملجيء

الفحم.
أيام) عدة معي هنا مقيًما ظل (الذي اليل أحث أن حاولُت لقد باملناسبة،
الرسئي «القائم» الكنباث عن به أتى ما إن الفحم؛ حول نظريته يل يُقدِّم أن عىل
إن أكثر مطمئنٍّا سأموت مائية. التحت النباتات عن لنظريتي بالنسبة رهيب
الفحم يكون أن يمكن ال أنه أحيانًا يل يخطر الفحم. ملسألة حالٍّ أحٌد يل وجد
بجدية، مرٍة ذاَت العزيز كاراليل أنتوني السري يل قال اإلطالق. عىل تكوَّن قد
ملعرفِة السماء من أُرسَلت قد الحيوانات من شابهه وما البهضم أن يعتقد إنه
انهمر قد الفحم أن أعتقد وإنني العيش؛ سبل لها ر ستُوفِّ األرض كانت إذا ما
الهند. يف جيًِّدا الفحم مسألة تُبحث أن يجب حرية. يف البرش ِليُوقع السماء من

األبد إىل صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧ نوفمرب، ٦]

هوكر عزيزي
نيتك أرى دائًما سأظل ذلك. يف لنا حيلة فال شديد؛ بحزٍن خطابك للتو تلقيُت
الصداقة عىل برهان أعظَم باعتبارها الظروف، تلك ظل يف هنا، إىل املجيء
إليَك ذهابي لعدم سيؤنبني ضمريي كان البرش. أحد من اإلطالق عىل تلقيتُه
رشوزبريي ترك عىل بتاتًا قادًرا أكن لم حيث أستطع؛ لم لكنني الخميس، يوم
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مبلغه. اإلنهاك مني بلَغ وقد أمس، ليلَة إال للبيت أرجع ولم اليوم، ذلك قبل
ما عىل كنُت وإذا ممكن)، بالكاد (وهذا منك غًدا خطاب يصلني لم إذا
لساعة وسأمكث ألُودِّعك. فقط االثننَي، صباح كيو إىل عربًة فسأستقل يُرام،

… فقط

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٧ [نوفمرب،

هوكر عزيزي
ضايقتُك. قد أكون أال ا حقٍّ أرجو يشء. أيِّ فعِل عىل قادر وغري ا، جدٍّ متوعك إنني
فقد هنا؛ تكن لم أنك رُت ُرسِ إنني حتى أمس، َطواَل ا جدٍّ سيِّئ حاٍل يف كنُت
األخري بيومك تستمتع أن دون هنا لديَّ كنَت لو شديدة بمرارٍة سأشعر كنُت

الرب. وليباركك الوداع، أراك. لن واآلن معي.

املحب صديقك
داروين يس

الهند. يف إليك أكتب سوف

هوم] ميلن السيد اآلن يُدعى [الذي ميلن، دي للسيد مقال ظهر ١٨٤٧ عام يف
من التايل املميَّز االقتباس يف إليه امُلشاُر هو وهذا روي، جلني بشأن أبي عمل فيه انتُقد
املاضية، القليلة األيام َطوال للغاية سيئة حالٍة يف «كنُت هوكر: جيه السري إىل ألبي خطاب
ميلن السيد هاجم فقد … كثريًا عنها والكتابة روي جلني يف التفكري إىل الضطراري
كالم عىل منشور ردٍّ أيِّ عىل العثور أستطع لم ُمروِّعة.» لدرجٍة أزعجني مما نظريتي،
السيد بحث يكن لم خطابات. عىل اقتََرصت املذكورة «الكتابة» أن أعتقد لذا ميلن؛ السيد
اليل إىل خطاب من التايل االقتباس يف أبي به يُِقر ما وهذا روي، جلني لبحث هادًما ميلن
ميلن السيد اصطحب أنه وهو ها، يُفرسِّ ما لها تشيمبريز إىل اإلشارة إن .(١٨٤٧ (مارس،
جلني حول ميلن آلراء موجًزا يعطيني تشيمبريز آر «َجعلُت روي. جلني إىل زيارته يف
فمن أندهش؛ لم حتى أنا ليقوله، لديه ما سماعي بعد واآلن بحثي، قراءة أعدُت ثم روي،
اهتمام، بأيِّ املوضوع هذا حول بحثي يقرأ لم تشيمبريز أن تجد أن واإلهانة للسخط املثري
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وصفتُه، الذي الجديد الرصيف عن يُبحث لم وبذلك امُللوَّنة، الخريطة يطالع حتى أو
لقد االهتمام. من قْدٍر أقلَّ قدَّمتُها التي بالتفاصيل املتعلِّقة الحقائق أو الُحجج تُعَط ولم
طمأنتَني حتى الجيولوجية، الجمعية يف ما حدٍّ إىل الفؤاد ومخلوع تماًما، مستسلًما كنُت

كلها.» القضية يف الرئيسية بالحقائق وذكَّرتَني
بنفس يتعلقان ،(١٨٤٨ (يونيو، الحق بتاريخ كانا وإن اليل، إىل التاليان الخطابان

املوضوع:

مقربٍة عىل أكن لم لكنني الجيولوجية]، [للجمعية املسائي االجتماع يف كنُت
ُمسلٍّ أحمُق إنه أقول أن بد ال كان (وإن أحمَق نفسه من — جعل كم منك.
عمي) (ابن فوكس أحسن وقد لألذهان، منعًشا بعده حديثك جاء لقد للغاية).
افرتاًضا كالمك يل بدا لقد تناقض!» من له «يا بقوله: كلمات بضع يف وصفه
املجلس؛ يف إليه انتهيَت ما أسمع لم الويلدنية. التكوينات هبوط حول ممتاًزا
جوردان منطقة من الذي سميث، أن وجدُت لقد تام. وذهول إعياء يف كنُت فقد
أغضبني لقد تشيمبريز. آر كتاب بشأن رأيي من أسوأ حتى رأٌي لديه هيل،
جلني منطقة أن باعتقادي» و«أُجاهر «أفرتض» إنني يقول فهو قليًال؛ تشيمبريز
الفكرة كانت الحركة عىل اليابس «قدرة ألن ُقبلت قد الفكرة وإن بحرية، روي
ا جدٍّ الضعيفة «الفوقية» الخطوط بعض يُضيف وهو الوقت.» ذلك يف السائدة
حقٍّ عىل وكيمب ميلن أن ح ويُوضِّ أجايس)، باملناسبة رآها (التي سبني جلني إىل
مع متطابقة مستوياٍت عىل «ليست» التي (وهي أفقية مائية عالماٍت َة ثَمَّ أن يف
شاهقة، ارتفاعاٍت عىل اسكتلندا من أخرى أجزاءٍ يف روي) بجلني الخاصة تلك
بهذا الخاصة املعلومات إىل أضافه ما ُجل هذا متعددة. أخرى حاالٍت ويضيف
التي والرشفات بالدعائم املتعلقة ُحجتي عىل فحسُب يستويل ال وهو األمر.
صاحبها)، إىل إشارة (دون األخرى الُحجج وبعض السفيل الرصيف أسفل
الخطوط من القصرية األجزاء أهمية إدراكهم لعدم سابِقيه كل من يسخر وإنما
بقويل وصفها بدأُت أنني حني يف روي؛ جلني يف الرئيسية الخطوط بني الواقعة
الحديث يف وأسهبُت أهميتها»، من أدركته ملا شديد، باهتماٍم فحصتها «لقد
ذريعًة له أن أعتقد ال أنني مبارش غري نحٍو عىل أخربتُه وقد باستفاضة. عنها
الذي ما) نوًعا مبارشة بطريقٍة يؤكده ما (وهو الوحيد نفسه العتبار حقيقية
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ارتفاًعا األقل املستويات عىل القائمة للرشفات وبالنسبة روي. جلني مشكلة حل
لالعتقاد أميل فإنني وإنجلرتا، اسكتلندا أنحاء جميع يف االرتفاع يف واملتطابقة
يلزم لكن املتطابقة، الرئيسية الرشفات بعض لوجود قليًال احتماًال أعطى أنه
محتمل كتفسري يفرتض إنه معقوًال؟ ذلك تجد هل ذلك. عىل دقيق دليل وجود
عرشين عىل واحد سقط الكربى املحيطات أحد يف أنه العظمى بريطانيا الرتفاع
نجم ما وهو ميل، نصف مسافة ذلك) أين يقول (ال كله املائي السطح قاع من

قدًما. وثالثني مائة بمقدار حسبه ظاهر ارتفاع عنه

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٨ [يونيو، داون

اليل عزيزي
يف إنه، ألقول الخطاب بهذا إلزعاجك مضطر أنا تشيمبريز إنصاف باب من
ويقر رسميٍّا، اعتذاًرا اعتذر قد روي، جلني مسألة يف شخصيٍّا يخصني ما حدود
والحقائق الحجج من اثننَي عىل باستيالئه مقصود غري خطأ من اقرتفه بما
النقطة نفس «بلغ إنه بقوله كالمه وختم بذلك. االعرتاف دون تخصني التي
وينمُّ السهو.» هذا ما حدٍّ إىل يغفر مما مستقل، بحثي مساٍر َسلِك طريق عن
«الحِذر» بالثناء للغاية «مغتبط إنه يقول إذ ا؛ جدٍّ طيبة نيٍة عن بُرمته خطابه
إنني بأمانة أقول أن استطعُت أنني بحق سعيد إنني إلخ.» عليه، أسبغتُه الذي
موضوع إىل االهتمام من املزيد باستدعاء جليلة خدمًة أسدى قد أنه اعتقدُت
سقوط نظرية بأن القول العدل من ليس إنه قائًال يعرتض وهو الرشفات.
فقط، املستوى يف تغريُّ وجود عن بحذر يتحدث ما دائًما فهو نظريته؛ البحر
سقوط احتمال يتصور كيف فيه ح يُوضِّ الذي القسم لكن تماًما؛ صحيح وهذا
الحال هو كما يل، بالنسبة سيبدو أنه أعتقد إنني حتى للدهشة، ا جدٍّ مثريٌ البحر
لديك كتابه يجد أن أرجو السابق. حذَره مع ا جدٍّ متناقًضا لآلخِرين، بالنسبة

. لديَّ وجده مما أكثر استحسانًا
الشديد إخاليص مع
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٤٨ أكتوبر، ٦

لديَّ كان إن أشك وقطًعا أنجح، لن (لكنني حملة إثارة ًرا مؤخَّ أحاول كنُت …
اسم إلحاق من الطبيعي التاريخ علماء يفعله ما ضد ملواصلتها)، والقوة الوقت
عمٍل عىل فورية كمكافأٍة هذا أرى لألبد. النوع باسم نوٍع ألي واصٍف «أول»
معروف اسٌم للنوع يكون أن يجب «الوصف». وليس «التسمية» عىل مترسع؛
الغرور من و[نوًعا] له، داعي ال أمًرا الكاتب اسم إضافة معه تكون بحيث جيًدا
لكن فحسب؛ نوعية أسماءٍ إعطاء الحارض الزمن يف املقبول من وليس األجوف.
إىل باإلشارة األسماء، هذه لحذف املجال يفتحون ربما الحيوان علماء أن أعتقد
يُعاِن لم النباِت علم أن أعتقد األوائل. الواصِفني من بدًال أَْكفاء تصنيفيني ُكتَّاٍب
أكثر، مغمورٌة فالشخصيات الحيوان؛ علم معاناة بقْدِر بالتسمية يتعلق فيما
التاريخ علماء يُلحق ملاذا قبل؟ من النقطة هذه يف فكرَت هل الحظ. لحسن
والكيمياء املعادن علماء أن حني يف الجديدة، األنواع بأسماء أسماءهم الطبيعي
إليه. الكتابة عند مودتي فالكونر تُبلغ أن أرجو الجديدة؟ باملواد هذا يفعلون ال
عزيزي يا الرب فليباركك مريض. أنه من سمعتُه ما عىل األسف أشد يف إنني

التوفيق. لك وأرجو هوكر،
املخلص صديقك
داروين يس

سرتيكالند إدوين [هيو سرتيكالند هيو إىل داروين تشارلز من
الخاصبتسمية الشهري النظام واضع ،(١٨١١–١٨٥٣)

متبعًة مبادئه تزال ال الذي الحيوان، علم يف الكائنات
عام] بوجٍه

[١٨٤٩] يناير ٢٩ داون،
املتفاني حماسك بالفعل « «أُجلُّ إنني بها! اضطلعَت التي مهمة من لها يا …
قواعد من «إضافية» نسخٌة لديك هل الطبيعي. التاريخ علوم مجاِل سبيِل يف
كانت إذا الربيطانية»؟ الجمعية اجتماعات «محارض يف نَُرشت التي التسمية
املجلَّد رشاء آبى فإنني ا؛ حقٍّ ممتنٍّا أكون فسوف إياها، وستعطيني لديك،
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االطمئنان عىل يبعث فمما ا؛ جدٍّ مفيدة القواعد وجدُت لقد أجلها. من بالكامل
ثمَّ، (وِمن املضطرب التسمية بحر يف إليه تستند يشءٌ لديك يكون أن تماًما
ولديَك الصعوبة. شديد دائًما بها االلتزام أن أجد أنني رغم لك)، ممتنٌّ فإنني
إن حيث القواعد)؛ وضع عند إليها االلتفات يجب كان أنه (وأعتقد حالة هنا
كوفييه استخدمها Otion واألوشن Cineras والسينرياس الكورونوال أسماء
األملان أحد أن أجد لكنني املعروِفني، الُكتَّاب «كل» وتقريبًا وأوين، والمارك
كنت إن أنني أعتقد إذن أخرى؛ بأسماء جميًعا الثالثة األسماء تلك استَبَق قد
النفع، من أكثر ذلك عن سينُجم الذي فالرضر الصارمة، األسبقية قاعدة سأتبع
تُستخدم. لن استخدامها املفرتض الجديدة األسماء أن متأكٌد أنني سيما وال
غضاضًة تجد فهل الحالة؛ هذه يف األسبقية قاعدِة تطبيَق أرفُض أنني أعتقد
يف كثريًا أُفكِّر ًرا مؤخَّ الظروف جعَلتني لقد الشأن؟ بهذا رأيك إيلَّ تُرسل أن يف
املكتشف اسم إلحاق نهج بأن راسخ رأٍي إىل وصلُت وقد التسمية، موضوع
التاريخ علوم عىل حلَّت لعنٍة أكرب كان النوع، هذا باسم لألبد نوٍع أليِّ األول
ربما أنني معتقًدا املرفق، الرديء البحث كتبُت شهور، بضعة ومنذ الطبيعي.
وإنني أبًدا؛ هذا سأُكرِّر أنني أعتقد وال تالىش، حمايس لكن املوضوع، أثري
أثناء أجد أن أدهشني لقد أفكاري. ملطالعة باهتمامك يحظى لعله إليك أُرِسله
هذه يف أرى ما تقريبًا يَروَن منهم العديد أن الطبيعي التاريخ علماء مع حديثي
أسماءهم يَروا بأن األنواع» «تُجار غرور يُرَىض دام ما أنه واثٌق وإنني املسألة.
فسيصري ثالثة، أو سطَرين يف بائس نحٍو عىل وصفوها ألنهم لألنواع؛ تُضاف
يكفي ما وهو اآلن، لدينا الذي السيئ العمل من «الهائل» الكم نفس لدينا
ووقته. اهتمامه العلم من فرع أيَّ يهب ألن استعداٌد لديه رجٍل أيِّ همة ليثبط
وصٌف يُوجد ال لكن أسماء، ستة األرجل ُهدابيات من جنس لكلِّ أجد إنني
سيُصبح كان الحال أن أعتقد وال األجناس. من أيٍّ يف نوٍع أليِّ واحد دقيق
عمًال تأديته عىل يتوقف اسمه ِذكرى تخليَد أن يدرك رجل كلُّ كان لو هكذا
إىل تُشري هزيلة سطوٍر بضعة إىل اسٍم إضافِة عىل يقترص وال وجه، أكمِل عىل
من باملزيد أُرهقك لن لكنني فحسب. البارزة الخارجية الصفات من القليل
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وأَرِجعه لك، يحلو ما فلتفعْل تقرأه، ال أو بحثي فلتقرأ املستفيضة. الخطابة
أردت. متى

ا جدٍّ الويف صديقك
داروين يس

داروين تشارلز إىل سرتيكالند هيو من
١٨٤٩ يناير، ٣١ تيوكسبريي، لودج، ذا

امُلكتِشف باسم االحتفاظ أن وهو — الثاني اعرتاضك ل تأمُّ ذلك بعد عيلَّ …
هذه ُمتَقن. وغرِي مترسع عمٍل عىل مكافأة هو النوع، اسم مع لألبد «األول»
بايل عىل يخطر ولم نفسها، األسبقية قاعدة مسألِة عن تماًما مختلفة املسألة
عنه تنتج قد القاعدة لهذه العام التطبيق أن للغاية، محتمًال يبدو أنه رغم َقط،

أخرى. بطريقٍة الرش هذا مواجهة نُحاول أن بد ال النتيجة. تلك
هذا غرور إشباَع األنواع أحد السم الرجال أحد اسِم إضافِة من الهدف ليس
نفس بالصدفة، رجالن، يعطي أحيانًا أكثر. بدقٍة النوع تحديد وإنما الرجل،
يخطئ أن تواتًرا واألكثر الجنس. نفس من لنوَعني حدة) عىل منهما (كلُّ االسم
حلزون فإن ثَمَّ وِمن له؛ سابق لكاتٍب النوعي االسم استخدام يف الحق كاتٌب
هيليكس حلزون هو ليس بمونتاجو الخاص Helix putris بوتريس هيليكس
كهذه حالٍة يف كذلك. أنه افرتض مونتاجو أن رغم بلينيوس، الخاص بوتريس
املؤلِّف اسم إضافُة يجب وإنما فقط، بوتريس هيليكس باسم االكتفاء يمكننا ال
(مثل فقط واحد اسٍم سوى له يكن لم النوع كان إن لكن كالمه. نقتبس الذي
الرضوري، غري فمن االسم، نفس الغربان من نوع أيُّ يحمل ولم القيظ)، غراب
اسم إضافة ل أُفضِّ الحالة هذه يف حتى لكن املؤلِّف. اسم نُضيف أن بالتأكيد،
زمٍن منذ املعروفة القديمة، األنواع أحد أنه يُذكِّرنا ألنه الطائر السم لينيوس
أخىش ولذلك ذلك؛ وغري الطبيعة» «نظام كتاب يف عليها العثور ويمكن طويل،
نحٍو عىل استقراًرا أكثر بنا الخاص التسمية نظام يصري أن إىل األقل (عىل أنه
كاتِبها اسِم إضافِة بدون علمية، بدقٍة األنواع تحديد املستحيل من سيكون تام)
مثًال تقول بأن تقرتحها، التي بالطريقة هذا تفعل أن بالتأكيد يمكن األول.
قانون مع متفًقا هذا يكون لن عندئٍذ لكن الالفقاريات»، عن المارك كتاب «يف
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إال القانون. ذلك خرق قد دام ما المارك، اسم استخدام يمكن ال إذ األسبقية؛
االسم إىل تُضيف أن التحديد يف الدقة من كبرية درجٍة تحقيق يف يساهم مما أنه
إىل كان إن وحبذا نموذجي، عمٍل إىل مناسبة «واحدة» إشارًة (األقدم) النوعي
لكن مرهقة، الطريقة هذه تكون قد األمر. لزم إذا مرادف مع بارزة، شخصيٍة

اليقني. عدم من كثريًا ا رشٍّ أقل اإلرهاق
التاريخية املساعدة دون األسبقية، مبدأ نُطبِّق أن ممكنًا بالكاد يبدو أنه كما
املنادين أحد أنا، أطلقُت إذا النوعي. االسم إىل الكاتب اسم إضافة تسديها التي
أقدم هو دي يس بأن يوحي فهذا دي، يس اسم ما نوٍع عىل األسبقية، بقاعدة
أن فيجب االسم، صالحية عىل الحكم وآلخِرين لك يمكن حتى لكن أعرفه؛ اسم
دي يس النوعي لالسم أضفُت إذا ا أمَّ ومتى. أوًال االسم صك الذي من تعرف
التي التواريخ عن بدليل الحال يف فسأُمدُّك األول، واصفه اسم بي، إيه االسم
تحديد يف أساعدك وبهذا فيه، ذكر التي والكتاب الوصف، هذا خاللها أُعطي

الصحيحة. التسمية ثَمَّ وِمن األقدم، بحق هو دي يس كان إذا ما
اسم إضافة عند ينزع، جدارته)، (رغم األسبقية مبدأ بأن أُقر أنني إال
أن أعتقد ذلك ورغم املتقن. غري والعمل الغرور عىل التحريض إىل الكاتب،
التي املرضية وغري املبهمة التعريفات تلك إلحباط فعله يمكن مما الكثري َة ثَمَّ
علماء لندع املمارسة. بتلك «التشهري» طريق عن حق، وجه عن منها شكوُت
املبهمة التعريفات كل عىل رسميٍّا يعرتضون استعداًدا األفضل الطبيعي التاريخ
للجمعية (تابعة لجنًة ولندع (املفرتضة). الجديدة لألنواع املالئمة وغري واملرسلة
ُوصَفت التي الحديثة األعمال بمختلف قائمٍة إلعداِد تُعني مثًال) الربيطانية
فيها األدنى املستوى وسيضم للجدارة. وفًقا ترتيبها مع جديدة، أنواٌع فيها
يستحقونه، الذي للخزي مؤلِّفوها سيتعرض وبهذا الشأن، هذا يف األمثلة أسوأ

بعدهم. يأتون قد الذين أولئك ليتعظ كرادع بهم ر وسيُشهَّ
مفهوم) نحٍو عىل أرجو، (وكما برصاحة آرائي عن أعربُت قد أكون هكذا
علم يف للتصنيف الحالية والخطرية االنتقالية الحالة يف األفضل الحل يبدو عما
منهم الكثري الذين العامِلني، من يُحىص ال عدٌد املجال نحو يتدافع الحيوان.
عاتقه عىل ُملًقى الحايل الجيل أن وأعتقد ُمتعلِمني، وأنصاف النزعات غريبو
ُمشوَّشة كتلٍة هيئِة عىل املستقبلية لألجيال سيئول العلم كان إن ما مسئوليُة
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نُواٍب مجلس تكوين باستطاعتنا كان لو والتنظيم. القواعد بعض تحُكمه أم
يشء، فعُل املمكن من لكان وأمريكا، أوروبا يف الرئيسية العملية الكيانات من
يتعدَّى يشءٍ فعل عىل قادًرا نفيس أرى ال أنني أُقر الحال، عليه يبدو مما لكن

اإلصالح. عملية يف األُوىل بالخطوة للقيام متواضعة محاولًة

األبد إىل صديقك
سرتيكالند إي إتش

سرتيكالند هيو إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩ فرباير، ٤] األحد داون،

سرتيكالند عزيزي
والواضح، للغاية املستفيضوالشائق خطابك عىل لك، االمتنان «شديد» ا حقٍّ إنني
أُقر لكن الشديدة، األهمية ذات ُحججك، يف أنظر سوف أيًضا. التقرير وعىل
ا، جدٍّ «معروفة» أسماءٍ رفِض عىل نفيس أحمل أن أستطيع ال أنني ذلك مع
فقط مجهولة؛ أسماء مقابل العالم، حول ولكن فقط، «واحد» بلٍد يف ليس
قانون أخرق لن أنني تُصدِّق أن أرجو حذوي. سيحذو أحًدا أن أظن ال ألنني
إذا ما وأخربني يل)، (وأعدته املرَفق قرأَت هال نادرة. حاالٍت يف إال األسبقية
من املزيد لك أُسبِّب لن أنني «أِعُدك» (ملحوظة: بالدهشة! يصيبك ال كان
إنني أسباب؛ ِذكِر يف وقتك تُهدر أال وأرجو بسيطة، إجاباٍت أريد املتاعب.)
إلخ، … األوشني مسألة طرحُت لقد البحر. بلوط حيواِن بشأِن إلجابتك متلهٌف
األسماء هذه بشأن واستسلم األسبقية، لقانون املتعصب تومسون، دابليو عىل
يف يُوجد فال التسمية؛ نظام حياَل الشك من تامة متاهٍة يف إنني املعروفة.
عىل فالتعرُّف صحيًحا؛ تعريًفا ُمعرَّف نوٍع «أي» الكبري األرجل هدابيات جنس
والعادات)؛ والشيوع ع بالتوزُّ فيه (يُسرتشد محض تخمنٍي مسألة هو نوٍع أيِّ
من الربيطانية الجالسة األرجل هدابيات من أيٍّ معرفَة أستطيع بالكاد هكذا
لكنه األنواع، لكل جديدة أسماءٍ إعطاءِ ل تحمُّ يمكنني ال األوصاف. أو الرسوم
الوقت يف فحسب؛ بالتخمني قديمة أسماءً أُعطي أن الخطأ من سيكون ربما
باسم الكتاب كل يقصد؟ كان النوَعني من أيٌّ فكرٍة أدنى لديَّ ليس الحايل
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األكثر للنوع االسم ذلك أعطيُت فقد لذلك Anatifera؛ lævis الفيس أناتيفريا
دقيًقا؛ وصًفا موصوف نوٍع أيُّ يُوجد ال األمر، واقع يف اليشء. بعض شيوًعا
ليصفها األنواع من أيٍّا ُصدفًة يفتح أن ة َمشقَّ طبيعي تاريٍخ عالم أيُّ يتكبد فلم
املرادفة. األسماء من دزينة نصف لديها األجناس كل ذلك ورغم علميٍّا، وصًفا
أعطى شخًصا أن تَصاَدف لكن تامة، بدقٍة عميل أؤدِّي أنني «جدًال» لنفرتض
وأسماها، األنواع مئات رسم الذي شونو، مثًال لنقل األصلية، للعينات أسماءً
قد (فهو األسبقية لقانون وفًقا أسمائي كل يُلغي أن سيستطيع فهو وهكذا
أن للعلم املفيد من أنه تعتقد فهل كافية)؛ أعطاها التي األوصاف أن يؤكد
جدًال أذكرهما (اللتنَي والجدارة الفائدة أن وأعتقد ذلك، أعتقد ال أنا هذا؟ يحدث

القلب. يفِطر املوضوع إن دور. لهما يكون أن بد ال كان فحسب)
الرضر عن ُسقتُها التي الُحجة آلخر حنٍي من رأسك يف تُقلِّب أن أرجو
بوضوٍح أرى أن أستطيع النوعية؛ باألسماء املكتشف اسم إلحاق عن الناتج
أنه املعادن علم يف بنفيس وجدت وقد ذلك، سبَّبه الذي «الشديد» الرضر شديد
يتوىل فال يكتشفونها؛ التي للمواد أسماءهم امُلكتشِفني بإضافة ولع يُوجد ال
سبيله أن يعلم حيث وجه؛ أكمل عىل يُنهيه أن ينوي أن دون موضوًعا أحد
اإلطالق عىل له عالقة وال بمهارة، بعمله قيامه عىل فقط يقوم للتميُّز «الوحيد»
ل األَوَّ الواصف السِم اإلشارة بأن وأُقر النقاط، بإحدى أُسلِّم لكنني «التسمية». ب
ستُجنى فائدًة َة ثَمَّ أن أعتقد لكنني التصنيفية، األعمال كل يف تحُدث أن بد ال
الثنائي، االسم من كجزء فعليٍّا الكاتب اسم إضافة بدون اإلشارة ذُكَرت ما إذا
املنهجية، األعمال يف كانت إذا إال أقرتحه، الذي النحو عىل اإلشارة، أن وأعتقد
جميع يف تحوم ا جدٍّ فاسدة روًحا أن يل يُخيَّل كثريًا. الغرور تقمع أن شأنها من
تسميِة عىل إال الشخص يستحقه ال التقدير كأن الطبيعي، التاريخ علوم أنحاء
عىل يستحقه ال أو منه القليل يستحق أنه أعتقد وأنا وتعريفها؛ األنواع أحِد
مجموعًة درس أو وترشيحية، «دقيقة» دراسًة نوِع أيَّ درس إذا ا أمَّ اإلطالق.
األنواع أحد وصف أن أعتقد لكنني ُمستَحق، فالتقدير تصنيفية، دراسًة كاملة
اإلشارة أَغفلُت إذا «ظلم» بذلك يقوم من عىل يقع لن وأنه شيئًا، يُعد ال وحده
أن وأرى الطبيعي. التاريخ علوم يف هائلٍة مشاكَل من ذلك يُسبِّبه ما رغَم إليه،
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يستحقه الذي التقدير من أكثر تقديًرا يستحق ال األنواع أحد يصف شخٍص أيَّ
األنواع، تُجار مواجهة يف وتشدُّد بطيٍش أتعامل إنني صندوق. ُصنِع عىل النجار
يُنجز؛ أن بد ال ورضوري نافع عمٌل فعملهم غرورهم؛ مواجهة يف باألحرى أو

الخاصة. ملكيتهم وكأنها األنواع، صنعوا الذين هم كأنهم يترصفون لكنهم
املتعلقة التواريخ ثلثا األقل وعىل أجايس؛ أسماء قائمَة أستخدم إنني

جسيًما. ً خطأ خاطئٌة األرجل بهدابيات
ممتنٍّا وسأكوُن األرجل، هدابيات حفريات مجاِل يف بُوسعي ما أفعل سوف
يمكن األجناس) (وبالكاد األنواع أن أعتقد ال أنني إال بالعينات، لتزويدي للغاية
الحديثة األنواع من كلٍّ يف كثريًا تَتبايَن فأشكالها وحدها؛ َمامات بالصِّ تعريفها
أحد َوْصف َليشبه فحسب، َمامات بالصِّ األنواع أحد َوْصف وإنَّ ُفحَصت، التي
هذه أن حني يف فقط، درعه من «صغرية» أجزاءٍ خالِل من البحر رسطاناِت
خالص أُقدِّم القرشيات. يف كما األحشاء تُغطِّي وال كبرية، لدرجٍة متباينة األجزاء
منها. املزيد لك أُسبِّب لن بالتأكيد لكنني لك، سبَّبتُها التي املتاعب عىل اعتذاري

الويف صديقك
داروين يس

إىل كثريًا مياَلني وجدتُهما سميث، وأندرو أوين مع مناقشاتي يف مالحظة:
يف حملًة حركُت إذا أنني وأعتقد باألنواع، الُكتَّاب أسماء إلحاق عادة عن التخيل
تومسون دبليو اتفق إليها. االنضمام عىل كبريًا قطاًعا أحمل فقد الشأن، هذا

فعلت. ما بقْدِر األمِر يف ع للتوسُّ ا مستعدٍّ يكن لم لكنه ما، نحٍو عىل معي

سرتيكالند هيو إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩] فرباير ١٠ داون،

سرتيكالند عزيزي
ثمارها مالحظاتك ستؤتي خطابك. عىل حارٍّا شكًرا أشكرك أن عيلَّ أخرى مرًة
املتشددة؛ األسبقية بقاعدة التزاًما أكثر أكون أن أحاول وسوف ما، حدٍّ إىل
فال يل)، يخطر لم ما (وهو «ليباس» باسم البحر بلوط لتسمية بالنسبة ا أمَّ
عريضة آماٌل وتحدوني «مستحيل». إنه — كتابته قلمي فسيأبى فعله؛ يمكنني
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يف الخاطئة التواريخ عن والناتجة أُواجهها، التي الصعوبات بعُض تتبدَّد أن
حتى إنني حيث واحد؛ جنٍس يف أجناس عدِة لدمِج واضطراري أجايس، كتاب
لتطبيق بالنسبة ا أمَّ قليلة. حاالٍت يف إال األصلية، املصادر إىل ألجأ كنُت اآلن
عىل أحُصل أن دون ذلك فعل أَودَّ فلن األرجل، ُهدابيات عن كتابي يف أفكاري
بالطبع؛ تماًما مناسبة تكون أن ودون ما، علنيٍة وبطريقٍة اآلخرين، موافقة
العينة لديَّ يكون أن دون ما نوٍع عىل التعرُّف مطلًقا أستطيع ال فإنني
لكنني الربيطاني. املتحف يف عدة حاالٍت يف يل تتوفر الحظ لحسن التي األصلية،
بعد «داروين» اسم وضع أو ملكيتي إثبات عدم يف قناعاتي، تطبيق أنوي
حيث الترشيحي؛ النص يف اإلطالق عىل ِكتاب أيِّ أسماءِ تقديم أو أنواعي، اسم
أحد تاريخ معرفة يريدون الذين ألولئك بالغرض سيفي التصنيفي الجزء إن

توضيحه. أستطيع الذي الكامل غري بالَقْدر األنواع

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩ مارس، ٢٨ مولفرن لودج، [ذا

هوكر عزيزي
جاحد ردٍّ من له يا اليوم! هذا حتى رد بال ظل أكتوبر ١٣ بتاريخ الذي خطابك
مثرية! ومعلوماٍت كثريٍة أشياءَ عىل واحتوى للغاية، اهتمامي أثار خطاب عىل

قاس. بشتاءٍ مررت لكنني
لم ن ِممَّ أحد وال املسكني، العزيز أبي تُويف نوفمرب، من عرش الثالث يف
أن استطاع العمر من والثمانني الثالثة تعدَّى رجًال أن سيصدق كان يعرفوه
أن دون بصرية من به يتمتع ما وبكلِّ للغاية، ومحبة مرهفة بطبيعٍة يحتفظ
أَقَو لم إنني حتى للغاية، معتالٍّ ذلك أثناء كنت النهاية. حتى شائبة تشوبها
الشتاء هذا طوال جدٍّا سيئة حالٍة يف كنُت ا حقٍّ بؤيس. من زاد مما السفر، عىل
رأيس وكان ترتعشان، كانتا يديَّ إن حتى يتأثر، العصبي جهازي وبدأ …
يف وكنت أيام، ثالثة كل يوم ملدة يشء أي فعل أستطيع أكن ولم كثريًا. يدور
إليه. مضطرٍّا كنت ما إال يشء أي فعل أو إليك، الكتابة من منعني شديد يأس
بالصدفة، سمعت حني لكن رسيًعا. للنهاية طريقها يف حياتي أن يل وخال
جايل دكتور كتاب عىل حصلت املائي، العالج من كثريًا استفادا شخصني عن
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وكل وأبنائي زوجتي مع هنا إىل انتقلت وأخريًا االستفسارات، من باملزيد وقمت
رصت لقد أسبوَعني. منذ هنا ونحن شهرين، ملدة منزًال استأجرنا فقد خدمنا.
يعالجني، أن يستطيع أنه كبري يقنٌي جايل الدكتور يساور بالفعل. قليًال أقوى
العالج أن ثقة عىل إنني تأكيد. بكل العاديون األطباء فعله يستطع لم ما وهو

دجًال. ليس املائي
بذلك، الحظ أسعدني إذا متجددة، بصحٍة داون إىل بالعودة سأستمتع كم
بعدم تقصريي عىل تسامحني أن أرجو الربنقيالت. عن العزيز عميل واستكمال
الذي املوجز عادية غري لدرجٍة اهتمامي أثار لقد مبكًِّرا. خطابك عىل الرد
منها سرتجع أنك أعتقد التي املزمعة، الكربى االستكشافية رحلتك عن أعطيته

النواحي. كل يف التوفيق يحالفها أن صادًقا أرجو كم رسيًعا.

موضوع مع موقف له حدث مولفرن، يف املائي العالج مصحة يف أبي كان [حني
سبتمرب، بتاريخ فوكس، إىل خطاب من التايل االقتباس يف عنه يكتب ما وهو االستبصار،

.١٨٥٠

من حتى أكثر غضبي، يثري موضوع وهو املثلية، املعالجة عن تتحدث إنك
ى تُنحَّ العادية املرء قدرات إن حتى اإليمان، يتجاوز االستبصار إن االستبصار.
االعتبار، يف السليم واإلدراك املالحظة تدخل املثلية املعالجة يف لكن جانبًا،
أيُّ لها يكون أن الصغرية للجرعات كان إذا جانبًا، يا يتنحَّ أن بد ال وكالهما
لكيتليه، سابق يوٍم يف رأيتُها التي امللحوظة صحيحٌة هي كم اإلطالق. عىل تأثرٍي
يتعلق فيما يعلم أحد ال إنه أخرى، بعبارة العالجية؛ الطرائق بدليل يتعلق فيما
املعالجة مع للمقارنة كمقياس يشء، فعِل عدِم عىل املرتتبة النتيجة ما باملرض
مؤسف عيٌب أنه االعتقاد سوى أملك ال املماثلة. األخرى األشياء وسائر املثلية،
… اآلنسة كانت حني األشياء. هذه بكل يؤمن أنه جايل؛ الدكتور عزيزي يف
وُمنوٍم الداخلية، ات بالتغريُّ لتخربه مستبرصة بفتاٍة استعان املرض، غاية يف
هو وعمل … الدكتور وهو املثليِّني، امُلعالِجني وأحد تنام، ليجعلها مغناطييس

تعافت. والفتاة لها، مائي كمعالج نفسه

نفس عىل كان أنه (١٨٤٤ (ديسمرب، فوكس إىل لهذا سابق خطاٍب من فقرة يف يتبني
املغناطييس، التنويم يخص «فيما املغناطييس: التنويم موضوع بشأن التشكك من القْدر
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ذي طفل، عن للتو سمعت لقد الدهشة. تثري حكايات أو حقائق فيه ترتدد بأكمله فالبلد
أُوىل وهي مغناطيسيٍّا، أبوه نوَّمه جيًِّدا)، وأبَويه هو أعرفه (كنت أعوام أربعة أو ثالثة
بها أسمع أو قوية أدلًة أرى حتى تماًما األمر أصدق لن وإنني لها. ذُهلُت التي الحقائق
ذلك استحالة بالطبع تُخدر؛ أن دون سبات يف دخلت ممكن) أنه ذكر (كما حيوانات عن
وإنني للحسم، واضحة تجربٍة مجرد لكنها له؛ أصل ال املغناطييس التنويم أن تثبت لن
علم، كأنه ُدرس، املغناطييس التنويم كان لو منهجي. بأسلوٍب األمر اختبار لعدم أتعجب
أحًدا أن أعتقد حيث مرٍض»؛ نحٍو عىل «ليتم الحارض الزمن حتى تُرك قد األمر كان ملا
أخربني التجربة. ليجري مغناطييس بُمنوٍم واستعن القطط، ببعض فلتأِت به. يقم لم
من ع ُمتوقَّ هو كما للغاية، مبهمًة كانت تجاربه لكن التجربة، يف نجح قد أنه الرجال أحد
شحناٍت تحمل ألنها األخرى؛ الحيوانات من أكثر تنويمها يسهل القطط إن قال شخص

كثرية!».] كهربائية

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩] ديسمرب ٤ داون،

اليل عزيزي
تقريره دانا يل أرسل لقد بالزهو. منتشيًا أكتبه وإنني ا، ردٍّ الخطاب هذا يحتاج ال
وقد املتحدة»، بالواليات الخاصة االستكشافية للبعثة الجيولوجي «الجانب عن
من مندهش «إنني تواُضع، بكل أقول، باملرجانيات. الخاص الجزء لتوي قرأُت
سأضطر فبالكاد املرجانيات، عن كتابي تأليف اآلن سأعيد كنُت فإن دقتي»!
الحديث الربكاني للنشاط أعزو أن بد ال كان أنني عدا ما جملة، أيِّ لتغيري
أن أضيف أن فيجب هذا، كل قلُت دمُت ما املرجانيات. نمو إعاقة يف أكرب أثًرا
لم مستقل فصٍل يف معالجتها جرت قد الهبوط مناطق عىل النظرية «تبعات»
مع اتفاقه عن دانا يتحدث أكثر. ذلك يف سنختلف أننا وأشك بعُد، إليه أصل
معي. فيها يختلف نقطة أجد أن أستطيع ال وأنا النقاط»؛ أغلب «يف نظريتي
األمر فهذا هائلة، لدرجٍة رأيت مما أكثر مرجانية شعابًا رأى أنه إىل وبالنظر
فإن ثَمَّ، وِمن شديد؛ بلطٍف معي يتعامل فهو بالرضا. رائًعا شعوًرا يعطيني

الرضا. من تامة حالة يف كربيائي
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٤٩ أبريل، ٩ مولفرن،

هوكر عزيزي
الثالث يف (أعتقد األخري خطابي لك أرسلت أن بعد التايل اليوم صباح يف
والجيولوجيا؛ بالنميمة الحافَلني املثريَين خطابَيك تلقيُت مارس)، من والعرشين
عشوائي بأسلوٍب أكتب سوف ذلك. بعد خطابه مقابل اليل مع األخري تبادلُت وقد
وَوجدُت أثنيام»، «ذا دورية يف النقدي املقال رأيت املوضوعات. تِرد حسبما
َة ثَمَّ يكن لم بأنه القول يف يكمن بالكامل الداء لكن رشيرة؛ بنيٍة ُكتب أنه
للمقاالت األيام هذه يأبه أحد ال النرش. تستحق بحيث مالحظاتك يف جديد
وجرى الشديد»، «القدح لبعض تعرضت يومياتي أن أذكر أن ويل النقدية.
العمل بأن القول إىل انتهوا حتى ذلك، إىل وما «الغطرسة» من بنوع تناولها
ما بحقٍّ ا جدٍّ أقدر املؤلف». يوميات من وترهات قصاصات من «مكوَّنًا بدا
وأن بأبيك؛ يتعلق بما محدود باملقال اهتمامك أن يف تماًما وأصدقك تقوله،
الالئق االنتباه تلقى خطاباتك من أجزاء رؤية يف ترغب يجعلك ما «وحده» هذا
من جزءٍ أي كان إن ما قوٍة من أوتيت ما بكلِّ تأملُت لقد الدورية. نفس يف
اهتمام يل ليس (التي أثنيام» «ذا دورية يف للنرش مناسبًا الحالية خطاباتك
الثالثة الجيولوجية ألعمايل اهتمام» أي «يُعريوا لم حتى األوغاد فهؤالء بها؛
ترسلها. أال األفضل من أنه مفادها نتيجٍة إىل توصلُت وقد لهم)، أرسلتها التي
أيَّ ترسل أال األفضل من أنه االعتبار، يف الظروف كل واضًعا يقني، يخالجني
إلحدى ا وتامٍّ مكثًَّفا موَجًزا «باهتمام» وتكتب العناء م ستَتجشَّ كنت إن إال يشء
املحتوى من الكثري بهما الخطابنَي، هذين أن كما أسفارك. يف البارزة السمات
من مطبوعة صوًرا يحتاجان ويكادان أثنيام»، «ذا لدورية بالنسبة الجيولوجي
يمكن بحيث كافيًة ليست املتوفرة التفاصيل أخرى، ناحيٍة من خشبية. قوالَب
التي الحقائق أن شك» «أدنى يساورني ال الجيولوجية. الجمعية أمام عرضها
يل بدا لكن الهيمااليا؛ يف الجليدي بالنشاط يتعلق فيما قصوى أهميٍة ذات لديك

… أكثر بوضوح يُساق أن يجب كان برهانك أن واليل أنا
عن ألقوله يشء لديَّ ليس إنني حتى ا جدٍّ قريب وقٍت منذ لك كتبُت لقد
العلماء إضافة ضد حملة يف االستمرار عن الصحية حالتي منعتني لقد نفيس؛
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عىل بحثي عرضُت لقد عواقبه. من حذَّرتني ما وهو األنواع، ألسماء أسماءهم
كنت لو ما: حدٍّ إىل معي جميًعا واتفقوا طبيعي، تاريٍخ علماءِ أربعة أو ثالثة
نصف بمساعدِة أنه أعتقد [و] استسلمت، كنُت ملا ونشاطي، بصحتي متمتًِّعا
يشءٍ فعُل املمكن من كان بحق، األَْكفاء الطبيعي التاريخ علماء من دزينة
العالقة عن خطابك يف تتساءل األنواع. بتسمية املخزي البائس الولع ملواجهة
أعيش لن أنني االعتقاد يغرك ال لكن والربنقيالت، الداجنة» الزينة «طيور بني
األنواع، موضوع يف أحمَق أبدو نفيس أجعل ثم األخرية، عن عميل من أفرغ حتى

ا. جدٍّ شائًقا الداجنة الزينة طيور موضوع إطاره يف يكون الذي

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩ [يونيو، مولفرن لودج، ذا

األوَّل املجلَّد وقرأُت املتحدة»]، الواليات إىل ثانية [«زيارة كتابك وصلني لقد …
به مسموح عمٍل أصعُب هي (فالقراءة الثاني املجلد من صغريًا وجزءًا كلَّه
تريد أمريكيٍّا. ألكون توَّاًقا يجعلني فهو بالغة. لدرجٍة اهتمامي أثار وقد هنا)،
مالحظاتك بصحة يتعلق فيما خبيث» بارتياٍح «شعرت إنها أقول أن إيما
بعض استياء ستُثري كم يل يخطر حني بسعادة أشعر … الديني التطور حول
عن «الكثري» به يكن لم اآلن حتى الجامعي. التعليم عىل والقائِمني املتعصِبني
تبدو منه. قليًال خجالَن تكون أن أرجو ما وهو الطبيعي، التاريخ أو الجيولوجيا
إال «مبادئ»، كتاب بمؤلِِّف الئقًة االجتماعية املوضوعات كل حول مالحظاتك يل
ملا والفخر)، التحيُّز من نوع هذا أن (أعلم «مبادئ» كتبُت من أنا كنُت لو أنه
«مبادئ» كتاب مكانة عىل أغاُر أنني أعتقد لكني أسفار؛ أيِّ عن كتبُت كنُت

نفسك. أنت منك أكثر وعظمته

يساليل إىل داروين تشارلز من
١٨٤٩ سبتمرب، ١٤

صحتي أستعيد أنا وها املائي، بالعالج الخاصة جلساتي يف مستمر إنني …
يف الَعشاء وتناولُت التعليمات، كل تحدَّيُت ببطء. ولكن بالتدريج وقوتي
ال كنت وإن يل، بزيارته كثريًا َفني رشَّ الذي ماهون، اللورد مع تشيفنينج
شخص أيَّ وإن ماهون، الليدي سَحرتني وقد بي. سمع كيف تخمني أستطيع
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عنك. الجميلتنَي شفتَيها من جاءت التي اللطيفة العبارات أمام الزهو ليتملكه
الحيوان وعلم الجيولوجيا أهان أنه رغم كثريًا؛ العجوز ستانهوب اللورد أُحب
عاطًال، وجده ثم العالم، خلق القدير الرب بأن «االفرتاض قال: عندما بشدٍة
الجيولوجيون، يقول كما أخرى، مرًة حطَّمه ثم أخرى، مرًة صنَعه ثم فحطَّمه،
تُرَّهات.» إال هو ما إلخ، … واألصداف الطيور أنواع وصف إن تُرَّهات. إال هو ما
إذا ذلك، من أثق إذ بريمينجهام؛ يف نلتقي سوف أننا غامرة سعادٍة يف إنني
ساعتنَي ملدة األرجل هدابيات أفرودة يف يوميٍّا اآلن أعمل ن. تحسُّ يف صحتي ظلت
َطواَل العمل بعد وأحيانًا، شديد. ببطءٍ لكن قليًال، فيها أتقدم وهكذا ونصف،
اللورد مع فكريٍّا متفًقا نفيس أجد فقط، نوَعني ربما وصِف وبعد كامل أسبوٍع
إلحدى غريبة حالًة وجدُت أيام قبل أنني إال ترهات؛ كله ذلك أن ستانهوب
السمات لألنثى كان حيث الخنثى؛ وليس الجنس، الوحيدة األرجل هدابيات
صغريان، جيبان صدفتها ِصمامي يف لديها وكان األرجل، لهدابيات الشائعة
حيث أخرى حاالٍت بأيِّ علٌم لديَّ وليس صغري؛ بذكٍر منهما «كلٍّ» يف احتَفَظت
عدة يف شائعة وهي أغرب، واقعٌة لديَّ زال ما زوجان. دائم بنحٍو لألنثى يكون
يها، سأُسمِّ أو إضافية، صغرية ذكوٌر فلديها خنثى، أنها رغم أنه وهي أنواع،
سبعة، عن يقل ال ما لديها كان خنثى، كانت التي العينات من وواحدة مكملة،
حدود. بال وعجائبها الطبيعة حيل إن ا حقٍّ بها. ملتصقة املكملة الذكور هذه من
الجيولوجيا؛ مع فعلت كما األرجل هدابيات عن الحديث يف إسهابي عن أعتذر
الشديدة بالسعادة اإلحساس أخرى مرًة يل يُتاح ال قد أنني االعتقاد يؤملني
فيما واالضطراب الظلمة د يُبدِّ ضوءٍ وبعث جديدة، منطقٍة باستكشاف املرتبط
بحثي يف جهدي قصارى أبذل أن بد ال هكذا املعروفة. املناطق بإحدى يتعلق

األرجل. هدابيات عن

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٤٩ أكتوبر، ١٢ داون،

إىل رحلتي الربيطانية الجمعية اجتماع أجزاء أمتع من كان باملناسبة، …
الكولونيل وكذلك والكولونيل؛ ريف والسيدة سابني السيدة مع بريمينجهام
نقاط، عدة حول رائع نحٍو عىل سابني والسيدة أنا اتفقت وبورتر. سايكس
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عن تحدثنا بك. املتعلقة األمور هو بشأنه اتفاقنا يف صادِقني كنا ما وأكثر
صيد وصِف وصاحب أنك تماًما الرأي ووافقتني إريبس؛ سفينة من خطاباتك
جيه السري [كتب مًعا! رائع كتاٍب تأليف بإمكانكما كان فوكالند جزر يف املاشية
«رحلة روس جيه السري كتاب يف املاشية لصيد بالحيوية املفعم الوصف هوكر
إنها [.٢٤٥ صفحة الثاني، املجلد ،١٨٤٧ الجنوبية» املناطق يف استكشافية
يف غايًة بريمينجهام كانت الحكيمة. الحاذقة أمها وكذلك للغاية، لطيفة امرأٌة
التقينا وقد معي. زوجتي مصطحبًا كنت أنني رغم بأكسفورد، مقارنًة الرتابة
كئيبًا، كان املكان لكن الجمعية)؛ (رئيس وروبينسون وهورنر اليل بآل كثريًا
بكل كانت، الرحلة هذه أن رغم ووريك، إىل الذهاب من حالتي سوءُ ومنعني
اإلطالق عىل تُقاَرن وال ببلينيم، الخاصة تلك من كثريًا مرتبة أدنى املقاييس،
كل من الشديد امللل ليعرتيه املرء إن دروبمور. يف قضيناه الذي الخالب باليوم

الرصاخ. هذا
يُرام، ما خرِي عىل فيه مستمر إنني البارد؛ باملاء عالجي عن سألتني
عن نهاًرا حاًال أفضل كنت وإن شهر، كل يف طفيف ٍن بتحسُّ أشعر ا وحقٍّ
كان سواءٌ الشتاء، طوال باستخدامها أستحم وسوف منضحة، بنيُت لقد الليل.
خمس كحويل ملصباٍح التعرُّض عىل اآلن عالجي يشتمل لم. أم صقيع هناك
ذلك؛ بعد دقائق خمِس ملدة ضحل ماءٍ حوِض يف واالستحمام أسبوعيٍّا، مراٍت
هذا يوميٍّا. مبتلة بُمالءٍة وااللتفاف دقائق خمِس ملدة للمنضحة والتعرض
أفضل صحٍة يف وأنا الشهر هذا أيام عيلَّ وتعاقبَت رائع، نحٍو عىل منشط العالج
وأجد يوميٍّا، الساعة ونصف ساعتنَي العمل اآلن أستطيع املاضية. الشهور من
َسرٍي جوالِت ثالِث مع البارد، باملاء العالج إن حيث إمكاني؛ يف ما أقىص هذا
للفراش الخلود عىل «مجربًا» نفيس أجد إنني حتى غريبة؛ لدرجٍة متعب قصرية،
وأتناول باستمرار، يزداد وزني زال وما تماًما. ُمنَهك وأنا الثامنة الساعة يف
االنقباض انتهى لقد مطلًقا. الطعام عىل أُجرب وال كبرية، بكمياٍت الطعام
والبقع شابه، وما إغماءات من ينتابني كان ما وكلُّ لعضالتي، الالإرادي
سوف أنني جايل الدكتور يعتقد شابه. وما عينيَّ تَغىش كانت التي السوداء

أخرى. شهوٍر تسعِة أو ستة خالل تماًما أُشفى
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قراءة، أي عن لالمتناع اضطراري هو املائي العالج يف ضجري يثري ما أكثر
أقىص هو يوميٍّا ونصًفا ساعتني الربنقيالت أفرودة يف فالعمل الجرائد؛ قراءة عدا
لدرجٍة متأخر فإنني وبالتايل ذهني؛ تشغل التي األشياء من فعله يمكنني ما
فحسب، األنواع وصف عىل ًرا مؤخَّ عميل اقترص العلمية. الكتب كل يف فظيعة
كبري؛ لحدٍّ لألحاجي ما اإلثارة أنواع من وبه توقعت، مما كثريًا أصعب وهو
أُكف أن أستطيع ال وأحيانًا باإلرهاق، العمل يصيبني ما كثريًا أنني أعرتف لكن
بعض أن التأكُّد يف أسبوَعني أو أسبوع قضاء من الجدوى ما نفيس سؤال عن
أعمل دمُت ما أنواع. ال رضوٍب إىل لتشري مًعا تندمج بالكاد امللحوظة االختالفات
الفائدة عن املتسائل الفظيع امُلقزِّز املزاج ذلك يف بتاتًا نفيس أجد ال الترشيح يف
ذات األسماء عن تبحث أن بائس عمٍل من له يا أخرى، مرًة باألشياء. القيام يف
وعرشون وأربعة أجناس أسماءِ سبعة لهما نوَعني من للتو انتهيُت األسبقية!
سيتم أنه بد ال العمل بأن االعتقاد هو الراحة فيه أجد ما أكثر إن نوعيٍّا! اسًما

آخر. شخٍص أيِّ مثل أُنجزه، قد وأنني ما، وقٍت يف
البحث ا أمَّ باألنواع، العلماء أسماء إلحاق ضد حملتي عن توقفُت لقد
إن تراه، أن بد ال لذلك لك، أرسله أن يل يسمح ال بما طويل فهو بي، الخاص
األنواع عن عميل تُويل إنك خطابك يف تقول باملناسبة، ترجع. حني ذلك، تَودُّ كنت
أرى فإنني ناحيتك؛ من كبري ٌ خطأ هذا الربنقيالت؛ عن عميل من أكرب اهتماًما
النظري ببحثي مقارنًة الربنقيالت حول البسيط ببحثي الشديد اهتمامك أن
وتأجيل األول، يف االستمرار من قررته فيما ا جدٍّ كبري أثٌر له كان األنواع عن

… األنواع عن بحثي

يف مولفرن يف حدث الذي األمر وهو الصغرية، ابنته وفاة إىل التايل الخطاب [يشري
[.١٨٥١ أبريل، من والعرشين الرابع

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥١] أبريل ٢٩ داون،

فوكس عزيزي
صغريتنا كانت بينما والقاسية. األليمة بخسارتنا سمعَت قد أنَك أعتقد ال
قيء، نوبُة انتابتها مولفرن، يف ا جدٍّ طيبة حالٍة يف آني املسكينة العزيزة
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ُحمى شكل أخذَت ما رسيًعا لكنها أهمية، ذات ليست أنها البداية يف وظننا
لم أنها هللا أحمد أيام. عرشة خالل عليها قضت التي وهي ومخيفة، مستمرٍة
أنها الوحيد عزاؤنا صغري. مالٍك مثل وداعة يف الروح وأَسلَمت مطلًقا، تُعاِن
فمشاعرها املفضلة؛ طفلتي كانت لقد قصرية. كانت وإن سعيدة، حياًة عاشت
للغاية. محبوبة جعلتها الجياشة وعواطفها املرحة وبهجتها ورصاحتها الودود

مكان. كل يف حويل بها أشعر إنني املسكينة! العزيزة الصغرية للروح يا

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٢] ٧ داون،

فوكس عزيزي
للغاية سعيًدا وكنُت اتصال، أي بيننا جرى أن منذ طويل وقٌت ا حقٍّ مىض لقد
أسابيع، عدة منذ بيننا أمده طال الذي الصمت تذكرُت لقد خطابك. ي ِلتلقِّ
الوقت يف وأُواسيك أُهنِّئك مريًضا. كنُت لكنني إليك، الكتابة يف حينذاك وفكرُت
أُرزق حني فقط مواساتك يل ترسل أن منك أرجو «العارش»؛ طفلك عىل نفسه
وكذلك هلل، حمًدا حال، خرِي يف كلهم أطفال، سبعُة اآلن لدينا العارش. بطفيل
املؤكد من إنه يقول أن أبي اعتاد وقد األوالد، من هؤالء من خمسًة إن أمهم.
لدينا يصري هكذا بنات؛ ثالِث متاعَب تساوي الولد بها يأتي التي املتاعب أن
فجميعها املهن؛ يف فكرت كلما الغثَيان ينتابُني الواقع. يف طفًال عرش سبعة
من بصيٍص أيَّ أرى أن يمكنني ال اآلن وحتى منها، ميئوس لدرجٍة سيئًة تبدو
الثالثة قلقي مصادر (باملناسبة، هذا عن أتحدَّث أن بشدة أَودُّ بشأنها. األمل
معدًما سيجعلني هذا إن حيث وأسرتاليا؛ كاليفورنيا يف الذهب اكتشاف أوًال هي
الفرنسيون يأتي أن وثانيًا قيمة؛ بال الرهونات يف املستثمرة أموايل يجعل بأن
التي املهن وثالثًا، داون؛ يطوقون وهكذا وسيفيناوكس، ويسرتام طريَقي عرب
سنفعله عما سألتني الذي التعليم، عن التحدُّث يف وأرغب أبنائي)، بها سيعمل
أكثر الغبي النمطي الكالسيكي التعليَم بحقٍّ يحتقر أن ألحٍد يمكن ال بشأنه.
عديدة، شكوٍك فبعد به؛ االلتحاق لعدم الكافية بالشجاعة أَتحلَّ لم أنني إال مني؛
… ِلسنِّه ا جدٍّ مناسب مكاٍن يف ُوضع حيث راجبي؛ إىل األكرب ابننا للتو أرسلنا
أن عسانا ماذا املنزل. يف أبنائك تعليم عىل وأَحُسدك واإلعجاب االحرتام لك أُكنُّ
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ومن راجبي، يف ويليام لرؤية سنذهب الشهر هذا نهاية ُقبيل بأبنائنا؟ نفعل
ذلك بعد سوزان؛ مع أيام ستِة أو خمسِة لقضاء رشوزبريي إىل نتوجه هناك
إتروريا يف ويدجوود إف إىل إيما وستذهب باألطفال، للعناية للمنزل سأعود
إىل للذهاب والكرم الرقة الشديدة دعوتك عىل جزيًال شكًرا أشكرك أسبوع. ملدِة
أليِّ الذهاب من س أَتوجَّ فأنا ذلك؛ تدبُّر نستطيع ال أننا أخىش لكن ديالمري،
أذهب ما نادًرا اآلن وأنا انفعال. أيِّ مع برسعة معدتي تدهُوِر بسبب مكان،
وأعيش حاًال، أفضل باألحرى أكون قد بل حاًال، أسوأ ألنني ليس لندن؛ إىل
عيلَّ تمر زاهد. حياة لكنها اليومي، العمل من ساعات بثالِث ا جدٍّ مريحة حياًة
العالج عن تسألني نشيًطا. أصبح أن دون يحول وذلك صعبة، «دائًما» الليايل
العالج من أسابيع ستِة أو لخمسِة ثالثة، أو شهَرين كل أخضع أنا املائي.
وأترضع ألرجو إنني طيبة. بنتائَج ذلك يأتي ما ودائًما اليشء، بعض املكثف
سيجلب كم تعلم فال لذلك؛ الوقت تجد أن استطعَت متى هنا تأتي أن إليك
عن راي جمعيِة لصالِح األول املجلد من انتهيُت لقد سعادة. من وإليما يل هذا
عضًوا بصفتك قريبًا، عليه ستحصل الذي السويقات، ذوات األرجل هدابيات
يتعلق فيما الجنيس للنوع وضعتُه الذي الوصف اقرأ أعتقد. كما الجمعية يف
األرجل ُهدابيات دراسِة يف اآلن أعمل .Scalpellum والسكالبيلوم Ibla باإلبال
يوميٍّا ساعاٍت ثماني يعمل أن الرجل عىل العمل؛ من التعب وأعياني الجالسة،
بداخيل ما عىل أُطِلعَت كأنَك منهجيٍّا. طبيعي تاريخ عالَم يكون حتى األقل عىل
بقرية حلَّت التي الكارثة آثار رؤية تمنيُت قد أكون أن بد ال إنني قلت حني
املايض، يف عهدي عىل كنُت لو إنني إليما أقول كنُت أسبوٍع فمنذ هومفريث؛
نفس عىل إنه إيرازموس؛ عن سألتَني لقد الفور. عىل هناك إىل رحلُت لكنُت
عافية ويف كثريًا، أفضل وسوزان مستمر. ٍك توعُّ يف تقريبًا كبري؛ حد إىل الحال
مدهشة لدرجٍة بها استَمتَعت وقد روما، يف فهي كاثرين ا أمَّ غامرة. وسعادٍة
يكفي، بما أخربتَُك أنني أعتقد واآلن اليابسة. امُلسنَّة لعظامي بالنسبة تماًما
العزيز صديقي يا اآلن أُودِّعك أن عيلَّ لذا داروين؛ آل عن يكفي مما وأكثر
غرفتك يف القهوة احتساء يف قضيناها التي األوقاُت سعيدًة كانت كم الغايل.
األيام تلك يف أوه، األرضية. الصليب خنفساء يف نفكر ونحن كرايست، كلية يف
ذهب وال صحتهم، اعتالل من عليهم نخىش وال األبناء، مهن يشغلنا يكن لم
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الحارض عن قصوى أهميٌة للمستقبل يصري كم الفرنسيِّني. غزو وال كاليفورنيا،
حتى الوراثي. الصحة اعتالل هو ذعري يثري وما أطفاله! باملرء يحيط حني

لهم. أفضل يبدو املوت

املخلص صديقك فوكس، عزيزي تحياتي خالص
داروين يس

يتعلق فيما بحقٍّ بطوليًة أراها بطريقٍة ًرا مؤخَّ تعمل سوزان كانت ملحوظة:
لقد املداخن. تنظيف يف األطفال استخدام مكافحة لقانوِن الفاضح باالنتهاك
وقد القانون. يخرقون الذي أولئك ملقاضاة رشوزبريي يف صغرية جمعيًة أقمنا
شافتسربي اللورد من ا جدٍّ لطيفًة خطاباٍت ت تلقَّ وقد كله. باألمر سوزان َلت تكفَّ
أن يبدو الحجر. جمود يف الُقساة رشوبشري إقطاعيِّي لكن ساذرالند، ودوق
يتخيل حني القشعريرة َلتنتابه املرء إن لندن. خارج شيوًعا أكثر القانون انتهاك
يتبع عما ناهيك لتنظيفها، مدخنٍة صعوِد عىل يُجَرب السابعة يف وهو أبنائه أحد
هذا كان إذا تامة. معنوية ومهانٍة متقرحة وأطراٍف شديدة أمراٍض من ذلك
الطيبة ألعمالك وأضف االستفسارات، بعض فلتُجِر بشدة، يشغلك املوضوع
يثريون ُكثر أشخاٌص هناك القضاة. حماس إلهاب وحاول العمل، هذا الكثرية
أنك ا جدٍّ ًحا ُمرجَّ ليس املوضوع. هذا بصدد إنجلرتا من مختلفة أجزاءٍ يف ضجة
إذا واملعلومات املقاالت بعض لك أُرسل أن يمكنني لكن ذلك، فعل يف ترغب قد

ِلتُوزعها. أو ِلتقرأَها سواءٌ ذلك، أردَت

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٢ أكتوبر، ٢٤] داون

فوكس عزيزي
هذا عليه أُجيب وسوف عيلَّ، ا جدٍّ والعزيز الطويل خطابك الصباح هذا تلقيُت
هدابيات سريسم الذي الرساِمني، أحد مع للغاية مشغوًال سأكون إذ املساء؛
مني تستحق لكنك القادَمني. األسبوَعني طوال باألعمال مثقًال وسأظل األرجل،
— النحو هذا عىل ُوبخت قد نفسك تعترب أن وأرجو — كبريًا توبيًخا أوًال
تُخربني التفاصيل من كمٍّ أيِّ من الضجر ينتابني قد أنني كتابِة أو لالعتقاد
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ما كثريًا أنني صدِّقني سماعه؛ أهوى ما فقط فهذا يخصك؛ عما أو عنك به
كم أُصدِّق أن أستطيع ال وأحيانًا معك، قضيتُها التي الخوايل األيام يف أُفكِّر
الخريف أمسيات تُذكِّرني ما وكثريًا األيام. تلك يف مباٍل وغري مبتهًجا املرء كان
نعيش أننا بحقٍّ يؤسفني أوزموستون. من تنطلق التي الصيد بجوالت الصافية
طيبة صحٍة يف مؤخًرا كنت ا. جدٍّ قليلٌة تحركاتي وأن بعضنا، عن ا جدٍّ بعيًدا
تغيري أي تحمل عىل قدرتي أجد ال لكن مائي)، عالٍج (بدون العادة غري عىل
اإلجهاد، إيلَّ فأعاد منها، وعدُت لندن إىل ذهبُت أيام، فمنذ … قبل ذي من أفضل
ك توعُّ عن سمعته ما نفيس يف يحزُّ القيء. من السيئة نوباتي طفيًفا، كان وإن
كثريًا فحسب؛ العضالت عن ناتًجا األلم يكون أن ا حقٍّ مخلًصا وأرجو صدرك،
عن االفرتاق عن إحجامك جيًدا أتفهم أن أستطيع الدين. رجال صوت يتَعب ما
لذلك للغاية، ثمينة حياتك لكن الخارج؛ إىل والذهاب السعيدة الكبرية جماعتك
جميًعا؛ عنا تسأل إنك األوان. فوات قبل بشأنها للغاية حذًرا تكون أن يجب
هذه الفرنسيِّني! من وآه الذهب! من وآه املهن! من (آه أوالد خمسة اآلن لديَّ
آخر مصدٌر هناك لكن … وبنتان مفزعة) قلٍق مصادر تُشكِّل الثالثة اآلهات
السيدة عدا ما بخرٍي شقيقاتي كل الوراثي. الضعف وهو األسوأ وهو للقلق
الصحية حالته يف فهو إيرازموس، عن ا أمَّ كثريًا. صحتها ساءت التي باركر،
زواج عن سمعُت آن. كوين شارع إىل ًرا مؤخَّ انتقل لقد املعتادة: الضعيفة
تأخذني ذاكرتي لكن ذلك، قبل رأيتها أنني أعتقد املزمع. فرانسيس شقيقتك
جيًدا أتذكر مريضة. وهي رأيتها حني مضت عاًما وعرشين خمسة نحو للوراء

التامة. السعادة شديد بإخالٍص لها أتمنى ُمحيَّاها. عىل الرسور نظرة
من رأيناه ما كثريًا لنا يروق استفساراتك. نصف عىل أُجب لم أنني أرى
هناك. إىل [ويليام] إرسال عىل َقط نندم ولم عنها، سمعناه وما راجبي مدرسة
جوانب وكل املدارس أكره لكنني زمننا؛ منذ كثريًا نَت تحسَّ املدارس أن أعتقد
من ا جدٍّ مبكرة مرحلٍة يف األوالد بفصل األُرسية املشاعر ينتهك الذي النظام
بتعريِض املجازفة عىل أجرؤ وال ذلك، من ا بدٍّ أرى ال لكنني أرسهم؛ عن حياتهم
إحدى بدخول وطأة األقل للمحنة خضع قد يكون أن دون العالم ملغريات شابٍّ

الكربى. املدارس
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أشجار من الكثري لدينا لدينا. التي اإلجاص أشجار عن حتى تسأل أنك أرى
من وغريها لوي، وماري نيليس، ووينرت ألينبريي دي بري نوعيِة من اإلجاص
القصرية األشجار حملت لقد غريبة؛ كلها لكن اإلجاص»، أشجار أنواع «أفضل
ستكون لذا األشجار؛ من ملزيد مساحٌة لديَّ ليس لكن قليلة، ثماًرا القياسية
فال ما؛ يوًما لزيارتنا وتأتي إجازة تأخذ أن ا حقٍّ يجب يل. جدوى بال أسماؤها
الثاني املجلَّد يف اآلن أعمل آخر. مكاٍن أي يف حرارة أكثر ترحيبًا تجد أن يمكن
إنني شديًدا. إرهاًقا مخلوقاتها أرهقتني التي األرجل، هدابيات عن عميل من
متن عىل اًرا بحَّ كان إن حتى قبُل، من َقط أحٌد يُبغضه لم كما الربنقيل ألبغض
يستحق الذي الوحيد والجزء األول، مجلَّدي نُرش لقد اإلبحار. بطيئة سفينٍة
قد أكون أن أرجو والسكالبيلوم. اإلبال يف الجنيس النوع عن الذي هو املطالعة
استطعَت متى فلتأِت وداًعا، القادم. الصيف بحلول املضجر عميل من انتهيُت

ذلك. تتدبر أن
أنواٍع عن سمعُت فقد بفائدة؛ عليك الدمل يأتي أن الرجاء سوى أملك ال
أتفق رهيب. األلم أن أعتقد بدمل. اإلصابة إثر اختفت التي األمراض من كثرية
أبنائه يف املرء تفكري إن رائع. اخرتاٌع الكلوروفورم مادة أن بشدة تماًما معك
(اثنان رضوس خمسة خلعُت أيام بضعة منذ كبري. نحٍو عىل سعادته يزيد
بيشء أشعر ولم الرائعة، املادة هذه تأثري تحت واحدة جلسٍة يف باملخالع) منهما

تقريبًا.
الغايل، العزيز صديقي تحياتي خالص
ا جدٍّ املحب صديقك
داروين تشارلز

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٣] يناير ٢٩ داون،

فوكس عزيزي
إنني حتى مرضية شهوٍر عدة منذ يل نقلتها التي األخرية أخبارك تكن لم
وأخربتني قليلة، سطوًرا يل كتبَت إذا ا حقٍّ ممتنٍّا وسأكون فيك، أُفكِّر أَنفكَّ لم
… طيبة أخبارك تكون أن صادًقا أرجو وصدرك. صوتك حال صار كيف فيها
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سوف مهندًسا. نجعله أن يف ونُفكِّر قوية، ميكانيكية ميوٌل لديه أبنائنا ثاني
أن بالطبع أَودُّ كاسل. بروس ربما كالسيكية، أقل مدرسًة له أجد أن أُحاول
يُوجد ال حيث — عادية مدرسٍة أي يف املوجود من أكثر التعليم يف تنوًُّعا أرى
أنه أعتقد — عامة ملعلوماٍت اكتساب أو االستدالل، أو املالحظة مللكات استخدام
الالتينية اللغة تعلُّم يف املثابرة تعلَّم الذي الفتى أخرى، ناحيٍة من بائس. نظاٌم
سأكون مجال. أيِّ يف املثابرة عىل قادًرا يكون أن بد ال صعوباتها، عىل والتغلُّب
يف أعمل زلُت ما منك. التعليم أو املدارس عن يشء أيِّ بسماع مرسوًرا دائًما
للمطبعة سأذهب أنني ُمتأكِّد لكنني نهاية، بال أنه يبدو الذي القديم موضوعي
أجد أن كثريًا ني رسَّ األرجل. هدابيات حول الثاني بمجلَّدي قليلة شهوٍر خالل
يف وردت التي الغريبة الحقائق بعض صحة اعتقدوا آخِرين وقلًة أوين أن
العاجل، القريب يف يل فلتكتب … نهائيٍّا اعتربه الطيب الرأي وهذا األول، ُمجلَّدي
عن أخبارك تكون أن وأرجو وأُرستك؛ نفسك عن تستطيع ما بكلِّ وأخربني

األخرية. أخبارك من كثريًا أفضل نفسك
كم أمريكا؛ من عودته منذ اليل أََر ولم ًرا، مؤخَّ كثريًا لندن أُزْر لم …
لزواحف عظميٍة هياكَل ثالثِة من أجزاءً بيَديه استخرج حني محظوًظا كان
من ُمجوَّفة كانت متحفرة، شجرٍة داخِل ومن الكربوني، العرص طبقات من

الداخل.
املحب صديقك فوكس، عزيزي يا الوداع
داروين تشارلز

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
إيستبورن يسهاوسيز، ١٣

[١٨٥٣ يوليو، (؟) ١٥]
فوكس عزيزي

كنا جميًعا أننا وأعتقد يل. رفاهية هذا ويف التبطُّل، من شاملة حالٍة يف هنا إننا
واألمطار املقيتة الباردة العواصف لوال الفائقة، السعادة من حالة يف سنصبح
عن بعيدون وهم لألطفال الضجر من الكثري دائًما يُسبِّب ما وهو الكثرية،
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كنُت بينما يونيو، من عرش الثالث تاريخ يحمل الذي خطابَك تلقيُت ديارهم.
ولذلك الثاني؛ مجلَّدي أجل من الرسوم وضع يف ساوربي السيد مع بشدة أكدح
أن درجة ألقىص رسني لقد الوقت. من ُمتسًعا أجد حتى عليه الردَّ لُت أجَّ فقد
قاسيًا توبيٍخ خطاب لك أرسل أن شهور عدة منذ نويُت قد كنُت خطابك. ى أتلقَّ
الذي إيجرتون، بي بالسري التقيُت حتى حالك، كان كيف ألعلم مستعطًفا أو
وعدد الزراعة، يف خاصًة بأعمالك، إعجابه أبدى وكالعادة، بخري، أنك أخربني
طفًال، عرش أحد أرضك. يف بها تحتفظ التي األطفال، ذلك يف بما الحيوانات،
األمر، واقع يف لك. هائل قلٍق مصدر يمثلون أنهم أعتقد مريم! يا عليِك السالم
املهن يف التفكري مجرد وأكره فظيًعا، ا همٍّ باعتبارهم الخمسة ألوالدي أنظر أنا
فلن جيدة، صحًة لهم يضمن أن املرء بوسع كان لو إلخ. سيمتهنونها، التي
بعض املهن مستوى يتحسن أن أرجو أن سوى يسعني ال فأنا كثريًا، ذلك يهم
أَودُّ الوراثي. الضعف هو جزعي يُثري ما لكن الضخمة. الهجرات مع اليشء،
عىل التوبيخ تستحق وإنك التعليم، عن قوله يمكنَك ما كلِّ سماَع خاص بوجٍه
مدرسِة عن سألتَني لقد طويلة.» بقصٍة عيلَّ» «اإلثقال تقصد «لم إنك قولك
جاري، ألجله يُحب الذي املبدأ نفس إىل استناًدا تماًما، يل تروق إنها راجبي.
أخرى. مدرسٍة أي من أسوأ ليست أنها وهو إيتون، مدرسة الباك جيه السري
املالبس، بعض ذلك يف بما املشابهة، األخرى األشياء وجميع املرصوفات، إن
ال سنويٍّا. إسرتلينيٍّا جنيًها و١٢٠ ١١٠ بني ترتاوح إلخ، السفر، ومرصوفات
أن أعتقد بكثري. اجتهاًدا أكثر أنها كما كانت، كما سيئة املدارس أن أعتقد
سيختلطون أنهم وأَُشك املنفصلة؛ دراساتهم يف شديدة عزلٍة يف يعيشون األوالد
للمدارس كبرية َميزٌة رأيي، يف وهذا، ذلك؛ قبل األوالد اعتاد كما باآلخِرين كثريًا
عىل الوحيدة الصغرية املدارس َميزة أن وأعتقد الصغرية. املدارس عىل الداخلية
أبناؤَك عليه يحصل ما ربما وهو عملهم، يف لألوالد اإلجباري االنتظام هو املنزل
ذلك، بخالف منزيل. يف عليه سيحصلون أبنائي أن أعتقد ال وما منزلك، يف
من ا جدٍّ مبكرة مرحلٍة يف منزلهم عن بعيًدا األوالد إرسال تماًما املؤسف من

حياتهم.
أماكن بصفتها عليها الرئييس اعرتايض املدارس. عن للحديث نُعد دعنا …
يل يُخيل الكالسيكيات. دراسة يُقىضيف الذي الوقت من الهائل القدر هو للتعليم،
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واالنكمايش السيئ األثر مالحظة أستطيع أنني خيال) مجرد يكون قد أنه (رغم
واملالحظة االستدالل فيه يلعب يشءٍ بأيِّ اهتمامه وقف من األكرب، ابني ذهِن عىل
أنني شك ال تُستخدم. التي هي وحدها والتذكُّر الحفظ ملكة أن يبدو دوًرا.
األحدث أبنائي أجل من تنوًُّعا أكثر دراساٍت ذات مدرسٍة عن أبحث سوف
جدٍّا قويٍّا إيمانًا املؤمن هريفريد، كاتدرائية رئيِس إىل ًرا مؤخَّ أتحدَّث كنت سنٍّا.
هذه يف ستبدأ هريفريد يف املدارس إحدى أن أخربني حيث هذه؛ النظر بوجهة
تلك تعديل يف ًسا متحمِّ سيرشع رشوزبريي يف كينيدي الدكتور وأن الخطة؛

… املدرسة
لقد األرجل. ُهدابيات عن عميل استَحسنَت أنَك أسمع أن «للغاية» يُرسني
أنني شك وال املوضوع، هذا يف الجهد من منطقيٍّ غريَ يكون يكاد قْدًرا بذلُت
املجلد من أنتهي أن أرجو مشقة. من به ما عُت توقَّ كنُت لو به ألعمل كنُت ما
من إنه ا؛ جدٍّ طويل زمٌن يُمر أن دون ثانيًة فلتكتب العام؛ نهاية بحلوِل الثاني
زوجتي تحيات أطيب مع الوداع، أخبارك. أسمع أن الحقيقية سعادتي دواعي

فوكس. وللسيدة لك
الغايل العزيز صديقي يا حبي مع
داروين يس

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٣] أغسطس ١٠ داون،

فوكس عزيزي
َلشدَّ ا. جدٍّ الفادح ُمصابك بعد الرسعة بهذه إيلَّ الكتابة عىل جزيًال شكًرا أشكرك
أيًضا، فنحن فوكس؛ والسيدة أنت ا حقٍّ بشدة يُعزِّيك وكالنا بخطابك! تأثرُت ما
أملك ال للغاية، عزيزة طفلًة ا، جدٍّ بعيدًة ليست مدٍة منذ فقدنا تذُكر، قد كما
من عرفت أنَك بد ال كما الزمن، أن بيد النفس. ساكن فيها التفكري اآلن حتى
عجيب نحٍو عىل ويُخمدها، وأحزانه املرء آالم ف يُخفِّ املرارة، الشديدة تجربتك
أرجو أن سوى يسعني ال لكن البداية. يف صعبًا يكون األمر أن شك ال ا. حقٍّ
ويجمع برفق، رصوفه الدهر يجلب وأن املسكينة، فوكس وللسيدة لك العافية
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كما ًرا، مؤخَّ كونتها التي السعيدة األرسة كعهد أخرى، مرًة مًعا، جميًعا شملكم
تماًما. أثق

صديقك فوكس، عزيزي يا حبي مع
داروين تشارلز

[.١٨٥٣ نوفمرب يف له ُمنحت التي امللكية، الجمعية مليدالية التايل الخطاب [يشري

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٣] نوفمرب ٥ داون،

هوكر عزيزي
من فتحتُه خطاٍب أول كان الصباح، هذا تلقيتُها التي الخطابات بنِي من
الخطاب أن رغم لكن شك، بال كثريًا املحتوى أدهشني وقد سابني؛ الكولونيل
ذلك بعد احتواه. الذي باإلعالن كثريًا أهتمَّ لم ما، فبطريقٍة ا»، جدٍّ «رقيًقا كان
عزيز، شخٍص من جاء ألنه واللطف والود الدفء أثر له فكان خطابك، فتحُت
تغمرني السعادة جعلِت بها، قلتَها التي بالطريقة نفسها، الحقيقة إن حتى
رسيًعا أنىس لن إنني أقول عندما صدِّقني الفرحة. من قلبي ارتجف حتى
أهمُّ الحنونة املخلصة الوجدانية املشاركة فتلك خطابك؛ يفَّ بعثه الذي الرسور
هوكر. عزيزي يا أخرى مرًة أشكرك ستُمنح. أو تُمنح التي امليداليات كل من
يل؛ منافًسا كان أنه [(١٧٩٩–١٨٦٥) لينديل [جون لينديل يعرف أال أرجو
بالطبع (أنت «سخيًفا» أمًرا يُعد طويلة بفرتٍة قبيل امليدالية عىل حصوله فعدم
التصنُّع من نوٌع أنه سيظنون فاآلخرون هذا؛ بقويل اإلطالق عىل أحًدا تخرب لن
الصواب فعلَت أنك «متأكد» أنا ذلك)؛ تظن لن أنك أعتقد كنت وإن جانبي، من
بهذا البتهاجك ورقيًقا وعزيًزا طيبًا رفيًقا كنَت كم ذلك ورغم برتشيحه، تماًما

يل! ُمنح الذي الرشف
لك. كاملًة بها أدين املناسبة هذه يف بها َشعرُت التي «السعادة» إن

هوكر عزيزي يا الوداع
املحب صديقك
داروين يس
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َقط أسمع لم حيث يل؛ مفاجأًة األمر كان كم تُصدِّق أن لك ملحوظة:
اجتماعات «محارض يف املنشورة لألبحاث إال تُمنح أن يمكن امليداليات أن

الثاني. املجلد إتمام عىل أكثر بحماٍس أعمل سيجعلني هذا كل الجمعية».

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٤] فرباير ١٨ داون،

اليل عزيزي
اآلن ا أمَّ تينرييف، إىل ذهابك من تأكُّدي لوال ذلك، قبل لَك أكتب أن بد ال كان
وليس أكيد؛ يشءٌ التقدُّم من مزيًدا إحرازك أن لسماعي الرسور غاية يف فإنني
أنني تسمع حني لك يخطر قد كما ألقوله، نوٍع أيِّ من الكثري لديَّ أنني السبب
خاص، بوجٍه ُرسرُت وقد سافرت. منذ واحدة مرٍة سوى لندن إىل أذهب لم
جيولوجية؛ أخباٍر من حمله بما هورنر، السيد إىل خطابك لرؤية يوَمني، منذ
الذي الجمال عن تحكيه ملا مذهول إنني ركبتيك! لشفاء الحظ سعيد أنت كم
املنحدرة الوديان تلك تسلُّقَك يف التفكري إن رائع. أنه أعتقد أنني رغم هناك،
التي جميلة مجموعٍة من لها ويا ا. حقٍّ بشدة أحسدك يجعلني منها ونزولك
التي البهجة يف أُفكِّر ما كثريًا االستكشافية! رحالتك من رجوعك عند تنتظرك
بعينها صخوٍر تذكُّر حتى يمكنني بل الربكانية، الجزر صُت تفحَّ حني اعرتتني
أنَك يبدو لكن الجفائية؛ السوداء الساخنة الجروف ورائحة عليها، بالدق قمُت
كنُت لو أَودُّ كم ا. حقٍّ أحُسدك إنني «الساخنة». الروائح تلك من الكثري تنل لم

والضيقة. السحيقة الوديان وأتأمل معك،
حول أكرب الطبقات ميل أن عن ذكرتها التي املعلومة ا جدٍّ فريدة هي كم
القبة شكل له كان االرتفاع أن تفرتض هل منتصفها؛ يف عنه الجزيرة محيط
أمريكا جبال سالسل يف كنُت أندهشحني كنُت ما «كثريًا» أنني أتذكر املسطحة؟
املتطرفة «املنخفضة السالسل يف أكرب بَقدٍر األرض طبقات انحداِر من الجنوبية
لك سيخُطر كان أنه أعتقد الداخلية. للجبال العظمى باألغلبية مقارنًة ا»، جدٍّ
(وهو وقاعه كبري جرٍف أيِّ قمِة يف صخرية قواطَع أيِّ عرض بدقٍة تقيس أن
ا» جدٍّ «الغريب من أنه يل بدا فطاملا هيلينا)؛ سانت يف [؟] سريل السيد فعله ما
أخبار أيِّ تذكُّر أستطيع بالكاد العليا. املناطق يف «أكثر» التصدُّعات تاليش عدم
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أفضِل يف فوربس برؤية ُرسرُت حني لندن، يف كنُت منذ أحًدا أََر فلم بها؛ ألخربك
الذهب من بعًضا املتحف يف ورأيُت تماًما. البنية ومتني ممتلئًا وكان حال،
أنه رامزي أخربني كذلك ويلز. شمال من املجلوب مدهشة لدرجٍة الثمني الخام
األسنان وتيهيات الجديد األحمر الرميل الحجر من كبرية كميًة ًرا مؤخَّ نسب
صار بومون دو إي أن وتعلم الجرائد، تُطالع أنك شك ال الربمي. العرص إىل
أخذ وقد أعتقد، حسبما قبل، ذي عن نفوذًا أقوى وسيصبح دائًما، سكرتريًا
الجمعية يف اجتماع ًرا مؤخَّ ُعقد كذلك الفلكي. املرصد يف أراجو مكان فرييه لو
نظريتك؛ جونز) آر به أخربني ما (حسب بريستويتش طرح حيث الجيولوجية،
من بالقرب امُلنتِرشين الصوان والحجر األحمر الطني كل بأن القائلة تلك أقصد

للطباشري! البطيء التحلُّل عن ناتجة رواسُب هي الطباشريية الهضبة
معنا أقام فرتة، منذ يُرام. ما عىل وكلنا بشأننا، أخبار هناك فليس نحن، ا أمَّ
يف وكان إلينا، جاء قد هنزلو أن للغاية بهجتنا أثار ومما أسبوَعني، ملدة هوكر آل
هادئًا وجًها ترى أن السعادة بواعث ملن فإنه هنا؛ والراحة الهدوء من تامة حالٍة
أدعو لكنني، هائلة، بقلبه مشكلٍة وجوِد من املخاوف كانِت هكذا. وذكيٍّا وطيبًا
الهيمااليا»]، [«مذكرات هوكر كتاب نُرش لقد أساس. أيُّ لها يكون أال الرب،
بإهدائه له حد ال رشًفا إيلَّ أسدى وقد الجمال». يف «غاية نحو عىل أُعد وقد
هي وهذه الربنقيالت، عن عميل من ١١٢ رقم للصفحة وصلت فقد أنا، ا أمَّ إيلَّ!
أذكر أن فيل الشمالية، بأمريكا كثريًا مهتمٌّ أنك بما باملناسبة، مجملًة. قصتي
تتحول املستعمرة إن يقول أسرتاليا، يف زميل بحار من خطابًا تلقيُت أنني
املرشوعات كل وإن إليها، األمريكيِّني ق تدفُّ بسبب حتًما الجمهوري النظام إىل
أمٍة من لها يا الرجال. هؤالء ذها ويُنفِّ يضعها الذهب الستخراج املبتكرة الرائعة
من أرجو تحياتي. أطيب وبانربي بانربي والسيدة اليل الليدي فلتبلغ سباقة!
وأن إثارة، من ماديرا يف ما أضعاف عرشُة الكناري بجزر يكون أن قلبي كل

كلها. مجموعتك مع حاٍل خرِي عىل األمور كل تسري

اليل عزيزي يا الوداع
لك وحبي إخاليص وافر مع
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٤] ١ داون،

هوكر عزيزي
الهيمااليا»]، «مذكرات كتاب [من األول املجلد قراءة من مساءً أمِس انتهيُت
له سيُكتب كتاب األول»؛ الطراز من «كتاب إنتاج عىل شديد بإخالٍص وأُهنئك
معياًرا، باعتباره الصحيح مكانه سيأخذ أنه شكٌّ يُساورني وال ريب. بال الخلود
للبلد صورة يعطي ألنه أيًضا لكن بحق، قوية مادٍة عىل يحتوي ألنه فقط ليس
مريح غري شعوٌر انتابني (مثلما رآه قد أنه يشعر أن املرء فبإمكان بالكامل؛
«يدرك» وكذلك الشديدة)، واملنحدرات الجسور بعض عن القراءة عند للغاية
قليلون هم كم ل فلتتأمَّ للفخر؛ سبب بالفعل لديك الرائعة. الطبيعية السمات كل
أن ذلك جانِب إىل واستطاعوا واحد، بمجاٍل عميقة معرفٌة لديهم الذين الة الرحَّ
تميًُّزا، رأيتها التي الخرائط أكثر إحدى باملناسبة هي (والتي خريطة يضعوا
كنُت الجوية! واألرصاد الجيولوجيا يدرسوا وأن بالربكة) لك أدعو السبب ولهذا
أسفارك أن فكرة أدنى لديَّ يكن لم لكن ا، جدٍّ جيدة معرفًة أعرفك أنني أعتقد
عليك يأتي لن أنه يقنٍي عىل فأنا بحق؛ بالكتاب سعيد لكنني هوايتك؛ هي كانت
الجهد تتذكَّران حني بالفخر فيه تشعرا لن الذي الوقت أبًدا هوكر والسيدة أنت

الرائَعني. املجلَدين هذَين يف بُذل الذي
درجة»، «ألقىص اهتمامي أثار الصباح، هذا يتُه تلقَّ الذي خطابك، إن
من يزيد تقوله ما وكلُّ القديمة. وأفكارك بتطلُّعاتك إخباري عىل بحقٍّ وأشكرك
أنك الرشير، الرجل أيها تذُكر، هل لكن اإلهداء، من بالسعادة العميق شعوري
أتذُكر اعتقادي؟ يف إليه العمل إهداء حيال اليل شعور سيكون كيف سألتَني
يتخيل كان من سأشعر؛ كيف تعرف أن أردَت أنَك وأفرتض بحزم، أجبُت كيف
بُد فال كتابك؛ حيال الطموح من القليل أبديَت أنك سعيد إنني املكر؟ بهذا أنك
رغم بالشهرة، االهتمام من أكرب قْدٍر إيالءِ لعدم وبَّختَُك طاملا أنني تذُكر أنك
متحرًِّرا لكونك لك وأُبجِّ أحُسدك كنت أنني أُقر أن الوقت، نفس يف يجب، أنني
يُتخىل رذيلٍة «آخر تُعد التي العلة هذه من دائًما) اعتقدُت كما للغاية، (متحرًِّرا
موجوًدا الشبح كان الشأن؛ هذا يف َقط سابقٌة لديَّ «ليس تقل وال «… عنها
الشعور هذا أعرف كم أمامك. ماثلًة أخرى أشباًحا ستجد ما رسعان ألنك دائًما»
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معدتي حالة أن أعتقد لكن حيوية؛ أكثر املايض يف به معرفتي كانت بل جيًِّدا،
واملعرفة. للعلم ف الرصِّ السابق حمايس كبري لحدٍّ أَوهنَت قد

كتابك، إىل أعود أن بد ال لكن معقولة، غري لدرجٍة طويًال خطابًا أكتب إنني
والخرائط الصور يل تبدو بَدء، ذي بادئَ بالتفصيل. يشءٍ أيَّ عنه أقل لم الذي
كل يف مثاليٍّا وضوًحا واضًحا األسلوب يل ويبدو اإلطالق؛ عىل رأيت ما أفضَل
هي كم ا. حقٍّ بليغة الفقرات وبعض الوجود!) نادرة فضيلٍة من لها (ويا األجزاء
طقسها! بغيض هو وكم العلوية، الوديان بها وَصفَت التي الطريقة ممتازة
والتي الثلوج فيها تساقَطت التي املخيفة الليلة تلك من شديد هلٌع تملََّكني
قوتك من اندهايش قْدر ليشءٍ أندهش ولم كينتشني. منحدرات عىل قضيتَها
ح املرجَّ من ليس إنه هلل! الحمد حسنًا، املزعجة! الجسور تلك وكل البدنية؛
من الكثري اهتمامي أثار لقد اإلطالق! عىل الهيمااليا إىل أذهب قد أنني «كثريًا»
أعتقد الرائعة. الجليدية الركامات تلك عن ورد ما كلَّ خاصًة العلمية، الجوانب
تاهيتي. وديان لرؤية ربما ما، حدٍّ إىل أكثر بوضوٍح الوديان أتخيل أنني بالطبع
الجارية، للمياه معاملها بكل يتعلق فيما تَدين الهيمااليا أن الشك يمكنني ال
يف اآلن) حتى (ُوصفت جبال أيِّ من أطوَل ملدٍة النشاط لهذا تعرََّضت وأنها

األنديز! جبال مع تناُقض من له يا العالم.
ينطبق وهذا نقد، من قولُه يمكنني الذي ا جدٍّ القليل تسمع أن تَودُّ ربما
الذي األمر (وهو كافية «انسيابيٌة» هناك تكن لم حيث البداية؛ عىل فقط
الخاص الجزء (لكن الجانج نهر عىل مريزابور مدينة بلغت حتى فاجأني)
حمَلك التيار أن بدا حيُث للغاية)، لالهتمام مثريًا كان الهنود الطريق بُقطاع
إلخ. امتداًدا، أكثر ومناقشات وحقائَق أطول لجمٍل رصانة أكثر نحٍو عىل
(إنني الجديدة الطبعة يف تلخيصه يمكن ال الجزء هذا كان إذا ما أتساءل
الجزء وضع وإذا كلها). األُوىل الطبعة باع قد موراي أن عن سمعتُه ِلما مرسور
قبيل من سيكون هذا أن أعتقد فإنني سفلية، حواٍش يف بالطقس الخاص
مختلطة وكلها مائل، بخطٍّ مكتوبًة الالتينية األسماء رؤية إن الجيد. التحسني
العالم أن رغم للغاية، حزينًا تجعلني عادي بخطٍّ مكتوبة إنجليزية بأسماءٍ
كل أن يبدو حيث العبء، هذا أتحمل أن بد ال لكن ذلك، بخالف يرى بأَْرسه

356



داون يف الحياة

اللغة مثل عادي بخطٍّ بكتابتها الالتينية اللغة تأنيق أن يعتقدون العلم رجال
لكن «كتابي»؛ ب ا جدٍّ فخور إنني حسنًا، سيفسدها. املسكينة القديمة اإلنجليزية
كانوا إذا الناس سؤال إىل كثريًا أميل ال أنني وهو يُضِجرني، واحًدا أمًرا َة ثَمَّ
حتى بشدة، معه متماٍه أنني أشعر فإنني فيه؛ رأيهم وعن عليه، اطَلعوا قد
برأي أُخربك أن أستطيع ال لذلك، اليشء؛ بعض شخصية تصري األسئلة تلك إن

عنه. جيدة نقدية مقالًة أثانيام» «ذا دورية يف سرتى لكنك اآلخرين.
ويستحق هام حدٌث ا حقٍّ إنه تاسمانيا! من ورد الذي رائع خٍرب من له يا
االستعمارية الحكومة من طوعية منحٍة إىل يشري [إنه للمستعمرة. التقدير
ما دائًما إنني تاسمانيا».] «نباتات هوكر، جيه السري كتاب نفقاِت لتغطيِة
وِمن ًرا؛ مؤخَّ يل مقرٍّا تاسمانيا وكانت الهجرة، بشأن الهواء يف قصوًرا أُشيِّد
للغاية، ومبهج فريٌد بحقٍّ الحدث فذلك املختار؛ ببلدي شديد بفخٍر أشعر ثَمَّ،
عىل قلبي كل من أشكرك القديم. بلدي يف العلم تقدير ضعِف مع لتناُقضه
أستطيع ال لكن إهداؤك، يل أعطاها التي البهجة كل وعىل الصباح، هذا خطابك
العظام، الرجال ألحد الكتاب إهداء لعدم … سيزدريك كم يف التفكري مقاومة
آه العالم. نظر يف الفائدة ببعض الكتاب وعىل عليك سيأتي كان الذي وهو
عن أقوله ما تربر وبهذا األمر، هذا يف الحماقة شديَد كنَت لقد هوكر، عزيزي يا
يفَّ الطيب لرأيك ا مستحقٍّ أكون أن أتمنى الكايف. بالَقْدر لشهرتك اكرتاِثَك عدم
من هوكر والسيدة أنت تسرتيح أن السار من كم الوداع. النواحي. جميع من

… الكثرية! أعبائكم
وليباركك الحًقا، أراك ا. جدٍّ طويًال خطابًا كتبت لقد أخرى. مرًة الوداع

الرب.

األبد إىل صديقك هوكر، لك تحياتي
داروين يس

لم أنني وأرى املرتابط، غري خطابي عىل عاجلة نظرًة للتوِّ ألقيُت لقد ملحوظة:
فروٍع يف به، قمت الذي العلمي الجهد بحجم اإلطالق عىل الشديد بإعجابي أَبُح
أن حتى أو الراحة، بعض تلتمس أن حقٌّ ولديك ا. حقٍّ عظيم فهو ا؛ جدٍّ كثرية
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بثقٍة أشعر لكنني ولت»، قد مجدي «ساعة إن لك، يروق هذا كان إذا تقول،
للتو. يُرشق بدأ قد بقيمتك العام واالعرتاف مجدك فجر أن تامة

فكتب تقريبًا، انتهى قد األرجل هدابيات عن عمله كان ،١٨٥٤ عام من سبتمرب، [يف
بذلك: إياه مخربًا هوكر الدكتور إىل

يف جزئيٍّا مضجرة؛ بطريقٍة املايض القليلة األسابيع خالل وقتي أُبدِّد كنُت لقد
املنزل من الربنقيالت عينات من آالف عرشة وإرسال متفرقة، وأشياء التكاسل،
عىل االطالع يف اثننَي أو يوم خالل أرشع سوف لكنني العالم. أنحاء لشتى
وال معك، ألُناقشها أشياء من لديَّ سيكون كم األنواع. حول القديمة ملحوظاتي
يف للضجر إثارة األشخاص أكثر من واحًدا «أصري» ال حتى ذكيٍّا أبدو أن بُد

املعرفة.] من الكثري لديهم الذين أمثالك من للقليلنِي بالنسبة الحياة،
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العارش الفصل

األنواع» كتاب«أصل تطور

«أصل كتاب ر تطوُّ ُوصف الثاني، الفصل يف املنشورة أبي أعمال يتناول الذي القسم [يف
التالية والفصول الحايل الفصل يف الواردة الخطابات أبي. بكلماِت مختًرصا وصًفا األنواع»

فيه. وتُسِهب القسم هذا يف إيجازه جرى ما ح ستُوضِّ
عن التعبري أن «البيجل» رحلة من امُلبكِّرة املرحلة يف يشُعر يكن لم أنه الجيلِّ من
ثَمَّ، وِمن رؤيته؛ مع يتعارض الجديدة األنواع بنشأة يتعلَّق فيما تماًما تقليدية بلغٍة نفِسه
أصداٍف من طبقات بالفعل وجدُت «لقد قائًال: بالبارايسو يف ١٨٣٤ عام يف كتب1 فقد
املنبسطة األرض وباألسفل، قدم، ١٣٠٠ بلغ ارتفاٍع عىل بلونها محتفظًة زالت ما حديثة
أيٍّ خلق عدِم إىل راجًعا يكون قد الحيوانات انعدام أن مفادها التي والفرضية بها. مليئة

تماًما.» مستبعدٍة غريَ يل تبدو البحر قاع من املنطقة هذه ارتفاع منذ منها
بروفِة آخر انتهت الذي املنشور، األبحاث» «يوميات كتاب يف تِرد ال الفقرة هذه
يف جاريًا كان بأنه نعلم الذي التغريُّ مع منسجمة الحقيقة وهذه ١٨٣٧؛ عام يف له طباعٍة
مع متوافقًة نظر تَعِرضوجهَة فقراٍت نجد املنشور األبحاث» «يوميات كتاب يف لكن آرائه.
يتحدث حني هكذا، الالحقة؛ آرائه مع تواُفقها من أكثَر التقليدي الالهوتي الطبيعي التاريخ
Scytalopus سايتاالبوس وجنس Synallaxis سيناالكسيس جنس من التي الطيور عن
يف كما العثور، «عند يقول: (٢٨٩ صفحة، الثانية، والطبعة ٣٥٣؛ صفحة األوىل، (الطبعة
للطبيعة، العظيم املسار يف ا جدٍّ ضئيًال دوًرا يلعب أنه يبدو حيوان أيِّ عىل الحالة، هذه

املميز.» النوع ذلك خلق قد ملاذا للتساؤل املرء يميل



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

نمو عن فكرًة تعطينا حيث مهمة، األبحاث» «يوميات كتاب طبعتَي بني املقارنة إن
تتشكل كانت التي الفرضية حجم عن حقيقيٍّا مؤًرشا تعطينا ال إنها ر. التطوُّ حول آرائه
بظهوِر سمح مما كافية لدرجٍة اعتقاده صحة من واثًقا كان أنه ترينا لكنها ذهنه، يف
الثاني) للفصل (ارجع الذاتية سريته يف ذكر لقد الثانية. الطبعة يف ر التطوُّ عن أكرب ملحٍة
كتاب قرأ حتى الطبيعي االنتقاء فكرة صحِة مدى عن واضحة رؤيٌة لديه تكن لم أنه
تُنرش لم (التي األُوىل الطبعة من انتهائه من عاٍم بعد ،١٨٣٨ عام يف هذا كان مالثس.
حدثت ثَمَّ، وِمن .(١٨٤٥) أعوام بخمسِة الثانية الطبعة كتابة وقبل ،(١٨٣٩ عام حتى

الطبعتنَي. كتابة بني الفرتة يف نظريته تكوين يف التحوُّل نقطة
فهي وبالتايل الطبعتنَي، يف متطابقًة تكون تكاد فقرات بضع أوًال لكم سأعرض

.١٨٣٧ عام يف رؤيته لتوضيحها للغاية مهمٌة
٦١؛ صفحة األوىل، (الطبعة Molothrus املولثرس جنس نوَعي حالة أن بد ال
نموذجية أنواٍع وجود بها الحظ التي الحاالت أُوىل إحدى (٥٣ صفحة الثانية، والطبعة
أدهَشته الثاني) الفصل يف الذاتية السرية (انظر أنها نعلم التي الظواهر إحدى وهي —
والطبعة ١٣٩؛ صفحة األُوىل، (الطبعة امُلستقَدمة الحيوانات حول النقاش ح ويُوضِّ بشدة.
معينة. منطقٍة سكان بني املعقد املتباَدل باالعتماد متأثًرا كان كم (١٢٠ صفحة الثانية،
الثانية، والطبعة ٩٨؛ صفحة األوىل، (الطبعة النقاش يف مشابهة نظٍر وجهُة تَِرد
إعاشتها، أجل من تحتاج، الكثرية الحيوانات بأن الخاطئ باالعتقاد الخاص (٨٥ صفحة
بني مقارنًة هذه النظر وجهة صحِة عدِم عىل للتدليل يُستخدم غزيًرا؛ نباتيٍّا غطاءً
يف املثري القارتنَي. يف النباتي والغطاء الجنوبية، وأمريكا أفريقيا جنوب يف الحيوانات

كائن. أليِّ املناسبة املعيشة بظروف التام جهلنا بوضوٍح يُبنيِّ أنه النقاش
االختالف تناقش وهي آرائه. بنشأة الرتباطها مرة من أكثر اقتُبَست فقرة َة ثَمَّ
«ما :(٣٩٩ صفحة األوىل، (الطبعة األنديز وغرِب رشِق يف الفرئان أنواع بني الصارخ
يفوق أن نتوقع أن يمكننا فال مختلَفني، بلَدين يف ُخلق قد النوع نفس أن نفرتض لم
الكائنات بني املوجود ذلك لألنديز املتقابَلني الجانبنَي عىل الحيوية الكائنات بني التشابه
،٣٢٧ صفحة يف الثانية، الطبعة ويف عريض.» بحري مضيٌق بينهما يفصل ساحَلني عىل

نفسها. هي تكون وتكاد لفظيٍّا، متطابقة الِفقرة هذه تأتي تكاد
لكنها أكرب، نحٍو عىل تطوريٍّا طابًعا تحمل الثانية الطبعة يف أخرى فقراٌت َة ثَمَّ
الحيوان وصف عند هكذا، األوىل. الطبعة يف لها امُلناِظرة بالفقرات شبيهة ذلك بخالف
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الثانية، والطبعة ٦٠؛ صفحة األوىل، (الطبعة األعمى Tuco-tuco توكو توكو القارض
تُستخدم وال بشأنه، سيعتقده المارك كان ما إىل األُوىل الطبعة يف يشري ال ،(٥٢ صفحة

.١٨٤٥ عام طبعِة يف كما التعديل، عىل كمثاٍل الحالة
بني العالقة حول لالهتمام مثرية فقرٌة تأتي (١٧٣ (صفحة الثانية الطبعة ويف

الحية.» واملدرع النمل وآكل الكسالن وحيوانات املنقرضة، «الدرداوات
القارة يف والحية املنقرضة الحيوانات بني العجيبة العالقة هذه أن شكٌّ يُساورني «ال
أرضنا، عىل حيوية كائناٍت ظهوِر عىل فصاعًدا اآلن من الضوء من مزيًدا ستُلقي نفسها،

الحقائق.» من أخرى فئٍة أيِّ من أكثر منها، واختفائها
اختفاء من للغاية متعجبًا يبدو ما عىل كان لكنه األُوىل، الطبعة يف الجملة هذه تَِرد ال
يخربنا الطبعتنَي يف املناقشات بني واالختالف الحالية. للحيوانات العمالقة األسالف
بالحيوانات، الخاصة املعيشة بظروف جهلنا عىل تأكيد َة ثَمَّ الطبعتنَي، كلتا يف بالكثري.
الرصاع شدة عن واضح بياٍن إىل يؤدي بحيث النقاش يُصاغ الثانية، الطبعة يف لكن
بقاء أن فكرَة يُقدِّم مما واالنقراض، الندرة بني مقارنٌة ذلك يتلو ثم البقاء. أجل من
الطبعة يف املحيطة. الظروف مع تأقلُمها درجِة عىل فان يتوقَّ وسيادتها املوجودة األنواع
أو والطعام، املناخ تغريُّ مثل بسيطة عالقاٍت كون يف لالعتقاد «مياًال فقط نجده األوىل،
الطبعة (يف أخريًا لكنه األجناس.» تعاُقب سبَب األخرى، األنواع عدد زيادة أو أعداء، دخول
أشجار من رضوٍب واستنزاِف األنواع أحد انقراِض بني بمقارنٍة الفصل يُنهي األُوىل)
عند غامضٍة ملدٍة الحياة عليه ُكتب قد نوٍع كل أن يعتقد كان لو كما واختفائها؛ الفاكهة

خلقه.
جرت األُوىل، الطبعة يف االهتمام. بعض جاالباجوس مسألِة تناُول يف االختالف يُثري
املختلفة الُجزر أن حقيقة وكذلك الجزر، يف املوجودة للكائنات األمريكي النمط إىل اإلشارة
الطبعة يف هكذا، بقوة؛ تُطرح ال كلها املسألة أهمية لكن بها، خاصة حيوية أشكاٌل لديها

فقط: يقول األُوىل،

الوقت يف األنواع اختالف مع البعيدة، والُجزر القارات بني النمط يف التشابُه هذا
حسب الوضع، هذا يُفرسِّ قد املالحظة. من الكايف الَقْدر نال بالكاد نفسه،
نفسه بالقانون عِمَلت قد الخلق قوة بأن القول املؤلِِّفني، بعض نظِر وجهاِت

(٤٧٤ صفحة األوىل، (الطبعة كبرية. منطقٍة امتداِد عىل
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أوسُع الجغرايف التوزيع حول والتعميمات الثانية، الطبعة يف موجودة غري الفقرة هذه
يتساءل: فهو وهكذا، اكتماًال. وأكثر

عن والعدد النوع يف مختلفة بنسٍب … متشابهة األصلية، كائناتها كانت ملاذا
لَم مختلف؛ بأسلوٍب البعض بعضها عىل تُؤثِّر وبالتايل القارة، يف التي تلك

(٣٩٣ صفحة الثانية، (الطبعة األمريكي؟ التكوين أنماط عىل خلقت

وصف يأتي حيث الفصل؛ هذا يف آخر مكاٍن يف املعالجة يف نفسه االختالف يظهر
الطبعة يف تعليق دون الحسون طائر من املتقاربة نوًعا عرش الثالثة منقار شكل يف التدرُّج

اآلتي: إىل يخلص فهو ،(٣٨٠ (صفحة الثانية الطبعة يف ا أمَّ .(٤٦١ (صفحة األوىل

أُخذ قد األنواع أحد أن األرخبيل، هذا يف الطيور ندرة من املرء إىل يُخيَّل قد
مختلفة. غاياٍت أجل من تعديله وجرى

باملالحظة؛ جديًرا الطبعتنَي بني االختالف من أكرب قْدٍر وجود عدم يل يبدو عامٍّ بوجٍه
الثانية الطبعة قراءة بعد نظريته. معالجِة يف وانضباطه املؤلف حذَر عىل آخر دليٌل فهو
ونستطيع .١٨٣٧ يف آرائه ر تطوُّ مدى باالندهاش حادٍّ بشعوٍر نجُد األبحاث»، «يوميات من
أفكاًرا فيها ن يُدوِّ كان التي املالحظات دفاتر من النقطة هذه حول واضح رأٍي تكوين
يوليو بني منه انتهى الذي األول، املالحظات دفرت من أقتبس وسوف مستقلة. ورًؤى
بالحالة عميقة معرفًة يعطينا أنه هو ا مهمٍّ هذا يجعل ما وأكثر ،١٨٣٨ وفرباير ١٨٣٧
بأسلوبه مكتوبة املالحظات إن حيث لكن مالثس. كتاِب قراءِة قبل أفكاره عليها كانت التي
يتعرس ما كثريًا إنه حتى محذوفة، الكلمات من ا جدٍّ كثريًا أن فسنجد ل، التعجُّ الشديد
(تدل قليلة استثناءاٍت مع مكتوبًة كانت كما االقتباسات سأعرض معنًى. إىل الوصول
الواضحة القليلة األخطاء وُصوبت ُغريت، قد الرتقيم عالمات أن غري مربعة). أقواٌس عليها
نحٍو عىل ُمصنَّفة وإنما بالرتتيب، معروضة ليست واالقتباسات رضوريٍّا. ذلك بدا حني

ما.

نفسه، املنقرضة الحيوانات نمط من الحديثة الحيوانات ملاذا االنحدار يُفرسِّ
ُمثبت. شبه قانوٌن وهو
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تصديق نستطيع بالكاد حني معينة بالٍد يف ما ِبنيٍة شيوع سبب نرى أن يمكننا
أن بد ال فالنتيجة األسالف، من لواحد رضوريٍّا كان ذلك دام ما لكن رضورتها،
والجرابيات الصالح؛ الرجاء رأس يف الظباء نجد ثَمَّ، وِمن عليه؛ هي ما إىل تصري

أسرتاليا. يف

كان إذا — طويل زمٍن منذ انَفصَلت التي املناطق بني تكون االختالفات أعظم
منهما لكلٍّ لكن متباينان، نمطان يظهر ربما سحيقة، عصوٍر منذ االنفصال

أسرتاليا. يف كما — النموذجية أشكاله

البداية؟ يف كوكبنا بَرَد حني ها بأَْرسِ الحيوية اململكة عىل هذا سينطبق هل

بأَْرسها»، الحيوية «اململكة عىل التطور نظرية طبَّق كيف التاليان االقتباسان يوضح
اإلنسان. حتى النباتات من

رفاقنا تُعد التي الحيوانات، بأن نقول فقد للفرضية، الِعنان نُطِلق أن لنا فضَّ إذا
األعمال، أشق يف نستعبدها والتي والجوع، واملعاناة واملوت واملرض األلم يف
فربما مشرتك؛ سلٍف من النشأة تشاركنا ربما — لهونا لحظاِت يف ونصاحبها

مًعا. جميًعا ننصهر

كاالختالف كبريًا ليس والحيوانات اإلنسان بني العقلية الُقدرات يف االختالف
الحية والكائنات (النباتات)، التفكري ملكة لديها ليست التي الحية الكائنات بني

(الحيوانات). التفكري بملكة تتمتع التي

األنواع نشأة احتمال حول استداللية نظٍر بوجهِة التالية االقتباسات تتعلق أخرى مرًة
«االنحدار»). يه يُسمِّ كان ما (أو االنتشار أو التناُسل طريق عن

َمنبُت التي للحياة، املرجانية بالشعبة الحياة شجرة ى تُسمَّ أن يجب ربما
التحوُّالت. رؤية يمكن ال ثَمَّ، وِمن ميت؛ فروعها

جدٍّ من انحدرا أنهما إال َقط، والتابري الخنزير بني ٍر تطوُّ مرتبُة َة ثَمَّ يكن لم ربما
األنواع، من نهائيٍّا ال عدًدا أنتجت الوسيطة املراتب كانت إن هكذا مشرتك؛ ما

كماًال. أكثر ستصبح كانت السلسلة أن فاألرجح
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فيقول: الوسيطة، األشكال عن آخر موضٍع يف ويتحدث

وسيطة أشكاٌل تُكتشف لم ملاذا بقوله: األنواع انحدار فكرة عىل كوفييه يعرتض
واملستودون، Megalonyx وامليجالونيكس Palæotherium الباليوثرييوم بني
يكون قد الجنوبية) أمريكا (يف لنظريتي وفًقا حسنًا، اآلن؟ املوجودة واألنواع

اآلن. انقرض الذي العم — للبهضم شقيًقا املدرع حيوانات لكل األب

مالحًظا: يقول الوسيطة، األشكال عن آخر موضٍع يف يتحدث وحني

درجة كل أريتموني إذا حسنًا، أنا: وسأُجيب إياها». «أِرنا املعارضون: سيقول
السلوقية. والكالب البولدوج كالب بني

بإنتاج الرتباطها بالفعل ذهنه يف موجودًة كانت الداجنة الحيوانات حالة أن نرى هنا
االنقراض، موضوع إىل الوسيطة األشكال اختفاء يُؤدِّي الحال وبطبيعة الطبيعية. األنواع

التايل. االقتباس به يبدأ ما وهو

الوقت يف مستودون وحيوانات وأفيال خيول تنقرض أن العجيبة الحقائق من
هكذا. مختلفٍة مواقَع يف نفسه

من تمتد رقعٍة عىل قتَلها الظروف [نفس؟] أحد إن اليل السيد سيقول هل
أبًدا. الجنوبية؟ أمريكا إىل إسبانيا

مثل األنواع» من «جيل إنه بيبني؛ جولدين تفاح مثل تتغري، ال ألنها تموت؛ إنها
األفراد». «من جيل

الرضوب ومحو التأقلم)، ثَمَّ (وِمن معينة خواص لتخليد الفرد؟ يموت ملاذا
وينطبق تكيف). الرضوب، يف حتى التغيري، (فإن التغيري مع وللتكيُّف العارضة،

األنواع. عىل هذا

األنواع. مع األمر كذلك — ذُرية لديه تكون فلن التناُسل، الفرد يستطع لم إذا

جولدين تفاح مثل تماًما؛ نسبهما ينقطع فلن آخر، «نوًعا» «نوع» أنتج إذا
كله. يموت أو — بالبذور ينتج حني ينمو الذي بيبني،
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— واستمر — أفريقيا جنوب يف الوحيش، الحمار عنه نتج ر امُلتحفِّ الِحصان
أمريكا. يف انقرض بينما

تموت التي النباتات، براعم مثل تماًما مًعا مرتبطٌة الواحد النوع حيوانات كل
الحيوانات أن فلنثبت الحق، أو سابق وقٍت يف نَبتَت أنها رغم نفسه، الوقت يف
— املرتابطة وغري املرتابطة الحيوانات بني التدرُّج ب ِلنتعقَّ — النباتات مثل

مكتملة. القصة وستصري

مكتوبة معينة حياٍة مدِة وجوِد عن قبُل من إليها أُشري التي النظر وجهة هنا لدينا
نوع. كلِّ عىل

يُعطى وبهذا املواتي، غري بالتباين مرتبًطا االنقراض نجد التالية امللحوظة يف لكن
الطبيعي: االنتقاء عن تلميح

(الريا النعام رضوب أحد أن نرى أن بسهولة يمكننا باالنقراض، يتعلق فيما
ناحية من أو، ينقرض؛ قد ولذا جيد نحٍو عىل متأقلٍم غريَ يكون قد الصغرى)
جاالباجوس]، طيور [أحد األورفيس طائر من الكثري يتواَلد أن يمكن أخرى،
التباينات بأن يُفيد الذي املبدأ يستدعي وهذا الظروف. مع جيًدا يتأقلم ألنه
حسب وتتوالد تستمر املتغرية والظروف املحدود التكاثُر عن الناتجة الدائمة
مع التأقلُم عدم عواقِب من األنواع أحد موت فإن ولذا الظروف، تلك مع التأقلم

أمريكا). من يبدو ما عكِس (عىل الظروف

للغاية، مهمة الفقرة ونهاية مشابهة. فكرًة التايل االقتباس من األَوَّل الجزء يحمل
لنظرية النطاق الواسع للطابع رًؤى املبكر التاريخ هذا يف لديه كان أنه عىل تُدل حيث

ر: التطوُّ

اكتشاف ملحاولة بنا يُؤدِّي الجغرايف والتجميع األنواع بتطاُفر اإليمان إن
اآلباء؟) رغبة كان (هل التكيُّف عمل أسلوب يصبح وهكذا التغيري؛ «ُمسبِّبات»
عىل جيل لكلِّ النظر يجب وامُلالَحظات. نات بالتكهُّ ُمفعًما والبنية والغريزة
اختبار تنظيًما]؛ األفراد أفضل من صغري عدٍد يف مختزل [أي، اختزال أنه
امُلقاَرن الترشيح يف النشاط نظريتي ستبعث … التنظيم من مفهوم قْدٍر ألقىص
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والوراثة الغرائز لدراسة تُؤدِّي سوف فهي الحديثة: والكائنات للحفريات
الطبيعة. وراء مما والكثري العقلية، القدرات ووراثة

التغيري وُمسبِّبات والتوالُد للتهجني دقًة أكثَر لدراسٍة تُؤدِّي سوف إنها
التي وما للتهجني املواتية الظروف ما — نتجه وألين نشأنا مم نعلم حتى
يُؤدِّي قد األنواع، بنية يف املبارشة للتحوُّالت املبارش والفحص وهذا — تمنعه
التي للدراسة، الرئييس املوضوع سيكون ما وهو ، التغريُّ لقوانني للوصول

تخميناتنا. سُرتشد

الخصوص، عىل لالهتمام مثري الثاني مماثًال؛ اهتماًما يثريان التاليان االقتباسان
األنواع»: «أصل لكتاب الختامية الجملة بَذرة عىل يحتوي حيث

[الكواكب] كلِّ حركِة تفسري إن الجاذبية قوة اكتشاف قبل يُقال كان ربما
وهكذا حدة؛ عىل منها واحٍد كلِّ حركِة تفسري مثل للغاية، صعٌب واحد بقانوٍن
عن وتَوزََّعت واحد، أصٍل من ُولدت الثدييات كل بأن القول أن يُعتقد ربما

شيئًا. يُفرسِّ ال معرفتها، يمكننا وسائَل طريِق
يف ليتحرك كوكٍب كلَّ مسبًقا نظَّم الرب إن مىض فيما الفلك علماء قال ربما
معيَّنة بأشكاٍل يُخلق أن حيواٍن لكلِّ الرب قدَّر نفسه الِغرار عىل الخاص. مساره
جعل [إن] وعظمة بساطًة أكثَر [الرب] قدرة ستكون كم لكن معيَّنة، بالٍد يف
وجعل — حتمية عواقَب تلك تكون بحيث محدد، لقانوٍن وفًقا تعمل الجاذبية

خلفاءها. هي تلك تكون بحيث ثابتة توالٍُد لقواننِي وفًقا تُخلق الحيوانات
بلٍد كلِّ يف األشكال ستصري وهكذا عليه؛ هي ما عىل النقل قوانني وجعل
يكون بحيث املعدل، بهذا تسري الجيولوجية ات التغريُّ وجعل — لألخرى بالنسبة

وتوزيعها! األنواع عدد هو هذا

متنوعة: فوائَد ذاُت التالية الثالثة االقتباسات

لكنها استخدام، أي لها ليس أنها يرى رجل، صدر يف حلمًة أحدنا يرى حني
كذلك — البدائي اإلنسان يف تحدَّد قد الجنس يكن لم عندما مستخدمة كانت
من ُولدت التي — الخنافس أغمدة أسفل الفائدة العديمة األجنحة مع األمر
دونها. لُولدت بسيطة، الخلق عملية كانت فلو وُعدلت؛ أجنحة، ذاِت خنافَس
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القريبة الكائنات من أقلَّ عدًدا لحظٍة أيِة يف نجد املتناقصة، عات التجمُّ يف
القليل نجد النهاية ويف األجناس؛ أنواع من القليل فنجد بعض؛ من بعضها
جنٌس هناك يصري ربما وأخريًا، رسيًعا)، العالقة تتقارب (حيث األجناس من
بني املوجودة القليلة األنواع ذات الغريبة األجناس وجود هذا يُفرسِّ أال واحد.

متزايدة؟ العتبارها نُضَطر التي كبرية، مجموعاٍت

الجبلية النباتات بني العالقة عن نظريته بَذرَة يعطي سأعرضه الذي األخري االقتباس
صفحة األول، املجلد (انظر نرشها يف فوربس إي سبقه التي العالم، من مختلفة أجزاءٍ يف
أجناٍس من «أنواٌع الجبلية النباتات إن ،١٨٣٧ لعام مالحظاته دفرت يف قال، حيث ٧٢)؛

شمالية.» نباتات أو َلت، تبدَّ
من االنتهاء قبل ثَمَّ، (وِمن ١٨٤٤ يف كتبه الذي نظريته، ص ُملخَّ إىل نلتفت حني
عام مالحظاِت دفرت يف هائًال تقدًما أنجز نجده األبحاث»)، «يوميات لكتاب الثانية الطبعة
ألفناها التي للُحجة مدهشة لدرجٍة مكتمل عرٍض عن عبارٌة الواقع يف ص امُللخَّ إن .١٨٣٧
ص امُللخَّ كتابة تاريخ يكتنف الغموض بعض لكن األنواع». «أصل كتاب يف ذلك بعد
الفصل األول، (املجلد كلماته من نعلم فنحن ١٨٤٤؛ عام مقاِل أساَس شكَّل الذي القصري
الكثري الترصيح هذا يُؤيِّد .١٨٤٢ يونيو يف مرة ألول آلرائه قصريًا ملخًصا كتب أنه الثاني)
يتفق أنه كما التاريخ. يف خطأ عىل احتواءه نفرتض أن استحالة يؤكد مما الشواهد من

مذكراته: من التايل االقتباس مع

مري. إىل ذَهبُت مايو؛ ١٨ ،١٨٤٢
كرييج. كابل إىل ذهبُت يونيو ١٨ ويف رشوزبريي، إىل ذهبُت يونيو ١٥ يف
لنظرية الرصاص بالقلم ملخًصا كتبُت ورشوزبريي، مري يف إقامتي وخالل

عليها). العمل يف البدء من سنواٍت خمِس بعد (وذلك األنواع

«بعد قائًال: يكتب األوىل، الصفحة األنواع»، «أصل كتاب مقدمة يف أخرى ومرًة
ل تأمُّ لنفيس أتحُت ،[١٨٤٢ يف أي ١٨٣٧؛ [من العمل من سنواٍت خمَس استمرَّت فرتٍة

عنه.» القصرية املالحظات بعض ودوَّنُت املوضوع،
الذي هوكر، دي جيه والسري اليل يس السري توقيع يحمل الذي الخطاب أن بيد
لتكويِن األنواع «ميل حول واالس وإيه داروين يس للسيَدين املشرتك للبحث مقدمًة كان
البحث) من جزءًا منه مقتطفاٌت ن تُكوِّ (الذي ١٨٤٤ عام مقال إن يقول إلخ»،2 … رضوب
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استناًدا مكتوبة العبارة هذه أن الواضح من .«١٨٤٤ عام يف ونُسخ ،١٨٣٩ عام يف «ُكتب
التي وهي .١٨٤٤ مقال محتوياِت جدوِل صفحِة يف موجودٍة أبي يد بخطِّ ملحوظٍة إىل
«.١٨٤٤ يف وقرأتموه، هنا ُكتب كما كامًال، ونُسخ ،١٨٣٩ يف هذا «ُكتب التايل: بها جاء
هوكر دي جيه السري إىل املخطوط أُرسل حني ،١٨٥٨ يف أُضيفت املالحظة هذه أن أعتقد
املزيد يُوجد كذلك عرش). الثالث الفصل ،١٨٥٨ يونيو، ٢٩ بتاريخ الذي الخطاب (انظر
،(١٨٥٩ يناير، ٢٥) واالس السيد إىل أبي كتَب املسألة. من الجانب هذا عن األدلة من
أجزائي جعل إنه وشائق. ا جدٍّ جيدة بطريقٍة مكتوٌب بحثَك أن رأى رأيته من «كلُّ يقول:
لم إنني معتذًرا أقول أن يجب التي اآلن)، من عاًما عرشين قبل أي ١٨٣٩؛ يف (املكتوبة
أبي بسرية متعلقة مالحظاٍت يف كثريًا أُشري لقد أمامه.» تتضاءل النرش، بهدف قط أكتبها
سوسايتي» لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دوريِة مسئوليِة عىل الذاتية،
مغلوطة. اعتبارها يجب أنه أعتقد لكن ،١٨٣٩ عام يف ُكتب ملخٍص أوَّل أن إىل شك، بال
يف كتب حني يقصد، كان ربما أبي أن أعتقد التايل؛ النحو عىل نشأ قد الخطأ يكون قد
أن ،١٨٣٩ عام يف أُنجز صه ُملخَّ أن ١٨٤٤ مقال مخطوطِة محتوياِت جدوِل صفحِة
سريته يف التاريخ. ذلك يف بوضوح لديه تبلور قد كان للنظرية العام اإلطار بأن يوحي
حني تقريبًا ١٨٣٩ عام …» فيقول ذلك، عن يتحدث نجده الثاني)، للفصل (ارجع الذاتية
وبداية ١٨٣٨ عام نهايَة شك، دون يعني، ما وهو «… للنظرية واضح ٍر تصوُّ إىل لُت توصَّ
التفسري هذا لكن الطبيعي. االنتقاء لفكرة املفتاح مالثس عمِل قراءُة أعطته حني ،١٨٣٩
أوف «جورنال دورية يف التي الفقرة يخص وفيما واالس؛ السيد إىل خطابه عىل ينطبق ال
تظل بأن ُسمح كيف نفهم أن الصعب فمن سوسايتي»؛ لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا
١٨٣٩ عام أن به، تُوحي أنها الواضح من الذي باالنطباع، لتوحي اآلن، هي كما باقيًة

املكتوبة. صاته ُملخَّ أول تاريخ كان
وثالثني وإحدى مائتنَي من ملفٍّ يف كاتب، بخطِّ مكتوٌب ١٨٤٤ عام ص ملخَّ إن
االستفاضة. بقصد املخطوطة صفحات مع الخاوية الصفحات تتداخل حيث صفحة،
وهو الهامش. يف الرصاص بالقلم تعديالٍت بنفسه أبي وكتب وُصحح، النص ُروجع وقد
حالتها ويف التدجني تأثري تحت الحية الكائنات تباين «حول هو األوَّل جزأَين: إىل منقسم
األنواع بأن القائلة النظر لوجهة واملعارضة املؤيدة األدلة «حول هو والثاني الطبيعية»،
عىل األول الجزء يحتوي مشرتكة.» أصوٍل من وانحدرت طبيعيٍّا ُشكلت سالالٌت هي
دراسة عىل العمل، ذلك ُحجة مثل يقوم، وهو األنواع». «أصل لكتاب الرئييس املوضوع
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تحت التباين حول بفصٍل األنواع» «أصل وكتاب ص املَلخَّ من كلٌّ ويبدأ الداجنة، الحيوانات
حول مناقشاٌت املقاَلني، كال يف هذا، ويتبع االصطناعي. االنتقاء وحول التدجني تأثري
يتالىش هنا، الحياة. أجل من الرصاع وحول الطبيعي، االنتقاء وحول الطبيعة، يف التباين
يختم الذي ص امللخَّ من الثالث الفصل الرتتيب. ناحية من املقاَلني بني وثيق تشابٍُه أي
يقابل فهو ثَمَّ وِمن وعاداتها؛ الحيوانات بغرائز تَلَحق التي التباينات يتناول األول، الجزء
تتمًة يُشكِّل بذلك وهو األُوىل). (الطبعة األنواع» «أصل كتاب من السابع الفصل ما حدٍّ إىل
املقال من هكذا مبكرة مرحلٍة يف ُوضع أنه ويبدو البناء. يف التباين تتناول التي للفصول
االنتقاء تأثري فكرة له تبدو قد قارئ أي من بأَْرسها للنظرية املتعجل الرفض دون للَحول
الفصل إىل خاص بوجٍه يُشار حيث أرجح؛ االحتمال هذا مستحيلة. الغرائز عىل الطبيعي
يتناول أنه عىل (٥ صفحة (املقدمة، األنواع» «أصل كتاب يف الغريزة حول يدور الذي
عالوًة واألهمية.» الوضوح حيث من بالنظرية أحاطت التي الصعوبات أكثر «من واحدة
… بعينها جسدية بنًى َة ثَمَّ كان إن «ما عنوانه بقسٍم ص امللخَّ يف الفصل ينتهي ذلك، عىل
مناقشة العنوان هذا تحت يأتي األوىل.» الَوْهلة من نظريتنا رفض تُربر بحيث خارقة
«صعوبات عنوان تحت السادس الفصل يف األنواع» «أصل كتاب يف محلها تجد التي العني،
ُرصح ما وهذا نظريته. بصحة إيمانه مع ليتفق ُوضع الثاني الجزء أن يبدو النظرية».
:١٨٥٩ نوفمرب، من عرش الحادي بتاريخ جراي آسا الدكتور إىل خطاٍب يف إيجاٍز يف به
الحقائق، من عديدًة فئاٍت تُفرسِّ قد خاطئة نظريًة أن تصديُق حاٍل بأيِّ يمكنني «ال
أن وأعتقد مرساتي، أُنزل األرض هذه عىل أعتقد. حسبما بالتأكيد نظريتي تفعل مثلما
الجزء يف النظرية عرض أن وبعد األساس، هذا عىل بناءً بالتدريج.» ستزول الصعوبات
عن الحقائق من متنوعة عريضة سلسلٍة رشح يمكن درجٍة أليِّ لتوضيِح يسعى األول،

طريقها.
الطبعة من الختامية الفصول التسعة ص امللخَّ من الثاني الجزء يماثل بالكاد هكذا
«أصل كتاب (من السابع الفصل نستثني أن يجب لكن األنواع». «أصل لكتاب األوىل
(من الثامن والفصل امللخص، من األول الجزء يف فصًال يُشكِّل الذي الغريزة عن األنواع»)
«التباين مع ص امللخَّ يف نُوقش الذي املوضوع وهو التهجني، حول األنواع») «أصل كتاب

األول. الجزء يف الطبيعة» يف
الفصول من يناظرها وما ص امللخَّ من الثاني الجزء فصول التالية القائمة ح ستُوضِّ

األنواع». «أصل كتاب من األخرية
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الوسيطة». األشكال تلك وعدد الوساطة، من الرضوري النوع «حول األول: الفصل
والتاسع السادس الفصَلني من أجزاءً ويناظر جيولوجيٍّا، نقاًشا الفصل هذا يشمل

األنواع». «أصل كتاب من
الفصل يناظر وهو الحية». للكائنات التدريجيان واالختفاء «الظهور الثاني: الفصل

األنواع». «أصل كتاب يف العارش
يف عرش والثاني عرش الحادي الفصل يناظر وهو الجغرايف». «التوزيع الثالث: الفصل

األنواع». «أصل كتاب
وتصنيفها». الحية الكائنات قرابة «عالقات الرابع: الفصل

النمط». «وحدة الخامس: الفصل
األثرية». «األعضاء السادس: الفصل

األنواع». «أصل كتاب من عرش الثاني الفصل الثالثة الفصول هذه تناظر
يف رأيناها التي امللخص، يف األخرية الجملة تتشابه وختام». «تلخيص السابع: الفصل
يف األخرية الجملة مع كبريًا تشابًها ،١٨٣٧ عام مالحظات دفرت يف املبدئي األول شكلها
األنواع» «أصل كتاب ينقسم وال بينهما. كبري تطابٍُق وجوِد مع األنواع»، «أصل كتاب
هذا يف الكاتب، ذهن يف موجوًدا كان التقسيم ذلك آثار أن نرى لكننا «جزأَين»، إىل
وربما األنواع». «أصل كتاب من األخرية امللخصوالفصول من الثاني الجزء بني التشابُه
الجيولوجي، والسجل والتهجني والغريزة ل التحوُّ عن التي الفصول عن حديثه3 يرجع

جزأَين. إىل األُوىل مخطوطته تقسيم إىل مجموعة، تُشكِّل باعتبارها
أن رغم أنه إىل طلبي، عىل بناءً امللخص بقراءة ل تَفضَّ الذي هكسيل، السيد يشري
مقال فإن العمَلني، بني فيما واحدة املستخدمة والتوضيحات الرئيسية» النقاش «خطوط
التباين، إحداث يف الخارجية الظروف لتأثري األهمية من أكرب قْدًرا «يَنِسب ١٨٤٤ عام

األنواع».» «أصل بكتاب مقارنًة املكتسبة، العادات ولتوريث
كتاب يف لنا املألوفة للمبادئ ِذكٍر أوَل ص امللخَّ يف نجد أن للغاية لالهتمام املثري من
وكذلك بوضوح. ُعرض الذي الجنيس، االنتقاء مبدأ هذه بني األبرز ربما األنواع». «أصل
بيان يأتي أيًضا هنا املقصود». غري «االنتقاء ب املعروف لالنتقاء الهام الشكل ُعرض
سن يطابق سنٍّ يف النسل يف للظهور تجنح املميزة الخواص بأن يفيد الذي بالقانون

الوالَدين. يف ظهورها
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بإمعان، ١٨٤٤ عام ملخِص بقراءِة كثريًا تكرم الذي نيوتن، الربوفيسور وأخربني
أنه عن تُفِصح فقرة، من أكثر يف عرضيٍّا تِرد التي الطيور، هجرة حول أبي ملحوظات أن

الالحِقني. الكتاب بعض آراء استبق قد
كتاب خصائص كلُّ به يكون أن يُتوقع فال للملخص، العام باألسلوب يتعلق فيما
الرتكيز ذلك وال والسيطرة، التواُزن ذلك نجد ال الواقع، يف وإننا، األنواع»، «أصل

.١٨٥٩ سنة عمل يف للغاية بارزًة نجدها التي واالستيعاب،
له بدا بما رصح الثاني)، للفصل (ارجع نفسه عن أبي كتبها التي الذاتية السرية يف
مشكلة وهي للغاية»، مهمة «مشكلة أغفل فقد ١٨٤٤؛ عام ص ملخَّ يف الرئييس العيب أنه
األمر إن حيث لكن األنواع»، «أصل كتاب يف النقطة هذه مناقشة جرت وقد الطابع. ب تشعُّ
بالقول أبي يبدأ وحلها. للمشكلة موجًزا وصًفا فسأعطي القراء، لكل مألوًفا يكون ال قد
أنه، «بيد قائًال: حديثه يتابع ثم باألنواع، مقارنة أقل بينها فيما الرضوب اختالف بأن
االختالفات تتعاظم إذن كيف … التكوين طور يف أنواع هي الرضوب نظري، وجهة حسب
ٌب تشعُّ يحدث كيف ح يُوضِّ وهو األنواع؟»4 بني أكرب اختالفاٍت لتصبح الرضوب بني األقل
خيول إىل الخيل من األصل يف متجانسة ساللٌة انَفصَلت حيث التدجني تأثري تحت مماثل
األنواع عىل نفسه املبدأ ينطبق كيف ليرشح يواصل ثُم إلخ، عربات، جرِّ وخيوِل سباٍق
والتكوين البناء يف تنوًعا أكثر واحد نوٍع أيِّ من املنحدرون كان كلما أنه «ملجرد الطبيعية.
الطبيعة نظام يف واسًعا تنوًعا ومتنوعة عديدٍة أماكَن اغتناِم عىل قدرتهم كانت والعادات،

أعدادهم.» زيادة عىل قادِرين يصريون ثَمَّ وِمن كثريًا؛ أفضل
وبُذر األرض، من قطعة يف القمح من واحد رضٌب بُذر إذا أنه حقيقة يف املبدأ يتجىل
كبري عدد تمكن أكرب. األخرية الحالة يف املحصول فسيكون الرضوب، من خليط أخرى يف
أكثر الحي الكائن يصري نفسه. الرضب من جميًعا يكونوا لم ألنهم العيش من األفراد من
بتقاُسم املختلفة، الحياة وظائف املختلفة األعضاء تُؤدِّي حني للبقاء مالءمة وأكثر كماًال
الحياة قيد عىل البقاء عىل قدرة وأكثر كفاءة أكثر النوع يصري ذاته النحو عىل األعمال.

مختلفة. بمهامَّ تقوم بحيث املختلفة أجزاؤه تتمايز حني
بياٍن أيِّ من خلوه اعتبار العسري من أنه وجدُت ،١٨٤٤ عام ص ملخَّ قراءة عند
أوضح وقد ب، بالتشعُّ التعديل مع االنحدار يوحي املقال. يف عيبًا ب التشعُّ ملبدأ واضح
عىل الدليل غياب نلحظ ال إننا حتى التشعب، ثَمَّ وِمن االنحدار، فكرة رائع نحٍو عىل املقال
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،١٨٧٦ عام يف أبي، فإن الذاتية، السرية فصل يف رأينا وكما َميزة. ذاته حدِّ يف ب التشعُّ أن
باملرة. معقول غريُ وحلها للمشكلة تجاُهله أن وجد قد

حيث الزمني؛ ترتيبه حسب عرضه من أفضل سيكون هنا التايل الخطاب عرض إن
فيه.] منه انتهى الذي الوقت يف ص امللخَّ قيمة تجاه أبي شعور كان كيف ح يُوضِّ

داروين السيدة إىل داروين تشارلز من
١٨٤٤ يوليو، ٥ داون،

نظريتي القت يل، يُخيَّل كما إن، األنواع. عن صنظريتي ملخَّ من للتو انتهيُت لقد
تلك فستكون متمرس، واحد متخصٍص لدى كان إذا حتى النهاية، يف القبول

العلم. يف هامة خطوًة
األصدق رجائي ليكون فجأة، املنية وافتني حالة يف هذا أكتب فإنني لذلك
يص تُخصِّ أن قانونيٍّا، وصيتي يف أُدرج كأنه ستعتربينه أنِك أُوقن ما وهو واألخري،
للرتويج هينزيل، أو أنِت العناء، تتكبدي أن وكذلك، لنرشه، إسرتليني جنيٍه ٤٠٠
بذل عىل يُحثَّه حتى املبلغ هذا مع كفء، لشخٍص يص ُملخَّ يُعطى أن أتمنى له.
الطبيعي، التاريخ حول كتبي كلَّ أُعطيه سوف فيه. ع والتوسُّ تحسينه يف الجهد
بالصفحات قائمٌة آخرها يف تُوجد أو املهمة الفقرات بعض بها مميز ا إمَّ وهي
فيها ن والتمعُّ الفقرات تلك ُمطالعَة إياه راجيًا الفقرات، هذه بها تُوجد التي
بهذا تتعلق، أنها يحتمل أو بالفعل، تتعلَّق كانت إذا ما وتحديَد باهتمام
للُمحرِّر. التحفيز من كنوٍع الكتب تلك بكل قائمًة تُعدِّي أن أرجو املوضوع.
ملفاٍت عرشِة أو ثمانية يف عة املجمَّ القصاصات كلَّ تُسلِّميه أن أرجو كذلك
التي هي متنوعة، أعماٍل من املنقولة االقتباسات مع القصاصات، بنية. ورقية
شفرِة فك يف اخ، النُّسَّ أحد أو أنِت، تُساهمي أن أبتغي كذلك املحرِّر. تساعد قد
لحكم وأترك مفيدة. تكون ربما أنها املحرِّر يرى قد التي القصاصات من أيٍّ
يف أو ملحوظات، هيئِة عىل أو النص، يف الحقائق هذه سيُقحم كان إذا ما امُلحرِّر
إن وحيث ا، ممتدٍّ عمًال سيكون والقصاصات املراجع مطالعة إن وحيث مالحق.
فإنني أيًضا، طويًال وقتًا سيستغرق فيه والتبديل ع والتوسُّ يص ملخَّ «تصحيح»
من أرباح أي وكذلك املكافأة، من كنوٍع هذا إسرتليني جنيٍه ٤٠٠ ال مبلغ أترك
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عىل سواء يُنرش امللخص يجعل أن هذا أجل من امُلحرِّر عىل أن أعتقد العمل.
ات امللفَّ يف القصاصات من كثريٌ تحتوي مسئوليته. أو الناِرشين أحد مسئولية
عديمة أصبحت قد التي وهي سابقة، نظٍر ووجهاِت مبدئية اقرتاحاٍت مجرد عىل
بنظريتي. عالقة لها ليس الحقائق من كثريًا أن سيتبني وغالبًا اآلن، الفائدة

أنه أعتقد األمر؛ توىل إذا األفضل اليل السيد سيكون امُلحررين، يخص فيما
امُلحرِّر إن وحيث عليه. الجديدة الحقائق بعض وسيتعلم ممتًعا، العمل سيجد
أفضِل ثاني فإن طبيعي، تاريٍخ عاِلم وكذلك جيولوجيا عالم يكون أن بد ال
عدة يف تماًما (واألفضل يتلوه لندن. من فوربس الربوفيسور سيكون ُمحرِّر
التايل ا». «جدٍّ جيًدا اختياًرا سيكون هوكر والدكتور هنزلو. الربوفيسور نواٍح)
منِك فسألتمس األمر، تويلِّ هؤالء من أحٌد يقبل لم إن سرتيكالند. السيد هو
الذي امُلحرِِّرين أحد تزكيِة بشأن آخر، متمرٍس رجٍل أو اليل، السيد استشارة
إسرتليني جنيٍه مائة كانت إذا طبيعي. تاريخ وعالم جيولوجيٍّا كونه بني يجمع
رفع منِك ألتمس فإنني جيد، بمحرٍر االستعانة عليها سيتوقف التي هي أخرى

إسرتليني. جنيٍه ٥٠٠ إىل املبلغ
أو أحٍد أليِّ الطبيعي التاريخ مجال يف املتبقية مجموعاتي إعطاء يمكن

عرضها. يقبل متحف أيِّ

بتاريٍخ كانت ربما لكن الخطاب، هذا من جزءًا شكَلت قد التالية امللحوظة أن [يبدو
الحق:

الحيوان)، علم مجال يف جيد مساعٍد (وأي الخصوص عىل هوكر بمعاونة اليل،
بأن سيتعهد الذي امُلحرِّر يتوفر لم وما اإلطالق. عىل األفضل االختيار سيكون

املبلغ. هذا دفع من فائدٌة َة ثَمَّ تكون لن لألمر، وقته يُكرِّس
املوضوع سيدُرس الذي امُلحرِّر عىل الحصول يف صعوبٌة هناك كانت إذا
من واملنقولة الكتب يف املميزة الفقرات عالقة يف ويفكر مستفيضة، دراسًة
منذ أُنجز أنه ذكر مع هو، كما يُنرش ملخيص حينئٍذ فلتَدعي الورق، قصاصات
يف نرشه نية ودون أعمال، أليِّ الرجوع دون الذاكرة ومن مضت، سنوات عدِة

الحايل. شكله
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لعمله، الوحيد التسجيل وفاته، حالة يف ،١٨٤٤ ملخص بقاءِ احتماِل فكرة أن يبدو
دراسة من انتهى حني ،١٨٥٤ عام من أغسطس يف إنه حيث طويًال؛ ذهنه يف ظلت
أعاله، الخطاب ظهر يف أضاف األنواع»، عن «عمله يف البدء يف يفكر وكان األرجل، هدابيات
[.«١٨٥٤ أغسطس، األنواع. حول عميل لتحريِر شخٍص أفضل هو كبري حدٍّ إىل هوكر «إن
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عرش الحادي الفصل

األنواع»: كتاب«أصل تطور
١٨٤٣–١٨٥٦ اخلطابات،

من اكتماًال أكثر نحٍو عىل هوكر دي جي السري مع مراسالته يف أبي حياة تاريخ [يُحكى
«أصل كتاِب ر تطوُّ تاريِخ عىل خاص بوجٍه هذا وينطبق الخطابات، من أخرى سلسلٍة أيِّ
جوزيف السري ل تَفضَّ التي التالية، للملحوظات مالئًما موضًعا هذا يبدو ثَمَّ، وِمن األنواع»؛
صداقته لبدايِة لالهتمام مثرية صورًة تُعطي ذلك، عىل عالوة فهي، إياها؛ بإعطائي هوكر

أبي: مع
مع أسري كنُت ترفالجر. ميدان يف ،١٨٣٩ يف داروين السيد مع يل لقاء أول «كان
يكن لم لكنه سنوات، بسبع ذلك قبل «البيجل» متن عىل قصرية لفرتٍة رفيقه كان ضابٍط
الصورة لكن بالطبع، موجًزا اللقاء كان بي؛ فعرفه أعتقد، ما عىل وقتها، من به التقى قد
وعريض اليشء بعض طويل لرجٍل كانت بها محتفًظا زلُت وما ذهني يف له رسمتُها التي
يتحدث، حني بالحياة وُمفعم محبَّب وسمٌت ظهره، يف بسيط انحناءٌ لديه قليًال، امِلنَكبني
ار؛ ببحَّ خليًقا كان القديم بزميله ترحيبه وإن عذب، لكن عميق وصوٌت كثيفان، وحاجبان
كنت فقد جيًدا؛ وانفعاالته شكله راقبُت لقد مبهج. نحٍو عىل واملودة الصدق عن ينم أي
لم الذي األبحاث» «يوميات لكتابه بروفاٍت عدَة قراءتي من وجهوده، بإنجازاته علم عىل
صار (الذي السيد إىل أرسلها قد داروين السيد كان حيث حينذاك؛ بعُد نُرش قد يكن
اليل، تشارلز السيد حرضة أبيه، إىل بدوره أرسلها الذي اليل، تشارلز) السري ذلك بعد
بمهنتي الكريم والهتمامه ألبي، ا جدٍّ قديًما صديًقا (لكونه الذي كينوردي، إقطاعية مالك
أُرسع كنُت الوقت ذلك يف بإمعان. بقراءتها يل سمح طبيعي) تاريٍخ كعالِم املنتظرة
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جيمس السري ملصاحبة ع التطوُّ قبل العلمية درجتي عىل أحُصل حتى دراستي، إلكمال
للتو؛ قررها قد البحرية ديوان كان التي االستكشافية، الجنوبي القطب رحلة يف روس
وسادتي، أسفل الكتاب هذا وأوراق النوم اعتدُت إنني حتى للغاية، ضيًِّقا وقتي كان وقد
اليأس، لحد ربما عميًقا، تأثًرا بها تأثرُت وقد والنهوض. االستيقاظ بني أقرأها حتى
الذي الطبيعي، التاريخ عالم يف املطلوبة والجسماني، منها الذهني املهارات، لتنوع نظًرا
السفر يف الرغبة حماس يفَّ أَشعَلت نفسه الوقت ويف داروين، بدأه ما يُكِمل أن يجب

واملالحظة.
السيد عمل عن الكثري عرفُت أنني يل بالنسبة للسعادة الدائمة املصادر من كان
ا جدٍّ قريبٍة مشاعَر إىل تطوَّرت التي األُلفة تلك تبدأ أن قبل سنواٍت عدَة العلمي داروين
سوى يبقى ال واملالئم. املنطقي بالَقْدر وشخصيته، وأعماله لحياته التبجيل مشاعر من
األبحاث»، «يوميات كتاب من كاملة نسخًة تلقيُت أنني الصغرية الواقعة لهذه أُضيف أن

قليلة. بأيام إنجلرتا مغادرة قبل اليل، السيد من كهدية
الرحلة الرجوع بعد ا جدٍّ رسيًعا (١٨٤٣ (ديسمرب، داروين للسيد مراسلتي بدأَت
وأصدقائي، ألُرستي رجوعي عىل بحرارة ليُهنئني طويًال، خطابًا يل أرسل بأن االستكشافية
من عنها املعلومات بعض استقى التي الرحلة، نتائج عن املزيد سماَع أمنيته عن معربًا
مبارشًة تَحوَّل ذلك، بعد طريقه). عن نُقلت أو اليل السيد إىل (مكتوبة بي خاصة خطاباٍت
ديل تيريا يف النباتية الحياة بني الربط أهمية إىل انتباهي ولَفت علمية، مسائَل يف للنقاش
لدراسِة ودعاني أوروبا، يف والتي الجنوبية أمريكا جباِل سالسِل يف التي وتلك فويجو
من أحرضها التي نباتاته وكذلك جاالباجوس، جزر من جمعها التي النباتية املجموعات

فويجو. ديل وتيريا باتاجونيا
توزيع يُخصُّ فيما استخلصتُها التي لالستنتاجاِت ًصا ُملخَّ له أُرسل جعَلني هذا
لتعليل اليابسة من كبرية مساحاٍت دماِر افرتاِض ورضورة الجنوبية، املناطق يف النباتات
هذه من أيٍّا أن أفرتض ال أنا الجنوبية. القطبية الجزر يُسمى ملا النباتية الحياة عالقات
زاخرة وطويلٍة بالحيوية مفعمة مراسالٍت إىل أدت لكنها عليه، جديدًة كانت األفكار

باملعرفة.»
أعاله.] إليه املشار هوكر دي جيه إىل املرسل (١٨٤٣) الخطاب ييل فيما
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العزيز سيدي
رحلتك من رجوعك سالمِة عىل وتهنئتك برؤيتك أسعد أن هذا قبل أتمنى كنت
لبعض نلتقي ال فقد لندن، إىل أذهب قلَّما ألنني نظًرا لكن واملجيدة. الطويلة

الجيولوجية. الجمعية اجتماعات حضوِر عىل ُحملَت إن إال الوقت،
رسرُت لقد — مواد من لديك ما بكلِّ فعله تنوي ما ملعرفة متلهٌف إنني
إذا شديد، بأسٍف سأشعر إنني حتى خطاباتك، بعض من أجزاءٍ بقراءِة كثريًا
اآلن أنك أفرتض املزيد. قراءة فرصة العامة، من واحًدا باعتباري يل، تسنح لم
القليلة الشهور يف سعادتي جيًدا أتذكر كم بالبهجة: ومفعم بشدة مشغول
يف املرء يُصاِدفها التي املتاعب كلَّ تستحق كانت فقد — إنجلرتا يف يل األوىل
أكتب جعلني الذي املوضوع عن ابتعدُت لكنني العواصف! من العديد مواجهة
خطاب) يف أيام عدِة منذ أخربني (كما هنزلو بأن سعادتي إبداء وهو إليك،
حجم لك يخُطر أن يمكن ال النباتات. من الصغرية مجموعتي لك أرسل قد
عىل التي، وهي كلها، تضيع قد أنها أخىش كنُت إنني حيث لذلك؛ سعادتي
أعتقد التي ا، جدٍّ قليلة ملحوظاٌت َة ثَمَّ جمعها. يف جمة متاعَب صادفُت قلتها،
النباتات من بقليٍل الخاصة إلخ، املواطن، تصف والتي تلقاها، قد هنزلو أن
ا، خاصٍّ اهتماًما فويجو ديل لتيريا الجبلية الزهور أوليُت وقد التميز. شديدة
املواسم يف باتاجونيا يف مزهرة كانت التي النباتات كلِّ عىل حصلُت أنني وأُوقن
عىل النباتية للحياة عام موجٍز أيَّ أن اعتقدُت طاملا هناك. كنا حني مرَّت التي
للغاية. للفضول مثريًا سيكون الجنوبية، البحار حتى بعيًدا املمتدة اليابسة
لصالح األوروبية، األنواع من القريبة األنواع حول مقارنة بملحوظاٍت فلتُدِل
للفضول املثرية النقاط من أن رأيُت طاملا أمثايل. من النباتات علم يف الجهالء
فويجو ديل تيريا يف األوروبية األجناس من العديد هناك كان إن ما اكتشاف
يف املقارنة إن الجنوبية؛ أمريكا جبال سالسِل امتداِد عىل موجودة ليست التي
أمريكية األجناس أيُّ تضعه، موجٍز أيِّ يف فلتذُكر هائلة، ستكون الحالة هذه
األجناس تكون حني األنواع، بني االختالفات كبريٌة هي وكم أوروبية، وأيُّها

أمثايل. من الجهالء أجل من أوروبية،
جاالباجوس جزر من أحرضتُها التي نباتاتي هنزلو لك يرسل أن أرجو
كثريًا تكبدُت لقد — بشأنها) كبريًا اهتماًما نفسه هومبولت أبدى التي (وهي
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تمثل األرخبيل هذا نباتات أن أعتقد جمعه. استطعُت ما كلِّ جمِع يف الَعناء من
أثارت طاملا التي هيلينا، سانت بنباتات الخاصة لتلك موازيًة تكون تكاد حالًة
كلُّ مني ولك املرتابط، غري الطويل الخطاب هذا عىل املعذرة أرجو االهتمام.

العزيز. سيدي يا الصدق

الشديد إخاليص مع
داروين يس

وتحياتي؟ احرتامي هوكر دبليو السري بإبالغ تفضلت هال

يف النباتية الحياة عن هوكر دي جيه السري عمل إىل مشريًا ١٨٤٦ عام أبي [كتب
قائًال: جاالباجوس

فكم منها؛ واندهايش دراستك بنتائج سعادتي بحجم أخربك أن أستطيع ال
التي املختلفة، الجزر حيوانات يف االختالفات حول فرضيتي غريبة لدرجٍة تؤيد

يل. قلٍق مصدَر كانت طاملا

:(١٨٤٩) أخرى مرًة كتب ثم

نتائج وتضمنت اللينية الجمعية نرشتها [التي جاالباجوس حول أبحاثَك تلقيُت
بدأت وقد أسابيع، عدة منذ بأبي] الخاصة جاالباجوس لنباتات هوكر دراسة
إعجابي عن أعرب أن أستطيع فلن قلُت مهما ا حقٍّ وصولها. بمجرد قراءتها
أن يجب ملا مثايل نموذٌج رأيي يف إنه بها: جاء الذي الجغرايف بالنقاش الشديد
كم أيام. أربعة فيه ن والتمعُّ قراءته استغرَقني لقد كهذا؛ نقاٌش عليه يكون
كانت لو أتمنى وكم لالهتمام! مثرية ساندويتش لجرز النباتية الحياة تبدو
بجاالباجوس. يتعلق فيما فعلَت كما النباتية حياتها تتناول حتى موادُّ لديك
ملحوظاٍت عىل العثور لعدم األمل خيبة من يشء انتابني التصنيفي، البحث يف
الحوارات، يف تذكرها ما غالبًا التي مثل إلخ، والبنيات، القرابة عالقات عن عامة
ما وهو تقريبًا، أبحاثهما كلِّ يف إيلري وسانت كوندول دي قدَّمها التي ومثل

نبات. بعالِم ليس هو ملن حتى لالهتمام مثرية يجعلها

378



١٨٤٣–١٨٥٦ الخطابات، األنواع»: «أصل كتاب تطور

بتاريخ خطاب يف الحديث] هوكر دي جيه السري [يستأنف وجيزة بفرتٍة ذلك «بعد
التي بأفكاره يخربه من أول كنُت أنني وأعتقد األنواع»، «أصل موضوع ذكر ،١٨٤٤ يناير
باعتبارها ألهميتها هنا؛ خطابه من أنقلها والتي املوضوع، حول حينذاك جديدًة كانت

ر»]: التطوُّ نظرية تاريِخ يف مساهمة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٤ يناير، ١١]

يف مستغرًقا رجوعي منذ زلُت ما الجنوبية، باألرايض العام اهتمامي بجانب
للغاية. سخيٌف إنه يقول لن شخًصا أعرف وال االفرتاض، من كثري به عمٍل
ومن جاالباجوس، جزر يف إلخ، إلخ، الكائنات، توزيع من للغاية اندهشُت لقد
أجمع أن عزمُت إنني حتى إلخ، إلخ، املتحفرة، األمريكية الثدييات طبيعة
بماهية طريقٍة بأيِّ عالقٍة ذات تكون قد التي نوع، كلِّ من الحقائق عشوائيٍّا
َقط أتوقف ولم والبستنة، الزراعة كتب من كبرية أعداًدا قرأُت لقد األنواع.
(عىل مقتنًعا أكون وأكاد الضوء، من بصيٌص بزَغ وأخريًا الحقائق. جمِع عن
قتل) بجريمة االعرتاف يشبه (هذا األنواع أن تماًما) به بدأُت الذي الرأي عكس
و«حاالت للتطور» «النزعة عن المارك ُهراء من السماء فلتُِعذني ، للتغريُّ قابلة
التي االستنتاجات لكن إلخ! للحيوانات»، البطيئة اإلرادة عن الناتجة التكيف
وسائل أن رغم استنتاجاته؛ عن كبريًا اختالًفا مختلفة ليست إليها توصلُت
البسيطة الطريقة افرتاض!) هو (ها اكتشفُت أنني أعتقد كليًة. مختلفة التغريُّ
ستتربَّم، اآلن إنك متنوعة. لغاياٍت بديًعا تكيًفا متكيفًة األنواع بها تصري التي
أعتقد كنت إليه؟!» الكتابة يف وقتي أُهدر الذي الرجل هذا «ما نفسك: يف وتقول

أعوام. خمسة منذ هذا

معرفته أن ح يُوضِّ ،١٨٤٤ فرباير، من والعرشين الثالث يف املكتوب التايل [الخطاب
يف الخطاب أهمية ترجع آنذاك. صداقٍة إىل رسيًعا تتطور كانت هوكر دي جيه بالسري

الوقت]: ذلك يف أبي ذهن تشغل كانت التي املشكالت نوع يُبنيِّ أنه إىل األول املقام

هوكر عزيزي
باعتبارنا أننا أشعر لكنني مخاطبتك، أسلوب يف تحرُّري عىل تعذرني أن أرجو
ا جدٍّ ضعيًفا كنت (وإن عمل وزمالء العالم حول الرتحال حب يف ُرشكاءَ
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انتهيُت التقليدية. الرسميات من بعًضا جانبًا ي نُنحِّ أن لنا يجوز الشأن) هذا يف
اهتمامك درجة أعلم ال زرناها. التي الربكانية الجزر حول صغري كتاٍب من للتو
نسخٍة بإرساِل يل تسمح أن أرجو لكن املتخصصة، الجيولوجية باملوضوعات
الربيد عربات طريق عن بالشحن لندن من إرساله أستطيع أنني أظن لك. منه

العادية.
طرحها دون أعتقد، أنني رغم األسئلة، من «املزيد» عليك أطرُح سوف …
وقٍت يف سيأتي ما وهو يُنرش، حني عملك، يف عليها إجاباٍت سأرى أنني عليك،
«يوميات كتابي يف سرتى لجاالباجوس، بالنسبة أوًال لغاياتي. تماًما مناسب
أمريكي طابٌع لديها املكان، بهذا خاصة أنواٌع أنها رغم الطيور، أن األبحاث»،
البحر. أصداف عىل ينطبق نفسه اليشء أن للتوِّ تأكدُت لقد واضح؛ جنوبي
الرقمية ِنَسبها أن تذكر وأنت األرخبيل؛ لهذا املميزة النباتات تلك مع كذلك األمر
ألمريكا األشكال يف قريبة هي هل لكن ا؟) جدٍّ غريبة حقيقًة هذه (أليست قارية
أنواًعا املنفصلة الجزر تملك حيث آخر، أرخبيٍل أيِّ بحالِة تعلم هل الجنوبية؟
عمل أُطالع أن عىل بعُد) ذلك أفعل لم (لكنني عزمُت طاملا محددة؟ نموذجية
السيد حادثُت حني الهدف. هذا أجل من الكناري جزر حول وبريتيلو ويب
نموذجية أنواٍع عىل احتوت املنفصلة ساندويتش أرخبيل جزر أن أخربني بينثام
الحال وكيف بحثك؟ هذا يستحق ألن نفسها. الشفويات أجناس من محددة
األنواع لنرش العاتية الغربية العواصف تميل قد بالطبع األزور؟ لجزر بالنسبة

املجموعة. تلك عىل نفسها
النوع لهذا تنتبه أن اإلطالق) عىل رضوري غريُ رجائي أن (وأعتقد أرجو
من النوع هذا إدراك أن أفرتض أنني رغم املنفصلة، الجزر يف القرابة من العام
كما مجموعاتها، ألن األربع؛ ذوات أو الطيور يف منه النباتات يف أصعب العالقات
ذلك كان وإن هيلينا، سانت تصنيف يمكن هل اليشء. بعض عدًدا أقل يل، يُخيَّل
الحقائق بعض من ُحملت، لقد الجنوبية؟ أمريكا أو أفريقيا مع سواء مستبعًدا،
لدرجٍة متشابهة ا» «إمَّ الجبال حيوانات أن استنتاج عىل جمعتُها، قد كنُت التي
نفسها)، األجناس أخرى أحياٍن ويف نفسها األنواع وجود يف (أحيانًا ملحوظة
من جزء يُعزى أن يمكن ربما أنه يل خطر وقد ملحوظة. لدرجٍة مختلفة «أو»
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من كبريًا جزءًا أن إىل وجاالباجوس هيلينا سانت يف النباتية الحياة خصوصية
من الكثري لتمييز تكفي بالكاد مالحظاتي أن أخىش جبليتان. الحياتنَي هاتنَي
إن أغلب، يأتي الحاالت. بعض يف تكفي قد لكنها جاالباجوس، نباتات مواطن
الرفيعة النباتات وتأتي الجزر، قمم من امُلوِرقة الخرضاء النباتات كل، يكن لم
هذه بوضع لَت تفضَّ هال املنخفضة؛ القاحلة األجزاء من األوراق العديمة البنية

مجموعتي؟ تفحص حني االعتبار، يف امللحوظة
اكتشفُت جولد السيد مع مناقشة يف فقط. آخر واحد بسؤاٍل سأُزعجك
تنترش منه، كبري جزءٍ يف أو العالم حول الشائعة الطيور أجناس أغلب يف أن
أنواعها من والعديد شائعة، فالبومة ثَمَّ وِمن أوسع؛ نطاٍق عىل الفردية األنواع
العذبة واملياه الرب أصداف مع أعتقد كما األمر كذلك ا. جدٍّ كبريًا انتشاًرا منترشة
النباتات مع كذلك األمر أليس لكن أخرى. حاالٍت أُورد أن وأستطيع —
الشائعة؟ األجناس تلك يف واسًعا، انتشاًرا األنواع أغلب تنترش أال الالزهرية؛
انتشاًرا منتًرشا النوع يكون حني إنه أي صحيح؛ العكس أن أفرتض ال أنا
بالتفكري معروًفا أسديتَني هال واسًعا. انتشاًرا ينترش أيًضا فجنسه واسًعا،
قائمٍة عىل ألحصل ة َجمَّ متاعَب أتكبد فسوف آلخر؟ حنٍي من األمر هذا يف
األجناس هذه أنواع قابليِة درجِة عن أبحث ثم الشائعة الزهرية باألجناس
وقٍت من فحسُب اعتبارك يف األمر هذا فلتضع لكن املتعددة؛ بالدها يف لالنتشار
َخطَرت قد املسألة هذه تكون أن املحتمل من أنه رغم مساعيك، خالل آلخر،
عىل الضوء الجيولوجيا تُسلِّط طويل. وقٍت منذ النباتات علماء من ألحٍد أو لك
دام ما أنه كبري لحدٍّ املثبت من أنه أعتقد األصداف؛ ع توزُّ تخص مثرية، حقائَق
أال أرجو واستمراره. بقاؤه كان كذلك ا، ممتدٍّ األنواع ألحد الجغرايف التوزيع

تحياتي. أصدق مني ولك خطاباتي، تجاه االمتعاض من بالكثري تشعر

املخلص صديقك
داروين يس

إنني لهومبولت؛ صورًة بإهدائي تكرُّمك عىل االمتنان غاية يف إنني ملحوظة:
له. صورة اقتناءِ يف الرغبة تملََّكتني لندن، يف بمحادثته حظيُت أن وبعد أُجلُّه،
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هوكر. جيه السري ملحوظات من مأخوذ التايل [االقتباس

إىل بدعوة هذا بدأ شخيص. بتواُصٍل عالقتنا مرسحية من التايل الفصل يبدأ
بعد تالها بارك؛ شارع يف داروين) (إيرازموس شقيقه منزل يف معه اإلفطار
الطبيعي. التاريخ علماء من الرفاق بعض للقاء داون إىل دعوٌة قصرية فرتٍة
من طويلة فرتاٍت بعد صحته فيها ن تتحسَّ كانت التي القصرية الفرتات ويف
و١٨٤٧، ١٨٤٤ عاَمي بني عليه، عبئًا الحياة يجعل ما كثريًا كان الذي املرض
تخيُّل يمكن وال يل. بالنسبة مبهجًة كانت التي الدعوات، تلك من العديد تلقيُت
من هناك كان — داون من االعتبارات كلِّ من جاذبيًة أكثَر وال كرًما أكثَر منزٍل
والربوفيسور فوربس وإدوارد فالكونر الدكتور األحيان أغلب يف العمل رفاِق
اللهو من وأوقاٌت طويلة سرٍي جوالُت هناك وكانت — ووترهاوس والسيد بيل
التي للموسيقى وسماًعا والركبتنَي، اليَدين عىل زحًفا األطفال مع الصاخب
وضحكته الحميم، داروين أسلوب أيًضا أتذكر اآلن. حتى تُراِودني زالت ما
جميًعا، معنا وتنزُّهه األصدقاء؛ مع األرسية بالحياة التام واستمتاعه العميقة،
يف املسائل بعض ملناقشة مكتبه، غرفِة يف اآلخر تلو الواحد معنا وحواراته
أيِّ عىل كنُت التي وهي ندرسه؛ كنا الذي الطبيعية أو البيولوجية املعرفة فرع
كان مما أكثر َحملُت ولكن شيئًا أمنح لم أنني شاعًرا أُغادرها ما دائًما حاٍل
زائره عديدة وأسابيَع أليام كنُت صحته، تدهُور زاد حني الحًقا، حمله. يسعني
الفرصة. َسنَحت كيفما بصحبته وأستمتع معي عميل أُحِرض فكنُت الوحيد؛
ساعٍة لنصِف تعبريه، حدِّ عىل يوم، كلَّ يستجوبني أن الثابتة األمور من وكان
الوريقات من بكومٍة يأتي كان حيث مكتبه؛ يف اإلفطار تناُول بعد ذلك نحو أو
يختتم ثم عليها، أُجيب حتى إلخ، والجغرافيا، النبات علم يف أسئلًة تحمل التي
نقاٍط يف رأيي ويطلب عمله، يف أنجزه الذي ر بالتطوُّ يخربني بأن النقاش
صوته أسمع كنت حني تقريبًا، الظهرية وقت حتى أراه كنُت ما ثُم متنوعة.
جولِة يف إليه أنضم حتى ذلك كان — نافذتي أسفل اسمي ينادي الرنان العذب
كنت إليه، أنضم كنُت وحني الرميل. املمىش حول الضحى ساعة اليومية سريه
منكبيه عىل ثقيلة وعباءة الصيف، يف خشنًا رماديٍّا صيٍد معطف مرتديًا أجده
الحديقة؛ أنحاء يف متثاقَلني نميش وكنا يده؛ يف غليظة عًصا ويحمل الشتاء، يف

382



١٨٤٣–١٨٥٦ الخطابات، األنواع»: «أصل كتاب تطور

الرميل، املمىش نحو نتجه ثم عندها، لنتوقف تجربة دائًما هناك كانت حيث
حول غالبًا حديثنا خاللها يجري كان العدد، ثابتة دوراٍت حوله ندور كنا الذي
بعيدٍة وأشياءَ القديمة، والكتب القدامى، واألصدقاء األجنبية، والبحار األرايض

والعني. العقل عن
مرًة ينسحب كان التي مشابهة، أخرى سرٍي جولُة َة ثَمَّ كان الظهر بعد
األُرسة؛ إىل لالنضمام يكفي بما يُرام ما عىل كان إذا العشاء حتى بعدها أخرى
يستمتع كان حيث الجلوس؛ غرفة إىل بصعوبٍة يذهب كان كذلك، يكن لم وإذا
املنتعلتنَي قدَميه وواضًعا العايل كرسيه عىل جالًسا أُرسته، حديث أو باملوسيقى

عاٍل. كريسٍّ عىل كبريَين ني خفَّ

هذه أثناء عمله وطبيعة أبي، آراء ر تطوُّ ح تُوضِّ الخطابات من سلسلة ييل فيما
الفرتة.]

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٤] داون

األنواع فيها تنترش التي املناطق أكثَر أن هو إليه توصلُت الذي االستنتاج …
معها َعت تجمَّ ثم األخرى، املناطق عن وانعزالها انفصالها تَكرَّر قد التي هي
يف ات التغريُّ وبعض العهد ِقدم عىل تُدل التي العملية وهي ثانيًة؛ عنها وانَفصَلت
أستطيع ال مربر. نحٍو عىل ا جدٍّ افرتاضيٍّا األمر هذا سيبدو الخارجية. الظروف
التوزيع إليه يُشري الذي األعم، االستنتاج لكن بالتفصيل؛ أسبابي أعطي أن
أو املالزم الظرف هو االنعزال أن هو يل، يبدو كما الحية الكائنات لكل الجغرايف
االستثناءات بعض َة ثَمَّ أن جيًدا (أعلم «جديدة» أشكاٍل لظهور الرئييس املسبب
حني ما، بلٍد يف والحيوانات النباتات انتشار درجَة رؤيتي من ثانيًا، الجلية).
عىل إنجلرتا يف ستعيش، التي للنباتات الضخم العدد رؤية ومن إليه، تُدخل
عىل ُحملُت املحلية»، والنباتات الحشائش من عليها «ُحوفظ إذا املثال، سبيل
سماتها عىل يتوقفان وعددها بلد أيِّ يف الحية الكائنات انتشار أن االعتقاد
يف هناك كانت التي األشكال، عدد عىل اعتمادهما من أقل، بدرجٍة الخارجية
املمكن من أنه ستجد كنَت إن فيما كثريًا أشك أُنتجت. أو ُخلقت سواءٌ األصل،
إن فيما الشك يمكنني وال للتعرُّض؛ التناُسبية باالختالفات األشكال عدد تفسريُ
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لنا يبدو البلد ذلك أن مع تُخلق، لم أم ُدمرت قد بلٍد أيِّ يف األنواع نصف كان
قلُت لقد جديدة، أشكاٍل إنتاج أو األصيل الخلق يُخص فيما بالكامل. مأهوًال
األرضية، بالكائنات يتعلق فيما هكذا، الرئييس؛ العنرص هو يبدو االنعزال إن
املتأخرة الجيولوجية الفرتات خالل تَكرَّر التي األرض، قطعة تحتوي أن أتوقع

األشكال. أغلب عىل ع، التجمُّ إىل وعادت جزر، إىل وتحوُّلها انفصالُها
الفائدة عديمة وهي صاحبها، لتسلية هي إنما التخمينات هذه مثل لكن
كم رأيَت كنَت لو مبارش؛ مالحظٍة خطِّ أيِّ عىل تدل ال إذ الحالة؛ هذه يف
لك بقراءته. أزعجتُك كنُت ملا مبهم، نحٍو عىل كتبتُه الذي القليل افرتايض هو

أخريًا. االفرتاضية غري تحياتي،

الشديد إخاليص مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٤٤ داون،

حيث ا؛ جدٍّ سخيًفا كان أنه بد ال لكن السابق، خطابي يف كان ما نسيُت لقد …
انعزال بدرجة كبري حدٍّ إىل األنواع عدد بتأثُّر اعتقادي عن أفصحُت أنني يبدو
فليس ذلك؛ أكتب حتى مخبوًال كنُت أنني بد ال بها؛ املوجودة املنطقة وانفصال
تفاؤًال، لحظاتي أكثر يف لكن آرائي؛ كلِّ لقبول مستعد شخص وال دليل، لديَّ
الطبيعي التاريخ لعلماء حتى أُبنيِّ أن عىل قادًرا أصري أن هو ع أتوقَّ ما كلُّ
رؤية املمكن من أن ؛ للتغريُّ األنواع قابلية عدِم ملسألِة وجَهني َة ثَمَّ أن الُحصفاء،
من انحدرت بعضها من القريبة األنواع بأن االعتقاد ظل يف وتجميعها الحقائق
فليس املوضوع، هذا عن تتحدث التي بالكتب يتعلق وفيما مشرتكة. ُسالالٍت
لكن ُحثالة؛ بحقٍّ هو والذي المارك، كتاب سوى منهجية، كتٍب بأيِّ علم لديَّ
األنواع قابلية عدم نظرية حول إلخ، وبريتشارد، اليل كتب مثل كثرية، كتٌب َة ثَمَّ
. للتغريُّ األنواع قابلية عدِم صالِح يف ُحجٍة بأقوى مؤخًرا أجايس دفع وقد . للتغريُّ
فكرة لتأييد تميل التي الجيدة، املقاالت بعض إيلري سانت جي إيزيدور وكتب
العام». الحيوان «علم عنوان تحت آبوفون»، «سوت سلسلِة يف ، للتغريُّ القابلية
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إن قائًال الالفقارية» «الحيوانات كتاِب مؤلُِّف يكتب أن الغريب من أليس
أنها بد ال بذورها) للنباتات، (وبالنسبة قط، بيَضها ترى ال التي الحرشات،
االعتقاد معينة؟ بأشياءَ تلتصق حتى معينة بأشكاٍل تكون أن يف «ترغب»
يرى فهو عبثية؛ السابق عن يقلُّ بالكاد خاصة) بصفة (األملاني اآلخر الشائع
الخشب نقار أو الشعر، لتسلُّق ً مهيأ القمل يجعل قد إلخ، والغذاء، الطقس أن
عدِم من علمي، حدِّ عىل تنبع، العبثية اآلراء هذه كلَّ أن أعتقد األشجار. لتسلُّق
دراسِة أو التدجني، تأثري تحت التباين زاوية من للموضوع أحٍد أيِّ تناُول
الحياة بشأن نقدَك بسماِع للغاية رُت ُرسِ التدجني. حول معروف هو ما كلِّ
يمكن ال بحيث ا جدٍّ طويٌل املوضوع النباتات؛ انتشار وعدِم الجزر عىل النباتية
إن ما أشكُّ لكنني كبري، حدٍّ إىل نفيس عن الدفاع يمكنني خطاب؛ يف مناقشته

بالطبع. عينيَّ يف أم عينَيك، يف موفًقا دفاًعا سيكون كان

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٤ [يوليو، داون

«تاريخ برون، كتاب — التباين عن حقائَق يضم رائًعا كتابًا اآلن أقرأ …
أحيانًا، بإمتاٍع يستبقني، وإنه صعبة، أملانية بلغٍة مكتوب إنه الطبيعة».
أضعاِف عرشَة مني فزعك سيزداد فصاعًدا اآلن من أخرى. أحيانًا وبقسوٍة
يتعلق فيما لكن نتائج، من املستمدة الُحجج أكره واطسون. إتش من فزِعَك
عظيًما موضوًعا يصبح األمر واقع يف الطبيعي فالتاريخ االنحدار، حول بآراءٍ
ا جدٍّ الغبية اللسان زلة عىل اآلن مني تسخر (ربما رفيع نحٍو عىل النتائج يُولِّد
أستمتع لكنني متعب، ألنني الغد؛ حتى الخطاب هذا أترك أن بد ال … هذه)

قليًال. أكثر أُزعجك أن يجب إنني حتى إليك، بالكتابة بشدة
وجدُت لقد الصغرية؟ الجزر يف الحرشات غياب عىل قوي دليٍل أيُّ لديك هل
رأيُت وقد جيدة، ملقحاٌت الذباب إن املرجانية. كيلينج جزر يف نوًعا عرش ثالثة
تطريان Cecidomyia السيسيدومايا جنس من وذبابة مجهرية تربس حرشَة
الشمايل القطب بالد يف لقاح. حبوب بهما وملتصًقا أخرى اتجاِه يف زهرة من

هناك. للزهور ليصل شماًال يبتعد النحل أن يبدو
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥ [سبتمرب، رشوزبريي

هوكر عزيزي
وحتى تماًما، سليًما وصل «الكون» كتاب إن لك ألقول قصريًا خطابًا إليك أكتب
بسبب أُعاني وإنني املقدمة، يف للتو بدأُت لقد اللطيف. خطابك عىل أشكرك
من كثري صحيحٌة هي كم األجزاء. تلك يف املعركة نصف يُعد الذي األسلوب،
هذه) الرديئة اإلنجليزية اللغة من أفهم أن أستطيع ما بقْدِر (أقصد امللحوظات

املرء. أفكار عن دقيق تعبريٌ إنها الطبيعة؛ مشهد حول التي
أعرتَني التي الكثرية الكتِب مقابَل لك ألُعريها كتٍب أيُّ لديَّ كان ليتني

إياها!
التي وقاحتي ذرٍة بمقداِر يُغريِّ ال األنواع حول عميل عن لطًفا تقوله ما كلُّ
أن دون التباين، موضوع بشأِن ن والتكهُّ الحقائق تجميع يف بها اعرتفُت طاملا
أنها أجد أعواٍم تسعِة بعد اآلن لكن الالزم. الجهد األنواع مسألة أوليُت قد أكون

حال. أيِّ عىل يل بالنسبة املتعة مصادر أكرب كانت
أن احتماِل عىل تتخيل، قد مما أكثر آلَىس إنني هوكر، عزيزي يا الوداع

نادرة. لقاءاتنا تكون
خطرية؛ لدرجٍة متواضع أنك وهو واحد، عيٍب سوى فيك قط ألحظ لم إنني
ليس والتواُضع التميُّز بأن القائلة سميث، سيدني حكمة من استثناءٌ فأنت

نفسه. بالحرف ابتدائهما سوى صلة، بينهما
الوداع
داروين يس

(بلومفيلد) جينينز إل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥] أكتوبر ١٢ داون،

جينينز عزيزي
حقيقة إىل ولو حتى أتوصل لم إنني أقول أن يؤسفني خطابك. عىل شكًرا
حتى أنه اكتشفُت لقد بها. أوافيك حتى اإلنجليزي الحيوان علم يف بسيطة
العنرصان وهما والطاقة، الفراغ بعض حالتي، يف تحتاج، البسيطة املالحظات
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تستنفدهما الجيولوجي عميل كتابة إن حيث فيهما؛ التفريط أستطيع ال اللذان
لكنني يشء، كلَّ فيه ن وأُدوِّ يومياٍت بدفِرت سأحتفُظ أنني ظننُت طاملا تماًما.
فالعناية ألُدوِّنه؛ شيئًا أُالحظ ال أنني اكتشفُت اآلن بها أعيش التي بالطريقة
خاٍل، بذهن أحيانًا للغاية صغرية مٍيش جولِة يف والذهاب وأشجاري، بحديقتي
مع أنَك مندهش إنني نفسها. بالطريقة يوٍم كلَّ الظهرية بعد ما فرتَة تشغل
فعلتَه. قد ما كلَّ لتفعل الوقت لديَك كان أبرشيتك، أعماِل من لديَك ما كلِّ
الطبيعي»] التاريخ حول [«مالحظات الصغري عملَك أرى أن كثريًا سيُرسني
عميل إن إليه). واحدة حقيقٍة إضافة استطعت كنُت لو فخوًرا سأصبح (وكنت
عىل التي األعمال كلِّ بأهميِة ا جدٍّ قويٍّا انطباًعا لديَّ ترك األنواع مسألة حول
حقائَق وه يُسمُّ أن عامًة للناس يحلو ما عىل تحتوي التي املنتظر، عمِلك غراِر
تنظيمها. أو الطبيعة عمل آلية يفهم املرء تجعل التي الحقائق هي هذه تافهة؛
الضوء، بعض عليه تُسلِّط أن يمكنك وربما بشدة، فضويل يثري موضوع، َة ثَمَّ
فرتات هي وما الضوابط هي ما وهو: قبُل؛ من التفكري بعض أوليتَه قد كنَت إذا
طائر، أي عدِد يف الزيادة فلتحسِب معني؟ نوٍع أي زيادة ِف بتوقُّ املتعلقة الحياة
ظل يف تتوالد: التي وهي تُربَّى التي هي فقط الصغار نصف أن افرتضَت إذا
هائًال، األفراد عدد سيكون العوارض) من الخالية (أي «الطبيعية» اآلباء حياة
بد» «ال الذي الدمار ضخامة مدى يل خطر حني اندهاٍش أيما اندهشُت وقد
الدمار هذا وسائل ندرك بالكاد أننا إال نوع، بكلِّ عرًضا أو سنويٍّا يلحق أنه

وفرتاته.
وماهية الداجنة والنباتات الحيوانات تباين عن القراءة عىل أُواظب إنني
أن وأعتقد الحقائق، من هائل كمٌّ ولديَّ بهما. املتعلقة الحقائق وجمِع األنواع
انسقُت الذي العام االستنتاج املنطقية. االستنتاجات لبعض ل التوصُّ بإمكاني
األنواع وأن ، للتغريُّ قابلة األنواع أن هو تماًما معاكسة قناعٍة من ببطء إليه
أُعرِّض ما كمَّ أَعلُم مشرتكة. ُسالالٍت من االنحدار يف رشكاء بعضها من القريبة
بأمانة إليه توصلُت األقل عىل لكنني االستنتاج، هذا عىل توبيٍخ من له نفيس
الحايل الوقت يف سنوات. عدِة قبل املوضوع هذا عن شيئًا أنرش لن لكنني . وتروٍّ
يف أجد أن أرجو الجنوبية». أمريكا عن جيولوجية «مالحظات كتاب عىل أعمل
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درستَها التي الحيوانات ِبنية يف الطفيفة التباينات حول الحقائق بعض كتابك
غرائزها. أو

دائًما لك املخلص
داروين يس

جينينز إل إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٥؟] داون
جينينز عزيزي

الخطاب هذا يل تكتب حتى عناءٍ من متَه تجشَّ ما عىل للغاية لك ممتنٌّ إنني
وكيفيته ووقته ما نوٍع عدِد يف الزيادة ف توقُّ مكاِن حول السؤال إن الطويل.
نحن كم ح يُوضِّ علينا حلِّه استعصاءَ وإن خاص، بنحٍو لالهتمام مثريًا يل يبدو
املجردة للحقيقة مدرًكا كنت وعاداتها. أنواعنا من نألفه ما أكثِر بحيواِت جهالء
التأثري يف َقط أُفكر لم لكنني صغارها، تُبعد العجوزة الطيور أن مفادها التي
يف العدد يف املحلية الفجوات بسد واملتعلق شديد، بوضوٍح إليه أرشُت الذي
وغربانك، عصافريك مزارعوك يقتل لم لو األصلية: الصعوبة تبقى لكن الحال.
إنجلرتا وسط يف أبرشيتك؟ إىل اآلن تُهاجر التي تلك حال سيصري كان كيف
أن ليفرتض والعصافري للغربان الطبيعية الحدود عن للغاية بعيًدا املرء يكون
يحدث الزيادة ف توقُّ أن بد ال كامربيدجشري. من هكذا بعيًدا يُطردون الصغار
هو فقط النسل نصف أن قدَّرنا لو إذ نوع؛ كلِّ حياِة يف ما وقٍت يف بقوٍة
الشعور ألحٍد يحق ال أنه إال مهولة! الزيادة ستكون فكم ويتوالد، يُرعى الذي
الحياة مدة ن يُخمِّ أن املستحيل من أنه يعلم حني جهله، من الشديدة بالدهشة
كان إذا إحصائيات. دوِن من البرش يف امليالد لحاالت الوفاة حاالِت ونسبَة
وتتزايد هنا» تتوالد «التي يبدو، فيما املهاجرة، الطيور أن توضيُح املمكن من
تأتي التي تلك أن حني يف تقريبًا، نفسه بالعدد الالحقة السنوات يف ترجع
لكن نفسه، بالعدد هنا تأتي سنويٍّا، التناُسل عدم وموسم الشتاء لقضاء هنا
ف توقُّ أن بالتأكيد) مرجًحا يبدو (كما فسنعرف للغاية، منخفضة بأعداٍد ترجع
يف وليس الشتاء، فصل يف النمو املكتملة الطيور يف األساس يف يحُدث الزيادة
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إذا األرجح. يل بَدت ما كثريًا التي الفرتة وهي ا، جدٍّ الصغرية والطيور البيض
غاية يف فسأكون وقت، أيِّ يف املوضوع هذا حول ملحوظات أيُّ بالك عىل خطر

بها. إلفادتي االمتنان
نفيس عن ُت عربَّ أنني بد فال األنواع، حول جدٍّا البعيد بعميل يتعلق فيما
أن قصدُت أنني تفرتض جعلتُك قد كنُت إذا استثنائي نحٍو عىل الدقة مفتقًرا
يل األلغاز، يف ن التمعُّ من سنواٍت بعد كذلك، صارت لقد حتمية. استنتاجاتي
من أكثر البتة أتوقع ال جموًحا يقظتي أحالم أكثِر يف حتى لكنني «وحدي»؛
؛ للتغريُّ األنواع قابلية عدِم ملسألِة جانبنَي َة ثَمَّ أن ح أُوضِّ أن عىل قادًرا أكون أن
(مثل وسيطة بقواننَي أم «مبارشًة» تُخلق األنواع كانت إذا ما أخرى، بعبارٍة
ماهية تحديِد صعوبِة ناحيِة من املوضوع أتناول لم أنا وموتهم). األفراد حياة
أعمايل) ر بتطوُّ أُعرِّفك ملاذا أعرف ال أنني (رغم وإنما الرضوب، وماهية األنواع
أمريكا يف واملنقرضة الحية الثدييات بني العالقة مثل الحقائق تلك ناحيِة من
جاالباجوس. مثل املجاورة، والجزر القارات يف تعيش التي تلك وبني الجنوبية،
ا إمَّ الطريق تُنري قد املتشابهة الحقائق تلك كلِّ من مجموعًة أن يل خَطر وقد
االنحدار يف تتشارك املتقاربة األنواع بأن القائلة النظر وجهة ضد أو لصالح
عىل والناس والبستنة الزراعة كتب يف طويل بحٌث ويحملني مشرتك. أصٍل من
أرى بأنني العبثية) الوقاحة من هذا يبدو أن بد ال كم جيًدا (أعلم االعتقاد
ظروف مع رائع نحٍو عىل متكيفًة الجديدة الرضوب بها تصري التي الطريقة
قد بحيث جريء رجٌل إنني املحيطة. األخرى الكائنات ومع الخارجية الحياة
عمد. عن أحمُق بل تماًما، أحمُق بأنني اآلخِرين العتقاِد ُعرضًة نفيس أجعل
الشكل، يف للتغريُّ قابلة األنواع أن أعتقد تجعلني التي األُسس طبيعة عىل بناءً
بعضها؛ من قربًا األكثر األنواع عىل تقترص أن يمكن ال األُسس هذه أن أرى
تطبيقها عند بشدة، تضعف أسبابي إن حيث تمتد؛ قد مًدى أليِّ أعرف ال لكن
أرى أن أستطيع ال أنني تعتقد أال أرجو بعضها. عن واألبعد األبعد األنواع عىل
لقد لآلخِرين. تبدو مما أقل يل تبدو لكنها عديدة، كبريًة صعوباٍت بأفكاري أن
يل تراءى إذا يُنسخ؛ وجعلتُه صفحة) ٢٠٠ (من باستنتاجاتي ملخًصا كتبُت
غاية يف بالطبع فسأكون بالقراءة، جديًرا تراه قد أنك املستقبل يف يوم ذات
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الخطاب هذا عىل اعذرني مثلك. التمكُّن شديد ناقٍد من نقد ي لتلقِّ االمتنان
بملحوظاتك. عليه َحملتَني الذي األسلوب، رديء الطول، ُمفِرط األناني،

الشديد وإخاليص صدقي مع
داروين يس

جينينز إل إىل داروين تشارلز من
١٨٤٦ أكتوبر، ١٧ داون،

جينينز عزيزي
شديدة هديتك عىل لك امتناني عن طويل بوقٍت ذلك قبل أُعرب لم أنني أعتذر
أنني تصادف لكن الطبيعي». التاريخ حول «مالحظات كتاب وهو الكرم،
أيام. بضعِة منذ إال كتابك من أنتِه ولم أقرؤها، أخرى كتٍب عدة لديَّ كان
فيه أوردتها التي الحقائق من كثريٌ وأثار قراءته، يف شديدة متعًة وجدُت ولقد
أثارت الدنيا الحيوانات بعض حول ملحوظاتك أن وأعتقد الشديد. اهتمامي
بدت الغريب. اليشء وهو العليا، الحيوانات عن التي تلك من أكثَر اهتمامي
الشديد استمتاعي جيًدا أتذكر إذ توقعتُه؛ ما هذا لكن ا؛ جدٍّ جيدًة املقدمة يل
ناتشورال أوف «أنالز مجلة من األول العدد يف املنشور التمهيدي باملقال
أتذكر حيث ُخدعت؛ أنني وأعتقد واحدة، مناقشًة افتقدت لكنني هيستوري».
الجهالء إلرشاد والبارومرت الطقس حول امللحوظات بعض ستكتب إنك قولك
حول امللحوظات بعض وجدُت قد كنُت لو كذلك أرجو كنت عات. التوقُّ بمسألة
يُحرض سوف أنه مرة ذاَت سميث أندرو أعلن الشائعة. أنواعنا يف التباين كمِّ
العظمى، بريطانيا أنحاء جميع من والعصافري القنربات من العينات مئات
يف نسبية تبايناٍت أيَّ املقاييس، بأدق د، يُحدِّ أن يستطيع كان إن ما ويرى
مؤخًرا أنني اهتمامي تثري النقطة هذه يجعل وما وغريها. األطراف، أو املناقري
ذلك معقول؛ غرِي لحدٍّ املتناقَضني وبريم جلوجري استنتاَجي أتصفح كنت
أنواًعا ل يُحوِّ الذي وذلك شائع، طائٍر كلِّ من أنواع ستة هناك أن يرى الذي
القبيل، هذا من شيئًا فعلَت أن لك سبَق هل واحد. نوٍع إىل معروفة عديدة
وصفك اهتمامي أثار وقد بريم؟ أو جلوجري أعمال قبُل من درسَت هل أو
كالذي حدٍث مالحظِة عند تامة َحريٌة أصابتني قد كنُت حيث الخطاف؛ لطيور
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نفسه العش يزورون طيور سبعة مؤخًرا، يوم ذات أحصيُت فقد تماًما؛ تصفه
رأيُت مرة ذات أنني يحرضني كذلك املالصق. الجدار عىل الوحل ويُدبِّقون
شبه الدائرية الصغرية العفصات تلك تمزيق عىل منكبة وهي السناجب بعض
ثَمَّ، ِمن بداخلها؛ التي الريقات أجل من بلوط شجرِة أوراِق ظهِر عىل الشفافة
روسرتاتوس سيكروس نوع من خنفساءُ نفثَت مرة ذات للحرشات. آكلٌة فهي
جرى بما أخربك أن ويجب بالًغا؛ أمًلا يل وسبَّبَت عينيَّ يف Cychrus rostratus
وجدُت حيث الحرشات؛ دراسة يف األوىل أيامي يف كام، نهر ضفاِف عىل يل
فأمسَكت اللحاء، من قطعٍة أسفَل كانتا) ماذا (نِسيُت أرضيتنَي خنفستنَي
لم الثمينة! األرضية الصليب خنفساء رأيُت فجأًة وإذ بيد، منهما واحدٍة كلُّ
أن املقبول من يكن ولم األرضيتنَي، الخنفستنَي من أيٍّا أتُرك أن أستطيع أكن
بني األرضيتنَي الخنفستنَي إحدى يائًسا أمسكُت هكذا الصليب؛ خنفساء أَفِقد
يل ُمسببًا حلقي يف حمضه يرش الصغري الطائش بالوحش وإذ برفق، أسناني
الصليب! وخنفساء األرضيتنَي الخنفستنَي كلتا وفقدُت يُوصفان، ال وازدراءً أمًلا
اثننَي أو عاٍم فمنذ أرضية؛ بالناريا ديدان هناك أن ملعرفة تماًما اندهشُت
مجلة يف الجنوبي الكرة نصف من جميلة ألواٍن ذات أرضية أنواٍع عدة وصفُت
حقيقٌة أنها أعتقد وكنت هيستوري»، ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز
الساق املكسور الخراف أحد حالِة عن تتحدث إنك باملناسبة، تماًما. جديدة
أي أو الحمى أن يؤكد أبي سمعُت لقد املثقبة. الطفيلية بالديدان املصاب غري
جسد من املعوية الديدان كلَّ يُخرج املكسور، الطرف مثل خطري»، «حادٍث
األوىل؟ حالتها يف املثقبة الديدان وضع هو كان هذا أن محتمًال أليس اإلنسان.
اجتماع كان [حيث ساوثامبتون إىل رحلتك بعد حاًال أفضل تكون أن أرجو
لقد اليشء. بعض امتالءً أكثر تبدو كنَت لو أتمنى إذ الربيطانية]؛ الجمعية
القليلة األيام يف افتقدتُك طيبة. حالة يف وجعلني للغاية، األسبوع بهذا استمتعُت
أناٌس هناك كان لكن كثريًا؛ اآلخر رؤية من منا كلٌّ َقط يتمكن ولم األخرية،
شكًرا أشكرك أخرى مرًة أحًدا. أرى أكد لم ناحيتي من إنني حتى ا، جدٍّ كثريون
تحياتي. خالص ولك عيلَّ، أدخلتها التي والسعادة الكريمة، هديتك عىل خالًصا

لألبد املخلص صديقك
داروين يس
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إحصائيات حول مناقشتُك أثارت كْم أذُكر أن تماًما نسيُت لقد ملحوظة:
الكمال درجة الطبيعي التاريخ سيبلغ متى كبرية! لدرجٍة اهتمامي الحيوانات

حيوان؟ أي عن تماًما معروفة ناقشتها كالتي النقاُط تلك معها تصري التي

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٤٩] يونيو ١٣ مولفرن،

هدابيات عن ة امُلحريِّ الصغرية بدراستي املطبعة إىل أذهب سوف أخريًا …
سألتَني لقد رة. امُلتحفِّ السويقات ذوات األرجل هدابيات أخرى، بعبارٍة األرجل؛
كثريًا أثَّرت أنها أعتقد ال التباين؛ حول نظرياتي عىل لألنواع دراستي تأثرِي عن
انتباهي لَفت لقد أخرى، ناحيٍة من أكثر. صعوباٍت بوجوِد شعرُت لقد —
جزء كلِّ اختالُف بالكامل) الطائفة عن حقٍّ وجِه دون االنرصاف لدرجة (ربما
«دقيقة» مقارنًة نفِسه العضو مقارنِة فعند نوع؛ كلِّ يف ما لحدٍّ طفيفة بدرجاٍت
توصيف فإن ثَمَّ وِمن الطفيف؛ االختالف بعض أجد ما دائًما أفراد، عدة يف
األجزاء أن أعتقد كنت خطري. دائًما الدقيقة االختالفات بعض خالل من األنواع
بأشياء حال) أيِّ عىل األرجل هدابيات من (أكثر أشبه نفسه النوع يف نفسها
التباين هذا لوال سهًال سيصري التصنيفي العمل كان نفسه. القالب يف ُشكلت
خبريَ بصفتي كريًها ولكن ُمخمنًا، بصفتي ممتًعا ذلك رغم أجده الذي ، امُلحريِّ
حول يل) بالنسبة ا جدٍّ (املزعجة ملحوظاتك الشديد اهتمامي تثري تصنيف.
أمريكا يف املوجودة بتلك مقارنًة إلخ، وصفصافها، الشوكي الهيمااليا توت تميُّز
يف «صغري» نصيٍب أيُّ األنواع حول البسيط يص مللخَّ كان وإن إلخ؛ الشمالية،
ويمكنه بالفعل، كبرية خدمًة وقدَّم أفاد قد فسيكون املالحظات، لهذه توجيهك
فالكونر تجاُهل غرابِة يف شيئًا َقط أسمع لم بسالم. األرض يف يرقد أن هكذا
بذلَت أنك بد ال أنه رغم بينكما، الود لعودة السعادة غاية يف إنني لخطاباتك؛
الرخاء لك أرجو يُحب. بأن جدير رجٌل فالكونر إن ذلك. سبيِل يف كبريًا جهًدا

هوكر. عزيزي يا يشء كلِّ يف

املحب صديقك
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
تاريخ] دون من [سبتمرب، األربعاء داون،

أُعمل كالعادة، جعلني، والذي أمس، تلقيتُه الذي خطابك عىل جزيًال شكًرا …
ات تغريُّ حول نظريته يف فوربس عىل تضييقي عىل هجومك أضحكني الفكر.
أن بد ال لكن الشأن؛ هذا يف نفيس مع ا جدٍّ متساهًال كنُت حني يف املستوى،
تربير أجل من مكان أيِّ يف األرض سطح انخفاض أو بارتفاع أََر لم أنني أؤكد
زلُت ما لذا محدد؛ دليٍل دون ذلك فعلُت ما ا جدٍّ نادًرا أنني وأثق ظاهرة، أي
أعماق إىل تهبط أن تماًما) صحيحة تكون (وربما جريئة فكرٌة أنها أعتقد
ال لكن املوجودة. األنواع حياة خالل السطح، من للغاية كبرية قطعٌة املحيط
به، أُقرَّ ألن االستعداد أتمِّ عىل لسُت املستوى، يف التغريُّ من حدٌّ أو قْدر يُوجد
وهي نباتات، بضعِة وجوِد من أفضل دليًال أريد إنني أقول أن مضطر لكنني
أشكرك أخرى. بطريقٍة هناك إىل نُقلت تكون قد غالبًا) أقول (وال «ربما» التي
ربما [الذي «النوع» عمل من نسخة يل تُحرض أن محاولتك عىل ا خاصٍّ شكًرا
١٨٤٨-١٨٤٩ عام يف نانيس أكاديمية ِقبل من نُرش الذي جوردون مقال يكون
نفسه بالَقْدر وأشكرك ،[١٨٥٩ عام يف مستقل ككتاٍب بعُد فيما ظهر والذي
رغبة تواِتني ولم اليشء، بعض فيه ارتبُت لقد لكاتبه؛ انتقاداتك عىل تقريبًا
أكِرب من هذه أن وأجد بها. ُمسلَّم أنها عىل حقائَق من ذكره ما اعتباِر يف عارمة
مصداقيتهم. عىل الحكم وهي أال األجانب، املؤلِفني مع تُالقيني التي الصعوبات
أنه مفادها التي يل)، (بالنسبة مؤلم نحٍو عىل صحيحًة ملحوظتك كانت كم
وصًفا منها العديد يصِف لم ما األنواع مسألِة دراسِة حقُّ لديه أحٍد من ما
يرى قوٍل أليِّ بشدة (املعارض أوين من عرفُت حني ُرسرت أنني إال دقيًقا.
التي الحقائق وأن للغاية، مقبول موضوٌع أنه اعتقد أنه ( للتغريُّ األنواع بقابلية
عزائي اآلن. حتى تُجمع لم لكنها كثرية، املسألة يخص فيما طرحها يجب
فروع عدة يف انخرطُت أنني املوضوع)، هذا دراسة محاولة أنوي (بينما الوحيد
لديَّ وأن أنواعي، يستكشفون أكفاء متخصصني ورأيت الطبيعي، التاريخ من
سألقاه ما أن ورغم املعريفرضوري)، التزاوج (فهذا بالجيولوجيا املعرفة بعض
َسمَحت ما عميل، عىل أُقِدم فسوف املديح، من سأتلقاه ما سيفوق التقريع من
أُفكِّر أن أستطيع الذي الوحيد االستثناء هو المارك أن أعتقد بذلك. الحياة يل
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وساوره الالفقاريات، مملكة يف األقل عىل لألنواع دقيق واصٌف إنه حيث به؛
رغم للعقل املنايف عمله يف باملوضوع أرض لكنه الثابتة، األنواع مسألة يف الشك
قد كما (وذلك داروين السيد فعل ومثلما «بقايا»، كتاب مؤلف فعل كما براعته،
سيدرسون الذين املستقبل يف امُلتحرِِّرين الطبيعي التاريخ علماء بعض يقول

نفسها). التخمينات
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٣] سبتمرب ٢٥ داون،

هوكر عزيزي
وسوف الوضوح، غاية واضًحا يل يبدو إنه االهتمام؛ من بكثري بحثَك قرأُت لقد
يف نباتية حياٍة أيِّ أو نيوزيالندا»، «نباتات لكتاِب بالتقدير جديرة مقدمًة يكون
مع متضاربة أشياء َة ثَمَّ أن ا حقٍّ أشك امُلصنِِّفني! بني مون امُلعمِّ هم قلٌة كم العالم.
واالستدالل للتصنيف الالزَمني الذهنيَّني اإلطاَرين يف تماًما ومتعارضة بعضها
محكمة ُحججك من كثريٌ يل تبدو الحقائق. من كبرية مجموعة إىل استناًدا
بها ناقشَت التي املبارشة الطريقة تبدو خربتي، وحسب للغاية، الصياغة
مجلدي، يف بدأُت متى يل جدٍّا مفيًدا بأكمله العمل سيكون فريدة. املوضوع
تماًما ممتًعا األمر سيكون آرائي؛ مع تماًما تتعارض أجزائه بعض أن رغم
«كال» ُحجج أعرض أن عىل الوقت لبعض العزم عقدُت قد كنُت حيث … يل
للتغريُّ للقابلية املؤيد الطرف ُحجج عرِض من بدًال أستطيع)، ما (بَقْدِر الطرَفني

فقط.
فهو يل؛ اللطيف إطرائك عىل شكًرا (باملناسبة، األرجل هدابيات عن عميل يف
إنكار أن أُدِرك لم ا)، جدٍّ كبري بقْدٍر — األقل عىل أنا يفيدني أو — الناس يفيد
الحاالت بعض يف بأخرى؛ أو بطريقٍة كبريًا اختالًفا شكَّل قد األنواع «ثبات»
أُعطي أن يجب كان «ما» الثبات) عدم فكرة عن رصاحًة أكتب كنُت (لو القليلة
لرضوٍب أسماءً أُعطي أن يجب كان األخرى القليلة الحاالت بعض ويف أسماءً،
وتَكراًرا، ِمراًرا والفحص والشك، املناقشة عند باإلهانة، شعرُت بالتأكيد مميزة.
أم «اليوم» اختلف الشكل كان إن ما هو يل خطر الذي الوحيد الشك أن حني يف
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رواية [يف سناجزبي شخصية تقول كما الرصاحة، سبيل عىل (هذا املايض» «يف
أنواٌع أنها عىل األشكال من مجموعٍة وصِف بعد لديكنز]). الكئيب» «املنزل
وجعِلها ثانية تمزيقها ثم واحًدا، نوًعا وجعِلها مخطوطتي وتمزيِق محددة،
عىل َرصرُت ا)، حقٍّ يل حدث ما (هذا أخرى مرًة واحًدا نوًعا جعِلها ثم منفصلة،
هذا عىل ألُعاقب ارتكبتُها التي الخطيئة ما وتساءلُت: األنواع، ولعنُت أسناني،
أيِّ يف يل سيحدث كان تقريبًا نفسه اليشء ربما أنه أُقرَّ أن يجب لكن النحو؟

عمل. مجاِل
كثريًا؛ تحسن الهيمااليا» «مذكرات كتابك أن أسمع أن رسور أيما يرسني
الرشقي»، الطبيعي التاريخ «عاِلم إن صور! به تُرفق أن الرائع من فكم
املناسب الرجل هو بالحقائق، كبري اهتماٌم له ليس والذي الواسع الخيال ذا
الرشق» يف طبيعي تاريخ عالم «مذكرات عنوان أن أعتقد األنواع! ملناقشة ا حقٍّ
سيكون الهيمااليا» «يف كان إن ما أعرف ال لكنني ا، جدٍّ جيٌد اخرتته الذي

اليشء. بعض مبهمًة تبدو الرشق كلمة إن حيث أفضل،

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٣]

هوكر عزيزي
من يكن ولم اإلطالق، عىل لك أُرسلها أن تستحق ملحوظات أيُّ لديَّ ليس
جيه لكتاب التمهيدي [املقال املقال روعِة ملدى نظًرا أفعل؛ أن بالتأكيد الوارد
أهم فهذا برأيي، يتعلق فيما أما واستفاضته. نيوزيالندا»] «نباتات هوكر دي
أكثر أقول أن يسعني وال الصلة. ذي املوضوع حول اإلطالق عىل نُرش نقاش
من بمزيد أُطالب لكنني تقريبًا؛ تقوله ما كلِّ يف معك متفق إنني ذلك. من
ناحيٍة من الحزن، بي يُوقع أن أوشك لقد الجودة. بهذه مقاًال ألستوعب الوقت
كانت لو وددُت التي النقاط بعض عىل اإلجابة أستطع لم بأنني الشعور بسبب
«حتى فعلته مما رأيته ما ألن أخرى ناحيٍة ومن النظرية، الناحية من مختلفة
بعض حول بنقاشات يتعلق فيما فعله، «بإمكاني» كان مما كثريًا» أفضل اآلن

تناولها. يف البدء أنوي كنُت التي النقاط
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الرؤية. املحدودي األنواع لتجار ناولتَها التي بالصفعات كثريًا استمتعُت
برمته املقال أثار لقد العون. من قْدر أقل ولو تقديُم باستطاعتي كان لو أتمنى
بالتذكُّر. جديًرا سيصري أنه أعتقد مقاٍل كتابِة عىل أُهنئك لذا العميق؛ اهتمامي
ترجوني الذي اللطف، الشديد خطابك وصلني حني فيه مستغرًقا كنُت لقد
رغبتكما عىل شديد بإخالٍص وأشكرك هوكر السيدة أشكر أتعجل. أال فيه
بالتأكيد فأنا كيو؛ يف أراك أن دون يمر آخر صيًفا أدع لن فأنا رؤيتي؛ يف

للغاية. بذلك سأستمتع
ذكِر عند اليل بعد بوضعي ا، حقٍّ أستحق مما أكثر رشًفا عيلَّ تفيض إنك
عن كتابي يف أعمل حني اثننَي، أو عام وخالل وهبوطها. األرض ارتفاع مسألِة
من الكثري لطرح وأُهاجمك أثور سوف بذلك)، صحتي َسمَحت (إذا األنواع

محرية. لدرجٍة جيد بأسلوٍب املتعارضة الحقائق

لألبد املحب صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٤] ٢٦ داون،

هوكر عزيزي
لكن الهيمااليا، عن كتابك يف العمل بعد قصرية راحٍة بفرتِة حظيَت لو أتمنى كنت
اليشء) بعض (والندم االمتنان غاية يف وإنني حدث. عما ا جدٍّ بعيد هذا أن يبدو
ا جدٍّ واملثري باألخبار ا جدٍّ الدسم الصباح، هذا تلقيته الذي الطويل الخطاب عىل
التعديالت، عن أخباٍر لسماع بالطبع ا جدٍّ سعيد إنني عدة. نواٍح من يل بالنسبة
الفلسفي [النادي النادي يخص فيما ا أمَّ امللكية. الجمعية يف ذلك، إىل وما
فقط، ثالثة أو يوَمني فمنذ بشأنه؛ بالغ اهتماٌم فيحدوني امللكية]، للجمعية
تقريبًا معاريف لجميع هجري من به َسمحُت ما عىل ندمي عن لزوجتي أُعربِّ كنُت
ساعتها أكن لم لندن؛ إىل الذهاب من أُكثر أن أُحاول سوف وأنني يل، وهجرهم
املعارف عىل الحفاظ غريضيف ستُلبي التي األمور أكثر يُعد الذي النادي، يف أُفكِّر
أجِل من لندن إىل آتي سوف لذلك الجديدة؛ املعارف بعض واكتساب القديمة
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العقلية حالتي أن وأعتقد نادرة)، استثنائية حاالٍت يف (إال النادي اجتماعات كلِّ
أن امُلحِزن من لكن آخر. اجتماٍع أليِّ الغالب يف بالذهاب يل ستسمح بعد فيما
بأن اليل، أخربُت كما سأتعهد، ذلك، عىل عالوًة يُرِهقني. ما كثريًا صار تغيرٍي أيَّ
األحوال» أسوأ «يف أُعيق ال حتى وذلك الحضور، عىل أداوم لم إن عام، بعد أستقيل
يف فسأكون أُنتخب، تجعلني أن استطعَت وإذا مؤقت. بنحٍو إال النادي مسرية
األنهار بشأن ردودك عىل وجزيًال وافًرا شكًرا أشكرك شك. بال السعادة غاية
كتاب [من الثانية الطبعة إصدار بشأن سمعتُه ما كثريًا ويُرسني الجليدية.
سمعُت حيث مندهًشا؛ لسُت لكنني الشديدة؛ الرسعة بهذه الهيمااليا»] «مذكرات
وينتابني ا. جدٍّ شديد باستمتاٍع قرءوه الصغرية، دائرتنا يف عديدة، أناًسا أن
ويلقاه به، سيُرسُّ أنه أعتقد بشأنه؛ هومبولت سيقوله ما لسماِع الفضول
العديد به كتابًا أتذكَّر أن أستطيع ال فأنا آخر؛ أسفاٍر كتاِب أيِّ من أكثر بمديٍح
… رائع! عجوز رفيٍق من له يا أعماله. موضوعات مع املشرتكة املواضيع من
تنال أن عىل مايو، نهاية قرب هيتشام، إىل تذهب حني تُرغم أن أرجو، باملناسبة،
إنه هنزلو؛ تغادر لم األعراضالسيئة كلَّ أن أسمع أن يؤسفني الراحة. من قسًطا
عىل خاص بوجٍه لك ممتنٌّ إنني صحته. عىل قلٌق يراودنا أن وجديد غريٌب ألمٌر
إن به! يكتب الذي ذلك للغاية ممتع أسلوٍب من له يا جراي؛ آسا خطاِب إرساِل
يجتاحانني؛ والخزي االرتباك تجعل األنواع مسألة تجاه ظه وتحفُّ ظك تحفُّ رؤية
أجايس: عن يقوله ما كلِّ سماُع ني …رسَّ شديد بانزعاٍج أشعر ا حقٍّ يجعلني فهذا
املعرفة وبهذه الرباعة، من الرفيعة» «الدرجة بهذه رجل، يكتب أن نادٌر هو كم
به! يكتب الذي باألسلوب الطبيعي، التاريخ فروع من بالعديد «الواسعة»
أجايس) (محارضات محارضاته بإحدى للغاية سعيًدا كان أنه اليل أخربني
«أنها وأخربه بعُد فيما إليه ذهب إنه حتى إلخ، إلخ، التدريجي، ر التطوُّ حول
نادًرا حقيقة.» تكون أن الوقت طوال يتمنى ظل إنه حتى للغاية، ممتعة كانت
أفكاِر بصمِة مالحظِة دون الشمالية، أمريكا من الحيوان علم يف بحثًا أرى ما
أسعَدتني الرجل. هذا عظمة مدى عىل باملناسبة، آخر، دليٌل وهو — عليه أجايس
عليها، والقضاء الرضوب تهجني حول جراي إيه ملحوظاِت رؤيُة وأدهَشتني
تعَلم. كما عاًما، عرش اثنَي منذ الحقائق عنه أجمع أَبرح ما الذي اليشء وهو
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ثُم إلخ، إلخ، األنواع، حول ملحوظاتي مًعا جمعُت إذا فظيع، بيأٍس سأشعر كم
العمل. يف كثريًا نفسك عىل تُشقَّ ال يشء! عن املوضوع يسفر لم

األبد إىل األوىف صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٤] نوفمرب ٥ داون،

هوكر عزيزي
ميدالية عىل حصوله أجل [من قلبي كلِّ من أُهنِّئَك أمس. خطابك ي تلقِّ ني رسَّ
أرى أن يسعدني قليًال، أو كبريًا باألمر اكرتاثك كان وسواءٌ امللكية]، الجمعية
تكون أن بحق أرجو بمكانتك. العظمى بريطانيا يف علمي مجلٍس أعىل اعرتاف
تهانيها خالص خصيًصا أبلغكما أن إيما وترغب باألمر، مرسورة هوكر السيدة
أخىش التي العشاء، بعد ستُلقيها التي الخطبة عىل آسف قلبي أعماِق من …
(وإنني طويتي من كثريًا أعظم بطويٍة تتمتع تكن لم لو أسمعها. لن أنني
الحال يتعرس فحني مبهًجا؛ صغريًا حافًزا امليدالية يف فستجد ا)، حقٍّ هذا أعتقد
اآلخرين أن عىل ملموًسا دليًال تجد أن السارِّ من يشء، كلِّ عبثيَة وتتأمل بالعمل،

مجهوداتك. يف بارًزا شيئًا يرون
كثريًا استمتع كَلينا أن [لك] أؤكد أن وأستطيع هوكر، عزيزي يا اللقاء إىل

هوكر. عزيزي يا الوداع هنا. لنا هوكر والسيدة أنت بزيارتك ا حقٍّ
املخلص صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] مارس، ٧

«حرشات وولستن]، فرينون [توماس وولستن كتاِب دراسِة من للتو انتهيت …
بالنسبة متعلقة ا جدٍّ غريبة نقطٌة َة ثَمَّ بالتقدير». «جدير عمٌل إنه ماديرا»؛
وهو السبب، نُت خمَّ أنني وأعتقد األجنحة؛ العديمة األجنحة ِلغمديات املدهشة
محدود، موقٍع يف تعيش التي للحرشات مرضًة ستكون الطريان عىل القدرة أن
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التي الحرشات أن أجد األمر، هذا الختبار البحر؛ يف بها يُعصف ألن وتُعرِّضها
أكثر ستكون للغاية، صغرية جزيرٌة وهي جراند، ديزيرت جزيرة يف تعيش
حتى كثريًا أعىل األجنحة عديمة الحرشات نسبة وهنا الخطر، لهذا تعرًضا
واألرخبيالت ماديرا عن وولستن ويتحدث ماديرا. جزر أرخبيل عىل التي من
وبالطبع القديمة»، فوربس قارَّة عىل ومؤكدة ثابتة «شهوٌد أنها عىل األخرى
وجهة من أرى لكنني ضمنية. بصورٍة الرأي لهذا ينترص الحرشات دراسِة عالُم
بحقٍّ واملهني امُلقزِّز من إنه ا. جدٍّ كثرية الرأي لهذا املخالفة الحقائق أن نظري

نفسها. الحقائق من مستمدة تماًما متناقضة استنتاجاٍت ترى أن
وموضوعاٍت املوضوع هذا حول وولستن مع الخطابات بعض تبادلُت
تتمتع كانت املايض يف الحرشات أن (١) بثقة، يفرتض أنه واكتشفُت أخرى،
«بنحو ثرية كانت القديمة اليابسة وأن (٢) اآلن، من االرتحال عىل أكرب بقدراٍت
الوقت يُتاح أن قبل ُدمرت املتصلة اليابسة وأن (٣) الخلق، مراكز يف خاص»
الوقت يُتاح أن قبل تفكََّكت قد اليابسة وأن (٤) لالنتشار، الخاصة للكائنات
محل اليابسة بقاع إىل أفريقيا أو أوروبا من للوصول معينة وأجناٍس لفصائَل
خالل أرى سأظل ذلك ورغم للغاية؟ كثريًة االفرتاضات هذه أليست النقاش.
عىل كربهان وولستن كالم من االقتباس القادمة عاًما العرشين أو عرش االثنَي

أتالنتس. لقارة السابق بالوجود املسكني فوربس ادعاء
تسمع أن يف سرتغب أنك اعتقدُت لكنني عليك، أثقلُت قد أكون أال أرجو
مؤلفه وأرى حقائق، من يضمه فيما «ممتاًزا» أراه الذي الكتاب، هذا عن أخباًرا

والتواُضع. اللطف غاية يف رجًال
بشدة لك املخلص
داروين يس

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] مارس، ١٩ داون،

فوكس عزيزي
كيف معرفة ا حقٍّ أريد وإنني بيننا، تواُصل آخِر منذ طويل وقٌت مىض لقد
أعلم وألنني أجيل، من ما أمٍر رصَد منك أطلب أن هو الحايل هديف لكن حالك؛

399



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

تفعَل أن احتمال فإن لتفعله، ا جدٍّ الكثري ولديك للغاية مشغول رجل اآلن أنك
لديك إن حيث تماًما. متعطل رجٍل من شيئًا تطلب أن جدوى فال كبري؛ أريد ما
يكون أن أتمنى (كم حماًما. لديك أن بد فال الحيوانات، من متنوعة مجموعًة
ريُش فيه ينمو الذي العمر هو اآلن معرفته أُريد ما أمكن!) إن هزاًزا حماًما
حمامًة رأيت أنني أعتقد ال عده. يمكن بحيث الكايف بالقْدر الحمام أفراخ ذيل
بينها، وأقارن أجمعها ملحوظاتي، عىل باجتهاد أعمل إنني قبل. من صغرية
التي والُحجج، الحقائق كلِّ عىل يحتوي كتابًا ثالثة أو عاَمني خالل أكتب حتى
عىل الحصول أريد . للتغريُّ األنواع قابليِة عدِم مسألة وجهي عن جمعها، يمكنني
درجة. وأليِّ التغيريات تَظَهر صغرية سنٍّ أيِّ يف ألرى الداجنة، سالالتنا صغار
وبغيض) ُمضجر وإنما يل ُمسليًا أمًرا ليس (وهو الحمام بنفيس أُربِّي أن بد ال
ياريل، من عنه سمعُت الذي البائع، إىل الذهاب قبل لكن صغاره؛ أشرتي أو
وِمن الشديد؛ جهيل عن أكشف ال حتى نموها، عن يشء معرفة يف ا حقٍّ أرغب
الذيل، ريش بنقطة يتعلق فيما ا أمَّ والخداع. للغش بشدة ُمعرًَّضا أصري ثَمَّ،
الهزاز. الحمام من الكبار يف الذيل لريش الغريب بالنمو مرتبطة بالطبع فهي
التالية بالسن دجاجًة منك سأرجو الدواجن، من نقية ساللٍة أي لديك كانت إذا
ال كنت إذا بالربيد، صندوق يف ولرتسلها تقريبًا. أسبوَعني أو أسبوٍع تحديًدا؛
سيُرسني أنه شك ال الربيد. رسوم بسداِد يل ولتسمح منها؛ واحدٍة لقتل تأبه
العظمية، الهياكل استخالص أنوي فأنا جبيل؛ حماٍم فرخ يصلني أن كثريًا
غريبة النتائج أن وأعتقد والداجن. الربي البط بني املقارنة بالفعل للتو وبدأُت
األوزان اختَلَفت بينما شديدة، بعنايٍة املتعددة العظام وزن عند إذ اليشء؛ بعض
أكرب الداجنة البطة قدم وزن كان تماًما، تنظيفهما بعد كثريًا لالثننَي التناُسبية
أسبوع، عمر يف صغرية برية بطٍة عىل الحصول أستطيع لو أتمنى كم كثريًا.

مستحيل. شبُه هذا أن أعلم لكن
الديكي بالسعال صاخب اآلن منزلنا ألقوله؛ الكثري لديَّ فليس أخبارنا، ا أمَّ
عىل عني خٍرب أفضُل ا أمَّ يُرام. ما عىل يشءٍ كلُّ ذلك عدا فيما لكن فظيع، لحدٍّ
ويف األزلية. الربنقيالت دراسة من أخريًا كبري حدٍّ إىل انتهيُت أنني فهو اإلطالق،
والتهاب بالحمى شديًدا مرًضا الصغار فتياننا من اثنان مِرض العام نهاية
وبدافِع ناحية، من الرتفيه بدافع لذلك األمراض؛ أنواع وشتى الهوائية، الشعب
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لكن شهر، ملدة منزًال واستأجرنا لندن إىل ذهبنا أخرى، ناحيٍة من املكان تغيري
ذهبنا، أن بمجرد املريع الصقيع ذلك حل حيث باألمر؛ الذريع الفشل حاق
والروماتيزم والربد بالسعال وإيما أنا وأُصبت أطفالنا، بجميع الحال وساء
الذهاب نفعلها أن نوينا التي األشياء قائمة مقدمة يف كان تقريبًا. الوقت َطواَل
الطقس كان إذا ما لنرى الوقت لبعض االنتظار بعد لكن فوكس، السيدة لرؤية

فيه. الخروج كالنا يستطيع بيوٍم نحَظ لم سيتحسن،
الزمن إن زيارتنا. تستطيع أن قبل ا جدٍّ طويل وقٌت يميض أال بحقٍّ أرجو
كلها. الكبرية وأرستك نفسك عىل تُطمئنا أن أرجو تُالحقنا. والكهولة يُداهمنا،
كلِّ ويف الحمام؛ صغار عن بمعلوماٍت استطعت» «إذا ستساعدني أنك أعلم

فرصة. أقرِب يف يل فلتكتب األحوال،

فوكس، عزيزي لك تحياتي
املخلص الغايل صديقك
داروين يس

بذور بني أقارن بها، أتسىل التي املتفرقة األشياء أنواع جميع بني من ملحوظة:
أعطيتها التي الربي الكرنب بذور بعض قبُل من لديَّ كان النباتات. رضوب
التخلُّص جرى قد أنها للغاية كبري احتماٌل َة ثَمَّ أنت؟ هذا كان هل ما، شخًصا

منها. القليل عىل أحصل أن كثريًا فسيُرسني كذلك، األمر يكن لم فإذا منها،

موضوع إىل (١٨٥٥ مارس، ٢٧) فوكس السيد إىل خطاب من التايل االقتباس [يشري
بها سأقتل التي «الطريقة األنواع»: عن «عمله عن ملحة ويُعطي نفسه، السابق الخطاب
الكلوروفورم، أو اإليثر من صغرية ملعقٍة مع زجاجي كوٍب أسفل بوضعها ستكون الصغار
لديها فالصغار اثنتنَي؛ أو ساعٍة ملدة وتركها مرن، سطٍح عىل ضاغًطا الكوب يكون أن عىل
ستكون الطريقة.) بهذه وفراشات عثٍّا قبل من قتلُت (لقد بالحياة. ك التمسُّ عىل كبرية قدرٌة
حيث بالربيد؛ امُلقوَّى الورق من صندوٍق يف تشرتيها، أن بمجرد ترسلها أن املثىل الطريقة
تسمح بأن ا حقٍّ سعادتي أسباب من تزيد وسوف بحبل؛ جيًدا وربطه عليه الكتابة يمكنك
بهذا «أحد» َة ثَمَّ يكون قد أنه أُصدِّق أكاد ال إنني أُقسم إلخ. الربيد، رسوم بمعرفِة يل
قتل مثل للغاية بغيًضا شيئًا ويفعل املشقة هذه يتحمل بحيث الرسيرة نقاء من القْدر
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باستثنائك هذا، تفعل قد واحدة نفًسا أعرف ال أنني شديد يقنٍي عىل وإنني الطيور؛ صغار
الدواجن من أيٍّ من عجوزة إناث طيوٌر لديك ماتت إذا آخر؛ شيئًا منك أطلب سوف أنت.
فأرجو الجدوى»، «عديمة معها أَصبَحت لدرجة عجوزًة كانت أو البط) (عدا آنًفا املذكورة
أكتون، السيد عناية داروين، «يس إىل موجهًة الحديدية، السكك طريق عن يل تُرسلها أن
إلرسال طريقة أقرص باعتباره العنوان بهذا احتفظَت هال ِكنت». بروميل، الربيد، مكتب
من نافقًة العجوزة الطيور رشاء بإمكاني حيث األمر؛ لهذا كثريًا آبه ال لكنني الطرود؟
قد يكن لم لو حتى الحاِل يف لك أكتب أن بد ال كان العظمية. هياكلها الستخالص باييل
ياريل إن حيث الحمام؛ بشأن كبرية مشقًة نفسك تُكلِّف أال أرجوك حتى رد، منك جاءني
إلخ، األسعار، بشأن باييل إىل كتبُت وقد مكانًا، ز أُجهِّ واآلن الرتبية، يف أرشع بأن أقنعني قد
الصيَّاحة «بطتك عن القليل ما» «يوًما أسمع أن الحال) بك يتحسن (حني كثريًا أَودُّ إلخ.
غاية يف كنُت تبدو؟ وكيف عليها؟ حصلت أين ومن االسم؟ بهذا ُسميت ملاذا الصغرية»؛

اختالفها؟ أوجه ما دوركينج؛ دواجن من رضوب ثالثَة َة ثَمَّ أن أعلم فلم الجهل؛
الحقائق كلِّ يف النظر إنه الحايل؛ عميل بهدف قبُل من أخربتك قد كنُت إن ما نسيُت
الطبيعي التاريخ يف جاهًال!) نفيس أجد كم أسفاه، وا أسفاه؛ (وا أجمعها أن يمكنني التي
والنباتات والحيوانات والتهجني والتصنيف والحفريات الجغرايف بالتوزيع يتعلق (فيما
أو قابلة الربية األنواع أن فكرة تعارض أو تؤيد حدِّ أليِّ ألرى إلخ) إلخ، إلخ، الداجنة،
الخاصة والحقائق الُحجج كلَّ أُعطي أن قوة من أُوتِيُت ما بأقىص أعتزم : للتغريُّ قابلة غري
أفضل يل ويُْسدون السبل، بكل يُساِعدونني الذين الناس من «عدد» ولديَّ بالطرَفني.
ال. أم تماًما قدراتي سيفوق املوضوع كان إن ما الشك يُساِورني ما كثريًا لكن العون؛

أخبار سماع جدٍّا يؤسفني خطابي. من بالعمل الخاص للجزء بالنسبة هذا يكفي
متأكد وإنني الكبرية، أرستك وجود مع ا جدٍّ ثمينة حياتك إن صحتك: عن باملرة جيدة غري
الذي املعقول بالقْدر سعيدة أو وصالحك، نشاطك كلِّ مع سعيدًة تكون أن بد ال أنها

لدينا. التي املستقبل هموم كلِّ ظلِّ يف توقعه يمكن
الصليب خنفساء فيها وجدنا التي األيام مثل الحارض يكون أن ع توقُّ يمكن ال
كبرية فائدًة أجد واآلن ذكراها. أعشق التي تلك، الخالبة الصفصاف جذوع أسفَل األرضية
قد أنك كثريًا يُرسني كامًال. لك به أدين الذي الحرشات علم عن أعرفه الذي القليل يف
حياتك! يف منها عانيت قد األسقام من فكم اآلحاد؛ أيام واجبات من راحًة نفسك منحَت

بالعون».] يدك مد عىل بإخالٍص لك شكري عىل أُشدِّد فوكس. عزيزي يا الوداع
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فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] مايو ٧ داون،

فوكس عزيزي
ذلك. يفعل لن الخطاب هذا أن إال املتاعب، من كبريًا قْدًرا مراسلتي كلََّفتك لقد
لندن. يف العمل من أسبوع بعد السبت يوم للمنزل عودتي عند خطابك وجدُت
النقاط كلَّ بعنايٍة تفحص أنه أخربني الذي ياريل، رأيت هناك، كنُت حني
رضوٍب مع تماًما متطابقٌة أنها شكٍّ أيُّ يساوره ولم الصيَّاحة، بالبطَّة املتعلقة
سيُرسني لذا معها؛ بكثرة ُهجنت وأنها بارك، جيمس سان حديقة يف شائعة
حاِل يف العجوزة، الطيور وأحد أيام سبعة سن يف بطٍّ فرِخ عىل الحصول كثريًا
من رضبًا أربعني جمع قد سابني أن ياريل أخربني طبيعية. ميتًة إحداها ماتت
يل يُحدِّد أن يستطيع أحد ال أْن متأكد إنني للعمل؛ لنرجع حسنًا، الشائع! البط
كنُت العظمية، بالهياكل يتعلق فيما الصغري. للدجاج املميز العمر منك أفضل
من سأتمكن أنني أعتقد لكن أستخلصها، أن املستحيل من سيكون أنه أخىش
يؤكد العجوزة الديوك عن تقوله ما املفاصل. س بتحسُّ إلخ األطراف، قياس
نَفق ما إذا العجوزة. الديوك هياكل أستخلص وسوف يل، خطر ما بالضبط
رومي، ديٍك فرَخ أُريد ال فإنني رجاءً؛ فلتتذكَّرني لديك، عجوز بري رومي ديٌك
بولدوج كالب ِجراء لديَّ العرض. عىل جزيًال شكًرا أشكرك درواس. كلب وال
عربات جرِّ لخيِل صغار أمهاٌر لديَّ وكان امللح، يف محفوظة سلوقية وكالب
كنُت إن ما أعلم فال الشك يساورني بعناية. أجزائها قياسات أُخذت وسباق

قدراتي. حدود عن تخرج فاألمور ال؛ أم باملرة مفيًدا شيئًا سأقدم

الشديد إخاليص مع
داروين يس

أنه رغم فوكس، السيد إىل خطاب من االقتباس لهذا املناسب املكان هنا يكون [قد
:١٨٥٥ يوليو، الحق، بتاريٍخ

غريها وعىل األيام، السبعة ذات البيضاء دوركينج دجاجة عىل جزيًال شكًرا
لكرمك تقديري زاد وقد بحق، رعب» «حجرة لديَّ يصري هكذا به. وعدَت مما
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مالئكية هزازة حمامة وقتلت اآلثمة الفعلة ارتكبت فقد قبل؛ ذي من حتى أكثر
األوىل مع جرَّبت األيام. العرشة عمر يف النفاخ الحمام من وواحدة صغرية
ومع األمر؛ طال فقد تماًما، سهلة ميتًَة تبدو أنها ورغم واإليثر، الكلوروفورم
قبل ا، جدٍّ كبرية رطبة زجاجٍة يف البوتاسيوم سيانيد كتل وضع جرَّبت الثانية
املنبعث الربوسيك حمض غاز كان وهكذا ساعة، بنصف فيها الحمامة وضع

للغاية. الفتك رسيع

فيما الشاق أبي لعمل ذكر أول يأتي (١٨٥٥ مايو، ٢٣) فوكس السيد إىل خطاب يف
الحمام: برتبية يتعلق

أن بد وال املهجن، دجاجنا من بعًضا أتفحص كنت أنني ألخربك اآلن أكتب
الرئيسية النقطة بالغرض. ا جدٍّ ستفي أسبوًعا» العمر من «البالغة تلك أن أذكر
«صغار» كان إن التأكد هي بشدة، فضويل تثري تزال، وال لسنوات، ظلت التي
أيِّ يف أثق ال وأنا آباؤها، يختلف كما بعض عن بعضها يختلف الداجنة ُسالالتنا
نفيس كلَّفُت قد أكون أال أتمنى الرياضية. والقواعد الدقيق القياس يثبته ال يشء
لديَّ بالفعل. كذلك األمر أن وأعتقد بالتقدير، جدير دافٍع وجوِد دون كبريًا عناءً
شلنًا عرشين دفعت فقد أرجو؛ حسبما فاخرة، (طيور ونفاخة هزازة طيوٌر
تسليٍة ملصدُر وإنها حمام، وبرِج كبري قفٍص يف باييل) من زوٍج كلِّ مقابل

لهنرييتا. وبهجٍة يل، مطلقة

من الكثري عىل الحال بطبيعة تعرَّف الحمام، تربية مغامرَة أبي خوِض أثناء
ونادي كولومبرييان نادي يف عضًوا بصفته تجاربه عن يحكي بأن شغوًفا وكان امُلربِّني،
أرساِر من كثريًا ويتعلم «الهواية»، لتلك امُلتحمِسني بأشد يلتقي كان حيث فيلوبرييستريا؛
حول كتاٍب من اقتبس سنوات، بعدة ذلك بعد هكسيل السيد إىل كتب وحني عاملهم.
«حرٍص من الجيد املربي به يتميز أن يجب ما ح يُوضِّ ما إيتون، جيه للسيد «الحمام»

الحثيثة». املالحظة عىل وقدرة شديد
اللوزي، البهلواني الحمام «فقط» تتناول التي إيتون]، السيد [دراسة دراسته «يف
مثلما البهلواني، الحمام من رضبًا يُشكِّل الذي الوجه، القصري الرضب من ُرضيب وهو
الذين الجشع، البالغي الصغار امُلربِّني بعض َة «ثَمَّ يقول: الجبيل، الحمام من رضب هو
يكون التي املميزة الخمس النقاط [أي واحدة مرًة جميًعا الخواص الخمس يريدون
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يشءٍ عىل الحصول بعدم جزاءهم ينالون وإنهم داروين]، تشارلز أساًسا. بها االهتمام
العقل يفوق يكاد اللوزي البهلواني الحمام مزايا «كل» إىل االنتباه إن باختصار، منها.»

البرشي!
أكثر رضوري الحماس ساللة، أيِّ تحسنِي يف تنجح ولكي جيًدا، مربيًا تكون حتى

يقول. ملا فلتُصِغ الجوائز، من الكثري إيتون السيد ربح لقد يشء. أي من
يأتي الذي واملتعة السلوى من الهائل الكمِّ معرفُة واألفاضل النبالء للسادة أمكن إذا
النادر من سيكون أنه فأعتقد ه، خواصِّ فهِم يف يبدءون حني اللوزي، البهلواني الحمام من

لرتبيته.» أماكَن دون أحدهم تجد أن
إال املؤلف، مع تعاُطف بنربِة ذلك كان ما ودائًما الفقرة، هذه اقتباَس يهوى أبي كان
يصريوا لم األفاضل الرجال «كل أن من طفًال كان حني به تعجُّ نيس قد شك، بال كان، أنه

الثاني). للفصل (ارجع الطيور.» علم يف ني امُلختصِّ من
الدواجن، مجال يف املعروف الكاتب تيجيتماير، بي دبليو السيد إىل مدينًا أبي كان
حتى واستمر ،١٨٥٥ عام يف بينهما الرتاُسل بدأ إذ الدائَمني؛ والتعاون بالنصح إلخ،
الخوايل األيام سعادٍة يف أتذكر ما كثريًا أنني لك «أؤكد قائًال: إليه أبي كتب حني ،١٨٨١
وإنني العون. سبل بأفضِل تُِمدُّني وكنَت إلخ، الداجنة، والطيور بالحمام أهتم كنُت حني
معاريف عىل الحفاظ عىل قادًرا أُعد لم جعَلتني التي صحتي لضعف باألسف أشعر ما كثريًا
من سالسَل من تيجيتماير السيد إىل أبي خطابات كلُّ تتكون تكاد الُقدامى.» وأصدقائي
ليست فهي ثَمَّ، ومن إلخ؛ والحمام، الداجنة الطيور من املختلفة بالسالالت املتعلقة األسئلة
اجتهاد من شديدة دهشٌة تنتابك هذه، الخطابات مجموعة قراءِة يف ن التمعُّ وعند شائقة.
تيجيتماير السيد معلومات يف تماًما يثق كان أنه ويتضح الحقائق، عن بحثه يف الكاتب
ذهٍب منجِم بمنزلة «ملحوظتك غرار عىل متعددة، جمٌل وتَِرد بشدة. ويُقدِّرهما وحكمه
عن تُعربِّ كلماٌت أيًضا وهناك تيجيتماير، السيد ملساعدة تقديره عن لتُعربِّ يل» بالنسبة
للعلم». األغراض عن وامُلنزَّه الخالص «حبه أو وفضله، السخي لحماسه الصادق تقديره
حيث أبي، تقديَر العسل وأقراص النحل موضوع يف تيجيتماير السيد مساعدة القت كذلك
الربيطانية، الجمعية أمام ُقرئ الذي النحل»، «خاليا حول بحثك «كان مفصًحا: كتب

يل.» بالنسبة بشدة وملهًما مفيًدا
تطورية، أُسٍس عىل والنباتات للحيوانات الجغرايف التوزيع مشكالت حل أجل من
عرب إلخ، والبيض، البذور نقل خاللها من يمكن التي الوسائل يدُرس أن أبي عىل كان
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التجاِرب بنوِع يهتم جعَلته التي هي الحاجة هذه كانت املحيط. من شاسعة مسافاٍت
التالية.] الخطابات إليها تُشري التي

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] مايو ١٧ داون،

فوكس عزيزي
بعد األشياء من املزيد منك أطلب أال أعدك لكن يدي؛ خط رؤيِة مجرد ستكره
فهل رملية؛ تربته مكاٍن يف تعيش إنك حيث طويل؛ لوقٍت األقل عىل املرة، هذه
أن السخيف من أنه سرتى فهل كذلك، األمر كان إن لديك؟ كثرية السحايل
بيض تجميِع مقابِل يف جائزًة مدرستك يف الصبية عىل عني بالنيابة تعرض
تحصل حتى نادرة، كانت إذا أكثر أو دزينة، نصف كلِّ مقابَل شلن السحايل؛
فسيكون بالخطأ، ثعابني بَيض جاء إذا يل؟ وترسلها ثالث أو دزينتنَي عىل
أن هو هديف هنا. ثعابني أو سحايل لدينا وليس كذلك؛ أُريده حيث ا، جدٍّ مناسبًا
حيٍّا سيظل كان إن وما البحر، ماء عىل سيطفو البيُض ذلك كان إن ما أرى
نقِل عىل تجارَب أُجري إنني قبوي. يف املاء عىل اثننَي أو شهٍر ملدة يطفو حني
الجزر، كل يف موجودة السحايل كانت وملَّا أستطيع؛ ما بقْدِر الحية الكائنات كلِّ
هذا بالطبع البحر. ماء يف يصُمد بيضها كان إن ما ألرى للغاية ف ُمتلهِّ فإنني
ومواتية، غريبة صدفٍة طريِق عن استطعت، إن إال لرد، بحاجٍة ليس الخطاب

البيض. بإرساِل ما يوًما عليه تَردَّ أن

إزعاًجا األكثر صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] أبريل ١٣

ستكون أنها وأعتقد مستمرة، زالت وما قصرية فرتٍة منذ تجربًة بدأُت لقد …
وغمرتها املالح املاء يف وضعتُها قد كنُت بذوًرا أخذُت أنني وهي لالهتمام، مثرية
و٣٣ ٣٢ بني حرارته درجُة ترتاوح ماءٍ عىل يحتوي كبري وعاءٍ يف طويلة لفرتٍة
إعالن وشك عىل كنُت مرة، آخر إليك كتبُت حني بثلج. مختلٍط مئوية درجًة
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بدناءٍة لكنني، ضئيل؛ بقْدٍر نَجَحت قد كانت تجربتي أن ذلك عليك؛ انتصاري
التي النباتات كلَّ تأكل سوف إنك تقول قد أنَك أمل عىل بهذا، أُخربك لم مطلقة،
تذكُّر حاٍل بأيِّ أستطيع ال أنني للغاية امُلزِعج من الغمر. بعد إنباتها استطعُت
فاآلن التجارب؛ من بشدٍة استهزأَت أنك أعتقد جعلني والذي سابًقا قلتَه ما
وخس وكرنب وفجل رشاد بذور لديَّ صالح. كرجٍل التجربة ترى أنك يبدو
بالخارج، صغرية زجاجاٍت يف — كبرية فصائَل أربع — وبصل وكرفس وجزر
بالضبط، ألسبوع غمرها بعد كلها نبتت وقد الحرارة. درجات لتغريُّ ُمعرَّضة
تقريبًا، كلها فماؤها مني)؛ ستسخر كيف (وتخيلت مطلًقا عه أتوقَّ لم ما وهو
وأَفرَزت للغاية، الرائحة كريه كان خصوًصا، الرشاد بذور فيه كان الذي وذلك
إىل تتحول أن سيتوقع «بقايا» كتاب (كان املخاط من كبرية كميًة الرشاد بذور
عىل ونمت نبتَت البذور هذه لكن كتلة، يف تالصَقت إنها حتى ضفادع)، أفراخ
الكرنب عدا ما والخس)، الرشاد (خاصًة كلها إنباتها تسارع وقد رائع. نحٍو
أن يل ُخيل أعتقد. ما عىل منه، كبرية كميٌة وماتت ا، جدٍّ مضطربًا نموه كان الذي
الخيمية الفصيلة أن ويبدو جيًدا. سيصُمد كان األصلية، بيئته بسبب الكرنب،
إىل كتبُت لقد زراعتها. قبل البذور أغسل إنني جيًدا. امللح يتحمالن والبصل
ساورني أنني رغم املعلومات]، بعض [طالبًا كرونيكل» جاردينرز «ذا دورية
فسأُرسل أهمية، ذا يبدو األمر يجعل نجاحي كان إن ذلك. جدوى حول الشك
سأُعيد اليوم البذور. من املختلفة الطوائف بعض تُميِّز ألجعلك بالبذور، قائمة
وحيث الغمر. من يوًما عرش أربعة بعد أعاله ذكرتُها التي نفسها البذور زراعة
تُنقل أن املمكن فمن الساعة، يف ميل برسعة تسري البحرية التيارات من كثريًا إن
بني ترتاوح برسعة يسري الخليج تيار إن يُقال أسبوع؛ خالل ميًال ١٦٨ ملسافة
ما دائًما لكنني املوضوع؛ هذا يف والكثري الكثري َة ثَمَّ يوميٍّا. ميًال وستني خمسني

أبالغ.

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥ أبريل، ١٤]

فهذا أسبوع؛ خالل سيموت الرشاد أن توقعت بأنك العرتافك نبيل لرجل إنك …
عارم، حماس يحدوهم البداية يف األبناء كان ُمرضيًا. صغريًا انتصاًرا يعطيني
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والخس الرشاد نما لقد هوكر!» الدكتور سأهزم كنت إن «ما يسألونني وظلوا
وهذه الكتابة، يف أستمر لن لكنني يوًما. وعرشين واحٍد ملدِة غمرهما بعد جيًدا

أفعله. ما بكل إخبارك يف ا جدٍّ كبرية متعة أجد فإنني ؛ لديَّ كربى فضيلٌة
أُجريها، التي بذلك) تسميتها جاز (إذا التجارب ببعض علمَت إذا …
«رأيي» يف حتى ا» جدٍّ «غريبة فهي للسخرية؛ الحق مطلق لديك فسيكون

بها. إخبارك عىل أجرؤ ال أنني لدرجِة
يُت تلقَّ لقد التجارب؟ إجراء عن مضحكة فكرٌة الرجال بعض لدى أليس
املاء ل تحمُّ عىل «هائلة» بقدرٍة تتحىلَّ البذور أن بد» «ال أنه يُخربني خطابًا
الصحيحة الطريقة هي هذه الجزر؟ إىل تصل أن استطاعت فكيف وإال املالح،

املشكلة! لحل

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] داون
هوكر عزيزي

يل؛ خطابنَي لكتابة سعادتك بعض عن لتعبريك للغاية رائع رجٌل أنك أعتقد
عن باإلعراب يتعلق فيما لكن به؛ تأتي أن يمكنك كان ما أفضل هذا أن أرى
فتلك يكفي؛ بما تماًما محتار أنني لك أؤكد فإني تجاربي، بدحض سعادتك

تطفو. ال غاصت إذا بالضبط، تالحظ كما البغيضة، البذور
للغاية، مفيد لكنه اليشء، بعض ا جافٍّ ا ردٍّ وتلقيت سكورسبي إىل كتبت لقد
إىل الدائم هبوطها يمنع قد أجهله قانون أي وجود يف أمًال يل يرتك لم حيث
إىل تحدثت لكنني ا جدٍّ عجيبًا أمًرا كان باملناسبة، السحيقة. املحيط أعماق
يرى أجعله أن أستطع ولم املوضوع، حول ساعة نصف ملدة سابني الكولونيل
أنه هو الضجر يثري ما النقل! بموضوع يتعلق فيما الغوص مسألة صعوبة
تمليح يف العناء هذا كلَّ مُت تجشَّ قد فسأكون تغوص، اللعينة البذور كانت إن

هباءً. الجاحدين األوغاد هؤالء
جمعية يف السمك التهم فقد مؤخًرا؛ يشء كلِّ يف يجانبني التوفيق كان
بلشون طائر أن ُمخيِّلتي يف ويرتاءى املنقوعة، البذور من الكثري الحيوان علم
وأفرغها ميل، مائة ملسافة وحملها كلها، واألشياء والسمك هي التَقَمها، قد
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«كل» األسماك لفظت وفجأًة، مبهر، نحو عىل ونبتت أخرى بحرية ضفاف عىل
اشمئزازي. يعادل وباشمئزاز بشدة، أفواهها من البذور

أجرب أن بد ال األول املقام يف الطفو؛ فكرة عن رسيًعا أتخىل لن لكنني
عىل ثانيًا، تغرق؛ سوف أنها بكثري ترجيًحا أكثر يبدو أنه رغم حديثة، بذوًرا
الغصن أو النبتة حتى أو القرن أن أعتقد أن بد ال األخرية، املحاولة سبيل
أن بد ال والزالزل؛ واالنزالقات الفيضانات بسبب البحر؛ مع ينجرف قد بأكمله
تُفتح فلن مبتلة، ظلت إذا إلخ إلخ، القرون، أن وأعتقد باستمرار، يحدث هذا

كيو. يف امليموزا بذور مع األمر فلتجرب بذورها. وتطرح
القارح والبندق املتسلقة امليموزا كانت إذا عما أسألك أن أنوي كنت
حديثة. بذور عىل التجربة أجري حتى كيو، يف ينموان Guilandina bonduc
إىل انجرفت قد الهند غرب من بذور أربع َة ثَمَّ أن يعتقد أنه براون آر أخربني
الشاطئ إىل البذور انجراف أن كيلينج جزيرة يف يل وتأكد أوروبا. شواطئ
حديث من له يا تطفو! وسوف تطفو أنها بد فال إذن النادرة؛ األمور من ليس

فيه! استغرقت طويل
بعض يف منها بعًضا فلتنقع لوفودين، جزر بذور من العديد لديك كان إذا
بالنسبة املهمة التجارب من إنها العناية؛ درجات بأقىص ولتزرعها الفاتر، املاء

للغاية. كبرية نجاحها عدم فرص والتي يل،

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] مايو ١١ داون،

هوكر عزيزي
بالخرب قلبي صميم ومن بصدق الرسور غاية يف إنني للتو. خطابك تلقيت
وكذلك كيو]، يف امللكية الحدائق مدير مساعد هوكر السيد [تعيني احتوته الذي
عنه، راضيان هوكر والسيدة أنك املؤكد فمن هزيل، الراتب أن ورغم زوجتي.
منصب إىل القادمة السنوات يف يؤدي أن بد ال املنصب إن وحيث أرجو. ما عىل
نظري وجهة من أما رائعة. فرصة باعتباره إليه تنظر أن أرجو فإنني الرئاسة،
إنه بل الرائع؛ النبيل املكان هذا مدير من أفضل منصب تخيل أستطيع فال أنا،
فكرت كلما وإنني كبرية. بلدة يف أستاذ منصب شغل من أعتقد، ما عىل أفضل،
أرجو أنني غري الشأن؛ هذا يف الكالم يف أزيد لن لكنني رسوري. زاد األمر، يف

… املنصب بهذا تماًما سعيدة هوكر السيدة تكون أن
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االهتمام، وأولته سؤايل، نرشت كرونيكل» جاردينرز «ذا دورية أن بما
القادم، األسبوع أفعله أن يل َخَطر ما وهو أُرسل، أن عيلَّ يجب أنه أعتقد
أنه املحتمل من أنه أعتقد لكنني نرشه؛ خيار ألعطيه لينديل إىل األول تقريري
(إن تجاربي تنتهي حني البستنة. مجال يف متخصصة لدوريٍة مناسبًا يراه ال قد
بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية تعرتض لم وإن شأن) ذات النتائج بدت
فسوف ومؤقتة، كاملة غرِي لتقاريَر املبكر النرش عىل سوسايتي» لينيان ذا أوف
حتى املعاناة، أشد فيه عانيت فقد هناك؛ النهائي التقرير أنرش أن «يرسني»
صحيفة، مجرِد من دواًما أكثر توثيًقا تستحق كانت ربما النتائج أن أعتقد إنني

أوًال. لينديل إىل إرسالها عيلَّ أن أعتقد لكن
ما بكل أبحث لذا اإلنبات؛ مسألة من أهم الطفو مسألة أن أعتقد بدأت

عليه. الضوء من قليًال ألقي أن وأرجو املوضوع، يف بوسعي
أمني منصب أن بد ال النادي. يف جيًدا اجتماًعا أدرَت تكون أن أرجو
طويًال؛ املنصب هذا يف الحال بك يدوم أال وأرجو لك، بالنسبة مزعٌج الخزانة

خزانته. أمني أكون أن عىل النادي عضوية عن رسيًعا أتخىل قد أنني أعلم

العزيز وصديقي املدير مساعد سيدي، يا الوداع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٥ يونيو، ٥

لسنواٍت العائلة يف كمربيٍة تعمل ظلَّت سيدة [وهي ثوريل واآلنسة أنا أُجري …
من أنه ألجُد وإنني التسلية، سبيل عىل النباتية» األعمال من «القليل عديدة]
مجدبًا صار حتى تُرك حقٍل يف النباتات، من تشكيلًة نزرع أن ا جدٍّ املسيلِّ
التشكيلة نزرع وأن طويل؛ وقٍت منذ يُزرع كان لكنه عاًما، عرش خمسة ملدة
النباتات أيُّ رؤيِة ملتعِة فقط مزروع؛ لكن و«مشابه» مجاور حقٍل يف نفسها
يف العون من لقليٍل نحتاج سوف فصاعًدا اآلن من ستَذوي. وأيها ستعيش

النباتات! تسمية مخيف لحدٍّ صعبٌة هي كم التسمية. أحاجي
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جراي إيه الدكتور يل أرسله الذي «للغاية» وكريم لطيف خطاٍب من له يا
ى أتلقَّ حتى «دليل» كتابه من بنسختك احتفظُت لقد املزعجة! أسئلتي عىل ا ردٍّ

خطابه. عىل الرد بعد إليك أعيدها وسوف ا، ردٍّ منه
حيث ا؛ جدٍّ غاليًا يكون أالَّ ا حقٍّ أرجو السلَّة؛ نبات عىل جزيًال شكًرا أشكرك
ال أنه ما مكاٍن يف قرأُت لقد أخربتك. كما «للغاية» أحمق غرٍض يف أحتاجه
ملدة يوميٍّا، تغطيته أريد وأنا الظالم، يف الرسعة بهذه أوراقه يغلق نباٌت يُوجد
نفسه، تلقاء من أوراقه يغلق أن تعليمه أستطيع كنت إن وأرى ساعة، نصِف
يجعلك الذي السبب أفهم أن يمكنني ال الظالم. يف يفعل مما أسهل نحو عىل أو
بأكرب مقتنٌع أنك أظن كنت بالبحر. النقل عىل أعتقد، كما القارِّي، النقل ل تُفضِّ
فال لة، امُلفضَّ النظرية بأفكاري يتعلق فيما ا أمَّ النقل. وسائل من ممكن عدٍد
لدرجٍة محتملة طريقٌة تُوجد دامت ما برٍّا، أم بحًرا تنتقل كانت سواء البتة يهم
أدلٍة بدون أرض، تُخلق أن الفكرية الناحية من يصدمني مما لكنه مقبولة.
بوضوح آراءك ا، جدٍّ قليلة بكلماٍت أرى، حسبما أفهم، سوف ومستقلة. أخرى

التقينا. متى أكثر
أُقرَّ أن بُد ال مرحى! مرحى! العشب، من نوٍع أوِل عىل للتوِّ تعرفُت لقد
الربيع عشب الحظ، لحسن كان، فقد الجسوِرين؛ جانب إىل يقف الحظَّ أن
عىل أتعرَّف أن َقط ع أتوقَّ لم رائع؛ اكتشاٌف ذلك مع أنه إال البسيط؛ العطري
لدرجٍة حميد أَثٌر لألمر كان وقد مرحى! لذا حياتي؛ َطواَل العشب من نوٍع

معدتي. عىل مدهشة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] [يونيو؟]، ١٥ داون،

هوكر عزيزي
«سليًما وصل السلَّة نبات أن ألُخربك فقط القصري الخطاب هذا إليك أكتب

ذلك. عىل وأشكرك تماًما»،
األعشاب تلك أسماءِ بذكِر إياها منَحتني التي السعادة تخيُّل يمكنك ال
صادفَت إن األعشاب. كلَّ وأجمع يجف حتى الورق سأنتظر فقط الثالث؛
يُعد أن منه فاطلب النبات، علم عن نبذًة تعطيه أن وأردَت تماًما مبتدئًا شخًصا
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واآلنسة أنا أتفق إذ الصغرية؛ الغابات أو الحقول أحِد بمحتوياِت كاملة قائمًة
صغري عالٌم لديك يكون أن للعمل، عادية غري إثارًة يعطي مما أنه عىل ثوريل

املتنوعة. بأنواعه الهائل الربيطانية النباتات عالم من بدًال لتدُرسه، محدد
للوراء». «خطوة بقويل رأيي عن أعربُت حني تماًما صفيًقا كنُت الوداع.
املنشور والبذور» املالح «املاء حول أبي بحث من التايل االقتباس إىل هذا [يشري
تلك وقوِع تخيُّل «إن :١٨٥٥ مايو، ٢٦ كرونيكل»، جاردينرز «ذا دورية يف
دون اآلن، موجودة حية كائناٍت حياِة فرتِة خالل الهائلة الجيولوجية ات التغريُّ
الراهنة حالتنا ظل يف يل، يبدو توزيعها، تفسري محاولِة سوى ليشءٍ االستناد
واستحققت العلم».] مجال يف للوراء بخطوٍة أشبه النقل، بوسائل الجهل من
يف عيلَّ تُردَّ لم أنَك ا جدٍّ سعيًدا أجدني التفكري وبعد كبريًا، توبيًخا ذلك عىل

كرونيكل». جاردينرز «ذا دورية
اهتمامي جوفينال»] ميناء «نباتات جوردون [كتاب «نباتات» كتاب أثار

«بشدة».

من خطابًا يونيو من الخامس بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطابه يف أبي [يذكر
عىل ا ردٍّ إليه املشار الخطاب وكان املعروف. األمريكي النبات عالم جراي، آسا الدكتور

التايل]: الخطاب

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] أبريل ٢٥ داون،

العزيز سيدي
منك ألتمس أن وأَودُّ كيو. يف إليك التعرُّف برشف حظيُت أنني تتذكر أن أرجو
حسبما الخدمة، لكن عنها. االعتذار أستطيع ال أنني جيًدا أعلم كبرية، خدمًة
لسُت إنني حيث االمتنان. غاية يف وستجعلني كبرية، مشقًة لك تُسبِّب لن أعتقد،
بعلم تتعلق أسئلًة عليك أطرح أن للغاية العبثي من لك فسيبدو نبات، عالم
حول حقائق أجمع سنوات لعدة ظللُت بأنني هذا تربير يمكنني لكن النبات،
يتعلق فيما صحيحًة تبدو العامة امللحوظات من أيٍّا أن أجد وحني «التباين»،
حول معلوماٍت التماُس هذا [ييل النباتات. عىل أختربها أن أُحاِول بالحيوانات،
أُدِرك أنني لك أؤكد املوضوع.] حول بالنرش واقرتاٌح األمريكية، الجبلية النباتات
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اقرتاٍح ولو حتى تقديِم عىل لإلقدام نبات، بعالِم لسُت لكوني وقاحتي؛ مدى
صديقنا من عنك وسمعتُه رأيتُه مما لكن مثلك، نباٍت لعالم التفاهة غاية يف
مني ولك ذلك، ستفعل أنك وأعتقد تُسامحني أن أرجو هوكر، الطيب العزيز

العزيز. سيدي يا احرتامي صادق

لك املخلص
داروين تشارلز

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥] يونيو ٨ داون،

العزيز سيدي
الشهر من والعرشين الثاني بتاريخ ا جدٍّ الكريم خطابك عىل قلبي كلِّ من أشكرك
املزعجة أسئلتي بها تناولَت التي للغاية والكريمة اللطيفة الطريقة وعىل املايض،
بالنباتات الخاصة قائمتك أثارت حدٍّ ألي أُخربك أن يسعني ال اليشء. بعض
قمم يف املوجودة نباتاتك أتصور أن ما حدٍّ إىل اآلن ويمكنني اهتمامي، الجبلية
«رائع» خربٌ فهو «دليل»، كتابك من الجديدة الطبعة صدور ا أمَّ األلب. جبال
إضافة لكن للمساحة، ملحة حاجة يف كنَت كم مقدمتك من عِلمُت يل. بالنسبة
األغراض، بكل سيفي هذا وكان حيًزا، يأخذ لن أوروبي نباٍت أي إىل (أور)
يف اإلنجليزية النباتات إىل أنظر كنُت حني خربتي، واقع فمن نظري؛ وجهة من
ما فكرٌة أُعطيت لو االهتمام سيُثري كان كم يل يرتاءى كان ما كثريًا مراجعنا،
واملبتدِئني الباحِثني أن شك يُساورني أن يمكن ال ثَمَّ، وِمن انتشارها؛ نطاق عن
ألن أوروبي. وأيها أمريكي نباتاتهم أي يعرفوا أن كثريًا سيَودُّون األمريكيِّني
نفسها اإلضافة بها تُلِحق أن الجبلية بالنباتات يتعلق فيما املستحسن من يكون
الناتجة األنانية بدافع أتحدث ال هنا أنني إال املخطوطة؟ يف اآلن يل أرسلتَها التي
املرهق من سيكون أنه أعتقد األمريكيِّني. صالح أجل من فقط وإنما كرمك، عن
روكي، جبال غرب املوجودة النباتات تلك مواطَن دليلك يف تذُكر أن للغاية
الذي ينييس، نهر لوجود نظًرا آسيا؛ رشق يف املوجودة تلك مواطَن وكذلك
الرئييس الفصل خط يُشكِّل — جميلني قال حسبما أتذكره، ما صح إذا —
من الشمايل الجزء ونباتات سيبرييا نباتات بني أكرب عالقٌة َة ثَمَّ ربما لسيبرييا.
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كانت إذا ما أي والغرب؛ الرشق يف النباتات ِنطاقا يل يبدو الشمالية. أمريكا
حيث جدٍّا هامة نقطًة آسيا، رشق يف أم أوروبا، وغرب جرينالند يف أغلبها تُوجد
تُصدِّق أن أرجو الغرب. أم الرشق ناحية الهجرة كانت إن ما لتوضيِح تنزع
أن سوى ليست امللحوظات هذه من الوحيدة» «الفائدة أن تماًما مدرك أنني
ليتعلمها؛ نباٍت بعالِم ليس من فضول تُثري التي النقاَط نباٍت لعالم ح تُوضِّ
واٍع غري يصري عميقة دراسًة املوضوعات أحد يدرس َمن كلَّ أن أعتقد فإنني
تفكر أنك شديدة بسعادٍة أشعر عنها. ملعلوماٍت الجاهل يحتاج التي بالنقاط
املنطقة يل تبدو حيث الجغرايف؛ توزيعك حول امللحوظات بعض تحضرِي يف
أوروبا مع للمقارنة مالءمة أكثر النقاط بعض يف «دليل» كتاب يتناولها التي
التي النقاط بعض بالتحديد أذكر أن مني طلبَت بأَْرسها. الشمالية أمريكا من
فعل أستطيع بالكاد لكنني بشأنها، معلومات عىل الحصول يف بشدة أرغب
املقارنات، من ستأتي التي النتائج أنتظر أن ل وأُفضِّ للغاية؛ مبهمة فهي ذلك؛
علماء مثل ستذُكر، أنك أفرتض محددة. أموٍر عن معلومات عىل أحصل أن عىل
النباتات استبعاد (مع كلها الكربى الرئيسية الفصائل ِنسب اآلخرين، النبات
كتابك من جدولتَها أنوي كنت التي النقاط إحدى هذه منطقتك؛ يف الدخيلة)
عىل إال ذلك فعل أستطع لم لكنني بالطبع)، تقريبية بصورٍة فعلتُه ما (وهو
النباتات نسبة من أتأكد أن بالطبع، بد، ال كان كذلك تماًما». «منقوص نحٍو
منها)، الدخيلة استبعاد (مع كلها النباتات من الكربى»، و«الفصائل األوروبية،
نسخٍة إرساِل عىل أيام عدة منذ اجرتأُت باملناسبة، النقل. بوسائل أتكهن حتى
بعض عن يل قصريًا تقريًرا تتضمن التي كرونيكل» جاردينرز «ذا دورية من
ماء ل تحمُّ عىل البذور قدرة عن إجراءها أُحاول كنُت التي البسيطة التجارب
من سيكون أنه يل خطر لكن لك، خَطر قد األمر كان إذا ما أعلم ال البحر.
«أعداٍد باستخدام للفصائل، النسبية األعداد النبات علماء يعطي أن املستحسن
أن إىل دليلك من توصلُت هكذا لالختزال؛ قابلة غري كسوٍر وكذلك صحيحة»
١ / ٤٩؛ = ٣٦ / ١٧٩٨ تساوي «األصلية» النباتات من الخيمية الفصيلة نسبة
نباتاِت أعداِد قرب مدى تحديد يمكن ال «الصحيحة»، باألعداد العلم فدون
ترى قد أنك ا جدٍّ ح امُلرجَّ من لكن بعيَدين؛ بلَدين يف بعضها من نفسها الفصيلة
أن فيمكنني النسبية، األعداد هذه ذكرُت إنني وحيث رضوري؛ غريَ األمر هذا
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غامضٌة هي وكم استنباطها، «أُحاول» التي النقاط، نوعية عىل مثاًال أُعطيك
بأن تفيد التي وهوكر، براون آر ملحوظة ل تأمُّ إن األحيان! من كثرٍي يف وعقيمة
أنهما ح يُوضِّ قد بلَدين، يف الكربى للفصائل النسبية األعداد يف الشديد القرب
الفصيلة نسبة مثًال، حساب، يف أُفكِّر جعلني سابق وقٍت يف تماًما متصَلني كانا
وكانت الدخيلة، النباتات لكل بالنسبة العظمى بريطانيا يف «الدخيلة» امُلركَّبة
املحلية أو األصلية نباتاتنا يف النسبة تساوي .١ / ٩٫٢ = ١٠ / ٩٢ النتيجة
بعد نفسها. باملقدار بارًزا تشابًها أخرى كثرية حاالت يف ووجدت ١ / ١٠؛
املركبة الفصيلة يف وجدُت وعندئٍذ نفسها؛ املسألة وتقصيُت دليلك أخذُت ذلك
الدخيلة، النباتات يف ١ / ٨ = ٢٤ / ٢٠٦ أي تقريبًا؛ نفسه باملقدار بارًزا تشابًها
األخرى، للفصائل انتقلُت حني لكن األصلية؛ النباتات يف ١ / ٨ = و٢٢٣ / ١٧٩٨
الربيطانية النباتات يف التشابهات أن عىل يدل مما تماًما، مختلفة النسبة وجدُت

عرضية! كانت ربما
تعطي أخرى، بعبارٍة لألجناس؛ األنواع نسبة تذكر سوف أنك أعتقد

لنفيس. هذا فعلُت أنني رغم جنس؛ كل يف املوجود األنواع عدِد متوسط
ا، جدٍّ مثريًا سيكون أنه تعتقد أال املشقة، من كثري األمر يف يكن لم إن
ثالِث إىل األنواع تَقِسم أن نباتاتك، عن للغاية جيدة فكرًة سيعطي وكذلك
الشائعة األنواع أعداد محدًدا القديم، العالم يف شائعة أنواع (أ) وهي مجموعات،
العالم يف موجودة ألجناٍس تنتمي لكن أصلية، أنواع و(ب) وآسيا؛ أوروبا يف
الجديد؟ العالم أو أمريكا عىل مقصورة ألجناس تنتمي أنواع و(ج) القديم؛
حاالٌت َة ثَمَّ كان إن ما إىل اإلشارة تجب أنه أرى الكمال، من درجٍة أقىص لبلوِغ
موجودة وغري القديم العالم أو أوروبا يف شائعة ألجناٍس الخلنج، مثل أخرى،
الكتابة أُطيل أن للغاية السخيف من أنه أَشُعر رصاحًة لكنني منطقتك. يف
ممتنًا، أفعله فإنني هذا، مني طلبَت إنَك حيث لكن املوضوع؛ حول هكذا لك
متأكد وأنني شفقة، دون مني يسخر ما كثريًا الذي هوكر، أُكاتب كما وأُكاتبك

هذا. لتفعل أقوى سبٌب لديَك أنك
عنها، معلوماٍت عىل للحصول ف أتلهَّ ما أكثر هي واحدة نقطٌة َة ثَمَّ
لديَّ ليس أن ستُصدق أنك التامة» «لثقتي فقط الرتدُّد، غاية يف وأنا وسأذكرها
أن دون بها، تُمدَّني أن واحدة لثانيٍة أرجو يجعلني ما والوقاحة الحماقة من
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هذه تثري ال قد الحايل الوقت يف املشقة. من قْدٍر بأقلِّ ذلك عىل قادًرا تكون
التوزيع عن كليًة مختلفًة الحالة يجعل ما وهو سواي، أحٍد اهتمام النقطة
من بقليٍل بها تفعلها أن يمكن التي أعتقد، ما عىل الوحيدة، الطريقة الجغرايف.
الخاصة الطباعة بروفات تصويِب أثناء اعتبارك، يف طلبي تضع أن هو املشقة
عىل بالحصول يل تسمح وأن األنواع، عىل عالمة أو إشارًة تضع وأن بكتابك،
مشقَة سيُكلِّفك هذا لكن هوكر. إىل طرًدا أرسلَت متى القديمة الربوفات تلك
سأذكر لكنني عه. أتوقَّ أو تفعله أن أرجو بالكاد ما وهو طلبي، تتذكر أن
إحدى نباتاِت يف بعضها» من القريبة «األنواع تُميِّز أن وهو فحسب؛ أريد ما
بعضها» من قريبة «أنواٌع لديها نفسها األجناس كانت إن ما لتُحدَد املناطق،
استعصاء لدرجة مبهمٌة وهي بينها، املقارنة عند «املختلفة» املناطق نباتات يف
مما مماثلة بطريقٍة التأكُّد هوكر، بمساعدة حاولت، أخرى. ألغراٍض إحصائها
املعمورة من بعيدة أنحاءٍ يف نفسها األجناس من املختلفة األنواع كانت إن
القريب» «النوع ل أُعطيه أن بد ال الذي التعريف مختلفة. أم موجودة رضوبًا
«جيد» آخر نباٍت عالُم يعتقد قد ما لكنه خاص، بوجٍه مميز أنه تعتقد ما هو
مشقة صادفت نوع مجدًدا، أو، تتصور؛ قد كما رضب أو ُساللة مجرد أنه
إن جيًدا. ملعرفته لك الفرص ر توفُّ رغم األخرى، األنواع بعض عن تفرقته يف
أتوقعه) ال ما (وهو واستطعَت هذا، وتفعل الكرم يف لتُجِزل رغبٌة لديك كان
يف األنواع هذه من كلٍّ عىل فحسب عالمٍة شأن من قلت، فكما وقتًا، تدخر أن
وهي املنشودة، املعلومات تُعطيني أن الجدوى العديمة الطباعة بروفات من أيٍّ

حتًما. مبهمٌة أنها اإلضافة، يل جاز إذا أعلم، التي
الخطاب هذا بلغه وما تجرُّئي من كلٍّ عىل يكفي بما االعتذار يسعني كيف
كان وعظيمة طيبة طبيعة من يل خطابُك عنه أفصح ما لكن بالغ؟ طوٍل من
املرء يلقى العالم، هذا يف كثريًا الحال هو كما وهكذا، ذلك، يف ما حدٍّ إىل السبب

والصدق. الشكر خالص مني لك الطيبة. أفعاله عىل عقابًا

دائًما واملمتن املخلص صديقك
داروين تشارلز
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٥ [يوليو، ١٨ داون،

مسألة يف كما لكن الربي، الخردل ببذور متعلقة بسيطة حالًة لديَّ أن أعتقد …
تلك أن ترى التي السنوات عدد أتذكر أن أستطيع ال اللعنة، عليها التمليح،
بالجسارة فلتتحلَّ القادمة، املرة يل تكتب حني األرض. يف تعيشها قد البذور
بضعِة منذ بعدها. تموت قد البذور تلك كلَّ أن ترى التي السنوات عدد وتذكْر
إنه حيث ا؛ حقٍّ «مذهلة» كانت وقد مذهلة، أنها أرى بحالٍة رجٌل أخربني أياٍم
أثرُت وقد لندن»! طمي «قاِع من حية البذور نبتت لديه الذي للدليل َوفًقا

تنبت. أن يجب كان ما هي النخيل أشجار أن بإخباره اشمئزازه
مشرتك، أصٍل إىل الكائنات نسب موضوع يف وصلُت مًدى أليِّ سألتَني لقد
أن هي بها املوضوع معالجة أعتزم التي الطريقة أعلم؛ ال بأنني وسأجيبك
أنواع الشرتاك واملعارضة املؤيدة والُحجج الحقائق أستطيع) ما (بقْدِر أعرض
الُحجج تدحض أو تؤيد درجٍة ألي ح أُوضِّ أن ثم نفسه، األصل يف نفسه الجنس
وحني نفسه. األصل من فأكرب أكرب نحٍو عىل املختلفة األشكال انحدار نفسها
الُحجج بعض سوى لدينا يبقى ال املختلفة، والطوائف الرتب أشكال إىل نصل
ما رسعان ذلك وبعد املتشابهة، األثرية الرتاكيب من استنباطها يمكن التي

الُحجج. تختفي

عن بإيجاز ،١٨٥٥ أكتوبر فوكس، السيد إىل خطاب من التايل االقتباس [يتحدث
الذي الوحيد اليشء ا؛ حقٍّ أخبار لديَّ «ليس أبي: حرضه الربيطانية للجمعية اجتماٍع آخِر
األمر، يستحق مما أكثر كان اإلرهاق لكن جالسجو، إىل الذهاب هو طويل وقٍت منذ فعلناه
واستمتعنا رشوزبريي، يف واحًدا يوًما بقينا عودتنا وعند قاٍس. برٍد بَدوِر إيما وأُصيبت
كثريًا)، راقني (الذي هوكر] السيد [جار فيليب بالسري ملاًما التقيُت القديم. املكان برؤية
وتحدث جيًدا، االجتماع كان دواجنه؟» حظرية لرسقة حرضتَُك بحقٍّ «ملاذا سألني: وقد

ممتاًزا».] حديثًا آرجايل دوق
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عرش الثاني الفصل

املكتمل الكتابغري

١٨٥٨ يونيو إىل ١٨٥٦ مايو

أكتب بأن اليل نصحني ،١٨٥٦ عام بداية «يف قائًال: أبي كتب الذاتية، السرية فصل [يف
أو أضعاف ثالثة يزيد بنطاٍق الفور عىل نصيحته تنفيذ بدأُت وقد كامل، بتفصيٍل آرائي
يكن لم أنه غري األنواع»، «أصل عميل كتابة يف ذلك بعد أتبعه كنُت الذي النطاق عن أربعة
لهذا اإلعداد أغلبها يف الحايل الفصل خطابات تخص جمعتُها.» التي للمواد ملخص سوى

املكتمل. غري الكتاب
،١٨٥٨ يونيو حتى مطردة بوتريٍة واستمر مايو، ١٤ يف الكتاب هذا يف العمل بدأ
كتب اآلن إليهما نتطرق اللتنَي السنتنَي خالل واالس. السيد مخطوطة وصول قاَطعه حني
الوقِت أغلَب يبقى وكان املرتقب. الكتاب من تقريبًا) النصف يساوي (ما فصول عرشَة
زار التي بارك، مور يف املائي للعالج لني الدكتور ملصحة زياراته تعدََّدت لكن املنزل، يف

سيلبورن.] يف وايت جيلبريت رضيح إحداها خالل

الخطابات (1)

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] مايو ٣

بشأنه، أقول ماذا أعرف ال فإنني بآرائي، ملخٍص بإعداِد اقرتاحك عن أما …
تماًما املستحيل من سيكون هواي. يخالف أنه رغم األمر، سأتأمل لكنني
فإن الحقائق؛ من هائلة مجموعًة تحتاج فرضية فكل بسيط؛ ملخٍص إعطاء



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

التغيري يف الرئييس للعامل اإلشارة فقط يكون فقد يشء، أي سأفعل كنت
تلك تؤيد التي األساسية، األمور من ا جدٍّ القليل أيًضا وربما — االنتقاء —
أبغض فأنا أفعل؛ ماذا أعلم ال أنني إال الرئيسية. الصعوبات من والقليل الرؤية،
أحٍد أيُّ نَرش إن سأحزن شك ال لكنني باألسبقية، الفوز أجل من الكتابة فكرة
لندن يف أكون سوف تعاُطفك. عىل ا حقٍّ أشكرك حال، أي عىل قبيل. أفكاري
حتى بالضبط، ساعة ملدة الخميس يوم صباح أزورك وسوف القادم، األسبوع
التاسعة يف مبكًرا باملجيء يل سمحَت هال لكن ووقتي، وقتك من الكثري أُضيع ال
فيه أكون الذي الوقت يف الصباح يف أفعله أن عيلَّ مما الكثري لديَّ إذ املرة؛ هذه

الكبري. منارصي يا اللقاء، إىل قوتي؟ درجاِت أقىص يف

صديقك
داروين يس

ونبتَت األشجار. جذور يف تماًما املندفنة الرتبة يف زروع «ثالث» نبتَت باملناسبة،
بركٍة من أخذته الذي الطمي من طعاٍم ملعقِة ملء يف زرعة وعرشون تسع
الذي الطمي كمَّ أريته حني به، وانبهر هذا، من هوكر اندهش وقد صغرية،

واحدة. بطٍة قدِم من كشطته
أنرشه؟ أن يمكنني تُرى يا فأين قصريًا، ملخًصا فعًال نرشُت إن

العارشة إىل التاسعة من آتي أن بإمكاني أن أُدِرك فسوف ا، ردٍّ أتلقَّ لم إن
الخميس. يوم

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] مايو، ٩

منحهما. استطعَت إذا «الصادقة» واملشورة النصح إىل الحاجة أشد يف إنني …
أن عىل بشدٍة يَحثُّني وهو األنواع، عن عميل حول اليل مع طيب حديٌث يل كان
مجلة؛ أو دورية أيِّ يف ص ملخَّ أي نرش رفِض عىل ُمرصٌّ وإنني شيئًا. أنرش
ليسمحوا مجلٍس أو ملحرِّر أفكاري عن أُفصح «لن» تأكيد بكل إنني حيث
رفيًعا كتابًا يكون أن بد فال شيئًا، نرشُت إن لألذى. يُعرِّضهم ربما يشءٍ بنِرش
املوضوع، يف أراها التي والصعوبات بآرائي ملخًصا يعطي ا»، «جدٍّ وصغريًا
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املكتمل غري الكتاب

منشور، غري لعمٍل ملخًصا أعطي أن ا حقٍّ للغاية العلم مبادئ ينايف مما لكنه
هذا، أفعل أن يل يجوز أنني يعتقد اليل أن بدا لكن محددة. مراجَع دون من
أنني وهو به، الترصيح يمكنني أساس، وعىل األصدقاء، بعض اقرتاح عىل بناءً
لعدة النرش أستطع لم لكن عاًما، عرش ثمانية َطواَل املوضوع عىل أعمل ظللُت
تحتاج أنها يل بدا التي الصعوبات إىل اإلشارة بإمكاني أن سيما ال سنوات،
مشورتك يل قدمَت إن االمتنان غاية يف أكون سوف إذن؟ رأيك ما ا. خاصٍّ بحثًا
أال ومحاولة ص، امللخَّ ذلك لكتابة شهوٍر عدِة تخصيِص يف فكرُت األمر. هذا يف
املستحيل من سيكون ببساطة ه. أُتمَّ حتى نرشه عدم أو بنرشه قراري أتخذ
عهدة عىل سيكون أذُكره سوف أهمية ذا يشء وأي محددة، مراجَع أعطي أن
يمكنني رأيي، عليها أقمُت التي الحقائق كل إعطاء من وبدًال عام، بوجٍه املؤلف
العمل اعتبار يمكن ال أنه املقدمة يف أذكر وسوف اثنتنَي. أو واحدة أعطي أن
ستُعطى مستقبيل لعمٍل موجز أو ص ملخَّ مجرد وإنما الدقيق، باملعنى علميٍّا
أي من سأسخر كنت أنني أعتقد ويحي! ويحي! كاملة. ذلك وغري املراجع فيه
قط، ذلك بفعل أحلم لم ا» «حقٍّ أنني هو الوحيد وعزائي هذا، يفعل آخر شخٍص

حكيم. اقرتاٌح أنه فيه ن التمعُّ بعد وبدا اليل، اقرتحه حتى
إزعاجك. عىل تسامحني أن ا حقٍّ منك وأرجو املتاعب من دوَّامة يف إنني

لك املخلص
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] مايو، ١١

يف إنني بي؛ خاص شخيص موضوٌع وهو أهم»، «موضوٍع إىل اآلن سأنتقل …
(بعبارٍة مستقل تمهيدي» «مقاٌل َة ثَمَّ يكون أن فكرَة الستحسانك الرسور غاية
بشأن اليشء بعض متشكًكا اليل بدا فقد اإلطالق؛ عىل يشء أي نُرش إن أخرى،
من ما مجلٍس أو ُمحرِّر «استجداء» فكرة ل تحمُّ أستطيع ال لكنني األمر)، هذا
بهما يُت أدَّ الذي املأزق عىل بصدٍق «االعتذار» إىل االضطرار ربما ثم النرش، أجل
هي ألبي، ا جدٍّ حكيمة ملقولٍة وفًقا تُعد، التي الحالة يف الصدد هذا يف إنني إليه.
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يكون، قراره، يف حاسًما املرء يكون عندما إذ املشورة؛ لطلب املناسبة الوحيدة
ورفض «الجيدة»، النصيحة قبول ا جدٍّ السهل من يقول، أن أبي اعتاد كما
بنِرش يتعلق فيما الحالة هذا يف لست أنني الرب يعلم لكن «السيئة». النصيحة
العلم ملبادئ تماًما املنايف من أنه أجد ذلك رغم اإلطالق. عىل تمهيدي مقاٍل أيِّ

إليها. أدَّت التي الكاملة التفاصيل دون من نتائَج أنُرش أن
القائل رأيك تماًما، صحيًحا يكون أال وأرجو الحزن، عىل يبعث ليشءٌ إنه
أنني أعتقد لكني فائدة! بال فهي ثَمَّ، وِمن يشء؛ أي تُثبت أن يمكن الحقائق بأن
بعبارة بالخطأ؛ اسمي يرتبط أن أخىش ال اليشء. بعض اعتقادك من مُت ضخَّ
التمهيدي املقال يف نُرش خطأ يشءٍ أي عن أتخىلَّ أن بد ال أن جيًدا أعلم أخرى،
الخطأ، بنرش مفسدٍة عىل أُقِدم ربما هكذا أنني أعتقد لكني األكرب، عميل يف
أميل أنني أُقرُّ تصحيحه. عن نرشه ا جدٍّ يسهل إنه تقول كثريًا سمعتُك ما وهو
ومحاولة ص ملخَّ وكتابة املحاولة عىل اإلقدام نحو األقل عىل متزايدة بصفٍة
الراسخ العتقادي أعود ما دائًما لكنني معلًقا. عدمه من نَرشه بقراري االحتفاظ
بالطبع وأعتقد فظيع. لحدٍّ العلم مبادئ يجايف كاملٍة تفاصيَل بدون النرش أن
حالة (يف النقاد أو أصدقائي رأي سماِع من تماًما سيستفيد املستقبيل عميل أن

ص. امللخَّ بشأن مراجعته)
شخصية ملسألة الطويل النقاش هذا عىل عداك شخٍص أليِّ أعتذر أن بد ال
كلفَت بما شك بال أَثبتَّه ما وهو رضوري، غريَ سيكون هذا أن أعتقد لكن ا؛ جدٍّ

بسببي. عناء من نفسك

امتناني خالص مع
داروين يس

يرسق قد املقال أن عن للتو) خطابك قراءة أعدُت (فقد تقوله ما ملحوظة:
صحيح وقيِّم جديٌد هو ما كلَّ منه ويسلب أكرب مستقبيل كتاٍب أي من األضواء
أخرى (مرة أخرى ناحيٍة من لكنني يشء. أيِّ من أكثر سيُحزنني ما وهذا ا؛ جدٍّ
الشعاب لنظرية تمهيديٍّا ملخًصا نرشت كنت امللحة)، اليل نصيحة عىل بناءً
يضع لم لو صدق» «بكلِّ أتمنى بدأت رضر. أو بنفع هذا يأِت ولم املرجانية،

قط. رأيس يف املقال فكرة اليل
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[١٨٥٦ [يوليو، السرييساليل إىل خطاب من
أرجو لكن اقرتاحك، عىل بناءً سينرش مقايل إن مطلق) (بصدق أقول أن يرسني
أجعله أن قررت إذ البداية؛ يف اعتقدت كما االعتذار من ا جدٍّ لكثري يحتاج أال
ما كلَّ أُقِحم أن يمكنني ال حاليٍّا. لديَّ املتوفرة املواد يل تتيح حسبما وافيًا

التكرب. يف غاية ذلك يبدو سوف إذ اقرتحته؛

فوكس دي دبليو إىل خطاب من
[١٨٥٦] يونيو ١٤ داون،

من أخرى نوبًة يل سبب وقد ا؛ جدٍّ صحيح مقايل حول تقوله ما أن أظن …
الحصول هي األساسية أهدايف فأحد بسيًطا؛ أجعله أن يف أنجح أن أرجو القلق:
ما وهو بشدة، أخىش لكنني يتناولها. التي العديدة النقاط حول معلوماٍت عىل
… يشء أيِّ نِرش قبل أعواٍم أربعة أو ثالثة بانقضاء سمحت لو يحدث، أال يجب

فهما نوردهما؛ أن يستحقان فوكس السيد إىل خطابني من التاليان [االقتباسان
حينذاك. تناولها يجب كان التي املواد تراكم هائًال كان كم يبينان

[١٨٥٦] يونيو ١٤
بشدة، أتخبط أنني أرى القطط؛ بشأن الرائعة املعلومات عىل جزيًال شكًرا
ملحوظاتي أن بيد ما، مكاٍن يف األصلية بملحوظاتك أحتفظ أنني أعلم لكني
وتصنيفها مراجعتها إن حتى للغاية كثريٌة عاًما عرش تسعة خالل جمعتُها التي

األقل. عىل عاًما مني سيستغرقان

١٨٥٦ نوفمرب،
العمل.] من شهر كلِّ بنهاية اتساًعا يزداد موضوعي فإن أنهار؛ أن أخىش أحيانًا

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦ [يونيو، ١٦ داون،

اليل عزيزي
من غضبًا أستشيط لكني العالم. يف وقاحة األشياء أكثر قول عىل أقدم سوف

الجيولوجيا. مجال يف أتباعك من كثري بها يقوم التي الكبرية الفتوحات
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الشمالية أمريكا إىل تمتد قارة وجود يفرتض املسكني فوربس هو فها
ويفرتض الرسجس؛ أعشاب بها توجد التي املنطقة حتى نفسها) (أو وأخرى
العالم وحول الجنوبية أمريكا حتى نيوزيالندا من تمتد واحدة وجود هوكر
باعتبارهما سانتو وبورتو ماديرا عن وولستن ويتحدث كريجلن. جزر حتى
دامت ما قائًال: إيلَّ وودورد ويكتب سابقة.» قارة وجود عىل املؤكدين «الشاهدين
(كما املحيط أسفل ميل ٣٠٠ أو ٢٠٠ عىل يزيد عمق عىل قارة بوجود تقر
الهادئ املحيطني يف جزيرة لكل قارة أي تمتد ال فلَم هينًا)، أمًرا كان لو
َة ثَمَّ وكان هذا، توقف لم إن حديثة! أنواع حياة أثناء هذا وكل واألطلنطي؟
ستذهب العظيم، سيدي يا أنك، فأعتقد الجيولوجيا، علماء لعقاب أسفل درك
من َظهَر من كلِّ عىل ومتسلسل بطيء نحٍو عىل يتفوَّقون أتباعك إن لهناك.
هذه دعاِة كبريَ تصري ألن الحال بك يصل وسوف بالكوارث. التغريُّ نظرية دعاِة

النظرية.
غضبي. عن بقوٍة سُت ونفَّ كثريًا، اسرتحُت قد أكون هكذا

الصدق. خالص مني ولك سيدي، يا فلتسامحني

دائًما لك املخلص
داروين يس

بداخيل. يجيش عما س ألُنفِّ أرسلتُه فقد الخطاب؛ هذا عىل تُردَّ ال ملحوظة:

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٦ [يونيو]، ١٧ داون

رغم الشديد، اهتمامي بالغ [١٨٥٦ األنواع»، [«تباين وولستن كتاب أثار …
مع يشء، أي قبل من قرأت هل مبادئه. من العديد مع «كثريًا» أختلف أنني
الذين أولئك عىل هجومه بسخافة كثريًا، وولستن يتطرف كم االعتبار يف الوضع
أن أعتقد منطقي»؟ «غري «سخيف»، للغاية»، «خبيث الشطط: يف يجاوزونه
يحرق بكالفني أشبه إنه له قلت وقد هذا. من بعض وراء الدينية املعتقدات
القليل قرأ قد أنه الجيل من رأِيي. يف ا جدٍّ ورائع قيِّم كتاب لكنه الهراطقة. أحد
أن كما نيوزيالندا. مقال قراءة عىل حثثته وقد آرائه. مع يتسق ال مما ا جدٍّ
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اإليوسيني. العرص يف ما حدٍّ إىل منحرصة أخربته، كما الجيولوجية، معلوماته
يقول إنه فيها؛ مبالغ رصاحة أنها أخىش شديدة؛ برصاحة كاتبته لقد الواقع يف
يقصد كان إن أعلم ال املميزة: سمتي هي املفرطة الرصاحة أن يقني عىل إنه
اإليوسيني، العرص جيولوجيا ذكر عىل كذلك. يكون أال أرجو ال؛ أم بهذا استهزاءً
من رسالة جراء سيما ال األطلنطية، القارة زعم بشأن شديد غضب انتابني
شك يساوره ال أنه يبدو الذي األصداف)، حول رائًعا كتابًا نرش (الذي وودورد
غِرَقت لقارات، بقايا هي واألطلنطي الهادئ املحيطني يف التي الجزر كل أن يف
إىل وكتبُت اليشء بعض انفعلُت إنني حتى اآلن، حية أنواٍع حياِة فرتِة خالل
كلٌّ األخرية السنوات يف وجوَدها افَرتَض التي القارات كل وذكرُت معرتًضا، اليل
امتداًد مًعا ُمكوِّنِني ووودورد، ووولستن، و«أنت»، الرئييس!) (اآلثم فوربس من
إن ثَمَّ، وِمن املسألة؛ هذه بسبب اليشء بعض ُمحتدٌّ إنني اليابسة! من صغريًا

… كذلك سأصبح أنني تماًما متأكد فإنني بالفعل، مخطئًا أكن لم

الوداع بخطابك. كثريًا استمتعُت لقد
داروين يس

املفرتض من كان بحقك، «رائًعا» خطابًا اليل كتب لقد [يونيو]. ١٨ ملحوظة:
ا. حقٍّ ذلك فعل قد إنه أقول أن أستطيع ال لكن التام، استيائي يثري أن

أتواضع، أن وأحاول ذلك، عن أتوقف بل أحتد، أال أُحاول أن بد ال أنني إال
بها يُِعد التي نفسها بالسهولة قارات، وجوِد بافرتاِض جميًعا لكم وأسمح

الفطائر. الطاهي

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] يونيو ٢٥ داون،

اليل عزيزي
االحتفاظ أريد وألنني أيرس، القراءة ألجعل يُنسخ التايل الطويل الخطاب سأجعل

منه. بنسخٍة
االمتدادات فكرة تصديَق الشديد رفيض أسباب معرفة تَودُّ إنك قلَت ملا
سوف إنني حيث رسور؛ بكلِّ فسأكتبها ُمحَدثون، ُكتاب بها قال التي القارية
املفرد الخلق أناقش حني — بخطئي أقتنع لم ما — مقايل يف مخترصة أذكرها
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«من فيها. العام رأيك أعرف أن خاص بنحٍو سيرسني ثَمَّ، وِمن واملتعدد؛
ملناقشته املزيد َة ثَمَّ أن غضبي فورة يف افرتضُت قد أكون أن ا» جدٍّ املحتمل
القاري امتداد بوجوِد لالعرتاف أكثر أسباٌب َة ثَمَّ كان إن الواقع. بخالف فيها
صعوبة بأيِّ أشعر فلن أخرى، حاالٍت من ماديرا) يف (كما حالتنَي أو حالٍة يف
ماديرا ربط برضورِة االعتقاد كان إن لكن اإلطالق. عىل بذلك االعرتاف يف
هوكر فإن األوروبية، الساحلية البحرية واألصداف للنباتات راجًعا باليابسة
(وجزيرة أوكالند وجزيرة بنيوزيالندا، الجديدة هولندا ربط يف تماًما مصيٌب
بجزر وهذه فوكالند، وجزر الجنوبية بأمريكا وهذه الرشقي)، بالشمال راءول
نفسه الوقت يف سواء بهذا، لتشكل كريجولني؛ بجزيرة وهذه كونيا، دا تريستان
حول نطاًقا العهد، حديثة كائناٍت حياِة خالل لكن مختلفة، فرتاٍت يف أو تماًما،
وخوان جاالباجوس جزر ربُط يجب أخرى مرًة وهكذا اليابس. من قطبي
أن بد فال الساحلية، البحرية األصداف عىل اعتمدنا وإن بأمريكا؛ فرنانديز
٢٤٠٠ بعد عىل (التي الهادئ املحيط بجزر متصلًة كانت جاالباجوس جزر
كما هائلة قارٍة يف متصلة كانت الهادئ املحيط جزر وكلُّ بأمريكا، وكذلك ميل)
متصلًة الهندي املحيط جنوب جزر كانت كذلك يبدو؛ ما عىل وودورد يعتقد
األطلنطي، املحيط شمال يف الهند. وربما وأفريقيا مدغشقر مع أخرى، قارٍة يف
باختصاٍر، الشمال؛ أقىص وكذلك األزور، جزر حتى املحيط عرب أوروبا ستمتد
كائناٍت حياِة خالل يابسًة كان الحايل املحيط نصف أن نفرتض أن يجب ربما
إذن الفرتة. هذه خالل تماًما مختلف مظهٌر له كان الكوكب أن بد ال حية.
إن فيما النظر هو هذا، من للتأكُّد تخيُّلها، يمكنني التي الوحيدة، الطريقة
كلٍّ يف ال. أم نفسها الفرتة خالل العجيبة التحوالت بتلك مرَّت قد القارات كانت
الحديث العَرصين من أصداف لدينا والوسطى، والجنوبية الشمالية أمريكا من
ثَمَّ وِمن املتقابلة؛ الجوانب عىل تماًما مختلفٌة اإليوسيني)، (أو واملايوسيني
العرص منذ مكانها يف ظلت باألساس أمريكا أن شكٌّ يُخالجني أن يمكن فال
الجهات عىل تقريبًا الحية األصداف كل تختلف أفريقيا يف األقل. عىل اإليوسيني
مقارنتها عند قصرية مسافٌة وهي املداَرين، بني الواقعة املناطق من املتقابلة
أن أستنبط ذلك، عىل بناءً املتصلة؛ البحار يف البحرية، الرخويات انتشار بمدى
السويسوحوضبحري برزخ حتى الحالية. أنواعنا خلق منذ ُوِجَدت قد أفريقيا
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رواسب من وذلك بالهند يتعلق فيما أتخيله ما هذا القدم؛ عريقا وقزوين آرال
للجرابيات الهائلة الحيوانية الحياة تُدل أسرتاليا يف الثالث. الجيولوجي العرص
أشك وال الحالية. الثدييات ظهور قبل مستقلة، قارًة كانت أُسرتاليا أن املنقرضة
«كربى» لتغريات َخضَعت قد القارات هذه كل من ا جدٍّ كبرية أجزاءً أن للحظٍة
قائمًة األساس يف كانت أنها أستنتج أنني إال الفرتة، هذه خالل املستوى يف
يلزمني سوف هذا عىل بناءً اآلن؛ فيه تقوم الذي املكان يف البحر، يف كحواجز
محيطاتنا يف الهائلة التغريات تلك حدوِث تصديِق عىل لتحملني األدلة أقوى
أشدَّ كانت التغريات أن بد ال ذلك عىل عالوًة حيث الحية؛ الكائنات حياة خالل

السحيقة. األعماق عىل بناءً الرأسية، الناحية من
الجبال قمم من القليل تاركني الحالية، قاراتنا غرق افرتضنا إذا ثانيًا،
الربانس جبال أن تذكر الجزر؟ هذه طبيعة ستكون فكيف الجزر، كأنها
والقوقاز إتنا وجبال بركانية، غري والكاربات واأللب واألبينيني نيفادا وسيريا
شمال ويف أعتقد. ما عىل بركانية غري والهيمااليا ألتاي جبال آسيا، يف بركانية.
ويف أتخيل. حسبما واألطلس، الحبشة جبال هي الربكانية غري الجبال أفريقيا
غري األسرتالية األلب جبال أسرتاليا، ويف الثلج. جبال سلسلة أفريقيا، جنوب
بركانية غري وروكي وأليجيني البيضاء الجبال الشمالية، أمريكا ويف بركانية.
الجنوبية أمريكا يف أظن. ما عىل بركانية، فقط األخرية السلسلة جبال بعض —
الربازيل، يف وإيتاكولومي كاراكاس، دو سيال هي الربكانية غري الجبال رشًقا،
بركانية الجبال من الكثري الجبال سالسل ويف فينتانا، سيريا الجنوب أقىص ويف
املعلوم حدود يف املحيطية؛ بالجزر القمم هذه فلتقارن واآلن، كلها. ليس لكن
وسيشل، عجيبة)، محرية صخرة (وهي بول سان جزيرتي عدا ما بركانية، كلها
بعد عىل فوكالند، وجزر مدغشقر؛ بمحاذاة باملحيطية، األخرية وصف جاز إذا
بالكاد وهي كاليدونيا، ونيو منخفضة؛ ضفة سوى ليست فحسب، ميل ٥٠٠
عىل فلنقارن نظري. وجهة من ا جدٍّ قوية الحجة هذه آخر. استثناء محيطية،
متصلة كانت أنها الفرتاض أسبابنا «تتعدد» التي الجزر بني جغرافية، خرائط
بصفتها القارات بأن اعتقادي ومع مختلفة. تبدو وكم رسدينيا، مثل باليابسة،
إنه أقول أن بد فال القدم، يف موغلة محيطات، بصفتها واملحيطات قارات،
ن تُكوِّ فإنها بالقارات، نوع أي من عالقة أي الحالية املحيطية للجزر كان إن
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حتى الرباكني ستُعرى قارات، تكوين فيه تستطيع الذي الزمن وبحلول قارات؛
يوجد أال لكن الربوفري. أو الدايورايت أو الساينايت صخور من قمم تاركة لبها،
صخرة ربما املحيط؟ وسط يف القارات إلحدى أخري حطام أي مكان أي يف لدينا
أعتقد لكن هيلينا؛ سانت مثل الخربة، القديمة الربكانية الجزر وتلك بول، سان
من أقل غارقة قارات عىل أدلة من لدينا ما أن يف املنطق بعض رؤية بإمكاننا أن
املرجانيات عن عميل يف نظري وجهة يف كان (إن صاعدة قارات عىل لدينا التي
إنه حيث املرتفعة)، املناطق تصاحب الربكانية االنفجارات أن وهي صحة: أي
َة ثَمَّ سيكون الصاعدة املناطق ويف تعويض، عامل َة ثَمَّ يكون لن الهبوط أثناء

املتدفقة. الربكانية املواد من «إضايف» عامل
خطابك، تلقي قبل كنت، فقد املحيط، عمق االعتبار يف واضًعا ثالثًا،
استسالمي. أعلن أن يجب لكن للهبوط، الهائل الحجم إلنكار بشدة مياًال
وجود عىل االستدالل تجنب عىل حرصت فقد املرجانية، بالشعاب يتعلق فيما
حجم يل، يبدو كما تخمني، الصعب من املرجانية. الجزر من بمجموعات قارة
لو أرخبيل مثل الشاسعة املناطق يف لكن املرجانية؛ الشعاب من الهبوط
ارتفاع عىل بناءً الغريب، من هذا سيكون الكاديف، ومجموعة مارشال وأرخبيل
بني يرتاوح بارتفاع قمم اندثرت قد تكن لم إذا الحالية، املحيطية األرخبيالت
اإلنصاف من كان إن ما شككُت خطابَك بعد وحتى قدم. آالف و١٠ آالف ٨
إنعاش بعد لكن املحيطات؛ أكرب منتصِف يف قارات هبوِط إىل استناًدا امُلحاجُة
العرص تكوين خطوِط أحِد يف املحتمل مك السُّ حول رامزي مع بالحديث ذاكرتي
بقدر هبوٌط هو حدث قد بُد ال أنه يبدو فما الرأسية، والكربوني السيلوري
الشمالية؛ وأمريكا أوروبا يف التكوينات هذه خالل األقل» «عىل قدم آالِف ١٠
١٢ حتى لكن تقريبًا. نفسها الحية الكائنات مجموعة حياة خالل ثَمَّ وِمن
أن أعتقد لكن هوكر؛ لقارة أو األزور، لجزر بالنسبة كافيًة تكون لن قدٍم ألف
من الجزر، من متقاربة مجموعاٍت وإنما متصلة، قارٍة وجوَد يستنتج ال هوكر
بينها؛ العمق «شديد» بحٍر الحالية، القارات من االستنباط لنا جاز إذا دون،
مع يتعارض تقريبًا محيطية جزيرٍة لكلِّ الربكانية بالطبيعة االحتجاج لكن
الجزر من سلسلٍة يفرتضمجرد ال أنه أعتقد إذ تلك؛ املفرتضة الجزر مجموعات

الجنوبي. الكرة نصف تُطوِّق الربكانية
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ظواهر كل تماًما تُفرسِّ املفرتضة القارية االمتدادات أن يل يبدو ال رابًعا،
كربى مجموعاٍت وغياب والضفدعيات؛ الثدييات غياب مثل الجزر؛ عىل التوزيع
وندرة نيوزيالندا؛ يف إلخ والبانكسيا، واألكاسيا ماديرا، يف الحرشات من محددة
يف يعتقدون الذين أولئك أن املقصود وليس إلخ. الحاالت، بعض يف النباتات
الحاالت؛ هذه أغلب تفسري يستطيعون متعددة عرضيٍة توزيٍع وسائل وجوِد
مع متسقة تبدو ال الحقائق هذه إن يقولوا أن األقل عىل يستطيعون لكنهم

سابقة. عهوٍد يف متصلة يابسٍة وجود
(وهو املؤكد من أنه باعتبار خاص وبوجٍه املتعددة، األسباب لهذه أخريًا،
نفيس منع أستطيع ال التوزيع، بوسائل الجهل غاية يف أننا معه) ستتفق ما
كبريًا رضًرا أَلحَقت قد فوربس افرتضها التي «أتالنتس» قارة بأن االعتقاد من
ا حقٍّ ممتنٍّا سأكون متأنية. دراسًة النرش وسائل دراسة تعرقل حيث بالعلم،
لديك، وزن أيُّ لها الُحجج هذه كانت إن ما تريد، ما بقْدِر بإيجاز ملعرفة،
هذا بشأن سأُكاتبك أنني هوكر أخربُت النزيه. الَحكم موقع يف نفسك واضًعا
هو أو أنت كنَت إن ما متأكد غري زلت ال لكنني هذا؛ يقرأ أن وسأود املوضوع،

ال. أم الربيد ورسوم الوقت يستحق األمر أن ستعتقدان

جدٍّا الويف صديقك
داروين تشارلز

قائًال: اليل، تشارلز السري إىل كتب يوليو، من الثامن [يف

القارية؛ االمتدادات مسألة حول حكم أيِّ إعطاء تستطيع ال أنك يؤسفني
بوجود القائِلني ُحجة مقابِل يف وزن ذات ليست ُحجتي أن تعتقد أنك وأستنتج

ذلك.] بصحة االعتقاد أستطيع كنُت لو ا حقٍّ أتمنى االمتدادات. تلك

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] يوليو ٢٠ داون،

فعلت قد أنني «أعتقد» ال (إذ أخربك أن أود أنانية، من ذلك يف ما رغم …
بيشء انشغايل أثناء يل خطر (!) عاًما عرش تسعة منذ عميل. أرى كيف ذلك)
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حقائق أي سجلت إن الجيد من يكون قد ربما أنه الطبيعي التاريخ يف مختلف
األنواع إن الوقت. ذلك منذ أفعله أخذت ما وهذا األنواع، أصل بمسألة متعلقة
مثل أخرى، أنواع من انحدرت وإما مستقل، نحو عىل خلقت قد تكون إما
إمكانية عىل نربهن أن املمكن من أنه أعتقد واحد. بنوع الخاصة الرضوب
باإلبقاء األجدر تلك عىل بالحفاظ تميًزا األكثر رضوبه عىل اإلنسان حصول
هذا يف اسرتسلت إن كراًسا أمأل أن بد ال لكن األخرى، عىل والقضاء عليها
الداجنة رضوبنا مثل تنشأ األنواع أن أفرتض إنني اإليجاز، سبيل عىل الشأن.
أكرب مع باملقارنة النظرية هذه أخترب ذلك بعد االنقراض؛ من «الكثري» مع
التوزيع يف ُوضعت التي الراسخة العامة الفرضيات من أجده أن يمكنني عدد
«افرتاض» مع يل، ويبدو إلخ. إلخ، والقرابات، الجيولوجي والتاريخ الجغرايف
باألسلوب عمًال بد، ال إننا العامة، الفرضيات تلك تفرس قد النظرية تلك أن
فمن أفضل. نظرية عىل يُعثر حتى بها نقر أن العلوم، كل معالجة يف الشائع
هي إنما علميٍّا؛ تفسريًا ليس وكيت كيت ُخلقت األنواع بأن القول نظري وجهة
توضيح أحاول أن املعقول غري من لكنه وكيت. كيت إنها لقول منمقة طريقة
أخربك أن بد ال لألمانة، لكن خطاب. إطار يف األمر يف للمواصلة أسعى كيف
أن — مستقل نحو عىل تُخلق لم األنواع أن يرى مخالف الستنتاج توصلت أنني
تحتقرني. سيجعلك هذا أن أعلم للغاية. محددة رضوب سوى ليست األنواع
النظر وجهة تكتنف التي املتعددة «الهائلة» الصعوبات شأن من أقلل ال وأنا
بطريقة للتفسري القابلة غري األشياء من الكثري تفرس أنها يل يبدو أنه غري هذه،
يف نقطة إىل فقط اإلشارة سبيل وعىل خاطئة. تكون أن يصعب بحيث أخرى
منطقٌة لها عام» «بوجٍه نفسه الجنس يف التي األنواع أن وهي أال األخري، خطابك
فهكذا واحد، نوٍع من مبارشًة منحدرة بالفعل كانت إن متصلة؛ أو مشرتكة
من بد ال يل) (بالنسبة لألسف ا جدٍّ الكثرية واالستثناءات بالطبع؛ الحال سيكون
عىل (لكن النظرية هذه عىل وبناءً والجيولوجية. املناخية بالتغريات تفسريها
متصل. توزيٌع نفسه النوع أفراِد لكل يكون أن بد ال تحديًدا) نفسها األسس
كنت بقراءته. هوكر ل وتفضَّ املوضوع، من األخري الجزء هذا يف فصًال ألَّفُت لقد
َرجَحت تها كفَّ إن حتى مجملها يف جدٍّا هائلة والصعوبات االستثناءات أن أعتقد
الذي هوكر، لدى قبوًال القت أنها وجدُت حني جدٍّا ُرسرت لكنني أفكاري، مقابل

قط. األنواع ديمومة بشأِن الحرية من الكبري القْدر ذلك يُِصبْه لم إنه قال
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الحتقاري ستميل أنك متأكد (فأنا التربير قبيل من أخرى كلمًة أقول أن بد ال
ُمستقاٌة األنواع تغريُّ «كيفية» حول أفكاري كل أن وهي الغريبة)، وأفكاري أنا
معهم)؛ (والتواُصل والبستنة الزراعة خرباء ألعمال متصلة طويلة دراسٍة من
أنواعها لتغيري الطبيعة تستخدمها التي الطرق تام بوضوٍح أُدرك أنني وأعتقد
التي الجمال والرائعة العجيبة العوارض مع «التكيُّف» عىل قادرًة وجعلها

حي. كائٍن كل لها يتعرَّض

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٦ يوليو، ٣٠ داون،

هوكر عزيزي
من محددة إجابٍة عىل الحصول أستطع لم يل. بالنسبة القيمة «عظيم» خطابك
كما وآخرون]، فوربس بها قال التي القارية االمتدادات نظرية [بشأن اليل
ولوال لُحججي. وزنًا يقيم ال أنه استنتجُت كنُت وإن املرفقة، الخطابات يف سرتى
سوف أنني تطمنئ أن أرجو ا. جدٍّ شديدة لهجًة استخدمُت لكنُت الخطاب، هذا
فيه ُوضعُت كالذي مأِزق يف أحٌد يُوضع لم مقبولة. بطريقٍة شكوكي عن أعرب
تتعارض هائلة صعوباٍت ستُزيل تفرتضونها التي القارية االمتدادات فإن قط؛
أن يجب ولذلك النظرية؛ بصحة أُقرَّ أن أستطيع ال ذلك ورغم أفكاري، مع
من كرسة ولو حتى عىل العثور عدم حقيقِة تجاُهل يمكنني فال بهذا؛ أعرتف
أو ٥٠٠ ارتفاع عىل جزيرة أي عىل الباليوزي أو امليزوزوي العرص من صخرٍة
أُشك أنني تعتقد حني فهمي تُيسء باألحرى وإنك الرئييس. الرب من ميل ٦٠٠
مع احتمال، مجرد إنه قدم؛ ألف ٣٠ أو ٢٠ بقدر هبوط حدوث «احتمال» يف
مسألة بعُد أتبني لم االعتبار. يف التوزيع عن منا كلٍّ لدى التي األدلة تلك وضِع
ناحية من تفاصيلها، بكامل بعضها، من والقريبة «املتطابقة» الثدييات، توزيع
أثارت لدرجٍة متفقًة النتائج كانت درست، ما بقْدر لكن البحر»؛ عمق «عنرص
الكربى الجغرافية ات التغريُّ تلك وقوِع بعدِم ا جدٍّ امُلزِعج اعتقادي مع دهشتي
توزيعها وسائِل عن نعرفه ما فبالتأكيد الثدييات، ناحية ومن فيها؛ تعتقد التي
نفيس أجد أن مثل سخطي يُثري يشء ال أخرى. طائفٍة أيِّ عن نعرفه مما أكثر
من مني، أفضَل ِصني متخصِّ استنتاجاِت عن مختلفة الستنتاجاٍت دائًما ل أَتوصَّ

نفسها. الحقائق

431



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

الجغرافية) (غري الكربى الصعوبات من العديد مؤخًرا أزلُت قد أنني أعتقد
َهْلوسة. محَض تكون قد أنها الرب يعلم لكن أفكاري، سبيل تعرتض التي

اليل. خطابات تُعيد أن أرجوك
أختلف رائع! رجٍل من له ويا إليك، اليل كتبه الذي رائع خطاٍب من له يا
سيضاعفون ثابتة «ليست» األنواع أن يعتقدون الذين أولئك أن ظنه يف كثريًا معه
هو كان تواتًُرا األكثر قلقي مصدر أن أعلم أنا، حالتي يف النوعية: األسماء عدد
الرب، خلق من برنقيًال مثًال كان ذاك أو هذا أن يعتقدوا لن اآلخرون كان إن ما
كان إن فيما فحسُب أُفكِّر أن بد ال كان لذلك خالًفا اسًما. استَحقَّ وبالتأكيد
إزاء مندهش أنني كما السم. الحاجة لتربير كافيًا واالستمرار االختالف حجم
ال؛ أم مستقل نحٍو عىل مخلوقًة األنواع كانت إن ما الهامِّ غرِي من أنه اعتقاده
أدلٌة لدينا ستكون التغيري، بقوانني باالنحدار، تنشأ األنواع كل أن أُثبت متى
الطبيعي، التاريخ سيختلف وكم التكوينات. يف التي بالفجوات يتعلق فيما جيدة
أجزائه؟ أهم أحد التغريُّ قوانني كل أن يُعتقد حني القرب، يف نكون أن بعد وذلك
كتاب يف أو لديَّ التي مثل أفكاًرا أن اليل اعتقاد سبِب تصوُّر يمكنني ال
وأُضيع األمر أستفيضيف أال بُد ال لكن املحدَّدة. املراكز فكرة تُبِطل سوف «بقايا»
خالصشكري. لك للخارج. تسافر أن قبل يُنسخ لن مخطوطي أن أخىش وقتك.

دائًما صديقك
داروين يس

بإيجاز القارية االمتدادات بنظرية يتعلق فيما حجتي أرسد أن بعد ملحوظة:
هذه يف نظرا قد مني أفضل خبريين إن فيها أقول جملة ألحق سوف شديد،

وزنًا. يعطياها ولم االعتبار، بعني الحجج

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] أغسطس ٥ داون،

تقدم لم اهتمامي، تثري أنها رغم التي، إيلَّ اليل خطابات بشأن تماًما أتفق …
أهمية أكثر كانت «الجيولوجية»، الناحية من خطاباتك، جديد. إيضاٍح أي يل
موضوع تقبُّل أستطيع كنت لو جديٍّا أتمنى كم تتخيل أن يمكنك ال يل. بالنسبة
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أُخرجه أن أستطيع ال (إذ فيه فكرت فكلما أستطيع؛ ال لكنني القاري، االمتداد
ستِّ نحِو عىل مقتًرصا األمر كان لو أَصَعب. تقبُّله أمَر وجدُت رأيس)، من
أن حقيقة تعميم لكن تقبله؛ يف صعوبة بأيِّ سأشعر كنُت ما فحسب، حاالٍت
ونباتاتها حيواناتها من كبريًا جزءًا تشارك اثنتنَي) أو واحدًة عدا (ما الجزر كل
عجيبة حالٍة من لها يا شديدة. َحريٍة يف يجعلني أكثر أو لقارة الرئييس الرب مع
أستطيع ال أنني للغاية املهني، وكذلك املحزن، ملن إنه املؤنفات! فصيلة حالة
االتفاق أو للموضوع، رؤيتك عن الفٍت نحٍو عىل بها تُعربِّ التي الطريقة فهم
بشدة «معارضة» إلخ) األوكالبتوس، (عن بك الخاصة الحقائق أرى إنني معها.
«بالغة» األقل عىل أو أيًضا، للهجرة بشدة معارضًة وربما القاري، لالمتداد
نفيس أضع أن الخطاب يف بد (ال اختالفنا أساس أن أرى وإنني الصعوبة.
التوزيع وسائل عن املعروف بأن رأِيي يف يكمن ة) امُلحاجَّ يف املساواة قدم عىل
أنت رأيك (وأعتقد كوندول دي إيه رأي مع تماًما أتفق معدوًما. يكون يكاد
أنني بيد هزيل؛ عمٌل َلهو فقط «املحتملة» التوزيع طرق إىل اإلشارة أن أيًضا)
دي إيه ُحجة أن أعتقد إذ املوضوع؛ معالجة بها يمكن أخرى طريقًة أرى ال
ذاَت ليست اإلنسان، ل بتدخُّ إال إنجلرتا إىل نباتات دخول عدم يف املتمثلة كوندول
السيئة اآلثار بعض لها القاري االمتداد نظرية أن االعتقاد سوى أملك ال قيمة.
أو «سلبيٍّا» كان سواء يل، يبدو ما وهو االنتشار، وسائل يف البحث تُوقف حيث
إىل املفردة املراكز يف يعتقد من كلُّ سيُضطرُّ دحضها وعند أهمية؛ ذا إيجابيٍّا،

القارية. االمتدادات فكرة بصحة يُقرَّ أن
ال) أم مهمًة كانت (سواء أفكاري تفهم ال أنك ملحوظاتك من أرى …
التأثري. من ا جدٍّ القليل إلخ، للطقس، املبارش للعمل أعزو إنني التعديل؛ حول
حديقة سأدعو فأنا املحددة؛ املراكز يخص فيما تختلف أهدافنا أن أفرتض
املاشية بيكويل فيها أَنتَج التي املزرعة أو األحمر، الكرنب أُنتج حيث املطبخ
كافية! مركزيٌة بالتأكيد فهذه «النوَعني»! لهذَين املحدَّد املركز القرون، القصرية
فقريًا كتابي كان إن وسواء مساعدة؛ من أَسديتَه ما كلِّ عىل بشدة أشكرك
معنوياتي تكون أحيانًا فقًرا. أقل لتجعله جهدَك ُقصارى بذلَت فقد ال، أم
مسألة حول العزم عاقد ذهني إن بشدة. تضُعف أخرى وأحيانًا للغاية مرتفعة

ذلك! قيمة ضئيلة هي كم إلهي، يا لكن، األنواع؛ أصل
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،١٨٥٦ يوليو، ٢٥ بتاريخ خطاب من فقرٌة َة ثَمَّ املحددة»، «املراكز ب يتعلق [فيما
اليل تشارلز السري حياة «قصة (كتاب هوكر دي جيه السري إىل اليل تشارلز السري من

باالهتمام: جديرة (٢١٦ صفحة الثاني، املجلد ويومياته»، وخطاباته

كذلك يُضطر فسوف أوهام، األنواع بأن يجادل داروين كان إن أنه كثريًا أخىش
كثريًا مني سيسلب وذلك األخرى، هي أوهام املفردة االنتشار مراكز بأن يُقر ألن
عىل للربهان والنباتات، للحيوانات الحالية لألقاليم أُوليها كنُت التي األهمية من

الطبيعية. الجغرافيا يف والحديث الثالث العرص خالل جرت التي ات التغريُّ

يف كتب حيث األوهام؛ مذهب مواجهة سيتعني قريبًا أن أدرك قد أنه يبدو لكن
الِحقب وضع (عند األنواع بشأن اعتقادنا بإنكار كلينا داروين أقنع «سواءٌ نفسه: الخطاب
الواضح غري للمبدأ سيتحولون كثرِيين أن أتوقع فإنني ال، أم االعتبار) يف الجيولوجية

للتعديل.» للقابلية
أخرى مرًة والتمس الجغرايف، التوزيع فصل يف يعمل يزال ال أبي كان الخريف يف

هوكر.] دي جيه السري معاونة

[١٨٥٦ [سبتمرب، هوكر دي جيه السري إىل خطاب
مخطوطتي الحظ، التعيس املسكني أيها لديك، ستكون أسابيع، بضعة خالل
ذلك أطلب لن أنني إال الجغرايف. بالتوزيع املتعلقة النقاط من واحدة حول
املهم فمن تحديًدا، املخطوطة بهذه يتعلق فيما لكن أبًدا، ثانيًة املعروف
يتعلق فيما الصعوبة بتلك حياتي يف َقط أشعر فلم عليها؛ تطَِّلع أن يل بالنسبة
نحٍو عىل بأَْرسه املوضوع تناُول أستطيع كنت لو بحقٍّ وأتمنى فعله، عيلَّ بما

سطحي.

ِلتنمَّ، املميزة، التالية الفقرة ترد (١٨٥٦ (يونيو، هوكر دي جيه السري إىل خطاب يف
الجغرايف: التوزيع حول فصله استلزمه الذي العمل نوع عن ريب، بال

والجدير الشهري فوربس] إي [عرض عرضه يف وغريب خاطئ منطٌق َة ثَمَّ
أضع حتى َدرستُها قد إنني بما يل، يبدو كيفما التوزيع، ملسألة باإلعجاب
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جامع أن وهي صحيحة، التالية مقولتي أن ِلتثْق صفحة. يف الرئيسية العناوين
أحمق أيُّ يستطيع عادي. رجٌل فهو املبدع، الرجل ا أمَّ «عظيم»، رجٌل البيانات
نباتات تدرس أن عمٍل من له يا إلهي، يا أوه، لكن، ويفرتض، م يُعمِّ أن

آخر! شخٍص عن نيوزيالندا

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] أكتوبر، ٣

حول بمعتقداتي «ملخص» بكتابِة اليل نصيحة عىل اعرتضَت أنك أتذكَّر …
واآلن عنه، كففت إنني حتى ُمرٍض غري عمًال وجدتُه بدأُت، حني حسنًا، األنواع.
عرش تسعة يف جمعتُها التي املوادُّ تسمح ما بقْدِر مثاليٍّا ليكون عميل أُحرضِّ أنا
العمل نطاق خارج بحثي مساٍر أي إلتمام أتوقف أن أنوي ال لكنني عاًما،
إن امللحة. اليل نصيحة أتبع سوف هذا من أبعد وليس الحد لهذا الحايل؛
كبريًا كتابًا سيصري العمل أن أرى أن املحزن من . لديَّ كبرية أهميًة ملالحظاتك
تني برصَّ حيُث ا؛ حقٍّ بثمن تُقدَّر ال للحمام املتأنية دراستي أن وجدُت وقد للغاية.
الكثرية، القديمة األدبيات كانت التدجني. تأثري تحت بالتباين متعلقة نقاٍط بعدة
يل مفيدًة الحمام، ُسالالت يف التدريجية التغريات تتبُّع خاللها من يمكن التي
كما جامبيا! من «حية» داجنة وطيوٌر حماٌم للتو جاءني لقد استثنائية. فائدًة
وإنني الحمام. من أَقلَّ لكن للغاية، شديًدا اهتماًما والبط األرانب أُويل أنني
بُسالالٍت االحتفاظ لك سبق هل األرانب. هياكل يف ا جدٍّ ملحوظة اختالفاٍت أجد
آخر: سؤاٌل َة ثَمَّ تفاصيل؟ أيَّ إعطائي تستطيع وهل قبُل، من األرانب من غريبة
الفضالت كرات تتقيأ متى اإلطالق عىل تعرف فهل بصقور؛ االحتفاظ اعتدُت

الطيور؟ أحد تناُولها بعد
تثريه الذي والصعوبة والشك املتاعب قْدَر يل بالنسبة موضوع أيُّ يثري ال
الرخويات إن املحيطية. الُجزر عىل نفسها األرضية الكائنات أنواع انتشار وسائل
الختبار طريقة بأيِّ بيضها عىل الحصول أستطيع وال للجنون، تدفعني الربية
إفراطي عن أعتذر لن املالح. للماء الضار التأثري ل وتحمُّ الطفو عىل قدرتها
أرجو معرفتها. يف سرتغب أنك أعتقد ألنني أنشطتي؛ عن الكتابة يف الشديد
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أردت»، و«إن الصحية؛ حالتك عليه أَصبَحت ما عىل وقت، أي يف تُطلعني، أن
الصيَّاح. البط بشأن املعلومات بعض يل فلرتسل

لك املخلص فوكس، عزيزي
داروين يس

قائًال: نوفمرب) من العارش (بتاريخ اليل تشارلز السري إىل كتابه عن كتب [كذلك

أن تماًما املستحيل من أنه وجدُت لقد الكبري؛ كتابي يف شديدة بمثابرٍة أعمل
املوادُّ تتيح ما بقْدِر كامًال عمًال أُقدِّم لكنني تمهيدي؛ مقاٍل أو ص ملخَّ أيَّ أنرش
به.] لك أَديُن الشديد التعجيل وهذا لتحسينها. االنتظار دون حاليٍّا لديَّ التي

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦ [أكتوبر، األحد داون،

هوكر عزيزي
إنني عليها. جزيًال شكًرا وأشكرك تماًما، سليمًة جميعها البذور وصَلت لقد
املمتعة أمسيتي من جزءٍ أيِّ من فاتني وما ا جدٍّ مبكًرا املغادرة عىل ا جدٍّ آسف
لكنني هوكر، السيدة أُودِّع أن دون شديدة همجيٍة يف غادرُت لقد «للغاية».

للرصيف. صِعدُت أن بمجرد القطار وصل حيث لحظة؛ آخر يف وصلُت
عىل ذهني ي يُصفِّ ما فدائًما العشاء؛ بعد مناقشتنا خاص بوجٍه أَسعَدتني
معك يتفق جراي إيه أن لسماع حزيٌن أنا معركة. يف معك االشتباك رائع نحٍو
يف ضوء عن للبحث بحاجة كنت إن أنَك أعتقد النباتية. الجغرافيا حال بشأن
كثريًا أكثر احرتاًما مجالك ستُعري كنَت النقيض عىل فإنك الحيوانية، الجغرافيا
فضالٍت كراِت واستفرَغت رائع، نحٍو عىل الصقور َفِت ترصَّ لقد اآلن. تفعل مما
ُمغطَّاتان حجل طائِر قدما به طرًدا للتو تلقيت وقد البذور؛ من الكثري بها

الوداع. بالطني! تماًما
واملخالف املجنون صديقك
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] نوفمرب ٤ داون،

هوكر عزيزي
مخطوطِة [بشأن حكمك كان خطابك. عىل تتخيل مما أكثر حارٍّا شكًرا أشكرك
أدري أكن لم إنني برشيف أُقسم يل. كبرية راحٍة مصدَر الجغرايف] التوزيع فصل
حتى ا، جدٍّ سيئ شديد) برفٍق ستقولها كنت أنك (وأعلم إنه ستقول كنت إن
عن أزالت مخطوطتي أن نظري وجهة من أرى كله. أحِرقه أن سرتجوني إنك
حدٍّ إىل بإنصاٍف ُعرضت قد الصعوباِت أن يل وبدا الصعوبات، بعض كاهيل
متضاربة؛ وآراءٍ وُحجٍج وأدلة حقائَق وسط شديدة َحريٍة يف رصت لكنني كبري،
الحكم. عىل قدرة من يل ما كلَّ فقدُت بأنني عميق شعوٌر خالجني إنني حتى

عت. توقَّ مما أكثَر إيجابي العام رأيك إن

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] نوفمرب ٢٣ داون،

هوكر عزيزي
هذا عىل تُردَّ ال لكن الخطابات، بسبب بالضجر أُصيبك سوف أنني أخىش
بعد إنه حتى كثريًا، خطاباتك أُقدِّر تملُّق، ودون الحقيقة يف إنني إذ الخطاب؛
ا؛ جدٍّ كثرية نقوًدا ورصفُت ُمرسًفا كنت أنني أشعر مؤخًرا، الكبري الخطابات َكمِّ

آخر. جانٍب يف التقتري عيلَّ سيكون ثَمَّ، وِمن
بعض إرسال يجب كان أنه قوي شعوٌر ساورني مخطوطتي أرسلت حني
هذه يف مخطئًا أم مصيبًا كوني إن التباين. ُمسبِّبات حول املبدئية األسئلة
إليه، توصلُت الذي االستنتاج لكن بالكامل، منفصلة مسألٌة هي إنما النقاط
كثريًا (التي الخارجية الظروف أن هو الجغرايف، التوزيع عن تماًما بمعزل
درجة ا أمَّ بمفردها. ا» جدٍّ «قليل أَثٌر لها الطبيعي) التاريخ علماء تستهوي ما
األخرى. النقاط كل بني الشديد بضعفي فيها أشعر التي النقطة فهي تأثريها،
عىل سأحصل وربما التدجني، تأثري تحت التباين حقائق عىل بناءً أحكم إنني
املوضوع، هذا حول ُمسوَّدة كتابِة بعد الحايل، الوقت يف لكن املعلومات. من مزيٍد
التسبُّب عدا «للغاية»، ضئيٌل الخارجية الظروف تأثري أن يف استنتاجي يتمثل
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«غري» الطفل تجعل (التي للتباين القابلية تلك إن للتباين. القابلية مجرد يف
أو مميز رضٍب تكوُّن عن «تماًما» مختلفة أراها دقيًقا) تشابًها لوالده مشابه
نحٍو عىل أُحاول والتي لقوانني، تخضع للتباين القابلية أن شك (ال جديد. نوٍع
يكاد القوية األنواع أو الرضوب أحد ن تكوُّ أن أرى منها.) بعٍض اكتشاَف معقد
«َعَرضية». تباين قابلية أو تباينات ً خطأ يُسمى قد ما النتقاءِ بالكامل يرجع
إال الطبيعة يف يتم أن يمكن وال بالزمن، مبارش نحٍو عىل االنتقاء هذا يرتبط
أخريًا بها يُنتج التي املنتقاة، الطفيفة االختالفات أخرى، مرًة شديد. ببطءٍ
ومع النباتات، مع (حتى أعتقد حسبما إثباته يمكن كما ترتبط، نوع، أو ِعرٌق
الظروف من أكثر رفقائها مع كثريًا أهمَّ عالقٍة يف جيلٌّ)، هو كما الحيوانات
يمكنني ال خاطئة، أو صحيحًة كانت سواء مبادئي، حسب لذلك، الخارجية؛
«رشوط امُلتبدِِّلني والرفقاء لة امُلتبدِّ والظروف الزمن أن فرضيتك مع االتفاق
فالزمن األهمية؛ يف «كثريًا» أكثر واألخري األول أن أرى فأنا للتحويل»؛ القابلية
ستُدرك كنَت إن ما الرب يعلم لالنتقاء. املجال يتيح ما بقْدر إال ا مهمٍّ ليس
بشأن عنها تتحدث التي الصعوبة مناقشُة عيلَّ يكون سوف ال. أم أقصده ما
األرضية الكرة نصف يف الشمايل القطب جنوب ومنطقة املعتدلة املنطقة أشكال
أنني لالعتقاد أميل لكنني بالفعل. فعلُت مما أكثر فيها والتفكريُ الجنوبي
ضئيل نزوٌع َة ثَمَّ سيكون أنه يف صحيحة) العامة مبادئي كانت (إن مصيب
من أنه رغم طالت، أو قُرصت سواءٌ الهجرة، فرتة خالل جديد، نوٍع لتكوين

يحدث. قد للتباين القابلية من كبريًا قْدًرا أن املحتمل

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٦] ديسمرب ٢٤

بني لتوي أقارن كنت معك. األمور ألناقش منك قريبًا أعيش كنت لو أتمنى كم …
املعنيون الطبيعي التاريخ علماء يستنبط كيف بإيجاز وأُبنيِّ النوع، تعريفات
مثاًال الهند» «نباتات كتاب يف الحوض زهرة كانت بحثهم. موادَّ بالتصنيف
تُوجد التي األفكار اختالف مدى ترى أن ا حقٍّ للضحك يدعو مما إنه يل. ممتاًزا
فلدى «األنواع»؛ عن يتحدثون حني الطبيعي، التاريخ علماء من العديد أذهان يف
يبدو اآلخر، البعض ولدى الشأن؛ قليل واالنحدار يشء كل هو التشابُه البعض
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هو االنحدار آخِرين، ولدى املهيمنة؛ الفكرة هو والخلق ا، مهمٍّ ليس التشابه أن
القيمة عديم أنه آخرون يرى بينما يخطئ، ال اختبار العقم آخِرين، ولدى الرس؛
للتعريف. قابل غريُ هو ما تعريِف محاولِة من ينبع هذا كل أن أعتقد تماًما.
نبتَت. التي الطيور، زبل يف كانت التي الغريبة السوداء البذور فقدَت أنك أظن
البذور من دزينة نحو فلديَّ بشأنه؛ االنزعاج يستحق ال األمر حال، أي عىل

صغرية. طيوٍر زبل من املستخرجة

هوكر عزيزي يا الوداع
األبد إىل صديقك
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧؟] يناير ١ داون،
جراي الدكتور عزيزي

شمال بنباتات الخاصة [«اإلحصائيات بحثَك من الثاني الجزء تلقيُت لقد
يشءٌ لديَّ ليس أنه ورغم ،[١٨٥٧ سيليمان»، «دورية األمريكية»، الواليات
بأَْرسه البحث أن أرى إعجابي. وصادق شكري أُرسل أن بد فال ألقوله، محدد
اآلن أدرك أنني تماًما وأخدعها نفيس أُوهم وأنني بحذافريه، املوضوع يُغطِّي
األجناس! بشأن أوروبا يف ملحوظاتك تُحِدثه الذي فرٍق من له يا نبتاتك. طبيعة
األجناس أنواع نطاِق َسعَة يُخص فيما استنتاجَك أرى أن للغاية أسعدني لقد
إنه إليها. توصلُت التي النتائج مع نواٍح عدِة يف تماًما ينسجم فهو الكبرية؛
أعترب إذ «عظيًما»؛ إطراءً أسديتَني لقد باملناسبة، ألفكاري. كربى أهميًة يحمل
يحملني استنتاجاتَك أحد أن غري ا. جدٍّ عظيًما رشًفا كهذا بحٍث يف ذكري مجرد
«بشدة» أود بجرينالند. يمر الجبلية النباتات اتصال خط أن وهو ر، التذمُّ عىل
أليس الئٌق، تعبريٌ (هذا «يزعجني» األمر ألن بالتفصيل؛ منشورًة أسبابَك أرى أن
الذي الزمن عن نظريٌة لديه أجايس أن اليل أخربني فظيعة. لدرجٍة كذلك؟)
املخالفة املرتوية املالحظات بعض سماِع وعند مرة، أوَّل العظائيات فيه ُخلقت
املأزق هذا يف وإنني قط.» تكذب لم الطبيعة «ألن بها، يؤمن ال إنه قال لها،
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دائًما فامُلنظِّرون ذلك عىل وبناءً أبًدا» تكذب ال «الطبيعة إن لك وأقول نفسه،
صواب. عىل

كالوباء إنني ستقول أنك فأعتقد العمل، بسبب بشدة ُمنهٌك أنك بما
تخميناتي إحدى قادتني حال. أي عىل أخرى مسألًة إليك لكن البغيض؛
لكنه الجغرايف، بالتوزيع عالقة له ليس األمر أن (رغم الستنتاج الجامحة
بنية ذات زهور لديها تكون ألن بشدة تميل األشجار أن بإحصائياتك) مرتبط
بدا ما هذا أن رأيت ملا األجناس. متعددة أو الجنس أحادية أو الجنس ثنائية
األشجار بني مفرًقا القليلة، الربيطانية نباتاتنا درست بريسون، لدى األمر عليه
واألجناس األنواع يف كانت النتيجة أن ووجدت لودون، مبدأ عىل والشجريات
كتاب جدولة منه ألطلب هوكر إىل أفكاري أرسلت هكذا توقعت. كما والفصائل
مثرية نتيجتي أن اعتََقد وقد النتيجة، هذه مع يتفق بما نيوزيالندا» «نباتات
بريطانيا مع التشابُه وإن ذلك؛ يفعل أن يُربِّر مما الكايف بالقْدر لالهتمام
والشجريات األشجار من طوائَف ثالَث وضع أنه ذلك يؤكد ومما للغاية، ملحوظ
املبدأ عىل تاسمانيا» «نباتات كتاب يضع سوف إنه (وقال العشبية. والنباتات
عالقًة يل تبدو األخرينَي. الطائفتنَي بني وسًطا موقًعا الشجريات تشغل نفسه.)
كانت إن كبري، نحٍو عىل بالفعل كذلك إنها بل ذاتها، حد يف لالهتمام مثرية

صحيَحني.1 وتفسريي نظريتي

ا جدٍّ املزعج صديقك شكري، خالص مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] أبريل ١٢ داون،

هوكر عزيزي
أنني فكرَة ذهني عن أُقيص أن أستطيع وال سعادة، أيما خطابَك أسعدني
ذلك رائع كالٍم من له يا شيئًا. أعطي وال فقط آخذ حيث كرمك؛ أستغل
نُوقشت التي الحاالت إن برمته! التباين موضوِع حول كتابته استطعَت الذي
إنها حيث وملعونة)؛ بغيضة كانت (وإن يل بالنسبة هامٌة األخري خطابَك يف
باعتبارها الحاالت، لهذه فقط سأُشري التباين. بُمسببات جهلنا شدة عن تكشف
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ما عىل قليًال، تحديًدا أكثر يُعد الذي األشكال، لتعدُّد الفرعي التقسيم من نوًعا
إثارة يف يفوقه أو ويساويه املثال، سبيل عىل الشوكي، التوت تباين من أعتقد،

الَحرية.
التأثري عن ناتجًة «تبدو» التي التباينات حول ملحوظاتي للتو أجمُع كنت
املؤيدين أكثر يُقرُّ واحدة. بنتيجٍة وخرجت الخارجية؛ للمسببات واملبارش اآلني
يكون نفسه للنوع املنتمية الحيوانات فراء بأن ًدا تشدُّ املستقل الخلق لفكرة
للنوع املنتمية األصداف وأن شماله، عن النوع هذا انتشار نطاِق جنوِب يف أرقَّ
املياه يف لونًا أبهُت وأنها الشمال؛ من الجنوب ناحية لونًا أزهى تكون نفسه
شحوبًا وأكثر الجبال، عىل لونًا وأدكن أصغر تكون الحرشات وأن العميقة،
وذات شعًرا وأغزر أصغر تكون النباتات وأن البحر، قرب بالصدف وأشبه
أنواٌع تتبع وغريها، الحاالت، هذه كل يف إذن الجبال؛ عىل لونًا أزهى زهور
أن هو لهذا تفسرٍي أبسط أن يل ويبدو املنطقتنَي، يف نفسها القاعدة متمايزة
الخاصة نفسها القوانني تتبع ثَمَّ وِمن ا؛ جدٍّ مميزة رضوٍب سوى ليست األنواع
عند النباتات تباين بسبب هذا كل أذُكر بها. واملعرتف املعروفة بالرضوب
دون فحسب العموم وجه عىل السابقة امللحوظة سقُت وقد الجبال؛ ارتقائها
يمكن ما حوَل والنزاع الشك من ا جدٍّ الكثري َة ثَمَّ أنه سأُضيف حيث أمثلة،
حول عابرة مالحظاٍت عدة صادفُت ذلك رغم لكنني رضوبًا؛ عليه نطلق أن
أعتقد إنني حتى النوع، هذا من والتي الجبال عىل املوجودة النباتات «رضوب»
«أي» َة ثَمَّ أن تعتقد هل هذا؟ يف رأيك ما الحقيقة. بعض امللحوظة بهذه أن
لتصري بالنباتات الخاصة عام»، «بوجٍه عليها يُطلق كما «الرضوب»، يف نزعة

الجبال؟ اعتالئها عند لونًا وأزهى حجًما أكرب زهور وذات شعًرا أغزر
ثالثة مساحتها التي بي الخاصة الحشائش» «حديقة ب اهتماًما أُويل إنني
العدد من مندهش وإنني تظهر، أن بمجرد شتلة كل أُميز حيث قدَمني؛ يف أقدام
٥٩ ُقتل لقد وغريها. البزاقات قتَلته الذي العدد من اندهاًشا وأكثر نبَت، الذي
أقل عائًقا كان هذا أن أعتقد كنت لكنني كبريًا، عدًدا توقعُت لقد هكذا؛ بالفعل
أن يبدو وحده. لالختناق تقريبًا برمته الشتالت دمار ونسبُت يبدو، مما قوة

الفلقة. ثُنائيات من معاناتها يف كثريًا أقل الحشائش شتالت
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧ أبريل [(؟) فارنام بارك، مور

هوكر عزيزي
قضيُت وقد أسبوَعني، ملدة املائي للعالج أخضع حيث هنا، إيلَّ خطابك أُرسل لقد
بالنسبة اإلطالق عىل للتصديق قابٍل غريَ تحسنًا بالفعل وصادفُت أسبوًعا، هنا
رجٍل أيِّ مثل الطعام وتناُول السري اآلن أستطيع باملرة. للتفسري قابٍل وغريَ يل
كيف أفهم أن البتَة أستطيع ال سالم. يف عيلَّ تمر الليايل وحتى بالصحة، متمتع
إىل العقل يغىش إنه معي. يفعل كما تأثريًا يؤتي أن املائي العالج يستطيع
صدَمني لقد املنزل. غادرُت منذ كان مهما نوٍع أيِّ يف أفكر لم إذ كبرية؛ درجٍة
عموًما بها مسلًما أموًرا كانت وغريها الشعر غزارة أن أعتقد كنت خطابك؛
كان مرات. عدة إليها اإلشارة رأيُت قد أنني واثق إنني الجبلية؛ «األنواع» يف
شخًصا أو جاي، أو ماين أن أذكر أيام. عدِة منذ عنها يل يتحدث فالكونر
سلسلِة نباتاِت بشأِن األمر هذا حول ملحوظًة وضع تحتقره)، (قد مشابًها
اتصاف وعن نفسه، املوضوع حول صغريًا كتابًا فيمر وكتب تشييل. جبال
أجد أن أذهلني إليَك الكتابة بعد أنه أُقرُّ لكني األلب. جبال يف بهذا «الرضوب»
ألن بشدة تميل الجبلية الزهور إن يقول أعتقد) ما عىل تاندون، (موكني رجًال
البتالت»، «عديمة النباتات يجعل الربد إن يقول لينيوس أجد وأن بيضاء، تكون
تكون أن الشمايل القطب نباتات عىل يغلب هل نفسه! النوع من كانت إذا حتى
تماًما االتفاق هو التجميعي عميل من تأتَّى الذي العام اعتقادي البتالت؟ عديمة
شعر لكثافة للتوِّ أرشت وقد للمناخ؛ املبارش الصغري التأثري حول تقوله ما مع
مناسبة حالًة ستُصبح الرائحة قوة كانت «استثناءً». باعتبارها الجبلية النباتات

الجافة. البيئات يف رائحًة أقوى «رضوبًا» أعرف كنُت لو يل
به معرتًفا شيئًا بصفتها الجبلية النباتات شعر لكثافة نظرُت أنني أخىش
أرى حتى الكتب، يف بذلك تقول التي الفقرات أُميِّز لم إنني حتى للغاية عامًة
أُقر أن بد ال الشأن. هذا يف كالمهم صحة عىل املؤلفون يُقدِّمها الذي األدلة
أو شعرها تفقد لنباتاٍت خاصة بحاالٍت يعلم كان إن فالكونر سألُت حني أنني
الذاكرة، تُسعفني اللحظة» هذه «يف اآلن لكن يعلم. يكن لم تُنقل، حني تكتسبه
الربانس جبال يف الشعر غزيرة نباتاٍت حالة ميزُت ما مكاٍن يف أنني متأكد وإنني
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إذا الوقاحة شديد أنني ستعتقد هل مونبلييه. يف زراعتها عند شعرها فقَدت
القسوة شديد أنك الراهنة) الحالة عن تماًما (بمنأًى أحيانًا أعتقد أنني أخربتُك
غرِي مالحٍظ عن تصُدر التي املالحظة أن الجيِدين؛ غري املالحِظني مع ما لحدٍّ
تدينه سوف اإلدانة يستحق مالحظ وأي صحيحة؛ تكون أن يمكن» «ال جيد
ضد تكون حني لكن تفكريك؛ من نابعة ملحوظٍة ألي تام باحرتاٍم أشعر تماًما.
أظل أنني بيد الشعور، هذا يؤاتيني ال إرادتي دون ما بطريقٍة مسكني، شخٍص
صحة َة ثَمَّ كان إن اإلطالق عىل أعلم ال لرأيك. االحرتام من نفسه القدر حامًال

به. أُخربك سوف أنني اعتقدُت ما كثريًا لكني لك، انتقادي يف
أضع أن أنوي كنُت أنني ورغم خطابك، عىل ا حقٍّ االمتنان غاية يف إنني
بقوٍة مشاعري عن أُعربِّ أن يجب كان فربما اإلبهام، وبذلك فقط واحدة جملًة

بالغة.

هوكر عزيزي يا دائًما، لك املخلص
داروين يس

ا. ردٍّ يستدعي يشء أيُّ به ليس ترى، كما الخطاب، هذا ملحوظة:
أنني أعتقد لكن يل، بالنسبة كبريًا كابوًسا العذبة املياه رخويات توزيع كان
لديَّ وكان ا، جدٍّ نشيطة كانت البداية يف بيضها فقس حني اآلن؛ طريقي أعرف
وبإمكانها إبعادها، يمكن وال ميتة؛ بطٍة قدِم عىل تزحف أربعون أو ثالثون

ساعة. وعرشين أربًعا بل عرشة خمس املاء خارج العيش

طلب إذ «نوفارا»؛ النمساوية للفرقاطة االستكشافية الرحلة إىل التايل الخطاب [يشري
اقرتاحات.] تقديم أبي من اليل

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] فرباير ١١ داون،

اليل عزيزي
لديَّ ليس النمساوية. االستكشافية بالرحلة الصحف من علمُت عندما سعدُت
البحرية ديوان «دليل يف مالحظاتي إىل الجيولوجيا صعيد عىل ألُضيفه يشء
محددٍة أماكَن بزيارة ملزمة البعثة كانت إن ما أعلُم ال العلمي». لالستقصاء
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فسيكون األماكن، لتحديد ُسلطة أو خياٌر العلماء بيد كان إن لكن ال. أم فقط
سيفيد يشء ال أْن دقيقة دراسًة مدروس اقتناٍع عىل وإنني ا. جدٍّ رائًعا هذا
انعزاًال، الجزر أكثر كائنات» «كل جمع يف العناية من أكثر الطبيعي التاريخ
املعرفة إن ودراستها. األرضية، الكرة من الجنوبي النصف يف التي خاصًة
كاملٍة غريُ كريجولني، وجزيرة كونيا دا تريستان جزر عدا فيما الجزر، بهذه
طبيعِة عىل للوقوف الكثري أمامنا زال ما كريجولني، جزيرة يف وحتى باملرة؛
إن قديم. جليدي نهٍر نشاِط عىل أدلٌة هناك كانت إن وما الليجنيت، طبقات
يكون أن بد ال أهمية. لها األماكن هذه من بحرية وصدفة ونبتة حرشة كل
عمل من له يا نيوزيالندا. عن هوكر مقاُل البعثة يف األشخاص أحد بحوزة
املتنوعة وكائناتها رة، امُلتحفِّ بطيورها رودريجز جزيرة تستكشف أن عظيم
كوكوس جزيرة لقرب نظًرا التي سيشل، وكذلك واسع! نطاق عىل املعروفة غرِي
عن املعروف كذلك ِقدًما. أكثَر ما أرٍض بقايا من تكون أن بد ال منها، الشديد
التاريخ علماء من مجموعٍة بْحَث إن قليل. الخارجية فرنانديز خوان جزيرة
جزيرتَي استكشاف سيكون رائًعا؛ أمًرا سيكون القليلة األماكن لهذه الطبيعي
بوسعك هل والجيولوجي. النباتي الصعيَدين عىل مذهًال، وأمسرتدام بول سان
أجل من الربكانية» و«الجزر «يوميات» كتابي عىل بالحصول تُوصيهم أن
يزوروا أال والُجرم الخزي من فسيكون الشمال، من قدموا إن جاالباجوس؟
عىل الندُم ساوَرني طاملا جاالباجوس. جزر إحدى تُعد التي كوكوس، جزيرة
إحدى وهي ألبيمارل، جزيرة عىل التي الهائلة الُفوَّهات فحص من التمكُّن عدم
األنهار جرَفتها جالميَد عن البحث عىل ُحثَّهم نيوزيالندا، يف جاالباجوس. جزر

قديمة. جليدية أنهاٍر وآثار الجليدية
الحياة بحدود فمعرفتنا املدارية؛ املناطق يف الجرَّافة استخدام عىل فلتُحثَّهم

معدومة. أو ضئيلٌة الحارة البحار أسفل
يف املوجودة املحلية الحيوانات تجاُهل درجَة أُدِرك الحايل عميل يجعلني

النائية. البلدان
عالِم قدُم َقط تطأْها لم للمكسيك، املواجهة ريفياهيهايدو جزيرة أن أعتقد

طبيعي. تاريٍخ
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وسيالن الصالح الرجاء ورأس ريو مثِل أماكَن عىل الرحلة اقترصِت إن
كبرية. بفائدٍة تأتي فلن إلخ، وأسرتاليا،

الدوام عىل لك وفائي خالص مع
داروين يس

وتتضمن ،١٨٥٧ فرباير، ٢٢ بتاريخ فوكس، السيد إىل خطاب يف التالية الفقرة [تأتي
الخطاب، بقية أما فيه. يعمل يزال ال كان الذي ر التطوُّ موضوعه الذي الكتاب إىل إشارة

مهمة: ليست تفاصيَل ن فيتضمَّ

إعطاء أستطيُع كنُت لو أتمنى أنني رغم اهتمامي، بالَغ موضوعي أُويل إنني
وفاتي، بعد أو الحايل الوقت يف سواءٌ الفانية، للشهرة أُوليها التي من أقل قيمٍة
ا حقٍّ كنُت لو أنني، غري متطرفة. لدرجٍة ليس أعتقد، حسبما ذلك، كان وإن
كنت لو أقل، بحماٍس كان وإن نفسه، بالِجد سأعمل كنت جيًدا، نفيس أعرف

لألبد.] املؤلف اسِم بدون سيُنرش الكتاب أن أعلم

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٧ مايو، ١ بارك، مور

العزيز سيدي
الذي سيليبز، من أكتوبر، ١٠ بتاريخ املرسل خطابك عىل االمتنان غاية يف إنني
القيمة عظيُم مضنية املهمة تكون حني التعاُطف إن أيام؛ بضعة منذ تلقيته
[«عن بحثك منه وأكثر خطابك، من بوضوٍح أرى أن أستطيع حقيقي. ودعٌم
ماجازين آند «أنالز مجلة يف [(١٨٥٥) جديدة» أنواٍع الستقدام املنظم القانون
نفسها بالطريقة فكَّرنا قد أننا أكثر، أو عام منذ هيستوري»، ناتشورال أوف
البحث، هذا يخص فيما ما. حدٍّ إىل متشابهة الستنتاجاٍت لنا وتوصَّ كبري، لحدٍّ
ستُوافقني أنك وأعتقد صحيحة؛ فيه جاءت تقريبًا كلمٍة كلَّ أن أرى فإنني
بحٍث أيِّ مع كبرية لدرجٍة متفًقا نفسك تجد أن ا جدٍّ النادر من أنه الرأي
من مختلفة استنتاجاٍت شخٍص كل يستخلص كيف املؤسف من إذ نظري؛
فتحُت منذ عاًما مىضعرشون قد سيكون الصيف هذا بحلول نفسها. الحقائق
والرضوب األنواع اختالف بكيفيِة املتعلقة املسألة حول ملالحظاتي دفٍرت أول
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لكنني النرش، أجل من عميل أُعد أنا واآلن االختالف. هذا وُسبل بعضها عن
أنني أعتقد ال فصول، عدة كتابة رغم إنني، حتى ا، جدٍّ كبريًا املوضوع أجد
أرخبيل يف بقاءها تنوي التي باملدة اآلن حتى أعلم لم عاَمني. قبل أطبعه سوف
كتابي؛ ظهوِر قبل هناك أسفارك تفاصيِل نِرش من أستفيد أن أتمنى املاليو.
نصيحتَك اتبعُت لقد الحقائق. من هائل كمٍّ عىل تحُصل سوف أنك شك فال
شككُت لكنني الطبيعة، يف التي وتلك الداجنة الرضوب بني التفِرقة يف بالفعل
بد ال ذلك مع برأيك. تدعمني أن يسعدني لذلك أحيانًا؛ هذا وراء الحكمة يف
أن إىل يذهب الذي اآلن ا جدٍّ السائد املعتقد صحة يف باألحرى أشك أنني أُقرَّ أن
أن أُشك ال كنُت وإن برية؛ ُسالالٍت عدِة من انَحدَرت قد الداجنة حيواناتنا كل
قلت الذي ذلك من أفضل دليًال هناك أن أعتقد الحاالت. بعض يف كذلك األمر
مجموعة فإن بالنباتات، يتعلق وفيما املهجنة. الحيوانات بعقم يتعلَّق فيما به
معك أتفق «هائلة». (وهربرت) وجريتنري كولروتري بَرتوٍّ دوَّنها التي الحقائق
لدرجٍة إليها يُشار نراها التي املناخية»، «الظروف ل الضئيلة اآلثار بشأن تماًما
أن بد ال امُلؤثِّرات لتلك نسبه يجب الذي األَثر أن أعتقد الكتب؛ كل يف امللل تثري
ا حقٍّ «املستحيل» من ا. جدٍّ األهمية قليلُة أنها تماًما أومن لكنني ا، جدٍّ قليًال يكون
يف ووسائله التباين أسباب بشأِن خطاب) إطاِر (يف نظري وجهاِت أرشح أن
كانت إن ا أمَّ وواقعية، واضحة فكرًة تدريجي نحٍو عىل تبنَّيُت لكنني الطبيعة،
إيمان أن يبدو إذ اآلخرون؛ به يحكم أن يجب ما فهذا خاطئة، أو صحيحة
عىل بصوابه ضمانًا ليس لألسف، أُشدَّه، بلغ وإن مبدئه، بصحة الراسخ املؤلف

اإلطالق!

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧ مايو، ٢] السبت بارك، مور

هوكر عزيزي
نفل نباِت حالة إن شديد. بنجاٍح الشعر من الجبلية النباتات خلو أثبَت لقد
املستويات يف جرداءَ تصريُ التي الربانس جبال نباتات بحالِة «سرتتبط» الرمال
الدليل أضع فسوف الحقائق، تلك وسمُت قد أنني بحق وجدت إن املنخفضة.
خالل من كان هل االعتقاد؟! هذا نشأ يكون قد كيف أتساءل يَديك. بني
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حقيقتَي بني له حديٍث يف فالكونر ربط بالدفء؟ النباتات لتنعم الغائية العلل
ري تذمُّ تقبلت وتواُضع حياٍد بأيِّ بالصوف. املغطَّاة الجبلية والثدييات النباتات
خفيض صوٌت سألني أرسلته، أن فبعد الجيِدين؟ غري العلماء إزاء قسوتَك من
الهمة يف الفقراء عن النبيل دفاعي كان حدٍّ ألي مرتنَي، أو مرًة بداخيل، كريه
بعد وحتى ؟ لديَّ لة ُمفضَّ أفكاٍر عىل قضيَت ما كثريًا أنَك إىل راجًعا والحقائق،
بعد مرًة يل يهمس أخذ فقد الكريه، الخفيض الصوَت هذا ازدراءٍ يف أَسكتُّ أن
التي نفسها بالشدة متواضًعا بياناٍت جامَع لكوني نفيس أحتقر أحيانًا األخرى.
من كافيًا قْدًرا َة ثَمَّ أن أعتقد إذ بأَْرسه؛ عميل أحتقر «ال» أنني إال لك، تتسنَّى
نفيس احتقار عىل ُحملُت لقد األنواع. أصل حول للنقاش أساٍس لوضِع املعرفة
لديها الجبلية «النباتات أن لكتابة للبيانات، جامًعا بصفتي بها واالستهزاء
الجبلية «النباتات ييل: ما نفسها الكلمات بهذه أستبدل ربما واآلن كبرية» زهوٌر

البتالت!» عديمة أو صغرية زهوٌر لديها

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] [مايو]، ١٦ داون،

هوكر عزيزي
عليك أسئلًة طرحي تكره لم إنك — قولك يف صادًقا تكون أن أرجو — قلَت
مزاجك. أو وقتك يسمح حسبما ال، أو تجيب أن بالطبع ولك عامة، نقاٍط حول
أخرى، (بعبارة طبيعيٍّا نموٍّا ينمو عضو أو جزءٍ أيَّ أن الحيوان عالم يف الحظُت
بالجزء مقارنًة معتادة»، «غري أو «عالية» بدرجٍة األنواع أحد يف تشوُّه) بال
أن يمكن ال ا». جدٍّ «متباينًا يكون ألن يميل قريبة، أنواٍع يف العضو أو نفسه
عىل عة. امُلجمَّ الحقائق من كمٍّ من لديَّ ما عىل بناءً ذلك يف الشك يساورني
بطيوٍر مقارنة ا جدٍّ شاذة القرزبيل طيور لدى املنقار هيئة إن املثال، سبيل
أبو وطائر بشدة». «متباين واملنقار الرششوريات، فصيلة يف مشابهة أخرى
«بشدة». سيقانه طول يتنوع العجيب، سيقانه طوِل بسبِب املميَّز املغازل،
الطوائف؛ كل يف للفضول واملثرية املدهشة األمثلة من «العديد» إعطاء أستطيع
لديَّ «ليس» لكن مصادفة. ليس األمر أن أعتقد أنني لدرجة ا جدٍّ متعددة وهي
النابنط جنس كان إن أعتقد. ما عىل جهيل، بسبب النبات، عالم يف أمثلة أي
جرة، شكِل إىل تتحول أوراٍق ذاِت مجموعٍة يف نوَعني أو «نوع» عىل يحتوي
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هنا؛ مثاًال النابنط أعترب ال لكنني ا؛ جدٍّ متباينًا يكون أن أتوقع أن بد ال فكان
أتوقع ال شاذٍّا، كان مهما عضو، لديها بأَْرسها مجموعة أو جنس يكون فحني
جزء يف كبرية بدرجٍة أنواع بضعة أو نوع يختلف حني فقط متباينًا؛ يكون أن
أعتقد األخرى، الجوانب جميع يف به ا جدٍّ الصلة قريبة األشكال عن ما عضٍو أو
األمر هذا يف ستُفكر هل كبرية. بدرجٍة متباينًا يكون العضو أو الجزء ذلك أن

يل. بالنسبة وجيل مهم قانوٌن إنه مليٍّا؟

األبد إىل صديقك
داروين يس

موكني أن وجدُت لكنني به، سأخربك بما اكرتاثك مدى أعلم ال ملحوظة:
النباتات، ب تزغُّ النبات» يف الخلقي التشوه «عنارص كتابه يف يتناول تاندون
بُد ال أْن يعتقد أنه يبدو لكن االرتفاع؛ من أكثر للجفاف األمر ينسب أنه ويبدو
جزئيٍّا إال ه تُفرسِّ لم ب التزغُّ هذا وأن مزغبة، الجبلية النباتات بأن اإلقرار من
الشعر؛ يكثِّف الجبلية النباتات تقزُّم أن مفادها والتي كوندول، دي ملحوظة
«فسيولوجيا سينيبري كتاب من يقتبس وهو أكثر. مزغبة تبدو يجعلها ثَمَّ وِمن
يتعلق فيما أعتقد ما عىل األوىل املرجعية إنه مرجعية؛ إياه معتربًا النباتات»،

الجبلية. النباتات شعر ب بتزغُّ
زغبًا أكثر كانت املتوطنة األنواع أن عىل تماًما أبرهن أن أستطيع كنُت إن
األرض يف زغبًا أكثر تكون الرضوب أن الفرتاِض فسأنظر الجافة، املناطق يف

يل. بالنسبة حقيقًة باعتباره الجافة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] يونيو ٣ داون،

هوكر عزيزي
بي، الخاصة األمور حول إليك خطاب بكتابِة نفيس إىل البهجة أُدخل سوف
دون شهور طوال ظللُت فقد تدركها؛ أن تستطيع ال يل كبرية متعٌة وهذه
كما ، لديَّ القيمة عظيم خطابك إن الطبيعي. التاريخ حول بكلمة أنبس أن
يتعلق فيما حقائَق وجوِد عدَم أن أعتقد فرضيتي. يخص فيما دهشتي يثري
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هذا يل خطر بالتأكيد، الطفيفة. التباينات قياس صعوبة جزئيٍّا تُربِّره بالنباتات
أن املفرتض ومن اإلزهار، يف ستبدأ قوقازية صليب حشيشُة فلديَّ الكتابة؛ بعد
كيف الحال يف تساءلُت هذا، يف التفكري وعند الطول، يف ا جدٍّ متباينًة املدقة تصري
هذا، يختلف كم ال. أم كبرية بدرجٍة متباينًة كانت إن ما يحكَم أن للمرء يمكن
وتحدوني التربير، بهذا ُمكتفيًا لسُت لكنني الطائر! منقار عن املثال، سبيل عىل
مثل حاالٍت عدة صادفُت إذ القانون؛ يف شيئًا َة ثَمَّ أن أعتقد أنني بيد الدهشة.
إن ما ويخربني ماديرا خنافس يف ينظر أن منه وطلبُت وولستن كاتبُت التالية:
لرأٍس فريدة حالًة يل فذكر قريباتها، عن ا جدٍّ شاذة سمًة أبدت منها أيٌّ كانت
كان الرأس حجم أن كتابه يف بالفعل مذكور أنه وجدُت ثم أنثى، لدى كبري
صفاٌت أنها النباتات لدى االختالف من جزء يُعلِّل قد مدهشة». «لدرجٍة متباينًا
للنظر الفتة حاالٍت لديَّ لكن حاالتي، من العديد يف ثانوية أنثويٌة أو ذكورية
يمكن ال بحيث للغاية متعددًة الحاالت يل وتبدو الخنثى. األرجل هدابيات يف
طبيعي. غرِي ونموٍّ للتباين كبرية قابليٍة ذات وهي عرضية، حوادَث تكون أن
املسألة، تأملَت قد إنك تقول ملحوظًة أضع أن عىل تعرتض لن أنك يل يُخيَّل
نفسه بالعدد حاالٍت أن بدا فقد للفرضية، وحالتنَي حالٍة دعِم من بدا ما ورغَم
إذ أدلة؛ إىل الحاجة تلك هي دهشتي يُثري ما أكثر تماًما. لها مناقضة أكثر أو
املالحظات عمل طريق عن أسهل فرضيٍة أيِّ اختباَر أن أجد عامة بصفٍة إنني
ظللَت قد أنَك َقط أتخيل لم الحيوانية. املوضوعات عن النباتية املوضوعات يف
أحاجيِّ من أخرى واحدٌة هي برمتها املسألة األساس. من املوضوع متذكًرا
نطاٍق عىل أنها رغم البقاء، أجل من الرصاع حول مالحظاتي العديدة». «املريعة
الرصاع؛ يسري كيف قليًال أوضَح بصورٍة أرى تجعلني بدأت للغاية، صغري
نبتت، عرشة خمس َمرجي، يف ُزرعت البذور من صنًفا عرش ستة بني فمن
ستُزهر. واحدة من أكثر كانت إن ما أشكُّ تجعلني بوتريٍة تَذوي اآلن لكنها
شتالت، وليس نباتات مع أيًضا، واسع نطاٍق عىل جرت اختناٍق حالُة هنا ولدينا
من مساحٍة عىل اآلخر، الجانب عىل لتنمو. تُرَكت حيث حديقتي من جزءٍ يف
حشائَش شتلِة كل يوميٍّا أُميز ظللُت أقدام، ثالثة يف قدَمني مساحتُها األرض،
بالفعل بينها من ُقتل ،٣٥٧ نبتَت وقد ومايو، وأبريل مارس خالل ظهورها عند
جيًدا مثاًال بارك مور يف رأيت ذلك، ذكِر عىل البزاقات. بسبب الغالب يف ،٢٧٧
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آجام بها شاسعة مشاع أراٍض تُوجد النباتي؛ الغطاء عىل الحيوانات لتأثريات
عرشة أو ثمانية نحِو ومنذ التالل، عىل القديمة األسكتلندي الصنوبر أشجار من
حول جميلة صغريٌة أشجاٌر تنمو واآلن األرايض، هذه من بعٌض ُسيِّج أعوام
منها والعديد ُزرعت، قد كانت لو كما بالضبط وتبدو كبرية، بأعداٍد اآلجام
بحثُت بعد، تُسيج لم والتي األرايض، تلك من أخرى أجزاءٍ ويف نفسه. بالعمر
ذهبت ثم «واحدة». صغرية شجرٍة رؤية من أتمكن ولم أميال عدة مدى عىل
البور األرض يف حثيثًا وبحثُت اآلجام) من ميٍل ربِع بعد (عىل قريبة ملنطقٍة
(ثالثني الصغرية االسكتلندي الصنوبر أشجار من اآلالف عرشات وجدت وهناك
عرب تهيم التي القليلة املاشيُة العليا أجزاءها انتزعت مربعة) ياردٍة مساحة يف
التي الصغرية، األشجار إحدى حلقات من بدا أحيانًا. الفقرية الحشائش هذه
ساٍق ذاُت وأنها عاًما، وعرشون ستة عمرها أن بوصات، ثالِث إىل طولها يصل
رصاٍع من له ويا عجيبة، مسألة من لها يا األختام. شمِع أعواِد ُسمك يف قصرية
األرض! من مربعة ياردٍة يف ونسبته نبات كلِّ نوَع يُحدِّد الذي ذلك للقوى،
ينقرض حني تنتابنا أن للدهشة نسمح ذلك ورغم بحق! عجيبًا األمر يل يبدو

النباتات. أو الحيوانات أحد
إىل ستذهب هوكر السيدة أن أرى النادي. يف تكون لن أنك يؤسفني

اللقاء. إىل السبب. هي الصحية أطفالكم حالة تكون أال أرجو يارموث؛

األبد إىل صديقك
داروين يس

فصيلة أجناس أحد من ناضًجا قرنًا يل ترسل أن تخىش أنك أعتقد ملحوظة:
تشييل! إىل نيوزيالندا من يطفو أجعله أن من خوًفا البقوليات،

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] يونيو ٥ داون،

هوكر عزيزي
هلل! الحمد امللكية]. الجمعية [ميداليات امليداليات بشأن الحثيث اهتمامك أُقدِّر

املجال. يف االهتمام) شديد هاٍو (لكنني هاٍو سوى لسُت أنا
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مبكرة مرحلٍة يف لشباب امليداليات إعطاء يف الخري أن قديم اعتقاٌد لديَّ
أَرشَفت رجاٍل إىل املكافأة سبيل عىل تقديمها من أكثر املهنية، حياتهم من
فهي خري، أيُّ امليداليات يف كان إن ما مسألُة ا أمَّ النهاية. عىل العلمية حياتهم
األحرى من بأنه لالعتقاد أميل أكاد موجودة. امليداليات دامت ما تعنينا، ال
كبار علماء إىل إعطائها عن شباب لعلماء امليداليات وإعطاء املعايري، خفض
أنه أعتقد الخاصة، باالستحقاقات يتعلق وفيما «خاصة». استحقاقاٍت دون
شديد تراٍخ سيحدث العامة، االستحقاقات إقرار عند أنه اهتمامك يستحق مما
بماله، «فقط» ساهم الثراء، شديد رجٍل حالِة يف فلتفكر امليداليات؛ منح يف
ا حقٍّ اهتم الذي الوزراء أحد مثل الوجود نادر شخٍص أو كبرية، بدرجٍة لكن
َوْهب من أفضل هناك ليس ربما ميداليات؟ الرجال هؤالء ستعطي هل بالعلم.
أميل الحايل الوقت يف أنني أُقر لكن غريهم». «دون الرجال لهؤالء امليداليات

الورق. عىل إثباتُها يمكن التي الخاصة االستحقاقات ملساندة
(أو قانوني عىل واضحة أمثلٌة تُوجد ال أنه بإيضاحك الَحرية غاية يف إنني
الطبيعي. غري النمو لحاالت الشديد التبايُن عن ووترهاوس) قانون باألحرى
يف للتباين القابلية عىل الحكم صعوبة حول ملحوظتك يف كثريًا أُفكِّر أخذُت
سأعترب لألجزاء. العامة الكبرية للتباين القابلية خالل من مقارنته أو النباتات
كبرية لقابليٍة حاالٍت عن قليًال ذهنك يف بحثَت إن تماًما ُدحض القانون أن
حدٍّ إىل سهًال الحاالت تلك عىل التعرُّف كان إن ما وأخربتَني ما، لعضٍو للتباين
غرِي أو كبري نموٍّ مع تتزامن ال ذلك ورغم مالحظتها»، يمكن كان «فإن ما؛
القابلية جانب من ذهنك يف األمر يبدأ تماًما. القانون ذلك فسيُدحض طبيعي،
يكون التي الحاالت استبعاد يجب «ربما» الشذوذ. جانب من بدًال للتباين
مميًزا، شيئًا ربما باعتبارها املجموعة، أنواع كلِّ يف بشدة متباينًا ما جزءٌ فيها
بالتفكري، يل مساعدتَك أكملَت هال . امُلحريِّ األشكال تعدُّد بموضوع ومرتبًطا

الطريقة؟ بهذه املوضوع يف الوقت، من لقليٍل
أنواِع يف التباين حول ملحوظاتي كلِّ بمقارنة الصباح هذا بشدة انشغلُت
فيما تشابًها الحقائق ألكثِر واستناًدا تهجينها. ونتائج املتعددة الفرس جنِس
جد وخطوَط لوَن بوضوٍح أُحدِّد أن أستطيع أنني أعتقد املبارك، بالحمام يتعلق
لقد األجيال! ماليني منذ الوحيش، والحمار واألخدر والكواجا والحصان الحمار
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مضت؛ سنواٍت عدِة منذ يل امللحوظة بهذه يُديل شخٍص أيِّ من سأسخر كنُت
نقايش نهاية يف رأيي أنرش سوف إنني حتى ا جدٍّ جيًدا دلييل يل يبدو لكن

الجنس. هذا حول القصري
والفالسفة. األصدقاء أفضل يا أفكاري، بسيِل مؤخًرا أَزعجتُك لقد

الوداع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] يونيو ٢٥ فارنام، بارك، مور

هوكر عزيزي
ل تأمَّ تقابلنا. متى الردَّ منك سأطلب لكنني لرد، بحاجة ليس الخطاب هذا
لكونها للفلقات التالية األوراق رأسها. املنزوع خاصًة املرفقة، الجولق شتالت
يف الجنينية للتشابهات طفيًفا تماثًُال مماثلة يل تبدو شكلها يف بالربسيم أشبه
سبيل عىل الصغري، األسد عىل املوجودة الخطوط يف كما الصغرية، الحيوانات

2… كذلك األمر كان إن ما أسألك سوف املثال.
الذين الناس ألطِف من درايزديل، الليدي وحماته، وزوجته لني الدكتور

اإلطالق. عىل قابلتُهم
هوكر. عزيزي يا اللقاء إىل الشهر. هذا من الثالثني يف للمنزل أعود سوف

دائًما صديقك
داروين يس

تباين بمسألِة تتعلق مختلفة، بتواريَخ التي الخطابات، من التالية املجموعة [إن
الكبرية.] األجناس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٨] ١١

الكبرية األجناس يف األنواع أن مفادها لفريس، ملحوظة العمل هذا لكل قادني
األمر كان وإن صغرية؛ أجناٍس يف التي تلك عن بعض من قربًا أكثر بعضها
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بعض، عن بعضها تمييز يمكن بالكاد واألنواع الرضوب ألن ونظًرا كذلك؛
األجناس من أكثر رضوبًا الكبرية األجناس يف أجد أن بد ال أنه استنتجُت فقد
أسديَت لقد برمته. املوضوع حول القصري نقايش يوًما تقرأ أن أرجو الصغرية.
األقل، عىل انتباهي، بلفِت إليه، سأنتهي الذي الرأي كان أيٍّا عظيمة، خدمًة يل
األجناس يف الرضوب من أكرب عدًدا النبات علماء تسجيِل احتماِل أو إمكانية إىل
بلوِغ يف رصيًحا ألكون يل ا شاقٍّ العمل سيكون الصغرية. األجناس عن الكبرية

استنتاجي.

الدوام عىل الشديد إخاليص مع
داروين يس

حالٍة يف العمل جعلني لقد أسابيع. عدة الحالية مهمتي يف سأقيض ملحوظة:
والرضوب. األنواع أُبغض كم أوه! لذلك؛ بشدة حزين وأنا الصباح، هذا سيئة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧؟] يوليو ١٤

كتاب إعارتي وهو أال معروًفا، مستجديًا منك أللتمس اآلن إليك أكتب …
ل ويُفضَّ منه»، الثانية أو األوىل الطبعة سواء فرنسا»؛ وسط «نباتات «بورو،
التاريخ «طبوغرافيا يف فرينآوار للدكتور ريجينسبريج» «نباتات وكذلك الثانية؛
أرسلتهما فهال توفريهما، تستطيع كنت إن .«١٨٣٩ ريجينسبريج، يف الطبيعي
قصريًا خطابًا أرسلَت فهال لديك، يكونا لم إن املرفق؟ العنوان إىل الحال يف يل
عليهما العثور يستطيع كيبيست كان إن أرى أن بد فال الربيد؛ عودة مع بذلك
حيث اللينية؛ املكتبة يف مستحيًال يكون يكاد أن أخىش ما وهو وسيلة، بأيِة

هناك. أنهما أعلم
أمس، الباك مع وأتحدث إلخ، الرضوب، حول الحسابات بعض أُجري كنت
ضياُع يتبعه ما وهو ما، بمبدأ يتعلق فيما ارتكبتُه خطأ أفدح إىل أشار حيث
للنظر الكتابنَي هذَين عىل أحصل حتى مأِزق يف وسأظل ثالثة؛ أو أسبوَعني عمل
إنني الصحيح. باملبدأ عمًال الحسابات نتيجة ستكون كيف وأرى مجدًدا، فيهما
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سخًطا للبكاء استعداٍد وعىل بأَْرسها، إنجلرتا يف وغباءً وحرية بؤًسا الناس أكثُر
واختيايل. بصريتي عمى عىل

البؤس شديد لألبد، صديقك
داروين يس

الباك جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] [يوليو] ١٤ داون،

الباك عزيزي
فإن أفكاري، تصحيح يف بمساعدتي اإلطالق عىل خدمة أكربَ أسديتَني لقد
فكيف واالحتماالت، النسب يف ملتبسة هي كما املوضوعات كل عيلَّ التبست

به؟! سأخرج الذي الكتاب سيكون
األجناس يف نوًعا ٣٣٩ َة ثَمَّ اقرتحت. كما نيوزيالندا نباتات قسمُت لقد
أقل. أو ثالثٍة من املكونة تلك يف نوًعا و٣٢٣ أكثر، أو أنواٍع أربعِة من املكونة

بني ومن أكثر، أو واحًدا رضبًا تضم نوًعا ٥١ نوًعا ٣٣٩ ال بني من
بد ال (٣٣٩ : ٣٢٣ :: ٥١ : ٤٨٫٥) تناُسبيٍّا هكذا. فقط ٣٧ هناك نوًعا، ٣٢٣ ال
لكنها أريد، كما الحالة تميض هكذا رضوبًا. تُضم نوًعا ٤٨٫٥ هناك يكون أن
عىل إنني كثريًا. فيها أثق حتى عامة، ليست إنها حيث الكافية؛ بالقوة ليست
أكن لم لكنني فيها، فكرُت لقد الصحيحة؛ الطريقة هي طريقتك أن تام اقتناٍع

معك. بحديثي حظي أسعدني أن لوال ألستخدمها
املوضوَع أوليُت فقد بسهولة؛ الَحرية يف أقع أنني أجد أن بشدة يروُعني
خاطئة لكنها صحيحة. كانت طريقتي أن إىل ووصلُت قبُل، من كثريًا تفكريًا

فظيع. لحدٍّ
كل من عليه أشكرك ما وهو منه! أنقذتَني الذي ذلك فظيع خطأ من له يا

قلبي.

دائًما صديقك
داروين يس
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يائًسا. وأستسلم بالكامل مخطوطتي أُمزِّق ليجعلني هذا يكفي ملحوظة:
ليتك أوه، لكن، أسابيع. عدَة موادَّ من لديَّ ما كلِّ مراجعُة ستستغرقني

لك! ممتنٌّ أنا كم تعلم

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] أغسطس داون،

هوكر عزيزي
نفيس أؤنب وإنني قريبًا، القدوم تستطيع لن أنَك فظيع لحدٍّ املحزن من كم
علماء مجموعة مع االنشغال غاية يف أنك بد ال ذلك. قبل إليك الكتابة عدم عىل
إنه فيه يقول هنزلو، من خطابًا للتو تلقيُت لقد األمر؛ تخيل كيو. يف النبات
خربًا هذا أليس الشهر! هذا من عرش والخامس عرش الحادي بني هنا إىل سيأتي
مترضًعا ألتمس أن بد ال فرينآوار. كتاب عن بحثك عىل كثريًا أشكرك رائًعا؟

يل. بورو كتاب بإرسال الكرم غاية تكرم لقد عنه؛ البحث كيبيست من
بحروٍف مميزة رضوٌب لها التي األنواع بجدولة بالغ اهتماٌم لديَّ أصبح
النتيجة يل تبدو فحسب؛ األجناس لحجم وفًقا وذلك أخرى، بطريقٍة أو يونانية
وهي اآلن؛ حتى قابلتُها التي الُحجج أهم إحدى اآلن) حتى بلغته الذي (للحد
مميزة رضوٍب سوى ليست األنواع أن أو صغرية، أنواًعا إال ليست الرضوب أن
أن بشدة أرجوك لذا يل؛ بالنسبة األهمية غاية يف عديدة بطرٍق املوضوع بشدة.
أللَفي ألٍف من بها معني، بإقليٍم الخاصة النباتات عن متقنة أعماٍل أي يل تذكر
إىل يميلون تصنيٍف علماءُ لدينا يكون أن الجيد من الرضوب. بها ومميز نوع،
زلت ما أو طالعت، لقد منها. القليل لوضع وآخرون األنواع من العديد وضع

أسماؤهم: التالية أعمال أطالع

بريطانيا نباتات
بابينجتون

هنزلو
واطسون يس إلتش لندن». «كتالوج

فرنسا بورو
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هولندا ميكيل
املتحدة الواليات شمال جراي آسا

نيوزيالندا هوكر
الهند نباتات من أجزاء

ماديرا حرشات وولستن

الرضوب؟ فيه يميِّز هل األملانية؟ النباتات عن جيًدا كتابًا كوخ ينرش ألم
فيه ُمميٌز الروسية، النباتات عن جيد عمٌل يُوجد أال يل؟ ترسله أن تستطيع هل

معروفة. األعمال تلك تكون أن بد ال الرضوب؟
فراٌغ لك أُتيح إن رأسَك يف األمر قلَّبَت هال أسابيع. عدَة االنتظار يمكنني
أرى أنني رغم لعميل، كبرية أهميًة املوضوع يحمل اإلطالق؟ عىل الوقت من

للخطأ. أسباب «عدة»

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] فرباير ٢١ داون،

جراي عزيزي
تلبيته أن إال سأفعل؛ هذا يف لكني معروًفا، منك ألتمس لم األخري خطابي يف
واألمر يل، ا جدٍّ «جليلة» خدمًة تكون وسوف املشقة، من ا جدٍّ القليل ستكلفك
قد والتي تصديقها، أستطيع ال التي وهي هوكر، يل أبداها بملحوظٍة متعلق
أبوح لن أنني أخربته وأنا أسألك، أن اقرتح لقد خطاباتي. أحد بها له أَوَحى
يكون أحيانًا لكنه هوكر، يف تماًما أثق عام بوجٍه إنني برأيه. تلميح بأدنى
وتبدو اليشء، بعض النقد يف مبالًغا — بهذا يعرتف وهو أظن، ما عىل —
أن تعتقد «هل سؤايل: هو ها بالتقدير. جديرًة األخطاء اكتشاف يف براعته يل
كبريًة كانت سواء املحلية؛ النباتات عن أعماٍل وضع عند األَْكفاء النبات علماء
يتجهون سوف كوندول، دي فعل مثلما تجميعي ملخٍص إنشاء أو صغرية، أو
(بعبارٍة الرضوب تسجيِل إىل وعي، دون أو قصٍد دون لكن عامة، شبه بصورٍة
باألجناس الخاصة قصريًا) وصًفا وإعطائها اليونانية بالحروف تمييزها أخرى،
نحٍو عىل الرضوب لتسجيل االتجاه سيكون أم بالصغرية؟ الخاصة أم الكبرية
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األمر يف التفكري بعد ترى هل حجمها؟ عن النظر بغض األجناس كل يف متكافئ
الصغرية أو الصغرية، أو الكبرية األجناس يف سواء بالرضوب تهتم كنَت أنَك

كبري؟» باهتماٍم لها وتُسجِّ ا، جدٍّ
يتعلق استفساري لكن وتافهة؛ عابرة أشياء تكون ما كثريًا الرضوب أن أعلم
يل لرتسل وقٍت استقطاع استطعَت إن والتسجيل. بالتمييز جديٌر أنه اعتُقد بما

يل. كبرية خدمًة أسديَت قد فستكون ا، جدٍّ قريبًا هذا، عىل اإليجاز بالغ ا ردٍّ

وإخاليص امتناني بالغ مع
داروين يس

النطاق حول ملحوظاٍت أيَّ نرش قد أحٍد أيُّ كان إن ما تعلم هل ملحوظة:
إليها؟ انتماؤها يُفرتض التي باألنواع مقارنًة النباتات رضوب النتشاِر الجغرايف
ُمنيُت لكنني األمر، حول مبهمة لفكرٍة ولو الوصول جدوى دون حاولُت لقد
واطسون السيد بها أمدَّني التي املعلومات من القليل عدا فيما ذريع، بفشٍل
ربما لكن املتحدة؛ الواليات يف اليابسة أصداف عن بحٍث يف املوضوع هذا يف
لذا املوضوع؛ هذا يف موجزة إجابًة ولو تعطيني أن عليك الصعب من سيكون
منك. عها أتوقَّ حتى الحماقة من لسُت أنني لك أؤكد فإنني كذلك، األمر كان إن
ألرسلها. يل أخرى خطاباٍت إرفاق فيمكنك قريبًا، إنجلرتا إىل ستكتب كنت إن
الرضوب من أقل أو أكرب عدٌد َة ثَمَّ كان إن ما ليس السؤال أن مراعاة أرجو
علماء أذهان يف االتجاه كان إن ما لكن الصغرية، أو الكبرية األجناس يف

الصغرية. أم الكبرية باألجناس الخاصة تلك لتسجيل النباتات

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] مايو ٦ داون،

و«نطاق األنواع «شيوع» مسألة حول مخطوطتي الخطاب هذا مع لك أرسل …
شاقة بمهمٍة اضطلعَت لقد والصغرية. الكبرية األجناس يف و«تباينها» انتشارها»
بشدة. هذا عىل أشكرك وأنا قراءتها، عيلَّ وعرضت شديد بلطٍف تكرمَت حني
صعبة هي كم وجدُت حني أمل بخيبة وشعرُت للتو، النسخة صححُت لقد
الحايل الوقت يف إنني بل ذلك، من أوضح أجعلها أن أستطيع ال لكنني ومبهمة؛
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وإن بالطبع، التنقيح من املزيد إىل األسلوب يحتاج رؤيتها. مجرد أُطيق ال
أوضح. أجعلها كيف أعرف ال اآلن لكنني ذلك، فعل أحاول أن فيجب نرشتُها،
املوضوع يف للنظر بالصرب التحيل وتستطيع لتقوله الكثري لديك كان إن
عليك ر أُوفِّ حتى الفلسفي، النادي اجتماع يف لندن يف ألقاك فسوف بأَْرسه،
أن فلتتذكر الرهيب، القايس وامُلتشكِّك الَحَكم أيها يا السماء، بحق الكتابة. عناء
أكثر رضوبًا لوا سجَّ ربما النبات علماء أن رغم صحيحة، تكون قد استنتاجاتي
االحتماالت. ألحد ترجيح مجرد األمر يل يبدو الصغرية. عن الكبرية األجناس يف
مريًعا. عمًال ستجده أنك أخىش لكنني الشكر، بخالص إليَك أتقدَّم أخرى مرًة

األبد إىل صديقك
داروين يس

أرجو قصري؛ لوقٍت بالعافية متمتًعا املائي العالج جعلني كالعادة ملحوظة:
البحر. مع كثريًا هوكر السيدة صحة تتحسن أن

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٧ ديسمرب، ٢٢ داون،

العزيز سيدي
أنك ملعرفة السعادة غاية يف إنني سبتمرب. ٢٧ بتاريخ الذي خطابك عىل شكًرا
راسخ إيماٍن عىل إنني النظرية. األفكار مع باالتساق التوزيع مسألة تدُرس
الذين الة الرحَّ هم قليٌل أصيلة. أو جيدة مالحظٌة تتأتى ال التخمني دون بأنه
موضوِع يف بشدة متأخرون إننا وبالطبع اآلن، عليها تعمل كالتي بنقاٍط اهتموا
ُدهشَت إنك تقول النباتات. بتوزيع الخاص بذلك مقارنًة الحيوانات توزيع
ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز مجلة يف بحثك إعطاءِ لعدَم اليشء بعض
علماء من ا جدٍّ فقليٌل كذلك؛ إنني أقول أن أستطيع ال اهتمام. أيَّ هيستوري»
يجب أنك غري األنواع. وصف حدود خارج يشءٍ بأيِّ يهتمون الطبيعي التاريخ
الرجال من اثناِن إليه انتباهي لَفت فقد ببحثك؛ أحٌد يهتمَّ لم أنه تفرتض أال
اتفاقي ورغم كلكتا. من باليث إي والسيد اليل يس السري وهما ا، جدٍّ األكفاء
لكن كثريًا؛ منك ألبعَد ذهبُت أنني فأعتقُد البحث، هذا يف استنتاجاتك يف معك
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بحثَك عىل بعُد أَطِلع لم تخميناتي. حيز يف أضعه أن من كثريًا أطوُل املوضوع
إذ االهتمام؛ من قْدٍر بأقىص أقرؤه سوف آرو. جزر يف الحيوانات توزيع حول
يتعلق فيما بأَْرسها األرضية الكرة يف لالهتمام مدعاًة األماكن أكثُر أنها أعتقد
أرخبيل عن بياناٍت لجمع باملرة تامة غري محاوالٍت عىل أقدمُت وطاملا بالتوزيع،
بناءً قطًعا، الهبوط؛ عن نظريتك لتأييد تام استعداٍد عىل أكون سوف املاليو.
آرو لجزر األصلية خريطتي لونُت تماًما، املستقل املرجانية الشعاب دليل عىل
تراجعُت لكنني هبوط، منطقَة باعتبارها املرجانية) الشعاب عن عميل (يف
أبعد هو ما إىل للذهاب تنزع أنك أرى أن أستطيع لكن تلوين. دون وتركتُها
قول فمنذ مني؛ أكثر والقارات املحيطية الجزر بني السابق االتصال مسألة يف
هوكر ويناقش بحماس؛ يؤيدونها وكثريون النظرية بهذه املسكني فوربس إي
وأمريكا ونيوزيالندا الجنوبي القطب جزر كلِّ بني السابق االتصال باستفاضة
(فسأحتاج وهوكر اليل مع كثريًا املوضوع هذا ناقشُت مىض عاٍم منذ الجنوبية.
اليل أن تعرف أن يُرسك قد لكن معارضة؛ حجج من لديَّ ما وكتبُت تناوله)، إىل
تجارسُت حياتي، يف الوحيدة للمرة أنني، بَيَد بُحججي. ا يعتدَّ لم كليهما وهوكر

للطبيعة. خارقة تكون تكاد التي اليل فطنة تحدي عىل
القارات؛ عن ا جدٍّ بعيدة ُجزٍر عىل التي اليابسة أصداف عن سألتَني لقد
حيث ا؛ حقٍّ قويٌّ هنا والدليل أوروبا، يف التي تلك مع متشابهة قلٌة بها ماديرا
التطابُق، من حاالٌت هناك الهادئ املحيط ُجزر يف ر. التحفُّ جزئي بعضها إن
باالستقدام وجوده بتفسرِي نفيس إقناع الحايل الوقت يف أستطيع ال ما وهي
أن قاطع بنحٍو بنيَّ قد جولد أوجستس الدكتور كان وإن اإلنسان؛ طريق عن
طريق عن الهادئ املحيط جزر أنحاء يف انتََرش قد اليابسة أصداف من العديد
أرخبيل يف كذلك األمر تجد ألم اإلزعاج. يف غاية هذه االستقدام حاالت اإلنسان؛
عىل منها «العديد» أن أخرى، وُجزٍر تيمور ثديياِت قوائِم يف يل بدا لقد املاليو؟

توطَّن. قد األرجح
سأتجنب أنني أعتقد «اإلنسان». مسألة سأُناقش كنُت إن ما سألتَني لقد
أنه تماًما أُقر كنُت وإن جمة؛ تحيُّزاٍت من به يحيط ِلَما برمته، املوضوع
إن الهتمامه. إثارًة وأكثرها الطبيعي التاريخ عالم يُواجهها التي املشكالت أكرب
أو ح يُصحِّ لن عاًما، عرشين من يقرب ما منذُ فيه أعمل زلُت ما الذي كتابي،
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الحقائق من كبرية مجموعٍة تقديِم يف يساعد أن أرجو لكن يشء؛ أي يحسم
بسبب ناحيٍة من شديد، مهٍل عىل أتقدم إنني محدد. واحد بغرٍض يتعلق فيما
لقد ا. جدٍّ بطيء نحٍو عىل أعمل ألنني أخرى ناحيٍة ومن الصحية، الحالة سوء
زلُت فما أعوام؛ بضعِة قبل سأنُرشه أنني أعتقد ال لكن تقريبًا؛ نصفه كتبُت

التهجني! عن واحد فصٍل يف كاملة أشهٍر ثالثِة منذ
من له يا أخرى. أعوام أربعَة أو ثالثة بالخارج البقاء تتوقع أنك يُدهشني
املاليو أرخبيل لالهتمام، مثرية مناطُق هي وكم سرتاه، الذي ذلك رائع قدر
درجٍة ألقىص وأُجل أُقدِّر إنني ثراءً! األكثر الجنوبية أمريكا وأجزاء العظيم
وأعزُّ أصدُق مني ولك الطبيعي؛ التاريخ علوم سبيِل يف وشجاعتَك حماسَك
التي عدا نظرياتك، كلُّ تنجح أن وأرجو يشء، كلِّ يف بالنجاح الطيبة أمنياتي

املوت. حتى بحقٍّ سأُحاربه الذي املوضوع هو إنه إذ املحيطية؛ الجزر عن
العزيز سيدي يا واإلخالص الصدق كل مني لك
داروين يس

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] فرباير ٨

كبريًا كتابًا يكون سوف الالزم. من أكثر ربما كتابي، يف العمل يف كثريًا أَِكدُّ …
فقد كريسس؛ امللك مثل إنني الحقائق. تصنيف بطريقِة بشدٍة مهتم وأنا ا، جدٍّ
ما بَقْدِر ممتاًزا كتابي أجعل أن وأنوي الحقائق، من ثروتي عيلَّ استحوذَت

تقدير. أقلِّ عىل أعواٍم بضعِة قبل للمطبعة به أذهب فلن لذا أستطيع؛

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] فرباير ٢٣

عن بها دافعَت التي الطريقة يل راقت كذلك العظيم، بباكل كثريًا أنبهر لم …
من به بما وهو، الحضارة»] [«تاريخ كتابه أقرأ إنني واالستقراء. االستنتاج
معلوماٍت ويُضم وأصالته، ُحجته يف «رائع» يل، يبدو كما السفسطة، من كثرٍي

مذهلة.
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(«إن املظلم» القرب هذا «يف ألغنية فارار السيدة بأداء التام إعجابك الحظُت
صوتها نربات يف مهيب يشءٌ َة ثَمَّ بيتهوفن؛ بألحان أوسكيورا») تومبا كويستا

العذب.
خاليا يف التفكري عن أتوقف لكي جزئيٍّا الخطاب هذا كتبُت لقد الوداع.
التي البسيطة الخطوات فهم أحاول وأنا جنوني يثري يكاد فاملوضوع النحل؛

العجيبة. الزوايا هذه كل عنها تنتج قد
طيب! حاٍل يف تبدو كم الجمعة؛ يوم هوكر السيدة برؤية للغاية ُرسرُت

يُطاق ال الذي املحب صديقك فلتسامحني
داروين يس

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] أبريل ١٦ داون،

فوكس عزيزي
ألقىص اهتمامي تثري التي وهي أجيل، من واحدة لنقطٍة اهتمامك تعري أن أريدَك
جيًدا أعرف عادٌة وتلك الشديد، االنتباه من أكثر عناءٍ أي تُكلِّفك ولن درجة،

لديك. أنها
خطٌّ أو رشيٌط لديها يكون ما كثريًا املختلفة بألوانها الخيول أن أجد
بقية لون من وأدكن مختلفة بدرجٍة لونه يكون الذي وهو ظهرها بامتداد
عىل عام بوجٍه القوائم، عىل عرضية خطوٌط تُوجد نادرة حاالٍت ويف الجسم؛
عريض خطٌّ يُوجد ندرة أكثر حاالٍت ويف األمامية، القوائم من السفيل الجانب

الحمار. مثل املناكب عىل ا جدٍّ باهت
عن القليل َوجدُت لقد ديالمري؟ غابة يف خيٍل أقزاِم ُساللة أيُّ َة ثَمَّ هل
الخيول بعض لديه إيجرتون بي السري أن أعتقد النواحي. هذه يف الخيل أقزام
يكون ما كثريًا الظهر؟ عىل خط منها أيٍّ لدى هل تماًما؛ األصيلة الكستنائية
للبني املائل الرمادي اللون ذاِت الصغرية، الخيول باألحرى أو الخيل، أقزام لدى
(وبالصهباء الصهباء الخيول لدى الحال وهكذا والقوائم؛ الظهر عىل خطوٌط
الخيول الكستنائي). أو الكميت أو البني باللون املختلط القشدة لون أقصد
الكستنائية الخيول يف بعُد أصادف لم لكنني أحيانًا، لديها أيًضا الكستنائية
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حالًة العربات، جر يف املستخدمة الحجم الكبرية الخيول أو السباق خيول أو
يف الخطوط تلك عن النوعية هذه من حقائَق أيَّ إن الظهر. عىل خطٌّ لديها
وقد الحمري، قوائم يف موازية حالٌة تُوجد يل. الفائدة «بالغة» ستكون الخيول
نة. ُمهجَّ خيلية حيواناٍت عدة يف خطوٍط لظهور الغريبة الحاالت بعض جمعُت
يف األجنحة يف خطوٍط وجود عن املوازية الحقائق من كبري كمٌّ كذلك لديَّ
البدائية؛ الخيول لون عىل الضوء سيُلقي األمر هذا أن «أعتقد» الحمام. سالالت
يف الصحية حالتي كانت الظروف. لك سمَحت إذا األمر هذا يف فلتعاونني لذا
الثالثاء يوم أذهب وسوف العمل، يف الشديد اإلجهاد من مؤخًرا شديد تدهُوٍر

الوداع. ينتهي. لن عميل إن أسبوَعني. ملدة املائي العالج أجل من
يرام ما عىل تكون أن أرجو فوكس، عزيزي
الوداع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ أبريل، ٢٦] فارنام بارك، مور

قال (أو له قلُت لقد للتو. قلبي سويداء عىل الرسور اليل خطاب أدخل لقد …
قد الجليدية الجبال أن بد ال أنه األزور جزر نباتاِت سماِت من أعتقد إنني يل)
الجليدية األنهار جرَفتها جالميَد عىل العثور أتوقع وإنني هناك؛ إىل انجرَفت
ليسأله هارتونج إىل يكتب اليل وجعلُت املرتفعة؛ الربكانية الُحمم طبقات بني
جالميَد وجود وهو أال ه، يُحريِّ كان ما يُفرسِّ سؤايل إن هارتونج ويقول ذلك، عن
الرميل، والحجر والكوارتز امليكائي الشيست من مصقول) (بعضها كبرية
قدًما خمسني إىل أربعني من ارتفاع عىل اآلخر والبعض مغروز، بعضها وغريها،
هيئِة عىل تِرد لم أنها استنتج قد كان إنه حتى البحر، سطح مستوى فوق

جميًال؟ شيئًا هذا أليس السفن. صابورة
لسُت لكنني املائي، العالج مع اليشء بعض الصحية حالتي نَت تحسَّ لقد

اللقاء. فإىل لذا اليوم؛ بنفيس أزهو يجعلني حاٍل عىل
العزيز صديقي يا تحياتي خالص مع
دي يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] أبريل ٢٦ فارنام، بارك، مور

اليل عزيزي
حاًال معدتي بلَغت إذ املائي؛ للعالج للخضوع أسبوَعني لقضاءِ هنا أتيُت لقد
هارتونج خطاَب إلرسالك لك االمتنان غاية يف إنني املتواصل. العمل من مريًعا
من إنها مذهلة؛ الجليدية األنهار جرَفتها التي الجالميد إن يل. لالهتمام املثري
أن به حريٍّا كان لقد الجليدية. األنهار مقابل يف العائم للجليد الكربى الحاالت
يثري املوضوع هذا إن للجزر. الجنوبية والسواحل الشمالية السواحل بني يقارن
كل بإيجاٍز جامًعا حوله، ا جدٍّ طويًال فصًال كتبت فقد درجة؛ ألقىص اهتمامي
ثم العالم، من شتَّى مناطَق يف الجليدية األنهار تأثري حول الجيولوجية األدلة
والحيوانات النباتات هجرة األنواع) تغريُّ بنظرية يتعلق (فيما بإسهاب ناقشُت
وجهة من األمر، سيُلقي العالم. من كبري جزءٍ يف والرب، البحر يف وتعديلها،
مسألِة مع اجتمع إذا ته، بُرمَّ التوزيع موضوع عىل الضوء من فيًضا نظري،
الثقة؛ ببعض األمر هذا يف الحديث عىل أُقدم إنني األمر، واقع يف األنواع. تعديل
اعرتض أنه ورغم بعناية، فصيل بقراءة ل تفضَّ تقريبًا، عاٍم منذ هوكر، إن حيث
أنه من اثننَي أو أسبوع من بلغني بما ُرسرُت فقد العام، االستنتاج عىل بشدة
لقد الجليدي. العرص خالل والتغيري التوزيع حول بآرائي الشديد لالقتناع مال
كبري عوٌن فيه والذي أيام، بضعِة منذ كلكتا، من تومسون، من خطابًا تلقيُت
لها. تحمُّ املعتدلة املنطقة نباتات تستطيع التي الحرارة فيه يُبنيِّ إنه حيث يل،
ألن إال أكتب لم وإنني خطاب؛ يف يُناَقش أن من كثريًا أطول املوضوع لكن
أكتب لن لكنني أخرى. مرًة ذهني يف برمته املوضوع أثار قد هارتونج خطاب
لالستحمام والخضوع يشء، يف التفكري عدُم هو هنا فغريض ذلك؛ من أكثر
وشكًرا الوداع، الروايات. من الكثري وقراءة كثريًا، واألكل كثريًا، والسري كثريًا،

اليل. لليدي تحياتي وأطيب جزيًال،

دائًما املخلص
داروين يس
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داروين السيدة إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] أبريل األربعاء، بارك، مور

ُمتخطيًا ونصف ساعة ملدة رسُت إليِك، الكتابة بعد أمس، للغاية. رائع الطقس
رغم الزاهي األخرض فاللون يشء؛ بكل بشدة واستمتعُت بقليل، الغابة فسحة
املتدلية للسنبالت البني واللون الهائلة، االسكتلندي الصنوبر ألشجار دكانته
ألشجار البعيد األخرض واللون البيضاء، بجذوعها القديمة، القضبان ألشجار
سباٍت يف استغرقُت النهاية، ويف الجمال. بالغ منظًرا جميًعا شكََّلت الالركس
وسناجب حويل، تشدو الطيور من جوقة عىل واستيقظُت الحشائش، عىل عميق
من املشهد وكان تضحك، الخشب نقار طيور وبعض األشجار، صاعدًة تجري
للحظة ولو أفكر ولم اإلطالق، عىل رأيتُها التي املبهجة الريفية املشاهد أكثر
االستقبال غرفة يف جلسُت الطيور. أو الحيوانات هذه من أيٌّ ُخلقت كيف
ورأيُت للقضية، القايض ملخص وقرأت ذهبُت ثم الثامنة، الساعة بعد حتى
مع التواطؤ بتهمة ١٨٥٨ أبريل يف برنار سيمون ُحوكم [لقد مذنب. برنار أن
مذنب».] «غري أنه الحكم وكان فرنسا. إمرباطور اغتيال محاولته يف أورسيني
الفضيلة عن وتتحدث أنثوي طابٍع ذات كانت التي روايتي، من قليًال قرأت ثم
أنثوي، طابٍع ذات إنها أقول جدال. بال مملة لكنها ذلك، إىل وما والخري والتديُّن
فهي — الكلمة بمعنى راقية سيدًة وليست املال، بأمور جاهلة املؤلفة ألن
أننا رغم كثريًا، كريك اآلنسة يل تروق «سيدتي». يقولون: روايتها رجال تجعل
السيد كذلك يل يروق املوضوعات. كل يف ونختلف املشاحنات، بعض يف انخرطنا
ثم باريس، يف سابًقا دبلوماسيٍّا ملحًقا وكان للغاية، مهذب رجل فهو املجري؛
العفو صدور بعد املنفى، يف يعيش واآلن النمساوي، الفرسان سالح يف عمل
عىل إنه يقول لكنه كوشوث، يحب ال أنه ويبدو متدهورة. صحية حالٍة يف عنه،
ضعيف، لكنه والفصاحة، النباهة غاية ويف مخلص، وطني شخٌص أنه يقني

عزيمة. وبال
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عرش الثالث الفصل

األنواع» كتاب«أصل كتابة

١٨٥٩ نوفمرب إىل ١٨٥٨ يونيو ١٨

إىل سوى تحتاج وال واٍف، بوضوٍح قصتها الحايل الفصل يف الواردة الخطابات [تحكي
األول، الخطاب يف إليه املشار واالس، السيد مقال إن التفسري. سبيل عىل قليلة كلماٍت
يف ونُرش األصيل»، نمطها عن كليٍّا االختالف إىل الرضوب َميِل «عن الفرعي: العنوان حمل
الثالث، املجلد ،١٨٥٨) سوسايتي» لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية
كان الذي واالس» وإيه داروين يس «السيَدين ل املشرتك البحث من كجزء (٥٣ صفحة
واألنواع الرضوب نشوء ديمومة وعن الرضوب؛ لتكوين األنواع ميل «عن بالكامل: عنوانه

الطبيعي». االنتقاء طريق عن
من وجزءٍ ١٨٤٤؛ عام ملخِص من مقتطفات اآلتي: من البحث يف أبي إسهام تألَّف
.١٢٠ الصفحة يف يَِرد وهو ،١٨٥٧ سبتمرب، ٥ بتاريخ جراي، آسا للدكتور ه ُموجَّ خطاٍب
جاء اللذان هوكر، جوزيف والسري اليل تشارلز السري اللينية للجمعية البحث «أرسل» وقد

الحالة. بظروف توضيحي بياٌن التمهيدي خطابهما يف
قائَلني: واالس السيد مقال إىل إشارة يف كتبا لقد

يف اقرتح، إنه حتى املقال، هذا يف املعروضة اآلراء داروين السيد بشدة قدَّر
للسماح واالس السيد موافقة عىل الحصول اليل، تشارلز السري إىل خطاب
أال عىل كبرية، بدرجٍة الخطوة هذه أَيَّدنا وقد ممكن. وقٍت بأرسِع املقاَل بنرشه
واالس)، السيد (لصالح بشدة مياًال كان كما العامة، عن داروين السيد يحجب



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

قراءًة أحُدنا قرأه والذي نفسه، املوضوع حول بنفسه كتبه الذي ص امُللخَّ
محتوياته عىل مطلَعني كالنا وكان قبُل، من ذُكر كما ،١٨٤٤ عام نة ُمتمعِّ
باستخداِم لنا سمح داروين، السيد عىل هذا اقرتحنا وحني سنوات. عدة منذ
الحايل، املسار تبنِّي وعند مناسبة، نراها التي بالطريقة ذلك، وغري صه، ُملخَّ
صديقه وحق حقه اعتبارنا يف نضع ال أننا له أوضحنا اللينية، للجمعية بتقديمه

عامًة.] العلم مصلحَة وإنما فحسب، األسبقية يف النسبيَّني

الخطابات (1)

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ [يونيو ١٨ داون،

اليل عزيزي
مجلة يف اهتمامك أثار قد كان ِلواالس بحٍث بقراءة نصحتَني تقريبًا عام منذ
فيما مراسالت هناك إن وحيث هيستوري»؛ ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز
اليوم يل أرسل لقد به. أخربتُه لذا كثريًا؛ سيُسعده هذا أن أعلم كنت بيننا،
بالقراءة. ا جدٍّ جديًرا يل يبدو وهو إليك. أُرسله أن مني وطلب امُلرَفق، املقال
حني هذا قلَت لقد أُسبق. سوف بأنني — كبرية لدرجٍة كلماتك َقت تحقَّ لقد
الرصاع عىل القائم الطبيعي» «االنتقاء عن آرائي شديد بإيجاٍز هنا لك رشحُت
ص ُملخَّ واالس لدى كان لو كهذه؛ مدهشة ُصدفًة َقط أََر لم البقاء. أجل من
قصري ٍص ُملخَّ وضَع سيستطيع كان ما ،١٨٤٢ عام كتبتُه الذي مخطوطتي
يل تُعيد أن أرجوك لفصويل. عناويَن اآلن تَُعد مصطلحاته حتى هذا! من أفضل
سوف بالطبع لكنني ال، أم أنرشها أن يريد كان إن يقل لم التي املخطوطة،
يف ما كل يُدمر سوف هكذا إليها. إرسالها وأعرض دورية أليِّ الحال يف أكتب
قيمة أيُّ له سيصبح كان إن كتابي، أن رغم قْدره، كان أيٍّا أصالة، من عميل

النظرية. تطبيق يف يتمثل كله العمل قوام إن إذ يتأثر؛ لن اإلطالق، عىل
ستقوله. بما أخربه أن يل يتسنى حتى واالس، ص ُملخَّ تستحسن أن أرجو

ا جدٍّ الويف صديقك اليل، عزيزي
داروين يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ يونيو، ٢٥] الجمعة داون،

اليل عزيزي
إن لكنك محضة، شخصيٍة مسألٍة يف انشغالك، كلِّ مع إزعاجك، عىل ا جدٍّ آسٌف
فأنا اإلطالق؛ عىل يل أحٌد قدَّمها خدمٍة أجلَّ يل فستُسدي امُلرتوِّي، رأيك أعطيتني

وأمانتك. حكمك يف تامة ثقٌة لديَّ
الذي يص، ُملخَّ يف أوىف نحٍو عىل يُدوَّن لم واالس ص ُملخَّ يف يشء يُوجد ال
تقريبًا عام ومنذ عاًما. عرش اثنَي نحو منذ هوكر وقرأه ،١٨٤٤ عام نُسخ
نقاط) عدة يف التشابُه (بسب آلرائي منه، نسخٌة لديَّ قصريًا، ملخًصا أرسلت
من شيئًا آخذ لم أنني حقٍّ بكل وأُثبت أقول أن أستطيع بحيث جراي، آلسا
اثنتَي يف العامة بآرائي ملخًصا اآلن أنرش أن كثريًا يُرسني وسوف واالس.
يُعد هذا فعيل أن نفيس أُقنع أن أستطيع ال لكنني ذلك، نحو أو صفحة عرشة
حيث لكن خطابه. أرفقُت وقد النرش، بشأن شيئًا واالس يقل لم رشيًفا. فعًال
يل أرسل وقد رشيًفا، فعًال هذا يُعد فهل ملخص، أيِّ نَرش أنوي أكن لم إنني
أو هو يعتقد أن عىل كامًال، كتابي أحرق أن ل أُفضِّ بنظريته؟ ملخًصا واالس
امللخص هذا بإرسال أنه تعتقد أال بخسة. ترصفت قد أنني آخر شخٍص أي
ُحملت بأنني فسأُرصح خسيًسا، فعًال هذا يكن ولم النرش استطعت إن يُقيِّدني؟
اتباًعا كان ذلك بأن القول يل يُسمح أن كثريًا (وسيُرسني اآلن ملخص نِرش عىل
من واالس من كان ما بسبب طويل) وقٍت منذ إياها أسديتَني التي لنصيحتك
أن [هو] الوحيد اختالفنا إن يل. العامة الستنتاجاتي العريضة الخطوط إرسال
وسأرسل الداجنة. بالحيوانات االصطناعي االنتقاء فعله ما هو آلرائي قادني ما
لكن نظريته. أرسق لم أنني له ألُثبت جراي؛ آسا إىل خطابي من نسخًة لواالس
هذا كان ال. أم وخسيًسا حقريًا ترصًفا سيكون اآلن نرشه كان إن ما أعرف ال

خطابك. لوال شك دون له تبًعا سأترصف وكنُت ل، األَوَّ انطباعي
لنصيحتك. ممتنٍّا سأكون كم تعلم ال لكنك بها، ِألُزعجك تافهة مسألٌة هذه
سيكون فحينئٍذ إيلَّ؟ هوكر عىل وردِّك هذا إرسال يف تمانع هل باملناسبة،
رديء، بأسلوٍب مكتوب الخطاب هذا يل. صديَقني وأطيِب أفضِل رأُي لديَّ
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فقد لفرتة؛ تفكريي عن برمته املوضوع أُقيص قد ألنني اآلن؛ أكتبه وإنني
فيه. التفكري أنهكني

تافهة. بمشاعَر متأثٌر تافه، خطاٌب فهذا العزيز؛ صديقي يا فلتسامحني

الشديد إخاليص مع
داروين يس

أبًدا. ثانيًة املوضوع بهذا هوكر أو أنت أُزعجك لن

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ [يونيو، ٢٦ داون،

اليل عزيزي
يكون. ما أضعَف موقفي ألجعل الخطاب ذيل يف ملحوظٍة إضافَة يل فلتغفر

تلقيت حتى بآرائك ُملخٍص نرش تنوي تكن لم «إنك واالس: يقول قد
ظ، تحفُّ دون بأفكاري لك بحُت قد أنني تستغل أن العدل من فهل خطابي؛
أُقِدم قد الذي الوحيد االستغالل أستبقك؟» أن من تمنعني وبهذا وطواعيًة،
يبدو نفسها. نظريتي لديه واالس بأن معرفتي النرش عىل حثَّني ما أن هو عليه
بسنواٍت قبله إليها وصلُت التي أسبقيتي خسارة عىل هكذا أُجرب أن عيلَّ عسريًا
صحيحة األُوىل فاالنطباعات العدل؛ من ليس فعلتُه ما أن أشعر لكنني عديدة،

اآلن. أنُرش أن للرشف املجايف من أنه البداية يف اعتقادي وكان عام، بوجٍه

الويف صديقك
داروين يس

وإنني األول؛ الطراز من للعدل وزيًرا ستكون أنك اعتقدُت طاملا ملحوظة:
للعدل. وزيًرا بصفتك اآلن أخاطبك

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ يونيو، ٢٩] الثالثاء داون،

وفاة بعد [مبارشًة اآلن املوضوع يف التفكري أستطيع ال للتو. خطاباتَك تلقيُت …
أنك أرى أن بوسعي لكن قريبًا. سأفعل لكنني القرمزية]، بالُحمى الرضيع ابنه
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منكما، أتوقع أن بإمكاني كان مما حتى أكثر اليل، وكذلك بالغ، بكرٍم ترصفَت
كرمكما. لشدة وهذا

ا. جدٍّ قصري لكنه جراي، آسا إىل خطابي نسخ بسهولٍة يمكنني
التفكري. عىل أقوى أن بمجرد قريبًا، الردُّ سيصلك الرب. فليُباِركك …

مودتي خالص لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨ يونيو، ٢٩] ليًال الثالثاء

هوكر عزيزي
اإلعياء من حالٍة يف إنني الحال. يف األبحاث تريد أنك وأرى للتو، خطابك قرأُت
وخالصة واالس، مخطوطة سأرسل لكنني يشء، أيِّ فعل أستطيع وال التام،
فحسب، التغيري وسائل رسيع نحٍو عىل تتناول التي جراي، آسا إىل خطابي
ا، جدٍّ متأخر كلَّه هذا أن أعتقد تتغري. األنواع بأن االعتقاد ألسباب تشري وال
من ا جدٍّ الكبري الكمِّ هذا لبذل الكرم غاية يف لكنك اهتماًما. أُعريه ال وأكاد
عام كتبته الذي ملخيص سأُرسل هائل. ولطٌف بالغ، لكرٌم إنه وعطفك. وقتك
أُطيق ال إنني ا حقٍّ بالفعل. قرأتَه أنك وتُوقن يدك خطَّ ترى حتى فقط ١٨٤٤
من لألسبقية آبَه أن املخزي من وقتك. من الكثري فيه تُضيع فال فيه، النظر

األساس.
كنهه. املحتويات جدول لك ح سيُوضِّ

ذا أوف «جورنال لدورية وأدق أقرص لكن مماثًال، ملخًصا سأكتب
يشء. أيَّ أفعل سوف سوسايتي». لينيان ذا أوف بروسيدينجز

من أكثر الكتابة أستطيع ال الطيب. العزيز صديقي يا الرب فليباركك
كيو. إىل هذا بكل خادمي سأرسل ذلك.

تحياتي
داروين يس
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املشرتك البحث من جزءًا بوصفه قبُل من إليه أرشُت الذي ذلك هو التايل [الخطاب
:[١٨٥٨ عام سوسايتي»، لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية يف املنشور

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧] سبتمرب ٥ داون،

جراي عزيزي
قلُت ربما لكن السابق، خطابي يف بالتحديد استخدمتُها التي الكلمات أتذكَّر ال
إليها، توصلُت التي باالستنتاجات أخربك حني تماًما ستحتقرني أنك أعتقد إنني
وإنني أمينًا. رجًال لكوني عيلَّ لزاًما كان أنه اعتقدُت ألنني هذا فعلُت وقد
كنُت إن ا، جدٍّ الفياض لكرمك به أديُن ما كل ضوء يف غريبًا، شخًصا َألكون
أن أُخربك أن يل فلتسمح باملرارة؛ شعور أي إليك أنِسب أن هذا بقويل أقصد
مراسلتك، يف أبدأ أن قبل الشخصية)، (غري خطاباتك من العديد أراني هوكر
شك بال للجميل ناكًرا أكون أن بد وال لك؛ االحرتام مشاعِر أخلَص يفَّ بعثَت وقد
. لديَّ الشعور هذا بقوة خا رسَّ قد عنك، سمعتُه ما وكل خطاباتك، تكن لم إن
قاصده، كنُت الذي االتجاه تعرف عندما أنك، اإلطالق عىل متأكًدا أكن لم لكنني
بلغتها أنني الرب (يعلم آرائي يف والحماقة الجموح شديُد أنني تعتقد ربما
املزيد أستحق ال أنني ستعتقد إنك حتى أرجو) كما حي وبضمرٍي كاٍف، بتمهٍل
فيها رأيُت التي األخرية املرة يف واحًدا: مثاًال إليك املساعدة. أو االهتمام من
بلطٍف لكن الرضاوة، شديد هجوًما هاجمني فالكونر، والعزيز القديم صديقي
عرشة سيُقدِّمه الذي الخري يفوق فيه ستتسبب الذي األذى «إن يل: وقال تام،
بل هوكر «ضلَّلَت» بالفعل أنَك أرى أن أستطيع الطبيعي. التاريخ علماء من
ال أصدقائي، أَقدِم لدى القوة بهذه شعوًرا أرى حني هكذا تُفِسده!» أن أوشكَت
باحتقار. آرائي تُقابَل أن دائًما أتوقع تجدني عندما الدهشة تأخذك أن يمكن

األمر. هذا يف قلتُه ما يكفي لكن
طيبة. روٍح من األخري خطابَك يف ما عىل الشكر آيات بأصدِق إليك أتقدم
تعرتض التي الشديدة الصعوبات أرى أنني وأعتقد فيه، كلمٍة كلِّ مع وأتفق
الحجج فكل إليه، وصلُت الذي باملدى يتعلق فيما ا أمَّ أحد. أيِّ مثل نظريتي
تُجرى التي األشكال نطاق زاد كلما «برسعة»، تتناقص أفكاري تؤيد التي
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إن ومخيف. هائٍل مًدى إىل األجنة علم بي يُؤدِّي الحيوانات، مع لكن دارستها.
طويلة ملدٍة التقليدي العلمي باملنهج ملتزًما جعلني ما أكثر هي التكيُّف حقائق
لقاحه وحبوب الهدال، نبات الصقالب؛ نباتات جنس يف اللقاح حبوب كتل —
قدَميه ودور الخشب، نقار الطيور؛ تحملها التي وبذوره الحرشات، تحملها التي
الحرشات. عىل والحصول األشجار لتسلق مساعدته يف ولسانه، ومنقاره وذيله،
يف تلك التكيُّف حاالت عن الالماركية العادة أو املناخ مسئولية عن الحديث إن
الصعوبة. هذه عىل تغلبُت أنني وأعتقد عقيم. أمٌر َلهو أخرى حيوية كائنات
ما ومعرفة إليك الكتابة يف إنه وحيث املوضوع، بهذا ا مهتمٍّ تبدو أنك وبما
أقرص أُرفق فسوف يل، «كربى» منفعٌة شديد، بإيجاٍز حتى ولو بخاطرك، يجول
الوسائل حول ألفكاري القراءة) يف العناء عليك أُوفر حتى (منسوخ، ملخص
يف عامة حقائَق عىل األنواع بتغريُّ اعتقادي يقوم أنواعها. الطبيعة بها تنتج التي
الجغرايف والتوزيع الجيولوجي والتاريخ األثرية واألعضاء األجنة وعلم القرابات
كل أن درجة ألقىص تطمنئ أن بد فال بملخيص، يتعلق وفيما الحية. للكائنات
ناحيتي من تفاهٌة أنها ستعتقد ربما كتابي. يف فصَلني أو فصًال تشغل فقرة
بها سمع إذا أنه ذلك يف والسبب ألحد؛ نظريتي عن تتحدث أال منك أطلب أن
سوف وعندئٍذ بسهولة، عمله يف يُدِرجها فقد «بقايا»، كتاب مؤلِّف مثل أحد،
سيقيض وهذا الطبيعي، التاريخ علماء يحتقره ربما عمٍل من لالقتباس أُضطر
دون آراءهم أُقدِّر الذين أولئك آرائي يستقبل ألن فرصة أيِّ عىل كبري حدٍّ إىل
عالقٌة له ليس الذي الكبرية» األجناس «تباين حول نقاٌش هذا [ييل غريهم.

الخطاب.] ببقية مبارشة

أي تحقيقه؛ اإلنسان طريق عن االنتقاء مبدأ يستطيع ما املدهش من (١)
عملية تطبيق ثم واستيالدهم، معينة، مستحبة بصفٍة ُمتمتِّعني أفراٍد اختيار
نتائِج من مندهشون أنفسهم امُلربُّون حتى بل أخرى، مرًة عليهم هذه االختيار
العني تالحظها ال اختالفاٍت إنتاج يستطيعون فهم اإلطار؛ هذا يف به يقومون ما
القرن نصف خالل إال أوروبا يف «منهجي» بأسلوٍب االنتقاء يُتبع ولم الجاهلة.
يف ما، حدٍّ إىل منهجي بأسلوٍب وحتى أحيانًا، يُتبع كان أنه إال فحسب. األخري
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األزمنة، أقدم منذ د ُمتعمَّ غري انتقاءٌ َة ثَمَّ كان أنه بد ال كذلك القدم. موغلة عصوٍر
جنٍس لكل نفًعا األكثر لنسلها) اعتبار أي (دون بالحيوانات االحتفاظ يف تحديًدا
أصحاب يُطِلقه الذي االسم وهو «االجتثاث» إن الخاصة. ظروفه يف البرش من
نوٌع َلهو نمطها، عن تحيد التي الرضوب تدمري عىل فيها العاملون أو املشاتل
الرئييس العامل كان والعريض املقصود االنتقاء أن مقتنع وإنني االنتقاء. من
عىل الكبرية فقدرته األمر، هذا تأثري كان مهما لكن الداجنة. ُساللتنا تكوين يف
طريِق عن فقط يعمل االنتقاء إن األخرية. العصور يف جدال بال تجلَّت التعديل
طريق عن أو خارجية، ظروٌف سبَّبتها كربى، أو ا جدٍّ طفيفة تبايناٍت تراُكم
واإلنسان، األجيال. أحد يف ا تامٍّ تشابًها األصل مع النسل تشابُه عدِم حقيقِة
إذ لحاجاته؛ َوفًقا الحية الكائنات يُكيِّف التباينات، تراُكم عىل القدرة بهذه
آخر وصوًفا لألبسطة، مناسبًا الخراف بعض صوف يجعل بأنه القول» «يمكن

وهكذا. املالبس، أجل من مناسبًا
وحده، الخارجي باملظهر يأخذ لم كيان، َة ثَمَّ كان أنه إذن لنفرتض (٢)
— الهوى متقلب يكن ولم — كامًال الداخيل التكوين دراسة استطاع وإنما
قد إنه سيقول فمن األجيال، ماليني خالل واحدة غايٍة أجل من ينتقي وظل
النواحي؛ كل يف أحيانًا «طفيفة»، تبايناٌت الطبيعة يف لدينا تأثريًا! يُحدث ال
يف الرئييس السبب هو الوجود ظروف يف التغريُّ أن إثبات املمكن من أنه وأعتقد
التي ات التغريُّ الجيولوجيا ترينا الطبيعة، ويف لوالَديه؛ التام الطفل تشابُه عدم
هذا تقدير يستطيع ال تقريبًا؛ ُمتناٍه ال زمٌن لدينا تحُصل. زالت وما حصَلت،
عاشت الذي مثًال، الجليدي العرص لديك العميل، الجيولوجيا عالم غريُ قْدِره حقَّ
املاليني ماليني َة ثَمَّ كان أنه بد ال األقل؛ عىل نفسها األصداف أنواع كلِّه خالله

العرص. هذا خالل األجيال من
«انتقاءٌ أو تخطئ، ال ُمؤثِّرة قوٌة َة ثَمَّ أنه إثبات املمكن من أنه أعتقد (٣)
فقط. لصالحه هو ما حي كائٍن لكل تنتقي كتابي)، عنوان هو (الذي طبيعي»
أجل من الرصاع عن بشدة مدافِعني واليل هربرت ودبليو كوندول دي كتب
كائٍن كل أن تذكَّر الكايف. بالقْدر قوية كتاباتهم تكن لم ذلك رغم لكن البقاء؛
خالل األرض، سطح عىل يظل لن بحيث معني بمعدٍل يتكاثر الفيل) (حتى
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نوع. ألي نسل أيُّ األكثر، عىل السنني آالف أو قرون بضعة أو قليلة، سنواٍت
جزء خالل تتوقف نوع كل يف الزيادة أن تذكُّر يف باستمراٍر صعوبة وجدُت لقد
القليل إن قصرية. لفرتٍة للظهور عادت التي األجيال أحد خالل أو حياته، من
له يا نوعها. تنُرش حتى العيش تستطيع سنويٍّا تُولد التي الكائنات من فقط

سينقرض! وأيها سيعيش أيها عادًة يحدد الذي ذلك بسيط اختالٍف من
بعض لجعل سيؤدي هذا التغيري؛ ببعض يمر بلٍد حال اآلن فلتتأمل (٤)
تباينًا تتباين الكائنات أغلب أن أعتقد أنني إال طفيًفا، تباينًا يتباينون سكناه
سيُبادون، سكانه فبعض االنتقاء؛ بحدوث يسمح بما الوقت َطواَل كافيًا
أنه أعتقد ما وهو السكان، من مختلفة ملجموعٍة املتبادل للتأثري البقية وتتعرض
التي للغاية العديدة للطرق ونظًرا املناخ؛ مجرد من كائٍن كلِّ لحياة بالنسبة أهم
أخرى، كائناٍت مع بالرصاع الِغذاء عىل للحصول استخداُمها الكائنات عىل يكون
بذورها، أو بيضها ونرش حياتها، من مختلفٍة مراحَل يف الخطِر من والهروب
أحد سيلد األجيال من ماليني خالل أنه الشك يُساورني أن يمكن فال إلخ؛ إلخ،
سيكون هؤالء حياتها؛ من ما ناحيًة ينفع بما طفيف تباين ذات أفراًدا األنواع
مرًة ببطءٍ سيزيد الذي التباين، هذا وسينرشون للبقاء، أفضل فرصٌة لديهم
بهذه ن تكوَّ الذي والرضب الطبيعي؛ لالنتقاء الرتاكمي التأثري طريق عن أخرى
قد هكذا األشيع؛ وهو عليه سيقيض أو األصيل نمطه مع سيتواجد ا إمَّ الطريقة
من مجموعٍة مع متكيًفا الهدال، نبات أو الخشب نقار مثل حي، كائٌن يصري
جميع يف الطفيفة التباينات تلك يُراكم الطبيعي فاالنتقاء العارضة؛ الحوادث

حياته. من جزءٍ أي خالل شكل، بأيِّ تُفيده التي تكوينه، أجزاء
بهذه يتعلق فيما شخص لكلِّ األشكال متعددة صعوباٌت ستطرأ (٥)
يف قفزات «ال وعبارة وافية. بإجاباٍت عليه الردُّ يمكن أغلبها أن وأعتقد النظرية.
وحقيقة التغيري، وبطء الصعوبات. تلك أوضِح من بعٍض عىل تُجيب الطبيعة»
عىل يُجيب الزمنية الفرتات من أيٍّ يف فقط قليلة قلٌة للتغيري يخضع الذي أن
الجيولوجية معرفتنا يف البالغة القصور أوجه تُجيب كذلك أخرى. صعوباٍت

أخرى. صعوباٍت عىل
أصل يف ا مهمٍّ دوًرا ب»، التشعُّ «مبدأ تسميته يمكن آخر، ٌ مبدأ يُؤدِّي (٦)
شغَلتها إن ما منطقٍة يف للحياة أكثر سبٌل ر ستتوفَّ أعتقد. حسبما األنواع،
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يف تعيش التي املتعددة النوعية األشكال يف هذا نرى ع؛ التنوُّ شديدة أشكاٌل
لثمانية ينتمي نوًعا عرشين أحصيُت (فقد املعشوشبة األرض من مربعة ياردٍة
صغرية جزيرٍة أيِّ يف تعيش التي والحرشات النباتات يف أو جنًسا)، عرش
يمكننا أنواع. لعدة تنتمي كما وفصائَل أجناٍس لعدة تنتمي والتي متسقة،
ونعلم أفضل. بنحٍو عاداتها نفهم التي العليا، الحيوانات خالل من هذا َفهُم
بأنواٍع ُزرعت إن أكرب، محصوًال ستُنِتج أرٍض قطعِة أيَّ أن بالتجارِب أُثبت أنه
بأن القول يمكن هكذا، ثالثة. أو بنوَعني تُزرع أن عن الحشائش، من متعددة
وهكذا أعداده. لزيادة وسعه يف ما أقىص يبذل برسعة، باالنتشار حي، كائٍن كل
أو فرعية أنواٍع أو رضوب إىل انقسامه بعد نوع أيِّ نسِل مع الحال سيكون
يحاول أن اآلنفة، الحقائق عىل بناءً أعتقد، حسبما هذا، ويستتبع حقيقية. أنواٍع
املستطاع بقْدر ومتنوعة متعددٍة أماكَن عىل االستحواذ نوع لكل املتغري النسل
عام، وبوجٍه منه). القليل إال ذلك يف ق يُوفَّ (وال للطبيعة االقتصادية املنظومة يف
ثَمَّ، وِمن أهلية األقل والده مكان يتكون حني جديد نوٍع أو رضب كل سيأخذ
الحية الكائنات كل تنظيِم أو تصنيِف أصُل هو هذا أن أعتقد عليه. سيقيض
مثل تابعة وفروع لفروع تتشعب كأنها «تبدو» دائًما فهي األزمنة؛ جميع يف
حيوية األقل األخرى املزدهرة األغصان ر تُدمِّ حيث مشرتك؛ جذع من شجرة

املنقرضة. والفصائل الرضوب واملفقودة امليتة الفروع وتُمثِّل —

أفضل أجعله أن أستطيع ال لكنني اإلطالق»، «عىل كامل غري ص امُللخَّ هذا
واسعة فراغاٍت يمأل أن لعقلك بُد وال ا. جدٍّ القصرية املساحة تلك يف ذلك من
هكذا يبدو ربما بل ُهراء؛ َمحَض هذا كل سيبدو التدبُّر، بعض دون عديدة.

التدبُّر. بعد

دي يس

لالنتقاء الرتاكمية للقوة فقط بإيجاٍز يتطرق الصغري امللخص هذا ملحوظة:
ا أمَّ جديدة. أشكاٍل إنتاج يف عامٍل أهمَّ اآلن حتى أراها التي وهي الطبيعي،
بصفته إال مهم غري موضوٌع (وهو البدائي أو األويل التباين تحكم التي القوانني
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األهمية)، شديد الصدد هذا يف يكون ثَمَّ وِمن االنتقاء؛ فيه يُؤثِّر الذي األساس
سوى حيالها أبلُغ ال قد أنَّني بيد متعددة، موضوعاٍت يف أُناقشها فسوف

تعتقد. قد كما والقصور، االجتزاء يف غاية استنتاجات

من األول مساء يف اللينية الجمعية أمام وأبي واالس للسيد املشرتك البحث [ُقرئ
أظن، ما عىل وكالهما، موجوَدين، هوكر دي جيه والسري اليل تشارلز السري وكان يوليو.
إعارة رضورة عىل الحاِرضين ألولئك التأكيد بهدف األول املقام يف امللحوظات، ببعض أدليا
هوكر جوزيف السري يل كتب وقد نقاش. أي يحدث لم أنه إال سمعوه. ملا اهتمامهم أقىص
يمكن ال بحيث ا جدٍّ وخطريًا جدٍّا جديًدا كان املوضوع لكن شديًدا، كان «االهتمام قائًال:
نُوقش االجتماع وبعد له. التسلُّح قبل بشأنه جداٍل غماِر يف الدخول القديم الفكر ألنصار
صغرية، بدرجٍة جانبي من وربما اليل، جانب من التأييد ألقى حيث شديد؛ بقلٍق املوضوع
سيهاجمون كانوا ذلك لوال الذين الزمالء، نفوس يف الرهبة املسألة، يف له معاونًا بصفتي

وفكرتهما».] بالكاتبنَي معرفتنا يف املتمثلة األفضلية لدينا كان كذلك بقسوة. النظرية

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] يوليو ٥ داون،

هوكر عزيزي
من األطفال كل أرسلنا أن بعد اآلن أقل وذعٍر أكرب سعادٍة يف رصنا لقد
األُوىل املمرضة سقمت امليش. تستطيع أن بمجرد هنرييتا، ننقل وسوف املنزل،
لكنها القرمزية، ى بالُحمَّ اآلن مريضة والثانية اللوزتنَي، وتقيُّح الحلق ح بتقرُّ
غاية يف أسبوَعني كانا لقد وجِلني. ُكنا كم تتخيل أن لك للرب. حمًدا تتعاىف،
جرى يشء كل أن فيه أَخربتَني الذي خطابك، عىل جزيًال شكًرا أشكرك الشقاء.
بدرجة أُخربك أن أخرى مرًة يل تسمح أن أرجو اللينية. الجمعية يف بنجاح
أشعر الواقع، يف لكنني، املوقف. هذا يف اليل وكرم كرمك بجزالة إحسايس
سأكون األسبقية. مسألة بسبب وقتكما لتضييع اضُطررتما ألنكما بالخزي
آسا إىل خطابي كان إن ما مطلًقا أدري ال وأنا الطباعة. بروفات لرؤية متلهًفا
سيُطبع؛ الذي هو فقط وخطابك يُطبع، لن أنه أعتقد ال؛ أم سيُطبع جراي

الشأن. هذا يف الحرية كامل واليل أنت لك وأترك مطلًقا، أبايل ال لكنني

475



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

طريقة أرى أن عيلَّ يشق لكن عميل، كامل عن نبذة إعداَد بسهولة أستطيع
وهو حقائق، إعطاءِ دون دورية، يف نرشها يمكن بحيث علمي بأسلوٍب لجعلها
فهل ا، جدٍّ قصريًة تكون أن للنبذة يمكن ال بالتأكيد، مستحيًال. سيكون ما
يل الدورية تُتيحها قد التي الصفحات عدد عن فكرة أي تعطيني أن تستطيع

الشأن؟ هذا يف
املساحة قدر ِلتُناسب النبذة تقليص يف سأبدأ مبارشًة، للمنزل عودتي بعد
هيئِة عىل نرشها أستطيع فربما العلمية، دقتها لعدم الُحكَّام رفضها إن املتاحة.

ُكتيب.
تيرس متى أرسلتَه هال ،[١٨٤٤ بعام [الخاص الكبري بملخيص يتعلق فيما
العارش قبل تغادر لم إن املرفق؟ العنوان إىل إنجلرتا، تُغادر أن قبل ذلك
عىل مآخذك سطرَت تكون أن أرجو معك. تظل أن ل فسأُفضِّ أغسطس، من
غاية يف سأكون إذ تذكُّرها؛ يضمن بما إلخ، الكبرية، األجناس حول مخطوطتي
املقبلة. الفرتة يف سافرُت إن لقائنا يف أمًال أرى ال إنني خرستها. لو األسف
متعة أكثر يشء تخيل يسعني فال إليك؛ لالنضمام دعوتك عىل بصدق ونشكرك
مجرد سأكون لذا بمفردهم؛ نرتكهم أن من حاًال أضعف أطفالنا أن إال ذلك؛ من

فائدة. بال عبء
حيث بشدة؛ ذلك أَودُّ أنني شك ال واالس؛ إىل تكتب سوف إنك قلَت أخريًا،
الغلق، محكم بخطابك، إيلَّ بعثَت فإن الحرج: من تماًما سيُعفيني ذلك إن

ذلك. إىل وما بالعنوان، ملعرفتي خطابي، مع فسأرسله
نبذتي؟ طول حول بآرائك ا ردٍّ ذلك تيرس متى يل أرسلت هال

بموضوعي؟ باالهتمام ِلتكرُّمه ا حقٍّ ممتنٌّ أنا كم أخربته فهال اليل، رأيت إن
األنواع ثبات عدِم نظريِة الستقبال جًدا الهامِّ من أراه أنني تعلم أن بد ال
االهتمام» من نوٍع «أيَّ إنجلرتا يف نبات وعالم جيولوجيا عالم أعظم يُبدي أن
املسبقة. األحكام عىل القضاء يف كثريًا سيُساهم هذا أن يقنٍي عىل إنني باملوضوع:

لك املخلص
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
ويلز تونربيدج هارتفيلد، ويدجوود، اآلنسة منزل

[١٨٥٨ يوليو، ١٣]
هوكر عزيزي

أنه أعتقد وال اللباقة. يف وغاية تماًما وواضًحا مثاليٍّا واالس إىل خطابك يل يبدو
من أنه اعتقدت طاملا مني. خطاب مع اليوم أرسلته وقد تحسينه، املمكن من
الكايف بالقْدر راقية نفٍس ذو أنني أظن كنت لكنني أُسبق، قد أني ا جدٍّ املحتمل
تماًما، استسلمت أنني بيد ومعاقبًا، مخطئًا نفيس وجدت أنني إال لذلك، ألكرتث
ِألُغري كنت وما برمتها، األسبقية عن له ألتنازل واالس إىل خطاب نصف وكتبُت
أنني لك أؤكد واليل. أنت تماًما استثنائي عطٍف من أبديتَه ما لوال بالطبع موقفي
كنت اللينية. الجمعية يف حدث عما الرضا «غاية» يف إنني أنساه. ولن أُقدِّره،
واالس. بحث يف ملحٍق مجرد سيصريان جراي آسا إىل وخطابي خطابك أن أعتقد
جزيرة إىل غالبًا أيام، بضعة خالل البحر ساحل إىل هنا من نرحل سوف
النبذة، إعداد يف سأرشع الحمام) هياكل مع معركة (بعد عودتي وعند وايت،
أجل من صفحًة ثالثني يف معنًى ذات نبذًة أُِعد أن حال بأي يل كيف لكن
بينثام؛ كتاب أطلب سوف جهدي. ُقصارى سأبذل لكنني أدري، ال الدورية،
مدير أجعل أن بإمكاني الرضوب؟ جدولة يف وقتك تضيع أن املؤسف من أليس

النتائج. بكل إخبارك وأستطيع عودتي، عند ذلك يفعل داون مدرسة
نحٍو عىل منك أطلب أنني تظن ال لكن رحلتك، قبل لقاءك أُحاول أن بد ال

لذلك. الوقت لك يُتاح فلن داون؛ إىل تأتي أن مبارش غري
لها كان الطبيعي االنتقاء فكرة بأن سعادتي مقدار تتخيل أن يمكنك ال
. للتغريُّ األنواع قابلية عدِم ملسألِة هضٍم تعرسُّ من عانيتُه ملا املعالج الدواء تأثري
فأيُّ مؤكد، أمٌر األنواع تغريُّ أن رؤية الطبيعي التاريخ علماء يستطيع متى
كل أنساب وعلم كلها، التباين بقوانني يتعلق فيما — سينفتح رائع مجال
هوكر السيدة تشكر أن أرجوك إلخ. إلخ، هجرتها، ومسارات الحية، الكائنات
أخجل بل ممتن، أنا كم تُخربها أن وأرجوك الرقة، الشديد القصري خطابها عىل
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مخطوطتي نسخ َعناءَ تتكبد ألن اضُطرت أنها يحرضني حني األمر واقع يف
الطيب. العزيز صديقي يا الوداع ناحيتها. من هائًال كرًما هذا كان البغيضة.

لك املخلص
داروين يس

يكن فلم استعبادية؛ نملًة أشاهد وأنا املتعة ببعض هنا َحظيُت ملحوظة:
لكنني هذا، حول تدور التي العجيبة القصص يف الشك مغالبة باستطاعتي
آلخر، جحٍر من االستعبادي النمل نزوح ورأيُت مهزوًما، غازيًا طرًفا اآلن رأيُت
يف العامِلني من وليسوا «املنازل»، يف العامِلني العبيد من (وهم عبيده حامًال

أفواهه! يف الحقول)
نقطٍة يف العسل َفرِز عند أنه مفاده الذي التعميم، بصحة لالعتقاد أميل
إىل عابر خطٍّ إىل دائًما تنحني فهي ة، املدقَّ وانحناء الزهرة، تُويج دائرِة من
خطر إن الحوض— زهر عكس عىل ذلك، عىل مثاٍل خريُ العائق وزهرة العسل.

فحسب. الصغرية النقطة لهذه فلتنتبه األمر، لك

يساليل إىل داروين تشارلز من
وايت جزيرة سانداون، هيد، كينجز فندق

[١٨٥٨] يوليو ١٨
إمتاًعا أكثر تبدو التي شانكلني، إىل نذهب ثم أيام، لعرشة هنا سنستقر …
هنرييتا عىل طيب أَثٌر للبحر يكون أن نرجو مثيل. السري عىل يقوى ال لشخٍص

األمر. يف ما كلُّ وهذا ثمارها، الرحلة فستؤتي هذا، حدث إن وليونارد.
اهتمام من يل أَبديتَه ما كلِّ عىل الشكر من حقك نصَف ولو َقط أُوفَك لم
الجمعية يف أنجز بما هوكر أخربني لقد واالس. مسألة يف استثنائيَّني وكرم
سماحي أن يعتقد قد واالس أن أعتقد وال ذلك، عن تماًما راٍض وإنني اللينية،
قليًال تكدرت بالطبع ُمجحف. ترصٌف اإلنصاف من تريانه ما بفعِل ولهوكر لك
أطول؛ نبذة أعد سوف لقدري. استسلمُت لكنني بالكامل، األسبقية لخسارتي
يقوم التي الحقائق بإعطاء إال حقه، املوضوع أُويف أن ا حقٍّ املستحيل من لكن
بدا ما أن متأكد إنني بالطبع. تماًما مستحيًال سيكون وذلك استنتاج، كل عليها

478



األنواع» «أصل كتاب كتابة

عميل، يف هوكر وشخص شخصك من قْدر، بأقلِّ ولو طريقة بأي اهتمام، من
أحكاٍم دوِن من االعتبار بعني للموضوع النظر عىل الناس َحمِل يف مهم تأثريٌ له
ببحث سعيًدا أكون أكاُد إنني حتى األهمية، غاية يف األمر هذا أن أرى مسبقة.

لهذا. أدى ألنه واالس
للغاية لك املمتن اليل، عزيزي
داروين يس

«املقدمة» ب ويُقصد اللينية. الجمعية بحث طباعٍة بروفاِت إىل التايل الخطاب [يشري
هوكر.] دي جيه والسري اليل يس السري عه وقَّ الذي التمهيدي الخطاب

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
وايت جزيرة سانداون، هيد، كينجز فندق

[١٨٥٨] يوليو ٢١
هوكر عزيزي

املقدمة أن أعتقد اآلن. سأُراجعها والتي الطباعة، بروفات تلقيُت فقط باألمس
للتحسني. بحاجة ليست بكما الخاصة

تحسينه، بإمكاني وليس الكتابة. يف السيئ أسلوبي من االشمئزاز يتملكني
كنُت إذ بالعناء؛ جديًرا أو عادًال يكون لن ما وهو يشء، كل كتابِة إعادِة دون
أنها هو الوحيد عذري اللينية. الجمعية أجل من أفضل نبذٍة إعداد يف بدأُت قد
األسلوب يف التصويبات من القليل أجريُت وقد «قط». النرش بها املراد يكن لم
بدرجٍة واضًحا يكون أن أرجو لكن الئًقا، أجعله أن أستطيع ال أنني إال فقط،
أن يل (أليس لة. امُلعدَّ الطباعة بروفة ح سيُنقِّ ما شخًصا أن وأفرتض معقولة.

هذا؟) أفرتض
عليها التعديالت إدخال بعد الطباعة بروفة عىل الحصول يمكنني هل

واالس؟ إىل ألُرسلها
«أُقدِّر (لكني بعُد التام بالرتوي الكبرية األجناس حول ملحوظاتك أدرس لم
مخطوطتي، قراءة أُعيد أن قبل ذلك أستطيع ولن للمهمة)، العام قبولك بشدة»
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لها. «تجاُهيل» بسبب وتضيع ملحوظة أي يل تُبدي لن أنك تثق أن لك لكن
فإنني معدل؛ نحٍو عىل ملآخذك صياغتي عىل اعرتاضك خاصعدم بوجٍه يُرسني
ال؛ أم بأفكاري فتكت سواءٌ كبرية، قيمٍة وذات األهمية، غاية يف أراها ما دائًما

بعناية. ملحوظاتك كلَّ سأدرس لذا
ا جدٍّ الغريب من سيكون … يقول كما إنه، حيث بينثام؛ كتاب طلبُت لقد
الربيطانية! النباتات عن شيئًا يعرف ال شخص ألَّفه النباتات عن كتابًا ترى أن
إىل سأُكثِّفها أنني تثق أن لك لكن نُبذتي، عن تقوله بما ا جدٍّ سعيد إنني
تعدَّدِت كم ا. جدٍّ طالت إن الطباعة أموال يف سأُساهم أنني كما درجة. أقىص

بها! ساعدتَني التي الطرق
حبي مع
داروين يس

كتاب هي الواقع يف كانت السابق الخطاب من األخرية الجملة يف املذكورة [«النبذة»
للفصل (ارجع الذاتية سريته يف يتحدث وهو آنذاك. فيه العمل بدأ الذي األنواع»، «أصل
«من قائًال: يومياته يف كتب لكنه سبتمرب، يف فيها الكتابة بدء عن الكتاب) هذا من الثاني
سبتمرب، ١٦» األنواع.» كتاب نبذة كتابة بدأُت سانداون، يف أغسطس، ١٢ حتى يوليو ٢٠
اللينية الجمعية تنرش أن هو الهدف كان الكتابة، بَْدء عند النبذة.» يف العمل استئناف
مستقل كتاٍب شكل يأخذ أن بد ال أنه يتضح ولم أبحاث، سلسلَة أو بحثًا، باعتباره العمل

الخريف.] أواخر يف إال

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
وايت جزيرة شانكلني، هاوس، نورفوك

[١٨٥٨] [يوليو] ٣٠ الجمعة،
هوكر عزيزي

وهذا لكرمه؛ امتناني عن تعبريًا ويليام للسري املرفقة الُقصاصة أعطيَت هال
ال الذي وهو خطابًا، لك أكتب بأن نفيس عىل البهجة إلدخال عذًرا يعطيني

رد. إىل يحتاج
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لألسف، لكن، للغاية. مريح منزٍل عىل حصلنا وقد ا، جدٍّ ب خالَّ املكان هذا
تعافت وال البحر. مع كثريًا تحسن وليونارد هنرييتا حال بأن القول أستطيع ال
حتى مات إذ الديار؛ غادرنا أننا ا جدٍّ مرسور لكنني متاعبها. كلِّ من معدتي
من عرش الرابع يف نعود وسوف داون. يف القرمزية الُحمى من أطفال ستة اآلن

أغسطس.
به ملعجب وإنني الربيطانية»]، [«النباتات بينثام كتاب عىل حَصلُت لقد
برباعة يل يشري بالخارج) رحلة يف للتو ذهب (الذي ويليام أخذ وقد بشدة،
التي الصغرية املعلومات إن يل). (بالنسبة الجديدة النباتات من شتى أنواٍع إىل
تثري التحليلية املفاتيح يف اإلنجليزية األسماء إن الروعة. غاية يف عليها حصلت
لألسماء تابعًة يجعلها [ال] ا حقٍّ ملاذا لكن بالطبع، يذكرها أن فله حنقنا:
والفصيلة املركبة الفصيلة اقتحم ويليام إن غضبي! هذا يثري كم الالتينية؛

رائع. نحٍو عىل رسيًعا منها بالعديد وأَلمَّ البطل، مثل الخيمية
متعة هذا يف وأجد نبذتي، يف يوميٍّا ساعات بضع العمل يف وقتي أقيض
أشارا من ألنكما بحق ولِاليل لك االمتنان غاية يف اآلن إنني لصحتي. وتحسينًا
وتأنٍّ بال راحِة يف عميل إتمام عىل قادًرا سأصري منها، أنتهي حني إذ بهذا؛ عيلَّ
لعدم باملرة مرضيٍة غري أجدها واآلن املهمة، هذه فكرة كرهُت أنني أُقر أكثر.

استنتاج. كلِّ عىل أسبابي إعطاء عىل قدرتي
عن نُبذًة إعطاء إن أتوقع؛ كنت مما أكثر الحديث أُطيل سوف لألسف،
مخطوطتي؛ من وثالثنيصفحة خمًسا سيأخذ وحده التدجني تأثري تحت التباين
يل جديًدا وكان األهمية، من قْدٍر عىل يل يبدو ال شيئًا أُدرج أال سأُحاول لكنني
أُكرِّر لكنني غريبًا؛ شيئًا يبدو منشور غري عمٍل عن نبذة إعطاء إن قبل. من

فيها. جديٍّا بدأت قد أنني سعادتي غاية يف أنني
عزيزي يا الوداع للغاية. ممتعة برحلٍة هوكر والسيدة أنت تحظى أن أرجو

هوكر.
لك املخلص
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
وايت جزيرة شانكلني، هاوس، نورفوك

[١٨٥٨ أغسطس، ٥] الخميس
هوكر عزيزي

ملحوظة كانت النبذة أسلوب بشأن العذر تلتمس التي امللحوظة أن أعتقد
الربيد عودة مع إيلَّ ترسل أن منك ألطلب اآلن إليك أكتب لكنني ممتازة.
صفحاٍت بضِع من نُبذة إعداُد يل يتسنَّى حتى الكبرية، األجناس مخطوطة
ال فأنا كذلك، األمر يكن لم وإن تماًما، منها فرغَت قد أنَك أعتقد عنها.
أنها عليها كاتبًا وأرسلتها بحبل ربطتها إن ظرف. أي تحت استعادتها أريد
أتمنى بنسات. أربعة من أكثر يتكلف لن ذلك أن فأعتقد للطباعة، مخطوطة
ستسمع لكنك فيها؛ جاء ما وتؤيد املخطوطة هذه قرأَت قد إنَك تقول أن كثريًا

الجمعية. أمام أقرأها أن قبل ذلك،
بارتياح أشعر جعَلني النبذة طول عن باسك مع حديثك بعد به أخربتَني ما
الجهد سيجعل كبرية بدرجٍة موضوع كل اختصار إىل الحاجة فعدم «كبري»؛
أخىش الالزم. من أكثر الجمهور ذهن أُشتِّت أال سأُحاول لكن كثريًا؛ أقل املبذول
تقسيم ا جدٍّ املناسب من سيكون نُرش. متى بكتابي، اهتماٍم أي ستفسد أنها
التدجني» تأثري تحت «التباين جزء من للتو انتهيُت فقد أجزاء؛ عدة إىل النبذة
لكنني لقراءته، واحدة أمسيٌة وتكفي املخطوطة، من صفحة وأربعني أربٍع يف

مًعا. كلِّها نرشها يتيرس لم إن األَسف أشد سآَسف
يخيفني؛ لكنه شديد، رسوٍر يف يجعلني ذلك بخالف النبذة عن تقوله ما
يف أسهب كم لكن الكافية. بالجودة جعلها من قط أتمكن لن أنني أخىش إذ

معك! الشخصية أموري حول الحديث
لألسف ثالثة؛ أو يوَمني منذ هنا هوكر دبليو السري بطاقة أرى أن أدهشني
التاسع يف داون إىل يأتي أن مقرتًحا هنزلو، إيلَّ كتب كذلك أتمىش. بالخارج كنت
ترجع ولن منه، عرش الثالث حتى أرجع لن لألسف لكنني الشهر، هذا من
أنني أعتقد أن األسف أشد أيًضا يؤسفني لذلك بأسبوع؛ ذلك بعد إال زوجتي
لندن إىل الذهاب يف فكرُت لقد الرسعة. بهذه املنزل مغادرة أَودَّ لن إذ أراك؛ لن

ساعتنَي. أو ساعٍة لقضاءِ بكيو واملرور
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
وايت جزيرة شانكلني، هاوس، نورفوك

[١٨٥٨] [أغسطس]
هوكر عزيزي

وإنني ثالثة. أو يوَمني منذ سليمة وصَلت املخطوطة أن ألُخربك فقط إليك أكتب
الكتابة يف تُوصف ال صعوبًة أجد فإنني فيها؛ األسلوب لتنقيحك ا جدٍّ ممتن
بهذا تتعلق نقاٍط بضِع حول أُحادثك أن بد ال نلتقي حني واضح. بأسلوٍب

املوضوع.
أفضل هو هذا أن نعتقد الساحل؛ عىل ما ملكاٍن الذهاب عن تحدثت لقد
أماكَن من أكثر شانكلني لنا وتروق اإلطالق، عىل رأيناها التي الساحلية األماكن
جماًال؛ وأكثر جذَّابًا منها كثريًا أن رغم الجنوبي، الجزيرة ساحل عىل أخرى
تتباين لكن نفسه، الساحل عىل منزلنا إن املكان. هذا يف تُفكِّر أن أقرتح لذا،

األماكن. بشأن كثريًا األذواق
وجوٌّ فرنسا ساحل من قوية ريٌح هناك وكانت برودستريز، إىل ذهبَت إن
الريح ذََرتها شائكة نباتاٍت زغب ترى فربما فلتنتبه؛ ودافئ، وجافٌّ صحو
بضع غضوِن يف ثم للَرب، الريح ذََرته واحًدا رأيُت أياٍم بضعة منذ القناة. عرب
النباتات عدد كم إلهي، يا قائًال: نفيس فحدثُت ثالث، ثم آخر واحًدا رأيت ثواٍن
بعد لكنني مخيلتي. يف خطابًا إليك وكتبُت إذن؟ فرنسا يف املوجودة الشائكة
فانتابني للَرب، آتيًة تكن لم أنها والحظُت «املنخفضة»، السحب إىل نظرت ذلك
موازية الريح فوجدُت اللسان مجتاًزا مشيُت ثم ِجنَّة، بي يكون أن خوف
الشائكة، النباتات من رائعة مجموعًة نفسه اللسان هذا عىل ووجدُت للساحل،
يف مبارشًة الشاطئ إىل أتت ثم البحر، إىل بعيًدا العتية التيارات حمَلتها التي
الحيوية وأعدُت الحرشات، من كبريًا عدًدا التيار جرف يوم وذاَت قائمة! زوايا
فرنسا. من أتت أنها أفرتض ال لكنني األجنحة، غمدية الخنافس من نوًعا لثالثني
عىل وئيًدا تخطو بينما شائكة نباتاٍت زغِب ظهوَر أجيل من ترتقب هل لكن

الساحل؟
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جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] أغسطس ١١

جراي عزيزي
لسعادٌة إنها يوليو. ٢٧ بتاريخ الذي خطابك وايت جزيرة يف للتو وصلني
األمر يكن لم لو وحتى أفكاري، عن إليك أكتب أن يل بالنسبة وكبرية حقيقية
ال عون من يل أَسديتَه ما كلِّ بعد الجحود، غاية يف شخًصا أكون فسوف كذلك،

مني. طلبتَه يشء أي أفعل لم لو بثمن، يُقدر
عىل وتأثريها املناخ يف الحديثة ات التغريُّ الطويلة مخطوطتي يف ناقشُت لقد
كله كتابي عن نبذة هي (األخرية «النبذة» عن «نبذة» هنا وسأعطيك الهجرة،
أكتب أن بد وال حقائق، إعطاءك أستطيع ال اللينية). الجمعية أجل من أُعدُّها
النقاط. من بأيٍّ يتعلق فيما الوضع هو ليس هذا أن رغم افرتاضية، بطريقٍة
قرأ قد هوكر أن آلرائي، األساس «بعض» لديَّ أن تُصدِّق حتى فقط، سأذكر
أخربني فقد األساسية، فكرتي عىل البداية يف اعرتض أنه ورغم مخطوطتي،

رأيه. يغريِّ جعاله جديدة حقائَق ووجود ن التمعُّ من مزيًدا أن بعُد فيما
«قبل» (أي، البليوسيني العرص من الحديثة ربما أو القديمة، املرحلة يف
يف الشك يمكن وال ارتفاًعا، أكثر الحرارة درجة كانت بقليل) الجليدي العرص
كائناتها من كثريًا تتضمن كبرية»، «بدرجٍة اليابسة، وكانت قليًال، ولو ذلك
يف اآلن. هي كما األصداف، إىل ارتكانًا بعيد، حدٍّ إىل األنواع فكانت الحالية؛
للدائرتنَي أقرَب مناطَق تشغل والنباتات الحيوانات كل كانت حني املرحلة هذه
سيبرييا من الشمايل الجزء أن أعتقد درجة، عرشَة خمَس إىل بعرش القطبيتنَي
«متصَلني» يكونان يكادان ألنهما نظًرا — الشمالية أمريكا من الشمايل والجزء
نظًرا قليًال؛ جنوبًا متصَلني كانا بريينج مضيق جانبَي أن ا جدٍّ املحتمل (من
مثل تماًما واحدة، شبه ونباتاٍت بحيوانات مأهوَلني كانا — الضحلة) للمياه
صار حتى بالتدريج أكثر بارًدا املناخ صار ثم اآلن، الشمايل القطب مناطق
هي كما وأمريكا أوروبا من املعتدلة األجزاء انفصَلت ذلك بعد اآلن، هو كما
كل ليدفع الجليدي، العرص جاء ثم الهجرة. بمسألة يختص فيما وذلك اآلن،
من الجنوبية حتى بل الوسطى املناطق فكانت الجنوب، ألقىص الحية الكائنات
كائنات زحَفت الدفء، رجوع ومع الشمايل، القطب من بكائنات مأهولًة أوروبا
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قممها عىل اآلن ونرى الجليد؛ منها سلب ملَّا الجبال ألعايل ببطء الشمايل القطب
فوربس، إيه نظريُة هذه مىض. فيما متصلة كانت وحيوانية نباتية حياٍة بقايا

سنوات. بأربِع ينرشها أن قبل كتبتها قد أنني أُضيف أن يل لكن
عٌرص َة ثَمَّ كان بأنه الحقائق، بعض إليه دفَعتني مبهم، «اعتقاد» لديَّ
التعديل مبادئ عىل وبناءً الحايل؛ والعرص الجليدي العرص بني «قليًال» أدفأ
يف التي تلك تشبه التي الشمالية أمريكا أنواع من العديد أن أرى بي، الخاصة
كان حني البليوسيني، العرص منذ لة معدَّ صارت قد «وثيًقا»، تشابًها أوروبا
الكرة من الشمايل الجزء يف والجديد القديم العاَلَمني بني حر شبه اتصاٌل َة ثَمَّ
الجيولوجية األدلة من كبرية مجموعٌة َة فثَمَّ أهم؛ اعتبار هنا يُوجد لكن األرضية.
استنتجُت لقد الجليد؛ العرص خالل برودة أكثر كان بأَْرسه العالم أن عىل
التي الجليدية األنهار جرَفتها التي الجالميد ظاهرة من سنوات، عدة منذ ذلك،
أستطيع هنا الجنوبية. ألمريكا والغربي الرشقي الساحَلني يف باهتمام الحظتُها
الكائنات كل كانت «وحني الجليدي، العرص أَْوج يف بأنه ُجرأة بكل أعتقد أن
ببطء املعتدلة املناطق من أشكال عدة انتقلت كبرية»، معاناٍة يف حتًما املدارية
من قلة وتَغلغَلت الجنوبي؛ الكرة نصف بلغت بل املدارية، املناطق قلب إىل
بورنيو جزيرة (فمرتفعات شماًال. معاكس اتجاٍه يف الجنوبية املناطق أشكال
وأينما الصالح.) الرجاء رأس من أشكال بها والحبشة أسرتالية، أشكال بها
لدرجٍة متيرسة الهجرة هذه كانت متصلة، شبه «مرتفعة» أرٌض هناك كانت
وقمم فويجو ديل تيريا أرخبيل لنباتات األوروبية الطبيعة جاءت هنا ومن هائلة؛
ارتفاع ومع الهيمااليا. جبال عىل نفسه واليشء الجنوبية؛ أمريكا جبال سالسل
ألعىل املعتدلة باملناطق الخاصة الدخيلة الكائنات كل زحَفت الحرارة، درجة
وسيالن نيلجريي جبال عىل التي األوروبية األشكال جاءت هنا ومن الجبال؛
الدخلية الكائنات تلك كانت ملَّا لكن الربازيل. يف أورجان وجبال جاوا وقمة
طريق عن التعديل أو للتحسني ا جدٍّ ُمعرَّضة كانت فقد جديدة بأشكاٍل ُمحاطًة
معها؛ التنافس عليها كان التي الجديدة األشكال مع لتتأقلم الطبيعي، االنتقاء
أشكاٌل لكنها املدارية، املناطق جبال عىل التي األشكال أغلب تتطابق ال ثَمَّ، وِمن

الشمالية. املعتدلة املناطق لنباتات «نموذجية»
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البحرية. بالكائنات يتعلق فيما الشبيهة الحقائق من مجموعات َة وثَمَّ
ليس أنه متأكد لكنني كذلك، يكون وقد شديًدا، تهوًرا لك هذا كل سيبدو
البداية، يف كذلك البتة هوكر يستسغه لم البداية؛ يف لك يبدو قد الذي بالتهور
الضحل، والبحر الثدييات إىل استناًدا أعتقد، كبري. نحٍو عىل قناعاِته غريَّ لكنه
ثم ببعيدة، ليست فرتة خالل للصني الرئييس بالَرب متصلًة كانت اليابان أن
كما الجليدي، العرص وبعد وأثناء قبل وجنوبًا، شماًال بالهجرة اليابان تأثَّرت

املتحدة. والواليات الصني يف املناظرة املناطق يف حدث
من جبلية كائناٍت أي لديك كانت إن ما أعرف أن يشء أي من أكثر أَودُّ
ربما لكن الخطاب، هذا يف سيئًا الكتابة أسلوب كان لقد تتميز. وبَم اليابان،
والهجرات الحرارة درجات ات بتغريُّ يتعلق فيما أراه ما لتوضيِح كافيًا سيكون

الحديثة. الرئيسية

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٨ أكتوبر، ٦ [داون]

أسمع أن كثريًا فسأَودُّ تدبره، باستطاعتَك أو الوقت من ُمتَّسٌع لديك كان إن …
وتفعلون؟ فعلتم وماذا ذهبتم، أين واألطفال. هوكر السيدة وأخبار أخبارك

شامًال. بيانًا أريد
لها كان فقد هنا؛ القصرية بزيارتك سعادتي مقدار تدرك أن يمكنك ال
أرقَّ تُبلغه أن فأرجو برفقتك، زال ما هاريف كان إن عيلَّ. ا جدٍّ طيب تأثريٌ

تحياتي.
معقول، غري لطوٍل وصلت أنها إال نُبذتي، إلنجاز شديد بدأٍب أعمل …
من أكثر بإيجاز أعرض ال (وحتى تماًما واضحة نظريتي أجعل حتى لكنني
أجعلها أن أستطيع ال عابًرا)، مروًرا بالصعوبات وأُمر اثنتنَي، أو واحدة حقيقٍة
عىل أعمل فإنني أشهر؛ أربعة أو ثالثة مني ستأخذ أنها وأعتقد ذلك. من أقرص
جعلتَني حني خدمتَني كم تخيُّل يمكنك ال بتاتًا. عنه أتوقف ال أنني رغم مهل،
فإنها ، لديَّ جلية كلها األمور أن أعتقد كنت أنني فرغم النبذة؛ هذه أكتب
لعنارصها النسبية األهمية أِزن جعلتني بأن كثريًا، أفكاري أستوضح جعَلتني

املتعددة.
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يف براون آر عن أراه) (حسبما الرائع مقالك شديد بشغٍف أقرأ زلُت ما
كرونيكل». جاردينرز «ذا دورية

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٨ أكتوبر، ١٢ داون،

بالربيد، بينهما] املشرتك البحث [من نسخ ثماني واالس إىل أرسلُت لقد …
منها. أيٍّا إليه ألرسل أحٍد أيُّ بخاطري يجول ال إذ له؛ األخرى بالنسخ وسأحتفظ
نبذتي؛ تقرأ حتى الطبيعي، لالنتقاء الشديدة معارضتك تعلن أال أرجوك
قط، يل تخطر لم التي الصعوبات من «العديد» ستالحظ أنك أعتقد أنني فرغم

فعلت. كما مليٍّا املوضوع يف فكَّرَت قد تكون أن يمكن ال فإنك
نحٍو عىل نرشه سيتعني الذي وهو صغريًا، كتابًا نبذتي تصري أن أتوقع

منفصل.
به! تقوم الذي ذلك ورائع كبري عمٍل من له يا

لألبد صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٨ أكتوبر، ١٣ داون،

الشديدة معارضتك تعلن «أال من منك طلبتُه ِلما نفيس من استأُت لقد …
بالخطاب الشديد اهتمامي رغم ضايقتُك، قد أنني آسف الطبيعي». لالنتقاء
عودُت قد أنني الحقيقة لكن تفكري. بال العبارة كتبُت لقد به. سرتُدُّ التي
علماء من ليسوا الذين معاريف قبل من استجوابي بسبب ناحيٍة من نفيس،
للحظة نسيُت إنني حتى االحتقار، بل املعارضة ع توقُّ عىل الطبيعي، التاريخ
أنني فلتصدقني باستمرار؛ العطف منه القيُت طاملا الذي الوحيد الشخص أنك
يساورني لم أنني تماًما حق عىل إنك منك. تلقيتُه عوٍن من كم للحظٍة أنَس لم
أعتقد كنُت وبالتأكيد لك؛ «َرشك» بمثابة كانت تخميناتي أن قط شك أدنى
أدهشني ما وكثريًا عليك، أثًرا ترتك لم مخطوطتي أن ا جدٍّ قريب وقٍت حتى
عدا أصدقائنا، مع عميل حول ا عامٍّ حديثًا تحدثَت قد أنك أعلم أكن ولم هذا.
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الرش أن سنوات عدة منذ مرة ذات أخربني الذي فالكونر، الغايل العزيز الصديق
الطبيعي، التاريخ علماء من عرشة سيُقدِّمه الذي الخري يفوق به سآتي الذي
فقط أكتبه وأنا حماقة، أنانية أموٌر هذا كل إن أُفسدك! أن بالفعل كدُت وأنني
ما وهو له؛ وإدراكي لتعاُطفك تقديري لعدم جاحد أنني تعتقد أن من خوًفا
أيِّ يف للغاية منهمًكا إنساٌن يصري أن لعنة إنها صحيًحا. ليس أنه الرب يعلم

يل. بالنسبة الحال هو كما موضوٍع
محارضًة عيلَّ ألقى وقد فالكونر، مع ساعات لعدة أمِس لندن يف كنُت
بنسٍب التفاُخر فبإمكاننا العهد؛ حديثي لسنا إننا اإلنسان. عمر حول رائعة
عن عبارة رائع دليٌل لديه وهو منقرضة. ألنواٍع معارص زمٍن إىل بعيًدا يعود

الثالث. للعرص تنتمي صخور من استُخرج كبري طاحٍن رضس
عافيتي الستعادة القادم االثنني يوم أذهب وسوف تماًما، القوى منهك إنني

بارك. مور يف املائي بالعالج

املحب صديقك هوكر، عزيزي
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٨ نوفمرب،

مرًة تنتهي لن أنها يبدو التي نُبذتي عن إليَك أتحدَث أال تعهدُت قد كنُت …
تشري إنك حيث لكن ينبغي، مما أكثر بشأنها ضايقتك أنني أُدرك إذ أخرى؛
عن اللذَين الفصَلني تلخيص عيلَّ إن فسأقول بنرشها، اإلرساع رضورة إىل
لديَّ التي املواد أما منهما. لكلٍّ أسبوَعني يستغرق قد ما وهو والتهجني، الغريزة
منها كلٍّ إعداد أن فأعتقد والقرابات، الجغرايف والتوزيع الحفريات علم حول
العمل من أنتهي لن وبذلك اكتماًال؛ أقل ألنها أسابيع؛ ثالثة مني سيستغرق
إنني صغري. كتاٍب حجم يف نُبذتي ستصري وهكذا تقدير، أقل عىل أبريل حتى
ورغم بإيجاز، الصعوبات كل عىل وأَُمر مثاَلني، أو مثاٍل من أكثر َقط أُعطي ال
ذلك ومع مقبولة، تكون حتى ذلك، من أقرص النبذة أجعل أن أستطيع ال ذلك

صغري. كتاٍب شكِل يف تخرج حتى ستطول أنها أجد فأنا
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بمساعدة الخنافس عن القديمة معرفته أبي أحيا تقريبًا، الوقت هذا [خالل
إنتومولوجيستس «ذا صحيفة إىل قصريًا خطابًا أرسل فقد جمعها؛ يف أوالده
بخنافس اإلمساك عن معلنًا ،١٨٥٩ يونيو، ٢٥ بتاريخ إنتيليجينرس»، ويكيل
Clytus ميستيكوس وكاليتوس Licinus Silphoides سيلفويدز ليسينياس
يبدأ .Panagæus 4-pustulatus كوادريبوستوالتوس وباناجيوس mysticus
مؤخًرا جمعنا ا، جدٍّ صغار جامِعني ثالثُة «نحن التالية: بالكلمات الخطاب
أنهم واضًحا كان لكن أبنائه، من ثالثٍة توقيع وتحمل «… داون أبرشية من
زجاجتي أبي أُعطي وأنا يتملَّكني كان الذي الرسور جيًدا أتذكَّر يكتبوه. لم
كلما إياها يشاركني كان التي واإلثارة أسماءها، ليذكر ميتٌة خنافُس بها التي
نوفمرب، ١٣) فوكس السيد إىل التاليان الخطابان شائعة. غريُ إحداها أن اتضح

النقطة]: هذه حان يُوضِّ الباك، جون السري وإىل ،(١٨٥٨

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] نوفمرب ١٣ داون،

غرفتك. تعلو الذي بالغرفة قاطنًا كرايست، كلية يف اآلن ويليام ابني يدرس …
شديدة، بسذاجٍة وسأل ابني، أنه ملعرفة إمبي، الكلية، يف القديم خادمي اندهش
كنت حني هنيئة ساعاٍت من لها يا طويلة؟» فرتٍة منذ تزوج هل «ملاذا؟ قائًال:
الثالث ابني ألن الخوايل األيام ذكريات تُراودني يوميٍّا! القهوة وأحتيسمعك آتيك
Brachinus مدفعية خنفساء أيام عدة منذ والتقط الخنافس، جمع يف للتو بدأ
بحماٍس شعرُت وقد تُنىس. ال التي مري ويتليس بذكرى فذكَّرتني ،crepitans

يل. معروفة غري جائزٌة فهي — ليسينياس خنفساء التقط حني شديد

الباك جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٧ [قبل الخميس

الباك عزيزي
زجاجٍة يف إليك أُرسل لذلك تحسبًا لكن بالخنافس، اهتماٌم لديك كان إن أعلم ال
منذ ذكريات عن التحدث يف أنه إال قط، رأيتُها أنني أذكر ال التي الخنفساء هذه
كنت إن ما إخباري يمكنك نلتقي، حينما الحماقة. بعض عاًما وعرشين خمسة

ال. أم تعرفها

489



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

سمع عجوز حرٍب جواُد كأنني أشعر نادرة، خنافَس التقاِط عن أقرأ حني
يكاد إنه متهالك؟ حرشاٍت لعالم كريًما تشبيًها هذا أليس — الحرب بوق صوت

الوداع. ثانيًة. للجمع ا حقٍّ أتوق يجعلني
من كئوس عدة أجله من رشبُت الذي النَّْخب إنه الحرشات»! علم «فليحَي
أُعد «لم» ملحوظة: أخرى. مرًة الحرشات» علم «فليحَي كامربيدج. يف النبيذ

مؤخًرا. بالنبيذ مليئة كئوٍس أي أحتيس
صديقك
دي يس

سبنرس هربرت إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] نوفمرب ٢٥ داون،

العزيز سيدي
لقد ا. جدٍّ الكريمة مقاالتك هدية عىل جزيًال شكًرا أشكرك بأن يل تسمح أن أرجو
العامة الُحجة عن ملحوظاتك يل تبدو بالغ. باهتمام منها العديد بالفعل قرأت
أكرب عمٍل عن نُبذة أُعد حاليٍّا وإنني بالتقدير. جديرة التطوُّر بنظرية يُسمى ملا
تاريٍخ عالم بصفتي املوضوع أتناول لكنني باألنواع، تلحق التي التغريات حول
يكن لم أنه أرى ذلك، عدا فيما عامة، نظٍر وجهِة من وليس فحسب، طبيعي
ذلك من مستفيًدا منك أقتبس أن يل كان وربما ُحجتك، لتحسني إمكانيٌة َة ثَمَّ
أوليُت فطاملا بشدة؛ اهتمامي املوسيقى حول مقالُك أثار كذلك كربى. استفادًة
قادر غري أنني رغم تقريبًا، نفسه لالستنتاج توصلُت وقد التفكري، املوضوع هذا
التعبري ظل غريبة، مصادفٍة يف ذلك، عىل عالوًة تفاصيل. بأيِّ الفكرة دعم عىل
بد ال وأنا الفضفاض، التخمني قيد ة امُللحَّ املواضيع من لسنوات االنفعاالت عن
ما. بيولوجيٍّ جانٍب عىل تنطوي برمتها التعبري عملية أن تماًما معك أتفق أن
أرجوك الشكر، آيات وبأسمى األسلوب، عن النقدي مقالك من أستفيد أن أرجو

أظل. أن العزيز، سيدي يا

ا حقٍّ لك املمتن
داروين يس

490



األنواع» «أصل كتاب كتابة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٨] ديسمرب ٢٤ داون،

هوكر عزيزي
محمود وقراٌر مفرح، خربٌ َلهو املنزل إيجار من وإعفائك راتبك زيادة خرب إن
مقسمة حجرٍة مع ،(١٩ × ٢٨ مساحتها (التي حجرتي تكلَفت للحكومة.
الخارجي، الجص ومع أثاث، دون ومن (والطالء)، التجهيزات» «كل مع فوقها،

الخرب. بهذا السعادة شديد إنني تقريبًا. إسرتليني جنيه ٥٠٠
يحرضني للنظر. ا جدٍّ الفتة التوزيع حول لديك التي الحقائق أن شك ال
لسنواٍت أتحري لم املتعددة، أعمالك يف املدهشة الكثرية الحقائق بني من أنه جيًدا
الجنوب، إىل الشمال من أغلبها كانت الهجرة بأن القول من أكثر يشء من
تماًما يختلف هذا (لكن «نفيس» اآلن أقنعُت وأخريًا املعاكس. االتجاه يف وليست
ألُعرب صغري كتاٍب وضِع إىل سأحتاج لكنني األمر، بهذا اآلخِرين) إقناع عن
أرى أن دون طويلة لفرتٍة ظللُت املوضوع. هذا يف بالكامل بخَلدي يدور عما
يتمثل إنه املوضوع. بهذا إليها توصلُت قد كنُت التي االستنتاجات أحد عالقة
كبرية، بأعداٍد تُوجد ثَمَّ، وِمن ا؛ جدٍّ كبرية منطقٍة يف تعيش التي األنواع أن يف
طريق عن ستصل، عديدة، أخرى أشكاٍل مع منافسٍة ألقىس تعرَضت والتي
منطقٍة يف تعيش التي تلك من الكمال، من أعىل مرحلٍة إىل الطبيعي، االنتقاء
تسميتها يجوُز ما أو الشاذة، الحاالت من ا جدٍّ الكثري أُفرسِّ وهكذا صغرية.
عليها تغلبَت أن بعد فقط، العذبة املياه يف اآلن تعيش التي الحية» «الحفريات
الجانويد أسماك كل ثَمَّ، وِمن وأبادتها؛ البحر يف أكرب بصورٍة تطورت أشكاٌل
وغريهما. املاء، وخلد الحرشفي السمندل سمكة وكذلك عذبة، مياٍه أسماُك هي
ثَمَّ وِمن «تطوًرا»؛ األكثر منطقتنَي، أكرب كانتا ملا وآسيا، أوروبا نباتات أرى
أنها حني] [يف كماًال؛ األقل األسرتالية النباتات أمام الصمود عىل قادرة فهي
كائناِت كل تستسلم كيف فلتنظر الهندية، النباتات أمام الصمود تستطِع لم
ُهراء، محُض هذا كل إن ستقول أنك أظن أوروبا. كائناِت أمام نيوزيالندا

راسخة. حقيقٌة أنه أعتقد لكنني
عىل دليًال ليس الهند يف األسرتالية النباتات ازدهار بأن تُقر سوف أنك أظن
أخرى نباتاٍت من آتية طبيعية طارئٍة آالف عرشة أمام الصمود استطاعت أنها
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الرجاء ورأس أُسرتاليا غرب جنوب مسألة ا أمَّ إلخ. إلخ، وحيوانات، وحرشات
برمتها. املسألة عىل اللعناِت بصبِّ وسأكتفي حيالها، بالصمت فسألوذ الصالح،
عن الطويل فصيل قرأَت لكنك مخطوطتي، ترى أن تَودُّ إنك تقول …
موضوع حول نبذتي بعُد أكتب لم أنني كما واستحسنته، الجليدي العرص
«سيرسني» لكن ثالثة. أو أسبوَعني قبل أبدأها ولن برمته، الجغرايف التوزيع

النبذة. فصل خاصًة القديمة، املخطوطة أو النبذة لك أرسل أن
[أخرى]؛ ١٥٠–٢٠٠ إىل وستحتاج نُبذتي، من ورقة ٣٣٠ اآلن كتبُت لقد
بصورٍة يُطبع أن بد وال صفحة، ٤٠٠ من مطبوًعا مجلًدا سيصري هكذا
كبريًا يل يبدو فاملوضوع نواٍح؛ عدة من أفضل سيكون أظنه ما وهو مستقلة،
سيطرحه الدين موضوع أن وأعتقد جمعية، أي يف يُناقش أن عىل ا حقٍّ ا جدٍّ

جيًدا. أعرفهم رجال
الخامسة أو الرابعة الطبعة مثل عرش، االثنَي َقطع من مجلد يف أُفكِّر إنني

«مبادئ». اليل، كتاِب من
هوكر. عزيزي يا اآلن الوداع لذا، مخجلة؛ لدرجٍة طويًال خطابًا كتبُت لقد

دائًما صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ يناير، ٢٠ داون،

هوكر عزيزي
قراءة حاليٍّا أريد ال فأنا املستقبل؛ يف يوٍم ذاَت هري كتاَب أستعري أن كثريًا أَودُّ
الفوائد العظيم األخري خطابك سيجعلني نُبذتي. من أنتهي حتى ُمحريِّ يشءٍ أي

التخمني. يف إفراٌط بها كان والتي ناقشناها التي النقاط إىل بشدة أنتبه
أنها جيًدا أُدرك األفكار، تسلُسل عىل السيطرة تستطيع ال إنك تقول حني
خالجني ما كثريًا عليها. السيطرة معها يصعب كبرية لدرجٍة وُمبهمة ُمريبة
يف فكرُت كلَّما الشك يف فأكثر أكثر االستغراق من بالخزي الشعور يه تُسمِّ ما
نفيس أُعزِّي ما كثريًا لكنني ومنطقها. الشك بها يُحيط بنقاٍط املتصلة الحقائق
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اآلن، فيها نتوغل التي امُلشكالت أن املطلق وباإليمان املستقبل، يف بالتفكري
خدمة، قدَّمنا قد فسنكون فحسب، األرض دنا مهَّ إن وإننا يوم؛ ذات ستُحل

حصاًدا. نجِن لم إن حتى
فحسب، «الدرجة» حول االنتشار وسائل بشأن اختالفنا أن تماًما معك أتفق
لقاراتنا جرى الذي ل التحوُّ عن تُعربِّ إنك معقول. لحدٍّ متفقان أننا وأعتقد
الشك يُساِورني لكنني قلته، ما كل يف تماًما معك أتفق وأنا ا، جدٍّ مبهر بأسلوٍب

املحيطات. بشأن فقط
يف لالتفاق) ا جدٍّ مستعدة مزاجية حالٍة يف (فإنني تماًما معك أتفق كذلك
أنواعها عدد عىل بناءً األسرتالية النباتات ُعلو بشأن شخيص»، عىل «هجومك
تأثري وهو أال املزعجة، الجبارة الشك عنارص أحد يأتي هو ها لكن وأجناسها،

االنعزال.
بحالة تتعلق قليًال عليها االعرتاض عىل «أجرؤ» التي الوحيدة النقطة
الكبري انتشارها عن يتحدث مولر أن أعتقد أسرتاليا. يف املستوطنة النباتات
قد األوروبية نباتاتنا أن تصديِق يف صعوبًة وأجد املزروعة، األرايض عن بعيًدا
أحتاج سوف فيها. العيش األصلية النباتات تستطيع ال ا جدٍّ قاحلة أماكَن تشغل
ألشكرك الخطاب هذا كتبُت لقد هذا. تصديِق عىل ِلتحمَلني األدلة من الكثري

ترى. كما ا ردٍّ يحتاج ال فهو ولذا، فحسب؛
الجمعية مجلس أن وهو أدهشني ما فيليبس من الصباح هذا سمعُت لقد

وولستن! ميدالية منَحني قد الجيولوجية

لألبد صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ يناير، ٢٣ داون،

الروح للغاية يل تروق لك. واآلخر يل أحدهما واالس، من خطابان طيَّه ُمرفٌق …
الخلق. َدْمث رجٌل أنه بد ال سيقوله. مما البتة متأكًدا أكن لم بها. ُكتبا التي
هذان جعلني تماًما. راٍض هو كم اليل يعلم أن فيجب يل؛ تُعيدهما أن أرجو

493



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يف جدٍّا والكريم الطيب ترصفكما يف ولاليل لك أديُن كم بوضوٍح أرى الخطابان
بالكامل. املسألة هذه

أسرتيح! أن يمكنني حينها إذ النبذة؛ تكتمل حني مرسوًرا سأكون كم …

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] يناير ٢٥ داون،

العزيز سيدي
أيام؛ ثالثة منذ هوكر للدكتور وخطابك يل خطاِبَك بتلقي السعادة يف غاية إنني
ورغم بها. ُكتبا التي بالروح الصادق إعجابي قْدر عن أُعرب أن يل فلتسمح
ترصٌف أنه اعتقدا بما للقيام وهوكر اليل بدفع مطلًقا عالقة أي يل ليس أنني
سيكون كيف ملعرفِة لهفتي عىل التغلُّب أستطع لم الحال بطبيعة فإنني عادل،
يغالبني يكاد إذ مبارشة؛ غري بطريقٍة كثريًا ولهما لك أَدين وإنني انطباعك.
فقد قط؛ األكرب عميل سأُتم كنُت ما وأنني صحته، سيُثبت اليل رأي أن اعتقاد
اآلن، لكنني صحتي، اعتالِل ظل يف يكفي بما ا شاقٍّ النبذة يف العمل وجدت
٤٠٠ من صغري مجلٍد يف نبذتي ستأتي منها. األخري قبل الفصل يف للرب، حمًدا
حينئٍذ وسرتى بالطبع، نسخًة لك أرسل سوف نُرشت، ومتى صفحة. ٥٠٠ أو
إنه الداجنة. الكائنات مع به قام االنتقاء أن أعتقد الذي الدور عن أقصده ما
الطبيعي». «االنتقاء به يقوم الذي ذلك عن تفرتض، كما ا، جدٍّ مختلف دوٌر
ذا أوف «جورنال دورية من نسخة نفسه، الخطاب هذا عنوان عىل أرسلُت
نُسٍخ ست من يقرب ما أرسلُت ثم سوسايتي»، لينيان ذا أوف بروسيدينجز

أمرك. تحت أخرى نُسٍخ عدة ولديَّ البحث. من
هذا، فعلُت لقد لألعشاش. الطيور بناء بمسألة تهتم أنك معرفة يرسني
وهكذا تتبايَن، الغرائز أن إثبات وهو أال تقريبًا، غريه دون واحد بهدٍف لكن
القول، جاز إن قليلة، أخرى غرائُز َة ثَمَّ وتحسينها. فيها التأثري االنتقاء استطاع

ُمتحف. يف حفظها يمكن
كان إن الخيول. خطوط ملسألة االنتباه عرضك عىل جزيًال شكًرا أشكرك
أقراص جمعَت قد أنك ِلسماِع ُرسرت رجاءً. للدراسة فلتُِضفها حمري، أي هناك
الضوء بعض إلقاء باستطاعتي أن وأعتقد الخاصة، هواياتي من هذه عسل؛
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باهًظا املقابل يكون أن دون متكررة، أشكاٍل جمع استطعَت إن املوضوع. عىل
إن نوع. كلِّ من النحل بعض مع العينات بعض عىل الحصول فسيُرسني ا، جدٍّ
رشانق، بها يكن لم التي وتلك والشاذة النمو مرحلة يف التي الناشئة األقراص
جيًدا محميًة حوافها تكون أن بد وال والبحث. القياسات أجل من األجدى هي

االحتكاك. ضد
إنه للغاية. وشائق ا جدٍّ جيدة بطريقٍة مكتوٌب بحثك أن رأى رأيتُه َمن كلُّ
يجب التي اآلن)، من عاًما عرشين قبل أي ١٨٣٩؛ يف (املكتوبة أجزائي جعل

أمامه. تتضاءل النرش، بهدف قط أكتبها لم إنني معتذًرا أقول أن
يستسلم، ال لكنه اليشء، بعض محتار أنه أعتقد اليل. رأي عن سألتَني لقد
بالطبعة سيلحق وما سيكون، عما األحيان، من كثري يف إيلَّ رعب، يف ويتحدث
واألمانة، الرصاحة غاية يف لكنه «مضلًال». كان لو «مبادئ»، كتاب من التالية
يصبح أن أوشك فقد هوكر، الدكتور ا أمَّ «مضلًال». الحال به سينتهي أنه وأعتقد
أوروبا. يف َحكٍم أجدر كبري» حدٍّ «إىل أراه وإنني مثيل، أو مثلك لإلجماع مخالًفا
الرب، ويعلم مساعيك، كل يف التامَّ والتوفيَق الصحة لك أتمنى قلبي كل من
تستحقه من أكثر فأنت الشديَدين، والنشاط العزم بسبب يتحقق النجاح كان إن
وربما نُبذتي نرش استطعُت فإن منتهية؛ شبه املهنية حياتي فأرى أنا ا أمَّ بشدة.

انتهت. قد مسريتي أن فسأرى نفسه، املوضوع يتناول الذي األكرب عميل

العزيز سيدي يا والوفاء الصدق كل مني لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٩] ٢ داون،

هوكر عزيزي
طائًرا نجد أن يتعذر يكاد أنه أعتقد ا؛ جدٍّ بسيطة كانت وإن غريبة، حقيقًة إليك
ح رشَّ لقد النوء. طائر من أكثر بالتوزيع منعدمة تكون قد عالقته أن يبدو
بذوًرا ووجد الصغرية، النوء أفراخ بعض كيلدا، سانت من ميلنري، دبليو السري
يبدو الخليج. تيار من التقَطتها آباءها أن أُشك حوصالتها؛ يف وغريبة كبرية
أن سيفعل) أنه أشك (لكنني منه طلبُت وقد كبرية. أهميًة البذور تلك يويل أنه
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إن ألرى األُبهة) ألجل اللقب ذكرُت (لقد هوكر ويليام السري إىل بذرًة يرسل
«رجاءً» ذَكرت هال األصيل. وبلدها اسمها عىل التعرُّف يستطيع منكما أيٌّ كان
عيلَّ لَت تفضَّ فهالَّ بالفعل، البذرة وصلت وإن هوكر، ويليام للسري األمر هذا
خطاٍب يف تادكاسرت» نانابلتون، ميلنري، دبليو السري «البارونيت إىل بإعادتها
االسم بها التي الورق قصاصة ولرتفق الربيد. رسوم أنا د أُسدِّ وسوف مسجل،
تكليفك عىل تسامحني أن وأرجو ذلك. بعد باألمر وتخربني استطعت، إن والبلد

تستهويني. التي الغريبة الصغرية الحقائق من فهي الكبرية؛ املشقة بهذه
يتناول الذي الفصل نُبذة من انتهيُت لقد آخر. موضوٍع إىل اآلن فلننتقل
لكنني تقرأها؛ أن كثريًا أَودُّ بموضوعي. مرتبط إنه حيث الجغرايف؛ التوزيع
مشغوًال أعتقد، ما عىل الحال وهو كنَت، إن تفعل، لن أنك معتقًدا هذا أقول
كان إن تقرأها، أال بحق وأرجوك بإهانة، أشعر لن إنني برشيف أُقسم ا. جدٍّ
بوجٍه املوضوع هذا يف أماٍن بعدِم أشعر ألنني هذا أريد وإنما سيُزعجك. هذا
األجزاء أكثر أعلم أن كثريًا أَودُّ كما إليه. تسلََّلت األخطاء تكون وقد خاص،
من لنا بد وال كبرية، بدرجٍة نختلف أننا أعلم «بشدة». عليها ستعرتض التي
أخذُت قد كنُت إن ما الخصوِص عىل أَعلَم أن أود وأخريًا، نقاط. عدة يف ذلك،
ما أغلب أن أعتقد لكن بنفسك؛ تنرشه حتى به االحتفاظ تود يشء، أي منك
بمعاونتك، عدًة مراٍت اعرتفُت أنني ورغم املنشورة، أعمالك من كان اقتبستُه
أفعل أن يل املمكن من ليس أنه مدرك فإنني أخرى، ومواضَع الفصل هذا يف
يجب ال إنه أخرى مرًة أقول أن يل فلتسمح لكن النبذة. يف الكايف بالقْدر هذا
تسعني وسيصري طويل، إنه لك. ا جدٍّ مضجًرا األمر كان إن قراءته تعرض أن

أتوقع. ما عىل بالكامل، يُنسخ حني تقريبًا، صفحة
عيلَّ. الطيب التأثري بعض بارك ملور كان لقد بخري. جميًعا تكونوا أن أرجو

محبتي مع
داروين يس

يف مصيٌب أنا درجة ألي آخر: سؤاًال إليك السماء، فلتسامحني ملحوظة:
السمات هي النباتات يف الرئيسية التقسيمات أجل من السمات أَهمَّ أن افرتاِض
سويداء حتى وال كذلك، اعتبارها يمكن ال نفسها البذرة أن أفرتض الجنينية؟
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والجذر الجنينية الساق وموضع وموضعها، الفلقات أن أَزُعم لكن إلخ. البذور،
درجة فأليِّ جنينية، سماٌت البذرة يف وشكله بأكمله الجنني وموضع الجنيني،
الشديدة لألهمية كمثاٍل بالنباتاِت أستشهد أن أتمنى السمات؟ هذه أهمية تصل
بالطبع. األمر يف شكٌّ يُوجد فال الحيوان، عالم ا أمَّ التصنيف. يف الجنينية للسمات

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٩] ٥ داون،

هوكر عزيزي
تتغذَّى كيلدا سانت يف النوء طيور أن الغريب من … البذرة عىل كثريًا أشكرك
من كانت إن ما إىل اإلشارة من بُد ال الغربية. الهند يف نَمت بذوٍر عىل يبدو فيما
مخطوطتي ستقرأ أنك «للغاية» سعيد إنني ال. أم إنجلرتا إىل ورَّدت التي البذور
عرشة اعتقادي) (يف وستستغرق اآلن، تُنسخ إنها الجغرايف؛ بالتوزيع الخاصة

منها. االنتهاء بمجرد تُرسل وسوف تتم، حتى ذلك نحو أو أيام
من ستُدِرك للنباتات؛ الجنينية السمات بشأن أفكارك سماع كثريًا سيُرسني
كانت إن وهو فقط؛ واحدة جملة من ا ردٍّ أريد أنني إليك أرسلتها التي الجملة
سأشكرك والذي خطابك، من هذا أعرف وسوف ال، أم أفرتض كما الحقائق

إرساله. عىل بشدة
أحيانًا أشك إنني حتى املاضية، الثالثة األيام يف للغاية، مرتدية حاٍل يف كنُت

االنتهاء. عىل ا جدٍّ أوشك أنه رغم ال، أم الصغري مجلدي سأُنجز كنت إن ما

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٩] ١٥ داون،

هوكر عزيزي
ال تفعل. أن خشيُت كما تهاجمه لم فإنك فصيل؛ عن تقوله بما «سعيد» إنني
الذاكرة؛ من تقريبًا كله كتبتُه لقد األخطاء. من «العديد» اكتشفَت أنك يبدو
كامًال ُكتب قد العمل كان لو األفضل من كان لقد كبري. خوٍف يف كنُت ثَمَّ، وِمن
أخطاءٍ عىل يحتوي أن بد ال أنه أعتقد بعُد. فيما نُبذة عنه ُكتبَت ثم أوًال، بإتقان
يف التي النقاط بعض عىل فقط رسيًعا سأمرُّ العامة. آرائه من بعٍض يف كثرية

لتقوله. مهم يشءٌ لديك كان إن إال الرد عناء نفسك تُكلِّف ال لكن خطابك،
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الجزر؛ يف الخفافيش توطُّن حالة من مندهًشا كنت إن ما أعلم أن أود …
مفرطة. لدرجٍة ربما منها؛ كبري اندهاٍش يف إنني

دائًما صديقك شكري، خالص مع
داروين يس

إذ الفصل؛ هذا بقراءة راحة من عيلَّ أدخلَت كم تدرك أن يمكنك ال ملحوظة:
عظيم. شكٍّ يف منه كنُت

وتشابه القرابات حول التلخيص) (باستثناء األخري فصيل من غًدا سأنتهي
. للتغريُّ األنواع لقابلية ا» «جدٍّ مؤيدة الحقائق يل وتبدو إلخ، األجنة، وعلم النسق

الفصل. هذا بإنجاز ا جدٍّ شغوًفا كنت
الطباعة. أجل من السابقة األُوىل الفصول مراجعة للرب، حمًدا سأبدأ، واآلن،
مني سيأخذ هذا حتى أن لدرجة ا، جدٍّ شديد تدهوٍر يف اآلن صحتي أن غري

طويًال. وقتًا

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] [مارس] ٢٤ داون

فوكس عزيزي
قد أنك يبدو أنه رغم متاعبك، كل ِخضمِّ يف إيلَّ تكتب أن منك شديًدا كرًما كان
مؤخًرا سمعُت قد أكن لم صحتك. ن وتحسُّ زوجتك بتعايف منها بعًضا تجاوزَت
كثريًا، تعاني ال إنها حيُث لكن عنها. سِمعتُه ما ويؤسفني أمك، صحة عن شيئًا
بد ال كبرية. أهميًة الحياة يُعريون ال السن كبار أن أعتقد إذ هنالك؛ ما أهم فهذا

مرة. من أكثر والعودة للسفر اضطرارك مع عليك عسرية فرتًة كانت أنها
فقد عميل، ا أمَّ ن. تحسُّ يف الكربى ابنتنا وصحة يُرام، ما عىل جميًعا كلنا
بروفات عىل الحصول وأرجو الطباعة، أجل من فصويل ح أُنقِّ وأخريًا أَتممتُه،
ا جدٍّ الغريب من العمل. من بسأم أشعر أسابيع. ستِة أو شهٍر خالل الطباعة
استخالص عىل الحقائق تُجربني لكن بالعمل، ذهني أُضني أنني أشعر ال أنني
أو إلكيل، إىل الذهاب عىل العزم عَقدنا لقد كثريًا. ليُفكِّر البتة يُخلق لم ذهني أن
أستطيع كنُت إن ألرى العمل، من أنتهي أن بعد ثالثة، أو ِلشهَرين شبيه، مكاٍن
عن وأَعجَزتني مؤخًرا، ضُعفت أنها املؤكد فمن طريقة؛ بأي عافيتي استعادة
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أُقدِّره إنني الصيت؛ أجل من أعمل أنني باعتقادك عيلَّ تجور إنك يشء. أيِّ فعِل
ملحاولِة ما بغريزٍة مدفوًعا أعمل فإنني نفيس، أعرف كنُت إذا لكن ما، حدٍّ إىل
ما، يوًما داون إىل تأتي أن استطعَت إن سعيًدا سأكون كم الحقيقة. تبنيُّ
طاولة نصبنا لقد هذا. أرجو زلت فما قليًال؛ الحال بي يتحسن حني سيما ال
الشنيع األنواع موضوع تُخرج وأنها يل، عظيمة فائدًة فيها أن وأرى بلياردو،

العزيز. العمر صديق يا الوداع رأيس. من
حبي مع
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٩] ٢٨ داون،

اليل عزيزي
قريبًا مجلدي طباعة أستطيع أن فأرجو مناسب، حدٍّ إىل جيد بحاٍل ظللُت إن
بناءً صغرية. نصيحًة منك ألتمس أن بشدة أَودُّ كذلك، األمر كان ملَّا مايو. يف
موراي. إىل تحدثت قد أنك يل يُخيَّل اليل، السيدة خطاب يف جاءت جملٍة عىل
كان إن ما أخربتني إن نُبذتي؟ لنرش استعداد عىل هو وهل صحيح؟ هذا هل
بموضوع يعلم هل حينذاك. إليه أكتب فسوف حدث، وبما حدث، قد يشء أيُّ
ذكر األفضل من كان إن ما نصحي تستطيع هل ثانيًا، األساس؟ من الكتاب
وما أوًال؟ رشوًطا هو يقرتح أن منه أطلب أم لها أُفضِّ سوف التي النرش رشوط

ماذا؟ أم األرباح، تقاُسم اعتقادك؟ يف للنرش املناسبة الرشوط تكون قد
وأي رأيك وإعطائي َطيَّه املرفق العنوان عىل باالطالِع تكرَّمَت هال أخريًا،
جديًرا األمر وكان جيدة صحٍة يف ظللُت إن أنني، تتذكَّر أن يجب اعرتاضات؛

نفسه. املوضوع حول النهاية قارب كثريًا أكرب كامل كتاٌب لديَّ أَفعَله، أن
كتابك من األُوىل الطبعة حجم يف صفحة خمسمائة نحو يف نبذتي ستصري

الجيولوجيا». «عنارص
املزيد تلقى فلن السابقة؛ باالستفسارات إزعاجك عىل تسامحني أن أرجو
وأن يُرام، ما عىل معك تسري الحياة أن آمل املوضوع. هذا حول اإلزعاج من

املختلفة. أعمالك يف النجاح ق تُحقِّ
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حرٍّا وأكون منه أنتهي ألن وأتوق أعتَْدها، لم لدرجة العمل يف ا جدٍّ أِكدُّ إنني
عافيتي. من بعٍض استعادة وأُحاول

دائًما صديقك اليل، عزيزي
داروين يس

عني. بالنيابة وولستن ميدالية تسلُّمَك عىل الشكر آيات بخالص إليك أتقدم
الفكر عن يحيد ال كتابي أن موراي أُخرب أن تنصحني هل ملحوظة:
وأنني اإلنسان، أصل أُناقش ال وأنني ذلك، املوضوع يُحتِّم ما بقْدِر إال التقليدي
وما حقائَق إال أعطي ال وأنني إلخ، إلخ، التكوين، سفر عن نقاش أي أسوق ال

معقولة. يل تبدو استنتاجاٍت من عنه أَسفَرت
عىل االعرتاض يمكنه ال أنه أفرتض وأن «شيئًا»، ملوراي أقول أال األفضل أم
تُعارض جيولوجية دراسٍة أيِّ عن الواقع يف يزيد ال الذي االبتداع، من القْدر هذا

مبارشة؟ معارضًة التكوين ِسفَر
املرفق:

مقال عن نبذة
حول
أصل

والرضوب األنواع
الطبيعي االنتقاء طريق عن

بقلم
اآلداب يف ماجستري داروين، تشارلز

اللينية والجمعية امللكية والجمعية الجيولوجية الجمعية زميل
لندن:

إلخ. إلخ، إلخ، إلخ،
.١٨٥٩
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يساليل إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٥٩] ٣٠ داون،

اليل عزيزي
من كثريًا عيلَّ ر تُوفِّ لم فإنك فعلتَه؛ ما كلِّ يف الحدود فاقت لدرجة كريًما كنَت
أفضل نحٍو عىل كله األمر أيًضا فعلَت لقد بل فحسب، القلق وبعض العناء
موراي. بشأن قلته ما بكلِّ ا جدٍّ سعيد وإنني بمراحل. أنا سأستطيع كنت مما
كبريًا طرًدا إليه سأُرسل قصرية بفرتٍة وبعدها غًدا، أو اليوم إليه أكتب وسوف
الفصول إن حيث أسبوع؛ قبل هذا فعل أستطيع لن لألسف لكنني باملخطوطة،

اخ. النُّسَّ أيدي بني األوىل الثالثة
املمكن الوحيد االعتذار أراها إذ «نُبذة»؛ كلمة عىل موراي اعرتاُض يؤسفني
آسف إنني ولك. له سأُذعن لكنني كاملة، والحقائق املراجع إعطاء «عدم» عىل
مثل تفسرٍي مع به أحتفظ أن وأرجو الطبيعي». «االنتقاء مصطلح بشأن كذلك

هذا:
لة.» املفضَّ الالت السُّ حفظ أو الطبيعي، االنتقاء طريق «عن

التي األعمال كل يف باستمرار يُستخدم أنه هو املصطَلح لهذا حبي سبب
تلك درسُت لكنني ملوراي، مألوًفا ليس أنه مندهش إنني حتى االستيالد، عن

كفًؤا. َحكًما أُعد لم إنني حتى طويًال األعمال
األهمية الشديدة مساعدتك عىل وحرارة صدٍق بكل أشكرك أخرى مرًة

يل. بحقٍّ
إخاليص بالغ مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أبريل ٢ داون،

يمكنه لن أنه وأخربتُه الفصول، عناوين وأعطيتُه موراي] [السيد كاتبتُه لقد …
تلقيُت الصباح وهذا ذلك؛ نحو أو أياٍم عرشة قبل املخطوطة عىل الحصول
إذن املخطوطة! رؤية دون النرش عىل ووافق رائعة، رشوًطا فيه عرض خطابًا،

501



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

لكنني، الحذر، أتوخى أن بد ال كان أنني أعتقد حال أي عىل ا؛ جدٍّ متحمس فهو
برشٍط عرضه سأقبل أنني الوضوح» درجات «بأقىص أخربته خطابك، بسبب
أو كلها، املخطوطة رؤية بعد الرتاُجع، يف الحق كل له يكون أن وهو وحيد،
ما حدٍّ إىل سيحظى كتابي أن أعتقد لكنني مغرور، أنني ستعتقد منها. جزء
ا أمَّ وأشباههم؛ العلماء وسط الفادحة) الخسارة ِلتقيَه كافية (شهرٍة بالشهرة
وبعض الرجال، هؤالء مع حواراتي يف وجدُت قد أنني فهو هذا، اعتقادي سبب
فصويل أن كما املوضوع، بهذا ا جدٍّ ومدهًشا كبريًا اهتماًما العلميِّني، غري الرجال
حال، أيِّ عىل الجغرايف. التوزيع عن قرأته الذي ذلك وملل جفاف يف كلها ليست
فأعتقد ينرشه، أن اختار فإن ذلك؛ يف يفصل من أفضل موراي يكون أن ينبغي
أي ؛ صديقيَّ أن مطمنئ وإنني مسئولية. أيِّ من نفيس إعفاء يل سيجوز أنه

املوضوع. هذا سبيل يف تكبداه فيما مبلغه الكرم بهما بلغ قد وأنت، اليل
َة ثَمَّ سيكون لكن الحزينة، للجمعة السابق اليوم يف أراك أن سيُرسني
ذلك يف للمنزل سيأتون أوالدي أن أعتقد إذ — غريه آخر يوٍم أي يف لك منفعة
أنه وأعتقد لك. العربة إرسال من أتمكن أن مستحيٍل شبَه وسيكون — اليوم
أنه شك ال حيث بذلك؛ تُبايل أال أرجو لكن املنزل، يف األقارب بعض لدينا سيكون
رسور. أيما رؤيتك ستُرسني حايل. ضعف يسمح ما بقْدِر الحديث لنا سيتيرس

ذلك. عن أزيد لن لذا متعب؛ إنني …

هوكر عزيزي يا املحبة كل مني لك
داروين يس

«مربوطة الجغرايف، التوزيع عن مخطوطتي يل ترسل أن أرجوك ملحوظة:
السابع يف أي — القادم األسبوع من الثاني النصف ُقبيل متني، بحبٍل جيًدا»
الرب وليساعده موراي، إىل غريها مع أُرسلها حتى — الشهر هذا من الثامن أو

قراءتها. حاول إذا
يحث حتى كثريًا سيعاني اليل بأن ضئيل شكٍّ عىل التغلُّب أملك ال …
يحز باألحرى إنه بل طلبي، عىل بناءً هذا يكن لم لكن كتابي، نرش عىل موراي

كربيائي. يف
كلمة كتابتك لكن مسألتي، بشأن درجة» «ألقىص كريًما كان اليل أن أعلم
حق. وجِه دون موراي حثَّ قد اليل بأن تُوحي تحتها خطٍّ وضِع مع «حث»
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جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أبريل ٤

سيجعلني بذلك القيام أن لك أؤكد مطبوعة؛ أوراقي ترى أن مني طلبَت …
تطمنئ أن ولك املستوى. رفيع إطراءً الطلب هذا أرى إذ الرضا؛ «غاية» يف
لن عيلَّ) ثقيلة «لكن» من لها (ويا لكنني معروًفا. أراه طلبًا أنىس لن أنني
العمل عن أتبطل ال إنني بأمانة أقول أن ويُمكنني طويلة؛ مدٍة قبل أطبع
رغم للغاية؛ املتدهورة لصحتي بالنظر ا جدٍّ ا شاقٍّ عمًال أعمل إنني بل «مطلًقا»؛
مطلًقا أدري وال يوميٍّا، ساعاٍت ثالِث سوى أعمل أن أستطيع ال فإني ذلك
بعض لديَّ لكن ِطواًال، فصًال عرش أحد أنجزُت لقد العمل. من سأنتهي متى
وعلم والتصنيفات الحفريات علم فصول مثل ا، جدٍّ الصعبة األخرى الفصول
أجد لألسف، إليها. الكثري وإضافة تمت التي كل تصحيح وعيلَّ إلخ؛ األجنة،
ليس كذلك بطيء! أنا فكم املتوسط، يف شهور ثالثة مني يأخذ فصل كل أن
حيث الغريزة، حول فصل من للتو انتهيت لقد نهاية. الرضورية لالستطرادات
ملحوظاتي كل ومقارنة النحل، خاليا موضوع مثل موضوع تناول أن وجدت
لإلحباط. ومثرية طويلة زمنية فرتة استغرقا عاًما، عرشين خالل جمعتها التي
أنه بيد األنانية. يف غاية بأسلوب نفيس عن الحديث يف استفضت لكنني
أطالعها كنت التي خطاباتك، أن وتكراًرا مراًرا وجدت كم أقول أن فقط بد ال
أي منها أقتبس أن تخىش ألن بحاجة لست لكن مفيدة! مؤخًرا، منها وأقتبس
من أرجو الصدد. هذا يف الحذر أشد توخي أحاول إذ لك؛ يروق ال قد مما يشء
رجًال تصري وأن القديم، العمل «كابوس» من التخلص يف ق توفَّ أن قلبي كل

اليشء. بعض حرٍّا
لك. باالمتنان ا حقٍّ أشعر أنني أخربك أن يل اسمح أخرى مرة

موراي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أبريل ٥ داون،

العزيز سيدي
مستقلة)، صفحة يف امللحوظات بعض (مع العنوان الخطاب هذا مع أرسل
فأعتقد بأكمله، األول الفصل لقراءة الصرب لديك كان إن األوىل. الثالثة والفصول
يكون قد بالكامل. الكتاب موضوع عن معقولة فكرٌة لديك سيصري أنه ا حقٍّ
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أن متأكد (وإنني العامة، اهتمام سيُثري املوضوع أن أعتقد لكنني غروًرا، ذلك
ترفض أن طلبي أُكرِّر أن بد فال ذلك، غري ترى كنت إن أصلية.) آراءٍ من به ما

باملرة. بإهانٍة أشُعر فلن قليًال، سأحبط أنني ورغم بحرية؛ عميل
ممالٍّ فصًال رأيي، يف فستجد، والثالث، الثاني الفصَلني قراءة اخرتَت إن

ومسليًا. سهًال وآخر اليشء، بعض وعويًصا
حذر»، «مرساٍل مع ترسلها أن أرجوك املخطوطة، من تفرغ أن بمجرد
ميدان آن، كوين شارع ،١٤ توليت، جي اآلنسة إىل واضًحا» توجيًها هها و«تُوجِّ

كافينديش.
من لألخطاء تنتبه فسوف األسلوب، يف ممتازة خبريًة اآلنسة هذه كانت ملا

أجيل.
هي، سارَعت إتمامها، يف سارعَت كلما لكن القراءة، يف وقتك تأخذ أن بد ال

بشدة. أتمناه ما وهو للمطبعة، بعملية الذهاب يف أنا وسارعُت
بنائي، يف الزاوية حجر الرابع، الفصل رؤية يف سرتغب أنك أفرتض

بذلك. تُبلغني أن أرجوك لكن عرش، والحادي العارش والفصَلني

العزيز سيدي يا إخاليص مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أبريل ١١ داون،

أمس، موراي من خطابًا تلقيت إنني ألقول قصريًا خطابًا إليك أكتب …
فصًال هذا (ويشمل مخطوطتي من فصول ثالثة أول قرأ قد إنه يقول حيث
املخطوطات، من املزيد يريد ال فهو إذن بعرضه. ملتزًما زال وما ا)، جدٍّ ممالٍّ

تريد. متى الجغرايف التوزيع فصل إرسال وبإمكانك
كتب فقد أبي؛ إىل عودته طريق يف ضاع قد املخطوطة من جزءًا أن [يبدو

قائًال]: هوكر دي جيه السري إىل أبريل) ١٤ (يف
يف السيئ قتلتني! قد الخسارة لكانت هذا ولوال القديمة، املخطوطة لديَّ
خسارة هو و«األسوأ» املطبعة، العمل بلوغ يف تأخريًا سيُسبِّب هذا أن اآلن األمر
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أن بشدة يؤسفني عاد. الذي الثالث الجزء عدا ما فصيل، عىل اطالعك فائدة
الصفحتنَي. نسخ مشقة َمت تجشَّ هوكر السيدة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ مايو، أو [أبريل

بشهرٍة سيحظى األنواع عن كتابي أن اعتقدُت أنني أحًدا تخرب أال أرجو …
طموحي)؛ أقىص كان ما (وهو اليشء بعض مجزية مبيعات ويحقق معقولة،

حماقة. أكثر أبدو ذلك فسيجعلني ذريًعا، فشًال فشل إن إذ
مستقبًال: سيحدث مما عينة نقًدا، إليك أرفق

فرباير، ٩] دبلني الجيولوجية، الجمعية أمام هوتون إس املبجل خطاب
:[١٨٥٩

ليستحق كان ما وواالس داروين السيدان به تقدَّم الذي التخمني هذا
تحت ُطرح اللذَين اليل)، واسم اسمك (أي، االسَمني نفوذ ثقل لوال االهتمام
شيئًا يعني كان وإن بديهي؛ يشء فهو به، ينطق ما يعني كان وإن رعايتهما.

للحقيقة. مناٍف فهو ذلك، من أكثر
إثباته. املطلوب وهو

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] مايو ١١ داون،

هوكر عزيزي
يُقرع لعبٍد كان ما َلعمري لكن األسلوب. غموضيف بوجود إخباري عىل أشكرك
صعوبة أن إال فعلت. مما أكثر الوضوح سبيل يف االجتهاد يستطيع أن بالسوط
اآلنسة تجد لم ذلك رغم فيه. فشيل الحتمالية تؤدي ذاتها حد يف بذلك القيام
السيدة أن بما لكن غامضة، ثالٍث أو جملتنَي سوى كلها مخطوطتي قرأت التي
أبذل سوف لذا أرتعد؛ يجعلني بأن كفيل فهذا كذلك، غامضة وجدتها قد هوكر
األمر. هذا عن بالكتابة لالهتمام رائع رجٌل إنك الربوفات. يف جهدي قصارى

ال أحدنا أن للحظة يل يخطر فلم بيننا، التي االختالف بحالة يتعلق فيما
أليٍّ أُتيح إن بإسهاب، بالكتابة أو بالحديث، لآلخر أفكاره توضيح يستطيع

الوقت. منا
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اإلجابة) أستطيع لن هي، ما سألتَني إن (لكن التعبريات بعض من يل يُخيَّل
إن بل للكائنات، بالنسبة رضوريٍّا عارًضا باعتبارها للتباين القابلية ترى أنك
الدرجة. أو الطابع يف ب للتشعُّ تؤدي ألن للتباين القابلية يف رضورية نزعة َة ثَمَّ
«االرتداد» أرى ال أنا أخرى، ومرًة معك. أختلف فأنا تراه»، ما هو هذا كان «إن
ما رغم اإلطالق، عىل بالتباين مباًرشا ارتباًطا مرتبًطا الوراثة) من نوع (وهو
يكون فلن ما، تباين يُورث لم إن إذ بالطبع؛ لنا أساسية أهميٍة من للوراثة
مثل نقاٍط يف مختلفة كانت ربما انطالقنا نقاط أن يل» «ُخيل لنا. اعتبار ذا

هذه.
عنه؛ تقولها التي الجميلة األشياء اإلطالق عىل يستحق لن كتابي أن أخىش

منه! أنتهي ألن بشدة أتطلَّع كم إلهي، يا
«أثار وقد جراي إيه بحث تلقيُت لقد آخر. ملوضوٍع أنتقل اآلن دعني
سيغري إنه وواالس. أنا بحثي عن بملحوظته سعيد إنني بشدة». اهتمامي
أخرى عند ويتوقف ا، جدٍّ كثرية أنواًعا يسقط أن املجدي من فليس آرائه؛ من
املسيحيِّني ف لتلقُّ وثري «فراش بأنها التوحيدية عن جدي قاله ما هذا اعتباطيٍّا.

القويم.» الطريق عن الزائغني

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] مايو ١٨ داون،

هوكر عزيزي
العالج من أسبوع عىل للحصول غًدا وسأغادر تماًما. صحتي تدهورت لقد
بروفات أي عىل االطالع أستطيع ال إنني أقول أن ا حقٍّ ا جدٍّ يؤسفني املائي.
إن إذ األسبوع؛ هذا خالل أسرتاليا»] «نباتات هوكر لعمل التقديمي املقال [من
االحتفاظ يمكنك أسبوع. بعد أعود وسوف رأيس. من املوضوع إخراج هو هديف
ال األرجح عىل لكنه ذلك، يستحق األمر كان إن للمنزل، عودتي حتى بالربوفات

يستحق.
األبد إىل صديقك عجالة، يف هذا كتبت
داروين يس
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قائًال: هوكر دي جيه إىل كتب أيام عرشة [بعد

كان وإن السبت، يوم أعود سوف أنني ألخربك قصريًا خطابًا إليك أكتب …
لفحصها. وسعي يف ما أفعل أن فسيرسني لرتسلها، طباعة بروفات أي لديك

واالستحمام التامة الراحة لكن شديد، وجسدي ذهني إعياءٍ يف … كنت لقد
للغاية.] طيب حاٍل يف جعلتني مًعا بيد»، «آدم ورواية باملنضحة

موراي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] يونيو ١٤ داون،

العزيز سيدي
إلجراء قريبًا ويست السيد إىل أرسله وسوف تماًما، بالغرض الرسم سيفي

عليه. البسيطة التعديالت بعض
أنني إليك كتبت أنني أتذكر ا. جدٍّ بطيئًا الربوفات يف العمل بي يميض
بكل اعتقدته ما كتبت لقد التصويب. من الكثري َة ثَمَّ يكون لن أنه أعتقد كنت
تُصدَّق، ال لدرجة سيئًا األسلوب أجد إنني بشدة. مخطئًا كنت لكنني أمانة،
التصحيحات، إن أقول أن للغاية ويؤسفني وسلًسا. واضًحا جعله ا جدٍّ ويصعب
تكون ما كأشدِّ ا، جدٍّ فادحة يل، بالنسبة الوقت وضياع التكلفة، ناحية من
تكون أال أرجو زلت ما الرسيعة، النظرات بعض اختالس بعد لكن الفداحة.
اإلطالق عىل معقول غري إنه نفسه. الركيك باألسلوب مكتوبة التالية الفصول
النصباِب راجٌع هذا أن أفرتض لكن الرداءة، من الدرجة بهذه الكتابة تكون أن
ال النهاية، يف التفاصيل. من بدًال للموضوع، العامة الخطوط عىل اهتمامي جل

األسف. غاية يف إنني أقول أن سوى يسعني

الشديد إخاليص مع
داروين يس

سوف أنني يل ويبدو فيها. وأتمعن التصحيحات، أطالع أخذت لقد ملحوظة:
حني التايل: االتفاق مثل اتفاق عقد أَودُّ وافقت، إن باملرة. عادلة غري كلفًة أكلفك
يزيد ما وكل للتصحيحات، وعادًال كبريًا مقابًال الحساب يف تُحدِّد العمل، يتم

مبارش. بنحٍو أسدده أو أرباحي، من يُخصم عنه،
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] يونيو ٢١ داون،

لحدٍّ كثرية تصويباتي أجد إذ ببطء؛ أتقدم فإنني شديد، بكدٍّ أعمل أنني رغم
سيقع واملجلد صفحة، ١٣٠ صححُت لقد عيلَّ. الصعوبة غاية يف والعمل رهيب،
أخىش لكن ومميًزا، واضًحا ألجعله وسعي يف ما بكلِّ قمُت وقد صفحة. ٥٠٠ يف
بد وال ا جدٍّ محرية النقاشات من فالعديد — ذلك يف فِشلُت قد أكون أن بشدة
مواد، من لديَّ ما كل معك كان لو جهدي. ُقصارى بذلُت لقد كذلك. تكون أن
عىل فإنني منه؛ لالنتهاء بشدة أتلهف رائًعا. كتابًا ستؤلف كنت أنك يقني فلديَّ

اإلنهاك. شفا
اليل عزيزي يا لك دائًما الشديد إخاليص مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ [يونيو، ٢٢ داون،

هوكر عزيزي
األخبار من كثريًا حمل الذي مايو، ٣٠ بتاريخ املبهج، خطابك عىل أُردَّ لم
أنني بما اآلن، لكن طباعة. بروفات إرسال منك منتظًرا كنت ألنني يل السعيدة
ليس أن رغم خطابًا، أرسل أنا ها ألفعله، الخصوص وجه عىل يشء لديَّ ليس
أي لديه يكون أن لرجل يمكن كيف الواقع، يف أطلبه. أو ألقوله معني يشء لديَّ
كتلك! وبروفات بغيضة؛ بروفاٍت تنقيح يف أيامه كل يقيض وهو ليقوله يشء
األسلوب وجدت فقد عليها؛ ورق قصاصاِت وتثبيت بالحرب، تسويدها بحق عيلَّ
أن الحلم هذا أوشك «مسليًا»؛ كان كتابي بأن حلمت قد إنك قلت ا. جدٍّ بائًسا
ال لدرجة ومحريًا ا جافٍّ سيجدونه العامة أن أخىش وبدأت يل، بالنسبة يتالىش
كتابًا يُِعد أن مني أفضل شخٍص بإمكان كان أنه أبًدا أنكر لن لكنني تحتمل.
أشك كنت بريستويتش. بحث أخبار سماع ني رسَّ . لديَّ التي املواد من رائًعا
قطع كانت إن ما أثانيام») «ذا دورية يف نفسه الشك عن عرب قد رايت أن (وأرى
بوشيه رسوم رأيت وحني أشك، تجعلني أعدادها إن حيث فعًال؛ أدوات الصوان
الجليدي. النشاط حطمها زوايا ذات شظايا كانت أنها استنتجت بريت، دي
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غاية يف إنني مثمرة؟ نتائَج بأي األكاسيا أشجار تهجني تجربة جاءت هل
فقط فرغُت لقد تجارب. أي إجراء عىل أقوى ال إنني حتى العمل، من اإلجهاد

األوىل. الربوفة من صفحة ١٥٠ من
األبد إىل صديقك هوكر، عزيزي يا وداًعا،
داروين يس

موراي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] يوليو ٢٥ داون،

العزيز سيدي
ستحتاج بينما لطباعتها، للمطبعة سُرتسل ورقات خمس أن ألخربك إليك أكتب
عدد قريبًا تُقرِّر أن عليك أن أفرتض هكذا فحسب؛ مراجعة أخريان ورقتان

ستُطبع. التي النسخ
األسلوب جعلت أنني أعتقد إذ باملرة. لرأي ل التوصُّ عىل قادر غري إنني
ن أُخمِّ أن ا حقٍّ أستطيع ال لكنني شديدة. بمعاناٍة معقول»، «لحد وواضًحا جيًدا
من ذلك أرجو لكنني ال. أم ترضيك لدرجة ناجًحا سيصبح الكتاب كان إن ما

قلبي. كل

العزيز سيدي يا الشديد إخاليص مع
داروين يس

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ أغسطس، ٩ داون،

واالس العزيز سيدي
للحيوانات الجغرايف التوزيع «عن بحثه هذا كان [ربما وبحثك خطابك تلقيت لقد
إىل غًدا األخري أرسل وسوف الشهر، هذا من السابع يف املااليو»] أرخبيل يف
يبدو نوفمرب. مستهل حتى اجتماٌع ينعقد لن أنه لتعلم لكن اللينية. الجمعية
وأشكرك واالستدالل؛ واألسلوب املوضوع ناحية من بالتقدير» «جديًرا بحثك يل
منه استفدت لكنت أشهر، عدة منذ قرأته كنت لو بقراءته. يل السماح عىل
جاهزان املوضوع هذا فيهما تناولت اللذين الفصلني لكن القادم. مجلدي يف
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إنني حتى الصحة وخائر منهك فإنني بعد، يُنقحا لم أنهما ورغم للطباعة،
األسلوب تحسني عىل أقترص وأن واحدة، كلمًة لهما أضيف أال تماًما عزمت
أُغريِّ لن أنني تثق أن ولك آرائك، مثل تكون تكاد آرائي أن سرتى فقط.
نرش إيرل دبليو السيد أن تعلم هل ألفكارك. قراءتي بسبب واحدة كلمًة
املياه بعمق وعالقته املاليو، أرخبيل يف الحيوانات توزيع عن سنوات عدة منذ
املتعلقة الحقائق كل أسجل وظللت هذا، من كثريًا اندهشت لقد الجزر؟ بني
الستنتاٍج وتوصلت الشأن. بهذا يتعلق فيما وغريه، األرخبيل، ذلك يف بالتوزيع
يربر قد ما وهو املختلفة، املاليو جزر يف االستيطان من كبري قْدٍر حدوث مفاده
حريتي؛ أسباب أكرب تيمور وكانت الشاذة. الحاالت اعتقادي، يف ما، حدٍّ إىل
تيمور؛ زرت قد تكون أن أتمنى هناك؟ الغريبة السنور حيوانات يف رأيك فما
هناك، أيهما) أذكر (ال فيل أو مستودون لسن حفرية عىل العثور تأكد فقد
مختلفة كانت سيليبز جزيرة أن أعلم كنت هامة. واقعًة سيُشكل ما وهو
تستعيص وتكاد ومدهشة، يل، بالنسبة تماًما جديدة بأفريقيا العالقة لكن ا؛ جدٍّ
أسرتاليا غرب جنوب يف «النباتات» بني العالقة غرابة يف إنها التصديق. عىل
املحيطية، الجزر استيطان مسألة يف «كليًة» معك أختلف الصالح. الرجاء ورأس
ال التي الجزر بكل يتعلق فيما تماًما وأتفق صفك. يف «الجميع» ستجد لكنك
صغرية متبادلة هجراٍت وقوع بشأن تماًما أتفق كذلك املحيط. يف بعيًدا تُوجد
أن أعتقد ال لكن بالكائنات، عامرة كانت حني [الجزر؟] األرايض بني عابرة
تأتي الطيور أن تدرك هل الكائنات. والقليلة املرتفعة الجزر عىل ينطبق هذا
ليتني «سنويٍّا»؟ أمريكا) من برمودا (وإىل األزور وجزر ماديرا إىل الرياح مع
االمتدادات عن فوربس بنظرية اإليمان لعدم بأسبابي اكتماًال أكثر نُبذًة أعطيُت
أن ويجب منهك إنني إذ — يشء أي أغري فلن األوان، فات لكن الكربى؛ القارية
مريرة. معارضًة سيعارضنا أوين أن شك يساورني ال الراحة. من قسًطا أنال
وقد التفاصيل. يف وسيسهب أسرتاليا، نباتات عن عظيمة مقدمًة هوكر سينرش

األمنيات. أطيب مني لك تقريبًا. الكتاب نصف بروفات رأيت

والوفاء الصدق كل مع
داروين يس
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ١ داون،

مما تمتعض ال لكن الصعوبة. غاية يف مقدمتك وجدت أنك مندهًشا لست …
شديد»؛ مأزٍق «يف وإنك ُسًدى» ضاع قد «جهدك إن تقل وال جهد، من بذلته
مغفًال، لست كنت إن املبذول. للجهد مكافئة ستكون النتيجة أن يقني فلديَّ
مقتنع وإنني العامة، املقاالت هذه مثل بقيمة ما حدٍّ إىل خبريًا أكون أن بد فال

اإلطالق. عىل نُرش ما أهم هي مقاالتك أن تماًما
من أنتهي أن وأرجو األخريَين، الفصَلني عدا ما كله كتابي نقحت لقد
(أو سأسافر وبعدها تقريبًا، أسابيع ثالثة خالل يشء وكل املراجعة عمليات
صارت لقد املائي؛ العالج جلسات من شهور بضعة أجل من جميًعا) نسافر
أي فعل عىل قادر وغري كالطفل، ضعيًفا ورصت ا، جدٍّ سيئ حاٍل يف صحتي
يعلم الطباعة. بروفات يف اليومية الثالثة العمل ساعات عدا ما مطلًقا، يشء
الراحة تأتي ربما أخرى. مرًة يشء أي فعل عىل قادًرا سأصبح كنُت إن ما الرب

جيدة. بنتائج املائي والعالج الطويلة
إن حتى نقده، عىل قادر أنني أشعر وال بعد، جراي إيه مقال يصلني لم
حني التامة بالحقيقة أنطق أنني فلتصدقني لذلك؛ والشجاعة الوقاحة واتتني
سأستمتع أنني لدرجة «للغاية»، اهتمامي يثري أسرتاليا عن مقالك إن أقول
أن فأرجوك لك، أهمية أي ذات مؤاخذاتي أن تعتقد كنت وإن قراءته، بإعادة
إال حاًال)؛ أفضل أصري حتى االنتظار تستطيع كنت (إن الربوفات يل ترسل
من القليل إليك أُسدي أن أستطع لم إن يُنرش، حني املقال قراءة أفضل أنني
لم إن «بحق» أستاء سوف أنني تدرك أن أرجو قليلة. كانت مهما املساعدة،

ذلك. أردت إن ألجلك أقرأها
شديد العالم أرى يجعلني مما أمس، طويلة مرٍض نوبِة من عانيت لقد
البغيض؛ كتابي من لالنتهاء الجنون لحد عارمة رغبٌة وتحدوني اليوم، الكآبة
عىل يبعث إنه صفحة. كل احتاجتها التي التصويبات تلك َقط قبُل من أََر فلم
شيئًا أفعل ال حيث كلها، الظهرية بعد ما فرتِة عىل ويستحوذ الشديد، اإلعياء
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وأرجو الوداع، ذلك. من أكثر أتذمر لن لكنني عرشة. الثانية الساعة بعد مطلًقا
الشتاء. يف نلتقي أن

هوكر عزيزي يا الوداع
املحب صديقك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ٢ داون،

تنقيحها! من االنتهاء بعد الطباعة بروفات رؤية تَودُّ أنك كثريًا يرسني …
لقد ال؛ أم مملة سرتاها كنت إن ما أعلم لم لكن عليك، أعرضها أن يجب كان
ألكثر أصل لم لألسف يرسلها. حتى ملوراي الصباح هذا يف خطابًا أرسلت
الجزء أي بشدة؛ النظرية يؤيد الذي وهو أعتقد، حسبما اهتمامك، سيثري جزء
التشكُّل علم خاص وبوجٍه الجغرايف، والتوزيع الجيولوجي بالتعاُقب الخاص
إليك املتبقية الصفحات تُرسل أن عىل سأحرص األثرية. واألعضاء األجنة وعلم
بمجرد األخطاء من الخالية األخرية النسخ أرسل أن تَودُّ هل لكن طباعتها. عند
أن أرجو فارغ. ظرٍف يف عنوانك يل فلرتسل ذلك، تريد كنت إن أصححها؟ أن
ال؛ أم الثاني) الفصل من األخري الجزء (خاصة مملة كانت سواء كلها، تقرأها
تجد سوف ككل. العمل بحجة ومرتبطة إال جملة يُوجد ال أنه مقتنع فإنني
يبني [الذي املرفق الغريب الرسم مساعدة دون ومبهًما، محريًا الرابع الفصل
الجدوى. وعديمة قديمة بروفة منه سأرسل الذي ب]، بالتشعُّ االنحدار عالقة
تقريبًا؛ كتابته أعدُت إنني حتى موراي، يقول كما التصحيح، يف ا جدٍّ أكثرُت لقد
أعتقد وال متشابكة؛ فاألجزاء سيئ؛ نحٍو عىل مكتوبًا يكون أن أخىش ذلك ورغم
التقيُّد تتعجل أال أرجوك تماًما. واضحة تجعلها أن تستطيع أنت حتى أنه
فيما تخطيه وعدم معني حدٍّ ببلوغ الطبيعي) التاريخ علماء من ا جدٍّ كثري (مثل
تخطي الشديدة الرضورة من أنه راسخة قناعٌة فلديَّ النظرية؛ بقبول يتعلق
نوع؛ لكل املستقل الخلق بفكرة التمسك أو بالكامل، النظرية بقبول الحدود كل
سيحدثه الذي التأثري أن ولتتذكر األخري. الفصل يف بإيجاز النقطة هذه أناقش
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التي النظر وجهات كانت إن ما تحديد يف كتابي تأثري سيفوق ما غالبًا حكمك
أن يمكن فال املستقبل يف ا أمَّ الحارض؛ الوقت يف ترفض أو ستُقبل أتبناها
السائد االعتقاد من ستتعجب القادمة األجيال وأن قبولها، يف الشك يساورني
عىل ُخلقت قد املتحجرة األصداف بأن سائًدا كان الذي االعتقاد من نتعجب كما
عن الحديث يف اإلسهاب عىل فلتسامحني لكن اآلن. عليها نراها التي الصورة

يشغلني. الذي املوضوع

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] [سبتمرب]، ١١ داون،

هوكر عزيزي
إلخ، والفهرس، املنقحة النسخ اآلن ولديَّ أمس، األخرية الربوفة صححت لقد
من جزء أصعب سينتهي وهكذا الشهر. نهاية قرب حتى فيها سأعمل التي

للرب. حمًدا العمل،
بروفاتك، عىل االطالع إزاء لرتدُّدي يؤنبني ضمريي إن ألقول اآلن إليك أكتب
أن أعتقد ال أنا إليك. كتبت حني فظيع لحدٍّ وإرهاق ك بتوعُّ أشعر كنت لكنني
فأرجوك ذلك، بإمكاني كان إن ولكن اإلطالق، عىل لك مفيًدا أكون أن بإمكاني
الرجال أجحد كنت) أنني أخىش (بل أكون سوف بروفات. أي يل ترسل أن

يل. مساعدتك من أكثر أو عاًما عرش خمسة بعد يشء أيِّ فعل يف للرتدُّد
أخرى مصحٍة أي أو إلكيل، إىل سأذهب تماًما، العمل من أنتهي أن بمجرد
ملتبسة بروفاتي صارت فقد الوقت؛ بعض أمامي زال ما لكن املائي. للعالج

املنقحة. النسخ يف بكثرة التصحيح عيلَّ إنه حتى بالتصويبات،
كم إلهي، يا أوه، نوفمرب. من األول األسبوع يف الكتاب نرش موراي اقرتح

رأيس! عن برمته املوضوع أُقيص حني وجسدي ذهني سريتاح
بروفاتك. بمسألة يتعلق فيما فظٍّا تراني أال الرب أدعو

الوداع حبي، مع
داروين يس

513



األول) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ٢٠ داون،

اليل عزيزي
طريقة بسبب بهجتي، باألحرى أو الغامرة، سعادتي يف سببًا قبل من كنت
واآلن قط، أتوقعها أكن لم التي املرجانية، الشعاب عن بأفكاري اهتمامك
حول عميل إىل بها أرشُت التي بالطريقة مشابهة سعادة أخرى مرًة أعطيتني
يمكن ال [.١٨٥٩ عام أبردين يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف [وذلك األنواع
يل، أسديتَه ما عىل أشكرك وإنني ذلك، من سعادة أكثر يجعلني أن ليشء
ستجعل الكلمة هذه أن جيًدا أعلم حيث املوضوع، قدمته ملا أكثر أشكرك بل
ما أن ورغم به. االستهزاء من بدًال بإنصاف للموضوع ينظرون الكثريين
له يكون قد للتغري، األنواع قابلية عدم بشأن السابق يف شكوك من ساورك
كنُت ملا فإنه كتابي؛ من تغريت) قد كانت (إن نظرك وجهة تغيري يف أكرب دور
فإنني آخرين، رجاٍل عدة من العالم لدى وأعتقد ، لديَّ أهم حكمك أن أرى
الذهن منفتح تظل أن أرجوك ثَمَّ، وِمن لسماعه؛ شديدة لهفٍة يف الحال بطبيعة
بني من األهم تُعد التي األخرية، فصويل أسبوعني) خالل (ربما تتلقى حتى
األخري، الفصل أن أعتقد للتغري. األنواع لقابلية املؤيد الجانب يف الفصول كل
لك. مفيًدا سيكون بينها، ويوازن واملعارضة املؤيدة الحجج كل ص يُلخِّ الذي
أنني الرب ويعلم معتقداتي، بصحة الشديد اقتناعي عن التعبري أستطيع لن
ألنني ليس حكمك، لسماع الحماقة لحد أتلهف قط. صعوبة أي أتجاهل لم
التي الطوال السنوات أتذكر إذ نظرك؛ وجهة تغري لم إن بإحباط سأُصاب
رأيك، غريت إن الرسور غاية يف سأكون لكنني اتجاهي، أغري حتى استغرقتها
مساري أن حينذاك وسأشعر ل، التحوُّ هذا يف كبري نصيٌب يل كان إن سيما وال
هذه يف ثانيَة يشء أي يف مفلًحا كنت إن ما كثريًا أهتم ولن انتهى، قد املهني

الحياة.
شكك عن كتابي] [يف عبارة بذكر يل السماح عىل جزيًال شكًرا أشكرك

نفيس. عن حديثًا كفى واآلن، الشأن. هذا يف العميق
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املصنوعة األدوات بشأن أبردين يف ُقرئ الذي البحث بالغ باهتماٍم قرأت لقد
تعتقد لم أنك أفرتض يل؛ كثريًا أوضح برمتها املسألة جعلت لقد الصوان؛ من

الجليدي. بالعرص يتعلق فيما كاٍف الدليل أن
كتابي. إىل الرائعة إشارتك عىل مخلًصا أشكرك

املحب. تلميذك اليل، عزيزي يا الصدق كل مني ولك

داروين تشارلز

فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ٢٣ داون،

فوكس عزيزي
لكنني أخبارك، سماع أود كنت خلت. أيام بضعة منذ خطابك ي تَلقِّ ا جدٍّ رسني
تكن لم إنني حتى العمل يف واإلنهاك والخضوع االنشغال من حال يف كنت
عميل حدود خارج يشء أي فعل أو أحد أي إىل الكتابة يف الرغبة تواتيني
أستطيع ال فإنني تحسن، يف إنك نفسك عن قلت أنك ورغم مجربًا. إال اليومي
مرًة مولفرن إىل قريبًا تذهب أن وأتمنى اإلطالق، عىل ُمرضيًا ذلك أرى أن
الرجل ازداد إذا أنه مفادها قديمة بمقولة الشديد اإليمان أبي اعتاد أخرى.
وعىل ضعيفة، املديدة الحياة يف ففرصته والستني، الخمسني عمر بني نحوًال
أرى ثَمَّ، ِمن ا؛ جدٍّ مبرشة عالمًة تلك كانت سمنة ازداد إذا ذلك من العكس
طوال درجة ألقىص متدهورة صحتي فكانت أنا، أما ا. جدٍّ حسنًا فأًال بدانتك
لكنني قصرية؛ لفرتات بارك مور إىل بالذهاب إال متماسًكا أبَق ولم الصيف؛ هذا
يتبقَّ لم حيث كتابي، من أنتهي كدت للرب، شكًرا وأخريًا، مؤخًرا، تحسنت
األسبوع يف الكتاب سيُنرش ألقرأها. منقحة نسخ ثالث أو واثنتني الفهرس سوى
(لكنها نبذة ليسسوى أنه فلتتذكر إليك؛ منه نسخة وسُرتسل نوفمرب، من األول
واملراجع الحقائق وأن كتابتها)، يف شهًرا عرش ثالثة من أكثر مني استغرقت
بشأنه، رأيك لسماع فضول لديَّ سيكون اإلطالق. عىل بالكامل مذكورة ليست
معتقدك. عن االرتداد عىل أحملك أن ألتوقع الشديدة الحماقة من لست لكنني
إنه الثناء». «عظيم عيلَّ يثني وهو املنقحة، النسخ من املجلد نصف اليل قرأ لقد
رأيه. يغري أن أتوقع أنني لدرجة ، للتغريُّ األنواع قابلية عدم بشأن كثريًا مرتدد
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كفى قريبًا. نًرشا اعتقاده عن وسيعلن السابق، رأيه عن تحول فقد هوكر أما
أبغضه. أكاد جعلني حتى هائلة مشقًة كبدني الذي الكريه، مجلدي عن كالًما
أيام! ثالثة ستستغرق الرحلة لكن أكتوبر، من الثالث يف إلكيل إىل أرحل سوف
أربعة أو لثالثة هناك وحدي سأذهب لكنني منزل؛ استئجار عىل األوان فات لقد
أو لثالثة بارك مور إىل ذلك بعد ألذهب أسبوع ملدة للمنزل أعود ثم أسابيع،
كذلك املائي؛ العالج من معقولة جرعٍة عىل سأحصل وحينذاك أسابيع، أربعة
أخىش لكنني الشتاء. هذا عمل بال أبقى أن بقراري، االلتزام استطعت إن أنوي،

املعدة. اضطراب مثل سيئًا سيكون «امللل» أن

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ٢٥ داون،

اليل عزيزي
الجملة غريت لقد تصحيحها. جرى ورقات أربع الخطاب هذا مع إليك أرسل
الحديث، العرص حيوانات أمام اإليوسيني عرص حيوانات بهزيمة القائلة
أن افرتضت أنني جليٍّا سيكون أنه تخيلت لكنني ملحوظتك. عىل وأشكرك
اإليوسيني العَرصين مناخ أن تشك ال أنك أعتقد كبري؛ لحدٍّ متماثل املناخ
أنني يعني ال هذا لكن متشابًها. كان العالم من «مختلفة» أجزاء يف والحديث
رأيي، ففي الطبيعي؛ التاريخ علماء أغلب يراها التي باألهمية املناخ أن أعتقد

قاطبة. األخطاء أخطر هذا إن
الجغرايف، التوزيع عن فصويل قرأ الذي هوكر أن وجدُت حني كثريًا سعدُت
الحيوية. للعالقات الكربى باألهمية القائل الرأي مع تماًما متفٌق املخطوطة، من

انتشاره. نطاق وسط كائن أيِّ حالة وتتأمل ٧٧ صفحة يف تتمعن أن أَودُّ
العرصالجليدي خالل التوزيع بشأن رأيك لسماع اآلن من الفضول ينتابني
املتعلق الفصل أن ترى ال أنك كثريًا يُرسني سبَقته. التي الدافئة والعصور
الفصل هذا بشأن متخوًفا كنت فقد فيه؛ مبالغ الجيولوجي السجل بقصور

جزء. أي من أكثر
لكن نقاطي. أقوى من واحد الثامن الفصل يف األجنة علم تناُول أن أعتقد
لدرجٍة املوضوع بهذا منشغل فذهني الحديث؛ يف باإلطالة أُضجرك أال يجب

ا. جدٍّ مزعجة
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للغاية ومتعبًا منهًكا كنت فقد أبردين؛ يف بي إشادتك عىل ا حقٍّ أشكرك
سًدى. واملجهود الوقت د أُبدِّ كنت إن ما أتساءل شهوًرا ظللُت إنني حتى مؤخًرا
صواب، عىل وجدتُك ما فدائًما أجمع؛ العالم يقوله ملا اآلن أكرتث ال لكنني
تطرفَت وسواءٌ األُوىل. للمرة أشك لن فأنا املوقف بهذا يتعلق فيما وبالتأكيد
حدٍّ عند توقفَت أو به، أؤمن بما املؤمنون واآلخرون أنا فيه ذهبُت فيما معي
إن ستضحك جدوى. بال يكون أن يمكن ال عميل ألن مرسور فإنني معني،

للغاية. بها سعدُت وقد فقرتك، قرأُت مرة كم علمَت
الوداع
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] سبتمرب ٣٠ داون،

اليل عزيزي
إنني يُطبع. لم الذي الفهرس، دون من لكن األخرية، الصفحات اليوم أرسلت
أن بعد منك، ألتمس لذا الطبيعية، العلوم مجال يف العدل وزير بمنزلة أراك
األخري. الفصل يف الخالصة جزء نقاط يف النظر» «إعادة العمل، من تفرغ
التوازن بشأن ذلك) من تمكنَت (إن رأيك لسماع شديدة لهفٍة يف سأكون
واملعارضة املؤيدة والحجج مجلدي، يف واملعارضة املؤيدة الحجج عرض يف
الصعوبات. ذكر يف منصًفا كنت أنني ترى أن أرجو لك. تخطر قد التي األخرى
رأيك ستغري فإنك اآلن، معقول لحدٍّ محتاًرا كنت إن أنك تام يقنٌي يخالجني
سنواٍت من كم جيًدا أتذكر فإنني املوضوع. يف التفكري أطلت كلما فشيئًا، شيئًا
عيلَّ يسيطر أن دون الصعوبات بعض مواجهة أستطيع أن قبل مضت طويلة

الجنس. املحايدة الحرشات مسألة أمام استسلمت ولقد باالرتباك. الشعور
التي السنوات عدد من ستندهش إذ ا؛ جدٍّ بطيء مفكٌر أنني أعتقد
أن يجب كان التي املشكالت بعض طبيعة بوضوح أرى حتى استغرقتها
منطقٍة يف وسيطة رضوٍب وانقراض الطابع، ب تشعُّ مبدأ رضورة مثل تُحل،
العقيمة األول الجيل لهجائن املزدوجة واملشكلة متدرجة، ظروٍف ذات متصلة،

إلخ. إلخ، العقيمة، والهجائن
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حلها، من أصعب كان املشكالت إدراك أن أرى املايض، إىل أتطلع حني
سواء حسنًا، اليشء. بعض غريبًا هذا يل ويبدو كبري، حدٍّ إىل فيه ُوفقت والذي
كان أنه لك أؤكد أن وأستطيع هللا؛ بحمد تم، فقد سيئًا، أو جيًدا عميل كان
الرسيعة الطريقة من ترى أن تستطيع ثماره. يؤِت لم منه وكثري ا، شاقٍّ عمًال
إلكيل إىل الذهاب أستطع لم وممطرة. خاملة أمسيًة أُميض أنني بها أكتب التي
أو الثالثاء يوم هناك إىل أذهب أن أتمنى لكن للغاية، متوعًكا كنت حيث أمس
أن قليًال، فيه ل والتأمُّ كتابي قراءة من تفرغ أن بعد بشدة، أرجوك األربعاء.
األمر أن رأيت إن تكرتث وال ولتوبخني برأيك. إيلَّ خطاب بإرسال يل تسمح
لندن يف يوم، ذات بالتفصيل املؤاخذات بعض يل تذكر أن يمكنك ذلك؛ يستدعي
كانت حال يف الهامش، يف ملحوظات أي عجالة عىل دونت قد كنت إن ربما،

ثانية. طبعٌة هناك
لكن ا، جدٍّ كبرية طبعًة يل يبدو ما وهو نسخة، ١٢٥٠ موراي طبع لقد

الخسارة. به تلحق أال أرجو
عزيزي يا فلتسامحني يل؛ األول كان لو كما كتابي بشأن بشدة قلق إنني

اليل.

اإلخالص أصدق مني لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أكتوبر ١٥ يوركشاير، إلكيل،

هوكر عزيزي
القليل فيه لتخربني خطابًا يل لتكتب الوقت بعض وتستقطع كريًما رجًال فلتكن

وشئونك. وأعمالك نفسك عن
لكن شأنها، من ستُقلِّل أنك أعلم مقدمتك؟ من معقول جزءٍ من انتهيت هل
حاٍل يف هذا جعلني وقد تقريبًا، أسبوَعني منذ هنا إنني يل. سرتوق كم جيًدا أعلم
السري من منعني ما وهو املايض األحد يوم التوى كاحيل أن رغم كثريًا، طيب
أسابيع، أربعة أو ثالثة لتمكث االثنني يوم هنا إىل كلها أرستي ستأتي نهائيٍّا.
الحفاظ استطعت إن بحيث أسبوَعني؛ وأبقى الكربى املصحة إىل سأعود ذلك بعد
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فرصًة املائي العالج سأعطي وبهذا هنا، أسابيع ثمانية فسأبقى معنوياتي، عىل
ومزاجي وقوتي معدتي كانت هنا، إىل آتي أن قبل جدواها. مدى إلثبات عادلة
قصرية؛ فرتٍة منذ تماًما كتابي من انتهيُت لقد فظيع. حاٍل يف ومعنوياتي
تضع أن أرجو بالطبع. إليك نسخة سُرتسل جاهزة، النسخ تصبح أن وبمجرد
كذلك منها. االستفادة يمكنني حتى نسختك يف االنتقادات مواضع يف عالمات
يستحسنه، أنه اليل خطابات من يل يبدو عنه. العام انطباعك سماع سيرسني
معقولة بدرجٍة التعمق عند لكن إليها. أصل التي الحدود من مذهوًال يبدو لكنه
حد، لوضع ممكنة وسيلٍة أي رؤية أستطيع ال بالتعديل، االعرتاف مسار يف
أرجو زلت وما كتابي، قراءة اليل سيعيد هنا. ف التوقُّ عليك يجب بأنك والقول
كتب حني الكرم «غاية» يف اليل وكان يقول. كما ينحرف أو معتقداته يغري أن
العرص خالل االنتشار عن شيئًا يذكر لم أنه إال الطول؛ شديدة خطابات ثالثة يل
ألطرحه: سؤال لديَّ زال ما هذا. بشأن بخلده يدور ما معرفة أود وأنا الجليدي.
تعرف وهل دوكني؟ إىل كتابي من نسخة إرسال يف فائدة َة ثَمَّ سيكون هل
اهتمام ولديهم اإلنجليزية باللغة يقرءون القارة، يف ُمفكرين نباتات علماء أي
يف أندرسون عن ماذا عناوينهم. يل فلرتسل كذلك، األمر كان إن املوضوع؟ بهذا
مطلًقا التفكري دون متعطًال، كله اليوم أقيض أن رائع هو كم تدرك لن السويد؟
عن تتحدث أسمعك لو كثريًا أتمنى عيلَّ. يقيض أن أوشك الذي امللعون كتابي يف
أنك أبًدا أصدق لن لكنني ذهنيٍّا، قويٌّ أنت كم أعلم حقيقة. راحٍة عىل حصولك
يوم ذات وخيمة. عواقَب دون مؤخًرا فعلت كما العمل يف االستمرار تستطيع
الطيب. الكريم العزيز صديقي يا الوداع الالزم. من أكثر نفسك عىل ستشتد

حبي مع
داروين يس

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أكتوبر ١٥ يوركشاير، أوتيل، إلكيل،

هكسيل عزيزي
انتهيت أن بعد أخرى، مرة للحياة أعود وإنني املائي العالج أجل من هنا إنني
كاد لكنه يسريًا، عمًال آخر شخص أي سيجده كان الذي البغيض، كتابي من
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غريك من أعلم ال إذ املعلومات؛ بعض تعطيني قد أنك ظننُت لقد يقيضعيلَّ. أن
السري أن (أعتقد وكايزرلينج سيبولد وفون باراند عناوين وهي أال منه؛ أطلبها

األخري). عنوان يعرف رودريك
«التخمني» ب ني ومهتمِّ أْكفاء أجانب علماء بأي تعلمني أن تستطيع هل
األنواع»؟ «أصل عن كتابي من نسًخا لهم أرسل أن املفيد من سيكون ممن
قليلة، نسًخا أرسل أن أَودُّ سيبولد. إىل أرسله أن يستحق األمر كان إن ما أشك
السعر أعلم أن قبل تكلفتها ل تحمُّ أستطيع التي النسخ عدد أعلم لن لكنني

موراي. سيُحدِّده الذي
من أسبوع أول يف بالطبع، إليك واحدًة سأرسل إنني لقول بحاجة لست
«كبري» فضوٌل لديَّ سيكون الحال. يف الخارج إىل نسًخا أرسل أن أرجو نوفمرب.
ستعرتض مما الكثري فيه أن أعلم فيك. الكتاب سيرتكه الذي التأثري ملعرفة
من بالعديد إقناعك اإلطالق عىل أتوقع ال إنني شك. بال كثرية وأخطاءً عليه،
الطريق عىل أنني آخرون ثالثٌة أو واثنان أنت اعتقدَت إن لكن هرطقاتي،
الفصل أن ورغم الطبيعي. التاريخ علماء جماعة تعتقده ملا آبه فلن الصحيح،
نقًدا تنتقدني سيجعلك أنه كثريًا أخىش فإنني الحقيقة، عىل يحتوي األخري قبل
أكتب «إنني وتقول: فليمينج عىل هجومه يف ماكالي مثل تترصف ال لكن قاسيًا.

النحاس.» عىل أنقش حتى النرتيك بحمض
األبد إىل صديقك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
يوركشاير إلكيل،

[١٨٥٩] أكتوبر ٢٠
اليل عزيزي

نصف أوفيتك أنني أشعر وال متتالية، بصورٍة خطاباتَك كل أقرأ أخذت لقد
إنني فائدتها. وعىل إياها، منحتَني التي البالغة السعادة عىل الشكر من حقك
وأنا النظرية، تعطيها التي املصداقية درجة يف التذبذب عىل دليًال فيها أرى
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حاالت من والعديد بالعديد مررت فقد هذا؛ من اإلطالق عىل مندهًشا لست
هذه. التذبذب

من (والعديد الحيوانات عن وهي إليها، أنتبه لم خطابك يف نقطة َة ثَمَّ
دون البقاء تستطع لم أنها تعتقد والتي أسرتاليا، يف توطنَت التي النباتات)
لكن الربية. املاشية اإلنسان يساعد كيف أعي أن أستطيع ال اإلنسان. مساعدة
خالل هائًال هالًكا معاناتها بسبب أنها، تعتقد أنك فيبدو ذلك، عن تغاضينا إن
ماتت بالتا، ال يف األكرب» «الجفاف خالل كلها. تفنى قد الجفاف، موجات
ما بقْدِر عانت أنها ويبدو باآلالف، األمريكي، الغزال مثل األصلية، الحيوانات
عرش مضت الجفاف، موجات إحدى بعد الهند، من أجزاء ويف املاشية. عانت
أخرى. مرًة الكاملة أعدادها إىل األصلية الثدييات تصل أن قبل أكثر أو سنوات

الربِّيَّة. عىل كما األصلية الحيوانات عىل تنطبق حجتك أن أعتقد
املناخ يقيض ربما ما صغرية منطقٍة يف بريٍّا يصري الذي النبات أو الحيوان
كبرية. مناطَق عدة يف يٍّا برِّ كان أن بعد هذا تصديق أستطيع بالكاد لكنني عليه،
النتقادك وقح أنني تعتقد ال املناخ؛ عىل لعناتي أصب ألن أميل أخرى، مرًة
يف العيش استطاع قد اإلنسان كان إن ما تشكُّ إنك قلت لقد املناخ. بشأن
منطقة مناخ ل تحمُّ اآلن اإلنسان يستطيع لكن اإليوسيني، العرص مناخ ظل
العرص مناخ أن تعتقد أن يمكن ال وبالطبع االستوائية؛ أفريقيا وغرب اإلسكيمو
املناطق تختلف كما أوروبا، أنحاء جميع يف اليوم مناخ عن اختلف اإليوسيني

االستوائية. أفريقيا عن الشمالية القطبية
أنه فأعتقد أمريكا، يف األمريكي النمط عىل الكائنات بخلق يتعلق فيما ا أمَّ
ينبغي، مما أكثر جيدة تكون أن دون للحول هكذا ُخلَقت بأنها القول يمكن
بعض بشعة، النظرية هذه يل تبدو لكن األصلية، الكائنات عىل تتغلب بحيث

اليشء.
وال مبدعة. لقوٍة املستمر التدخل رضورة عن قلتَه ما كثريًا تأملُت لقد
االنتقاء نظرية سيجعل بها اإلقرار أن وأعتقد الرضورة؛ هذه أرى أن أستطيع
سمك أو الطني سمك مثل بسيًطا، نموذجيٍّا كائنًا فلتمنح قيمة؛ بال الطبيعي
الطبيعي االنتقاء أن وأعتقد العقل، وبعض حواسَّ خمَس الحرشفي، السمندل

الفقارية. الحيوانات كل إنتاج سيفرس
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الصدق كل مني ولك الخطاب، هذا يف اإلسهاب عىل فلتسامحني الوداع؛
الشديد. والشكر

األبد إىل لك املخلص تلميذك
داروين يس

كلمة الهامش يف تكتب أن أرجوك فعلت، إن القراءة، تعيد حني ملحوظة:
العالمات هذه «؟» أو واضًحا» «ليس أو الشديد، اإليجاز عند «استفض»،
يل. الفائدة عظيمة وستكون فيها، ن والتمعُّ نسخها وأستطيع قليًال عناءً ستكلفك
املجلد يف ع التوسُّ وليس كامًال، األكرب كتابي كتابة إعادة يتوجب سوف
استلزم حالة يف املجلد، هذا يف ممكن وقٍت أَقلَّ أُهِدر أن أَودُّ ثَمَّ ِمن فقط؛ الحايل
بالطريقة للعامة ا جدٍّ مربًكا سيكون املوضوع أن أخىش لكن أخرى، طبعًة

بها. تناولته التي

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
يوركشاير إلكيل،

[١٨٥٩ أكتوبر، ٢٣] األحد
هوكر عزيزي

«نباتات لكتاب التمهيدي [املقال مقدمتك من فعليٍّا االنتهاء عىل أهنئك
للنهاية قراءتها يف عميقة رغبٌة (ولديَّ منها قرأته مما متأكد إنني أسرتاليا».]
أَودُّ والتفكري. العمل من هائًال قدًرا سبيلها يف بذلت قد بد ال أنك ف)، توقُّ دون
كأحد تماًما أعيش اآلن إنني أطالعها. أن ترجوني التي النسخة أرى أن كثريًا
به ألتسىل يشء عىل العثور يف الصعوبة بعض أحيانًا أالقي إنني حتى النبالء،
كان إن عمل! بال أسابيع ثالثة قضيت أنني الغريب من كم لكن النهار، طوال
يف «االستمرار تنوي بأنك بالقول نفسك تخدع أن فأرجوك لك، عزاء أي األمر يف
النباتات أحد أن أُصدق ما بقْدِر فقط هذا أُصدِّق لكنني املضجر». للعلم الوفاء
لكنك النمو.» عن سأتوقف أنني أُقسم لكن أنمو، حياتي طوال «ظللت يقول: قد
حتى إنك ذلك. لتفعل الكافية املهارة لديك فليس نفسك؛ مغالبة تستطيع ال
قلته ما أسابيع! ثالثة ملدة أنا، فعلُت كما عمل، دون البقاء حتى تستطيع ال
غريَّ قد أنه خطاباته من مطلًقا أستنتج فلم بالغة؛ سعادًة أسعدني اليل عن

522



األنواع» «أصل كتاب كتابة

امتدت إن أنني مىض، عام من أكثر منذ أعتقد، كنت أنني أتذكَّر كثريًا. آراءه
كتابي، بسبب جزئيٍّا آراءكم، ون تُغريِّ وهكسيل واليل أنت أراك حتى الحياة بي
العالم يهجو وربما أمان، يف املوضوع أن أشعر فسوف تأمالتكم، بسبب وجزئيٍّا
ليست شك، بال كانت، (وإن النهاية يف لكنها الطبيعي، االنتقاء نظرية بأَْرسه
يشء يقنعني فلن تسود؛ سوف عديدة) أخطاءً وتضم الراهنة، حالتها يف كاملة
وُمتمرِسني املتنوعة، املعارف من وافر قْدٍر عىل هؤالء، مثل رجاٍل ثالثة أن أبًدا
هنا عنك تحدثت لقد فادًحا. ً خطأ يرتكبون قد الحقيقة، عن البحث يف جيًدا
بنصيٍب الذاتي تأملك ساهم كم أعلم لكنني بالنظرية؛ أقنعته شخًصا بصفتك
أخىش كتابي. يف هكسيل رأي ملعرفة شديد فضوٌل يحدوني هذا. يف كثريًا أكرب
ما مع بشدة متعارض فهو ازدراءه؛ سيثري التصنيف حول الطويل نقايش أن

مرة. ذات يل قاله
استمتعت لكنني متعطل؛ أنا كم رأيت اآلن، الحديث! يف عليك أطلُت كم
العرص أثناء بالهجرة يتعلق فيما تسامحني. أن بد ال لذا بخطابك؛ كثريًا
ربما لكنه تدعمه. حقيقًة يل ذكر إذ تماًما؛ األمر يعي اليل أن أعتقد الجليدي،
بالحرية قليًال تصيبه ألنها بهذا) تخربه أال (أرجو وعي دون النظرية يبغض
املوضع يف تغريات إىل املناخ تغريات كل تنسب التي لة املفضُّ نظريته بشأن

واملاء. لليابسة النسبي
تفضلَت هال … حددتهم الذين الرجال لكل كتابي من نسًخا أرسل سوف
والحروف النبيل أو السيد أو الربوفيسور أو الدكتور مثل ألقاب، بإضافة
املرفقة، القائمة يف التي األسماء عناوين وتحديد الحاجة) (عند االسم من األُوىل
ستكون األسبوع هذا نهاية ُقرب إنه موراي قال إذ وقت»؛ أرسع «يف يل وترسلها
عىل نظري بوجهة للتعريف متلهف إنني جاهزة. للخارج سُرتسل التي النسخ

وأعتقد. أرجو ما عىل الشخيص، الزهو أجل من ليس لكن واسع، نطاٍق

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] أكتوبر ٢٥ يوركشاير، إلكيل،

يف يُناقش أن من أعمق التأقلم» و«قوة التحسني» «مبدأ حول اختالفنا …
كنُت وإن لخطئي. سبب أي اإلطالق عىل أرى ال فإنني مخطئًا، كنُت إن خطاب.
بعناية األُوىل األربعة فصويل قراءة تُعيد بأن اختالفنا نجتاز فسوف صواب، عىل
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فيما التحسني يُسمى ما بانتباه. أخرى مرة تقرأها أن أرجوك فيها. وتتمعن
أي يتطلب أو يستلزم ال وغريهما وحمامنا القرون القصرية بماشيتنا يتعلق
للتباين متنوعة قابليًة فقط يتطلب إنما أصلية؛ تأقلم» «قوة أو تحسني» «مبدأ
أي الطبيعة، يف إذن منها؛ االستفادة أو له املفيدة التعديالت النتقاء وإنسانًا
عليه ويُبقى يُنتقى كائن، ألي مفيًدا ويكون حدوثه، «يتصادف» بسيط تعديٍل
ليس تعديل وأي يُرفض؛ أو يفنى ضارٍّ تعديٍل وأي البقاء؛ أجل من الرصاع يف
االنتقاء بني املقارنة وعند يُرفض. أو يُقبل أن دون سيُرتك ضارٍّا وال مفيًدا
تستطيع كيف أدري ال (إذ تُغِفل ما دائًما أنك يبدو الطبيعي، و«التحسني»
ذلك يف تحسينًا تتضمن نوع لكل الطبيعي االنتقاء يف خطوة كل أن تنكر) أن
يكون أن دون تعديل انتقاء يمكن وال معيشته. بظروف يتعلق فيما النوع
عىل يحصل شكل كل أن يعني التحسني أن وأفرتض ميزة. أو تحسني فيه
كل إن وحيث وظائفها؛ أجل من تماًما متكيفة كلها أعضاء، أو أجزاء عدة
كله، الزمان مدى عىل نظرنا فإن يزيد، األشكال عدد إن وحيث يتحسن، نوع
وأنه تعقيًدا، أكثر ستصري األخرى لألشكال للحياة الحيوية الحالة أن فسنجد
وال فستفنى؛ وإال محسنة، األخرى األشكال تصري ألن رضورة َة ثَمَّ ستكون
آخر تحسنٍي مبدأ أي من ٍل تدخُّ دون هذه، التحسني لعملية حدٍّ رؤية أستطيع
مع متكيفة محددة أشكاٍل كون مع تماًما متسًقا هذا كل يل يبدو ومبارش.

التدهور. يدركها أو تتبدل أن دون بسيطة، ظروٍف
الطبيعي»، «االنتقاء عملية عىل أكثر أؤكِّد فسوف ثانية، طبعٌة يل تسنَّى إن

الطبيعي». «التحسني عملية العامة، وبالتبعية
بدأ بالنظرية، باالقتناع يتعلق فيما عليها أنت التي للدرجة وصلُت حني
فكم كثريًا. ذلك من أبعد ستذهب أنك نفيس، عىل قياًسا يساورني، قوي شعور
حول العظيمة نظرك بوجهات اإلقرار يف سنٍّا األكرب الجيولوجيا علماء تمهل

! للتغريُّ حاليٍّا السائدة الجيولوجية األسباب
فسيرسني سؤال، أي عىل اإلجابة مني تريد أنك وقت أي يف ارتأيت إن

إياها. موضًحا إليك أكتب أن بحق
حبي مع
داروين يس
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موراي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] يوركشاير إلكيل،

العزيز سيدي
بمظهر ألقىصدرجة وفخور سعيد وإنني والنسخة؛ الكريم خطابك تلقيُت لقد

الوليد. عميل
بشأن بحقٍّ الكرم شديد لكنك السعر. بشأن تقرتحه ما كل عىل تماًما أوافق
إجحاًفا هذا فك ترصُّ يف أليس يل. بالنسبة مخزية لدرجٍة الكثرية التصويبات
إسرتلينيٍّا جنيًها وسبعني االثنني تقاسم األفضل من يكون ألن نفسك؟ حق يف
من يكن فلم تام؛ رضا حالة يف أكون أن بد ال األقل؟ عىل شلنات والثمانية
ودون قصد دون هذا كان وإن اإلعداد، الرديئة املخطوطة تلك إرسال شأني

املطبعة. إىل ع، توقُّ
بأرسع ومساعديَّ أصدقائي عىل النسخ بتوزيع الكريم عرضك عىل أشكرك
ونورجيت ويليامز السيدان تفضل فقد باألجانب؛ كثريًا نفسك تشغل ال يمكن. ما
الكتب إرسال يف خربة لديهما وهما الشأن، هذا يف جهدهما ُقصارى بذل وعرضا

العالم. أنحاء لكل
تفضلَت أنك السعادة غاية يف إنني أردت. متى نسخي ثمن أُسدِّد سوف

كتابي. نرش وتوليَت

العزيز سيدي يا اإلخالص كل مني لك
داروين تشارلز

تقريبًا. بيوَمني النسخ توزيع قبل تبليغي تنىس أال أرجو ملحوظة:
أسابيع. عدة قبل ليس أنه املؤكد من لكن املكان، هذا سأغادر متى أعلم ال

أزورك. فسوف لندن، إىل ذهبُت ومتى
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هكسيل الربوفيسور بقلم

األنواع» «أصل كتاب استقبال حول

بقليل، تعدَّوه أو الثالثني سن عىل أرشفوا الذين القالئل الناس أي الحايل؛ للجيل بالنسبة
فاراداي؛ ومايكل نيوتن إسحاق اسَمي مع املساواة قدم عىل داروين تشارلز اسم يقف
شخص أنه يرون إنهم الطبيعة. ومفرس الحقيقة عن للباحث األعىل املثل يعد مثلهم، وهو
بني مكانته استحقاق عن ونال الشديدة، واألمانة واملهارة العبقرية من نادر بمزيٍج تحىل
ودون العام، التحامل من عاصفة أنف رغم وحدها، الفطرية بقدراته العرص رجال أشهر
رغم شخًصا، يرونه إنهم الرسمية؛ التكريم جهات جانب من تقدير أو برضا تشجيع
بنفسه نأى انفعال، أي تُربِّر قد التي املضايقات ورغم والذم، للمدح املفرطة حساسيته
التحيُّز مع والعدل بالحق إال يتعامل لم بل والخبث، والكراهية الحقد أشكال كل عن بعيًدا
أقل إىل واحرتام بصرب لإلنصات ا مستعدٍّ أيامه آخر حتى وظل عليه؛ انهاال اللذَين والظلم

قْدًرا. املوضوعيني معارضيه
ارتبط التي كوكبنا، تسكن التي الحياة أشكال بأصل الخاصة بالنظرية يتعلق وفيما
يشءٌ يبدو فال الجاذبية، بنظرية نيوتن اسم ارتبط كما وثيًقا ارتباًطا داروين اسم بها
شجبها. يف باالستغراق قمعها أو بالتهكم وأدها محاولة من الحايل الجيل ذهن عن أبعَد
واملفاهيم املألوفة الكلمات من الطبيعي» و«االنتقاء البقاء» أجل من «الرصاع صار لقد
وأهميتها استنتاجاته داروين عليها يقيم التي الطبيعية العمليات صحة تُعد ولم العادية.
اإلمكانيات بكل أُقر وسواء والتكاثُر؛ بالنمو الخاصة تلك من أكثر الشك إليهما يرقى
وأينما الكبري. وتأثريها الهائلة أهميتها يف أحد يشك فال ال، أم العمليات تلك إىل املنسوبة
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تسلَّل ُدرِّست، وأينما الباحث؛ طريق األنواع» «أصل كتاب أضاء البيولوجية، العلوم ُدِرست
خارج عمًقا، أقل الداروينية األفكار تأثري ليس كذلك، التدريس. مسار جوانب جميع عرب
كانت الفلسفات، كل بني األقدم تُعد التي التطور، فلسفة إن البيولوجية. العلوم حدود
الالهوتية. املدرسية الفلسفة من ألفية خالل دامس ظالٍم يف وملقاًة والقدَمني اليَدين مكبلة
فكر وأثبت القيود، فانكرست القديم؛ الفكري اإلطار يف جديدة دماءً ضخ داروين لكن
من لألشياء العام النظام عن أكثر مناسب تعبريٌ أنه جديد من بُعث الذي القديمة اليونان
خرافاتهم. بها ورحبَت البرش من تاليًا جيًال سبعني سذاجة تقبََّلتها التي األنظمة من أيٍّ
من الخروج بعد الفكر، عالم بعرش املطالب موقف يف ر، التطوُّ فلسفة بزوغ إن
أحداث يدرس شخص أليِّ َلهو املنسية، كثريون، تمنى وكما املكروهة، األشياء سجن
أسلحة أجدى صنع من داروين كان لكن عرش. التاسع القرن يف األهم الحدث الزمن،
املدرَّبني املقاتلني، من رائعة مجموعًة األنواع» «أصل كتاب وجند املعارصين؛ ر التطوُّ أبطال
سماع عن طويًال اء صمَّ آذانهم ظلت ربما الذين الطبيعية، للعلوم الصارمة املدرسة يف

السابقني. الفالسفة الت تأمُّ
يكره ربما للتو. ذُكر الذي ذلك صحة ينكر قد مثقًفا أو أمينًا شخًصا َة ثَمَّ أن أعتقد ال
الثاني جيمس أنصار أنكر كما بشدة مزاعمها ينكر وربما التطور، نظرية ذكر مجرد
هانوفر أُرسة رسوِخ يف مكانته تكن فلم — الحال واقع هو هذا لكن الثاني. جورج مزاعم
أغبى انتهى وقد — الربملان سلطة عن الحظ لحسن بعيًدا كان كذلك لكنه فقط، الحاكمة
الكلمات من سيل بأي عظامه تتهشم ال عدوٍّ مع التعامل عليهم أن إلدراك له املناهضني

الجارحة.
بمغزى التكوين لسفر الواضح املغزى مقارعة عن تقريبًا توقفوا الالهوت علماء حتى
عن توقفوا حذًرا، األكثر أو رصاحًة، األكثر ممثليهم إن جالءً. عنه يقل ال الذي الطبيعة
ينكروا أن ا إمَّ فهم نهَجني؛ من لواحد ولَجئوا ملعونة، هرطقًة كان لو كما ر للتطوُّ التطرُّق
املصدر صحة عىل يحافظون وبهذا علمية، حقائَق لتقديِم يهدف كان التكوين سفر أن
ملفرسي الشديدة الرباعة تصوير يف طاقاتهم يستنفدوا ا وإمَّ العلمية؛ مرجعيته حساب عىل
حني لكن العلم. بمبادئ تقر جعِلها رجاءِ عىل جدوى دون يعذبونها التي النصوص
لتأكيد ل امُلبجَّ للمعذَّب القديم الصدق يعود ما دائًما جدوى، دون التعذيب عملية تنتهي
الواقع؛ يف عليه هو مما أكثر أنه يدَّعي وال النخاع، حتى صادق التكوين سفر إن نفسه.
وال علمية مرجعيٍة أيُّ تزعم ال التي املصدر، املجهولة الجليلة التعاليم من مجموعة فهو

منها. أيٍّا تحوز
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فظاعة مدى تأمل عند ب التعجُّ سوى يسعني ال الفقرات، هذه من قلمي ينتهي بينما
منذ الرأي عن مشابهة تعبرياٍت أيِّ إزاء الواقع) يف ثارت (بل ستثور كانت التي الضجة
املسألة بشأن العام للرأي الراهنة الحالة بني التناُقض إن الواقع، يف مىض. قرٍن ربِع
الالهوت علماء وإذعان العلمي، املجتمع يف داروين آراء تلقاه الذي والتقدير الداروينية،
واندالع جهة، من األقل عىل عنها صمتهم أو ألفكاره، الحايل الوقت يف رة املوقَّ الطبقة من
صارت حني أخرى جهٍة من و١٨٥٩ ١٨٥٨ عامي بني فيما األصعدة كافة عىل العداء
أنتمي الذي األقدم، الجيل لدى مرة ألول معروفة األنواع بأصل املتعلقة الجديدة النظرية
بأن لالعتقاد سأنزع كنت الوثائقية، األدلة لوال إنني، حتى ا جدٍّ مدهش تناقٌض لهو إليه،
يستطيعون (فهم األصغر للجيل كبريًا احرتاًما أُكنُّ نفيس أنا أحالم. الشأن هذا يف ذكرياتي
العناء)، هذا م تجشُّ ما، يوًما اختاروا، إن حماقاتنا، كل واكتشاف حياتنا، قصص كتابة
داروين مع مواجهاتنا قصة أن أخىش لكنني متبادل، الشعور أن إىل االطمئنان وسيُرسني
حتى لدينا ليس يظهروه. أن أَودُّ التي لحكمتنا اإلجالل ذلك أمام كبريًا عائًقا تصبح قد
ننتبه أن حق لديه ليس مجهوًال، مبتدئًا عامًلا عاًما ثالثني منذ كان داروين السيد أن عذر
منذ َوضَعته قد والجيولوجيا الحيوان علم يف املميزة أبحاثه كانت النقيض، عىل بل إليه.
أكسبه نفسه، الوقت ويف أصالة؛ وأكثرهم العرص باحثي أبرز بني ثابتة مكانٍة يف زمن
رجل أي أن أشك العامة. بني واسًعا صيتًا جدارة عن األبحاث» «يوميات الساحر عمله
مثل مسألٍة حول قوله داروين يختار قد يشء أيُّ يلقى أن يتوقع ال كان آنذاك عاشوا ممن
يمكن رجل َة ثَمَّ يكن لم وبالتأكيد بتوقري؛ واملناقشة بالغ، باهتماٍم اإلنصات األنواع أصل
بالحقد املشبعة الهجوم، محاوالت ضد منه أفضل وقاية الشخصية طبيعته تمنحه أن

الحياء. من املجردة بالوقاحات واملمزوجة
الحظ أكرمني الذين اإلطالق عىل الرجال وأصدق أطيب أحِد قدَر كان ذلك لكن
عن والتنديد واالستهزاء التحريف يكف أن قبل سنوات تنقيض أن يجب وكان بمعرفتهم؛
املطبوعة. األعمال يف بكثرة ظهرت التي لعمله الهائلة االنتقادات غالبية مكونات أبرز كونها
تستحقه، الذي الكتمان طي من القديمة الفضائح هذه من أيٍّ إخراج عن أعف إنني
أنسب يشء يُوجد وال الحايل، للجيل فيه مبالًغا يبدو قد بيانًا ح أُصحِّ أن يجب لكن
ريفيو» كورتريل «ذا دورية يف مقال من الخزي، لهذا استحقاًقا أكثر أو الغرض، لهذا
ُرصح قد املقال كاتب اسم أن الفقرات هذه كتبُت حني أعلم أكن [لم .١٨٦٠ يوليو يف
والطريقة الحكم، تخفيف يسوغ ال بالندم املصحوب غري االعرتاف أن غري املأل. عىل به
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مثاٌل هي إنما ويلربفورس، األسقف مهاجمه، عن داروين السيد بها يتحدث التي الدمثة
هاجم منذ ناقده.] الدعاء احتقارنا لتزيد إنها حتى الفريَدين، وتواُضعه لطفه عىل واضح
العلوم يف خبرٍي عىل ضحل مدٍع لتطاوِل مثاًال العالم يشهد لم يانج، الدكتور بروام اللورد
وأصدق املفكِرين وأحرص املالحِظني أدق أحد فيه تعرض الذي الغريب، العمل هذا مثل
يحاول «طائًشا»، شخًصا باعتباره للتحقري آخر، عٍرص أي أو العرص هذا يف الشارِحني،
للطبيعة» تناُوله «أسلوب استُهِجن والذي تماًما» املهلهل وتخمينه حزره نسيج «غزل
ليصبح كان الذي املتغطرس، الحديث هذا وكل الطبيعية». للعلوم تماًما «شائنًا باعتباره
أو الضمري أو الذكاء يعوزه كاتب من جاء داروين، للسيد مساٍو شخص من الئق غري
قائًال: داروين، السيد آراء عىل االعرتاض سبيل عىل يسأل، إنه حتى كبرية، لدرجٍة كالهما
جهٍل عىل وهو بًرشا؟» لتصري طريقها يف لة املفضَّ اللفت رضوب كل أن املعقول من «هل
العرص نباتات وثمار» «زهور عن الحديث نفسه له ل تُسوِّ إنه حتى الحفريات، بعلم كبري
السامة الثعابني يف السم جهاز أن بقوة يؤكد إنه حتى املقارن، وبالترشيح الكربوني؛
وباألعضاء فقط»؛ بالثعابني وخاص الحيوان، لعالم العادية القوانني عن كليًة «منفصل
الكريات شكل يتغري أن الحياة يفيد «بَم يسأل: إنه حتى األعضاء، وظائف علم يف األثرية
املنايف الخلل من الفيض هذا تنكيه عن الناقد يتوانى وال الدم؟» إليها يتبخر أن يمكن التي
الرصاعات بتاريخ السطحية املعرفة به وتؤدي الدينية. الكراهية إثارة من بقليل للعقل
لن إنه بقوله مفتوًحا الرتاجع باب عىل اإلبقاء إىل والالهوت والجيولوجيا الفلك علوم بني
كل رغم لكنه، الوحي»؛ لكلمات وفًقا الطبيعية العلوم صحة باختبار «السماح يستطيع
املوحى العالقة «تناقض داروين السيد نظرية بأن اقتناعه ليبدي صفحات يكرس ذلك،

الرب». مجد تمام مع متسقة «غري وأنها وخالقه» املخلوق بني بها
نحو أو شهًرا، عرش اثني عىل األنواع» «أصل كتاب استقبال ذكريات اقترصت إن
كورتريل «ذا مقال مثل والفظاظة الحماقة شديد شيئًا أتذكر فلن نرشه، وقت منذ ذلك،
دبلني جمعية أمام الكهنة الجامعيِّني األساتذة ألحد خطاب دخل إن إال ربما ريفيو»،
مشابهني كانوا داروين السيد منتقدي من كبريًا عدًدا لكنَّ معه. منافسة يف الجيولوجية
الفطنة أو اإلرادة انعدام حيث من ريفيو»، كورتريل «ذا دورية لناقد مؤسف نحٍو عىل
عالم يف لتتبعه الالزمة املعرفة منهم أي امتلك وبالكاد األكمل؛ الوجه عىل نظريته لدراسة
األنواع»؛ «أصل كتاب به أحاط الذي األطراف املرتامي والجيولوجية البيولوجية العلوم
الهوتية، أُسٍس عىل املسألة عىل يتحاملون كانوا ا، جدٍّ شائع نحٍو وعىل نفسه، الوقت ويف
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يبدو ما عىل محتوم كأمٍر وذلك القدح، يف باإلفراط ُحججهم يف املنطق انعدام عىل واحتالوا
هذا. يحدث حني

ذوو ُكتَّاب بها قال التي االنتقادات يف نتفكر أن فائدة وأكثر أمتع سيكون لكنه
حسن وعىل قلت، أو زادت سواء ُكتَّابها، كفاءة عىل أدلة حملت التي أو علمية، مرجعية
بعد ذلك، نحو أو شهًرا عرش اثنَي عىل تناُويل اقتصار إن الحاالت. من كثري يف نيتهم
وموراي، أجايس؛ لوي املنتقدين هؤالء بني من أن أجد يجعلني األنواع»، «أصل كتاب نرش
بشدة معاٍد مقال وكاتب الشهرة؛ واسع النباتات عالم وهاريف، املتميز؛ الحرشات عالم
املعروف الجنيفي الحفريات عالم بيكتيه، ويتطرق ريفيو». إدنربة «ذي مجلة يف لداروين
الُكتاب من بعض نربة مع بشدة يتناقض مما باحرتام داروين السيد لعمل العلم، وواسع
ذلك حتى كان الذي اليل، أخرى، ناحية من فقط. قليل بقدٍر معه يتفق لكنه السابقني،
بعُد، فيما إليه، ينظرون ظلوا (الذين التطاُفر نظرية مناهيض مرجعيات أهم من الوقت
أعلن إنديميون)، مع عالقتها بعد ديانا، إىل أثينا بها نظرت ربما التي نفسها بالطريقة
منيًعا، حصنًا كان أنه بيد الحدود. بعض وضع دون ذلك يفعل لم كان وإن دارويني، أنه
يتعلق وفيما له. حد ال رشًفا التوافق مواجهة يف الحق أجل من الشجاع موقفه وزاده
األحياء علماء بني أتذكر ال التفاصيل، من املزيد أضيف أن دون التطور، نظرية بأنصار
وهوكر املتحدة؛ الواليات يف رائع نحٍو عىل املعركة خاض الذي جراي، آسا سوى أحًدا
يف بعيًدا كان فقد واالس، ا أمَّ وأنا. الباك جون والسري هنا؛ حماًسا منه أقل يكن لم الذي
الطبيعي، االنتقاء لنظرية الرتويج يف املبارش إسهامه عن النظر بغض لكن املاليو، أرخبيل
«عن الرائع مقاله ذكر دون عنه أتحدث الذي الزمن يف املؤثِّرة العوامل حرص يكتمل فلن
عند الدهشة انتابتني لقد .١٨٥٥ عام نُرش الذي جديدة» أنواٍع الستقدام املنظم القانون

أحدثه! الذي التأثري قليًال كان كم تذكرُت حني مجدًدا، قراءته
عىل «جر قد األول إن يُقال — وفلورانس بومون دي إييل نفوذ أدى فقد فرنسا، يف ا أمَّ
— التطور ملذهب التافه]» [أي الرغوي «العلم ى ُمسمَّ بابتداِع أزلية» سيئة سمعًة نفسه
لفرتٍة النظرية عىل للتعتيم املعهد، يف النفوذ ذوي من آخِرين أعضاءٍ نية سوء عن ناهيك
داروين اسم إدراج بعدم خطئها عن األكاديمية تُكفر أن قبل عدة سنواٌت ومرت طويلة؛
األكاديمية، املؤثرات مجال عن البعيِدين البارِعني، الُكتاب أحد أن غري أعضائها. قائمة يف
مجلة يف األنواع» «أصل كتاب عن التقدير عن ومعربًا رائًعا مقاًال كتب الجال، إم وهو
ترجمة برون أخرج لقد األمر؛ لتدبُّر الوقت بعض أملانيا واحتاجت موند». دو دي «ريفو
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عباراتها «كالديراداتش» مجلة وأوقفت األنواع»؛ «أصل لكتاب منها صغرية أجزاءٌ ُحذفت
الشخصيات من أيٍّا أن أتذكر ال لكنني اإلنسان، أصل هو القرد أن مسألة حول الساخرة
العالم بار، فون إي كيه عدا [فيما ١٨٦٠ عام املأل عىل موقفه عن أعلن قد البارزة العلمية
أغسطس يف كاتبني الذي املعاِرصين، األحياء علماء عىل تأثريه يف داروين بعد يأتي الذي
«النظرية قوة أن منا أحٌد يتخيل لم التطورية.] اآلراء مع العام اتفاقه عن معربًا ،١٨٦٠
االنتشار الشديدة تجلياتها لها سيكون ضعفها) أضيف أن يل يجوز (وربما الداروينية»،
أجنبي شخٌص أقدم وإن قليلة. سنوات خالل العلم، أرض أملانيا، يف العبقرية والشديدة
من شطًرا أن إىل يرجع أنه يل فيُخيَّل الصمت، من الغريبة الفرتة هذه سبب تخمني عىل
بالقْدر مخالًفا اآلخر الشطر كان بينما األمر، تكلف مهما تقليديٍّا كان األملان األحياء علماء
بالفعل، قبُل من التطور نظرية أنصار من الثانية املجموعة وكانت ملحوظ. بنحٍو نفسه
حني االستنباطيِّني الفالسفة لدى يتكون الذي الطبيعي باالحتقار شعروا أنهم بد وال
أنها شك ال أقرص. طريٍق عن بلغوه العتقاد وتجريبي استقرائي أساٍس عليهم يُعرض
قادتك التي أسبابك فإن تماًما، صحيحة تكون قد استنتاجاتك أن رغم أنه إدراك محاولة

حال. أي عىل كافية غري أو كليًة، خاطئة إليها
ألقىص عدديٍّا قليلني ،١٨٦٠ عام آنذاك، داروين السيد آراء مؤيدو كان عام، بوجٍه
لكان الوقت، ذلك يف للكنيسة عام علمي مجلٍس ُعقد كان لو أنه اإلطالق عىل شك وال حد.
معاكًسا الحكم فسيكون اآلن، ُعقد إن أنه مماثل نحٍو عىل شك وال كاسحة. بأغلبيٍة أداننا
الجيل ذلك لرجال ننسب أن الالئق، غري من وكذلك املعقول، غري من سيكون لكنه تماًما.
وُمنصِفني عامِلني برجاٍل أدت التي األسباب ما إذن، خلفائهم. لدى مما أقل أمانة أو جدارة
عادًال يبدو الذي ذلك عن تماًما مختلف حكٍم إىل للوصول الوقت ذلك يف أحكامهم يف
بني لالهتمام إثارًة األسئلة أكثر من واحٌد بحقٍّ ذاك بعدهم؟ جاءوا الذين ألولئك ومنصًفا
أفعل حتى أنه أخىش عليه. اإلجابة أحاول وسوف العلم، بتاريخ املتعلقة األسئلة جميع
علمي ألن فقط فذلك قصتي، سأحكي إن أنني غري مغروًرا. أبدو بأن أجازف أن يجب هذا

اآلخرين. بقصص علمي من أفضل بها
١٨٤٦؛ عام إنجلرتا أغادر أن قبل «بقايا» كتاب قرأُت قد أكون أن بد ال أنني أعتقد
جديٍّا األنواع بمسألة أَحتكَّ ولم ا، جدٍّ قليًال به تأثُّري كان فقد ذلك، فعلُت قد كنُت إن لكن
الذي املوسوي املذهب بعيد زمن منذ نبذُت قد كنُت الوقت، ذلك يف .١٨٥٠ عام بعد إال
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باعتباره الطفويل وعيي يف انطبع الذي الخمسة، موىس ألسفار وفًقا الكون نشأة يُفرسِّ
رصاعاٍت كلَّفني ما وهو وامُلعلِمني، الوالَدين جانب من التوجيه كل ظل يف ربانية، حقيقًة
الشأن، هذا يف مطروح مذهٍب ألي متحيًزا يكن لم عقيل لكن منه. أتحرر حتى كثرية
(كما حينذاك يل يبدو وكان بحت. وعلمي فلسفي استدالٍل عىل مبني أنه يُثبت دام ما
أجد ال وأنا ره. تصوُّ تماًما يمكن للكلمة، املألوف باملعنى «الخلق»، أن اآلن) الحال هو
ستة يف ظهر وأنه موجوًدا؛ الكون هذا يكن لم سابق، ما عٍرص يف أنه، تخيُّل يف صعوبًة
كان مسبًقا. موجود كياٍن إلرادة نتيجة مفضًال)، الرأي هذا كان إن الفور، عىل (أو أيام
أفعال وجود احتمالية وضد األلوهية ضد البديهية الُحجج يُدعى ما اآلن، هو كما حينذاك،
لديَّ يكن لم املنطقي. األساس من خالية يل تبدو االعتبار، يف إلٍه وجوِد وضع مع الخلق،
والنباتات الحيوانات خلق قصة إثارة عىل مسبق اعرتاٍض أقل اآلن، لديَّ وليس آنذاك،
الطبيعي املعنى حيٍّا تجسيًدا ميلتون فيها د يُجسِّ التي املفقود»، «الفردوس يف املذكورة
عىل أقترص إنما مستحيلة. ألنها صحيحٍة غري إنها أقول أن يل يحق ال التكوين. لسفر
والنباتات الحيوانات أنواع أن عىل الدليل لبعض ومعقوًال متواضًعا طلبًا اعتباره يجب ما
للغاية. محتملة غريَ يل تبدو بمسألٍة إليماني كرشٍط الطريقة، بتلك بحق نشأت الحالية

بني فيما ر التطوُّ ألنصار نفسه الرد لديَّ كان تماًما، منصًفا أكون وحتى كذلك،
الدكتور إال الوقت، ذلك يف األحياء، علماء من بأحٍد أَلتِق لم إنني و١٨٥٨. ١٨٥١ عاَمي
بمنارصته يُقصد ولم التطور، يدعم كان الذي كوليدج، يونيفرستي جامعة من جرانت،
كانت والذي أعرفه الذي األحياء، علماء مجتمع خارج الوحيد، الشخص للنظرية. الرتويج
ر، للتطوُّ تماًما مناًرصا نفسه، الوقت يف كان، والذي االحرتام، عىل تُجِربان وكفاءته معرفته
ربطتنا ثم ،١٨٥٢ عام أعتقد، حسبما عليه، تعرفُت الذي سبنرس، هريبرت السيد هو
املعارك كانت لقد انقطاع. أي تشهد لم بأنها االعتقاد يُسعدني التي الصداقة، أوارص
املجادلة يف صديقي مهارة حتى لكن وممتدة. متعددًة املوضوع هذا حول خضناها التي
املتشكك. موقفي عن يُزحِزحاني أن يستطيعا لم لديه املناسبة التوضيحية األمثلة وغزارة
للتطاُفر الداعمة األدلة كانت الوقت، ذلك حتى أنه أوًال: سببني: إىل موقفي يف أستند وكنت
املفرتض، التطاُفر بأسباب املتعلقة االقرتاحات من أيٍّا أن ثانيًا: اإلطالق. عىل كافيٍة غري
الوقت، ذلك يف املعرفة لحالة وبالنظر الظاهرة. لرشح باملرة مناسبًا يكن لم ُطرحت، التي

تربيره. املمكن من كان آخر استنتاٍج أي أن ا حقٍّ أرى ال
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أنني إال لرتيفريانوس. األحياء» «علم بكتاب َقط سمعُت قد حتى أكن لم األيام، تلك يف
أيَّ منهما أيٌّ يل يُقدِّم لم لكن باهتمام؛ «بقايا» كتاب وقرأُت المارك آراء درسُت قد كنُت
حفيظتي أثار أنه فأعرتف «بقايا»، كتاب ا أمَّ والناقد. السلبي موقفي لتغيري جيدة أسباٍب
الكاتب. أبداهما اللذَين مطلًقا العلمية غري التفكري وطبيعة الشديد الجهل بسبب ببساطة
النقدية واملراجعة ر؛ التطوُّ ضد جعلني أنه فهو اإلطالق، عىل عيلَّ تأثري أي له كان وإن
هي الرضوري، غري الضاري الهجوم بسبب الضمري، بوخز نحوها أشعر التي الوحيدة

التأثري. ذلك تحت كنُت بينما «بقايا» كتاب عن كتبتُها التي
المارك عىل الهجوم قبيل من فليس الحيوان»، علم «فلسفة بكتاب يتعلق فيما ا أمَّ
،١٨٠٩ عام يف لدعمها يُقال أن يمكن كان ما أيٍّا فيه، األنواع مسألة مناقشة إن أقول أن
يف قرن. نصف بعد املعرفة إليه وصَلت الذي املستوى من بائسة لدرجٍة أدنى كانت
تماًما جديدة مفاهيُم الدنيا والنباتات الحيوانات بنية معرفة عن نتج الزمنية، الفرتة تلك
وظائف علم بناء وأُعيد الحديث؛ بمعناهما األجنة وعلم األنسجة علم وظهر عالقاتها؛ عن
نصف كانت تنظيمها. وجرى والجغرايف، الجيولوجي التوزيع، حقائق وتضاعفت األعضاء؛
ليُضاف فقط األنواع اكتشاف مسألة يتجاوز دراساته جعَلته أحياء عالِم ألي المارك ُحجج
إغفالها بسبب معيبة، أو خاطئة فكانت اآلخر، النصف ا أمَّ بالية، ١٨٥٠ عام يف إليها اسُمه
ذلك، عىل عالوًة عرصه. منذ الضوء عليها ُسلط التي األدلة من املتعددة للفئات التطرُّق
— الظروف تغريُّ أثاره الذي العمل — األنواع يف التدريجي التعديل سبب عن اقرتاحه كان
يقرأ محايد َحكٍم أي أن أعتقد ال بالكامل. النبات عالم عىل للتطبيق قابٍل غريَ ظاهره يف
يف نُرش (الذي واملؤثر الالذع اليل نقد بعُد فيما ويقرأ اآلن، الحيوان» علم «فلسفة كتاب
البيولوجي التطور فكرة تشكيِل يف دوًرا المارك إىل ينسب ألن مياًال سيكون ،(١٨٣٠ عام
عام؛ بوجٍه الطبيعية بالعلوم يتعلق فيما لنفسه بيكون حدَّده الذي ذلك عن كثريًا يزيد

فقط. البوق» «نافخ بمنزلة إنه
التخمينات يف ثقتي جعل الذي نفسه التأثري الغريبة، القَدر مفارقات إحدى يف لكن
أول يف املدونة الجليلة للتعاليم بالنسبة الحال هو كما قليلة، املوضوع هذا بشأن الحديثة
التوَّاق االقتناع من نوٍع وجوِد يف آخر تأثرٍي أيِّ من أَقدَر كان التكوين، سفر من إصحاَحني
الطبعة قراءة مؤخًرا أعدُت صحيحة. التطوُّر فكرة أن النهاية يف سيتضح بأنه بداخيل
الجميع يَدي بني ظل املميز الكتاب هذا أن أتأمل وحني الجيولوجيا»؛ «مبادئ من األوىل
هامة وحقيقًة ا هامٍّ ً مبدأ الذكاء متوسط قارٍئ ألي أَوضَح وأنه تقريبًا، عاًما ثالثني منذ
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العكس؛ يفيد بما وجيه سبٌب اتضح إن إال الحارض، ه يُفرسِّ أن بد ال املايض أن َ مبدأ —
هذا ملثل يمكن ال كوكبنا، عىل لحياتنا املايض بالتاريخ معرفتنا قْدِر عىل أنه وحقيقَة
ولآلخِرين، يل الرئييس، العامل كان اليل بأن االعتقاد سوى أملك ال — يظهر أن السبب
الحيوي العالم يف ر التطوُّ يفرتض االتساقية مبدأ إن داروين. ألفكار الطريق تمهيد يف
ستكون العادية العوامل غري آخر يشءٍ بأي جديد نوٍع ونشأة الحيوي. غري العالم يف كما

الرزين. الجيولوجي التفكري من بنجاح اليل أقصاها التي تلك من كثريًا أكرب «كارثة»
الطبعات من أيٍّا أحٌد قرأ إن نفسه. اليل من لهذا إدراًكا أكثر أَحٌد يكن لم الواقع، يف
املثرية الخطابات سلسلة ضوء يف سيما (ال بعناية الجيولوجيا» «مبادئ كتاب من األُوىل
أن بسهولة فسريى الذاتية)، اليل تشارلز السري سرية كاتب مؤخًرا نرشها التي لالهتمام
ر بالتطوُّ يتعلق فيما أجايس وفكر ناحية، من لالمارك، النشطة معارضته كل مع اليل،
السابقة األنواع كل نشأة يُرجع ألن بشدة مياًال ذهنه، يف كان، أخرى، ناحيٍة من املوجه،
يُرجع أن نفسه، الوقت يف ل، يُفضِّ كان لكنه طبيعية. ألسباٍب الحية الكائنات من والحالية

الفهم. مستعصية أنها تخيَّل طبيعية لعمليٍة الخلق عملية
قراءته عن اليل يتحدث ،(١٨٢٧ مارس، ٢ (بتاريخ مانتيل إىل موجه خطاٍب يف
اعرتاٍض أي من الشخيص وتحرُّره المارك، بنظريات سعادته عن ويُعربِّ للتو، لالمارك
اإلنسان أن يرى المارك فكر أن من بوضوٍح منزعٌج أنه ورغم الهوتية. أسٍس عىل قائم

مالحًظا: يقول فإنه القرود، أشباه أحد من ينحدر

سيكون كم ا؟ حقٍّ األنواع لها تخضع قد التي ات التغريُّ ما حال، أي عىل لكن،
األنواع ى يُسمَّ مما بعٌض قط يجتَْزه لم الذي الخط ووضع تمييز مستحيًال

الحالية! األنواع إىل املنقرضة

السري إىل ه ُموجَّ خطاٍب حاشيِة يف باملالحظة الجديرة التالية الفقرة ترد أخرى، مرًة
:١٨٣٦ عام هريشيل جون

ح امُلرجَّ من أنه باعتقادك أعلم أن ا جدٍّ يرسني جديدة، أنواٍع بنشأة يتعلق «فيما
أنه معتقًدا لالستنباط، األمر هذا تركت وقد وسيطة. أسباٍب تدخِل خالل من استمرارها
تخمينًا كونه يعدو ال يشء بوضع األشخاص من معينة فئٍة سخط إثارة املجدي من ليس
إن أنه أساس عىل ضده ُوجهت التي االنتقادات إىل مشريًا حديثه يف ويستمر كلمات.» يف
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ويرتك االتساقية؛ مذهب مذهبه، مع متسق غري يكون بمعجزة، تنشأ بأن لألنواع سمح
الجدل. عىل العام اعرتاضه أساس عىل رأيه، يحدد لم أنه ليُفهم األمر

الفلسفية القيمة كانت وأيٍّا الخفي. بمذهبه املعرفة بعض لديهم اليل معارصو كان
لالهتمام، مثريٌ ودائًما القراءة يستحق دائًما فهو االستقرائية»، العلوم «تاريخ هيول لكتاب
رفيع الهوت لعالِم يجوز كان التي النظرية الحدود عىل دليل أنه إطاِر يف فقط كان إن
االتساقية، مذهب مناقشته سياِق ويف الوقت. ذلك يف أراد، إن فيها يتجول أن املستوى

مالحًظا: املوسوعي، ترينيتي كلية عميد هيول، يقول

املتتابع األنواع «خلق بأن القائلة الفرضية عن بالطبع، اليل، السيد تحدث لقد
موضع، أيِّ يف يصف لم لكنه الطبيعة»، منظومة من منتظًما جزءًا يُشكِّل قد
فرضيته. نضع العلوم أفرع من أيٍّ يف لنا يُبنيِّ حتى العملية هذه أعتقد، ما عىل
يف مختلفة ذريٍة بإنتاج طويلة، فرتاٍت عىل الجديدة، األنواع هذه تُخلق هل
تتطور وهل آباء؟ دون هكذا ُخلقت التي األنواع تُنتج هل أم آبائها؟ عن النوع
يف الحال هو كما فجأة، األرض من تخرج أم ما؟ جنينيٍة مادٍة من تدريجيٍّا

املبدع؟ الشاعر حالة
عىل برهان وجود مع األخرى، دون هذه، الفرضية أشكال أحد اختيار إن
التي املعروفة، التغريُّ أسباب ضمن من وضعها حق ليمنحنا رضوري االختيار،
َوقَعت، قد األنواع خلق عملية بأن االعتقاد مجرد إن الفصل. هذا يف نتناولها
يجعلها الحيوية، بعلومنا مرتبط غري ذلك دام ما مرات، عدَة أو مرًة سواءٌ

الطبيعية.1 الفلسفة ال الطبيعي الالهوت تحت تندرج

الختامية، الفقرة من لكن، تماًما، ومالئًما منصًفا النقد هذا من األول الجزء يبدو
الرب؛ من للطبيعة خارًقا تدخًال «الخلق» ب يقصد اليل أن يتخيل هيول أن واضًحا يبدو
أرى ال وأنا طبيعية؛ سببيًة قصد ذهنه، يف اليل، أن هريشيل إىل الخطاب يكشف بينما
لألصل الحتمية الطبيعية الالزمة تحايش يستطيع تشارلز السري كان إن أنه للشك سببًا
األسباب أيَّد لكان — بشدة يرفضها حياته نهاية حتى ظل التي — لإلنسان القردي
فيما املذهب ذلك بقوة أيَّد كما الحيوي، العالم حالة عنها َضت تمخَّ والتي اآلن الفاعلة

الحيوية. غري بالطبيعة يتعلق
حتميٍّا، كان التطاُفر أشكال من ما شكًال أن رأت قد الثاقبة العيون إحدى كون إن
بأنواٍع تمتاز املتعاقبة الطبقات أن حقيقة سميث ويليام فيه أعلن الذي الزمن منذ وذلك
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ولم الطبيعة. قوانني من راسًخا قانونًا التطاُفر جعل قد الحفريات، بقايا من مختلفة
االستقرائية»: «العلوم مؤرخ من أفضل التعميم لهذا التخمينية العواقب عن أحد يُعربِّ

األنواع من عديدة مجموعاٍت يضم مشهٍد عن الجيولوجيا دراسة لنا تكشف لكن
من مجموعة تختفي إذ األرض؛ تاريخ مدى عىل هائلة، زمنية فرتاٍت عىل تعاقبت
لم والتي غريها، أخرى وتصري كوكبنا، عىل من يبدو، كما والنباتات، الحيوانات
عن املعضلة لنا تكشف وهكذا لألرض. الوحيد الساكن قبل، من موجودًة تكن
افرتاُض علينا ويصري األنواع، تَطاُفر مذهَب نتقبل أن فإما جديد؛ من وجهها
عن آخر عٍرص ألنواع الجيولوجية العصور ألحد التابعة املنظمة األنواع تطاُفر
خلق عمليات وتعاُقب بتعدُّد نؤمن أو طبيعية، ألسباٍب مستمر ٍل تدخُّ طريق
أن لنا يجوز ذلك، عىل وبناءً الشائع؛ الطبيعة مسار خارج وانقراضها، األنواع

معجزات.2 بحقٍّ العمليات هذه ي نُسمِّ

األربعة باألسئلة عليه ألحَّ أحٍد أيُّ كان ولو الثاني. االستنتاج هيول دكتور يؤيد
بالطبع كان أنه اآلن قوله يمكن ما فكل آنًفا، املذكورة الفقرة يف اليل عىل طرحها التي
الصويف القرن وحيد إن ليقول الشجاعة لديه ا حقٍّ كان هل لكن األول. االستنتاج سريفض
أسد مثل األرض من فجأًة نشأ أو جنينية»؛ مادٍة من «تطور أو أبَوين»: دون «نتج مثًال،
حتى كانت إن فيما بالشك لنفيس أسمح الخلفية.» أجزاءه ليُحرِّر بمخالبه «ضاربًا ميلتون
كانت — واألخالقي والفكري املادي املستوى عىل — املحنكة ترينيتي كلية عميد شجاعة
جسِد يف الحيوية غري الجزيئات من طنٍّ نصِف اجتماَع أن شك ال الخطوة. لهذه مستعدة
هل لكن ممكنًا. يكون قد ثَمَّ وِمن رها؛ تصوُّ يمكن التي األشياء من فجأة حي قرٍن وحيد
دليٍل أي عىل بناءً حدوثه تصديق ليُربِّر الكايف بالَقْدر املمكن حدود يف الحدث هذا يقع

تخيُّله؟ بالطبع أو إدراكه يجوز
يضف لم بأنه داروين) معارضة بداية يف كثريًا ُردد (الذي بالزعم يتعلق وفيما
وجود احتمالية أن نالحظ أن لالهتمام ا جدٍّ املثري من فسيكون المارك، كالم إىل شيئًا
هيول. الدكتور بال عىل تخطر لم ذكرها، جرى التي األربعة إىل باإلضافة خامس، بديٍل
عن لتباينات خارجية ظروٍف انتقاءِ عن تنتج قد جديدة أنواًعا بأن القائل االقرتاح إن
— سببه نجهل ألننا «تلقائي» فعٌل إنه نقول ما وهو — األفراد يمثله الذي د امُلحدَّ النمط
قبل األحياء علم يف للمتخصصني كان كما العلمية األفكار ملؤرخ تماًما مجهول أمٌر َلهو
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جوهر ويمثل األنواع» «أصل كتاب يف املحورية الفكرة هو االقرتاح ذلك لكن .١٨٥٨ عام
الداروينية.

ومنطقيٍّا، عادًال كان املرتقب النقدي موقفي أن يل يبدو املايض، يف النظر عند لذا،
أشكال أن أجايس أخربني حني نفسها. لألسباب آخرون، كثريون يتخذه أن يجب وكان
وأنه املتعاقبة، اإلله ألفكار تجسيدات كانت متعاقب نحٍو عىل األرض سكنت التي الحياة
أفكاره اتخذت أن بمجرد ُمروِّعة جيولوجية بكارثٍة التجسيدات هذه من مجموعًة محا
من استنتاجاته بدقِة أُقرَّ أن عىل قادر غري فقط لست نفيس وجدُت تطوًرا، أكثر شكًال
أن كذلك يجب كان ولكن العجيبة، النظرية هذه عليها قامت التي الحفريات، علم حقائق
أستطيع ال كنت ذلك، عىل وعالوًة لها. تفسريه صحة الختبار وسائل ألي بحاجتي أُقر
إياي البارزين الترشيح علماء أحد إخبار يساعدني لم كذلك التفسري. فرسه الذي ما إدراك
يبُد لم العمل». مستمر خلق «قانون بسبب الزمن، يف اآلخر تلو الواحد تعاَقبت األنواع أن
األطراف؛ كل إلرضاء يسعى شكٍل يف اآلخر، بعضها تلت األنواع بأن القول من أكثر يل هذا
«التشكُّك إىل لجأُت هكذا امُلتشدِّدين. لجذب و«خلق» العلم، رجل إلرضاء «قانون» فهناك
السعي برضورة القائل الديني املبدأ وناقَضت للغاية، تعريفه جوته أحسن الذي النشط»،
يتوجب كان حني بها، املسلَّم باملذاهب ك التمسُّ عن الدفاع عىل فدأبُت الجميع؛ إلرضاء
ق، عمَّ مما ِدين؛ امُلتشدِّ بني التطاُفر إمكانية عن ودافعُت التطاُفر، منارصي مع ذلك عيلَّ
بعدوانيتي اإلطالق، عىل ا مستحقٍّ يكن لم وإن سائًدا، بالفعل كان الذي االنطباع، ريب، ال

لها. رضورة ال التي
الخطوط بحدة إيماني عن ُت عربَّ داروين، السيد مع األول لقائي أثناء أنني، أتذكر
ثقة من للشباب ما بكلِّ انتقالية، أشكاٍل وجود وعدم الطبيعية املجموعات بني الفاصلة
بالتفكري مشغوًال عديدة لسنواٍت ظل قد أنه حينذاك مدرًكا أكن لم مكتملة. غري ومعرفة
تكن لم تلك بأن الدمث، ه ردَّ رافَقت التي املرحة ابتسامته ظلت وقد األنواع، مسألة يف
من سنواٍت خمس أو أربع أن يبدو لكن طويًال. وتُحريني تُراودني البتة، نظره وجهة
إىل خطابه يف اليل،3 يقول إذ إليه؛ ترمي كانت ما َفهِم عىل قادًرا جعَلتني قد الشاق العمل

:(١٨٥٦ أبريل، ٣٠ (بتاريخ بانربي تشارلز السري

أيد املايض، األسبوع داروين منزِل يف ووولستن وهوكر هكسيل كان حني
له، استعداد عىل ليسوا حدٍّ إىل ذلك يف ذاهِبني األنواع، مسألة جميعهم) (األربعة

أعتقد. حسبما
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الواضح تشارلز السري تأكيد عن وبعيًدا وولستن؛ السيد مقابلة سوى هذا من أذُكر ال
هوكر، ا أمَّ وولستن. ظ تحفُّ عىل ا ردٍّ كان «تجرُّئي» أن أعتقد جميعهم»، «األربعة بقوله
سبيل يف له، فولتري وصف يف حبقوق مثل يشء»، أيِّ لفعِل استعداد «عىل بالفعل كان فقد

التطور. لنظرية الرتويج
املسألة يف فكروا الذين يل امُلعارصين هؤالء أغلب أن يل يُخيَّل بالفعل، قلُت وكما
لكلٍّ يقولوا ألن يميلون فهم — كبري حدٍّ إىل نفسها الذهنية الحالة لديهم كانت بجدية،
وينزعون االثنني!» أنتما اللعنة «عليكما ر: التطوُّ ومنارصي التقليدي الفكر منارصي من
التي للحقائق الرحبة الحقول يف ليعملوا عقيًما، ويبدو له نهايَة ال نقاٍش عن لالنرصاف
داروين أبحاِث نرش أن أيًضا أفرتض أن يل يجوز ذلك، عىل وبناءً منها. التثبت يمكن
أَثَر عليهم أثَّر قد أكرب، بدرجٍة ١٨٥٩ عام األنواع» «أصل وكتاب ،١٨٥٨ عام وواالس
أرشده سواءٌ والذي، بهيم، ليٍل يف ضلَّ ملن فجأة الطريق يكشف الذي الضوء، بصيص
العثور نستطع ولم عنه نبحث كنا ما إنَّ بالتأكيد. خطاه ه سيُوجِّ ال، أم مبارشًة ملنزله
غري أسباٍب تأثريَ تدَّعي ال والتي معروفة، حيوية أشكاٍل بنشأة تتعلق نظريًة كان عليه،
أو التخمني هذا إىل نركن أن نريد نكن لم نحن بالفعل. عاملة أنها إثبات يمكن التي
واختبار بالحقائق مواجهتها يمكن ومحددة واضحٍة مفاهيَم عىل نحصل أن وإنما ذاك،
أنه كما عنها. نبحث كنا التي املقبولة بالنظرية األنواع» «أصل كتاب نا أمدَّ وقد صحتها.
لكن الخلق، نظرية قبول فلرتفض التالية: املعضلة من لألبد بتحريرنا عظيمة خدمًة قدَّم
جاهز، ردٌّ لديَّ يكن لم ،١٨٥٧ عام يف حِذر؟ ُمفكٍر أيُّ يقبله أن يمكن لتطرحه لديك ماذا
يف لوقوعنا بالدتنا عىل أنفسنا وبَّخنا بعام، ذلك وبعد أحد. أيِّ لدى كان أنه أعتقد وال
املحورية بالفكرة مرة ألول ا ملمٍّ أصبحت حني انطباعي، كان لقد السؤال. هذا إزاء َحريٍة
رفاق أن وأعتقد ذلك!» يف التفكري لعدم الغباء شديد كنُت «كم هو: األنواع»، «أصل لكتاب
حقائق كانت طرفها. عىل تقف البيضة جعل حني تقريبًا نفسه اليشء قالوا كولومبوس
تماًما، سيئة سمعٍة ذاَت الظروف، مع والتأقلُم البقاء أجل من والرصاع للتباين القابلية
داروين بدَّد أن إىل خاللها، يمر األنواع مشكلة ِللُب الطريق أن الشكُّ منا أيٍّا يساور لم لكن

والجهل. الظالم غيَّبهم َمن األنواع» «أصل كتاِب منارُة وأَرشَدت الظالم، وواالس
الحيوي، بالعالم يتعلق فيما التطور، نظرية اتخذَته الذي د امُلحدَّ الشكل كان إن ما
انتقاداتي يف لها. آبه التي األمور من يكن لم ال، أم نهائيٍّا سيصبح داروين، يد عىل
تجارب دامت ما متقلقًال كان املنطقي أساسه أن إىل أرشُت األنواع»، «أصل لكتاب األُوىل
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حتى قائًما التقلُقل هذا يزال وال بآخر؛ أو بنحو عقيمة رضوبٍّا تنتج لم االنتقائي االستيالد
أن التشكيك يف مهارتي استطاعت التي النقدية الشكوك كل مع أنه، غري الحارض. الوقت
الخلق. نظرية من يُقاَرن ال نحٍو عىل ترجيًحا أكثر الداروينية النظرية تظل تطرحها،
وضوًحا األكثر الطبيعية الحقائق لبعض األهم املغزى يُميِّز أن منا أيٌّ يستطع لم دام وما
املعضلة يف الباقية القوة فما القول، جاز إن مبارشًة، أمامنا ُوضعت حتى وشهرة،
الطبيعية السببية روابط أن احتماُل سيصري بعُد، فيما أنه جليٍّا كان يشء؟ ال أم الخلق —
بد ال الطبيعية السببية أن احتمال من كثريًا أكرب البرص الضعيفة أعيننا عن مخفية كانت
الذين ألولئك الوحيد املنطقي املسار وكان الطبيعة. ظواهر كلِّ إلنتاج قصوٌر بها يكون أن
مقبولة، نظريًة باعتبارها «الداروينية» قبوَل هو الحقيقة، بلوغ سوى هدٌف لديهم يكن لم
الحيوية، الحياة حقائق إبانة عىل قدرتها تثبت أن إما إنها بها. عمله يمكن ما ورؤيَة
انترص مرة وألول املنطق؛ يمليه ما كان هذا أن شك ال الضغط. تحت تنهار أن وإما
يبدو أن بد ال ما وهو عقب»، عىل «رأًسا بأرسه العلم عالم انقالب النتيجة وكانت املنطق.
داروينيون؛ أنهم أعلنوا قد األحياء علم رواد كل أن أقصد ال أنا الحايل. للجيل ا جدٍّ مدهًشا
العاملني حشد بني واحد، حفرياٍت أو نبات أو حيواٍن عالَم َة ثَمَّ أن أعتقد ال أنني غري
ومهما داروين. بآراء عميًقا تأثًُّرا وتأثَّر التطور أنصار من وصار إال الجيل، هذا يف بنشاٍط
قْدِر عىل وأؤكِّد، فسأُجازف داروين، طرحها التي الخاصة للنظرية النهائي املصري يكن
يمكن واحدة، حقيقٍة إثباِت من تُمكنهم لم املعانِدين النقاد وعلِم مهارِة كل أن معرفتي،
للطبيعة الهائَلني والتعقيد ع التنوُّ يف لكن الداروينية. النظرية مع متعارضة بأنها القول
لنا تَوصَّ التي التعميمات من استخالصها يمكن ال التي الظواهر من الكثري يُوجد الحيوية
إذ األخرى؛ الطبيعية األشياء فئات كل عن نفسه اليشء قول يمكن لكن اآلن. حتى إليها
ونظرية القمر حركة بني تماًما التوفيق اآلن حتى يستطيعوا لم الفلك علماء أن أعتقد

الجاذبية.
العالقة واملشكالت الصعوبات نناقش أن ممكنًا، كان لو حتى املناسب، من يكون لن
يف القادمة، األجيال يف هم تُحريِّ ستظل ربما والتي اآلن، حتى التطوُّر أنصار قابلت التي
َة ثَمَّ لكنَّ العظيم. داروين السيد عمل استقباِل عن املوجز التاريخي الرسد هذا سياق
فلسفية أُسٍس عىل قائمة أنها يُفرتض أو أكثر، عامة طبيعٍة ذات ثالثة أو اعرتاَضني
عليها الرد رغم والتي الدارويني، الجدل أيام أوائل يف بقوة عنها ُعرب والتي والهوتية،

الحارض. الوقت حتى آلخر حنٍي من برأسها تُِطل زالت ما وتَكراًرا، ِمراًرا
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تيثونوس، كأنها باقية زالت ما التي ربما، األبدية املغالطات، هذه كل بني من األغرب
داروين السيد تتهم التي هي بعيد، زمٍن من عنها أعرضا قد واملنطق العقل أن حني يف
لإلنسان يحدث ما كل فيها يُنسب [التي القديمة الوثنية الحظ ربة فكرِة إعادِة بمحاولِة
«الصدفة»، ب تحدث التباينات أن يُفرتض إنه يُقال سيئ.] أو جيد حظٍّ من يصادفه ما إىل
التدبري مكان «الصدفة» تحل وهكذا البقاء، أجل من الرصاع صدف من ينجو األصلح وأن

اإللهي.
إىل قراءه ينبه وتكراًرا مراًرا ظل كاتب إىل االتهام ذلك مثل ه يُوجَّ أن الغريب من
وصفه الذي اليشء سبب يجهل أنه سوى يقصد ال «تلقائي»، كلمة يستخدم حني أنه
مدى عىل واطراُدها الطبيعية السببية اتساق أُنكر إن بالكامل نظريته ستنهار والذي بها؛
الداروينية عن يتحدثون الذين أولئك عىل ردٍّ أفضُل ربما لكن متناهية. ال ماضية عصوٍر
هل «الصدفة». عن مفهومهم عن نسألهم أن «الصدفة»، سيطرة عن نظريًة باعتبارها
ا حقٍّ يتصورون هل علة؟ دون أو سبب دون يحدث الكون هذا يف يشء أي أن يعتقدون
بنظام كافية بصريٌة لديه شخٍص ألي يمكن وال سبب، األحداث من حدث ألي ليس أنه
يُضئ ولم والجهل، القديمة الخرافات ورثة فهم كذلك، كانوا إن به؟ يتنبأ أن الطبيعة
عند اإليمان جدية إلثبات الوحيد ف الترصُّ َقط. العلمي التفكري من شعاع أيُّ عقوَلهم
كل يف السببية لقانون املطلقة والصحة النظام بشمولية اإلقرار هو العلمي املذهب اعتناق
االفرتاضات تلك صحة ألن اإليمان جدية يثبت اإلقرار هذا الظروف. جميع ويف األزمان
منطقي؛ وإنما أعمى، ليس اإليمان هذا أن غري لإلثبات. قابلة الحالة، لطبيعة نظًرا ليست،

األفعال. لكل بالثقة الجدير الوحيد األساس ويُشكِّل بالتجربة، دائًما يتأكد ألنه
الصدفة عبادة عىل باِقني غريب، نحٍو عىل زالوا، ما الذين الناس، هؤالء أحد كان إن
يتجه فلتَدعه عاتية، عاصفٍة هبوِب أثناءَ البحِر من مقربٍة عىل ا، جدٍّ الُقدامى أسالفنا مثل
البحر يف املتالطمة األمواج شكل يف الالنهائي ع التنوُّ ن يُدوِّ اجعله املنظر. ويشاهد للشاطئ
الحىص لهديِر يُنصت ودعه بالزَّبَد؛ املكلل الصخور عىل ها تكرسُّ منحنيات أو وحجمها؛
هنا ترتامى وهي الزَّبَد ُكتل إىل ينظر أو منه؛ ويُقتلع الشاطئ عىل يُلقى وهو وصَخبه
ضوء من شعاٍع سقوِط عند يحُدث الذي األلوان، ع تنوُّ يُالحظ أو الرياح؛ أمام وهناك
إن الخصوص، وجه عىل املوقف هذا يف سيقول أنه شك ال الفقاعات. آالف عىل الشمس
املثايل النظام أن يعلم العلم رجل لكن ربه. َحرِم يف دخل كمن ويركع عظيمة، الصدفة
النشيد يف نَْغمة أو املوجات، يف منحنًى َة ثَمَّ ليس وأنه مكان؛ كلِّ يف كما هنا، يتجىلَّ ما هو
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للطبيعة؛ املحكمة للقوانني حتمية نتيجًة وكانت إال ُفقاعة، يف ُقزٍح قوِس ومضُة أو امُلدوِّي،
كلٍّ تفسري والفيزياء بالرياضيات إملام لَديه من يستطيع بالظروف، كافية معرفٍة مع وأنه

بالطبع. بها والتنبُّؤ «العارضة»، األحداث هذه من
يزال) (وال كان الذي وهو داروين، السيد آراء عىل ا جدٍّ شائع ثاٍن اعرتاٌض هناك
عاًما عرشون مىض التصميم. مسألة من الُحجة وتنتزع الغائية، مبدأ تُلغي إنها يقول
لم ُحججي أن وبما املوضوع، هذا حول امللحوظات بعض تقديم عىل أقدمُت منذ تقريبًا
ألدُّ هو ر التطوُّ «مذهب أن الحظُت نرشها. إعادة يف املعذرة أرجو اآلن، حتى تفنيًدا تَلَق
السيد قدَّمها خدمٍة أبرُز ربما لكن وابتذاًال. انتشاًرا األكثر الغائية مبدأ أشكاِل كلِّ أعداءِ
حقائق وتفسري التشكُّل، وعلم الغائية مبدأ بني املواءمة هي األحياء علم لفلسفة داروين
نراها التي مثل العني، أن تفرتض التي الغائية أن شك ال آراؤه. تُقدِّمه الذي منهما، كلٍّ
من به، تظهر الذي د املحدَّ بالتكوين ُخلَقت قد العليا، الفقاريات أحد أو اإلنسان، لدى
من أنه غري القاضية. الرضبة ت تلقَّ قد الرؤية، من يملكها الذي الحيوان تمكني أجل
الواقع يف إنه بل ر، التطوُّ مذهب ه يمسَّ لم للغائية أوسَع تصوًرا َة ثَمَّ أن تذكر الرضوري
الحي، وغري الحي بأَْرسه، العالم أن هي الفرضية هذه األساسية؛ ر التطوُّ فرضية عىل قائم
ن تَكوَّ التي بالُجزيئات الخاصة القوى بني محددة، ِلقواننَي وفًقا متبادل، تفاُعٍل نتاُج هو
البخار يف يقبع ربما الحايل العالم أن املؤكَّد فمن هذا، صحَّ إن للكون. األَوَّيل السديم منها
هذا ُجزيئات بخواصِّ معرفة لديه الذكاء، من كافيًا قْدًرا يمتلك لعقٍل يمكن وأنه الكوني،
يستطيع الذي اليقني بنفس ،١٨٦٩ عام بريطانيا يف الحيوانات بحال مثًال التنبُّؤ البخار،

بارد. شتوي يوٍم يف النَّفس لبخار سيحدث ما يقول أن أحدهم به
العكس، عىل بل بالرضورة، متعارضتنَي ليستا للطبيعة واآللية الغائية الرؤيتان …
تنظيٍم وجوِد افرتاِض يف حسًما أكثر كان اآللية، بالرؤية تماًما مؤمنًا امُلنظِّر كان كلما
الغائية، بالرؤية املؤمن رحمة تحت تماًما وكان الكون، ظواهر كل منه تنبُع أَوَّيل، جزيئي
إنتاج به يُقصد لم األَوَّيل الُجزيئي التنظيم هذا أن إلنكاِر يتحداه أن دائًما يمكنه الذي

الكون.»4 ظواهر
يكون قد األشياء» ن «تكوُّ أن إقرار يف صعوبة أيَّ الكبري، الغائية ُمنارص بييل، يََر لم
قوٍة بسبب تعمل وظلت ذكي باختياٍر مسبًقا أُعدَّت التي اآللية التدابري من سالسَل نتيجَة
خلفاؤه يُحسن وربما ر؛ للتطوُّ الحديث املذهب تبنَّى املستقبل ُمستِرشًفا إنه أي مركزية؛5
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له ليس عداءٍ إىل االندفاع قبل الهامة، استدالالته إىل باالنتباه األقل عىل أو ذلك، يف باتباعه
منطقي. أساٌس

لعدم التصميم، وإنكار الصدفة بدور اإليمان مغالطتَي من انتهينا وقد واآلن
املذهب؛ هذا حق يف الثالث الطعن نرتك أن يمكننا نحو، أيِّ عىل ر التطوُّ بمذهب ارتباطهما
عىل الناس من كثرٍي إرصار لكن نفسه. ِتلقاءِ من ليُدحض إله، بوجود اإليمان معارضته أي
املستحسن من يجعل قبولها يدَّعون التي الفرضيات من العواقب أوضح استنباِط رفِض
باإليمان عالقته إن لها. مؤيًدا وال لأللوهية معاِرًضا ليس ر التطوُّ مذهب أن إىل اإلشارة
تحتوي أال تماًما املؤكَّد من به. األول إقليدس كتاب عالقة تتعدى ال ببساطة إلٍه بوجوِد
أي مثل املؤكَّد من كذلك دجاجة؛ أو ديك عىل اآلن دجاجٌة َوضَعتها التي العادية البيضة
البيضة تلك وضع عند بداخلها دجاج أو ديٍك فرخ يُوجد أن األخالق، أو الفيزياء يف فرضية
افة، شفَّ القرشة كانت لو أنه أيًضا تماًما املؤكد من أسابيع؛ ثالثة ملدة مناسبة ظروٍف يف
تطور، عمليِة خالل من يوم، بعد يوًما الصغري، الطري ن تكوُّ مشاهدة سنستطيع لكنا
يجري ثَمَّ، وِمن د؛ املعقَّ وتكوينه الكامل حجمه يبلغ حتى مجهري خلوي جننٍي من بدءًا
متى املماثلة، الحاالت من املاليني وماليني الحالة هذه يف الدقيق، بمعناه بالفعل، ر التطوُّ
يتسق أن يجب مثلما باتلر، ُحجج إحدى وباستعارة ذلك، عىل بناءً حية؛ كائناٌت ُوجَدت
مع ر التطوُّ يتسق أن بد ال موجوًدا، الكيان ذلك كان إن الرب، سمات مع اآلن يحدث ما
فرخ ر تطوُّ يشبه الذي الكون، ر تطوُّ يكون أن بد فال كذلك، األمر كان وإن السمات. هذه
باعتبارها األلوهية، ر التطوُّ مذهب يمس ال إذن، معها. متسًقا للتفسري، قابليته يف الطري
الذي الخلق، مفهوم فهو بتاتًا، معه يتسق وال بحق، به يصطدم ما أما فلسفيٍّا. مذهبًا

التكوين. سفر بداية يف املروي التاريخ أساس عىل الهوتيون ُمنظِّرون وضعه
الدينية بالصعوبات ى يُسمَّ ما عىل األىس من ضئيل غريُ وقْدٌر النقاش من الكثري َة ثَمَّ
العلوم يف مشكلة أية تُحدث لم األمر، واقع يف لكنها، الطبيعية. العلوم أحدثَتها التي
الزمن يف فلسفيٍّا، مذهبًا باعتبارها باأللوهية للمؤمِنني واحدة مشكلٌة تظهر فلم الالهوتية؛
والعواقب األُسس يف التفكري الفالسفة فيه بدأ الذي الزمن منذ موجودًة وكانت إال الحارض،
من تنبع التي وهمية، أو حقيقيًة كانت سواءٌ الصعوبات، كل إن لأللوهية. املنطقية
وقدير أبدي إلٍه وجوِد افرتاِض يف الَقْدر بنفس موجودة حتمي، آيل كنظاٍم الكون ر تصوُّ
مذهب يَنتج وكما اإللهية؛ العناية هو للنظام العلمي ر للتصوُّ الالهوتي املكافئ إن وعليم.
عن أيًضا ينتج الالهوت، عالم يفرتضها التي امُلسبقة املعرفة سمات عن قطًعا الحتمية
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ما املفقود» «الفردوس يف املالئكة إن العلم. رجل يدَّعيها التي الطبيعية السببية شمولية
عىل صعبة اإلرادة» وحرية امُلسبقة واملعرفة «القَدر بألغاز آدَم تعريف مهمة ِلتجَد كانت
حديثة. جامعٍة معمِل يف وتدرَّب ثانوية، مدرسٍة يف تعلم قد تلميذهم كان لو اإلطالق،
يقف ناحيٍة، من الداروينية، بعد ما جيَل فإن الكربى، الفلسفة بمشكالت يتعلق وفيما
إال للحل. قابلٍة غري زالت ما إنها بالضبط. نفسها الداروينية قبل ما أجيال موقف منها
الحلول بعض سلطان من نفسه لتحرير أفضَل وسائَل ر توفُّ َميزُة لديه الحايل الجيل أن

الزائفة.
عىل واقِفني الفكري املستوى عىل زلنا فما محدود؛ ال نجهله وما محدود، نعرفه ما
أن جيٍل كلِّ يف ومهمتنا للتفسري. القابلة غري األشياء من ُمتناٍه ال محيٍط وسط جزيرٍة
عىل خاطفة نظرٌة وتكفي ورسوخها. أمالكنا اتساُع ليزيد اليابسة، من القليل نستكشف
ل توصَّ وسيلٍة أقوى بأن الزعم لتأكيد األخري القرن ربع خالل البيولوجية العلوم تاريخ
الرياضية»، «املبادئ نيوتن كتاب نرش منذ الطبيعية، املعرفة مجال لتوسيع البرش إليها

لداروين. األنواع» «أصل كتاب هي
مما وإنه البداية، يف له موجًها كان الذي الجيل من سيئًا استقباًال الكتاب القى لقد
الجيل أن إال الغاضبة. َّهات الرتُّ من فيٍض من عنه أسفر فيما التفكري الحزن عىل يبعث
ما بأكثر وطالبهم آخر، داروين جاء إن نفسه السيئ النحو عىل يترصف ربما الحايل
الجيل نحن بنا، قوا فليرتفَّ إذن قناعاتهم. مراجعِة رضورُة وهو أال البرش؛ عموم يكرهه
مبدع رجٍل أيِّ مع عرصي رجاُل فعل مما أفضل نحٍو عىل يتعاملوا لم وإن القديم؛
خالل من أسايس نحٍو عىل نفسه عن س ونفَّ بالًغا، يكن لم سخطنا أن فليتذكَّروا جديد،
بمراجعٍة برسعٍة وليقوموا التقوى. ادِّعاء من يخلو ال توبيٍخ يف البذيئة اللغة استخدام
الجديدة، الحقيقة معارضو سيكتشف تأخذهم. أينما الحقيقة ويتبعوا اسرتاتيجية، ذاتية
يتأثر ال الكون وأن الوقائع، تُبدِّل ال النظريات أن داروين، معارضو اآلن يكتشف كما
بما أيًضا يكتشفون ربما نفسه، يُعيد التاريخ إن حيث أو، النصوص؛ انهيار مع حتى
الزجاجات وأن نفسها، القديم النبيذ كرم غلة من الجديد النبيذ أن براعة من به حُظوا
بها. لالحتفاظ فقط ُصنعت أشياء إال هي ما صحيح) بمنظاٍر إليها النظر (عند القديمة
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