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املصادر عن ملحوظة

ُكتبت ورسائل أبحاث مؤلفو الكتاب هذا صفحات يف أسماؤهم وردت األشخاصالذين كل
يكون أن الكتاب هذا من الهدف ليس فيها. ذُكروا أو — عرش السابع القرن ستينيات يف
املادة كل لكن الصلة، ذات املراجع إىل بالكامل النص محتوى ينسب تقليديٍّا بحثيٍّا عمًال
املصادر من مستَمدَّة الدموية والدورة الدم عىل أُجريَت التي بالتجارب املرتبطة الوقائعية

نهايته. يف املراجع قائمة يف الواردة الرئيسية
مصوغة تكون أن الكتاب هذا خالل وردت التي املصادر من االقتباسات يف ُروعي
وجعلها التسجيالت، لهذه العام األسلوب الحفاظعىل هو ذلك والهدفمن عرصية. صياغة

قراءتها. يف أيرس





وتقدير شكر

أحد من مساعدة عىل الحصول دون — واحد شخص كتبه علمي، حدِّ عىل كتاب، يوجد ال
بشدة ممتن وأني منفرًدا، الكتاب هذا أؤلف لم بأني أقرَّ أن يرسني لذا القراءة؛ يستحق —
وماري هول روبرت إيه التاريخ أستاذَا أعطاني لقد تأليفه. مسرية طوال ساعدوني ملن
منحاني كما الكتاب، تأليف رحلة منتصف يف التشجيع من ا جدٍّ رضورية جرعة بواس
يف القوية الخيوط بعض إىل هنرت ميشيل األستاذ وأرشدني التاريخية، معرفتهما كنز
جون الدكتور الدم استشاري ساعدني وكذلك النصوص. بعض رشح بجانب املهمة بداية

الدم. نقل استجابات لعلم فهمي تشذيب عىل أميس
بصفة وأودُّ األرشيفية، املكتبات من عدٍد يف العمل الكتاب هذا مادة عن البحث ن تضمَّ
العثور يف الود من النابعة ملساعدتهم امللكية؛ الجمعية مكتبة عىل القائمني أشكر أن خاصة
سايل التكليف ومحررة ليتل، ماندي ووكييل أديل األوىل قارئتي وأخريًا، قديمة. وثائق عىل
الصور وباحث تيبل، جاكوفسكي إيمي اإلنتاج ومحررة إلربي، كارولني واملراجعة سميث،
وال تتناوله أن يستحق كتابًا القارئ أيها منحك سبيل يف جميًعا عملوا فقد إيرل؛ بنيامني

شكًرا. قراءته. من تنتهي حتى تربح





الواردةحسب واألسامء «الشخصيات»
ترتيبالظهور

األول الفصل

وطبيب وفيلسوف وفلك رياضيات عالم تقريبًا): ١٦٤٠–١٧٠٤) دوني باتيست جون
إنسان. إىل دم نقل عملية يُجري شخص أول باعتباره التاريخ يذكره جزئي. بدوام

يف فرنسا عرش توىل الذي الشمس» «ملك :(١٦٣٨–١٧١٥) عرش الرابع لويس
الفرنسية. واألكاديمية الفنية الحياة من صاخبة مرحلة وشهد عمره، من الخامسة

(١٦١٧–١٦٧٧) الموانيو دو جيوم باريس، لربملان رئيس أول ابن الموانيو: السيد
دوني. ومحامي

وراٍع فرنيس ثري تقريبًا): ١٦٠٠–١٦٧٩) مونتمور دو هابرت لويس أونري
املبكرة. العلمي البحث لجهود

فرنيس. وجيه دونيو: دوك
بالفلسفة مهتم متميز كاتب :(١٦٢٠–١٦٩٠) لوين دوق دالربت شارل لويس

فرنسا. وجهاء من كونه بجانب الطبيعية
فرنيس. وجيه :(١٦٢٥–١٦٩٨) شون دو شارل

يُنظر ما عادة فرنيس، رياضيات وعالم فيلسوف :(١٥٩٦–١٦٥٠) ديكارت رينيه
الحديثة. الفلسفة أبا باعتباره إليه

فرنيس. رياضيات عالم :(١٥٩١–١٦٦١) دوزاركه جريار
فرنيس ديني وفيلسوف وفيزيائي رياضيات عالم :(١٥٩٢–١٦٥٥) جاسندي بيري

ديكارت. أفكار نقاد أوائل من وكان العلوم. يف التجريبي للمذهب قويٍّا مناًرصا كان



والعدالة الدم

وفيلسوففرنيسورائد وفيزيائي رياضيات عالم :(١٦١٦–١٦٦٢) بليسباسكال
االحتماالت. نظرية

األكاديمية يف أصيل وعضو فرنيس وناقد شاعر :(١٥٩٥–١٦٧٤) شابال جان
شعره. رداءة إىل تشري األخبار وجميع الفرنسية،

دوني لدى الفني االختصايص بصفته عمل جراح :(١٦٩٠ عام َ (تُُويفِّ إمريي بول
الدم. نقل عمليات إلجراء جديدة أساليب وضع يف

أصيب أنه يُرجح فرنيس منزيل خادم تقريبًا): ١٦٣٣–١٦٦٨) موروا أنطوان
إليه. الدم نقل بعد وتُويف الزهري، مرض بسبب بالجنون

أنطوان. زوجة موروا: بريين
ألَّف من أنه يُعتقد إغريقي ملحمي شاعر امليالد): قبل الثامن (القرن هومر
أوديسيوس جوالت تحكي التي األوديسة وكذلك طروادة سقوط قصة تحكي التي اإللياذة

الالحقة.
بعد هابيل قابيل قتل إذ التكوين، سفر يف املذكوران وحواء آدم ابنا وهابيل: قابيل
قربان ورفض اللحم من قدمه الذي هابيل قربان الرب قبول بسبب عليه ناقًما صار أن

الحبوب. من قدمه الذي قابيل
إىل تبجيله وصل إغريقي طبيب امليالد): قبل عرش الثالث (القرن أسقليبيوس
«صحي». تعني التي hygienic لفظة اسمها من اشتُق هيجيا وابنته إلًها. اعتباره حد

يف ُولِد وزاهد وفلك رياضيات عالم امليالد): قبل تقريبًا ٥٦٠–٤٨٠) فيثاغورس
إيطاليا. رشقي جنوب كروتونه يف رسية جماعة وأسس اإلغريقية ساموس جزيرة

صقلية من إغريقي وشاعر فيلسوف امليالد): قبل الخامس (القرن إمبيدوقليس
وسياسيٍّا. طبيبًا عمل

الفالسفة أهم أحد اآلن ويُعترب سقراط، تلميذ امليالد): قبل ٤٢٨–٣٤٨) أفالطون
التاريخ. مدار عىل

كوس، جزيرة يف عمل إغريقي طبيب امليالد): قبل تقريبًا ٤٦٠–٣٧٧) أبقراط
بنحو العمل من بالطب املشتغلون ليتمكن املهنة ملزاولة قواعد وضع الطب. أبا ويُعد

أبُقراط. َقَسم عليها ويُطَلق — أخالقيٍّ
املؤثرة األسماء أهم أحد أصبح إغريقي فيلسوف امليالد): قبل ٣٨٤–٣٢٢) أرسطو

الغربي. الفكر يف
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ومؤلف أبقراط ابنة زوج أنه ح يُرجَّ امليالد): قبل تقريبًا ١٢٣– ٢٠٥) بوليبوس
الطب. يف قديم كتاب وهو اإلنسان»، «طبيعة

بصنع شغوًفا كان هولندي أقمشة تاجر :(١٦٣٢–١٧٢٣) ليفينهوك فان أنطوني
عالية. بجودة منها كثري كان تقريبًا، عدسة ٥٥٠ وصنع واستخدامها. البدائية املجاهر

.١٦٨٠ عام امللكية للجمعية زميًال وانتُخب
وضع إغريقي ترشيح وعالم فيلسوف تقريبًا): كلوديوسجالينوس(١٣٠–٢٠١

عمله. وآلية الدم ماهية يوضح نموذًجا روما يف عمله أثناء يف
روماني. إمرباطور أوريليوس(١٢١–١٨٠): ماركوس

الثاني الفصل

الدم أن واكتشف امللك طبيب بابنة تزوج مزارع ابن :(١٥٧٨–١٦٥٧) هاريف ويليام
الجسم. عرب دورة يف يمر

أصبح ، لصيدالنيٍّ وابن فلمنكي ترشيح عالم أندرياسفيزاليوس(١٥١٤–١٥٦٤):
الحديث. الترشيح علم مؤسس وبادوفا وباريس لوفني يف دراسته بعد

أندرياس مع عمل ورسام فنان :(١٤٩٩–١٥٤٦) كالكار فون ستيفان جوهان
فيزاليوس.

عالم :(١٥١١–١٥٥٣) فيلينوف) ميجيل املستعار (االسم سريفيت ميجيل
وسويرسا. فرنسا يف حياته معظم عمل لكن تطيلة يف ُولد إسباني، وفيزيائي الهوت

كالفن. يد عىل وأُحرق املسيح وألوهية الثالوث إنكاره بسبب مشكالت يف وقع
ويشتهر لجنيف، األول املصلح وأصبح فرنسا يف ولد جونكالفن(١٥٠٩–١٥٦٤):

للرب. املطلقة السلطة عن بتعاليمه
القلب ترشيح وصف إيطايل طبيب :(١٥١٦–١٥٥٩) كولومبو ريالدو ماتيو
القلب صمامات أن إىل أشار من أول وكان به. تتصل التي الكبرية الدموية واألوعية

واحد. اتجاه يف بالعبور تسمح كانت
اسكتلندا ملكة ماري ابن :(١٥٦٦–١٦٢٥) إنجلرتا ملك األول، جيمس امللك
جيمس امللك أصبح لكنه ،١٥٦٧ عام يف اسكتلندا ملك السادس جيمس امللك وأصبح

.١٦٠٣ عام من ابتداءً إنجلرتا ملك األول
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وأُعِدم إنجلرتا، ملك األول جيمس امللك ابن :(١٦٠٠–١٦٤٩) األول تشارلز امللك
اإلنجليزية. األهلية الحرب بعد عنقه برضب

بأعماله يُعرف إنجليزي، سيايس :(١٥٨٦–١٦٤٦) أروندل إيرل هاورد، توماس
أكسفورد. لجامعة حفيده أهداه الذي أروندل مرمر ذلك يف بما الفنية،

عرش إىل وصل بالنمسا، جراتس يف ولد :(١٥٧٨–١٦٣٧) الثاني فريديناند
.١٦١٩ عام يف املقدسة الرومانية اإلمرباطورية

عن ا جدٍّ شخصية آراءً ل سجَّ أخبار وناقل قصاص :(١٦٢٦–١٦٩٧) أوبري جون
.١٦٦٣ عام يف امللكية للجمعية زميًال وأصبح قصرية». «أعمار كتابه يف املشاهري

يف مولود إيطايل ترشيح عالم تقريبًا): ١٥٣٣–١٦١٩) فابريشيوس يرونيموس
التصورات عىل كبرية بدرجة عمله بُني بادوفا. يف للترشيح أستاذًا وأصبح أكوابندنتي،

الجسم. عمل آللية واألرسطية الجالينوسية
وكان بالكيمياء، اآلن يُعَرف بما كبرية بصفة مهتم :(١٦٢٧–١٦٩١) بويل روبرت
عام يف امللكية للجمعية زميًال وانتُخب الحديث. للعلم املؤسسني اآلباء أحد األيرلندي هذا

.١٦٦٣
الدقيق عمله وضع إيطايل وفيزيائي فلك عالم :(١٥٦٤–١٦٤٢) جالييل جاليليو
ومالحظته، الكون لدراسة جديدة معايري منظاره باستخدام والنجوم الكواكب دراسة يف

الكنيسة. سلطات مع رصاعه إىل أيًضا أدى لكنه
يف التجريبي الفسيولوجيا علم ومؤسس هولندي ترشيح عالم فاليوس: يوهانس
فاليوس كان إليه. وأضاف الدموية للدورة ووصفه هاريف تجارب اتبع القارية. أوروبا

هاريف. من للدم الكيميائية بالجوانب اهتماًما أكثر
أن اعتقد نورمربج. يف عاش أملاني طبيب :(١٥٧٢–١٦٤٨) هوفمان كاسرب
مشابهة آراءً وتبنى جالينوس، من أفضل بصورة الجسم عمل لطريقة تفسريًا قدَّم أرسطو

القلب. عمل لطريقة نظرته يخص فيما لهاريف
الطب ودرس بولونيا، من بالقرب ولد :(١٦٢٨–١٦٩٤) مالبيجي مارتشيلو
يف النظري الطب يف متميًزا محاًرضا وكان بيزا. يف النظري الطب يف أستاذًا وصار
إنوسنت للبابا األول الطبيب صار ،١٦٩١ عام ويف ميسينا. يف للطب أستاذ وأول بولونيا،
.١٦٦٩ عام يف امللكية للجمعية زميًال وأصبح املجهر، استخدام يف رائًدا وكان عرش. الثاني
رس أمني أول وأصبح إنجلرتا إىل أملاني مهاجر :(١٦١٩–١٦٧٧) أولدنربج هنري

امللكية. للجمعية
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الثالث الفصل

صار الذي واملبتكر املتنسك اإلنجليزية الكنيسة قس :(١٥٩٤–١٦٧٤) بوتر فرانسيس
.١٦٦٣ عام يف امللكية للجمعية زميًال

دراسته بعد ميالديٍّا): امليالد–١٧ قبل ٤٣) (أوفيد) ناسو أوفيديوس بابليوس
آخر. التيني شاعر أي من أكثر أشعاًرا وكتب الشعر عىل جهده كل صب روما، يف للقانون
من ابتداءً أكسفورد يف الثالوث كلية رئيس :(١٦٢٠–١٧٠٤) باتهورست رالف
امللكية للجمعية زميًال انتُخب بالبالط. ملحًقا وكاهنًا لألسطول طبيبًا وكان ،١٦٦٤ عام

.١٦٦٣ عام يف
الفلك يف عمله بدأ مشهور معماري مهندس :(١٦٣٢–١٧٢٣) رين كريستوفر
أنشأها: التي املباني أكرب يف ُدفن امللكية. الجمعية يف مؤسس عضو وهو والترشيح،

لندن. يف بولس القديس كاتدرائية
هذا وكان امللكية، الجمعية يف األوائل األعضاء أحد :(١٦١٤–١٦٧٢) ويلكنز جون

بالرياضيات. مولًعا القس
وفاته حتى ١٦٥٣ عام من إنجلرتا حامي السيد :(١٥٩٩–١٦٥٨) كرومويل أوليفر

.١٦٥٨ عام
حامي السيد منصب يف قصرية ملدة أباه خلف :(١٦٢٦–١٧١٢) كرومويل ريتشارد

.١٦٥٩ عام التنحي عىل أُجرب لكنه إنجلرتا
يف بويل منزل مالك :(١٦٩٣ شهرته وذاعت ،١٦٢٠ (حوايل كروس جون

أكسفورد.
يف مؤسس وعضو إنجليزي وفيزيائي فيلسوف :(١٦٢٣–١٦٨٧) بيتي ويليام

اإلحصاء. علم يف إسهامه به يشتهر ما وأكثر امللكية، الجمعية
مجاالت بعض يف أبحاثًا أجرى طبيب تقريبًا): ١٦٢١–١٦٨٥) وود روبرت

.١٦٨١ عام امللكية للجمعية زميًال وانتُخب الرياضيات
لدورشسرت. نبيل أول :(١٦٠٦–١٦٨٠) بيريبوينت هنري

وعمل أكسفورد، يف بوليول كلية يف درس تقريبًا): ١٦٢٠–١٦٧٢) كالرك تيموثي
للجمعية أصيًال زميًال وكان فيلدز. ذا إن مارتني سانت يف يقيم وكان لندن، يف طبيبًا

امللكية.
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بعد ١٦٦٧ عام يف امللكية الجمعية لزمالة انتُخب :(١٦٣١–١٦٩١) لور ريتشارد
الحيوانات. بني الدم لنقل رائدة ألساليب وابتكاره عمله يف ويليس توماس ساعد أن

عام يف امللكية للجمعية زميًال انتُخب طبيب، :(١٦٢١–١٦٧٥) ويليس توماس
.١٦٦٣

بويل. لروبرت وصديق أملاني كيميائي :(١٦٧٥–…) شتايل بيرت
املدنية الخدمة يف عمل مشهور، يوميات كاتب :(١٦٣٣–١٧٠٣) بيبيس صامويل

.١٦٦٥ عام يف امللكية الجمعية يف عضًوا وأصبح
ملك أصبح فرنسا، يف املنفى من عودته بعد :(١٦٣٠–١٦٨٥) الثاني تشارلز

.١٦٦٠ عام يف وإنجلرتا اسكتلندا
يف مريتون كلية يف درس إنجليزي تحف جامع :(١٦٣٢–١٦٩٥) وود أنطوني

.١٦٥٢ إىل ١٦٤٧ من أكسفورد
يوضح كتابًا ألَّف أملاني طبيب إلشولتس(١٦٢٣–١٦٨٨): سيجيسموند يوهان

الدم. يف املحاليل حقن كيفية

الرابع الفصل

كلية يف ودرس لندن، يف ُولِد دولة، ورجل فيلسوف :(١٥٦١–١٦٢٦) فرانسيسبيكون
دعم رضورة عىل أرصَّ لندن. يف إن جراي يف القانون يدرس أن قبل بكامربيدج الثالوث

القدماء. املفكرين موثوقية إىل االستناد من بدًال امللموسة بالحقائق القضايا
فرنيس. وفلك رياضيات عالم بوليالدوس(١٦٠٥–١٦٩٤): إسماعيل

عرش. السابع القرن يف فرنسيان أكاديميان مؤرخان دوبوي: وبيري برييسك
عمه يد عىل تتلمذ فرنيس، وفيزيائي قس :(١٦١٥–١٦٧٠) سوربيري صامويل
امللكية للجمعية زميًال انتُخب عندما نقمة موضع وأصبح باريس، يف بيتي صامويل

.١٦٦٣ عام يف اإلنجليزية
اإلنجليزية إىل رسائله تُرجمت فرنيس، فيزيائي :(١٦٢٠–١٦٨٨) برينييه فرانسوا
للحياة نظرة الكتاب ويقدم ١٦٥٨–١٦٦٨م». املغول إمرباطورية عرب «أسفار يف ونُرشت

املغول. عهد يف الهندية
من إمرباطوريته أفراد أقىص مغويل، هندي إمرباطور :(١٦٥٨–١٧٠٧) أورنكزيب

املنفى. يف املطاف به وانتهى الهندوس،
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وأجرى معماريٍّا مهندًسا عمل وايت، جزيرة يف ُولد :(١٦٣٥–١٧٠٣) هوك روبرت
امللكية. الجمعية يف األعضاء أوائل أحد وهو الفيزياء. يف تجارب

بني ق وفَّ إيطايل الهوت وعالم وفيلسوف طالب :(١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني توما
املسيحية. والعقيدة أرسطو علوم

األوائل الزمالء من كان رياضيات وعالم قس :(١٦١٦–١٧٠٣) واليس جون
امللكية. للجمعية

بكرومويل قوية صلة عىل كان طبيب تقريبًا): ١٦١٧–١٦٧٥) جودارد جوناثان
امللكية. للجمعية مؤسًسا زميًال وكان

وعمل الحرب، فرتة خالل الجيش يف مجنًدا كان :(١٦٠٨–١٦٧٣) موراي روبرت
واملعادن الفلزات ودرس الكيمياء يف بحوثًا أجرى نفسه الوقت ويف ودبلوماسيٍّا. وسيًطا

امللكية. للجمعية مؤسس زميل وهو الطبيعي. والتاريخ
يف دراسته بدأ فرنيس رياضيات عالم :(١٦٠٢–١٦٧٥) روبرفال بريسون جيل

للعلوم. امللكية باألكاديمية مؤسس عضو وهو عمره، من عرشة الرابعة
.١٧٤٣ عام امللكية الجمعية يف عضًوا أصبح ساخر، كاتب فولتري(١٦٩٤–١٧٧٨):

الخامس الفصل

إرشادات الطب يف كتابه تضمن أملاني طبيب :(١٦٣٤–١٦٩٣) مايور دانييل يوهان
املرىض. أجسام يف املحاليل حقن لكيفية

يف تجارب أيًضا أجرى لكنه عمله، بحكم مغامر :(١٦٤٠–١٧٣٠) كوكس دانييل
الفخرية الزمالة عىل وحصل ١٦٦٥ عام امللكية للجمعية زميًال انتُخب والطب. الكيمياء

.١٦٨٠ عام امللكية األطباء كلية من
والؤه، تحول الربملان، قوات يف طبيبًا كان أن بعد توماسكوكس(١٦١٥–١٦٨٥):

امللكية. الجمعية زمالء أوائل من امللك. طبيب صار ١٦٦٥ عام ويف
أوائل من وكان باملدينة طبيبًا وعمل لندن يف ولد :(١٦٣٣–١٦٨٤) كرون ويليام

امللكية. بالجمعية الزمالء
لروبرت وصديق أكسفورد يف رياضيات عالم توماسميلنجتون(١٦٢٨–١٧٠٤):

بويل.
١٦٦٠ عامي بني سومرست يف يوفيل وكاهن قس :(١٦٠٨–١٦٨٣) بيل جون

.١٦٦٣ عام يف امللكية الجمعية لزمالة وانتُخب و١٦٨٢،
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طبيب وهو سومرست، يف ماليت شيبتون يف ولد :(١٦٢٠–١٧٠٧) تشارلتون والرت
امللكية. بالجمعية أصيل عضو وهو الطبيعية. والفلسفة الطب مجايل يف بحوثًا أجرى

أكسفورد. يف أكاديمي زوش(١٥٩٠–١٦٦٢): ريتشارد
بويل. روبرت أخت :(١٦١٤–١٦٩١) رانيال ليدي

١٦٦٥ عام يف امللكية للجمعية زميًال انتخب :(١٥٩٨–١٦٧٧) شيلدون جلربت
و١٦٧٧. ١٦٦٣ عامي بني شغله الذي املنصب وهو كانرتبريي، أساقفة كبري كان وعندها

بيبيس. صامويل زوجة :(١٦٤٠–١٦٦٩) بيلنجز إليزابيث
مرسحية ١٣ ألَّف ساخر مرسحي كاتب :(١٦٤٢–١٦٩٢) شادويل توماس
.١٦٨٩ عام يف للبالط كشاعٍر درايدن جون وخلف تراجيدية. مرسحيات وثالث كوميدية،
عابر اهتمام له وكان الكيمياء درس لندني جراح :(١٦٢٩–١٧٠٩) كينج إدموند

الدم. بنقل

السادس الفصل

لألكاديمية املؤسسني األعضاء وأحد مؤثر، بارييس طبيب :(١٦١٣–١٦٨٨) بريو كلود
لفحصسمكة الدعوة لهم َهت ُوجِّ الباحثني من فريًقا ترأس ١٦٦٧ عام يف للعلوم. امللكية

امللكية. الحيوانات بحديقة وأسد قرش
بارييس. جراح :(١٦٧٣ عام َ (تُُويفِّ لويسجايانت

وأصبح الطبيعة، فالسفة وأحد رياضيات عالم :(١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق
سك دار رئيس منصب شغل كما كامربيدج، جامعة عن الربملان يف عضًوا مرتني أو مرة
.١٦٧٢ عام يف امللكية للجمعية زميًال وانتُخب وفاته، وحتى ١٦٩٩ عام من امللكية العملة
دي «جورنال الفرنسية: للمجلة املؤسس املحرر :(١٦٢٦–١٦٦٩) سالو دو دوني

سافونز».
عملية أجرى من أول وكان جراح، :(١٦٤٨–١٧١١) بورمان ماتيوسجودفريد

حمل. من الدم آخذًا أملانيا، يف إنسان إىل دم نقل
هولندي. ترشيح وعالم جراح :(١٦٨٢ عام شهرته (ذاعت سكلتيتوس يوهان
تفسري عن يبحث بدأ أملاني، فسيولوجيا عالم :(١٨٣٧–١٩٠٢) الندويس ليونارد

مختلفة. حيوانات من الدم يختلط عندما تحدث التي لالستجابات علمي
فصائل فكرة الكتشافه نوبل بجائزة فائز عالم :(١٨٦٨–١٩٤٣) الندشتاينر كارل

.١٩٤١ عام امللكية للجمعية زميًال انتُِخب الدم.
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السابع الفصل

من أنه دوني زعم بندكتي راهب :(١٦٦٧ عام جابتس(ذاعتشهرته دو روبرت دوم
الدم. نقل بفكرة له أوحى

وستمنسرت مدرسة يف درس ألرلنجتون، إيرل أول :(١٦١٨–١٦٨٥) بينيت هنري
الياوران. كبري منصب توليه بعد سافوك يف تقاعد بأكسفورد. املسيح وكنيسة

العمالية الحكومة من استقال إنجليزي سيايس :(١٨٩٦–١٩٨٠) موزيل أوزوالد
سياسيٍّا أوروبا بوحدة يتعلق فيما رؤية لديه كان الربيطاني. الفاشيني اتحاد قائد ليصبح

واقتصاديٍّا.
كامربيدج. يف درس إنجليزي شاعر :(١٦٠٨–١٦٧٤) ميلتون جون

إيرل أول أصبح الذي بويل روبرت أخت ابن :(١٦٤١–١٧١٢) جونز ريتشارد
لرانيال.

األوىل. أولدنربج زوجة :(١٦٦٥ عام يَت (تُُوفِّ ويست دوروثي
الثانية. أولدنربج زوجة (١٦٥٢تقريبًا–…): كاترينا دورا

ومساعد دولة ورجل العليا باملحاكم محاٍم :(١٦٣٣–١٧٠١) جوزيفويليامسون
امللكية. الجمعية زمالء أوائل ومن أرلنجتون، لورد

عام يف إنجليزيٍّا وأصبح جنسيته بدَّل فرنيس :(١٦٢٠–١٦٩٣) جوستيل أونري
يف امللكية للجمعية زميًال انتُخب باستمرار. بويل وروبرت أولدنربج يراسل وكان .١٦٨٧

.١٦٨١ عام
من وهو الفلك، يف بحوثًا أجرى ساليسربي، أسقف :(١٦١٧–١٦٨٩) وارد سيث

امللكية. الجمعية يف األوائل الزمالء
أولدنربج. نارش :(١٦٨٠ عام اسمه (ذاع مارتن جون

لباريس. زيارته مرضخالل سويدي نبيل :(١٦٦٧–…) بوند بارون
عن تخليها حتى ١٦٤٠ عام من السويد ملكة :(١٦٢٦–١٦٨٩) واسا كريستينا

.١٦٥٤ عام العرش
للملكة طبيبًا ملدة عمل فرنيس طبيب :(١٦١٠–١٦٨٥) بوردولو ميشو بيري

السويد. ملكة كريستينا
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الثامن الفصل

إنجلرتا. يف دم نقل له أُجرَي من أول معروف): ١٦٤٥–غري (حوايل كوجا آرثر
يف وعمل بأكسفورد، الثالوث كلية يف درس طبيب :(١٦١٩–١٦٨٤) ويسلر دانييل
بالتهاب إصابته جراء َ وتُُويفِّ امللكية للجمعية األوائل الزمالء من والسويد. ولندن أكسفورد

رئوي.
،١٦٦٧ عام يف امللكية للجمعية زميًال انتُخب :(١٦٤١–١٦٩١) سكيبون فيليب

راي. جون برفقة كثريًا ارتحل مبدع وهو
حرشات وعالم حيوانات وعالم نباتات وعالم قس :(١٦٢٧–١٧٠٥) راي جون

.١٦٦٧ عام يف امللكية للجمعية زميًال انتُِخب إنجليزي،
خالل مر تشيبو، باتسيتا جيوفاني يف ولد :(١٤٣٢–١٤٩٢) الثامن إنوسنت البابا

البابا. منصب توىل عندما عامة بصفة محبوبًا كان لكنه بتقلبات، شبابه فرتة
إنوسنت للبابا طبية مشورة قدم أنه يبدو مغمور طبيب باملز: من ماير أبراهام

الثامن.
األكاديمية رئيس وكان إيطايل فيلسوف :(١٤٢٢–١٤٩٩) فيتشينو مارسيليو

فلورنسا. يف األفالطونية
باثروي. كونتيسة إليزابيث زوج ناداسدي: فريينسز الكونت

دماء يف التحمم أن رأت رشيرة امرأة باثروي(١٥٧٥–١٦١٣): إليزابيثكونتيسة
جمالها. عىل سيحافظ العذارى

باثروي. كونتيسة إليزابيث خادمات من اثنتان ودارفوال: سينتيز دوروتيا
باثروي. كونتيسة إليزابيث ممرضة جو: ليلونا

روما كنيسة من كنسيٍّا ُحِرم ،١٦٠٩–١٦١٩ بني فيما املجر ملك الثاني: ماتياس
.١٦٠٩ عام

أملاني. كيميائي ليبافيوس(١٥٤٦–١٦١٦): أندرياس
إيطايل. باحث :(١٦٦٨ عام شهرته (ذاعت مانفريدي (باولو) باويل

بإيطاليا. بادوفا يف الطب أستاذ :(١٥٥٨–١٦٣١) يوهانسكول
إيطايل. طبيب :(١٦٢٤–١٦٨٥) فويل فرانشيسكو

الدم. نقل أيَّد عرش السابع القرن يف أملاني طبيب مريكلينو: أبراهام جيورج
بورمان. جوتفريد زميل كاوفمان: بالتاسار
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أن قبل املعارك ساحات يف عمل أملاني، جراح :(١٦٨٣–١٧٥٨) هايسرت لورنس
الحًقا وصار ،١٧٠٩ عام يف ألتدورف جامعة يف والجراحة الترشيح يف أستاذًا يصبح

اليابانية. فيها بما عدة لغات إىل الجراحة يف كتابه تُرجم والنباتات. الطب يف أستاذًا
جريبات باسمه ُسميت هولندي، ترشيح عالم :(١٦٤١–١٦٧٣) جراف دي رينييه
البويضات. إطالق بعد املبايض يف تبقى التي بالسوائل املمتلئة التجاويف وهي — جراف
والده كان جراف. مع عمل هولندي طبيب :(١٦٢١–١٦٧٠) هورن يوهانسفان
إنجلرتا. مع بالحروب بشدة تأثر وبهذا الهولندية، الرشقية الهند رشكة مديري أوائل أحد

إسبانيا. دانتسيج، يف عمل طبيب فابريتيوس:
بيزا. يف عمل إيطايل ترشيح عالم فراكاساتي: كارلو

وانتُخب الدم، نقل جرب إيطايل، محقق :(١٦٢٥–١٧١٢) كاسيني دومينيك جان
.١٦٧٢ عام امللكية للجمعية زميًال

التاسع الفصل

بعنوان األسايس عمله كان ثرية. عائلة من بارييس طبيب :(١٦٣٤–١٧٠٧) دودار دوني
الفم. من الكالم خروج كيفية عن أفكاًرا وطرح النباتات» تاريخ خدمة يف «مذكرات

فرنيس. فيزيائي :(١٦٩٨–١٧٥٨) بورجيه دي بيري
بارييس. كنيسة رجل :(١٦١٩–١٦٧٨) فايو أويو جيوم

بارييس. قس فو: دو السيد
حيوان استنساخ يف نجح من أول هو دنماركي عالم شتنيفيالدسني(١٩٤٤–…):

ثديي.
العقلية. موروا قدرات بتقييم طالب بارييس قس بونيه: السيد

العارش الفصل

فراملنهام يف أبرشيته ملغادرة اضُطر منشق قس :(١٦٢٩–١٧٠٠) سامسون هنري
إدموند إىل خطابًا أرسل امللكية. عودة بعد ترسيمه إعادة رفضه بسبب ميشيل بسان

الدم. نقل بخصوص األخري أسئلة عىل ا ردٍّ ١٦٦٨ يناير يف كينج
بارييس. طبيب السابععرش): السادسعرش-القرن (القرن بارسيل لويسدو
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بارييس. طبيب :(١٦٦٧ عام اسمه (ذاع تاردي كلود
بارييس. طبيب :(١٦٤٢–١٦٧٨) لويسجادروا

قاد الدم لنقل رصيح معارض :(١٦٣٤–١٦٧٦) مارتينيري ال دي مارتن بيري
وأعماله. دوني تهاجم عديدة كتيبات وألَّف دوني، طريقة عىل الهجوم

لدوني. ومعارض بارييس طبيب :(١٦٤٤–١٦٨٣) المي (جيوم) جورج
يف يشكك بدأ واسًعا، جدًال أثار طبيب :(١٥٧٩–١٦٤٤) إملو فان باتيست يان

الطب. ممارسة بخصوص القديمة الفكر أنماط
املعتقدات تحدى وطبيب مارق أملاني خيمياء عالم باراسيلسوس(١٤٩٣–١٥٤١):
الحقيقي اسمه كان ثَِمل. شبه وكان إال محارضة يلِق لم أنه ويُعتَقد الراسخة،
تجاوز عمله أن إىل ضمنًا لريمز ه َغريَّ لكنه هوهنهايم، فون بومباستوس تيوفراشتوس

سيلسوس. الروماني الطبيب
للجمعية األوائل الزمالء بني من وطبيب ترشيح عالم :(١٦٠٤–١٦٨٩) إنت جورج

.١٦٦٣ عام يف لألطباء امللكية الكلية رئيس وأصبح امللكية،

الحاديعرش الفصل

بارييس. قاٍض دورميسو: أندريه
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قصرية، لوهلة األصوات فخفتت الحضور. انتباه للفت مرات ثالث األرض العصا رضبت
ثالثرضبات الرخامية األرضية عىل العصا أخرىرضبت مرة جديد. من عادت الجلبة لكن
تلك مستخدًما فضلكم!» «من بالفرنسية: الحاجب ونادى سابقتها. من أشد رضبة كل
نادى باريس. سكان من أنه عن تشفُّ التي الرسيعة القصرية األصوات ذات اللكنة
كانت ُسِمع. قد نداءه أن من ليتأكد الكلمتني فاصًال فضلكم!» «من جديد: من الحاجب
يف خاصًة حال، أي عىل القتل باتهامات االستهانة عدم ينبغي إذ خطرية املنظورة القضية
مبنى هو واملكان ١٦٦٨؛ أبريل ١٧ السبت هو الزمان االستثنائية؛ الظروف تلك مثل ظل
املدينة قلب يف عظيم مبنى وهو باريس، يف املركزية املحكمة يضم الذي شاتيليه لوجراند

السني. نهر ضفاف عىل
العلمية العقلية ذوي األطباء أحد دوني باتيست جون وقف صغرية، مجموعة وسط
باألوساط اتصال عىل كانت ألرسة دوني ُولد عرش. الرابع لويس بامللك صلة عىل كانوا الذين
كبري والده كان األوساط. بتلك التام القبول تمنحها بمكانة يوًما تحَظ لم لكنها امللكية،
مضخات تصميم مجال يف اآلفاق شهرته طبَّقت وقد عرش، الرابع لويس امللك مهنديس
وكان تقريبًا، عمره من والعرشين السابعة يف دوني كان الوقت ذلك يف وبنائها. املياه
يتجه أن قبل الالهوت يف البكالوريوس درجة عىل حصل قد وكان متألق، بعقل يتمتع
الرياضيات، يف الدكتوراه درجة عىل حديثًا حصل قد كان كما مونبيلييه. يف الطب لدراسة
حيث الطبيعية والفلسفة الرياضيات يف أستاذ منصب ليتوىل باريس رأسه مسقط إىل وعاد
له. هوايًة الطب يف البحث من واتخذ والفلك. الرياضيات له: اهتمامني أكرب بني وقته م قسَّ
أتت النقيض— عىل — لكنها عليه. األموال هوايته تدرَّ أن دوني تمنى الهواة، من وككثري

القتل. بتهمة ليُحاكم االتهام؛ قفص إىل به
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أحد يتجه مربعة وقبعات سوداء عباءات يرتدون فكانوا حوله، من املحامون أما
من وكان جارح. طري منقار مثل وجوههم عىل الشكل مثلث ظالٍّ ملقيًة األمام، إىل أركانها
ارتدى باريس. لربملان رئيس أول والده كان الذي — الموانيون السيد دوني محامي بينهم
تبلغ بإحكام ملفوفة بثنية خصالته تنتهي والذي بإتقان، املصفف املستعار شعره دوني
وهو قليًال؛ املكشكش وقميصه الداكن البني اللون ذي الطويل معطفه ياقة أعىل تماًما
رسواله عىل الطني من رذاذ رؤية من منزعًجا م تجهَّ متعلًما. رجًال كونه ميز الذي الزي
فضية وحيل عاٍل كعٍب ذي اللمعان شديد أسود حذاء من يخرج الذي النظيف األبيض
شك أي القضية بنظر املكلف الرقيب يخالج أال دوني وأراد فاصًال اليوم كان فقد مربعة.

مكانة. من به يحظى ما تجاه
لويس هنري بينهم من النفوذ، ذوي األصدقاء من مجموعة وقف دوني، جوار إىل
كان عرش. الرابع لويس عهد يف الدولة ملجلس مستشار أول — مونتمور دو هابرت
تتدىل ضخمة مستعارًة شعوًرا يرتدون كانوا إذ الفخامة؛ بادي املالبس انتقاء يف ذوقهم
الضخمة األكمام ذات واملعاطف بعناية املكشكشة القمصان عىل املجعدة الخصالت منها

منمًقا. تطريًزا املطرزة
وكانا الشهود. ضمن منهما كلٌّ حرض البهو، يف يجلسان وامرأة رجل هناك وكان
يف نجح أنه عىل ين مرصَّ وكانا دوني ابتكره الذي العالج تلقوا الذين املرىض من كالهما
اآلن؛ ُشفيت لكنها العالج قبل جزئي شلل من تعاني كانت أنها السيدة زعمت شفائهما.
الرفيعة املقامات أصحاب حضور كان وكذلك رضوريٍّا. — الحي الربهان — الدليل كان
الحاشية. ورجال األصدقاء من ودائرتهم شون دو ودوق لوين ودوق دونيو دوق مثل
اكتظت الذين الداعمني من الباهر الحشد ذلك فإن منها، ميئوًسا القضية بدت وإن فحتى

بالقضية. الفوز يف أكرب أمًال يبثُّون كانوا القاعة بهم
رشًخا فيها محدثًا الطاولة، سطح يرضب كان املرة هذه لكنه مجدًدا، الحاجب دقَّ
الرجل محاولة من بعضهم سخرية رغم همسات، إىل متحولًة الحضور جلبة خفتت عميًقا.
املساء يف بابه عىل ة امللحَّ الدقات ذكرى عاودته حني ارتج دوني عقل لكن النظام. فرض

املأسوية. األحداث هذه بداية أعلنت التي الدقات تلك — أشهر بضعة قبل
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موروا مقابلة

.١٦٦٧ ديسمرب ١٩ اإلثنني من األوىل الساعات أمام األحد يوم ووىل متأخًرا، الوقت كان
وحساباته مالحظاته آخر من بعٍض يف ينظر مكتبته يف جالًسا — كعادته — دوني كان
رجًال دوني كان ببابه. تتوقف عربة صوت سمع عندما املختلفة الكواكب حركة حول
عىل أثرها ترتك راحت قد الدسمة وجباته وكانت النبالء، طبقة إىل ينتمي املظهر كئيب
صورة يف مالمحه عىل يظهر العمر منتصف كان الشباب، مرحلة يف كان أنه ورغم خرصه،
دوني استمر بفمه. املحيطة العميقة الهاللية الثنيات ويف السفيل فكه حول وفري شحم
دقائق وبعد زائره. أمر نيس إنه حتى تركيزه يف مستغرًقا األقنى، أنفه وحك العمل، يف
الوقت ذلك يف طلبه يف أرسل قد مونتمور دو السيد أن إياه مخربًا خادمه جاء معدودة،
السبب تحديد محاوًال واإلثارة، الخوف من بمزيج امتأل وقد عينيه دوني ضيَّق الليل. من
عام باريس شوارع تكن لم النهاية، ففي الليل. من الوقت هذا يف استدعاءه يتطلب الذي
الذي الشخص يكن لم مونتمور دو أن إال الظالم. حلول بعد للتسكع آمنًا مكانًا ١٦٦٧

رضوريٍّا. كان إذا إال طلبًا يطلب
يتمتع عاًما ٦٧ العمر من البالغ مونتمور دو هنري الفرنيس األرستقراطي كان
وفائض فرنيس، جنيه ألف ١٠٠ يبلغ كان سنوي بدخل الشخيص، املادي باالستقالل
أسس لقد الجديدة. العلوم إليه بالنسبة أهمها كان التي امُلكلفة، الهوايات ملمارسة كاٍف
يف بما الفكرية للمواهب ملتًقى أصبحت التي ،١٦٥٧ عام مونتمور أكاديمية ثروته من
الكلية يف الرياضيات أستاذ دوزاركه وجريار ديكارت؛ رينيه الرياضيات عالم صديقه ذلك
وبليز الدينية؛ والفلسفة والفيزياء الرياضيات عالم — جاسندي وبيري باريس؛ يف امللكية
األعالم هؤالء كان شابالن. الفرنيسجون والناقد الشاعر مثل آخرين إىل باإلضافة باسكال،
دو رو طريق ٧٩ رقم اآلن أصبح الذي الفخم مونتمور دو فندق يف أسبوعيٍّا يجتمعون
يف تقع التي نوتردام بكاتدرائية النهر التقاء نقطة شمايل ميل نصف يبعد الذي تيمبل

حاليٍّا. الثالثة اإلدارية الدائرة
أعضائها بعض ُدعي وقد ينفرط، املجموعة هذه عقد بدأ ،١٦٦٧ عام بداية يف
يف كبري بنفوذ يتمتع ظل مونتمور أن إال حديثًا، املنشأة العلوم أكاديمية إىل لالنضمام
وارتدى هندامه، ضبط إعادة يف دقائق بضع واستغرق عمله دوني ترك العلمية. األوساط
نفسه ص تفحَّ أن وبعد خادمه. بمساعدة املقصوص القصري شعره فوق املستعار شعره
يشء كل أن من تأكد أن وبعد املستعار، شعره ضبط وأعاد قميصه ياقة جذب املرآة أمام
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مغلقة؛ بعربة جاء مونتمور رسول أن وجد عندما باالرتياح شعر خرج. يرام، ما عىل
الترشيح وأخصائي الجرَّاح ذلك إمريي، بول بوجود فوجئ العربة، إىل صعد إن وما
من أكفأ أحد بأنه مشهوًرا إمريي وكان أيًضا. للمجموعة انضم قد كان الذي املوهوب
رئيس أصبح فقد باريس يف كوينتني سان يف ُولد قد إنه وحيث والترشيح، الجراحة علَّموا
استدعائهما، سبب يعلمان ال أنهما الرجالن اكتشف أن بعد الباريسيني. الجرَّاحني جمعية
بالحجارة، املرصوفة الشوارع أرضية عىل العربة سري ضجيج وسط بالصمت كالهما الذ

تيمبل. دو رو طريق عرب رشًقا تتوجه أن قبل فيل دو بفندق مارًة
ونزل مفتوحٍة، ساحٍة يف لتتوقف البوابات، مجتازًة بحدَّة اليسار إىل العربة انحرفت
استُقبال حيث السقف، مرتفعة مكتبة إىل أُرشدا وصولهما، فور الباب. إىل متجهني راكباها
األزياء ذوي بالنبالء بالفعل مليئة املزخرفة الغرفة وكانت الرتحيب. صيحات ببعض
إىل االنتباه للفت أرجائها يف ويجولون الغرفة أرجاء يف يتبخرتون راحوا الذين األنيقة
إىل مقيَّد رجل هناك كان املكتبة، نهاية ويف ممكن. أثر أفضل إلحداث املبهرجة ثيابهم
الغرفة، يف حوله ممن النقيضتماًما وعىل خدوش، وجهه ويف ومبتلٌّ، أشعث شعره ، كريسٍّ
عندما األرض عىل تسقط كانت أنها إال بعباءة، كتفاه أحيطت مالبس. أي يرتدي يكن لم

واآلخر. الحني بني القيود من نفسه لتخليص يجاهد كان
قرية يف يعيش خادًما وكان عاًما، والثالثني األربعة ذا موروا أنطوان هو األسري كان
نوبات يعاني كان ثمانية، أو أعوام سبعة وطوال باريس. قلب عن أميال ١٠ نحو تبعد
يصري كان النوبات، تلك أثناء ويف يزيد. أو أشهر لعرشة تستمر منها كلٌّ كانت جنون،
استطاع. إن البنايات يف النار يشعل وكان عاريًا، الشوارع الركضيف إىل ينزع وكان عنيًفا،

فيه. يقطن الذي الحي يف السيئة السمعة به لحقت ما رسعان أنه عجب وال
شابًة وكانت — بريين تزوج العقيل، اتزانه فرتات إحدى يف كان بينما عام، نحو وقبل
عابر مرض سوى تكن لم لها تعرَّض التي الجنون نوبات بأن إقناعها استطاع صغرية
تدهور أشهر بضعة بعد لألسف لكن جيًدا، بدأ الزواج أن بدا اآلن. ُشفي وأنه وانتهى
يف لالعتداء تعرضت أنها ورغم احتوائه، من زوجته تمكنت البداية، يف جديد. من سلوكه
حوله. من وسالمة سالمته عىل الحفاظ أجل من وبعضاألصدقاء هي قيدته فقد مرة، غري
لحالة العالج وسائل بشأن املشورة لتقديم استعداد عىل هم ممن كثريون هناك كان
للمبادئ ووفًقا العنيف، السلوك ذلك وراء سببًا هناك أن الواضح من كان فقد أنطوان.
السبب. هو أنطوان دم أن هو األكرب االحتمال كان فقد وقتها، األطباء معظم اتبعها التي
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كلتا ويف ملوثًا. كان لكنه مناسبة كانت الدم كمية أن أو منه، زائدة كمية لديه كانت فربما
دمه. بعض من التخلص هو األفضل الخيار كان الحالتني،

مختلفة، مرًة عرشة ثماني ملوروا دماء فصد عملية املحليون والحالقون األطباء أجرى
من وتمكِّن الصحي التوازن وتعيد الفاسد الدم من تتخلص أنها يُعتََقد كان طريقة وهي
الكيميائية واملواد األعشاب من خليًطا كانت أكثر، أو اًما حمَّ أربعني له أعدوا كما التعايف.
جبهته عىل ربطوا مشابه، أسلوب ويف يتغري. لم شيئًا لكن النشطة. العنارص من وغريها
قيوده من يتحرر أنطوان كان املقابل، ويف فائدة. دون لكن العالجية، الوصفات من العديد

آلخر. آٍن من هاربًا ويفر
والحقول واألزقة الشوارع تمشط موروا زوجة كانت الحالكة، الشتوية الليلة تلك يف
مع تعرف لم لكنها املخرِّب. بمروره ييش أثًرا تجد أن يف أمًال حتى أو عنه، بحثًا والرتع
هذا جذب ما، ولسبب اعتقلوه. قد الليل عسس وأن باريس قلب إىل وصل قد أنه ذلك
الفضول، أو بالشفقة الشعور من نابًعا ذلك كان إذا أبًدا نعرف لن مونتمور. انتباه الرجل
وأرسل البيت إىل اصطحبه مستشفى، أي يف له مناسبًا مكانًا يجد لم بعدما مونتمور لكن

أصدقائه. طلب يف
اثنني أن األخرية األشهر يف علم فقد ثورية؛ هي ما بقدر بسيطة مونتمور فكرة كانت
بني فيما الدم نقل فكرة عىل تجارب يُجريان — وإمريي دوني — أكاديميته أعضاء من
بالجسد تتعلق أفكاٍر أية كانت عرش، السابع القرن منتصف ففي املختلفة. الحيوانات
هذا أثار وقد لروحه. الحيوية العنارص يحوي اإلنسان دم أن مفادها فكرة حول تتمحور
حيوان من طاهر نقي دم وإحالل الفاسد اإلنسان دم إلفراغ يمكن فهل جديدة. احتمالية
أن مثًال الحَمل لدم يمكن هل وخطري؟ جامح شخص سلوك يعالج أن محله مستأنس

فعليٍّا؟ اإلنسان خطايا يغسل
املحادثات وخفتت األنظار كل إليهما تحولت الحجرة، إىل وإمريي دوني دخول ومع
إليماءاتهم وتقديًرا املجتمعني وأصدقائه ملونتمور تحيًة وانحنيا الرجالن تقدم تمتمة. إىل
الثالثة ووقف موروا، إىل مونتمور اصطحبهما املرفوعة. وقبعاتهم بة املرحِّ وابتساماتهم
بها كلفهما التي املهمة وكانت رآها. كما الحالة تاريخ عىل مونتمور أطلعهما ريثما مًعا

الدم. لنقل مالئًما مرشًحا موروا كان إذا ما يقررا أن هي
تكون أن يأملون ممن بالتأكيد كثريون الحضور بني وكان كبرية. املخاطرة كانت
رسيعة قفزة ورؤية التجربة شهود من يتمكنوا أن أجل من الدم لنقل مناسبة الحالة
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الطب. تاريخ متحف من بإذن طباعتها أعيدت دوني. باتيست جون :1-1 شكل

ساخطني أو متشككني فكانوا اآلخرون أما النمو. رسيع العلمي الطب مجال يف األمام إىل
دوني حياة وستكون بالخرب، كلها باريس فستعرف للمريض، يشء أي حدث فإذا تماًما.
أن املؤكد فمن التجربة، نجحت إن أما املحك. عىل — نفسه هو حياته وربما — العملية

التاريخ. سجل يف اسمه سيحفر دوني

بالنار اللعب

فكرة كان الوقت ذلك يف إنسان إىل حيوان من الدم نقل إن إذ التجربة؟ فشلت لو ماذا لكن
باملريض، املخاطرة ناحية من أخالقية غري أنها كذلك كثريون يرى وقد األساس، من شاذًة
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لكن العملية. تلك خالل املوت حتى ينزف ربما الذي بالدم، املتربع الحيوان واستخدام
إجالله مدى ملعرفة نحتاج فإننا الوقت، ذلك يف دوني لدى الخوف هذا أسباب ملعرفة

الدم. ملكانة
الدجالني من واحًدا — مونتمور منزل يف كانوا من أغلب شأن شأنه — دوني يكن لم
وقراها أوروبا مدن يف القذرة الخلفية الشوارع يف يعملون كانوا الذين املشعوذين أو الجهلة
الروماني اإلغريقي العالم وحكمة بالالهوت معرفته علمته فقد عرش. السابع القرن يف
كان فقد واآللهة؛ البرش بني وسيًطا بوصفه أساسيٍّا دوًرا يلعب كان الدم أن السحرية
لم الشعبية. والتقاليد املقدسة والتعاليم والخرافة الروحانية معاني كل فيه تذوب رمًزا

بالدم. ليستخفَّ أحد يكن
طبيب أي كان فقد ذاتها. الحياة هو كان بل رمز، مجرد الدم يكن لم ذلك، مع
واحدة مالحظة من االستنتاج هذا جاء حياته. جوهر يده يف يملك إنسان دم مع يتعامل
فمع له. سيحدث ما وراقب — الحالة تلك يف إنسان أو — حيوان أي عنق اقطع بسيطة؛
دماؤه تنفد إن وما وروحه. حيويته منه تنفد إذ اإلنسان؛ قوى تخور للخارج الدم اندفاع
الدم؛ مع الجسم من تخرج الحياة أن الواضح فمن جسده. يف حياة أي تتبقى فلن تماًما،

الحياة. جزيئاته يف يحمل الدم كان لذا
تحدثت أو بالدم تعلقت التي املؤرخة الوقائع أول من عديٍد جوهَر املنطق هذا مثَّل
اإلغريقي امللحمي للشاعر تُنَسب كتابات يف الوقائع تلك إحدى وردت وقد القدم. منذ عنه
مآيس — األوديسة — امليالد قبل الثامن القرن يف املؤلفة ملحمته ترسد الذي هومريوس
— هومريوس ملحمة بطل — أوديسيوس يجد الكتاب مراحل إحدى ففي طروادة. حرب
ساحرة. له أسدتها بنصيحٍة عمًال — تريسياس الكاهنة روَح فيستحرض مأزق، يف نفسه
جريئة، خطوة ففي مشكالته. حل من املتنبئة الكاهنة تلك تتمكن أن أوديسيوس ويأمل
— أضحية ودم والنبيذ والعسل اللبن تقديم ويعرض هيدز عالم إىل أوديسيوس يدخل
األسود الدم هذا املوتى أرواح ترشب وبينما النجاح، مفتاح هو الدم ويكون الحَمل. هي
للحظة الحية أنفاسهم ويستعيدون األرض عىل الحياة عن ذكرياتهم يسرتجعون الحار

مؤقتًا. األقل عىل لرتيسياس الحياة الدم أعاد فقد قصرية.
البرشي الفكر يف جديدة بمرحلٍة عرش والسابع عرش السادس القرنان تميز بينما
يؤمنون القرنني هذين فالسفة معظم يزل لم األسطورية، املفاهيم يف التشكيك أرادت
بالدم؛ االستهانة من بتحذيرات النصوصاإلنجيلية امتألت وقد اإلنجيلية. بالتعاليم يَّة بجدِّ
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يف تكمن كائن كل حياة «ألن الدماء لرشب مشدد تحريم عىل الالويني سفر يحتوي فيما
أخيك دم «إن قائًال: قابيل أخاه الرب يواجه هابيل، ملقتل التكوين سفر رواية ويف دمه.»

الحذر. لرضورة إدراكه لالهوت دوني دراسة عززت لذا األرض.» من إيلَّ صارٌخ
يفكر كان لقد نعم إنسان؟ جسم يف حيوان دم سكب يف يٍّا جدِّ يفكر دوني كان هل
وفحص موروا. إىل دوني نظر والتعايف. الشفاء يتيح ربما القربان هذا أن مقتنًعا ذلك يف
خطريًا. إجراءً العملية من يجعل أن يمكن عضوي ملرض عالمات أي عن بحثًا جلده
القديمة املدرسة إىل منهما أي ينتِم لم الفحص. عملية يف ليشارك إمريي زميله وانحنى
أدلة عىل قراراتهما يبنيا أن كالهما أراد بل بُعٍد، التشخيصعن يُجرون أطباؤها كان التي
حالة تشخيص من تمكِّنهم قد عالمات أي عن باحثني أنفسهم الحضور وتقدم دامغة.
سافر. بتبجح استنتاجاتهم عن منهم كثريون وأفصح لعالجه. اسرتاتيجية ووضع موروا
طريقة أي توجد ال عندما عالجك بفاعلية تثق أن السهل من إنه املتشائمون يقول وربما

الختباره!
أي هناك يكن ولم بدنيٍّا، ُمعاًىف موروا بدا فقد سارَّة؛ األويل الفحص نتيجة كانت
ومن خلًال. تعاني كانت التي هي فقط روحه أن وبدا املرض. أو العلة عىل ظاهرة عالمة
الدم كان حال، كل فعىل دمه. معالجة أي الروح، مكمن معالجة هو عالج خريَ أن املؤكد
شخصيتك. يحدد الذي السبب يحوي الدم كان فقد الفرد؛ شخصية تسُكنه الذي اليشء هو
وإحالل الدم بعض من التخلص من أفضل فليس باالضطراب، شخصيتك أُصيبت فإن

محله. والنظام السكينة روح
املخاطرة كانت أخرى مرة املخاطر. كانت كذلك لكن ا، جدٍّ واقعية االحتماالت بدت
شخصية كانت إذا الشخص؟ طبيعة يغريِّ عالج استخدام أخالقيٍّا املقبول من فهل كبرية؛
وتغيري للتدخل أخالقية سلطة طبيب أي لدى فهل خالقه، إياها وهبه قد وسماته اإلنسان
الكائنات عىل نظرياته العلم تطبيق بدء منذ كثريًا يُطَرح السؤال هذا كان لقد السمات؟ تلك
التجربة كانت هل تحديًدا، أكثر بعبارة الكائنات. هذه هم البرش كان إذا خاصًة الحية،

هللا»؟ خلق يف «تدخًال املقرتحة
للنباتات الجينية املعالجة حول الحايل الجدل يشبه الجدل ذلك كان األرجح، عىل
البرش. استنساخ إمكانية مناقشات صاحبت التي املحتدمة املواجهات وكذلك والحيوانات،
للسيطرة العلم توظِّف البرشية أن احتمال من التخوف ذلك يوجد املواقف، هذه كل ففي
الربَّ يخىش الذي عرش السابع القرن مجتمع بني وساد صالحياتها. تتجاوز جوانب عىل
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الرب غري فمن كرسها. أو القدرية القواعد بعض إلرضاخ احتمالية ثمة أن من مطَّرد قلق
الفرد؟! شخصية تحديد سلطة له

من هو الرب أليس خطرية. معضلة كان بل ثانوية، كمسألة ليمرَّ سبق ما يكن ولم
الشخص؟ طبيعة تُغريِّ أفلن هذه، الدم نقل نظرية نجحت إذا حاله؟ شخصعىل كل خلق
من به العمل املسموح النطاق عن خارًجا هذا أليس هللا؟ خلقه الذي الشخص تُغريِّ ألن
يسنُّون كانوا الذين للمنتقدين جيًدا سينتبه دوني كان باألخالق؟ يتمتع طبيب أي قبل
فشل فإذا فائًزا. منه يخرج لن موقف يف أنه الوارد االحتمال كان بالفعل. خناجرهم
نجح وإن إنسان. لحياة املهدد الخطري باإلهمال اتهامات يواجه أن املمكن فمن العالج،
علم عىل وهي الجنة يف التفاحة حواء أكلت فقد الرب. سلطة عىل باالستيالء فسيُتَّهم
الرش أن عىل الدالة اإلشارات كل الحجرة تلك يف كانوا ممن كثري رأى واآلن والرش. بالخري

العليا. اليد له تكون أن وشك عىل
السلوك سيُعالج الحالة هذه يف لكنه األمراض، عالج يمكنه الطب أن يُزَعم كان
كان وما ذاتها. طبيعته لتغيري محاولًة هذه كانت فقد طباعه. تغيري خالل من املنفلت
كميات بإدخال ذلك يفعلوا أن فكروا املجرِّبني األطباء هؤالء أن هو أكرب صدمة سيسبب
الربيئة العجل روح يُدخلوا أن أرادوا ذلك وبعمل الدوري. جهازه يف عجل دم من قليلة
نجحوا، إذا لكن السمعة. سيئ املرشد هذا جسد يف مجملها يف واملحبوبة الهادئة الطيعة

عجل؟ ونصف إنسان نصف هجينًا؛ سيصبح أنه أم إنسانًا سيظل فهل
أحد من الجينات نقل حول تدور والعرشين الحادي القرن يف لذلك املماثلة املناقشة
خنزير من نقلها يجب التي الجينات عدد عن سؤاًال تطرح حيث آخر، نوع إىل األنواع
يجب التي الجينات عدد كم العكس: أو خنزير. نصف اإلنسان يصبح أن قبل إنسان إىل
بني بالفعل كبري تشابه ثمة اإلنسان؟ حقوق الخنزير منح قبل خنزير إىل إنسان من نقلها
يعتقدون وزمالؤه دوني كان عرش، السابع القرن ففي الدم. ونقل الجينات نقل الحالتني؛
خلط عملية التناسل فيعترب الحديث، العلم أما اإلنسان. ماهية من أسايس مكون الدم أن

للدم. الحديث املكافئ هي الجينات تصبح الرؤية هذه ضوء ويف للجينات.

األمزجة توازن

خطر من األمان من نسبيٍّا عالية درجة لضمان األخالقية الناحية من األمر تسوية كانت
النظر يعيد أن عليه كان لكن، دوني. واجهت التي املشكالت إحدى الدين رجال استنكار

33



والعدالة الدم

ما هو الجسم من الدم إخراج كان فقد وقتها. األطباء تبناها التي العالج طرق يف أيًضا
أعضاء من كثريًا أن ومع الفصد. وحرفة فن ساده عًرصا هذا وكان إدخاله. وليس يتقنونه
أي يكن لم أفكاره، نجحت إن رزقهم أسباب األرجح عىل سيخرسون كانوا العلمي املجتمع
الصحة نظرية — تعارض أو — توافق الدم نقل نظرية كانت إذا مما يقني عىل شخص

القائمة. والدم واملرض
السائد التصور إىل وننظر للحظة نتوقف أن علينا دوني، لفكرة الثورية الطبيعة لفهم
بالعقلية متأثرين يزالون ال الناس كان عرش، السابع القرن منتصف ففي الدم. عن
الطبيب علَّم امليالد، قبل عرش الثالث القرن ويف اإلغريق. بالد يف نشأت التي الفلسفية
عالجها وأن الروحية، املشكالت منبعها األمراض كل أن تالميذه أسقليبيوس اإلغريقي
أخذت امليالد قبل السادس القرن بحلول أنه إال لآللهة. القرابني وتقديم بالصالة يكون

الظهور. يف جديدة أفكار
مولعني إمبيدوقليسفكانوا الدولة ورجل فيثاغورسوالطبيب أمثال من املفكرون أما
مبنيٍّا كان كله الكون ألن كبرية قوة يحوي الرقم هذا أن مقتنعني كانوا فقد أربعة. بالرقم
عمل يف هذا األجزاء رباعية األقسام مفهوم تغلغل وقد عنارص. أربعة من مكونة بأجزاء
اآللهة هناك أوًال: أنواع؛ أربعة من واحد إىل تنتمي املخلوقات كل أن اعتقد فقد أفالطون.
بسطاء ونساء رجال هناك وثانيًا: األول. الصانع خلقهم الذين اآللهة أبناء ثم األصلية،
اإلدراك ضعاف هناك ثم طيور. إىل يتحولون كانوا وهؤالء عدوانيني، غري لكن العقول
والنساء الرجال أشد يتحول رابًعا: حيوانات. إىل ويتحولون املعقد التفكري عن العاجزون
استمرت لقد ومحار. أسماك إىل يتحولون فكانوا ا حقٍّ األغبياء أما وثعابني، سحاٍل إىل جهًال
أربعة إىل السنة م ونقسِّ األربعة، اإلنسان عصور عن نتحدث إذ الواقع؛ يف العقلية هذه

أرباع. إىل الساعة م ونقسِّ فصول،
فإن العالم أو الكون من جزء البرش أن بما أنه اإلغريق الفالسفة هؤالء وافرتض
ثم ومن الكبري). (العالم سواه ما كل مثل يعمل أن يجب الصغري) (العالم اإلنسان جسم
مكون مادي نظام عىل ينبني أن يجب السليم الجسم عمل لكيفية تفسري أي أن شعروا
األولية املواد فهم اعتبارها يف تضع أن يجب مرض أي مناقشة وأن أجزاء، أربعة من

واملاء. والنار والهواء الرتاب األربعة؛
خصائص العنارصتمثل هذه أن فيثاغورسوإمبيدوقليس أمثال من الفالسفة ورأى
والجفاف، الربودة بخلط تكونت مثًال فاألرض والجفاف. والرطوبة والربودة الحرارة
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وذكاءه اإلنسان طبع أن رأوا فقد ذلك، عىل عالوة والجفاف. الحرارة من خليط والنار
فقد وعليه جسمه. يف والنار واملاء والهواء الرتاب لنسب يخضع كان الحقيقة وإدراكه
التوازن اختالل معالجة فكرة عىل يقوم الطب وممارسة الصحة عن تصور هناك كان

اإلنسان. تركيب يف املحسوس
األبقراطيني األطباء من وأتباعه أبقراط دمج امليالد، قبل والرابع الخامس القرنني ويف
فعندما األخالط. أو األمزجة وهي شائعة؛ أخرى فكرة مع األساسية العنارصاألربعة فكرة
لم وإذا منها. الجسم يستفيد وال هضمها يمكن ال فيه عنارص فهناك الطعام يؤكل
البداية يف األبقراطيون اعتقد املرض. وتسبب فسترتاكم «األخالط» هذه من التخلص يتم
والسوداء؛ الصفراء نوعني: إىل العصارة قسمت ثم والبلغم. العصارة خليطني؛ بوجود
من كثري وبعد أربعة. تكون أن فيجب ُوجدت إن األخالط أن إال ثالثة. األخالط لتصبح
الثالثة األخالط عن مختلًفا الدم وكان القائمة. إىل الدم إضافة األطباء قرر والحرية، التأمل
إيجابي تأثري له كان — والبلغم والصفراء السوداء العصارة عكس عىل — أنه يف األصلية
بينما الدماغ، مصدره كان فالبلغم الجسم، داخل منها كلٍّ مصادر عن أما الجسم. عىل
ينتجها الصفراء والعصارة الكبد، فينتجها السوداء العصارة أما القلب، من الدم ينبع

الطحال.
ألنه بل فحسب، األربعة األخالط أحد ألنه ليس أساسيٍّا، دوًرا يلعب الدم بدأ وهكذا
الكميات عىل الحفاظ أي للجسم؛ الحيوي التوازن عىل الحفاظ مهمة أيًضا إليه نُسبت
اتصاله طريق عن بوظيفته يقوم الدم وكان والنار. والرتاب واملاء الهواء من املناسبة
تتيح املسام هذه فكانت للجسم. الخارجي السطح عىل موجودة أنها اعتُقد التي باملسام
واألعضاء األنسجة داخل بدوره الدم يتحرك ثم وإليه، الدم من تنتقل أن للعنارصاألربعة
أن واألهم الوقت. ذلك يف الخلل من تعاني منطقة أي إىل التوازن ليعيد الجسم مركز يف

اإلنسان. تفكري مركز القلب؛ محيط يف التوازن استمرار يضمن كان الدم
مفعم أنه يعني ما وهو حارٍّا، كان فقد الجسم. يف املثايل النسيج هو الدم كان لقد
الهضم ومن التغذية، وحتى التنفس من بدايًة جوانبها جميع يف دوًرا يلعب وأنه بالحياة
واتَّسق للحياة. الدم) حول (املتمحورة الدموية بالنظرة الفكرة هذه وُعرفت التفكري. حتى
سبيل عىل — الجبن كان فقد الدم، مكمنها كان العواطف أن أرسطو فكرة مع تماًما ذلك

للقلق. مدعاة أيًضا الدم برودة كانت كما الدم، فقر عن ناتًجا — املثال
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الذي — أبقراط ابنة زوج — بوليبوس يد عىل املفهوم لهذا التنقيح من املزيد جرى
حتى الطب ممارسة جوهر شكَّل أجزاء أربعة من نظاًما اإلنسان» «طبيعة كتابه يف وضع

بسيط: جدول يف أفكاره بوليبوس لخص وقد تاله. وما عرش السابع القرن

الخصائص الفصل الخليط

والرطوبة الحرارة الربيع الدم
والجفاف الحرارة الصيف الصفراء العصارة
والجفاف الربودة الخريف السوداء العصارة
والرطوبة الربودة الشتاء البلغم

لعالج منظمًة منهجيًة يمثل الجدول كان الطب، دراستهم خالل دوني زمالء تعلَّم وكما
حيث النبيذ يرشب أن فعليه نقصالرطوبة أو الربودة الشخصيعاني كان فإذا األمراض.
من تنبع كانت التي الخاصية وهي بالدفء، الشعور عىل اإلنسان يساعد أنه يُعتقد كان
من التخلص يمكن فبينما الدم. «إخراج» الطبي املنهج هذا تضمن كما الدم. كمية زيادة
التخلص اعتُرب بالحمى، املصاب الشخص حرارة لتقليل كوسيلة الحاالت بعض يف الدم
بالدم. تختلط التي الضارة األخالط من للتخلص الفرصة يتيح كان ألنه مفيًدا الدم من
الطبيعية الجسم وسيلة األنف ونزيف الحيض دم بأن مقتنعني وأتباعه أبقراط وكان
وسيلة — إدخاله وليس — الدم إخراج كان لذا الصحة؛ عىل والحفاظ التوازن الستعادة

التفاوت. شديدة حاالت يف التوازن الستعادة جوهرية

بالحياة مرتبط سائل

جديدة. حياة مصدر الدم أن يعتقدون عرش السابع القرن فالسفة معظم كان كذلك،
للرجل املنقى الدم يلتقي عندما تبدأ الجديدة الحياة أن فكرة ابتكر قد أرسطو وكان
ذلك؛ يف للتشكك يدفعهم دليل أي وزمالئه دوني لدى يكن ولم والحيض. املني أي واملرأة؛
فان أنطوني الهولندي األقمشة تاجر يستخدم أن قبل عقود بضعة بعد عىل كانوا فقد
فكان املني. عينات يف الذكرية األمشاج ويكتشف املتطورة املجاهر من مجموعته ليفنهوك

ذاتها. للحياة الحاملة باملادة عبث بالدم العبث أن يعتربون دوني أصدقاء
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منظومة يف األخري الجوهري التغري بسبب والحياة الدم بني الرابط عىل التأكيد وزاد
عىل امليالدي الثاني القرن يف ذلك وكان عرش. السابع القرن قبل ترسخت التي املعتقدات
الطب درس الذي — جالينوس كلوديوس اإلغريقي الترشيح وأخصائي الفيلسوف يد
جالينوس وكان تركيا. بغربي تُعرف التي املنطقة يف حاليٍّا تقع التي برجاموم بمدينة
ألَّف فقد اإلنتاج. غزير كاتبًا كان كما برجاموم، يف للمصارعني املعالجني األطباء كبري
وكانت املهنية. حياته مدار عىل والفلسفة الطب مناحي جميع يف ورسالة كتاب ٥٠٠ نحو
األنماط من أصيًال جزءًا وأصبحت األوائل، املسيحيني معتقدات مع تماًما تتسق آراؤه
أن لدرجة األمر ووصل تالية. عام ١٥٠٠ طوال املسيحية تسودها التي للثقافات الفكرية

الكنيسة. يف فعليٍّا تشكيًكا يُعد ذلك كان فقد كبرية؛ أزمة يواجه كان فيها يشكك من
أوريليوس. ماركوس لإلمرباطور وصديًقا طبيبًا بصفته روما إىل جالينوس انتقل
له أتاح كما املصابة، األجسام مع التعامل كثرة له أتاح قد املصارعني مع عمله وكان
وكان مبارشًة. الدم مشاهدة الكولوسيوم يف القاتلة اإلصابات ذوي املصارعني تطبيب
أشخاًصا وليس لتوِّهم، أُصيبوا أصحاءً رجاًال يرى كان إنه حيث مألوٍف، غري أمًرا ذلك
بعد الطبيب إىل يصلون قد الذين املعارك مصابي وال املرض، من مختلفة بمراحل يمرون
قال إذ هام؛ الستنتاج جالينوس توصل املشاهدات تلك ومن اإلصابة. من أياٍم أو ساعاٍت
له، الحاملة لألوعية املقطوع الطرف من ببطء يسيل الزرقة إىل أميَل دم نوعان: الدم إن

أوعيته. من يتفجر الحمرة شديد ودم
الفكرة من تعقيًدا أكثر فكرة تكوين عىل جالينوس هذه الدم نوعي نظرية ساعدت
قطع كانت حال، كل فعىل الكبد. يف ن يتكوَّ الدم أن استنتج فقد الحني. ذلك حتى السائدة
الدم هذا وكان الدم. يشبه سائل منها ينساب هرسها وعند املتجلط، كالدم تبدو الكبد
التي الوسيلة هو الدم كان وبذلك الطعام، هضم من الناتجة العنارص من مبارشًة ن يتكوَّ

األوردة. يف ونقلها الجسم عرب الغذائية العنارص توزيع بها يجري
القلب يف تنقيته بعد الدم من نوًعا تنقل فكانت األخرى، الناحية عىل الرشايني، أما
هي األهمية غاية يف لكنها وزن لها ليس جديدة، مادة الدم هذا ويحمل الفرن. يشبه الذي
وهي النظرية؛ هذه يف أخرى إشكالية هناك تزل لم ذلك مع الحيوية». «العنارصالجوهرية
إىل ويتحول الدم ى يُنقَّ وهناك الدماغ. إىل يَُضخ كان الروح يحمل الذي الدم بعض أن
األعصاب. عرب الجسم عىل وتتوزع التفكري من تمكِّن التي الحيوانية»، «العنارصالجوهرية
تشمل طبية إجراءات أي تجاه دوني معارصي قلق لتزيد إال النفيسة الدم قيمة تكن ولم

ذاتها. الحياة مع يتعامل دوني كان الدم مع فبالتعامل حال. بأي الدم
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القرار اتخاذ نحو

األمزجة بني الصحيح التوازن الستعادة مختلًفا مسلًكا إال دوني رأي يف الدم نقل يكن لم
كمية عىل الحفاظ مع التوازن استعادة ميزة علمه حد عىل يتيح كان كما األخالط. أو
من املتوازن غري الدم بعض من التخلص عىل تقوم خطته وكانت الدم. من طبيعية
املريض أن يعني هذا وكان محله. سليم حيوان من متوازٍن دٍم وإحالل املريض؛ الشخص
أن للقلب يمكن الدم من كاٍف قدٌر له وسيتبقى الدم، يف املغذية العنارص من يُحَرم لن

للشخص. والحيوانية الحيوية بالخالصات يدمغه
املجموعات بدأت جيدة. مزاجية حالة يف يكن لم موروا أن الواضح من كان لقد
يشعرون كانوا لكنهم املريض، فحص عىل الحث يف املكتبة يف األطباء من الصغرية
كان الرجل أن عىل مؤرش أي هناك يكن فلم املعلومات. نقص بسبب عام بوجه باإلحباط
حدوث يتوقعوا لم أنهم إال البلغم، نسبة زيادة عىل يدل كان ما وهو فسيولوجيٍّا، بارًدا
كان سيفيد. براز عينة عىل الحصول كان أخرى، ناحية من مجنون. شخص عند ذلك،
جميعهم كان كما — الصفراء وزيادة الصفراء، زيادة عىل قوية عالمة اإلسهال حدوث
الناحية من العقل. اختالل صور جميع مسببًة الدماغ، حرارة درجة ترفع — يعلمون
العصارة زيادة عىل يدل أن يُحتََمل الصلب الرباز يف سوداء كتل وجود كان األخرى،
دماءه. سيفصدون كانوا سيفعلون؛ مما يقني عىل األطباء لكلية املنتسبون وكان السوداء.
الدم أن أو الكافية، بالشدة يكن لم اإلجراء أن إال قبل، من للفصد خضع أنه املؤكد من
الرجل دماء أن عىل مؤرش أي هناك كان هل حال، كل عىل الصحيح. املكان من يؤخذ لم
الوقت، ذلك يف كانوا األطباء من العديد أن ا جدٍّ املحتمل من الوعي؟ فقد حتى ُفِصَدت قد
الفصد أدوات من مجموعات تحتوي التي الجميلة الصناديق أقفال بأصابعهم يداعبون

الحادة.
تهيمن وكانت باريس، يف الطبي املجتمع يف آنذاك السائدة النظرة هي هذه كانت
بأن كامل وعي عىل دوني كان الصباح. من األوىل الساعات دخول مع النقاش معظم عىل
للنظام هزة تمثل آخر، يف وضخه حيوان من الدم وأخذ ملريض، الدم نقل عن فكرته
اعتبارها املمكن من كان معهودة، غري طريقة كونها برغم إنه قال لكنه حينها. الراسخ
وحده. الفصد من فعالية أكثر نحو عىل ذلك تؤدي إذ الشخص؛ توازن الستعادة وسيلة
عالج يمكنك فربما تعلمتها فإن ا؛ عامٍّ عالًجا الطريقة تلك فستصري نجحت إن أنها كما
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نقل يحاول من أمام يقف أن يسعه من املنتظرة، املكافأة تلك ظل ويف تقريبًا. مرض أي
الدم؟!

أن فرضية يقيِّمان كانا املحتمل، مريضهما إىل ينظران وإمريي دوني كان وبينما
جنون كان إذا عما نفسيهما يف يتساءالن كانا ولربما تعديل. إىل بحاجة دمه مسار يكون
هي تلك كانت إذا عما يتساءالن وكانا كلية. ألطف بجوهر بحقنه سيهدآن وعنفه موروا

اسميهما. وتخليد وكتابة املتشككني إلبهار فرصتهما
التي األحداث بتسلسل علم لو سيختلف دوني قرار كان إذا ما معرفة إىل سبيل من ما
الخطوة تلك أن يف الشك يراوده كان أنه املرجح من لكن مريضه. وفاة إىل ستؤدي كانت
التحدي، أمام مجاله يف رائد أي يرتدد لم إنجلرتا. أرجاء يف الغرية من نابًعا ذعًرا ستثري
الرئيسية؛ الصحف عناوين متصدًرا اسمه يرى أن الحني ذلك يف دوني بمقدور وكان
بعبقري. إال يليق ال الشهرة نحو صاروخيٍّا صعوًدا ذلك كان لقد الثالثني؛ سن قبل املجد
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يف الحماس دوني أخذ لقد واحد. آٍن يف ومحبًطا مثريًا امليالدي عرش السابع القرن كان
العرص. سمة هي الفكرية الثورة كانت فقد قبل؛ من للشك يخضع لم فيما التشكيك
بداية يف تزل لم كانت ذلك لفعل املعروفة الطرق أن حقيقة سوى يعرقله لم ذلك، ومع

ظهورها.
التي األغالل كرس كيفية عن هو السؤال وكان التقدم، هي الرئيسية القضية كانت
من أهم والجدليات األفكار حيث األرسطي، الفكر أنماط يف املستقصية العقول قيدت
إن لكنه التقدم، هذا نحو األوىل الخطوة هو النهضة عرص كان وقد املادية. املالحظات
الناس أعاد فقد القديم؛ للفكر االحرتام من مزيٍد سوى يقدم لم فإنه شيئًا، قدَّم قد كان
فكريًة مرحلًة تُلهم بأن لها وسمحوا جديدًة، حياًة ووهبوها اليونانية، الفلسفة بعث
لم ثم ومن العميل. القياس ال التنظري عىل قائًما يزل لم الجديد الفكر هذا لكن جديدًة.

التجربة. عىل القائمة املعرفة لتحصيل كبري حيز يوجد يكن
يف — كانت القديمة االستنتاجات بأن متزايد اعتقاد هناك كان أنه ذلك من واألسوأ
ثم القياس عىل ويعتمدون التجارب يُجرون الناس كان فعندما خاطئة. — كثرية أحيان
سليمة. تكن لم القديمة النظريات أن أيًضا هم يكتشفون كانوا النتائج، فهم يحاولون
التعاليم عن انحراف أي أن أساس عىل املذهب هذا األرسطي الفكر أنصار رفض بينما
قيود لتجاوز الكافية بالشجاعة تمتعوا من أما بالتأكيد. خاطئ فهٍم إىل سيؤدي القديمة

مختلف. بمنظور للحياة النظر رضورة عىل دليًال ذلك فرأوا القديم، الفكر
«الفضوليون» وأخذ جديدة، حريٍة فجر بزوغ عىل عرششاهًدا السابع القرن كان لذا
بحرص. أنفسهم يحررون — أنفسهم يسمون املفكرين من الجيل ذلك كان كما —
عىل إرصاًرا كانت بل تماًما، القديمة املعرفة كل عن التخيل يف تتمثل املسألة تكن ولم
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قديمها — باألفكار يرحبون أنهم الفضوليون وزعم العملية. بالتجربة فكرة كل اختبار
نظرية. لكل تجريبية شواهد عىل تُبنى عندما لكن — وجديدها

كانت فإن دوني. لعمل الطريق مهد ما هي إذن تلك االستكشاف روح كانت لقد
من يكن لم للمعلومات، الوحيدة املصادر هما اإلنجييل والالهوت اإلغريقية النظريات
أو الوهمية األحداث بعض وباستثناء الدم. نقل فكرة يف النظر دوني يعيد أن املرجح
لم الدم نقل محاولة بأن لالعتقاد دافع أي دوني لدى يكن لم التاريخية، أو األسطورية
هاريف. ويليام بعمل كذلك اطالع عىل كان دوني لكن أخالقي. غري وربما خطريًا شيئًا تكن
إذ صادمة؛ جديدة فكرة — اإلنجليزي والجرَّاح الطبيب — هاريف نرش ،١٦٢٤ عام ففي
الدم لرسيان جالينوس مفهوم — بالالتينية املكتوب — القلب» «حركة كتابه يستبعد
كيلوس إىل الطعام تحول فكرة يرفض هاريف يكن لم لقرون. فيه االعتقاد استمر الذي
حول كان اختالفه لكنَّ الكبد؛ إىل يُنَقل عندما دم إىل يتحول الكيلوس هذا وأن املعدة، يف
الدم بعض ينتقل حيث القلب إىل بعدها يذهب الدم إن جالينوس قال فقد ذلك. يعقب ما
الفاصل الجدار يف املوجودة املسام عرب الباقي ينتقل بينما الرئتني إىل األيمن البطني من
إليه حاجة يف التي الجسم أجزاء إىل الدم ينتقل ومنه األيرس، البطني إىل البطينني بني

مستمرة. دورة يف الجسم عرب يرسى الدم أن أوضح هاريف لكن ويُستَهَلك.
ينظر كان وربما باستمرار، الدم دوران وراء السبب يعلم هاريف يكن لم ذلك، مع
تكون تكاد بل دقيقة غري أنها عىل إليه توصل ما الستنباط استخدمها التي الحجج إىل
الكتاب أن — غريه كثريين شأن — أدرك هاريف كتاب دوني قرأ حني لكن للضحك. مثرية
هذه بني من الدم نقل وكان الدم، مع األطباء لتعامل جديدٍة طرٍق أمام الباب فتح

الطرق.
كان فقد هاريف. كتاب ألهمية سببني أحد إال دورة يف يجري الدم أن بيان يكن ولم
اإلغريقي، بالرتاث التزامه مدى نظريته وضعه أثناء يف أظهر هاريف أن هو الثاني السبب
ويستمر الحديث. بالعلم يُعرف بعد فيما أصبح ملا جديدًة أغواًرا سرب ذاته الوقت يف لكنه

املحدثني. من أم القدماء من كان إذا ما حول والعرشين الحادي القرن يف الخالف
األكرب وكان بكنت، فولكستون يف ١٥٧٨ عام من أبريل شهر من األول يف هاريف ُولد
— وكان مستدير، ووجه اللون زيتونية برشة ذا القامة، قصري كان أطفال. سبعة بني
ما وهو صغريتني، سوداوين عيناه وكانت الغضب. رسيع — الروايات جميع بحسب
الطويل شعره عىل يزحف أخذ قد األبيض اللون وكان ملحوظ؛ لحد النظر قصري جعله
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أي من رأسه خال وقد الستني عامه بلغ إنه حتى شبابه؛ يف الداكن األسود اللون ذي
ميسور كان فقد بنفسه، فالحتها عىل يقوم أرًضا يملك ملزارع ُولد وألنه سوداء. خصالت
كلية يف الطب ليدرس أرسته أرسلته الذهن، متقد كان وألنه ثريٍّا. يكن لم لكنه الحال
ثالث يقارب ملا يعمل راح النموذجي، الوظيفي املسار اتباع إطار ويف بكامربيدج. كيوس
هذه وكانت العالم. يف الطب قالع إحدى وهي — إيطاليا يف بادوفا بجامعة سنوات
أتاحت لكنها الجسم، عن جالينوس بتصور استثنائية معرفة ستمنحه املختلطة التجربة

القديمة. االستنتاجات يف يشككون أخذوا الذين بهؤالء االحتكاك كذلك له
من أول أحد فيزاليوس أندرياس النهضة عرص طبيَب هاريف تعرَّف بادوفا، ويف
باريس، يف الطب — األصل بلجيكي — فيزاليوس درس الشك. يقبل ال فيما شككوا
كريسِّ عن نزوله كان فعله ما أهم إن ويقال بعناية. الجثث ترشيح إجراء يف بدأ حيث
بعد عن للجلوس يميلون املحارضون كان دراساته بدأ فحني بيديه؛ والعمل التدريس
توجد الذي العام االتجاه يف طويلة بعصا ويلوِّحون ، درايسٍّ كتاٍب من التعليمات يقرءون
الترشيح عملية شأنًا أقل هم من يُجري بينما الجسم، يف االهتمام موضع الخصائص فيه
كانوا والوقار العلم ذوي من قليلون يشء، كل هي فيه املظاهر كانت عٍرص ففي الكريهة.
الكريهة. الروائح منها تفوح متعفنة جثة من االقرتاب أو أيديهم، لتلويث استعداد عىل
الفكر أهل أن يرى الذي اإلغريقي الفكري اإلرث ذلك هناك يزال ال كان ذلك، عىل عالوة
من األدنى للطبقة يُرتَك أن ينبغي كان الذي اليدوي، بالعمل يقوموا أن لهم ينبغي ال

والعمال. الفنيني
تدقيًقا أكثر جديدة نظرة إلقاء فرصة له أتاح الذي ذاته السبب هو هذا تعثره وكان
كل لكن القلب، حجرات يف مسام أي يجد أن جهده قدر وحاول القديمة. األفكار عىل
الفاصل الجدار يف جالينوس عنها تحدَّث التي األخاديد والحظ بالفشل. باءت محاوالته
إىل ناحية من — آخر سائل أي أو — الدم إنفاذ من يتمكن لم لكنه القلب، ي شقَّ بني

وقال: أخرى.

قريب. وقت حتى جالينوس رأي عن أنملة قيد أحيد أن عىل ألجرؤ أكن لم
كيف أرى ال فإني لذا القلب؛ كسائر وقوي ومكتنز سميك الحاجز الجدار لكن

األيرس.1 إىل األيمن البطني من عربه ينفذ أن جسيم ألصغر حتى يمكن

ولتفادي جالينوس. نظرية فستنهار وجود، املسام لتلك يكن لم إذا مشكلة؛ ظهرت هنالك
الصلب، الجدار هذا عرب يذوب أن يمكنه الدم أن يفرتضون األطباء معظم أخذ ذلك،
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وتعرَّض بالدم ممتلئًا القلب ي شقَّ أحد كان عندما ذلك عكس أظهرت التجارب أن رغم
قبل تُويف لكنه للمشكلة، آخر حل وجود رضورة فيزاليوس اعتقد ثم، ومن للضغط.
كتاب كالكار فون ستيفان جوهان مساعده مع بالتعاون ألَّف لكنه حلها. من عاًما ٦٠
يف الدموية األوعية تبني التي املعقدة بالرسوم ميلء كتاب وهو اإلنسان»، جسم «تركيب

هاريف. تعليم من ا مهمٍّ جزءًا مثَّل وقد — بالتفصيل الجسم
بال كثرية أسئلة توجد ظلت جالينوس، معتقدات أسس يف ينخر بدأ هذا أن ورغم
الداكن األزرق الدم كان إذ الدم؛ من نوعان يوجد أنه إىل أشارت مثًال األدلة فكل إجابة.
يف القاني األحمر الدم يجري بينما — األوردة — الرقيقة الجدر ذات األوعية يف يجري
لها تتيح السميكة الرشايني جدر أن اآلن نعرف ونحن السميكة. الجدر ذات الرشايني
باعتباره القلب بعمل معرفتنا عىل مبني هذا لكن الجسم، عرب االنقبايض الضغط نقل
إذ انبساطه؛ عند كانت القلب عمل من النشطة املرحلة أن ظن جالينوس لكن مضخة.
الجسم باقي يسحب ثم القلب. إىل الدم سحب عىل يعمل كان االنبساط هذا أن اعتقد
الحرب رؤية املفهوم هذا ويشبه املختلفة. األعضاء احتياجات إلشباع إليه الدم بدوره

الحرب. الجافة األجزاء تمتص حيث جاف، منديل عرب يترسب
إىل يندفع أو ينساب الدم ومشاهدة دموي وعاء أي قطع إن القول السهل من
اختالف ثمَة يكن لم بينما لكن، الجسم. داخل يجري الدم أن عىل كاٍف دليل الخارج
الخارج، إىل الدم انسياب حول املفكرين من سبقوهم من وكلٍّ النهضة عرص فالسفة بني
ثم ومن ممتلئ، الدوري الجهاز أن عىل دليل ذلك أن ترى النهضة عرص مدرسة كانت
يجري الدم أن عىل دليًال يكن لم ذاته حد يف الجسم خارج الدم فانسياب مضغوط. فإنه
يف ثقب إحداث عند مشابهة نتيجة تحقيق يمكن حال كل فعىل الجسم؛ داخل دورة يف

آلخر. مكان من املاء ينقل أنبوب جدار
انتباه العشاء موائد حول تدور كانت التي واملناقشات املحارضات لفتت وربما
كانوا عرفوه الذين القليلني أن رغم سريفيت، ميجيل هو أيًضا آخر شخٍص إىل هاريف
وصف قد اإلسباني الطبيب ذلك كان اسمه. نطق عند اليشء بعض أصواتهم يخفضون
إشارته يف أصاب كما منه. تخرج التي األربعة الدموية األوعية إىل وأشار القلب ترشيح
هذا وكان منه. خروجه مع وتنقبض بالدم امتالئه مع ترتخي القلب عضالت أن إىل

ثوريٍّا. اكتشاًفا وحده
هو آخر استنتاج إىل وتوصل الدم تدفق لقياس أولية تجارب سريفيت أجرى كما
حاجتهما لتشبعان تحتاجانه مما بكثري أكرب كانت الرئتني يف تجري التي الدم كمية أن

44



هاريف عمل استكمال

أنه حني يف لكن للقلب، الرئتني من أخرى مرة يعود الدم أن اعتقد أنه واألدهى الغذائية.
داللة أدرك أنه عىل دليل هناك ليس الهوتي، نص يف توضيحي رسم صورة يف ذلك ن دوَّ

اكتشافاته.

بترصيح نُسخت فيزاليوس). (أندرياس البرشي» الجسم «تركيب كتاب غالف :1-2 شكل
ستانفورد. جامعة الطبية، لني بمكتبة الخاصة املقتنيات قسم من

كالفن جون املتشدد الفرنيس الالهوت عالم مع جدال إىل انجرَّ سريفيت، حظ ولسوء
مهرطًقا سريفيت أُعِلن هكذا خطريًا، املسيحية التعاليم تحدي كان لقد اإلله. طبيعة حول
اعتقاده عن كالفن يُثني أن سريفيت حاول وعندما وجنيف. وإسبانيا فرنسا من كلٍّ يف
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وراء االختباء ينقذه ولم فعليٍّا. وفاته شهادة ع وقَّ قد بذلك كان الرب، ابن املسيح أن
طريقه يف وهو شخصيٍّا كالفن يخاطب أن قرر إذ فيلينوف؛ ميشيل هو مستعار اسم
أبعد نواياه كانت وملا جنيف، يف يسكن الوقت ذلك يف كالفن وكان روما. إىل باريس من
وكانت وصوله. فور سريفيت عىل للقبض رتب فقد قضايا، أي مناقشة عن يكون ما
تذكرًة تلك وكانت السماء. عنان الخازوق عىل حرقه نريان بلغت حيث رسيعة محاكمته

املشكالت. يف صاحبها توقع أن يمكن األفكار بأن — لذلك حاجة توجد كانت إن —
أحد — كولومبو ريالدو ماتيو اإليطايل الجرَّاح أعمال عىل سيطَّلع هاريف وكان
.١٥٥٤ عام بادوفا يف للجراحة أستاٍذ منصب يف َخَلَفه أن بعد — فيزاليوس معارصي
ودوَّن الرئتني خالل يمر الدم أن اكتشافه هو كولومبو شهرة وراء األول السبب وكان
املضخة، عمل يعمل القلب أن أيًضا الكتاب يف وورد للترشيح. درايسٍّ كتاب يف ذلك
كانت أنها إال باألساس، صحيحة الفكرة كانت لقد الكبرية. الرشايني إىل الدم يدفع حيث
أي عىل الجد. محمل عىل أخذوها من هم قليلني أن لدرجة والثورية الجموح شديدة
هؤالء ملثل وقت «الحقيقيني» األطباء لدى يكن ولم الجراحة يف أستاذًا كولومبو كان حال،
الدليل إىل يفتقر كان لكنه مشهوًرا، كولومبو كتاب كان لقد الخام. وأعمالهم الفنيني
التي العلمية األساليب من االستفادة يستطع ولم إليه، توصل ما يدعم الذي الواضح
ألن تقديًرا املرء يلقى ال مرة من كم سؤاًال: هذا ويثري حجته. عن للدفاع حديثًا ظهرت

عرصه! تسبق أفكاره
ما ورسعان لندن، يف استقر ،١٦٠٢ عام صيف يف إنجلرتا، إىل هاريف عاد وعندما
إليزابيث البنته زوج عن يبحث امللكة طبيب كان فقد الدولة. منظومة من جزءًا أصبح
زوجته جاءته إذ لهاريف؛ مفيًدا باملجمل الوضع كان مثاليٍّا. خياًرا هاريف وكان براون؛
من بالطب عمله يف كثريًا يجتهد أن هاريف يضطر لم وعليه امللك. إىل الوصول وبسبيل
القريبة عالقته أدت وقد العلمي. للبحث كبري وقت لديه وكان املعيشة، نفقات توفري أجل
تشارلز امللك مع ثم إنجلرتا، ملك األول جيمس امللك مع الوقت بمرور توطدت التي
املالحظة أن إال دبلوماسيٍّا. بصفته الرتحال يف حياته من كبريًا جزءًا قضائه إىل األول
إيرل — هاورد توماس برفقة رحالته إحدى ويف أولوياته. رأس عىل كانا واالكتشاف
— املقدسة الرومانية اإلمرباطورية حاكم الثاني فريديناند اإلمرباطور ملقابلة — أروندل

قائًال: دراستها، يمكن التي الربية الحياة مظاهر نقص من شكا — املولد نمساوي
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أي أو طائر أي أو ُغداًفا أو حدأًة أو غرابًا أو كلبًا نرى ما نادرا باملناسبة
الحرب من وا تبقَّ الذين البؤساء البرش بعض إال ليس ترشيحه، يمكن يشء

آتي. أن قبل املجاعة حللتهم قد والذين والطاعون

١٦٣٩ أعوام يف االسكتلنديني ضد عسكرية حمالت يف تشارلز امللك مع هاريف سافر
نادًرا. إال امللك جناب يرتك يكن لم األهلية الحرب نشبت وعندما و١٦٤١، و١٦٤٠
املعركة وهي ،١٦٤٢ عام أكتوبر يف هيل إيدج معركة حرض هاريف أن التاريخ ويروي
يرتك لم أذنيه، يف الحرب طبول صدى تردد مع وحتى العدائية. األعمال ببداية أذنت التي
البالغ ويلز أمري هاريف اصطحب قصري بوقت املعارك بداية فبعد بسهولة، كتبه هاريف
قريبة، صغرية شجرية تحت أعوام ١٠ العمر من البالغ يورك ودوق عاًما ١٢ العمر من
عرش السابع القرن يف النمامني أحد أوبري جون لكن يقرأ. وراح كتابًا جيبه من وأخرج
منه بالقرب األرض عىل كبري مدفع قذيفة تنفجر أن قبل طويل وقت يمر لم إنه يقول

آخر.2 مكاٍن إيجاد إىل دفعه ما وهو
بيته أن رغم أكسفورد يف قاعدته إىل امللك هاريف رافق الحاسمة، غري املعركة وبعد
عىل يكن لم — أوبري روى ما بحسب — ذلك ومع َرسي. يف كومب يف كانا وزوجته

الصحبة: من يحرم أن وشك

من يحتاجها كان أنه وأظن — لرتعاه جميلة صغرية بخادمة احتفظ أنه أذكر
باسم وخادمه هي رعاها وأنه — ديفيد امللك يفعل كان كما االئتناس أجل

امللك.3

من جعل ما هي املحلية السياسية والتطورات املتداخلة الظروف تلك كانت لذا
هي امللك مع الوطيدة صداقته كانت كما العلمية. هاريف جهود من لكثري مقرٍّا أكسفورد
يحرض تشارلز كان حيث إنجلرتا، يف العلمي البحث مركز إىل املالكة بالعائلة أتت التي
األيل قطيع إىل الوصول كذلك لهاريف الصداقة تلك وأتاحت هاريف. يقدمها التي العروض

التالية. السنوات يف عمله تقدم عىل ساعد ما وهو للملك، اململوك
املبادئ عىل بناءً يعمل الجسم بأن هاريف اقتنع النظامي، التعليم من سنوات وبعد
الشمس أن فكما مصغر. عالم فالجسم الكون؛ باقي أساسها عىل يعمل التي نفسها
الجسم مركز القلب أن هاريف اعتقد للعالم، الحياة ومصدر الشمسية املجموعة مركز
حركة عىل ترشيحية «تمارين لكتاب االفتتاحية املالحظات ويف فيه. الحياة مصدر وأنه
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يف هاريف ألَّفه الذي الكتاب وهو القلب») «حركة ب (املشهور الحيوانات» يف والدم القلب
شبهه بل بالشمس القلب بتشبيه يكتِف لم إذ الفكرة؛ تلك عىل زاد عمله ليفصل النهاية

ييل: ما هاريف كتب أشهر افتتاح يف ورد وقد األول. تشارلز امللك نعمته بويل

شمس وهو أعضائه وأهم حياته أساس هو الحيوان قلب إن امللوك! أبرز هو
حياته كل تنبع القلب ومن نشاطه، كل يعتمد القلب فعىل الصغري؛ عامله
كل تنبع ومنه عامله وشمس مملكته مركز هو امللك أن مثلما تماًما وقوته.

الرشف. وكل القوة

التي املصاعب أحد تجسدت بوظيفته؟ يضطلع القلب كان كيف السؤال: كان لكن
ترشيح يف املنهجيات إحدى تمثلت القلب. دراسة كيفية يف ومعارصيه هاريف واجهت
بالتبعية الصعب من فكان ساكٍن، قلٍب إىل إال ينظرون ال حينئٍذ لكنهم امليتة، الحيوانات
الترشيح علماء لكن الحية، الحيوانات صدوَر شقهم فكان البديل، أما وظيفته. تحديد
تمييز عن أعجزتهم لدرجة كبرية برسعة تنبض كانت القلوب أن وجدوا هؤالء الرواد
الحركة سلسلة تبدأ إذ البندقية؛ عمل فهم بمحاولة املوقف هاريف وشبه املنفردة. حركاتها
األحداث تسلسل لكن البندقية. ماسورة من الطلقة بخروج وتنتهي الزناد، عىل بالضغط
مستحيل. شبه تتبعه تجعل كبرية برسعة يتم األساسيني الحدثني بني تربط التي الفرعية

العملية. تلك إبطاء هو الوحيد األمل فكان
— املحترضة الحيوانات قلوب عىل مشاهداته هاريف ركَّز ذلك، تحقيق سبيل ويف
معدل تكون التي الثعابني قلوب عىل أو لذلك، نتيجة شديد ببطء القلب ينبض حيث
انقباض يتبع الرشايني النبضيف أن يرى أن استطاع عندها دائًما. منخفًضا قلوبها نبض
األوعية. يف الدم مرور عن ناتًجا كان النبض ذلك أن من متأكًدا وصار مبارشة. القلب

الوريد من القلب من األيمن الشق إىل يدخل الدم أن هاريف وجد الدقيقة، وباملالحظة
ينقبض وعندما الكبد. فيها بما الجسم أعضاء من الدم يجمع الذي الوريد وهو األجوف،
هناك ومن القلب من األيرس الشق إىل الدم يعود ثم الرئتني. إىل الدم يدفع فإنه القلب

الجسم. أنحاء سائر يف الرشايني إىل األورطى الرشيان عرب يُضخ
استنتج فقد بصمتها. القديمة اليونانية للفلسفة هاريف دراسة ترتك أخرى مرة
حسابات أي دون ومن األرض. أنهار يف تجري املياه من كبرية كمية هناك أن أرسطو
كمية عىل يحتوي يكن لم العالم أن القديم الفيلسوف قرر حجمه أو التدفق ملعدالت
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إىل البحر من تعود أن دون البحر إىل الجبال قمم من بانسيابها تسمح املياه من كبرية
أخرى: مرة الجبل قمة

واحد يوم يف املتدفقة املياه كمية حساب شخص أي أراد إن أنه الواضح من
األرض حجم يف يكون أن يجب الخزان ذلك أن سيجد فإنه مائيٍّا، خزانًا وتخيل

كامل. عام يف املتدفقة املياه كل استقبال من ليتمكن بقليل أقل أو كلها

الهواء يف البخار يرتفع إذ البحر؛ مياه تبخر يف تتسبب الشمس طاقة أن أرسطو أدرك
يف وتتدفق املجاري يف املياه هذه وتتجمع الجبال. عىل أمطار صورة يف ويسقط ويربد

نشاط. دورة كانت فقد البحار، نحو وتندفع األنهار
أكرب القلب عرب تمر التي الدم كمية أن — مالحظاته خالل من — هاريف وأيقن
إىل الكبد من واحد اتجاه يف الدم جريان عن جالينوس نظرية ضوء يف تفرس أن من

للماء: مشابهة دورة هناك كانت ربما أنه اعتقد فقد األطراف.

الجسم يدخل الذي الطعام عصارة من يتكون الدم أن تصور يمكن ال لكن
من الدم ضغط بسبب الرشايني وتنفجر ناحية من األوردة تجف أن دون
يعود ثم ومن األوردة إىل الرشايني من ينتقل الدم كان إذا إال األخرى الناحية
خطية حركة يف يتحرك ال الدم أن أعتقد بدأت لقد القلب. من األيمن الشق إىل

مغلقة.4 دورة يف يتحرك ما بقدر

البحار مياه الشمس تسخن فمثلما الكبري. العالم من إلهامه هاريف استمد لقد
يوزع الرشايني، يف الدم جريان وخالل الدم. حرارة يرفع القلب أن املحتمل من وتبخرها،
القلب إىل العودة إىل ويحتاج يربد فإنه لذا يحملها؛ التي الغذائية واملواد الحرارة هذه
من فإنه — الطقس يف — الكبري العالم يف تحدث الدورة هذه كانت فإن طاقته. لتجديد
يرى هاريف وكان الجسم. يف املتمثل الصغري العالم يف حدوثها إمكانية افرتاض املنطقي

ووعاؤه». ومخزنه الدم «منبع هو األجوف الوريد أن

والتكهنات التقديرات شواهد

الوقت يف العبقرية التقريبية الحسابات من سلسلة نظريته إثبات أجل من هاريف أجرى
أوقية بني ما استيعاب يمكنهما البطينني أن املشاهدات بعض عىل بناء ذكر فقد ذاته.
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ترتاوح كمية يخرج فإنه ينقبض عندما القلب أن قدر ثم الدم. من أوقيات وثالث ونصف
يف مرة و٤٠٠٠ ١٠٠٠ بني ما يخفق القلب إن قال النهاية ويف وثلثه. حجمه ثُمن بني

سهًال. الحسابات إجراء كان األرقام توافر وبمجرد الساعة.

النبضة يف املتدفق الدم حجم = الخارج الدم نسبة × األيرس البطني حجم
الواحدة.

= ساعة نصف يف النبضات عدد × الواحدة النبضة يف املتدفق الدم حجم
ساعة. نصف يف القلب عرب املتدفق الدم حجم

تتدفق الدم من األقل عىل كيلوجراًما) ١٦ (نحو أوقية ٥٠٠ هناك أن هاريف استنتاج كان
حجم إن إذ الدقة؛ عن يكون ما أبعد الرقم هذا أن تبني لكن، ساعة. نصف يف القلب من
الدقيقة يف كيلوجرامات ٤ إىل أقرب يسرتيح عندما البالغ الشخص قلب عرب املتدفق الدم
كافية كانت هاريف استنتجها التي القيمة حتى لكن ساعة). نصف يف كيلوجراًما ١٢٠)
يف بالتحرك األخري لهذا تسمح الدم من كافية كمية عىل يحتوي ال الجسم أن ليقتنع

دورة. يف الجسم عرب يمر أنه بد ال بل واحد، اتجاه
من كان لذا ابتُكر؛ قد املجهر يكن ولم عرش، السابع القرن بداية يف هذا كان
ورغم باألوردة. الرشايني تربط التي الدموية الشعريات يرى أن هاريف عىل املستحيل
سلسلة نتائج وساعدت دورة، يف يجري بالتأكيد الدم بأن هاريف يقني زاد فقد ذلك
األجوف، وريده عىل وضغط جلده شق بثعبان، بدأ قناعاته. تأكيد عىل التجارب من
انسداد أن الواضح من كان نبضه. وبطؤ وانكمش، األبيض، إىل القلب لون فاستحال
استعاد حتى الوريد، عن إصبعه رفع إن ما لكن القلب. إىل التدفق من الدم منع الوريد
القلب من الخارج الرشيان عىل هاريف ضغط عندما العكس، وعىل ولونه. نشاطه القلب
الدم خروج الرشيان انسداد منع لقد القاتم. األحمر اللون إىل ويتحول ينتفخ القلب رأى

القلب. من الدم تدفق اتجاه عىل آخر دليًال هذا وكان القلب. من
عقد ذلك، يفعل ولكي الذراع. يف رشايني عرب يتدفق الدم أن هاريف أثبت ذلك بعد
املقابل ويف الدم، تدفق قطع لقد املعصم. يف النبض فتالىش ذراعه. حول محكمة عصابة
يتدفق أن «يحاول الدم أن إىل هاريف أرجعه ما وهو العصابة موقع يف منتظم نبض ظهر

مجراه». فتح يعيد وأن مساره تعوق عقبة عرب
وامتألت منه، يخرج لم لكنه الذراع إىل الدم فتدفق قليًال، العصابة هاريف أرخى ثم
من فابريشيوس يرونيموس — إيطاليا يف هاريف معلمي أحد وكان وبرزت. بالدم األوردة
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يتمكن لم لكنه صمامات، هي األوردة يف تظهر التي الُعقد أن اقرتح قد — أكوابندنتي
هاريف: ذكر وجودها. تفسري من

ينبغي الدم إن قالوا من وكذلك وظيفتها، البوابات هذه مكتشف يدرك لم
باتجاه صمامات الوداجي الوريد يف كان إذ وزنه: بفعل األسفل إىل ينزل أن

أعىل. إىل الدم صعود تمنع األسفل

إىل واحد؛ اتجاه يف الدم تدفق تضمن الصمامات أن عىل أدلة يجمع هاريف كان
ألسفل املتجهة الصمامات عرب الوداجي الوريد أسفل إىل الرأس من الدم يجري إذ القلب؛
باقي يف ألعىل املتجهة الصمامات عرب الجسم وأسفل الساقني من الدم يصعد بينما
املفرتض من كان — حال كل عىل — فالدم للتوقعات. تماًما مخالًفا هذا وكان األوردة.
هاريف ورأى املعاكس. االتجاه يف أي األوردة، عرب الجسم سائر إىل الكبد من يتدفق أن

الجسم. عرب دورة يف يجري الدم أن هو اكتشفه ملا الوحيد التفسري أن
روبرت الثراء شديد األيرلندي االكتشافات رائد قصري بوقت وفاته قبل هاريف والتقى

محادثتهما: سجل الذي بويل

أتيح الذي الوحيد النقاش يف — املشهور رجلنا هاريف سألت عندما أنني أذكر
دفعته التي األشياء ماهية عن — قصرية) بفرتة وفاته قبل (وكان معه يل
يف الصمامات راقب عندما بأنه فأجابني دورة؟ يف الدم جريان يف للتفكري
يسمح وضع يف أنها الحظ الجسم، من عديدة مواضع يف املوجودة األوردة
املعاكس: االتجاه يف الوريدي الدم مرور تمنع لكنها القلب باتجاه الدم بمرور
ألن ذلك، من حكمًة أكثر سبب هناك ليس أنه تصور عىل ذلك شجعه لقد
ذلك من أفضل وليس علة: دون الكثرية الصمامات هذه مثل تصنع لم الطبيعة
الصمامات بسبب األطراف إىل األوردة عرب ضخه يمكن ال الدم إن وحيث علة،
األوردة عرب ويعود الرشايني عرب يُضخ أن الواجب فمن مساره، تعرتض التي

االتجاه. هذا يف الدم مرور صماماتها تمنع ال التي

فذلك صواب، عىل هاريف كان إذا اآلراء. انقسمت الثوري املفهوم هذا نُرش عندما
الدهشة، يثري ال ومما األساسية. والطب الصحة نظريات جميع مراجعة تلزم قد أنه يعني
مؤرشات وهناك رصيحة. مقاومة إىل األماكن بعض يف وصلت كبرية معارضة ذلك القى
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وقت يمر ولم ثقته. تزداد ريثما سنوات بضع أفكاره نرش أرجأ هاريف أن عىل كثرية
واسًعا. قبوًال الفكرة تلقى أن قبل طويل

«حركة كتاب من األول الفصل ففي واضًحا؛ إدراًكا عمله لحجم مدرًكا هاريف كان
من بالفعل يجري الدم بأن أقنعته التي الهامة االكتشافات بثقة هاريف ناقش القلب»،
اتجاهه وعند تحفًظا. أكثر فكان الثامن، الفصل يف أما القلب. عرب الرشايني إىل األوردة

قائًال: مخاوفه عن يعرب دوري، جهاز عن تصوره طرح إىل

ولم مألوف غري مصدره وعن يمر الذي الدم كمية عن ليقال ى تبقَّ ما لكن
بل فحسب، الحاقدين بعض حقد بسبب األذى أخىش ال أنني لدرجة به يُسمع
إن حتى بشدة ذلك أخىش جمعاء، البرشية عداوة أكسب أن من رعبًا أرتعش
ترضب زرعها بمجرد املعتقدات إن يفَّ. ثاٍن طبع إىل تحولت والعادة املمارسة
ُقيض فقد ذلك مع الناس. كل عىل القديم احرتام ويسيطر عميًقا، بجذورها

املثقفة. العقول حيادية ويف للحقيقة محبتي يف ثقتي أضع وأنا األمر،

من هاريف شكا القلب» «حركة كتاب نرش فبعد محلها؛ يف مخاوفه كانت لقد
استشارته عىل للحصول استعداد عىل كانوا الذين املرىض عدد يف امللحوظ االنخفاض
«مخبول»، أنه البلدة يف العوام بني إشاعة بانتشار مرة ذات أوبري أخرب وقد الطبية.
شعروا ألنهم مغرضة إشاعات ينرشون كانوا األطباء بأن مقتنًعا شخصيٍّا كان لكنه
عىل الطبية ملهاراته تقديرهم عن أعربوا من هم قليلون ولألمانة، اكتشافاته. من بالغرية

للمجتمع. كبرية خسارة الطب ممارسة عن غيابه األرجح عىل يكن لم لذا حال؛ أي
فقد بالقبول، الثورية أفكارهم تحظى أن قبل رحلوا العلماء من العديد أن رغم
الثمانني. عامه حتى وعاش صغرية سن يف بفكرته جاء أنه هاريف حظ حسن من كان
املشتغلني معظم بني بالقبول وتحظى فكرته من اآلخرون ليتأكد كافيًا وقتًا هذا وكان

والطب. بالعلوم

محَدث؟ أم قديم

فلسفية، جدليات عىل عمله بنى القديمة باملعتقدات مؤمنًا مفكًرا هاريف كان هل إذن
مبادئه هاريف استمد بدايًة، الدقيق؟ والقياس التجربة عىل يعتمد عرصيٍّا عامًلا كان أم
الجسم بأن االعتقاد كان — رأينا كما — األول قديمني: معتقدين من الرئيسية اإلرشادية
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بعناية؛ ُصمم قد الجسم أن هو والثاني العالم. باقي إىل بالنسبة صغرٍي كعالٍم يعمل
كثريين ومثل الجسم. يف ووضعه الرب خلقه أن لوال ليوجد يكن لم الجسم يف جزءٍ فكل

الالهوت: علم دراسة من فرًعا الترشيح هاريف اعترب الحقبة، تلك أهل من

باإلضافة أنه اعتقدت طاملا ثم ومن يل؛ رسور مصدر الجسم فحص كان لطاملا
خالله من سنرى البسيطة، الطبيعة أللغاز عميق بفهم إمدادنا عىل قدرته إىل

نفسه. القدير الخالق لصورة انعكاًسا أو صورة

الدموية ولألوعية للبطينني نسبيٍّا الكبري الحجم عىل هاريف يعلق القلب»، «حركة كتاب ويف
حجمه لتجعل تكن لم فإنها عبثًا، شيئًا تفعل ال الطبيعة أن «بما بأنه بالقلب املتصلة

«… هدف دون نسبيٍّا كبريًا
بقياس كثريًا يهتم يكن لم أنه استنتاجاته إىل هاريف بها وصل التي الطريقة وتبنيِّ
من فائدة أي — معارصيه بقية حال كان كما — هاريف يَر لم إذ بعناية؛ يشء أي
يكون ما أبعد القلب عرب الدم تدفق ملعدل تقديراته كانت فقد الدقيقة؛ القياسات وراء
ويراقب أكرب، بدقة األحجام يقيس أن عليه السهل من كان ربما أنه رغم الدقة، عن
بالقضية هاريف اهتم لقد الدقة. من كبرية درجة محقًقا الدقيقة، يف القلب رضبات عدد
بناءً الصحيحة االستنتاجات إىل توصل وبذلك التفصيلية، القياسات من أكثر الفكرية

خاطئة. بيانات عىل
كان القلب، يدرس كان فبينما فقط؛ سنوات ببضع إال عرصه هاريف يسبق لم ربما
— الكون لدراسة الدقيقة والحسابات القياسات الستخدام وسائل يطور جالييل جاليليو
وضع يف هاريف يكن لم لذا بعد؛ عمله نرش قد يكن لم جاليليو أن إال — الكبري العالم

األعضاء. وظائف علم مع يتالءم بما وتطويعها الدقيقة منهجيته بتبني له يسمح
الجدل يستخدم كان فقد الفلسفة. من طرق مفرتق عند ويدرس يعيش هاريف كان
توافق النظريات هذه كانت إذا لريى بدائية تجارب يُجري ثم النظريات لوضع املنطقي
الظهور حديثة األطباء أخوية إىل ينتمي إنه يقول رأي أي بشدة هاريف دحض لقد الواقع.
منظور ومن «حثالة». سوى املدَّعون هؤالء يكن لم بأرسطو مقارنًة إنه قال حيث آنذاك،
املعارصين أوائل أحد أو القدماء آخر أحد هاريف اعتبار يمكن والعرشين الحادي القرن

بينهما. جًرسا — أفضل هو ما — أو
التساؤل عالم من جزء أنه زعم بينما أنه سنجد دوني عمل إىل ننظر وعندما
فيما مرتاخيًا بدا إذ القياس؛ عىل لالعتماد جدية محاوالت له تكن لم الجديد، واالكتشاف
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احتمال يزيد — ذلك مع — دوني حالة يف لكن تفصيلية. مالحظات بتسجيل يتعلق
ينبني التي للفلسفة خاص تأمل من بدًال التفصيل، نحو املتعالية نزعته عىل مؤرش وجود

عمله. عليها

الفوران بفعل الدم حركة

الرأي كان لقد يحركه. يشء من بد فال الجسم، عرب دورة يف يجري الدم كان إذا
الفوران مصطلح ويُستخدم «الفوران». سببه الدوري الجهاز يف ضغط أي أن هو السائد
فبمجرد املوقد. عىل وتسخينه إناء يف وضعه عند العسل أو اللبن تمدد إىل لإلشارة
السائل فإن حذًرا الشخص يكن لم وإن فوقه، الرغوة تتكون الغليان نقطة إىل وصوله
بالدم مملوء إناء مع نفسه اليشء وسيحدث الخارج. إىل ويفيض اإلناء حافة إىل يرتفع
القلب وظيفة أن بعده من جاءوا الذين وهؤالء جالينوس اعتقد لقد غليه. حاولت إن
عىل فيجربه الدم، حجم زيادة يف الناتج الفوران ويتسبب الدم. تسخني هي األساسية
بانتظام. يتمدد يجعله ما هي القلب داخل الضغط زيادة وكانت الرشايني. يف الجريان

كسخاٍن. تعمل ثم الدم، تسحب غرفة القلب كان جالينوس، قاله ملا فطبًقا
الدم إن القائلة هاريف فكرة ديكارت تبنَّى ما فرسعان فرنسا، يف البحر، وراء أما
ديكارت تمسك ذلك ورغم للحياة. امليكانيكية نظرته ضمن األنابيب من شبكة يف يجري
الدم فوران نتيجة كان القلب تمدد بأن مؤمنًا ظل إنه حيث القديمة، النظريات ببعض
لالعتقاد تدفعنا األسباب كل فإن الديكارتية، للمدرسة متَّبًعا كان دوني أن وبما بداخله.

الدوري. للجهاز التصور هذا أيًضا يتبنى كان بأنه
من متساويتني عينتني أخذ إذ تجربة؛ أجرى ثم النقطة تلك يف كثريًا هاريف فكر
ما وراقب متماثلني إناءين يف ووضعهما وريد، من واألخرى رشيان من إحداهما الدم
العينتني سطح تحول معدودة دقائق وخالل الحالتني، كلتا يف جلطات فتكونت سيحدث،
كليهما الوريد ودم الرشيان دم أن هو هاريف إىل بالنسبة األهم لكن نفسه. اللون إىل
كان فإذا حرارته. انخفاض بعد الرشياني الدم حجم ينكمش فلم نفسه. الحجم يف ظالَّ
حرارة ألن الدموية األوعية يف يجري الرشياني الدم أن أو عاليًا، الرشايني يف الضغط
كانت حاٍل، كل عىل حرارته. انخفاض مع ينكمش أن يجب فإنه للفوران، دفعته القلب
يحدث، لم التغري هذا مثل أن وبما املوِقد. عن إبعاده عند تختفي املغيل اللبن رغوة
يف دوني رأي يُعَرف لم الناس. خيال نسج من إال يكن لم الفوران أن هاريف استنتج
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أكثر كان الدوري، الجهاز إىل نظر فعندما األساس. من بها اهتم إذا ما أو التجربة، هذه
عمله. آلية الكتشاف حماسه من أكرب به فعله يمكن ما لفهم حماًسا

طرق تجربة — الهولندي الترشيح عالم فاليوس يوهانس مثل — آخرون وحاول
وتوصل الدم. ن يسخِّ القلب أن السائد التصور يف الدموية الدورة فكرة لدمج أخرى
إىل القاتم الوريدي الدم يدخل حيث سليمة؛ حالة يف ليظل يدور الدم أن إىل فاليوس
األيرس. الشق من خارًجا القاني األحمر الرشياني الدم ويندفع القلب، من األيمن الشق
حني «يُكثَّف» ثم القلب يف ن يُسخَّ الدم كان فقد فاليوس؛ رأي يف بسيًطا التفسري كان
أشد هو ما الجسم يف ليس — قال كما — ألنه الجسم. أجزاء باقي يف تركيزه يزداد
كان حسبما — الباب هذا وفتح الخارجي. سطحه من أبرد هو وما القلب، من حرارة
الكيميائيون بها ينقي التي بالطريقة تنقية بعملية الدم مرور احتمالية أمام — يرى

الناتجة. األبخرة وتكثيف مرات عدة غليها خالل من نفسها، السوائل

الدائرة اكتمال

عىل دليل أي يوجد يكن لم أوًال: نظريته؛ يف ثغرتني إىل هاريف أفكار يف املتشككون أشار
الدم يدفع الذي ما يوضح ما هناك يكن لم ثانيًا: واألوردة. الرشايني بني يربط ما وجود
نوريمربج من هوفمان كاسبار الطبيب قال وكما األطراف. من أخرى مرة القلب إىل
وحتى األوردة؟ إىل الرشايني من الدم بها يعرب التي الطريقة هاريف فرسَّ كيف بأملانيا:
املحركة؟ القوة هي ما — الحركة هاريف فرسَّ فكيف مرئية، غري ممرات هناك كانت إذا
عالم اكتشف حتى أعوام أربعة (١٦٦١ عام (يف هاريف وفاة عىل يمِض ولم
عدة استغرق األمر أن رغم املفقودة، الحلقة مالبيجي مارتشيلو اإليطايل الفسيولوجيا
للعودة الدم يدفع ما هو األوردة عىل العضالت ضغط أن الناس ليكتشف بعدها عقود
كتابه هاريف فيه نرش الذي ذاته العام يف ُولد الذي — مالبيجي راح أخرى. مرة القلب إىل
مالبيجي حياة تكن لم بولونيا. جامعة يف األرسطية الفلسفة يدرس — القلب» «حركة
فاضطر دراسته، سنوات يف وهو ألبيه وجدته ووالدته والده من كلٌّ تُويف إذ مستقرة:
شئون وينظم الصغريات الثالث أخواته يرعى كي سنوات لعدة الجامعة ترك إىل ثم من
بالطب اشتغاله بني النهاية يف جمع حيث لالجتهاد، عاد عامني وبعد املالية. األرسة

بالعلوم. واهتمامه
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فوت ما وهو جالينوس، يف يشكك بدأ فقد الجدل؛ العلمية مالبيجي مساعي أثارت
للبابا. شخصيٍّا صديًقا وأصبح بالتقدير، حظي عمله أن رغم للرتقي، فرص عدة عليه
يراه. ما وَرْسم العالم عرفها التي املجاهر أول الستخدام عمله من كثريًا مالبيجي كرَّس
مالحظته عن — أخرى أشياء بني من — كشف الذي كتبه أول نرش ،١٦٦١ عام ويف
اعترب الدموية، الشعريات سماها أن وبعد الضفدع. رئتي يف الدقيقة األوعية من لشبكة
التي األنابيب أي هاريف، دورة يف املفقودة الحلقة تكون قد أنها — صواب عىل وكان —
إىل الدم تحول فكرة العلمية األوساط يف االكتشاف هذا ودحض باألوردة. الرشايني تربط
العلم ينترش أن قبل السنني عرشات األمر استغرق ذلك، مع األوردة. أطراف عند لحم
قبل أطول وقتًا األمر استغرق بل الطبية، األوساط يف جالينوس فكرة باندثار والتسليم

عام. بوجه العامة باهتمام يحظى أن
يف العلماء كان فقد إليه. اإلنجليزية الجنسية يشبه ما مالبيجي اكتشاف جلب
هاريف دليل أهمها وكان شهرتهم، وأسباب إنجازاتهم عىل الحرص شديدي إنجلرتا
عمل أي يكون أن عىل حريصني كانوا لذا الدموية؛ الدورة نظرية صحة عىل القاطع
بحلول — للدهشة املثري من يكن فلم اإلنجليزية. األرض عىل هاريف اكتشاف إىل يضيف
إنجلرتا يف البحثية املؤسسات كربى عام أمني أولدنربج هنري يبدأ أن — ١٦٦٧ عام
من كان إذ الرابطة؛ عن نيابًة مالبيجي مع كتابيٍّا التواصل يف — امللكية الجمعية —
إسهامه يكون لن الدموية للشعريات اكتشافه فإن ثم ومن عالم، مالبيجي أن الواضح
إلدخال إنجلرتا أمام املثىل الطريقة كانت لذا والطب؛ العلوم مجال يف األرجح عىل الوحيد
فوافق امللكية. الجمعية يف زميًال ليصبح دعوته هي العلمي مجتمعها ضمن البحثي عمله

.١٦٦٩ عام يف العلمية الوجوه كأبرز املتنامية القائمة إىل اسمه وأضاف
يكن لم ذلك من الرغم عىل الدموية، الدورة أحجية يف قطعة آخر اكتُشفت وبذلك
يف كثريين لتدفع كافية كانت االكتشافات تلك لكن للدم. الفعلية الوظيفة يعرف أحد
تناول وعندما الدوري. الجهاز وظيفة ملعرفة والسعي عقولهم؛ شحذ إىل أوروبا أنحاء
ا مهتمٍّ كان ما بقدر ورائها من الفسيولوجي بالجانب ا مهتمٍّ يكن لم القضية هذه دوني

الطب. ممارسة يف تؤثر أن الجديدة املعلومات لهذه يمكن كيف بمعرفة
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ستانفورد. جامعة الطبية، لني بمكتبة الخاصة





الثالث الفصل

الدم يفحقن التجارباإلنجليزية

ماهية عن التصورات كل يف جوهري مستوى عىل الشكوك الدموية الدورة فكرة أثارت
حقن وهما للدراسة، محتملني سبيلني يقيمون أكسفورد علماء وأخذ ووظيفته. الدم
العالم بوتر فرانسيس بدأ — بعام دوني مولد قبل أي — ١٦٣٩ عام ويف ونقله. الدم
له خطرت الفكرة هذه إن وقال آلخر. حيوان من الدم نقل فكرة يدرس األكسفوردي
ناسو. أوفيديوس لبابليوس واملغامرون جيسون قصة يف يدور حدث يف يفكر كان بينما
رشابًا بإعطائه العجوز جيسون لوالد الشباب ميديا الساحرة أعادت أوفيد، قصة ففي
والظباء والذئاب والسالحف البوم طيور من وقطع والصقيع القمر ضوء بني يجمع
وطبًقا رقبته. يف جرح من يسيل دمه تركت بينما فمه يف رشابها ميديا وسكبت والغربان.
السابق، األسود لونه األبيض لشعره فعاد الفور؛ عىل شبابه العجوز استعاد لألسطورة،

نضارٍة. إىل برشته شحوب واستحال بالدم، أوردته وامتألت
محاولته وكانت واملستهلك. القديم الدم استبدال املمكن من كان إن بوتر وتساءل
وشهدت رصع. نوبات من يعاني كان حيث شخصية، مسألة املتكرر املرض لعالج
تلك شهدت كما املدينة، حصار أكسفورد يف الثالوث كلية يف والعرشون السبع سنواته
نظرة ليلقي هاريف فيها جاء التي املرات عدد عىل مدوناته يف تعليقاته تسجيله املرحلة
الدجاج أجنة تطور تابع هاريف ألن ذلك وكان الكلية. انات حضَّ يف الدجاج بيض عىل
وبحلول يومية. شبه بصفة باتهورست رالف زميله حجرة يزور كان كما البيض، داخل
مدارك بتوسيع منهما كلٌّ واستمتع حميمني، صديقني وهاريف بوتر أصبح ،١٦٥١ عام
محبٍّا — هاريف عكس عىل — بوتر يكن لم إذ كبرية؛ بفائدة عاد ذلك أن واتضح اآلخر.

كبري. حد إىل للقراءة
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بمنطقة كيلمينجتون يف األبرشية كاهن منزل إىل بوتر انتقل الحصار، انتهاء وبمجرد
من بخروجه سعيًدا وحيًدا، وعاش قديم راٍع أو ناسك مالبس ارتدى حيث سومرست،
الشاحب الطويل وجهه وكان شغوًفا، بستانيٍّا كان الحاشية. برجال املليئة املدينة صخب
مختربًا أنشأ كما مربعات. شكل عىل بعناية املشذبة الطويلة الشجريات فوق من يُرى
وحداًدا نجاًرا فعمل املاكينات، اخرتاع يحب كان التجارب. من سلسلة فيه وأجرى ا، خاصٍّ
لرفع خاصة مصمًما بكرات نظام آالته إحدى وكانت حقيقة. إىل حلمه ليحول واحٍد آٍن يف
القالئل، األقرباء أصدقائه أحد أوبري وكان العمق. غائرة بٍرئ من الرباميل بحجم أواني
إىل تهدف التي الالهوتية بالدراسات مهووًسا بوتر كان كما اآللة. بتلك منبهًرا وكان
كثريين مثل سعى ،«٦٦٦ الرقم «تفسري الوحيد كتابه ويف للمسيح، عدو البابا أن إثبات

الرؤيا. سفر يف الوحش لرقم ريايض تفسري إليجاد غريه
إىل يرمي الذي هدفه وراء السعي — األبرشية يف له املخصص املنزل يف — بوتر بدأ
صعوبة واجه أنه األوىل: مشكلتني؛ واجه لكنه أخرى. يف وحقنه دجاجة من الدم سحب
حيوان أي إىل نقله من يتمكن أن قبل يتجلط كان الدم أن والثانية: الدم، استخراج يف
الحجم يف صغري الدجاج ألن املثىل بالفكرة الدجاج عىل التجربة إجراء يكن ولم آخر.

بمكان. الصعوبة من الدموية أوعيته إىل األنابيب إدخال وكان
املوقف: واصًفا أوبري إىل بوتر كتب ،١٦٥٢ عام ديسمرب من السابع ويف

العزيز سيدي
ترغب التي للتجربة أفضل رواية اآلن لك أقدم أن أستطيع ال أنني يؤسفني
خربتي؛ قلة هي (واملشكلة بدايًة باإلحباط أشعر إنني تطوراتها. معرفة يف
بالرغم ألنه قبل) من مخلوق أي عىل التجربة هذه مثل أُجِر لم إنني حيث
بقدٍر منه الدم وسحب الوريد إىل الوصول أستطيع ال املتكررة، محاوالتي من

كاٍف.
الوعاء هذا — دجاجة حوصلة من قليًال رقيًقا شفاًفا وعاءً صنعت لقد
األنبوب هذا أدخلت وقد عنقيه. أحد يف عاجيٍّا أنبوبًا وثبَّتُّ قليًال. املثانة يشبه
أستطع لم أنني إال وظاهر. كبري وريد وهو الساق. يف مفصل أدنى يف وريد يف
يشبه الذي الوعاء إىل األنبوب عرب الدم من ثالث أو قطرتني من أكثر استخراج

املثانة.
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ضياع خشيت لكني بخطابي، مرفقني إليك واألنبوب الوعاء سأرسل كنت
فعله: أحاول ما لرتى لهما تقريبيٍّا رسًما رسمت املقابل، يف الخطاب.

الشفط. من ألتمكن فمي إىل يصل الذي الحوصلة عنق (أ)
آخر أنبوب توصيل ويمكن األحشاء. إىل يصل الذي اآلخر العنق (ب)

ذاته. الوقت يف آخر حي كائن وريد إىل وإدخاله بطرفه
بالحوصلة. وموصول قليًال، منحٍن عاجيٌّ أنبوب (د)

الحوصلة. أو الوعاء تجويف (ه)
كل مع تمنياتي، خالص إليك دائًما، خدمتك يف أكون أن يسعدني سيدي،

املودة.
بوتر فرانسيس
١٦٥٢ ديسمرب ٧ كيلمانتون،

عندما املحاولة يف االستمرار عىل ع وتشجَّ بسهولة بوتر يستسلم لم النجاح، عدم رغم
أنه فيها ذكر أخرى مرًة أوبري إىل كتب عام وبعد جراحة. مرشط أوبري إليه أرسل
العاج أنابيب عن استعاض كما الدم. لجمع صغريًا منفاًخا يستخدم وأنه طريقته ن حسَّ
يف هامشيٍّا نجاًحا حقق أنه إىل ملمًحا الصغرية»، الحيوانات لبعض الهوائية «القصبة ب
أي القى أنه املرجح غري من أنه إال دميهما. ومبادلة مختلفني حيوانني أوردة إىل إدخالها
الحيوانني أحد من الدم ليدفع الضغط يف فرق أي هناك يكن لم أنه ذلك فعيلٍّ؛ نجاح

به. الدم تجلَّط ثم ببطء امتأل األنبوب أن األرجح بل لآلخر،
األوردة من الدم سحب يحاول كان أنه بوتر خطاب ذكرها التي الطرق تشري كما
تكن ولم أسهل، األوردة إىل الوصول أن إىل ذلك يرجع ربما الرشايني. يتجاهل كان بينما
الشعريات من الدم تنقل التي األوردة فإن بوتر حظ ولسوء قطعها. عند بالدماء تنفجر
فلو بسهولة. األوعية هذه تنغلق ثم ومن الدم، يحرك كبري ضغٌط بها ليس القلب إىل
عىل جريانها أما وتنسد. تنضغط أن السهل من لكان العضالت، داخل تجري كانت
يمثل كان األوردة انغالق سهولة أن إال مفتوحة. فيبقيها مبارشة الجلد تحت السطح
الوريد من الدم لسحب الحقن إبر استخدام حاولوا فإذا األوائل؛ الدم نقل لرواد مشكلة
النجاح احتمال كان املنطلق، هذا ومن الشفط. قوة نتيجة الوريد انغلق كبرية، برسعة
عرضة أقل فإنها ثم ومن أعىل، بضغط تمتلئ التي الرشايني من الدم ُسِحب لو أكرب

لالنغالق.
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مكتبة ،١٦٥٢ ديسمرب ٧ بتاريخ أوبري جون إىل بوتر فرانسيس من خطاب :1-3 شكل
املثانة. يشبه الذي للوعاء مخطط وبه آر، ٦١ ٦/إف أوبري مخطوطة أكسفورد، بودليان،

أكسفورد. جامعة بودليان، مكتبة من بترصيح نُسخ

يكون ما أبعد الوضع كان بل — أكسفورد يف التجارب نهاية بوتر رحيل يكن لم
إذ الدراسة؛ يف اليشء بعض مختلًفا مساًرا اتَّبعوا أكسفورد، يف بقوا من لكن ذلك. عن
أهم أحد بويل وكان الدم. مجرى داخل محاليل حقن فكرة يجربون البداية يف أخذوا
احتمال من مندهًشا كان ولطاملا ١٦٥٦؛ عام حوايل أكسفورد إىل جاء الذي املجال، رواد
اليد يف لخراج يمكن كيف وتساءل بالعجز. اإلنسان إصابة إىل الجرح تلوث يؤدي أن
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التفسري. هي هاريف دورة كانت ربما بالكامل؟ الجسد معاناة يف يتسبب أن الساق أو

الجسم. أجزاء جميع يف بدوره الدم فينرشها الدم، يف سموًما يطلق الجرح كان فربما
التجارب. إلجراء حان قد الوقت كان

األجزاء هي هذه وكانت ومرارتها. وذيلها أفعى رأس كلبًا البداية يف بويل أطعم
محريًا؛ لغًزا هذا وكان الكلب؛ يتأثر لم ذلك مع الثعبان. سم عىل تحتوي أنها يعتقد التي
تلك تكن لم لذا قاتلة؛ الثعبان من واحدة عضة أن اإلدراك تمام مدرًكا بويل كان إذ
للكلب السم إطعام فإن مبارشة دم إىل يتحول الطعام كان فإذا عنده، منطقية املالحظة
هناك كان الوقت، ذلك ويف الثعبان. أنياب طريق عن حقنه تأثري ذات له يكون أن ينبغي
الجميع علم حد عىل — املعدة فكانت الهضم. عملية عن وجد، إن للغاية، ضئيل تصور
أن احتمال يف أحد يفكر ولم سائل. عجني إىل يتحول حتى وتطحنه الطعام تذيب —
كانت — والكربوهيدرات والربوتينات الدهون اليوم نسميها التي — الطعام مكونات
إىل يحوله الهضم فإن السم، حالة ويف املكونة. العنارص من سائل إىل لتتحول تتفكك

ضارة. غري مادة
مختلًفا؛ استدالليٍّا مساًرا — سابًقا ذكرناه بما دراية عىل يكن لم الذي — بويل اتبع
فالجميع قاتلة. عضته يجعل الثعبان غضب يف جوهريٍّا شيئًا هناك أن بد ال أنه فكر إذ
فإنها شخًصا وتعض غضب بنوبة املسعورة الكالب تصاب عندما أنه حال بأي يعرف
فإن لذا ا؛ سمٍّ تفرز الكالب أن عىل عالمة أي هناك يكن ولم خطري. بمرض تصيبه
اآلن بتنا (وقد املرض. ينقل ذاته حد يف بالغضب الشعور يف شيئًا هناك أن املؤكد من
جسم إىل وتدخل أسنانه يف املوجودة الكلب لداء املسببة البكترييا عن ينتج ذلك أن نعلم
الحايل فهمنا هو هذا األقل عىل أو الضحية. جسم يف أسنانه الكلب يغرس عندما املصاب

يحدث!) ملا
الذي التجريبية» الطبيعية الفلسفة أهمية بشأن «اعتبارات كتابه يف بويل خلص
ثم السم يف ما إبرة غمس هي الفكرة هذه الختبار طريقة خري أن إىل ١٦٦٣ عام نرشه
لدينا ليس لكن الغضب. إىل وليس السم نقل إىل ذلك وسيؤدي الكلب. أوردة يف غرسها
الكتشف فعل كان لو أنه رغم بالفعل، التجربة تلك أجرى بويل أن إىل يشري سجل أي
جسم إىل السم بها أُدخل التي الطريقة يف الغضب انعدام رغم القتل عىل قادر السم أن

الدم. يف للحقن تجربة أول لكانت الوريد يف اإلبرة أدخل كان أنه ولو الكلب.
.١٦٥٦ ربيع يف أكسفورد نخبة أعضاء من فريق إىل بويل انضم ذلك، من بدًال
وقت يف كامربيدج من ُطِرد الذي رين كريستوفر الرائع الشاب الفريق أعضاء أحد وكان
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له أتاح عندما الحًقا اشتُِهر الذي نفسه الرجل هو هذا وكان امللكية. أصوله بسبب سابق
مبنى تصميم مهمة إليه أُوِكلت الكبري لندن حريق فبعد العمر؛ فرصة الثانوي اهتمامه
ذو القصري الشاب هذا كان العمرية املرحلة تلك يف لكن بولس. القديس لكاتدرائية جديد
والفلك. بالترشيح حياته طيلة الزمه الذي شغفه ناحية ميًال أكثر املنسدل األسود الشعر
متزوًجا كان الذي ويلكنز جون والعالم الدين رجل أكسفورد نخبة ضمن من كان كذلك
بثالث الوقت ذلك بعد سيُنَقل والذي املرتمالت، كرومويل أوليفر أخوات إحدى من لتوه

الثالوث. لكلية عميًدا ليصبح كرومويل ريتشارد يد عىل كامربيدج إىل سنوات
تشارلز امللك أُعِدم فقد للنجاح؛ جيًدا طريًقا كرومويل عائلة تأييد كان سنوات لعدة
ومن محتملة. غري امللكية استعادة وبدت سنوات؛ بست ذلك قبل عنقه برضب األول
امللكي املعسكرين بني أفرادها والء تقسيم عىل بويل عائلة حرصت الرهان موازنة أجل

والربملاني.
سرتيت هاي يف املفروشة بويل شقة عند ما يوم يف وويلكنز ورين بويل التقى
بالفعل. املشهورة بودليان مكتبة عن كثريًا تبعد وال بريزنوز كلية عىل واملطلة بأكسفورد
البلوط أعواد أحد من املتدليان الهاون ويد الهاون ميزها صيدلية فوق الشقة كانت
مالك بهما ورحب الثقيل الخشبي الباب وويلكنز رين فتح سوًرا. تشكل التي املتقاطعة
ذلك يرتدي عمره من الخامس العقد أواخر يف بدين رجل وهو كروس جون الصيدلية
بني شائعة كانت التي بإتقان املقصوصة الفاتح البني اللون ذات املعاطف من النوع
عىل تحتوي التي الالمعة الزجاجية لألوعية معرًضا صيدليته وكانت الناجحني. التجار
بعض فوق بعضها مصفوف األوعية وكانت والتوابل؛ واألعشاب واملساحيق الصخور

األرز. خشب من أرفف عىل بعناية
وويلكنز رين كان فقد رضورية؛ اإلشارة تكن لم لكن الطريق، إىل كروس أرشدهما
ودلفا البلوطية األرضية االثنان عَرب األوىل. الزيارة تلك تكن لم إذ يذهبان؛ أين إىل يعرفان
صغريًا كلبًا اشرتى فقد — متأهبًا — انتظارهما يف بويل كان الدرج. وصعدا باب عرب
مآزر مرتدين العمل، يف الثالثة رشع املداعبات، من عدد وبعد الصباح. ذاك السوق من
عاًما ٢٤ العمر من البالغ رين أخرج الوشيك. الحتمي الرذاذ من لتحميها مالبسهم فوق
قطعة حولها وربطوا للكلب، الخلفية الساق من الكبرية الدموية األوعية أحد ومساعدوه
«تجاوزوا أن وبعد بإحكام. إمساكه من مكنهم لكنه الوريد لغلق ذلك وأدى الكتان. من
األفيون مادة وحقنوا الوريد يف إبرة أدخلوا املتألم» الكلب مقاومة سببتها التي املصاعب
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الدموية الدورة إن قائًال ذلك بعد حدث ما بويل ويروي أحمر. نبيذ يف إذابتها بعد
أنهم لدرجة رسيًعا التأثري وكان جسمه. أجزاء وباقي الكلب لدماغ رسيًعا الجرعة نقلت
الظهور، يف التخديري األفيون مفعول «بدأ حتى الكتان قطعة رباط يفكون يكادوا لم
وفقد مشيته.» يف ويتعثر ويرتنح برأسه يومئ أخذ قوائمه عىل الكلب وقوف وبمجرد
الحياة قيد عىل سيبقى الكلب كون عىل املراهنة يف بدآ وبويل رين أن لدرجة اتزانه الكلب
عقار من زائدة جرعة حقن فيها يجري مسجلة حالة أول تلك كانت لقد األساس. من

تخديري.
أدت اكتسبها التي الشهرة ألن ربما بدينًا، صار بل الحياة قيد عىل ظل الكلب لكن
«لكني قائًال: التجربة عن كتابته يف يوضح بويل لكن إطعامه. عن الناس توقف عدم إىل
التي الشهرة تلك بعد مني ُرسق أن لبث فما طويًال؛ عليه أثرها مشاهدة أستطع لم

التجربة.»1 هذه نتيجة بها حظي
رين أما منها. بالخجل يشعرون ما وأحيانًا بأعمالهم، الباحثون يغرت ما أحيانًا
السري السابق الترشيح ملعلم كتب بل املؤكدة، املزاعم من كثريًا يذع فلم متواضًعا؛ فكان
زميله مع خطابًا أرسل فقد دبلن، إىل سابق وقت يف انتقل قد كان الذي بيتي ويليام
تعيني عىل مىض قد يكن لم للثراء. طلبًا نفسها املدينة إىل مرتحًال كان الذي وود روبرت
ملعرفة طربًا سيهتز أنه من متأكًدا رين وكان طويل، وقت أيرلندا يف للجيش طبيبًا بيتي
يف يجري الذي الشيق العمل الخطاب يف رين ووصف تلميذه. حققها التي النجاحات
للعمليات كاشفة متميزة جديدة رؤية تتيح التي واملناظري املجاهر عن فتحدث أكسفورد،
واملخ الكبد ودراسة والديوك األسماك ترشيح عن وكتب بأكمله. الكون يف تدور التي
محورية األكثر التجربة أهمية بنفس رين إىل بالنسبة ذلك من أي يكن لم واألعصاب.
ألخربك املجال يتسع «ال يقول: وكتب كلب. أوردة يف والجعة النبيذ حقن فيها جرى التي
إنني نفسها. بالطريقة جربتها التي املواد من وغريهما املحمودة ونبات األفيون بتأثري
نظرية يف األثر بالغ لها سيكون وأنها كبرية أهمية عىل أنها أرى التي التجربة يف مستمر

وممارسته.»2 الطب
املواد إلدخال الة فعَّ وسيلة يكون أن يمكن الحقن أن هي الرئيسية الفكرة كانت
يشبه املحمودة نبات وكان فعاٌل، مسكٌِّن األفيون أن املعروف من وكان الدم. إىل العالجية
أن قبل طويًال األمر يستغرق ولم لألمعاء. قويٍّا ملينًا ينتج املاء يف غليه وعند اللبالب،
من ينتج كان نفسه التأثري إن بل فحسب، قويٍّا يكن لم ال الفعَّ األثر أن العلماء يدرك

التقليدية. بالطرق تناولها يتم الالزم من أقل كميات
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من عدٌد أُجرَي التجارب. من مزيًدا — يملؤهم والحماس — وأصدقاؤه رين أجرى
دورتشسرت نبالء أول بيريبوينت، هنري هو لهاريف قديم صديق منزل يف التجارب هذه
يتقنوا أن الفريق ألفراد التجارب تلك أتاحت لألطباء. امللكية الكلية يف رشيف زميل وأول
املحقن. من بدًال بإبرة مثبتة حوصلة استخدموا ما ورسعان يتبعونه، الذي األسلوب
عىل العثور يمكنهم لكي ونحيًال الحجم كبري يكون أن يجب الكلب أن التجربة وعلمتهم
بعد أنه وجد حينما رين اندهش بها. اإلبرة إدخال من ويتمكنوا يريدونها، التي األوردة
إىل الكلب «ثُمل الكلب أوردة يف والجعة النبيذ من كبرية» «كمية حقن من قصرية وهلة
أخرى، مواقف ويف البول». طريق عن أثرها من تخلص ما رسعان لكنه قصوى، درجة
عمل يعمل األنتيمون من نقية غري صورة وهو الزعفران، من أوقيتني حقن أثر رين ذكر
بقوة التقيؤ يف بدأ أن املقيئ هذا تناول بعد الكلب لبث وما واحد. آن يف واملقيئ امللني

ومات. األخرية أنفاسه لفظ أنه لدرجة ا جدٍّ كبرية
والعرشين، الحادي القرن أخالقيات اآلن نعتربه ما ضوء التجاربيف باستعراضتلك
القرن يف إنجلرتا يف شأن ذات قضية تكن لم الحيوان حقوق مسألة أن فوًرا لنا يتضح
من تنجو حيوانات أي استئناس إىل يميلون الباحثون كان ذلك، ومع عرش. السابع

للتجارب. الخاضعة للحيوانات يرق قلبه كان بويل أن ُروي أنه والعجيب التجارب،
يجلبون الناس كان األحيان، بعض ويف العلمية، بالتجارب شديد ولع هناك كان لقد
نجحت وإن عليها. أفكارهم آخر تجربة من «الفضوليون» ليتمكن املريضة حيواناتهم
ثمينًة؛ تحفًة أصحابها ويمتلك أخرى، مرة وصحتها حيويتها الحيوانات تستعيد فقد
للعلم ذلك فائدة وكانت مجراه. يأخذ العلم برؤية األقل عىل استمتعوا فقد فشلت إن أما
إىل تتدنى أن السهل من أنها إال مبارشًة، الجديدة املحاوالت تلك العامة مشاهدة هي
كبري. تغيري يحدث لم عاًما، وخمسني ثالثمائة مرور وبعد ترفيهي. عرضسريك مستوى
تناولت التي الالحقة واملناقشات دوليل، بالنعجة أحاطت التي اإلعالمية التغطية فمعظم
لدى العلمي اإلدراك مستوى لرتفع كبريًا جهًدا تبذل لم العالجي االستنساخ تكنولوجيات
فرصًة األحيان بعض يف تعترب العلمية املحافل هذه كانت العكس، عىل الناس. عامة
كان الحالتني، كلتا ويف والصدمة. الرعب لتوليد وسيلة أو واملدهش» «الغريب للرتفيه
الكامنة القضايا إىل ينظر شخص أي جعل الصعب من وكان للرتفيه، أداًة يزال وال العلم

بجدية.
مختلف منظور من عرش السابع القرن يف األخرى هي تُرى اإلنسان حقوق كانت
اتباًعا املجرمني عىل للقضاء واسع نطاق عىل تُطبَّق اإلعدام عقوبة كانت إذ هذا؛ يومنا عن
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ذلك وكان عالية، قيمة اإلنسان حياة هذا وأكسب القديم. العهد يف الوارد اإلنجييل للحكم
شنعاء جريمة بارتكاب املدان الشخص كان بل خطري، عمٌل بريء شخص قتل أن يعني
عىل خاصة بصفة هذا وانطبق اإلنسان». «حقوق اليوم نسميه مما يُحَرم القتل مثل

الدنيا. االجتماعية الطبقات أصحاب
يف مرتكبها توقع أن املمكن من كان التي الوحيدة الجريمة يكن لم القتل لكن
الخاطئة السياسية أو الدينية اآلراء اعتناق يف يرى عامًلا ذلك كان فقد خطرية. مشكالت
يُحرقون األحيان بعض يف العدالة ضحايا وكان وحبه، الرب عناية من صاحبها يخرج ما
االشرتاك يبدو أن املمكن من كان بهذا، وباملقارنة إربًا. ويقطعون ويُسحلون يُشنقون أو

بالتأكيد. يسريًا أمًرا العلمية التجارب يف
يف نجاحهم فور اإلنسان دم يف الخمور حقن تجربة إىل العلماء اتجاه أن بد ال لذا،
التجربة لتلك خضع من أول وكان الدهشة. من كثريًا يُثر لم الحيوانات دماء يف حقنها
إن قائًال بويل ويعلق بلندن. يعيش كان الذي الفرنيس السفري وهو بوردو، دوق خادم
بسوء اتهام أي نفسه عن ينفي وبذلك الشنق»؛3 «استحق وضيًعا خادًما كان الرجل
وفاة من أشهر بضعة بعد أي ،١٦٥٧ عام خريف يف التجربة جرت الطبية. املمارسة
الفلك علوم يف أستاذ وظيفة ليتوىل سابق وقت يف لندن إىل انتقل قد رين كان حيث هاريف
مستخلص كالرك تيموثي الرائد والطبيب زميله بمساعدة رين وحقن جريشام. بكلية
أرًضا وسقط الوعي الرجل فقَد الحقن بدآ أن وبمجرد املسكني. الرجل جسم يف الزعفران
إذ الخادم؛ قتل خشية التجربة إيقاف العاملان وقرر بحق. أو مصطنع نحو عىل إما —
شخص عىل تجربة إجرائهما ملجرد إزعاًجا لهما ستسبب عديدة محاكم هناك تكن لم
كان الشخص، املحكمة تُِدن لم فما الرجل. قتال لو مأزق يف سيقعان كانا لكنهما مؤٍذ،
اإلعدام. عقوبة تطبيق بالطبع يعني وهذا ريب، دون قتل جريمة موته اعتبار املمكن من
املخدرة املواد لحقن الفعالة اآلثار من دهشته جانب إىل أخرى فكرة رين لدى كانت
األوعية يف مبارشًة الغذائية املواد حقن املمكن من كان هل إذ الدم؛ مجرى يف السامة أو
الفكرة نجاح حالة يف أنه أدرك لقد يشء؟ أي هضم إىل الحاجة متجاوزين الدموية،
الحاالت ذوي املرىض إبقاء من األطباء يُمكِّن كبري طبي جهاز صناعة بمقدوره سيكون
جديد. من الطعام تناول ليعاودوا كافية بدرجة يتحسنوا حتى الحياة قيد عىل الحرجة
تحوي التي السوائل أنواع بكل الكالب أجسام حقن رين حاول كالرك مع وبالتعاون
أن واضًحا وكان ذاته. الدم وحتى اللبن ومصل واللبن املرق فيها بما الغذائية العنارص
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إليقاف لدفعهما تكفي بدرجة خطرة تكن لم لكنها الحيوانات، عىل ضارة آثاًرا ملعظمها
االحتماالت. تقيص

١٦٦٠ عام يف — سنوات ثالث بعد عاد حيث قصرية، لندن يف رين إقامة كانت
يف جديدة تطورات وسط عاد وبذلك الفلك. يف سافيل كريس ليتوىل أكسفورد إىل —
أوردة يف الخمر حقن تجربة أجرى من «أول يعتربه التاريخ أن ورغم هناك. الدم دراسة
كانت أنها يبدو أجراها التي األحياء علم دراسات فإن العظيمة»، الترشيحية الحيوانات

ووصفه. العصبي الجهاز تركيب اكتشاف حول تدور

لوور أحرزه الذي التقدم

من شاب رشع الدم، يف السوائل حقن عن أفكاًرا يطرحون آخرون قليلون كان بينما
األمريكيان األستاذان ويلخص ملموس. تقدم تحقيق يف لوور ريتشارد يُدعى كورنوول
فريد مثال بأنها عرش الثامن القرن يف ترجماته إحدى يف لوور شخصية هوف وفيبي إب
رجل يكون أن املنطقي من «يبدو كورنوول: يف نشأ شخص من املنتظرين والعناد للقوة
هذا يومنا يف وحتى عريق؛ شعب كورنوول فأهل كورنوول. من قدم قد لوور عبقرية يف
التي الغريبة األساطري يف الرقيقة ووجوههم الغموض يكسوها التي الداكنة أعينهم تُذكر
من الغارقة السفن وناهبي املهربني إىل قبله وما األوائل الفينيقيني عهد منذ عنهم انترشت
سنوات بعد اكتسبوها التي الدءوبة واملثابرة املرشق الخيال بني جمعوا فقد املتأخرين.
البالغة بالشجاعة يتسمون رجال فهم اللجاج. والبحر الصخرية األرض مع الكفاح من

الغريب.»4 واملزاج الشديد والدهاء
عرش عىل األول تشارلز كان والشك. التغيري ساده عرص يف ١٦٣١ عام لوور ُولد
يرتكون الناس من كثريٌ وكان البالد. تعم والدينية السياسية االضطرابات وكانت إنجلرتا،
حياة يف أمًال باملخاطر، محفوفٍة رحلة يف األطليس عرب ليسافروا السفن مستقلني إنجلرتا،
لوور صحب عرشة، الرابعة سن ويف أمريكا. يف إنجالند نيو إقليم يف جديدة وحريات
األمتار مئات بعد عىل املدرسة ملوقع ونظًرا ويستمنسرت. بمدرسة والتحق لندن إىل أباه
يف لوور نشأ فقد الحكومة، مقر تمثل التي ويستمنسرت وقاعة ويستمنسرت كنيسة من
يف كرومويل كان التاريخية. األحداث بمجريات دراية عىل يكون أن له أتاح فريد وسط
لم الذي األول تشارلز عىل القبض أُلقي كما الجديد، النموذجي جيشه يبني ذاته الوقت
٣٠ يف عنقه برضب ويُعَدم سنة بعد ثانية عليه القبض ليُلقى األرس، من فر أن يلبث
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بل للتاج رعية ليسوا اإلنجليز أن كرومويل فيه أعلن الذي العام وهو ،١٦٤٩ عام يناير
الكومنولث. اتحاد يف مواطنون هم

هناك وليس املسيح. كنيسة يف للدراسة أكسفورد إىل ذاته العام يف لوور انتقل
من عدًدا تضم كانت أكسفورد لكن سياسية، دوافع وراءها الخطوة تلك أن عىل مؤرش

امللكي. بالتوجه للتمسك الكافية بالجرأة تتمتع التي البارزة الشخصيات
وعالم بالطبيب التقى حتى أكسفورد، إىل لوور وصول عىل طويل وقت يمض لم
منهما كلٌّ وألهم وفاق عىل االثنان كان ويليس. توماس اإلنجليزي والكيمياء الترشيح
ساعدت ترشيح مهارات يطور لوور كان بينما األفكار، يولِّد ويليس فكان اآلخر. عمل
وصل ملا لوور لوال أنه أقروا من أول من ويليس كان الواقع، يف األفكار. تلك اختبار عىل

يقول: الدماغ» «ترشيح كتابه ففي يشء. أي إىل أفكاره من كثري

لديَّ تكن لم وربما الكايف الوقت لدي يكن لم املهمة، هذه إتمام سبيل يف لكن
فاستعنت اآلخرين. من العون أطلب أن من أتحرَّج لم لذا الكافية؛ القدرة
فائق ترشيح وعالم االطالع، واسع طبيب وهو لوور؛ ريتشارد بمساعدة
من كلٍّ دراسة من مكنتاني ذكائه وحدة مرشطه حدة أن وأعرتف املهارة.

قبل. من معروفة غري أرساره كانت الذي الجسم يف والوظائف التكوين

درجة نال التايل يونيو ويف البكالوريوس، درجة لوور نال ١٦٥٣ عام فرباير ١٧ ويف
إلنجلرتا. حاميًا سيًدا نفسه كرومويل فيه أعلن الذي نفسه العام هو ذلك وكان املاجستري.
الكيميائي مع بالدراسة معارفه نطاق ليوسع الفرصة بالتعلم الشغوف لوور استغل
كان الذي — بيرت دعا قد بويل وكان .١٦٥٩ عام بأكسفورد نزل عندما شتايل بيرت
رغم وذلك أكسفورد، إىل ليأتي — ذلك قبل بروسيا مملكة يف سرتاسبورج يف يعيش
لتقدمه كثري جعبتها يف ليس السحر من رضب سوى تكن لم الكيمياء بأن كثريين اعتقاد
بالخيمياء كثريين رأي يف مرتبًطا يزال ال الكيمياء مجال كان آنذاك الحقيقي. للعلم
ينبغي، كما الكيمياء مورست إذا أنه اعتقد حيث معهم، اختلف بويل لكن وثيًقا. ارتباًطا
أساس تكون أن املمكن فمن جيًدا، مورست وإذا الطبيعية، الفلسفة من فرًعا فستصبح

الالحق. القرن يف املجال تطور ملعرفة شك بال يتشوق وكان العلمية. الجهود كل
صار بويل توجيه ومع الحقن، دراسة يف وبويل رين من بتشجيع لوور بدأ كما
كرر ،١٦٦٢ عام ويف الطعام. تناول محل الدم يف الحقن يحل أن إلمكانية متحمًسا لوور
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ويف كلب. يف ويلز تانربيدج آبار مياه من جالون ربعي حقن حيث السابقة بويل تجربة
فرتة وبعد العالجية. لخصائصها نظًرا كبريًا الجوفية املياه عىل الطلب كان الوقت، ذلك
اللحم، «بدون حيٍّا الكلب إبقاء عىل قادر بأنه مقتنًعا لوور وأصبح الكلب» «تبول قصرية
مثل الطعم حامضية لتكون النرتات إليها مضاف املرق من مناسبة كمية حقن خالل من

الوريد». يف إبرة باستخدام الكيلوس
أنبوب زرع املمكن من ربما أنه مقرتًحا ١٦٦٢ يناير ١٨ يف لبويل لوور وكتب
لفتح الحاجة عن بذلك ليتخىل املريض، جسم إىل السوائل إدخال خالله من يمكن دائم
الذي باإلجراء لوور حلم وبذلك الغذائية. العنارص إىل فيها يحتاج مرة كل يف جديد جرح
جرى عملية وهي املركزة؛ العناية وحدات يف العالج من أساسيٍّا جزءًا بعد فيما أصبح

بالحقن. الكاملة التغذية اسم عليها ويطلق تحسينها
يف لبن لرت نصفي بحقن األمام إىل خطوة بأفكاره لوور تقدم ،١٦٦٤ عام ويف
العروق أن لوور اكتشف كثب، عن فحصه وعند ساعة. غضون يف مات الكلب لكن كلب؛
االختالف أن هو لوور استنتاج وكان مًعا». تخثَّرا وكأنهما باللبن املختلط «بالدم انسدت
أجل من الدم بخصائص شبًها أقرب سائًال يستخدم أن يجب وأنه واللبن، الدم بني كبري

التجربة. هذه نجاح
يسهل الذي بالسائل ليس الدم أن إال ذاته. الدم من بالدم أشبه سائل هناك يكن لم
تغريُّ بمسألِة اصطدموا دراسته عىل عكفوا الذين والعلماء الفالسفة فكل معه. التعامل
جسم أم إنسان جسم أكان سواء الجسم؛ من استخراجه من دقائق غضون يف طبيعته
إىل يتحول الجسم من خروجه بمجرد لكن سائًال، الدم يظل الجسم داخل يف حيوان.

الباهت. الوردي اللون أو القش بلون سائل من كمية وسط متجلطة حمراء كتلة
إخراجه عند يفسد حتًما الدم أن عىل واضًحا دليًال هذا كان أبقراط، ذكر وحسبما
كان التلوث هذا أن أضافوا بل عرش، السابع القرن أطباء معظم معه واتفق الجسم، من
أو شمعة لهب باستخدام دافئًا الدم إبقاء إن إذ الحياة؛ وفقدان الحرارة فقدان سببه
يمنح الحي الحيوان جسم أن الواضح من فكان التجلط، يمنع لم صغرية نار شعلة

الغامضة. القلب حرارة إنها ؛ سحريٍّ بنحٍو الرضورية الحرارة
عام ويف مًعا، الكيمياء ودراسة والتجارب الترشيح بعمليات منشغًال لوور ظل
«أصل األول كتابه نرش — إنجلرتا وجنوبي للندن الطاعون اجتياح مع — ١٦٦٥
والقلب. الرئتني يف مروره عند يتغري الدم لون أن وهو املثري؛ اكتشافه ذكر وفيه الحمى».
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الدم — الدم نوَعا كان كيف إذ هاريف؛ طرحها أخرى مهمة قضية إىل انتقل بعدها
ذاته؟ اليشء هما — األحمر الرشياني والدم األزرق الوريدي

رسمها زيتية لوحة وهذه الترشيح. عالم (١٦٣١–١٦٩١) لوور ريتشارد :2-3 شكل
ويلكوم ملؤسسة التابعة الطبية الصور مكتبة من بترصيح نُسخ هوسمانس. جيكوب

تراست.

كتاب نرش فمنذ املالحظات. كثريًا توجه كانت الظنون أن كيف ترى أن سيدهشك
أن يؤمنون العلماء معظم يزل ولم القلب. دور رشح يف كثريون اجتهد الشهري، هاريف
يُعتََقد كان الحياة تحمل التي الحرارة هذه وأن الحرارة الدم إكساب هو الرئييس دوره
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منطبًعا االعتقاد هذا كان الدم. طبيعة عىل تطرأ التي التغريات تفسري ستكون أنها
ما فهم محاوًال مختلفة، حيوانات يف الصدري القفص يفحص وهو لوور ذهن يف
بني جزئي فراغ ن تكوُّ مع الرئتان تتمدد فبدايًة، سهلة. املهمة تكن ولم بها. يجري
نََفس؛ كل مع ذلك ويحدث الجنب. غشاء الصدري؛ للقفص الداخيل والغشاء الرئتني
العضيل الغشاء وينقبض الصدري، القفص لتوسع الضلوع بني العضالت تنقبض حيث
الصدري، القفص لوور شق إن وما لألسفل. نفسه ويسحب الحاجز للحجاب ن املكوِّ
التمدد. من الرئتني منع ثم ومن الفراغ، ذلك عىل وقىض الفجوة تلك بدخول للهواء سمح
لذا باألكسجني؛ التزود عىل الدم قدرة تنخفض الرئتني، إىل الهواء دخول عدم ومع
يواجه ما وكثريًا كثريًا. القلب إىل العائد الدم عن الرئتني إىل يدخل الذي الدم لون يتغري ال
شبه نحو عىل املطاف بهم ينتهي يشء، قياس يحاولوا أن بمجرد إذ التحدي؛ هذا العلماء
توفري يمكن إذ باملشكلة؛ علم عىل كانوا إذا السيئ باليشء ذلك يكن ولم إفساده. إىل دائم
بحل له يسمح وضٍع يف يكن لم الرئتني وظيفة مدرًكا يكن لم إذ لوور لكن لها. البدائل
يتمكن ولم الصعوبة، غاية يف يكون ما دائًما صحيحة قياسات عىل فالحصول املشكلة.
إىل الهواء لضخ منفاًخا يستخدم بدأ بعدما إال صحيح نحو عىل التجربة إجراء من لوور

التجارب. أثناء يف الرئتني
أن — الترشيح علماء من غريه مثل — لوور عىل كان التي األخرى املشكلة أما
من العلوي الجزء وكان متزاحمة، كانت الصدر منطقة يف األعضاء أن فهي يتجاوزها
أوعية أربعة فيها يتصل التي املنطقة هي وتلك الرئتني. فصوص خلف متواريًا القلب
جرى إذا للتمزق وقابلة قصرية النقطة هذه يف الدموية واألوعية بالقلب. كبرية دموية
الدموية األوعية تلك رؤية يف كبرية صعوبة لوور وواجه بخشونة. معها التعامل أو جذبها
األشنع هو ترشيح إلجراء االستعداد أتم عىل كان أنه رغم الحياة قيد عىل حيوان يف

إليه. حظها سوء ساقها التي البائسة للكالب
أثناء يف الدم لون تغري مالحظة اعتباره يف يضع أن دون التجربة لوور أجرى لذا
لم املقابل ويف يالحظه. لم أنه كثريًا املستغرب من يكن لم وعليه الرئتني، عرب مروره
ميدان يف غالبًا أنه هذا ويبنيِّ للقلب. األيرس البطني من خروجه بعد إال لونه تغري يالحظ

عنها. تبحث لم إن األشياء أوضح ترى أال يمكن العلم
النظرية يدعم جديًدا دليًال تقدم الدقيقة لوور مالحظات أن بدا ذلك، ضوء ويف
لم أنها رغم الرشيانية، حالته إىل الوريدية حالته من الدم تغري يف القلب بدور القائلة

72



الدم حقن يف اإلنجليزية التجارب

وهو — ١٦٦٤ يونيو ٢٤ يف بويل إىل لوور وكتب اللون. لتغري العلمية الطريقة تفرس
بني الدم لون اختالف يف «السبب معرفة ينوي كان إنه قائًال — االكتشاف بهذا سعيد
عدة األمر واستغرق السواد». إىل األميل القاتم واللون والقرمزي الوردي األحمر اللون

اللغز. هذا حل من لوور ليتمكن أخرى سنوات

لندن يف النجاح من القليل

فقبل جدية. غري يف الدم ونقل الحقن قضيتي عن يتحدثون لندن يف آخرون ثمة كان
ا خاصٍّ عرًضا حرض قد كان أنه املشهور اليوميات كاتب بيبيس صامويل ل سجَّ شهر
يف األفيون حقن طريق عن كلب قتل من امللكية الجمعية يف وزمالؤه كالرك فيه تمكن

الفنية: برباعتهم منبهًرا كان بيبيس أن يبد لم لكن الخلفية. قائمته

١٦٦٤ مايو ١٦
جيمس سانت يف يورك دوق رؤية إىل الذهاب أجل من النهوض عىل أُجربت
لدعوته، تلبيًة الجرَّاح بريس السيد منزل زرنا وبعدها املعتاد؛ عملنا أدينا حيث
حتى طويل وقت يمض ولم … أشهر لعدة أقابلها لم التي زوجته قابلت حيث
وقد الخلفية. قائمته يف األفيون حقن طريق عن كلب لقتل تجربًة شاهدنا
يف ينجحا لم ثم ومن الوريد، إصابة يف ذريًعا فشًال كالرك والدكتور هو فشل
إدخالها من تمكَّنَا التي الصغرية الكمية مع لكن كثرية؛ محاوالت بعد التجربة
جعاله صغري آخر كلب هناك وكان حه. رشَّ أن إىل راقًدا وظل فوًرا الكلب نام
قد كان إذا ما أعلم وال نائًما؛ وظل وعيه، وفقد البداية، يف فرتنح األفيون يبتلع

ومفاجئًا. غريبًا تأثريًا كان هذا لكن ال؛ أم مغادرتي بعد أفاق

العامة بها نظر التي للطريقة قيًما عرًضا ا ومهتمٍّ ذكيٍّا مراقبًا باعتباره بيبيس يقدِّم
شهدها، التي التجارب من لعديد واضحة بحماسة يشعر كان العلمية. املساعي تلك إىل
تتناول التي املختلفة تدويناته أن إال أسبوعه. يف الرتفيه أوقات أفضل كانت أنها ورأى
باملبادئ اهتمامه من أكثر بالعرض ا مهتمٍّ كان بيبيس أن تبني مذكراته يف علمية تجارب
الوقت ذلك منذ العلمية التجارب متابعي من عديدين ومثل عليها. يقوم التي األساسية
أكثر لالستخدام القابلة التكنولوجيا ضوء يف فعله للعلم يمكن بما ا مهتمٍّ كان فصاعدا،

لها. أساًسا تشكل التي الدقيقة املعرفية التفاصيل من
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األوىل الخطوات

ويف السابقة، القليلة العقود خالل يتغري الدول بني والفكري السيايس إنجلرتا مركز ظل
نفسه يعلن الثاني تشارلز يكد فلم أخرى. مرة الفوىض يف البالد وقعت ١٦٦٥ عام
أعداًدا أن لوور وجد ما ورسعان الناس. وفرَّ املدينة الطاعون رضب حتى لندن يف ملًكا

أكسفورد. إىل تتوافد امللكية الحاشية من كبرية وأعداًدا األكاديميني من متزايدة
يف اجتماع من انتهائه بعد مبارشًة يونيو منتصف يف أكسفورد إىل بويل وصل
مع اجتمع قد كان أيام ظرف ويف الدم. حقن فكرة ويلكنز فيه طرح امللكية الجمعية

الحيوانات. بني الدم نقل إجراء كيفية لبحث لوور
يف مختلفة محاليل يحقن كان عندما بباله خطرت الدم نقل فكرة أن لوور زعم
تلت التي األحداث سلسلة وسجل أكسفورد، يف ُعقدت اجتماعات خالل الحيوانات أجسام
وقال .١٦٧١ عام مرة ألول نُرش الذي القلب» «عالج كتابه من الرابع الفصل يف ذلك
وبينما أنه إال واحدة، تجربة من استنتاجات إىل القفز يربر عذر يوجد ال أنه «رغم إنه
بسالسة يختلط املختلفة الحيوانات دم أن الحظت مختلفة، غذائيًة سوائل أُدخل كنت
من الدم من أكرب كمية خلط املمكن من كان إن فتساءلت ببايل. الفكرة وخطرت …

شكل.» بأي حالته تغيري دون مختلفة حيوانات
من خروجه بمجرد الدم تجلط رسعة بقدر الناس أغلب من إدراًكا أكثر لوور كان
يتنفس حي حيوان من املتجلط غري الدم نقل األفضل من يكون ربما أنه «بدا الجسم:
جسم يف الدم كل فإن الصحيح الدموي الوعاء ُقطع إذا أنه أدرك كما آخر». حيوان إىل
استخدمت الدم، لنقل محاوالتي أوىل «يف وقال: لحظات. يف الخارج إىل سيندفع الحيوان
التجربة لكن آخر. كلب لدى نفسه بالوريد كلب من الوداجي الوريد لتوصيل رفيًعا أنبوبًا
ه.»5 وسدَّ األنبوب يف فوًرا تجلط فقد لذا ببطء؛ األوردة من يسيل فالدم بالفشل؛ باءت

أخذ الصيف، فصل وخالل إنجلرتا. يف الدم نقل قصة تقريبًا تنتهي الحد هذا عند
أرملة وهي — اتش بالسيدة لوور زواج احتمال يبحثان وود أنطوني ونديمه لوور
أغسطس ٨ يف وكتبت القريبة، جارسينجتون يف تسكن اتش السيدة وكانت البلدة. يف
يكون أن املرجح غري من للزواج. لوور عرض رفضها عن فيها تعرب رسالًة ١٦٦٥
قد ثرية زوجة وإيجاد العزوبية عن بالتخيل آماله أن املؤكد لكن انفطر، قد لوور قلب
من يومني وبعد كورنوول. إىل موطنه، إىل العودة هو أمامه الحل فكان مؤقتًا. تحطمت
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لوور نخب ورشبوا تافرن قلعة يف األصدقاء من وعدد ووود هو التقى الرفض لوور تلقي
مسعاه. يف التوفيق له متمنيني

يتعلق عمل ألي رضورية لوور خربة كانت فقد شديًدا. إحباًطا بويل ذلك أحبط وقد
من باإلحباط شعوره وزاد بمغادرته. التجارب توقفت ثم ومن الدم، نقل أو بالحقن
إىل وحاشيته امللك وصل عندما ١٦٦٥ سبتمرب ٢٥ يف العمل هذا مواصلة عىل القدرة عدم
الحديث» «الحقن كتاب وتضمن مؤخًرا. نُرش أملاني كتاب من نسخة ومعهم أكسفورد
أجسام يف مختلفة محاليل لحقن مفصًال وصًفا إلشولتس سيجيسموند يوهان كتبه الذي
القضية، هذه بدراسة مشتغلون القارة أرجاء يف آخرين ثمة أن الواضح من كان املرىض.

الدم. مجال يف البحث يف الريادية مكانتها فقدان لخطر معرضًة إنجلرتا وكانت
الشأن. هذا إزاء الكثري فعل بويل بإمكان يكن لم — القصري املدى عىل — ذلك مع
الحاشية. رجال يف تتمثل جديدة مشكلة أكسفورد إىل امللك قدوم خلق ذلك، إىل إضافة
يكن لم ربما زيارته. عىل عكفوا أنهم — بويل عند — األسوأ بل مكان، كل يف كانوا فقد
العلم. طلب عليه وكان سيؤديه. عمل لديه كان بويل لكن اليوم، طوال يفعلونه ما لديهم
وانتقل نوفمرب، منتصف يف املدينة من ففرَّ لعمله املستمرة املقاطعة سئم النهاية ويف
أكسفورد. رشقي شمال أميال ثالثة بُعد عىل تقع قرية وهي جون، سانت ستانتون إىل
إليها توصل التي االكتشافات بتدوين وانشغل الدم، نقل حول أفكاره كل نيس وهناك
علم أو والهيدروستاتيكا الجوي الضغط فهم إىل الهادفة التجارب من سلسلة جراء

السوائل. توازن
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ليصبح ١٦٦٤ عام باريس إىل وصوله بعد طويًال وقتًا دوني باتيست جون يضيع لم
مكانًة لنفسه نصب قد كان ،١٦٦٥ عام وبحلول األكاديمية. الحياة نسيج من خيًطا
الذكاء المع صغريًا كان الديكارتيني. املفكرين دائرة إىل وتعرف جامعيٍّا، أستاذًا بوصفه
املزدهرة. املدينة تلك يف اسمه وحفر الهامة الجدلية القضايا لب إىل للدخول ومتشوًقا

واألكثر الجوهري العامل يبدو ما عىل وهو — املوقع» ثم املوقع ثم «املوقع وأن بد ال
عن بحثه عند اعتباره يف دوني وضعه ما رأس عىل كان متجر، أي افتتاح عند تأثريًا
عىل تطل طوابق أربعة من بناية يف شقة عىل الطموح الشاب هذا اختيار ووقع منزل.
نهر لضفة املحاذي الطريق وهو هذا) يومنا يف أوجستني جراند (طريق أوجستني طريق
كنيسة برج حيث سيتي، ال دو إيل جزيرة يف دوفني دو لبالس املقابلة الجهة عىل السني
املكان ذلك إىل الوصول السهل من كان السماء. عنان يالمس يكاد املذهل شابيل سانت
سانت جرس من القادم الطريق نهاية ويف نوف بونت جرس نهاية من بالقرب يقع الذي
حتى األرضية من املمتدة النوافذ من اليسار إىل فبالنظر ساحًرا؛ املكان كان كما ميشيل.
عىل نوتردام كنيسة فتستحوذ اليمني، إىل أما للنهر؛ املحاذية اللوفر واجهة تُرى السقف

املنظر.
إلقاء خالل من الشهرة لتحقيق خطته من جزءًا للموقع دوني اختيار كان
ولم نجمه، وملع بالحضور، محارضاته امتألت فقد بالفعل. نجحت وقد املحارضات؛
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دوني فرحب دائرته. إىل االنضمام إىل مونتمور يدعوه أن قبل طويًال األمر يستغرق
بل املفكرين، من بمجموعة االحتكاك عىل يقترص األمر يكن لم إذ ترحيب؛ أشد بالدعوة
مثريًا عمًال يجرون ملن مكافأًة املال يعطي أنه كذلك مونتمور عن املعروف من كان
النقود كانت الوقت ذلك يف لكن األمد، بعيد دوني هدف الشهرة كانت ربما لالهتمام.

كبرية. منفعة له تشكل
وبينما الفكرية. األنماط يف هادئة لثورة نتاًجا ذاتها مونتمور مجموعة كانت لقد
الفيلسوف إن القول يصح أنه إال الثورة، تلك فيها بدأت التي اللحظة تحديد يستحيل
عن بيكون تخىل التغيري. عجلة دفع من هو بيكون فرانسيس اإلنجليزي الدولة ورجل
بذلك متنكًرا — النظريات لبناء املادي الدليل عن يبحث مذهب لصالح األرسطي املنطق
بيانات أي تجاهل وعدم التجارب يف الشواهد جميع تفسري عىل وأرص السوالف. للقرون

مفضلة. نظرية مع تتواءم أال يمكن
حولنا من العالم ويف أنفسنا يف التشكيك يف املتمثلة الجديدة املنهجية هذه كانت
بالفلسفة املهتمون فرشع املعرفة. ونرش األفكار مناقشة يف متمثلة جديدة منهجية تتطلب
،١٦٠٣ عام ويف الرسمية. غري النوادي من عدٍد يف يتجمعون أوروبا أنحاء جميع يف
أنشئوا أن الفرنسيون لبث وما روما، يف لينشيي دي أكاديمية اإليطاليون الفالسفة أنشأ
الجميع عن يشذوا لكيال والهولنديون .١٦٠٦ عام يف دانييس فلوريمونتان أكاديمية
جماعة بدأت نفسه العام ويف ،١٦١٧ عام أمسرتدام يف الهولندية األكاديمية أَنشئوا
يف تضم أكاديمية كل كانت األمر، واقع يف االجتماع. يف األملانية برينجنده فروخت
النوادي أعضاء مع بالتواصل بعضهم اهتم الذين املحليني األصدقاء من مجموعة الغالب
وتمنى الفرنسية، األكاديمية وطنية: أكاديمية الفرنسيون أنشأ ،١٦٣٥ عام ويف األخرى.

فرنسا. يف املفكرين لجميع التقاء نقطة تصبح أن مؤسسوها
املرموقني؛ األشخاص يد عىل تتأسس كانت األكاديميات هذه أن املشكلة كانت
يميلون كانوا التحرر، عن يتكلمون كانوا فبينما النفوذ. وأهل الثروة أهل أصح بمعنى
كبرية محاولة أي هناك يكن لم لذا غريه؛ يشء ال الكالم أي فحسب: ذلك لفعل بشدة
عروضهم. يف مطولة بصورة وناقشوها فراغهم أوقات يف تخيلوها التي التجارب إلجراء
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كانوا الذين سنٍّا األحدث األعضاء من كبري عدد انفصل الزمان، من عقد وخالل
املطولة الخطابات سئموا ملا الفرنسية األكاديمية عن والعلوم بالفلسفة أيًضا مهتمني
حول يتجادلون وقتهم معظم قضوا الذين أساتذتهم يلقيها كان التي للوقت املضيعة
األمر يقترص ما وغالبًا الواقعي. محتواها من بدًال امللفوظة للكلمات الدقيقة التفاصيل
الخالف طبيعة ص وتُلخَّ للتفاعل. قصريًا وقتًا تاركني مطولة شكلية أبحاثًا قراءتهم عىل
بوليالدوس إسماعيل الالمع املكتبات وعالم الفلك عالم خطاب يف رائع نحو عىل املتزايد

دوبويس: وبيري برييسك التاريخ عاِلمي إىل

١٦٤٥ أكتوبر ١٤
لكي املخطوطات تلك يف عنها تتحدثان التي الشوارب هذه أرى أن أحب كنت
عىل الحكم إىل يسعون املنمقة الكلمات ذوو الحثالة فهؤالء أصحابها. أؤنب
للهمجية حاضنة ستصبح األكاديمية هذه أن تريان سوف يفهمون. ال ما
استعداد عىل هم من ألن ذلك والحروف؛ اللغات علوم إمكانياتها بكل وستكبت
عالمات كتابة عىل وقدراته املفكر تعليم وسيقترص قلة. الدراسة مشقة لتحمل
يف شهًرا أو أسابيع ثالثة يستغرقون إنهم الروندو. قصائد وكتابة الرتقيم
يف أنفسهم استعراض ويحبون عني، طرفة يف حسمه يمكن تافه يشء تناول
كانت نصيحة خري وإن باملظاهر. يعجبن الالتي باريس سيدات صالونات
التجمع، هذا فض هي سيجري) (املستشار الشهري التجمع هذا لرئيس ستسدى
أنفق، ما كل أنفق أن بعد كبري سخط وسيصيبه مربًرا، فعله سيكون حينئٍذ
أي من للعوام أنفع تكون قد كتب الستعادة مخصوًصا خادًما إرساله وبعد

املفكرين. أولئك أيادي من خرج يشءٍ

املغرورين األشخاص من مجموعة األساس يف كانت األكاديمية بأن االتهام هذا وبعد
ويتابع: اإلساءة يف تمادى قد يكون أن من بوليالدوس يخىش الفائدة، عديمي

فال اللجنة. يف أصدقائي أستثني وال الرسية، غطاء تحت يقبع هذا كل لكن
يطلع أن الشديد أسفي دواعي من سيكون بل إليكما، أكتب ما يروا أن أريد
الجزء هذا عىل األدب يتذوق الذي اللبيب وهو أوقره الذي موتيه ال دي السيد

دابالنكورت.1 عن وال عنه أتحدث ولست خطابي. من
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هابرت لوي هنري وهو القائم، الوضع عىل سخطوا الذين أسماء أحد برز ما رسعان
كان لقد عرش. السابع القرن ملجدد األساسية الخصال فيه اجتمعت فقد مونتمور. دو
منزًال امتلك ذلك وفوق الفضول، بأهل االختالط ويحب امللكية، بالدوائر عالقة وعىل ثريٍّا

رائًعا. ملتًقى بمثابة كان باريس وسط يف
الثناء بتلقيه كفيًال وحده هذا وكان ضيافته، كرم بسبب نفوذًا مونتمور اكتسب
أنه املعلقني أحد ذكر إذ األرض؛ أهل عقول أملع كونه حول الشكوك بعض وجود برغم
كان الذي اإلسهاب عىل يعتمد كان بأنه يوحي ما وهو الخطابات» يف «ذوق ب يتمتع كان
وطيًعا بطيئًا كان وبأنه نفسه عن التعبري يف صعوبة بمواجهة كذلك اتُِّهم كما مزعًجا.

بواجباته. كثريًا يعبأ يكن ولم
قضاء يحب كان مونتمور أن ذكر حيث لطًفا، أكثر كان اآلخرين معارصيه أحد لكن
بالالتينية.2 املهمة املقاالت من عدًدا وكتب أملعيٍّا كان وأنه والعلم، األدب أهل مع الوقت
ألنه فشلت مونتمور أعمال إن قائًال املعلق استطرد إذ الحد؛ هذا عند انتهى اإلطراء لكن

بموضوعاته: الوضوح وعدم الغموض وأحاط الجدل دقائق أمام حاَر

بدأت أعماله من كثريًا أن من قيل ما برغم مطبوعة، كتاباته من أيٍّا نر لم
يؤسس لم إنه الشائعات وتقول الديكارتي، املنهج يدرِّس هو فلسفية. بصبغة
الذي األرسطي املنهج وينسف الجديد املنهج هذا لريسخ إال منزله يف أكاديمية

جوهرية.3 متناقضات فيه وجد

والحقيقة واألسبقية القواعد

الثورة طليعة يف نفسه مونتمور وجد شخصية، ضعٍف نقاط أي عن النظر بغض
للعلم. املؤسسات رعاية بداية عدة جوانب من مونتمور مجموعة اعتبار ويمكن الفكرية،
املالية مواردهم كانت وإن حتى البارعني يستقطب أن له مونتمور ثروة أتاحت فقد
وعىل ذاته. الوقت يف واألثرياء الشغوفني هؤالء عىل العضوية يقرص أن من بدًال قليلة،
ملونتمور. املبارشة الرعاية تحت امللتقى هذا إىل وإمريي دوني أمثال انضم النحو، هذا

يف — بانتظام تجتمع املجموعة تلك كانت ،١٦٥٣–١٦٦٤ التوسع سنوات وخالل
أيًضا. الثالثاء أمسيات يف يلتقون باتوا االهتمام، زيادة مع لكن جمعة، كل مساء البداية
وكان الخفوت. يف يبدأ أن قبل املجموعة نشاط ليشهد ١٦٦٤ عام لالنضمام دوني ُدعي
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يف يشارك أن يف ورغب بدوٍر يضطلع أن مونتمور أراد فقد واضًحا: املجموعة هدف
يهيئ أن مونتمور أراد ذلك سبيل ويف الرب. خلقه الذي العالم سري آلية استكشاف جهود
موضوعات يف تقدم تحقيق حساب عىل بالجدل املهتمون يعرقلها ال املنهجي للجدال بيئة
من مجموعة ُوضعت القديمة، املناهج فخ يف الوقوع من املجموعة ولوقاية املناقشة.

املناقشات: جلسات عمل لتحكم القواعد

األوىل القاعدة

تفاصيل مناقشة يف الجميع وقت يضيع العقلية للقدرات استعراض إىل امللتقيات تتحول أال يجب
الرب». خلق عن التصورات «أوضح لكشف الدوام عىل تهدف أن للمناقشة ينبغي بل لها، داعي ال
املكاسب تحصيل بخالف والعلوم اآلداب ممارسة عىل القدرة التصور هذا يعزز أن وينبغي

العملية.

الثانية القاعدة

عضوين من يطلب وبعدها التالية. الجلسة موضوع يحدد أن جلسة أي يرتأس الذي العضو عىل
املناقشة. مجال يف االطالع واسعي لكونهما عليهما االختيار ويقع رأييهما. يعرضا أن محددين

آراءهم. يعرضوا أن املجلس يف الحضور لباقي ويمكن

الثالثة القاعدة

إسهاب دونما اإلمكان قدر باختصار التقارير وتُكتب كذلك. كتابة ن وتدوَّ جهًرا، البيانات تُقرأ
من األعضاء القواعد منعت املصادر، من االقتباس وبمنع رضورة. بغري للمصادر اقتباس أو
املنهج طعنت وبذلك للنقاش؛ قابل غري سابق مصدر عىل نظرياتهم يف املثبتة غري األجزاء بناء

والدليل. بالحجة تدعمها أن فعليك فكرة، طرحت إذا وهكذا، بهدوء. األرسطي

الرابعة القاعدة

مقاطعة. دون أوراقهما بقراءة املتناظران العضوان يبدأ

الخامسة القاعدة

ملا إقراره أو نقده أو تعليقاته منهما كلٌّ يعرض إسهامه، قراءة من املتحدثني كال انتهاء بعد
علنًا الرئيس يأذن لم ما الليلة تلك يف املوضوع هذا يف النقاش باب يُقفل ذلك وبعد نظريه. قدمه

املناقشة. باستمرار

السادسة القاعدة

كتابًة. املقرتح املوضوع يف رأيه يسلم أن الحضور يستطيع ال ملن يمكن
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السابعة القاعدة

بخصوص منهم لالستفادة وخارجها فرنسا يف املتعلمني مراسلة عىل أعضاءه امللتقى يشجع
يف املسائل بهذه امللتقى ويُبلغ والعلوم. اآلداب يف املنشورة األعمال بخصوص أو الجارية األعمال

جلساته. نهاية

الثامنة القاعدة

الحارضين ثلثا انضمامه عىل يوافق لم ما جديد عضو أي انضمام يجوز ال امللتقى عقد بمجرد
بانضمامه. طلبًا إليهم يقدم أن بعد

التاسعة القاعدة

عىل امللتقى ويقترص لألعضاء. إال املناقشة تستضيف التي االجتماع غرفة بدخول يسمح ال
رشف. ضيف بحضور للسماح معني سبب هناك يكن لم ما والطب الطبيعية بالعلوم املهتمني

فالسفة الفالسفة: من فريقني باريس ضمت عرش، السابع القرن فبحلول لذا
الحسن بسلوكهم وُعرفوا البندقية، سفري برعاية يلتقون كانوا الذين القديم املجتمع
القديم، الفريق ففي نقاشهم. بحدة مونتمور فريق ُعرف املقابل ويف املتجانسة، وبيئتهم
بأنك اإلقرار من نابعة الوجاهة فكانت مونتمور، فريق يف أما باملنصب، الوجاهة اقرتنت
بمستوى يتدنى التقدير عىل الرصاع كان األحيان، بعض ويف جديدة. فكرة قدم من أول
منافسه يكون أن من تخوفه ملجرد آخر فكرة يهدم أن األعضاء أحد يحاول حيث الجدل
إىل وحده التوصل يف يرغب فرد كل فكان فيها. هو يعمل مسألة يف رأي إعالن وشك عىل

غريه. مع املجد يشارك أن يرد ولم الحقيقة،
عىل أفكارهم بنوا املحوريني الالعبني أن نرى تلك، عرش السابع القرن حكاية وعرب
حالة ويف وقتها. منطقيٍّا بدا األساس هذا أن إال بجالء. املغلوط االستدالل اليوم نسميه ما
الذين األشخاص كل عىل كبريًا خطًرا يشكل الدم لطبيعة الخاطئ الفهم أن ثبت دوني

صادمة. النتائج كانت األحيان بعض ويف املوضوع؛ بهذا أسماؤهم ارتبطت

مكان كل يف منافسون

مونتمور فيه يناقش كان الذي ذاته الوقت ففي باريس. صالونات يقترصالتنافسعىل لم
كبريًا التماثل كان الواقع، يف إنجلرتا. يف مماثل نشاط جرى علمهم، وأصدقاؤهما ودوني
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وكان مونتمور. أكاديمية نموذج اتبع اإلنجليزي النادي أن زعموا الفرنسيني أن لدرجة
:١٦٦٣ عام يف لندن زار الذي سوربيري صامويل الفرنيس الطبيب رأي ا حقٍّ ذلك

ويف اململكة، يف بعده من تأسست التي النوادي كل أصل هو مونتمور ملتقى إن
وتحسني الطبيعة بعلم النهوض إىل مثلنا تهدف والتي هولندا، ويف إنجلرتا،
أو ،١٦٥٧ عام هنا ُوضعت التي للخطة فوفًقا امليكانيكا. وعلم الحرة الفنون
الالمع ملتقانا منسق أن املؤكد من أخرى؛ أماكن يف العمل هذا يجري منها، جزء
عن املزيد ملعرفة والفضول بها نضطلع التي الدراسات عىل شجع من أول كان
اللتان الفكرتان وهما البرش، اجتهاد بمستوى االرتقاء يف والرغبة الرب، خلق
املنصب رجال وكل األدب رجال ومعظم الفكر رجال من كثري عنهما غفل

الحني.4 ذلك حتى تقريبًا

صديقه إىل — مشابه بأسلوب — شابالن جون الفرنيس والناقد الشاعر وكتب
السمعة سيئ الهندي املغويل لإلمرباطور طبيبًا بعد فيما أصبح الذي برينييه فرانسوا
وغريهم وموراي ديجبي سادة من كبريًا «عدًدا هناك إن قائًال شابالن وعلق أورنكزيب.
مونتمور. مللتقى مشابه نحو عىل لندن يف يجتمعون كانوا النفوذ» ذوي اإلنجليز سادة من
أعضاءه وأن اإلنجليزي املرشوع يدعم كان نفسه امللك أن إىل أشار ذلك، إىل وباإلضافة
بدرجة السماوي العالم وفهم املادي العالم اكتشاف عىل تساعد تجارب بإجراء ُكلفوا

حديثًا. املؤسسة امللكية الجمعية عن يتحدث كان لقد أشمل.
وثار بالغضب. الشعور عم اإلنجليزي القنال شمال إىل األفكار تلك وصلت عندما
علم عندما — هوك روبرت وهو — اإلنجليزية الجماعة لهذه املؤسسني األعضاء أحد
«ذلك للفرنسيني: مقلدين مجرد كانوا اإلنجليز بأن االدعاء من وغضب الترصيحات تلك
سيعرفها كان ما وهو ونشأتها، امللكية الجمعية ببدايات يتعلق فيما مخطئ الكاتب
نيته يناسب يكن لم — يبدو ما عىل — ذلك لكن عنها. قيل ما الحظ إن أفضل معرفة

للفرنسيني.»5 السبق ينسب أن
املشاحنات عىل املنظم العلمي البحث بداية منذ النجاح عىل املنافسة تقترص لم إذن
يف أعضاءً أطرافها يكون عندما حدتها تزداد كانت بل بعينه، ملتًقى أو ناٍد أعضاء بني
البالد كانت وملا مختلفة. بالد يف املجموعات تلك كانت إن تحتدم بل مختلفة، مجموعات

منتهاها. الخصومة بلغت فقد وفرنسا إنجلرتا هي املعنية
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اإلنجليزي املجتمع أعضاء أهم أحد قىض حيث تعقيًدا؛ أكثر الفعلية الوقائع أن إال
السابع القرن خمسينيات منتصف يف فرنسا يف يتجول الوقت بعض أولدنربج هنري
أصبح إنه وبما إنجلرتا. إىل عودته قبل مونتمور أكاديمية إىل انضم أنه املؤكد ومن عرش،
أساليب عن بأفكار ساهم أنه منطقيٍّا فيبدو اإلنجليزي، العلوم نادي يف مؤسًسا عضًوا

األوروبية. القارة يف تجربته من استمدها العمل

للقوة جديدة نظرة

املنظم. والدين الكنيسة هيمنة تحت أوروبا يف القوة رصاعات كانت الوقت ذلك حتى

األمام. نحو والتقدم املايض قيود كرس وسائل إحدى املنهجية للعلوم أساس وضع وكان
ذلك يف الناس تجرأ الكنيسة، مذبح أمام الركوع عىل السابق يف الفلسفة أُجربت وبينما
الالهوت وعالم والفيلسوف الباحث عهد فمنذ تصوره. يمكن ال ما تصور عىل الوقت
ثم ومن أرسطو. مذهب الكاثوليكية الرومانية الكنيسة تبنت األكويني، توما اإليطايل
التشكيك كان نفسه. اإلنجيل تقارب القداسة من درجة عىل أرسطو تعاليم أصبحت
األوتاد عىل كثريون ُعلِّق وقد العقيدة، يف للتشكيك مكافئًا يزال ال الراسخة األفكار يف
توسيع من املغامرة أهل يمنع لم ذلك لكن تلك. املشينة الهرطقة جريمة بسبب وأُحرقوا
صربها. يستنفدوا لم أنهم من للتأكد الكنيسة من الحذر عىل أجربهم لكنه املعرفة، حدود
تماًما. العكس بل بالرب؛ والكفر الدين هجر أرادوا األوائل العلماء أن هذا يعني ال
بالرب معرفتهم نقل يف الرغبة تحركهم بالدين اإليمان شديدي منهم كثريون كان فقد
لخلقه. الدقيقة بالدراسة كانت وجه خري عىل الرب خدمة بأن آمنوا فقد أجمع. العالم إىل

اإلنجليزي الفكر

الفرنسيني قلدوا اإلنجليز بأن اإليحاء من لالمتعاض هوك دفعت التي األسباب بني من
الفالسفة من مجموعة بدأت ،١٦٤٥ عام ففي تاريخها. لها كان اإلنجليزية العلوم أن هو
واليس وجون ويلكنز أمثال من شخصيات بينهم من وكان لندن. يف اجتماعات عقد يف
حيث مفيًدا املجموعة يف الخصوص وجه عىل جودارد اشرتاك وكان جودارد. وجوناثان
املفيد من كان البالد، يف كرومويل سلطة ظل ويف كرومويل، أوليفر أطباء أحد كان إنه
جودارد منزل يف أحيانًا لقاءاتها تعقد املجموعة وكانت جانبك. إىل رجاله أحد استقطاب
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جريشام. كلية يف األوقات بعض ويف تشيبسايد شارع يف وأحيانًا بلندن، وودسرتيت يف
القومية السياسة عوامل أدت إذ املجموعة؛ تفرقت و١٦٤٩، ١٦٤٨ عامي بني وفيما
أو كامربيدج أو أكسفورد يف للعيش انتقالهم إىل الشخصية معايشهم مستويات وارتفاع

أيرلندا.
إىل بالنسبة موقفه يحدد أن — الفرنيس نظريه شأن شأنه — الفريق عىل وكان
من التقليل إىل يسعوا لم أنهم عىل التأكيد سبيل يف األمرين الفريق عانى فقد أرسطو.
أفضل لها وكان قرون مدار عىل املدارس يف تُدرَّس كانت أعماله إن حيث أرسطو، شأن
وباحثًا عظيًما رجًال كان أرسطو أن املؤسسني األعضاء أحد باعتباره ويليس وذكر األثر.
واتفق بعده. من تطورت الحياة — «لكن» من بد وال — لكن الطبيعة، أمور يف فريًدا
أرسطو؛ حتى وال شخصواحد، لدى املعرفة كل تجتمع أن املستحيل من أنه عىل األعضاء

بعدهم. سيأتون من وكذلك يقدموه، ما أمامهم كان لذا
الثورة يف املشاركة فبجانب جًدا. معقدة الوقت ذلك يف إنجلرتا يف الحياة كانت
ثورة مع التعامل بالتحديد الجزيرة تلك عىل عاش من كلٍّ أمام كان األوروبية الفكرية
باستسالم وانتهت ،١٦٤٢ عام أغسطس يف اإلنجليزية األهلية الحرب اندلعت فقد فعلية.
األول تشارلز إعدام ١٦٤٩ العام وشهد بأكسفورد؛ امللكي املقر يف األول تشارلز امللك
ودخل الحامي السيد كرومويل أصبح سنوات بضع وبعد جمهورية. إنجلرتا وإعالن
يدخلون تارة وكانوا اإلسبان، مع رصاع يف وتورطوا الهولنديني، مع حرب يف اإلنجليز
ليفرضوا القوة واستخدموا تحالفات، معهم يعقدون وتارة الفرنسيني مع مناوشات يف

أيرلندا. عىل السيطرة
عضو وهو رين، ذهب ١٦٥٧ عام ويف جنب. إىل جنبًا يسريان والقتال العمل كان

الدخول: يستطيع ال أنه ليكتشف صباح ذات عمله محل إىل النخبة، من محوري

تجربة إجراء عىل عازًما كنت الدرايس، الفصل يف يوم أول كان الذي باألمس،
بأنه وأخربني البوابة عند أوقفني ببندقية رجًال لكن جريشام]. مجمع [يف

عسكرية.6 ثكنة إىل الكلية تحولت إذ الغرض؛ لهذا الدخول ممنوع

الثاني تشارلز امللك واعتىل أخرى، مرة السياسية األحوال تبدلت ١٦٦٠ عام ويف
وحان جديد. من اإلنجليزية امللكية وعادت العرش. — املنكوب األول تشارلز ابن —
يستفيدوا وأن الصعداء يتنفسوا ألن للملكية املخلص الدعم قدموا الذين لهؤالء الوقت
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والءهم كرومويل نارصوا من ليغري الوقت حان كما الجديد، الوضع من استطاعوا ما
الفرنسية، األزياء معه إلنجلرتا امللكية استعاد الذي البالط جلب وقد برسعة. يغريوه وأن
الذي البيوريتاني االجتماعي املشهد يف واملرح األلوان يف جديًدا ذوًقا بث ما ورسعان
الدعارة بيوت يف يتواجد وكان للرتفيه بحبه تشارلز ُعرف ما ورسعان الرتابة. اعرتته

امللكي. البالط مقر يف وجوده بقدر الرفيع املستوى ذات
هذه وعقدت الظهور. يف جديدة مجموعة أخذت أمنًا أكثر لندن أصبحت أن وبعد
من أشخاص املجتمعني بني من وكان جريشام كلية يف األربعاء أيام لقاءاتها املجموعة
بدأت ،١٦٦٠ عام وبحلول قصرية. فرتة خالل مألوًفا اسًما أصبح الذي رين، أمثال
حيث التمويل، يف املساعدة األربعني األعضاء من وُطلب رسميٍّا، طابًعا تتخذ املجموعة
لتدبري األسبوع يف واحًدا شلنًا يدفع ثم شلنات ١٠ قدره انضمام رسم فرد كل يدفع

املستمرة. النفقات
كلية يف األربعاء أيام املنتظمة رين محارضات إحدى بعد نوفمرب١٦٦٠، ٢٨ ويف
عدة بعد الكبري التقدم وحدث جديدة. منظمة نواة وشكلوا رجًال ١٤ اجتمع جريشام،
امللك معرفة بنبأ ديسمرب من الخامس يف موراي روبرت السري جاء عندما أسابيع
يف إال امللكية الجمعية لقب املجموعة يمنح لم امللك أن إال املساعدة. يف ورغبته بالجمعية
مبهرة الرفيع املقام أصحاب من بها للعاملني املعلنة القائمة وبدت .١٦٦٢ يوليو ١٥
كانت فقد العلمي، االكتشاف إىل بثبات تسعى كانت وبينما الجمعية. طبيعة عىل ودالة
إدارتها. تتوىل التي هي النبالء طبقة كانت إذ بحتة؛ بريطانية بطريقة تتم إدارتها
الطبيعة بشأن ا محقٍّ كان فقد للجمعية الفرنيس التأثري بشأن مخطئًا شابالن كان وإذا

ألعضائها. األرستقراطية

امللكي السمو صاحب

باسم وترشفوا جاللتكم ميثاق عىل اجتمعوا والذين بالوالء، لكم ندين الذين رعاياك نحن إننا
الوسيلة إنها إذ الشكر؛ بخالص املذكورة الجمعية مؤسس بصفتكم إليكم نتقدم امللكية، الجمعية
إجاللنا ونؤكد لفضلكم، والعرفان االمتنان عن لسموكم نعرب أن بها يمكننا التي حاليٍّا الوحيدة
إخالص بكل السعي عىل الراسخ وعزمنا جاللتكم خدمة يف وإخالصنا املوقر لشخصكم الدائم
الطبيعة أمور معرفة يف التقدم تحقيق وعىل الجمعية هذه أسستم أجلها من التي الغاية نحو
ويشتهر ومجده بعظمته جدارة عن معروف منهج وهو التجارب؛ خالل من النافعة اآلداب وجميع
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الجمعية وهذه إقراره؛ بعد عليكم والثناء بكم اإلعجاب من زاد الذي وهو للبرشية، النفع بتحقيقه
ذيوًعا سيزداد صيتها أن شك وال املستنرية؛ أوروبا بقاع كل يف وُعرفت بالفعل صيتها ذاع قد
برجاحة ويُعرِّف قدركم يرفع بما بالنجاح املكللة الجمعية وبجهود أفضالكم باستمرار الوقت مع
أعضاء يسع التي — والفنون العلوم يف تطور ألعظم األساس حجر لوضع دفعتكم التي عقلكم
مثل افتقار من أحد يشكو ال كي وذلك قبل؛ من أحد يفعله لم ما وهو — إليها الوصول الجمعية

قدير. ملك وفضل مساعدة إىل دوامه يؤمل الذي املرشوع هذا

آمالنا بها وتتعلق إرصارنا تزيد التي جاللتكم ومساعدة سموكم عطاء لنا يكفل ما إن موالنا،
مفيدًة، تجارب ونُجري تختارونها هدية ملعاليكم نقدم أن من سنتمكن املناسب الوقت يف أننا هو

الغاية. تلك نحو عديدة قوية دوافع تُحركنا إذ الجليلة؛ خطتكم وننفذ

سعة بقدر الربكات كل عليكم ينزل وأن بفضله الرب كم يعمَّ أن يوم كل سندعو نفسه، الوقت ويف
وأمنياتهم.7 املخلصني رعيتكم آمال وبقدر فضائلكم وتعدد حملكم وثقل شأنكم ورفعة قلبكم

قانونية بلغة بسيط اتفاق صدارتها يف وكان واحدة. ورقة التسجيل استمارة كانت
مع صفحة كل أول نفسها الصيغة وتتصدر عضو. كل التزامات نطاق يحدد نموذجية

والعرشين: الحادي القرن يف حتى الجدد، األعضاء قبول

مصلحة تعزيز سبيل يف باالجتهاد بنفسه، كلٌّ أدناه، املوقعني نحن نلتزم
الغايات نحو والسعي الطبيعية، باملعارف والنهوض لندن، يف امللكية الجمعية
بقدر الجمعية اجتماعات نحرض وأن الجمعية؛ أجلها من تأسست التي
وأن االستثنائية؛ املناسبات ويف السنوية، االنتخابات يف وخاصة استطاعتنا
أي يف للرئيس أيُّنا قدم حال ويف وقواعدها، املذكورة الجمعية بقوانني نلتزم
حلٍّ يف فهو الجمعية من االنسحاب يف يرغب بأنه بتوقيعه مذيلة إفادة وقت

املستقبل.8 يف االلتزام هذا من

الثاني تشارلز امللك إىل رسمية عريضة أُرسلت أغسطس، ٢٩ يف أشهر، بضعة وبعد
ورغم ذلك. غري شيئًا يتوقع يكن لم امللك أن إال هذا، يومنا يف متذللة تعترب بلغة ُكتبت
االنشغال شديد كان فقد إنجلرتا، يف علمية جمعية وجود عىل حريًصا كان تشارلز أن

لقاءاتها. حضور من يمكنه لم بما الرتفيه وراء والسعي بالحفالت
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فرنسية ملكية جمعية

الدعوة هذه أن إال مونتمور، جماعة إىل لالنضمام لدعوته متحمًسا دوني كان بينما
أصبحت حتى اللقاءات يحرض دوني يكد ولم جاذبيتها. من كبريًا جانبًا فقدت ما رسعان
وقد االنهيار. مرحلة يف مونتمور أكاديمية كانت فقد منتظمة. وغري متقطعة اللقاءات
دو بريسون جيل شكك عندما ١٦٥٨ عام يف قبل من االنهيار شفا عىل األكاديمية كانت
أن ويبدو مقتل. يف األكاديمية وجود سبب ليرضب ديكارت، السيد ذكاء يف روبرفال
وليس ونفوذه، ثروته بسبب كانت مونتمور أكاديمية شهرة إن قال بأنه اتُّهم روبرفال

يقدمه. فكر أي لديه ألن
ألقى فقد جديدًة. مشكلًة تواجه كانت الحني ذلك يف لكنها صمدت، األكاديمية أن إال
التي خطاباته أحد يف التاريخية الحقبة هذه عىل الحًقا الضوء فولتري الفرنيس األكاديمي
عام يف أنه فأوضح .١٧٣٣ عام وُكتبت اإلنجليزية» األمة عن «خطابات عنوان حملت
التي الجديدة املنظمة تلك امللكية؛ الجمعية من بالغرية الفرنسيون الفالسفة شعر ١٦٦٦
الخاصة منظمتهم لهم يكون أن أرادوا إذ الجديد»؛ املجد «ذلك باسم فولتري إليها أشار
وبعد للعلوم. أكاديمية الفتتاح اإلذن بمنحهم عرش الرابع لويس وأقنعوا ملكي، بتكليف
فرنسا. يف للعلوم امللكية األكاديمية افتُتحت عملها، امللكية الجمعية بدء من سنوات أربع
الشبه أوجه عىل البارعة التعليقات بعض فولتري ذكر فقد نشأتيهما بخصوص أما
أخطاء من تعلمت ألنها أقوى كانت الفرنسية النسخة إن قائًال املنظمتني بني واالختالف
شموًال أكثر قواعد للعلوم الفرنسية امللكية األكاديمية طبقت كما اإلنجليزية. سابقتها
ومن التدريب، عايل جيًشا كانت لو كما منظمة الفرنسية الجمعية كانت أنشطتها؛ تحكم
التنظيم إىل تفتقر التي اإلنجليزية نظريتها من مجًدا أرفع إنجازاتها أن فولتري رأى ثم

الجيد.
الفرنسية األكاديمية عضوية أن من فولتري إليه أشار ما هو ذلك من األهم لكن
تقدم األكاديمية أن يعني ما وهو راتبًا، يتلقى العضو فكان كبرية. امتيازات لها كان
ل تُحصِّ اإلنجليزية امللكية الجمعية كانت املقابل، يف وحدها. الكفاءة عىل بناءً الدعوة
واملال. الوقت لديهم يتوافر من فيه يجتمع ناٍد إىل لتتحول أعضائها من عضوية رسوم
االنضمام يمكنه كان امللكية الجمعية نفقات تحمل عىل قادر شخص أي أن فولتري ورأى

فقط. والتعلم الكفاءة عىل تعتمد الفرنسية األكاديمية عضوية كانت بينما إليها،
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باندثار إيذانًا كان فقد فرنسا، يف العلمي للبحث هدية بمثابة ذلك كان وبينما
مصدر هذا وكان والءهم. املحوريني أعضائها من كبري عدد بدَّل حيث مونتمور، أكاديمية
أنه من الرغم فعىل غضبًا. استحال ما رسعان االنزعاج لكن البداية، يف ملونتمور انزعاج
الدعوة له تُقدم لم غريه، يقدمه لم ما جديد بارييس علمي عالم رعاية سبيل يف قدَّم
إقصاءً كان بل مقصود؛ غري تجاهًال هذا يكن فلم الجديد. امللكي النادي إىل لالنضمام
— راعيه يُدع لم كما — يُدع لم إذ كذلك؛ دوني يف هذا املضاعف الحظ سوء وأثر متعمًدا.
والثراء الشهرة سلم عىل الرسيع الصعود يف آماله وتلقت الجديدة. النخبة إىل لالنضمام
يمنع أن دوني أراد إذا وبرسعة حاسم إجراء اتخاذ الرضوري من وكان قاصمة. رضبة

االنهيار. من أحالمه
إىل يتوصل أن ينبغي أنه الواضح من كان عثرته، من ينهض أن دوني أراد وعندما
نافًعا دام ما رضوريٍّا االخرتاع أو االكتشاف كنه يكن ولم شيئًا يخرتع أو ما اكتشاٍف
شأنها من كان التي التجارب من سلسلة عىل ينكبَّ أن عليه وكان لالنتباه. والفتًا سليًما

األقل. عىل باريس تهز أو … العالم تهز أن
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مؤكد شبه نحو عىل دوني لسمع آنذاك، لقاءاتها عقد يف مونتمور مجموعة استمرت لو
حول نقاشات جرت فقد و١٦٦٦. ١٦٦٥ العامني خالل إنجلرتا يف جرت التي باألحداث
تراجع مع لكن حرضها. التي القليلة االجتماعات خالل وقتها إنجلرتا يف الجاري العمل
العلمية، باألوساط املتعلقة والقال القيل بمجالس دوني احتكاك قل املجموعة تلك نشاط
االهتمام زيادة عن فكرة أدنى لديه يكن لم بنفسه اإلنجليزية قراءة عىل قدرته عدم ومع
اإلنجليزي. القنال من األخرى الضفة عىل الدم نقل ومحاوالت الدم يف الحقن بتجارب
كلٍّ فعىل حال؛ أي عىل التطورات بتلك ا مهتمٍّ كان بأنه لالعتقاد سبب ثمة ليس كذلك

الرياضيات. هو لدوني الرئييس البحثي املجال كان
من زاد وقد وساق. قدم عىل تجري الدم حول الدراسات كانت فقد إنجلرتا، يف أما
طبيب وهو مايور، دانييل يوهان بأن امللكية الجمعية أولدنربج إبالغ الواقع يف وتريتها
الدموية. األوعية يف مبارشًة الكيميائية املواد حقن عن فيه يدافع كتابًا نرش قد أملاني،
يصبح أن خطر فالح املسألة، بتلك واضحة بدرجة ا ملمٍّ األملانيُّ العاِلم ذلك كان فقد
اتخاذ رضورة يميل الوطني االعتزاز وكان العالم. مستوى عىل املجال ذلك رائد هو مايور
ينزلوا أن األعضاء من عدد قرر بالخرب امللكية الجمعية معرفة فبمجرد فورية. خطوات
ذلك: تلت التي األحداث تسلسل امللكية الجمعية دورية وتسجل امليدان. هذا إىل بأنفسهم

١٦٦٥ مايو ١٧
آخر. كلب وريد يف كلب دم لحقن تجربة إجراء إمكانية ويلكنز الدكتور اقرتح
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١٦٦٥ مايو ٢٤
كوكس توماس والسيد كوكس دانييل والسيد ويلكنز الدكتور من كلٌّ ُكلِّف
السيد من وُطلب آخر؛ كلب أوردة يف كلب دم حقن تجربة بتويل هوك والسيد

الكلبني. جلد تبديل محاولة تحديًدا كوكس توماس

يف حمامة دم حقن تجربة السابق يف أجرى قد أنه كوكس توماس السيد وروى
تلفظ كادت حتى تنزف وتركها األوىل وريد فتح خالل من وذلك أخرى، حمامة وريد
عىل أبقاها وبذلك املحترضة، الحمامة يف وحقنه أخرى حمامة دم استخرج ثم أنفاسها؛
فرتة بعد كان وإن األخرى الحمامة نفقت كما بعدها نفقت ساعة، نصف ملدة الحياة قيد

الوقت. من

١٦٦٥ مايو ٣١
وهو التايل؛ اليوم صباح آخر أوردة يف الكلب دم حقن تجربة تُجرى أن ُطلب
أجل من الكلبني لكال عادي أنبوب باستخدام يتم أن كرون الدكتور اقرتح ما

اآلخر. إىل الكلبني أحد من الدم يُسحب أن

أن آنذاك السائدة النظر وجهة الدم «سيسحب» املستقِبل الحيوان بأن القول ويعكس
عن األطراف إىل يُضخ الدم أن الالحقون العلماء وسيذكر الدم؛ تسحب الجسم أطراف

القلب. طريق

١٦٦٥ يونيو ٧
بطن فتح وهي إرشافه، تحت جرت التي بالتجربة تقريًرا ويلكنز الدكتور أعد
حوصلة يف أوقيات ٦ أو ٥ بمقدار األجوف الوريد من الدم واستخراج كلب
يف طرفه ينتهي الرشجية الحقنة أنبوب مثل صغري نحايس أنبوب منها يخرج
بالضغط الوريد ذلك يف الدم من أوقيتني نحو ضخ وجرى كلبة، قدم يف وريد

األنثى. عىل ملموس تغري أي يُلحظ لم لكن املذكورة، الحوصلة عىل

إىل بالنسبة كان لكنه ساحًقا، نجاًحا التجربة هذه اعتبار يف السبب فهم الصعب من
فقد العام؛ ذلك لندن يف آخر يشء يحدث ولم األقل. عىل األمام إىل خطوة فيها املشاركني

.١٦٦٥ عام يف املدينة الطاعون اجتاح

92



الدم نقل يف اإلنجليزية التجارب

أخرى محاولة

بدأه؛ ما يستكمل أن وحاول محتملة؛ أخرى زوجة ضمن وقد أكسفورد إىل لوور عاد
أكسفورد وسط يف بور بلو مطعم يف املرة هذه لكن معه، رشابًا لتتناول وود التقى حيث
التاريخ؛ من الفرتة هذه يف التواريخ تتبع الصعب (من (١٦٦٦ (أو  ١٦٦٥ فرباير ٢٤ يف
عرش، السابع القرن من األكرب الجزء مدار فعىل الوقت. ذلك يف تقويمني الستخدام نظًرا
إىل القارة بقية غريت حني يف القديم)، (األسلوب اليوليويس بالتقويم ملتزمة إنجلرتا ظلت
يضعان الذي املكان يف التقويمني كال ويختلف الجديد). (الطراز الجريجوري التقويم
مارس، بنهاية تبدأ الجديدة السنة كانت اليوليويس، التقويم ففي الجديدة. السنة فيه
حني ثم، ومن يناير. شهر بداية مع الجريجوري التقويم يف الجديدة السنة تبدأ بينما
هذا يف .١٦٦٦ فرباير عن يتحدث أنه نفهم فإننا «١٦٦٥ «فرباير اإلنجليزي الرجل يكتب
أوروبا من تأتيهم جديدة أفكار أي تبني يف ببطئهم املعروفون — اإلنجليز كان الوقت،
طريقة استخدموا ما وكثريًا مارس، من بدًال يناير شهر من العام بدء يف رشعوا قد —
عىل يدل (١٦٦٦ (أو ١٦٦٥ فرباير فإن ثم، ومن السنة. عن للتعبري هذه العامني كتابة
هي، كما نسبيٍّا االجتماعية حياته ظلت األرجح وعىل .(١٦٦٦ كلها القارة يف عليه يدل ما
من بويل يعد لم يناير، يف لندن إىل البالط عودة من الرغم فعىل أصعب. صار العمل لكن
القلب»: «عالج كتابه يف وذكر وحده. االستمرار عىل مجربًا لوور فكان الريف، يف خلوته

عىل فيها الطبيعة أقلد أن قررت وكنت أكرب. نجاًحا التالية محاولتي القت
فإن لذا األوردة؛ إىل الرشايني من االنتقال عىل الدم تجرب فالطبيعة أدق. نحو
للدورة تمديد سوى يكن لم آخر حيوان بوريد ما حيواٍن رشيان توصيل

لألول. الدموية

الحدث أن والعتقاده تاريًخا. فرباير نهاية وحدد أدواته وجمع خطته، لوور وضع
واليسودكتور أمثال من تطلب الدعوات من مجموعة أرسل فقد األهمية، من قدر عىل كان
«احتفاله». حضور أكسفورد يف الطبية النخبة أعضاء ومختلف ميلنجتون توماس
واألكاديميني املفكرين من بحشد محاًطا نفسه لوور ووجد القليل، سوى يتغيب لم

يقول: الحًقا وكتب األقاويل. مروجي من اثنني أو وواحد املتحمسني

أن وبعد الحجم متوسط كلبًا انتقيت إذ مذهلة؛ أجريتها التي التجربة كانت
رسعان لكن بشدة، الكلب نبح البداية يف دمه. معظم من أفرغته حركته شللت
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فقدان من الحيوان هذا إنقاذ أجل ومن ويرتعش. يتشنج وأخذ قواه خارت ما
يف الرشيان بني يصل أنبوبًا وثبَّتُّ بجانبه أكرب كلبًا قيدت فقد الكبري، الدم

األصغر. الكلب ووريد رقبته
كثريًا أعطيته ربما ليتحرر. رصاعه وواصل وعيه األصغر الكلب استعاد
نزيفه، ليتوقف املانح الكلب يف الرشيان ربطت فقد حال، أي عىل الدم. من
عروقه ملء أعيد أن قبل وذلك أخرى، مرة املستقِبل الكلب من الدم وفرغت

آخر. كبري كلب من بالدم
قيده وفككت الصغري الكلب يف الوداجي الوريد عقدت التجربة وبانتهاء
بأي يشعر ال أنه وبدا املنضدة فوق من الكلب فقفز سيحدث. ماذا ونظرت
غري الدم لينظف العشب عىل تقلب ثم صاحبه إىل الكلب وجرى إطالًقا. إصابة

وحسب. مائي مجرى يف ألقي كان لو كما يبدو ما عىل باأللم شاعر

لندن إىل خطاب يصل أن يمكن حيث رسيعة، ولندن أكسفورد بني االتصاالت كانت
أن يمكن الخطاب أن بيد أكسفورد. بريد مكتب إىل أُحرض إذا واحد يوم غضون يف
لم لوور أن بدا فقد اختالف، ثمة يكن لم لكن باريس. إىل ليصل أيام خمسة يستغرق
املحتمل ومن عمله. يف بالتطورات رسميٍّا امللكية الجمعية ليخطر أمره من عجلة يف يكن
من يجعلوا أن يخشون كانوا العلماء أن هو األول: سببني؛ إىل رجعت للنرش ممانعته أن
يمكن ال أنه ثبت واحدة تجربة عىل بناءً يشء أي بنرشهم أقرانهم لسخرية مثاًرا أنفسهم
املأل، عىل املهنية والخفايا األرسار عن الكشف يعني النرش أن هو والثاني: تكرارها.
االكتشافات سباق يف يفوز ثم ومن الفرصة يستغل أن العالم حول عالم ألي وسيمكن

املستقبلية.
ولم الحال. بطبيعة بأول أوًال العمل يف تقدمه عىل بويل يطلع لوور كان ذلك، ومع
رأييهما. طالبًا وهوك بيل، جون هما آخَريْن، عاملني إىل كتب حتى النبأ يعلم بويل يكد
التي املحتملة العالجية للفوائد حماسه عن معربًا الغربي الريف يف منزله من بيل ورد
طرق بشأن االقرتاحات بعض مقدًما لندن من هوك كتب بينما العمل، هذا يقدمها قد
تلك يف النجاح من أكرب قدر تحقيق سبيل يف وإعدادها النحاسية األنابيب لصناعة جديدة

التجارب.
١٦٦٦ أبريل ١٨ يف منه ُطلب فعندما بويل، لدى بمكان األهمية من النزاهة كانت
سوى يعِط لم الدم، نقل تجارب تطورات آخر عن يتحدث أن امللكية بالجمعية لقاء خالل
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التي الصعوبات مع التعامل جرى أنه هو قاله ما كل كان إذ الغموض؛ شديد جواب
سيكون أكسفورد يف لوور الدكتور أن األرجح وأن علمه، حد عىل العملية تلك واجهت

فيها. ينجح من أول
وحيويته الدم سيولة تكون أن احتمالية تشارلتون والرت بطرح اللقاء واستمر
أي فإن الحالة، هذه ويف الدموية. األوعية داخل إال يحدث ال الذي التخمر إىل راجعة
املقابل، ويف سيفسد. الدم إن إذ بالتأكيد؛ ستفشل األوعية هذه من الدم فيها يخرج تجربة
أمكن إذا تنجح أن يمكن التجارب فإن للهواء، تعرضه عند حيويته يفقد الدم كان إن
التمتمات من بكثرٍي قوبل قد الطرح هذا أن املؤكد ومن الهواء. عن بمعزٍل الدم إبقاء
يرتديه الذي املستعار الشعر وأصحاب الطويل الشعر ذوي قبل من املرحبة واإليماءات

امللكي. البالط مع وثيقة بصالت املرتبطون هؤالء
يستطع لم إذ طويًال؛ هذه الرتقب حالة يف امللكية الجمعية تستمر لم الواقع، يف لكن
لوور تجربة من أشهر أربعة وبعد الكتمان، عنهم الرسية حجاب لوور كشف من كل
ذكر ما وبحسب بلندن. للجمعية لقاء يف الرس واليس كشف فرباير، يف أجراها التي
رفيع منصب إىل وصوًال طريقه إيجاد يف نجح حيث بخبثه، معروًفا واليس كان أوبري،
ويقول املنصب. عىل منافسه عن كيدية شائعات نرش طريق عن أكسفورد جامعة يف
— زوش ريتشارد — باملنصب للفوز األقرب الشخص أن إشاعة كانت الحيلة إن أوبري

معه. متساهلة تبدو أن الكلية ترد لم خطري اتهام وهو رصاحة؛ كرومويل هاجم قد
كذلك أوبري يتهمه إذ أوبري؛ عند لواليس الوحيدة الرذيلة هي تلك تكن ولم
األفكار وكتابة أكسفورد، يف األكاديميني من وغريهما وهوك رين مع مناقشات بحضور
املشكالت بعض هذا له سبب ربما أفكاره. باعتبارها نرشها ثم صحيفته يف الرئيسية
األفكار تلك تسجيل من حتى ليقرتب رين العالم انتظر فلو األفكار؛ لنرش أدى لكنه
واليس يكون أن الغريب من يبدو فلن صادًقا أوبري كان إن لذا اآلن؛ إىل منتظًرا لظل
ويف لوور. عمل تفاصيل وقدم يونيو يف امللكية الجمعية لقاءات أحد يف وقف من هو
تلك تقديم محاولته احتمال أمام الباب تفتح تلك فعلته فإن بشخصيته، معرفتنا ضوء

به. خاصة باعتبارها املعلومات
االجتماع. حاًرضا كان بويل أن لوور حظ حسن من كان فقد كذلك، األمر كان إذا
يكن لم دائًما، القامة منتصب مشيته ومع أقدام، ستة يبلغ كان الذي قامته طول فمع
إىل الخاصة عربته يف باستمرار يسافر وكان االجتماعات. خالل حضوره عن ليغفل أحد
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عىل الزيارات تلك وأبقته مول. بول يف منزلها يف رانيال ليدي أخته عند ويبيت لندن،
أنشأه الذي املعمل يف العمل يف االستمرار من مكنته كما املدينة، يف بالحياة دائم اطالع
تجاربه يف لالستمرار والغلمان الخدم من عديًدا يعني كان حيث رانيال ليدي منزل يف
تعني أكسفورد يف األمور بمجريات بويل دراية كانت واليس، تحدث حني غيابه. أثناء
بكل لكن بأدب فيه يطلب أكسفورد، إىل خطاب بإرسال فأرسع لوور. يف فوًرا فكر أنه
يُعرف أن له كان إذا رسيًعا، يكتب وأن يكتب، أن لوور عىل وكان تجاربه. تفاصيل حسم

املجال: هذا يف برائٍد

١٦٦٦ يونيو ٢٦ لندن،
امللكية الجمعية لقاء العزيز) (سيدي املايض األربعاء يوم حاًرضا كنت لقد
أنك واليس الدكتور من سمعت وهنا جريشام. كلية يف ُعقد الذي املذكور
أحد من دم لنقل الصعوبة شديدة تجربة إجراء يف (بحضوره) أخريًا نجحت
الجمع هذا إىل يُبلَّغ أن فعًال يستحق الحدث هذا أن ورأيت اآلخر. إىل كلبني
التي بالطريقة بيانًا يقدِّم أن املوقر السيد من يطلبوا أن اقرتحت لذا املوقر؛
عندما لكنه لدينا. قدرك من يرفع بالذي وصفه يكن ولم التجربة. بها أجريت
بأن رد الرجاء، عنها انقطع عادية غري لتجربة املتنوعة التفاصيل عن سئل
رسدها هو يحاول أن من بدًال الفردية النقاط عىل كتابًة أنت ترد أن األفضل
التجربة يلَ سترشح أنك فرتة، قبل وعدتني، قد كنت أنك أعلنت لذا شفاهة؛
هذا يعرفك أن مصلحتك من أن لعلمي ممانعة أي دون هذا فعلت وقد …
يقدرونك أعضائه بنِي من كثري فهناك املالئمة. اللحظة هذه يف املوقر الجمع

ذلك. من أكثر ليس لكن أصدقاؤك وهم قدرك حق
تحياتي
بويل روبرت
إىل يُسلَّم
أصدقائي أعز
أكسفورد الطب، يف الدكتور لوور، ريتشارد
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بويل عىل رد فقد يزيد، أو أشهر ألربعة بالرسية عمله أحاط لوور أن إىل بالنظر
لوور أن فاألرجح الكشف، لهذا واليس دوافع كانت فمهما شديد. وتفصيل كبرية برسعة

اإلنجليزية. العلوم مقر يف نقاش محل كان عمله أن بمعرفة ُرسَّ

١٦٦٦ يوليو ٦ أكسفورد،
العزيز صديقي

للطريقة مختًرصا رشًحا لك أقدم لطلبك، واستجابًة خطابك، وصلني لقد
إلمداد كمانح استخدامه يف ترغب حيوانًا أو كلبًا فلتخرت الدم. لنقل الكاملة
يف رشيانًا واكشف بالدم، مختلف نوع من أو نفسه النوع من آخر حيوان
اإلصبع. طول من يقرب ما منه واكشف الثامن، العصب عن وافصله الرقبة

الذي الِعرق وكان مبارشًة. املوضوع وتناول الديباجات يف وقت إضاعة دون لوور رد
اآلن عليه يطلق الذي له املحاذي العصب أما السباتي، الرشيان هو خطابه يف عنه تحدث
الطريقة وصف لوور تابع ذلك، بعد العارش. القحفي بالعصب فيعرف املبهم العصب
تالية قرون مدار عىل التجريبية الفسيولوجيا علماء من نهائي ال عدد استخدمها التي

الوريد: أو الرشيان إىل دقيق أنبوب إلدخال

فكه إىل تحتاج لن الرأس؛ ناحية من الرشيان طرف حول بإحكام حبًال اربط
نصف مسافة عىل الرشيان عىل آخر خيًطا واربط العملية. من مرحلة أي يف
حسب وتوسيعها تضييقها يمكن متغريًة عقدًة واعقده األول، أسفل إصبع
حادٍّ مرشٍط باستخدام الخيطني بني الرشيان يف صغريًا قطًعا وأحِدث الحاجة.
ثم خشبي. كقضيب بحرية معلًقا طرفها تارًكا القلب باتجاه قصبة وأدخل

اإلحكام. لضمان آخر خيًطا إليه وأضف الثاني الخيط أحِكم

القصبة لوضع استخدمها التي للطريقة مفصًال وصًفا ليقدم الناشئ الجرَّاح هذا وتابع
وضع أنه يف املرة هذه االختالف وكان للدم. املستقِبل الحيوان يف الوداجي الوريد يف
الدم يفرغ أن هي الفكرة وكانت القلب. باتجاه واألخرى الرأس باتجاه واحدة قصبتني
تكون بحيث مًعا الكلبان يوضع ذلك بعد القلب. إىل الجديد الدم ويدخل الدماغ من
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عندئٍذ لوور ووصف اإلمكان. قدر القصبتني بني املسافة لتقليل متقاربتني رقبتاهما
محذًرا: وانتهى امللء وإعادة التفريغ تجربة

الدموية األوعية يف القصبات تُثبِّت أن وهو العزيز صديقي يا تنبيه لدي لكن
الحيوانني مقاومة مع ستخرج فإنها وإال مًعا، توصيلها قبل محكمة بأربطة

جديد. من تبدأ أن عليك وسيتعني

وأن محاوالته، من بعض مجرد بالتفصيل لوور ذكرها التي التجارب أن الواضح من
ذريع: بفشل انتهت األخرى املحاوالت من الكثري

الوعاء يمزق ال فضيٍّا أنبوبًا مؤخًرا صنعت الخربة، من مزيٍد اكتسابي مع
هذا يل ويتيح طرفه. عند بارز امتداد أو حلقة وله إدخاله، عند الدموي
من قطاع باستخدام األنبوبني توصيل ويمكن أكثر. بإحكام تثبيته األنبوب
إن إذ عدة؛ مزايا الوسيط الرشيان ولهذا حصان. أو بقرة من يؤخذ رشيان
انسد إن أنه كما الحيوانان. يقاوم عندما يُنتزع ألن عرضة أقل تجعله مرونته
الدم فيتدفق املستقِبل الحيوان إىل لتخرجها عليها تضغط أن يمكنك بجلطة
لن أنها وأثق املوقرة الجمعية إىل املعلومات الخطاب هذا ويقدم جديد. من

ناحية. أي من نقًصا فيها تجد
تحياتي خالص
لوور ريتشارد
األعز الصديق إىل مرسل
لندن يف بويل، روبرت

الدم مرة كل يف ونقل مرات عدة التجربة لوور كرر التالية، القليلة األشهر مدار عىل
الدم استخرج إن سيحدث ما لريى تجاربه نطاق توسيع يف رغب أنه إال كلبني. بني
املتاحة والكالب الوقت قلة أن من ألصدقائه شكا لكنه نفسه، الوقت يف كالب عدة من
بني التجربة إجراء إىل بالفضول شعوره ضوء يف لوور النقص هذا ودفع عزمه. ثبط
التجارب «وجرت كلب. إىل خروف دم نقل حاول أصعب، لحظة ويف وبعدها خروفني،

سجل. حسبما ملموس» بنجاح
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قائمة املرة هذه فيها وضع أخرى رسالة لوور إىل بويل كتب أشهر، بضعة وبعد
مثل بإرسال مولًعا بويل وكان ينفذها. أن لوور عىل أن رأى لتجاربه مقرتًحا ١٦ من
مما أكثر تجارب إجراء يف التفكري عىل قادر أنه تُظهر حيث األشخاص إىل القائمة تلك

بنفسه: إلجرائه وقته يتسع

كلب من الدم نقلت إذا مثًال يحدث فماذا الحيوان؟ طبيعة من الدم نقل يغري هل (١)
العكس؟ أو متوحش، كلب إىل مستأنس

كان كما ويترصف صاحبه تمييز عىل قادًرا الدم استقبل الذي الكلب يظل هل (٢)
قبل؟ من

إليه نُقل إذا ذلك عىل قدرته الفريسة تحديد يمكنه الذي الصيد كلب يفقد هل (٣)
القدرة؟ تلك يمتلك ال كلب من دم

الدم نقل يتسبب هل العصا؟ إحضار مثل خدع أداء عىل ُمدرب لكلب يحدث ماذا (٤)
عليها؟ تدرب التي الحيل أداء عىل القدرة فقدانه يف

من غريه أو بوله أو الحيوان نبض يغري الدم نقل أن عىل عالمات من هل (٥)
الفضالت؟

فهل جائع، كلب إىل وأُعطي دسمة وجبة مؤخًرا تناول كلب من الدم أُخذ إذا (٦)
دمه فإن لتوِّه أكل إذا الكلب أن هنا املنطق كان األكل؟ يف رغبته الجائع الكلب يفقد
ظل فقد الدموية، الدورة عن هاريف مفهوم َقِبل بويل أن ورغم بالكيلوس. غنيٍّا سيكون

مبارشة. الطعام من الدم ن تكوُّ فكرة عىل معتمًدا
من باستمرار الكيلوس حقن طريق عن الحياة قيد عىل كلب إبقاء املمكن من هل (٧)

آخر؟ كلب
تلك يف يمكن هل أو بدمه؟ سليم آخر حيوان دم باستبدال كلب عالج يمكن هل (٨)
مريض؟ حيوان من دًما بإعطائه معٍد غري بمرض السليم الحيوان يصاب أن النقطة

حيويته عىل ذلك يؤثر هل يافع؟ كلب من دًما عجوًزا كلبًا أعطيت إذا يحدث ماذا (٩)
لليافع؟ العجوز دم إعطاء أي العكس؛ تم لو ماذا ذلك؟ إىل وما وحساسيته وبالدته

الزيادة يف حجمه يبدأ فهل ضخم، كلب من دًما الحجم صغري كلبًا أعطيت إذا (١٠)
مفاجئ؟ نحو عىل

عندما األثر يختلف وهل الدم؟ مع عالجية بمواد املخلوط الخمر حقن يمكنك هل (١١)
الفم؟ طريق عن الدواء تناول عند أو وحده الخمر حقن يجري
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ُمسهلة مادة أعطيت إن يحدث ماذا ملعرفة التجارب من سلسلة إجراء يمكن (١٢)
آخر. حيوان إىل دمه نقلت ثم لحيوان

والعجل؟ الكلب مثل مختلفني نوعني من حيوانني بني الدم تبديل يمكنك هل (١٣)
وأعطيته بارد دم ذات سلحفاة أو ضفدع أو سمكة من الدم أخذت إن يحدث وماذا

الحار؟ الدم ذوي من لحيوان
املانح؟ لون إىل ليتحول ريشه أو الحيوان شعر لون من الدم نقل يغري هل (١٤)

الحيوان؟ نوع يتغري فهل متكرر نحو عىل مختلفني نوعني بني الدم نقلت إذا (١٥)
عادي؟ رمادي كلب إىل األيرلندي الرمادي الكلب يتحول أن مثًال يمكن فهل
جرائها؟ عىل ذلك أثر وما الحامل، الكلبة إىل الدم نقل يمكنك هل (١٦)

نُسخ لوور). (ريتشارد القلب» «عالج كتاب يف (الكانيوال) الُقنيَّة يوضح رسم :1-5 شكل
ستانفورد. جامعة الطبية، لني بمكتبة الخاصة املقتنيات قسم من بترصيح

ذلك باعتبار وبعده الدم نقل قبل واملستقِبلني املانحني وزن تحديد كذلك بويل اقرتح
بنجاح. نقلها جرى التي الدم كمية لتحديد وسيلة
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نفس عىل كانت السلبية النتائج أن عىل التأكيد وهي كذلك، أخرى نقطة إىل لفت كما
ويواصلون يتجاهلونه العلماء فإن يشء، يفشل عندما فغالبًا اإليجابية. النتائج أهمية
السلبية االكتشافات ألن دورياتهم؛ يف بذكره جانبهم من النارشون يهتم وال عملهم،
عمل الذين العلماء مصداقية يف داخلية ثقة بويل لدى وكانت لالهتمام. ا جدٍّ مثرية ليست
يدرك العلمي الوسط ستدع السلبية اكتشافاتهم فإن يشء أي عن النظر وبغض معهم.

مثمرة. تكون أن املستبعد من معينة منطقة يف البحث مواصلة أن

الفلسفية املداوالت

ما بني مؤكد نحو عىل سريبط مرشوًعا بدأ قد أولدنربج كان ،١٦٦٥ عام يف أي عاٍم، قبل
يتقاىض أولدنربج يكن لم املرحلة، تلك ففي باريس. يف دوني وجهود إنجلرتا يف يجري
وكان للدخل. مصدٍر لتوفري يسعى وكان املكتبية، خدماته نظري امللكية الجمعية من أجًرا
يف املستخدمة الرئيسية اللغات بجميع والكتابة القراءة عىل قدرته يف يكمن ماله رأس
والفرنسية األملانية اللغات يف خاص نحو عىل طليًقا وكان األوروبية؛ العلمية األوساط
اهتمام ومع األوروبيني. املراسلة أصدقاء من واسعة دائرة لديه كانت كما واإليطالية.
تلك مقابل دفع من تمكن التي الثروة وامتالكه األخرى الدول من األفكار بجمع بويل
ومصدٍر كمرتجم بأولدنربج يستعني كان ما كثريًا إذ ثمني، دخل مصدر صار األفكار،

العلمية. واآلراء لألخبار
األفكار كل يسجل أن من أفضل يشء يوجد فهل للمزيد. يطمح كان أولدنربج لكن
متميًزا موقعه كان لقد املال؟ يدفعون الذين القراء إىل تُرسل دورية يف وينرشها املذهلة
مراكز أكرب أحد لندن وكانت ازدهار يف الكتب تجارة كانت إذ الجغرافية؛ الناحية من

أوروبا. يف النرش
االطالع من مكنه مثاليٍّا منصبًا يشغل كان امللكية، الجمعية أمنيرس أولدنربج بصفة
واملفاهيم األفكار كل الدورية هذه تجمع أن يأمل وكان األعمال. آخر عىل بأول أوًال
عىل دوريته تُعرف أن حلمه وكان للضياع. عرضة كانت لكنها تتولد كانت التي الهامة
تدريجيٍّا الحلم هذا وتحول أوروبا، عرب بتوزيعها النارشون اضطلع إن العالم مستوى
االكتشافات من االستفادة من البعيدة البالد يف الباحثني الدورية ومكنت حقيقة. إىل
بأنها يُعرتف أن — الدورية شهرة تنامي مع — يأمل أولدنربج كان كما اإلنجليزية.
نظرية وضعوا أو ما تجربة أجروا من أول أنهم إثبات خالله من للعلماء يمكن منشور
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الفضل ينسب أن عىل حريًصا أولدنربج كان النرش، يف ومشاريعه واليس عكس فعىل ما.
أهله. إىل

وأن امللكية بالجمعية وليس به خاصة الدورية تكون أن هي أولدنربج رؤية كانت
امللكية، الجمعية رس أمني كان أنه وبما األعضاء. وغري الجمعية يف األعضاء أبحاث تنرش
بل اللقاءات، يف يُقال ما تسجيل يف متمثلة يومية مسئولية عاتقه عىل يحمل كان فقد
كبري، بمعدل املراسالت يكتب كان كما العالم. أنحاء من والتعليقات الخطابات تلقي
يف أولدنربج ساعد ومما الرد. لكتابة قلم يده ويف إال خطابًا يفتح يكن لم أنه يزعم وكان
الدولية املراسالت تلك من جعل امللكية الجمعية ميثاق أن دوليٍّا مراسًال بوصفه دوره
يف نسبيٍّا تساعده اللغوية أولدنربج قدرات وكانت للجمعية. الرئيسية السمات إحدى

دوريته. يف لينرشها تشويًقا أكثرها واختيار األجنبية والدوريات الخطابات ترجمة
لألبحاث عرض فلسفية: «مداوالت عنوانها: يف مذكوًرا الدورية من الهدف وكان
كان ذلك، ومع العالم». أنحاء مختلف يف العباقرة يد عىل الجارية واألعمال والدراسات
٧ يف املنشور عرش الثاني العدد ويف لذا امللكية؛ الجمعية نرشة أنها يظن يزال ال بعضهم

إليه: الدورية انتماء رصاحة أولدنربج ذكر ،١٦٦٦ مايو

الفلسفية» «املداوالت هذه بأن أنفسهم يقنعون عدة أشخاًصا أن مالحظة بعد
هذا أن يعلن أن املناسب من أنه كاتبها رأى فقد … امللكية للجمعية تابعة
كالٍّ ويواصل، بدأ، وأنه خطأ، محض هو — فعيل وجود له كان إن — االقتناع

الخاصة. نفقته عىل ونرشها الدورية كتابة من

يف لطريقته لوور وصف عىل اشتمل الذي العدد هو الدورية من األول العدد كان لقد
تشري إضافية وثائق بجانب بويل إىل لوور خطاب املنشور والوصف بالكامل. الدم نقل

مبارشة. لوور عمل شاهد بويل أن إىل
اهتمام بؤرة يف لوور ووضع التاريخ، يف بارزة عالمة بويل إىل لوور خطاب أصبح
مفاده الذي رأيه بجانب حينه حتى أفكاره فيه لوور ويلخص الجليلة. امللكية الجمعية
تبعات وكانت آخر». حيوان دم عىل حيوان يعيش «أن إمكانية هي لتجربته ميزة أكرب أن
استبدال وأن الدم من مزيد إىل يحتاج حيوان ألي الجديدة بالدماء التربع يمكن أنه ذلك

املريضة. الحيوانات من كثريًا يعالج أن يمكن سليم بدم الفاسد» «الدم
وحسب، املعروفة الدورية يف ُسجلت لوور طريقة أن يعني التجربة نرش يكن لم
بخالف إنجلرتا، أنحاء عرب انترشت قد ناجحة تجربة إجراء تفاصيل أن يعني كان بل
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من وأصبح أوروبا. بقاع مختلف يف الرفيع املقام وذوي املشهورين العلماء إىل إرسالها
ورسعان اإلنجليزية. يقرأ أن يستطيع دام ما التجربة يجري أن يرغب من لكلِّ املمكن

وإمريي. دوني من كالٍّ ذلك شمل ما
يكررون اآلخرين رؤية مجرد من باإلحباط تصاب أن يمكن األحيان، بعض يف
االكتشاف. من التالية الخطوة إىل ليسبقوك معلوماتك يستخدمون عندما سيما وال عملك،
واملالحظة فالصدفة العلمي. البحث يف أسايس مبدأ التجربة تكرار إمكانية من التأكد لكن
من ثم، ومن تكرارها. يمكن لم إذا قيمة ذات تكون لن لكنها مذهلة، تكون قد الفريدة
باالختبار لآلخرين تسمح بحيث بوضوح، ونتائجه يعرضوسائله أن العالم واجبات أهم
النتائج أي تُبنيِّ أن املختلفة االستنتاجات ملقارنة ويمكن متطابقة. النتائج أن من للتأكد

االحتيال. أو املبالغة تمنع كما صدفة كانت

العمل وشعلة النار

نقل يحاولون لندن يف الباحثون كان لوور، عمل عن اإلعالن من أسبوعني غضون يف
ويليس قبل الوقت، ذلك ويف للمشاهدة. الحضور أصدقائهم من ويطلبون بأنفسهم الدم
سانت شارع يف واستقر — كانرتبريي أساقفة رئيس — شيلدون جلربت لدى وظيفة
وألن مول. بول يف لندن يف بويل مسكن عن قصرية مسافة تفصله الذي الين، مارتنز
الجمعية عىل ضغط فقد عمله، يف النجاح من مهاراته مكنته الذي الرجل ينَس لم ويليس
— لوور وقبل لديها. الترشيح كمسئول والعمل لندن إىل االنتقال إىل لوور لتدعو امللكية
ينتقل أن قبل جاردن هاتون يف فيه يقيم مكانًا ووجد — الجديدة الفرصة هذه مرسوًرا

الصاخبة. املدينة قلب يف جاردن كوفنت إىل
يرمز ٦٦٦ فالرقم الطالع؛ سوء من يتحسبون الكثريون وكان ،١٦٦٦ عام ذلك كان
يواسون اآلخرون كان بينما كثريًا. بوتر أقلق الذي الرقم وهو الوحش، إىل اإلنجيل يف
الذين وهؤالء البرشية، عرفتها التي الطاعون موجات أسوأ لتوِّهم تجاوزوا فقد أنفسهم؛
من الثاني يف الحريق اندلع عندما لكن ذلك؟! من األسوأ فما النجاة. لهم مقدًرا كان نجوا
للكثريين الثابت من وبدا اإلجابة. وجدوا سبتمرب من السابع إىل مشتعًال وظل سبتمرب

املدينة. عىل غضبه جام يصب كان الشيطان أن
الفوىض كانت كاملعتاد. النوم إىل لندن سكان خلد ديسمرب، من األول مساء يف
الحجارة من البيوت تُبنى بأن يقيض قانون وجود ورغم املدينة، يف أطنابها ترضب
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املبنية بالبيوت مليئًا املدينة يف شرب كل كان فقد صخرية ألواح من أسقف لها ويكون
من أصغر مساحات عىل أكرب بيوت بناء يف الرغبة وأدت والقش. الخشبية بالعوارض
اثنني أو قدم مسافة طابق كل فيها يَربز طريقة املهرة الحرفيون وضع أن إىل األرض
وتعفنها. الشوارع وإظالم العليا الطوابق اتساع إىل أدى مما أسفله، الذي الطابق عن
الرابع الطابق إىل بل — الثالث الطابق إىل منزل يف الدرج صعدت لو عديدة، أماكن ويف
ربما املقابل. املنزل يف جارك وتصافح النافذة تفتح أن يمكنك كان — البيوت بعض يف
من الحرائق النتقال مؤكدًة طريقًة كان لكنه املتاح، الفراغ كل الستغالل طريقًة هذا وفر

آخر. إىل منزل
وجافة: حارة طويلة موجة بعد الليل يف الحريق اندلع بيبيس، كتب ما وبحسب

١٦٦٦ سبتمرب ٢
لإلعداد املاضية الليلة من متأخر وقت حتى مستيقظات الخادمات بعض كان
أنهن لتخربنا فجًرا الثالثة حوايل يف جني أيقظتنا اليوم؛ نقيمها التي للوليمة
لنافذتها، وذهبت املساء ثياب وارتديت نهضت لذا املدينة؛ يف هائًال حريًقا رأين
اعتيادي عدم ومع لكني ماركيلني؛ شارع نهاية أقىص عند الحريق أن وظننت
لذا يكفي؛ بما بعيدة أنها رأيت فقد ذلك، أعقب الذي النحو عىل الحرائق عىل

النوم. وواصلت الفراش إىل عدت

٣٠٠ أن صباًحا السابعة يف خادمته أخربته عندما ذهول، إىل االستهانة هذه وتحولت
واكتشف التيمز نهر يف قاربًا ركب عندما بيبيس ضيق وزاد الليل. أثناء يف احرتقوا منزل
بدأ الحريق أن بيبيس اكتشف لندن، برج مالزم صديقه التقى وعندما الحريق. حجم
الجيش جنود بدأ الظهرية، بعد ما فرتة منتصف ويف لني. بودينج يف امللك خباز منزل يف
وبعد الربج. إىل الوصول من الحريق منع يف ونجحوا الحريق، لعزل املنازل تفجري يف
لكن الحريق، عىل السيطرة أمكن ليلها، اللهب وأضاء نهارها الدخان مأل أيام خمسة
أبرشية ٩٧ تضمنت مبنى ألف ١٣ ومعها بولس القديس كنيسة تحرتق أن قبل ليس
الحريق أن الالفت ومن تماًما. ُدمرت اسرتليني جنيه ماليني ٣٫٥ ب وقتها ُقدَِّرت وبضائع

بيبيس. منزل من قصرية مسافة قبل توقف
فقد مبارشًة، الحريق إثر عىل مرصعهم لقوا من هم فقط أشخاص ستة أن ورغم
العرقي. التطهري من تقريبًا مبكرة صورة وهي األجانب؛ رهاب من موجة الناس اجتاح
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األجانب، من كبري عدد وُقتل خسيسة، مؤامرة عن نتج الحريق أن عن شائعة وانترشت
محاكمة. دون الهولنديني، من خاصًة

بالتحديد — بها ليهتم أخرى مشاغل لديه كانت حيث الدمار، هذا لوور يشهد لم
اقرتعت غيابه، وخالل كورنوول. إىل أخرى رحلة تطلب ما وهو — زوجة عن بحثه
تزوج نوفمرب، ١٧ ويف للجمعية، زميًال انضمامه لقبول أكتوبر ١٧ يف امللكية الجمعية
أكاديميٍّ بصيٍت يتمتع بات هكذا، أرًضا. تمتلك كانت سيدة وهي — بيلينجز إليزابيث
ما إىل عائًدا كان لذا كورنوول؛ يف تريميري من بالقرب األمالك من ماديٍّ ودعٍم ذائع،

الكبري. باالنتصار بشعور العام ذلك أواخر لندن من تبقى
لندن حريق خلق املدينة، أسوار داخل منازل سبعة كل بني من ستة لتدمري ونظًرا
(واملعروف اآلن ٤٢ الربج موقع يف كانت التي جريشام، كلية نجت فيما سكن. أزمة
قيمتها كانت ربما بل القيمة؛ األصول من وأصبحت الحريق من ناتويست)، بربج سابًقا
األوراق سوق مبنى تحول ومع منها. كبرية مساحة امللكية الجمعية تشغل أن من أكرب
خارجه العلماء طارًدا املوقع ذلك إىل للمدينة املايل القلب هذا انتقل أنقاض، إىل املالية
الحًقا أصبح الذي هاورد هنري وهو جديد، متربع برز لكن وضحاها. عشية بني ما
امللكية الجمعية فدعا اآلخر، هو ممتلكاته الحريق يمس لم إذ لنورفولك؛ السادس الدوق
كلية فيه تقع الذي املوقع وهو سرتاند، طريق من املتفرع — هاوس أرونديل إىل لالنتقال

الحايل. الوقت يف كوليدج) (كنجز امللك
يكن لم أنه إال واملناقشات، اللقاءات لعقد جيًدا موقًعا للجمعية هاوس أرونديل أتاح
مواجهة يف تقع وقريبة صغرية غرفة الجمعية استأجرت لذا ترشيح؛ أعمال ألي مناسبًا

الترشيح. يف تجاربه فيها لوور يجري ألن مناسبًا مكانًا وكانت التيمز، نهر
ورسعان التجارب، إجراء يطلبون كانوا فقد الرتفيه، نحو لندن نخبة سعي ظل ويف
عن للكتابة بيبيس عاد حتى طويل وقت يمر ولم املدينة. حديث الدم نقل أصبح ما

العام: املجال إىل ُحجبها وراء من للخروج العلوم عودة مع وذلك تطوراته

١٦٦٦ نوفمرب ١٤
أُجريت رائعة تجربة هناك أن العام بوبهيد بيت يف هنا كرون الدكتور أخربني
كل حاليٍّا جديد من يُعقد أنه يبدو ما (وهو الليلة1 جريشام بكلية لقاء يف
ينزف كان آخر كلٍب جسم يف مات) أن (إىل كلب دم إفراغ فيها جرى أربعاء)
ومن جيدة، حالته والثاني مكانه، يف األول مات األخرى. الناحية من دمه
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امللكية. للجمعية محفوظة الطبع حقوق جريشام. كلية :2-5 شكل

نقل مثل عديدة أمنيات أمام الباب هذا وفتح جيدة. حالة يف يظل أن املرجح
إذا كرون، الدكتور يقول وكما لكن ذلك. وغري أسقف إىل دجال من الدم
الفاسد الدم ولعالج اإلنسان لصحة كبرية فائدة ذات فستكون العملية نجحت

أصح. جسم من بالدم باالستعانة

للمرسح زيارة

مؤسسة كانت فقد الجاد. للتعلم مكانًا يعتربونها األساسيون امللكية الجمعية أعضاء كان
وتحديها، الجديدة األفكار طرح يمكن حيث الجديدة، االكتشافات عىل الضوء فيها يُسلط
للتسلية ومصدًرا لغًزا يرونها فكانوا العامة، أما لالهتمام. املثرية التجارب عرض ويمكن
بيشء مصابني أشخاًصا باعتبارهم للعلماء املعارصة النظرة يستوعبون وكانوا التامة؛
تلفت أن يمكنها ال تفاصيل الشديد اهتمامهم وتثري بيضاء سرتات يرتدون الجنون، من
يؤخذون ما نادًرا أنهم من املعارصون العلماء ويشكو «الطبيعيني». األشخاص انتباه
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امللكية. للجمعية محفوظة الطبع حقوق هاوس. أرونديل :3-5 شكل

جديد. يشء العوام أوساط يف مكانتهم تراجع أن يظنون أنهم ويبدو الجد، محمل عىل
إحدى يف بيبيس كتب وقد أنفسهم. العلماء قدم قديمة تلك العلماء تبجيل قلة حالة لكن
من ساخًرا ممتعتني اثنتني أو ساعة (١٦٦٤ (أو ١٦٦٣ فرباير ١ قىضيوم أنه املناسبات
امللك أن بيبيس وذكر القوارب. عن جديدة أفكار عرض يحاول وهو بيتي، ويليام السري
محاولني إنشائها منذ وقتهم معظم قضوا الجمعية أعضاء أن من ساخًرا َضِحَك شارك

للوقت! مضيعة رآها أنه الواضح من مهمة وهي الهواء؛ وزن قياس
يف الدم نقل من شادويل توماس املرسحي الكاتب سخر سنوات، عرش وبعد
الدوق لفرقة األوىل العروض أحد الثاني تشارلز امللك وحرض «الباحث». مرسحيته
تماًما واستمتع ،١٦٧٦ مايو ٢٥ يف امللكي جاللته مرسح إىل قدمت عندما املرسحية
بعض ومن عامة، بصفة امللكية الجمعية من املرسحية بها سخرت التي بالطريقة
ترايفل فورمال السري — الشخصيات أسماء وتعكس خاصة. بصفة املعينة التجارب
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وسنارل املتقلب) الحمايس (وتعني هارتي صامويل والسري التافه) السطحي (وتعني
الشق (وتعني املحورية جريمكراك نيكوالس السري وشخصية املزمجر) (وتعني العجوز
اإلنجليزية «جيمكراك» كلمة جريمكراك اسم ويشبه للجمعية. شادويل نظرة — املظلم)
يعبث هاٍو لرجل الشخصية كانت حيث الفائدة، عديمة الحلية أو البهرجة تعني التي
بويل من اإللهام تتلقى األرجح عىل الشخصية وهذه القيمة. عديمة واألشياء باألفكار
من شادويل ويتهكم الهواء. وزن بقياس منشغلًة للمرسحية األول الجزء أغلب وتقيض
أماكن من هواءً منها كلٌّ تحوي النبيذ بزجاجات مليئًا قبًوا جريمكراك بإعطاء الفكرة
السدادة ينزع أن إال عليه فليس حوله من املشهد يغري أن جريماك أراد وإن مختلفة؛

الزجاجة. يف ما ويسكب
املرسحية شادويل يتابع امللكية، الجمعية يف الجاري العمل عىل للنص وتركيًزا
عىل وقرأها ،١٦٦٧ مارس ٤ يف كوكس توماس أجراها تجربة ويقدم الدم نقل ليتناول

شهر. بعد الجمعية

الدم نقل ابتكر من أول أكن لم وإن أنني كما … جريمكراك: نيكوالس السري
آخر. إىل حيوان دم بنقل وذلك التجربة؛ هذه بأداء مذهلة نتائج حققت فقد
وسبق الكمال قمة إىل الدم بنقل نهض أنه أشهد ترايفل: فورمال السري
حيوانني: عىل مذهلًة نتائج يحقق وهو رأيته لقد النقطة. تلك يف الباحثني كل
بنرش سيدي فلتتكرم السليم. البولدوج نوع من مستأنس حيوان أحدهما

الخرب.
الحيوانني كال جعل يف سيدي يا السبب إليكم جريمكراك: نيكوالس السري
إحكام بأقىص الضمادات ربطت أن فبعد نفسه؛ الوقت يف ومستقِبًال مانًحا
الوداجي، الوريد يتضخم أن أجل من الحيوانان) يختنق أن من (حذًرا ممكن
الدم. يتبادالن وجعلتهما كليهما يف الوداجية واألوردة السباتية الرشايني فتحت
الكلب ُشفي إذ معجزة؛ العملية تال ما كان لقد ترايفل: فورمال السري

بالصفراء. البولدوج الكلب وأصيب بالصفراء املصاب السبنييل
استحال فقد السادة؛ أيها وحسب هذا ليس جريمكراك: نيكوالس السري

سبنييل. كلب إىل البلودج وتحول بولدج كلب السبنييل الكلب
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إىل بالنظر العجب من يكون أن يستحق ما وهو ترايفل: فورمال السري
الرببرية بالطبيعة مقارنة وتعليمه السبنييل للكلب والذكي املهذب السلوك

البولدوج. لكلب املدربة وغري القاسية
تمثال.2 بها لك يُبنى أن تستحق تجربة إنها بروس:

بالنتيجة أيسعدون يبكون؛ أم أيضحكون يعرفون الجمهور يكن لم املرحلة، هذه عند
كثريون كان لقد التجربة. تلك إجراء يف شخص أي يفكر أن من يخافون أم املذهلة
من يكن ولم لديهم. ضبابية كانت التفاصيل لكن امللكية الجمعية بتجارب دراية عىل
ذكر الواقع يف كوكس لكن سخرية. إىل الحقيقة عنده انقلبت الذي الحد معرفة السهل
أيام ١٠ خالل ُشفي بالصفراء املصاب الكلب وأن الدم، بنقل يتأثر لم السليم الكلب أن

العملية. من

كينج إدموند تجارب

هذا يف كينج ل وفصَّ امللكية. الجمعية عىل تقريًرا كينج إدموند قرأ ،١٦٦٧ أبريل ١٨ يف
العملية. تلك إلجراء أمانًا أكثر طريقة وجد أنه زاعًما الدم، نقل تطورات آخر التقرير
قدره وكان الزواج. حديث وكان عمره من والثالثني الثامنة يف ناشئًا طبيبًا كينج كان
يف الشخصيني. األطباء من امللك دائرة ضمن أصبح ما ورسعان كثريين، لدى رفعة يزداد
وقرر امللك فراش إىل هرع عندما سنوات بضع بعد لشهرته الرئييس السبب جاء الواقع،
تشارلز ونجا أخرى. استشارات ليعطي آخر طبيب أي وصول قبل الَفْصد له يجري أن
استشاري) مجلس (وهو بريفي مجلس منحه وقد بطًال، كينج إدموند وصار الثاني،
يكن لم املحدودة املالية تشارلز موارد إىل وبالنظر اسرتليني. جنيه ١٠٠٠ قدرها مكافأة

املكافأة. يتلق لم إدموند أن الغريب من
.١٦٦٧ مارس ٢٩ يف املجتمعني، لألعضاء كينج رشح حسبما التجربة، أجريت
أكرب لرشاء بنسات وأربعة شلنًا و٣٣ الحجم متوسط عجل مقابل شلنًا ٥٠ دفع أن فبعد
من الدم نقل إىل العودة هي فكرته وكانت منزله. إىل الحيوانني كينج أخذ رآه، خروف
دون إليها الوصول يسهل األوردة أن هي األوىل: امليزة ميزتان؛ لذلك كان للوريد. الوريد
حالة يف مكان كل يف يتدفق ال الدم أن هي الثانية: وامليزة كبرية. جراحة إىل الحاجة

الرشايني. حالة يف يحدث ما عكس عىل خطأ ارتكاب
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جميًعا املراقبون ظن الحد، هذا وعند الخروف. دم من أوقية ٤٩ بتفريغ كينج وبدأ
يف النقص هذا إحداث يتسبب أن يأمل كينج وكان وعيه. فقد قد الضعيف الحيوان أن
األنبوب وضع وبعد مًعا. أوردتهما توصيل بمجرد العجل من الدم الخروف امتصاص
الدم من أكرب كمية لنقل كافيًا وقتًا هذا يكون أن يف أمًال دقائق لخمس انتظر املوصل
وبدا وتحرك الخروف نهض بعدها الخروف. فقدها التي واألربعني التسع األوقيات من

سليم. أنه
وبعد الخروف. تنفع لم لكنها الدم، لنقل أمانًا أكثر طريقة إىل التجربة لفتت ربما
الخروف دم أفرغ إذا يحدث ماذا يرى أن كينج أراد التجربة، من املرحلة تلك انتهاء
بدا الخروف «أن امللكية الجمعية أخرب كينج لكن الخروف. نفق متوقع هو وكما كله.
لحمه.» أكلوا ممن كثريين رأي بحسب املألوف من ألذ لحمه وكان جميًال أبيض لونه

غري حالة يف العجل كان العجل. إىل التفت الخروف، من كينج تخلص أن وبعد
املنخفض الدم ضغط ب وصعَّ الخروف. إىل نُِقل أو ُفِقد قد دمه نصف كان حيث مستقرة
الرشيان فتحت «عندها كينج: يقول الوريد. من الدم من مزيٍد استخراج كينج عىل
وبرغم الغرفة. أركان جميع يف الدم اندفع حيث كبرية، الناتجة الفوىض كانت السباتي».
مع مختلف. موضع إىل دم دفقة كل مرسًال يقاوم، كان فإنه بإحكام، ُقيِّد قد العجل أن
الناحية عىل العجل. ينُفق أن قبل الدم من أوقية ٢٥ جمع من تمكَّن أنه كينج ذكر ذلك،
كل وكان الحمل، مع الحال كان مثلما تماًما وأبيض، شاحبًا العجل لحم كان األخرى،
الذبح طرق عن ينتج عما بياًضا أكثر كان اللحم أن يقني عىل الجثة لفحص اجتمعوا من

العادية.
ففي الحظ. عاثر ماستيف كلب سوى كينج وصفها التي التالية التجربة تشمل ولم
بالقدر يحقنه أن عندها وأراد الكلب، دم من أوقية ١٨ كينج أفرغ ،١٦٦٧ أبريل ٤
تبًعا يعمل كان كينج أن الواضح ومن السكر. بعض فيه املذاب الدافئ اللبن من نفسه
ا جدٍّ منطقية فكرة وهي الجسم؛ عىل الغذائية املواد توزيع هو الدم دور أن لفرضية
انترش بدايًة، لها. ُخطط كما تجِر لم التجربة أن إال األقل. عىل جزئيٍّا صحيحة وكانت
اضطرابًا أكثر الكلب أصبح وبعدها كينج. أراد مما أرسع بنحو الحيوان جسم يف اللبن
طاقته استُنِفدت أن بعد الكلب، هدأ دقائق بضع مرور وبعد قيوده. من ليتحرر وكافح

املتبقي. اللبن حقن من كينج مكَّن ما وهو رسيًعا، قواه لتخور األرجح عىل
من بخفة ومر الطاولة فوق من قفز الذي الكلب قيود كينج وحل التجربة، انتهت
أنفاسه وقُرصت بشدة الكلب «مرض إذ طويًال؛ النجاح هذا يدم لم لكن كينج. جانب
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الدم، بعض فيهما خرج اثنتني أو مرة تقيأ أن بعد لكن يموت. أن خشيت أني لدرجة
أن كينج وجد بالداخل، يجري ماذا ملعرفة الكلب دم من عينة وبأخذ نشاطه.» استعاد
ساعات، سبع بعد الوقت. مع سيختلطان أنهما ظن أنه رغم يختلطا، لم واللبن الدم
بلطف. إليه التحدث عند استجاب لكنه أطرافه، عىل السيطرة فقد الكلب بأن كينج فوجئ
التنفس. هي الوحيدة حركته وكانت غيبوبة، يف الكلب دخل أخرى، ساعات ثالث وبعد
معاناة انتهت بعدها السائل، املفيد الطعام من جعة كوب مقدار وأعطاه فمه كينج وفتح

الحياة. وفارق الكلب
يقوم أن كينج يستطع فلم دامًسا الظالم وكان مساءً، العارشة الساعة كانت وقتها
ترشيح ثم والنوم الراحة من قسط أخذ قرر لذا جسمه؛ داخل حدث ما لريى الكلب إىل
ظهور وهي كبرية؛ مشكلة كينج واجه الصباح، بحلول لكن التايل. الصباح يف الكلب جثة
تتجمع األخرى الفضالت أشكال وكل البرشية الفضالت كانت لقد شديدة. نتنة رائحة
الصحي الرصف بالوعات يف كبرية بكميات وتتدفق لندن شوارع يف متعفنة برك يف
منزل حارس فر لقد الفضالت. هذه رائحة من أشد كانت الرائحة تلك لكن املفتوحة.
الحجرة، من — القبيحة واملشاهد النتنة الروائح عىل اعتاد قد كان رجل وهو — كينج
واللبن الدم أن إىل وَخلُص فحصه. من وينتهي يجلس أن كينج قرر بالغثيان. مصابًا
الدم ويفشل املتجلط، بالدم القلب يمتلئ باللبن، الحقن جرى إذا وأنه جيًدا، يختلطا لم
منقبضة كانت أنها رغم فارغة، املثانة وكانت صحيح. نحو عىل الرئتني إىل الوصول يف
الخليط إن سيقول والعرشين الحادي القرن يف رشعي طبيب أي وكان درجة. أقىص إىل
الكلب أصاب ما وهو الدقيقة، الدموية الشعريات مسار سدت كبرية دموية جلطات أنتج

حادة. قلبية وأزمة دماغية بسكتة
كان بالرسوم املدعمة األحداث لرواية يستمعون امللكية الجمعية أعضاء كان وبينما
الطريق هو الدم حقن لكن صعبًا سيكون الطعام حقن بأن مقتنعني منهم كثريون
يف — أيام تسعة وبعد إنه حيث ذلك، يرى كان كينج أن واضًحا وبدا نجاحه. املتوقع

أخرى. محاولًة أجرى — أبريل ١٤
مرة آخرين. وعجل خروف عىل التجربة وأُجِريَت الدم، نقل إىل كينج عاد املرة هذه
جيد نحو عىل العملية وسارت الخروف. من الدم بإخراج كينج بدأ منزله، يف أخرى
حالة أن املتابعون وتيقن الدم، من أوقية ٤٥ استخراج من رسيًعا تمكن كينج أن لدرجة
كالساحر — كينج تمكن إذ الحال؛ هو ذاك يكن لم لكن للشفاء، قابلة تعد لم الخروف
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عن ينزل الخروف ترك ثم العجل، من إليه الدم بنقل الخروف إىل الحيوية إعادة من —
الشاة وقررت معه؛ كلبه أحرض قد الحضور أحد كان إذ االضطراب؛ عم عندها الطاولة.
به مرت بما يبدو ما عىل عابئة غري مرات، أربع أو ثالثًا الكلب «ونطحت تهاجمه أن
الحياة، قيد عىل ظلت إنها إذ كينج؛ لدى نادرة حالة الشاة كانت لقد التجربة.» خالل

جيًدا. حية برؤيتها مرسوًرا وكان
املرة هذه التجربة وكانت أخرى؛ لتجربة ا مستعدٍّ كينج كان ،١٦٦٧ مايو ٣٠ ويف
الكلب دم نُقل فعندما املرة. هذه يف جيد نحو عىل تجِر لم األمور أن إال وكلب. خروف بني
كينج أن لدرجة شدتها وصلت معاناٍة يف رقد أن سوى الخروف يفعل لم الخروف، إىل
أعطوا أنهم استنتاجهم وكان النفوق. وشك عىل أنه ظنوا أصدقائه من املشاهدين وجميع
ثم وينتظرون، يشاهدون، ظلوا تحمله. يمكنه ما تفوق الدم من زائدة جرعة الخروف
التبن، يأكل وراح تعاىف قد الخروف كان التايل اليوم قدوم ومع بيته. إىل معظمهم عاد
ثالثة وبعد الحظرية. يف الخراف من غريه مع الوقت قضاء يف راغب غري بدا أنه رغم
يكن لم الخروف أن — كينج قال كما — الواضح من فكان املوت، تفسري أما نفق. أيام
بسبب حال أحسن يف يكن لم نفسه الكلب أن رأى أنه رغم التجربة، قبل جيدة بحالة

السابق! اليوم يف عليه أجراها قد كان أخرى تجربة
يف املحاولة إعادة عىل حريًصا وكان للفكرة، أسريًا كينج أصبح النجاح، عدم رغم
كان كينج دراسات اتجاه أن ويبدو .١٦٦٧ يونيو ٩ يف ذلك حدث وقد فرصة. أقرب
آخر نوًعا دراساته يف أدخل تقنيته، تحسني عىل العمل من بدًال إنه إذ املنطق؛ إىل يفتقر
أن لدرجة مثرية الثعلب إىل الحَمل من الدم نقل فكرة كانت ثعلبًا. وكان الحيوانات، من
كبرية كمية منه كينج يُخرج لم لذا البداية؛ منذ ضعيًفا الثعلب كان التجربة. حرض بويل
إليه، الحَمل دم نقل بعد كثريًا الثعلب صحة تتحسن ولم إليه. الدم نقل قبل الدم من
ويعض ويجأر رأسه يرفع وكان األرض، عىل بائس نحو عىل جلس رساحه أُطلق وعندما
بعض أنفه من «وخرج الثعلب مات يوم وبعد وحسب. منه بالقرب وضعت التي العيص

مات». بعدما الدم
دموي، بسائل ممتآلن للثعلب والبطني الصدري التجويف أن الجثة ترشيح كشف
لدرجة كبريًا والثعلب الحَمل دم بني االختالف كان إذا عما يتساءل أن إىل بكينج حدا مما
«روح» عىل اإلبقاء من الخفيف الدم يتمكن ولم الرتكيز. قليل الدم فأصبح مًعا تفاعلهما
لكنهم إنجلرتا، يف للفضوليني حليًفا النجاح يكن لم ربما حياته. ذهبت ثم ومن الثعلب
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املجال ذلك يف العاملية الريادة أصحاب شك بال جعلتهم تجاربهم أن من يقني عىل كانوا
يف العلمي البحث منارات أحد يجعله أن لعمله يأمل كينج كان ذاته، الوقت ويف البحثي.
لكن املرموقة. امللكية الجمعية إىل االنضمام له يتيح كان ذلك أن تمنى ولربما إنجلرتا،
قط. للجمعية زميًال يُنتخب ولم تقدم، أي يحقق لم الحثيثة الجهود تلك كل رغم لألسف
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القمة دوينإىل طريق

تدفع التي األسباب جميع لدينا وتتوافر جيًدا، وفرنسا إنجلرتا بني التواصل كانت
لوور يجريها كان التي الدم نقل بتجارب علم عىل كانوا الفرنسيني العلماء بأن لالعتقاد
يبدو كما جيدة الطريقة هذه كانت إذا أنه العلم سبيل يف الفرنسيون وقرر وأصدقاؤه.

بأنفسهم. يجربوها أن عليهم فإن
ترأس عندما ،١٦٦٦ عام ديسمرب من األخري األسبوع يف األوىل محاولتهم كانت
يناير ٢٢ ويف كلبني. بني الدم نقل وجرب صغريًا فريًقا بريو كلود البارييس الطبيب
أبحاثهما ولوور بوتر بدء من قليلة سنوات بعد ذلك وكان أخرى. محاولًة أجروا ،١٦٦٧
وتجمع لندن. يف تجاربه كينج بداية من قليلة أشهر قبل لكن حولها، وما أكسفورد يف
امللك مكتبة يف حديثًا املنشأة للعلوم امللكية األكاديمية أعضاء من عدد املناسبة هذه يف
من الدم لنقل محاولة يف بطاولتني جيًدا الكلبني تقييد وجرى كلبني. معهم وأحرضوا
بالدماء والتلطخ العبث من القليل وبعد اآلخر. ساق يف وريد إىل أحدهما ساق يف رشيان
الُقنيَّات أن من شَكوا إذ أدواتهم؛ عىل باللوم ملقني املحاولة عن العلماء تراجع تماًما،
لديهم يكن لم ثم ومن الحريف من طلبوا كما بالضبط مصنوعة تكن لم (الكانيوالت)

ال. أم خاللها يتدفق الدم كان إذا عما فكرة أدنى
منزل يف املرة هذه ٢٤ يوم جديد من األعضاء اجتمع التجربة إرجاء يتم ولئال
بكثري، أفضل لديهم الجديدة األنابيب وكانت مشهور. بارييس جرَّاح وهو جايانت لويس
اآلخر. رقبة يف الوداجي بالوريد الكلبني أحد رقبة يف السباتي الرشيان توصيل يف ونجحوا
الدم ضخ مع ينبض الوداجي الوريد وجدوا حيث بوضوح املرة هذه االتصال وتحقق
ُوجد السبب، لدراسة صدره ُفتح وعندما الحال، يف للدم املستقِبل الكلب ونفق الرشياني.

بالجلطات. مليئة الرئيسية واألوردة القلب أن
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أجل من امللك مكتبة يف يومني بعد أخرى مرة املتسائلة العقول أصحاب التقى
من أكرب نحو عىل حالته ساءت املستقِبل الكلب أن واستنتجوا جديدة. محاولة إجراء
وال العملية؛ خالل «حادث» بسبب الدم من كبريٍة لكميٍة املانح فقدان مع حتى املانح،
قضوا باريس أطباء معظم أن إىل وبالنظر الفوىض. حجم لتصور كبري لجهد األمر يحتاج
املانح الكلب أن ظنوا أنهم الغريب من ليس بالفصد، الناس عالج يف املهنية حياتهم
يف سيئة حالٍة يف كان الكلبني كال أن الواقع يف واألرجح املستقِبل. من أفضل بحاٍل كان
الحاد. الدم فقدان نتيجة واآلخر الغريب للدم العكيس الفعل رد بسبب أحدهما النهاية؛
و٢١ و١٥ و٣ فرباير ٢٨ يف جايانت منزل يف الدم لنقل محاوالت أربع آخر أُجِرَي
التجلط إىل يميل الدم كان فقد قبلها. ينبهروا لم كما التجربة منفذو ينبهر ولم مارس.
كميًة تلقت التي إال العملية بعد جيدة حالة يف الحيوانات تكن ولم املستقِبل، أوردة يف

الدم. من ا جدٍّ صغريًة
قياس جرى فقد خطواتها. عىل لطيفة علمية ملسة أُضيفت النهائية، التجربة ويف
وقياس جمعها يجري كان خرجت فضالت وأي وبعده، الدم نقل قبل الحيوانات وزن
وأعيدت اآلخر. إىل الكلبني أحد من الدم من أوقيتني نقل من التأكد أمكن ثم، ومن وزنها.
من خوًفا الدم من أوقيات ثالث تفريغ مع لكن الدم، من أخريان أوقيتان ونُقلت التجربة

التايل. اليوم يف املستقِبل الكلب ونفق الدم. من زائدٍة بكميٍة الكلب ملء
بالحماس األكاديمية أعضاء يشعر أال الغريب من ليس السيئة، النتائج تلك ضوء يف
املمكن من كان إذا عما وتساءلوا تماًما، يستسلموا لم ذلك، ومع الدم. نقل تجاه البالغ
باختالط السماح هي الفكرة وكانت واحد. آٍن يف االتجاهني يف الدم ونقل أنبوبني استخدام
الحيوانات عىل ذلك إلجراء الفنية املشكالت أن رؤي أنه إال واتحادهما، الكلبني كال يف الدم

كبرية. كانت الكالب مثل الصغرية
مفيًدا يزل لم ربما أنه رغم ضئيًال، صار الدم نقل نجاح يف األمل أن النتيجة وكانت
ما عىل الختامية املالحظات إحدى ونصت الدم. جرعات استعمال عىل املبني العالج يف

ييل:

لآلمال قويٍّا أساًسا هناك بأن االعتقاد تدعم لم فحصها عند األفكار هذه لكن
إلعادة ميديا استخدمتها التي الطريقة وتبدو الدم، تبديل عىل ُعلقت التي
الحكيمة الجراحة تدَِّع لم حيث خرافية، وأقل واقعية أكثر َحماها إىل الشباب
منها ُسحبت التي أوردته يف العالجية السوائل حقن بمجرد آيسون دم تجديد
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عن إياه أعطته دواء عىل للعالج األسايس الجزء يف اعتمدت لكنها القديم، الدم
الفم. طريق

خطوته يخطو دوني

التي اللحظة تسجيل الناس يستطيع أحيانًا للمرء؟ الجيدة األفكار تخطر كيف إذن،
تلك فحتى الوقت. بعض العملية تلك تستغرق الغالب يف لكن الفكرة، فيها جاءتهم
الجاذبية نظرية ووضع نيوتن إسحاق عىل التفاحة سقوط عن تُروى التي الحكايات
دوني ترك ملاذا يوضح سجل أي يوجد ال أنه املؤكد من ملفقة. أنها يُعتقد األرضية
بمحاولة سمع أنه الواضح ومن الدم. لنقل اهتمامه وتحول الوقت، لبعض الرياضيات
ملواصلة فرصة ذلك يف رأى فقد إمريي مع تعاون قد كان أنه وبما الدم، نقل اآلخرين
ولم كبرية. بأهمية سيحظى الدم نقل خالل من مريض عالج يف ينجح من فأول عمله.

ليضيعه. الوقت من كثري هناك يكن
يتناول له منشور أول ليكتب دوني جلس ،١٦٦٧ مارس بدايات يف مساء ذات لذلك
سافونز». دي «جورنال دورية يف كتبه ما يُنَرش أن هدفه وكان الدم. نقل بحث يف عمله
القراء وأخذ باريس، يف القراء من كبرية قاعدة نسبيٍّا الحديثة الدورية هذه واكتسبت
قايض أسسها التي للدورية األول العدد وكان كذلك. فيها يشرتكون العالم مستوى عىل
مخصصة باألساس الدورية وكانت .١٦٦٥ يناير ٥ يف صدر قد سالو دي دوني باريس
والتكنولوجيا. والطب العلوم يف األبحاث بعض تنرش كانت أحيانًا لكنها نقدية، ملقاالت
كثريًا، أسعده ما وهو الدورية، من ١٦٦٧ مارس ١٤ عدد يف دوني مقال نُرش
العام، ذلك مارس ٣ يف جرت األوىل املحاولة أن ُمبينًا األولية محاوالته تفاصيل وتضمن
الدم نقل التجربة يف وجرى الخامسة. جايانت تجربة فيه جرت الذي نفسه اليوم وهو
نسخ إحدى صفحات تقليبه لدى دوني وابتسم سبنييل. وكلبة الثعلب يشبه كلب من
هو أجراها التي الدم لنقل الثانية التجربة عن كتبه الذي التقرير قرأ عندما الدورية
املستقِبل من الدم نقل يف نجحا خاصحيث بوجه مرضيًا هذا وكان مارس. ٨ يف وإمريي
الغرفة أبقيا أنهما هي مهمة تفصيلة التجربة وتضمنت ثالث. كلب إىل األوىل التجربة يف
سيُفقد هذا فكان املوصلة؛ األنابيب يف مروره أثناء يف الدم يربد أن يرغبا لم إذ دافئة؛
كانت بأنها للعملية وصفه يف الخطوة بتلك دوني سعادة وظهرت الحيوية. حرارته الدم
وبدت فقط أسبوعني خالل يف كالب ثالثة أجسام دخل فالدم عا. توقَّ مما خطًرا أقل
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الذين األطباء أحد وانبهر املستأنسة. حالتها ويف قوتها كامل ويف جيدة صحة يف جميعها
بنفسه. يره لم إن ممكن حدث ما أن أبًدا ليظن يكن لم إنه قائًال الحدث، شهدوا

يبدو ما عىل نُرشت التجارب تلك أن حقيقة من بالغرية معارص عالم أي سيشعر
التكنولوجيا أن االعتقاد خطأ يف الوقوع السهل من إجرائها. من أسبوع خالل دورية يف
من هذا يومنا يف املفروضة اإلضافية الرشوط كل مع لكن حتًما. األحداث إيقاع من ل تعجِّ
أشهر ستة من عادة أكاديمية دورية يف النرش يستغرق التدقيق، أجل ومن العرف أجل

التجربة. من االنتهاء تاريخ من األقل عىل سنة إىل
إىل موجًها املرة هذه الخطاب وكان دراسته. مجال يف خطابًا دوني كتب أخرى، مرة
معتاًدا كان وكما تاريخه. حتى الدم نقل يف دوني دراسات تسلسل مبينًا مونتمور، راعيه
مونتمور؛ إىل عمله نجاح يف الفضل من كبري جزء بنسبة خطابه دوني استهل وقتها،
الواضح من وكان وأكاديميته. منزله يف مرة ألول نوقشت الفكرة أن عىل اعتماًدا وذلك
أمام نفسه عن يدافع أن عىل نفسه الوقت يف وحرصه راعيه، عىل الثناء عىل دوني حرص

العامة: أوساط يف منتًرشا كان الذي بالطيش اتهامه

من الدم لنقل كلبني عىل أشهر أربعة قبل أجريناها التي باملحاولة سمعَت لقد
تلك بنجاح رسورنا ومع لآلخر. الوداجي الوريد إىل ألحدهما الفخذي الرشيان
ا، ورسٍّ املأل عىل مرات عدة تكرارها عىل تشجعنا … األوىل املحاولة من العملية
تجاهلها، لعدم التجربة سهولة دفعتنا إجرائها لطريقة عديدة ظروًفا وأضفنا
العملية.1 تلك ممارسة يف تفيد قد وفرية بمشاهدات الخروج عىل ساعدتنا بل

الدم يأخذان كانا فأحيانًا مختلفة. أساليب وإمريي هو جرب كيف ليرشح دوني وتابع
الدم نقل جربا أخرى، أحياٍن ويف املتلقي، وريد إىل وينقاله املانح جسم يف رشيان من
كبرية وكالبًا قوية، وأخرى ضعيفة كالبًا التجربة يف استخدما كما الوريد. إىل الوريد من
الصيف! ذلك للخطر عرضة باريس وسط يف الكالب كانت الحقيقة ويف صغرية. وأخرى

مفاجئة نتيجة نرى املقابل يف عرش، تسعة كل بني واحد كلب ينُفق لم وبينما
أي له ليس الدم نقل أن من نَّا تيقَّ فإننا جديدة، دماءً الكالب تلقت لو كما

بعضهم.2 أشار كما خطرة تبعات

ويجري التجربة أفق يوسع أن أراد أنه دوني ذكر حماسهما، النجاح أوقد أن وبعد
يف وجرى توقف. دونما وإمريي دوني واستمر آخر. إىل نوع من الدم لنقل تجارب
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التجربة تنجح لم إذ سعيًدا؛ مساءً ذلك وكان كلب، إىل عجل دم نقل األوىل املحاولة
النجاح: هذا يشهد مونتمور كان بل وحسب،

نفعله ما وهو مارس، ٢٨ يف الكلب أوردة إىل العجل دم بنقل حضورك يف قمنا
إتقان عىل الدائم عملنا مع وقتها، من أجريناها التي الالحقة التجارب كل يف

ما. حد إىل العملية

الكالب. إىل العجول من الدم دوني فيها نقل مرات ثالث من األوىل املرة تلك وأصبحت
لحيوان قوي دم يختلط عندما يحدث ماذا يرى أن مرة كل يف الشاغل شغله وكان
لم أنهما يزعم دوني كان التجارب، تلك جميع ويف صغري. لكلب قطًعا أضعف بدم كبري
كانت كما جيدٍة بصحٍة دوًما تبدو الكالب كانت فقد الكالب. عىل مشكالت أي يالحظا
الدم لنقل أبسط طريقة وإمريي هو طور بأنه سعيًدا دوني كان كما التجربة. قبل
الجلدية تحت باإلبر شبيًها ذلك ويبدو العروق. يف الجلد عرب األنابيب غرس تضمنت
كانا ولو كبري. جرٍح إحداث تأكيد بكل الطريقة هذه وفرت وقد هذا، يومنا يف املعروفة
كذلك يقلل مغلًقا الجلد عىل اإلبقاء أن ألدركا الهواء طريق عن املنقولة باألمراض علما

العدوى. انتقال خطر من بشدة

إنسان أول

كلٌّ تعرَّف يونيو، ١٥ ففي الدم. نقل تاريخ يف خطواته أهم أوىل العالم خطا ذلك بعد
تُعرف ال — عمره من عرشة السادسة أو عرشة الخامسة يف فتًى عىل وإمريي دوني من
يعاني الفتى هذا وكان سنهم. الناس يعرف أال الشائع من وكان — مؤكدٍة بصورٍة سنُّه
له أجروا الذين األطباء أقاربه واستقدم قواه. أوهنت شديدة ى حمَّ من شهرين طوال
الجسم وأن اختلَّت الشخص أخالط أن عىل عالمة تعترب الحمى كانت حتًما. دم فصد
الدم من لرت نصف نحو إخراج وكان للحرارة. املولد الدم من كبرية كمية عىل يحتوي

املشكلة. سيحل
العالج. وكرروا األطباء عاد لذا تحديًدا؛ الفتى هذا لدى الحمى يعالج لم الفصد لكن
عاثر الفتى أن غريبًا يكن لم لذا مرة؛ عرشين الفتى دماء ُفِصَدت شهرين، مدار وعىل
يغالبه النعاس وكان جسده، وثقل ذاكرته، وضُعفت عقله، وتبلد قواه، وهنت قد الحظ
جهًدا يتطلب الصباح يف إيقاظه وكان ليلة، كل ساعة ١٢ ملدة ينام كان إذ باستمرار؛
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الروايات مع كبريًا تناقًضا هذا وكان اإلفطار. يتناول وهو حتى ينام كان إنه حتى كبريًا؛
والرشاقة. البدنية باللياقة يتمتع كان الحمى قبل أنه ذكرت التي

يعاني التي املشكالت تعد لم إذ خطًرا؛ كان بل مكلًفا، أمًرا طبيب استدعاء كان
كان الذي العالج نتيجة كانت ما بقدر األصيل للمرض نتيجة املرحلة هذه يف الشاب منها
وأن شهرين خالل انتهى قد للحمى األصيل السبب يكون أن ا جدٍّ املحتمل من يتلقاه.
كان فقد املفرط؛ الدم فصد عن الناتج الدم فقر من معاناته نتيجة كان الفتى إرهاق

الوهن. غاية يف جسم أي لجعل كافيًا مرة لعرشين الشديد النزيف
دوني فحص أسوأ. إىل سيئ من املوقف تحول احتمالية برزت دوني، وصل وعندما
جسم أن إىل كالهما توصل إمريي مع املشكلة ناقش وبعدما قصته. إىل واستمع املريض
مليئة كانت قطًعا املتبقية القليلة الكمية وأن الدم، من ا جدٍّ قليلة كمية يحوي الفتى
بخالف هذا الحمى. مستوى يخف جسم من الدم نقص ومع الحمى. من مركزة بكمية
لقتل كافية تكن لم املريض جسم يف الطبيعية الحرارة أن تعني كانت الدم كمية قلة أن
يرقد األغلب يف كان الجسم عرب يجري أن من بدًال الدم أن وظنَّا للحمى. املسببة العوامل
إىل للحياة املانحة القوة من لديه ما يحمل فال الدموية، األوعية داخل ساكنة برك يف

والعضالت. األعصاب
الشاب أوردة أحد فتح وهي نظريتهما، صحة من للتأكد واحدة طريقة هناك وكانت
أدوات وباستخدام الثمني. دمه من بعًضا الشاب خرس أخرى ومرة منها. يخرج ما ورؤية
تخرج الدم من صغرية كمية ورأيا األوردة أحد وإمريي دوني فتح الشائعة، الدم فصد
الشاب كان لقد الوريد، من يخرج يكد لم أنه لدرجة كثيًفا اللون داكن الدم وكان منه،

شك. بال سيئة حالة يف
إعطاءه الحل كان املراقبني. رأي يف ثوريٍّا حالٍّ كان لكنه لهما، واضًحا الحل كان
الخراف وبدت متربٍع عن للبحث شخص إلرسال حان قد الوقت كان هنا الدم. من مزيًدا

األخرى. الحيوانات من كغريها جيًدا حالٍّ
أوىل إىل — الحيوانات عىل األولية التجارب عرب — التصور مجرد من االنتقال كان
توجد حيث حاليٍّا، به املسموح باليشء هذا وليس للغاية. رسيًعا البرش عىل التجارب
املمارسني ترصفات من املرىض حماية أجل من األخالقية واللجان التنظيمية الضمانات
يجرب أن لعالٍم الغرب يف األخالقية اللجان إحدى توافق ربما إذ الشديد؛ الحماس ذوي
تُجرى أال عىل ترص لكنها التجربة، من ينجو لن الحيوان أن تعلم وهي حيوان عىل فكرة
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اإلجراء. من سيستفيد الشخص أن عىل قوي دليل توافر إذا إال إنسان عىل تجارب أية
واألطباء الحيوانات، عىل «التجارب» يُجرون الذين العلماء بني التفريق إىل هذا ويقودنا
أساًسا ١٩٦٤ لعام هلسنكي إعالن يمثل واآلن البرش. عىل «االختبارات» يُجرون الذين
مصلحة أن عىل اإلرصار مع واملرىض، األطباء بها يتواصل أن ينبغي التي للطريقة
سالمة تسبق أن ينبغي الطبية، البحوث ففي عالج. ألي األسايس الهدف هي املريض
ف ترصَّ دوني أن ويبدو املجتمع. أو العلم اهتمامات لالختبار يخضع الذي اإلنسان
من يكن ولم والعرشين. الحادي القرن بمقاييس حتى السياق، هذا يف ملحوظٍة بنزاهٍة

لألطباء. األسايس الشاغل هي وسالمتهم املرىض صحة تكون أن املعتاد
الشاب ذراع يف األوردة أحد دوني فتح صباًحا. الخامسة يف جاهًزا يشء كل أصبح
مجال وجود من ليتأكد الدم بعض يُخرج أن أراد فقد الدم. من أوقيات ثالث وأخرج
الدم زيادة بأن القائل السائد املنطق يعارض دوني يكن لم إذ الجديد؛ الدم لدخول
الرشيان إىل رفيًعا أنبوبًا أدخال قد وإمريي دوني كان فعندها الحَمل، إىل انتقال ثم خطر.
إىل القلب من الدم يحمل الذي الرقبة يف املوجود الرشيان ذلك وهو للحَمل، السباتي
موضعه تحديد نسبيٍّا يسهل أنه يف تتجسد مميزات بعدة الرشيان هذا يتمتع الدماغ.
سنتيمرتات ١٠ بطول يمتد دمويٌّ وعاء لديهما كان عليه، عثرا إن وما الرقبة، جانب يف

بسهولة. كشفه يمكن
بالحَمل. املتصل باألنبوب ووصلها الشاب وريد يف أنبوبًا إمريي أدخل ما ورسعان
أضعاف ثالثة الشاب إىل ينقال أن هدفهما كان فقد الوقت. يحسبان وظالَّ كالهما وانتظرا
كمية ويوفر الحمى، تركيز ويخفف الخسارة، سيعوض هذا وكان دمه. من أخرجوه ما
انتهت قد النقل عملية بأن شعرا وعندما الرضورية. الحرارة الستعادة الدم من كافية
الجرح حول بإحكام صغري رباط عقد طريق عن الدم نزف ومنعا األنبوبني، سحبا

املريض. ذراع يف املوجود
باألسئلة، املريض دوني وأمطر واملشاهدة. االنتظار سوى أمامهما يكن لم بعدها
يكن لم ذلك، وبخالف العملية. أثناء يف ذراعه يف شديدة بحرارة شعر أنه واكتشف
الذي املساء يف أنه ذكر الشاب لكن الفورية. النتائج مستوى عىل ليُعرف كثري هناك
إال جنبه، يف وأصيب درجات ١٠ من مكون َدرج فوق من سقط قد كان العملية سبق
املتمثل لالهتمام املثري االحتمال أمام الباب هذا وفتح الدم. نقل منذ اختفى قد األلم أن
اآلالم أنواع جميع إىل تتجاوزه بل الحمى عالج عىل تقترص ال قد الدم نقل فائدة أن يف

الجسدية. واألوجاع
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بالبهجة الشاب شعر العملية من فقط ساعات خمس وبعد صباًحا، العارشة بحلول
املريض رأى ملا وُرسَّ ملنعه، سبب أي دوني يَر ولم ينهض. أن املمكن من كان إن وتساءل
يف الظهرية، وبعد تماًما. طبيعية حياة ويعيش ويرشب يأكل وهو يومه باقي يقيض
أربعة أو ثالثة نزف أنه دوني وظن قليًال، الشاب أنف نزفت عًرصا الرابعة الساعة حوايل
الدم من كمية أعطياه ربما أنهما أيًضا شعر لكنه غريب، هذا أن شعر الدم. من قطرات

للمياه. خزان يف فاض أنبوب مثل النتيجة وكانت قليًال زائدة
غنية عشاء وجبة تناول عىل مريضه دوني حث لذا سالم؛ يف الظهرية بعد وقت مر
قد كان العارشة ويف الفراش، يف الشاب رقد التاسعة، الساعة ويف النوم. إىل الخلود ثم
وجد االستيقاظ، عىل فيها يقدر يكن لم التي السابقة األيام من التام النقيض وعىل نام.
بامللل شعر الرابعة الساعة وبحلول فجًرا. الثانية يف واستيقظ النوم يف صعوبة الشاب

دوني: وعلق حياته. لبقية بداية كانت لقد يومه. يبدأ أن وقرر

يتغلب أن بسهولة استطاع الحني ذلك ومنذ قليًال، أطول ملدة نام التايل اليوم يف
واآلن جدوى؛ دون قبل من النوم يحاول كان أن بعد بالنعاس، الشعور عىل
بمنتهى منه يُطلب ما ينفذ وهو نفسه. تلقاء من مبكًرا االستيقاظ يفوته ال
اللتني الجسد، ثقل وال الروح بالدة من يعاني يعد ولم كان، مهما الخفة
وباختصار، بوضوح، وزنه وزاد يشء. أي فعل من تمكنه ال حال يف جعلتاه

معه. ويعيش يعرفه من كلٍّ لدهشة مثاًرا أصبح

فقد يرى، كان ما فبقدر الطريقة. لتلك دوني حماس التجربة لهذه البادي النجاح أزكى
سواء — خادًما منزله إىل ليأتي الفتى دوني دعا االستمرار. له مقدر الدم نقل أن بدا
من أكثر مرور بميزة متمتعني الحادث، إىل وبالنظر الفضول. بدافع أو اإلحسان بدافع
بسبب يكن لم الشاب لتعايف األرجح التفسري أن يبدو الطب، علم عىل إضايف عام ٣٠٠
ربما الشاب أن إىل يشري األنف نزيف إن الدم. فصد توقف بسبب كان بل الدم نقل
دائًما. رضًرا له تسبب لدرجة قوية تكن لم لكنها الحَمل، لدم عكسية استجابة استجاب

واقع إىل يتحول الدم نقل

نقل عملية يف تدخل التي التعقيدات اكتشاف يف األطباء يبدأ أن قبل عام ٢٠٠ مر لقد
لم الدم أن ثبت إذ األمر؛ حقيقة يف العملية تلك خطورة مدى عن كشفوا وعندئٍذ الدم،
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الوطنية املكتبة من بترصيح نُسخت .(١٧٠٥ (بورمان، اإلنسان» إىل الحَمل «من :1-6 شكل
للطب. األمريكية
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املكتبة من بترصيح نُسخت .(١٦٩٣ (سكالتيتوس، اإلنسان» إىل الكلب «من :2-6 شكل
للطب. األمريكية الوطنية

الخاليا من مختلفة أنواع عدة من يتكون حي عضو هو بل بسيًطا، أحمر سائًال يكن
تنقل الحمراء الدم فخاليا الجسم. أجزاء جميع يف مختلًفا دوًرا منها كل يؤدي التي
االتجاه يف الكربون أكسيد ثاني نقل من الدم وتُمكِّن األنسجة، إىل الرئتني من األكسجني
دوًرا الدموية الصفائح تؤدي بينما األمراض، البيضاء الدم خاليا وتحارب املعاكس.
وجد ما ورسعان البالزما. سائل يف الصلبة الكتل هذه وتسبح الدم. تجلط يف حيويٍّا
اليشء بعض مختلفة خواص السائل لهذا ظهرت بالتجلط، للدم السماح عند أنه العلماء

الدم. مصل فسموه البالزما، عن
كان الذي الندويس، ليونارد األملاني الفسيولوجيا عالم استخرج ،١٨٧٥ عام ويف
من مأخوذة بأمصال وخلطها الحمالن، دم من حمراء دم خاليا جرايفسفالد، يف يعمل
يف نظر وعندما الطبيعية. الجسم حرارة يف الخليط وأبقى مثًال، كالكلب آخر، حيوان دم
أن الواضح من كان تقريبًا. دقيقتني خالل انفجرت الحمراء الدم خاليا أن وجد املجهر،
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الحمراء الدم خاليا فخسارة اإلنسان. جسم داخل تم إن جيًدا أمًرا يكون لن حدث ما
هالك أن يعلم الندويس كان كما املختلفة. الجسم أجزء إىل الغازات انتقال صعوبة تعني
سيسبح ثم ومن بالبوتاسيوم، غنية الحمراء الدم فخاليا آخر. أثر له كان الحمراء الخاليا
للجسم، الحيوية العنارص أحد البوتاسيوم أن من الرغم فعىل الدم. مجرى يف األيون هذا
من القلب عضالت يمنع أن ويمكنه قاتل أثر ذو الدم يف للبوتاسيوم العايل الرتكيز فإن
سكتة من فعليٍّا ويعاني والصدر، الذراعني يف بآالم عندئٍذ الشخص سيشعر االنقباض.

قلبية.
نقل بعد الحياة قيد عىل فرد أي يظل أن عجيبًا أمًرا يبدو املعلومة، هذه ضوء يف
لنقل املسجلة الحاالت كل راجع عندما الندويس أن رغم مختلف، نوع من إليه الدم
أرضار من الشخص يعاِن لم الحاالت ثلث نحو يف أنه وجد اإلنسان، إىل الحيوانات دم
ثم ومن الدم، من ا جدٍّ كبرية كمية يتلقوا لم أنهم هو األرجح والتفسري املدى. طويلة
الدم نقل عن يدافعون األطباء بعض ظل ذلك، ومع التأثري. احتمال من الجسم تمكن

.١٩٢٨ عام حتى اإلنسان إىل الحيوان من
العلم هذا الندشتاينر كارل النمساوي دفع الندويس، اكتشاف من قرن ربع وبعد
أشخاٍص من املأخوذ الدم استجابة يدرس الندشتاينر بدأ إذ األمام؛ إىل أخرى خطوة
شخًصا ٢٢ من مأخوذة األوىل عيناته وكانت مختلفة. تركيبات يف يختلط عندما مختلفني
تتكتل الحمراء الدم كرات أن وجد الحاالت، بعض ويف معمله. يف معه يعملون كانوا
أخرى، تركيبات ويف آخر. لشخص الكامل الدم مع ما شخص من دم مصل يخلط عندما
شكَّل اكتشاًفا وقتئٍذ النحيل الطويل الرجل هذا حقق لقد التالصق. هذا مثل يحدث لم
ثالث يف الناس تصنيف املمكن من أنه رأى فقد الدم. نقل صناعة الحًقا صار ملا أساًسا
الدم مزج يكن لم .Cو Bو A املجموعات تلك وسمى دمهم؛ لفصيلة تبًعا مجموعات
الدماء مزج كان بينما رضًرا، يسبب نفسها للمجموعة ينتمون الذين األشخاص بني
دم تكتل يسبب A املجموعة دم مصل فكان ضارٍّا. مختلفة مجموعات إىل تنتمي التي
املجموعة وكانت .A املجموعة دم تكتل يسبب B املجموعة دم مصل وكان ،B املجموعة
.Bو A املجموعتني أفراد دم تجلط يسبب أفرادها دم مصل إن حيث من مختلفة، C
لم نادرة مجموعة وهي رابعة؛ مجموعة الندشتاينر تالميذ أحد اكتشف بعام، وبعدها
نظام اكتشف فقد .Bو A املجموعتني أفراد دم تجلط أفرادها لدى الدم مصل يسبب

.ABO الدم فصائل
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روكفلر معهد يف رفيع منصب عليه وُعرض الندشتاينر اقتُنص ،١٩١٩ عام ويف
وأن ذلك من تعقيًدا أكثر الحياة أن ليثبت عمله واصل حيث نيويورك، يف الطبية للبحوث
خالل من Pو Nو M الفصائل مثًال اكتشف فقد األخرى. الدم فصائل من عديًدا هناك
تلك يف مختلفة بيولوجية أنواع دماء بني املزج تسبب حيث األرانب، يف البرشي الدم حقن
ومفهوم تلك الدم استجابات من املجموعة هذه اكتشاف وكان أعنف. فعل رد يف املرة

الطب. أو الفسيولوجيا يف نوبل بجائزة الندشتاينر فوز يف سببًا الدم فصائل

املتوافق غري الدم نقل

يحدث ال فأحيانًا مناسبة: غري دم فصيلة نقل عند يقع أن احتماالت ثالثة ألحد يمكن
ال ثم ومن الغريبة الخاليا من الهجوم هذا عىل الحالة تلك يف الجسم يتعرف ال إذ يشء؛

دفاعية. استجابة يعطي
ومهدد فوري بنحو املنقولة الحمراء الدم كرات تحطم فهو الثاني االحتمال أما
ويستثري غريبة دم خاليا املريض جسم يف الدم خاليا ترصد عندما هذا ويحدث للحياة.
ويسبب الحمراء الدم بخاليا يلتصق جزيء هو واملتمم املتمم. املناعي بالجهاز يُعرف ما
الدم، يف تركيزها من أعىل الخاليا داخل الكيميائية املواد تركيز أن وبما أغشيتها. يف ثقوبًا
مجرى إىل محتوياتها وتخرج وتنفجر، الخاليا فتتضخم الثقوب عرب يندفع املاء فإن
ذلك، عىل وعالوة الحطام. هذا إزالة يف تتمثل كبرية مهمة الجسم يواجه عندها الدم.
نقاط أي من ا حادٍّ نزيًفا فتسبب السيطرة، عن تخرج أن الدم يف التجلط آللية يمكن
اختصاًرا املعروف الدموية األوعية داخل املنتثر التخثر الوضع هذا عىل ويطلق ضعيفة.
من يحدث أن يمكن أو يُالحظ، فال داخليٍّا النزيف يكون أن يمكن يس. آي دي باسم
لصدمة ويمكن األنف. نزيف عنه ينتج مما األنفية، املمرات يف أو القديمة الجروح خالل
يُستثار أال يمكن سوءًا األقل الحاالت يف لكن وغامرة. شديدة تكون أن املتمم الجهاز
األربع الساعات يف الحمراء الدم خاليا ثُلث سوى الدم يفقد وال بالكامل املتمم الجهاز

ببطء. ويتعاىف املتأثر الشخص وضع يستقر الحالة هذه ويف األوىل. والعرشين
من بطيء نحو عىل الغريبة الحمراء الدم خاليا تُزال أن فهو الثالث االحتمال وأما
تضطلع بل الدم، فصائل عىل التعرف نظام العملية هذه يف يتدخل وال الدم. مجرى
الحالة، هذه ويف وإزالتها. املهاجمة الخاليا لرصد خاصة موجودة بيضاء دم خاليا بها
وربما الطحال. يف أو الكبد يف إما الدم، مجرى خارج بها املتربع الدم خاليا تدمري يجري

حياته. عىل خطًرا يشكل ال الوضع لكن بالتوعك، الشخص يشعر
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الحديثة، الطبية البيئات يف متباينة فصائل بني دم نقل حاالت تحدث آلخر، حني من
غري فصيلة من دًما الشخص فيُعطى املطبعية األخطاء حاالت يف إال يحدث ال ذلك لكن

مناسبة.

الرسيرية املؤرشات

للمواد الجسم يستجيب إذ شيوًعا؛ الدم نقل يف التوافق عدم أعراض أكثر الحمى تعد
املنقول الدم كان إذا يسوء أن للوضع ويمكن الدم. مجرى يف تصب التي الكيميائية
البكترييا تنقل ثم ومن معقمة، غري املستخدمة األدوات كانت أو بكتريية عدوى يحمل
بما لكن يستخدمونها، التي األنابيب ينظفون ومعارصوه دوني كان ربما املتلقي. إىل
يف تدخل التي اإلبر تكون أن يف أمل أي هناك يكن لم البكترييا وجود يكتشفوا لم أنهم
إىل الدم مع لألمراض املسببة امليكروبات تدخل أن احتمال زاد ثم ومن معقمة. العروق

الدموية. الدورة
نسب ارتفاع من القلب يعاني حيث الصدر يف بألم يشعروا أن للمرىض يمكن كما
أسباب أحد الناتجة القلبية السكتة كانت ربما دوني، تجربة ويف الدم. يف البوتاسيوم
األلم من كبرية نسبة أن رغم الجديد، الدم دخول مع ذراعه يف األلم من الفتى شكوى
اختالط ظل يف الجسم استجابة يف املفرطة الحساسية إىل األرجح عىل تعود كانت الحاد

الوريد. داخل الجديد والدم األصيل الدم
ويظهر املريض لدى الدم ضغط ينخفض القلب، عمل تواجه التي الصعوبة ومع
ماليني وجود ظل يف املنخفض الدم لضغط ويمكن ويتقيأ. بالغثيان الشعور لديه
املشكالت يزيد ما بسهولة الكليتني يشل أن الحمراء الدم لخاليا الصغرية التجمعات
املشكلة تَُحل لم وإن الدم، تنظيف الجسم عىل يصعب الكليتني توقف فمع تعقيًدا.

الداخيل. التسمم نتيجة للوفاة عرضًة املريض يصبح
الدقيقة، الرشايني ارتخاء إىل الدم يف تُطَلق التي الكيميائية الرسل أو الوسائط وتؤدي
إىل املركب األثر هذا ويؤدي بها. املحيط النسيج إىل منها السوائل بترسب هذا ويسمح
يتم الطبيعي، الدم ضغط الستعادة محاولة ويف أكرب. نحو عىل الدم ضغط انخفاض
األوعية تجمعات أحد ويتأثر الدموية. األوعية بعض غلق تسبب أخرى هرمونات إفراز
الدم ضغط انخفاض ونتيجة الكىل. يف املوجود ذلك وهو التحديد وجه عىل الدموية
الكىل يف التنقية آلية تتعطل ذلك، كل وفوق الشوائب. من الدم تنقية الكىل عىل يصعب
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تمد التي األوعية وتبدأ الدم، يف تسبح التي الصغرية الجلطات عن الناتج االنسداد بسبب
وتموت وظيفتها أداء عن الكىل تعجز الوضع، هذا استمر وإذا االنغالق. يف بالدم الكىل

للحياة. الرضوري األكسجني استنفادها مع خالياها
إال عملهما. يف االستمرار من تمكنتا الكليتني أن يبدو دوني، مريض حالة يف لكن
البول من وافرة كميات أخرجت أجسامهم أن دوني ل سجَّ الحقني، مرىض حاالت يف أنه
شكا كما الحمراء. الدم خاليا تكسري نواتج عىل احتوائه إىل األسود اللون ويرجع األسود؛
الكليتني. يف الدائرة بالفوىض يرتبط ربما َعَرض وهو الظهر، يف شديد ألم من املرىض

األوعية داخل املنتثر بالتخثر إلصابته أعراضواضحة دوني مريض عىل ظهرت كما
تعلمه أثناء يف دوني عرف دوني، لدى القلق مشاعر ذلك يثري أن من وبدًال الدموية.
صحية؛ عالمة ذلك اعترب لذا الطبيعي العالج من يتجزأ ال جزءًا كان النزيف أن الطب
توازنه املرأة جسم بها يستعيد التي الوسيلة أنه عىل للحيض يُنظر كان حال كل فعىل
دوني رأي يف عالمة الدم لنقل االستجابة تلك فكانت شهريٍّا. طبيعية بصورة الداخيل
يف حدث عندما األنف نزيف من القلق من وبدًال بنفسه. مشكالته يحل الجسم أن عىل
من والتخلص األوردة أحد بقطع العملية تلك يشجع أن دوني قرر الالحقني، املرىض

الدم. من مزيد

امليضقدًما

الخطوة كانت ماذا لكن ناجحة؛ أجراها التي الدم نقل عمليات كانت دوني، علم حد عىل
املرىض عىل التجارب إجراء أن إال باريس، يف املرىض من الكثري هناك كان لقد التالية؟
ما تحديد سيمكن فكيف إليه، الدم نقل بعد املريض تُويف فإذا باملشكالت. محفوًفا كان
عىل العملية ولدراسة لذا الدم؟ حقن بسبب أنها أم مرضه عن ناتجة الوفاة كانت إذا
بأمثلة الطب علم تاريخ ويحفل سليم. شخص عىل يجربها أن عليه كان أشمل، نحو
يبحث أن دوني قرر الحالة، هذه يف لكن أنفسهم، عىل الجديدة الوسائل جربوا لعلماء

العالم. يف للبرش دم نقل عملية ثاني إجراء عن أسفر مما متطوع، عن
أيام وبعد هكذا الفقراء؛ من كثري يوجد كان املرىض، من كثري يوجد كان ومثلما
وكانت وقويٍّا، وسليًما ضخًما وكان عاًما. ٤٥ العمر من بالًغا عامًال دوني استقدم قليلة
رؤية من ليتمكن إليه الدم من أكرب كمية لنقل سيحتاج بأنه تقيض دوني حسابات

االستجابة.
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العامل دم إخراج يف صعوبة وإمريي دوني وجد حيث سيئة، بداية التجربة بدأت
وباستخدام أوقيات. ١٠ عن يزيد ال ما استخراج من إال يتمكنا لم النهاية، ويف أوردته. من
املرة تلك يف لكنهما بَحَمل؛ العامل ال وصَّ الشاب، مع استخدموها التي نفسها الطريقة
املرة هذه منتظرين يحسبان، وظال الحَمل. ساق يف األكرب الفخذي الوريد من الدم أخذا

الدم. من أوقية ٢٠ الرجل إىل نقال أنهما رأيا حتى
جيًدا، أمًرا كان ما وهو التجربة، عرب لديه الفكاهة بحس احتفظ الرجل أن يبدو
أنحاء عرب الدم وانترش املستخدمة األنابيب من متوقع نحو عىل الحًقا الدم ترسب حيث
اشرتك قد الحَمل يكون أن املستبعد من أنه كما العملية. يف املشاركني كل وغطى الغرفة
أو يتحرك ألن فرصة أي تُتَح ولم بإحكام ُقيد أنه فرغم استكانة. يف التجربة تلك يف
إغراق من يمنعه لم ذلك فإن مكتومة، اعرتاض صيحة إصدار سوى يشء أي يفعل أن

آلخر. وقت من ببوله املكان
الدم تدفق مع ذراعه يف بها شعر التي الشديدة الحرارة املتلقي ذكر أخرى، مرة
العامل نصحوا انتهت عندما العملية إن قائًال بعدها، حدث ما دوني ويصف إليه. الجديد
قرر العكس، وعىل توجيهاتهم. تجاهل بالنشاط شعوره مع لكن والراحة باالستلقاء
أن الحقيقة يف ويبدو شبابه. يف الجزارة تعلم بأنه ذلك معلًال الحَمل يذبح أن العامل
أنه وأكد منزله إىل سيعود إنه قال بعدها صوفه. وسلخ الحيوان ذبح أحسن العامل

اليوم. بقية ويرتاح سيستلقي وأنه مغذيًا حساءً سيطهو
مالحظات أخذ من يتمكن لن أنه يعني ذلك كان إذ باإلحباط؛ شعر فقد دوني أما
ذلك، مع حال. أية عىل خيار أمامه يكن لم لكن الدم، لنقل العامل استجابة عىل مستمرة
ليحصال وإمريي دوني وذهب العامل، وانرصف العامل. يرتاح أن عىل ا مرصٍّ دوني ظل
العامل منزل إىل ذهبا وبعدها املنزل. تنظيف عىل الخدم عكف بينما الراحة من قدر عىل
يف الشارع يف صادفاه عندما إال فعل ما يكتشفا ولم قط. املنزل إىل يعد لم أنه ليكتشفوا

التايل. اليوم
عليه حصل الذي املبلغ أن رغم خدماته، نظري أجًرا ى تلقَّ العامل أن الواضح من
هذا؛ يومنا يف مستهَجن عمٌل أنه إال الوقت ذلك يف مألوًفا هذا كان وبينما معروًفا. ليس
جسمه من يتخذ بل متطوًعا يعد لم أنه الطريقة بهذه للمال الشخص تلقي يعني إذ
يقرتب يكاد ما وهو جسده؛ يبيع أنه الشخص عن يقال أن ويمكن املال. لجني وسيلة

العبودية. من
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ونظًرا أصدقائه، من مجموعة صادف حتى دوني منزل يغادر العامل يكد لم
لتناول أصدقائه مع ذهب يومه، بأحداث وسعادته لتوِّه، جناه الذي املال لحيازته

والراحة: للمنزل الذهاب عن يشء كل نيس ما ورسعان حانة، أقرب يف مرشوب

قبل تلقاه الذي الجديد الدم بسبب (إما بالنشاط الظهرية بعد شعوره مع
اإلجهاد شديد عمل عىل انكبَّ رشبها) التي النبيذ كمية بسبب أو ساعات ست
عىل الظهرية بعد ما وقت وقىضطيلة فرًسا؛ تُتعب قد لدرجة بالكامل لجسمه

النحو. هذا

من واألسوأ للخطر، تجربته الرجل سلوك َعرَّض إذ ذلك؛ سماعه عند دوني غضب
تلقى قد حال، كل فعىل الالزمة. املالحظات تسجيل من يتمكن لم أنه ذكر، كما ذلك
نفسها الدم نقل مرحلة أهمية بقدر املالحظات مرحلة وكانت خدماته، نظري ماًال الرجل
يميلون أنهم هي البرش عىل التجارب إجراء مشكالت إحدى بأن حي تذكري هذا للتجربة.
يف الفكرة هذه هلسنكي إعالن يكرس أخرى: مرة التجربة. نصف بعد للنهوضواملغادرة
لدوني ويحسب اعتباراتي»، أول ستكون مرييض «صحة أن فكرة وهي الحارض؛ الوقت

عمله. يؤدي كان بينما لتقييده يسعى أن من بدًال حريته العامل يمنح أن اختار أنه
الراحة يف يفكر أن عليه املستحيل من كان أنه نفسه عن دفاعه يف الرجل وزعم
جيًدا، ونام ورشب أكل وأنه ألم، بأي يشعر لم أنه وأوضح بالطاقة. مفعًما كان بينما
لدرجة الدم نقل عملية لنتائج متحمًسا كان لقد قبل. من لديه تكن لم بقوة شعر وأنه
عىل املرة هذه يترصف سوف أنه مضيًفا وإمريي؛ دوني يريد وقتما تكرارها عرض أنه

دوني. أمره كما ويستلقي أفضل نحو
االسم مجهول الرجل هذا من الخدمة هذه طلب دوني أن عىل يدل ما هناك ليس

عنه. سنسمعه ما آخر هذا ليس لكن أخرى، مرة
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والسجن السبق

كبريًا الفارق كان إذ تقديره؛ برشى معها حاملًة دوني عىل ١٦٦٧ عام يوليو نهاية أتت
طوال دوني يفعله كان ما وهو — الخاصة نرشاته يف وينرشه عمله ل يسجِّ أن بني
جديدة كانت التي — سافونز» دي «جورنال دورية يف بعضها يُنرش وأن — الصيف
رؤية أن إال لدوني. شخصيٍّا صديًقا تحريرها رئيس كان والتي — التأثري بالغة لكنها
تتويًجا كان فلسفية» «مداوالت أولدنربج دورية يف وتُنرش اإلنجليزية إىل تُرتجم أعماله

لنجاحه.
وأفكاره، دوني أعمال عن الصفحات توالت فلسفية» «مداوالت من ٢٧ العدد ففي
واقع يف بدوني اعرتاًفا ذلك فكان أوروبا. يف العلم قالع كل عىل وُوزعت ُطبعت حيث
اكتشاف موطن هي حال كل عىل إنجلرتا كانت فقد للتفكري. اده نقَّ ذلك ودفع األمر.
يعرتض؟ أن عساه فمن الذكر يستحق دوني عمل أن أهلها رأى فإذا الدموية. الدورة

من ليتأكد كامًال نُرش ما تحليل من يتمكن لم باإلنجليزية، دوني إملام عدم ومع
النقاط من كثريًا أن أظهر العريض الفحص لكن الرتجمة، أخطاء من نجت أفكاره أن
كان دوني أن إىل تشري جملة البداية يف وردت املثال، سبيل فعىل موجوًدا. كان الرئيسية
حدثًا وكان مونتمور. أكاديمية يف عنه سمع منذ سنوات لعرش الدم نقل احتماالت يدرس
نقل يشيع وعندما املجال. ذلك يف سبقه يتأكد عندها ألنه كتابًة، ذلك يُذكر أن عظيًما

ذلك. وراء من طائلة ثروات وسيجني اآلفاق، شهرته ستطبق العالم أنحاء عرب الدم
العامل؛ إىل ثم الشاب إىل دوني أجراهما اللتني الدم نقل حالتي بالتأكيد املقال أورد
أليس به، الدويل االعرتاف ومع الجرأة. هذه بمثل شيئًا العالم يف شخص أي يجرب لم إذ
فكيف املرموقة؟ عضويتها للعلوم الفرنسية امللكية األكاديمية عليه تعرض أن املؤكد من
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الطبع حقوق األوىل). الطبعة (أولدنربج، ٢٧ رقم العدد فلسفية» «مداوالت :1-7 شكل
امللكية. للجمعية محفوظة
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الناجحة التجارب من قليل هو الوقت ذلك يف إليه يحتاج كان ما فكل ذلك؟! ترفض
املستوى. رفيعة التغطية من ومزيًدا

بضعة زادت وربما واحًدا، شهًرا املهنية دوني حياة من املثالية الفرتة هذه استمرت
واستبدل دوريته من املذكور العدد أولدنربج أنكر إذ أغسطس؛ يف األزمة بدأت ثم أيام.
إىل األخرية األسابيع يف بدوني أحاطا اللذان والضغائن الثناء فتحول جديدة. نسخة به
دوني يخص فيما — النسختني بني الرئيس الفارق وكان ساخرة. وضحكات قهقهات
الدِّعاء الالذع نقده يصب قصري مقال به واستُبدل ُحِذف قد املطول خطابه أن هو —

بْق. السَّ دوني
كفيه، بني رأسه دافنًا وجلس الجديدة، النسخة لرتجمة صديًقا دوني استدعى

مصداقيته: وعىل أقواله عىل الرشس الهجوم إىل يُنصت

الدم نقل ابتكار بشأن إعالن
لقطعها اضطر التي السابقة أنشطته إىل اآلن عاد إذ الدورية هذه مؤلف إن
األشهر جميع مداوالت يجمع أن األنسب من يرى أشهر، لبضعة عنه رغًما
نرش وإن بأنه القارئ ينبئ أن بدايته يف عليه يجب واحد، منشور يف املحذوفة
لعالج جديدة طريقة «بشأن يوليو آخر يف الخارج من القادم الخطاب ذلك
جون من وآخرين مونتمور دو السيد إىل واملرسل الدم» بنقل العديدة األمراض
— اآلن يفعل كما — يلتفت أن عليه كان فقد وآخرين، الفلسفة أستاذ دوني
فيهما نُفذت اللذين واملكان الزمان عن الخطاب ذلك يف عليه التأكيد تم ما إىل

الدم. لنقل الطريقة تلك

دوني أن اتضح القراءة يف االستمرار فبدون الحديث؛ نربة يف واضًحا تغريًا هذا كان
بوضوح ذكر لكنه قصريًا، املقال وكان القراءة، صديقه تابع غاصب. إىل بطل من تحول
هذا يف الفائزين أن معلنًا الفكرة إىل توصلوا من أول هم الفرنسيني وليس اإلنجليز أن
بعرض مبارشة أُتبع املقال أن هو بلة الطني زاد وما وكينج. لوور هم بالتحديد السباق

الدم. مجرى يف التحكم احتمالية يف اآلخر هو يفكر كان إيطايل لباحث
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الطبع حقوق الثانية). الطبعة (أولدنربج، ٢٧ رقم العدد فلسفية» «مداوالت :2-7 شكل
امللكية. للجمعية محفوظة
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الثامن العدد صدر أكتوبر أواخر ففي يأًسا. دوني لدى الضيق استحال شهر، وبعد
الوقت بعض دوني واستغرق مطول.1 مقال فيه وجاء فلسفية»، «مداوالت من والعرشون

عنوانه: ليفهم

بيان
ترتبط التي االعتبارات ببعض مصحوبة الدم، نقل تجارب من مزيد بني من
من االخرتاع هذا عن آخر دفاع بجانب اإلنسان؛ عىل الواعي بتطبيقها باألساس

مغتصبيه.
… الخارج ويف هنا الفضول أهل بني خالفات أثارت إذ التجربة هذه

لكنه ملقاله، نقل مجرد املقال يعد لم أخرى. مرة بمرتجمه لالستعانة الوقت حان لقد
يف النجاح عىل يشارفون الذين اآلخرين أفكار ذكر فقد مصادر. عدة من مادته استقى
يد وعىل شديد، بحرص إال ذ تُنفَّ أال يجب تنفيذها حال يف أنه من بشدة وحذَّر الدم، نقل
من يتحققا لم السابقني الرشطني كال بأن ضمني إيحاء ثمة وكان املناسبني. األشخاص

قبل.
إذ قاصمة؛ رضبة تلقت قد الرسيع والثراء الشهرة بتحقيق أحالمه أن دوني أدرك
البحثي املجال ذلك عىل الشك بظالل ألقى بل دوني عمل من بالسخرية املقال يكتِف لم

بأكمله.
لم منه األوسط الجزء فإن ضمنًا، إال دوني املقال من األول الجزء ينتقد لم وبينما

بْق: السَّ دوني ادعاء مباًرشا تناوًال املؤلف تناول ففيه الحد؛ ذلك عند يقف

حذر سبب عن ذكره ينبغي يشء هناك املسألة، هذه من ننتهي أن قبل
أَْطَلع فقد اإلنسان. عىل التجربة هذه إجراء من إنجلرتا يف «الفضوليني»
عن وأخربنا باريس يف تجاربه عىل العاَلم دوني السيد الذكر سابق العبقري
الفرنسيني ألن وابتهج سافونز» دي «جورنال يف عمله نرش كما نجاحها. مدى
قبل — البرش عىل تجربته ناحية من — االبتكار هذا صعيد عىل تقدًما أحرزوا

. إنجليزيٍّ أي
وأجرى الخطوة، تلك اتخذ من أول علمنا حسب بأنهم فعًال نقرُّ وبينما
إنجلرتا يف الفالسفة بأن العالم نخرب أن لنا فأذنوا إنسان، عىل الدم نقل عملية
لم إن طويل وقت قبل اإلنسان عىل العملية تلك يجروا أن بإمكانهم كان
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دائًما فهدفهم اإلنسان. بحياة يرضوا أال عىل الحرص أشد حريصني يكونوا
من مربر بخوف يشعرون أنهم كما املعاناة. وإنهاء الحياة عىل الحفاظ هو
لعقوبة أنفسهم يعرضوا أن املمكن من املريض، ووفاة التجربة فشل حال أنه
من أشد إنجلرتا يف القانون عقوبات أن الحسبان يف الوضع وينبغي قانونية.

عديدة. أخرى دول يف نظريتها
بكل النارش ويؤكد األمر. بهذا يفكروا لم اإلنجليز أن يعني ال ذلك لكن
وشهد لالستخدام جاهزة األدوات عينيه بأم رأى أشهر عدة قبل أنه إخالص
يف ولإلمعان اإلنسان. عىل للتطبيق مناسبة أنها وُرئَِي عليها اتُّفق التي الطريقة
إدموند الدكتور العبقري وضعها التي الكاملة الطرق سنورد سبق، ما إثبات
يَر لم إذ الحق؛ السبق هو وهذا له. خطاب يف وذكرها الغرض ذلك ألجل كينج
اإلنسان، عىل فرنسا يف استخدموها التي الطريقة وصف مالئًما دوني السيد

نعرف. ما بحسب غريه وال

بني الدم لنقل طريقة وصف قراءة صديقه تابع بينما الصدمة أسكتته وقد دوني جلس
لديه يكن ولم الطريقة، ينتقد أن يستطع ولم قبل. من نُرش ما كثريًا تشبه الحيوانات

هو: استخدمها التي نفسها الطريقة هي كانت فقد لينتقدها؛ سبب

علينا الواجب من يكن لم إن الوقت هذا يف املوضوع هذا عىل لنعلق نكن لم إننا
أن بثقة تؤكد التي الفرنسية الدوريات أحدث إحدى يف وجد خطأ تصحيح
ألنهم وملاذا؟ التجربة. هذه عن األفكار أوىل اإلنجليز منح من هم الفرنسيني
روبرت دوم وهو البندكتيني الرهبان أحد أن عىل شهوًدا كانوا يزعمون) (كما
املؤكد ومن سنوات. عرش قبل دوني السيد منزل يف الفكرة ناقش جابتس دو
هي الخالفات هذه مثل لحسم الوحيدة الطريقة بأن يقرون العباقرة كل أن
اللذان واملكان الزمان فيه يرد أن ويجب مطبوع. أو مكتوب علني سجل وجود
وكل النجاح. وحاالت للطريقة رشح وكذلك األوىل للمرة االبتكار فيهما اقُرتح

إنجلرتا. عىل ينطبق هذا

يجوب وأخذ مقعده من وقفز نرشها.» من أول أنا نرشها. من أول «أنا دوني: صاح
ورصخ فلسفية». «مداوالت لدورية األوىل الطبعة من بنسخة يلوح وهو الغرفة أرجاء
قرروا أن إىل األول كنت لقد للتاريخ. مادي سجل مطبوع. ذا هو ها هنا، «انظر، قائًال:

136



والسجن السبق

السخط: فرط من صوته وتقطَّع التاريخ»، كتابة إلعادة محاولة يف لهدمي هجومهم شن
دوني صديق اقرتح القراء؟» إىل أفكاري لتصل بي خاصة دورية أُصدر أن عيلَّ «هل
النافذة عرب محدًقا ووقف رفض دوني لكن القراءة. بمتابعة له ويسمح يجلس أن عليه
العدالة؟» «أين سؤال وكان السني. نهر من األخرى الجهة عىل الواقعة املحاكم إىل ناظًرا

صديقه: وتابع بخاطره. يجول كان ما كل هو

السنوات بعدد (١٦٦٥ ديسمرب بتاريخ (املطبوعة السابعة املداولة وتعرِّفنا
األوردة. إىل الدم نقل تجربة رين كريستوفر الدكتور اقرتح أن منذ مرت التي
الحقن من التحول إمكانية لرتى امللكية الجمعية لدى كافية إشارة تلك وكانت
اجتماًعا الجمعية عقدت عندما الواقع، يف املستقبل. يف ما مرحلة يف الدم نقل إىل
الشك ساورك وإن التجربة. هذه بإجراء أوصت ،١٦٦٥ مايو ١٧ يف علنيٍّا
الجمعية، عن الصادرة الدورية يف املناسب العدد إىل الرجوع يمكنك ذلك، يف

األمانة. بميثاق امللتزمني الرس أمناء يد عىل التجربة ُسجلت حيث
كفاءة عدم بسبب كبريًا؛ تقدًما الوقت ذلك يف التجارب تحقق ولم
وخبري املطلع الطبيب أن إال عليها. متفق منهجية وجود وعدم التجهيزات
معينة منهجية أتقن وقد ذلك، بعد جاء قد لوور الدكتور الخربة ذا الترشيح
يف املنهجية تلك استخدم قد وكان الدورية. هذه من ٢٠ رقم العدد يف ونرشها

لندن. يف آخرون استخدمها كما نرشها قبل أكسفورد
يقولون كما فرنسا يف املفاجئ االبتكار هذا يظهر أن الغريب من يبدو لذا
طريقة لندن من أُعلنت أن إىل طويلة ملدة مكمنه يف ويظل أعوام عرشة منذ
الروحي األب حول يبدو ما عىل الدائر الخالف عن ناهيك النور. إىل إخراجه
لكن بورديلو، أبوت إنه جوريي دو السيد يقول إذ االبتكار؛ لهذا الفرنيس
بندكتي. راهب أنه يزعم سافونز» دي «جورنال دورية يف الخطابات كاتب

إن حيث ماديٍّا؛ دليًال هذا فليس االبتكار، هذا صاحب كان من أيٍّا لكن
ليطوروه جهودهم تتضافر أن االبتكار لهذا ملكيتهم يدَّعون من جميع عىل
الذي الرئييس الهدف هو وهذا بذلك. يبرشِّ كان إذا البرشية، خدمة سبيل يف
كل إعطاء إىل بل أحد مهاجمة إىل ُكتب ما يهدف وال املجال. هذا إليه يرمي

للنارش. يتبني ما ضوء يف املستطاع قدر حقه حقٍّ ذي
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الغرفة من صديقه خرج بينما الفراغ يف يحدق راح أقصاه. دوني غضب بلغ عندها
بعد ما فرتة خالل ضيوف أي يستقبلوا أال األفضل من أنه باملنزل الخدم وأخرب بهدوء،
تعرَّضلصدمة. دوني أن هو تساؤالتهم عىل به أجاب ما كل وكان اليوم. ذلك يف الظهرية
تركت التي كالطعنة الدم نقل يف فكروا من أول أنهم الفرنسيني ادِّعاء إنكار كان
ذكر فقد سوءًا. األمر زيادة سوى شيئًا األخرية الفقرات تفعل لم بينما عميًقا، جرًحا
الحق يمتلكون فإنهم الحقن، يف التفكري إىل سبقوا من هم اإلنجليز ألن نظًرا أنه أولدنربج
بالرجوع ذلك عن ودافع الدم. يف مادة أي بإدخال يتعلق تاٍل عمٍل أي إىل السبق زعم يف
التي األفكار هي فما امللكية. الجمعية يف إال توجد ال وثائق يف بنفسه دوَّنها أفكار إىل
دفاتر يف مخترص ببند االستشهاد طريق عن أيًضا فيها بحقهم املطالبة يمكنهم كان

كدليل؟ مالحظات
كبري بارتياح يُشِعْره لم أنه رغم دوني؛ لدى مؤكد واحد يشء هناك كان ذلك مع
كان ولو إنسان؛ إىل حيوان من الدم نقل الذي الوحيد هو دوني كان املتوقع. عكس عىل
لإلنجليز أن وادعى تأكيد، بكل أولدنربج األمني خادمهم لذكره ذلك فعلوا قد اإلنجليز

أيًضا. هذا يف السبق

قصصاألبراج

والتكلفة العناء هذا كل أولدنربج تكبد ملاذا دوني: ذهن يف آخر سؤال هناك كان لكن
بالفرنسيني النكاية يريد كان إن جديدة؟ طبعة وإصدار دوريته من طبعة بالتخلصمن
أن الواضح فمن بسيطة؛ دوني إىل بالنسبة اإلجابة كانت البداية؟ من يفعل لم فلَم
من البحثي. املجال هذا عىل الهيمنة أرادوا الذين إنجلرتا علماء بني جلبة أثارت الدورية

طباعتها. وإعادة دوريته سحب عىل أولدنربج أجربوا أنهم املؤكد
تماًما. مخطئًا كان أنه — الحقيقة يف — تبني لكنه األرجح، هو التفسري هذا يبدو

الخيال. من أغرب الحقيقة كانت األحيان، معظم يف الحال هو وكما
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امللكية. للجمعية محفوظة الطبع حقوق أولدنربج. هنري :3-7 شكل

األيام قىض قد أولدنربج كان األيام. من كغريه ١٦٦٧ يونيو ٢٠ يوم صباح بدا
يف ألشخاص الخطابات بعض يكتب كان حيث امللكية، الجمعية مقر يف يعمل السابقة
وما الباب، دق عندها كاملعتاد، عمله إىل ليذهب الصباح هذا يستعد وكان الرشقية، الهند

139



والعدالة الدم

مذكرة قدَّم تعريف، بطاقة يقدم أن من وبدًال رسعة، يف ضابط دلف حتى الباب ُفتح إن
توقيف:

املخططات بتهمة الربج إىل وإحضاره بشخصه أولدنربج هنري بضبط إذٌن
الخطرية. واملمارسات

أرلنجتون2

عرب برسعة يُنَقل نفسه ووجد عربة، إىل أولدنربج نُقل الرسميات، من كثري ودون
الضابط أخرج السمعة، سيئ لندن برج إىل وصولهم ومع جنود. ستة برفقة لندن

للحراس: وسلمها ثانية مذكرة جيبه من املجهول

ووضعه الحجز يف عليه والتحفظ [أولدنربج] الستالمه الربج مالزم إىل مذكرة
(١٦٦٧ يونيو ٢٠) املشددة. الحراسة تحت

أرلنجتون3

مقارنة حكوميٍّا سجنًا باعتباره الربج دور تراجع فرغم مرعبة، التجربة كانت
ألشخاص كثرية حاالت هناك كانت كما سياحيٍّا، مخيًما الربج يكن لم السابق، بالقرن
وللندن للربج األول تشارلز خسارة كانت لقد توابيت. يف وخرجوا أرجلهم عىل دخلوا
إىل الربج حول فقد لذا نفسه، الخطأ ليكرر ابنه يكن ولم هزيمته، يف ا مهمٍّ عامًال بالكامل
تدعمها األسوار عىل موزعة املدافع من رهيبة بمجموعة ُزود فقد التحصني؛ شديدة ثكنة

كبرية. ترسانة
إيلَّ؟ املوجهة التهم ما فعلت؟ ماذا أنا؟ ملاذا أولدنربج. لدى بالحرية الخوف اقرتن
فهؤالء سيجيبه. أحد ال أن رسيًعا أدرك أنه رغم رحلته طوال األسئلة هذه أولدنربج ردد
وال هويته، عن فكرة لديهم تكن لم وربما القرار أصحاب وليسوا األوامر، ينفذون كانوا
الربج يف ممن أي يكن لم عندما أولدنربج قلق ازداد ذلك مع عليه. القبض يف السبب
باألصدقاء لالتصال وسيلة أي لديه يكن لم ورقة. أو بقلم له يُسمح ولم اآلخر؛ هو يعرف

ُمعتًما. األفق وبدا الخارج، يف
١٦٦٧ عام إنجلرتا كانت والدراسة، االخرتاع يف حياتهم يقضون العلماء كان بينما
هولندا مع الحرب اندلعت فقد يرام. ما عىل يشء أي يكن لم الوقت هذا ويف حرب، يف
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أصل كان .١٦٦٥ عام ربيع يف إال رسميًا تُعلن لم أنها رغم ،١٦٦٤ عام صيف يف فعليٍّا
الهيمنة عىل حرفيٍّا تتصارعان وإنجلرتا هولندا كانت حيث الدولية، التجارة هو املشكلة
قد الربيطاني الربملان وكان أوروبا. إىل األجنبية البالد من البضائع جلب يف الحق وعىل
بُنيت التي سفنه يسجل أن إنجليزي تاجر أي عىل يفرض بحريٍّا قانونًا ١٦٦٠ عام أقر
استريادها يمكن ال التي السلع بتحديد تجارية قيوًدا الربملان وفرض لندن، يف بالخارج
سابقه؛ إىل ليضاف ١٦٦٣ عام آخر قانون وأُِقر إنجليزية. سفن يف إال أوروبا قارة من
من إال سلع أي استرياد عدم عىل اإلنجليز املستعمرين الرئيسية السلع قانون أجرب إذ
األمر تتمة وكانت إنجليزية. سفن يف البضائع نقل يجب الحالة، هذه يف وحتى إنجلرتا،
الحًقا نيويورك صارت التي — أمسرتدام نيو مدينة تشارلز منح عندما ١٦٦٤ مارس يف
محالة. ال قادمة الحرب كانت لقد هولندا؛ تُفاجأ ولم يورك. دوق جيمس أخيه إىل —

لصالح انتهت قد األوىل وكانت هولندا. مع إلنجلرتا الثانية الحرب هي هذه كانت
املعارك أوىل بيبيس سجل املرة. هذه األمور تختلف أن كثريون يتوقع ولم إنجلرتا،

كبرية: نشوة يف ١٦٦٥ يونيو ٣ يف لوستوفت سواحل قبالة الكربى البحرية

كانت التي األفضلية الهولنديون وتجاهل — اليوم ذاك يف الفريقان اشتبك
وُقتل لديهم. التي النار سفن ميزة أفقدهم ما وهو — الرياح بسبب علينا لهم
تشارلز رويال — الدوق سفينة متن عىل بويل والسيد فاملاوث إيرل ماسكري
واصطدمت الدوق؛ وجه عىل ودماغاهما دمهما وتطاير واحدة. بقذيفة —

البعض. يقول كما وأسقطته بالدوق بويل السيد رأس

آالف ٨ بني ما وأرسوا قتلوا اليوم بنهاية اإلنجليز إن بيبيس يقول حال، كل عىل
من أعظم انتصاًرا العالم يعرف «لم رجل؛ ٧٠٠ سوى يخرسوا ولم رجل آالف ١٠ إىل
ُدمرت ،١٦٦٦ يونيو ٤ إىل ١ بني فيما وقعت كارثية معركة ويف انقلب، الحال لكن ذلك.»
عىل الكبري والحريق الطاعون قضاء ومع رجل. آالف ٨ متنها وعىل إنجليزية سفينة ٢٠
مستعدٍّا تشارلز أصبح ١٦٦٧ يناير وبحلول املالية، املوارد قلَّت لندن، تجارة معظم
زائف بإحساس الحربي األسطول انخداع ظل ويف الهولنديني. مع سالم مباحثات لعقد
سهلة فريسة وتركها كاثام، ميناء يف رست بينما سفنه حماية عن عاجًزا وقف باألمان،
يف والحظائر املنازل يف النريان وأرضموا الهولنديون َقِدم يونيو، ١١ ففي خاطف. لهجوم
اليوم ويف أيديهم. يف شرينس وسقطت شيبي، وجزيرة شرينس وهاجموا كانفي، جزيرة
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النهر، طول عىل وأبحروا ميدواي دفاعات عرب بالقوة طريقهم الهولنديون شق التايل،
البحرية سفن كربى عىل واستولوا اإلنجليزي األسطول سفن خرية من عدًدا وأحرقوا
أحدثوا فقد ذلك، من ألبعد يصلوا لم الهولنديني أن ورغم تشارلز. رويال اإلنجليزية:

عظيمة. إهانة وسببوا كبريًا رضًرا
كاثام إحراق عن شائعات وترددت الهجوم. أعقاب يف الرب يف والفزع الخوف انترش
نفسه امللك إن البعض وقال ودوفر. وكولتشسرت وجريفسيند وهارويش وكوينبورو
شوهد عندما إنجلرتا برَّ الخوف وعم خيانة. مؤامرات بوجود الهمس وانترش اختفى،
ملقاطعة الغربي الطرف وهو إند، الندز سواحل قبالة سفينة ٦٠ إىل ٥٠ من معاٍد أسطول
أن ويبدو فداء. كبش يكونون وأفراد جواسيس عن تبحث السلطات وكانت كورنوول.

بهم. املشتبه قوائم إحدى يف ورد أولدنربج اسم
فإما بالصمت. قوبل إليه املوجهة التهمة عن شخص أي أولدنربج سأل كلما لكن
براءتك، إظهار ا جدٍّ الصعب ومن يعلم. أحد يكن لم أنه أو ليخربه، أحد كان ما أنه
ا جدٍّ املغري من يكون الحرب أوقات يف أنه إال إليك. املوجهة بالتهمة تعلم تكن لم إذا
تهمة أي دون شخص أي عىل القبض إلقاء لهم تتيح صالحيات عىل الحصول للسلطات
أولدنربج بحق الصادرة املذكرة وكانت مسمى. غري أجل إىل سجناء واحتجاز رسمية،
يف الصالحيات لقانون ١٨ب» «الالئحة اآلن يُسمى ما بموجب سابق وقت يف صدرت قد
العتقال أحدث وقت يف استُخدم قانون وهو — ١٩٣٩ لعام (الدفاع) الطوارئ حاالت

املقربني. زمالئه من وثمانية موزيل أوزوالد سري
مسريته وبدأ تقريبًا، ١٦١٨ عام بأملانيا بريمن يف ُولد فقد سهًال. هدًفا أولدنربج كان
السابع القرن وخمسينيات أربعينيات وخالل الالهوت. بدراسة األكاديميني من كثري مثل
يف طويلة ملدة عمل كما كرومويل، إىل بريمن من الرسمي املبعوث أولدنربج كان عرش،
تقديم خالل من ربما لكرومويل، زيارته عند بويل آل عىل تعرف قد وكان وهولندا. أملانيا
روبرت وأخيها رانيال بليدي التحديد وجه عىل أولدنربج وتعرف له. ميلتون جون الشاعر
١٦٥٧ عام أولدنربج من ُطلب عندما وذلك رعاية، إىل الصداقة عالقة وتحولت بويل.
تلت التي األربع السنوات وقىض رانيال ليدي ابن جونز لريتشارد ا خاصٍّ معلًما يكون أن

األوروبية. الحياة من أدق بجوانب الصغري ريتشارد ويُعرِّف أوروبا قارة يجوب
بمكان تربطه كثرية صالت وجود عدم ومع متجوًال حياته أولدنربج بدأ حني ويف
بدوروثي ١٦٦٣ عام زواُجه ووثَّق إليها، امللكية عودة وقت إنجلرتا يف استقر فقد واحد،
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عن جزئيٍّا مسئوَلني الزوجان صار عندما االرتباط قوة وزادت باملكان. ارتباطه ويست
ماتت ولألسف ِكنت. يف ألطيان وريثة وهي كاترينا دورا ربيًعا عرش األحد ذات اليتيمة

بعامني. بعدها دوروثي
والزمالء، املعارف من مهمة قائمة ن كوَّ أوروبا، أنحاء يف أولدنربج أسفار وخالل
عالقته بجانب — الدويل العلمي باملشهد درايته وجعلته الناشئة. العلم ببيئة افتتانه ونما
بصفة تأسست عندما امللكية للجمعية سكرتري أول منصب لشغل واضًحا خياًرا — ببويل

رسمية.
الخارج، مع املراسالت عىل بوضوح تحث مادة امللكية الجمعية ميثاق بني من وكان
ودمر راتب، أي له تدفع الجمعية تكن لم كاملة. بصورة االمتياز هذا أولدنربج واستغل
ينتظره. كان الذي الدخل تدر دوريته تكن لم لذا لندن؛ يف الكتب تجارة الكبري الحريق
العمل يف اللغوية مهاراته باستغالل أولدنربج بدأ — املال ويكسب — وقته يشغل ولكي
اللورد الدولة وزير ومساعد امللكية بالجمعية زميل وهو ويليامسون جوزيف لصالح

أولدنربج. عىل القبض مذكرة توقيعه ذيل الذي أرلنجتون نفسه وهو أرلنجتون؛
الذي األجنبي هذا أن يف أرلنجتون الشكوك ساورت التاريخ، سطور بني ما وبقراءة
لم وإن — وأنه اإلنجليزية، الحكومة قلب يف نفسه زرع قد وااللتفاف املكر يف باع له
الشكوك هذه أثار ما أن األرجح ومن ثقة. محل يكن لم — اآلن حتى أذى أي يسبب
الربيد لصندوق استخدامه بجانب وهولندا، فرنسا مع املتكررة أولدنربج مراسالت هي
الربيد رسوم يتحمل املكتب كان الوارد، الربيد فبإرسال أرلنجتون. مكتب يف املوجود
إىل توجه الواردة خطاباته يجعل كان هذا، وإلخفاء كثرية. أمواًال أولدنربج عىل ويوفر
تلك معظم وكان اسمه. لحروف ساذجة ترتيب إعادة عن عبارة وهو جروبنول السيد
أي يرسب أولدنربج كان الحرية، هذه مقابل ويف يُفتح، ولم ألولدنربج يُسلَّم الخطابات

ويليامسون. عىل ردوده يف حساسة سياسية معلومات
خطابًا تلقى قد كان — املثال سبيل عىل — (١٦٦٦ (أو ١٦٦٥ مارس ٢٤ ففي

جوستيل: أونري البارييس املراسل من

بطبول علمت إيلَّ بكتابته تفضلت خطاب آخر فمنذ خطاباتك، كل تسلمت لقد
استوىل فقد هنا؛ سائد نفسه الحال أن ويبدو إنجلرتا. يف تدق التي الحرب
هذا أن إلنجلرتا األم امللكة أخرب امللك إن يل وقيل سفننا، بعض عىل اإلنجليز

إنجلرتا. عىل الحرب إعالن عىل بإجباره سينتهي
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يقول: أخرى مرة جوتسيل كتب السنة تلك يف وبعدها

لكني الحرب؛ استمرار وسائل سيوفر الربملان أن يف قط شك لدي يكن لم
أن املمكن من يزال فال بسببها. الويالت ستعاني إنجلرتا بأن يقني عىل أيًضا
ومهما إطالًقا؛ واضحني غري واألعداء توقعه، ألحد يمكن ال مزعج حدث يقع
أعرتف منها. سيعاني وعنيدة قوية مقاومة يواجه فعندما املرء، شجاعة بلغت
سبع مقاومة بإمكانها يكن لم الحظ لسوء لكن قوية؛ سفينة خرسنا بأننا
نهاية ننتظر أن علينا — حاسًما هجوًما هذا يكن لم هاجموها؛ سفنكم من

الحرب.4

يف نشيًطا كان كيف باريس إىل رحلة يف وهو أولدنربج كتبه خطاب ويبني
ومكتوبًا ويليامسون إىل موجًها الخطاب كان البالد. يف مناصب أعىل إىل األخبار إرسال

إنجلرتا: يف قراءته عىل القادرين عدد تقليل بهدف يكون ربما بالفرنسية،

ومن لفيف، إىل ووصلوا والسيف. بالنار يشء كل ودمروا بولندا، التتار دخل لقد
ويخطط أشهر. ثالثة خالل أخرى مرة الترشيعي املجلس يجتمع أن املقرر
األتراك يمده وسوف الصغري. راجوتسكي عىل الحرب لشن عبايس مايكل
بمنع املقاطعة تلك غزو وستسهل إلهاء مصدر الحرب هذه وستكون بالجنود.

فالندر. إىل جنود إرسال من اإلمرباطور
سيتحقق. بأنه يؤمن والجميع السالم عن إال حديث يدور ال «وهنا

ال السالمة. فلتصحبك قلت ومهما جيدة، بحال ليست أمريكا يف شئونك
أيسوال.»5 يف حساباتك تنفذ أن ستستطيع أنك أحد يعتقد

يثري أن يمكن كيف تصور السهل من لكن مريًحا، إجراءً الربيدي التواصل هذا كان
املحمومة األوقات ويف كذلك. اآلخر االتجاه يف معلومات يرسب ربما أولدنربج أن يف شكوًكا
شيئًا قال أولدنربج أن ويبدو وقراءته. بريده عىل بالتحفظ أرلنجتون بدأ الحرب، هذه يف

خطاباته. أحد يف «حساًسا»
هوك كان ال. أو ُظلم قد كان إذا فيما الخاصة آراؤهم أولدنربج عرفوا للذين وكان
تكوين عىل وقدرته لسانه بسالطة معروًفا امللكية الجمعية وزميل لبويل العلمي املساعد
االستخبارات عالم أولدنربج دخل لقد لديه: واضًحا املوقف كان إفسادها. ثم الصداقات

جزاءه. السجن وكان املوحل
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إرسال فكرة من منزعًجا بيبيس كان الحدود، تجاوز قد أولدنربج كان إذا حتى
التاريخ تفاصيل وتسجيل الحكومة قلب يف العيش يف وقته قىض قد كان الربج إىل رجل
بضع سوى يفصله يكن لم حيث له بالنسبة واقعية أكثر سيصبح املوقف وكان والعلم.

قائًال: علق يونيو ٢٥ ويف الشهري. املعلم ذلك عن الياردات مئات

الربج أُودع قد جريشام كلية يف رسنا أمني أولدنربج السيد إن باألمس يل قيل
فلسفية؛ أمور حول بانتظام معه يرتاسل كان فرنسا يف عالٍم إىل أخباًرا لكتابته

آمن. غري أمر الوقت هذا يف تقريبًا يشء أي فعل أو والكتابة

وزميله صديقه من خطاب أمل؛ بارقة أول ألولدنربج الحت يوليو، أوائل يف يوم ويف
للتوقيع أرلنجتون املشرتك رئيسهما دفع الذي السبب اآلن سيكتشف ربما ويليامسون.

تتحسن: األمور كانت املذكرة. عىل

سيدي
تأييد بجانب إليك تقديمه يمكنني ما أعرف ال بك أملَّت التي األزمة هذه يف
يف األمور تتحسن أن آمل بالصرب. بالتحيل يقضيان اللذين وفلسفتك منطقك

أستطيع. ما بتقديم سعيًدا وسأكون قصري، وقت
أن عيلَّ أن وأعتقد مكان، أي من إليك يرد قد ما إليك فسأرسل أردت إن
إليك أُرسل لويس قانون أن أرى معي. وأُبقيه فرنسا من القادم الربيد أفتح
يطول وأال إخالص بكل السعادة لك أتمنى بالفعل. وصلت طرود ثمة مرتني،

أرسك.
سيدي
املتواضع خادمك
ويليامسون6 جوزيف

يقصده كان ما يفهم أن محاوًال مرات عدة الرسالة قراءة عىل ليُالم أولدنربج يكن لم
باألسف ويليامسون شعر لقد واضًحا. كان الرسالة مضمون لكن بالضبط. ويليامسون
حتى علم أنه إىل إشارة أي هناك تكن ولم يشء. أي فعل يستطيع يكن لم لكن تجاهه،
غريبًا. إليه الخارج من الواردة خطاباته إرسال اقرتاحه وبدا أولدنربج، احتجاز سبب
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يعني كان مصطلح وهو املشدد»، «السجن تحت الرسمية الناحية من أولدنربج كان
وقلم؛ ورقة عىل الحصول بالطبع له يحق وال كثرية، بامتيازات يتمتع ال أنه السجن إلدارة
داخل من مهمته استكمال من يتمكن أن هو السلطات تقبله يشء فآخر متآمًرا، كان فإن
يف ونجح التفاوض يف الدبلوماسية مهاراته استخدم قد أولدنربج أن يبدو لكن سجنها.

ويليامسون. خطاب من الخلفية الجهة عىل الرصاص بالقلم قصرية رسالة كتابة

سيدي
الوقت ويف استطعت، إن لفضلك استكماًال وأرجو الودود: خطابك عىل أشكرك
آمل أنني تخربه وأن أرلنجتون للسيد تحياتي تقدم أن مناسبًا تراه الذي
هذا التفاهم سوء ينتهي عندما — املناسب الوقت يف يدرك أن سعادته من
ما بكل وسعادته اإلنجليزية واألمة امللك جاللة لخدمة وحمايس إخاليص —
تتحدث أن الفرصة تسنح عندما منك أرجو الراهن، الوقت ويف قوة. من أوتيت
ترى ما كذلك الربج. كهذا مشئوم مكان يف إقامتي وطول حايل ضيق عن
سيكون الوارد بريدي من تصلك التي الخطابات من إيلَّ إرساله املناسب من

به. أُرحب ترويح مصدر
سيدي
واملتواضع املخلص خادمك
أولدنربج

ملحوظة
إذ آلخر؛ وقت من صديًقا أرى أن إمكانية — تيرس إن — يل توفر أن أرجو
من بمعروف كتبتها فقط الرسالة هذه إال واألوراق، القلم استخدام يل يُتاح ال

املالزم.7

كان ما لقول مهذبة طريقة مشئوم مكان يف إقامته طول عن أولدنربج تعليق كان
بتجربة يمر أن للمرء بها يمكن التي الوحيدة فالطريقة الوقت؛ ذلك يف يعرفه شخص كل
مقابل كانا واالستحمام فاألكل تكاليفه. تحمل هو السجن يف الرسور عن تكون ما أبعد

للحراس. املال بدفع األمور تسيري يجب عندها وحتى املال،
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أصدقاء أن يسمع بدأ أنه واألسوأ كبرية. فائدة يحقق لم أولدنربج خطاب أن يبدو
احتجازه إن تقول التي االعتقال مذكرة رؤية بعد لكن السجن، يف لزيارته جاءوا سابقني
أولدنربج كان إن فحتى رسيًعا. غادروا الخطرية» واملمارسات «التصاميم بسبب كان
أي لديه يكن لم أنه كما وخطريًا. صعبًا كان معه التعامل أن الواضح من كان بريئًا،
ليس فأولدنربج مساعدته. عناء ليتحمل شخص أي يدفع سبب هناك يكن لم لذا سلطة؛
نرشوا قد أولدنربج معارف من كثريين أن كذلك، واألسوأ الجميل. برد له يسمح موقع يف

زائريه. نبع جف ما ورسعان جاسوًسا، كونه شائعة يبدو ما عىل
عن الكشف يف يرغب لم أنه رغم آخر، زائًرا الواقع يف استقبل أولدنربج أن إال
أن قبل مغادرته بعد املجهول الزائر كتبه خطاب إمالء من أولدنربج وتمكن هويته.
وبنيَّ ساليسربي. أسقف اآلن وأصبح امللكية بالجمعية زميل وهو وارد، سيث إىل يرسله
الصديق هذا يتمكن أن يأمل كان لكنه وحرب، بقلم له يُسمح لم أولدنربج أن الخطاب
املوجه االتهام عن فكرة اآلن لديه أولدنربج أن الواضح من براءته. إثبات من الحميم

نفسه: عن للدفاع الفرصة له تسنح لم احتجازه لطبيعة نتيجة لكن إليه،

فهمي، حد وعىل خطرية؛ وممارسات بمخططات متهم أنا ييل. ما هي قضيتي
تجسد تعبريات عىل تحتوي أنها وكلماتي خطاباتي بعض من استُنتج فقد
وصدق رصاحة بكل عليه سأرد ما وهو اتهامي، بشأن أعلم ما كل هذا هذا.

ييل.8 بما يشء، كل يرى الذي الرب وأمام يُرجى،

ألنه إال يكن لم ذلك فإن الحرب، يف اإلنجليز ينتقد كان إن أنه ليبني أولدنربج وتابع
للملك إهانة باعتباره ذلك إىل ينظر أن حال بأي يمكن وال أفضل. أداؤهم يكون أن أراد
الحصول خالل من للملك كبرية ميزة قدمت للخطابات كتابته أن أكد أنه كما شعبه. أو
استعداد عىل أنه بنداء دفاعه وختم راسلها. التي املختلفة الدول من مفيدة معلومات عىل
يفعل أن الرسالة قارئ إىل وتوسل ارتكبه. ذنب أي هناك كان إن الكامل العقاب لتحمل
حالته لتتدهور السجن يف يُرتك لكيال وامللك؛ أرلنجتون رضا ليحوز استطاعته يف ما كل

وتسوء.
عليه ُعِثر أنه واألرجح الربج. أسوار يتخطَّ لم الخطاب هذا أن إىل الدالئل كل تشري
نفرتض أن املنطقي (من الحكومية. السجالت مكتب يف اآلن وهو وصودر، الزائر بحوزة
الخطاب تسلم بويل أن ولو أيًضا؛ بويل إىل لكتب ألولدنربج، سنحت الفرصة كانت لو أنه

بأولدنربج.) اتصال وجود عىل دليل أي إلخفاء لحرقه
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تُخرتق. ال التي الربج أسوار عرب آخر خطاب تهريب يف أولدنربج نجح يوليو ٢٠ ويف
عفو له يلتمس أن يسأله أرلنجتون اللورد إىل كتب إذ مباًرشا؛ الرجاء كان املرة وهذه

امللك:

فخامتكم!
يف جاللته حارس التزام إطار يف وورقة وحرب قلم عىل حصلت أن بعد
شفاعة بجانب جاللته إىل متواضعة عريضة تقديم أجل من بأوامركم الربج
هذه منحي عىل ملعاليكم امتناني عن باإلعراب أبدأ أن إال يسعني ال سعادتكم،
يديكم عىل جاللته إىل العريضة هذه تصل أن ذاته الوقت يف أطلب وأن الحرية،
أولئك بعض ربما إليكم قدَّمني كما لجاللته أُقدَّم أن بهدف إحسانكم وبفضل

املعرفة.9 حق يعرفونني الذين

ومتذللة. منمقة افتتاحية عبارات كتابة عىل قدرته يف كامل لشهر أولدنربج حبس يؤثر لم
فحتى قضيته. وعرض عنه بالدفاع خاطر شخص أي أن إىل يشري ما يوجد ال أنه إال

نفوذه. ويستخدم الخطوة تلك يتخذ ألن يبدو ما عىل ا مستعدٍّ يكن لم بويل
استعادة محاوًال الخطابات فيه يكتب كان الذي الوقت يف أنه أولدنربج يعرف لم
دوريته؛ من التالية النسخة ينرش — ويلكنز يكون ربما — ما شخص هناك كان حريته،
املتوقع من فلسفية». «مداوالت دورية من للجدل املثري ٢٧ العدد من األوىل النسخة وهي
— ودخلها هي — واستمرارها أولدنربج دورية بقاء عىل الحفاظ كان ذلك وراء الدافع أن
الشخص كان ربما أخرى، ناحية من رساحه. إطالق عند إليه يعود عمًال صاحبها ليجد
جعلها أو إياها ملكيته وادعاء الدورية عىل لالستيالء يسعى — كان أيٍّا — تدخل الذي
أولدنربج علم دون من لكن نعرف، أن الصعب من امللكية. الجمعية من يتجزأ ال جزءًا

رسومها. يدفعون الذين املشرتكني قائمة عىل وُوزَِّعت النسخة نُرشت موافقته أو
الخطاب وكان نربته تغريت أرلنجتون. إىل مجدًدا أولدنربج كتب أغسطس، ٥ ويف
ربما املديونني. سجن إىل ويُرسل فسيُفلس قريبًا رساحه يُطَلق لم إن ومباًرشا. مختًرصا
الحرب انتهاء نتيجة كانت التالية الخطوة أن األرجح أو األثر، بعض الخطاب لهذا كان
فقد السبب، يكن وأيٍّا يوليو. ٣١ يف بريدا يف سالم معاهدة بتوقيع وهولندا إنجلرتا بني

أغسطس: من والعرشين السادس يف بسيطة رسالة الربج مالزم تلقى
10.١٦٦٧ أغسطس ٢٦ الربج. من أولدنربج للسجني إفراج أولدنربج.
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رساحه إطالق لكن الوصف. يفوق نحو عىل محبًطا أمًرا كان زنزانة يف االحتجاز أن بد ال
إىل عودته يأمن هل فيه؟ يثق أن ألولدنربج يمكن الذي فمن الخطر. من مزيًدا جلب
عندما الربيء الرجل يميزون ال الغوغاء من جماعة يد عىل يُقتَل أنه أم لندن، يف منزله
الكبري، الحريق أعقاب يف محاكمات دون الشوارع يف األجانب من كثري أُعِدم لقد يرونه؟
لم بشعة. استنتاجات إىل توصلهم ما رسعان شكوكهم بأن معروفني لندن أهل وكان

الحرب. انتهاء بعد لندن يف العامة املزاجية الحالة عن كثريًا أولدنربج يعرف
يقف أن أراد لقد جبانًا. يكن لم لكنه سريه، أثناء خوًفا يرتعد أولدنربج كان ربما
يخشاه. ما لديه يكن لم أنه إلثبات ولو سجنه، يف توقيعه تسبب الذي الشخص أمام
املدينة، وسط يف أرلنجتون منزل إىل الربج من ميل نحو وسار قدميه عىل أولدنربج انطلق
وأعرب له.» التام خضوعه عن معلنًا أرلنجتون لورد إىل «حرض الحًقا: بويل أخرب وكما

املدعي. مع وتصالح والبالد للملك وإخالصه والئه عن
بذلك. علموا من هم الشارع يف الناس من قليلني لكن أولدنربج، تصالح ربما
األمر فسيستغرق أيام. لبضعة ولو لندن؛ من يخرج وأن األنظار يلفت أال فاألفضل
نفسها الشائعات تنترش أن يف واألمل رساحه، إطالق عن الحديث لينترش الوقت بعض
بأقىص انرصف لذا األمن؛ من كبريًا قدًرا له يوفر مول بول يف منزله يكن ولم براءته. عن
— اإلطالق عىل ماًال يملك ال يكن لم إن — املال من قليًال يحمل رجل من متوقعة رسعة
تحت التي القارص الفتاة تلك — دورا منزل إىل ربما كنت، يف كريفورد إىل الريف، إىل

وصايته.
كل بعيًدا املال لجني وسيلة أي أولدنربج لدى يكن لم لكن عليًال، الريف هواء كان
قرر الجيد، الطعام بعض وتناول عافيته أولدنربج استعاد أن وبعد لندن. عن البعد هذا
ورسعان توقف. حيث من نشاطه يستأنف أن املمكن من كان إن لريى لندن إىل يعود أن
كان الذي — بويل إىل كتب ،١٦٦٧ سبتمرب ٣ ويف سهًال. يكون لن األمر هذا أن أدرك ما
كثريين إىل وكتب غيابه. عن واعتذر بخري يكون أن وتمنى — وقتها أكسفورد يف يقيم
بويل من إال رد أي تلقيه عدم من األمل بخيبة وشعر اآلخرين، السابقني أصدقائه من

الديار. إىل بعودته ترحيب بأفضل ذلك يكن ولم وبيل؛
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١٦٦٧ سبتمرب ١٢ لندن،
سيدي!

معهم أتراسل الذين أصدقائي أعلمت أن منذ أسبوعني من أكثر مرور رغم
(وامتناني بيل الدكتور ومن منك إال رد أي أتلقَّ لم عهدي، سابق إىل بعودتي
املجاورة املناطق يف وخاصة األجانب، أن أخمن يجعلني الذي األمر أكرب)، إليك
قضاء وهو عليه اعتادوا الذي السابق نشاطهم مواصلة من يتحرجون ربما
أنها يظنون قد التي سالمتي عىل وخوفهم بي الرفق بدافع معي، الوقت
أن أنوي لكنني إليهم. كتابتي بقدر إيلَّ كتابتهم نتيجة للخطر تتعرض
مراسالتي بقرص وذلك عليهم، تسيطر أنها وجدت إن مخاوفهم من أريحهم
فهمه يُساء ال ما اللطيفة املجامالت من أو الفلسفية، الطبيعة ذات األمور عىل

خبيثة.11 نوايا أي يف شكٍّا يثري أو

كومة يف املفاجآت بعض يتوقع أن عليه وكان أشهر لبضعة تغيب قد أولدنربج كان
واألرجح دوريته. أنه ادُّعي مما نسخة لفتح حتًما الفضول انتابه لقد تنتظره. التي الربيد
إصدار استكمل الذي من اكتشاف وشك عىل كان جانبًا. ووضعها صفحاتها قلَّب أنه

الربيد. باقي فتحه بمجرد صحيفته
لدوريته، املذكورة الطبعة من تشكو خطابات بضع هناك كان بريده ضمن من
نجا ربما بالسبق. مغمور لفرنيس الفظة االدعاءات النتشار املجال أفسح أنه إىل مشريًة
الوسط داخل من بالخيانة نداءات يواجه اآلن لكنه التاج، بخيانة اتهامات من أولدنربج
ووجد املرة. هذه أكرب بعناية لكن مجدًدا، الدورية نسخة أولدنربج تصفح العلمي.
اعتقاله من فقط يوم قبل املقال ترجمته وتذكر الفرنيس. املقال من املرتجمة النسخة
الواضح من التايل. للعدد املجهزة األوراق من كومة ضمن الرتجمة ووضع ذلك، نحو أو
صالحيته يستغل ألن دائًما يخطط وكان فيه، مبالًغا كان املقال هذا يف السبق ادعاء أن
دون بالكامل نُرش املقال أن إال سليم. نحو عىل األمر توازن معلومات إضافة يف كمحرر

تعديالت. أي
الجديدة النسخة كتابة أعاد قد أولدنربج كان سبتمرب، من والعرشين الثالث وبحلول
يتبقَّ لم األصلية النسخة أن إىل وبالنظر أوروبا. أنحاء يف نسخة ٥٠٠ وُوزعت وطبعها،
الجديدة. النسخة وأبقوا األوىل من تخلصوا الناس معظم أن يبدو قليلة، طبعات إال منها
املهتمة القلة إىل بالنسبة أما أصًال. الحظوه إن كثريين لدى ملموًسا االختالف يكن لم
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امللكية. للجمعية محفوظة الطبع حقوق دوني. من لخطاب أولدنربج ترجمة :4-7 شكل

حيواتهم يف إلزامية املجال هذا يف الرفيعة املكانة كانت الذين — شغوًفا اهتماًما الدم بنقل
كارثية. األحداث تلك كانت فقد — املهنية
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أولدنربج كتب سبتمرب، ٢٤ ففي األزمة. ملواجهة الجهد من مزيٍد بذل وقت هذا كان
املطبعة، يف والعرشين السابع العدد من املعدلة النسخة أن وذكر جديد، من بويل إىل
مقابلته طلب لوور أن ذكر كما األوىل. النسخة عن املسئولية من تنصًال تضمنت وأنها
أن من بشكوى خطابه أولدنربج وختم حدث. ما له ليرشح سنحت قد الفرصة وأن
أكثر األرجح يف عليه تدرَّ لن الدورية وأن مستحقاته، عدَّل قد مارتن جون السيد نارشه
أن الصعب من القايس؛ األعمال عالم يف قويٍّا درًسا هذا كان العام. هذا فلورين ٣٠ من

األحوال. أحسن يف العلمية املعرفة بيع من األموال تجني

مضطرب خريف

األشهر لكن أولدنربج. عىل وكارثة دوني عىل عصيبًا وقتًا الخريف كان األمر، مجمل يف
تزوج العام، ذلك فخالل الرجلني. لكال كثرية بأحداث تزخر أن وشك عىل كانت التالية
له آلت وبذلك ربيًعا. عرش األربعة ذات وصايته تحت التي القارص دورا من أولدنربج
دوني أما املايل. االستقالل له يوفر لم ولو كثريًا، موقفه عزز مما ِكنت؛ يف دورا أمالك
البارون التايل مريضه مع املشكالت ظهرت حيث عليه، صعبة التالية األشهر ظلت فقد
التعليق من تمكن أنه لدرجة أولدنربج إىل برسعة املوقف أخبار انتقلت الواقع، يف بوند.

دوني. ادعاءات يف فيه شكك الذي أكتوبر شهر يف مقاله يف عليها
اتصال عىل الوقت يقيض وكان السويد. مللك دولة وزير أول ابن بوند البارون كان
من تحولها ١٦٥٥ عام أعلنت متألقة امرأة وهي — كريستينا السابقة بامللكة وثيق
يرغبان كريستينا والدا وكان عرشها. عن وتخلت الكاثوليكية إىل الربوتستانتية العقيدة
أن البداية، يف األطباء وأعلن ولًدا سيكون الطفل بأن املنجمون وتنبأ ذكر؛ إنجاب يف
رفضتها. الحوض، يف تشوه من تعاني أنثى الواقع يف أنها أمها أدركت وملا ذكر. كريستينا
وتحسنت لحياتها. جيدًة بدايًة يكن لم ما وهو أمريًا؛ لتكون يربيها أن والدها وقرر
ذات كريتسنيا وتُوَِّجت ،١٦٣٢ عام معركة يف والدها ُقِتل عندما اليشء بعض األمور

بعده. من السويد عىل ملكة الخمسة األعوام
من ساعة ١٢ يتضمن قاٍس تدريبي لربنامج كريستينا خضعت الفور، وعىل
تتحدث كانت عمرها، من عرشة الخامسة ويف أسبوعيٍّا. أيام لستة والدراسة الرياضة
أربع أو بثالث إال تنعم تكن ولم بالفعل، البالد شئون تدير وبدأت بطالقة، لغات خمس
وكان الدببة. واصطياد الخيل ركوب صورة يف الرتويح وكان ليلة. كل النوم من ساعات
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ديكارت عينت قد كريستينا كانت فقد ديكارت؛ عىل وباًال باكًرا لالستيقاظ حماسها
دروس لتقديم باالستعداد مطالبته استمرار من اإلرهاق أصابه لكن الفلسفة، ليعلمها
من يمكنه راحة أكثر باريسيٍّا أسلوبًا يفضل كان إذ يوم؛ كل صباح من الخامسة يف
يف وُدفن ومات رئوي، بالتهاب أُِصيب ،١٦٥٠ عام يف عرشة. الحادية الساعة االستيقاظ

استوكهولم.
وأوىص بعام. ديكارت وفاة بعد كريستينا صحة تتدهور أن املفاجئ من يكن لم لذا
الطبيب ديكارت صديق طلب يف أرسلت كريستينا لكن كثرية، عالجية بوصفات أطباؤها
وبدًال وصفاتهم، من وتخلَّص األطباء كل استبعد قدومه وعند بوردولو. بيري الفرنيس
بكل صادًما كان ذلك أن بد ال واالستجمام. بالراحة واللعب؛ باللهو أوصاها ذلك، من
وأرشقت تعافت ما رسعان لكنها استثنائي، نحو عىل بالحيوية املفعمة الفتاة لهذه تأكيد
تخلت باالستقالل، الجديد اإلحساس هذا وباستغالل الجديدة. الحرية هذه أمام مالمحها

روما. إىل وانتقلت العرش عن كريستينا
بالخطابات. يتواصالن وكريستينا هو وظل بالهدايا، محمًال باريس إىل بوردولو عاد
الواضح من كان الدم. نقل عن كريستينا بها سمعت التي الوسيلة هي املراسلة كانت لقد

بوردولو: عىل ردها يف قالت لكنها بالفكرة، انبهرت أنها

فقد بنفيس، أجربه أن يف أرغب ال لكنني ا، جدٍّ جيد الدم َحقن ابتكار أن أعتقد
لكيال لبؤة، أصبح أن أفضل فإني بتحول، سأمرُّ كنت فإن خروف. إىل أتحول
فقد العالج، هذا احتجت إذا لكن … جيدة بحال أنا التهامي؛ من أحد يتمكن
أي من باإلنسان شبًها أقل األملاني الحيوان ألن أملاني، بدم أُحقن أن قررت

أعرفه.12 حيوان

علية عداوات اكتسبت ما ورسعان كريستينا، توقعات إىل روما يف الحياة تَْرق لم
يف السويد إىل العودة قررِت اإلسبان حكم من نابويل تحرير محاولة فشل وبعد القوم.
أصيب بوند البارون السابق مستشارها أن سمعت ١٦٦٧ عام خريف ويف .١٦٦٦ عام
نقل الطبية: التكنولوجيا أحدث حيث باريس يف البارون كان وباملصادفة شديدة. بوعكة
دوني طلب يف أُرسل ذلك، إثر وعىل بوردولو، إىل أرسلت كريستينا أن األرجح عىل الدم.

وإمريي.
يف معه التعامل ممانعني كانا الطبيبني كال أن لدرجة مريًضا بوند البارون كان
باإلهمال. باالتهام كبري احتمال عىل تنطوي مبارشًة وفاته قبل شخص فمعالجة البداية؛
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وإسهال والطحال، الكبد يف مرض من أسابيع ثالثة مدار عىل يُعاني البارون وكان
قد كان وإمريي، دوني وصول ومع دوني. تشخيص بحسب شديدة وحمى صفراوي
التخلصمن يف آملني دم، فصد للبارون جميعهم أجرى وقد آخرون، أطباء أربعة فحصه
وكان الكالم، أو الحركة عن عاجًزا الوهن، غاية يف املريض أصبح هكذا، املصاب. الدم
بمجرد بشدة يتقيأ كان أنه الحياة عىل الرئيسية العالمة كانت الوعي؛ عن غائبًا فعليٍّا

ماء. أو طعام أي إعطائه
يكن لم دوني لكن أخري، كإجراء األطباء خرية طلب يف البارون أقارب أرسل
األجزاء مقابل (يف الصلبة األجزاء لعالج يصلح ال — بنيَّ كما — الدم فنقل ا؛ جدٍّ متحمًسا
غرغرينا من يعاني املريض أن األعراض من واضًحا وكان اإلنسان، جسم من السائلة)
األمر الختلف ذلك قبل به اتصلوا املريض أقارب كان لو بأنه قناعة عىل كان باألمعاء.
لتلك لكانت فصده من بدًال للدم، نقًال له أجروا كانوا لو أنهم من يقني عىل وكان كثريًا.

كبرية. فائدة الطريقة
األخري. الرجل أمل عن التخيل يعني اآلن االستسالم إن املريض أقارب قال ذلك، ومع
أرص إذ نفسه؛ إبراء يف راغبًا كان ذلك عند حتى لكن قراره. عن دوني تراجع النهاية ويف
هذا تجربة املقبول من وأنه عالجهم، بفشل قبله املريض عالجوا الذين األطباء إقرار عىل

التجريبي. العالج
ومعهما وإمريي دوني عاد الشكلية، اإلجراءات انتهاء ومع التايل، اليوم صباح ويف
وضعيًفا. بطيئًا نبضه وكان تشنجات. ويعاني خمول حالة يف املريض كان ِعجل.
وتوقفت قوة، وزاد نبضه تسارع بوند، أوردة إىل الدم من صغرية كمية نقل وبمجرد
بوند وأقارب دوني وانتظر النعاس. غلبه دقائق وبعد لغات. بعدة يتكلم وبدأ التشنجات

سيحدث. الذي ما لريوا
الحساء من أطباق عدة تناول من وتمكن بوند استيقظ الساعة، أرباع ثالثة وبعد
منذ األوىل للمرة اإلسهال وتوقف تحسنًا. اعترب ما وهو هادئًا، وظل اليوم، مدار عىل
مجدًدا. بدنه وهُزَل نبضه وضُعف قوته خارت ساعة ٢٤ بعد — لألسف — لكن أسابيع.
جديدة. دم جرعة وأعطاه بالعجل املريض إمريي أوصل البارون، أصدقاء من وبطلب

اليوم. ذلك ظهر بعد الخامسة يف تُُويف لكنه قليًال املريض تعاىف أخرى مرة
تعليقاتهم. الفحصويقدموا ليشهدوا مريعة ترشيح عملية يف األطباء من عدد تجمع
والقناة متصلبًا البنكرياس وكان متعفنة، كانت املسكني الرجل أمعاء أن واكتشفوا
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وكان مسدودة. — الهضمية القناة إىل الهاضمة العصارات تحمل التي — البنكرياسية
األماكن. بعض يف واضحة مرض عالمات وعليه متضخًما وكبده بشدة مكتنًزا طحاله
لفت كما محرتًقا». كان لو كما ا جدٍّ ا «جافٍّ كان فقد القلب. بحالة ا مهتمٍّ دوني وكان
بدت فقد األوردة، سائر من امتالءً أكثر يعد لم فيه الدم حقنوا الذي الوريد أن انتباهه

فارغة. األوعية كل
حالة سوء لكن نجحت، الدم نقل عملية أن دوني أعلن كثريًا، للجراحني يروق وكما
جريئًا؛ دوني كان عافيته. له ترد بأن الدم نقل لعملية يسمح لم بشدة الصحية املريض
بدنيٍّا، مريضسليم هو الوقت ذلك يف إليه يحتاج كان ما لكن سليمة، الطريقة كانت فقد

الجديد. عالجه مزايا لبيان املثالية الحالة هذه وكانت آخر. بمرض مصاب لكن
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اللحاق

عما راضيًا كان أنه ويبدو حظٍّا. أوفر لوور كان لدوني، الحياة فيه عبست الذي الوقت يف
تفاصيل لفهم متطلًعا كان وأنه للحيوانات، الدم نقل يف منتظًما لكن بطيئًا تقدًما اعتربه
أخبار تستحثها كانت لندن أن إال طبي. عالج إىل تحويله من أكثر نقله وتعقيدات الدم
كتب ربما املرة. هذه دوني خطاب هي األخبار وكانت األوروبية. القارة يف التطورات
يسعه ال لكن املجال، هذا يف اإلنجليزي للتفوق دوني تجاهل فيه يشكو مقاًال أولدنربج
فحسبما الطب. ميدان إىل املعمل من الدم نقل بإخراج خطوة سبقهم دوني أن إنكار
ويكرر سيستمر أنه إىل تشري الدالئل وكل ناجحة الدم نقل عمليات كانت دوني، يقول

الطبية. النجاحات سباق يف التأخر مخاطر تواجه إنجلرتا وكانت ذلك.
فقري لشخص بحاجة امللكية الجمعية زمالء كان وبرسعة. رضوريٍّا؛ التحرك كان
ليس لكن تجربتهم، يف للمشاركة كافيًا إغراءً املال من صغري مبلغ يف ليجد كافية بدرجة
غري الشخص حالة يف أضعف االحتمال كان إذ تعليم؛ عىل حصوله عدم لدرجة فقريًا
تدوين يمكن فلن ثم ومن إليه، الدم نقل مع به يشعر بما دقيًقا بيانًا يعطيهم أن املتعلم
تلك إن حيث بدنيٍّا، معتلٍّ غري لشخص بحاجة كانوا العملية. آثار من ألي دقيق سجل
يف إيجابية آثار أي رؤية ممكنًا يكون لن أنه إال التجربة، تُفسد قد ذاتها حد يف العلة

تماًما. سليم شخص
عىل حاصًال كان الجنون. من طفيفة درجة يعاني شابٍّا وجدوا النهاية ويف
كان قليًال»، «مرتفعة مخه حرارة اعتُِربت كامربيدج. جامعة من الالهوت بكالوريوس
كعادتهم يثرثرون الحضور كان أخرى مرة شلنًا. ٢٠ ب أجره وتحدد كوجا آرثر يُدعى

يسجل: بيبيس قلم وكان
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١٦٦٧ نوفمرب ٢١
جريشام كلية اجتماع انفض حيث هاوس أرونديل إىل العربة وركبت خرجت
إىل معه ذهبت هناك كريد السيد قابلت أن بعد لكنني امللكية)؛ (الجمعية

كليمنتس. سانت كنيسة ساحة يف الواقع الخان
ويقول بقس، أشبه قليًال مضطرٍب رجل عن غريهم مثل يتحدثون كانوا
الذي الفاسد الفقري الرجل هذا وأن كنيسته، يف له قرأ إنه ويلكنز الدكتور
خروف؛ من الدم بعض إليه سيُنقل شلنًا ٢٠ لقاء جريشام كلية به استعانت
أوقية؛ ١٢ إليه ينقلوا أن اقرتحوا وقد القادم. السبت ذلك يتم أن املقرر ومن
يف يختلفون وهم بالساعة. تُحسب فرتة خالل إليه سيدخل أنه قدروا ما وهو
بصفته عليه جيد أثر لها سيكون أنه البعض يرى إذ العملية؛ آثار عن رأيهم
لكن إطالًقا. تؤثر لن أنها اآلخر البعض يرى بينما لدمه، بتربيدها مضطربًا
يجده تغيري أي عن التحدث عىل قادًرا سيكون وبهذا بالصحة، يتمتع الرجل

… مفيًدا يكون قد ما وهو ُوِجد، إن نفسه يف

يف جلسوا بينما للنقاش موضًعا كانت أخرى ظروف إىل بيبيس انتقل توقف، وبدون
بأذهانهم خطرت التي األسئلة كانت فقد تفكريهم؛ مسار عن املفارقة وتكشف الخان.
روحانية أكثر أمور عىل اهتمامهم انصب بل الدم، عن علمية بيانات بأي ارتباًطا أقل
يصطبغ أن يجب اإلنسان عن ينشأ سائل أي أن العام االعتقاد كان فقد وغموًضا.

املتلقي: روح عىل ما أثر ظهور يتوقعون فهم آخر، إنسان إىل دخل وإن بروحه.

مؤلفة وهي — ماِفت حكتها جميلة قصة ويسلر الدكتور روى املناسبة وبهذه
حني أنه القصة تقول ِكي. كلية أنشأ الذي كايوس الدكتور عن — جيدة
يتناول وكان وحده، النساء لبن عىل الفرتة تلك يف يعيش كان العمر، به تقدم
لبن بتناول نُصح وبعدها أيًضا؛ حاله هذا فكان عبوس، حانقة سيدة لبن
الطباع عن يختلف ما وهو اآلخر، هو كذلك فصار الطباع، جيدة حليمة امرأة

الغرض. تؤدي قد التغذية وفرة أن الحظوا وهكذا لسنِّه. املعتادة

االختيار عليهم وقع الذين األعضاء أمام وكينج لوور وقف ،١٦٦٧ نوفمرب ٢٣ ويف
إىل الدم ونقل دوني مواكبة هو هدفهم وكان هاوس. أرونديل يف امللكية الجمعية من
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فلسفية» «مداوالت دورية عدد يف التفاصيل ونرش التجربة أولدنربج ووصف البرش.
:١٦٦٧ ديسمرب ٦ يف الصادر

لندن يف رجل عىل أُجِريَت التي الدم، نقل تجربة عن
أرونديل يف كوجا آرثر السيد عىل ،١٦٦٧ نوفمرب ٢٣ يف التجربة هذه أجريت
العامليني الطبيبني إرشاف وتحت والنبهاء الوجهاء من عديٍد بحضور هاوس
كينج، إدموند ودكتور لوور ريتشارد الدكتور البارعني الترشيح واختصايص

للتجربة: التايل البيان الثاني ألقى وقد
تجهيز فبعد الطريقة. بهذه إنسان وريد إىل الدم نقل تجربة أجرينا لقد
للدم لنسمح اإلبر يف يٍّا فضِّ أنبوبًا أدخلنا صغري، خروف يف السباتي الرشيان
أوقية ١٢ نحو انساب تقريبًا، دقيقة وخالل صحن. إىل خاللها من بالجريان
التي الدم كمية إىل أرشدنا ما وهو الصحن؛ إىل األنبوب عرب الخروف دم من
الرجل، ذراع يف الوريد نجهز أخذنا عندما ذلك، بعد الرجل. إىل نقلها سيجري
استخدمنا لذلك فيه؛ إدخاله ننوي كنا الذي األنبوب من أصغر الوريد كان
للطريقة اتباًعا الوريد شققنا بعدها الطرف. عند الثلث بنحو أصغر آخر أنبوبًا
إال تغيري أي دون اتبعناها التي الطريقة وهي ٢٨؛ العدد يف سلًفا املنشورة
وبعد نريده. الذي الغرض ألداء أنسب أنه رأينا الذي األنابيب أحد شكل يف
طريقة يف املعهودة السهولة من نفسه بالقدر الرجل ذراع يف الوريد فتح
أنبوبنا زرعنا ثم الدم. من أوقيات ٧ أو ٦ نحو أخرجنا التقليدية، الفصد
إىل بالفعل أُدخال اللذين األنبوبني بني اإلبر وأدخلنا املذكور، الشق يف الفيض
هذا لكن الرجل. وريد إىل الخروف من الرشياني الدم لنقل والخروف الرجل
تدفق ثم الذراع، إىل واإلبر األنبوبني يف مروره خالل دقيقة نحو استغرق الدم
الوريد يف بنبض شعرنا لذا األقل؛ عىل دقيقتني خالل يف الرجل وريد إىل بحرِّية
لم إنه قال املريض أن رغم الفيض؛ األنبوب لطرف املجاور الجزء يف املذكور
إىل يُعزى هذا الفرنسية) التجربة يف املريض عن ذُكر (كما لكن بالدم، يشعر
ليصبح حرارته من كثريًا يفقد حيث خاللها، من الدم يعرب التي األنابيب طول
قدرنا فقد الرجل وريد دخلت التي الدم كمية أما الوريدي. الدم مع متالئًما
مرت الذي نظريه من أقل األنبوب هذا ألن تقريبًا، أوقيات ١٠ أو ٩ من أنها
دقيقتني سيستغرق أنه افرتضنا فقد قبل، من واحدة دقيقة يف أوقية ١٢ عربه
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دقيقة يف الصحن إىل الكمية األول نقل كما الوريد، إىل الدم كمية نفس لنقل
كما الثانية الدقيقة يف بقوة يتدفق لم ذلك كل مع الدم أن بافرتاض واحدة؛
طوال تدفق الدم لكن إلخ. الثانية يف كان كما الثالثة يف وال األوىل يف كان
ألنه وكذلك الوقت. هذا خالل بنبض شعورنا بسبب ذلك ونستنتج الدقيقتني،
الخروف دم وفاض وريده من األنبوب سحبنا اكتفائه عن الرجل تعبري بعد
خالل قبل من يوقفه ما هناك كان إن ليحدث يكن لم ما وهو سائًال؛ خاللها
أي مع األنابيب يف التجلط إىل بشدة يميل الدم أن إىل نظًرا الدقيقتني؛ هاتني

إبر. ثالث بطول الطويلة األنابيب حالة يف سيما وال توقف،
يرام، ما عىل أنه — أثنائها يف وكذلك — العملية هذه بعد الرجل شعر
عليه عادت التي الفائدة عن الحديث يف مسهبًا حرفيٍّا، له يحدث ما وروى
وطلب الحايل. الوقت يف مناسبًا نراه ما تتعدى بدرجة منها — يظن كما —
أنه رأينا لكننا أيام. ٤ أو ٣ خالل يف عليه التجربة هذه إجراء نُكرر أن منا
دقة، أكثر نكون أن نأمل املقبلة، املرة ويف أطول. ملدة نؤجلها أن األفضل من
معرفة لنا لتتوفر وبعدها، العملية قبل املانح، الحيوان وزن قياس يف خاصة

فقدها. التي الدم بكمية أفضل

الرجل نجا فقد ما؛ حدٍّ إىل مملة كانت وإن ناجحة أولدنربج رأي يف التجربة تبدو
نظًرا الدم؛ من كبريًة كميًة تلقى قد كوجا كان إذا ما املؤكد من وليس يتغري، لم لكنه
حركة تثاقل عىل األولية والعالمات الخروف، وبني بينه املوصل األنبوب بطول الهتمامهم
عن يشء أي كوجا يذكر لم ذلك، عىل عالوة كوجا. ذراع إىل إدخاله قبل حتى عربه الدم
عىل يظهر وَعَرٌض الفرنسية التجارب يف تكررت مالحظة وهي حرارة؛ بأي إحساسه
األوعية. إىل دخوله مع املتلقي دم يف شديد فعل لرد الغريب الدم استثارة نتيجة األغلب
أن املؤكد ومن كوجا. إىل الدم نقل لعمليات الحقيقي األثر تحديد الصعب من
اختالل من يعاني كان ربما كوجا أن يذكر لم أنه رغم كبرية، بدرجة إيجابيٍّا كان بيبيس

نتيجة: أي من التأكد يصعب وبذلك بسيط، عقيل

للجمعية وقدَّم جيًدا، يتحدث إنه دمه؛ منه أُخذ الذي الرجل لرؤية رسرت
صار وإنه بعدها، من بتحسن يشعر إنه قائًال بالالتينية، التجربة عىل تعليًقا
وجيد منطقي كالمه أن رغم رأسه يف خفيف بصداع يشعر أنه إال جديًدا، رجًال
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أن املقرر ومن التجربة، لتلك الخضوع لقاء شلنًا ٢٠ سوى يتقاَض لم ا. جدٍّ
إنجلرتا، يف لها يخضع سليم رجل أول هو أخرى؛ مرة التجربة لذات يخضع

فرنسا. يف آخر عن نسمع لكننا

اطمئنانهم مع التجربة. تكرار عىل األول، بأدائهم انبهارهم بعد العلماء، مجموعة اتفق لذ
مجموعة أمام األبواب ففتحوا كارثة. شفا عىل يكونوا لم أنهم بيَّنَت األوىل محاولتهم أن إىل
لوور أجرى ،١٦٦٧ ديسمرب من عرش الرابع يف شهر، من أقل وبعد املشاهدين، من أكرب
بويل أولدنربج أخرب كما — ومعها بالكامل، الجمعية أمام الدم لنقل تجربة ثاني وكينج

واألجانب». املحليني من غريب «حشد —
املمكن من والسبب؟ فلسفية». «مداوالت يف الدم نقل عملية ترد لم املرة، هذه لكن
إىل سكيبون فيليب السري كتب الواقع، يف ا. جدٍّ عادية كانت أنها بسبب ذلك يكون أن ا جدٍّ
فقد الدم؛ نقل آثار تَُر «لم قائًال: — وقتئٍذ الالهوت وعالم الرائد البيئة عالم — راي جون
التجربة وجعل امللكية الجمعية بإحراج ثم ومن الرجل، أخالق بإفساد املقاهي تكفلت
عالًجا يروا لم ألنهم أمل بخيبة أُِصيب قد امُلَهْمِهم الحضور أن الواضح، من سخيفة.»1

الخرف. ببعض املصاب الرجل وطردوا معتوًها، شخًصا وال
للجمعية خطاب يف للتجربة الخاضع العالج هذا عن تقريبًا األخرية الكلمة وأتت
باملسألة متفائلة تكن ولم زوجته، أو املريض والدة إما وهي كوجا، أجنوس من امللكية
وُمحتََقًرا مدقع، فقر يف أصبح قد آرثر أن يبدو الرسالة، مضمون وباستنباط بجملتها.
«خطاب باعتباره لهذا يُنظر أن يمكن عمل. عىل الحصول عن وعاجًزا ما، حد إىل
املزرية املالية الحالة إىل بالنظر لكن املال، عىل للحصول يتوسل تقليديٍّا استعطاف»

املال: إرسال عىل الجمعية قدرة العتقاد يؤدي ما هناك يكن لم امللكية، للجمعية

كوجا أجنوس خطاب إليكم املوقرين، أعضائها وكل امللكية الجمعية علماء إىل
املتواضع

من آخر) نوع إىل تجربتكم تحوِّله أن قبل إنسانًا كان إنه (إذ كائنكم إن
عليه، واضحًة تتبدى والتي حالته، عىل طرأت وقد وجدها التي التغيريات بني
فقدان عىل إجباره يعني قواه واستجماع جسده، بَيلَ كما بالية جيوبه يجد
مضطربًا. أو هادئًا كان سواءً — املال عىل ينطبق نفسه واألمر — أعصابه
الظاهرية حرارته من طبيعية حرارة إىل الحاجة تجرده أن البؤس ملن إنه
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أوجدها) من ألنكم (جروحكم؛ جروحه فلمداواة حالته؛ هي تلك لكن كذلك:
وعائه سالمة خرس إذ خروفكم؛ دم باهظ بثمن اشرتى لقد مالبسه؛ يرهن
الصوف منكم ليشرتي نفسه لكم باع لقد الخروف؛ دم دمره الذي الدموي
— ملعاليكم الرضوري من أنه يرى كان لقد أرجوس. فعل مثلما — الذهبي
الداخل. من غريتموه كما الخارج من تغريوه أن — الكامل التحول أجل من
إمرتكم، تحت دماء من بعض أوعيته يف يزال فال ذلك، عىل أجربتموه وإن

أنبل. التضحية تكون كي دمه يكون أن برشط

املتواضعة خادمتكم
كوجا.2 أجنوس

يف لوور كلمات وتعطي للطبيب، األخرية الكلمة كانت األحيان، أغلب يف الحال هو وكما
كوجا تلقى لوور نظر وجهة فمن كوجا. يف أمله خيبة عن انطباًعا القلب» «عالج كتابه
من رائد. عالج تلقي لقاء املال تلقى أنه إىل بالنظر خاصة لخدماته، سخيٍّا تعويًضا
لدى الطفيف الجنون عالج يف أمًال مرات عدة الدم نقل تكرار أراد لوور أن الواضح
الصحية، مصلحته من بدًال غريزته «راجع اآلخر الجانب عىل كوجا لكن تدريجيٍّا، كوجا
آخر يشء أي ل يُسجَّ ولم التاريخ، مرسح عن كوجا نزل وبهذا بالكامل». توقعاتنا وخيب

حياته. عن
يكن لم الواقع، يف األخرى. هي إنجلرتا يف الدم نقل أبحاث توقفت املرحلة هذه عند
بالنديل جيمس اإلنجليزي الطبيب بدأ حني إال الصدد هذا يف حقيقي مجهود أي هناك
الدم نقل يبدأ أن قبل و١٨١٨ ١٨١٧ عامي بني فيما الكالب بني الدم لنقل تجاربه
عرش السابع القرنني بني الفجوة أن إال حادة. نزوف من عانوا قد كانوا مرىض ١٠ إىل
االنفجار وشك عىل كان الذي االضطراب عن رئيسية بصفة ناتجًة كانت عرش والتاسع

باريس. يف

األوروبية االدعاءات

يف وفكَّر سبق قد غريه أحد من ما بأنه عمله عن دوني بها كتب التي الطريقة أوحت
وإمريي هو كان فقد فعًال. ذلك تصور بأنه االعتقاد الصعب من لكن قط، الدم نقل
بد ال لكن الجسم، بها يعمل التي الكيفية عن القديمة املعتقدات لتحدي ا جدٍّ متحمَسني
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هناك أن منها عرفوا التي الكتب بعض حتًما يصادفون جعلتهم قد للطب دراستهم أن
يف لالدعاءات وخالًفا ذلك، عىل عالوة كتابًة. مشابهة أفكاًرا دونوا قد أوروبا يف آخرين
عجزوا قد ولوور رين أصدقائه بجانب األسفار كثري بويل أن املدهش من يبدو إنجلرتا،
لكن القرن. ذلك بداية إىل تاريخها يعود التي النصوص بعض أهمية استيعاب عن
ذلك يف أوروبا أنحاء يف املعرفة لنرش رسمية وسيلة أي هناك يكن لم أنه ذلك من يتضح
برمته األمر إىل ننظر كوننا مزية وحُدها عزلة. يف يعملون أنفسهم كثريون ووجد الوقت،

أوًال. ماذا فعل عمن أفضل صورة تكوين لنا تسهل حدوثه، من قرون بعد
الثامن؛ إنوسنت البابا مرض روما؛ يف الدم لنقل غريبة محاولة هناك كانت بدايًة،
كامل يستعد لم لكنه قليًال، تحسن قد كان أنه ورغم دماغية، سكتة يعاني كان إذ
يف مساعديه أحد ظن حتى تتدهور؛ أخذت ما رسعان صحته إن بل أخرى، مرة عافيته
يهودي طبيب توىل التاليني العامني ويف قاوم، لكنه مات. قد أنه ،١٤٩٠ عام من يوم
واقرتح حالته، عىل اإلرشاف باملز) من ماير أبراهام اسمه أن الروايات بعض (ذكرت
املقابل ويف شاب، إىل الكهل جسم يف القديم الدم كل ينقل أن الطبيب اقرتاح كان عالًجا.
التبديل هذا يعيد أن املفرتض من عاًما؛ ٥٨ العمر من البالغ البابا إىل الشاب دم يُنقل

يافع. دم من بجرعة تماًما دمائه بتجديد عافيته للبابا
للفيلسوف ١٤٨٩ عام نُرش عمل عىل فكرته بنى قد الطبيب هذا يكون أن يُحتمل
أحد فيسينو كان فيسينو. مارسيليو فلورنسا يف األفالطونية األكاديمية ورئيس اإليطايل
األصحاء اليافعني الشباب دم رشب أن إىل أشار كذلك النهضة، قادت التي األسماء أبرز

السن. يف بالتقدم املرتبطة واألمراض الوهن من للتخلص جيدة طريقة يكون قد
تشري قوية أدلة هناك لكن السنني، عرب ضاع فقد بالضبط، ذلك بعد حدث ما أما
يف (العملة دوكات منهم كلٍّ وإعطاء عمرهم، من العارشة يف صبية ثالثة استدعاء إىل
إذا تبني ال املعارصة الروايات من أيٍّا أن إال دمائهم، من كبرية كمية وأخذ الوقت) ذلك
أو عالجية، بوصفة بخلطه سواءً البابا، إىل الدم هذا لنقل محاولة أية أُجريت قد كانت
البابا، وكذلك الثالثة الصبية مات فقد واضحة. كانت النتيجة لكن أوردته، يف بإدخاله
أثري حيث الجوار، يف بسالم الحادثة تمر لم بحياته. لينجو اليهودي الطبيب وهرب
ربما االنتشار. يف الثالثة الصبية وفاة عن الشائعات أخذت أن بعد واالضطرابات الشغب

الشأن. هذا يف التفكري كل عىل تقِض لم لكنها النجاح، املحاولة هذه تحقق لم
الدم فإن الدم. عن املعارص بالتصور أنفسنا نذكِّر أن علينا نفزع، أن قبل لكن
إخراجه بإمكانية االعتقاد املنطقي فمن الكبد، يفرزه مغذِّيًا سائًال إال يكن لم الوريدي
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معاىف؛ سليًما الصبي سيكون أخرى. كمية سيفرز ما رسعان وبأنه صبي أو شاب من
يُهضم بينما نفسه يُجِهد لكيال قصرية راحة فرتة يأخذ وربما دسمة، وجبة سيتناول إذ
إخراج وكان دم. إىل تحويله يمكن حيث القلب إىل ومنه الكبد، إىل سيُنقل الذي الطعام
بشده الحيوي جوهره سيستنفد هذا إن إذ جرأة؛ أكثر خطوة للشخص الرشياني الدم
أي يُثبت أن من قرن قبل بالطبع يجري ذلك كل كان حياته. يهدد أن لهذا ويمكن
أن معرفة من قرنني نحو وقبل واحد، يشءٌ هما والرشياني الوريدي الدم أن شخص
الواقع، يف كذلك. واألكسجني بل الجسم عىل الغذائية العنارص توزيع عىل يقترص ال الدم

أساًسا. األكسجني بوجود الوقت ذلك يف يعلم أحد يكن لم
شهدت إذ األسوأ؛ ل يسجِّ فالتاريخ الكايف، بالقدر مريعة تكن لم البابا حادثة وكأن
ناداسدي فريينسز الكونت من ١٥٧٥ مايو ٨ يف تزوجت فتاة مولد ١٥٦٠ عام املجر
خادمٌة جذبت يوم ذات إنه األسطورة تقول باثوري. كونتيسة بإليزابيث تُعَرف وأصبحت
نزفت. أنها لدرجة بقوة صفعتها أن إليزابيث رد فكان قصد؛ بغري الكونتيسة شعر
برشة من الدم غطاه الذي الجزء بأن مقتنعة الكونتيسة صارت الحادثة، انتهاء وبعد
السحرية الخصائص كانت إليها، بالنسبة ورقًة. نعومة أكثر كان فقد الن؛ قد الخادمة

ا. جدٍّ قوية السائل لهذا
استدرجت فقد البشعة؛ األحداث من سلسلة إىل االستنتاج هذا أدى الحظ، لسوء
وظيفة عىل الحصول بحافز تشاختيتسة قلعة إىل الصغريات القرويات الفتيات إليزابيث
ودارفوال سينتيز دوروتيا وهنَّ الكونتيسة مع املتواطئات من ثالث وكانت املال. وكسب
الدموي السائل هذا ويستخدمن الفتيات هؤالء دم يستخرجن جو ليلونا وممرضتها
الهرب، من تمكنت املحتمالت الضحايا إحدى أن يبدو لسيدتهن. حمامات لتجهيز
اقتحم ،١٦١٠ ديسمرب ٣٠ ويف بالتحقيق. أمر الذي الثاني ماتياس املجر ملك إىل وذهبت
من فتاة ٦٥٠ نحو بقتل إليزابيث اعرتفت تلت، التي املحاكمة وخالل القلعة، الجنود

تجميلها». «حمامات أجل
تعرضت فقد العرص؛ هذا ميز طابع وهو ذاتها الجرائم بقدر مقززة العقوبات كانت
فاعتُِربَت نفسها، الكونتيسة أما جثثهن. وُحرقت رءوسهن، وُقِطَعت للتعذيب، املساعدات
بجدران عليها أُغلقت التي غرفتها يف ذلك من بدًال وُحِبست املعاملة، تلك من أرقى
ثالثة بعد وماتت الطعام، إدخال خاللها من يمكن صغرية فتحة إال بها ليس حجرية

أعوام.
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ليبافيوس أندرياس امَلولد األملاني الكيميائي لسان عىل الدم لنقل جدِّي ذكر أول جاء
يف وذكر استخدامها. ينبغي أنه رأى التي للطريقة دقيًقا وصًفا ١٦١٥ عام يف نرش الذي
تقريبية: ترجمة ييل وما بالالتينية للخيميائيني» الالزمة الغامضة الطريقة «ملحق كتابه

يمكنه له قوة ال واهن وكهل بالحياة، الزاخر بالدم غني قوي سليم بشاب ائت
يصنع أن فعليه حيويته للثاني يعيد أن الطبيب أراد فإن يتنفس. أن بالكاد
السليم الشاب رشيان يفتح ثم اآلخر، يف أحدهما إدخال يمكن فضيني أنبوبني
رشيان فتح ذلك بعد يمكنك ثم الرشيان. يف ويثبته فيه األنبوبني أحد ويُدخل
يمكن بعدها به. الغائر الطرف ذي اآلخر األنبوب وتثبيت املريض، الشخص
للشاب الرشياني الدم أن عندها وسريى باآلخر. أحدهما األنبوبني توصيل
بنبع فوًرا ويُمده املريض الكهل إىل يندفع بالروح وُمفعم حار وهو السليم

الوهن.3 عنه ويُذهب الحياة

كتب ليبافيوس بأن تذكر واضحة عالمات هناك أن نجد ورد، ملا الواعية وبالدراسة
قد حال، كل عىل فهو، الدموية. الدورة عن هاريف بأفكار معرفة أي انتشار قبل ذلك
الجسم أرجاء يف الدم دوران عن لفكرته هاريف نرش عىل عقد من أكثر قبل سبق ما كتب
مناقشة فيه سيبدأ هاريف كان الذي الوقت هو هذا كان ذلك مع القلب». «حركة كتابه يف

األوروبية. األوساط يف أفكاره وتنترش كثريين مع أفكاره
ليبافيوس كان رشيانني؟ ملاذا لكن مًعا. رشيانني توصيل هي ليبافيوس فكرة كانت
الواضح من والرشياني. الوريدي الدم: من نوعني هناك أن ترى نظرية وضع عىل يعمل
هذا إىل للشاب الحياة خالصة ينقل أن أراد بل للكهل، الغذائي بالتعويض يهتم لم أنه
الرشياني. الدم يف كامنة الروح إن تقول القديمة النظرية وكانت شاخ. الذي املريض
املواد ينقل أن أراد إن الرجلني وريَدِي بتوصيل سيويص كان ليبافيوس أن املمكن (من
يدعو سبب وال قط، الخطوة هذه جرب قد ليبافيوس أن عىل دليل يوجد وال الغذائية.)
سيتعادل، املريضني كال رشايني يف الضغط إن إذ فعل؛ قد كان إن نجاحها افرتاض إىل
بل املحتملة، املشكلة بهذه ليعلم ليبافيوس يكن ولم األنبوب. عرب التدفق من الدم ليمنع
الوافرة. بالصحة املتمتع الشاب من الدم الفقري الكهل جسم يسحب أن سيتوقع كان

يعرتف لم أوروبا، يف نسبيٍّا املتقدمة االتصاالت ورغم بالكيمياء، بويل اهتمام رغم
باويل — إيطايل مراسل كتب أن إىل ليبافيوس بأفكار بمعرفته إنجلرتا يف شخص أي
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يكون أن املمكن من لكن .١٦٦٨ عام يف الكتاب إىل وأشار أولدنربج إىل — مانفريدي
أن أساس عىل صلة ذي غري باعتباره هاريف قبل فيما يشء أي استبعدوا أنهم هو السبب

األساس. من معيبة كانت الدموية الدورة فكرة عىل مبنية غري أفكار أي
وسائل يطرح كتابًا بإيطاليا بادوفا يف عمله أثناء يف كول يوهانس األستاذ كتب
عالٍج إعداد يف السهلة «الطريقة بعنوان الذي كول كتاب وذكر العمر. إلطالة جديدًة
وإن بالفعل، الدم نقل فكرة سنوات ببضع مانفريدي عمل بعد نُرش والذي آمن» جديد

فعًال. الطريقة تلك جرب أنه فيه يرد لم
الطبيب بمزاعم إطالًقا علمهم عدم واإلنجليز الفرنسيني العلماء من كلٌّ زعم كما
وبحضور ،١٦٥٤ أغسطس ١٣ يف أنه فويل أكد إذ اآلخر؛ هو فويل فرانشيسكو اإليطايل
من وجزء فيض أنبوب من مصنوًعا جهاًزا استخدم الثاني، فرديناند العظيم الدوق

الحيوانات. بني الدم لنقل عظم قطعة من مصنوع وأنبوب رشيان
الدم: نقل مبتكر أنه فيه زعم ُكتيِّبًا فويل نرش ،١٦٨٠ عام ويف

الجميع ألُعرِّف إال أنرشه لم الذي الحياة ثقافة عن ُكتيبي يف هذا إىل أرشت لقد
دوق الثاني فرديناند ملعايل ورشحته ،١٦٥٤ عام بنهاية الدم نقل مبتكر أنني
أو الفكرة حداثة ته رسَّ وقد تشيخ. ال التي الذاكرة صاحب العظيم توسكانا

الالفت.4 التجريبي رشحها أو الباهرة عبقريتها

الستحقاق ادعاءه وبنى هاريف، عمل عىل االطالع بميزة فويل تمتع ليبافيوس، عكس عىل
املحتملة املزايا الفور عىل بباله خطر ،١٦٥٢ عام القلب» «حركة قرأ ملا أنه عىل الشهرة
ومتصلني الكبد يف يشرتكان ملتصقني لتوءمني بمالحظته الفكرة قوة وزادت الدم. لنقل
قادر وغري بشدة مشوًها التوءمني أحد كان األحيان، أغلب يف الحال هو وكما األمعاء. عند
والسوائل. بالغذاء إلمداده توءمه عىل معتمًدا كان ثم ومن الرشاب، أو الطعام تناول عىل

الدم. نقل عىل «طبيعيٍّا» مثاًال لالستطالع املحب فويل ذهن يف هذا كان لقد
يمكنهم شابٍّا ٢٠ تضم قوائم يُعدُّوا أن عليهم األطباء إن القول إىل حماسه ودفعه
ويعرض ملستقِبل. الدم من يومية جرعة يُعطون حيث املتربعني، من سلسلة يكونوا أن
معادن من مصنوعة وأقماًعا والذهبية الفضية األنابيب من املصنعة لألدوات صوًرا كتابه
بهذه أحد يعرف لم ملاذا هو: السؤال لكن عنزة. من مأخوذة برشايني تتصل تكلفًة أقل
ناقش فويل أن يبدو ما عىل واألرجح الحد؟ هذا إىل وناجحة مثرية كانت إذا التجربة
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الحدث يرد لم إذ قط؛ يُنفذها لم لكنه الكريم ضيفه مع العملية هذه مثل إجراء إمكانية
بديًال: تفسريًا فويل يقدم للبالط. سجل أي يف

ناجًحا االبتكار هذا كان إن أنه رأيت إذ آخر؛ أحد عىل فكرتي أعرض لم
يستحقونه. من هم وحدهم فامللوك

إتمام من يتمكن لم بأنه تلميح من أكثر يوجد الرسية، يف لرغبته هذا توضيحه يف وحتى
يف لكنه ناجًحا». االبتكار «هذا فيه يكون وقت إىل تطلَّع حيث كاملة، بصورة العملية

يشء. بكل يعرتف الكتاب نهاية

العملية إجراء طريقة عن التفاصيل من كثريًا ذكرت أنني أعرف النهاية، يف
شخص ألي يمكن حتى وحدي أجريتها لكنني … التجربة إجراء عن وليس
التجربة يُجري وأن يتحمس وأن يفهم أن — جاهًال أو بسيًطا كان مهما —

العامية. باللغة كتبت وحده السبب ولهذا ممكنة، ُكلفة بأقل

تناولت طبية كتب بضعة ظهور القرن شهد السبق، ادعاء حاولت التي الكتب هذه بجانب
سيجيسموند يوهان سجل فقد املتقدم. الطب من طبيعيٍّا جزءًا كان لو كما الدم نقل
الحديثة «الطريقة ُكتيبه يف تجاربه براندنربج ببارون الخاص األملاني الطبيب إلشولتس
النص، يف الوارد الوصف لتكميل ترشيحية رسوًما فيه وأورد الدم». يف األدوية لحقن
ذراعي بني الدم نقل أو إنسان، ذراع إىل خروف قدم من الدم نقل من القراء يتمكن لكي

ذلك. من بدًال شخصني
األمراض عالج عىل الدم نقل قدرة عىل معقوًدا األكرب األمل كان إللشولتس، وطبًقا
ينبغي شفائه، من أمل ال بمرض مصابًا الشخص كان فإن األخالط. اختالل عن الناتجة
بلغمي دم تلقي املفرتضأنَّ من باملثل، مِرح. مزاج شخصذي من دًما يعطيه أن للطبيب
إن إلشولتس يقول كما الغضب). (رسيع املزاج صفراوي شخًصا يعالج الطبع) (بارد
حد عىل — تفشل التي الزيجات فمشكلة الزوجية. الخالفات يحل أن له ينبغي الدم نقل
فإن دمه، يف موجودة اإلنسان طبيعة أن وبما الطبع. مختلفا الزوجني أن هي — قوله
تباديل دم نقل تجارب يُجري أن إلشولتس أراد الزوجني. دم خلط وهو أال واضح؛ الحل
الطريقة هذه ليجرب له أتيحت الفرصة أن عىل دليل ال لكن والزوجات، األزواج بني

الزوجية. النصائح تقديم يف الثورية
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وكان — دوني تجربة فيه تمت الذي العام وهو — ١٦٦٧ عام إلشولتس كتاب نُرش
أول إنه يقال أن ويحق الدم؛ بنقل اهتمامه من العالجية السوائل بحقن اهتماًما أكثر
عىل تعليقاته وكانت طبية. إبرة باستخدام للحقن توضيحية رسومات عىل يحتوي كتاب
زعم أنه رغم العميل، الواقع من التَّنَبُئِي والحس األمل عىل أكرب بدرجة مبنية الدم نقل

األقل. عىل واحدة مرة الدم نقل أجرى أنه
جيورج نرش ،١٦٧٩ عام ففي نفسه؛ الفكري املنهج اتبع آخر أملانيٌّ طبيب ثمة
تضمن الذي الدم» نقل وأفول بزوغ وغرائب الطبي «العالج كتابه مريكلينو أبراهام

البرش.5 بني فيما أو إنسان إىل كلب من الدم نقل بساطة مدى تبني توضيحية رسوًما
كيفية اآلخر هو وعرض عاًما. ٢٦ بعد الجراحي» «العالج كتابه سكلتيتوس ونرش
السقف. إىل األرض من يمتد مشدود بحبل املتربع الحيوان بربط املرة هذه لكن الدم، نقل
جوتفريد كتاب وكذلك العملية. هذه مثل عن تنجم التي الفوىض بالكاد الكتاب ويذكر

الجروح». طب أو الغار «إكليل ١٧٠٥ عام املنشور بورمان
عىل هدوء يف يجلس لحَمل رسًما — فرانكفورت يف نُرش الذي — الكتاب وتضمن
شخص وهو اآلخر؛ هو مستسلًما يجلس ملتلقٍّ كرم يف الحي بدمه يتربع بينما منضدة
نقل شهد أن بعد له خطرت قد أفكاره أن بورمان ويزعم كريس. عىل بارتياح يجلس
وال العملية أجرى من يذكر لم لكنه ،١٦٦٨ عام فرانكفورت يف شاب إىل حمل من الدم

نتائجها.
من فيلسالين السيد عالج قد كاوفمان بالتاسار مع عمله أثناء يف أنه بورمان ويزعم
باإلسقربوط» مصابني «جنديني عالج يف فشل لكنه سليم، حَمل من إليه الدم بنقل الجذام
نقل أن بورمان استنتج عامة، بصفة لكن، .« متفشٍّ جلدي «طفح من يعاني وصياد
حالت بدرجة فعاًال يكن لم الدم نقل جهاز ألن ربما عادًة؛ املتلقي يف كثريًا يؤثر ال الدم

الدم. من كبرية كمية عىل الشخص حصول دون
هناك يكون لن عرش الثامن القرن أوائل مع أنه يعني امللموسة الفائدة انعدام كان
كيفية وصف من الناس يمنع لم هذا أن إال الدم. نقل تجارب إجراء يواصل من أوروبا يف
هايسرت لورنس األملاني الجرَّاح أورد — مثًال — ١٧٦٣ عام ففي كتاباتهم. يف إجرائه
من سلسلة — عرش السابع القرن يف الدم نقل تجارب إبان ُولِد قد يكن لم الذي —

«الجراحة». بعنوان كتابه يف الرسومات
تجارب هورن وفان جراف دي رينييه الطبيبان أجرى — ١٦٦٨ عام — هولندا ويف

عنها. تخليا ما ورسعان للتقنية، يتحمسا لم لكنهما حيوانات، باستخدام الدم نقل

168



اللحاق

طبيب فابريتيوس الدكتور إن تقول روايات وردت إسبانيا، حيث أبعد، مسافة وعىل
ترجمها رسالة ففي البرش. أوردة يف طبية سوائل حقن إمكانية يدرس كان دانتزيك
وصف ١٦٦٧ ديسمرب ٩ يف فلسفية» «مداوالت يف ونُرشت اإلنجليزية إىل أولدنربج
«جنديٍّا األول كان مختلفني. أشخاص ثالثة عىل أُجريت محاوالت ثالث فابريتيوس
عظام يف خطرية «نتوءات لديه وظهرت تناسيل ملرض خطرية بعدوى أصيب شهوانيٍّا»
أوردة وتورمت شديد ألم من الجندي شكا ذراعيه، أوردة يف ُملنيِّ وبحقن ذراعيه».
أوردته، من الورم اختفى بعناية، التدليك من ساعات أربع وبعد بالغ. حد إىل ذراعيه
الصحة عىل عالمة دائًما يعد ما وهو — جيدة بكمية مرات خمس تربَّز التايل اليوم ويف
دون ذراعه يف كانت التي والتكتالت التناسيل املرض اختفى ذلك، عىل عالوة الجيدة.

العالج. من مزيد
العمر من وبالغًة متزوجًة األوىل كانت المرأتني؛ فكانتا األخريني الحقن عمليتا أما
رصع نوبات من تعانيان وكانتا عمرها. من العرشين يف شابة خادمة والثانية عاًما، ٣٥
يف مذاب بُملنيِّ فابريتيوس حقنهما عالج. إيجاد يف األمل فقدتا وقد حياتيهما، طوال
ليِّنًا براًزا والثالثني الخمسة األعوام ذات السيدة تغوطت للرصع». مضاد روحي «محلول
لتختفي وتكرارها، الرصع نوبات حدة لديها قلَّت الحني ذلك ومنذ مبارشة، الحقن بعد
أربع تربزت فقد نجاًحا. أقل عالجها فكان الفتاة أما املرأة. ُشفيت لقد النهاية؛ يف تماًما
قدًرا أصابت العملية أن ضمنًا يستنتج أن لفابريتيوس أتاح ما وهو العملية، بعد مرات
الغذائي. بنظامها االلتزام عن وعجزت بربد وأصيبت بعدها خرجت أنها إال النجاح. من

موتها. إىل األحداث لهذه اإلجمالية النتيجة وأدت
العملية بعد مبارشًة القيء أن الالفت «من فابريتيوس: يقول تقريره ختام ويف
العباقرة لألطباء ويُرتك الثالث؛ الحاالت يف مشرتًكا عامًال كان متكررة وبصفة وبشدة
مجرى يف السموم من كثرٍي حقن أن اآلن نعلم أصبحنا لقد ذلك.» وراء السبب تحديد

بشدة. اإلنسان يُمِرض الدم
سلسلة بيزا يف الترشيح أستاذ فراكاساتي سنيور أجرى حيث إيطاليا، إىل بالعودة
(حامض النار ماء حقن البداية، يف األوردة. يف السوائل بحقن ،١٦٦٧ عام التجارب من
قد الرئتني يف األوعية من عديًدا أن عن الجثة ترشيح وكشف فنفق، كلب، يف النيرتيك)
قد الجلطات يذيب يشء أي أن واستنتج متجلًطا، كان الدم أن فراكاساتي ووجد تلفت.

معينة. ألمراض عالًجا يكون
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رصع، نوبات إىل آخر كلب يف الكربيتيك) (حامض الزاج خالصة حقن وأدى
اكتشف الداخل، من الكلب وبفحص املسكني. الكلب نفوق قبل كبرية معاناة له وسبب
الكربيت زيت أما السناج». ويشبه ومتخثًرا األوردة يف «متصلبًا كان الدم أن فراكاساتي
مكونات (أحد الطرطري زيت سبب وإْن مميز، أثر له يكن فلم الكربيتيك) حامض (يشبه

الكلب. يقتل أن قبل بألم الشعور الخبز) مساحيق
أن — أولدنربج لدورية اإليطايل النظري وهي — األدباء» «مجلة يف نُرش مقال وبنيَّ
سنيور نقل ،١٦٦٧ مايو ٨ ففي القارة. جنوب يف تُجرى كانت دم نقل تجارب ثمة
أخرج قد وكان آخر. لحَمل الوداجي الوريد إىل لحَمل السباتي الرشيان من الدم كاسيني
العملية وبانتهاء الجديد. للدم مجاًال ليفسح الدم من كافية كمية قبلئٍذ املتلقي الحَمل من
تعاىف املنضدة. فوق من ينزل الحَمل وترك الجرح وقطَّب الوداجي الوريد ربط قد كان
الواضح من .١٦٦٨ يناير ٥ يف فجأة نفق أن إىل أشهر ثمانية طوال ينمو وراح الحمل
نتيجة كان موته أن يبدو ما عىل املرجح من وليس بسالم، الدم نقل بعملية مر أنه

للتجربة. مبارشة
ما ورسعان االهتمام، الدم نقل عمليات أخبار أثارت إنجلرتا، يف الحال كان وكما
عاًما. ١٣ العمر من البالغ األصم السبنييل جريفوني سنيور كلب لعالج كاسيني استُدعي
كسيح. شبه وكان أعوام، ثالثة قبل بالصمم ومصابًا الحجم، متوسط الكلب هذا وكان
بحثًا الحجرة خارج إىل وجرى املنضدة، عن قفز الدم، نقل بعد سيده الكلب رأى وعندما
وال أصمَّ. يعد لم شهر وخالل امليش عىل قادًرا الكلب كان يومني مرور وبعد سيده. عن

املذهل. الشفاء لهذا منطقيٍّا تفسريًا هناك أن يبدو
الذي الناس أوائل من وإمريي دوني أن يف شك هناك ليس أنه يبدو األمر، مجمل يف
الحيوانات. بني العملية أجرى من أول كانوا اإلنجليز وأن إنسان، إىل الدم نقل أجروا
إنه يُقال ما ودائًما الفكرة. يف جديٍّا فكر من أول واإليطاليون األملان العلماء كان وكذلك

األوىل! املرة من جيد نحو عىل تجربٌة تتم ال

الفرنسية املعارضة

التكنولوجيا يقبلون إما الناس إن تقول أساسية تاريخية قاعدة هناك أن يبدو كما
عىل الحكم يمكن ال األحيان، أغلب ففي بقوة. يعارضونها أو مضض عىل الجديدة
فريق أو للتغيري» «املنارص للفريق املضادة واالدعاءات االدعاءات يف واملصداقية السالمة
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املعتادة واملزية بأكمله املوقف عىل الوراء إىل بالنظر إال عليه» هو ما عىل الحال «بقاء
بسنوات. حدوثها بعد األمور إىل للنظر

نقل بفكرة يعبثون الكتب يؤلفون الذين األطباء بعض فيه كان الذي الوقت يف
لسوء الفكرة. بسبب الطبي باملجال للعاملني العظمى الغالبية فرائص ارتعدت الدم،
باريس. يف الطب كلية هي تأثريًا له املعارضة املجموعات أكثر إحدى كانت دوني، حظ
عام امليالد عيد بحلول تظهر أخذت مطبوعة وُكتيبات خطابات صورة يف الهجوم وجاء
رغم كبري؛ سيايس بنفوذ يتمتعون كانوا باريس أطباء أن إال دوني، مؤيدو ورد .١٦٦٧
تزداد الحياة وكانت كبري، حد إىل التقدير يف ومخطئة علم غري عن كانت حججهم أن
واآلن له، رعايتهم عىل وأصدقائه ملونتمور ممتنٍّا كان ما وقت ففي دوني. عىل صعوبة

ليحموه. إليهم حاجة يف أصبح
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هذا من يبدو كما امللتصقة التوائم عن تصوره فويل يشارك كان دوني أن يبدو :1-8 شكل
من بترصيح نُسخت باريس. يف اجتماعاته عن ١٦٧٢ عام املنشورة التقارير يف امُلبنيَّ الرسم

كانساس. لجامعة الطبي املركز الطب، لتاريخ كليندينينج مكتبة



األمريكية الوطنية املكتبة من بترصيح نُسخت باإلبر. للحقن توضيحي رسم أول :2-8 شكل
للطب.





التاسع الفصل

موروا لغز

وأصاب البعض رسَّ ما .١٦٦٧ ديسمرب ١٩ ليلة يف مونتمور مكتبة إىل جديد من نعود
عىل — املرتقب مريضهما — موروا أن أعلنا وإمريي دوني أن بصدمة اآلخر البعض
مرشًحا كان لقد عام. بوجه جيدة بصحة ويتمتع مستقرة حالة يف كان علمهما حد
املنقول. الدم بعض يتلقى مريض ثاني هو سيكون نعم الثوري. عالجهم لتلقي مثاليٍّا
— ذلك وكان ممكن. وقت أرسع يف العملية إجراء ينبغي محتمل، تدهور أي ولتفادي
ادعاء يف بالثقة زائد شعور أي عليهما ليبدو يكن ولم لفكرة. تجربًة — ذكروا كما
معجزة. يُحِدثا أن بالتأكيد يأمالن كانا وإن املسكني، الرجل ستعالج العملية بأن اليقني
العمل نهج هو قليلة أيام بعد الباهر نجاحهما إعالن ثم عليهما، الحذر ظهور كان لقد

قطًعا. لديهما املفضل
العملية أجريا أن يسبق لم إنهما إذ عملية؛ بأسباب مربًرا بالرتدد شعورهما كان
عليهما أن هو لديهما تخمني أفضل وكان . مختلٍّ سلوك من يعاني بدنيٍّا سليم رجل عىل
موعد تحدَّد دمه.» يف والغليان الحرارة تهدئ قد وقوته «لينه ألن ِعجل دم استخدام
وتحيات كبرية جلبة وسط الجمع وانفض — اليوم ذلك مساء من السادسة يف — للعملية

مطوَّلة.
وسيئ مونتمور، وراعيهما ومضيفيهما العاِلمني، من إال الغرفة خلت ما ورسعان
مقيًدا يزال ال كان أنه بما تماًما تطوعيٍّا وجوده استمرار يكن لم إذ موروا؛ الحظ
املسئول، هو مونتمور كان كالعادة، مرارة. يف جديد من يشكو أخذ وقد كرسيه؛ إىل
حيث آخر، منزل إىل «املريض» لنقل التحضري يف وبدأ الخدم من مجموعة فاستدعى
منطقة يف كان منزله أن كما عليه. ا جدٍّ صعبة اليوم طوال لرصاخه االستماع فكرة كانت
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الجريان باتهام ومنزله، اسمه إىل ييسء أن يف يرغب مونتمور يكن ولم باريس، من راقية
منزله. يف الحدوث وشك عىل شغبًا ثمة بأن له

املكان ناقشا حيث اليوم، تفاصيل لباقي خططا قد ودوني مونتمور أن األرجح من
رأيا فقد املشاركني، كل ألجر املقبول واملستوى بالدم متربع عىل منه سيحصالن الذي
حديثًا. املنشأة للعلوم امللكية األكاديمية إىل واالنضمام العالم إلبهار فرصتهم تلك أن
العضوية بطلبهما يرض أن يمكن ال العالم يف العقلية األمراض يعالج من أول فكونهما

شكل. بأي
مونتمور إىل البداية يف أُرسل خطاب يف تلت التي األحداث مسجًال — دوني وذكر
كان خاص»، «منزل إىل موروا نقلوا أنهم — لندن يف أولدنربج إىل منه نسخة وأرسلت
عامل طلب يف ودوني مونتمور أرسل كما أوجستني. دي كيه يف دوني منزل األرجح عىل
أراد دوني لكن موروا احتواء إىل حاجة يف كانا لقد اًال». «حمَّ لديهم ليعمل البنية قوي
نتائج تحقيق إىل وأقرب أسهل الهادئني املرىض مع العمل كان فلطاملا يطمئنه. أن كذلك
من شخصيٍّا استفاد رجل من خري هذه ان والسجَّ الحارس لوظيفة مرشح فأي جيدة.
اختاروا بل عشوائي، نحو عىل العضالت مفتول رجل أي يختاروا لم هكذا، الدم؟ نقل
دوني قال الذي الرجل أشهر؛ ثمانية قبل حَمل دم إليه نقل قد دوني كان الذي الرجل

ثانية. جرعٍة لتلقي يتوق كان إنه
عىل ومرتددين أطباء بينهم رأى ملا دوني وُرسَّ يتوافدون، الناس أخذ اليوم طيلة
أفراد إىل باإلضافة هذا يفعله، كان ما يتفهمون أناًسا الشهود هؤالء كان لقد الكنائس.
عجل. ومعهما العاِلمان جاء املساء وبحلول طيبة. بسمعة يتمتعون الذين العامة من
مهارات من بوسعنا ما استعملنا «لقد نفسه: دوني لكلمات أولدنربج ترجمة يف وجاء
من التي للعبارة جيد تحوير وهذا الدم.» لنقل الخضوع يف بالرغبة مريضنا خيال لنُقنع
بوسط ثابتة منضدة يف بإحكام وربطناه املريض قيدنا «لقد ترجمتها: تكون أن املمكن

ورصاخه. عويله لتقليل كمموه وربما الحجرة.»
كان لذا العملية؛ منتصف يف منهما الدم ينفد أال عىل عازمني وإمريي دوني كان
نسبية. بصورة طيًعا سيكون كما معقولة. بدرجة ضخًما كان حيث جيًدا خياًرا العجل
ُرِبط قد املحددة الواقعة هذه يف الِعجل أن افرتاض املنطقي من الحالة، تلك يف حتى لكن

بالحركة. له يسمح ال بنحٍو منضدة إىل بإحكام
الداخيل الجانب يقطع إمريي كان بينما همس، إال يُسمع يكن فلم األحاديث خفتت
منتفًخا. قرمزيٍّا رشيانًا وكشف املصابيح من عدد ضوء تحت وهو العجل فخذ من
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يف لكنهم االقرتاب منهم كلٌّ يريد أفضل، موقع عىل للحصول بهدوء املشاهدون احتشد
— الغرفة يف من جميع ألن الخطر؛ نطاق خارج يبقوا أن عىل حريصون ذاته الوقت
سيفجر إمريي سكني يف صغري انزالق أي بأن دراية عىل كانوا — ربما موروا باستثناء

الغرفة. أنحاء يف من مندفًعا سيًال
املريض. دور جاء اإلكسري، من به ما ليعطي وتجهيزه العجل عرق عن الكشف بعد
املرفق أسفل وريد عن وكشف اليمنى، ذراعه يف قطًعا ليحدث عليه مائًال إمريي وقف
تمكن قد موروا كان القطع، فيه تم الذي الوقت ويف املريض، مقاومة عمله أعاق مبارشة.
ذراعه أن إال نفسه. ليحمي غريزي فعل وهو الجنني، وضع يشبه وضع يف التكور من
يف مكشوفني والوريد القطع وكان منضدة أرجل إحدى يف بإحكام مقيدًة تزال ال كانت

تناسق.
لنقل استعداًدا وملوروا للعجل الحاملتني املنضدتني تقريب جرى للتعليمات، وتبًعا
يعني هذا الدم. من ملزيد املريض جسم يف مجاًال يُفسح أن أوًال أراد إمريي لكن الدم،
الدم وشاهد املكشوف الوريد فحزَّ العملية. يف البدء قبل يخرج أن يجب الدم بعض أن
خرجت، قد الدم من أوقيات ١٠ نحو أن دوني حسب حتى وانتظر وعاء. إىل يتدفق
أخرى إبرة فيه وأدخل العجل رشيان قطع وبرسعة الوريد. إىل اإلبرة طرف أدخل ثم
بسلسلة الصنارتني ودوني هو أوصل مدهشة براعة ويف طرفها. من يتناثر الدم وشاهد
توتره؛ من ليخفف أصابعه يمدد وراح منفعًال، إمريي كان كامًال. أنبوبًا لتكون اإلبر من

يرام. ما عىل يجري يشء كل كان لقد
بالكمية واستبدالها الدم من أوقيات ١٠ إلدخال يلزم الزمن من كم يحسب دوني بدأ
ففي تامة. بسالسة تجري تكن لم األمور أن اتضح ما رسعان لكن الفصد. يف املفقودة
كان أفضل. رؤية عىل للحصول األمام إىل الجمهور اندفع الحدث، لرؤية الحماس خضم
لحظات. لبضع املريض من يقرتبا أن ودوني إمريي من كلٍّ عىل تماًما املستحيل من
يأمرا أن املتوسطة للطبقة املنتميني الخبريين هذين عىل بَت صعَّ اللياقة قواعد أن كما
طريقهما لشق واضطرا نفسها فرضت الرضورة لكن بالرتاجع، مقاًما األعىل األشخاص

الحدث. ملركز جديد من
تدفق وعدم املناسب، بالنحو رقوده عدم إىل حتًما ستؤدي موروا مقاومة وكانت
عدم كان األمور، زمام لتويل املتخصصون فيه عاد الذي الوقت ويف األنبوب. عرب الدم
الرجل. إىل العجل من ينتقل يعد لم ثم ومن األنابيب يف يتجلط جعله قد الدم تدفق
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إبر وضع هيستريي نحو عىل يحاوالن كانا بينما الغرفة عرب العريض الدم خيط وتناثر
الدم. تدفق من جزء واستعادة جديدة

أسفل إىل ذراعه يف شديدة بحرارة الشعور من يشكو املريض كان املرحلة هذه ويف
فوًرا، إليه الدم تدفق أوقفنا الوعي يفقد أنه رأينا «ملا قائًال: دوني وعلق مبارشًة. إبطه
أو خمس يعادل ما تلقى موروا فإن دوني تقدير وفق العملية وانتهت الجرح.» وأغلقنا

الدم. من أوقيات ست
إبقاء هو اآلن املهم الجزء لكن الدم، نقل عملية نجحت فقد الصعداء؛ دوني تنفس
الوقت هو هذا أن الضيوف بعض رأى بعدئٍذ. سيحدث ما ملعرفة املالحظة تحت املريض
أما األمسية. لبقية آخر مكان يف مرًحا أكثر متعة مصدر عن والبحث للمغادرة املناسب
يتساءلون كانوا لو كما الرجل يف محدقني وانتظروا مجالسهم، اتخذوا فقد اآلخر البعض

وحوافر. قرون له تنمو أو كالعجل سيخور كان إذا عما
لبضع مقعده يف موروا غفا فقد التالية. القليلة الساعات يف كثرية أحداث تقع لم
أعني تحت املساعدة له ُقدمت جيدة. عالمة وهي الطعام؛ بعض طلب وبعدها ساعات،
الليلة تلك كانت املالحظة. تحت أبقوه حيث فراش بها غرفة إىل الذهاب يف املراقبة دوني
تلك تختلف ولم أسابيع، مدار عىل النوم من قسط أي ينل لم إذ موروا؛ عند كغريها
اعتاد التي الصاخبة الترصفات من وغريهما والصفري الغناء يف الليلة أمىض «لقد الليلة:

دوني. كتب ما بحسب عليها»
فبينما هدوءًا. أكثر بل سكينة أكثر موروا كان الثالثاء، يوم فجر بزوغ ومع
سوى دوني يرصد لم حاد، دم فقر من يعاني كان أنه العرشين القرن يف العلم ص يشخِّ
املنطقي من كان األثر. بعض له كان الدم نقل أن الواضح من عنًفا؛ أقل املريضصار أن
املوعد تحدد أخرى مرة التايل. اليوم يف العرض لتكرار التخطيط وجرى العملية، تكرار
البالط وموظفي األعمال رجال معظم فيه يكون موعد وهو املساء، ذلك من السادسة يف

منشغلني. غري
جميع حرض املرة وهذه العلمية، األوساط يف األوىل الدم نقل عملية أخبار رست
مثل أطباء عدة — دوني يقول كما — الجمهور ضم البارزة. والشخصيات املشاهري

فايو. أويو جيوم الكنيسة ورجل بورجيه بيري والطبيب دودار ودوني بوردولو
دراية عىل كان ذلك، عىل عالوة باملقاومة. له تسمح حال يف املرة هذه موروا يكن لم
ومن الثانية. العملية بتلك للسماح أميل كان لذا الطبيعي؛ الوضع نحو يتجه سلوكه بأن
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رأى موروا، ضعف وبسبب كثريًا. العملية ل سهَّ ما وهو مالئمة» «وضعية يف رقد ثم
بدء قبل الدم من أوقيات ثالث أو أوقيتني من أكثر منه يسحب أال الحكمة من أن دوني

العملية.
رطًال نقال أنهما الطبيبان وقدر اليرسى، املريض ذراع املرة هذه يف إمريي جهز
ناحية من أبلغ النتيجة كانت أكرب، املنقول الدم كمية كانت وملا موروا. إىل الدم من
شديدة بحراره شعوره موروا ذكر الدخول، يف الدم بدأ أن بمجرد والحدة. االستمرارية
من وشكا االضطراب، يف نبضه أخذ ثم بغزارة. التعرق يف وأخذ نبضه وزاد ذراعه، يف
عليه، يسيطر الهلع وأخذ معدته، يف بوعكة أحس إنه وقال ظهره، أسفل يف رهيبة آالم

العملية. ليوقفوا إليهم وتوسل االختناق، وشك عىل أنه وشعر
الخنزير لحم من ليتخلص بشدة، تقيأ ذراعه من األنبوب يُخرجان كانا وبينما
كان إذا عما املشاهدين بني كبريًا جدًال أثار ما وهو ساعة، قبل تناولهما الذي والدهن
كان بوله أن الصدمة وكانت والتغوط. التبول يف رغب ما ورسعان فاسًدا. الخنزير لحم
غلبه وأخريًا تقريبًا لساعتني وتقيأ وتشنج املداخن. كسخام أسود اللون؛ أسود وقتها
تلك كانت لقد التايل. اليوم صباح من الثامنة حتى نومه وواصل ليًال العارشة يف النوم
ناجحة. العملية يعترب أن عىل كثريًا دوني شجع ما وهو أسابيع، منذ فيها ينام مرة أول
كان لكنه خامًال، موروا كان إذ إرضاءً؛ أكثر النتائج كانت موروا استيقظ وعندما
وذراعه، معدته يف شديدة آالم من به شعر قد كان عما النظر وبغض الذهن. صايف هادئًا،
بدا أنه دوني رأى فقد السواد، شديد كان بوله وأن البدن واهن كان أنه النظر وبغض

أفضل! بحال
كلما وكان كثريًا، يتحدث ال الفراش يف موروا وظل وانقىض، الخميس يوم جاء
أنه إال وشأنه. يرتكه أن منه موروا يطلب كان أعراض، أي له يصف أن منه دوني طلب
مناسب وقت أنه موروا رأى فقد يومني، سوى عنه يفصله ال امليالد عيد بأن علمه مع
السيد وأتى اعرتافه. ويسمع ليأتي قس إيجاد أمكن إن وسأل خالقه، الرب إىل ليتوب
إن قائًال واندهش سبق. فيما مجنونًا كان الذي الرجل قاله ملا واستمع املوعد يف فو دو

مسريته. استمرت إن لكن املقدس، الرس لتلقيه تكفي بدرجة جليٍّا كان اعرتافه
يُخرج وظل ا، حادٍّ نزيًفا أنفه من موروا نزف ،١٦٦٧ ديسمرب ٢٣ الجمعة، يوم يف
وأتى امليالد، عيد عشية وحلت آخر يوم مر الوقت. طوال األسود البول من كبرية كميات
تلك يف وأعلن موروا اعرتاف إىل القس استمع املرة. هذه بونيه السيد كان آخر. قس معها
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القربان مراسم القس وأقام املقدس، القربان عىل بحصوله مرحبًا فكان عاقل. أنه املرة
تأجيل. دونما املقدس

فقد ذلك. من ألكثر بحاجة يكن لم فهو الدم، نقل نجاح عىل تأكيًدا دوني أراد إن
وكان اآلن؛ شفي قد املجنون أن — الرب وممثل املوقر الكنيسة رجل وهو — القس أعلن

للعامة. ثقة وأكرب عيار أثقل من مستقالٍّ عيان شاهد هذا
أن يف أحد يفكر لم املنزل. إىل موروا بريين فيه وصلت الذي الوقت هو ذلك كان
املثري من جدوى. بال عنه تبحث السابقة األيام قضت قد وكانت زوجها، بمكان يخربها
كان فلقد متعمًدا؛ كتمانًا أم فعًال دوني جانب من سهًوا هذا كان إذا بما التكهن لالهتمام
إىل املحبوب قريبهم اصطحاب ويطلب املتطفلني األقارب أحد يظهر أن هو أراده ما آخر

التجربة. سيفسد كان فذلك بيته؛
األسبوع طوال حدث ما يحكي فوًرا وبدأ زوجته، مع شمله بالتئام أنطوان فرح
حيث الحايل املوقف إىل وصل أن إىل باريس شوارع يف عاريًا يجري كان أن منذ السابق،
الذين األطباء وأخربت نفسه، بالقدر سعيدة بريين كانت قس. من املقدس القربان تلقى
أمامهم. الهادئ الرجل هذا إىل تماًما» «مخبول من تحول كيف عليهم يرتددون كانوا

هو هذا كان إذا عما فكرة أدنى لديهما تكن لم لكن بالزهو. وإمريي دوني شعر
العاصفة. يسبق الذي السكون

حالية مقارنات

كل أن بدا ما فرسعان الثرثرة. يف األلسنة تبدأ أن قبل طويًال وقتًا األمر يستغرق ال
عىل بعضهم أرص إذ املذهل؛ العالج هذا يف آراءهم يبدون باريس يف وطفل وامرأة رجل
الشيطان سمات بكل اتسمت التجربة هذه أن اآلخر البعض رأى بينما معجزة، أنها
يف جديًدا موضوًعا بالتأكيد التجربة أثارت لقد نور. من مالك صورة يف متجسدة نفسه

امليالد. عيد محادثات
األسئلة، يطرحون أخذوا فقد جديد، من واتزانه موروا عن الناس تحدث وبينما
كانت بل دوني؛ يجريها دم نقل عملية أول هذه تكن لم إذ مفاجآت؛ عدة كشف ما وهو
العلماء أن بدا لقد العامة. من واملتابعة االهتمام من املستوى بهذا تحظى التي األوىل
عىل إليه توصلوا ما يفرضون واآلن رسية، مؤامرة ويدبرون الستار وراء يعملون كانوا
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رأيه يبدي أو القضايا ملناقشة بفرصة يحَظ لم بأنه شعر الذي املجتمع ذلك املجتمع؛
الجديد. التطور هذا يدعم كان إذا فيما

كانوا «الفضوليني» أن يعرفون العلمي الوسط قلب يف املوجودون كان املقابل يف
ووصل اجتماعات، يف أفكارهم ناقشوا إذ تقدير؛ أقل عىل سنوات لعدة بالفكرة مشتغلني
يف إليها توصلوا التي والنتائج مناهجهم من لعدد الفضوليني بعض نرش إىل األمر
عن إلخفائها عمدية محاولة أي سينفون وكانوا حديثًا. ظهرت التي املعروفة الدوريات
إىل تتحول لم ثم ومن املجال بهذا كبري اهتمام هناك يكن لم الوقت ذلك فحتى العامة،

قبل. من عامة قضية
يف املستنسخة دوليل العنزة مولد مع العرشين القرن يف مشابه موقف وقع وقد
مستنسخ كائن أول هي دوليل بأن فسيخربونك الناس معظم سألت فإن .١٩٩٦ يوليو
يجري االستنساخ كان إذ ذلك؛ عن تكون ما أبعد بل كذلك، تكن لم وهي العالم. يف
ضفدع وهو — مستنسخ حيوان فأول العالم. أنحاء مختلف يف املعامل يف عقود طوال
عام يف فيالدلفيا يف مولده شهد الذي املعمل أرجاء يف يتقافز كان — شمايل نمري
محالٍّ كان الزعم هذا أن رغم فأًرا، استنسخ أنه أملاني عالم زعم ،١٩٧٧ عام ويف .١٩٥٢
عندما ١٩٨٤ عام يف مستنسخة ثدييات عن املؤكدة التقارير أول وورد وقتها. للجدل
عمله أثناء جنينية خاليا من خروف استنساخ يف فيالدسني شتني الدنماركي العالم نجح
عام ويف اآلخرين، محاوالت توالت ما ورسعان الزراعية. للبحوث الربيطاني املجلس يف
بقرة. املتحدة بالواليات ويسكونسن جامعة يف فرست نيل بقيادة فريق استنسخ ١٩٨٦
السنوات ويف العامة. بني االستهجان بعض أثار لكن العلمي الوسط أدهش وكالهما

املستنسخة. واملاشية والضفادع الفرئان من كبرية أعداًدا العلماء أنتج التالية، القليلة
يف العلماء من قليل يأمل كان فيما أنه إىل الغموض هذا وراء السبب من جزء يرجع
االستنساخات معظم كانت املتماثلة، الحيوانات من قطعان لتخليق جديدة طريقة وضع
أرسار اكتشاف نحو منها عديد وُوجه الحيوانات، وظائف لكشف تسعى تجارب يف تُخلَّق
كالعضالت متنوعة أعضاء الحيوان ن يُكوِّ كيف تماًما تفهم أن إىل سعت إذ التكوين؛
ولم واحدة. بدائية خلية وهي بة؛ ُمَخصَّ بويضة من والدم واألعصاب والعظام والبرشة
اليومية. الحياة مجريات عن الشديد لبعده العامة انتباه من كبري بقدر العمل هذا يحَظ
اإلعالم، اهتمام عىل استحوذ ما هو اسكتلندا يف ذاته دوليل مولد يكن لم الواقع يف
بسبعة بعدها «نيترش» البارزة العلمية املجلة يف ومولدها أصولها عن بحث نرش كان بل
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باستنساخ العالم البحث عرَّف إذ إعالمية؛ ضجة أثار الذي هو ١٩٩٧ فرباير ٢٧ يف أشهر
ُمعاَلجة بويضة مع بالغة نعجة رضع من مأخوذة خلية اتحاد خالل من جديد حَمل
وغامضة ُمعقدة بلغة مكتوبًا البحث وكان صغرية. كهربية بنبضة تحفيزها قبل طبيٍّا
كان نفسه املنوال وعىل العالم. مستوى عىل اإلعالم وسائل تتغاىضعنه أن ويمكن تماًما،
العامة بني وأحاديث فعل رد أثار ما هو — ذاته الحدث وليس — دوني خطاب نرش

عرش. السابع القرن يف ولندن وأكسفورد باريس يف الدم نقل عن
فقد ُمستنسخ، أول تكن لم أنها من بالرغم دوليل؟ حول الجلبة هذه سبب ما لكن
من خاليا استخدمت سبقتها التي التجارب كل ألن العلم؛ مسرية يف جديدة خطوة كانت
كان بالغ. حيواٍن من مأخوذة خلية وهو الحياة إىل جاء الصغري الحَمل هذا بينما أجنة،
الخاليا استخدام إمكانية لكن آخر، فني تطور مجرد باعتباره لذلك يُنظر أن املمكن من
أن كما كثرية. تداعيات لها كانت مستنسخ لحيوان مانحة جينية خاليا باعتبارها البالغة
البيولوجية الناحية من أنها يعني هذا وكان الثدييات. من والنعجة نعجة، كانت دوليل
استنساخ احتمال شبح هذا أثار فقد سبق، ملا وباإلضافة العاقل. باإلنسان نسبيٍّا شبيهة
أثار ما هو البرش عىل الدم نقل بتطبيق دوني خطوة كانت أخرى مرة ألنفسهم. البرش
الناس من كثريون يكن لم الحيوانات، تجارب عىل مقصوًرا الدم نقل كان فحينما الجدل.

بها. يهتمون
اإلحساس كان حتى الصغرية، االسكتلندية النعجة عىل اإلعالم اهتمام انَْصبَّ إن وما
دراية غري عن الجدل معظم كان ينتهي. لن الجدل أن يعني االرتياح بعدم املتنامي
من متعددة نسخ وجود خطر تناقش مقاالت الصحف نرشت ا. جدٍّ انفعاليٍّا وكان كافية
واتخذ اإلنسانية. للكرامة املحتمل االمتهان عن األخالقيات يف الباحثون وتحدث الطغاة،
اإلطالق؛ عىل مستنسخ حيوان دوليل أن يروا لم إنهم قائلني دفاعيٍّا موقًفا العلماء بعض
استعمال يف النية لديهم ليس فهم مستنسخة كانت إن حتى إنها آخرون قال بينما
التكنولوجيا، هذه بحظر تطالب تفكري بال أفعال ردود الساسة واتخذ التكنولوجيا. هذه
لحماية رضورية أو للعلم مفيدة كانت إذا ما أو عمليٍّا تطبيقها إمكانية إىل النظر دون
السباحة السهل من وكان التكنولوجيا، لهذه معارض العام املزاج أن بدا لقد البرشية.

القيادة. زمام بتويل االنطباعات وإعطاء التيار مع
رد من مماثًال نمًطا نكتشف الدم، لنقل ومحاوالته دوني قصة لنا تتكشف وبينما
إن القول املمكن من القرار. اتخاذ يف والترسع دراية بغري والجدل الهيستريي الفعل
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يف للشكوك مثريًا يبدو وراءها املنطق لكن الصحيحة، القرارات كانت املتخذة القرارات
األحوال. أحسن

الثالثة الدم نقل عملية

الحال لكن كثريًا. الوضع الختلف بعدها، يَره ولم منزله إىل موروا أعاد قد دوني كان لو
اآلثار ملعرفة ممكنة مدة ألطول موروا متابعة عىل حريًصا دوني كان كذلك؛ يكن لم
يبدو؛ ما عىل آخر رأي لها كان موروا زوجة لكن التجربة. من وللتعلم الدم لنقل املحتملة
واالستمتاع الزوجية عالقتهما استئناف إىل تتوق — دوني ذكر حسبما كانت — فقد
إىل دخلت أنها زعم القصة، هذه يف التايل الفصل دوني روى وعندما زوجها. برفقة
الوقت ذلك ويف منزله. إىل زوجها اصطحبت لرأيه مخالفة ويف ملوروا، أعده الذي املسكن
ورغم املنزل، إىل بعودته لكن العقيل. اتزانه استعاد أنه وبدا دم جرعتي تلقى قد كان
من مزيج وهو والحساء، البيض تطعمه العنيدة املرأة هذه أخذت األطباء، اعرتاضات
عىل يؤدي ما وهو بالتأكيد، دمه حرارة سريفع أنه من يقني عىل دوني كان الغذائية املواد
إىل اصطحبته فقد كافيًا، رضًرا يكن لم هذا وكأن الجنون. حالة إىل عودته إىل األرجح
زوجها أن دوني وزعم األقل. عىل مرات أربع بل ثالثًا؛ وال اثنتني وال مرة ليس فراشها،
من كذلك متيقنًا وكان وإقناعها. إلغرائها يستسلم كان لكنه ذلك يف املشاركة يمانع كان

اإلنسان. دم حرارة من يرفع الحميمي الجنيس النشاط أن
وعاد بشدة، الرجل جسد حرارة درجة ارتفعت أيام خالل بأنه دوني يُفاجأ لم لذا
سيئة. عالمة تلك كانت والنساء. الخمر يف واالنغماس املالهي بزيارة القديمة عاداته إىل
عدة زوجته رضبته مرضموروا، ورغم يتشاجران. بدآ قد الزوجني أن الجريان روى كما
رصخت أن ردها فكان أذنها. يف لكمة لها مسدًدا اآلخر، هو رضبها مرة وذات مرات.

املوت. فليواجه وإال فوًرا يعتذر أن عليه إن قائلة
يشعر لم إذ الصحية؛ بالتعليمات املتعجرف االستخفاف هذا من بشدة دوني انزعج
عىل كان لقد بسمعته. أرض أنه األهم بل وحسب، املريض يرض أن شأنه من ذلك بأن
أي استمرارية تجعل الجلية الواضحة ونتائجها املتهورة موروا زوجة أفعال بأن يقني
الدم صحة يهدد قد املعربد السلوك هذا مثل أن من قلًقا كان أنه كما شك. محل عالج
نقل سبيل يف جهده قصارى بذل فقد اآلن. موروا عروق يف يجري الذي الجديد النقي
الحرص ذلك كل صار واآلن إباحية، أفعال أي يف يتورط أن يمكن ال حيوان من دم
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من الرجل انتُِزع فقد يشء، بيده يكن لم تساوره، التي الشكوك ورغم الريح. مهب يف
لعمله املعارضة بلغت فقد الدم لنقل الجمة بالفوائد شخصيٍّا هو اقتناعه ورغم رعايته،

مريضه. ملالحقة مناسب غري الوقت جعلت درجة املدينة يف
وطلبت يوم، ذات الطريق يف دوني موروا زوجة القت عندما ذروتها األمور وبلغت
قليلة. أيام بعد أخرى مرة وظهرت دوني. فرفض ثالثة. دم نقل عملية يُجري أن منه
من بالعملية إذن عىل حصولها هو العملية يُجري ألن الوحيد السبيل إن دوني فقال
دوني شعر فقد باريس، يف الرسمية الدوائر يف السائد الرأي إىل وبالنظر العام. النائب

اإلذن. هذا تمنح لن األغلب يف السلطات بأن
بإمكانياته، ا حقٍّ مقتنًعا أصبح الدم بنقل يشتغل بدأ فمنذ مأزق. يف دوني كان
كل فعىل الطب. يف فائدتها إثبات يستطيع كي أمكن كلما العملية إلجراء يتوق وكان
ألم األمراض؛ وعالج اإلنسان حياة إنقاذ يف مهاراته يستخدم أن مهنته اقتضت حال،

أمكن؟ كلما العون يُقدِّم أن واجبه؛ حتًما ذلك يكن
أن رأى فقد لذا املفرط؛ بالترسع اتهامه من متخوًفا دوني كان اآلخر، الجانب عىل
فتكشفت األحداث. تتكشف أن وانتظر حياته وتابع فاسرتخى يشء. أي يفعل أال األفضل
صباح، ذات منزله يف املرة هذه وزارته الثالثة، للمرة موروا زوجة جاءت فقد بالفعل؛
الدم إليه ينقل مريض أول األرجح عىل وهو — خادمه لكن وقتها، بالخارج دوني وكان
للقاء رتبت بأني يعود عندما سيدك أخرب «رجاءً املتوترة: السيدة من الرسالة تلقى —
من واثقة فأنا يحرض، أن كثريًا املفيد من وسيكون املوقف ملناقشة املساء هذا منزيل يف

املرة.» هذه تمتنع ال أرجوك قيمة. ستكون مشاركته أن
الحضور. قرر وحده الفضول وبدافع املنزل، إىل عاد عندما الرسالة دوني تلقى
سكاكينه يعد الجرَّاح وزميله الحجرة يف مقيد عجل أمام نفسه وجد وصل، ملا لكنه
لقد شديدة. صدمة اعرتته وقد حركة بال دوني وقف دخوله وبمجرد وأنابيبه. وحباله
الحًقا وزعم الثالثة. الدم نقل عملية بإجراء ما بطريقة إمريي السيد موروا زوجة أقنعت

فخ. إىل مبارشة استُدِرج أنه
امليالد عيد يف فيها رآه مرة آخر كانت فقد مريضه؛ رأي عندما دوني صدمة زادت
شاحبًا وقتها بدا لقد املحيل. القس من املقدس الرس وتلقى فراشه، يف جلس عندما
تحدث ووقتها عليه. باديًة كانت العاقل لإلنسان الطبيعية السمات كل أن إال متَعبًا،
من تماًما النقيض عىل املرة هذه حالته كانت لقد بدفء. زوجته واحتضن مرضيًا حديثًا
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إىل جديد من أعيد إلنسان نموذًجا املجمل يف موروا فكان قليلة. أيام قبل املتقلب سلوكه
العلم. عىل القائم الجديد الطب بمعجزة الجنون براثن من انتُزع رجل اإلنسانية؛

ممزًقا نموذًجا كان إذ بصعوبة؛ إال موروا تمييز املمكن من يكن فلم املرة، هذه أما
ذراعيه الجافة الدم بعضقطرات وغطت مشدودة، وجهه برشة كانت لإلنسانية. وهمجيٍّا
غضبه. نوبات خالل — واألشخاص — األشياء بعض بها رضب التي املواضع يف ويديه
وكان ، كريسٍّ إىل غليظ بحبل جديد من ُقيد ألنه إال سكون يف يجلس ولم متسًخا كان

الخشبية. املنزل أعمدة بأحد مربوًطا الكريس
مناسبًا مكانًا هذا يكن فلم ويهرب. دبره يوليهم أن هو دوني ببال خطر ما أول كان
استقبال عىل قادًرا يكن لم املريض أن الواضح من وكان املتقدم، الطب فن ملمارسة
وكان بالخارج؛ انتظاره يف لتُقله استأجرها التي العربة كانت الثوري. العالج هذا مثل
دوني ظل لقد الخيل. حوافر قعقعة سوى منه يُسمع وال واحدة بكلمة يغادر أن بإمكانه
لحظة، غضون ويف تردد. أنه حدث ما لكن الفكرة. هذه نفذ أنه لو يتمنى حياته لبقية
وبكت ساقيه. حول ذراعيها ولفت قدميه عىل موروا زوجة نزلت فقد فات؛ قد األوان كان
دوني حاول الرحمة. أجل من الطبيب إىل وتوسلت الحجرية األرض عىل راكعة وهي
استعداد عىل السيدة تكن لم األرض. عىل عثرته يف يقع أن وكاد يرتاجع، أن تلقائية يف

الباب. من يخرج تركه تُرد ولم رساحه، إلطالق
يدخل أن لكن ا، مهمٍّ شيئًا املريض رؤية فرصة كانت فقد املفاجأة؛ من دوني ارتبك
ما أبعد كان دم نقل لعملية تمت قد فيها االستعدادات أن الواضح من كان غرفة إىل
برضورة اقتنع قد إمريي أن الواضح من صحيًحا. يراه ملا ومخالًفا تفكريه عن يكون
ويشحذه يفحصمرشطه كان إذ قدًما؛ امليض عىل عازًما وكان ثالثة دم نقل عملية إجراء

للعملية. استعداًدا حجر عىل
زوجة من نفسه حرر إن ما لكن أمامه، خيار ال بأنه دوني شعر املطاف نهاية يف
ذلك قوله وبعد لألحداث. جيًدا مساًرا يكن لم هذا بأن رأيه أعلن حتى املتشبثة موروا

ا. حقٍّ مفيدًة العملية تكون وأن يُرام ما عىل األمور تسري أن نفسه يف تمنى
إضاءة كانت فقد بها. زاد التي نفسها بالرسعة دوني حماس تبدد ربما ذلك، مع
وقت منذ األفق وراء غابت قد الشمس وكانت يناير شهر يف ذلك كان سيئة. الحجرة
كان موروا أن أدرك فحينها اقرتب. عندما إال موروا تدهور مدى دوني يَر ولم طويل؛
املسكني الرجل حالة تدهور مدى عىل لتؤكد الغرفة، مألت التي العفنة الرائحة مصدر

السابقة. القليلة األسابيع مدار عىل
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وبحيث تحريكها يمكن ال بحيث اإلمكان قدر موروا ذراع تقييد وإمريي دوني تابع
قبل لكن األوردة. أحد إىل املريض جلد عرب إبرة إمريي وأدخل مكشوفة. أوردته تكون
ال بحيث ساقه ُقيدت ما ورسعان أوردته. يف مساحة إلفساح بحاجة كانا إليه، الدم نقل
يستمر أن من أضعف كان لكنه يتعاون، يجعله مزاٍج يف موروا يكن لم تحريكها. يمكن
يف البارزة األوردة أحد يف مرشطه إمريي غرس واحدة، لحظة بعد كثريًا. املقاومة يف

األرجواني. السائل فيه ليجمع بوعاء دوني وأمسك موروا، قدم من العلوي الجزء
من الدم خروج بدء من لحظات غضون ففي العملية. انتهت «وبهذا دوني قال
خروج توقف بحدة.» وساقاه ذراعاه وتشنجت عنيفة رعشة موروا عىل استولت قدمه،
املسكني الرجل جسم يف الدم ضغط ألن ربما بقدمه، الوريد يف أحدثاه الذي الشق من الدم

تُجَرح. أو ذراعه تنكرس لئال موروا ذراع من اإلبرة إمريي وانتزع بشدة، انخفض
أكيد؛ واحد يشء هناك كان فقط الغموض، من ستار فعليه بعدئٍذ، حدث ما أما
جثة موروا ووجدا منزليهما، إىل عادا قد وإمريي دوني كان التايل، اليوم شمس بطلوع

هامدة.
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جهال من كلٌّ حاول موروا، وفاة وعن البرش عىل دوني تجارب عن الحديث انترش بينما
البعض فرأى يحدث. كان ما حقيقة يفهموا أن سواء حد عىل مفكريها وكبار أوروبا
وألنفسهم، للعالم نظرتهم تشكيل حتًما سيعيد الحديث العلم أن عىل مثال هذا أن
محكوم الحياة إىل الجديدة النظرة هذه بأن سوء نذير اعتربوه فقد اآلخر البعض أما
املنطقية الحجج عنه كشفت الذي الواقع بذلك الناس آمن فقبلئٍذ كارثية. بنهاية عليها
الكاتدرائيات كانت لقد الحجر. عىل (حرفيٍّا) الكنيسة حفرته والذي وأمثاله ألرسطو
الجديد. واكتشاف املوجودة التصورات يف للتشكيك ال املهيبة، الرب عظمة لشهود أماكن
لعالٍم الثابت التصور يشبه ما يرون الناس جعل مما تحريكها، يمكن ال نصبًا كانت لقد
لكن مهمة املنطقية الحجج كانت إذ الثوابت؛ يُحطِّم الحديث العلم وكان متغري. غري

الحقيقة. عىل الجديد الَحكم صارا قد والتجربة فالخربة وحدها. ليس
الجهل من الفت مزيج عن عبارة تقريبًا موضوع أي عن تثار التي النقاشات كانت
الحديث انترش إن فما استثناء. الدم نقل يكن ولم املسبق، والتحيز التقبُّل ومن والبصرية
واعتربه املرض ضد باسًال مقاتًال البعض اعتربه حتى مختالٍّ رجًال عالج دوني أن عن
النميمة نار موروا موت يزد ولم شأنًا. منه لألعىل ينصاع ال متحمًسا شابٍّا اآلخر البعض

اشتعاًال. إال
الدائر الجدل يف أوروبا أنحاء يف كثريون اشرتك و١٦٦٨، ١٦٦٧ عامي مدار وعىل
أو لدوني املؤيد للمعسكر إما معظمهم وانضم منشورة. وكتيبات خطابات صورة يف
والطبيعة السفر صعوبات إىل وبالنظر انفتاًحا. قليلون أبدى وإن له، املعارض املعسكر
الكتاب هذا لكن قط، ببعضهم منهم كثريون يلتِق لم األوروبية، للسياسة الواضحة غري
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دوني اشتُِهر األحداث، تلك بعد سنوات عرش فخالل العقبة؛ هذه يزيل أن وشك عىل
الواقع أرض عىل ليُعقد يكن لم مؤتمًرا أعقد بأن هنا لنفيس سمحت وقد املؤتمرات، بعقد
من كل ساقه ما هي الحجج هذه أن إال الخيال، من يكون ربما اللقاء أن ورغم وقتها.

الجدال. هذا يف شارك

ومراقبًا مشارًكا ٢٠ قرابة ويجلس أوجستني، دي كيه يف منزله يف دوني اجتماعات تنعقد
املناسبة، هذه يف الغرفة. داخل بيضاوي شكل يف تنتظم مرتفعة بمساند أنيقة مقاعد يف
لوور وريتشارد بويل وروبرت أولدنربج هنري وفيه جانب، يف اإلنجليزي الفريق جلس
مواجهة يف كان سامبسون. هنري اسم يحمل كينج إلدموند وصديق ويليس وتوماس
بريو وكلود بارسيل دي لويس جاء فقد الفرنسيني. املشاركني من مجموعتان الفريق
مارتني بيري أتى بينما الحذر، بالفضول تتسم بعقلية جادروا ولويس تاردي وكلود
إىل الدم نقل ينسبون وهم زميل أسنان وطبيب وحالق المي وجورج مارتينيري ال دي
أولدنربج إىل األقرب الحجرة ركن يف ويجلس بإرصار. اإلجراء هذا معارضني الشيطان

إمريي. بول زميله جانبه وإىل دوني باتيست جون مضيفهم وبريو
املمتدة البيضاء العروات هندام من يعدِّل وقف املتحدثني، أول هو أولدنربج كان
قد بأنه يعلم ال من كلَّ خفي نحو عىل تذكِّر ثيابه وكانت السوداء؛ سرتته عىل ياقته من
اكتشاف حول يدور اجتماعنا إن هنا؛ وجودنا سبب «فلنتذكر الالهوت: يف تعليًما تلقى
يف امللكية الجمعيات موهوبو إنهم وفضوًال. ذكاءً العرص عباقرة أكثر هم من يد عىل تم
عىل الفاكهة بقية مع تنضج ال التي الوردة أو الكرز حبة كالتايل: الوضع وباريس. لندن
وحده التميز فهذا نادرة. ألنها بل ذاتها، حد يف قيمة أي تحمل ألنها ليس ثمينة، الشجرة
بنقل العالج تجارب فإن السادة، أيها نفسها وبالصورة لألمراء. مقبولة هدية منها يجعل
الغامضة املواضع عىل الضوء تأمالتنا تلقي أن آمل مًعا. للفضول ومثرية جديدة الدم
بالجسم يتعلق فيما خاصًة خفاياها، بعض ربما نكتشف لكي الطبيعة، يف والشاذة
نعم، الغامضة. الصعبة األلفاظ استخدام نتحاىش أن أمكن حيثما أرجو لكني البرشي.
عن للتعبري املتخصص املصطلح استخدام إىل وتُضَطر فيها بديل ال مواضع توجد
وذلك اصطالحات. أي لرشح وسعهم يف ما كل يبذلوا أن الجميع أناشد لكني أفكارك،
العلماء يطرحها التي الطرق تلك من أبسط الطريقة هذه تصري حال كل فعىل ممكن،

الجديدة. األفكار بيع لقاء املال يجنون الذين الرحالة
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البرشية، العلوم بني األهم هو ربما علًما لنناقش هنا مجتمعون أننا ا حقٍّ املثري من
كل إليها سعت فقد الصحة. عىل والحفاظ الراحة توفري وسائل عن البحث وهو
أن ورغم املجوهرات. من أكرب قيمة الطب يف امللوك من الكثري ورأى القديمة، الحضارات
العرص، هذا يف املجال ازدراء إىل تقريبًا أدى الجامح وتفاخرهم الزائفني الكيميائيني جهل
وباراسيلسوس هيلمونت فان باتيست يان مثل مؤخًرا الطب رواد بعض أن شك فال

عالج.» بال أنها الجالينويس الطب أهل ظن التي األمراض كل قهر من تمكنوا
ذكر زاد فقد ساخنًا. اجتماًعا سيكون هذا أن حديثه يتابع وهو أولدنربج يدرك
األطباء من عدد يزال ال كان حيث الجلسة، سخونة من وباراسيلسوس هيلمونت فان
أن الواضح من الجالينويس. الطب مفاهيم يتحدى شخص أي يعارضون املجتمعني
قد املثقفون األصدقاء أيها دوني السيد عمل «لكن حديثه: أولدنربج لينهي حان قد الوقت
وإطالة بالصحة املتعلقة مالحظاتنا لنطرح الفرصة لنا وأتاح االجتماع، هذا لعقد أدى

االجتماع. بدء أعلن أن رسوري دواعي فمن العمر.
رجاءً.» أيًضا أنا يل فإن املرتقب، العالج لهذا الدقيقة بالتفاصيل ننشغل أن قبل
األبحاث عىل بالرتكيز مسريته بدأ قد — رين مثل — بريو كان لبريو. الكلمات كانت
إىل الحية الكائنات من تحول العمر به تقدم أن بعد اهتمامه لكن والطبية، البيولوجية
كان إذ الدم؛ نقل حول النقاش يف االشرتاك من يمنعه لم هذا أن إال بالعمارة. االشتغال
قاعة يف بدوني انتهت التي األحداث تسلسل وبمعرفة عليه، املبني العلم بفهم ا مهتمٍّ
والكتيبات األخبار كل يف وأدقق أقرأ أن املاضية األشهر يف همي جعلت «لقد املحكمة:
يف واردة معلومات من حاليٍّا أتحقق وأنا اليوم، هنا املجتمعون نرشها التي الصلة ذات
يشتِغل اللحظة هذه يف رسام ولدي .١٦٨٨ عام للعلوم امللكية األكاديمية ستنرشه خرب
بالحقيقة التزموا ييل: ما ورجائي الدم. نقل طريقة تصوران رائعتني مائيتني بلوحتني

تقدم.» أي لتحقيق الوحيد السبيل هو فهذا انحراف، أو مبالغة دونما
منهم أيٍّا ومتحديًا وجوههم بني نظراته ممرًرا الحضور د يتفقَّ وأخذ لربهة، توقف
الحديث العلم عهد يف خاصة — أحد يُِرد لم شفة. ببنت أحد ينبس لم معه. يختلف أن
عىل يعرتض أن — ثمينًا شيئًا باعتبارها بعناية املسجلة املالحظات إىل يُنظر حيث ذاك

النقطة. هذه
ستنتهي ضدنا. العام الرأي قلب يف يتمثل داهم خطر أمام «نحن بريو: يتابع
جديد من الرغبة لديهم الذين الناس بني بالفعل اللغط ويعم قريبًا، دوني محاكمة
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امللتقيات وتزخر الوفريين. والتشهري باالفرتاء واملؤامرات للفضائح تعطشهم يرووا ألن
خصومه، ضد مقابلة دعاوى رفع وشك عىل دوني وأن والفساد، الرشوة عن بأحاديث

سيئة.» سمعة الطب مهنة يكسب وهذا أكفاء. أطباء وكلهم
تماًما.» «صحيٌح أولدنربج: ينادى

السهل من الهجوم! هذا تحمل عىل قادرين كنا لو كما األمر «ليس بريو: يستكمل
املعرفة استمالة أهمية وتنسوا واملكتبات املعامل يف الحمايس عملكم مع تنجرفوا أن
فال رؤيتكم، حجبت قد الرائعة معرفتكم فكل ذاته. الوقت يف جانبكم إىل العام والرأي
األطباء إىل الذهاب عىل الهواة الدجالني إىل الذهاب يفضلون يزالون ال الناس أن تدركون
العام فالرأي وهلة؛ ألول سليًما يبدو منطقهم لكن غريبًا، األمر تظنون قد املدربني.
صحيًحا. ذلك يكون وقد الدجالني. من أكثر األطباء أيدي عىل يموتون الناس إن يقول
هذا إن الحرجة. املرضية الحاالت أجل من إال يُستدعون ال فاألطباء األمر؛ يف فكروا لكن
كان إن أعىل يكون السفن غرق معدل ألن البحارة من نتخلص أن علينا إن قولنا يشبه
يف تبحر كانت إذا فقط ببحار االستعانة يتم أنه االعتبار يف األخذ دون بحار، متنها عىل
هي نطاًقا األوسع القضية لكن العلم. حول يتمحور اليوم نقاش إن أجل، عاتية. أمواج

العام.»1 الرأي عىل ينترص أن للطب يتسنى كي نقيٍّا العلم عىل فلنحافظ مهنتنا؛
بريو، السيد تعليقات توحي بالرد، يل سمحتم «إن ويقول: واقًفا دوني ينتفض
كان األويل وعميل أفعل، فلم بشدة؛ االدعاء هذا أرفض وأنا كذبت. وربما بالغت بأنني
القول تذكروا بالتفصيل. املرىض حالة لوصف وسعي يف ما كل بذلت وقد ا، جدٍّ ناجًحا

تكفي.» وحدها والحقيقة الحقيقة، من أجمل يشء ال املأثور:
من أكثر يشء العلماء يُغِضب لم العرشين، القرن وحتى عرش، السابع القرن من
أكاذيب أي اكتشاف حال ويف تقاريرهم. زيفوا حتى أو بالغوا قد زمالءهم أن اكتشاف
عالقات حملة يف تقاتل املؤسسات وترتك األحيان، أغلب يف وظائف تدمر فضيحة، فهناك
الباحثني ألن أيًضا، العلم تدمر املزيفة فالتقارير أخطر. نقطة وهناك عصيبة. عامة
يمكن الصحة مجال ويف األحوال. أحسن يف صلبة غري أرضية عىل أعمالهم يبنون اآلخرين
األمر يصل وقد العالجية. القرارات يف املغلوطة التقارير تؤثر إذ فوريٍّا؛ يكون أن للتأثري

آخر. عىل باإلعدام حكًما ما لشخص املزور البحث يكون ألن
تكون ألن بحاجة كان فقد كلمته. صدق يف أحد يشكك أن من كذلك قلًقا دوني كان

القادمة. بالقضية يفوز أن أراد إن النقاء من أنقى صورته
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الدم: نقل عمليات عن التقارير ببعض ا مهتمٍّ كان بريو أن الواضح من كان أنه إال
لدرجة تنجح أن يمكن ال الدم نقل عمليات بأن لالعتقاد تدفع كثرية أسباب «توجد

إنجلرتا.» من الواردة تلك وخاصة الروايات بعض حقيقة يف التشكيك عليك تفرض
تدعم بيانات لدينا «إنَّ لحظة: يف غاضبًا انفجر وقد فصاح لريد، بويل دور وجاء

نقول.» ما كل
مشكلتي «إن بجدية: يُقال فيما يفكر أنه عليه بدا وقد ربما»، ربما … «آه بريو: قال
ا. جدٍّ قليلة ناجحة بنتائج وخرجت مشابهًة، تجارب أجريت أنني هي يل سمحت إذا
من اكتئابًا وأكثر وأتعس أضعف كانت حية، وظلت الدم تلقت التي الحيوانات فحتى
سيئة.» بصورة أجريت التجارب ألن ليس هذا أن لك وأؤكد الدم. أعطت التي الحيوانات
دافئة، دم نقل أنابيب تستخدم لم «لكنك بريو: نحو بسبابته مشريًا دوني فيسأل

كذلك؟» أليس
من دافئة بقطع األنابيب ربط أن فعليٍّا أظن ال «إنني صربه: نفد وقد بريو، ويرد
إىل دوني كتبه الذي التقرير إىل املثال سبيل عىل فانظر فارًقا. يحدث أن يمكن القماش
نقل نجح «لقد تقريره: يف عنه ورد ما إليكم مريضه.2 تُُويف أن بعد امللكية الجمعية
صحة ويف السليمة حالته يف العمليات من شهرين بعد شوهد املريض أن لدرجة الدم
عملية عىل بقليل الشهر من أكثر مر أن بعد املريض َ تُُويفِّ وقد ذلك كيف لكن ممتازة.»
باملتطلبات يلتزم وال للنجاح، مزاعمه يف يبالغ دوني أن الواضح من الثانية. الدم نقل

الحديث.» العلم يف الرضوري الدقيق للتسجيل الصارمة
هذا حول برأيه كل املوفدين صياح مع الغرفة أرجاء يف عامة هرج موجة سادت

األمر.
«ربما نظره: وجهة عن مدافًعا وقال الهدوء. عاد أن إىل يده رافًعا بريو وقف
النصح؛ تقبلوا لن أنكم املشكلة لكن الطريقة، هذه بأثر شخصيٍّا مقتنعني تكونون

الحذر.» بالتزام النصح
الزائد؛ الحذر إىل بحاجة لست «الحذر! اليشء: بعض يتقطع وصوته دوني قال
أن للعامة نؤكد لم إن مخطئني سنكون وأنا إمريي أن لدرجة مقنعة كانت نتائجنا إن
البالد يف لآلخرين األمر وسيُرتك كاذبني. فسنكون نفعل لم وإن وفعال. آمن الدم نقل

القيادة.» زمام ليتولوا األجنبية
من وخاصة غريه، هناك ألن وحده، دوني نلوم أن فعًال الخطأ من «فعًال. بريو رد
الجانب عىل متجاورين جلسا اللذين ولوور بويل إىل دوني من عيناه وانتقلت األجانب»
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التجارب أوىل أن املخزي من لكن الدم. نقل تجارب واصلوا «ممن الطاولة من املقابل
حيوان من انتقل الذي الدم كمية معرفة املستحيل من فمثًال، أعىل. ودقة بعناية تُجَر لم
تلقى قد كان إذا ما حول نختلف نظل الحيوان يموت عندما لذلك ونتيجة فعًال. آلخر
التجربة، به تُجرى الذي اإليقاع عىل الترسع يقترص وال الدم. من ناقصة أم زائدة كمية
األحداث. اسرتجاع عند ا جدٍّ مفيدة ستكون التي بالتفاصيل العناية غياب إىل يصل بل
قبل الحيوانات يف املشكلة هذه حللت كنت لو املحاكمة، قاعة إىل لتصل تكن لم ربما

اإلنسان.»3 عىل التجارب إىل االنتقال
كنا أننا إطالًقا نَر «لم انفعاله: عىل مسيطًرا ليظل وبقوة ببطء دوني تحدث
الضغط الواقع يف قاومنا لقد اإلنسان. عىل التجارب إىل واالنتقال االستمرار يف مترسعني
استخدام اقرتح البعض إن بل أكرب، برسعة لنعمل الناس بعض من له تعرضنا الذي
فكرة تكن لم لكنها لالهتمام، مثريًة فكرًة كانت لقد عليه. تجربة أول إلجراء مدان مجرم
املوت. من الخوف بسبب بالفعل مضطربة ستكون املدان فحالة للحظة. فيها فكر جيدة.
املقارنة وهذه املوت، من أخرى صورة باعتبارها التجربة هذه إىل يَنظر أن املمكن ومن
الدم نقل إىل االتهام بأصابع الناس سيشري وعندها تقتله. أو الوعي تفقده ربما البعيدة
شخص بقتل إدانتنا شأن من إن صحيح. وغري مؤسًفا سيكون ما وهو به أرضَّ بأنه
عملنا يتابع كان الذي عرش الرابع لويس جاللة حتًما سيزعج وهذا للخطر، تعرضنا أن

بالغ.» باهتمام
امللك إزعاج إن إذ امُللطَّف؛ للترصيح الحارضين استيعاب مع املتحفظ الضحك عم

باإلعدام. الحكم عىل التوقيع يعني
كنا اآلراء، كل يف النظر «بعد دوني: قال مجدًدا اإلنصات إىل الحضور عاد أن وفور
علينا أن يعني هذا كان نظرياتنا. ويف فينا يثق شخص عىل أوًال التجربة إجراء إىل أميَل
ذي املريض بالشاب تعريفنا تم اإلطار هذا ويف لذا تستحق؛ النتيجة لكن قليًال الصرب
يف ويخدم اآلن صحته استعاد ألنه جيًدا منكم كثريون يعرفه الذي ربيًعا عرش الخمسة

املناسبة.» اللحظة انتظرنا بل نتعجل، ولم حذرين، كنا ترون فكما منزيل.
حذرنا إن بل البرش، عىل التجارب نجري ونحن حذرين كنا أيًضا «نحن أولدنربج:
إنسان.» إىل دم نقل عملية أول بإجراء الجائزة القتناص لدوني الوقت أتاح ما هو هذا
وأظن األمور. توضح أن آمًال اليوم فعاليات إىل أتطلع مخاويف، «رغم بريو: وختم
للمعارضة وليس الدم نقل لعمليات ا حدٍّ يضع أن يمكن النجاح غياب أن يخصني فيما
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مسبق تحيز أي من بالتخلص تبدءوا أن عليكم ذلك، يف السبب ولفهم للعالج. العامة
القوة.» بهذه طبي عالٍج إيجاد بإمكانية السعادة سببه

عرص ويف املشكالت. يثري الواقع تسبق أن ينبغي ال الدعاية أن من بريو قلق ظل
ألغراض «االستنساخ مجال يف البحث يف االستمرار حول والساسة العلماء اختلف أحدث،
يف ودمجها املريض من خلية أخذ إىل ذلك فسيؤدي الطريقة، نجحت فإن العالج».
يف تنمو أن يمكن املناسبة، الظروف ضوء ويف ا. خاصٍّ تجهيًزا مجهزة برشية بويضة
ليتمكن الجنني نمو يف التدخل يف الفكرة وتكمن املريض. من مستنسخ — جنني صورة
تصدق كنت وإن طفًال. مكونة لتنمو تركها من بدًال مفردة، خاليا استخراج من العلماء
وكذلك تقريبًا املزمنة األمراض كل تعالج أن يمكنها الخاليا فهذه حماسة، العلماء أكثر
الظهر. كسور مثل القوية، الحوادث من تنتج أن يمكن التي العصبية األرضار إصالح
الدعاية بني التمييز إىل الحارض الوقت يف القرار صناع يحتاج دوني، غرفة يف وكالحضور
املعلومات مقدمي من العديد ألن صعوبة ازدادت مهمة وهي الصادق، واألمل فيها املبالغ
املهني الصعيد عىل يستفيدوا أن — دوني مثل — بعضهم يأمل إذ راسخة؛ مصالح لهم
املبادئ حماية إىل فيسعون — الطب كلية أعضاء مثل — اآلخرون أما العمل. من واملادي
حق هي عنها املدافع املبادئ فإن العالجي االستنساخ حالة ويف طويل؛ وقت منذ القائمة

موته. إىل أمه بطن يف جنينًا يكون أن منذ الحماية، عىل الحصول يف اإلنسان
وقد املدينة خارج من طبيب وهو بارسيل دي لويس جلس مبارشة، دوني يسار إىل
أستغل وأن املحفل هذا إىل ُدعيت بأن رسوري مدى عن أعرب أن يل «هل قائًال: تنحنح
نهر فمشهد الرائع؟ منزله يف املؤتمر لهذا استضافته عىل دوني السيد ألشكر الفرصة
بحالة املتعلقة اململة املناقشات يف كبريًا وقتًا نضيع لن أننا أثق ذلك مع خالب. السني
بدافع محاولني وقتهم يقضون الذين هؤالء من منزعج ناحية من فأنا املسكني. موروا
ني الذامِّ عىل نظرة فلنلِق دوني. السيد أمثال من الرواد عزم يُثبطوا أن الجهل أو الغرية
بدًال الواهية الكلمات يستخدموا أن حاولوا لقد لعملهم؟ نراها التي الصورة فما للحظة،
بدًال الطب كلية عن الدفاع هدفهم وكان السجال، هذا يف ليفوزوا الواضحة الحجج من
وأن أفضل أنهم يظنون أنهم ويبدو تقييمها. أو الجديدة االكتشافات لتحقيق السعي من

اليوم.» هنا املجتمعني املتعلمني كل من أبعد رؤيتهم
ولم الجلسة. إىل قدموا الكلية من أعضاء وثالثة بارسيل دي بني فيما األعني ترددت

للدهشة. املثري باألمر الغرفة من متقابلة أطراف يف جلوسهم يكن
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عضًوا توفد أن املناسب من تَر لم الكلية أن املحزن من أنه أرى «لذا بارسيل: تابع
جورج الدكتور بجانب األسنان، ينتزع حالق وراء تتخفى أن اختارت بل املرتبة، رفيع
سلسلة تابعتم إن تألفونهما اسمان وهما مارتينيري ال دي مارتني بيري ودكتور المي
عىل أخذهم يف تبالغوا أن قبل أذكركم بأن يل اسمحوا مؤخًرا. ُكتبت التي املسيئة الكتيبات
جاهد عاًما ٢٠ العمر من يبلغ الطب يدرس طالب هو هنا المي الدكتور بأن الجد محمل
شهرًة أكثر فإنه امللك، طبيب لقب حمل وإن مارتينيري، ال دي وبأن اختباراته، ليجتاز
أسمائهم نطق مجرد لكن السادة، أيها آسف تعليمي. رصح أي يف منه نيف بو رعاع بني

شيئًا.» تتعلمون فربما بكم؛ نرحب نحن حال كل عىل فمي. يف كريًها أثًرا يُخلِّف
البيان. أمام يرتاجع كان املنطق لكن ا، جدٍّ قاسية االتهامات كانت

اتجاههم. يف ساخرة انحناءة بارسيل دي انحنى
«هل دوني: مع بحث كتابة يف مؤخًرا شارك الذي جادروا البارييس الطبيب قال
أظن.» ال مفكريها؟ أفضل أحد هو هنا الصغري المي أن نصدق أن فعًال الكلية تنتظر

متصنًعا ليجلسا هدوء يف لصديقيه ملوًحا بارسيل دي فقال واقفني. الثالثة انتفض
قضية: يف يرتافع الذي كاملحامي وتابع حاليٍّا.» الفورة هذه «سنتجاهل السلطة: سيماء
سلموا قد «الفالسفة»، هؤالء أن أرى قليل. قبل الحقيقة ذكرت لقد بريو، سيد «يا
عدوٍّا أنفسهم أعلنوا فقد ذاتها. حد يف بالحقيقة أبًدا مهتمني غري وهم لحواسهم أنفسهم
يبالون وال لحواسهم أنفسهم سلَّموا أناس باألحرى هم أو الجديد، يكتشف من لكل لدوًدا

بالحقيقة.»

الدم طبيعة

أننا لنتذكر االجتماع، هذا عقد سبب ننىس أن «قبل الدائر: الجدل مقاطًعا لوور قال
كانت لقد نعم، الدم. لنقل املحتملة والتطبيقات العلم عن لنتحدث اليوم هنا إىل جئنا
أن لنحاول لكن الحافز، من جزءًا شخصية مشكالت من تالها وما املتهورة دوني أفعال
فهو الدم؟ عن نعرفه ما باستعراض نبدأ أن أقرتح أن يل هل أمكن. إن جانبًا ننحيها

كذلك؟» أليس أظن، ما عىل القضية هذه يف محوري
محدًقا جلس دوني لكن املتابعة، إمكانية إىل إشارة يف برءوسهم الحارضون أومأ
الشخص أن من وانزعج بدعمه، يحظى أن منتظًرا منه، بالقرب جلس قد وكان ببريو.

النقد. توجيه إىل اندفع ما رسعان الجدال، يف محايًدا رآه الذي
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كل أن افرتاض بمقدورنا يكون أن «أرجو املفضل: موضوعه يف يتحدث لوور كان
الدم أن به أقصد ما وهو الجسم، يف الدم من واحٍد نوٍع بوجود اآلن مقتنع الغرفة يف من
والقلب الدم عن كتابه تأليف عملية خضم يف كان فقد متماثالن.» والوريدي الرشياني
يُكسب عما نطرحه أن يجب الذي السؤال يصبح «وبذلك، القلب»: «عالج بعنوان الذي
بالكامل يُعزى أن يجب هذا أن األخرية تجاربي تبني القاتم. األحمر لونه الرشياني الدم
داكنًا؛ ولونه تماًما وريديٍّا دًما يكون الرئتني يدخل عندما الدم أن وجدُت فقد الرئتني. إىل
الرئتني يف الهواء وجود أن بَيَّنت وكذلك زاهيًا. رشيانيٍّا دًما يكون منهما يعود وعندما
جدلية. حجة مجرد وليس االستنتاج، هذا عىل أدلة ولديَّ التغيري. ذلك إىل يؤدي ما هو
وبالنظر الكلب. رئتي إىل الدخول من الهواء منعت األوىل، يف تجربتني: من الدليل وينبع
إىل وتحول الوريدي؛ لونه عىل ظل قد الرئتني يغادر الذي الدم أن رأيت صدره داخل إىل
الرئتني. إىل مجدًدا بالدخول للهواء فيها سمحت التي نفسها اللحظة يف الزاهي األحمر
ألسمح بإبرة الرئتني ووخزت الكلب صدر عن فيها شققت فقد الثانية، التجربة أما
باستخدام الرئتني إىل باستمرار الهواء أضخ أخذت وبعدها خاللها. من بالدخول للهواء
من بالقرب الرئوي الوريد قطعت وعندما الهوائية. بالقصبة متصلني األكرية من زوجني
فلم زاٍه. أحمر لون ذا منه يتدفق الذي الدم وجدت القلب، إىل فيها يدخل التي النقطة
داكن وريديٍّا الدم يظل الهواء ضخ أوقفت وإن رشيانيٍّا. دًما أصبح بل وريديٍّا، دًما يعد
نفسه اليشء هما واألحمر الداكن األزرق الدمني أن عىل واضح دليل اآلن لدينا اللون.
وقد يتغري. لونه أن نعرف واآلن دورة، يف يجري الدم أن هاريف لنا بني وقد يتضح. كما
أعلم اآلن لكنني القلب، يف يحدث اللون تغري إن تقول التي النظرية ما مرحلٍة يف َصدَّقُت

رأيته.»4 ألني ذلك وأعلم الرئتني؛ يف يحدث أنه
لكن «نعم الجاد: العلم إىل انتقل الحوار ألن ومرسوًرا واقًفا ينهض وهو بويل قال
األطباء من العديد بأن أقروا من أول من فأنا أمامنا. واضحة غري الدم طبيعة تزال ال
أن يبينون أنهم الواضح فمن الدم. محاسن واملهارة املعرفة من كبري بقدر بيَّنوا قد
تغنَّت قد كتاباتهم تكون أن أخىش ألني عذًرا، أستميحهم لكني وممتاز، رائع سائل الدم
قد املعارص الفضول أن مؤكٌد الدم. طبيعة لنا يبني يشء أي تقدم أن دون الدم بمحاسن
اإلنسان، دم عن عامة بصفة املعروف أن إال القدماء، يعرفها يكن لم عدة بأشياء عرَّفنا
عىل يقوم مما أكثر مالحظات عىل يقوم وهو الكثري، ينقصه يزال ال مخطئًا، أكن لم إن
من قليٌل ولدينا نفسها، تلقاء من الطبيعة به جادت ما سوى نعلم ال فنحن التجارب.
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اختارت التي السائل هذا خواص اكتشاف إىل تهدف تجارب من املستمدة املعلومات
خفيًة. تبقيها أن الطبيعة

عىل الغالب يف يركزون — قاسية عباراتي كانت وإن — الترشيح خرباء إن سأقول
أصدقائي، يا وهذا، الدم. وخاصًة سوائله، دراسة وينسون الجسم، من الصلبة األجزاء
ورغم تحويه. الذي النبيذ يتجاهل لكنه الخشبية براميله ببنية يهتم خمر تاجر يشبه
اإلنسان؛ جسم يف الدم أهمية إىل حال أي عىل انظروا االتهام، لهذا إطالقي استبعاد
الجسم. أجزاء مختلف يف والطاقة الغذاء ينقل بانتظام ويتحرك سليًما الدم يكون فعندما
أو تلوث وأي الحية. اآللة بقية عىل الصحة — باختصار — ويوزع الجسم، يُحرِّك فهو
األوىل بالدرجة املريض عالج ويعتمد األمراض، معظم وراء يقف الدم هذا يف اختالل
معرفتنا نقص أن إدراك إىل الدم أهمية إىل النظر دفعني ثم، ومن الدم. تنقية عىل
املاء؟ من أثقل الدم أن علمتم هل فبدايًة، معالجته. يف أخذت إهمال وهو كبري؛ إهمال
معلومات كشف يمكنه ما هو وحده الدقيق القياس ألن الفلسفة من ذلك تستنتجوا لن

كتلك.» مهمة
«… أخربنا «إذن قائًال: لوور شجعه

يل سمح وضع يف كنت الحظ «لحسن قائًال: حديثه وتابع الطلب، بويل ينتظر لم
من تمكنت لكنني وفرية كمية وكانت سليم. واحد إنسان لدم الكلية الكمية بتجميع
لتفريغه يستقر وتركه الدم رج وبعد الستيعابها. كافية بدرجة كبري زجاجي وعاء إيجاد
الدم مستوى عند أملاس قطعة باستخدام الزجاج عىل عالمة حفرُت الهواء فقاعات من
مرة ووزنته وغسلته الدم من الوعاء فرغت الخطوة، هذه وبانتهاء بعناية. ووزنتها
باملاء الوعاء ملء أعدت ثم الدم. وزن األول من األخري الوزن طرح وأعطاني أخرى.
من تمكنت وعندها الثالثة. للمرِة ووزنته سابًقا وضعتها التي العالمة مستوى بلغ حتى
لكن هامة، ملحوظة وهي ١ / ٢٥ بنسبة املاء من أثقل الدم أن وجدت املاء، وزن حساب

املالحظة.» تكرار يقتيض السليم العلم
الحارضين أغلب أن إال املاء، إىل بالنسبة الدم وزن معرفة أهمية كثريون يَر لم بينما
هناك يكن لم حديثه، يف بويل انطالق ومع األذكياء. بمظهر ليظهروا برءوسهم أومئوا

يوقفه. ما
حرارة الختبار أجريتها التي التجارب هي منكم كثريين إىل بالنسبة األهم «لكن
حرارة إن حيث مقاعدهم، من الجالسون برز فقد ا، محقٍّ وكان بويل. توقف الدم.»

196



الكبري الجدل

ويفهمونه: جميًعا يعرفونه يشء فهو القديمة، اإلغريقية العصور إىل ترجع قضية الدم
شابة من يتدفق دم مجرى يف الطقس حرارة مقياس كرة وضعُت القضية هذه «ولدراسة
القصوى. العالمة فوق املقياس يف الكحول مستوى ارتفع الحالتني، كلتا ويف كهل. ومن
للطقس. مسجلة حرارة درجة أي من حرارة أعىل الدم أن يعني هذا األمر. يف تفكروا فقط
املرض.» عن الناتجة بالحمى مصابني أشخاًصا وليس أصحاءٍ، أشخاٍص يف هذا وكان

يلقي أن لعلمك يمكن هل الحرارة؟ تلك سبب ما «إذن األسنان: طبيب الحالق صاح
النقطة؟» هذه عىل الضوء

يل يبدو القلب يزال ال ممكن. ذلك أن «أظن عمله: من مزيٍد لرشح متطلًعا بويل رد
قابلة بطاقة مفعم فهو لذا زيٍت؛ عىل يحتوي نفسه الدم لكن الدم، لحرارة األرجح املصدر
وطحنته جففتُه «لقد بذلك: مستمتًعا وكان اهتمامهم، عىل بويل استحوذ لالشتعال.»
كما النار. عىل امللقى البحر كملح و«طقطق» أصفر بلهب فاشتعل شمعة. عىل ووضعته
مخلفات إىل وتحول أصفر بلهب فاحرتق ساخنة. فحم قطع وسط ووضعته ورًما أخذت
ا جدٍّ عجيبة النتيجة وكانت انفجار. يف النار نحو املطحون الدم نفخ وتسبب سوداء.
يحتاج ال ربما مرة. كل يف يحدث نفسه اليشء وكان مرات، عدة جربتها أني لدرجة
لتوليد الخاصة مادته عىل يحتوي أنه الواضح فمن للحرارة، خارجي مصدر أي الدم

الحرارة.»

الفردية الصبغة

أنا وأرغب الدم. نقل عىل نركز أن أقرتح «لكنني بريو كلمات جاءت هكذا رائع.» «رائع،
الطبيعة من تعلمناه ما أبنيِّ أن — البحار أعايل من صديقنا بويل السيد مثل — أيًضا

إضافية.» أسئلة أطرح ثم
نقل أن بالتأكيد كلتاهما والتجربة الطبيعة علَّمتنا «لقد مارتينيري: السيد صاح
تذكروا لكن بحياتهم، نجوا مرىض عن للحديث متحمٌس دوني فالسيد َمِقيت. عمل الدم
لدليل نحتاج فهل موروا. واآلن الدم. تلقي من ساعات بعد تُويف إذ السويدي؛ الوجيه

شنعاء؟» عملية تلك أن عىل آخر
ألنه الجنني، إىل فلننظر الشباب. أيها بالفشل غالبًا يبدأ الجيد «العلم بريو: تابع
البساطة بهذه الدم نقل كان إن ملاذا أسأل: أن وأريد الدم. نقل فيه يتم وضع بالتأكيد
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إىل يمر أن يمكن األم دم أن املؤكد من أليس األم؟ رحم يف الجنني لدى املشيمة توجد
الضخم؟» العضو هذا من العبور إىل الحاجة دون النامي الطفل

دم. إىل ويحوله الكيلوس عىل صبغته يضفي القلب إن يقول املستنري الرأي كان
يحمل دم إىل يحتاج الجنني أن ذكر بريو لكن بقلبها، مصطبغ األم دم أن يعني وهذا
أنهما املؤكد من إن بريو قال متشابهني، الجنني ودم األم دم يبدو وبينما هو. قلبه صبغة
بها. الجنني بصمة واستبدال األم صبغة إلزالة آلية توجد أن يجب لذا قطًعا؛ مختلفان
الحمل، أثناء يف إال يوجد ال العضو فهذا املشيمة. يف تكمن اإلجابة أن بريو اقرتاح وكان
الدم «تعيد املتخصصة الدموية أوعيتها أن املنطقي من لذا الدموية؛ باألوعية غني وهو
الدموية األوعية تستطيع «إذن بريو: واختتم الجنني. إىل يتدفق أن قبل طبيعته»، إىل
أي توجد ال الدم نقل يف لكن للجنني، آمنًا األم دم تجعل أن باملشيمة املوجودة الخاصة
آمنًا يكون أن يمكن ال املنقول الدم فهذا يتم. أن الدم لنقل يمكن ال ثم ومن مشيمة،
متوافًقا ليصبح يتغري أن إىل بحاجة األم دم كان إذا أنه أيًضا أستنتج هذا ومن للمتلقي.

أبًدا.»5 النوع يف املختلفة الحيوانات بني الدم نقل لنجاح سبيل من فما طفلها، مع
النهاية يف هما والجنني األم ألن موفق، غري التشبيه هذا «لكن مارتينيري: ال دي قال

واحد.» لحم
ومن األم. نصيب األب بذرة تغلب األحيان من كثري ففي صحيح. «غري دوني: فرد

األم.» دم عىل الطفل تغذى وإن حتى األم، عن كثريًا مختلًفا الطفل تركيب يكون ثم
لكن صحيًحا كان أنه والالفت الحارضين. من كثريًا وأقنع مشوًقا طرًحا هذا كان
ال االثنني دم إن بل ينمو، الذي طفلها دم عن تماًما غريب األم فدم مختلفة. ألسباب
ودم األم دم بني يفصل حاجًزا تمثل بل األم، دم تُحيِّد ال فاملشيمة أبًدا. يختلط أن ينبغي
اختلط وإن الجنني. إىل األم من باملرور الغذائية واملواد للغازات ويسمح تماًما الجنني

الدموي. التنافر عىل شديد فعل رد حدوث خطر فهناك الدم
القاطع؟ املادي الدليل فأين ألفكار؛ حدسوطرح هذا لكن رائعة، «أفكار بويل: سأل

متوافًقا؟» يكون ال شخصني من الدم أن تبني التي البيانات أين
يف الدم تجلط فيها ورد التي التجارب كل إىل فانظر دليًال، أردت «إن بريو: فرد

متنافران؟»6 الدمني أن عىل دليًال هذا أليس املتلقي؛ الحيوان أوردة
ربما.» … «ربما ببطء: وأومأ مقلتاه واتسعت شفتيه بويل أطبق

املجتمعني العلم أعيان وأخرب آخر.» دليًال لديَّ «إن قائًال: النقاش يف جايانت شارك
ورغم آخر. كلب من إليه الدم ينقل أن قبل كلب دم من أطباق ثالثة أفرغ مرة ذات بأنه
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إىل يرجع أوضح كما وهذا أيام. خمسة بعد املتلقي الكلب مات فقد العملية، من نجاته
عىل يحتوي الدم أن قضيته جوهر وكان واحدة. عملية يف نُقلت التي الدم كمية كرب
ومن عروقه. يف الدم يجري كان الذي الكلب يف أُودع الجوهر هذا وأن الحياة»، «جوهر
هذا تمزق آخر، حيوان إىل الدم نُقل وعندما جوهري. برباط ودمه الحيوان ارتبط ثم
املتلقي: الحيوان يف جديد رباط ليتكون الوقت بعض سيستغرق األمر وكان الرباط،
الالزمة الصبغة من يخلو يزال ال لكنه املانح الحيوان يف الحياة جوهر عنه ُفصل «فالدم
لم بحيث واحد آن يف الدم من كثري نُِقل الحالة، هذه ويف املتلقي. الحيوان حياة ليحيا

يموت.» أن قبل الحياة رباط ليستعيد كاٍف وقت للكلب يتوافر
الذي الجرح بسبب مات الكلب أن األوضح االحتمال «أليس الجرَّاح: الحالق قال
يكن لم ثم ومن رقبته لعق يستطيع ال ألنه للكلب كبرية مشكلة فهذه رقبته؟ يف أُحدث

االلتئام.» عىل جرحه ملساعدة سبيل لديه
دون الكالب رقبة عىل قسوة أكثر عمليات أجريت فقد معك؛ «أختلف جايانت رد

التالية.»7 األيام يف يموتون أراهم أن
قضية بالتأكيد «وهناك جديد: من املناقشة يقود أن قبل للحظات بويل أطرق
ونقلته الحيوانات من الدم أخذت اآلن حتى أجريت التي الدم نقل عمليات فكل أخرى.
أي يسبب آخر إىل نوع من النقل هذا أن عىل دليل شخص أي لدى فهل اإلنسان. إىل

أخرى؟» مشكالت
نقل ألخصائي جيد صديق وهو سامبسون، هو السؤال هذا عىل رد من أول كان
١٦٦٠ يف امللكية عودة بعد إنجلرتا غادر مستقالٍّ ا قسٍّ سامبسون كان كينج. إدموند الدم
له يكون لن الدم نقل أن «أخىش هولندا: يف واليدن وبادوفا مونبيلييه يف الطب ودرس
بجاره أحٍد كرم يبلغ فلن برشي. رشياني دم عىل الحصول لصعوبة عميل استخدام
فائدته ألن ينفع، لن لكنه وريديٍّا دًما يقدم فقد رشيانه. يقطع أن إىل املريض العجوز
الوحوش دم بأن أومن ال النهاية ويف بها. مر التي الجسم أعضاء تغذية يف ضاعت قد

اإلنسان.» جسم يناسب
الدم لنقل تجاربنا شهدوا الذين فبعض الرأي. هذا لديهم بالتأكيد «كثريون دوني:
عىل نجحت إن أنها مقتنعني كانوا وحسب عنها سمعوا ممن العديد بجانب الحيوانات يف

«… لكن البرش، عىل فستفشل الحيوانات
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كثريًا يختلف السليم اإلنسان دم أن لديه واضًحا كان فقد مارتينيري. ال دي قاطعه
إىل االثنني خلط يؤدي أن يمكن وال ملوث. واألخري نقي فاألول املريض؛ اإلنسان دم عن
«والنتيجة حرارة: ستولِّد خلطهما ومحاولة متضادان، الواقع يف فاالثنان نقي. دٍم إنتاج
مارتينيري ال دي قال املشئوم»؛ الخليط هذا تلقت التي الحالة تدمري بالتأكيد ستكون

قاضية. رضبة وجه أنه مقتنًعا هذه كلماته
أرى ال إذ هذا؛ بقولك جهلك تبدي تأكيد بكل سيدي يا «لكنك حسم: يف دوني رد
يف املنقية الحرارة عىل متكررة بصورة الدم بها يمر التي املستمرة الدورة يمنع سبب أي

للدم.» ضارة خواص أي وتزيل املزيج، تطهر أن من القلب بطيني
الدليل؟» أين سادة، يا «الدليل بويل صاح

رأيت تنجح، رأيتها فلقد الجدل. هذا يف نظري وجهة تدعم تجارب «لدي دوني رد
وعندما حيوان. أوردة يف اللبن من لرت ربع حقنت فقط أيام بضعة فقبل يحدث. االمتزاج
امتزج اللبن أن الواضح فمن أثر. أي للبن يكن لم ساعات بعد الحيوان من دًما سحبت
وأصبح سيولة زاد ألنه املعتاد من أفضل صار فقد الدم تأثر وإن القلب. يف ي ونُقِّ بالدم

للتجلط.» عرضة أقل
امللوث، بالدم النقي الدم اختلط «إذا آخر: هجوًما وشن مارتينيري ال دي يتوقف لم
الكبد، إىل حديثًا املنقول النقي الدم وصول فبمجرد نقاءه. سيفقد النقي الدم فإن
الشخص يف الفاسدة الكتلة كباقي ليكون لحظة يف ويتحول مميزاته كل من سيُجرَّد
فيه يكتسب الذي املكان فهو األكرب، الدم تكوين عضو هو حال كل عىل فالكبد املريض.

الفائدة.» عديمة العملية سيجعل الدم صفات وفقدان خصائصه. كل الدم
الكبد، يف يتكون الدم أن تزعم فأنت ا. جدٍّ مغلوطة لكنها الفتة، «فكرة دوني: رد
من طويل وقت قبل ينمو وهو الجنني يف يتكون الدم أن األخرية التجارب من علمنا لكننا
أماكن عدة يف يتكون الدم أن فالواضح الكيلوس. أو الكبد وجود عىل عالمة أي ظهور

املناقشة.» من مزيًدا تستحق النقطة هذه أن أعتقد فال وعليه الجسم. من أخرى
كنا إذا عما هنا جالس وأنا أتساءل بدأت لكنني رائع، هذا أن متيقن «أنا بريو: قال
متربع، من الدم بعض وتلقي دمك عن التخيل يمكنك أنه صح إن الدم؟ قيمة يف نبالغ
الذي القميص أوجه عدة من يشبه فهو ا. مهمٍّ سائًال ليس الدم إن تقول أن فسيمكنك
مواقف هناك ألن القميص، بأهمية ليس الحقيقة يف هو بل شئت، وقتما تغيريه يمكنك
بعض فقدت وقد تعيش أن يمكن لكنك قميص، بدون كنت إذا فيها تموت أن يمكن

دمك!»8

200



الكبري الجدل

أحد. يرد لم
الدم إن قال من هو أبقراط «أليس موضوعها: إىل املناقشة معيًدا أولدنربج وسأل

العروق؟» من خرج إن حتًما يفسد
املعنى فهم هي العظيم الرجل هذا رشف عن للدفاع طريقة خري «إن دوني: رد
أن إىل أبقراط أشار لقد السطحي. معناها عىل حملها من بدًال كلماته وراء من املقصود
الطبيعية، الحركية وطاقته حرارته يفقد الدموية األوعية من يخرج عندما ألنه يفسد الدم
وضعت إن نعم، باستمرار. نفسه لينقي والحركة الحرارة من املزيج هذا يحتاج والدم
عملية وهذه تركيبه. يتغري دقائق عدة وبعد ويتجلط. حركته فستتوقف طبق يف دمك
من نقله عند يفسد فهو يفسد ما كان «أيٍّا إنه القول عكس عىل لكن مرات. عدة شهدناها
وريد داخل الدم تدفق فلتمنع أوعيته. داخل حتى يفسد أن للدم يمكن آلخر» شخص

برسعة.» الدم سيتجلط سيحدث؛ ما وانظر
الدم، نقل «يف ليستسلم: يكن ولم االهتمام بؤرة يف بوجوده يستمتع دوني كان
من الدم يمر التي األنابيب أن أعرتف آلخر. حيوان من طبيعية بعملية الدم يتحرك
تسبب فلن دخولها من الهواء فقاعات ومنعنا دافئة أبقيناها إن لكن طبيعية، غري خاللها
ملن يتسع ال وقتي إن األوردة. أو الرشايني يف يحدث الذي من أكثر الدم يف تغري أي
القلب إىل وصولها بمجرد الجلطات هذه وإن حتًما الجلطات تسبب العملية إن يقولون
من لالهتمام مثرية الفكرة تكون قد أبًدا. يحدث هذا أَر لم ألنني مميتًا، خفقانًا تسبب
أريكم أن يمكنني شئتم، وإن العميل. الواقع يف أساس لها ليس لكن النظرية، الناحية

الحياة.» قيد عىل يزالون وال لهم الدم نقل جرى ُكثًُرا وأشخاًصا حيواناٍت
املادية الناحية من يفسد ال الدم أن افرتاض مع «حتى أخرى: مرة بريو تدخل
األخالط وحركة وفجائيته التغيري عنف أن املؤكد من فإن غريبًا، جسًما يدخل عندما
تحمي فهي بذلك. تسمح لن فالطبيعة الجسم. يتحمله مما أشد املصاحبة والخالصات
االستيالء شخص أي يحاول أن تتحمل ولن األخالط يف تغري أي عىل اإلرشاف يف حقها
إذ صاحبها؛ تقتل أن يمكن التي املشاعر إىل فانظر ذلك يف تشك كنت إن سلطتها. عىل
األخالط يف اختالل حدوث إىل يؤدي ما الطبيعية القلب حركة اضطراب يف األزمة تتسبب

اختلت.»9 قد والصحة الحياة أسس ألن الوفاة، تحدث وبذلك
العمر يف التقدم أو املرض كان إذا عما «أتساءل قائًال: الحوار يف للمشاركة المي هبَّ
ستنقل الحالة هذه ففي إصالحه. يمكن ال رضًرا وقلبه وأوردته اإلنسان برشايني يرض
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داخلها. يف يجري دم أي إىل خبيثة صفات األرجح عىل املترضرة واألعضاء األوعية هذه
استخدامه أُحِسن الذي فاملثال التجارب. من مناظرة أمثلة تؤيدها الفكرة أن من وأعجب
وقت أي يف به يوضع سائل فأي الخل. يحوي كان الذي الصغري الربميل هو بالطبع
يف صورة خري يف يتضح أنه إال أعقد، التجريبي والدليل بحموضته. سيتأثر مستقبًال
إىل أجرب كلب من الدم فيها نقل والتي كوكس توماس أجراها التي اإلنجليزية التجربة
العدوى.» تُصبه لم السليم الكلب لكن شفائه، إىل األجرب الكلب إدماء وأدى سليم. كلب
حدة. عىل منها كالٍّ «لنتناول االجتماع: إىل النظام بعض إعادة محاوًال أولدنربج قال

الخل.» بربميل البداية تكون أن وأقرتح
الحاويات بعض أن إىل فعًال الفالسفة من عدد أشار وقد حقيقة. «إنها بريو: قال
بصورة يتغري الدم لكن الحاالت. بعض يف كذلك نها تُحسِّ بل املواد حفظ عىل تقترص ال
مفيًدا، التغري يكون أن يمكن الحاالت بعض يف الرشايني. أو األوردة يف مروره مع نشطة
دائًما يفسد الدم إن قال من أول كان أبقراط أن حني ويف ضارٍّا. يكون اآلخر، البعض ويف
الجسم. داخل يزال ال وهو يفسد قد الدم إن الفالسفة يقول الجسم، من يخرج عندما

الوعاء.»10 داخل واملتجلط الفاسد الدم نجد ففيها الدوايل. أوردة إىل مثًال فانظروا
بعدها يمكن ال لدرجة املرض بسبب يفسد قد الدم أن أعتقد ال «أوًال دوني: قال
وسيتطلب بشأنه. نقلق أن علينا فليس بالتأكيد نادر فهو يحدث هذا كان وإن إصالحه.
للبحث وأتطلع املشكلة، لحل جديدة عالج وسائل عن نبحث أن منا املعتاد غري اليشء
التي واملشكلة ا. جدٍّ شائع هذا اإلجمايل الفساد أن فهي املقابلة النظر وجهة أما عنها.
عن كله تصورنا حال أي عىل التشبيه يشوه إذ ذلك؛ من فائدة أي إيجاد هي أواجهها

الجسم.» عمل آلية
فأي آراءكم. أعرف أن أردت لكنني التشبيه صحة يف أشك أيًضا «أنا بريو: قال
بالتأكيد. صحيحة غري آخر حيوان جسم يدخل عندما تتغري الدم طبيعة إن تقول فكرة
برميل يف سكبه بمجرد نبيذ إىل يتحول ال املاء أن — حال أية عىل — نعلم جميًعا فنحن
بطرق األشياء تحويل إمكانية فكرة من الحقيقية الفلسفة عن أبعد فليس بالنبيذ. ممتلئ
عشب إىل القمح تحول لقصص ترقى خرافة نقله بعد الدم فتغري الطبيعة. تعرفها ال
إىل اإلنسان تحول أو ذهب إىل الرصاص أو حية إىل الشوكي الحبل تحول أو ضار
أن إىل يحتاج الكيلوس وكذلك الكرمة. عالجته إذا إال نبيذ إىل يتحول ال فاملاء ضفدع.

املناسب.»11 الدم إىل يتحول لكي املستهدف الحيوان جسم داخل يُعالج
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كل بجمع بريو قرار مع الخيمياء عىل واملال الوقت من كثريًا أنفق الذي بويل جفل
الطُّعم. يلتقط أال اختار لكنه مذمومة، فئة يف مًعا التحول مفاهيم

موضع طبيعته تغيري عىل الدم قدرة كانت فقد لوهلة. املشاركني عىل الصمت خيم
صبغته يغري أن الدم بإمكان كان فإن متعارضة. حجج أمام نفسه دوني ووجد تساؤل.
لم إن أما الفائدة. عديم الدم نقل وسيصبح العروق يف يفسد أن يمكن الجديد الدم فإن
سيكون كما املتلقي. جسم مع يتوافق أن املنقول للدم أبًدا يمكن فال إذن التغري، يمكنه

بكفاءة. وظيفته يؤدي أن املحتمل غري ومن غريبًا
بحقنه أمل فقد مًعا. اإلشكاليتني حل حاولت بفكرة رد للحظة، دوني فكر أن وبعد
وبذلك بالقلب. مبارشًة سيمر الدم هذا ألن املشكلة، يتفادى أن الوداجي الوريد يف الدم
«جوهر» ب فوًرا ويصطبغ فيها، الدم يفسد أن يمكن التي امللتفة األوعية كل يتفادى

تطبيعه. بعد إال الجسم أجزاء باقي عرب املرور للدم يمكن وال ذاته. الجسم
إن وحتى النقطة. هذه يف معي يتفقون األطباء من عديًدا أن «أرى دوني: وتابع
صفة آخر هي الحموضة إن إذ رأيي؛ تغري لن الخل» «برميل فكرة فإن يتفقوا، لم
فساد يعني التغري هذا فإن اسرتجاعها يمكن ال األوىل حالوته وألن النبيذ، بها يتصف
يمكن فالدم معالجته. يمكن وال الدم يف حدوثه يمكن تغري أي أرى أن يمكنني ال حالته.
ليس التي االستثنائية األمراض من صغرٍي عدٍد يف — أفرتض حسبما — إال دائًما تنقيته
النبيذ «لكن تابع: ثم للحظة. وأطرق اآلن.» نتناولها ألن حاجة يف ولسنا شفاء، منها
الالذعة، النبيذ أنواع أشد تحلية املمكن من أنه يعلم فكلنا جيًدا. مثاًال يكون أن يمكن
عامة، بصفة شحوًما. أكثرها من الدهون وإزالة أضعفها وتركيز تلوثًا أكثرها وتنقية
أي لتحل النبيذ إىل املناسبة الكحوليات تضيف أن يمكنك تفعله، بما دراية عىل كنت إن
الدم من املناسبة األنواع خلط بأن االعتقاد املنطقي من نفسها، بالصورة تقريبًا. مشكلة
حرارة يرفع أو الزائدة الكثافة ذا الدم ويُخفف ن يُحسِّ أن يمكن الدم نقل فن باستغالل

االنخفاض.» شديدة الدم
الذين املرىض الدم نقل يُفيد أن يتوقع ال أنه دوني أوضح الحالة هذه يف وحتى
غريبة». وسموم بخمائر تماًما مشبًعا … أو كبرية بصورة ملوثًا أو «فاسًدا دمهم أصبح
جسمه تلوث أو السموم تناول قد شخص أي شفاء يف العالج ينجح أن يتوقع لم فهو
توهن التي املزمنة األمراض من غريها أو الجذام أو الزهري أو اإلسقربوط مرض وأنهكه
تُفِسد الجسم عرب امللوث الدم دورة تكرار مع أنه دوني لدى املشكلة كانت فقد األنسجة.
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من الرضر سيصيبه جديد دم وأي املفردة. األعضاء يف تحدث التي الحية األفعال ردود
طبيعتها.12 إىل األمور إلعادة الكايف الوقت له يُتاح أن قبل املسمومة البيئة هذه

النظرة ضوء يف طريف رأي الزهري عالج عىل الدم نقل لقدرة دوني استبعاد إن
الذي موروا وتاريخ الشديد، الجنون الزهري أعراض بني فمن موروا. لحالة املعارصة
الزهري مرض أن اآلن ونعلم املوقف. مع يتماىش الدعارة لبيوت متكررة زيارات تضمن
بني ومن — الشاحبة اللولبية البكترييا — الحلزونية البكترييا من معني نوع يسببه
كثريًا تتأثر أنها إال الدماغ؛ تلف يسبب أنه جنسيٍّا املنقول امليكروب لهذا املدمرة اآلثار
يف ساعات لبضع بخار غرفة يف بوضعه عالجه يمكن أحيانًا املريض أن لدرجة بالحرارة؛
أُجريتا اللتني الدم نقل عمليتي تلت التي الحمى تكون أن احتمال يربز لذا الواحدة؛ املرة
جنونه. وأنهت األسايس، مرضه من وعالجته البكترييا قتلت قد دوني منزل يف ملوروا
للعالج. ا جدٍّ خطرة طريقة كانت تلك لكن الزهري، يُعالج أن الدم لنقل يمكن ثم ومن
«املشكلة وقال: سنٍّا منه لألكرب مستمًعا هدوء يف ليجلس يكن لم الذي المي ل تدخَّ
الوريد عرب تجري الدم من منقولة كمية فأي الرتكيز؛ انخفاض هي أرى كما الثانية
القلب. إىل تدخل أن قبل وسطها وتضيع األجوف الوريد يف الدم بكتلة ستلتقي الوداجي
الوداجي الوريد حجم إىل انظر فائدة. أي لها يكون أن قبل نقاءها بالتأكيد تفقد سوف
الدخول قبل مشرتكة قناة يف تصب التي القليلة األوردة أحد إنه األخرى. باألوردة مقارنًة
من املنقولة الصغرية الكمية أن — التناقض من خوف دون — تستنتج سوف القلب. إىل

الكبرية.» املريض دم كمية أمام تركيزها ينخفض الدم

الجرب مسألة

صديقي أجراها التي التجربة هذه عن أخبار من هل األجرب؟ «والكلب أولدنربج سأل
كوكس؟» توماس الغائب

بالرضورة فاسًدا كان األجرب الكلب دم بأن مقتنًعا لست «نعم. بالرد: دوني تطوع
وتظهر الجلد. مسام عرب يلوثه ما كل أخرج ألنه الكلب جسم يف الدم ي نُقِّ ربما عروقه؛ يف
املؤكد من أليس نقيٍّا. ثم من ظل الدم لكن الكلب، جلد عىل جرب صورة يف السموم هذه
السموم كل أن عىل عالمة هذه ألن جيدة، عالمة املرض أثناء يف الجرب وجود أن دائًما
الجسم أجزاء بأحد ترض أن يمكنها حيث الدموية الدورة يف تستمر وال الجسم من تخرج

شديدة؟» أرضاًرا وتسبب «الثمينة»
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كوكس حقن عندما أنه كيف أتساءل كنت أيًضا «أنا قائًال: جديد من أولدنربج وقف
الكلب إىل املرض نقل دون األجرب الكلب ُشفي السليم إىل األجرب الحيوان من الدم
نفسه. النوع من يكونا لم الكلبني ألن أكثر محرية التجربة تكون عندئٍذ لكن السليم.
يتساءل فهو أخطأ؛ قد دوني السيد أن أعتقد لكني الدراسة، من مزيًدا يتطلب فاألمر
هو بالرضورة الدم تعفن وكأن أوردته، يف وفسد تعفن قد األجرب الكلب دم كان إذا عما
ال الدم أن وهو الترشيح يف املعروف مع تتعارض الفكرة هذه أن إال املرض. وراء السبب
الحيوان عروق يف الدم تعفن احتمال ويقل أيام. بعدة املوت بعد حتى العروق يف يتعفن
التعفن.» بداية أنه جميًعا نعرف ما وهو التجلط يمنع للدم املستمر الدوران ألن الحي،
وتابع: السكوت. طالبًا يده رفع أولدنربج لكن الرد، وشك عىل أنه دوني عىل بدا
وإخراج الدم. من الحمضية األمالح من لنوع إخراج الجرب أن يل فيبدو ذاته املرض «أما
أن يل يبدو جرب. إىل ويتحول يبقى لذا متطايرة صورة يف يكون ال الجلد إىل امللح هذا
ملدة األجرب بالكلب متصًال ظل إن باملرض لإلصابة عرضة أكثر سيكون السليم الكلب

الدم.» من ضئيلة كمية تلقى إذا عما امللح بعض لفرك تكفي
الكلب دم كان إن فحتى معك؛ «أختلف أولدنربج: قاله ما كل متجاهًال دوني قاطع
أنني أؤكد أخرى مرة ال، املتلقي؟ الكلب إىل املرض انتقال نضمن هل فاسًدا، األجرب
للكلب السليم بالدم اختالطه عند ى يُنقَّ أن من املترضر الدم يمنع فماذا ذلك. أظن ال
الحرارة تُلطِّف أن الثاني الكلب يف املعتدلة للحرارة كيف نرى أن السهل من املتلقي؟

املرض.» يتفىش لن وعندها املريض. الكلب يف الجرب ظهور سببت التي العالية
تربيد أن األرجح من بمنطقك، حتى «لكن لطيًفا: هجوًما املرة هذه أولدنربج شن
— النار من أشد عملية يف — أنه هي فحجتك الكلب. سيقتل للمرض الحامل الدم هذا
مسام عرب الخروج عىل وإجبارها الضارة العنارص إلضعاف رضورية الدم حرارة تكون
يجب الشفاء. انعدم التنقية انعدمت وإن التنقية، انعدمت الحرارة انعدمت وإن الجلد.

االعتبار.» يف الدالئل كل كالمك يضع أن
كل وضعي بعدم متهًما كنُت «إذا ا: جدٍّ ا جافٍّ صوته التوتر جعل وقد دوني تابع
فما لتجربته. كوكس رواية يف الناقص الدليل إىل أشري أن فأود االعتبار، يف التفاصيل
إن يقول يشء أي الرواية يف يرد لم السليم؟ الكلب إىل ينتقل لم املرض أن عىل الدليل
أنه أرى ال لذا الدم؛ نقل بعد أعضائه عىل نظرة ليُلقوا الكلب جسم فتحوا أجروها من

املتلقي.» للكلب املرض ينقل لم الدم نقل بأن ادعائهم إثبات يمكنهم
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النباتات تطعيم

أعرف ألن أتطلع «إنني دقائق: خمس ملدة اسرتاحة بعد االجتماع مستأنًفا لوور قال
أشجار تطعيم يشبه الدم حقن أن املراقبني بعض ذكر فقد آخر. مثال بخصوص آراءكم
يُنتج بينما الربتقال، يُنتج ساق به م امُلطعَّ الربتقال شجرة ففرع بالفروع. الحمضيات
العصارة ي تُصفِّ األشجار هذه يف فالساق الليمون. ثمار ذاتها الساق يف الليمون فرع

املناسبة.» الثمرة لتنتج الجذور من تستمدها التي
رأيك؟» «ما وسأله: لوور صديقه بويل وخز

تصفية يمكنها مكافئة «ترشيح» عملية أي أرى ال «أنا؟ غرة عىل أُِخذ وقد لوور رد
طبيعة يغري لن الدم حقن أن افرتاض املنطقي من يبدو طبيعته. بتغري والسماح الدم
تُجرى التي التجارب بعض خالل من االختبار يستحق األمر كان وإن املتلقي، الحيوان

بعناية.»
تقبل حال كل عىل فاألشجار الطبيعة؟ من نتعلم أن يمكننا أال «ولكن بريو: سأل
من مبتورة أجزاء خياطة فيها جرت مواقف الناس بعض وروى بطبيعتها، التطعيم
فيه املشكوك ومن الكمال إىل ترنو ما دائًما فالطبيعة الحياة. قيد عىل والبقاء الجسم

الدم.»13 نقل مثل قيِّمة هدية ترفض قد أنها حتًما
واآلذان األنوف بزراعة فيها املبالغ اإليطالية املزاعم عن تتحدث «هل أولدنربج: سأل

واألسنان؟»
سيصعب الروايات تلك تصديق عليهم يصعب الذين الناس لكن «ال، بريو: رد
بنقل ستسمح الطبيعة إن القائلة األحاديث يف حقيقي يشء أي هناك أن تصديق عليهم

الدم.»14
ما الطبيعة! «الطبيعة وسأل الضيق عن تعبري يف شفتيه بني من الهواء لوور نفث

الطبيعة؟» هذه
تكوين بني الشاسع الفرق من بالقلق الناس بعض «يشعر قائًال: أولدنربج تدخل
الطبيعة إن يقولون إذ نقله؛ خالل من الدم عىل والحصول اللحم، تناول خالل من الدم
نقله جرى إذا لكن حيوان، كل ليناسب اللحم من املتكون الدم يتغري بحيث األمور رتبت

التحول.» هذا له يحدث أن يمكن فال
فهو االشمئزاز، يثري يشء الدم فنقل الفرس؛ مربط «هذا مارتينيري: ال دي صاح

الشيطان.» من فأصله البرش. لحوم أكل يعادل
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من أبعد هو ملا دوني السيد كتيب ذهب أرى ما «بحسب ساخًرا: المي وأضاف
الجسم تكوين عىل الغريب الدم الستقبال ميزة وجود باحتمال خياليٍّا قوًال يذكر إذ ذلك؛
خري — نصدق أن يريدنا كما — الصناعي العالج فهذا الطعام. هضم خالل من للدم

ذاتها.» الطبيعة من
وسيقي باملصاعب، محفوف طريق دم إىل الطعام فتحول صحيح؛ «هذا دوني رد
الغذائية املواد املنقول الدم يحمل رصحاء، لنكن فساده. أسباب بعض من الدم نقل
فاللحم دم. إىل الطعام تحويل عناء املتلقي جسم عىل ويوفر آلخر، جسم من مبارشة
يلزم لذلك مفيدة، عصارات عىل يحتوي كما ضارة عصارات عىل يحتوي حال كل عىل
إىل وحده ى املنقَّ الكيلوس يُدفع كي الخليط لتنقية املعدة يف الحمضية العصارات وجود
وتفادي لشخص، الدم من مزيٍد إلعطاء بسيطة وسيلة إال هو ما الدم نقل إن العروق.

والوقت.» الجهد تستهلك التي العمليات هذه كل
الجسم حرارة من كثريًا يستهلك الدم تصنيع إن الناس بعض «يقول بريو: قال
الضعيف الشخص لدى استغاللهما األفضل من أنه افرتاض املنطقي فمن ومعنوياته.
إىل يؤدي أن الرديء بالدم السليم الدم الستبدال يمكن لذا الجسم؛ من أخرى أجزاء يف

أفضل.»15 نحو عىل الجسم طاقات استغالل
اتضح لكن عدائية، بريو بداية كانت ربما قليًال. يسرتخي دوني بدأ املرحلة هذه يف
رواية يُقدم أن احتمال من هذا وزاد املسألة. تلك يف للتفكري ا مستعدٍّ األقل عىل كان أنه

فرنسا. يف للعلوم امللكية األكاديمية إىل بعدها ذهب عندما متوازنة
علينا القضايا هذه مآالت «ملعرفة قائًال: أخرى مرة املهيبة بهيئته أولدنربج وقف
العملية وهي املعدة يف األوىل تتم للهضم: أساسية عمليات ثالث الجسم يف أن نفهم أن
وتجريان والدم، الكيلوس إىل املهضومة املادة هذه األخريان العمليتان ل وتحوِّ الصغرى.
يف بالتطعيم املتعلق سقناه الذي املثال ويفيد التوايل. عىل والقلب الكبد يف األغلب يف
عصارات من خليط فيها األشجار عصارات إن األشجار: إىل فانظروا املشكلة؛ هذه توضيح
بها تمر التي الفروع عىل تعتمد الشجرة تنتجها التي الثمرة لكن والجذع، األرضوالجذر
األلياف العصارات فستتخلل تفاح شجرة بفرع تطعيمها تم فإن النهاية، يف العصارات
فستتخلل كمثرى شجرة من بجزء تطعيمها تم وإن التفاح. لتنتج الفرع هذا يف الصغرية
إىل الحيوان من الدم نقل حالة يف أما املرة. هذه الكمثرى تنتج لكي ذاتها العصارات
دورته يف سيجري أنه إال األوىل، الهضم لعملية يخضع لن الدم أن الصحيح فمن اإلنسان،
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التي — النهائية فاملرحلة برشية. مادة إىل والقلب الكبد يف ويتحوَّل ى ويُصفَّ الجسم يف
األثر.» أكرب لها التي هي — مة املطعَّ الفروع يف التخلل تناظر

النباتات يف السوائل أن املمكن فمن يجدي؛ ال األشجار مثال «لكن قائًال: بريو قاطع
مربر ثمة فليس والحيوانات؛ النباتات بني كبريًا فارًقا هناك لكن جيًدا، تمتزج مة امُلطعَّ
نفس لها الخيول أن افرتضنا إذا إال الصفة هذه يف والحيوانات النباتات اشرتاك الفرتاض
مقارنة للحيوانات أكرب رعاية تويل الطبيعة إن تقول واضحة قاعدة وهناك البرش. ذكاء
تعمل إذ الحيوانات؛ من إتقانًا أقل — املثال سبيل عىل — النباتات يف فالتغذية بالنباتات؛
فإن بسهولة، تُستبدل لكنها كذلك. القلب وربما واملعدة، الفم عمل النبات يف الجذور
يف عمله يمكن ال هذا لكن جديدة. جذور له فستنمو األرض يف وغرسته فرًعا قطعت
إصالحه يكون يشء تلف إن بحيث ا جدٍّ متقنة الحيوانات يف التغذية فعملية الحيوان؛
أو متناثرة أحجار باستخدام كوًخا تبني أن يمكنك ذلك، عىل وقياًسا كثريًا. أصعب
مقطَّعة ألحجار فستحتاج قًرصا تبني أن أردت إن لكن متهدم، آخر مبنًى من بحجارة
الدم طريق عن إال يتغذى أن للحيوان يمكن ال وباملثل، محدد. دور منها لكلٍّ بعناية
يتغذى أن يمكن ال الحيوان أن األرجح أو البيولوجي، النوع هذا لتغذية خاصة املخلوق
معماري مهندس إعطاء مثل سيكون الدم فنقل جسمه. َكوَّنه الذي دمه خالل من إال
اعوجاج.» دون قائم جدار لبناء أحجاًرا طلب قد بينما مائل جدار لبناء ُقطِّعت أحجاًرا
فأعضاء الحيوان. بها يحيا التي البديعة الصورة هي هذه «إذن قائًال: بريو تابع
وتتضافر العامة فائدتها لتُحقق فرد كل داخل الصور بكل مًعا تعمل املختلفة الجسم
احتياجات ما فرٍد يف َن تََكوَّ عضٌو يلبَي أن املمكن من فليس فرد؛ كل شخصية لتُكوِّن
لكنني لجسمه، نافًعا ويجعله الكيلوس عىل روحه يطبع أن يمكن فالقلب آخر؛ شخٍص

آخر.»16 حيوان لجسم كبرية فائدة ذا القلب أعده الذي الدم يكون لن مقتنًعا؛ أزال ال
قدر ه صفِّ يف بريو يبقي أن أراد تماًما.» «أتفق قائًال: الحديث يف دوني تدخل
إن خطًرا الدم نقل وسيكون خاصة، الفرد مع متوائًما يكون أن للدم «يتعني اإلمكان:
من الفردية. احتياجاته ليناسب تحويله عن وُعجز الفرد، هذا عروق يف غريب دم ُوضع
لدى الكافية الشجاعة تتوافر ال بأنه وأُسلِّم الوقت، بعض التحول هذا يستغرق أن املرجح
عمليات نُجري أن لنا ينبغي بل واحدة، عملية يف بالكامل ما شخص دم ليستبدل أحد
فنقل كافية. بدرجة قويٍّا الشخص جسم كان إذا إال نجريها لن وعندها جزئية، دم نقل
طبيعتيهما إىل ويحوالنه املنقول الدم عىل يتغلبا أن ودمه املتلقي لروح يتيح الجزئي الدم

الخفيف.» الغليان خالل من
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الذي املجهود قل واملتلقي املتربع بني التوافق زاد إذا أنه املعلوم «من دوني: تابع
نقلها يمكن مادة سنكتشف بأننا واثق أني رغم املتلقي. مع متوافًقا ليصبح الدم يبذله

بحق.» إعجاًزا الصناعي الدم هذا وسيكون لتحويلها. الحاجة دون
سوائل وإعطاء بأمان الدم نقل كيفية قرون عدة بعد الناس اكتشف وبينما لكن
بعيد هدف له الكامل اإلحالل أن يعني الدم تعقيد فإن الدم، مستوى من ترفع صناعية

هذا. يومنا إىل املنال

مختلفة دماء

يل اسمح لكن كثريًا، تضيف مخاوفك أن أظن ال بريو، سيد احرتامي، «مع دوني: قال
بعضهم يقول الدم. نقل يف للتشكيك سمعتها التي األسباب أقوى أحد عليك أطرح بأن
نُِقل إذا ا سامٍّ يكون الدم أن لدرجة املختلفة الحيوانات لدى تتباين الدم خصائص إن
األمر بنا وصل إن لكن للدم، مختلفة خصائص وجود باحتمال أقر وأنا آخر. حيوان إىل
اللحم فسندين الفكرة هذه تبنينا فإن تأكيد. بكل مبالغة هذه فإن ا، سامٍّ الدم نعترب أن
حيوانًا اللحم مصدر كان وإذا اللحم، هذا خالصة أو جوهر هو حال كل عىل فالدم كذلك.
نعلم املقابل، ويف يأكله. الذي الشخص يناسب ال دًما يُنتج أن املفرتض فمن مختلًفا،
أو العروق، يف الغليان من الدم ملنع معينة وأدوية امُلربِّدة اللحوم استخدام يمكننا أنه
املرىض. أو السن كبار لدى الحيوية شعلة لنزكي الطب وعلم الساخن الطعام استخدام
فمن صحيٍّا اللحوم خلط كان فإذا لذا لك؛ مفيدة هي بل سموًما ليست اللحوم إن
إىل الساخن الدم نقل يؤدي ال فلَم حتًما. للصحة مفيد الدماء خلط أن افرتاض املنطقي

دمه؟ برد قد شخص تقوية
مختلفة لحيوانات ترجع التي الدماء بني شديدة اختالفات ثمة أن يف أشك ال إنني

للتخمر.» خضعت إذا إال بسهولة؛ تختلط لن وأنها
أن ترى هل اختصاصك؛ هذا أن أظن ويليس، الدكتور «التخمر؟ لوور: صاح

املختلفة؟» الدماء بني ق يوفِّ التخمر
واقًفا ينتصب وهو — السابق املدرس وزميله لوور صديق — ويليس الدكتور رد
كتابي يف الدم نقل مسألة أتناول «لم الزرقاء: عباءته فوق من الغبار بعض وينفض
الرمادية، الخصالت بعض القاني األحمر شعره يشوب الطول، متوسط كان «التخمر».»
التخ… فالتخ… ذلك. أمكن ما إذا وننظر العملية يف لنفكر «لكن حديثه: يف يتلعثم وكان
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ذلك يف بما فسيولوجية، عملية أي لفهم رضوري التخمر وفهم الوجود. محور التخمر
آخر. إىل حيوان من نقله نق… وأثار الدم حياة

جسيمات من يتكون يشء كل أن نجد الوقت، بعض يف األساسيات إىل بالعودة
ملح أو كربيت أو روح إما فهي فئات. خمس إىل الجسيمات هذه تقسيم ويمكن صغرية،
توقف للجس…» امللتهبة الطبيعة عىل سنركز اليوم مناقشة ولغرض تراب. أو ماء أو
الجسيمات هذه ألن الكربيتية، «للجسيمات التالية: الكلمة واستنطق نفًسا وأخذ برهة
مادة يف الكربيتية الجسيمات كانت فإن بالحرارة. عرًضا نسميه فيما يتحكم ما هي
عندما أما الجسم. فسيشتعل رسعتها زادت وإن الحرارة. عليها فستظهر برسعة، تتحرك

«سائغة».» وتُصبح املادة الم… فستنضج ببطء تتحرك
الجسيمات تجتمع عندما املواد طبيعة تغري عن لنظريته رشحه يف ويليس استطرد
الروح، أو بالكربيت اختلط إن متطايًرا يصبح قد فامللح مختلفة. لفئات تنتمي التي
البدائي التصور هذا ح وضَّ إذن، ترابي. بجسيم اتصل إن معالجته يمكن نفسه وامللح
فالسبب الرشايني. يف الزاهي األحمر إىل األوردة يف القاتم األزرق من الدم لون يتغري كيف
والروح امللح بجسيمات الدم يف الكربيتية الجسيمات فيها تختلط تخمر» «عملية كان
والطاقة الحياة بصبغة الدم تصبغ التي العملية هي هذه كانت تطايًرا. أكثر ملًحا لتنتج

الفردي. والتمايز
«وأين الحارضين: باهتمام يحظى كان إن لريى حوله ينظر وهو ويليس سأل
الحياة الدم يعطي الذي النبيل الن… العضو هذا بالطبع، القلب، يف التخمر؟ هذا يحدث
تماًما أُدرك تلك. الكربى الدم تكوين اختمار عملية يف الدم يُصنَع القلب ففي والحرارة.
سببها القلب حرارة أن يعتقد إنت جورج اإلنجليزي والترشيح الفسيولوجيا أخصائي أن
قبل ديكارت وأن القلب، ألياف داخل لهبًا تُذكي الهواء يف البارود ملح جسيمات أن
القلب أن أعتقد لكني الدم. إىل تنتقل الحرارة هذه أن إىل خلُص قد ألوانه السابق موته
العضو هذا بطيني ويف ذاتها. الحرارة مصدر وليس العملية يحتوي الذي الوعاء هو
التي الحرارة تلك بالحرارة؛ الدم لتمأل والكربيتية الروحية الجسيمات تتحرك العظيم

الجسم.» أجزاء مختلف يف بعدئٍذ تُنقل
النظرية؟» لهذه العملية التطبيقات «وما قائًال: دوني سأل

التي األمراض أن ناحية من املرض فهم إىل أدت النظرية إن بقوله ويليس فاختتم
أو الكربيتية الجسيمات فيها وتكون زائًدا التخمر فيها يكون التي هي الحمى تسبب
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عملية الخبري النبيذ صانع بها ينظم التي نفسها وبالطريقة عنيفة. حركة يف الروحية
التخمر يف التحكم عىل قادًرا يكون أن الطبيب عىل يجب الخشبي، النبيذ برميل يف التخمر
للد… الكيميائية للطبيعة األشمل الفهم هو «املطلوب وقال: مرضاه. دم يف يحدث الذي
بانتهائه باالرتياح وشعر سلوكه.» عىل بالسيطرة يسمح أفضل وضع يف نكون لكي للدم

الحديث. من
وجاءت انتباهه. األرض عىل كريسٍّ رصير صوت لفت بعدما الكالم عن وتوقف
وقت حتى أنني وأقر العزيز صديقي يا جيًدا كتابك «أتذكر وقف: الذي لوور كلمات
مرة أفكر أن التجربة علمتني لقد قليل، قبل قلت كما لكن ذاتها. األفكار يل كانت قريب
كان فإن الرئتني. يف بل القلب، يف تتغري ال الدم طبيعة أن يل الواضح من إنه إذ أخرى؛
يساره عىل الجالس بويل وأومأ بالتأكيد.» الرئتني يف يحدث فهو يتم، ما هو التخمر
ليتغري للهواء الدم فيه يتعرض الذي املكان هما القلب وليس الرئتني «إن قائًال: بحكمة
فإنه يتم، ما هو التخمر كان فإن الزاهي. الرشياني اللون إىل القاتم الوريدي اللون من

الرئتني.» يف يحدث
باهتمام. وأتابعها الفاضل، سيدي بتجاربك تامة دراية عىل «إنني قائًال: ويليس رد

اآلخر. نحو بابتسامة منهما كلٌّ وأومأ صواب.» عىل تكون ربما

الدم نقل فوائد

التطبيق؟» إىل النظرية من ننتقل أن لنا «هل االجتماع: وقائع محرًكا أولدنربج سأل
الدم. نقل من إفادتهم يمكن الذين املرىض أنواع بعض بإيجاز «سأرسد لوور: رد
يؤدي قد آخر مصدر من تعويضه فإن الدم من كبرية كمية معاىف شخص فقد فإن
املفاصل التهاب مرىض يفيد قد الدم نقل أن أرى ذلك، عىل عالوة واضحة. فوائد إىل
أدمغتهم تترضر ولم األوىل بالدرجة سليمة أجسامهم دامت ما عقيل باختالل واملصابني
الدم.»17 فصد مع الحال كما العالج يف فرصة الدم لنقل حال، كل وعىل الدم. يتعفن ولم
فهناك فئات. ثالث من لواحدة ينتمون األطباء أن يبدو أرى، ما «بحسب دوني:
األمراض. من كبرية مجموعة لعالج وصفه يمكن أنه ويرون االخرتاع، يؤيدون الذين
بعد موقفه الثالث الفريق يحسم لم بينما منها، نفع ال بدعة باعتباره إليه آخرون وينظر
أن يف غضاضة أرى فال أنا أما بأخرى. أو بطريقة الشواهد من املزيد ينتظر إنه ويقول
فقدان أن يعرف فالكل ومنافعه. الدم نقل بفوائد مقتنع فأنا األول. للفريق نفيس أنسب
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فنقل املبكرة. بالشيخوخة آخرين عىل ويحكمان كثريين وفاة يسببان والنزيف الدم
وباإلمكان املرىض. هؤالء من كثري حياة يطيل أن يمكن الدم من وُمعتربة معقولة كمية
الجنبة بالتهاب املصابني كاهل عن املعاناة رفع عىل الرائعة الوسيلة هذه بقدرة التنبؤ
األمراض من وغريها والخرف والجنون والحمرة والتقرح والرسطان والجذام والجدري
القريب.» املستقبل يف هذا عىل دليل ظهور تماًما أتوقع الدم. يف الخبث فيها يجري التي
بإعطائه ا جدٍّ مريض شخٍص دعم يف دور الدم لنقل يكون «ربما لوور: أضاف
دم حقن أردت إن أنه أوضحت الدم لنقل تجاربي بعض ففي ليُشفى. الوقت بعض
يسرتخي املختنق الحيوان فإن الهواء إىل حاجة يف يلهث حيوان يف زاٍه قرمزي رشياني
بدم أُِمدَّ أنه بما الحيوان ينعش الجديد الدم أن فالواضح التنفس. يف معاناته وتتوقف

بالهواء.» بالفعل مشبع
الجسم، خارج من األغشية أكسجة جهاز اآلن عليه يطلق بما لوور تنبأ القول، وبهذا
يف وتنقيته باألكسجني الدم تزويد يمكنه املجازة جراحات يف يُستَخَدم طبي جهاز وهو

الكربون. أكسيد ثاني من ذاته الوقت
من أفضل بالحيوية املفعم الدم هذا حقن يكون أن جيد احتمال «هناك دوني:
معظم يف محوري الدم أن هنا معنا يحرض طبيب أي ينكر أن يمكن فال الفصد.
يُعالج — معظمها يكن لم إن — الحاالت من الكثري أن حال أي عىل ونعلم األمراض.
الفاسد الدم من التخلص إىل الفصد يؤدي قد بينما بأنه االعرتاف عليكم لكن الدم. بفصد
لإلغماء.» عرضة املريض ترتك قد العملية لكن الحمى تُعاَلج ربما املريض. يُضعف فهو
الدم أخذت إن — بالقطع — الدم بنقل الحمى معالجة يمكنك ال «لكن المي: صاح
أنه أعتقد املريض دم إنعاش من وبدًال بالحرارة، ٌل ُمحمَّ الرشياني فالدم رشيان؛ من
الدم استقبلوا الذين الرجال جعل الذي السبب بالتأكيد هذا أكرب. بدرجة حرارته سريفع

أذرعهم.» يف شديدة بحرارة يشعرون
يسبب أن الزائد لإلدماء «يمكن الصغري: الشاب مقاطعة متجاهًال دوني استطرد
لكن الطريقة. هذه استخدام يف املفرط بالحذر األطباء من العديد يلتزم ثم ومن الوفاة.
الدم استبدال من سيمكِّنهم ألنه مفيًدا الدم نقل سيجدون الدم فصد يُجرون الذين
فسيجدون الدم فصد من مخاوف لديهم من أما الفور، عىل املفقود املترضر بالدم السليم

جديد.» بدم املريض لتقوية فعالة وسيلة الدم نقل أن
عىل الدم نقل بأن شعر طاملا أنه بنيَّ الذي لوور قالها النقطة.» هذه مع «أتفق
أن دمها فسد التي أو للدم تحتاج التي للحيوانات يمكن بحيث سيُستخدم األرجح
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ألن يمكن مما فعالية أقل كانت ربما العملية تلك أن ورأى غريها. من الدم عىل تحصل
حل يوجد الحالة هذه يف حتى لكن السليم، الجديد بالدم اختلط املريض القديم الدم
يف دمه سحب مع املستقِبل، إىل حيوانات ثالثة أو اثنني من الدم نقل عن ماذا ممكن.

وحده. الجديد الدم ويرتك القديم الدم سيطرد ذلك ذاته؟ الوقت
السؤال «لكن الدم: نقل أتاحها التي لإلمكانيات يلني بدأ الذي بارسيل دي سأل

للدم؟» مصدر أفضل ما سيكون: عندها
شوائب عىل يحتوي وهو الحيوانات؛ دم استخدام البداية يف املنطقي «من دوني: فرد
كذلك املنتظمني. غري والرشب األكل أو البغاء تمارس ال الحيوانات ألن اإلنسان من أقل
الدم مادة تفسد والقلق والكآبة والغضب والحسد الحزن مثل والعواطف املشاعر فإن
عن الناتجة املآيس من أقل بقدٍر وتمر انتظاًما أكثر الحيوانات حياة بينما اإلنسان، لدى
يف رديئًا دًما نجد أن ا جدٍّ النادر من كما أنه تبنيِّ التجربة إن الجنة. يف آدم خطيئة
من يخلو ال الرضيع فحتى ملوث. غري إنسان دم نجد أن أيًضا النادر فمن الحيوانات،
امتصاصه مع املفاسد منها يمتص أمه لبن عىل بتغذيه ألنه األوجه، بعض من النقص

الغذاء.»
أكثر نكون أن يمكننا «كما مقاطًعا: اللحظة، تلك حتى صامتًا ظل الذي إمريي، قال
للتلوث عرضًة أقل الرشياني الدم أن عىل جيدة أدلة فهناك حيوان. استخدام يف جرأًة
خطر؛ اإلنسان يف الرشيان فتح لكن آلخر. حيوان من األنابيب يف أعىل بانسيابية يمر وأنه
هذا يسبب ولن الوفاة. حتى املتربع نزيف إىل قصد دون يؤدي أن يمكن نعلم كما فهو

حيوانًا.» املتربع كان إذا مشكلًة
فيما نتحكم أن ويمكننا عليها نسيطر فنحن أخرية، ميزة «للحيوانات دوني: قال
برتبيتها، العناية عند مذاقه يختلف العجول لحم أن ونعلم الدم. نقل من أيام قبل تأكله
معينًا. طعاًما الحيوانات بإعطاء البيض وصفار اللبن مذاق يف التأثري املمكن من وأن
الدم نقل غرض يناسب أغنى دًما تُنتج الحيوانات تغذية أن افرتاض املنطقي ومن

أكرب.» بصورة
لبعضاملشكالت، حلول إليجاد نشطة بصورة يسعى أصبح وقد بأفكاره، بريو جهر
العمليات بعض يف املرضية واآلثار الوفاة تكون أن املمكن من كان إذا عما «أتساءل قائًال:

العملية؟» إجراء قبل الحيوان من املستنزف الدم كمية نقص سببها
دائًما.» قلق مبعث «هذا إمريي: رد
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حيوان لكل يمكن الحالة هذه يف أنبوبني؟ استخدام املشكلة يحل «هل بريو: استطرد
أكثر.» طبيعية بطريقة ويتحدان دمهما ويمتزج اآلخر إىل دمه يتدفق أن

الصعوبات بسبب الكبرية؛ الحيوانات يف إال ممكن غري لكنه ا، جدٍّ «وارٌد إمريي: اتفق
ضيقة.» مساحة يف كافية أنابيب وضع تعوق التي الفنية

الخوف

يرتبط اعرتاض «يوجد وصلته: قد كانت خطابات بعض يف يقلِّب وهو أولدنربج قال
الخوف إن الناس بعض يقول إذ البارييس؛ للرجل أُجريت التي الدم نقل بعملية مبارشًة
فكان البالدة.» حالة من أفاقته ما هي ذاتها العملية وليست السبب هو العملية من
كان ما كل أزاحت أنها لدرجة رسيًعا تندفع وجعلها روحه أثار القلق أن هو االدعاء
ما هو الدم نقل وليس الروحية املمرات تنظيف كان فقد الجسم. حول مسارها يعرتض

الفتى. عالج
للدراسة. ترَق لم الفكرة إن قائًال يرد أن قبل غريه ليجيب وقت أي دوني يرتك لم
ُشفي قد يكون أن املفرتض فمن الشاب عالج يف رئيسيني سببني والخوف القلق كان فإن
بد وال الدرج فوق من الرجل سقط بيوم بدوني لقائه قبل أنه هو والسبب بيوم. قبلها
أنه لدرجة القلق عن يكون ما أبعد الصبي كان «لقد قائًال: دوني أضاف أخافه. هذا أن
الحَمل أن يبدو ما عىل ظن لقد بل إليه، الدم ننقل كنا بأننا أصًال درايٍة غري عىل بدا

منه.» الدم تسحب ضخمة علقة بمثابة ليكون به موصٌل

التجربة؟ أم الفلسفة

الدم نقل عمليات من أي كان إذا عما فعًال أتساءل برمتها، املسالة يف «بالنظر بريو: قال
عالمًة صدغيه يحك وراح كرسيه يف الخلف إىل مرتاجًعا ذلك قال بالفعل.» تم قد تلك
من يُفرغ بينما ساعة طوال ظهره عىل رقد الذي الكلب إىل مثًال «فانظر التفكري: عىل
دم نقل عملية بعد الكلب أن نصدق أن املفرتض من آخر. كلب من دٌم محله ويحل دمه
بمجرد أنه هو األرجح التفسري أن يدهشني بعدها. يعاِن ولم أذنيه بتحريك اكتفى كبرية
األرجح عىل الحيوان واستفاد آخر. دم أي دخول مانًعا الوريد يف الدم تجلط العملية بدء
أي هناك يكن لم لألسف، البداية. من زائد دم به كان جسمه ألن دمه بعض فقدان من
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بدقة؛ لآلخر الكلبني أحد من مرت التي الدم كمية لقياس — ُوجدت إن — جدية محاولة
البديل.» التفسري وال األصلية الرواية من للتأكد سبيل من فما لذا

إىل اليوم نقاشنا عودة من — مندهش غري كنت وإن — حزين «إنني أولدنربج:
يُفنِّد ما فكثريًا التجريبية. األدلة أسس عىل يقوم أن من بدًال الدرجة بهذه الفلسفة
التي بعناية امُلعدَّة الحجج من وبمنظومة املنطق باستخدام التجارب الدم نقل معارضو
رضوري هو ما كل هو هذا أن يتضح كما معتقدين األكاديمية، املدارس يف تُدرَّس
أن وينبغي جدال، أي من خري التجارب لكن أفكار. أي يعارض أو يؤيد جدٍل لصياغة

والطب.»18 الطبيعية الفلسفة مسائل يف خاصًة األخرية، والكلمة الحكم للبيانات يرتك
منذ فمثًال التاريخ. من شيئًا يسرتجع أن املتعلم زميلنا وعىل «فعًال. بارسيل: دي
ضمن وأدرجتها املرض تسبب الكيميائية املواد بعض أن الطب كلية اكتشفت سنة مائة

السموم.»
األنتيمون؟» تقصد «هل أولدنربج: سأل

األنتيمون، باستخدام امللك شفي بعدها لكن والراوند. والزئبق «نعم، بارسيل: دي رد
يف ترسعوا وإنهم فعال عالج إنه فيه يقول للكلية معارًضا ملكيٍّا مرسوًما أصدر وعليه

استبعاده.»
وال الطبيب. ُجعبة يف وحالٍّ فعاًال ملينًا يُعد «واآلن املناقشة: زمام أولدنربج توىل
تغري يف السبب فما كدواءٍ. يصفونه إنهم بل باستخدامه، الكلية سماح عىل األمر يقترص
التزاًما األشد امللك فيهم بمن كثريين، عالج أنه ُرؤي فعندما البيانات. النظرة؟ تلك
سبق. ما تخالف التي العالم يف البارعة الحجج كل وُرفضت الجميع، اقتنع باملسيحية،
باقي حظر مختلفة مراحل ففي األطباء. يستخدمها التي العالجات مع الحال وكذلك

بالتجربة. يسرتشد الذي هو العاقل اإلنسان إن منها. واحًدا املهنة أهل
هذه ويف السابقة. العصور يف يُجَر لم نعلم وحسبما جديد، يشء الدم نقل لكن
مما قليًال يقدموا أن إال رخاء يف البرشية رؤية يف وللراغبني للعباقرة يمكن ال الحالة
وبهذه تجربته. من املتحيزين غري الكرماء األطباء من غريهم يتمكن لكي يعرفونه
كانت إذا بما نحكم بأن لنا يسمح أفضل، موضع يف وسنكون خربتنا نبني الطريقة
إنه الناس يقول ناحية فمن البساطة؛ بهذه ليس الوضع لكن اإلنسان. جسم تناسب
عن يزيد أن الدراسة من قدر ألي يمكن فال البرش وحياة بالصحة يرتبط األمر أن بما
اتجاه يف بنظره أولدنربج وأشاح «… املتكربون هؤالء يرفض األخرى الناحية ومن الحد.
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ال من هو الناس فخري فيه. هم يفكروا لم برهان أو حقيقة أي …» الثالثة الكلية ممثيل
أطلب السبب ولهذا رأيه. ن ويكوِّ بعناية الكثرية التجارب يجري بل مسبق، بحكم يأتي
بإجراء فيهم واملوثوق املنفتحني والجرَّاحني األطباء من عدًدا يأمروا أن السلطة يف ممن

الطريقة.»19 لهذه الحقيقية اإلمكانيات معرفة إىل تهدف كثريٍة تجارب
ثمينتني، كأداتني مًعا يتضافران والتجربة فاملنطق منهما؛ أيٍّا تتجاهل ال «لكن بريو:
املنطق وتصحح باملنطق التجربة تصحح أن فعليك الخطأ. من منهما كلٌّ يسلم وال
ال الذين هؤالء استخدمه مما — رأيي يف — أعظم وتطبيًقا دقة يتطلب هذا بالتجربة.
التجارب من يمكنك إذ آلخر؛ حيوان من الدم نقل يجلبها التي الفوائد يف مطلًقا يشكون
عىل — الخطأ من ذاته الوقت يف لكن مفيد، الدم نقل أن استنتاج اآلن حتى املوجودة
األرجح من يبدو حال، كل عىل الخبيثة. أو بالبغيضة التجارب تلك نصف أن — األرجح
الحيوانات تصل ربما بمساعدته. تتعاىف أنها ال الدم نقل معاناة تتحمل الحيوانات أن

آخر.» غريب سائل أو كدر بماء حقنها جرى إذا نفسها للنتيجة
اخرتاع الدم نقل إن السادة، «أيها االجتماع: انتهاء قبل تلخيصرأيه يف آمًال المي قال
من للتخلص ورسيعة بسيطة وسيلة باكتشاف قرننا ف فسيرشِّ نجح فإذا تماًما. جديد
لألسف، الحياة. بطيب االستمتاع من وتمنعنا مضاجعنا تؤرق التي املستعصية األمراض
بنا ينتهي فربما قليلة. فوائده أن فسنجد جيًدا الدم لنقل نظرنا إذا بأننا مقتنًعا أزال ال

عالجهم.» من بدًال الناس بقتل املطاف
كان إذا ما يستشف أن ومحاوًال اإللهام عن بحثًا الغرفة تجوبان وعيناه دوني قال
كان معك.» أتفق أن يمكنني «ال القايض: أمام املرتقب وقوفه يمنع أم سيخدم اليوم هذا
الغرفة بهم امتألت الذين املفكرون ينقض لم إذ العام؛ املستوى عىل نسبيٍّا سعيًدا دوني
أو سمعت مما يشء «ال له: رضبات أي توجيه عىل قادرة املحكمة تكون فلن لذا تصوره؛
لكل املطلق العالج تشكل ربما بل نافعة، وسيلة الدم نقل أن أرى أن عن يثنيني رأيت

األمراض.»
للشك، مساحٍة بوجود تُقر أن العزيز صديقي يا عليك يجب «لكن بريو: ضغط
الجنون؛ عالج إىل مثًال فلتنظر تصديقه. ا جدٍّ يصعب املزاعم هذه فبعض كذلك؟ أليس
فإن العقلية، وقواه عقله اإلنسان يسلب أو يمنح الفاسد الدم أو السليم الدم كان فإذا
يف دوني يشارك لم الحيوان!» هذا غباء يورثه وأن بد ال لشخص عجل دم إعطاء

الكلمات.20 هذه تلت التي الضحكات
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عديد فهناك تماًما. فائدته تستبعد أن كذلك يمكنك ال «لكن بارسيل: دي فقال
من دًما تلقى الذي الكلب فهناك منقول. بدم أكثر أو لسنة عاشت اآلن الكالب من
تلقوا الذين الرجال وبجانب أيام. ثمانية بعد حيويته وازدادت شهيته، واستعاد غزال
من السفيل الشق أصاب الذي الشلل من ُشفيَت امرأة عن مؤخًرا دوني أخربني الدم،
اإلنجليز زمالئنا حذو نحذو أن هو لنا ينبغي وما تماًما. مذهلة نتيجة وهي جسمها،
صورة نرى قد وعندها بحرص؛ ل وتُسجَّ بعناية تُجرى التجارب من بسلسلة ونويص
فلطاملا أعداء. لديه ألن يستسلم أال دوني السيد من أرجو ذلك، مع للحقيقة. أوضح
الذين كل باسم به أشيد إنني عليك. الشفقِة من خري لك الناس حسد أن سمعت
كل يكتشفها التي الجديدة البيانات الجماهري ومشاركة اجتماعاته الستمرار يتشوقون
مرشوعية عن يدافعون الذين املستمعني أحد جانبي من وسأظل األخرى، املسائل يف يوم

األنواع.» كل من باملواقف اهتمامه
مناسبًا. االجتماع إنهاء بدا النقطة، هذه عند
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قتل؟ أم مكر أم خطأ

املحكمة رئيس دلف املرة. هذه األحاديث فانقطعت أخرى، األرضمرة عىل العصا رضبت
تنعقد «سوف الحاجب: فنادى القاعة، إىل — دورميسو السيد الجنائية القضايا مالزم —
ميالديٍّا وستني وثمانية وستمائة ألف عام من أبريل من عرش السابع املوافق السبت اليوم
اهتمامهم بعض أعاروه قد الناس أن رسه وقد باريس»، يف شاتليه جراند لو محكمة
يكن لم إذ الحارضون؛ وانتظر جلسته يتخذ وهو الوقت بعض دورميسو استغرق أخريًا.
تهيأ وعندما وحرياتهم. اآلخرين وقت عىل تتعد لم إن السلطة امتالك من طائل أي هناك
حانيًا الرشفة يف املجتمعني دوني داعمي من الوجهاء اتجاه يف عامة بإيماءة أشار أخريًا
ليتلو حاجب إىل أشار وأخريًا برفق. وأومأ ر املوقَّ املحامي إىل يلتفت أن قبل لهم، رأسه

التهمة.
هو قتل العام هذا من يناير من األخرية األيام يف أنه دوني: للسيد املوجهة «التهمة
أنه، هي والتهمة للقانون. مخالفة يف — موروا أنطوان السيد وهو — مريًضا ورشيكه
الطبيعية غري التجارب من سلسلة أجرى الطب، كلية يف املتعلمني السادة اعرتاضات رغم
مرات. ثالث بل واحدة، مرة ذلك يفعل ولم عليه. املجني عروق إىل العجول من الدم بنقل

موروا.» دوني قتل لقد واضح. واالستنتاج
يف ملن ثم أوًال للقايض وانحنى وقف وقد — دوني محامي — الموانيو السيد قال
هناك تكن لم ربما املتهم.» عن بالدفاع أتقدم أن يل اسمحوا القايض، «سيادة الرشفة:
عىل تساعد الجمهور من الصحيح الفعل رد استثارة كانت طاملا لكن محلفني، هيئة

بعيد. حد إىل ناجحة الكياسة وكانت بالقضية، الفوز
بالعالج الحايل، للموقف االفتتاحية بالفصول دراية عىل — أتيقن كما — «إنكم
لقد الكبرية. باريس مدينة سكان كل أنظار جنونه لفت الذي للرجل أُعطي الذي الفريد
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عجل من بريء بارد بدم جسمه وإنعاش امللوث، الرجل دم بعض من التخلص أدى
وسمحت أيام غضون يف العقل سليم أعلنته الكنيسة سلطات أن لدرجة تحوله، إىل طيِّع
الستدعاء استعداد أتم عىل فأنا املحكمة، رغبت وإن املقدسة. الشعائر يف باملشاركة ملوروا

عقله.» سالمة عىل ليشهدا امليالد عيد من أيام قبل زاراه اللذين القسيسني
االهتمام. القايض عىل يبُد لم

القتل بجريمة الخطأ الشخص تتهمون بأنكم قناعة عىل «إنني املحامي: استطرد
أن ينبغي ة العامَّ من آخر فرًدا تدين التي القرائن وأورد القضية، أعرض أن وأود هذه.
ضاقت غائبًا.» يبدو لكنه الرضورة، تحتم ما بحسب الجدران هذه بني حاًرضا يكون
السيدة أن أرى «إنني جاسوس: عن تبحث وكأنها الرشفات، بني وجالت الموانيو، عينا
األقل عىل كثري. عن مسئولة يبدو كما فهي أفعالها، عن وتُسأل تحرض أن ينبغي موروا

السليمة.» النصيحة اتِّباع يف تقصريها مسئولية تتحمل أن ينبغي
دوني، للسيد حاليٍّا موجه االتهام لكن صحيًحا، هذا يكون «قد قائًال: القايض رد
لكن للنصح، السافر السيدة تجاهل من تشكو إنك عنها. يجيب أن عليه أسئلة وهناك
الطب؟» أهل من الحذر نداءات تجاهل أو يلتفت، لم اآلخر هو دوني أن صحيًحا أليس
هو دوني يكن لم ييل. ما فاعلموا وممانعته حذره يف الشك إىل تميلون كنتم «إن
تقصدون كنتم وإن إليه. وتوسلت أزعجته من هي زوجته لكن موروا، وراء سعى من
هذه وقف دعوات جاءت فلقد صحيح؟ غري أيًضا فهذا مقاًما أرفع هم من تجاهل أنه
يتقيد أن عليه فِلم مونبيلييه. يف درس دوني لكن الباريسية، الطب كلية من الطريقة

الجامدة؟» باريس بعقول
كنت إنك نقول أن املنصف من أليس دوني، سيد يا «لكن إرصار: يف القايض قال

الفرصة؟» سنحت إن التجربة إلجراء تلهف يف ستسعى
الطريقة؛ هذه الستخدام املناسبة األوقات عن بالطبع أبحث لذا بنفعها؛ أؤمن «إنني

املناسبة.» األوقات من واحدة تكن لم املرة هذه أن إال
الدم!» ونقلت عملك تابعت «لكنك

يف قط نصل لم لكننا بالفوىض، الليلة امتألت لقد القايض. سيادة يا «ال دوني: رد
موروا. السيد ذراع يف التي باإلبرة وتوصيله العجل رشيان فتح إىل العملية من لحظة أي
إىل فاضطررنا العملية، بدء حاولنا أن بمجرد عنيفة رصع نوبات يف الرجل دخل لقد
أن املمكن من كان الحالة. هذه يف الدم نقل من نتمكن لكي سبيل من فما التوقف.
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لنا يسمح وضع يف نكن لم املزرية الصحية حالته ضوء يف لكن فعلنا، لو حياته ننقذ
ألي يمكن ما تجاوز أنه الواضح من وكان الرب يدي بني حياته كانت فقد باالستمرار.

يقدمه.» أن الطب فنون من فن
هذا؟» من متأكد أنت «هل القايض: استطرد

«تماًما.»
شهود؟» لديك «هل

وحرمه.» موروا والسيد وإمريي أنا كانوا الحارضين فكل الواقعة. هذه يف «ليس
للجثة فحص أي يجِر «ولم عجل: عىل شيئًا ودوَّن القايض قالها الشهود!» «ونعم

كذلك؟»
التالية فالخطوة القايض. سيادة موكيل، ذنب هذا يكن «لم الدفاع: محامي تدخل
وكان وبرسعة. للجثة، ترشيًحا ليجري بحاجة كان إذ دوني؛ السيد أمام واضحة كانت
عمليتا أُجريَت فقد بالعلم؛ تتعلق مسألة كانت تلك أن أولهما: لسببني؛ هذا عىل حريًصا
أراد أنه والثاني: العجل. دم دخول آثار عن البحث عىل حريًصا موكيل وكان دم، نقل
زوجة إن تقول شائعات هناك كانت فقد تسمم. نعم تسمم، أعراض أي عن يبحث أن
الفرصة. تسنح حاملا بقتله مواقف عدة يف هددت الزائد العنف جراء يئست إذ موروا
ينظر الجيد الطبيب لكن السوداء، الدعابة محمل عىل تؤخذ وقتها الكلمات تلك وكانت

تشخيًصا.» يكوِّن أن قبل احتمال كل يف
أطباء ثمانية أو سبًعا جمعنا كلمتنا يف الوثوق يمكن ولكي «لذا دوني: تدخل
أتلقَّ لم السابقة، الزيارة من تماًما النقيض وعىل موروا. ملنزل واتجهنا شهوًدا ليكونوا
نفحص أال عىل مصممة وكانت بيتها. ندخل أال عىل األرملة أرصت بل ترحيب، أي
وطبًقا ممنوع. أنا واآلن جرٍّا؛ إليه ُجررت بيوم فقبلها غريبًا؟ هذا ترى أال زوجها. جثة
دفنه، ترتيبات لتنهي محموم سعي يف غادرنا أن بمجرد اليوم بقية قضت فقد للجريان،
خرب بها انترش التي الرسعة ستدرك اليوم. ذلك يف املهمة إتمام من تتمكن لم لكنها
أعضاء أشهر أحد سماع الغريب من ليس لذا وملتقياتها؛ باريس مقاهي يف الواقعة
ذلك يف ورأى لعميل مؤيًدا يكن لم املساء. ذلك موروا وفاة بخرب بباريس الطب كلية
أيًضا رفضت موروا أرملة لكن الجثة، لفحص جرَّاحني فأرسل عيلَّ. الحجة إلقامة فرصة

بالفعل. حدث قد الدفن إن قائلة املرة تلك يف كذبت بل لهم، السماح
اليشء أن — أفكارنا بني يحدث ما نادًرا اتفاق يف — والطبيب أنا قررت ذلك، بعد
عىل واتفقنا بالقوة. الجثة ونأخذ منزلها إىل مًعا نذهب أن هو عمله يمكن الذي الوحيد
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الدفن أتمت أنها اكتشفنا الوقت هذا بحلول لكن الصباح، يف املغامرة بهذه نقوم أن
بقليل.» الفجر وقبل الظالم جنح يف بساعات قبلها بالفعل

بساطة بكل التجربة نهاية هذه تكون أن — قصته تابع حسبما — املمكن من كان
وأال يستسلم أن الطبيب قرر وبالفعل، البائسني. الزوجني هذين عن يُسمع ما وآخر
التجربة» «أعداء ألن متاح؛ غري خياًرا هذا أصبح ما رسعان لكن آخر. يشء أي يقول
خطواتهم أوىل وكانت املوقف. الستغالل وسعوا لألحداث املؤسف التسلسل بهذا فرحوا
الصمت، التزمت «وعندما دوني: قال بالكامل. العالج هذا فكرة يشجب ُكتيب نرش هي

املهنة.» هذه مزاولة أريد أعد لم وأنني معهم اتفاقي بسبب كان صمتي أن أشاعوا
قائًال: — والدوريات الخطابات من حزمة الهواء يف بيده رافًعا — دورميسو سأل
هناك البداية، يف سمحتم. لو عليها رسيعة نظرة لنلِق تلك؟ إىل أفرتض كما تشري «هل
بتاريخ أولدنربج السيد اإلنجليزي زميله إىل يوتسيل املعروف الفيلسوف من الخطاب هذا
فلسفية برباهني ال مدعومة غري طائشة أعمالك أن يرى أنه الواضح من فرباير. من الثالث
ولن الدم، نقل خطأ سيبنيِّ «وهذا كلماته: بعض فلنقرأ الحديث. العلم من بأدلة وال
عىل متشكًكا كان إنه نقول أن املمكن من أنه أظن إنسان.» عىل تنفيذه عىل أحد يجرؤ
عن يعرب وفيهما المي. جورج كتبهما اللذان الخطابان هذان يوجد ذلك، بعد أظن. ما
ويمكننا للعملية. خضع مريض أي حال الشقاء أن يتصور أنه ويبدو لعملك احتقاره
بأن يؤمن الذي مارتينيري ال دي مارتني من الواردة املقاالت من عديًدا لذلك نضيف أن

أخالقية.» غري فضيحة عملك
من ذلك. نوضح أن «يرسنا مجدًدا: السيطرة يستعيد أن محاوًال املحامي قال
هؤالء أن ويرى الدم، نقل يف يشكك الرسمي الرأي إن الرأي. يف اختالًفا هناك أن الواضح
لكنهم األخالق. منعدمي األرشار دور العبني املواقف أو املضايقات يف يتورطون الرواد
تتجاوز لن إليهم استمعت فإن واملالحظة. بالتجارب يشتغلوا أن دون اللغط يثريون
عىل أدلة أقدم أن أود ذلك، إىل باإلضافة لكن القديمة. اإلغريق بالد يف ترسخ الذي الفهم
لتحقيق العدالة مسار لتغيري استعداد عىل هم من املتعلمني السادة هؤالء بني من أن
القصة.» هذه يف التايل للفصل دوني السيد لرواية تستمعوا أن عدالتكم أسأل أهدافهم.
السيدة أن اكتشفت عندما اندهايش «تصوروا أخرى: مرة الحديث زمام دوني توىل
هؤالء من ثالثة من تتعرضملضايقات ألوانها السابقة الوفاة هذه من شهرين بعد موروا
يعرضون كانوا أنهم تبني أظن. ال مصيبتها؟ يف مساعدتها يحاولون كانوا فهل األطباء.

زوجها. قتلت الدم نقل عملية بإجراء بأني املحكمة يف شهادتها مقابل املال، عليها
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جديًدا شيئًا تكشف بل خصومي، نزاهة عىل الشك بظالل تلقي ال الواقعة هذه إن
الرشوة وراء والرش الظلم سريى بالقانون ملتزم فأي موروا. السيدة شخصية عن
وتذهب املال تأخذ لم حتى إنها بل النوع، هذا من ليست لكنها فوًرا. العرض ويرفض
أتت أنها عليها بدا البداية يف الرس. يف إيلَّ أتت لكنها بريئًا؛ رجًال لتسلم للمحكمة كيهوذا
الجليلة الخدمة عن الحديث يف وأسهبت فقط. وسمعتي اسمي حماية وبنيَّة الكرم بدافع
عالج أفضل أعطيته قد بأنني معرتفة الراحل، زوجها تجاه أبديتهما اللذين واإلحسان
أن إال الحاجة. عند لصالحي تشهد أن عرضت ثم ومن إنسان، ألي الحديث العلم يتيحه
وبعكس مجانيٍّا. يكن لم العرض أن الواضح من وأصبح تبدلت، املرحلة هذه يف نربتها
لقاء مبلًغا موروا السيدة طلبت تكلفة، دون وألرستها لها قدمتها التي الكريمة أعمايل
من أكرب مبلًغا أعرض أن املطلوب كل كان طلبته؟ الذي والسعر املحكمة. يف خدماتها
كافيًا مبلًغا توفر أن هو — زعمت كما — الوحيد هدفها وكان خصومي. عرضه الذي

جديدة. حياة وتبدأ رأسها مسقط إىل لتعود
قائًال ببساطة طردتها فقد الغضب. أم املهانة من بدافع ترصفت كنت إذا ما أعلم ال
من زوجها احتاجه مما أكثر الدم لنقل حاجة يف نفسها هي وكذلك األطباء هؤالء إن
ضدي املقامة األدلة كل أن من يقني عىل فأنا بتهديداتهم. أعبأ ال جانبي من وإنني قبل،

العدالة.» مسار تحويل يف والرغبة الغرية ضخمتها مغلوطة معلومات عىل مبنية

شهود ثالثة

بالجلوس. لدوني وأشار القايض.» سيادة شهود، «لدينا الموانيو: قال
السيدة إن وقال دوني قصة يدعم أحدهما كان شاهدان، اللحظة هذه يف تقدم
عملة ١٢ عليه عرض طبيبًا أن الثاني وزعم الرشيف. الطبيب ابتزاز فعًال حاولت موروا
وهو ذاتها؛ الثالثة الدم نقل عملية أثناء َ تُُويفِّ موروا إن ليقول املحكمة إىل جاء إذا ذهبية

حياته. عىل للحفاظ رصاع يف ويرتكه قاتًال دوني من يجعل قد اتهام
تسمح فهل أستدعيه، أن أود آخر شاهد «يوجد قليًال: ينحني وهو الموانيو سأل
أستدعي أن «أود قائًال: المونيو فاستطرد باإليجاب. دورميسو وأومأ املحكمة؟» عدالة

موروا.» السيدة جارة
قد كهربية صاعقة كانت لو كما واقفة هبت ثم تنتظر، جالسة الشاهدة كانت
مرتاحة غري وبدت أصابعها إحدى يف بخاتم الوقت طوال تعبث كانت جسمها. يف رست
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وثرثرتهم األفكار الناس تبادل مع القاعة يف همهمة رست الرسمية. املحكمة أجواء وسط
عنها. اإلفصاح وشك عىل كانت التي باملعلومات التنبؤ محاولني

املقلقة، املواقف بعض رأيت «لقد جديد: من القاعة هدأت أن بعد املحامي سأل
أخربينا.» صحيح؟ شيئًا، سمعت عندما بدأت وقد كذلك؟ أليس

قليًال سكتت ثم موروا» وفاة من — أسبوعني ربما أو — أسبوع قبل ذلك كان «لقد
توتر. يف حولها وتلفتت

«تابعي.» دورميسو: قال
إىل دوني ونظر جديد من السيدة تلعثمت شجاًرا.» سمعت لقد سيدي، «حسنًا،

الفشل. وشك عىل الرئيسية شاهدته أن إىل تشري الدالئل كانت األرض.
من؟» بني «شجار؟ الموانيو: استحثها

عليها نزل وعندها السؤال، من الذهول عليها بدا بالطبع.» وزوجته موروا «بني
معتاد. غري شيئًا ذلك يكن لم أنه «أقصد القصة: باقي ترسد وانطلقت فجأة اإللهام
عرب نرى أن يمكننا بل يشء، كل ونسمع ا جدٍّ رقيقة والجدران متجاوران، فمنزالنا
رضباه أن بعد كثريًا الرشوخ أحد ق تعمَّ وقد الرشوخ. بسبب املواضع بعض يف الجدران
ترى كما — مشكلة حدثت فإن يصلحاه. أن كثريًا منهما وطلبت مشاجراتهما. إحدى يف
أعىل الشجار صوت كان — قلت كما — أسبوعني وقبل عنها. يشء كل نعلم كنا —
هذا كان ولطاملا حياتهما. من اعتياديٍّا جزءًا كانت واملشاجرات فالخالفات املعتاد؛ من
الطبيب إن يقول وكان الطعام. من يشكو موروا السيد كان املناسبة هذه يف لكن حالهما.
وحساءات مرشوبات كان له تقدمه ما كل لكن دمه، حرارة يرفع شيئًا يأكل أال أمره
تسمميني؛ أن تحاولني أنك أحد أي يظن «قد قائًال: مساء ذات بها صاح وقد ثقيلة.
الغريب من أنه تظن ربما أبًدا.» بذلك أعلم وال الحساء هذا إىل الزرنيخ تضيفي أن يمكنك
وقالت بحسائه. غريبة مساحيق أكياس تخلط كانت زوجته لكن كهذا، شيئًا يقول أن

الحساء.» من ملعقة أمامه تناولت صدقها وإلثبات الصيدلية، من وصفات إنها
ارتشافها صوت تسمعي أن بإمكانك كان هل بذلك؟ عرفت «وكيف دورميسو: سأل
رست رائع؟» نحو عىل وصفِته الذي الحائط رشخ عرب تنظرين واقفة كنِت أم للحساء

دورميسو. سؤال إثر القاعة أرجاء يف الضحك من موجة
خرجت قد كنت املرحلة تلك «ففي توترها ذاب وقد سيدي» يا «ال قائلًة: ردت

النافذة.» عرب املوقف ألشاهد
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ذلك؟» أهمية فما الحساء؛ من ملعقة تناولت فهي «إذن –
لحظة وبعد برشبها، تظاهرت لقد املسألة. هي هذه تفعل. لم سيدي، يا «ال –

األرض.» عىل امللعقة من تسكبها رأيتها
تلك؟» الحساء رشفة أحد يتناول لم «إذن القايض: تساءل

رأيت حيث كثريًا، األرض عىل تبَق لم لكنها نعم. إنسان، يتناولها «لم املرأة: قالت
تلعقها.» قطة

ليبدي الوراء إىل بظهره وعاد ذراعيه يمدد وهو املتثائب القايض قالها «رائع»،
بني همهمة فعله رد أثار متدنية. لطبقة املنتمية الشاهدة بهذه اهتمامه عدم وأكثر أكثر
دوني وبدأ يتحدثون البعض بدأ الالإرادي. بالتثاؤب اثنان أو شخص وتجاوب الحضور،

الشهادة. من األهم الجزء يضيع أن من بالرعب يشعر
نفقت.» القطة «لكن

تنُفق.» أن القطط طبيعة من تنُفق؛ القطط «كل
أؤكد حسائي، تناول بعد منزيل يف تنُفق ال فهي مسكوب. حساء تناول بعد «ليس
وسليمة صغرية كانت القطة «تلك العادة: غري عىل القاعة عىل الصمت خيَّم ذلك.» لك
يف ملتٍو وضع يف نفسها عىل متكورة وجدت الليل، منتصف يف نفقت ثم الظهرية، وقت

طبيعيٍّا.» نفوًقا ذلك يكن لم بالدم. املشوبة واإلسهال القيء من بركة
األرض. عىل رنينه صوت الحضور جميع فسمع دبوس، سقط

الشاهدة ورصف الطول، مناسبة وقفة بعد الموانيو من الكلمة جاءت «شكًرا»،
ببطء التفت وقد وانضباط بهدوء وتابع تواضعها. أخجلت وجليلة عميقة بانحناءة
شخص الجريمة. هذه يف آخر به مشتبه لدينا عدالتكم، ترون، «كما دورميسو: إىل
عنف من عانى شخص الفعل. هذا الرتكاب والفرصة الدافع ولديه جيًدا الضحية عرف
عالج عن تبحث راعية زوجة ظاهره شخص مؤخًرا. باالنتقام وهدد املايض يف الضحية
قبل عقدته الذي الزواج من للتحرر تسعى لزانية الخفية الدوافع لديها لكن لزوجها،
يزيد زوجها وفاة منذ سلوكها إن موروا. السيدة إىل بالطبع أشري فقط. سنوات بضع

حولها.» الشبهات
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شاتيليه. يف املحكمة حكم تورد فرنسية صحيفة من األوىل الصفحة من نسخة :1-11 شكل

مرة عاد به، يحكم قد حكم أي ونتائج األدلة يف لينظر دورميسو انسحب أن بعد
سمح األقل عىل لكنه مساوئه؛ بالحكم كان مكتوب. حكم بإصدار الجلسة ورفع أخرى

حرٍّا. يخرج بأن لدوني
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خارسة وحرب ناجحة، معركة

إىل متجهني نوف بونت جرس فوق من السني نهر وعربوا املحكمة، ورفاقه دوني غادر
يف يرسعوا أن الغريب من يكن لم الحكم. ملناقشة أوجستني جراند طريق يف منزله
والجو ساطعًة الشمس كانت اللحظة حتى لكن املحكمة. عن أنفسهم ليبعدوا مشيهم،
غيوم وانقشعت متهاديًا. سريهم فكان الحياة، قيد عىل يقضونه رائًعا يوًما وكان معتدًال؛

البرش. بجموع مليئة الشوارع وكانت مثايل ربيعي ليوم املجال مفسحًة الشتاء،
الناس بعض كان إذ الوقت، طوال مزدحمة دائًما نيف بو كانت عادي، يوم أي يف
ورشفات البديع، اللوفر قرص يف محدًقا اآلخر البعض يقف بينما طريقهم يف يتدافعون
املزدحم. النهر يف متداخلة حذر يف طريقها تشق التي القوارب ومئات املبهرة، املباني
مشهًدا أتاح ما وهو املنازل، تحده تكن لم الذي النهر عىل الوحيد الجرس هو هذا كان
ممتلئًا اليوم ذلك يف الجرس كان روحها. باريس أعطى الذي املتدفق النهر ملجرى خالبًا

العادة. غري عىل
بدأه لشهر، يمتد احتفال وهو جريمان، سان ملعرض األخرية األيام أحد ذلك كان
يف تحول لكن الفصح عيد تسبق التي الكبري الصوم بفرتة إيذانًا قرن قبل الرهبان
هذه أمام الواقعة والطرق الجرس كان غيبي. هو بما احتفال إىل األخرية السنوات
بوتقة املهرجان كان والعاهرات. وبالحراس واملتسولني، بالجنود مليئة مبارشًة املجموعة
النشالني. وأبرع الفتيات وأجمل البغايا أروع بني يجمع مطوًَّال وحدثًا الباريسية، للحياة
معهم. ويرشبون الرشفاء يجالسون اللصوص وكان ُوصفائهم، مع يتجولون النبالء كان
لدى املهرجان كان الون. والحمَّ والطالب والخدم املحال وأصحاب املوظفون تزاحم
للسخرية وفرصة الرسمية للحياة الشديدة الرتابة لكرس فرصة النبالء األرستقراطيني
مع املساواة قدم عىل فجأة أنفسهم البسطاء وجد باملثل، ودونيتهم. القرويني فظاظة من

كثريًا. املعروض وكان الحدث. ليشاهدوا أعناقهم الكل مد إذ أسيادهم؛
عجائب عن يتحدث رجل فيها بخيمة ورفاقه دوني مر لالنزعاج، املتعمد اإلبداء ومع
ساذج جمهور عىل واملرايا والدخان اليد بخفة تحايل مخادًعا الحقيقة يف كان لكنه العلم،
بالنسبة لكنها، بالنقود، جيوبه امتالء النتيجة كانت ربما عجيبة. مهارات يؤدي أنه ليظن
والقضاء العامة إقناع مهمة تزيد وكانت ، الحقيقيِّ العلم قيمة من للتقليل أدت دوني، إىل
العلم أن فكرة العام الجدل نطاق يف العرض أكد لقد صعوبة. عمله قيمة يف املتشككني
دوني كان أميون، باريس أهل من باملائة ثمانية من أكثر أن وبما واحد. يشء والسحر

تنوير. عرص إىل األمة رفع السهل من ليس أنه أىس بكل يعرف
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حيث إمتاًعا، أكثر النار وآكلو واملهرجون والبهلوانات الحبال عىل السائرون كان
العرض صعوبة ازدادت وكلما إذهاًال. أكثر عروًضا ليؤدي غريه مع منهم كلٌّ تبارى
حركة يف قفز ثم األرض، عىل ملتوية وضعية يف االستعراضيني أحد جثم الجمهور. كثُر
عازًفا الجاذبية، الحبل عىل سائٌر وتحدى أقدام. ثمانية طولها سارية عىل مفاجئة واحدة
الثانية يف أنها املفرتض من طفلة هناك وكانت حقيقية. غيبوبة حالة يف وهو الكمان
وحلقها عينيها إىل حولها من حادة سيوف ُصوبت بينما نفسها حول تدور عمرها من

كبريًا. رضًرا تُحدث قد واحدة انزالقة وبطنها؛
انتباه لفت ما هو واملصقولة املمتازة البرشية للقدرات االستعراض هذا يكن لم لكن
فأصحاب التشوه؛ مظاهر إىل ينجذب كان املهرجان عرب فيها يتجول مرة كل ففي دوني.
شديدة الرءوس أصحاب لكن كبرٍي، حدٍّ إىل اهتمامه يثريوا لم أيديهم يف الزائدة األصابع
األقزام هناك كان إذ الخاص؛ سحرهم لهم كان الكبرية العيوب ذات األجسام أو التشوه
وصبي أقدام، ثماني أطوالهم بلغت الذين العمالقة بجانب قدمني طولهم يتعدَّ لم الذين
جلس طبلة. عىل والقرع فمه يف عصا حمل عىل قادًرا كان لكنه ساقني، أو ذراعني بال
القائمني أجرب مما يشء، لفعل االستعداد آخرين عىل بدا بينما مغتمني. منهم كثريون
بالخوف اإلحساس تعزز كبرية أقفاص يف حبسهم أو األغالل يف تقييدهم عىل عليهم
ظهر عىل تسري التي الدواب من وغريه اإلنسان بني الفاصل الحد عن أسئلًة وتثري منهم،

األرض.
املالبس من األدنى الحد يرتدي وهو يُعرض كان الذي املشوه إىل دوني نظر وخالل
الخراف دم من نقلها الالزم الكمية ما خاطره. يف سؤال جال يغطيه، الذي الشعر إلبراز
يلزم الدم من كم مواٍز: آخر سؤاٌل ظهر وعندها خروف؟ نصف إىل ليتحول إنسان إىل

املسكني؟ الرجل هذا حالة عن تقل ال بحالة ليصبح خروف إىل إنسان من نقله
كبريًا قرًدا يحوي الذي املجاور القفص إىل نظر عندما تعقيًدا أكثر السؤال بدا
أضاءته الذي املربع ويف األقل. عىل ظاهري وذكاءٍ كبري باهتمام يسأله وكأنه يجلس
عسكرية، تدريبات وأدى املينيويت، رقصة شمبانزي قرد أدى ورائه، من الشمس أشعة
بؤًسا أكثر محاولة كان بارييس تاجر مالبس وارتدى شعره ُحلق الذي الدب أن رغم

البديعة. الرب مخلوقات وباقي آدم بني بني فرق أي لطمس
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التغيري وقت حان املسئولية: تتوىل باريس

دوني رفاق من كثريون «انخرط» وخاللها كاملًة، ساعًة العرش الدقائق مسرية استغرقت
رسيًعا دخلوا فقد وصلوا الذين أما دوني. منزل إىل يصلوا لم أنهم لدرجة بالتسلية ا جدٍّ

الصباح. يف الصادر الحكم تبعات حول جدال يف
أنه: فيه ورد الذي الحكم وقرءوا جلسوا

من األسئلة: من عدد عىل لإلجابة السيدة هذه الستجواب كافية أسباب توجد
كذبت ولَم ممن؟ وبتعليمات لزوجها؟ أعطتها ولَم املساحيق؟ بتلك جاءت أين
خالل تُحتجز بأن دورميسو أمر ذلك، ولتنفيذ الجثة؟ ترشيح إعاقة سبيل يف

املسائل. هذه يف التحقيق فرتة
مالحقة نظري املال عليها عرضوا الذين الثالثة باألطباء يتعلق فيما وأنه
موعد تحديد طلب معها، شوهدوا والذين قضائيٍّا، العملية أجروا الذين األطباء

أمامه. بشخوصهم ليمثلوا
لم وأنه األوليني، الحالتني مع الدم نقل عملية نجاح ضوء يف أنه وأخريًا،
تعليمات املوقف هذا غري يف تجاهلت (التي السيدة من بإلحاح إال الثالثة تُجَر
قرار إلغاء طلب زوجها) وفاة يف تسببهم يف اشتُبه الذين العملية أجروا من
سبيله. ويُخىل إليه املوجهة التُّهم من بريء وأنه — املحكمة أمام دوني مثول
وخضوعها محدد، يوم يف بشخصها موروا أرملة مثول تقرر وعليه
مضمون عن معلومات مزيد تقدم وأن املزعومة؛ األقوال بخصوص لالستجواب
جسم يف الدم لنقل عملية أي املستقبل يف تُجرى وأال دوني؛ السيد شكوى

الباريسية. الكلية أطباء موافقة دون من إنسان

بعد بعض بعضهم أظهر عىل حماس يف يربِّتون دوني رفاق وراح عام ارتياح ساد
من كثرٍي أمام الباب سيفتح كان ضده حكم فأي لدوني؛ املوجهة التهمة سقطت أن
حدة أقل كان أوجه عدة من لكنه مألوف، غري الدم نقل كان الواقع، يف ضده. الشكاوى
حاليٍّا. للدراسة الخاضعة العالج أشكال من غريها أو البرش رءوس يف ثقوب فتح من
يكن لم لكن وجدوهم الذين الشهود أصول عن حذرة أسئلة يطرحون الناس بعض كان
جلسة ستتناوله هذا فكل التفاصيل؛ هذه لتتبع كبري استعداد عىل كان من بينهم من

املحكمة. يف املقبلة االستماع
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الحرب خرس لكنه املعركة كسب فقد الخضوع؛ عىل دوني أُجرب والزمالة املودة رغم
يف تُجرى «وأال الختامية: القايض جملة يف تكمن الكربى املشكلة كانت إذ األرجح؛ عىل
الباريسية.» الكلية أطباء موافقة دون من إنسان جسم يف الدم لنقل عملية أي املستقبل
الكلية أبدت فقد الدم. لنقل حظر بمثابة النقض حق الباريسية الطب كلية منح كان فقد
األنشطة يف التحكم عىل وقدرتهم وضعهم يتعزز أن وسيرسهم برصاحة له معارضتها

هكذا. الطبية
الطبية فأصوله الباريسية. الكلية يف عضًوا يكن لم فإنه طبيبًا، كان دوني أن ومع
من كانوا القاعة يف حرضوا ممن وكثري مونبيلييه، يف الطب لكلية كانا املستمر وانتماؤه
بالصورة فالحكم غاضبًا؛ كان وكالهما رانس. يف املنافسة الكلية من أو املجموعة تلك
األطباء أن يعني فذلك أحد، فيه يطعن لم فإن كلها. فرنسا عىل ينطبق عليها كان التي
أن علينا ينبغي «ملاذا وتساءلوا: أعمالهم. كل عىل الحكم دور فجأة تولوا الباريسيني

بارييس؟» طبيب ألي نخضع
أحداث يسجل مكتبه عىل منكبٍّا هو وجلس الظالم، بحلول دوني زمالء انرصف

أولدنربج: السيد إنجلرتا: يف زميله إىل كتبه خطاب يف يومه

ال األمر، ليناقشوا الباريسيني األطباء كلية اجتمعت إذا األثناء، هذه ويف …
الربملان ننتظر أن علينا سيكون الواقع، يف بترسع. سيترصفون أنهم أعتقد
ظهرت إذا إال العالج، هذا حظر يف يرغبون أنهم أظن وال األمر، يف ليفصل
خطري. اإلجراء هذا أن إىل تشري املستقبلية التجارب من جديدة دالئل فجأة

فقد األنتيمون. واقعة نتذكر أن علينا الباريسية، الكلية يخص وفيما
كعالج. باستخدامه آخرون زمالء نصح الذي الوقت يف السموم ضمن أدرجوه
أنفسهم هم وبدءوا رأيهم الباريسيون بدل امللك، عالج يف نجح أن وبعد

أكرب. نطاق عىل باستخدامه يطالبون
يف نعيش أننا بخالف أكرب. بحذر يترصفون سيجعلهم وحده املثال هذا
امللك فإن اململكة، بإدارة االنشغال فربغم الجديدة. االكتشافات يشجع عرص
امللك فيه يرسل الذي الوقت ففي والباحثني. املتعلمني بتشجيع مهتم نفسه
رجًال سيُدين قاضيًا أن أعتقد ال العلم، لتحصيل العالم حول والعطايا األموال

وتطورها. املعرفة تقدم عىل وعمله اهتمامه كل تركيز سوى له جريرة ال
الشأن. هذا يف تطرأ تطورات أي عىل تأكيد بكل سأطلعك
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تصدقني. أن منك أطلب الحايل الوقت يف
االحرتام. وافر بقبول وتفضلوا

املخلص
بي جيه دوني،

تحامل؟ أم حصافة

بنقل مرتبطان املستقبليني وثراءه شهرته أن رأى فقد دوني. تمنى كما األمور تِرس لم
ورست العالج، اختبار عىل عام إقبال هناك يكن لم لكن يحدث. لم ذلك لكن الدم،
يف باملريض انتهت التالية القليلة األشهر يف أجريت التي املحاوالت بعض بأن شائعات
وقع الفرنسية، السلطات شكوك ازدياد ومع األرض. تحت أقدام ست عمق عىل تابوت
اإلنجليزي الربملان تدخل ،١٦٧٨ عام ويف اإلجراء، يُجرِّم ،١٦٧٥ عام يف مرسوًما البابا
ليصبح ثانية الدم نقل ينشط أن قبل عاًما ١٥٠ ومر إنجلرتا. يف الدم نقل إجراء ليمنع

هذا. يومنا يف عديدة بلدان يف الجنيهات من املاليني بمئات تقدَّر التي الصناعة تلك
تعليق عىل األمثلة أوىل ضمن من باعتبارها االهتمام تلك الحظر قرارات تلفت
وجد الحالة، هذه ففي العلمي. الجهد جوانب من جانب عىل يُفرض الذي النشاط
ليفصل الطبي الوسط إىل وردوها املسألة يف للفصل مستعدين غري أنفسهم املرشعون
العلم، ويهجروا حقائبهم يحزموا لم العلماء أن إال اًال، فعَّ حظًرا النتيجة وكانت فيها. هو
األبحاث إتمام بمجرد بأنه امللح شعورهم مع أخرى، مجاالت إىل اهتمامهم وجهوا بل

املنطقة. هذه إىل خلفهم أو هم يعودون قد األخرى، األساسية
لالنتباه الفتة حاليٍّا الجاري االستنساخ عىل املبني البحث حظر دعوات أصداء إن
مبنيٍّا كان القرارات من كم نرى أن اآلن السهل من الدم، نقل إىل فبالعودة األخرى. هي
املسائل عن فكرة أي بريو وال بويل وال دوني وال لوور لدى يكن فلم قليلة. معلومات عىل
عن بعيدين كانوا لقد واقًعا. الدم نقل يصبح أن قبل تناولها يتحتم كان التي الحقيقية
كتلة عن عبارة الدم أن يعرفون يكونوا ولم والتالزن، الدم فصائل عن تعرب لغة صياغة
والة قبل من عليهم مفروًضا الحذر وكان سائل. يف تسبح الحية الخاليا من متدفقة
كانوا الذين الطب مماريس ومن وقتها، العلم إليه وصل ما يجهلون كانوا الذين أمرهم

الدم. نقل نجح إذا رزقهم مصدر فقدان يخشون

231



والعدالة الدم

فإنهم املعرفة حدود توسيع عىل يعملون إذ بأنهم للعلماء كتذكرٍة املوقف هذا يفيد
من إليه وصلوا ما وراء تكمن التي الحقيقية باآلليات فجهلهم املجهول. إىل يخطون

كبريًا. — وسيظل — كان نتائج
فقد أنه بدا لقد تتوقف. لم الحياة لكن والثراء، الشهرة بتحقيق دوني حلم انتهى
الرياضيات أمنًا؛ املجاالت أكثر إىل اهتمامه وعاد الطبية األبحاث يف لالستمرار حماسه
الطب أن إال العامة. العلمية املؤتمرات عقد خالل من سجله إىل وأضاف والفلك، والفلسفة
دعوة تلقى أن بعد لندن شوارع يف يسري ١٦٧٣ عام يف نجده حيث حياته، من جزءًا ظل
أخرى. عالجات يف رأيه ويقدم الدم نقل يف خربته عن ليتحدث الثاني تشارلز امللك من
نحو يخطو باحثًا يكون أن من بدًال مذكراته من مستفيًدا جيًدا يعيش رجًال آنذاك وبدا
العلماء معظم إن القائل التعميم تحدي عىل عالمة أي دوني يُبِد لم جديدة. اكتشافات
الذين األشخاص عدد نرى أن الالفت من حياتهم. يف واحدة كبرية فكرة إال تأرسهم ال
األوىل السنوات ويف الدكتوراه رسالة إعداد أثناء يف حياتهم، من ابتكارية بمرحلة يمرون
اليافعة العقول من فريق جمع عىل يعتمد الدائم نجاحهم لكن الدكتوراه، بعد ما ألبحاث
ويستمتعون واملوجه املعلم بدور يضطلعون فإنهم يرام، ما عىل األمر سار فإن حولهم.
دوني فشل يكن لم لذا فرقهم؛ أعضاء أعمال ليقدموا الدولية املؤتمرات سلك يف بتجوالهم

لفريق. بنائه عدم يف تجسد ما بقدر مزلزلة أخرى بفكرة يأِت لم أنه يف يتجسد
ومقارنة الشهود بني مواجهة إىل القضية تحولت الحقيقة يف موروا؟ زوجة عن وماذا
ففي العدالة. غياب من جو بالتحديد املواجهة هذه بنتائج ويحيط طرف. كل أنصار بني
حياة لتبدأ املال من يكفي ما جمع وتحاول مؤخًرا ترملت فقرية فالحة هناك كانت جهة
كانت لحجتها االستماع عند أنها املرجح من لكن اليوم، ذلك املحكمة يف تكن لم جديدة.
ويف مايل. دعم أي لديها وليس األصدقاء من كثري لديها يكن فلم خالية؛ املحكمة قاعة
الشهود. من كافية مجموعة وتدعمه نفوذ ذوو أصدقاء له رجل هناك كان املقابلة، الجهة
استخدم دوني أن يف الشك تثري بدرجة ا جدٍّ مناسبة الشهود مجموعة بدت الواقع، يف
عرض أنه الوارد من هل الطب. كلية أطباء يد عىل كثريًا منها ترضر التي نفسها الحيلة

الحوافز؟ بعض شهوده عىل
شخص يرى ألن الحقيقية االحتماالت هي ما لكن رشوة، أي تقديم عىل دليل ال
لحظ يا لذلك؟ نتيجة ماتت قطة بعدئٍذ وتتناولها األرض عىل تنسكب الحساء من ملعقة
زوجة بأن يشهدوا أن من وتمكنوا رشوة عليهم ُعرضت قد شهود عىل يعثر أن دوني

232



قتل؟ أم مكر أم خطأ

دوني قدمها التي الروايات تعدد هو الالفت لكن رشوة. عليها ُعرضت األخرى هي موروا
العجل رشيان فتح إىل يصل لم إنه املحكمة سجالت تقول إذ ملوروا؛ األخرية الليلة عن
اإلبرة إن يقول ألولدنربج دوني خطاب يف أنه إال رصع. نوبة يف موروا يدخل أن قبل
عرب الدم بعض أن األرجح يكون اإلبرة، إدخال مع لكن دم. أي تنقل لم لكن أُدخلت
أول بني املدة طول يف للمبالغة مياًال دوني كان قبل، من رأينا وكما املريض. جسم إىل
مما أفضل بدت العملية أن تعني مبالغة وهي األخرية، الواقعة وتلك الدم لنقل عمليتني

الواقع. يف عليه هي
إىل كتبه الذي فالخطاب للتفاصيل. ا عامٍّ تجاهًال دوني أبدى ذلك، عىل عالوة
كان إذ حتًما؛ خطأ هذا لكن يونيو. ٢٥ بتاريخ كان اإلنجليز غضب أثار الذي مونتمور
دوني ادعاء ويعتمد يونيو. ٢٠ يف عليه القبض أُلقي عندما وترجمه تسلمه قد أولدنربج
جابتس دو روبرت دوم البندكتي الراهب سمع إنه قوله عىل الدم نقل يف عمله يف السبق
أن من الرغم عىل سنوات. ١٠ قبل مونتمور أكاديمية اجتماعات أحد يف عنه يتحدث
عرشة السابعة يتجاوز دوني يكن لم مونتمور، مجموعة نشاط ذروة شهد ١٦٥٧ عام
عىل ت نصَّ التي القواعد كذلك وأذكر االجتماع. يحرض لم أنه واألرجح الوقت، ذلك يف
وتوجد بالحضور. للمراقبني يُسمح ال إذ الحضور؛ يمكنهم من هم وحدهم األعضاء أن

أخرى. تضارب نقاط
وبدا تماًما، متسقًة لألحداث دوني رواية تكن لم املساء، ذلك حدث ما كان وأيٍّا
ا جدٍّ املنطقي من يبدو لكن اسمه. تربئة أهداف لتخدم التنقيح لبعض خضعت قد أنها
دخلت التي الصغرية الدم كمية وأن الثالثة، الدم نقل عملية إتمام فعًال حاول دوني أن
مريًضا، رجًال موروا كان لقد الحياة. عىل املوت كفة لرتجح كافية كانت موروا جسم
وقت أمامها يكن لم زوجته أن ويبدو يتحمله. مما أكرب آخر عكيس فعل رد أي وكان
محاولة بعد املريض مات لقد أرادت. وإن حتى املزعوم القاتل الحساء لتُحرضِّ كاٍف
أي سجالتها وكل املحكمة دمر الذي الحريق يرتك لم ولألسف مبارشة. الثالثة دوني

الشأن. هذا يف موروا زوجة قالت ما ملعرفة سبيل
ومن إنجلرتا يف اهتمام محل دوني محاكمة كانت فبينما مصريها. نعرف ال وكذلك
السيدة قرار يكن لم ذلك. بعد حدث مما بأي يهتم لم فإنه وقائعها، أولدنربج سجل ثم
شجعته قد ربما قرار أنه ورغم تماًما، معتاد غري ممكن وقت أقرب يف الجثة بدفن موروا
هناك ليس أنه يبدو حال، كل عىل الطب. ملهنة املنتمني الوسطاء من األموال عروض
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إىل بالنظر لكن القتل. بجريمة يدينها — «املالئمني» الشهود بخالف — قصتها يف كثري
قسوة وكذلك ثروة، أو املستوى رفيع دعم لديهم يكن لم الذين للسجناء القاسية املعاملة
ذلك. بعد استمرت حياتها أن فيه املشكوك من عرش، السابع القرن يف باريس يف العقاب
عالجه أن املرجح من يبدو النفي. إىل يقينًا أقرب اإلجابة قاتًال؟ دوني كان هل إذن،
يريده كان ما آخر وهذا القتل، نية وجود عىل دليًال تتطلب الجريمة لكن موروا. أضعف
به ستلصق كانت التهمة تلك أن ا جدٍّ الوارد من عمد؟ بغري القتل ارتكب هل إذن دوني.

وقتها. موجودة الجريمة تلك كانت إن
أن املنصف ومن سنة، كل املاليني حياة اآلن الدم نقل ينقذ العالم، أنحاء جميع يف
أن الطريقة هذه عىل كان لقد املسرية. هذه بدء يف صغريًا دوًرا أدى دوني إن نقول
حياته، يف أما حقيقة. إىل حلمه فيها تحول التي النقطة إىل العلم يصل حتى تتعطل
سيتحمس كان أنه املؤكد من لكن يتمناها، كان التي الشهرة من صغريًا جزءًا حقق فقد
املغامر لعمله ذكًرا شك بال ستجد تقريبًا كتاب أي فتحت فإن األمد. بعيدة عمله لنتائج
تقديًرا لدوني التاريخ أعطى دائًما، الحال هو وكما االفتتاحية. الفقرات يف ما موضع يف

أقرانه. له أعطاه الذي ذلك يفوق
العلم من قليٍل عىل الكتاب هذا دفتي عرب دت ُرسِ التي الكاملة الواقعة انطوت لقد

فعًال؟ العدالة عىل األحداث هذه يف شخص أي حصل هل لكن الدم، من وكثرٍي
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اإلنجليزية األهلية الحرب اندالع ١٦٤٢ أغسطس  
العرش عرش الرابع لويس تويل

الخامسة يف وهو
١٦٤٣  

األول تشارلز إعدام ١٦٤٩ يناير  
الهولندية اإلنجليزية الحرب بداية

عرش السابع القرن يف
١٦٥٢ مايو  

  ١٦٥٢ ديسمرب ٧ أوبري جون إىل يكتب بوتر فرانسيس
الدم لنقل محاوالته عن

الحرب تنهي ويستمنسرت معاهدة
الهولندية اإلنجليزية

١٦٥٤ أبريل  

برملان أول يؤسس كرومويل
وصاية

١٦٥٤ سبتمرب  
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عاملي حدث   الدم بنقل املتعلقة األحداث

  ١٦٥٦ الكالب يحقنون وبويل وويلكنز رين
أخرى كيميائية ومواد باألفيون

  ١٦٥٧ خريف خادم جسم يحقنان وكالرك رين
الزعفران بمستخلص

كرومويل وفاة ١٦٥٨ سبتمرب  
حلول إىل يؤدي الربانس صلح
باعتبارها إسبانيا محل فرنسا
أوروبا غرب يف العظمى القوة

١٦٥٩  

وتتويج إنجلرتا يف امللكية عودة
ملًكا الثاني تشارلز

١٦٦٠ مايو  

ماريا يتزوج عرش الرابع لويس
إسبانيا ملك ابنة ترييزا

١٦٦٠  

  ١٦٦٠ نوفمرب ٢٨ الجمعية عىل السابق الكيان تأسيس
رسميٍّا امللكية

السلطة عرش الرابع لويس توىل
فرنسا عىل املطلقة

١٦٦١ مارس ١٠  

وتزيد بومباي تضم إنجلرتا
الهند مع تجارتها

١٦٦١  

يف فوكيه نيكوال عىل القبض
تحديات أي أزال مما فرنسا،
الرابع لويس لسلطة سياسية

عرش

١٦٦١ سبتمرب  

  ١٦٦٢–١٦٦٤ يف الدم حقن تجارب يبدأ لوور
تجارب يجري وكالرك أكسفورد.

لندن يف مشابهة
  ١٦٦٤ دعوة ويتلقى باريس إىل ينتقل دوني

مونتمور أكاديمية إىل لالنضمام
  ١٦٦٥ «مداوالت دورية نرش يبدأ أولدنربج

فلسفية»
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عاملي حدث   الدم بنقل املتعلقة األحداث

الهولندية اإلنجليزية الحرب بداية
الثانية

١٦٦٥ فرباير  

لندن يرضب العظيم الطاعون ١٦٦٥  
  ١٦٦٥ ينقالن ويلكنز وجون لوور ريتشارد

صغريين كلبني بني الدم
  ١٦٦٦ فرباير تحقق الدم لنقل لوور محاوالت أوىل

بني التجربة أُجريت واضًحا. نجاًحا
أكسفورد يف وتمت كلبني،

للعلوم امللكية األكاديمية تأسيس
فرنسا يف

١٦٦٦  

الكوميدية مرسحيته ينرش موليري
املجتمع» «عدو الساخرة

١٦٦٦  

  ١٦٦٦ يونيو ٢٦ يف الدم نقل تجارب يسجل بيبيس
لندن

الكبري لندن حريق ١٦٦٦ سبتمرب ١–٦  
  ١٦٦٦ ديسمرب ١٧ «مداوالت يف لوور طريقة نرش

فلسفية»
  ١٦٦٦ ديسمرب ٣١ للعلوم امللكية األكاديمية يبلغ بريو

يف الدم نقل تجارب أوىل أجرى بأنه
فرنسا

  ١٦٦٧ مارس ٣ الدم لنقل تجاربه أوىل يجري دوني
الحيوانات بني

األسطول يهاجمون الهولنديون
ميدواي يف اإلنجليزي

١٦٦٧ يونيو  

  ١٦٦٧ يونيو ١٥ الدم نقل تجارب أوىل يجري دوني
مراهق صبيٍّ عىل — اإلنسان عىل

  ١٦٦٧ يونيو سليم عامل إىل الدم ينقل دوني
  ١٦٦٧ يونيو ٢٠ لندن برج يف أولدنربج احتجاز
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عاملي حدث   الدم بنقل املتعلقة األحداث

  ١٦٦٧ يوليو «مداوالت ل األصلية النسخة نرش
٢٧ العدد فلسفية»

الحرب تنهي بريدا معاهدة
الهولندية اإلنجليزية

١٦٦٧ يوليو  

  ١٦٦٧ أغسطس ٢٦ لندن برج من أولدنربج رساح إطالق
  ١٦٦٧ سبتمرب من ٢٧ العدد من الثانية النسخة نرش

فلسفية» «مداوالت
  ١٦٦٧ نوفمرب ٢٣ آرثر إىل حَمل من دم نقل عملية أول

لندن يف كوجا
  ١٦٦٧ ديسمرب ١٤ كوجا آرثر إىل دم نقل عملية ثاني
  ١٦٦٧ ديسمرب ١٩ دم لنقل دوني يجريها عملية أول

موروا أنطوان إىل عجل
  ١٦٦٧ ديسمرب ٢١ دم لنقل دوني يجريها عملية ثاني

موروا أنطوان إىل عجل
  ١٦٦٨ يناير موروا بالزوجني لدوني لقاء ثالث
  ١٦٦٨ أبريل ١٦ باريس شاتيليه، يف دوني محاكمة

الهولندية اإلنجليزية الحرب بداية
الثالثة

١٦٧٢ مارس  

  ١٦٧٣ إنجلرتا إىل للقدوم دوني يدعو تشارلز
  ١٦٧٥ الدم نقل عمليات يحظر البابا
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