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بالكتاب إشادة

إىل يصل كي صوره أفضل يف اللغة من االستثنائي تمكنه كوامن ديفيد استخدم
كيفية عىل الضوء ألقى ذاته الوقت ويف املعقدة، داروين تشارلز شخصية جوهر
الطبيعي االنتخاب بحقيقة إقناعه يف فشله رغم التطور، بحقيقة للعالم إقناعه

حياته. يف
الحمراء: «امللكة كتاب مؤلف ريديل، مات
البرشية» الطبيعة وتطور الجنس

أنني أتصور أو — اإلطالق عىل قرأتها قصرية سرية أفضل كوامن ديفيد أنتج
بل معروف، هو ملا تكراًرا السرية هذه ليست داروين. تشارلز لحياة — سأقرأها
الكتاب أفضل أحد كتبها التاريخ، علماء أعظم ألحد أصيلة جديدة نظرة هي
عن الدراسة بهذه إجماًال والعلوم التطور دارسو يبدأ أن ينبغي العلميني.

داروين.

التكاملية البيولوجيا أستاذ باديان، كيفن
الحفريات، علم متحف وأمني
بريكيل كاليفورنيا، بجامعة



مرتدًدا داروين

الكتاب هذا يغطي ممتع. أسلوب ذو موهوب قاصٌّ يرويها غنية درامية قصة
العظيمة، داروين لفكرة العسري واملولد الطويل والتشبع املثري التصور مراحل
يلهب الذي الطبيعي، التاريخ مع الخاص كوامن ديفيد تعاطف مجدًدا، ويبني،

العظيمة. معارفنا ويثري فضولنا
كتاب مؤلف كارول، بي شني
الجمال» متناهية لها حرص ال «أشكال

التي — النابغة العبقرية تلك انتصار املنعش، الرشيق بأسلوبه كوامن، يقدم
يساء نظرية جوانب وييضء — والجسمانية والروحية العقلية املحن حاربت

متقد. وطني جدل موضع تزال وال بعيد حدٍّ إىل فهمها

ويكيل انرتتينمنت كيم، ووك

لنظرية داروين وضع سبقت التي لألحداث رائعة مقدمة يعد الكتاب هذا
التطور بني الدائر الجدل إىل اإلنسان داروين صورة كوامن يضيف … التطور

والتكوينية.
نيوز ماونتن روكي راسكني، ستيف

عىل الحاصل العلمي الكاتب كوامن، يقدم الساحرة املخترصة السرية هذه يف
التطورية داروين أفكار ظهور سبقت التي لألنشطة غنيٍّا تأريًخا الجوائز،

والثورية.

جورنال آند ماجازين ألومني يال

رحلة بعد اإلنجليزي الطبيعي التاريخ لعالم املهنية الحياة عىل ممتازة نظرة
العظيم الرجل ذلك عن متوازنة رقيقة صورة كوامن يرسم … «بيجل» السفينة

الكبري. وعمله
ريفيوز كريكس
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بالكتاب إشادة

مثرية قصة [كوامن] ينسج بالحياة نابضة رشيقة وبحكايات واختصار بوضوح
ومقنعة.

مونيتور ساينس كريستيان الم، إم جورج

العلمية. األدبيات بها تُكتب أن ينبغي التي الطريقة جميل، نحو عىل كوامن، يبني

تايمز فاينانشال كني، أالن

يف كل داروين، قصة يف والبطولية الحزينة املواضع عن لنا [كوامن] يكشف
موضعه.

ديزموند، أدريان
تايمز نيويورك كتاب، عن نبذة

وهذا أجله، من وتقديره داروين تشارلز عن معرفته يجب مما الكثري هناك
والرؤى. بالتفاصيل يكتظ الكتاب

بيج بوك مارسدن، إلني

عظيم. رجل عن رائع كاتب وضعه ومنصف دقيق تقييم
بوست صنداي لوسوس، جوزيف
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وتقدير شكر

يف راغبًا كنت إذا أطلس جيمس سألني حني ماضية، سنوات سبع إىل الكتاب هذا أصل يعود
كانت التي املوجزة، السري من القادمة السلسلة أجل من داروين تشارلز عن كتاب تأليف
رائعة طويلة كتبًا بأن الرتدد، من بنوع أجبته، حني بنجوين». «حيوات باسم ستعرف
خلدي يف يدور كان — املاضية العقود خالل واٍف نحو عىل داروين حياة غطت بها موثوًقا
الكتاب نوعية يل شارًحا جيم، رد هكذا عليك، ال ومور. ديزموند وكتاب براون جانيت كتاب
شخيص وبأسلوب مقايل شكل يف مكتوب بالغ، نحو عىل موجز كتاب يريده: كان الذي
أن بعد مصادري. هي بل يل، منافسة ليست الضخمة السري هذه إن يل وقال بحثي. ال
كان الكتاب، هذا عىل للعمل ا مستعدٍّ رصت وحني آخر، بمرشوع النشغايل تأخرت وافقت،
نرش دار تتبع عظيمة» «اكتشافات بعنوان جديدة سلسلة وأسس بنجوين غادر قد جيم
هو جيم أن إىل منه جزء يف يرجع ما وهو هناك، إىل كتابي نقلت لذا نورتون. دبليو دبليو
يل. األساسية النرش دار باألساس كانت نورتون أن إىل آخر جزء ويف للكتاب، الروحي األب
خلف الكامنة الثقة عىل وأشكره الصغرية، للسري األفق واسعة رؤيته عىل جيم أشكر
الكتاب هذا أجل من بالكثري قامت التي أطلسبوكس، من جييسكوهني، أيًضا أشكر دعوته.
ويف منها. كجزء الكتاب هذا يظهر التي عظيمة» «اكتشافات سلسلة أجل ومن تحديًدا،
أساسيٍّا رشيًكا جارناتشيليل، ماريا طويل، لوقت معي عملت التي محررتي كانت نورتون
جونسون إريك ساعدني متقد. ودعم ثاقبة تحريرية أفكار من تقدمه بما ثانية، مرة
من نورتون يف للجميع ممتن إنني التفاصيل. من الكثري يف ماريا، مساعدا مولر، وروبني
حني معها، بتواصيل ترحب بنجوين من كارلسون كارولني كانت املختلفة. إسهاماتهم أجل
املحوري دورها أعمايل، وكيلة جولدن، وين رينيه لعبت وقد هناك. موجوًدا الكتاب كان

رضوري. هو وما ممكن هو ما بني فيه توفق التي املعتاد،
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يخص فيما الودود االستشاري خبريي عاًما، عرشين قرابة جيلبني، بي مايكل ظل
الجبلية الدراجات عىل الوقت معه أقيض منه أفضل شخص يوجد ال البيولوجية. العلوم
مايك قرأ النظرية. السكانية للبيولوجيا الدقيقة الجوانب نناقش ونحن التزلج أثناء أو
آراء يل وقدم األخرية، كتبي من الكثري مع حدث كما الطبع، قبل الكتاب هذا مسودة
املفصلة وتعليقاتهم خرباتهم ساعدتني آخرين قراء لثالثة أيًضا امتناني عن أعرب قيمة.
وهم: األرجح) عىل جميعها يكن لم (وإن والتحريفات األخطاء من العديد تجنب عىل
عن مسئولني غري هم الحال وبطبيعة روتشوتني. وستان ريدي ومايكل باديان كيفن
وحررت يقظة، بكل الحقائق هاريس ميتشيل دققت النهائي. املنتج يف موجود خطأ أي
أيًضا ممتن إنني التدخل. يف إفراط دون لكن صارًما لغويٍّا تحريًرا النص آدملان آن
وسأذكر يل، وتشجيعهم لدعمهم هنا، مذكورين جميعهم ليس آخرين، كثريين ألشخاص
براديل مؤسسة من بدعم محارضة إللقاء جريفورد برورس دعاني باالسم. البعض منهم
هذا ملرشوع مدخيل املحارضة هذه وكانت الكونجرس، مكتبة يف األنواع» «أصل كتاب عن
مبارش غري بدعم جيوجرافيك، ناشيونال مجلة من باين، وأوليفر ألني بيل أمدني الكتاب.
نوفمرب (يف نرشت التي التطور، أدلة عن متخصصة مقالة كتابة مني طلبهم خالل من
آخرون أشخاص وساعدني مخطئًا؟» داروين كان «هل عنوان تحت (٢٠٠٤ عام من
الوصول عىل ماكبيك، وماري أوهانيان برنارد أبرزهم جيوجرافيك، ناشيونال يف كثريون
إلدردج ونيلز جينجريتش وفيليب فوتويما دوجالس من كل أمدني الطبع. حتى باملقالة
املقالة. هذه عن أبحاثي خالل بسخاء وأفكارهم بوقتهم سكوت ويوجني تاترسال وإيان
جزر إىل سنوات، سبع بعد وعودة، ذهاب رحلة يف ذهابي أمر ترافيس وارنولد جوان رتبت
واألبحاث املقاالت يحوي للغاية ا مهمٍّ صغريًا كتابًا دينيسهتشينسون منحني جاالباجوس.
مات ونبهني الربوزيك. حمض كيمياء بشأن سينجل ديفيد نصحني .١٨٥٨ عام املنشورة
كوامن وويل ماري أما فرانسيس. وحفيده كريك دي دبيلو بني القرابة صلة إىل ريديل
الذي البيت كوامن جاينز بتيس أضاءت كما تُحىص، ال بطرق دوًما، كعهدهما فساعداني،
نانيس لويسوزوجته بي دبليو آر للراحل العظيم بالشكر أيًضا أدين الكتاب. هذا فيه ُكتب

عاًما. أربعني طيلة به أمداني الذي واألدبي الشخيص لكرمهما لويس
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بنجاح ُأنجزتاملهمة

مقدمة

مألوف، داروين اسم أن فمع واملجتمع. العلم تاريخ يف ا خاصٍّ موضًعا داروين تشارلز يشغل
ورمز، محورية، شخصية فهو املألوفة. باألفكار ليست — وحيدة فكرة خال — أفكاره فإن
املجتمع كان ولو واسع. نطاق وعىل جيًدا مفهومة شخصيته إن القول يعني ال هذا لكن
عىل داروين وجه صورة توضع أن به املسلم من لكان النقود يصدر الذي هو العلمي
املأخوذ واشنطن جورج وجه مثل محبب، نحو عىل لكن جامد وجه طيب، وجه إنه الدوالر.
تخفي واشنطن، وجه صورة مثل داروين، وجه صورة أن إال ستيوارت، جلربت رسم من
وما فعله، وما داروين، عن شيئًا شخصمنا يعرفكل والتوتر. التعقيد من عميقة خطوًطا
التطور» «نظرية حاك أنه: هو عنه يعرفونه أنهم الناس معظم يعتقد الذي واليشء قاله،
إغفال وفيه الدقة، وعدم الخلط يشوبه فقط تماًما، الخاطئ باالعتقاد هذا ليس برباعة.

داروين. عمل يف وإثارة وخطورة أصالة النقاط ألكثر
يَُسلَّم داروين عن املأخوذة النظرة فإن كفزاعة، أو كبطل داروين إىل نُظر سواء
وتشارلز ولينيوس، ونيوتن، وكبلر، كوبرنيكوس، من أي مع يحدث لم نحو عىل بصحتها
هايزنربج، وفرينر بوهر، ونيلز كوري، وماري أينشتاين، وألربت مندل، وجريجور ليل،
هذه أوجه أحد كريك. وفرانسيس واطسون، وجيمس هابل، وفريدريك ِفجنر، وألفريد
األحاديث يف و«دارويني» «الداروينية» ملصطلحي املستهرت االستخدام هو املزعومة األلفة
بسهولة. اختزاله يتعذر العمل من متشعبًا كيانًا بسيط مسمى يف يختزل ما وهو العادية،
تتضمن بحيث — تعسفية رشوط وفق عّرفتها إذا إال لها، وجود فال «الداروينية»، انَس
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ماذا قط. بنفسه داروين يفعلها لم بطريقة وذلك — أخرى تتضمن وال املفاهيم، بعض
بمعنى دارويني؛ أمر الغيّة حمام برتبية االفتتان حسن، «دارويني»؟ الصفة عن إذن
الهزاز، النفاخ بحمام املليئة الطيور تربية بأقفاص مفتونًا ما، فرتة يف كان، داروين أن
بها يقوم الذي الطويلة بالجوالت الشغف يعد أيًضا القزم. والحمام الطاوويس والحمام
غري القيء لنوبات يمكن سنرى، وكما «داروينيٍّا». أمًرا البيت، عن بعيًدا وليس بمفرده،
يؤسس لم داروين تشارلز أن هنا املغزى املعتاد. «الدارويني» بالسلوك توصف أن املفرسة
لوح عىل ونقشها العلمية املسلمات من عقيدة وضع أن قط يحدث ولم عقيدة. أو حركة
العلم. ذلك يف كتبه ويؤلف عزلة، يف األحياء علم يدرس داروين كان بل اسمه. يعلوه حجري
صغرية موضوعات يف أحيانًا يبحث وكان أحيانًا، رأيه ويغري أحيانًا، األخطاء يرتكب وكان
موضوًعا تتقاسم املنشورة كتاباته معظم أن ريب ال كبرية. موضوعات يف أخرى وأحيانًا
الرئيسية الفكرة هذه ل فصَّ لكنه التطور. عمليات وتعكس الحياة، وحدة أساسها؛ يف واحًدا
باقية قيمته تزال وال البيولوجيا علم مع أنيق نحو عىل يتوافق بعضها شتى، مفاهيم إىل
حدة عىل فكرة كل داروين أفكار دراسة األفضل ومن كذلك. ليست واألخرى العلم، هذا يف

واحد. مسمى تحت كلها جمعها محاولة من بدًال
الذي العالم بوصفه كوبرنيكوس يربز سابًقا، املذكورين العظماء العلماء بني من
التي الثورة واصل داروين أن بمعنى داروين؛ لتأثري بعيد حدٍّ إىل مشابًها تأثريًا خلف
وّسع الكون. يف محوريٍّا وضًعا نشغل ال أننا لحقيقة البرش نبه حني كوبرنيكوس بدأها
أحد يف لنفسه متمتًما كتب وقد البيولوجيا. إىل الفلك علم من ليمتد اإلدراك هذا داروين
الذكي.» اإلنسان لظهور الرائع الحدث عن الناس يتحدث ما «كثريًا األوىل: مالحظاته دفاتر
«ظهور أن الرأي هذا مخالًفا ويضيف الذكي»، «اإلنسان ببزوغ كثريًا داروين ينبهر لم
داروين أن للسائد املخالف التعليق هذا يبني إدهاًشا». أكثر أمر لهو أخرى بحواس حرشات
البرش خصها التي اإللهية نصف املكانة ينكر كان األنواع أصل حول تأمالته بداية منذ
الحركة أتباع من داروين يكن لم والتغري. الرصاع معرتك يف البرش يضع وكان ألنفسهم،
إعجابه يثري العاقل» «اإلنسان مخ يكن لم دوًما). باإلنسانية يتحىل كان (وإن اإلنسانية

العسل. نحل لدى واملعمار التوجيه غرائز تثريه ما بقدر
اإلنسان مركزية فكرة ضد كوبرنيكوس ثورة «واصل» داروين أن هو هنا أقوله ما
من بني حتى فكثريون قائمة. تزال ال املعركة أن هو هذا سبب «يكملها». ولم للكون، كمحور
يرفضون لها) فهمهم يكون ما (أيٍّا التطور عن داروين نظرية عىل يوافقون إنهم يقولون
كانت التطور، مجرد من األكرب داروين، أفكار فأكرب كتبه. ملا الكاملة التداعيات استيعاب
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بنجاح املهمة أُنجزت

وعّدها الطبيعي» «االنتخاب عليها أطلق ما هي الفكرة هذه يحتمل. مما وأخطر وأشد أكرب
الوقت ذلك منذ تأكدت (التي داروين نظر وجهة حسب التطوري. للتغري الرئيسية اآللية
غرض ال عملية الطبيعي االنتخاب فإن القرن)، ونصف قرن مدار عىل البيولوجية باألدلة
بل أهداف، لها ليس املستقبل، رؤية عن عمياء شخصية، غري عملية إنها فعالة. لكنها لها،
التكاثر. يف والنجاح البقاء، يف النجاح هما: لها الوحيدان التقييم ومعيارا فقط. نتائج لها
من عملية أشكاًال تُنِْتج وترتاكم، تَُغْربَل التي الواسعة، العشوائية التغريات خالل ومن
أما املميت، والتنافس الفائقة الخصوبة هي الطبيعي لالنتخاب الدافعة العوامل إن النظام.
عميقة عشوائية يجسد إنه والتنوع. والتعقيد، التكيف، فهي: والجانبية املبارشة منتجاته
وتاريخها، اإلنسان)، قدرات فيها (بما وقدراتها الحية األرض كائنات أن فكرة تتناقضمع
من مسبقة مقدسة خطة تعكس كلها عالقات، من بينها وما معينة، مواقع يف وتوطنها
األعمال جداول لتنفيذ الساعون التكوينية منارصو ينظر أن الطبيعي من ثم ومن ما. نوع

وخوف. ازدراء نظرة الطبيعي االنتخاب إىل املسيحية السياسية
السنوات وخالل التطوري. التفكري يعارضون من هم وحدهم التكوينية ليسمنارصو
— املتواصلة املقاومة مستوى ارتفاع نتيجة بالتشجيع يشعروا أن املنطقي من كان األخرية
السياسية التحديات ظلت .١٨٥٩ عام يف داروين أوضحه ملا — املتحدة الواليات يف األقل عىل
املدارساملحلية) ومجالس للواليات الترشيعية الهيئات مختلف خالل (من بها يقومون التي
(مثل ضدهم مهمة قضائية دعاوى يف ُحكم فقد ناجحة. غري كانت غالبًا لكنها مستمرة،
املتحدة بالواليات العليا املحكمة فيها أقرت التي ١٩٨٧ عام يف أجيالرد ضد إدواردز قضية
ضد كيتزميلر وقضية دستوري، غري لوزيانا والية مدارس يف التكوينية تدريس قانون أن
مذهل بمستوى محمل العام الرأي أن واحد: شأن يف مصيبون لكنهم .(٢٠٠٥ يف دوفر
قبل ما آلراء دافئًا مأوى تعد الحداثة بعد ما فأمريكا املوضوع. هذا إزاء التناقض من

التطورية.
أربعني نسبة تُراها أم — األمريكان ثلث أن عن فضفاضة بتأكيدات سمعت ربما
و٤٧ ٤٥ املثبتة: األرقام بعض هاكم التطور. حقيقة يقبلون ال — أكثر؟ أو املائة يف
لقاء ألف عن يزيد ما جالوب منظمة أجرت ٢٠٠٤ عام من نوفمرب يف باملائة. و٤٤
«إن تقول: التي العبارة مع يتفقون املجيبني من املائة يف ٤٥ أن بعدها وجدت تليفوني،
آالف العرشة خالل واحد وقت يف وذلك بعيد، حدٍّ إىل الحايل شكلهم عىل البرش خلق الرب
تقول بديًال، ُطِرَحت أخرى، عبارة وهناك التكوينية. باختصار: ذلك.» نحو أو املاضية عام
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املرشد كان الرب لكن رقيٍّا، أقل للحياة أشكال من السنني ماليني عرب «تطوروا البرش إن
الذين األفراد من املائة يف ٣٨ الخيار هذا أرىض اإللهي. التطور باختصار: العملية». لهذه
من تطوروا البرش إن القائلة العبارة عىل فقط املائة يف ١٣ إال يوافق لم رأيهم. استُطلع
األفراد (وباقي املادي. التطور باختصار: الرب. من إرشاد «دون» الحياة من أخرى أشكال
نشاهد فنحن وشأننا، «دعنا مذهب أتباع هؤالء باختصار: تصنيفه. يمكن رأي لهم ليس

التلفاز».)
التطور نظرية مقاومة أن االستطالعات هذه نتائج يف لالنتباه إثارة األمور أكثر ليس
األرقام أن لالنتباه إثارة األكثر األمر بل آخر، أو استطالع يف املرتفع الرقم هذا مثل سجلت
عام ففي واحد. جيل عرب العينات أخذ من متوازية عمليات ست يف تغري بال فعليٍّا ظلت
من املائة يف ٤٤ أن ووجدت بالضبط نفسها االختيارات جالوب منظمة طرحت ١٩٨٢
ارتفعت ١٩٩٩ عام يف البرش. خلق قد التطور، وليس الرب، أن عىل يوافقون املجيبني
الوثوق املمكن من كان إذا املائة. يف ٤٤ من ألقل أبًدا تهبط ولم املائة، يف ٤٧ إىل النسبة
نوعنا أصل يفهموا أن يختارون أمريكا سكان نصف من يقرب ما فإن االستطالعات، بهذه
بني السنني عرب تراوحت أخرى، رئيسية زيادة ثمة قط. يعش لم داروين تشارلز وكأن
مخالًفا يزال ال الذي اإللهي، التطور أي الرب»، من «بإرشاد خيار تفضل املائة، يف و٤٠ ٣٧
من املائة يف ٨٧ إىل ٨١ بني إن نقول الحساب لهذا تلخيًصا داروين. طرحه ملا بالكامل

البرشي. التطور عن داروين رأي يرفضون األمريكيني
أحدث استطالع ففي الظاهرة. هذه بقياس وحدها املعنية جالوب منظمة ليست
منظمة ومعه والصحافة» للناس بيو أبحاث «مركز ٢٠٠٥ عام يوليو يف أجراه للرأي
يؤكدون بهم) اللقاء تم أمريكي ٢٠٠٠ بني (من املائة يف ٤٢ أن وجد له، رشيكة أخرى
أخرى نسبة وأقرت الزمان». بدء منذ الحايل شكلها عىل موجودة ظلت الحية «الكائنات أن
العملية إن تحديًدا وقالوا بالبرش، يتعلق فيما األقل عىل اإللهي، بالتطور املائة يف ١٨ قدرها
يف سلبية أقل بيو استطالع نتائج فإن وهكذا أعىل». كيان من «بإرشاد جرت أنها بد ال
داروين تشارلز به جاء ما فقط باملائة يرفضستون إذ جالوب؛ استطالع نتائج من مجملها

املائة. يف وثمانني نيف من بدًال
السويد أو إنجلرتا يف كثريًا تختلف األرقام لعل باطلة. الرأي استطالعات تكون ربما
أدى الذي الديني، للتبشري وامليل للشك امليل من الفريد األمريكي املزيج ذلك لعل الهند. أو
فيفضلون كثريين، مواطنني تحريك يف مستمرٍّا يزال ال ،١٩٢٥ يف سكوبس محاكمة إىل
قضية لعل العلم. من بدًال املقدس الكتاب من البيولوجيا عن معلوماتهم يأخذوا أن ببساطة
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ينبغي كان وبيو جالوب لعل مفرط، نحو عىل الحساسية وتثري مضللة البرشي التطور
الحايل. شكلها عىل مثًال األشجار» «كنغر حيوانات خلق قد الرب كان إذا عما يسأال أن
من املتطرف املستوى هذا ملثل قاطع تفسري أي لدي أن أزعم ال يدرى؟ من … لعل أو
يستعيص برصاحة األمر جيًدا. رسوًخا راسخ علمي اكتشاف تجاه املتعمد والكره التشكك
املتواصل السيايس الهجوم جانب إىل — هذه جالوب نتائج أن املؤكد من لكن فهمي. عىل
ليس داروين تشارلز بأن تشهد — العامة املدارس يف التطورية البيولوجيا تدريس ضد
الحكم. وطريقة بالتعليم حتمي نحو عىل مرتبط إنه بل دائمة، أهمية ذات شخصية مجرد
فأنا مبارش. غري بطريق املوضوع هذا يف انخرطت لقد نفيسلحظة: عن أتحدث دعني
ذلك، ومع أكاديميٍّا. العلم أدُرس لم إني بل مؤرًخا. ولست البيولوجيا، يف متخصًصا لست
علميٍّا، صحفيٍّا عميل من أساًسا عييش كسبت املاضية والعرشين الخمس السنوات خالل
بالقراءة، (أي الذاتي بالتعليم التطورية البيئة وعلوم البيولوجيا عن أعرفه ما كل وتعلمت
السنوات تلك أثناء للخرباء. املوجهة املزعجة وباألسئلة العلمية) الدوريات قراءة خاصة
أثناء امليدانيني. البيولوجيني مع كبري ميداني وقت قضاء فرصة مميزة؛ فرصة يل سنحت
وسمح بي ُرحبَّ الكتب، أجل من بأبحاث قيامي وأثناء مختلفة، ملجالت بمهام تكليفي
وأن األمازون، حتى منغوليا من األنهار يف أبحر وأن املدارية، الغابات بني أتجول بأن يل
بالربية الوقت أقيض وأن قصية، بجزر أطوف وأن االستوائية، السافانا سهول أجوب
تقدمي جانب إىل العالم. يف احتماًال وأشدهم الطبيعي التاريخ علماء أملع من بعض رفقة
والبيولوجيا البيئة لعلم األساسية املفاهيم وبعض معينة، وأنواع بيئية نظم فهم يف (ببطء)
طائفة إجماًال، يُعدون، امليدانيني البيولوجيني أن الخربات هذه يل بينت فقد التطورية،
وأقوياء وودودون، وصبورون، العاطفة، ومتقدو أذكياء، فهم االستثنائيني؛ األشخاص من
أو اإلطفاء، رجال أو الجراحني، أو بالجنود، يعجبون الناس بعض مًعا. وعقليٍّا جسمانيٍّا
فأعجب أنا أما البقر. رعاة أو الطبية، التبشري بعثات أعضاء أو الفلكية، الفيزياء علماء

امليدانيني. بالبيولوجيني
البيولوجيني من نفسه داروين كان فقد داروين؛ إىل منه، جزء يف يوصلني، هذا
وتسعة سنوات أربع أمىض عندما حياته: من حاسمة فرتة أثناء بالطبع وذلك امليدانيني،
تابعة سفينة وهي «بيجل»، السفينة متن عىل طبيعي تاريخ عالم أيام وخمسة أشهر
الجنوبية. أمريكا ساحل لخط معينة امتدادات خرائط لرسم أرسلت الربيطاني لألسطول
عمره، من العرشينيات أواسط يف داروين كان .١٨٣٦ حتى ١٨٣١ عام من الرحلة امتدت
بما بالترشب تسمح سن وأكثر شاقة، ظروف يف الجهد درجات أقىص لبذل املناسبة السن
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يؤدون «بيجل» السفينة وبحارة قبطان كان وبينما واالنطباعات. الحقائق من جديد هو
املركب، وراء تُجر عوالق بشبكة بحرية عينات يجمع الشاب داروين السيد كان عملهم،
أول يف داروين كان واملالحظة. الجمع أعمال من ملزيد الشاطئ عىل طويلة بنزهة ويقوم
الربازيل، داروين زار الفطنة. ثاقب منهجيٍّا عامًلا تدريجيٍّا أصبح لكنه خربة، بال األمر
من وعدًدا أفريقيا، وجنوب وأسرتاليا، ونيوزيلندا، وبريو، وشييل، واألرجنتني، وأوروجواي،
وسانت وموريشيوس، وتاهيتي، واألزور، األخرض، الرأس غرار عىل الصغرية املحيط جزر
من أكتوبر من الثاني يف إنجلرتا غرب بجنوب فاملوث يف داروين حط والجاالباجوس. هيلينا،
البيولوجيا يف تجواله أيام هكذا انتهت قط. العظمى بريطانيا يغادر لم ومنذئٍذ ،١٨٣٦ عام
قد الزمن. من فرتة األقل عىل هذا، بنجاحه سعيًدا وظل بنجاح، املهمة أنجز لقد امليدانية.
اللذين بيتس؛ والرت وهنري واالس، راسل ألفريد (مثل عرصه يف آخرون يقيضبيولوجيون
أو بورنيو أو األمازون يف قاٍس، ميداني عمل يف الزمان من عقًدا املزيد) عنهما سنعرف
معظم وسيتطلب الكفاية. فيها كان سنوات خمس فإن لداروين بالنسبة لكن مكان، أي
ترشيح وعمليات تجارب وإجراء ومراسالت بحثية قراءات حياته بقية يف العلمي جهده
البقاء يفضل داروين أصبح التفكري. ثم املنزل، عن تبعد ال التي والغابات املروج ومالحظة
آخر جزء ويف الصحية، املشاكل هو منه جزء يف ذلك وسبب بعيد، حدٍّ إىل الجدران بني

العقيل. مزاجه
للبيولوجيني تحيزي من الرغم عىل ثم، ومن الجدران. بني أفكاره داروين طور هكذا
أفكار جذوة إشعال يف الحيوية املبكرة الخربات تلك أهمية من الرغم وعىل امليدانيني،
الرسد هذا من الرحلة أحذف أن للمنطق: مجافيًا خياًرا اتخذت فإنني الالحقة، داروين
هناك داروين؟ حياة يف فرتة أشهر تجاهلت ملاذا مبارشة. بعدها القصة وأبدأ كخلفية) (إال
فمن داروين عن تعرفه عما النظر فبغض األشهر، الفرتة أنها هو األول: لذلك؛ أسباب ثالثة
الجاالباجوس، جزر وزار «بيجل»، تسمى سفينة عىل مرة ذات أبحر أنه تعرف أنك املرجح
باالقتصاد يتعلق لدّي الثاني السبب لالهتمام. املثرية والطيور الزواحف بعض هناك ورأى
كثرية، مرات ُرويت داروين حياة فقصة االختصار. رصاحة: أكثر أكون حتى والنطاق.
الجزأين ذي الجليل كتابها يف براون جانيت (خاصة املمتازين السري كتاب بعض وقصها
يف مور وجيمس ديزموند أدريان من لكل الجماعي العمل جانب إىل داروين»، «تشارلز
آخرين إىل إضافة معذب») تطوري حياة «داروين: صفحة الثمانمائة ذي املميز كتابهما
سنجد بالطبع واحدة. مرة ولو حتى القصة تلك يقرءوا لم الناس معظم أن إال امتياًزا، أقل
والتحيزات والحذف االختيار عىل اعتماًدا راٍو؛ كل عند طفيًفا اختالًفا مختلفة القصة
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مقايل، وجزء رسدي منها جزء مخترصة، معالجة وضع هو غريض كان الراوي. وأهداف
بعمق. املعقد الضخم املوضوع هذا مثل تتناول قراءتها، يف أيًضا واإلمتاع بالدقة تتسم
لألفكار، مبدع رجل وتطور نمو عن بكثرية، ليست صفحات يف مخطًطا، أرسم أن أردت
السفينة سنوات لحذيف الثالث السبب األفكار. هذه من فقط واحدة عىل خاص تركيز مع
النشاط من إثارة أكثر نظري، وجهة من الالحقة، الفكرية داروين مغامرات أن «بيجل»:

والجاالباجوس. باتاجونيا أرجاء يف بذله الذي الصاخب
الفكرة هذه تؤخذ عندما الطبيعي. االنتخاب اكتشاف الفكرية املغامرات تلك أهم من
تصري بل ومروعة. وصادمة رائعة فكرة أنها نجد — تبعات من لها ما بكل — يانعة وهي
حِذر رجل عن صدرت للغاية ثورية ثاقبة فكرة فهي منشأها: نتدبر حني أروع الفكرة
وزهور الحمام مربي الكاملة، ولحيته األصلع برأسه الخجول العائلة فرجل الحذَر. عميق
الرجل هذا وستمنسرت، بكنيسة النهاية يف ُدفن الذي للغاية املتحفظ اإلنجليزي ذلك الربيع،
مهلهلة صورة لنا يطرح النقد، أوراق عىل يوضع ألن يصلح الذي الطيب الوجه صاحب
أبحاثه قلب ففي الشكل؛ بهذا مريًحا داروين بتشارلز يتعلق يشء كل يكن لم لكن ا. جدٍّ
يف استكشافها حاولت التي الرئيسية األفكار إحدى هذه مروعة. عسرية مادية نزعة تقبع

نفسه. هو له حتى ومروًعا عسريًا كان األمر أن وهي أخرى، فكرة وهناك الكتاب. هذا
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١٨٣٧–١٨٣٩

١

كان لندن. يف يعيش مشغوًال شابٍّا داروين تشارلز كان ١٨٣٧ عام من األوىل األسابيع يف
الفرص، واملتحمسحيال الكسولة، املراهقة بعد ما فرتة من فكريٍّا املتيقظ الطموح، داروين
كانت التي للفكرة املهول املجال بُعد يدرك داروين يكن لم حياته. مسار تحديد يف يرشع

والعرشين. الثامنة داروين بلغ فرباير ١٢ ويف بداخله. تنمو
«بيجل»، املسح سفينة فوق العالم حول رحلته من الوطن إىل عاد قد داروين كان
ال أرضيات فوق يسري وأن اليابسة، إىل بالعودة سعيًدا كان السابق. أكتوبر يف تحديًدا
تستمر أن األساس يف لها مخطًطا كان التي — الرحلة هذه أثناء األمواج. مع تتمايل
تغيريًا نفسه من داروين غري — الزمن من عقد لنصف امتدت لكنها فقط، ثالث أو لسنتني
السادة ولع وله كامربدج، يف الالهوت علم درس الرتكيز مفتقد خريج من فتحول جذريٍّا؛
الجيولوجيا لعلم ا جادٍّ طالبًا ليصري النادرة، الخنافس جامعي وحماس الطيور بصيد
النكد، السمني الرجل ذلك داروين، روبرت د. األرمل، والده وحتى الطبيعي. والتاريخ
الهيًا شابٍّا إال ليس ألنه والده وبخه مرة ذات اختالف. من لداروين حدث ما يرى أن أمكنه
ولكل لنفسه عار مصدر سيكون وأنه بالجرذان، واإلمساك الطيور بصيد إال يهتم ال فارًغا،
وهكذا الوطن، إىل سبقته عاملي كرحالة داروين شهرة فإن اآلن أما قوله. حد عىل عائلته
شقيقات إىل التفت الرحلة بعد ابنه داروين د. فيها رأى وهلة أول وعند الوالد. روع هدأ
حيث من حقيقي غري هذا كان إذا تماًما!» رأسه شكل تغري لقد «عجبًا، قائًال: تشارلز
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ما رسيًعا بل تفكريه، شكل تغري لقد مجازي. كتعبري تماًما مناسب أنه إال البدنية، املالمح
تغريًا. سيزداد

رشوزبري يف األرسة لبيت وشقيقاته، والده رفقة داروين، أجراها رسيعة زيارة بعد
رفاقه من قريبًا كامربدج يف وجيزة فرتة أقام رشوبشاير)، يف الحجم متوسطة بلدة (وهي
جريت بشارع منزل يف مسكنًا وأجر الكبرية املدينة إىل وصل وبعدها الجامعة، يف القدامى
علم جمعية مثل املهمة العلمية املؤسسات من مشيًا قطعها يمكن مسافة عىل مارلبورو،
الذي وصخبها وضبابها بدخانها لندن، يكره داروين كان الربيطاني. واملتحف الحيوان،
بمتابعة مليئة أيامه كانت لتحملها. تدفعه التي أسبابه لديه كانت لكن ديكنز، وصفه
حقائق الحصاد هذا شمل «بيجل». السفينة رحلة من العلمي بحصاده تتعلق واجبات
والزواحف الطيور، وجلود املدبوغة، غري الثدييات جلود جانب إىل وأفكاًرا، ومالحظات
التي السنوات أثناء كان والحفريات. املجففة، والنباتات كيميائيٍّا، املحفوظة واألسماك
وقوارير صناديق الوطن إىل أرسل قد الجنوبية بأمريكا املسح عمليات يف السفينة قضتها
ومعظمها السفينة، فوق منها املزيد معه وجلب الجنوبية، أمريكا من عيناته فيها وبراميل
متن عىل إبحاره رحلة داروين بدأ عندما ودراسته. هويته لتحديد للخرباء أُرسل اآلن
بغري لكن الطبيعي، بالتاريخ ا ملمٍّ كان إذ يذكر، علمي شأن له يكن لم «بيجل» السفينة
التاريخ يف آخر متخصص هناك (كان للربان اجتماعيٍّا رفيًقا إال يكن ولم رسمية، صفة
استقال أن لبث وما حماًسا، أقل كان وإن داروين، من أكثر رسمية صفة له الطبيعي
املثمر فجمعه عظيمة. كفاءة ذي كرجل نفسه أثبت داروين لكن الغرية)، من نوبة يف
الصدى بعض منحته حادة مالحظة قوة عن املعربة وخطاباته غريبة مواقع من لعينات
موهوب، وافد أنه عىل داروين إىل نُظر الوطن. إىل وصوله قبل حتى العلمية، األوساط يف
بالكلية متألق ترشيح عالم أوين، ريتشارد وافق وقد طيبًا. استقباًال عيناته واستُقبلت
أمني يعمل الذي ووترهاوس، جورج أما الثدييات، حفريات وصف عىل للجراحني، امللكية
املبجل، الطيور عالم جولد، جون وتوىل والحرشات، الحية الثدييات أنواع توىل فقد متحف،
الحيوان، علم يف أستاذ إىل تحول أسنان طبيب وهو بل، توماس وتوىل الطيور، وصف مهمة
كبرية خطوة هذه كانت كتابًا. يؤلف األثناء هذه يف بدأ فقد نفسه داروين أما الزواحف.
رأى ألنه نعم، تصور! «كتابًا»، يؤلف وآرائه. بمالحظاته الثقة من جديد بمستوى تيش له،
هذا وسيكون بحرص. والبيانات االنطباعات جمع لقد سواه. قلة إال قط يرها لم أشياء
الطبيعي، والتاريخ والجيولوجيا، الثقافية والصور الرحلة، أخبار رسد من مزيًجا الكتاب

الرحلة. يوميات من مستمد هذا وكل
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وهو النارشين، أحد مع بعد يُكتب لم الذي الكتاب هذا نرش عىل بالفعل التعاقد جرى
الوقت يف واملشاكس الكفء الرجل فيتزروي، روبرت «بيجل»، السفينة ربان له رتب ما
الظروف بعض وكذلك الكمال، إىل فيتزروي نزعة كانت املتقلب. واألرستقراطي نفسه،
سجالٍّ الربان أراد أعوام. الخمسة يقارب ما إىل عامني من الرحلة زمن مط ما هي املعقدة،
الصفقة، يف داروين كتاب إدخال يف يمانع ولم األخرية، سفينته لرحالت عديدة أجزاء من
يف داروين انطلق ذلك. أمكنه إذا آخر، كتابًا نفسه فيتزروي يؤلف أن املقرر من وكان
يوميات كانت منشور. عمل له مؤلًفا يصبح أن يف أمله حفزه وقد بهمة، يكتب وأخذ العمل
وأفكاًرا رسديٍّا، تدفًقا عليها يضفي أن أراد لكنه مادته، لب هي «بيجل» السفينة رحلة
داروين ويليام وهو كامربدج، أصدقاء ألحد داروين أّرس يكتبه. ملا الصقل بعض مع قليلة،
مشقة األعمال أكثر من «الكتابة أن باكتشافه له) بعيد عم ابن أيًضا أنه يتفق (الذي فوكس
مضطرٍّا يكن لم أبيه. من سنوية منحة أسهل: مهمته تجعل ميزة لديه كان لكن وصعوبة».

وقتذاك. األقل عىل النهار، يف عمل عن للبحث
أيًضا ويتصادف تروى قصص ومعه عاد كرحالة اجتماعيٍّا، مطلوبًا داروين كان
تشارلز رحب وقتها تماًما. له مالئًما هذا كان الوقت، من لفرتة فيه. مرغوب أعزب أنه
أجزاء ثالثة من املؤلَّف كتابه غري الذي اإلنجليز الجيولوجيني بني البازغ النجم — ليل
كصديق بداروين — األرض علوم يف الناس تفكري طريقة الجيولوجيا» «مبادئ بعنوان
شقيق كان فاخرة. حفالت إىل داروين يدعو باباج تشارلز املخرتع وأخذ حماه. يف جديد
ممارسة يف الرغبة لديه تكن لم لكن الطب، درس قد إرازموس، واسمه األكرب، داروين
بالفعل استقر قد الشقيق هذا وكان والدهما)، نقود بفضل لهذا، الحاجة (وال الطب
الخاص مسكنه يف صغرية تجمعات يستضيف إرازموس كان املدينة. مرتيف أحد باعتباره
تتضمن املتألقني األفراد من دائرة إىل تشارلز معه وجذب مارلبورو، جريت شارع يف
ليونارد كان كارليل. توماس الفظ االسكتلندي واملؤرخ مارتينو هارييت السياسية الكاتبة
يزوره داروين وكان املتزوجات، غري البنات من العديد لديه بارز، ومعلم عالم وهو هورنر،
سنوات كانت هورنر. السيد يود مثلما كثرية الزيارات تكن لم وإن معهن، الحديث لتجاذب
مع الوجبات تناوله عن ناهيك موحشة، سنوات «بيجل» السفينة فوق الخمس داروين
عمل وهكذا بحري، صف وضابط ربان فيها شاركه التي الضيقة واملقصورة فيتزروي
عىل خفيفة أحاديث يف باالنخراط استمتع إذ تعويضذلك، عىل لندن يف األوىل شهوره خالل
عضًوا له، ليل ضمان بفضل داروين، انتُخب اإلناث. وصحبة االنتباه، وجذب الطعام، موائد
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ضمت التي ديكنز، عالم عن الحديث بمناسبة نفسها، املجموعة (يف األثيني» «النادي يف
الصحف. وقراءة بهدوء الطعام لتناول مالذه النادي هذا وأصبح نفسه)، ديكنز تشارلز
يقدم أحيانًا وكان الجيولوجية، والجمعية الحيوان، علم جمعية اجتماعات داروين حرض
نفسه علم قد كان كتابه. يف التقدم عن ذلك من أي يعقه لم قصرية. بحثية أوراًقا بنفسه

والبيولوجيا. الجيولوجيا عن الكثري تعلم مثلما «بيجل»، السفينة متن عىل االنضباط
عينات عن ليتحدثا جولد جون مع داروين تقابل لندن يف استقراره من أيام بعد
جاالباجوس، أرخبيل يف جمعها قد داروين كان مجموعة إىل انتباهه جولد لفت طيوره.
هناك السفينة توقف أثناء الجنوبية، ألمريكا الغربي الساحل من ميل ستمائة بعد عىل
الوطن إىل العودة طريق يف وهي ،١٨٣٥ عام من وأكتوبر سبتمرب أواخر يف قصرية فرتة
البني، واللون الصغري الحجم إىل أميل كلها الطيور هذه كانت العالم. حول دورانها بعد
طيور من مختلفة تشكيلة داروين اعتربها متباينة. مناقريها وأحجام أشكالها كانت لكن
يضع بأن يهتم ولم الحسون، وطيور الصافرة، والعصافري الدوري، وعصافري الصعو،
يتضح مستقبيل منظور من لألمر بالنظر جزيرة. أي من أتى طري أي تبني بطاقات لها
للتاريخ ميداني كعالم داروين، لكن محبًطا. خطأ كان تصنيف بطاقات وضع عدم أن
يبحث الذي ما يعرف يكن لم نظرية، بأي ملتزم وغري واسعة، اهتمامات ذي الطبيعي
استمع شهور، بأربعة «بيجل» السفينة عودة بعد ،١٨٣٧ عام من يناير ويف بالضبط. عنه
يف الصعو-الدوري-الصافرة طيور مجموعة عن أوليٍّا تقريًرا يلقي وهو لجولد داروين
جولد، يقول كما كلها، الطيور فهذه مفاجأة؛ التقرير حوى الحيوان. علم لجمعية اجتماع
وكليلة، حادة ومناقري وصغرية كبرية بمناقري منها، نوًعا عرش اثنا فهناك حسون. عصافري
ذلك، بعد ما. بشكل مألوفة غري جديدة مجموعة وتمثل متمايزة، لكنها القرابة وثيقة وهي
نوًعا عرش» «ثالثة فهناك أبعد، هو ملا جولد ذهب مارس يف داروين مع خاصة استشارة يف
داروين كان أخرى مجموعة بني فمن فحسب، هذا ليس للعلم. مجهولة كلها الحسون، من
من متمايزة أنواع ثالثة جولد وجد املحاكي، الطائر نوع من بوصفها عليها تعرف قد
ومعها جولد إىل وصلت قد املحاكية الطيور كانت الحسون، طيور بخالف املحاكي. الطري
فيما املربك االختالط يف وأقل تباينًا، أقل الطيور هذه كانت األصلية؛ جزرها تبني بطاقات
عجيبًا شيئًا هناك إن جولد قال يجمعها. وهو تدقيًقا أكثر داروين كان فقد الربية، يف بينها
مختلفة. جزيرة يقطن تصنيفك، بطاقات حسب نوع، فكل املحاكية. الطيور هذه بشأن

هذا أكد جديدة! أنواع وكلها جزيرة، لكل واحد نوع ومثرية. غريبة األخبار هذه كانت
السفينة كانت عندما الطيور علم عن مالحظاته يف لنفسه به همس قد كان شيئًا لداروين
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الصنوف هذه تعيش أن غريبًا أليس متسائًال، داروين كتب البحر. يف تزال ال «بيجل»
نحو عىل متماثلة، بأدوار تقوم التي قرابة، صلة عىل لكن املتمايزة الطيور، من املختلفة
مشرتك، أصل ذات متغايرات مجرد كانت ربما وثيًقا؟ تجاوًرا متجاورة جزر فوق منفصل
ليست أنها األمر لعل كلها. الحياة أشكال أصل عن تلقيناها التي املعرفة كل عكس عىل
تصادف ربما منها. لكل خاص خلق فيه رباني بفعل أي الالهوتي؛ باملعنى «مخلوقة»
أساس أقل هناك كان «إذا آخر: فرد ألي وليس لنفسه، داروين قال أكثر. ال … وجودها
مثل ألن األرخبيالت؛ يف الحيوان علم ندرس أن تماًما الجدير من فسيكون املالحظات، لهذه

األنواع.» استقرار تقوض أن شأنها من الحقائق هذه
الجزر وَحَوت مستقرة، تكن لم فاألنواع عرف، مما بأكثر هذا يف مصيبًا داروين كان

ذلك. عىل األدلة أفضل من بعًضا
نفسه الوقت يف الراحة، عدم عىل الباعثة البيانات من أخرى شذرات داروين إىل أتت
الرئييس الرب من أخذها التي داروين بنيحفريات من األخرى. عيناته عن تقارير من تقريبًا،
عمالق ومدرع منقرض، عمالق أريض كسالن عىل أوين ريتشارد تعرف الجنوبية ألمريكا
املستغربة املصادفة قبيل من بدا منقرض. عمالق ماء خنزير أنه رأى آخر وحيوان منقرض،
الجغرافية املناطق يف املنقرضة األنواع هذه عىل يعثر أن — ألوين يكن لم إن لداروين، —
التايل االجتماع يف واملدرع. املاء، وخنزير الكسالن، من الحية النسخ تسكنها التي نفسها
جديًدا نوًعا اكتشف داروين السيد أن جولد جون أعلن مارس، ١٤ يف الحيوان علم لجمعية
«الريَّة جولد سماه — الصغري الحجم إىل أميل «ريّة» طائر تطري، ال التي الطيور من
األكرب الريّة طيور توزيع نطاق من تماًما بالقرب بتاجونيا، جنوبي يف وذلك — الداروينية»
اإلجوانا زواحف يف اختالفات عىل يعثر بل توماس كان نفسه الوقت يف قبل. من املعروفة
نائب به أخربه شيئًا داروين تذكر واآلن جاالباجوس. جزر من وأخرى جزيرة كل بني
جزيرة من أيًضا تمييزها يمكن أنه وهو الضخمة الزواحف تلك حول الجزر هذه حاكم
ملاذا «ملاذا؟» نفسه وسأل مًعا الحقائق هذه داروين ضم صدفتها. أشكال طريق عن ألخرى
منقرضة، أو حية كانت سواء وثيًقا، شبًها اآلخر منها الواحد يشبه التي األشكال عىل يُعثر

جنب؟ إىل جنبًا مجتمعة
يقل لم فهو تطوريٍّا. داروين تشارلز أصبح بالضبط متى نقول أن ممكنًا ليس
إلحدى محموم حديث يف أو الدوريات إحدى يف بحثية ورقة أو خطاب، يف «وجدتها!»
فقد لذلك. قوي سبب ولديه وصامتًا. وقلًقا، حذًرا، كان النقطة هذه فعند الجمعيات.
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االقتصاد كان إذ مضطربًا؛ مكانًا عرش التاسع القرن ثالثينيات أواخر يف إنجلرتا كانت
عتيقة الخريية املؤسسات عن يستعيض للفقر جديد قانون وُسن سيئة، ركود حالة يف
الشعب»، «ميثاق اسم عىل (املسماة «امليثاقية» الحركة جانب إىل للرب، كئيبة ببيوت الطراز
للمطالبة الجماهريية االحتجاجات تحشد كانت التي العاملة) الطبقة لتمكني برنامج وهو
وإتيني المارك باتيست جان مثل الفرنسيون، الحيوان علماء كان ديمقراطية. بإصالحات
األنواع، بني التدريجي التغري عن مبكرة تطورية أفكاًرا طرحوا قد إيلري، سان جيفري
للتغيري املؤيدة حججهم يف األفكار هذه واالسكتلنديون اإلنجليز الراديكاليون ترشب وقد
الذي اإلصالحي األحرار حزب أعضاء عند عصبيٍّا قلًقا سبب مما التدريجي، االجتماعي
بكل القومية، الكنيسة يديرون الذين األنجليكان أساقفة عند وكذلك الربملان، عىل يسيطر
باستخفاف. هؤالء قلق تجاهل املمكن من يكن ولم لها. املخولة املصالح من وغريها ثرواتها
هي بل وحسب، إنجلرتا يف السائدة العقيدة ليست األنجليكان زعماء يفرسها كما فاملسيحية
باإلضافة امليثاقية وكانت ،١٦٨٨ عام منذ ثورة أي البالد يف تحدث لم «الرسمية». العقيدة
داروين خطا عندما وهكذا، وشيكة. أخرى ثورة بحدوث يوحيان االقتصادي الركود إىل
معارك خطوط من قريبًا نفسه وجد والتطور، العرف بني الفاصل الخط عرب خطواته أوىل
من يزال ال لكن ردته، عن يعلن ولم بحذر، داروين تحرك العقيدة. وحرب الطبقات حرب
أحاديثه بعد ،١٨٣٧ عام من مارس الفكري: التحول لهذا التقريبي الوقت تحديد املمكن
فقط لكنه ذلك. يعرف إنه آلخر. نوع من األنواع، تغريت لقد قصري. بوقت وأوين جولد مع

يتم. كيف يعرف ال
لحفرياته الغريبة بالخصائص تتعلق أخرى، مالحظة داروين أبدى بشهور ذلك بعد
(خاصة الحقائق «هذه فقال: رآها التي جاالباجوس أنواع وكذلك الجنوبية أمريكا من

لنفسه. اآلراء بهذه محتفًظا ظل لكنه آرائي.» كل أصل هي األخرية)

٢

بدأ العام ذلك من يوليو ويف عقود. بعد الحًقا، إال «التطور» كلمة داروين يستخدم لم
كتيب حجم يف الدفاتر هذه أول كان األنواع. «تحول» عن مالحظاته دفاتر سماه ما
ومن السرتة، يف يُحمل ألن يصلح صغري دفرت معدني، مشبك وله بني بجلد مجلد للجيب

للسائد. مخالفة وشكوًكا جامحة أفكاًرا يحوي ألن يكفي بما الخصوصية
الوقت يف «أ» املالحظات دفرت بدأ قد كان فقط. «ب» العنوان كتب الغالف عىل
كلمة «ب» الدفرت من األوىل للصفحة كعنوان كتب للجيولوجيا. وخصصه تقريبًا، نفسه
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منذ نرشه العنوان بهذا لكتاب اإلجالل من نوًعا الحيوان» «فسيولوجيا أو ،Zoonomia
شعبي، وشاعر كطبيب هذا األول إرازموس اشتهر داروين. إرازموس جده عاًما أربعني
وآراؤه بالنقرس مصابًا شهوانيٍّا فكان — عظيمة شهية ذا بالحيوية نابًضا رجًال وكان
نظًما ويكتب الرشعيني، وغري الرشعيني األطفال من ملجموعة والد وهو — تقليدية غري
حني يف لشقيقه، ثم تشارلز أعمام ألحد إرازموس اسم ُورث النباتات. عن للشهوة مثريًا
هو الحيوان» «فسيولوجيا كتاب العلمي. التأمل إىل امليل مختلًفا: إرثًا نفسه تشارلز نال
تخصه؛ شاردة تطورية أفكاًرا الكبري إرازموس فيه أورد قسًما يتضمن طبي، بحث أساًسا
الساللة خط وأن واحد»، حي خيط عن كلها نشأت الدماء حارة «الحيوانات أن اقرتح إذ
وهذه فيه». املتأصل الخاص نشاطه بواسطة التحسن مواصلة «عىل القدرة يملك املشرتكة
يف داروين مىضإرازموس أن قط يحدث لم للذرية. الوالدين من تُنقل ألن قابلة التحسينات
لحفيده خدمة قدم اآلن لكنه باألدلة، دعمها أو توضيحها عىل عمل وال الفكرة، هذه دراسة
نسخة أما لالنطالق. نقطة فكره باعتبار وأيًضا التحويل، التفكري يف للعائلة رائًدا باعتباره
ملا وإال باألدلة، النهاية يف ومدعومة ومقنعة واضحة، تكون «فسوف» التحول عن تشارلز

تُطبع. بأن لها سمح
بعالمات كبري اهتمام دون مخترص بأسلوب مالحظاته دفرت مدخالت داروين كتب
سيئ وهجاء واختصارات ومحذوفات مقحمة مدخالت هناك كان النحو. قواعد أو الرتقيم
صقلية وكلمة ،heredetary فيكتبها «وراثي» كلمة كتابة يف صعوبة يجد فكان للكلمات؛
منظور من جاالباجوس عن تفرًدا أقل جزيرة وهي Siicily؟)، لعلها (أو Scicily فيكتبها
الكلمات فكانت الذهني. العصف يمارس كان هجائها. يف أصعب كانت وإن الحيوان، علم
الحياة «ملاذا غرار عىل كبرية بأسئلة يبدأ كان الخاصة. لذاكرته تسجيل مجرد املكتوبة
النقطة هذه ومن مهم؟ الجنس ملاذا تساءل: إرازموس الجد خطى عىل وسريًا قصرية؟»
تغاير ما بطريقة الجنيسيتيح التكاثر يف املزج وعاء أن وهو تبرصحاسم، إىل مبارشة ذهب
إذا إال اآلخر، عن منهم كل يختلف واألشقاء اآلباء، عن يختلفون فاملواليد الحية. الكائنات
مظاهر أيًضا وكذلك آلخر، جيل من بسيًطا تغريًا الجسد أنماط فتتغري متماثلة. توائم كانوا
زوًجا ضع النهائية؟ النتيجة هي ما لكن «التكيف». هي: النتائج إحدى والغريزة. الفكر
هناك، يتناسل ودعه داروين، يقرتح كما الجزر، إحدى فوق الكالب أو القطط من واحًدا
بالنتيجة؟» التنبؤ عىل يجرؤ الذي «من عندها األعداء، ضغط رغم العدد يف ببطء ويتزايد
الحيوانات فإن الرأي، هذا «حسب فقال: فقط، لنفسه لكن اإلجابة، عىل داروين تجرأ
كافية.» لفرتة هناك بها احتُفظ إذا مختلفة تصري أن ينبغي منفصلة جزر فوق املوجودة
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مثل حيواناتها، وغرابة وانعزالها بساطتها ساعدت لقد الجزر. بشأن ما» «يشء ثمة
تفكريه. صفاء يف فكرية، لتجربة املنطقية املقدمات

الثعالب حتى أو محاكية، وطيور زواحف من جاالباجوس يف ما كمثال، لنأخذ،
وحده هذا يتغري.» نوع «كل داروين: كتب فولكالند. جزر يف داروين رآها التي الصغرية
باإلضافة الدين. أو العلم يف سواء عليها، املتفق املعتقدات مع يتناقضبوضوح جريء، إقرار
سماه ما منتجة، بعض، عن بعضها باستمرار االفرتاق إىل تميل املتغرية األنواع فإن ذلك، إىل
والطائفة؛ والرتبة كالعائلة للتصنيف، أوسع وفئات األجناس بني الثغرات مجازًفا، داروين
تقريبيٍّا توضيحيٍّا شكًال املالحظات دفرت صفحات إحدى يف داروين رسم الحياة. تنوع إنه
يمثل حرًفا فرع كل نهاية عند ووضع فروع. إىل ينقسم شجرة جذع مثل ساللة، لخط
والنباتات؛ الحيوانات وحتى والحرشات، والفقاريات والثدييات، الطيور فهناك األنواع. أحد
تعرف وحدها «السماء كتب: ثم محلًقا. ينطلق عقله كان أصيل. واحد جذع من أفرع كلها

حذًرا. كن تشارلز. يا والترسع إياك الحذر.» الحذر، الطبيعة: مع هذا يتفق هل
قفزته عن خاص دليل من يمثله ما جانب إىل «ب»، املالحظات دفرت يف للنظر الالفت
أخذ التي واملوضوعات واملصادر، واألفكار، الحقائق، اتساع مدى هو التطوري، التفكري إىل
طيلة وحججه لبحثه كأعمدة باقيًا بعضها سيظل والتي مًعا، عليها يعمل بالفعل داروين
الذرية بني التغاير أن ورأى التكيف، فكرة تماًما داروين فهم السنني. من تالية عقود
الجغرافية األنماط (أي البيولوجية الجغرافيا أهمية داروين استوعب ممكنًا. التكيف يجعل
وذلك جماعات) يف فرزها يمكن الحية األشياء أن (كيف التصنيف وأهمية األنواع) لتوزيع
األعضاء تلك الضامرة؛ للبنى االنتباه داروين جذب األنواع. وتباعد التحول وقوع عىل كأدلة
كاملة، تتشكل لم وكأنها مفيدة، تكون أن من بدائية وأكثر أصغر تبدو التي واألطراف
الرجال يملك ملاذا البرش. لدى حتى موجودة هذه األعضاء بقايا الحًقا. العطب أصابها أو
أنواع بعض يملك ملاذا السبب. يعرف أن القلق الباحث ذلك داروين يريد أثداء؟ حلمات
غمدية جنيحات تحت لها فائدة ال جيًدا مثبتة أجنحة العاصفة، الجزر يف خاصة الخنافس،
ال يشء يُخلق ملاذا تنفتح؟ أن أبًدا لها يمكن ال لألجنحة) الصدفية األغطية (تلك مدمجة

كهذا؟ له لزوم
من أيًضا يتعجب كان داروين ولكن اإللغاز، من يكفي ما فيها تطري ال التي الخنافس
التي والريّة، والبطريق كالنعام ناتئة، ضئيلة أجنحة من لديها بما تطري، ال التي الطيور
مثال «الكيوي داروين: كتب نيوزيلندا. يف (الكيوي) األبرتكس وطيور باتاجونيا، يف رآها
السفينة توقف أثناء الكيوي طيور أحد جمع قد داروين يكن لم العظمية.» البقايا عىل جيد
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اسمها حسب بالكيوي يسمها ولم منها، واحًدا يلمح لم حتى بل نيوزيلندا، عند «بيجل»
كجزء الطيور هذه لذكر يكفي ما قراءاته من عرف لكنه املحيل. املاُووري شعب بلغة

الحًقا. عليه سيعثر الذي العظيم، اللغز من صغري

٣

العلمية املؤسسة دهاليز يف كجاسوس مزدوجة، غريبة حياة يعيش داروين ظل لعامني
وتحتل التقليدي األنجليكاني الفكر مع وثيًقا تناغًما تتناغم وقتذاك كانت التي الربيطانية،

الالهوتي. الطبيعي التاريخ تراث يف راسخة مكانة
إىل طريًقا الطبيعة دراسة كانت علمانية. كمهنة بعد بزغت قد البيولوجيا تكن لم
يلقون دين رجال الطبيعي التاريخ يف البارزين املتخصصني من الكثريون كان التقوى.
مثل الحرشات، صيد أو الطيور مراقبة يف األسبوع لبقية ويعملون األحد يوم املواعظ
«التاريخ عنوانه باملالحظة، املعرفة اكتساب عن عذبًا صغريًا كتابًا ألف الذي وايت جلربت
يف تعلم راي، جون اسمه حداد ابن وكان .١٧٨٩ عام يف مرة نرشألول لسلبورن»، الطبيعي
يف نفسها الفكرة عن تحدث قد كامربدج)، مثل أنجليكانية جامعة وقتها (وكانت أكسفورد
التأكيد بايل ويليام أعاد ثم الخلق». أعمال يف تظهر كما الرب «حكمة كتابه يف ١٦٩١ عام
الفرعي وعنوانه الالهوتي»، الطبيعي «التاريخ كتابه يف ١٨٠٢ عام يف عينها الفكرة عىل
قرأه كتاب وهو الطبيعة»، مظاهر من مأخوذة وصفاتها، اإللهية الذات وجود عىل «األدلة
صانع تشبيه شيوع يف بايل تسبب كامربدج. يف دراسته أثناء التسلية باب من داروين
ذكيٍّا ِحَرفيٍّا أن نستنتج األرض فوق قابعة ساعة نجد عندما قال: حني اإللهي الساعات
رائع، نحو عىل وتتكيف معقًدا تصميًما صممت ونباتات حيوانات نجد عندما صنعها؛ قد
يف الكتب من سلسلة نُرشت صنعها. قد حكيًما قديًرا خالًقا أن نستنتج أن باملثل ينبغي
أخرى مقوالت ثماني تحوي بريدجووتر»، «رسائل بعنوان عرش التاسع القرن ثالثينيات
ودوره وقدرته الرب حكمة حول نفسها الحجة تطرح الكبري، احرتامهم لهم لباحثني
الرسائل، هذه مؤلفي أحد هيويل ويليام جزء. بعد جزءًا الطبيعي العالم خلق يف املبارش
كلمة ابتدع الذي وهو كثرية، أوساط يف نفوذه يذيع علمي وفيلسوف موسوعي باحث وهو
إىل «باإلشارة والطبيعة الفلك علمي هيويل رسالة تناولت اإلنجليزية. يف Scientist عالم

الالهوتي». الطبيعي التاريخ
اإليمان من حتى وأقدم أعمق أشكال بايل عند الالهوتي الطبيعي التاريخ خلف يقبع
عدد أسفل من يدعمها الحقيقة إن القائلة الفكرة وهي الجوهر، نظرية مثل التقليدي،
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التي للكيانات األولية النماذج أو الجوهرية األنماط وهي الطبيعية»، «األصناف من محدد
نظرية أتباع رأى أفالطون، نهج عىل أفالطون. إىل النظرية هذه أصل يعود العالم. يف تُرى
مجرد هي املادية األجسام وأن التغري، تقبل وال متفردة الطبيعية الصنوف هذه أن الجوهر
طبيعية؛ صنوف الهندسية األشكال أن يعتقد كان ذلك، عىل مثال لها. دقيقة غري تجسيدات
األضالع، (متساوية الثانوية خصائصها يف تتنوع قد أضالع، ثالثة دائًما لها فاملثلثات
العنارص املثمنات. أو املستطيالت عن لألبد تتميز لكنها األضالع) مختلفة الساقني، متساوية
الرصاصدائًما، والرصاصهو دائًما، الحديد هو فالحديد آخر؛ مثال الالعضوية الكيميائية
تُعد والنبات الحيوان أنواع ذهب. إىل لتحويله سحرية طريقة الخيميائيني أحد وجد إذا إال
الدجاج أو الكالب أفراد أن مع التغري، تقبل وال صارًما تميًزا تتمايز طبيعية، أصناًفا أيًضا
ألحد األسايس الشكل يكون الرأي هذا حسب األطر. محددة صنوفها «داخل» تتباين قد
ما هو هذا معني. وقت يف يجسدونه الذين األفراد عن واستمرارية جوهرية أكثر األنواع
حقيقي وجود لها «األنواع أن: مؤكًدا ١٨٣٧ عام يف كتب عندما هيويل ويليام يعنيه كان
يتداخل فرض نبذ معناه ذلك بغري واإليمان آلخر.» نوع من تحول يوجد وال الطبيعة، يف

املدني. النظام وأفكار الكنسية التعاليم مع نسيجه
السيايس، واالقتصاد والتعدين، الجيولوجيا، عن تدور وكتاباته هيويل اهتمامات كانت
واحًدا هيويل غدا وقد أيًضا، والبيولوجيا الفلك وعلمي األملاني، واألدب األخالقية، والفلسفة
االستقرائية» العلوم «تاريخ مؤلفه من األنواع عىل تعليقه يأتي زمانه. مفكري كبار من
بايل مؤلَّف يف عما رصامة أكثر علمية روح وجود ظل ويف الحق، ثقايف جيل يف أنتجه الذي
لهيويل، معارصون آخرون بريطانيون وفالسفة علماء هناك الالهوتي». الطبيعي «التاريخ
عن الباقي االعتقاد بهذا باملثل مؤمنني كانوا ميل، ستيوارت وجون هريشل جون مثل
العلميني. واملنطق املنهج حول خالفاتهم أسفل دفينًا االعتقاد هذا وظل الطبيعية، األصناف
الحيوان لتصنيف نظاًما املقارن، الترشيح يف البارز العالم كوفيري، جورج طرح فرنسا ويف
افرتاضات عىل أيًضا اعتمد — مجموعات أو كربى «تفرعات» أربعة إىل نوع كل فيه قسم —
األدلة قراءة يعني الحيوان عالم يف النظام عىل العثور كان لكوفيري بالنسبة الجوهر. نظرية
تقرتح التي اإلشارات ال عليه، يقوم الذي الجوهر مع املطابقة عن بحثًا نوع كل يف املوجودة
لنظرية املسار هذا عرصنا، يف العلم فالسفة أحد َهل، ديفيد تتبع الزمن. عرب والتباعد التغري
ما «نادًرا أنه: َهل ويستنتج عرش. التاسع القرن أوائل يف البيولوجي التفكري يف الجوهر
املبادئ أحد مع الواسع االختالف هذا مثل علمية نظرية اختلفت أن األفكار تاريخ يف حدث

للتغري.» األنواع قابلية عدم مبدأ مع التطور نظرية كاختالف الغيبية
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للتعدين أستاذًا هيويل كان كامربدج. يف كان عندما لبايل قرأ كما لهريشل، داروين قرأ
دخان يملؤه مثلما داروين عالم تمآلن الطبيعي والالهوت الجوهر نظريتا كانت هناك.
املعارصتني النظر وجهتي تكونا لم أنهما الحقيقي من الخيل. روث ورائحة الفحم
ألفكار مأوى وإدنربه لندن يف الخاصة الطب كليات كانت الطبيعي. العالم عن الوحيدتني
من املبترسة النسخ بعض ذلك يف بما عرش، التاسع القرن ثالثينيات خالل جموًحا أكثر
متخصيص بعض توظف كانت التي — املؤسسات هذه لكن التطورية. التقدمية مذهب
يعيشون والذين البرشية، األجساد ترشيح بواسطة الطلبة يعّلمون الذين املحرتفني الترشيح
كانت — األصولية السياسات تجاه يميلون والذين موروثة، ثروات وليسعىل مرتباتهم عىل
نفسه هو حاول لقد عائلته. يف السائد الطب ممارسة تقليد من بالرغم داروين، عىل غريبة
أبيه)، رعاية (وتحت أخيه نهج عىل سائًرا عرشة، السادسة يف وهو إدنربه يف الطب دراسة
العمليات وروَّعته املحارضات من سئم عامني أمىض أن فبعد الدراسة. هذه كره لكنه
أقل تعليًما ليتلقى لكامربدج انطلق وهكذا مخدر. بدون تجرى التي الدموية الجراحية
تجاه انجرف كرايست، كلية يف كامربدج، يف دراسته وأثناء أيًضا. ترويًعا أقل لكن إثارة،
التزام نتيجة وال ورًعا) داروين يكن (لم داخيل لنداء كنتيجة ليس الكهنوتية، الرسامة
داروين آل من األخرى الجهة من ينحدر أنه كما املوحدين، من أمه عائلة كانت (فقد كنيس
اختيار منطلق من هذا فعل لكنه الكبري). إرازموس وجده والده مثل الحر التفكري ذوي
كاهن» طبيعة «عالم ک محرتم موقع عىل يعثر أن له يتيح كان ألنه رضًرا، الطرق أخف
حملته فقد الخطط؛ هذه قاطعت «بيجل» السفينة رحلة أن إال وايت، جلربت نموذج حسب
االجتماعي السياق نفس إىل به عادت النهاية يف لكنها كرايست، كلية عن بعيًدا السفينة
أمثال — ومعارفه وأصدقائه معلميه من العلميني من الكثري يوجد حيث وراءه خلفه الذي
هوب، فريدريك الحرشات وعالم جنينز، وليونارد كامربدج، يف سيدجويك وآدم هنسلو جون
العلمي مثله ليل تشارلز حتى بل أنجليكان. دين رجال وكلهم — نفسه هيويل وويليام
البيولوجي. للخلق تقليدية نظر بوجهة الجيولوجيا» «مبادئ كتابه صبغ قد كان األعىل،
جميًعا. ويروعهم يصدمهم حتى نفسه يسلح داروين أخذ و١٨٣٨ ١٨٣٧ عامي خالل
ومع الجوهر مذهب مع مبارش نحو عىل تتعارض املتحولة األنواع عن نظره وجهة كانت
تأمالته يصب داروين أخذ إليه. ركن الذي العلمية النكهة ذي التقي الالهوتي التفكري كل
بازغ طبيعي تاريخ كعالم الناس أمام ويترصف التحول مالحظات دفاتر يف السوداوية

اجتماعيٍّا. به مرحب شاب
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أضاف ثم للغاية، مشغول بأنه معتذًرا االجتماعي، نشاطه من يقلل داروين أخذ
الجيولوجية، الجمعية سكرتري بدور القيام عىل وافق بأن منزلته وإىل اليومية أعماله إىل
باإلمكان يكن لم (لكن «بيجل» السفينة يوميات مسودة داروين أنهى هيويل. رئاسة تحت
نرش مغامرة لنفسه يؤمن أن بلباقته واستطاع جاهًزا)، فيتزروي كتاب يكون أن قبل نرشها
سفينة «بيجل»، رحلة يف الحيوان «علم يسمى مادته سخاء رغم مختًرصا كتابًا أخرى: كبرية
الحيوان»، «علم عن األجزاء متعدد الكتاب هذا محرر هو سيكون الجاللة». صاحبة أسطول
بالصور ويزوده والتعليقات، املقدمات ويكتب الخرباء، مستشاريه من اإلسهامات فيجمع
أصبح الجاللة. صاحبة مالية وزارة من بمنحة سيمول هذا وكل التكلفة، باهظة اإليضاحية
لكن املهذبني. السادة وعلم والكنيسة للحكومة املتماسك النسيج داخل منغرًسا اآلن داروين

العصيان. عىل تحرض التي مالحظاته دفاتر يف نفسه إىل التحدث واصل دخيلته يف
داكن أحمر جلدي غالف ذا جديًدا، دفرتًا بدأ «ب» املالحظات دفرت داروين مأل عندما
للتحول. جميًعا خصصها وقد «ه»، ثم «د» الدفرت تاله أن لبث وما «ج»، بالدفرت وعنونه
متنوعة مجموعة إىل إضافة الطبيعي، والتاريخ االستكشاف أدبيات يف بتوسع داروين قرأ
أسئلة يوجه وبدأ العلم، وفلسفة والتاريخ، والنبات، الحيوان تربية عن كتب من منتقاة
اهتمامه. تثري التي املستهدفة الغريبة املواضيع عن يشء أي يعرف شخص ألي مبهمة
العقلية الخصائص عن املكتسبة للمعرفة عاصف كمصدر أبيه، من املعلومات استخلص
التغاير عن املاشية ملربي أسئلة ووجه أبيه. عند يعمل الذي البستاني وكذلك البرشية،
كيف فيها: النظر يجب كثرية مجهولة أمور هناك كانت املدجنة. األنواع بني والتوارث
أنماط من استنتاجه يمكن الذي ما والتغايرات؟ األنواع بني الفارق ما الوراثة؟ تعمل
سقنقور عظاءة لديها األقيانوس جزر كل أن داروين الحظ العالم؟ أرجاء يف األنواع توزيع
األحمر. الطوب بلون خشن شعر لها ينمو فوكالند يف الربية والخنازير ذهبية. بخطوط
منقاره يف إال األوروبي، الرفراف عن يختلف يكاد ال مولوكاس يف الرفراف طري أن وكتب
نفسه؟ للنوع تغايران أنهما أم الرفراف، من منفصالن نوعان هما هل حدة. واألكثر األطول
ال هيلينا. سانت يف والوزغة مدغشقر، يف والتنريق الجديدة، غينيا يف الشبنم طري وهناك
السوداء األرانب أدخلت داروين. كتب كما األوسط، الهادي املحيط جزر يف ثعابني توجد
وإشارات إشارات العقود. عرب لونها تغاير ذرية أنجبت وقد ،١٧٦٤ يف فوكالند جزر
وقواق مقابل جاوة وقواق بعض؟ مع بعضها تتوافق وكيف تعنيه، الذي ما وإشارات.
البيانات من ممكنة قطعة كل يريد داروين كان تغايرات؟ أم أنواع أهي والفلبني، سومطرة

34



يتهاوى البناء

لريى بارك ريجنت منتزه يف الحيوان حديقة إىل ذهب املصدر. كان أيٍّا باملوضوع، املتعلقة
غري وكأنها تبدو حقائق نهم يف يجمع أصبح حديثًا. عليها حصلت التي األورانجوتان قرود
وكل والتفكري، البحث من مكثًفا برنامًجا هذا كان بينها. لريبط مخه يجهد كان مرتابطة.

العامة. التزاماته من يختلسها ساعات يف هذا
عندما يحدث ما رسعتها يف تقارب فلن ا»، جدٍّ بطيئة األنواع يف التغريات أن بد «ال قال:
التغريات هذه أكانت سواء لكن استيالدها. يريدون التي الحيوانات بالتدجني املربون يختار
التوالد الحيوانات واصلت فإذا معها: التعامل يجب مشكلة هناك كانت بطيئة غري أو بطيئة
التغري «كل فإن هذا، حدث وإذا تماًما؟ التكيفية االختالفات تنمحي ألن بحرية، بينها فيما
األشكال بني العقم لعل ما. بطريقة ذلك االنفصال يمنع ربما تمريره». يمكن ال تراكم الذي
باقيًا. يظل بأن املرتاكم للتغري يسمح باالستيالد، الهجينة الحيوانات عقم مثل املختلفة،
تدور بالنفس زهو فيها تعليقات بعض مالحظاته دفرت يف يضع أصبح الوقت ذلك بحلول
كان بعد. تكاملت قد تكن لم فنظريته لألوان. سابًقا األمر كان وإن «نظريتي»، حول
لتفسريها. آلية عىل العثور عن ناهيك الظاهرة، إليه تصل ما مدى لريى الطريق يتلمس
اإلنسان أن فلتتصور الحية.» الكائنات بني الحروب تدرس أن «عليك نفسه: ينصح وأخذ
كائنًا ما، بديًال ذكيٍّا كائنًا النهاية يف أنتجت وتتحسن تتكاثر وهي القرود وأن يوجد، لم
أمر هذا أيٍد. بأربع شجري حيوان عن انحدر كائنًا بإنسان، ليس لكنه اإلنسان يشبه
العمليات عن ليل فكرة من كثريًا أصعب يكون لن لكنه تأكيد، بكل استيعابه، يصعب
نفسه داروين حدث الجيولوجيا. يف الكبرية التأثريات كل عن املسئولة املرتاكمة البطيئة
اآلن سنجد كنا هل كثرية، جزر إىل انقسمت نيوزيلندا كانت لو األبرتكس. فلتتذكر قائًال،

األبرتكس؟ من كثرية أنواًعا
تضخمت «ج» املالحظات دفرت يف صفحة وسبعني خمس امتالء وبعد ،١٨٣٨ ربيع يف
مشقة الجهود «أقىص كان األسئلة هذه عن اإلجابة س تلمُّ أن أقر وقد بنفسه. داروين ثقة
أحد بواسطة أو طويل تأمل دون أبًدا حلها يمكن ال مصاعبها وأن للعقل»، وإيالًما
يتحول قد «األنواع بأن تسلم أن بمجرد لكنك كلها. الفكرة ضد يتحيزون ممن األشخاص
انظر نفسه، ًها موجِّ داروين ويقول ويتهاوى». يرتنح كله «البنيان فإن آخر»، إىل أحدها
ادرس الجغرايف. التوزيع ادرس الوسيطة. األشكال تدرج ادرس هيا حولك. من للعالم
الحية. األنواع من ومثيالتها املنقرضة الكائنات بني الجغرايف والتداخل الحفريات، سجل

يتهاوى»! «البنيان فإن وعندها األدلة، هذه كل تدبر متحمًسا، قال ثم
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ووراء لداروين. بالنسبة «تهاوى» فقد الالهوتي. الطبيعي التاريخ هو البنيان كان
طيور مجرد األمر يكن لم التطور. حقيقة داروين رأى املعلقة السميكة الستارة تلك
يجرب وهو داروين، كتب بأرسه. الطبيعي العالم بل سقنقور، وعظاءة وأرانب، محاكية،
ثم لذلك.» استثناء — الرائع اإلنسان — اإلنسان «ولكن خطًرا: نقاطه أعظم حول األفكار
إن بإله. ليس إنه ثديي. حيوان اإلنسان أن الواضح من أنه أخرى مرة أضاف أن يلبث لم
عبارات أول من سطور ثالثة وبعد الحيوان. عند ملا املماثلة واملشاعر الغرائز بعض لديه
يرتاجع لم بعدها استثناءً.» ليس «اإلنسان ال، أن جازًما واستنتج نفاها، اإلنسان عن داروين

والتبعات. الضغوط رغم الرهيبة، الثاقبة الفكرة هذه عن أبًدا داروين تشارلز

٤

التحول مالحظات دفاتر عىل داروين أبحاث تزامنت ممكن. هذا داروين؟ ذلك أمرض هل
اضطراب — غامضة األعراض كانت مزمنًا. صحيٍّا اعتالًال غدا ما حول املبكرة شكاواه مع
بالغازات للبطن جامح انتفاخ عصبي، هياج صداع، نوبات قيء، غثيان، القلب، بدقات
ممن كان هل عمله. من تبطئ وأن بائًسا تجعله ألن كافية ولكنها غامضة أعراض —
له ونَقلت ما حرشة لدغة أصابته هل األعصاب؟ بالتهاب مصابًا كان أو املرض؟ يتوهمون
حتى لكن كثرية، تخمينات ذُكرت األرجنتني؟ يف «بيجل» السفينة توقف أثناء مؤذيًا مرًضا

مرضه. سبب أحد يعرف ال اليوم
انعكاًسا ذلك كان ربما القلب، يف التعب بعض من داروين عانى مبارشة الرحلة قبل
وظل الصحة. سليم شابٍّا ذلك عدا فيما داروين بدا فيها. كان التي العصبي االنتظار لحالة
سوء نوبة وأحيانًا البحر، دوار يعاني كان نعم، الخمس. السنوات تلك أغلب نشًطا قويٍّا
أثناء لكنه الحارة، املناطق عن شخصغريب من بمستغرب ليس أمر وهذا حمى، أو هضم
عىل سريًا خطرة، طويلة برحالت القيام من تمكن الجنوبية أمريكا يف الشاطئ عىل الرسو
أن عىل طيبة عالمة وهذه رطًال، عرش ستة وزنه زاد قد عودته بعد كان وركوبًا. األقدام
١٨٣٧ عام من سبتمرب يف كتب أن لبث وما له. يروق كان األثيني» «النادي يف الطعام
ا جدٍّ جيدة صحة يف أكن «لم له: يقول كامربدج يف عليه القديم املرشف هنسلو لجون خطابًا
عن يكف بأن نصحوه أطباءه أن داروين وأضاف القلب.» يف متعب خفقان وعندي مؤخًرا
قليًال أنال أن يجب بأني «أشعر نصيحتهم. سينفذ وأنه الريف، يف يقيضإجازة وأن العمل
والده مع رشوزبري يف البيت يف قليلة أسابيع أمىض أن وبعد فسأنهار.» وإال الراحة، من

36



يتهاوى البناء

تماًما يرهقني أن بعدها يلبث ال انفعايل يثري يشء «أي قائًال: لهنسلو ثانية كتب وشقيقاته،
والحوارات انفعاله، تستثري االجتماعية التجمعات كانت بالقلب.» سيئًا خفقانًا ويسبب
درجة إىل انفعاله يثري فيه، التفكري مجرد أو الخالف، كان كما انفعاله، تستثري الحامية
غري العبارة نفس فوكس دي دبليو القديم لصديقه كرر شهور بثمانية ذلك بعد كبرية.
الكثري وأيًضا ليفعله، الكثري لديه كان «… مؤخًرا ا جدٍّ جيدة صحة يف أكن «لم الواضحة:
املتعلق اليومي العمل عبء أن إال للمرض. فريسة الوقوع ترف يملك لم ويتدبره. ليتعلمه
زاد وما معدته. يفيدا لم بالتحول املتعلقة الرهيبة باملهمة وإحساسه «بيجل»، بالسفينة

األمور). يبسط سوف هذا أن تصور (وربما الزواج يف تفكريه هو تعقيًدا األمور
كوضع «الزواج» يف فحسب فكر وإنما بعينها، فتاة من الزواج يف يفكر يكن لم
بنات أن يبدو ال عليه؟ يقدم أن ينبغي هل اإلنسان. تقدم يف كخطوة كمنزلة، اجتماعي،
أي يذكر لم ينبغي. مما وحيوية نشاًطا أكثر كن ربما انتباهه، جذبن هورنر ليونارد
جزء يف يتعلق هذا وسبب عقله، عىل أكثر سيطرت الزواج مسألة أن إال يفضلها، مرشحة
من الطويل املدى عىل سيتمكن كيف النقود. األخرى: هي ملحة بدت أخرى بمسألة منه
يسافر أن يريد أنه يرى وكان الكتب. يشرتي وأن يأكل، أن عليه إن فواتريه؟ يسدد أن
مخصصاته تغطي ربما مزدحمة). أسطول سفينة فوق السفر من راحة أكثر (سفًرا ثانية
كان النقطة هذه عند واألطفال. الزوجة تكاليف تغطي لن لكنها ذلك، كل الحالية املالية
الزواج اختيار أن يتصور كرمه، مدى أو املهيب والده ثروة حجم من الواثق غري داروين،
الطبي تعليمه ينِه لم إنه ماذا؟ يعمل مرتب. لقاء العمل لرضورة نفسه يكيف أن سيعني
يؤمن ال وما به يؤمن ما باعتبار وذلك دين، كرجل يتنكر ألن الئق غري بالتأكيد وهو قط،
هكذا الجيولوجيا. يف ربما كامربدج، يف أستاذ منصب عىل الحصول يدبر أن أمر يف نظر به.
حريته مسألة يعالج أن بالقلق لإلصابة وامليال واملنهجي االجتماعي غري داروين حاول
كان وألنه املالحظات. تدوين بواسطة التحول؛ فكرة مع تعامل مثلما والنقود الزواج بشأن
الخالية الجوانب فوق مالحظاته دون والجهد، الوقت يف فقط وليس األوراق، يف مقتصًدا

هورنر. بنات صفحة لطي طريقته هذه كانت وربما هورنر. ليونارد من لخطاب
لسيناريو قائمة تحته كتب ثم األقسام، ألحد كعنوان كتب هكذا أتزوج!» لم «إذا
يف الجيولوجي النشاط بعض ويزاول أمريكا، إىل يذهب قد أوروبا. عرب السفر املزايا. من
ريجنتس متنزه قرب لندن، يف أفضل بيت عىل سيحصل أو املكسيك. أو املتحدة الواليات
الصيف، يف بجوالت ويقوم بحصان، االحتفاظ يمكنه األنواع. مسألة يف ويبحث بارك،
عالقاتها ويدرس الحيوانية العينات من ما ساللة يف متخصًصا جامًعا نفسه من ويجعل
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العيوب، من أغلبها أخرى، قائمة ثم تزوجت!» «لو كتب: ثم سيئًا. األمر يبدو ال البيولوجية،
جوالتصيفية، ال املال.» مقابل تعمل ألن بالواجب «الشعور ليتقيها. لنفسه يوضحها وكأنه
يستطيع هل تبٍّا. كتب. ال الحيوانية، العينات من كبرية مجموعات ال الريف، إىل رحالت ال
التي الكئيبة الطعام وروائح باألطفال ميلء صغري بيت يف لندن يف ويعيش ذلك، يتحمل أن
عىل الحصول استطاع لو ذلك، من أفضل كامربدج تكون قد سجني؟ وكأنه بالفقر، تيش
كان هكذا فقريًا»، رجًال أكون أو بكامربدج أستاذًا أكون أن هو مصريي «إن أستاذ. منصب
ملحة حاجة يف كان أنه يطرح الخيارين لهذين استسالمه لكن مخطئًا. داروين كان يفكر.

لزوجة.
بعيًدا انطلق ١٨٣٨ عام من يونيو أواخر ويف التفكري. من هدنة إىل حاجة يف كان
اليومية وواجباته الحيوان»، «علم مجلة تحرير يف عمله عن بعيًدا — وضغوطها لندن عن
عندما إال الرسية، مالحظاته دفاتر عن يحتمل فيما أيًضا وبعيًدا الجيولوجية، للجمعية
امليدانية األبحاث من بعًضا ليجري اسكتلندا إىل وذهب — جيوبه أحد يف «ج» الدفرت يدس
بوجود واملشهور الجبلية، املرتفعات بمنطقة روي، جلني وادي هناك زار الجيولوجية.
داروين كان دائًما ال، أم إجازة يف أكان سواء لها. تفسري ال منحدراته عرب غريبة مصاطب
أصل عن الخاصة فكرته كّون روي جلني يف أيام ثمانية وبعد مثابًرا. ومنظًِّرا بارًعا مالحًظا
روي جلني عن علمية ورقة لكتابة الوقت أوجد حتى لندن إىل عاد إن وما املصاطب، هذه
يف رشوزبري يف ثانية توقف الجنوب إىل طريقه يف وهو أنه عىل األخرى. أعماله كل وسط

عائلية. زيارة
عىل القلق عن توقف مرحة: فظة نصيحة منه نال والده إىل داروين تحدث عندما
باألطفال. تستمتع أن من عمًرا أكرب تصبح أن قبل تزوج هيا الكثري، لديك سيكون املال،
األخبار ساعدت تشارلز. له ولد عندما واألربعني الثالثة عمر يف نفسه داروين د. كان
منظمة أخرى صفحة فخطط تفكريه. تنظيم إعادة عىل داروين املايل الدعم عن الطيبة
إىل األطول العمود رأس عىل «الزواج» كلمة كانت املرة هذه ويف وعيوبه، الزواج مزايا عن
رفيقة الزواج سيمنحه اليمني. األقرصإىل العمود رأس عىل فكانت الزواج» «عدم أما اليسار،
يكن لم الكلب». من حال أي عىل «أفضل ستكون الشيخوخة، عمر عند وصديقة دائمة
لنفسك تصور «فقط وحده. العمل سوى يشء يف حياته كل تمضية يف التفكري املحتمل من
لم املوسيقى.» وربما والكتب، جيدة، مدفأة مع أريكة، فوق لطيفة رقيقة زوجة وجود
الزواج أن «ثبت الصفحة: قلب أن بعد وكتب الصورة. هذه مع يتالءمن هورنر بنات تكن
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الزواج هو: يضيفه أن يمكن كان الذي اآلخر السؤال آجًال.» أم عاجًال متى؟ … رضوري
ممن؟

الخزف بتجارة (املشهورين ويدجوود آل خئولته، أبناء عىل عرج لندن إىل العودة قبل
البيوت أكثر هذا كان املجاورة. املقاطعة يف قرصهم يف وزارهم العائلة)، ثروة كونت التي
من ويدجوود جوشيا لخاله وما أبيه فظاظة االعتبار يف الوضع ومع أرسته. بيت بعد أمانًا
هناك كانت كما األمر. يف ما كل هذا اإلطالق. عىل أمانًا البيوت أكثر هذا كان ربما داعم، ود

ويدجوود. أرسة يف متزوجات غري بنات

٥

داروين: كتب التحول. عن سلسلته يف الثالث «د»، املالحظات دفرت بدأ قد داروين كان وقتها
الصغرية النظرية وليس األنواع، عن الكبرية نظريته يقصد وهو جسورة»، نظرية «نظريتي
أي رشح إمكانية تؤكد أو ترشح، أن تحاول «ونظريتي روي، جلني عن لتوه أعدها التي
ذلك من أكثر بل رشحها»، «يمكن الحيوان غرائز أن تؤكد إنها نعم، الحيوانات.» يف غريزة
من بينها فيما ترتابط األنواع أن حقيقة تذكر هي بل الظواهر، تلك ترشح» «ال لكنها بكثري،
التحوالت. بها تحدث التي للطريقة آلية بعُد اقرتح قد داروين يكن لم مشرتك. سلف خالل
ساسكسذات وماشية املوسكويف، البط عن بعضالحقائق فسجل التفكري، داروين وواصل
باكتشاف داروين استعان األبرتكس. أخرى مرة ثم الحباحب، وحرشة البيضاء، الرءوس
تركيب كثريًا يماثل للزواحف العظمي الهيكل تركيب أن الترشيح، عالم أوين، ريتشارد
إىل ينُح لم أوين لكن السن. صغري النعام يف واضح هو كما للطيور، العظمي الهيكل
بدفرت داروين كتب داروين. فعل مثلما والطيور الزواحف بني التماثل من الكثري استنتاج
ما، حيوان يحوزه الذي التنظيم كان أيٍّا بأنه يقيض ما قانونًا هناك أن بد «ال املالحظات:

يعرفه. ال زال ما إنه القانون؟ هذا هو ما لكن وتحسينه.» زيادته إىل ينحو فإنه
فإنه الصيف، بداية يف املفرسَّ غري مرضه بسبب منه ضاع الذي الوقت من بالرغم
جلني عن بحثه ورقة أنهى هكذا الروتيني. عمله إىل ثانية عاد قد كان الخريف بحلول
عن تنتهي ال التي املطبوعات من أخرى جيولوجية مطبوعة مسودة عىل يعمل وأخذ روي،
آخر، صغري يوميات دفرت بشهادة أنه، كما التحول، يف مليٍّا وفكر «بيجل». السفينة رحلة
نابًعا يكن لم هذا أن نفرتض أن يمكننا لكن مبهمة، التدوين طريقة الدين». يف كثريًا «فكر
من تتضح كما الدينية، التعاليم بني القائم الرصاع من قلًقا كان ربما بالتقوى. شعور من
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األصول. عن اآلن يعتنقه الذي الرأي وبني ناحية، من الالهوتي، الطبيعي التاريخ خالل
استكشافية بعثة يوميات ويقرأ واملراجع، البديلة، النظر ووجهات الحقائق، يف يبحث أخذ
وثالثة الرب»، «حكمة راي جون وكتاب جلربت، إلدوارد الذاتية والسرية أسرتاليا، لرشق
ونظرية الفراسة، وعلم إتنا، وجبل الطيور، عن كتبًا وقرأ سكوت. والرت سرية من أجزاء
الطبعة قراءة يف رشع ،١٨٣٨ العام ذلك من سبتمرب يف ذلك، بعد باراجواي. وعن املعرفة،

السكان». مبادئ عن «مقال مالتوس توماس مؤلف من السادسة
بالطريقة الثقايف؛ االنتشار طريق عن قبل، من مالتوس عن شيئًا يعرف كان أنه بد ال
عن مبهم، نحو عىل ولو شيئًا، الحايل وقتنا يف املثقف الشخص بها يعرف التي نفسها
مارتينو، هارييت هي أثرية طعام رشيكة ألخيه كان سارتر. بول جان أو فريدمان ميلتون
عام يف مرة ألول السكان» عن «مقال نُرش مالتوس. آراء نرش عىل بحماس تعمل وكانت
تحليل فيه وُطرح الالحقة، الطبعات يف توسع حدث ثم الكاتب، اسم ذكر دون ،١٧٩٨
إلصالح األحرار لحزب الصارم الربنامج يدعم السيايس االقتصاد يف ملتخصص موضوعي
فكل مفيد. وغري سيئ أمر حساب دون اإلحسان أن مالتوس رأى االجتماعي. الرفاه نظام
يف مكافئة زيادة أي يوّلد أن دون الفقراء، بني السكانية الزيادة تشجيع هو يفعله ما
حل يمكن حتى األفراد. لكل األسعار يف زيادة هذا عن ينتج للطعام. القومي املخزون
وإجبار تردد، بال املعونة إعطاء وقف يجب تخفيفها، األقل عىل أو الفقر انتشار مشكلة
الناجمة باألرضار فوا يُثقَّ وأن إصالحيات، يف يُحبسوا أن أو كعمال يتنافسوا أن عىل الفقراء
التحيل يستتبع منطق وهو املالتويس، االجتماعي املنطق هو هذا التكاثر. يف اإلرساف عن
لكن رصامة. أكثر يبدو أن حتى يمكن التشويه أو املبالغة من القليل ومع صارم، بفكر
نُقل كما ينبغي، مما أكثر قاسيًا ذلك وجد وربما كريمة، لطيفة روًحا يملك كان داروين

عنه.
الكتاب أن هو يديه بني مالتوس كتاب أصبح أن إىل داروين يعرفه لم ما ربما
أعاد صفحة أول ففي البرش. من السكان عشائر ذكر مثلما والنبات الحيوان عشائر ذكر
لديه نوع كل بأن يفيد كلهم، الناس بني من فرانكلني، لبنجامني نص صياغة مالتوس
سوى األفراد عدد إجمايل يقيد يشء ال وأنه له، املتاحة املوارد يتجاوز بما يتكاثر ألن نزعة
أُخيل لو أنه فرانكلني يفرتض العيش». وسائل يف بعض مع بعضهم وتداخلهم «تزاحمهم
الشمر نبات — غري ال صنفان أو واحد صنف جديد من فيه وبُذر الحياة، من كوكبنا
األرضسيجتاحه كوكب أن نسبيٍّا قصري زمن خالل فسنجد — اإلنجليز من أفراد أو مثًال،
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أن بمعنى هنديس؛ معدل السكان لزيادة الطبيعي املعدل إن فقط. الشمر ونبات اإلنجليز
يرى «اإلضافة». وليس «التضاعف» خالل من جيل كل مع تنمو السكان من مجموعة أي
كل السكان عدد تضاعف إىل يؤدي الزيادة معدل فإن البرش، يخص فيما أنه مالتوس
نبتة، كل يف الضئيلة الثمار من املئات يثمر الذي للشمر، بالنسبة سنة. وعرشين خمس
ما فنادًرا بيولوجية؛ إمكانية إال هو ما الطبيعي املعدل لكن كثريًا. أكرب املعدل هذا يكون
تسمية حسب «القيود»، تمنع العادية الظروف ويف املتطرفة. الزيادات هذه مثل تحدث
خاٍل. بكوكب قورن ما إذا مزدحم، كوكب عىل الجامحة السكانية الزيادة لها، مالتوس

السكان يتزايد بينما أنه حقيقة عن ذلك ينتج البرش حالة يف الجوع. األقىصهو القيد
تؤدي الزراعي والتحسني للزراعة األرض إلخالء املتواصلة الجهود فإن هندسية، بمتوالية
،١٦ ،٨ ،٤ ،٢ الهندسية املتوالية أن بمعنى فقط. عددية بمتوالية الطعام مخزون لزيادة
لكن .٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ العددية املتوالية عن جامح نحو عىل تزيد ،١٢٨ ،٦٤ ،٣٢
آخر قيد ثمة فقط. املجاعات أثناء السكان أعداد من مبارش نحو عىل يحد الطعام مخزون
عدد يف التحكم أو متأخرة، سن يف الزواج أو الزواج، عن باالمتناع القرار اتخاذ اختياري:
الفيكتوري). قبل ما العرص بآراء املتمسك القس مالتوس، عليه يوافق ال ما (وهو املواليد
الفقر أو بالصحة، الضار العمل أو املفرط، التزاحم املستمر: مفعولها لها أخرى قيود ثمة
آخر يشء وأي الحرب، أو األوبئة، أو املتوطنة، األمراض أو األطفال، رعاية سوء أو املدقع،
مالتوس كتب املبكر. املوت أو الجنس، ممارسة عن االمتناع أو العقم، إحداث يف يساهم قد
األخالقي، النفس «ضبط يف كلها العوامل هذه تخترص أن يمكنك عامة بصفة إنه قائًال
النفس بضبط اهتمامه كان فكرة. رأسه يف فدوت هذا داروين قرأ والبؤس». والرذيلة
السلحفاة، أو املحاكي، للطائر «البؤس» يعنيه قد بما اهتمامه من أقل والرذيلة األخالقي

الشمر. نبات ساق أو العليا، القردة أحد أو
كتب مالتوس». من كاستنتاج األنواع بني «الحروب «د»، مالحظاته دفرت يف تدبر،
تحده اإلنسان، مع الحال هو كما هندسية، بمتوالية الحيوانات أفراد عدد تزايد أن داروين
معروفة إنها مثًال. أوروبا طيور لنأخذ جديد. من يشء كل يتخيل أخذ هذه. مالتوس قيود
يف حال أي عىل هكذا كانت (أو نسبيٍّا مستقرة وأعدادها الطبيعي، ملتخصيصالتاريخ جيًدا
الصقور، قبل من االفرتاس بسبب للوفيات ثابتًا معدًال نوع كل يعاني سنة كل يف زمنه).
يف الطيور لعدد الصايف املستوى عىل تقريبًا يحافظ ما وهو أخرى، ألسباب أو الربد، أو
لعمل املتاحة املساحات وتظل محدوًدا، الطعام مخزون يظل باإلفراخ. التزايد معدل مقابل
الضغط يف تستمر كلها وفقسه البيض ووضع التزاوج عمليات أن إال محدودة، األعشاش
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قل فإذا بالسهل. ليس نحو عىل وتتوازن بينها فيما ترتابط األمور كل القيود. هذه ضد
هكذا الصقور. تفرتسها التي الطيور أعداد عىل ما بطريقة ذلك فسيؤثر الصقور عدد
وما واملوت، التكاثر يف واإلفراط واملنافسة االفرتاس يعنيه ما بوضوح يرى داروين أصبح
تشبه قوة هناك إن يقول أن املرء «يستطيع قائًال: كتب نتائج. من األمور هذه عىل يرتتب
الثغرات داخل املتكيفة البنى من نوع كل «تفرض أن تحاول وأنها تدق»، وتد ألف مائة
البنى تدفع بأن الثغرات تشكل التي هي إنها باألحرى أو الطبيعة، اقتصاد يف املوجودة
أن بد «ال باألوتاد الدق هذا لكل النهائية النتيجة أن داروين ويضيف خارًجا.» األضعف

للتغري». وتكييفها املالئمة، البنية فرز تكون
بسنوات ذلك وبعد عناية. دون مكتوبة مختزلة كلمات يف الكبرية فكرته خط لقد

الطبيعي». «االنتخاب ويسميها بوضوح التفاصيل يبني سوف

٦

سبتمرب. من والعرشين الثامن يف مالحظاته دفرت يف كاستعارة األوتاد كلمة استخدام استمر
بأوراقه داروين احتفظ يشء. ال الخطرية: الثاقبة الفكرة لهذه نتيجة عجيب، أمر حدث ثم

للعالم. يشء عن يعلن ولم
من بفيض «د» الدفرت وأنهى املالحظات، دفرت يف الفكرية التأمالت ا رسٍّ واصل
وبدأ الجنيس، للتكاثر كنتيجة الذرية بني التغايرات) (أي «االختالفات» حول التعليقات
فيما الثقة متزايدة بإشارات التحول عن دفاتره سلسلة يف «ه» التايل املالحظات دفرت
إىل الصغرية االختالفات هذه ترتاكم أن يمكن كيف نظريته تفرس «نظريتي». يسميه
اآلخرين قدرة من أكرب ستكون نظريته أن داروين أدرك مختلفة. بظروف خاصة تكيفات
عنوانه آخر مالحظات دفرت أيًضا داروين بدأ أفكاره لتجزئة محاولة ويف االستيعاب. عىل
هل يتدارسها. التي العلمية األفكار تستثريها التي الغيبية» «تساؤالته ل خصصه «ن»
آخر شكل مجرد البرشي الضمري هل الجماعية؟ باملسئولية حس للنحلة هل ضمري؟ للكلب
وظيفة مجرد البرشي العقل هل االجتماعي؟ السلوك أجل من تكيف املوروثة؛ للغريزة
الضمري هذا من البرش عقول يف طبيعيٍّا اإلله فكرة تنشأ هل البرشي؟ الجسم وظائف من
عما — والضمري اإلله عن تقريبًا نفسه السؤال طرح قد سابقة شهور منذ كان الغريزي؟
قائًال: بهجة يف نفسه وبخ أن بعدها لبث وما — املخ لبنية نتيجة هو الرب» «حب كان إذا
ومع إرباًكا. وأقل ورسوًخا، عمًقا أكثر اآلن ماديته أصبحت النزعة!» املادي أيها «ويحك
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من كافيًا عدًدا بالفعل هناك أن يعرف كان علنًا. رأيه لذكر مستعد غري بأنه يشعر ظل ذلك
التعليم وإتاحة امليثاقية، حول سياسية نزاعات يف املنخرطني املتطرفني املاديني التطوريني

الناس. من له املالئم النوع ليسوا لكنهم الفقراء»، «قانون يف والتغيريات الطبي،
الخطابات كتابة عن فتوقف إرباًكا. داروين حياة فصول أكثر املوسم هذا كان
جزء ومتابعة «بيجل»، السفينة عىل برحلته املتعلقة باملهام وانشغل وأرسته. ألصدقائه
واجباته ومارس رحلته. «يوميات» ل تمهيد وإضافة املطبعة يف الحيوان» «علم كتابه من
يف وأصبح تفسري، له ليس نحو عىل تسوء، صحته أخذت الجيولوجية. للجمعية سكرتريًا
«بعد فيها: كتب وقد مالحظاته. لدفاتر إال جدية أفكاره بأكثر يبوح ال كان للراحة. حاجة
أمر يف النظر التزيد من سيكون واحد، طراز من هي والحيوانات البرش أجساد أن إثبات
يوجد كان نوفمرب أوائل ويف الصعوبة.» هذه من أتهرب لن «لكنني وأضاف: العقول.»
الجنيس التكاثر القوانني. عن والبحث الجنس، أهمية مالحظاته: عىل يهيمنان موضوعان
الفرد النبات أو الفرد امليكروب ينتج حيث التربعم، أو الخرضي التكاثر عن متميز (كأمر
اختالفات وجود بمعنى — املوروث التغاير مفارقة وجود يستلزم لنفسه) مماثلة نسخة

االثنني. الوالدين من اآلتية العنارص ملزج كنتيجة والذرية، الوالدين بني بسيطة
أراد وتحولها. األنواع تغاير وقوع تحكم السماء) رغبة (خالف أساسية قوانني هناك
اإلحساس هذا وسط غارق داروين وبينما تلك. الحياة» «قوانني عىل الضوء إلقاء داروين
إىل داروين وثب فقد عادته. غري عىل متهوًرا شيئًا فعل والعزلة، واالنفعال بالخطر العميق
ابنة إيما، يد وطلب ويدجوود، جوشيا خاله بيت يف وظهر ستافوردشاير، إىل متجه قطار

األمان. تجاه متهورة وثبة كانت للزواج. خاله،
ما شفري عىل الثالثني، تبلغ املعرش حلوة ورعة فتاة إيما كانت لطلبه. إيما دهشت
بقي من آخر حدباء أكرب وشقيقة هي كانت عنوسة. حالة أنه األيام تلك يف يعترب كان
بوصفه تقريبًا، كلها حياتها طيلة تشارلز تعرف كانت ويدجوود. بنات من البيت يف
تربطهما األرستان وكانت العمر)، يف قليًال أكرب هي كانت (وإن سنها إىل األقرب عمتها ابن
وقبل جوشيا، الخال أخت الثامنة يف وهو ماتت التي تشارلز أم كانت عديدة. زواج صالت
أكرب تزوجت قد تشارلز شقيقة كارولني كانت غري، ال بسنة إليما هذا املفاجئ تقدمه
أي ويدجوود، ناحية من تشارلز جدة حتى بل اآلخر. هو جوشيا واسمه ويدجوود، أبناء
من كان آخر. ويدجوود لها، عم ابن وتزوجت بامليالد ويدجوود أرسة من كانت والدته، أم
الدرجة من الخئولة أو العمومة أبناء بني الزواج يتم أن الدوائر وتلك األيام تلك يف الشائع
الداخيل االستيالد من اإلكثار بأن واعني يكونوا لم الناس أن يعني ال هذا كان وإن األوىل،
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وأشقائهن. شقيقاتهم من تزوجوا قد لكانوا وإال املتاعب، يجلب أن يمكن ينبغي مما أكثر

مًعا. متجمعة العائلة ثروات يُبقي والخئولة العمومة أبناء بني الزواج اإليجابية الناحية من
بعائلة الزيجات مرتبو به فكر وربما ما. بشكل بديهيٍّا وإيما تشارلز زواج كان ربما لذا
لم القريبني هذين عمر تزايد مع أنه عىل نفسيهما. الزيجة طريف من أكثر مليٍّا ويدجوود
يف زيارته أثناء بإيما االهتمام بعض أبدى قد تشارلز كان األمر. يحدث أن املرجح من يبُد
واآلن تودًدا. تشكل قد القليلة املحادثات هذه بأن يوحي كاٍف بحماس يكن لم وإن يوليو،
أنه واستنتج والعيوب للمزايا الخاصة حساباته أجرى أن بعد — توقع دون يأتي هو ها
مباغت، نحو عىل كان وإن تواضع، يف بنفسه ويتقدم — «شخصما» من يتزوج أن ينبغي

يدها. ليطلب
أصابه طلبه عىل التو يف إيما وافقت فحينما الطرفني. كال نصيب من املفاجأة كانت
احتفال صيحات أي ترتدد لم الفكرة. باستيعاب ألنفسهما االثنان سمح ذلك بعد الذهول.
بصداع. تشارلز وأحس الدوار، وليس «االرتباك» هو إيما شعور كان املنزل. يف اليوم ذلك يف
بالطبع، متحفظ. بصخب موافقتهم عن عربوا فقد األبوان، فيهم بما كلهم، اآلخرون أما

مثايل! ثنائي من لهما يا وإيما، تشاريل
واملؤسسة املتقدة، إيما مسيحية التعارضبني هو هذا أوجه أحد مثاليٍّا. األمر يكن لم
يكن لم اإليمان. عدم غياهب يف تردٍّ من مؤخًرا لتشارلز حدث ما وبني املقدس، الكتاب عىل
أن عىل به. سيحط أين أو الرتدي هذا به سيصل مدى أي إىل بعُد يعرف نفسه تشارلز
الهوتية شكوك لديه الذي الرجل أن من أكثر، ال شهور منذ ربما حذره، قد كان والده
يشء أي أحد يكسب لن العنيد، الطبيب هذا رأي حسب زوجته. عن يحجبها أن ينبغي
بينهما ستميضاألمور ربما زوجها. خالصروح حول تنزعج ألن سببًا للمرأة يُعطي عندما
من بتعاسة الزوجة تعاني سوف وعندها باملرض، أحدهما يصاب حتى وجه، أحسن عىل
تجاهل ما رسعان أيًضا. هو تعًسا سيجعله ما وهو أبدي، انفصال من سيكون فيما التفكري
قاله يشء أحكم تكن لم إن تبًرصا، النصائح أكثر كانت ربما (التي أبيه نصيحة تشارلز
األرجح من اإلجماع. عىل الخارجة أفكاره من ببعض إيما وأخرب قط)، البنه داروين د.
لغز أو متوارثة، كغريزة الربوبية وفكرة القرود، وأسالف التحول، موضوعات يثر لم أنه
ألن يكفي ما فيه كان فقد تجديف، من به اعرتف ما يكن مهما لكن الذكور، أثداء حلمات
وقد لرصاحته، وشكرته ابتهاًجا أبدت أن لبثت ما لكنها بيننا». املؤلم «الفراغ إيما تسميه
خطيئة». تكون أن يمكن ال حي ضمري من النابعة األمينة «الشكوك بأن نفسها طمأنت
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من بالكامل جديد إطار داروين لدى كان وقتذاك لألمر. مهذب وصف هذا شكوك؟
تتالقى أن يف راغبة إيما كانت إذا لكن شكوك. مجرد وليس والغيبية، العلمية املعتقدات
قوائمه يف يضع لم إنه باملثل. ذلك يف راغب فهو األمر، وتتجاهل الفراغ عرب مًعا أصابعهما
أن ينبغي الزوجة أن الزواج مزايا عن الحسابات كتبة بقوائم أشبه نحو عىل أعدها التي
يعلن خطاب يف ليل صديقه أخرب ثقافيٍّا. ا وندٍّ عينها الفلسفة تشاركه روح رفيقة تكون
االمتنان قلبه؛ كل من االمتنان ومن الحب، أخلص من إيما تجاه به يشعر بما الخطوبة فيه
مما أكثر عنه كشف ترصيًحا صادًقا، ترصيًحا هذا كان ربما مثله. شخًصا» «قبلت ألنها

فقوي. امتنانه أما مخلص، لكنه فاتر فحبه يود:
أمور تجرفه أن قبل «ه» املالحظات دفرت إىل وجيزة لفرتة عاد لندن إىل العودة بعد
ترقيمه بعالمات نوفمرب نهاية قرب كتب املنزلية. التجهيزات من ذلك وغري منزل عن البحث

املعتادة: املتخبطة

يشء: كل تفرس مبادئ ثالثة

األجداد. مثل. األحفاد. (١)
الجسدي. التغري يخص فيما خاصة … البسيط التغري إىل النزعة (٢)

الوالدين. دعم مع بالتناسب الكبرية الخصوبة (٣)

السببية الثالثة للرشوط كامل استعراض أول القاطع الرصيح التعبري هذا كان
بني تراكمية تغايرات (٢) عديدة. أجيال عرب الوراثي االستمرار (١) الطبيعي: لالنتخاب
كبري عدد عنه ينتج الذي السكان، لزيادة الطبيعي للمعدل املالتويس العامل (٣) الذرية.
وقوع لكيفية تفسري لديك وسيكون مًعا العوامل هذه ضع إعالتهم. يمكن ال األفراد من

األنواع. تحول
مني «ضاع الخاص: يومياته دفرت يف داروين كتب جانبًا. املالحظات دفرت لننِح
بحس مازًحا يتفاخر أم يعتذر، أم يشكو، كان هل نوفمرب.» من األخري األسبوع بالكامل
مع أسبوعني وأقامت املدينة إىل إيما وصلت ديسمرب أوائل يف حديثًا؟ وجده الذي املرح
املصاحب املرح الهرج يف بأنفسهما وتشارلز هي ألقت الفرتة هذه وأثناء وزوجته، شقيقها
نهاية حتى نفسه تشارلز شغل ستافوردشاير. إىل إيما عادت ثم لألرسة. بيت إلقامة
مرضه بسبب املتقطع للرقاد اضطراره مع القراءة، من وبعض منزل، عن بالبحث السنة
الزفاف. إتمام عىل صربًا يطيق ال أصبح الزواج، مسألة يف قراره اتخذ أن وبعد الغامض.
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يوم نهاية يف نفسه، وصف الخطابات هذه أحد ويف ابتهاج. كلها إليما خطاباته كانت
البال». وفارغ «خامل بأنه طويل،

ويدجوود. قرص قرب صغرية كنيسة يف تزوجا ١٨٣٩ يناير من والعرشين التاسع يف
وضع ملرضها. املنزل يف إيما أم وبقيت الحدث، لحضور لندن من تشارلز شقيق يأِت لم
املقاطعة: سجالت مكتب يف رسميٍّا سجلت سخية، مالية ترتيبات جوشيا والخال داروين د.
ويدجوود، جانب من الجنيهات من و٥٠٠٠ الثري، داروين د. من الجنيهات من ١٠٠٠٠
تشارلز أن هذا يعني سنويٍّا. املائة يف ٤ قدرها بفائدة الجديدين العروسني ملصلحة تستثمر
عائالت من أصل ذوي شابني كانا املنزل. يف خدم لديهما سيكون وأنهما لعمل يحتاج لن
الجميع. وخال عم ابن ويدجوود، آالن املبجل الكاهن الزواج مراسم أدى مقتصدة. غنية
تحمل عن ويدجوود آل عجز هو ذلك يف السبب ليس لكن استقبال، حفل هناك يكن لم
يف الزوجني رغبة عدم هو ذلك سبب ليس لكن عسل، شهر هناك يكن ولم الحفل. تكاليف

منفردين. البقاء
بالزواج االحتفال من وكنوع اليوم. ذلك يف ستافوردشاير عن وإيما تشارلز رحل
أسلوبهما هو هذا كان لندن. إىل املتجه القطار يف ماء زجاجة ورشب شطائر أكل يف تشاركا
أن كما مشاعرهما. عن التعبري يف اإلرساف إىل يميالن ال هادئني، زوجني كانا اختاراه. الذي

العمل. إىل يعود أن داروين عىل
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١٨٤٢–١٨٤٤

٧

التبويض، حدث لقد داخله. ببطء شكلها تتخذ طائر، بيضة ن تكوُّ عملية وكأنه األمر يف فكر
إىل وصوًال حسن، … امليكروسكوبي البويضة حجم من النمو، يأتي ذلك بعد اإلخصاب. ثم
حتى أو إوزة، بيضة أو دجاجة بيضة يف تفكر ال وضعها. قبل البيضة إليه تصل حجم أي
االنتخاب هو هنا بالبويضة املقصود أن فبما النعامة. مثل أخرق لطري الضخمة البيضة

الكيوي. كبيضة األمر يف فكر داروين، تشارلز هو والطائر الطبيعي
ريشها غريبة كائنات وهي طويل، ومنقارها كروي، شكلها تطري، ال الكيوي طيور
أنواع وكذلك منها عديدة أنواع وهناك والديدان. الحرشات لتأكل ليًال تتجول الشعر يشبه
وهي سواها). (دون نيوزيلندا تستوطن وكلها «األبرتكس»، جنس يضمها وكلها فرعية،
أقرب هي والشبنم واألمو، والريّة، النعام، أن بمعنى القص، مسطحي ملجموعة تنتمي
املجموعة هذه من جزءًا املنقرضة العمالقة الطيور من مجموعتان شكلت األحياء. أقربائها
عىل كلها الطيور هذه كانت إذا نيوزيلندا. يف واملوة مدغشقر يف الفيل طائر وهما أيًضا،
متباعدة بعيدة أماكن إىل تصل أن لها أمكن كيف املرء يتساءل فربما تطري، وال قرابة صلة
والشبنم)، (األمو وأسرتاليا الريّة) (طيور الجنوبية أمريكا مثل ترابط بينها يوجد ال هكذا
هذه أن هي اإلجابة أن يبدو ونيوزيلندا؟ ومدغشقر الشبنم) من (مزيد الجديدة وغينيا
عىل سابق القصلعهد مسطحي مجموعة ساللة تعود مشيًا. املسافات هذه قطعت الطيور
مجموعة إىل الند، جوندوانا باسم اآلن تعرف التي القديمة، الفائقة الجنوبية القارة انقسام
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جوندوانا أرجاء يف األقدام عىل القص مسطحة الطيور أسالف سار والجزر. القارات من
تركب وهي العمالقة الطيور وتباعدت بعض. عن بعضها األجزاء تباعدت وبعدها الند،

الجليد. من جبل فوق البطريق طيور تفعل كما الشظايا
مجموعة يف األخرى بالطيور مقارنتها عند الحجم صغرية الكيوي طيور تبدو
علماء يتفق لم بإفراط. غذيت دجاجة حجم عن حجمها يزيد ال إذ القص؛ مسطحي
أربعة عىل حاليٍّا اتُّفق أنه يبدو لكن العلمية، تسمياتها عىل أو أنواعها عدد عىل التصنيف
(أبرتكس التوكويكا أو العادي والكيوي مانتليل)، (أبرتكس البني نورث جزيرة كيوي أنواع:
(أبرتكس املرقط الصغري والكيوي هاستي)، (أبرتكس املرقط الكبري والكيوي أسرتاليس)،
متعددة بحثية ورقة ١٨٣٨ يف قدم الذي أوين ريتشارد اسم عىل سمي األخري هذا أويني).
كان بلندن. الحيوان علم جمعية يف وعرضها األبرتكس»، ترشيح «عن عنوانها األجزاء
يف «د». مالحظاته دفرت يف إليها وأشار أوين، ورقة من لجزء األقل عىل استمع قد داروين
بما التنفيس، جهازه صغر هو األبرتكس يف االنتباه يسرتعي ما أكثر كان داروين اعتقاد
دون الهادئة والحركة والصرب بالحذر يتسم أنه بد ال الربية يف وهو الطري هذا أن يطرح
أوين لدى كان بقوة. التنفس إىل قليلة حاجته فإن ثم ومن كثريًا، نفسه يجهد ألن يميل أن
علم يف وليس الترشيح، يف متخصًصا أوين كان وقد لذكر، وهي ليفحصها، واحدة عينة
بعض مالحظة فاتته فقد ثم ومن ميداني، طبيعي تاريخ عالم يكن ولم األعضاء، وظائف
حادة شم حاسة لديه فالكيوي املحدودة. الرئة بقدرة الشبيهة املميزة الكيوي خصائص
الطيور. بني معتادة غري باردة لدرجة منخفضة، جسمه حرارة ودرجة للمعتاد، خارقة
الصفات، هذه مالحظة أيًضا داروين فاتت والعدوانية. املكر من غريب مزيج فيه وسلوكه
تضع الصغرية الطيور هذه أن لالنتباه: لفتًا الكيوي بيولوجيا يف حقيقة أكثر جانب إىل

ضخًما. بيًضا
تقريبًا؛ واحًدا رطًال بيضتها وتزن أرطال، خمسة من أقل البني الكيوي أنثى تزن
وزن نسبة تصل الكيوي أنواع بعض يف الكيل. األنثى وزن من املائة يف ٢٠ يقارب ما أي
النعامة أنثى بيضة أن نجد ذلك من النقيض عىل املائة. يف ٢٥ إىل الجسم لوزن البيضة
األخرى الطيور من معينة أنواع بعض نفسها. النعامة وزن من املائة يف ٢ من أقل تزن
من أكرب الطائر لحجم نسبتها فقط واحدة بيضة مرة كل يف تضع — مثًال كالطنان —
منها أي ُوجد إن البيض، حجم يف الكيوي تماثل قليلة طيوًرا أن عىل النعام، بيض نسبة
أمثال ستة إىل البني الكيوي أنثى بيضة حجم يصل األخرى بالطيور مقارنة باألساس.
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يظل الذي الصفار، من متناسبة غري حصة أيًضا تحوي وهي عليه. تكون أن ينبغي ما
يوًما وعرشين أربعة البيضة هذه تستغرق مبارشة. الفقس بعد ما حتى عليه يعيش الفرخ
عند الجورب الرتق بيضة تمأل مثلما األنثى البيضة تمأل حتى ذلك يتم إن وما لتتكون،
اليومني وأثناء الكبري، الجنني هذا نمو لتدعم أسابيع لثالثة نفسها تتخم األنثى تظل رتقه.
املصادر: ألحد ووفًقا آخر. لشاغل بطنها يف مكان يوجد فال الطعام. عن تتوقف األخريين
لتخفيف وذلك البارد، املاء من بريكة يف بطنها تنقع البيضة حاملة األنثى أن أحيانًا «يحدث

باألمومة. أليم نحو عىل مكتظة أنثى هذه الوزن.» وإراحة االلتهاب
البيضة وضع قبل وذلك حامل، كيوي ألنثى السينية باألشعة صورة تبينه ما ييل فيما
عمود ،S حرف شكل عىل رشيقة رقبة طويل، منقار لها جمجمة ساعة: عرشة بخمس
بيضاوي ضخم فراغ كله، هذا من املركز ويف ألعىل، محدبتان فخذ عظمتا مقوس، فقري
األمر يبدو هالة. مجرد اآلن نفسها األنثى للشمس. كيل كسوف أثناء كالقمر — بيضتها —
عن سيكافئها هل تضعه؟ أن يمكنها كيف اليشء؟ هذا تحمل أن يمكنها كيف مستحيًال.

إربًا؟ سيمزقها أم ومتاعبها جهودها
بالغة هي ملاذا البداية: يف لالهتمام. مثرية تطورية أسئلة الكيوي بيضة حجم يثري
كبريًا جزءًا يتولون الذين (ولذكوره، الكيوي إناث تنالها التي التكيفية املزايا ما الكرب؟
الكيوي ساللة خط تغري كيف واحد؟ فرخ يف الضخم االستثمار هذا من الحضانة) من
تطور نفسه الطري أن أم الكبري؟ الحجم تجاه البيضة تطورت هل التطوري؟ الزمان عرب
أسالف من انحدر القص، مسطحة الطيور من منكمش طائر — الصغري الحجم تجاه
لم والبيضة انكمش قد الطري كان إذا حالها؟ عىل البيضة بقيت بينما — املّوة حجم يف
التنامي قياس عن نقاش إىل تقودنا أن يمكن األسئلة هذه تنكمش؟ لم فلماذا تنكمش،
يكون قد الكيوي. وتطور الحية) الكائنات داخل األحجام وتباين النمو معدالت (دراسة

يهمنا. ما ليس هذا أن بيد هنا، التنامي قياس عن الحديث الطريف من
السينية باألشعة صورة فيها أرى مرة كل ففي املجازية. االستعارة هو هنا يهمنا فما
فيها صاغ التي السنوات خالل داروين حال هو هذا أن فكرة بايل عىل تطرأ الكيوي ألنثى

نظريته.

٨

«يوميات ملؤلفه املفاجئ النجاح بفضل مشهوًرا، مؤلًفا داروين أصبح ١٨٤٢ ربيع بحلول
كذلك إيما. بفضل الثنني، والًدا وأصبح ،(١٨٣٩ عام نُرش (الذي بيجل» السفينة رحلة من
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حبيس يزال ال كان لكنه بريطانيا. يف األول العلمي املنتدى امللكية، للجمعية زميًال انتُخب
مهام يقايس يزال وال الصاخبة، امللوثة لندن يف البيوت من صف يف قبيح صغري منزل
الخمسة. األعوام رحلة أعقبت التي الفنية، التفاصيل يف واألعىل بهاءً األقل الروتينية، النرش
يشء يُكتب ولم حال. بأي يشء يُنرش لم بعد. يشء فال التحول، عن لنظريته بالنسبة أما
األصدقاء ألحد خطاب يف استحياء عىل عارض وتلميح املرتابطة، غري املالحظات تلك سوى
يف بشكه ليل املقرب أفىضلزميله قد كان والتغايرات. األنواع مسألة يف البحث يواصل بأنه
جاالباجوس يف ما «اليوميات» يف داروين ذكر رباني. مرسوم وفق محددة بداية لألنواع أن
لكنه املختلفة، الجزر يف منها املختلفة األنواع ووجود الحسون، وطيور محاكية طيور من
بنظريته، الناس يخرب أن يود كان العجيب». «املوضوع هذا عن التخمني من املزيد تجنب
دفاتر أنهى قد كان بعد. جاهًزا هو يكن ولم بعد، جاهزة النظرية تكن لم يفعل. لم لكنه
الواضحة األسباب ومن هي. كما وتركها سنوات، بثالث ذلك قبل التحول، عن مالحظاته
ومريًضا محموم نحو عىل مشغوًال كان أنه هو العجيب» «املوضوع بشأن ترصفه لعدم

للغاية.
عىل تصيبه العنيفة، األعراض من وغريها الغامضة، والصداع القيء نوبات استمرت
صحته، بسوء متعلًال الجيولوجية الجمعية سكرتارية من استقال قد كان متقطع. نحو
أمر الثقافية الُخلطة الخاصة. أبحاثه يف االنغماس أيًضا له أتاح لكنه حقيقي، عذر وهو
داروين كان للكلمة. الحريف باملعنى للغثيان مثريًا ذلك يجد فكان هو أما يطيقونه، ملن طيب
االجتماعي النشاط وأتخمه «بيجل»، السفينة فوق بها شعر التي الوحشة عىل تغلب قد
إىل العلمية لندن دوائر من االنسحاب عملية يف بدأ وهكذا أخوه، به يستمتع الذي املرح
عليه أقدم الذي إيما، من زواجه بدأ املنعزلة. املزمن الصحي واالعتالل والكتابة البحث حياة
استثنائية متبادل إخالص عالقة النهاية يف صار أن إىل يتطور عاطفة، دون عملية بدوافع
(ثمانية األطفال وصول قبل وحتى وراعية، كممرضة له خدمتها مع متكافئ؛ غري واعتماد
تكن لم يبدو، كما وراضية مشغولة إلبقائها يكفي الدورين لهذين إيما أداء كان آخرين)،
بأنها تشعر حتى تحريرها أو أفكاره لتدوين أو الفكري املحاور دور لعب إىل حاجة يف

حياته. يف دوًرا تلعب
وهو موجوًدا، يزال ال ومعتقداتها تفكريه بني املؤلم» «الفراغ ذلك كان لذلك، إضافة
والكتاب اإلله، حول اختالفاتهما أن يعرفان كانا بإبرازه. منهما أي يهتم لم الذي األمر
سنوات، بثالث ذلك قبل حلها. يمكن ال واسعة اختالفات األخرى والحياة والخلق، املقدس،
تصل كي معاناتها فيه تصف لتشارلز ا جادٍّ خطابًا إيما كتبت قصري، بوقت زواجهما بعد
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فهي التضارب. من حالة تعيش بأنها وأقرت بالعلم. املدفوعة تقواه عدم مع التصالح إىل
تعلمها، مخلًصا وتحاول الحقيقة وتريد حي بضمري تترصف دمت «ما بأنه تشعر أن تريد
تمنح أن دائًما تستطيع ال فإنها أخرى، ناحية من لكن خطأ». عىل تكون أن لك يمكن ال
عدم يف املتمثلة العلمية الدراسات عادة «تكون أن من قلقة فكانت العزاء. هذا نفسها
إذا عما وتساءلت الغيبي. اإللهام أهمية عن أعمته قد عليه» الربهنة تتم حتى بيشء اإليمان
من بلطف وحذرته املتشكك. املهمل إرازموس، بأخيه فيه مبالًغا تأثًرا تأثر قد تشارلز كان
ضد والرهان العقائدية للتعاليم رفضه يف مخطئًا كان إذا الفانية روحه عىل خطر وجود
يخصني يخصك ما كل «إن إيما: كتبت الروحي. والعقاب املكافأة عن عليها املتعارف اآلراء
تشارلز يكن لم األبد.» لبعضإىل بعضنا ينتمي ال أننا ظننت لو تعاسة أشد وسأكون أيًضا،
فضل ولهذا أخرى؛ حياة أي عن ناهيك حياته، يف ليس باستمرار، تعسة تكون أن لها يود
النظر برصف نظريته، نَْرش حتى األقل عىل نفسه، تلقاء من يختفي حتى األمر يرتك أن

هذا. سيحدث متى
يعيد وكان الخاصة، أوراقه بني به احتفظ أنه والحقيقة قط. خطابها ينَس لم لكنه

آلخر. آن من قراءته
عن فكتابه قواه. بكل لها ويحتفظ امللحة املهام عىل يركز ألن حاجة يف هو حاليٍّا
عن الدعم جيد بارًعا تفسريًا فيه سيطرح كان القادمة. األشهر يف سيُنرش املرجانية الشعب
الكتابان هذان أضيف الربكانية. الجزر عن كتابًا يؤلف سوف وبعدها تكوينها. طريقة
به سينتهي وبالفعل بيجل». السفينة حيوان «علم لسلسلة األصلية الطموحة لخطته
تحرير إىل إضافة الرحلة، يف الجيولوجية مالحظاته عن كاملة أجزاء ثالثة بكتابة املطاف
األيام؟ مرت أين سنوات. بل وقتًا، سيستغرق هذا وكل الحيوان. علم عن أجزاء خمسة
املرجانية الشعب كتاب أن داروين حسب سريه. خط يتابع أن اليومية مفكرته يف حاول
أعوام أربعة مدار عىل الشهور هذه توزعت شهًرا. عرشين جهد منه سيستغرق وحده
املشاريع وبعض روي، جلني بحث وورقة الحيوان»، «علم مؤلَّف عىل أيًضا خاللها عمل
املرض. يف عمله أيام بقية ضاعت فيما التحول، عىل (هامشيٍّا) وعمل األخرى، الجيولوجية
التي املساعدة عن النظر برصف وقتًا، تستغرق بيت ورب وأب كزوج أيًضا أدواره كانت
إيما تسامح جانب إىل اآلخرون، والخدم األطفال، ومربية والطاهي، الخدم، رئيس له يوفرها
ستافوردشاير إىل كلها واملجموعة إيما رفقة ذهب مايو ويف االنعزالية. التأملية عاداته يف
مع رشوزبري يف لإلقامة انتقل هناك شهًرا مكث أن وبعد أرستها. بيت يف إجازة لقضاء

واألطفال. إيما تارًكا وشقيقاته، أبيه
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أصبحت التفكري. عن يوقفه لم هذا لكن لندن، يف مالحظاته دفاتر أيًضا ترك قد كان
األسابيع تلك أثناء التحول. عن الورق عىل شيئًا ليسجل فرصة األخرى األعمال من العطلة
من يكفي ما داروين وجد هو، أرسته ثم إيما أرسة وسط وهو ،١٨٤٢ عام صيف من
كتب لدعمها. جمعها التي والحجج ولألدلة ألفكاره مكثًفا موجًزا ليكتب الهادئة الساعات
وكان صفحة، وثالثني خمس إىل سماه كما «املخطط» هذا وصل الرصاص. بالقلم هذا
بها قصد بطريقة آلخر موضوع من فيه وينتقل املالحظات، دفاتر بخالف بحرص مبنيٍّا
وفيه موجًزا، املخطط كان املالحظة، دفرت مدخالت شأن لكن وإقناع. بوضوح قضيته بناء
مخطًَّطا كان لداروين). األقل (عىل بكثري فعًال تقوله مما بأكثر توحي وجمل عبارات

تأليفه. ينوي الذي للكتاب شامًال، تمهيديٍّا،
بأن الخاصة البديهية النقطة وذكر الداجنة، الحيوانات بني التغاير بموضوع بدأ
ذلك. وغري واللون والوزن الحجم يف بعض عن بعضهم ضئيًال اختالًفا يختلفون األفراد
الصفات عىل الحفاظ الحيوانات مربو استطاع ولهذا للتوارث، قابلة االختالفات بعضهذه
تمكن بل مًعا. تتزاوج التي للحيوانات الحريص االنتقاء خالل من تعظيمها، بل املرغوبة،
مثًال أنتجوا جديدة؛ أجناس إنتاج من طويلة زمنية فرتات عرب الكايف االنتخاب مع املربون،
اللحم. أبقار مقابل يف بالدهن مليئة وأبقاًرا العربات، جر خيول مقابل يف رسيعة خيوًال

املصريي. داروين قياس عليه قام الذي األساس هو هذا كان
الكائنات بني التغايرات إىل الداجنة الحيوانات بني التغايرات من داروين انتقل ثم
بنفس يكون ال قد الربية يف التغاير لالنتخاب». الطبيعية «الوسيلة هنا سماه ما وإىل الربية،
يحدث ولكنه داروين)، رآه ما هذا (أو الداجنة الحيوانات بني التغاير تطرف أو شيوع
بعض حينها. ا مهمٍّ هذا يكن ولم يعرف، ال إنه يسببه؟ الذي ما معينة. ظروف يف بالفعل
الوضع ومع الداجنة. الحيوانات بني التغايرات مثل للتوارث، قابًال كان التغايرات هذه
توفري يمكن ال التي للذرية الهائل والفائض السكان لتزايد الطبيعية املعدالت االعتبار يف
من تلقائي لنوع تتعرض الربية املخلوقات فإن مالتوس، لها نبهه والتي لها، الطعام
بالتزاوج. التكاثر واقتناصفرص البقاء أجل من املنافسة عىل قدرتها عىل استناًدا الغربلة،
جانب إىل الداجن، االستيالد يف املتجسد التمثييل القياس عىل عثر قد كان الوقت ذلك بحلول
النتيجة أن صمت يف داروين كتب الطبيعي». «االنتخاب املختار: مصطلحه إىل التوصل

األشكال». «تغري ستكون األجيال آالف عرب الخالصة
النوع إنتاج بواسطتها «يمكن» منها) جزءًا األقل عىل (أو طبيعية آلية داروين وصف
أي خالل من آخر، نوع من نوع إنتاج «يمكن» أنه عىل تجريبية أدلة هناك هل لكن الجديد.
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هذه خطوط رسم مسودته من الثاني النصف ويف نعم، كهذا؟ العضوي التغري من مهرجان
بناءً لألنواع املنهجي والتصنيف الجغرايف، والتوزيع الحفري، السجل باب: بعد بابًا األدلة،
التحول فكرة لتأكيد مالت وكلها األبرتكس)، (كأجنحة البدائية واألعضاء الهيئة، تشابه عىل
ألقى ختاميٍّا، استنتاًجا داروين كتب ثم الخاص. التكوين مذهب يف تناقض من يوجد وما
وسومطرة، جاوة، خرتيت وهي — كعينة اآلسيوي الخرتيت من أنواع ثالثة عىل الضوء فيه
الخادع» «بمظهرها جاءت، الثالثة األنواع بأن يؤمنون التكوينية أتباع أن وذكر — والهند
داروين نظر وجهة من لكن اإللهية. للمشيئة منفصلة أفعال نتيجة القرابة، وثيقة كأنواع
بل للجاذبية، واحد قانون بواسطة «ليس أفالكها يف تدور الكواكب بأن القول هذا يشبه
أيًضا للمرء فإن ربانية، بيد مصنوعة كلها األنواع كانت فإذا متمايزة». إلهية مشيئة بفعل
لعله بل مرجح، غري هذا اليويو. كلعبة النحو هذا عىل يدوران واملشرتي املريخ يفرتضأن أن
كان التفصيلية؟ اإلدارة اآلن نسميه عما السمو كل ساميًا الرب يتعاىل أال تجديف. فيه حتى
وليس بقوانني، محكوم الكون أن وهي الطبيعي: االنتخاب من أكرب فكرة يطرح داروين
وحسب. القوانني هذه أحد هو الطبيعي باالنتخاب األنواع تحول وأن لرب، ننسبها برغبات
الرصاع عن ينتج حني أنه ذكر إذ البالغة؛ من بدفقة األوَّيل املخطط داروين أنهى
قدر الخفية»، الطبيعة وحرب والسلب واملجاعة «املوت يتضمن الذي القايس، املالتويس
بالعزاء. عجيبًا شعوًرا فينا يخلف ذلك فإن األرقى، الحيوانات خلق وهو أال الخري؛ من كبري

فإن: كتب وكما

وقد والتكاثر، والتمثيل النمو عىل بقدرتها الحياة، رؤية يف بسيطة عظمة هناك
يدور بينما وأنه قليلة، أشكال أو واحد شكل عىل األساس يف املادة يف نُفثت
اآلخر، محل أحدهما واملاء األرض من كل ويحل محددة، قوانني حسب كوكبنا
االنتخاب من عملية خالل من البسيط، األصل ذلك عن ينتج التغري، من دورة يف
الجمال يف غاية لها حرص ال أشكال ُر تطوُّ الصغر، بالغة لتغريات التدريجي

والروعة.

خاصة مذكرة مجرد كانت لكنها أفكاره، عرض سبيل عىل كبرية خطوة داروين قطع
أصل عن قط يتحدث لم إذ محدد؛ موضوع يف الخوض تجنب رسه يف وحتى لنفسه.

اإلنسان.
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٩

من وحدات تأهبت إذ املعتاد؛ من أكثر فوىض، حالة يف لندن كانت الصيف ذلك نهاية يف
وحوكم «امليثاقية». حركة أتباع املتظاهرين من ممكن شغب أي ضد والحرس الرشطة
أضفى وقد واالشرتاكية، كاإللحاد للعقيدة» مخالفة «تعاليم نرش بتهمة وأُدين ثوري محرر
مليون نصف كان التحول. مذهب من غامضة سياسية لنسخة نكهة أخباره جريدة يف عليها
وأخذت امليثاقية، املطالب أجل من كلها البالد عرب العمل عن ا عامٍّ إرضابًا ينفذون عامل
مانشسرت. مثل الصناعية املدن يف النظام الستعادة شماًال تتحرك العسكرية الوحدات
ال أماكن يف وذلك بنادقها، حراب أرشعت وقد املتذمرين، املحتجني لندن يف القوات واجهت
وإيما تشارلز ينفذ ألن املناسب الوقت هو هذا أن بدا داروين. سكنى مكان عن كثريًا تبعد

بعيًدا. وينطلقا الريف يف بيتًا يشرتيا أن سنة: طيلة فيه يفكران كانا ما
الهدوء بالغة صغرية قرية يف مكانًا اختارا منزل عن الدقيق البحث من فرتة بعد
وسط رشق جنوب ميًال عرش ستة بعد عىل ِكنت، مقاطعة يف ،Down داون اسمها،
ألن تكفي مسافة وهي والعربة، بالخيل ساعتني تعني وقتها ميًال عرش ستة كانت لندن.
الخاصة املناسبات يف لندن إىل عائًدا بالركوب أيًضا لداروين وتسمح الهدوء، تمنحهما
قبل من استُخدمت داون، دار باسم املعروفة نفسها، الدار العلمية. أشغاله تستدعيها التي
وبه كبريًا البيت كان تباع. وال بالية خالية، تنتصب فكانت مؤخًرا أما القرية؛ لقس كدار
من مساحة به وملحق كثرية، إلصالحات لحاجته منخفًضا سعره وكان عديدة، نوم غرف
أواخر يف البيت. رشاء عىل داروين والد من قرض ساعدهما وقد فدانًا. ١٨ قدرها األرض
العزيز ومالذهما الوحيد بيتهما سيكون أنه يعرفا أن دون البيت، هذا يف استقرا سبتمرب
«بيجل» السفينة رحلة كانت بالضبط. داروين فيه يأمل ما هذا كان ربما حياتهما. لبقية
فكانت زوجته أما بيته. يف لالستقرار مهيأ بأنه وشعر السفر، يف له رغبة أي أشبعت قد
هذا من أي يف فليس ِكنت؛ لريف املمتد الطبيعي واملنظر الكئيب املنزل لهذا تحمًسا أقل
قادرة أنها رأت لكنها الرائعة، ستافوردشاير مقاطعة يف نشأت شابة امرأة إعجاب يثري ما
فتاة، إيما ولدت إذ سارٍّا؛ حدثًا كان الجديد املكان يف رئييس حدث أول معه. التكيف عىل
وكان أسابيع، ثالثة بعد حل الثاني الحدث إليانور. ماري باسم وُعمدت الثانية، ابنتهما
اآلن «داون». كنيسة فناء يف إليانور ماري دفنوا الوليدة. الطفلة ماتت حني شؤم، نذير

محزنة. بطريقة هذا كان وإن هنا، جذور لهم صارت
أكثر تصري أن به قصد الهجاء يف بتغيري ،Downe إىل Down من القرية اسم تحول
عىل بل تميًزا. يزداد أن بغرض ذلك يكن لم لكن أيًضا، نفسه من داروين غري تميًزا.
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صغار شاكلة وعىل الشهود. لحماية برنامج يف وكأنه القرية حياة يف استقر فقد العكس،
إنشاء يف وبدأ اللبن، أبقار من قليًال عدًدا واشرتى الزهور، يزرع أخذ الريف يف املالك
للعمل ا خاصٍّ مكانًا وأسس األبرشية، مجلس يف مقعًدا واتخذ عامًال، ووظف فاكهة، بستان
املنزل. سائر يف التجديدات بإجراء تكليًفا وأعطى وامللفات، بالكتب مليئة مكتب غرفة يف
الناس يرى أن يستطيع بحيث بزاوية ووضعها خفية، مرآة النوافذ إحدى خارج ثبَّت
كما الضعيفة، ألمعائه بالجحيم أشبه الزوار كان يرونه. أن قبل املمىش عىل يسريون وهم
محدودة بجرعات إال صحبة، أي يريد يكن لم للعمل. يحتاجه الذي وقته يضيعون أنهم
يجعله واالنفعال منفعًال، تجعله النشطة الثرثرة كانت املحكومة. الخاصة وبرشوطه ا جدٍّ
يتقيأ. أن يستطيع حيث ستار، خلف مياه لدورة صغريًا ركنًا مكتبه غرفة حوت مريًضا.

الربيد. طريق عن العلمية محادثاته معظم ستجري فصاعًدا اآلن من
تبادل عىل اعتمد عرص يف استثنائي، نحو عىل الخطابات كتابة داروين أجاد لطاملا
شخص ألي الرضوري من وكان بعد، موجودة الهواتف تكن لم حال، أي عىل الخطابات.
والزمالء، لألرسة، الخطية الرسائل من الكثري يكتب أن الفيكتوري العرص يف متعلم
واألحاديث النميمة كانت مكتوبة. الدعوات سُرتسل عشاء؟ حفل سيقيم هل واألصدقاء.
إىل انتقاله بعد بعيدة. مسافات عىل يعيشون ال من بني حتى رسائل، يف تُكتب املهنية
بيته داخل االختيارية عزلته فبسبب أبعد. خطوة إىل األمر بهذا داروين ذهب داون، دار
املكتوبة، املراسالت عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد داروين أصبح صحته، بهشاشة وإحساسه
وخطابات عمل، وخطابات صداقة، خطابات كتب هكذا لها. استخدامه يف للغاية وانتظم
بطرق إيما يخاطب كان كما العزيزة»، «مامي إىل أو العجوز» تيتي «العزيزة (إىل حب
السيايس والنشاط الخري أعمال عن خطابات وكتب مفرتقني)، يكونان عندما مختلفة
خطابات بعيًدا) أوالده وجود مع بعد (فيما وكتب األبوية، النصيحة تطلب خطابات العلمي،
كتب يشء كل وفوق املتعة، بغرض الخالصة للثرثرة خطابات وكتب النصيحة، تعطي
باألسئلة والغرباء ومعارفه أصدقاءه يمطر كان إذ العلمية؛ املعلومات تلتمس خطابات
أجله، من يجروها كي البسيطة التجارب ببعض والتكليف البيانات، وطلبات املتالحقة،
تملق فيه نحو عىل يكتب كان ينبغي. مما بأكثر يضايقهم ما ذلك يف يكن لم إذا وذلك

بإلحاح. يريد ما يطلب كان لكنه اعتذار، وبلهجة
هل هناك. مزرعة يوًما امتلك حكومي ملسئول كتب هكذا جامايكا؟ يف الخيل لون ما
يف تعدين ألستاذ كتب هكذا معينة؟ صخر عينات هوية تعيني يف تساعدني أن وسعك يف
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غري التصنيف عن آراءه أن الحيوان، علم جمعية أمني ووترهاوس، جورج وأخرب كامربدج.
السفينة ثدييات عىل أبحاثًا يجري أن عىل وافق قد ووترهاوس وكان ومشوشة، عملية
اإللهية املشيئة وكأن أنيقة، دوائر يف املتشابهة العينات يرتب نظاًما يتبع وكان «بيجل»،
داروين خطاب لغة كانت الآللئ. من قالدة مثل مغلقة حلقة يف األجناس بني ربطت قد
هي الدوائر هذه يف املشكلة إن مفًرسا وقال حازًما. كان موقفه ولكن ودية، لووترهاوس
خاليف رأي وهو الخاص، داروين رأي كان مكان. أي إىل تؤدي وال شيئًا تعني ال أنها
مًعا الكائنات تجميع من يتألف «التصنيف أن هو به، يتحدث أن دون لنفسه به احتفظ
أصول من ساللتها انحدار أو بينها، القرابة صلة بمعنى بينها؛ الفعلية «العالقات» وفق
لووترهاوس، بهذا داروين تََحدُّث إن التحول. هو األسايس املبدأ أن هذا معنى مشرتكة».
يطلع أن يف ورغبته صربه نفاد يعكس املقربني؛ أصدقائه دائرة ضمن يكن لم الذي
نبات عالم مع خطاباته أول تبادل ،١٨٤٣ عام أواخر يف ذلك، بعد رسه. عىل ما» «شخص
ومتخصًصا جراح مساعد عمله من التو يف عاد قد كان هوكر، دالتون جوزيف يدعى بارع
القارة إىل رحلتها خالل «إيرباس»، اسمها بريطانية سفينة متن عىل الطبيعي التاريخ يف

أنتاركتيكا. الجنوبية، القطبية
وكان «إيرباس»، السفينة إبحار قبل ،١٨٣٩ عام يف مرة ذات بهوكر داروين التقى
معرفته فكانت هوكر أما مشرتكني. أصدقاء من السن صغري الشاب هذا عن القليل يعرف
أعوام، أربعة السفينة فوق معه يحمله وكان «اليوميات»، مؤلفه قرأ فقد أكثر، بداروين
شخصيٍّا اتصاًال يتصالن اآلن هما ها ألفه. الذي العلمي بالرحالة مفرًطا إعجابًا معجبًا وكان
النباتية داروين عينات بشأن اتصالهما وكان — فقط الربيد بواسطة كان وإن — أوثق
من الرغم وعىل الالئق. النحو عىل قط تُدرس لم عينات وهي «بيجل»، السفينة من القديمة
وافق فإنه يخصالعينات، فيما واجهها التي الشاقة املهمة بسبب هوكر يتحمله الذي العبء
جاالباجوس، بنباتات ا خاصٍّ اهتماًما يبذل أن داروين منه طلب داروين. طلبه ما أداء عىل
نائية. أخرى جزيرة وهي هيلينا، سانت من معينة أنواع مع تشابه فيها يكون قد التي
مختلفة جزر عىل رآها التي املحلية النباتات حول هوكر أفكار تدفق إىل االقرتاح هذا أدى
وجزر وتسمانيا، نيوزيلندا، يف توقفت حيث الجنوبية؛ املحيطات يف سفينته جولة أثناء
كامبل، وجزيرة أوكالند، وجزيرة النار، أرض أرخبيل قبالة هرميت وجزيرة فوكالند،
مثًال هرميت جزيرة نفسها. هيلينا وسانت وأسنسيون، الجنوبية، وشتالند وكرجويلني،
اثنان الرسخس، من أنواع ثمانية عىل أسنسيون احتوت بينما األشنة. بطحلب غنية كانت
ونيوزيلندا تسمانيا أما لها. التالية الجزيرة هيلينا، سانت يف أيًضا موجودان فقط منها

56



الكيوي بيضة

واضحة: العامة رسالته وكانت عديدة، لصفحات الكتابة هوكر واصل متفردتني. فكانتا
ففي الجزر، يف املنعزلة اإلقليمية النباتية الحياة هو سيدي يا عنه الحديث تريد ما كان إذا

الحماس. وبكل البيانات من بفيض عليك أغدق أن وسعي
به جاءت ما هوكر يرى أن وانتظر النبات علم يف جاهل أنه يزعم داروين كان
داروين بنباتات الخاص إعجابه عن معربًا مجدًدا هوكر كتب ما رسيًعا «بيجل». السفينة
العقد يقارب ما طيلة ومضغوطة بمشابك مثبتة وظلت جاالباجوس، من جلبها التي
يرى أن يتوقع هوكر كان «اليوميات»، يف داروين لتعليقات قراءته ونتيجة السنني. من
اآلن العينات وجود ومع املتعاقبة، املختلفة الجزر عىل املحلية النباتية الحياة يف اختالفات
يف غاية «حقيقة نفسها، بكلماته وأخرى، جزيرة بني التنوع كان توقعاته. تأكدت يديه بني
عن املسبقة أفكارنا كل تماًما «تقلب إنها: طواعية قال أنه لدرجة الغرابة يف غاية الغرابة».
يُفرتضوجوده الخاص، الخلق من مركًزا بذلك يعني كان واحد.» مركز من األنواع تشعب
فجغرافيتها مبارش، نحو عىل محرية جاالباجوس نباتات إن كال، اليابسة. عىل ما مكان يف
عىل هوكر وكان الالهوتي، الطبيعي التاريخ معارف من تلقيناه ما مع تتفق لم النباتية

ذلك. يقول ألن استعداد
بأمل فجأة شعر لكنه تقريبًا، هوكر يعرف ال إنه اإلشارة. لهذه داروين ابتهج
التدريب، وجيد ذكيٍّا، هوكر كان نفسه. داروين لعقل مشابًها عقًال قابل أنه من مرشق
النباتية للحدائق مديًرا والده (كان محرتمة علمية أرسة من ينحدر وهو املالحظة، وقوي
شابٍّا كان أنه عىل داروين. رأى مثلما العالم من الكثري رأى وقد كيو) بمقاطعة امللكية
املعطيات أملت إذا التقليدية املعتقدات نبذ إلمكانية ومنفتًحا فقط) عاًما وعرشين (ستة
أوائل يف داروين كتب أخرى ومرة اجتذابًا. داروين اجتذبه لقد الواقع يف ذلك. التجريبية
نباتات عن الصغرية» الحقائق «إحدى بشأن هوكر من العون فيها يطلب رسالة ١٨٤٤ عام

تفكري. ودون اندفاع يف قالها رصيحة بعبارة خطابه أنهى ثم املحلية، الجزر
تتكدس التي داروين سرية عن التسعة الكتب كل يف تظهر وهي مشهورة. للحظة إنها
فقط إغفالها يمكن وال األخرى، الدراسات من يحىص ال عدد إىل إضافة مكتبي، فوق اآلن
الخطاب، لهذا تاريخ هناك يكن لم يكفي. بما عنها تحدثوا السابقني والباحثني الكتَّاب ألن
قائًال هوكر إىل داروين أرسَّ .١٨٤٤ عام من يناير ١١ بتاريخ إنه يقول الربيد ختم أن إال
فيه ببحث منشغًال عودتي ومنذ اآلن «أصبحُت الجنوبية، بالجزر الهتمامه باإلضافة إنه
داروين فكر لقد محضسخف. إنه الناس معظم عنه سيقول بحث الجرأة»، بالغ افرتاض
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أخرى، وأماكن جاالباجوس يف رأى كما والحيوان النبات لتوزيع الشاذة األنماط يف مليٍّا
لها أن بدا البيانات من قطعة كل يجمع وظل الداجنة، الحيوانات تربية عن يقرأ وظل
كتب كما الضوء» ومضات أتت «وأخريًا تتغري. ال كيانات األنواع كانت إذا ما بمسألة عالقة
ليست األنواع بأن به) بدأت الذي الرأي عكس (عىل االقتناع إىل أقرب «ورصت داروين:

بجريمة.) باالعرتاف أشبه األمر (بدا ثابتة.»
العقائد ويناقضإحدى متخوفة، متحفظة عبارة يف به ح يرصِّ جريئًا، اعرتاًفا هذا كان
قربًا أكثر داروين كان فقد للحق، وإحقاًقا الربيطاني. الالهوتي الطبيعي للتاريخ الراسخة

باألمر. االقتناع من
«فلتحمني قال: حني مبارشة بعدها أضافه الذي التنصل هو ذلك عن شهرة األقل
البطيئة اإلرادة من نابعة و«تكيفات للتقدم» «نزعة وجود عن المارك هراء من السماء
لشخص فيها املشكوك األفكار عن نفسه يبعد أن يحاول كان ذلك.» إىل وما للحيوانات»
نظرية أن جيًدا يعرف داروين كان المارك. باتيست جان وهو عليه، السابقني من بعينه
التي التحولية النزعة ألصحاب التافهة األفكار وبني بينها الخلط ا جدٍّ ويسهل تافهة المارك

القيمة. عديمة نفسه هو يعتربها

١٠

ظهرت وعلماء فالسفة أعمال يف التطوري الفكر عىل إشارات البيولوجيا مؤرخو وجد
هذه بعض أرسطو. زمن منذ املفهوم هذا عن كتب ألفت طويل. بزمن داروين قبل
الفلك علم يف له مشابهة أمور إىل بل البيولوجي، التحول إىل تشري ال كانت املبكرة اإلفادات
الغبار األرض(من لكوكب التقدمي الطبيعي التاريخ مثل فضفاض، نحو عىل والجيولوجيا
األصل مسألة الكتابات بعض تناولت الصخرية). الكرة إىل املصهورة الكتلة إىل النجمي
تنوع عىل التأكيد أي الحديث، باملعنى بالتطور صلة أوثق بعضها وكان للحياة. األسايس

املعقدة. النوع ماهية قضية أو التنوع، إطار يف االستمرارية أو وتصنيفها، األنواع
من هائلة أعداًدا أن فكرة موبرتويس طرح عرش، الثامن القرن أثناء مثًال، فرنسا يف
أنها يثبت منها فقط صغرية نسبة لكن التلقائي، بالتولد الوجود إىل تأتي الحية الكائنات
القائلة بالفرضية بوفون تحدث البقاء. عىل قادرة تظل بحيث التنظيم من جيد قدٍر عىل
صلة عىل تكون قد األخرى الحيوانات وكل والحمري، والخيل، والبرش، العليا، القردة إن
يبدو الفرض هذا بوفون جعل أن بعد ثم مشرتك، سلف من انحدارها خالل من قرابة
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يف تتولد التي الحية، املادة حول حاملة تأمالت ديدرو نرش عنه. تراجع أن لبث ما مقبوًال،
معقدة. كائنات شكل عىل نفسها فتجمع الوعى، من غامض نوع مع ولكن بسيط شكل
عىل دراسات اإلنسان) دراسة (علم األنثروبولوجيا عالم بلومنباخ إف جيه أجرى أملانيا يف
استجابة وذلك مشرتك أصل من تشكلت قد للبرش املختلفة األجناس أن واقرتح الجماجم،
«فسيولوجيا مؤلفه داروين إرازموس نرش القرن، نهاية قرب إنجلرتا، ويف املحلية. للظروف
من صنف كل عنه نشأ واحد» حي «خيط بوجود العارض اقرتاحه حوى الذي الحيوان»،
بإمكانية عام شعور خلق يف الجريئة التأمالت هذه كل أسهمت الدماء. حارة الحيوانات
التكوين عقائد لتحدي يميل َمن لكل التشجيع بعض األقل عىل وقدمت بديلة، فكرة وجود
بيانات وصول مع التحديات هذه وجود ترجيح زاد املقدس. الكتاب عىل بقوة املعتمدة
رحالت بها جاءت بعيدة، أماكن يف متوقعة غري غريبة ألنواع وأوصاف عينات جديدة:
أن تبني البيوجرافية، املعلومات من ضخمة وكتب اإلمرباطورية، والفتوحات االستكشاف
املزيد واستُخرج عجيبة، أنماط يف كوكبنا أرجاء يف تتوزع مألوفة وأنواًعا جديدة أنواًعا
واكتُشفت الزمن، عرب االنقراضوالتعاقب من فرتات عن كشفت التي الحفريات، من واملزيد
ثم واللعاب، الربك ماء من نقطة كل يف تسبح دقيقة كائنات امليكروسكوب عدسات عرب
التغاير عىل املرتاكمة األدلة إىل إضافة كثرية، أنواع يف تُرى التي املعقدة التكيفات هناك
وكل القلق التخمني كل من الرغم عىل األنواع. بني اختالفات جانب إىل األنواع، «داخل»
عند المارك ذلك فعل حتى للتطور، شاملة نظرية يطرح لم أحًدا فإن الجديدة، البيانات

القرن. نهاية
مارك، ال دي شيفاليه مونيت دي جان-باتيست-بيري-أنطوان هو الكامل المارك اسم
إرث. أي تمنحه لم لكنها النبالة، من مزخرًفا دثاًرا منحته لعائلة انتسابه يعكس اسم وهو
وبعد للجيش. وانضم اليسوعي املعهد يف الدراسة عن المارك توقف عرشة السابعة سن يف
ممتاًزا كتابًا ونرش النبات، تخصصيف باريس، يف الطب تعلم وحاول الحرب ويالت ذاق أن
مشكلة يحل لم لكنه باالستحسان الكتاب قوبل فرنسا. يف النباتية الحياة عن أجزاء ثالثة من
بوفون. البن سفر ورفيق ا خاصٍّ مدرًسا لعامني عمل لذا العيش، كسب يف املتمثلة المارك
النباتات» «حديقة يف تافه، مرتب مقابل النبات، علم يف مساعد أخصائي بوظيفة التحق ثم
المارك، حياة يف التايل التحول الطبيعي»). للتاريخ القومي «املتحف إىل الحًقا ُضمت (التي
علم يف متخصًصا سنة وعرشين خمًسا عمل أن فبعد رسيًعا. يحدث لم الحاسم، التحول
وتمكن الالفقارية، الحيوانات يف أستاذًا املتحف يف وعمل الحيوان، علم إىل انتقل النبات،
املقصلة. عن بعيًدا رأسه عىل اإلبقاء من الفرنسية الثورة من اإلرهاب» «عهد فرتة خالل
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امليكروسكوبية. والحيوانات والديدان الحرشات عن املحارضات يلقي أن هي وظيفته كانت
بعد وذلك المارك، رعاية تحت املتحف يف الرخويات مجموعة وقعت سنوات بعدة ذلك بعد
ومجموعة املواد، هذه المارك درس له. صديًقا وكان الرخويات، علم يف املتخصص وفاة
عىل وأدلة النوع داخل التغاير عىل أدلة فوجد الحديثة، والقواقع الحفريات من متنوعة

متالحقة. زمنية لحقب املنتمية األنواع بني متعاقبة تشابهات
التي األسباب عن النظر برصف األنواع، بثبات إيمانه المارك فقد مفاجئ نحو عىل
يف قصري، بوقت ذلك وبعد العمر. من والخمسني الخامسة يناهز وهو ذلك، إىل دفعته
المارك طرح التطورية. آرائه عن فيها تحدث محارضة أول ألقى ١٨٠٠ عام من مايو
الذي الكتاب وهو الحيوان»، علم «فلسفة مؤلفه يف سنوات بتسع ذلك بعد كاملة نظريته
ذي لكتابه مقدمة يف منها، منقحة نسخة بعد فيما ظهرت منه. أساًسا النظرية ُعرفت
زوجات أربع وفاة بعد حيٍّا المارك ظل لالفقاريات. الطبيعي التاريخ عن السبعة األجزاء
وظل متزوجة، غري ابنة رعاية يف والثمانني الخامسة سن حتى وعاش العمى، وأصابه له،
إعجاب موضع كان ووقتها ،١٨٢٩ عام مات حتى حياته، طيلة املادي املستوى عىل يعاني
إدنربه يف الطب لطلبة الترشيح يدّرسون الذين أولئك (مثل الثوريني التطوريني الربيطانيني
طقوس بعد المارك دفن فرنسا. يف زمالئه إعجاب نال مما أكثر إعجابهم ونال ولندن)

موتسارت. مع حدث مثلما مميز، غري قرب يف متواضعة
توارث وهي: واحدة بفكرة يربطونه المارك باتيست جان عن شيئًا يعرفون من أغلب
داروين، رفض يعكسه ما وهو ذلك، من أكثر هو ما هناك لكن املكتسبة. الصفات
(«نزعة وجود عن يتحدث الماركيٍّا هراء اعتربه ملا لهوكر، خطابه يف ساخر بامتعاض
عاملني هناك بأن المارك حاج الحيوانات»). يف البطيئة اإلرادة من نابعة و«تكيفات للتقدم»
ألن الحية الكائنات يف الفطرية النزعة هو — داروين ذكر كما — أحدهما التطور؛ يفرسان
لهذه يمنحها المارك، رأى يف النزعة، هذه التعقيد. إىل البسيطة األشكال من تدريجيٍّا تتقدم
ويحدث التلقائي. بالتولد البسيطة األشكال تنشأ األشياء». لكل األسمى «املبدع الكائنات
أنسجة خالل جديدة قنوات ما بطريقة معينة َفطنة» «سوائل تفتح حني املتزايد التعقيد
أو التقدم، نزعة وجود سبب المارك يفرس لم تعقيًدا. أكثر جديدة أعضاء لتخلق الجسم
مسلم كأمر العامل هذا إىل المارك نظر سحرها. الثمينة الجسدية السوائل هذه تؤدي كيف
عىل ليس لكن تعقًدا، أكثر أنواع نحو مستقلة تتقدم منفصلة، سالالت عنه ينتج وهو به.
قط المارك يقرتح لم ذهننا: يف نبقيه أن علينا مهم فارق هذا متفرعة. حياة شجرة صورة
حشائش هي لنظريته الصحيحة الصورة مشرتك. سلف من تنحدر الكائنات جميع أن
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شجرية صورة وليست األرض، من متوازية تنمو طويلة وسيقان قصرية سيقان لها مراٍع
«ب». املالحظات دفرت يف داروين رسمها كالتي متباعدة، أغصان لها شجرة أو

للتقدم نزعة بوجود افرتاضه من أكثر باملادية يتسم الذي المارك، عند الثاني العامل
من معينة ضغوًطا تواجه الحيوانات أن األول العنرص عنارص؛ أربعة يشمل اإلله بها ينعم
الظروف تتغري عندما أنه الثاني العنرص فيها. تعيش التي البيئة) (أي الخارجية الظروف
بزيادة االحتياجات لهذه تستجيب وهي احتياجاتجديدة، الحيوانات لدى يصبح الخارجية
تستخدمها. كانت التي تلك استخدام بإهمال أو معينة، قدرات أو معينة أعضاء استخدام
أو حجًما القدرة أو العضو تزيد أن إىل تنحو االستخدام زيادة أن هو الثالث: العنرص
املكتسبة التغريات هذه كل أن الرابع العنرص تضمر. يجعلها االستخدام عدم لكن قوة،
تمثل لكنها لالمارك، صحيح، نحو عىل املنسوبة، املألوفة الفكرة إذن هي ها للتوارث. قابلة
الصغرية فالزرافة والداها؛ اكتسبها التي الصفات ترث الذرية منقوص: نحو عىل نظريته
الحداد وابنة العالية، األوراق إىل للوصول رقبتيهما مدا وأباها أمها ألن طويلة برقبة تولد
لها الكيوي وطيور السندان، عىل يعمل وهو عضالته نّمى والدها ألن كبرية عضالت تملك

الطريان. أهملت الكيوي أسالف ألن الفائدة عديمة صغرية جنيحات
ليس هذا وكأنما عنارص، أربعة الثاني العامل ويحمل التطور، عامَيل يفرس هكذا
ما نقطة يف المارك. عند الداخيل» «الوجدان إنه النظرية: للطبخة آخر ن مكوِّ فثمة كافيًا،
والغامضيف القوي، «الوجدان» ذلك وجود افرتضالمارك الحيوان»، علم «فلسفة مؤلَّفه من
التوضيح)، من املزيد دون ذكر كما بالوجود»، «الشعور من (نوع بأنه ووصفه ذاته، الوقت
تلك تجاه أجسادها ويحث الَفِطنة سوائلها يسوق أنه به ويفرتض العليا، الحيوانات لدى
مجرد الداخيل» «الوجدان يكون ربما والقدرات. القوى من الجديد تنتج التي االستخدامات
يف الوضع مع أكثر. هو ما يعني كان المارك لعل أو بالوعي. اآلن يسمى ملا آخر اسم
ما كثريًا المارك أن الدهشة يثري لن الرتجمة، يف يضيع وما األفكار تلك تشوش االعتبار
فطرية قدرة للحيوانات أن زعم إنه القول هو الفهم إساءة مواطن أحد فهمه. يساء كان
خاطئة ترجمة (وهذه ،«Wants «رغباتها ل استجابة القدرات أو األعضاء حجم زيادة عىل
تأكل أن تستطيع حتى أطول رقبة تريد فالزرافة بالفرنسية.) besoins احتياجات لكلمة
أن يبدو أطول. برقبة تحظى يجعالنها الجهد لها مضاًفا والرغبة األكاسيا، شجر ورق
«اإلرادة من نابعة التكيفات أن القرتاحه المارك من سخر عندما داروين انطباع كان هذا

للحيوانات». البطيئة
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التي الفرتة أثناء املبكر، شبابه يف إدنربه، يف وهو بالالماركية داروين معرفة أول كانت
اململة املهولة املطالب من كثريًا أكرب بدرجة يشغله الطبيعي التاريخ أن فيها يكتشف كان
الحيوان»، علم «فسيولوجيا عن الكبري إرازموس كتاب وقتها داروين قرأ الطبية. للدراسة
للنظريات الصارم الَحَكم ذلك بعد أصبح قد يكن (لم للنقد. يخضعه أن دون به وأعجب
قرأ مشهوًرا.) كتابًا ألف قد نفسه جده أن يعرف أن الطريف من وكان الداعمة، والبيانات
سمع أنه ذلك من وأهم الالفقاريات، تصنيف يف املتخصصة المارك أعمال يف أيًضا داروين
جرانت. روبرت ويدعى صادقه، قد كان متألق شاب معلم من الالماركي التطور عن حديثًا
يف وجريء تقليدي غري كان لكنه الظاهر، من وتقليديٍّا فظٍّا يبدو جرانت كان
ترشيح يدّرس وأخذ الطب، جرانت درس معقدة. شائكة شخصية ذا رجًال كان تفكريه؛
البحرية، الحيوانات عىل بحوث إجراء يف الفراغ ساعات ويميض إدنربه يف الالفقاريات
البلينية». «الجمعية مثل صغرية علمية أندية نشاط يف املشاركة أو اإلسفنجيات، خاصة
ساعد ما كان ربما .١٨٢٧ عام يف داروين واختار الطلبة، أفضل عىل اإلرشاف اعتاد وقد
داروين، إرازموس حفيد هو األخرق الشاب هذا أن حقيقة تشارلز إىل اهتمامه توجيه عىل
األقدام عىل رحالت يف مًعا االثنان انطلق التطور. رواد من باعتباره يجله جرانت كان الذي
بمساعدة ليرشحاها ورخوية، دودية كائنات ليجمعا املد برك يف وخاضا البحر، شاطئ إىل
حي بكائن القوي االهتمام تشاركا النهاية ويف جرانت، منزل يف املوجود امليكروسكوب
صغرية) سجادة أو طحلبًا وليس حيوانًا، الكائن هذا (كان البحر» «حصري هو معني

فولياشيا». «فلوسرتا العلمي واسمه
التطورية، ونظريته المارك إطراء يف جرانت انطلق مًعا، يسريان كانا بينما يوم ذات
الطبقة من ألرسة بارٍّا ابنًا وقتها تشارلز كان حال، أي عىل الشاب. تشارلز فاجأ نحو عىل
الثورية، األفكار إىل يميل ال كان فإنه عائلته، اسم من الرغم وعىل رشوزبري، من املتوسطة
له «استمعت بسنوات: بعدها يتذكر وهو داروين قال فرنسا. من املستوردة تلك خاصة
داروين يقتنع لم استطعت.» ما بقدر عقيل، عىل حديثه يؤثر أن دون وصمت، دهشة يف
ربما بالمارك. جرانت تغنى حني تفصيًال به يقتنع ولم جده، له روج كما إجماًال بالتحول
روبرت يف دنيئًا مظلًما جانبًا بالفعل رأى قد كان أنه وهو ملقاومته آخر سبب هناك كان
حياة تاريخ عن املبتدئ داروين بعضمالحظات عىل سنٍّا األكرب الرجل سطا عندما جرانت،
لتشارلز شكر أي املطبوعة النسخة يف يرد ولم علمية. ورقة يف وضمنها البحر» «حصرية
شفا عىل وهو داروين، تعلم هكذا آخر. سبب ألي أو البيانات يف كمساهم سواء داروين،
أبًدا. الدرس هذا ينَس ولم واملنافسة. الثقة عن قاسيًا درًسا العلم، يف له حقيقي إسهام أول
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يف وهو وصله عندما «بيجل»، السفينة رحلة أثناء بالالماركية ثانية داروين التقى
األول الجزء قرأ قد كان الجيولوجيا». «مبادئ ليل مؤلف من الثاني الجزء بالربيد موتيفيديو
القديمة الكوارث عىل القائم الطراز عتيق الجيولوجي للتفكري ليل نقد طرح الذي قبل، من
هاتون جيمس دراسات من التعديل مع (استقاها جديدة رؤية ليل طرح نوح. طوفان مثل
تدريجية، وأكثر استمرارية، أكثر بأنها تتسم جيولوجية عمليات عن سنة) أربعني منذ
الفكرة االتساقي. باملذهب ستُعرف الكارثي، للمذهب املناقضة الرؤيا، هذه اتساًقا. وأكثر
كارثيٍّا، وليس بطيء، تراكمي نحو عىل يحدث الجيولوجي التغري أن هي ليل لدى املحورية
مقنًعا هذا بدا املايض. يف تعمل كانت مثلما الحارض يف تعمل مألوفة قوى عن ينتج وهو

الرحلة. أثناء الجيولوجية أعماله يف املبدأ بهذا واهتدى رائع، نحو عىل لداروين
العنوان يحمل كان أنه فمع مختلًفا. كان «املبادئ» ليل كتاب من الثاني الجزء
بالرجوع األرض، لسطح السابقة التغريات لتفسري «محاولة إنه يقول الذي نفسه، الفرعي
مملكتي يف والتحول التقلب إىل ينظر كان الجزء هذا فإن اآلن»، تأثريها لها أسباب إىل
ما املتفحم)؟ النباتي (النسيج الخث نما كيف الحفريات؟ تكونت كيف والنبات. الحيوان
مسألة تناول املسائل هذه من أيٍّا ليل يعالج أن قبل املرجانية؟ الشعاب تكوين يف دخل الذي
وعرض لالمارك، فصلني أول خصص تتغري؟ نفسها األنواع هل أكثر: بقدر الخالف تثري
من الرتحاب من قدًرا «لقيت أنها مالحظة مع شامًال، عرًضا الفرنيس العالم نظرية فيهما
األنواع كال، صارًما. تفنيًدا النظرية ليل فند ثم الطبيعي»، التاريخ علماء من كثري جانب
وقد أخرى. عوامل أي أو المارك عوامل بفعل تتغري ال فهي ليل؛ قرر هكذا تتحول، «ال»
واملاشية لدينا. للقطط مماثلة تبدو املرصية املومياوات مع دفنت التي القطط بأن حاج
مألوف، غري طعاًما وتأكل مألوف، غري مناخ يف ضارية حياة تعيش التي أمريكا، يف الربية
الداجنة الكائنات تربية تثمر أن يمكن نعم، البدائية. األوروبية املاشية دقيق نحو عىل تشبه
ولن نفسه، النوع من أكثر ال جديدة تغايرات هذه لكن املاشية، من جديدة سالالت عن
وجهة مع متوافًقا تدريجي نحو عىل تتغري األنواع بأن اإلقرار يبُد لم جديًدا. نوًعا أبًدا تكون
فرتات مر عىل تراكميٍّا تنتج الكبرية الجيولوجية التغريات إن تقول التي االتساقية؛ ليل نظر

الزمن. من طويلة
سنة عرشة باثنتي ذلك بعد هراء. محض المارك عليه. ووافق كله هذا داروين قرأ
كيف لكن صحيح. السؤال لكن خطأ، فاإلجابة التحفظ؛ بعض مع عينه، الرأي عىل ظل

لهوكر. همس هكذا أعرف، أنني أعتقد التحول؟ يحدث إذن
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١١

وذلك جرًما، ارتكب كمن بالذنب وإحساسه التحولية الصبغة ذي بتفكريه االعرتاف بعد
يتلقَّ لم لكنه هوكر. رد داروين انتظر ،١٨٤٤ عام من يناير ١١ يف املرسل خطابه يف
الصرب. ونفاد بالعصبية شعر داروين أن خمنَّا لو محقني سنكون أسبوعان. مر رد. أي
تبدأ؟ أن قبل صداقتهما أنهى هل الجديد؟ املراسلة لصديق صدمة يف خطابه تسبب هل
يف هوكر، فعله ما وهذا عليه. الرد عىل هوكر فيه يحث آخر موجًزا خطابًا أرسل وأخريًا
يدرس بأنه السارة األنباء وفيه النباتية، الجغرافيا عن باملعلومات ميلء ودي طويل خطاب
األثري، موضوعه عن ثرثرته هوكر وواصل جاالباجوس. من داروين بها أتى التي النباتات
يف كرجويلني، يف يتوطن الكرنب من مميًزا نوًعا وذكر البعيدة، الجزر يف املحلية النباتات
يف صليبي نبات أغرب هو الكرجوييل الكرنب أن هوكر يعتقد الهندي. املحيط أقايصجنوب
آخر؟ مكان أي يف يوجد ال وملاذا يوجد؟ حيث إىل وصل كيف بأرسه. الجنوبي الكرة نصف
أدى الجزيرة، عىل األخرى الغريبة الحية الكائنات بعض إىل إضافة الكرنب، هذا يف التأمل
املنتجات هذه من سلسلة هناك كانت ربما أنه وهي للسائد: مخالفة بفكرة اإلقرار إىل به
يف تغري هنا! قف األنواع.» يف تدريجيٍّا تغريًا أيًضا هناك «وأن منعزلة، أماكن يف املعتادة غري
«سيسعدني بتعقل: لكن الذهن متفتح بدا وقد هوكر ويضيف كبري. اعرتاف هذا األنواع؟
أجد ال أنني ذلك التغري، هذا بها يحدث أن يمكن التي الطريقة يف تفكر كيف منك أسمع أن
مجنونًا لست إنك لداروين يقول هكذا إنه املوضوع.» هذا بشأن مقنعة تصورات أي حاليٍّا

لديك. ما ِلنََر حسن، … ولكن أنا، جانبي من ليس االستنكار، خطر يف ولست
يكتب وأخذ سابقني. عامني منذ جانبًا نحاه الذي التخطيطي الرسم إىل داروين عاد
هذه حاول قبل. من وضعها التي البنية داخل األدلة إدراج مع الحجج موضًحا ثانية،
مقنًعا وإنما للقراءة، قابًال فقط يكون وأال قراءته، اآلخرون يستطيع شيئًا ينتج أن املرة
تلك ينتخبون املربني أن وكيف الداجنة، األنواع بني التغاير بموضوع بدأ أخرى مرة أيًضا.
الرئييس التشبيه عليه يقوم أساس أول هو هذا وكان ويعظمونها، الصغرية االختالفات
السكانية العشائر بأن االنطباع تأثري تحت يزال ال كان الربية. يف األنواع إىل تحول ثم عنده.
بأس؛ ال البيئية. التغريات بسبب مستقرة غري تكون حني إال قليًال، إال تتغاير ال الربية
تتيح سوف آلخر حني من تنشأ التي التغري من الضئيلة املقادير حتى الكفاية. القليل يف
جديدة أنواًعا لينتج الزمان، من هائلة فرتات عرب مفعوله يعمل طبيعي، انتخاب حدوث

والنبات. الحيوان من
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أن للتطور بها «يمكن» التي الطريقة منطق أي — املفرتضة آليته رشح أن بعد
آلية بفعل بالفعل»، «حدث التطور أن تبني التي األدلة استعراضصنوف عاود — يحدث
داروين ينقطع لم ،١٨٤٤ عام وربيع شتاء أواخر وخالل الصفحات. تكدست أخرى. أو
صغرية، بحثية ورقة طباعة يتابع (كأن الشأن صغرية قليلة بانشغاالت إال العمل هذا عن
رشوزبري) يف عائلية لزيارة أو الجيولوجية، الجمعية الجتماعات لندن إىل ينتقل أن أو
بحلول والصحية. املزاجية حالته له تسمح ما بقدر الوافر، واإلنتاج الرتكيز واصل لكنه
يف يفعله لم ما فعل املرة هذه يف صفحة. ١٨٩ من مسودة أنهى قد كان يوليو أوائل
وجود سبب مقروء. يد بخط لينسخها محيل مدرس إىل املسودة فأرسل املبدئي؛ املخطط
األصدقاء هم هل اآلخرون؟ هم من لكن اآلخرون. يقرأها أن يمكن أنها هو واضحة نسخة
ليس أحد، ال … ال النرش؟ دار يف الحروف منضدو هم أم ليل؟ أو هوكر مثل املختارون
به ُقصد زوجته إىل خطاب ومعها مكتبه، يف بعيًدا املسودة دس فإنه ذلك من وبدًال اآلن.

الرسمية. غري األدبية وصيته هو الخطاب هذا كان فجأة». موتي حالة «يف تقرأه أن
وإذا صحيحة، النظرية كانت إذا األنواع. عن نظريتي مسودة هذه الخطاب: يقول
لها «خطوة وقتئٍذ النظرية فستكون املوضوع، يف كفء واحد حكم بها واقتنع حتى حدث
وأعطى إليما، قال هكذا املخطوطة، هذه نرش عىل تعميل أن أرجو لهذا العلم». يف قدرها
ألن مناسبًا شخًصا إيما تجند أن ينبغي ذلك. تنفيذ بها يريد التي الطريقة عن التعليمات
جنيه ٤٠٠ له تقدم بأن الشخص هذا تغري أن وينبغي ويحرره. ويحسنه البحث، ينهي
النرش. من تأتي قد أرباح وأي الطبيعي، التاريخ يف داروين كتب كل لها يضاف اسرتليني،
سنوات ست عرب لديه تراكم ما — داروين مالحظات كل أيًضا املحرر تعطي أن ينبغي
داخل املوضوع حسب وُفرزت ورق قصاصات عىل ُكتبت التي — واستشهادات حقائق من
«الكثري مفًرسا: قال مكتبه. غرفة أرفف فوق محفوظة بنية أوراق حقائب عرش أو ثماني
بال اآلن هي مبكرة وآراء أولية اقرتاحات مجرد تحوي الورق حقائب يف القصاصات من
لكنه بنظريتي.» عالقة لها ليست أنها النهاية يف يثبت قد الحقائق هذه من والكثري فائدة،

باملوضوع. وثيقة عالقة له يكون قد فبعضها يغربلها. أن محرره من يريد
العلماء، زمالئه من صغرية قائمة داروين ذكر املحرر؟ هذا يكون أن ينبغي من
فوربس وإدوارد كامربدج، من الطيب العجوز ذلك هنسلو، وجون ليل، تشارلز تتضمن
داروين معه توافق الذي الجديد الصديق هوكر، جوزيف ثم املتألق، القديمة األحياء عالم
أيام داروين عىل مرشًفا كان الذي جرانت، روبرت اسم يظهر لم بالخطابات. يتعهده وكان
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كان لندن. يف بالالماركية ويبرش الترشيح يدّرس الحماس، متقد ثوريٍّا اآلن وأصبح إدنربه،
يعتنق تحويل لكنه جيًدا، يعرفه داروين كان ما وهو التحولية، النزعة أتباع من جرانت
التاريخ تحديث يريد داروين كان الخطأ. السيايس املعسكر إىل وينتمي الخطأ النظرية
فداروين والنتائج؛ لألسباب نظرته يف وماديٍّا القانون عىل مؤسًسا يجعله وأن الطبيعي،
لم إذا أنه وصيته خطاب يف إيما داروين يخرب الطبقات. بني حرب إثارة يريد يكن» «لم
إىل العرض بزيادة تتفضل أن ينبغي فإنها الشاقة املهمة هذه عىل قائمته يف أحد يوافق
وحسب. هي كما املخطوطة تطبع أن فعليها كافيًا هذا يكن لم وإذا الجنيهات. من ٥٠٠
تصبح قد وتشوشرأسه أمعائه انتفاخ يف املتمثلة املزمن أعراضمرضه أن يدرك كان
كانت ربما الحقيقة، يف عام. خالل مجهولة علة بسبب يموت قد وأنه وقت، أي يف خطرية
الكثري ذلك عليه فسيوفر موته، بعد النظرية ونرشت اآلن مات فلو الباطن. عقله رغبة هذه

املشقة. من

١٢

جرأة يزداد كان حي. وهو كمؤلف بوثبته القيام من قربًا يزداد كان يبدو، فيما لكنه،
عجلتني، ذات خيل بعربة معتادة غري برحلة قام يوليو شهر أيام أحد ويف صرب. ونفاد
ليعيد وذلك لندن، غرب جنوب كيو» بمقاطعة امللكية النباتات «حدائق إىل الطريق بها قطع

لوجه. وجًها هوكر جوزيف مع بنفسه التعارف
يرغب يكن لم لو كهذه رحلة يف ليذهب كان ما فإنه حركته، وقلة صحته اعتالل مع
جذابة. عديدة جوانب هوكر لدى كان الشاب. الزميل هذا مع صداقته توطيد يف بشدة
ليس (وتعليمه الجراحة درس وقد ممتاًزا، ورحالة النبات، يف الدقة شديد متخصًصا كان
يف التفكر من ورعه أو خوفه يمنعه ولم داروين)، أصدقاء من الكثري مثل دينيٍّا تعليًما
له النباتات جغرافيا يف متخصص داروين؛ إليه يحتاج الذي الشخص هو هذا التحول.
والخريف، الصيف أواخر خالل الخطابات تبادل وهوكر داروين واصل رزين. جراح عقل
ألشكال بالًغا تنوًعا — الجزر خاصة — معينة أماكن تحوي وملاذا األنواع توزيع فيها ناقشا
ما بطريقة يؤدي الجزر انعزال داروين. يطرح كما الحاسم، العامل هو االنعزال فريدة.
لم غامضة.) مصطلحات يستخدم داروين يزال (ال الجديدة، األنواع إنتاج» أو «خلق إىل
من الخط هذا استكشاف يف هوكر مساعدة يريد كان لكن ذهنه، يف يدور ما داروين يرشح

النباتية. البيانات بواسطة التفكري
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الطبيعي، التاريخ وعالم القس جنينز، ليونارد إىل خطابات أيًضا داروين كتب
مالحظاته يسجل كان إذ وايت؛ جلربت أسلوب يتبنى كان الذي الدراسة، أيام من وصديقه
الصغرية. بأبرشيته تحيط التي والغابات الشجريات أسيجة يف يراه ما خالل من الطبيعة عن
من الثالثني يف محافًظا شابٍّا جنينز كان كامربدج يف مىض فيما مرة ألول تقابال عندما
التاريخ بتعاليم ملتزًما وكان بولبك، سوافام يسمى مكان كقسيف مؤخًرا استقر وقد عمره،
وايت كتاب من جديدة طبعة جنينز حرر بسيطة فرتة منذ التقليدية. الالهوتي الطبيعي
كتاب هو لجنينز التايل املرشوع كان لسلبورن». الطبيعي «التاريخ الصغري الكالسيكي
هو ها الطبيعي، للتاريخ تقويم ذلك يف بما بنفسه، هو جمعها كما الطبيعة معارف عن
أطرى به. الخاصة سلبورن منطقة هي بولبك سوافام كانت وايت. منوال عىل يسري مجدًدا
ثم فصل، بعد فصًال رصدها التي املحلية املالحظات هذه أهمية بسبب جنينز داروين
يف املبكر واملوت الكفاح يسهم مدى أي إىل عنه. جنينز يجيبه أن يأمل كان بسؤال بادره
الريف يف الطيور أنواع كأحد بعينه؟ نوع ألي العشرية أو السكان عدد تزايد من الحد
الضغوط ذهنه يف يدور كان بالطبع لكن مالتوس، عن داروين يتحدث لم مثًال. اإلنجليزي

املالتوسية. والقيود
كتب قد جنينز كان البيانات. وتصيد اإلطراء من أكثر هو ما يحوي الخطاب كان
حياته عن ملحة داروين قدم ثم ومن مقابلها، يف أخباًرا وطلب باألخبار، حافلة مذكرة أوًال
ورعاية الجيولوجيا، يف كتب تأليف إىل باإلضافة إنه له وقال داون. يف الحالية وأبحاثه
الحرية، يف غارق ومخه أراضيه، حول األقدام عىل سري بجوالت والقيام وأشجاره، حديقته
كان كما النحل، يجمع يعد لم بنفسه. امليدانية املالحظات من الكثري مؤخًرا ينجز لم فإنه
أن يستطع ولم املحلية. الطيور يف كخبري يتحدث أن يستطع لم الخوايل. األيام يف يفعل
هذا فإن اآلخر، الجانب عىل لكن إنجلرتا. يف الحيوان علم عن جديدة واحدة حقيقة يقدم
القراءة باطراد «واصلُت والحيوانية. النباتية بالحياة االهتمام فقد قد إنه القول يعني ال
لدى األنواع. ماهية مسألة وعن الداجنة، والنباتات الحيوانات يف التغاير عن الحقائق وجمع
السليمة.» االستنتاجات بعض إىل الوصول أستطيع أني وأعتقد الحقائق، من ضخم كيان
الواضح من جنينز؟ املوقر القس إىل بذلك يفيض أن يريد ا حقٍّ كان هل انتظر، لكن حسن،
الرس تدفق هكذا برسه. االحتفاظ من سئم لقد الحذر. توخي سئم لقد ذلك. يريد كان أنه

خارًجا.
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عىل مضاد اقتناع ببطء إليه أوصلني الذي العام، «االستنتاج لجنينز: داروين يقول
ما مشرتكة.» أصول من تنحدر املرتابطة األنواع وأن تتغري، األنواع أن هو مبارش، نحو
يف فشل الالهوتي الطبيعي التاريخ وعلم يحدث، التطور القديم؟ الصديق أيها هذا يف رأيك
طريق عن لذلك توصل إنه قائًال داروين وأذعن للوم. يعرضني هذا أن أعرف األمر. تفسري
ثم عديدة.» لسنوات املوضوع هذا أنرشعن «لن داروين: ويضيف الحريص. األمني التفكري
يسهم الصغري املحيل كتابك «لعل قال: إذ السخرية، من يشء فيه بدا ودود بتعليق اختتم

يل.» الداعمة الحقائق كنز يف بيشء
الصيف. كمطر متوقع وغري غريب نحو عىل رضبة السيئ الحظ وجه أن كان ثم
نارش أطلق ،١٨٤٤ أكتوبر أي لجنينز، خطابه داروين فيه كتب الذي نفسه الشهر ففي
يبسط كتاب وهو للخلق»، الطبيعي للتاريخ الباقية «اآلثار عنوانه مؤلًفا لندن يف محرتم
املوضوعات من عريًضا نطاًقا ويغطي رخيص، نحو عىل بالنظريات ويتاجر للعامة العلم
األنواع، وتحول الحفريات وعلم الحياة، وأصول والجيولوجيا الفلك كعلم لالهتمام املثرية
الحرشات وإنتاج زحل، كوكب وحلقات التلقائي، التوليد مثل موضوعات طريقه يف ويتناول
وعلم البرشية، واللغات األعراق وأصول بالحصبة، الخنازير وإصابة الكهرباء، باستخدام
ووالدة املزروع، الشوفان من الجاودار واستنبات الست، األصابع واألشخاصذوي الفراسة،
األخرى الحقائق من الكثري جانب إىل الزرافة، يف الرقبة عظام وعدد اإلوز، من لوالد ماء خلد
أدبية فواكه كعكة يف مًعا يُمزج هذا وكل للذهول، املثرية الحقائق وأشباه لالهتمام املثرية
القارئ يستطيع كيف مجهوًال. يبقى أن ويختار سلًسا سهًال نثًرا يكتب مؤلف يد عىل

ذلك؟ يقاوم أن الفضويل
الكتاب تسبب هائًال. نجاًحا املجهول مؤلفه ولغز محتواه بفضل «اآلثار» كتاب أصاب
مبيعات حقق وقد عنه، والحديث الضيق، واستثارة التفكري، عىل والحث الدهشة، إثارة يف
عالم سدجويك آدم (منهم متعنتني علماء طرف من الذع لنقد الكتاب تعرض ا. جدٍّ جيدة
االنتقادات هذه أن إال لداروين) األوائل املدرسني من وهو كامربدج، يف العظيم الجيولوجيا
ترجمة ثم أمريكية، طبعة ظهرت ما رسعان ومبيعاته. الكتاب شهرة زيادة يف إال تتسبب لم
طبعة ثم الفور، عىل للكتاب ثانية طبعة صدرت وحدها بريطانيا ويف الحق. وقت يف أملانية
ألف ٢١ يقارب نسخ بإجمايل السنني، من عقد خالل أخرى طبعات سبع تالها ثالثة،
وسادة سيدات الكتاب قرأ ساحًقا. نجاًحا شكَّل هذا فإن العرص، ذلك بمقاييس نسخة.
فيكتوريا، امللكة أيًضا وقرأته فلسفية، أو علمية خربة يملكون ال ممن الوسطى الطبقة
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وألفريد إيمرسون، والدو ورالف شوبنهاور، وأرثر لنكولن، وأبراهام ميل، ستيوارت وجون
ليس اسمه، ذكر إغفال املؤلف واصل نايتنجيل. وفلورنس دزرائييل، وبنيامني تنيسون،
الحقيقة وهذه الالحقة، الطبعات خالل أيًضا وإنما املبكر التجاري نجاحه أثناء فقط
يف حتى — التحويل املذهب منارصة تكتنف التي الحقيقية الخطورة مدى عىل تشهد

البرشية. املتحولة الحيوانات سلسلة شملت دامت ما — الربانية نسخته
األمر ترتيب ارتضت اإللهية العناية «إن الكتاب: يقول إلحاديٍّا. «اآلثار» كتاب يكن لم
أرقى يعد الذي اإلنسان، األنواع أرقى ثاني يلد أن إىل آخر، نوع الواحد النوع من يولد بحيث
األمور؛ سري يف تتدخل وال القانون تصنع ربانية ذات هنا اإللهية العناية قاطبة.» األنواع
اسكتلندي نارش وهو «اآلثار»، مؤلف أدرك لقد يعمل. وترتكه امللموس الكون تريس فهي

األنظار. عن التواري ثم اليشء خلق من الحكمة تشامربز، روبرت يدعى
داروين هوكر أخرب نرشه. من شهرين خالل الكتاب وداروين هوكر من كل قرأ
ينزوي صديقه يجعل قد هذا أن إىل يتنبه أن دون ممتًعا، «اآلثار» كتاب وجد أنه بابتهاج
الحال، بطبيعة الكتاب استنتاجات تكن مهما إنه هوكر قال له. منافس من بالحسد شاعًرا
«رجًال يبدو فإنه املجهول املؤلف بخصوص أما لإلعجاب. مثريًا كان مادته تجميع لكن

براعته). امتداح بهذا هوكر يقصد (لم مسليًا»
«لم أنه داون من بجفاء وكتب معنى، بأي مسلٍّ أو ممتع يشء أي داروين يَر لم
املؤلف وهذا بارع، التنظيم حسن، هوكر». وجده الذي نفسه التسلية قدر عىل الكتاب يجد
علم يجيد ال «إنه تذمر: يف قال داروين لكن بالتأكيد. الكتابة يستطيع الهوية مجهول
أسس عىل مبنيٍّا منصًفا، حكًما هذا كان بكثري.» أسوأ لديه الحيوان وعلم الجيولوجيا،
داروين — موقفه جعل «اآلثار» مؤلف أن داروين أدرك املرارة. من مسحة مع علمية،
من سخيف خليط من فيه بما فالكتاب مًعا. والحرية الجنون تثري بطرق أصعب —
من مضللة مجموعة القراء من للسذج يعطي حقيقية، أخطاء من فيه وما النظريات،
بوصفه التحويل املذهب لرفض آخر سببًا املتشككني العلماء ويعطي املدعومة، غري األفكار
السوق ساحة أصبحت اآلن تماًما. السوء بالغ لداروين، السوء بالغ أمر وهذا محضهراء.

الجادين. النقاد حنق وثار ضبابية، كلها املسألة وأصبحت متخمة، الثقافية
التحول، بشأن الناس عقول تفتح عىل «اآلثار» نجاح يساعد أن داروين أمل ربما
والتفكري األدلة عىل مبنية «حقيقية» كنظرية الطويل، املدى عىل لتقبله يعدُّهم ربما وأنه
وغري بعيد — الطويل املدى عىل — الزمني اإلطار هذا أن إال التدقيق. شديد االستقرائي

69



مرتدًدا داروين

مشاريع يف العمل إىل داروين عاد فاتت. قد أفكاره عن الكشف لحظة أن اآلن بدا مؤكد.
صغرية مهمة لديه وكان «بيجل». السفينة جيولوجيا من ثالث جزء إنهاء عليه كان أخرى.
وخطط وصقلها. إنهاؤها يجب الربنقيل، توصيف عن «بيجل»، السفينة برحلة تتعلق
معقول عقد عىل حصل قد كان جديدة. طبعة إصدار أجل من «اليوميات» مؤلفه ملراجعة
الكتاب يحقق ربما العقد وبهذا مختلف، نارش مع فيتزروي) له رتب الذي العقد (بخالف

التحول. عن نظريته لنرش األنسب الوقت ذلك يكن لم النقود. بعض له
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١٨٤٦–١٨٥١

١٣

يبدو ذلك. بعد له حدث غريبًا شيئًا أن فسنجد قرب، عن ال بعد، عن داروين إىل نظرنا إذا
باالنتخاب التطور فكرة كانت فكرته. عن تخىل أنه يبدو توقف. حالة يف وكأنه داروين
املوسع املقال هو ها لكن .١٨٣٨ عام منذ مالحظاته دفاتر ويف عقله يف واضحة الطبيعي
مؤلَّفه يُطبع ولن نرش. دون مكتبه، حجرة أرفف أحد فوق يقبع ١٨٤٤ عام ألفه الذي
رعاية داروين واصل السنني، مرور ومع األثناء، تلك يف .١٨٥٩ عام حتى األنواع» «أصل
وترشيح املرض، بوساوس مصاب كشخص والترصف املنزل، حول والتجول أطفاله،
داروين نرش األقفاص. أحد يف الحمام وتربية امليكروسكوبات، بأحد باالستعانة الربنقيل
وحبال كامللح، موضوعات حول وتدور كرونيكل، جاردنرز مجلة يف صغرية بحثية أوراًقا
التحول. عن يشء ال فرياني. لون ذات قزمة أفراس وساللة الفاكهة، وأشجار اآلبار، دالء
بحمامات يتعذب بأن لنفسه سمح وقد العالجية، املياه ينابيع عند الشهور يقيض وأخذ
«تأخري بفرتة سميت املتوقع غري السلوك من فرتة كانت مبللة. بمناشف يُلف وأن باردة

داروين».
نطاق لبناء يكفي ما امللتبسة األدلة من ويوجد الفرتة، هذه حول الباحثون يختلف
حنق ستثري أنها يعرف ألنه نظريته نرش يخىش كان هل املمكنة. التفسريات من كامل
الفيكتوري. املجتمع تنوع يتجاهل مبتذل وتفسري واٍه، تعميم هذا الفيكتوري؟ املجتمع
إبقاء اختار املؤلف أن من الرغم وعىل «اآلثار»، كتاب قرأت نفسها فيكتوريا فامللكة كل وعىل
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جرانت روبرت ظل السجن. يف به والزج عليه العثور يحاول لم أحًدا فإن مجهوًال اسمه
هل الطب. لطلبة محارضاته يف تقريبًا نفسها املوضوعات حول صخب يف سنوات يتحدث
لديهما والحكومة الراسخة الكنيسة حيث السيايس؛ املناخ بسبب النرش يخىش داروين كان
املسلح العصيان وربما امليثاقيني، وجماهري الشعبيني، الزعماء من للحذر قوية أسباب
أن الصحيح من الهدامة؟ الفرنسية األفكار من وغريها الالماركية تدعمه الذي الرصيح،
أرض صاحب نفسه فداروين املتطرف. الديمقراطي لالضطراب حب أي يكنُّ ال داروين
يخرسه ما ولديه األحرار، لحزب معتدل تقدمي منارص وهو السادة، لطبقة ينتمي ثري،
الثوريون. السياسيون بها يلوح قد راية أي يحيك أن يريد ال فهو اجتماعي؛ ووضع مال من
الطبيعي للتاريخ وكامربدج أكسفورد جامعتَي تراث إىل ينتمي النرشألنه يف مرتدًدا كان هل
دين رجال وكلهم القدامى، واملعلمني األصدقاء من الكثريون إليه انتمى الذي الالهوتي،
أنه أم «التحول»؟ بمفهوم يفاجئهم أن من تهذيبًا أكثر كان هل األنجليكان؟ من ورعون
روحه تكلفه قد أفكاره يف املادية النزعة أن من تخىش كانت الورعة زوجته ألن مرتدد
املنطقية التبعات تثريه مثلما قلقه يثري ال ذاته حد يف التحول كان هل آخر: احتمال نفسها؟
غري صحته اعتالل أمر هناك ثم أخرى؟ حيوانات نسل من «اإلنسان» انحدار أي للنظرية؛
يف األريكة فوق يقضيها التي األيام يجعل حقيقي، عجز أو بمرض مصاب هو هل املربر.
منه جزء يف نابع مرضه أن أم الضائعة؟ اإلنتاجية من أشهر إىل ترتاكم وخمول غثيان
ثمة اضطراب؟ من ذهنه يف ما إلخراج جسده يتبعها طريقة النفسية، حالته من األقل عىل
البيانات يجمع فهو وجيهة. علمية ألسباب وتأنٍّ ببطء طريقه مىضيف ربما آخر: احتمال
قد التي البساطة عن تكون ما أبعد لفكرة املعقدة التداعيات ويستكشف الوقت، طوال
غري مجاالت يف نفسه ويثقف تجريبية، اختبارات ويجري حججه، يصقل إنه عليها. تبدو
أهمية لها الداجنة) الحيوانات وتربية األجنة، وعلم التصنيف، (علم املعرفة من مألوفة
هائلة، نظرية تربير يف املتمثلة الهائلة املهمة االعتبار يف الوضع مع دعواه. إلثبات حاسمة
ينبغي مما أكثر منشغًال ظل تراه أم بالفعل؟ بالتقدير جديًرا معدًال تقدمه معدل كان هل
التي اإلنسانية واملسئوليات واملشاريع الواجبات مختلف وألهته سنة، وعرشين واحد طيلة

طريقه؟ يف الحياة ألقتها
يكتنف الحقيقي الغموض إن نعم. هي األسئلة هذه من سؤال كل إجابة أن أعتقد
بينها وما نسبية أهمية من لها ما مع — مًعا العوامل هذه كل بها تتفاعل التي الطريقة
مبارش غري بتحليل أو نفسية سرية بكتابة يُحسم لن أمر وهذا — معقد متبادل تفاعل من
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لكنه شجاع معقًدا، رجًال داروين تشارلز كان القرن. ونصف قرن منذ ُكتبت لنصوص
الطالء. ملزج كماكينة ترتج ومعدة رقيق وقلب متألق عقل ذو مضطرب، لكنه ُملَهم خجول،

هكذا. االهتمام أثار ملا شفافية وأكثر تناقًضا أقل كان أنه ولو
أن الحسابية والعمليات املعلومات تنظيم من للقليل يمكن النقطة، هذه يف لكن،
العمر من يبلغ ١٨٤٦ خريف يف داروين كان عليه. قربًا أكثر نظرة إلقاء عىل يساعدنا
فاملوت ميناء يف «بيجل» للسفينة مغادرته أعقب الذي العقد وخالل عاًما. وثالثني سبعة
الشعاب عن (أحدهما جيولوجيني بحثني الرحلة: بأمور متعلقة كلها كتب، ثالثة نرش
نال بيجل». السفينة رحلة من «يوميات كتابه ثم الربكانية)، الجزر عن واآلخر املرجانية،
الجيولوجي كتابه أما الحًقا. ثانية طبعة له وصدرت شعبيٍّا، نجاًحا «اليوميات» كتاب
رسيًعا. صدوره املقرر ومن النارش عند مسودته كانت فقد الجنوبية) أمريكا (عن الثالث
من أكثر ونرش بيجل» السفينة حيوان «علم سلسلته من أجزاء خمسة أيًضا داروين حرر
بتلك الخاصة الورقة لكن وخفيفة، قصرية األوراق هذه معظم كانت بحثية. ورقة عرشين
وطموحة، طويلة كانت اسكتلندا يف روي جلني بمنحدرات تحفُّ التي الغريبة املصاطب
فيها أورد وقد امللكية». للجمعية الفلسفية «الوقائع بدورية صفحة وأربعني اثنتني واحتلت
ارتفعت عندما تكونت قديمة، بحر شواطئ كانت املصاطب هذه أن عىل الحجج داروين
النظرية مع يتفق وهذا القديمة، العهود انخفاضاألرضيف أثناء جلني يف املحيط مستويات
دوًرا يلعب األرض مستويات وانخفاض ارتفاع إن القائلة ليل، من ترشبها التي األكرب،
بحث ورقة كانت الحفريات. رواسب أماكن وتحديد الجيولوجية املالمح تشكيل يف كبريًا
لسمعته وقتها أهميتها لها وكانت مكانتها، لها علمية دورية يف كبريًا إسهاًما روي جلني
عىل لكن الحًقا أهميتها لها وكانت جريئة، نظرية افرتاضات من حوت بما الذاتية، وصورته
نضيف أن يمكننا الحقيقة، يف الحرج. له سبب ما وهو خطؤها، ثبت عندما مغاير نحو
نظريته عرض يف لتأخره املحتملة األسباب قائمة إىل روي جلني ورقة عن الناشئ الحرج

التطور. عن
جعله إذ التضارب؛ من أقل بقدر لكن اآلخر، هو أهميته له كانت «اليوميات» كتاب
من الثالث الجزء باعتباره «اليوميات» ظهر .١٨٣٩ عام منذ شاب علمي كرحالة يشتهر
كان ومالحظات». «يوميات هو االنتباه يجذب ال عنوانًا حملت التي فيتزوري مجموعة
— سابق آخر وربان نفسه فيتزروي — الرئيسيني للمؤلفني داعم ثانوي دور لداروين
والبيجل». املغامرة الجاللة، صاحبة لسفينة املسح أبحاث لرحالت «رسد بأنه سمي فيما
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الطبيعي العالم دور توىل ثم الرسمية غري بصفته الرحلة داروين بدأ فقد حال، أي (عىل
االهتمام؛ ورسق األضواء نحو خطا قد داروين كان النرش وقت يف لكن املصادفة.) يشبه بما
باملغامرات ومفعًما قراءته، يف ممتًعا اآلخرين، الجزأين بخالف كان، ألفه الذي الجزء ألن
الجزء. هذا الناس أحب الحديث. عذب راٍو يحكيها مذهلة خلوية مشاهد وسط العنيفة
الجزء إصدار — الجمهور أعجب ما استشعر وقد — النارش أعاد شهور بثالثة ذلك بعد
فيتزروي. روبرت غطرسة من زاد أنه املؤكد من الذي األمر وهو وحده، بداروين الخاص
عاصفة فيكتورية بطريقة وثقة، توسًعا أكثر نحو عىل العنوان مراجعة داروين أعاد
سفينة بيجل زارتها التي للبالد الطبيعي والتاريخ الجيولوجيا يف أبحاث «يوميات وجعله:
الذي بالعقد مقيًدا داروين كان لكن جيدة، مبيعات الطبعة هذه حققت الجاللة». صاحبة
صفقة رتب سنوات بست بعدها قط. نقود بأي الطبعة هذه عليه تعد لم لذا فيتزروي، رتبه
يف يعد وهذا جنيًها، ١٥٠ مقابل جديد لنارش الطبع حقوق وباع الخاص، لحسابه أفضل
التي الفقرات فحذف فعالة، مراجعة داروين أجرى املال. من حقيقيٍّا مبلًغا ١٨٤٥ عام
الخرباء من أتت جديدة نتائج وأدخل أكثر، نكهة لها أخرى فقرات وأضاف مملة، تبدو
يف الطبيعي» و«التاريخ «الجيولوجيا» ترتيب وعكس جمعها، التي العينات درسوا الذين

األول. اهتمامه مثار تعد لم الجيولوجيا أن لحقيقة مرهف كانعكاس العنوان
بجزر الخاص الفصل يف «اليوميات» عىل أدخلها التي التغريات أبرز ظهرت
الكبرية االختالفات يبني الحسون، طيور من ألربعة رسًما له داروين أضاف جاالباجوس.
التدرج هذا نرى «عندما داروين: كتب إدراكها. عىل جولد جون ساعده التي مناقريها، يف
نتخيل أن بوسعنا الطيور، من القرابة وثيقة صغرية واحدة مجموعة يف البنية يف والتنوع
ألغراض وُعدَِّل األرخبيل هذا يف األصلية الطيور من قلة من أُخذ قد واحًدا نوًعا أن ا حقٍّ
حس يشوبه آمن بتعليق همهم قد ،١٨٣٩ عام يف األسبق الطبعة يف داروين كان مختلفة.»
الجديد النص يف لكن جاالباجوس. يف الخالقة» «القوى انشغال مدى حول اإليمان من مبهم
اإلبداعية»، القوة «كمية من التعجب حول ليدور تعليقه داروين غري ١٨٤٥ عام بطبعة
أقر وقد ورع، من فيها مما أكثر الكم عىل تأكيد وفيها دقيًقا، اختالًفا تختلف صياغة وهذه
الصغري، األرخبيل هذا تقطن التي الفريدة األنواع وفرة ملدى «الذهول» ب بشعوره داروين
«ومن داروين: يكتب نسبيٍّا. حديث بركاني نشاط نتيجة تشكلت قد الجزر هذه أن خاصة
لغز — الكربى الحقيقة تلك من ما حدٍّ إىل مًعا، والزمان املكان حيث من نقرتب، أننا يبدو ثم
جذب السطر هذا هدف كان األرض.» هذه فوق الجديدة للكائنات ظهور أول — هذا األلغاز
هريشل، جون صاغها عبارة يكرر كان فإنه هذا»، األلغاز «لغز داروين ذكر فحني االنتباه.
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األنواع محل جديدة أنواع «حلول هو هريشل يعنيه الذي واللغز البارز، العلم فيلسوف
بالتاريخ تفسريه يسهل ال ذلك لكن الحفريات، سجل ذلك عىل يدل كما املنقرضة»،
أصل إىل للنظر محرتمة مرجعية لداروين هريشل عبارة تبني منح الالهوتي. الطبيعي
داروين لبث ما ثم اللغز. هذا بحل الهتمامه يلّمح أن له وأتاح بعد، يحسم لم كأمر األنواع

جاالباجوس. القوارضيف أمر مناقشة إىل بهدوء انتقل أن
من حال يف وهم ١٨٤٥ يف «اليوميات» لكتاب املراَجعة النسخة قراء داروين ترك
قد الجزر هذه تكون ربما هذا. يعنيه مما التعجب من وحال الحسون، بصور اإلعجاب
ذلك، من أكثر منه يقرتب لن لكنه الكبري، السؤال من ما» حدٍّ إىل «أقرب داروين جعلت

أخرى. عاًما عرش لثالثة تنرش، مطبوعة يف ليس
محبٍّا كان فإنه للعلم، نفسه وتكريس املجتمع عن داروين انعزال من الرغم عىل
وأحدها حرص، يف استثماراته يرعى ظل فقد فحسب. مؤلًفا بصفته وليس املال، لكسب
بمال اشرتاها لنكولنشاير، يف بيزباي تسمى قرية قرب فدانًا ٣٢٤ مساحتها مزرعة كان
واحًدا املزرعة امتالك جعله تأجريها. نتيجة باألرباح عليه وعادت والده من ناله الذي إرثه
يمتلك كان ساخًرا. نفسه يسمي كان كما لنكولنشاير» إقطاعيي «أحد املالك، السادة من
الزوجية حياته بداية عند الحديدية. السكك يف أسهًما الحًقا ثم القنوات، يف أسهًما أيًضا
التي للودائع فوائد معظمها سنويٍّا، جنيه ١٢٠٠ من يقرب ما يتلقيان كانا وإيما هو
من تمكنا فإنهما كبري، أرسة ملنزل إدارتهما من وبالرغم والديهما. من كهدية تلقياها
أن بعد ثم السنني، من عقد طيلة تدريجيٍّا دخلهما تصاعد املبلغ. هذا من القليل ادخار
معروفة غري بطرق الطبيب ممتلكات تقسيم وتم ١٨٤٨ عام يف فجأة داروين د. مات
من ألًفا ٤٥ من يقرب املال من كبريًا قدًرا لتشارلز هذا جلب وشقيقاتهما، األخوين بني
الدخل وصل مبارشة ذلك تلت التي السنوات ويف حقيقية. ثروة هذه كانت الجنيهات.
نصف استثمار يعيدان وكانا سنويٍّا، جنيه ٣٧٠٠ عن يزيد ما إىل وإيما لتشارلز املشرتك
فإن الذكية، واالستثمارات العائيل اإلرث عائد مع باملقارنة ثروتهما. تزايد استمر املبلغ. هذا
حساباته يف تظهر أن من أصغر تكن لم وإن صغرية، كانت الكتب نرش من داروين أرباح
الثانية الطبعة له أتت «اليوميات»، من املربحة غري األوىل الطبعة بعد التدقيق. شديدة املالية
محرتف هو إنما له، يُنرش مؤلف مجرد داروين يعد لم فجأة ُمرٍض. ولكنه متواضع بعائد
كتاب حقق عاًما عرش بأربعة ذلك بعد موراي. جون الجديد بنارشه متمسًكا ظل بأجر.
لنرش ونتيجة شامًخا. علميٍّا معلًما كونه إىل إضافة مًعا، لهما ماليٍّا نجاًحا األنواع» «أصل
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كسب ،(١٨٦٠ وأوائل ١٨٥٩ أواخر يف (نرشتا األنواع» «أصل من غري ال طبعتني أول
فحسب. البداية كانت وهذه بنسات، و٤ شلنًا و١٣ جنيًها ٦١٦ داروين

لها فالتفاصيل وحسب. الحسابات يف مدقق العادة بحكم لكنه بخيًال، داروين يكن لم
مصاريفه وكل له دخل كل تبني داروين يدي بني موجودة حسابات دفاتر هناك أهميتها.
مثل دقيقة تفاصيل من ذلك يف بما موته، حتى زواجه من ابتداء عاًما، وأربعني ثالثة طيلة
والثمانية ،١٨٤٢ عام يف خدمه رئيس لبارسلو ُدفع الذي جنيًها ٢٥ البالغ السنوي األجر
يف األحذية عىل إنفاقه وصل لنفسه. نشوق لرشاء ١٨٦٣ عام يف أنفقها التي شلنًا عرش
رجل مع حتى زمنًا، تبقى لكنها غالية األحذية تكون ربما شلنًا؛ ١٨ إىل أيًضا ١٨٦٣ عام
دار يف السكنى من سنوات خمس وبعد الرئيسية. املقيتة عادته فهو النشوق أما اء، مشَّ
الجعة فواتري إجمايل وصل املحيطة. واألرض الحديقة تحسني عىل جنيًها ٥٨ أنفق داون،
رشب. قدر وبأي رشب الذي من تحسب قائمة توجد ال لكن جنيًها. ٣٢ إىل السنة تلك يف
يف آخر وطفل — وبنتان ولدان — أحياء بقوا أطفال أربعة لديه كان ١٨٤٦ عام يف
من عدد بلغ الخمسني. سن إيما قاربت حتى الطريق يف آخر طفل دوًما هناك كان الطريق.
وال املتكرر حملها معدل يعد ال صغرية. سن يف ثالثة منهم مات أطفال، عرشة إيما أنجبتهم
النهاية يف أصبح داروين أن عىل وقتذاك. املعتادة غري األمور من ذريتها بني الوفيات معدل
يف غريهم كثريون كان توفوا الذين الثالثة جانب (إىل أطفاله صحة بشأن بقلقه يتعذب
الجسمانية بنيته ورثوا ربما أنهم من بالذنب بإحساس يتعذب كان كما واهنة)، صحة
فهو املشكلة؛ من جزءًا يكون قد األقارب زواج بأن املظلمة الفكرة راودته إنه بل السيئة.

خئولة. أوالد وإيما
وهو املحيل، األبرشية راعي داروين صادق أعمدتها. أحد داروين فكان القرية، يف أما
يف مفيًدا دوًرا داروين ولعب عرش، التاسع القرن أربعينيات أواسط يف توٍّا وصل شاب رجل
واألطفال. إليما ذلك تارًكا الشعائر، حضور عن توقف قد كان وإن املالية، األبرشية أعمال
وأمني واملالبس» للفحم الكنيسة «نادي صندوق أمني يكون أن عىل وافق بقليل ذلك بعد
بناءً تأسست التي الصديقة»، داون «جمعية هي للعمال، تعاونية لجمعية أيًضا صندوق
يمتد األرض من إضافيٍّا رشيًطا واستأجر الخاصة حيازته يف داروين توسع اقرتاحه. عىل
نفضية وأشجار القرانيا، بشجر وزرعه الكبري، املرج غرب ملمتلكاته، الخلفي الحد طول عىل
بممىش الرشيط ذلك أحيط أن وبعد اإليلكس. شجر من سياج إليها يضاف وغريها، كالبتوال
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جوالته يف يسلكه الذي اليومي طريقه وهو الرميل، باملمىش يعرف أصبح بالحىص، معبَّد
أحيانًا داروين كان لذا تقريبًا، امليل ربع تبلغ كانت إذ طويلة؛ مسافته تكن لم التأملية.
خرز مثل املمىش، عىل الحجارة يركل بأن قطعها التي املسافة متابًعا مرات، عدة يقطعها
والحظ يلعبون. وهم أطفاله داروين راقب معينة. نقطة إىل فيها يصل مرة كل يف املعداد،
واالنفعاالت االستفزاز يكره وكان وسكينته. الروتني هدوء يحب كان الطيور. أعشاش
تسري حياتي «إن قائًال: سنوات من مرة ألول تراسال عندما فيتزروي إىل أرسَّ وقد الجياشة.

عندها.» سأنهيها التي النقطة عىل ثابت وأنا كالساعة،
وزارة جانب من منصبه من ُفصل أن بعد نيوزيلندا، من للتو عاد قد فيتزروي كان
من واحد يوم قبل ،١٨٤٦ أكتوبر من األول يف مكتوبًا داروين خطاب كان املستعمرات.
داروين كان إذا «بيجل». السفينة سطح عن توق يف نزوله عىل سنوات عرش مرور ذكرى
لهذا االمتنان من وبقية التعاطف بعض إىل إضافة املايض، إىل الحنني من بدفقة أحس قد
مرسعة تمر فالسنوات آخر: بيشء أيًضا شعر فإنه قط، باملحبة جديًرا يعد لم الذي الرجل
فرغ وأنه السنني، من عقد مرور اليومية مفكرته يف ذكر وقد إنجازاته. بمعدل باملقارنة
عن جيولوجية «مالحظات مؤلَّفه طباعة مسودة يف صفحة آخر تصحيح من فحسب لتوه
ونصف أعوام أربعة تخمينه، حسب الجيولوجية، الثالثية كلفته لقد الجنوبية». أمريكا

املرض؟!» بسبب ضاع الوقت من كم «ترى متذمًرا: كتب العام.
اليوم نسميه ما — مطرًدا ا شاقٍّ عمًال يعمل كان صحيٍّا سالمته فرتات خالل لكن
لم وآخر. مرشوع بني لالحتفال أو إجازة أو راحة فرتة أخذ دون فيكدح — العمل بإدمان
اليوم يف كتبه. أحد أنهى أنه ملجرد فرًحا ويتقافز رشاب زجاجة يفتح الذي بالرجل يكن
لعام أكتوبر من األول يف الجيولوجيا عن مؤلفه طباعة مسودة داروين فيه أنهى الذي نفسه
السفينة رحلة من محفوظة عينات يحوي الذي الباقي الوحيد الوعاء إىل تحول ،١٨٤٦
الصغر بالغة كائنات ا؛ جدٍّ غريب نوع من الربنقيل من دستة قرابة الوعاء حوى «بيجل».
عاًما عرش أحد منذ جمعها قد وكان البحرية، القواقع من معني نوع بأصداف تختبئ
الصغرية، الكائنات هذه يّرشح أن ينوي اآلن وهو شييل. ساحل إزاء تشونوس أرخبيل يف

عنها. بحثية ورقة ويكتب هويتها، ويستوعب
توصيف يبتلع أن يتوقع ولم طويًال. زمنًا منه يستغرق لن أنه يظن وهو العمل بدأ

كاملة. أعوام ثمانية الربنقيل
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١٤

كان الربنقيل. دراسة سوى تقريبًا آخر شيئًا داروين يفعل لم و١٨٥٤ ١٨٤٦ عامي بني ما
دوار، مقعد فوق جلس وقد مكتبه، حجرة نوافذ إحدى قرب منخفضة طاولة إىل يجلس
بأجزاء احتفظ يراه. ما يرسم وأخذ بامليكروسكوب. باالستعانة الربنقيل حيوانات ليّرشح
مرتبة الرشائح ووضع بإحكام، ُشمعت ميكروسكوبية رشائح فوق ّرشحها التي العينات
الدراسات وقرأ منها، نوع بعد لنوع معقدة فنية أوصاًفا داروين ألف األدراج. أحد يف
عن أحكاًما وأصدر وتباين. تشوش من عليه كانت ما كل مع الربنقيل، عن أجريت التي
لم السابقني. للمصنفني السيئة االختيارات مصحًحا وصفها، التي األنواع تصنيف طريقة
يشبه الالسويقي) (الربنقيل أحدهما شكالن؛ لها كان الربنقيل. دراسة السهل من يكن
موضوع بحر بلح يشبه السويقي) (الربنقيل والثاني سميك، بغطاء املدرع البطلينوس
راسل الروبيان. يرقات مثل تسبح الربنقيل يرقات أن بلبلة األمور زاد وما رمال. كومة عىل
بالغة قطع إىل حها يرشِّ التي العينات، منهم متسوًال به، واملغرمني الربنقيل، خرباء داروين
صنعه جديد نوع من للترشيح مجهر طلبه عىل بناء ُجهز منها. تبقى ما إعادة قبل الصغر
ميزانية يوازي ما أي جنيًها، ١٦ صنعه أجل من داروين ودفع لندن يف آالت صانع له
تبخر نتيجة الحانة، رائحة لها كان مكتبه حجرة أن بد ال الجعة. مرشوب من العام نصف
ابنة إيما وضعت عمل. يوم كل نهاية يف تغيمان عيناه كانت عيناته. من الحافظ الكحول
ما وكل داون دار أمور عىل ترشف تزال ال وهي الربنقيل، فرتة أثناء آخرين أبناء وثالثة
كثريًا تُروى قصة هناك متحمًسا. عمله يف يكدح تشارلز بينما برشية أنشطة من به يدور
ابنه كان فبينما الصغار؛ أطفاله عىل الثمانية األعوام هذه جهد أحدثه الذي االنطباع عن
عىل أبوكم يعمل «أين سألهم: يوم ذات اللعب يف رفاقه بعض منزل يزور جورج، الثاني،

برنقيالته؟»
أعاده لكنه «التحول»، عن لفرتة أبعده له مخطط غري انعطاًفا الربنقيل توصيف كان
تدريجيٍّا تحول ثم األنواع، ألحد وصٍف متواضعة؛ كمهمة األمر بدأ النهاية. يف مجدًدا إليه
عىل إال أداؤه يمكن ال يشء يفعله، أن عليه يشء يفعله، أن يريد يشء قهري؛ وسواس إىل
القوة كشفت فقد عارًضا. وال عشوائيٍّا يكن لم االنعطاف هذا أن إال وصحيح. كامل نحو
أن قبل ،١٨٤٥ عام يف وهوكر داروين بني للرسائل تبادل يف ذلك، قبل نفسها عن الدافعة
طبيعة عن معينًا كتابًا يناقشان كانا تشونوس. أرخبيل عينات دراسة يف داروين ينخرط
دقيق. غري البحث أن الواضح من كان جريار. فريدريك اسمه فرنيس نبات عالم ألفه األنواع
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بكثري التسليم إىل أميل «ال داروين: النبات، شئون يخص فيما دوًما الصارم هوكر، أخرب
املرء يكون كيف يعرف وال هذه، جريار بطريقة املوضوع يعالج شخص أي يقوله مما
بصديقه، استخفاف أي بذلك يقصد لم هوكر أن ومع الطبيعي.» التاريخ يف متخصًصا
يف جدارته أثبت قد كان دفاعيٍّا. موقًفا اتخذ داروين فإن فقط، جريار يقصد كان وإنما
أي قط يدرس لم أنه بمعنى — للبيولوجيا منهجية دراسة يف يثبتها لم لكنه الجيولوجيا،
كمتخصص التوصيف بغرض الكافية بالعناية النباتات أو الحيوانات من واحدة مجموعة
«كم عليه: رد الفور وعىل له. شخيص نقد أنه عىل هوكر تعليق أخذ لذا — التصنيف يف
أن يف بدقة األنواع من العديد يصف لم شخص أي أحقية عدم بشأن مالحظتك، كانت
حيوانات يصف داروين أخذ شهًرا عرش بثالثة ذلك بعد (يل).» مؤملة األنواع، مسألة يبحث
التي الكيفية تفاصيل يف متعمق غري طائًشا منظًِّرا يبدو أن يف يرغب ال وهو الربنقيل،

«اآلثار». مؤلف أو جريار مثل اآلخر، عن األنواع أحد بها يختلف
يزيد ال الذي الكائن كان عديدة. بطرائق محريًا كان عليه داروين عمل برنقيل أول
الالسويقي، الربنقيل بالبطلينوس؛ الشبيه الشكل إىل ينتمي الدبوس رأس عن الحجم يف
فإنه مخروطي، شكل عىل جسدي درع وإفراز صخرة فوق نفسه تثبيت من بدًال لكنه
جنًسا يمثل هذا أن داروين أدرك قوقعة. صدفة داخل جحًرا يثقب بأن يحميه مأوى يجد
وسماه لهوكر خطاباته يف بإعزاز يذكره وأخذ أرثروباالنوس، مؤقتًا وسماه معروف، غري
يقيض قد وأنه به، باالفتتان شعر الترشيح عىل أسبوعني مرور بعد أرثروباالنوس. بالسيد
كتلتي لنفسه جهز بنيته. يف جميلة مفاجأة يوم كل يف ويكتشف عليه العمل يف آخر شهًرا
السنواتمن تلك كل بعد بأنه مدىسعادته عن هوكر وأخرب يعمل، وهو رسغيه لدعم خشب
بعد الطريقة. بهذه مجدًدا وأصابعه عينيه اآلن يستخدم الجيولوجيا، يف التفصيلية الكتابة
أرثروباالنوس. للسيد التناسلية السمات من بالحرية أحس األعمق الدراسة من آخر شهر
ذكورية أعضاء منها واحد كل يحمل إذ خنثوية؛ الربنقيالت معظم أن املعروف من كان
وليس ذكريان قضيبان له يتبينه، أن داروين استطاع ما بقدر النوع، هذا لكن وأنثوية.
أنواع بعض كلها: للدراسة املهم النهائي لالكتشاف إشارة أول هذه كانت بيض. كيس لديه
معقدة تنظيمات يف يتجمد والبعض وإناث، ذكور إىل ينفصل وبعضها خنثى، الربنقيل
أنواع لكل العلمي (االسم للسرييبيديا الجنسية فالحياة الحالني. بني الطريق منتصف يف
إىل التمايز إىل الخنثوية من متعاقبة، مراحل يف تتغري األرجل)، هدبيات ويعني الربنقيل

«التحول». من مسار وجود يطرح ما وهو وإناث، ذكور
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األرثروباالنوس عن بحثه لورقة مسودة داروين أرسل ١٨٤٦ عام من نوفمرب أواخر يف
بشأن للغاية ا مهتمٍّ أصبح بأنه وأقر رأيه، منه وطلب أوين، ريتشارد الترشيح عالم إىل
املزيد فقد التايل الربيع يف األخرى. األجناس من دستة نصف اآلن يّرشح إنه حتى الربنقيل
انقطع البثور. ظهور املرة هذه أعراضمرضه من وكان صحته، اعتالل بسبب األسابيع من
شهر يف رحلته ثم الجيولوجية، الجمعية أجل من لندن إىل رحالته بسبب البحث عن أيًضا
الذي السنوي، العلم» لتقدم الربيطانية «الجمعية مؤتمر لحضور أكسفورد إىل التايل يونيو
بالربيد. وقتها تتم اتصاالته معظم كانت حرضها. التي الكبرية االجتماعات آخر من كان
بالعديد واتصل األثرياء، العينات جامعي أحد من قدرها لها عينات ذخرية داروين استعار
تصنيف أن عىل الخرباء بني عام اتفاق هناك كان املزيد. عىل للحصول املتاحف أمناء من
إلصالح املناسب الرجل بأنه داروين األقل عىل منهم اثنان وأخرب الدقة، تعوزه أمر الربنقيل
واحد موضوع عن (دراسة أفرودة لكتابة نفسه جهز قد كان ١٨٤٧ نهاية بحلول األمر.
وبذا السابقة، األوصاف ويراجع جديدة، أنواًعا فيها يصف الربنقيل، عن شاملة وحسب)

كلها. املجموعة عىل منهجيٍّا نظاًما يضفي
كقرض برنقيل، من لديهم ما له يرسلوا بأن الربيطاني املتحف مسئويل داروين أقنع
رسالة كتب إنه بل تخيله. يمكن آخر اتجاه كل يف بطلبه نداءات وأرسل مؤتمن، طويل
الذي الجنوبي، للقطب هوكر رحلة رأس الذي الربان روس، كالرك جيمس لسري صغرية
علق الذي املستكشف، الزميل فرانكلني، جون سري عن بحثًا قطبية لرحلة يستعد وقتها كان
سأله بافن. جزيرة غرب املتجمدة املضايق وسط ما مكان يف للوفاة يعرِّضه قد نحو عىل
الشمالية الربنقيل حيوانات بعض له يُحرض بأن التفضل يستطيع كان إذا عما داروين
بالطبع ستكون فرانكلني؟ عن ويبحث الجليد جبال من يروغ وهو هناك وجوده أثناء
داروين وطلب الصخور. من قليًال كشطت إذا طويًال وقتًا يستغرق لن األمر أن إال مشغوًال،
الواضح من قاعدتها. يتلف أال من يتأكد وأن كحويل، محلول يف يحفظها أن عذوبة يف منه

تجاهله. روس أن
بالضبط الكائنات هذه وضع عىل االتفاق عدم الربنقيل عن العلمية البلبلة تضمنت
تحيط أنها االعتبار يف أخذًا كذلك، تبدو إنها رخويات؟ هي هل الحيوانية. اململكة داخل
وتسمح ساكنة، حياة وتحيا حال) أي عىل ذلك تفعل منها البالغة (األفراد بأصداف نفسها
١٨٣٠ عام يف الخطأ املفهوم هذا ُصحح الداخلية. تجاويفها خالل بالتغلغل البحر ملاء
تسبح التي الربنقيل، يف الريقة أطوار أن الحظ طومسون، فوجان جيه يدعى باحث يد عىل
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أن عليه املتفق من كان الصورة داروين فيه دخل الذي الوقت ويف القرشيات. تشبه بحرية،
حقيقة املشعرة) األقدام ذات يعني (الذي «سرييبيديا» اسم يعكس القرشيات. من الربنقيل
املشوه، البحر بجراد أشبه غريب صغري كائن يكمن خارجي صديف غطاء كل داخل أنه
الطعام. القتناص الرفيعة سيقانه وتتحرك الصديف للغطاء السفلية بالطبقة رأسه تلتصق
بعد وجنًسا نوع، بعد نوًعا السرييبيديا، ماهية تفهم هي املختارة داروين مهمة كانت
الحيوانات شعبة داخل وموضًعا مرتبة إجماًال لها يخصص وأن عائلة، بعد وعائلة جنس،
السرييبيديا هل باملتمفصالت. وقتها تسمى كانت التي الكبرية املفصلية السيقان ذات
والعنكبوتيات والحرشات، القرشيات، طائفة عن منفصلة املتمفصالت، من مميزة طائفة
املعروفة للقرشيات الثانوية الطوائف إحدى داخل هام غري قسم مجرد أنها أم لها؟ ومكافئة
استناًدا وذلك املستقلة، الفرعية بالطائفة تسميتها عىل داروين استقر النهاية ويف قبل؟ من
الريقات ومشابهة األنواع بني املقارنات وإجراء الربنقيل، ترشيح عن الوثيقة دراسته عىل
الربنقيل أساسيتني؛ عائلتني الفرعية الطائفة هذه داخل داروين ميز البالغة. بالحيوانات
منهما. أي مع تتفق ال شاذة عديدة أشكال إليهما يضاف الالسويقي، والربنقيل السويقي

الربنقيل. عن أبحاثه لكل البداية نقطة أرثروباالنوس، السيد هو الشاذة األشكال أحد
الرضوري الروتيني العمل واملشابهات، الفئات حول هذه، القرار إصدار عملية مثلت
الفرع هذا عليه يقوم الذي املنطقي األساس إن فيه. داروين انغمس الذي التوصيف لعلم
وصف عىل (القائم التوصيف وعلم النظام، يلتمس البرشي العقل أن هو البيولوجيا من
يضفي ما هو والفرعية) الرئيسية املجموعات من نظام داخل وتصنيفها وتسميتها، األنواع،
ا. جدٍّ قديمة عملية وهي الحرية. تثري لدرجة املتعددة الحية الكائنات عىل مفهوًما نظاًما
عديمة كانت (الحرشات الدم» و«عديمة الدم» «ذوات إىل الحيوانات أرسطو صنف فقد
األسماك، عن الحيتان يميز أن أرسطو واستطاع املنطلق. هذا من العمل واصل ثم الدم)،
العصور أثناء الرخويات. ضمن الربنقيل ووضع الثدييات، عن مخطئًا، فصلها، أيًضا لكنه
ونرشبعض الطبية، لألغراض ا مهمٍّ وتصنيفها النباتات هوية عىل التعرف أصبح الوسطى
كانت بينها. التفريق من الناس تمكن النبات) عن (قواميس األعشاب عن كتبًا الخرباء
أنواع عدد تزايد مع ولكن الهجائي. الرتتيب حسب باالسم، بساطة، يف ترتب النباتات
األنسب بالطريقة ليس الهجائي الرتتيب أن األعشاب يف املتخصصون وجد املعروفة، النبات
آالف ستة عن مالحظاته بوهني كاسبار يدعى رجل طرح معلوماتهم. تقديم يف األفيد أو
الصفات أو املظهر يف تشابهها أجناسحسب إىل األنواع وقسم ،١٦٢٣ عام يف مختلف نبات
الجنس، مفهوم عاًما بستني ذلك بعد أوضح فقد تورنفورت جوزيف أما األخرى، البدنية

81



مرتدًدا داروين

كارل التصنيف يف نسبيٍّا، املغموَرين املساهَمني، هذين تبع طوائف. إىل األجناس وقسم
الذي عرش، الثامن القرن أواسط يف املشهور السويدي الطبيعي التاريخ عالم لينيوس،
من باسم نوع كل يَُعرف قواعده، حسب البيولوجي. للتصنيف الحديث النظام أسس
الفئات من هرمي ترتيب إىل النوع ويصنف أيًضا، جنسه توضحان التينيتني، كلمتني
مستويات أربعة لينيوس حدد الحيوانية) أو (النباتية اململكة مستوى وتحت املتداخلة.
داروين، فيهم بمن التوصيف، علماء قسم الحًقا والنوع. والجنس، والرتبة، الطائفة، أخرى:
والطائفة، والشعبة، اململكة، — رئيسية مستويات سبعة إىل أدق، نحو عىل الحي العالم
املتوسطة األفرع من عدد إىل إضافة — والنوع والجنس، الفصيلة)، (أو والعائلة والرتبة،
الجزء كان املرتاتبة الفئات تعيني أن إال الثانوي). والنوع العليا، والعائلة الثانوية، (كالرتبة
السببي الواقع ما صعوبة: أكثر آخران سؤاالن وهناك للتصنيف. نظام تصميم يف األوضح
ينبغي وكيف األساس)؟ من وجود الواقع هذا ملثل كان (إن فئات يف التنظيم يعكسه الذي

نوع؟ كل موضع يحدد أن التوصيف لعالم
ال التي الدودية، الطائفة هي إحداها طوائف، ست إىل الحيوانية اململكة لينيوس قسم
تضم وإنما املفلطح، والدود العلق ودود الرشيطية والدودة األرضية الدودة فحسب تضم
والحيوانات واملرجانيات البحر وقنفذ البحر ونجم والقواقع والبزاقة البحر خيار أيًضا
وقنفذيات الرخويات من ذلك عدا ما وكل واملحاريات، والحبّار واألخطبوطيات الطحلبية
دلو إال هي ما لينيوس عند الدودية الطائفة إن أي الربنقيل. فيها بما والقرشيات البحر

متباينة. مألوفة بكائنات يفيض ضخم
«مذكرات عنوانه بحٍث للينيوسيف معارضته كوفييه جورج أبدى عندما ١٧٩٥ عام يف
وغري الدودية الالفقاريات تكديسجميع من وبدًال بالديدان». املسماة الحيوانات تصنيف يف
الحق كتاب ويف جديدة. طوائف ست إىل قسمها كوفييه فإن بعض، مع بعضها الدودية
الفقاريات، وهي: كربى شعب، أو تشعبات، أربعة يف الحيوانات من املختلفة الطوائف جمع
(حيوانات والشعاعيات باملفصليات)، الحًقا عرف ما تضم (التي واملتمفصالت والرخويات،
تصميًما يعكس «تشعب» كل أن أيًضا كوفييه أثبت البحر). وقنفذ البحر نجم مثل دائرية
الجهاز هو منها نمط كل وجوهر األخرى. التشعبات عن تماًما يتمايز للجسم، جوهريٍّا
تناسب وظيفية تعديالت كوفييه رأي حسب فهي األخرى الترشيحية الصفات أما العصبي.
األربعة األصلية النماذج أحد عىل قائمة وهي بعينها) بيئة يف الحياة (أي بعينها ظروًفا
آمن فقد لذلك إضافة املسلمات. من تشعبات أربعة وجود كوفييه اعترب العصبية. لألجهزة
ال الواحد العضو إن حتى التعقيد بالغ أمر األعضاء بني املتبادل الوظيفي االعتماد بأن
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يتضمن آخر، بمعنى األخرى. باألعضاء شديًدا رضًرا ذلك يسبب أن دون يتغري أن يمكنه
التحول. إمكانية ويستبعد املحيطة) الظروف عن (الناشئ التكيف فكرة نظامه

يف العنيد ومنافسه بعضالوقت، وصديقه كوفييه زميل إيلري، سان جيفري إتيني عمل
النقيض عىل لكن عرش. التاسع القرن بدايات يف باريس يف أيًضا — املقارن الترشيح أمور
أن ذلك معنى الشكيل. املذهب نظر وجهة جيفري تبنى الوظيفي، كوفييه مذهب من
كتعديالت نشأ األنواع بني التنوع وأن متأصل. جوهري أمر نوع أي شكل أن اعترب جيفري
الظروف مع رضورية وظيفية كتوافقات وليس األصلية، النماذج ألشكال مساعدة طارئة
رأى ذلك. يتعدى كان األمر لكن وحسب، التأكيد درجة يف اختالًفا هذا يبدو قد الخارجية.
العظمي فالهيكل الحيوانات. أشكال تعدد وراء تكمن التصميم» يف «وحدة هناك أن جيفري
وفر والذي التصميمات، أحد فيه ُصب الذي القالب هو — املثال سبيل عىل — للفقاريات
فكرة عن كثريًا هذا يختلف واألسماك. والزواحف والطيور للثدييات مشرتًكا بنيويٍّا إطاًرا
املتطلبات وأن «تشعب»، كل عليه يقوم العصبي الجهاز من واحد نوع وجود حول كوفييه
تلعب جيفري، نظر وجهة حسب املتنوعة. الترشيحية التفاصيل تفرس التي هي الوظيفية
هو الكامن البنيوي فالتصميم العكس. وليس الوظيفة، تحديد يف الرئييس الدور البنية
مرتبة يف فهي التكيفية التعديالت أما للحيوان، الترشيحية للسمات الرئييس التحديد عامل
يوافق لم لكنه الساللة، خطوط داخل بعضالتحول حدوث بإمكان جيفري أقر عليه. تالية
وحدة املطافوجود نهاية يف اقرتح إنه بل مشرتك. سلف من الكائنات كل انحدار فكرة عىل
ما الحرشة أن هو تصوره كان الفقاريات. مجموعة إىل تنتمي املتمفصالت أن زاعًما أشمل،
أن ١٨٣٠ عام يف جيفري حاول الخارج. من العظمي هيكله يرتدي فقاري حيوان إال هي
أدلة عىل بناء املتمفصالت، تشمل مثلما الرخويات لتشمل أبعد، هو ملا املجموعة هذه يوسع
من وحيوان األرجل رأسيات من لحيوان الترشيحية السمات بني مفرتض تشابه وجود عىل
تماًما. الفكرة هذه عىل شهرية مناظرة قىضيف كوفييه لكن نفسه. عىل منثٍن الفقاريات

السنوات تلك يف السائدة النظر وجهات مجال توضح أخرى تصنيف خطة هناك
بريطاني ودبلومايس حرشات عالم ابتكرها عددية مقاربة وهي الخمايس، بالنظام تسمى
كان عابر. نفوذ سوى ملاكالي الخمايس للنظام يكن لم ماكالي. شارب ويليام يدعى
للتاريخ الباقية «اآلثار كتاب يف وقدمه املذهب، هذا ترشبوا َمن أحد تشامربز روبرت
أوين، ريتشارد استند كما .١٨٤٤ عام يف مرة ألول الكتاب ظهر عندما للخلق»، الطبيعي
يعرفه (وكان ملاكالي أيًضا داروين قرأ ماكالي. ملذهب بشدة شابٍّا، محاًرضا كان عندما
عىل انعكست به، الشديد االهتمام من فرتة مرور وبعد الحيوان) علم جمعية طريق عن
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تُرتب األحياء عاَلم يف أنه ماكالي رأى أفكاره. رفض أن لبث ما املبكرة، املالحظات دفاتر
الدوائر إحدى تتضمن دائرية. مجموعات خمس يف تشابهات من بينها ما حسب األنواع
كل داخل كائن. أي من خمسة أو اإليجوانا، من أنواع خمسة أو الحسون، من أنواع خمسة
النوع يكون بحيث نفسها، عىل الدائرة تنغلق أن إىل مشابه نوع بجوار نوع كل يقف دائرة
هي مرتبة مجموعات، خمس توصيفي مستوى كل يضم أيًضا لألول. مشابًها الخامس
طوائف خمس من الحيوانية اململكة تتكون فمثًال، تشابهها. درجة حسب دائريٍّا األخرى
ليس (التي الدنيا الحيوانات هو آخر واحد إليها مضاًفا األربعة كوفييه «تشعبات» تعكس
رتب. خمس تحوي الفقاريات وطائفة كاإلسفنجيات). عصبي، جهاز أو محدد شكل لها
أيًضا. بالخماسيات الرب باهتمام اعتقد أنه ويبدو بالخماسيات. يطن ماكالي رأس كان
بوجود أيًضا ماكالي اعتقد فقد البداية. مجرد كانت — الخماسيات — الدوائر أن عىل
بحبوب ميلء كوعاء كله، النظام مًعا تربط كلها وتماسات، وتناظرات وتوازيات انجذابات
الحيوانية اململكة مع بالتوازي بأنه ماكالي جزم مًعا. وتتالصق تتجاذب التي اإلفطار
النبات. بعلم التام بجهله اعرتافه من بالرغم النباتية، اململكة تشكل أخرى دائرة هناك
النباتات فإن خماسية، مجموعات يف مرتبة الحيوانات دامت ما أنه املنطقي من أليس لكن
سماه بما مستوى كل عند ببعض بعضها الدوائر ترتبط كذلك؟ تكون أن أيًضا يجب
أو دائرة مع جيًدا تتالءم ال وسيطة أنواع وهي «الشاذة»، األنواع، أو املجموعات، ماكالي
دائرتني. كل تماس مكان يف املوجودة «املماسية» باألنواع أيًضا ترتبط كما بعينها، أخرى
الدائرتني إىل ينتمي هل لكن والطيور. الثدييات بني ما مكان يف يقع شاذ نوع املاء فخلد
تشابهات هي االنجذابات املماسيات. من أنه هي اإلجابة منهما؟ ألي ينتمي ال أم مًعا،
دوائر يف املجموعات بني تطابقات فهي التناظرات أما معينة. دائرة داخل املجموعات بني
هي الزقيات بينما البحرية. السالحف يف يظهر والطيور الزواحف بني االنجذاب متوازية.
خط عىل يقع وسيط نوع الربنقيل الدنيا. والحيوانات الرخويات طائفتي بني ممايس نوع
اهتمام هذا يف يبدو قد البحر. وجراد البحر دوالر بني أي واملتمفصالت؛ الشعاعيات اتصال
داخل النظام عىل للعثور واعية محاولة يمثل كان وقته الخمايسيف املذهب أن إال بالقشور،
بتفكري عالًقا نظامه تارًكا أسرتاليا، إىل ماكالي رحل ١٨٣٩ عام يف البيولوجي. التنوع

الربيطانيني. البيولوجيني
من وفرة بالفعل لديه وكان للمعاناة، آخر مصدًرا الخمايس املذهب يف داروين وجد
تشابه «سبب» تتدبر ال أنها هو النظم هذه كل من باإلحباط يشعره ما كان املصادر. هذه
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يف الحال هو (كما العميق البنيوي التصميم ناحية من سواء بعض، مع بعضها األنواع
الربنقيل من نوعني أي بني الحال هو (كما الخارجية التفاصيل أو الفقاريات) جميع
،١٨٤٣ عام يف ووترهاوس جورج إىل متشكيًا داروين قال وكما نفسه). للجنس ينتميان
تصنيفاتنا يف عنه نبحث بما جهلنا يف «تكمن الحالية التوصيفية املمارسات يف املشكلة فإن
املؤلفني معظم «يقول داروين: كتب اللغز. هذا حيال بعجز نفسه لينيوس أقر الطبيعية».
لها.» وفًقا منتظمة كائنات ينتج أن الخالق شاء التي القوانني الكتشاف محاولة هذه إن
برأيه ووترهاوس إىل داروين أرسَّ جوفاء». بليغة «عبارات هذه أن يرى كان داروين لكن
«درجة يعكس أن ينبغي التصنيف أن وهو سبق، فيما ذكرته الذي الجامح، الخاص
هو بل غيبية، مسألة األمر ليس مشرتكة. أسالف من السالالت انحدار بمعنى قرابة»،

األنساب. بعلم متعلق
بمنزلة مرتب نظام يف وتصنيفها وتسميتها األنواع بوصف الخاصة اململة املهمة كانت
لم لرجل ذلك من أفضل مرشوع هناك وهل التحول. فكرة تطبيق عىل لداروين تدريب
األرجل، هدبيات عن دسمة أفرودة سيكتب نفسها؟ الفكرة عن لإلعالن بعد ا مستعدٍّ يكن
هو التحول ويكون مخدرة، حتى بل مساملة، محايدة موسوعية مادة شكل يف ويضعها
األنظمة من إقناًعا وأكثر منطقية، أكثر فستكون النتيجة بدت وإذا الضمني. الفرعي نصها
أمر هذا لنظريته. موجًزا بارًعا تأكيًدا للربنقيل املنهجية الدراسات ستمثل فعندها األخرى،
ذلك كان وإن … نعم كذلك؟ أليس ووقته، جهده من اعتباره له قدًرا فيه يبذل أن يستحق

أعوام. ثمانية بالرضورة يتطلب ال

١٥

واسطة وهو الربيطاني، املتحف يف الحيوانية املجموعات عىل قيًما جراي إدوارد جون يعمل
ذلك يف .١٨٤٨ عام يف داروين ذعر أثار جراي لكن الربنقيل، بشأن باملتحف داروين اتصال
وآخرين جراي بتشجيع وذلك الربنقيل، مرشوع بتعهد نفسه ألزم قد داروين كان الوقت
بأن املتحف أمناء إقناع يف جراي ساعد قدرها. لها جهوًدا املرشوع يف داروين وبذل غريه،
ويتلقاها الربنقيل، من عيناتهم كل فيستعري معتاد: غري بامتياز بالتمتع لداروين يسمحوا
جراي أن من الرغم عىل صغرية. أجزاء إىل بعضها ويقطع بيته، يف مجموعة إثر مجموعة
بدا ما هذا أو — جانبًا الخاصة أبحاثه خطط نحى فإنه بالربنقيل، نفسه هو ا مهتمٍّ كان
السنة تلك من مارس يف حدث ثم لداروين. املجال هذا يرتك أن مفضًال — حال كل عىل

85



مرتدًدا داروين

هدبيات عن قصريتني بحث ورقتي الحيوان علم جمعية إىل توقع، غري عىل جراي، قدم أن
بشأن الجديدة جراي جهود أنباء ألن إما اعرتاض؛ دون يمر كله األمر داروين ترك األرجل.
بعد غريته. كظم ألنه أو باألمر، يهتم لم ألنه أو املرجح) غري من (وهذا إليه تصل لم الربنقيل
يستبق» أن «ينوي جراي بأن نمامني أصدقاء من شائعة داروين سمع عديدة بشهور ذلك
أن قبل لالهتمام، إثارة وأكثرها الربنقيل أنواع ألغرب أوصاًفا ينرش وأن داروين، بحث
الربنقيل مروج لحرمة انتهاك خسيس؛ كعمل هذا بدا بنفسه. ذلك فعل داروين يستطيع
إىل برحلة القيام استلزم أنه بد ال الذي (األمر شخصيٍّا جراي داروين واجه به. الخاص
أتبع ثم مريًضا) جعلته ما كثريًا التي األحداث نوعية وهي جاف، حوار وإجراء املتحف،
عاتقه عىل سيأخذ حال بأي كان ما أنه داروين كتب ساخط. قانوني خطاب بإرسال اللقاء
عليها سينقض جراي أن املحتمل من أن يعرف كان لو املضجرة الضخمة املهمة هذه
املوضوع، إلثارة اضطراره عن داروين اعتذر الربنقيل. بشأن اكتشافاته ثمار أحىل ويجني
واستمر لداروين، الربنقيل تارًكا جراي، تراجع اعتذار. حالة يف كان لو كما «يبُد» لم أنه إال

لداروين. املتحف عينات انتقال
أنها لوال بالذكر، جديرة غري تكون وتكاد بهدوء، مرت كريهة قصرية لحظة كانت
يهتم كان نعم، باألسبقية؟ يهتم داروين كان هل شخصيته. مالمح أحد عىل الضوء تلقي
روبرت مع به مر الذي املؤسف الحادث جانب إىل جراي، مع مشاحنته توضح باألسبقية.
واالس) ألفريد (مع للوجيعة إثارة أكثر آخر عارض حدث مع البحر، حصري بشأن جرانت
البرشي، الكربياء من معقوًال نصيبًا يملك كان داروين تشارلز أن بعد، فيما ذكره سيأتي
كان وإنما واالكتشاف، العلمي البحث بفضل إشباع من يناله بما فقط يسعد يكن لم وأنه
الهدف. إىل يصل من أول يكون وأن والشهرة، بالفضل، واإلقرار النرش، بمتع أيًضا يسعد
بفعل يذوي العجوز والده أخذ عندما الكرب، من آخر نوًعا بعدها عانى ما رسعان
أسريًا وصار والسمنة، النقرس يعاني وبات والثمانني، الثانية داروين د. بلغ الشيخوخة.
املتزوجتني، غري تشارلز شقيقتا تتقاسم حيث رشوزبري، يف البيت داخل املتحرك للكريس
عالقة كانت املخلصني. الخدم من اثنني مع اليومية املهام التمريضوأداء وكاترين، سوزان
كان أن منذ لداروين واألم األب كان وأنه خاصة معقدة، عالقة املهيب الرجل بهذا تشارلز
رجًال «الحاكم») أحيانًا داروين يسميه كان (الذي داروين د. كان عمره. من الثامنة يف
لشقيقات يفوض ما غالبًا كان لكنه الحادة، النصائح وتوزيع الفواتري دفع يف دائًما كريًما
يف الخطابات كتابة ثم صبيٍّا، تشارلز كان عندما الطفل لرتبية الخفيفة املهام تشارلز
وقدرته العمل، أمور يف وفطنته أبيه، شخصية قوة يحرتم تشارلز كان الالحقة. السنوات

86



ارتباط نقطة

أيًضا يوجد كان أنه إال املالية، لهباته عميًقا امتنانًا ويمتن الشخصيات، عىل الحكم يف
برصاحة يعرب عندما أحيانًا والده يفعله كان ما خّلفه تشارلز، نفسية يف الندبات من القليل
عار «مصدر سيكون أنه عن والده تعليق أبًدا تشارلز ينَس لم واالستنكار. الرفض عن
الحزينة) ذاكرته واقع من صياغته أعاد (أو التعليق هذا ذكر وقد عائلتك» ولكل لنفسك
لكنه األطوار. غريب رجًال نفسه هو صار عندما كثرية، سنوات بعد كتبها ذاتية سرية يف
غفرانه عن ويعرب اإلطالق» عىل عرفته رجل «أطيب أنه أبيه عن يذكر نفسها الفقرة يف
أكثر تشارلز أصبح عندما عالقتهما تحسنت املنصف. غري القايس التعليق لذلك الحاني
رحلة فرصة من االستفادة أحسن احتفاء محل طبيعي تاريخ عالم بصفته أوًال نجاًحا،
يف نجحا أنهما بدا محرتًما. وعامًلا منشورة أعمال له مؤلًفا بصفته ثم «بيجل»، السفينة
من اثنني بني محبة عالقة إىل بينهما الشقاق عالقة وحوال مصاعب، من بينهما ما تجاوز
أيًضا تحسنت قد داروين د. فكرة تكون ربما الجامدين. العنيدين الفيكتوريني السادة
يف العائلة، يف اإلنجاز صاحب هو األصغر ابنه أن يرى وهو السنني، بمرور تشارلز عن
يمارس أن وال يتزوج، أن أبًدا يريد وال الوقت، طول للكسل محرتًفا إرازموس صار حني
تشارلز مربحة. وظيفة أي الصاخب االجتماعي جدوله يتخلل أن يختار وال الطب، مهنة
النقدية العروض من الكثري نال بعضها كتبًا، ينتج كان لكنه وظيفة، يشغل يكن لم أيًضا
كان بالذنب. تشارلز إحساس هي واألب االبن بني اإلضافية الروابط إحدى واألموال. الطيبة
عىل — ضيق نطاق عىل انتباهه يركز وأخذ كنت، يف املنعزلة حياته إىل انسحب قد تشارلز
وأختيه أباه ترك أنه يدرك لكنه — السيئة الصحية حالته وعىل وأطفالهما، إيما وعىل عمله،
مثَّل منه. يتوقعونه قد ما العاطفي ودعمه حضوره من يمنحهم أن دون املتزوجتني غري
تفاقم مع واآلن، خالصة. وحدة رشوزبري يف املنزل كان حني يف اختيارية، عزلة داون دار

املوت. سكرات يعاني داروين د. هو ها املتشابكة، املشاعر هذه كل
يومياته، لدفرت وفًقا .١٨٤٨ أكتوبر يف بها قام زيارة يف مرة آخر والده تشارلز رأى
إىل رأسه» يف دوار مع معتاد، غري نحو عىل الصحة «معتل الفرتة هذه يف نفسه هو كان
أي عىل رشوزبري إىل ذهب لكنه االعتالل». من سيئة كثرية نوبات ورعشة؛ «اكتئاب جانب
هذا، عىل السابق مايو يف املريضني. كال رعاية عىل الشقيقتان عكفت األرجح وعىل حال.
عىل هذا يحدث لم لكن الدكتور، مع بهيجة ورق ألعاب مباريات جرت أقدم، زيارة أثناء
هارفارد، يف عالم إىل موجًها الربنقيل عن آخر طويًال خطابًا تشارلز كتب املرة. هذه األرجح
ذلك بعد منزله. إىل بعدها عاد الكئيبة. الدار يف ما بطريقة نفسه شغل ذلك عدا وفيما
ساءت. داروين د. حالة بأن تخربه العائلة، أفراد أصغر كاترين، إليه كتبت أسابيع بثالثة
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وهو يجلس وأنه النباتات، صوبة إىل العجالت ذي الكريس عىل يدفعونه أنهم له وأوضحت
ومتأهب. الجأش رابط لكنه الهمس، عن يعلو بما الكالم عن ويعجز للهواء، طلبًا يلهث
داروين وأخربت عواطفه. عليه تغلبت الصباح هذا داروين عن يتحدث أن حاول عندما وأنه
اليوم ويف بذاته. الدائم بانشغاله تشارلز لتذكر سيئ، بحال تزال ال معدته أن تأسف أنها

الصباح. هذا أبي تويف يقول: كاترين من خطاب ورد التايل
كافيًا وقتًا يمنحه أن املفرتض من هذا وأن السبت، يوم ستكون الجنازة أن وأضافت

للحضور.
قبل تمر قليلة أياًما تشارلز ترك آلخر أو ولسبب مًعا. كاٍف وغري كافيًا الوقت كان
الزيارات). إحدى من إيما عودة ينتظر كان أو بالغ، حد إىل مريًضا كان (ربما التحرك
يف لهما وليد آخر مع زوجته وتارًكا وحده، مسافًرا الجمعة، يوم لندن إىل ذهب وأخريًا
إرازموس مسكن يف الليلة تلك أقام والربنقيالت. والخدم، سنٍّا، األكرب باألطفال امليلء البيت
وحيًدا، توقفه أثناء رشوزبري. إىل قبل من ذهب قد نفسه إرازموس كان وإن املدينة، يف
حبه تنامي مدى تُظهر إليما قصرية رسالة خط أيًضا، والده وعىل نفسه عىل يملؤه واألىس

عليها: واعتماده

… دائًما عيلَّ العزيزة مامي
يف بأني وأشعر للغذاء، املقدد والخبز الشاي بعض تناولت وقد هنا ذا أنا ها
هنا، من اقرتبت حتى إرهاق بأي أشعر ولم الرحلة، أفادتني لقد ا. جدٍّ طيب حال
الطبيعية. حالتي من بعيد حدٍّ إىل قريب بأني وأشعر ثانية، ارتحت فقد واآلن
يل. ومحبتك لتعاطفك تقديري بمدى أخربك أن عن أعجز العزيزة، زوجتي

وشكاواي. صحتي بسوء أرهقك أنني من بالخوف أشعر ما كثريًا

العجوز البائس زوجك
داروين تشارلز

انطلق أن بعد العائلة بيت إىل ووصل لرشوزبري، املتجه القطار ركب التايل اليوم يف
شقيقاته إحدى مع املنزل، يف بقي تشارلز يالحقه أن من وبدًال الكنيسة. إىل الجنازة موكب
قال القرب. عند الوقوف أو الجنازة تحمل عىل قدرتها بعدم تشعر مثله وكانت املتزوجات،
بسبب بالحزن بشعوره أقر لكنه أكثر»، ال الطقوس «أحد هذا إن ذلك مربًرا بعدها داروين
وهو والده رؤية ليتجنب قصد عن توانى قد كان إن ما أبًدا أحد يعرف لن «الحرمان».
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بل عرضيٍّا، أمًرا تكن لم الكبرية واألحداث الكئيبة الطقوس عن للتغيب نزعته أن إال يدفن.
نمطي. أمر

١٦

عجيبة أنواًعا بذلك: صحته تسمح عندما الربنقيل يف املثرية األمور بعض يرى داروين كان
«مجهضة»، أو بدائية بُنى األخرى، القرشيات مع تشابهات التوسطية، الجنسوية من
قرون خالل من إفرازها ترصف الصقة غدًدا فم، بال طوًرا للربنقيل، آذانًا للربنقيل، أنوًفا
يف أخريًا االستقرار إىل البالغ غري الربنقيل يصل عندما ارتباط نقطة لتشكل االستشعار
سفينة. بدن أو خشب قطعة أو الصخور بإحدى األبد إىل نفسه ويلصق البلوغ، مرحلة
فينمو «ألكيب» الجنس أنواع أما أرجل. لها جنسبروتيوليباسليس أنواع أن داروين الحظ
متخلصة املعتاد، يف الربنقيل يحوزها التي جزءًا عرش السبعة من جسدية أجزاء ثالثة لها
رشج. لديها ليس أيًضا األنثى فإن يكفي ال ذلك كان لو وكما جزءًا، عرش أربعة من بذلك
أدق نظرة داروين نظر حتى يبدو، كان ما هذا أو غري، ال فقط إناثًا إبال النوع يتضمن
يف مغروسة منوية، محفظة عن الحجم يف تزيد تكاد ال الحجم، ضئيلة طفيلية ذكوًرا ووجد
األجناس بأحد تختص كانت هذه الشذوذ أوجه كل السوداء. البثور مثل اإلناث إحدى لحم
ملحوظة فروًقا هناك أن أيًضا داروين وجد األجناس. أحد داخل أكثر أو واحد بنوع أو
الوقت طول يعتقده داروين كان ما عكس وعىل األنواع. داخل أي آخر: طبقي مستوى عىل
حدٍّ إىل تتغاير الربنقيل حيوانات أن النهاية يف ثبت الربية، الحيوانات يف التغاير ندرة من
متباينني. أفراد من عشرية النوع بل غيبيٍّا. نمًطا أو أفالطونيٍّا جوهًرا النوع ليس بعيد.

إرساء يف املتمثلة الصعبة املهمة عاتقه عىل يأخذ لم لو ذلك سيدرك داروين كان ما
وشهرته معارفه شبكة يستخدم لم لو ذلك سيدرك كان وما وآخر. نوع كل بني العالقات
فحقيقة العالم. أرجاء كل من كبري، بكم الربنقيل، حيوانات ليجمع طبيعي تاريخ كعالم
يفحص لم لو سرياها داروين كان وما الكبرية. الحشود يف إال نفسها عن تكشف ال التغاير
لهوكر كتب لها. ممثلة وحيدة أفراًدا فقط وليس األنواع، من ممكن عدد ألكرب كثرية أفراًدا
جزء لكل الطفيف التغاير مدى أذهلني «لقد الربنقيل: عن املستجدات آلخر طلبه عىل ا ردٍّ
أطول، سويقة له الفرد وذلك أقرص، أرجل أو أطول قضيب له الفرد فهذا نوع.» كل يف
عما األحكام إصدار من واملزيد الدقيقة الفروق من املزيد املرشوع تضمن أوسع. صدر أو
نفسه النوع طبقة يميز الذي ما الواحد؟ النوع يتحمله الذي التغاير مقدار كم توقعته.
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إصابة إىل هذا يؤدي قد الكالب)؟ سالالت (مثل نفسه النوع داخل املتغايرات طبقة عن
التغاير هذا لوال أسهل سيكون املنهجي «البحث لهوكر: وقال الجنون. أو بالعمى املرء
كان منهجي». كباحث يل بغيًضا كان وإن كمتأمل، يل متعة «فيه بأن يقر ثم اللعني.»
التغاير لعب التوصيفي. النظام عن فقط يبحث وال التحول يف يفكر بداخله املوجود املتأمل
الضئيلة الفروق تلك أمامه، هي ها نظريته. يف حاسًما دوًرا الربنقيل حيوانات بني الوافر

الطبيعي. االنتخاب عليها يعمل التي
الشهر استهلك ووصفه، وترشيحه وفحصه، الربنقيل تجميع يف العمل هذا كل أن إال
ال عندما أكثر ضيقه وأثار يعمل، ألن يكفي بما طيبة صحته تكون عندما الشهر، بعد
الجهد، بذل من أعوام أربعة قرابة بعد ،١٨٥٠ عام من مارس ويف طيبة. بصحة يكون
تقدًما أتقدم ال فأنا أبدية؛ مهمة األرجل هدبيات مع مهمتي «إن قائًال: ليل إىل يشكو كتب
الذي التعليق ذلك يماثل شعوره. عن كشف لكنه كئيبة، مبالغة هذا يف كان محسوًسا.»
عن بائسة صغرية ثمرة «أول الطباعة لدار أخريًا أرسل إنه قائًال شهور عدة بعد لهوكر كتبه
ستكون سيكتبها التي األفرودة أن قرر قد وقتذاك كان األرجل». هدبيات اللعينة حيواناتي
يف الحفرية األشكال عن (أحدهما السويقي الربنقيل عن جزأين أجزاء؛ أربعة من بحثًا
الحفرية (األشكال مناظرين وجزأين العالم) أرجاء يف الحية األشكال عن واآلخر بريطانيا،
الجزء كانت البائسة» الصغرية األوىل «الثمرة هذه األخرى. الربنقيالت كل عن والحية)
جمهور سوى يالئم ال مبهم عمل وهو السويقية، الحفرية األشكال عن كتبه الذي الصغري
الجزء ذاته العام يف الحًقا ذلك تبع .١٨٥١ عام يف الحفريات علم جمعية نرشته محدود،
العمل داروين واصل متخصص. نارش أيًضا هدوء يف ونرشه الحية، األنواع يتناول الذي
فوكس دي دبليو القديم لصديقه ذكر بعام وبعدها الالسويقية. الربنقيالت عىل مبارشة
أكره فأنا عجيب؛ نحو عىل أرهقتني التي الكائنات «تلك السرييبيديا، يف يبحث زال ما أنه
بطيئة.» رشاعية سفينة يف بحار حتى وال قبل، من إنسان أي يكرهه لم كما برنقيل أي
قد وحدة، يف طويلة رحلة «بيجل»؛ السفينة عىل خربته يحاكي وقتها الربنقيل مرشوع كان

كذلك. تكون ال وقد مجزية، تكون
الثاقبة، العلمية باألفكار فقط عليه تعد فلم حال؛ أي عىل ما بقدٍر مجزية، كانت لكنها
الربنقيل عن الجزأين نرش عىل سنتني مرور فبعد جماهرييٍّا. احتفاءً أيًضا له جلبت وإنما
البحث. لهذا تقديًرا الطبيعي للتاريخ امللكية قالدتها امللكية الجمعية منحته السويقي،
داروين، اسم فيه رشح الذي الحاسم الجمعية اجتماع له ووصف باألخبار، هوكر له بعث
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الربنقيل رجل تدفع أن شأنها من كان بالربنقيالت» احتفاء «صيحة من ذلك أعقب وما
ومن الجائزة. الستالم لندن إىل بالفعل داروين ذهب أسابيع بعدة ذلك بعد االبتسام. إىل
علنًا، قليلة دقائق سوى يدم لم فإنه ذلك، فعل قد كان إذا لكن بالفعل. ابتسم أنه املحتمل

القيء. إىل به االنفعال يؤدي أن قبل
وقد تماًما». ثمينة ذهب «قطعة كانت امللكية القالدة إن متأمًال نفسه يف داروين قال
الربنقيل، لتوصيف الجاف التقليدي املرشوع عىل مكافأة له املمنوحة القالدة، هذه أعطته
وكان املؤسسة. هذه كرمته لقد الثقيلة. واملصداقية العلمي التقدير من جديًدا كبريًا قدًرا

ممكن. تكريم كل عىل سيحصل مستقبًال، سيأتي ما مع أنه، يعرف

١٧

يحاول كان حني ،١٨٤٩ عام يف تخيله يمكن ال شيئًا كانا الذهبية والقالدة االبتسام أن بيد
املرضية. أعراضه إليه عادت أبيه. موت بعد السويقية الربنقيالت عىل البحث استئناف
القوى». وضعف املرض، من كبري قدر مع للغاية، معتلة «الصحة أن يومياته دفرت يف وذكر
واألطفال، إيما، فحشد يائس. ترصف عىل أقدم ثم مارس، شهر حتى ببطء يتقدم أخذ
باملياه للعالج مؤسسة إىل جميًعا ورحلوا عديدات، ووصيفات واملربية، الخدم، ورئيس
كانت الويلزية. الحدود قرب ورسسرتشاير يف مالفرن مدينة يف جايل جيمس د. يديرها
أطفال خمسة تشمل كهذه؛ ملجموعة كبرية انتقال عملية والعربة، بالقطار يومني رحلة
ليظن بحق عليًال املرء يكون أن بد ال األبناء). آخر (فرنسيس، يرصخ ورضيًعا السن صغار
فيها بأفكار امليلء كتابه وقرأ األصدقاء من جايل عن سمع قد داروين كان يفيد. قد هذا أن
كان آخر، خيار وجود ولعدم املزمنة». األمراض من باملياه «الشفاء وعنوانه للدجل، نزعة

بتهور. للمراهنة ا مستعدٍّ داروين
محتقنًا الدم، من زائد قدر وجود أن هي املزعوم جايل عالج وراء الكامنة النظرية
يعانيه كالذي العصبي» الهضم «سوء يسبب ما هو املعدة، تخدم التي الدموية األوعية يف
الجلد إىل املعدة عن بعيًدا الدم سحب يف يكمن جايل، يعتقد كما لذلك، الحل داروين.
طفح إلحداث بالضبط يكفي بقدر تهيًجا يولِّد بما والحك، البارد املاء بواسطة واألطراف
وظائف تقليل وهي إضافية، فائدة لهذا يكون مبللة بمالءات الجسم يُلف وعندما جلدي.
يتضمن يومي نظام لداروين ُوضع املعدة. عن التخفيف عىل أيًضا يساعد الذي األمر املخ،
البارد، املاء من أقداح ورشب بارد، ماء يف أقدامه ونقع باردة، مبللة بمنشفة فرك جلسات
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باستخدام يعرق حتى نفسه يسّخن وأن اليوم، طول معدته عىل مبللة كّمادة ووضع
النوم من سنة وأخذ بالتمشية ويقوم باردة، بمناشف ثانية يُفرك وبعدها كحويل مصباح
عديم غذاء عىل والعيش الجنسية، املثلية عالج أدوية ابتالع مع املؤملة، اإلجراءات هذه بني
ولحم والشاي، والبهارات، والزبد، «السكر، — داروين يقول كما — منه يُستبعد النكهة
ست النشوق، من بالقليل األمر أول يف جايل له سمح طيب». يشء وأي املقدد، الخنزير

تماًما. العادة هذه هجر عىل أجربه ثم اليوم، يف مرات
بطب جايل إيمان يف وتشكك النشوق، من والحرمان الطعام من تذمره داروين أبدى
الطبيب ذلك كان آخران مجاالن وهما واالستبصار، املسمرية عن (ناهيك الجنسية املثلية
خالل أسعده ناجًحا. كان باملاء التعذيب هذا بأن نفسه أقنع داروين أن إال لهما). يتحمس
وهذا تقيؤ، دون لشهر استمر ساقيه. فوق الجلدي الطفح بعض يرى أن أيام ثمانية أول
وقال أميال. سبعة مسافة األيام أحد يف سار إنه بل بعضالوزن. اكتسب كما ملحوظ، تقدم
أحد أن آخر لصديق بابتهاج وذكر واألكل.» للسري ماكينة مجرد إىل أتحول «إنني لفوكس:
ركوًدا حالتي، يف بارز نحو وعىل الناس، معظم يف يُحدث «أنه هو: للعالج الجانبية اآلثار
بتطمينات يوجهه جايل أخذ الربنقيالت!» يف حتى التفكري عن توقفت لقد للعقل: كامًال
دائًما، اإلجابة كانت الوقت؟ من كم وقتًا. يستغرق سوف لكنه ممكن، الشفاء بأن حذرة
عادت مالفرن، يف الشهر ونصف شهور ثالثة العائلة أمضت أن بعد الوقت. من قليل بعد
بإنشاء داروين أمر جايل. عالج نظام من بعًضا معه جلب داروين أن إال داون، إىل ثانية
باملاء فيه يغتسل وأخذ البرئ، من ملؤه يمكن مرفوع خزان وبه لالغتسال، الحديقة يف كوخ
جلسة هو الصباح يف يفعله ما أول يكون بساعات ذلك وقبل تقريبًا. يوم كل ظهرية البارد
بمنشفة فركه يتحمل ثم بارد، حمام إىل يقفز وبعدها الكحول، مصباح باستخدام تعريق
مع سنة وثالثني خمًسا عمله أثناء رأى الذي املخلص، الخدم رئيس بارسلو، يد عىل باردة

للربنقيل. الجنسية الطبيعة عن غرابتها يف تقل ال أموًرا داروين؛ آل
املران أجل من حصانًا، اشرتى الترشيح. منظار إىل وعاد كبري، بتحسن داروين أحس
السنوي االجتماع أجل من برمنجهام إىل للذهاب خطًطا داروين وضع يركبه. وأخذ البدني،
إال للرئيس. نائبًا اآلن أصبح ألنه نظًرا تقريبًا؛ منه مفر ال اجتماع وهو الربيطانية، للجمعية
برمنجهام، تجمع داروين حرض هكذا استمراره. إمكان عدم هي جايل عالج يف املشكلة أن
وزمالء اجتماعي صخب به أحاط وقد البارد، باملاء واغتساله الكحويل مصباحه عن بعيًدا
رحلة يف يذهب أن من وبدًال بالغثيان. ثانية يشعر به فإذا مرتفعة، أصوات ذوو متباهون
منزله، إىل ثانية عاد جايل. مع األمور لضبط مالفرن إىل مرسًعا تسلل لها، مخطط ميدانية
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الصحف. قراءة عدا فيما القراءة، أوقف اإلجهاد، فرط يتجنب وحتى باملاء، العالج وواصل
أغلب وقىض الربنقيالت، عىل يوم كل الساعة ونصف ساعتني فقط يعمل بأن لنفسه سمح

ببطء. يجري كان العمل أن من عجب ال ومبتل. بارد وهو وقته
أخرى زيارة األوىل الرحلة كانت أخريني. مرتني مالفرن إىل عاد التاليني العامني خالل
والربنقيالت، املبللة املناشف بني فيه انتباهه وزع يونيو، يف طيب أسبوع نفسه، هو إلنعاشه
متكرر وخلع ارتداء من بها ما باستثناء هذه، املائية» «حياته يحب أصبح قد أنه وزعم
يف يتقدم أنه وبدا متنبًها، مخه كان العقيل. بالركود نفسه هو يهنأ لم املرة هذه للمالبس.
لهوكر متفائل خطاب يف وكتب جيدة، صحة يف يبدو أنه الناس وأخربه تدريجيٍّا، أفرودته
داخل اللعني» «التغاير من الكثري عىل عثوره عند بها يشعر التي املربكة اإلثارة عىل تعليًقا
بناته أكرب معه أحرض إذ تماًما. مختلفة فكانت الثانية الرحلة أما األرجل. هدبيات نوع

غامض. بمرض آنذاك مريضة كانت التي
ا خاصٍّ ارتباًطا ترتبط القلب سخية متألقة صغرية فتاة العارشة، يف داروين آني كانت
طفلته أنها فوكس إىل أرسَّ بصحبتها. ويعتز طيبتها، ويروقه ابتهاجها يحب كان بأبيها.
لتجعله — شعره تصفيف يف الساعة نصف تقيض يرتكها بأن يدللها أحيانًا كان األثرية.
خفية النشوق بعض له تهرِّب كانت أكمامه. أساور أو بياقته تعبث أو — تقول كما جميًال
الرميل. املمىش عىل يتمىش وهو بجواره ترقص آني وكانت عنه. امتنع قد أنه يفرتض بينما

وشفاف.» نقي كله عقلها «إن الحًقا: داروين كتب
آني أن بدا لكن الحياة، يهدد مرض وهو القرمزية، الحمى الثامنة سن يف آني عانت
ليست أنها تالحظ أمها بدأت أشهر بستة ذلك بعد تماًما. تتعاَف لم ربما أو تعافت. قد
نكدة آني أصبحت العرص. فرتة يف بارد ظل وكأنه آني، مرح عىل يغطي ما ثمة سليمة.
رامسجيت، منتجع إىل آني أرسلوا الليل. يف خاصة تبكي، ما وكثريًا متقطعة، حمى وتعاني
البحر لهواء التماًسا وذلك إتي)، باسم (واملعروفة هنرييتا الصغرية وأختها املربية ومعها
طائر لها واشرتوا لندن يف بارز طبيب إىل آني أرسلوا الشاطئ. عىل من األصداف ولجمع
من القلق داروين انتاب تسعل. آني أخذت السنة رأس قرب هذا. من أي يفد لم كناري.
من أسوأ األمر أن يدرك أن دون التعس»، الهضم «سوء عنه ورثت قد آني تكون أن
معدتها يف االضطراب يثري الذي هو العصبي الهضم سوء أن مضلًال تخمينًا خمنوا ذلك.
آني تلقت باملاء. للعالج جايل د. نظام تتبع أن ١٨٥١ أوائل يف لها رتبوا وهكذا الصغرية،
األقدام، ونقع والحك، اللف، املنزل: برئ من البارد املاء باستخدام أبيها مثل نفسه العالج
يف تكن لم لكنها منها، شفيت أنها وبدا باألنفلونزا، آني أصيبت الربودة. قارسة والحمامات
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مارس أواخر ويف غريها. من أفضل األيام بعض كانت السعال. من تشَف لم طيبة. صحة
بأكمله. جايل عالج لتلقي مالفرن إىل داروين نقلها

امليكروبات اكتشاف قبل األيام، تلك يف شائعة هويتها تعرف ال التي الحميات كانت
املنبعثة العفنة األبخرة تسببها املالريا أن يعتقدون زالوا ما وقتها املتعلمون وكان املرضية،
املزعجة اآلثار من بالفريوس اإلصابة يميز أن ألحد يكن ولم املستنقعات، أرايض من
لم أنه واحد: جانب من أبيها مرض يشبه داروين آني مرض كان الرشاب. يف لإلرساف
يفهم (الذي املعارصين الباحثني أحد كينز، راندال أجرى حاسًما. تشخيًصا قط يشخص
املصادر، بعض إىل خاص بوجه الوصول عىل القدرة ولديه طيب، نحو عىل العائلة تاريخ
ضوء يف اللغز لحل حثيثة محاولة آني)، شقيق جورج، حفيد حفيد نفسه هو ألنه وذلك
أن منهم وطلب للطب مؤرخني أربعة عىل املتاحة األدلة كل كينز طرح اليوم. نعرفه ما
السل، تعانى كانت ربما آني أن عىل أجمعوا املعلومات. تلك ضوء يف بتخميناتهم يوافوه
الرئتني يهاجم مثلما األخرى، األعضاء أو األمعاء أو املخ يهاجم ما أحيانًا الذي املرض وهو
«الهزال» باسم معروف وهو عرش، التاسع القرن يف قاتًال رهيبًا مرًضا السل كان أيًضا.
مثل يتنقل أنه يبدو البكتريي املرض فهذا جيًدا؛ مفهوم غري سببه لكن الرئوي»، «السل أو
أي له كان ولو الحيوية)، املضادات ظهور (قبل له عالج أي هناك يكن لم املوت. مالك
مبللة. بمناشف ولفها البارد املاء بحمامات املريضة بغمر يكون لن فإنه سبق فيما عالج
رعاية يف هناك، وتركها مالفرن إىل األثرية ابنته داروين رافق هذا. يعرفوا لم لكنهم
آني أخذت أسبوعني بعد لها. صحبة لتكون الصغرية وإتي األطفال، ممرضة مع جايل،
بسيطة بأزمة مرت أنها جايل ظن ضعًفا. تتزايد وأصبحت بالحمى ثانية أصيبت ثم تتقيأ،
دراسة عاود وربما داون، لدار عاد قد داروين كان تتحسن. لم لكنها تتحسن، وسوف
مرة حامًال إيما كانت رسيًعا. للمجيء تدعوه مالفرن من رسالة وصلت عندما برنقيالته،

الفور. عىل وحده، داروين ذهب لذا الثامن، شهرها يف أخرى،
اللييل، بالربيد داون دار إىل تصل وكانت إليما، داروين أرسلها التي الخطابات حملت
يف الصغرية الفتاة بدت الخميس يوم يف التايل. األسبوع خالل آني لحالة مفصًال توثيًقا
لكنها الجمعة، يوم نبضها انتظم والدها. رؤية عند أرشق» «وجهها أن إال بائسة، حالة
واملوت». الحياة بني «رصاع يف مشتبكة أنها ألخرى» ساعة «من وبدا سيئ، نحو عىل تقيأت
أبكت فإنها فيها، قالته عما النظر وبرصف قصرية، برسالة الصباح ذلك إيما عليه ردت
عليها، التعرف الصعوبة من جعلت ذابلة» صارمة «مالمح آلني كان التايل اليوم يف تشارلز.
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وهذه الفصح، عيد يوم كان األحد يوم العصيدة. بعض آني وتناولت زالت، الحمى أن إال
تفقد لم املتواصل. بقيئها آني لحالة رسده يف يذكرها ولم لداروين، األهمية قليلة حقيقة
«أشكرك وهن: يف قالت ماء، جرعة إعطائها وبعد داروين، سجل كما الحلوة، روحها آني
األربعاء يوم وُظهر الجياشة. بالعواطف مليئًا أسبوًعا كان دواليك. وهكذا الشكر.» كل

آني. توفيت
بالحزن مفعًما فوضويٍّا مشهًدا آني موت فراش حول املشهد كان التالية الساعات يف
ويدجوود، وفاني تشارلز ذكره ملا وفًقا نوباتها»، «بإحدى التو يف املربية أصيبت أيًضا.
وعاجزة بائسة حالة يف املمرضة كانت العون. يد لتمد ملالفرن أتت التي إيما شقيق زوجة
فيها يعلمها التي القصرية الرسالة نهاية يف إليما، قال فقد تشارلز أما يشء. أي فعل عن
بعد أستطيع «ال يضيف: ثم معدتي.» اعتالل بسبب الفراش أالزم اآلن «أنا آني: وفاة بخرب
بقدر وأحس مريًضا، أيًضا وكان ومكتئبًا، ومرهًقا مشوًشا كان سأعود.» متى أقول أن
«لقد قائًال: العزاء بعض إليما يقدم أن محاوًال وكتب آني. معاناة النتهاء االرتياح من قليل
يف مرات ثالث الرب تشارلز ذكر وقد وأقىصعذوبة.» بأقىصهدوء، النهائي لنومها مضت
«صليت قال: فقد التقليدية. التقوى خطاب بالغة باستخدام لنفسه سامًحا واحدة، صفحة
لألخبار إيما أعد قد أسبق وقت يف فاني أرسَلتُْه الذي القصري الخطاب يكون بأن للرب»
وحده «الرب قوله: ثم للكلمة. الحريف باملعنى للرب صىل أنه املحتمل من ليس السيئة.
بساطة: يف قال ثم أطول. حياة عاشت لو ستعانيها آني كانت أبشع تعاسات أي يعلم»
الوقت ذلك يف (الراسخة نزعته ضوء يف غريبة تبدو التعليقات هذه الرب». «فليباركها
الجمعة. يوم تكون أن آني لجنازة ُرتب رحيم. مسيحي إله بوجود اإليمان لعدم تقريبًا)
وراءه وخلف الكتب، بعض أخذ الخميس صباح ففي الجنازة. عن داروين تغيب
إىل وصل الجيدة االنتقال ترتيبات وبفضل لندن. إىل املتجه بالقطار ولحق الزائدة، مالبسه
من أكثر اآلن تحتاجه إيما أن هو الرسيع لهروبه أبداه الذي العذر كان املساء. يف داون
كان ربما الضعيفة. الحالة هذه يف وهي زوجته ألم من سيخفف مًعا بكاءهما وأن آني،
من كتبت فقد إيما أما السبب. هو يكن لم ربما أو لذلك، دفعه الذي السبب هو ا حقٍّ هذا
نقطة عىل معه اتفقت لكنها لالستعجال. رضورة بأي يشعر أال ينبغي بأنه تخربه جانبها
الديني، الجانب يف اتفاقهما عدم من الرغم فعىل بكثري.» تعاسة أقل مًعا «سنكون واحدة؛
هو منهما واحد وكل ووالدين، ورشكاء، كأحباء، عميًقا ارتباًطا مرتبطني اآلن كانا فإنهما
كان الذي اآلخر الوحيد اإلنسان الصعبة. األوقات يف العاطفي للدعم الرئييس اآلخر مصدر

داروين. إليزابيث آن كان عينه بالقدر عليه عزيًزا
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إيما) (شقيق وزوجها ويدجوود فاني ركبت ١٨٥١ عام من أبريل ٢٥ الجمعة يوم يف
كانت آني. نعش تحمل موتى عربة خلف مالفرن كنيسة فناء إىل واملمرضة، املربية ومعهما
فكانت املربية أما العربة، داخل إىل لحملها معها اضطروا لدرجة النفس خائرة املمرضة
كانت حداد. حالة يف صغرية جماعة كانت متقطًعا. بكاءً تبكي وأخذت أكثر، الجأش رابطة
أما الجنازة. جايل د. يحرض لم آخرين. أقارب إىل بعيًدا نُقلت قد إتي، الصغرى، الشقيقة
شجعته ألنها شكر خطاب فاني إىل وكتب اليوم، ذلك يف البيت يف جلس فقد نفسه داروين
يعرف أن سيود ما» وقت «يف أنه وأضاف الجنازة. تنظيم تولت وألنها مالفرن مغادرة عىل

آني. جسد دفن الكنيسة بمقربة بقعة أي يف
عواطفه كانت فقد هكذا. يكن لم لكنه الفؤاد، قايس يبدو تجعله املجردة الحقائق
لديه كان عليها، واعتماده إليما، الشديد حبه عن النظر برصف أنه عىل وعميقة. مكتومة

كالربنقيل. نفسه عىل ينغلق اآلن وهو الذات. لحماية قوية غريزة

١٨

الطريق عىل مهمة عالمة أعوام، بثالثة أبيه وفاة تلت التي ،١٨٥١ عام يف آني وفاة تعد
كلتا داروين تجنب الروحانيات. ومن الديني اإليمان من داروين لتحرر الهادئ الطويل
أو الجسدي الضعف ألن ال غريه، ليؤديها امليت راحة صلوات طقوس وترك الجنازتني
النعش، جانب إىل السواد مرتديًا الوقوف عىل قادر غري أنه يعتقد جعله فحسب العاطفي
عىل بتأكيداتها للدفن، األنجليكانية الكنسية الطقوس هذه أن يعترب أنه أيًضا يبدو لكن
فيلسوَفني إىل داروين تحدث بسنوات ذلك بعد لها. معنى ال زائفة أمور أبدية حياة إىل البعث
وجاملهما األحرار، للمفكرين مؤتمر لحضور لندن يف وهما به االجتماع التمسا ثوريَّنْي،
عمري.» من األربعني حتى املسيحية عن قط أتخلَّ «لم لهما: قائًال للغداء، بدعوتهما داروين

الوفاتني. هاتني بني األربعني ميالده يوم يقع
النهاية يف تحوله مدى وعن التقليدي، الديني لإليمان داروين فقد سبب عن األسئلة إن
«ال املسيحية أن الحرَّين للمفكَرين بجفاء ذكر وقد معقدة. أسئلة اإللحادية، املادية العتناق
ببطء إيلَّ زحف اإليمان عدم أن «الحقيقة الذاتية: سريته يف داروين كتب األدلة». تدعمها
بأي أحس «لم أني بطئه من بلغ الزحف هذا أن والحقيقة النهاية.» يف اكتمل لكنه شديد،
صائب». استنتاجي أن يف واحدة لثانية ولو شككت أن وقتها منذ أبًدا يحدث ولم أىس،
واإلنجيلية، الفلسفية املوضوعات يف الدقيقة قراءته هو ردته يف ساهمت التي العوامل أحد
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املنطقي «األساس مارتينو جيمس كتاب إىل ووصوًال سميث وآدم ولوك، بهيوم، بدءًا
أبركرومبي جون كتاب إىل ووصوًال وراي وهرشل، ببايل، بدءًا وكذلك الديني»، للبحث
بأعمال االهتمام بعض داروين اهتم الحقيقة». عن والبحث العقلية القدرات عن «تساؤالت
إىل تحول قد هنري، جون األكرب، أخوه كان الالتينية اللغة يف أستاذ وهو نيومان، فرانسيس
الروحانية نيومان فرانسيس رحلة لكن نيومان، الكاردينال النهاية يف وأصبح الكاثوليكية
نيومان كتاب داروين قرأ املتشكك. الصارم التوحيد مذهب اتجاه املضاد، االتجاه يف انطلقت
سريته وقرأ التاريخية، دقته يف للتشكك القديم للعهد انتقاد وفيه العربيني»، امللوك «تاريخ
وطموحاتها»، أحزانها «الروح، بعنوان لنيومان آخر كتاب وكذلك اإليمان»، «مراحل الذاتية
أكملت التأثريات هذه طبيعي». «تاريخ أنه الفرعي عنوانه يف مستفز نحو عىل واملذكور
كشفية، كحقيقة املقدسة الكتب يرفض كان تجريبية. نزعة من نفسه داروين لدى ما
البرشية، الروح خلود ويرفض وجده)، (كأبيه املؤمنني لغري األبدي العقاب فكرة ويرفض
استدل الذي باطن، إله بوجود العتيق بايل استنتاج إىل إضافة عموًما، املسيحي والالهوت
داروين يجد لم إلهي؟ تصميم إلهية؟ عناية خاص؟ خلق الطبيعة. تناغم من وجوده عىل
أطفال مصائر أو الربنقيالت، توصيف أو البيولوجية، الجغرافيا يف األفكار لهذه دعم أي
هل ثابتة». لقوانني نتيجة هو الطبيعة يف يشء «كل أن بربود واستنتج معينني. أبرياء
أن له ورتب الكوَن، — غموًضا املعاني بأقىص أعىل» «كائٌن — برشي غري أول سبٌب أنتج
طيلة به اإليمان إىل يميل داروين كان ما هو هذا ربما. الثابتة؟ القوانني هذه وفق يتحرك
حدث األنواع». «أصل فيها كتب التي الفرتة ذلك يف بما راشد، وهو حياته من األكرب الجانب
األمر معرفة املستحيل من تدريجي. نحو عىل تشكًكا زاد أن عديدة» تقلبات «بفعل الحًقا
نفسه داروين أعلن كما هي انعدامها، أو الروحية، قناعاته لوصف طريقة أفضل بالضبط.

«الأدري». بأنه وصفه هي الذاتية، سريته يف
تقبل ال التي القضايا هذه بشأن «مشوش» بأنه ببساطة نفسه وصف آخر مكان يف
يتعلقان أو التقليدية، املسيحية العقيدة يف رآهما اثنان تناقضان تحديًدا يضايقه كان الحل.
الرش وجود وأيًضا املتدخل، واإلله بقانون املحكوم الكون فكرتي التعارضبني وهما: بها،

الخري. يؤثر القدرة كيل إله صممه عالم يف
لرأيبعض وفًقا فعًال، حدث ما هذا الربانية؟ االمتيازات عىل الطبيعة قوانني تعدت هل
لنيوتن الجاذبية قانون أن يعرف داروين كان وحسب. البيولوجيا عالم يف وليس املفكرين،
غامضة»، «صفة فالجاذبية الطبيعية. للعقيدة «هداًما» بوصفه ليبنتز مرة ذات هاجمه
أو للكواكب، اإلعجازي الدوران لتفسري خاطئ نحو عىل استحرض إلحادي، ملفق عامل
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يف كال. العاقلني؟ الناس من قبوًال النقد هذا القى هل اتهامه. يف ليبنتز إليه ذهب ما هذا
عند نفسه االتهام يقبلون إذن ملاذا األنيق. األسايس نيوتن قانون الناس فضل األحوال أغلب
بأن أؤمن أن أستطيع «ال بداروين: كتب الحية؟ الكائنات بني والتكيف التباين عىل تطبيقه

الكواكب.» مسار يف تدخله من أكثر نوع كل بناء يف يتدخل الخالق
التي املربرة غري واملعاناة الرش، مشكلة األقل، عىل مماثل نحو عىل أيًضا، يزعجه كان
«ال هارفارد: يف النبات عالم األمريكي صديقه جراي، ألسا داروين كتب باألبرياء. تنزل
جوانبنا. كل يف والخري التصميم عىل األدلة اآلخرون، يفعل كما بوضوح، أرى أن أستطيع
النمس دبابري خريِّ إله يصمم مثًال ملاذا ينبغي.» مما أكثر العالم يف بؤًسا هناك أن يل يبدو
فقسها بعد الدبور يرقات تلتهم بحيث الحية، اليرسوع حرشات داخل بيضها تضع التي
يولد ملاذا التسلية؟ باب من الفرئان تعذب قطط م تُصمَّ ملاذا للخارج؟ الداخل من عائليها
شهور بعدة ذلك بعد داروين. تساءل هكذا البالهة؟ من حياة ليواجه املخ، يف بتلف طفل
وتقتله األشجار، [إحدى] تحت طيب بريء «يقفرجل أكثر: بتأكيد لجراي، ثانية مرة كتب
ُقتل الرجل هذا بأن إجابة) منك أسمع أن ا حقٍّ أود (وأنا تؤمن هل الربق. ومضات [إحدى]
ال أنا فعًال! بهذا األشخاص، معظم أو أشخاصكثريون، يؤمن اإللهي؟ الرتتيب هذا بسبب
افرتايضوومضة رجل حول فحسب يجادل داروين يكن لم بذلك.» أومن وال ذلك، أستطيع
يرقب وهو له تكشفت كما الرش مشكلة شخصية: خربة عىل يعتمد كان إذ افرتاضية. برق
أن داروين يستطع لم الهزال. يسبب ما مرض من تموت وهي العرش السنوات ذات ابنته
حدث يقيضبوقوع ألن يكفي بما قرب األرضعن أحداث يف يتحكم الذي اإلله فكرة يأخذ

جديٍّا. مأخذًا — رضوريٍّا اإللهي اإلذن كان إن به، يأذن أو — كهذا
داروين كتب الذاكرة، يف حارضة تزال ال الصورة بينما آني، موت من أسبوع بعد
حوله ورقصاتها وسماتها، وعاداتها، مفاتنها، من القليل تسجل قصرية خاصة مذكرة
وموهبتها سنٍّا، األصغر لألطفال وحبها اإلرضاء، صعب وتدقيقها الرميل، املمىش بطول
دارهما متعة وإيما هو فقد أنه داروين كتب والخرائط. للقواميس وحماسها املوسيقية،
كانت مدى ألي تدرك كانت الصغرية الفتاة أن شك ال املتقدم. عمرهما يف وحدتهما وأنيسة
املرة، هذه أسقط وقد الربكات»، عليها «فلتحل بقوله: كتبه ما داروين ينهي ثم محبوبة.

الرب. اسم ذكر مبهم، نحو عىل
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١٨٤٨–١٨٥٧

١٩

ألفريد يدعى شاب غادر بربنقيالته، مشغوًال داروين كان بينما ،١٨٤٨ عام من أبريل يف
بني شخصية معرفة هناك تكن لم الربازيل. إىل متجهة سفينة فوق ليفربول واالس راسل
عن الرسي داروين بحث يجهل العالم) باقي (مثل واالس وكان الوقت، ذلك يف االثنني
ما الطبيعي التاريخ من واالس يعرف التحول. موضوع عن غافًال يكن لم لكنه التحول.
كان وأصولها. وتوزيعها األنواع، تنوع عن القديمة بالتفسريات راٍض غري يكون ألن يكفي
املدارية املناطق إىل يتجه اآلن هو وها الالهوتي. الطبيعي التاريخ من أكثر شيئًا يريد
وراء وسعيًا العمالقة، والخنافس والفراشات، النادرة، والطيور املغامرات، وراء سعيًا
التطور «نظرية سماه فيما — ثاقبة أفكاًرا تكون ربما — جديدة بحقائق لإلسهام فرصة

والنباتات». للحيوانات التدريجي
ألهب الذي الكتاب هو النظرية هذه حول للمعلومات الرئييس واالس مصدر كان
لطبعته وصل قد وقتذاك كان الذي للخلق» الطبيعي للتاريخ الباقية «اآلثار حماسه
القراء أولئك بخالف وذلك مثرية، بداية نقطة يُعد الكتاب هذا أن واالس وجد السابعة.
فرضية الكتاب لب يف واالس رأى تافًها. لغًوا باعتباره الكتاب رفضوا الذين الناقدين
فوق القفز منه هذا وتطلب األبحاث. من مزيد إىل يدعو األمر هذا أن واستنتج مبدعة،
ا، وطموحٍّ ذكيٍّا عمره؛ من والعرشين الخامسة يف واالس كان لألمازون. متجهة سفينة
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املالحظة، وقوي مثابر، أنه األحداث تبني سوف علميٍّا. مدرب وغري التأثر، ورسيع ا مندفعٍّ
أيًضا. العود وصلب

كان فقد عاًما، عرش بأربعة داروين تشارلز من أصغر كان واالس ألفريد أن جانب إىل
مرشفني وال جامعي، تعليم وال عائلية، ثروة لديه يكن لم عدة: مناٍح يف أيًضا عنه يختلف
وال الربيطاني، باألسطول اجتماعية صالت وال األنجليكان، الطبيعي التاريخ علماء من
الجاللة. صاحبة سفن إحدى ظهر عىل نسبيٍّا مدلل كضيف العالم حول للسفر فرصة
دخل يعوزهما املتوسطة الطبقة من لوالدين أطفال تسعة من الثامن الطفل واالس كان
يميل وال السيئة، االستثمارات يف للتورط يميل وكان املحاماة، أبوه درس املتوسطة. الطبقة
عرشة الرابعة سن يف املدرسة ألفريد ترك يتدهور. األرسة حال كان لذا القانون، ملمارسة
من الثاني العقد من الكثري قىض مّساح. كصبي وعمل لطفولته، املخصص املال نفد عندما
وكان وويلز، إنجلرتا ربوع يف امللكيات وحدود الحديدية السكك طرق يمسح وهو عمره
أي ذلك أثناء يتصيد بينما مستأجر، كوخ يف وأحيانًا النزالء، وبيوت الحانات يف يعيش
املكتبات ويف الذات) تحسني أجل من للعمال (منشآت امليكانيكا معاهد يف يستطيعه تعليم
الشاب املّساح لهذا رحبة آفاًقا واملكتبات املعاهد فتحت دوًما. القراءة يحب كان العامة.
املساء. يف الحانات عن لالنرصاف يدفعه ما والحماس االستطالع حب من يملك الذي
العمل (ألهم الجنوبية أمريكا لسفريات العظيم همبولدت فون ألكسندر رسد واالس قرأ
«مبادئ ليل وكتاب بريو»، فتح «تاريخ بريسكوت ويليام كتاب وقرأ أيًضا). داروين نفسه
الحيوانات» وتصنيف الجغرافيا عن «أطروحة سوينسون ويليام وكتاب الجيولوجيا»،
أيًضا وقرأ لنديل. لجون النبات» «عنارص وقرأ الخماسية)، ماكالي لتصنيفات قدم (الذي
لألسفار علمية نكهة ذي كرسد يسبقها وال اإلثارة، بالغة ووجدها مرتني داروين «يوميات»
بعنوان إدواردز إتش دبليو ألفه الذي املرح الجديد الكتاب كذلك قرأ همبولدت. رسد إال

ملالتوس. أيًضا وقرأ األمازون». نهر عىل «رحلة
يصنع وبدأ ويلز، جبال عرب فسافر الخالء، يف بالحياة شغف لديه تنامى الوقت ذلك يف
لبث وما النبات، علم عىل املبكرة جهوده تركزت الطبيعي. التاريخ يف متخصًصا نفسه من
وكان بيتس، والرت هنري هو الصديق هذا الخنافس. تجاه رأسه جديد صديق أدار أن
متحمًسا وكان بعيًدا، عنها للفرار يتحرق كان لكنه الداخلية املالبس أشغال عىل يتدرب
هناك، واالس أمضاها سنة أثناء ليسرت يف االثنان تقابل واالس. مثل الطبيعي، للتاريخ
مجموعة واالس رأى عندما مدرًسا. فيها عمل املسح أعمال من مؤقت هروب فرتة خالل
تقريبًا وكلها مذهًال، تنوًعا وتتنوع كالجواهر، تلمع التي — بيتس جمعها التي الخنافس
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العينات، لجمع زجاجة لنفسه اقتنى لها. أسريًا وقع أن لبث ما — ليسرت قرب عليها ُعثر
عن إرشادي «كتيب رشاء عىل الثمينة شلناته وأنفق للخنافس، وصندوًقا الدبابيس، وبعض
يعني وكيف الخنافس توجد أين يتعلم أن عىل بيتس ساعده الربيطانية». األجنحة مغمدات
اتصال؛ عىل وبيتس هو وظل ويلز، إىل وعاد بالتدريس واالس عمل انتهى عندما هويتها.
سأل النادرة. الربيطانية الخنافس عينات ويتبادالن العلمية، الكتب حول األفكار يتشاركان
«محارضات» قرأت هل الباقية»؟ «اآلثار كتاب قرأت هل خطاباته، أحد يف بيتس واالس
يدّرسون الذين الثوريني املاديني أحد لورانس ويليام كان املقارن؟ الترشيح عن لورانس
أن واالس وجد جرانت. روبرت وصول قبل حتى هدام تأثري له وكان لندن، يف الترشيح
إن لبيتس واالس قال العلمي. ومنهجه منطقه يف قوي أنه بمعنى ا» جدٍّ «فلسفي كتابه
اهتمام يثري ما إىل مبارشة تشري البرشية األنواع ضمن املتغايرة لألجناس الكتاب مناقشة
يتكشف كما — بالفعل يتشكك واالس كان التدريجي. التطور نظرية حد: ألبلغ واالس
يفرتض كما ومطلق واضح أمر والتغايرات األنواع بني التمايز أن يف — لبيتس خطابه من

الناس. معظم
ويلز، يف الخنافس لجمع زيارة يف بيتس وجود أثناء ربما تقريبًا، الوقت ذلك يف
نفقاتهما ويدفعان مًعا، األمازون إىل سيذهبان جرأة. أكثر رحلة لفكرة تصور إىل توصال
يكن لم إنجلرتا. يف العينات جمع لهواة لبيعها الطبيعي التاريخ عينات بالبحر يرسال بأن
يحتفظون السادة من الهواة بعض كان العهد ذلك ففي يبدو؛ قد كما عميل غري األمر
يعرض قد مثلما تماًما النفيسة، الصغرية البيولوجية مقتنياتهم فيها تُعرض بحجريات
رتب محلية. فنية أعمال من لديهم ما أو الصيني، خزفهم أو الفرنسية، لوحاتهم آخرون
معرفة له ستيفنز، صمويل يدعى لندن، يف مبيعات وكيل مع أمورهما وبيتس واالس
من ذلك وغري وشباك، ببنادق نفسيهما جهزا والفراشات. للخنافس التجزئة تجارة بأمور
بالتطعيمات. واالس تحصن توصية. خطابات عىل الحصول أمر ودبرا امليدانية، املعدات
األمازون، مصب من القريب الربازييل امليناء بارا، يف املركب رست عندما معه بيتس وكان

.١٨٤٨ عام من مايو ٢٨ يف وذلك
وال العلمي، اللهو هذا سيتجه أين إىل بالضبط يقول أن منهما أي باستطاعة يكن لم
إىل يعود أن يأمل إنه ستيفنز لصمويل واالس قال ما مرحلة ويف يستمر. سوف وقت أي إىل
أربعة مدة األمازون حوض يف يجول ظل ذلك من بدًال لكنه .١٨٥٠ عام بداية مع إنجلرتا

سنة. عرشة إحدى هناك بقي فقد بيتس أما أعوام.
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األمازون، قربمصب غالبًا شهور، لبضعة جنب إىل جنبًا العينات يجمعان ظال أن بعد
واالس اتجه حد. أدنى إىل تنافسهما من وليقلال املختلفة أهواءهما ليتبعا انفصال أن لبثا ما
وسلخها، الطيور، واصطاد الهنود. مع االتجار ولغة الربتغالية تعلم يف واجتهد النهر. ألعىل
وخنافسمتألقة. مبهرجة فراشات وجمع النهم. والنمل الغابة عفن ضد جلدها عىل وحافظ
يف حرص يف املختلفة العينات هذه ورص كحولية. محاليل يف وحفظها األسماك واصطاد
محنًطا، صغريًا أمريكيٍّا (تمساًحا أخرى أشياءً إليها أضاف وقد إنجلرتا، إىل أقفاصلشحنها
أشكاًال ويرسم املالحظات يدون وأخذ األقفاص. ملء إلكمال الهندي) اليقطني من وثمرتني
الخرائط. أيًضا واالس رسم حوله. من الخلوية وللمشاهد عينات من جمعه ملا تخطيطية
يمكن ما وأيًضا الحارة، املناطق ونباتات البرشية، الثقافات يشء؛ كل الستطالع محبٍّا كان
صغرية دراسة وأجرى األنثروبولوجية واالسبعضاملالحظات سجل الحيوانات. من جمعه
رافد وهو نجرو، ريو إىل النهاية يف صعد العملية. واستخداماتها النخيل أشجار تنوع عن
نوع من بقارب العلوية امتداداته واستكشف سوداء، مياهه الرئييس لألمازون واسع

العامني. يقارب ملا «كانوي»
كوباتي»، دو «سريا إىل األرض عىل رحلة يف األعىل نجرو رافد فروع أحد من انطلق
عن البحث الرحلة هذه من واالس واستهدف الغابة، من يربز ضخم حجري مرتفع وهو
بلون يمتاز الذي — الطائر هذا كان الصخرة. ديك أو «جالو-دا-سريا»، باسم يعرف كائن
يحجب قرص شكل عىل وُعْرٍف وذيله، أجنحته ريش عدا ما ريشه، يغطي ملتهب قرمزي
الشاقة. العرشة األميال رحلة تماًما تستحق التي الرائعة األعاجيب من — وجهه مقدمة
«روبيكوال أو الغيني الصخرة ديك واالس، رآه الذي النوع منه. نوعني عىل التعرف تم حاليٍّا
وفنزويال كولومبيا رشق غابات يف املتآكلة الجبلية الربوزات حول فقط يعيش روبيكوال»،
الشديدة الصخور وسط الشقوق يف طينية أعشاًشا اإلناث تبني حيث الربازيل، وشمال
يف يتجمعوا بأن اإلناث عىل الذكور يتنافس الفاكهة. عىل الجنسني كال يتغذى االنحدار.
الجسدية. روعته اآلخر تلو الواحد ليستعرض «ليك»، باسم تعرف لالستعراض مناطق
رفع متألقة». شعلة كلهيب يلمع «وكان معتم، دغل يف الديوك أحد موضع واالس حدد
ثانية، فرصة له وسنحت تتبعه واالس أن إال مبتعًدا، وطار الطري فأجفل بندقيته، واالس
عرش اثني عىل يحصل أن من الهنود الصيادين من فريقه بمساعدة النهاية يف تمكن فقتله.
تتجمع الديوك هذه يجعل الذي االستعرايض، السلوك يفرس ربما الصخرة. ديوك من ديًكا

منها. الوافر العدد هذا اصطياد من واالس تمكُّن حصينة، غري تجمعات يف مًعا
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جانبًا يجسد وهذا للوطن، بحًرا لشحنها صغري صندوق يف عرش االثنا الطيور ُرصت
الالحقة: األوقات يف أو األمازون يف سواء العينات، لجمع املهني واالس سلوك يف أساسيٍّا
وحده. التنوع وليس الكم يتحرى أنه بمعنى الحاجة، عن يزيد بما العينات يجمع فهو
من روبيكوال الروبيكوال أن وبما بالقطعة، العمل أساس عىل رحلته نفقات يدفع أنه وبما
يستطيع. ما أكثر النوع هذا من واالس قتل للمعتاد، خارق نحو عىل الرائعة الزينة طيور
طريًا سيأخذ كان فربما فقط، لنفسه العينات يجمع الذي الثري الرجل ابن داروين، أما
الصخرة، ديوك من طريًا خمسني عىل الحصول يف يأمل واالس كان اثنني. أو فقط واحًدا

ديًكا. عرش اثني باصطياد سعيًدا كان أنه إال
النوع داخل من تغاير وجود جنب إىل جنبًا كلها وضعها عندما واالس الحظ هل
هل كغريها؟ وضاء أحمر بلون تلتمع تكن لم الطري أفراد بعض أن الحظ هل الواحد؟
الُعرف ُقطر يف اختالف وجود اكتشف هل الربتقايل؟ اللون إىل أكثر يميل بعضها أن رأى
من أدرك هل الذيل؟ عرب يمر الذي الرفيع األصفر الرشيط اتساع مدى يف أو الوجهي،
من أزيد األمر حقيقة يف «ليس» واحد نوع من عديدة عينات عىل الحصول أن الفروق هذه
وهو األسئلة. تلك من أي إجابة نعرف ال التنوع؟ حول بمعلومات يزود هو إنما الالزم،
الطبيعي التغاير يف وفرة وجود إن نتساءل. أن وسعنا يف لكن ذلك. عن شيئًا يذكر لم
التاريخ علماء معظم يلحظه ولم «التحول»، للغز حاسًما مفتاًحا كان الواحد النوع داخل
أعقبتخمسسنوات الربنقيالت، عىل أعوام ثمانية العمل إىل داروين احتاج وقتها. الطبيعي
التغاير هذا واالس رأى الربية. يف للتغاير يتنبه حتى الدراسة، من وعرشسنوات السفر من
للعينات مفلًسا، جائًعا جامًعا، أيًضا كان يقًظا مالحًظا كونه جانب إىل ألنه أرسع وقت يف

التجارة. بغرض
يتوصل أن أو التغاير، عن الثاقبة الفكرة لهذه واالس يتوصل أن السهل من يكن لم
فباإلضافة األمازون. من جمعه ما لكل عالية برشية تكلفة واالس دفع معطياته. كل إىل
يُقتل أن أو غرًقا املوت خطر الوحدة، مشقات؛ هناك كانت عنيف، مجهود من بذل ما إىل
واإلحباطات والتأخريات الرمل، وذباب لألمراض، الناقل البعوض ثعبان، يلدغه أن أو
تصل ال عندما للنقود واالفتقار اإلمداد، مؤن عىل العثور أو املعاونني استئجار عن الناجمة
والكفاح والقهوة، املنهوت دقيق عىل املعيشة وأيام االعتماد، خطابات ستيفنز من إليه
القاسية املزعجة الفوىض داخل هذا كل وأفكاره، مجموعاته نظام عىل لإلبقاء املتواصل
بسبب العمل، عىل قادر غري وهو برباط، معلق وذراعه أسبوعني قىض االستوائية. للغابة
مهنة ليتعلم ألفريد جانب إىل املشهد يف الصغري، أخوه هربرت، ظهر يده. يف ملوث جرح
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الحمى من هناك مات ثم تناسبه، ال أنها وجد عندما بارا إىل تراجع لكنه العينات، جمع
بعيدة مسافات واالس توغل مجهولة. بحميات مرة من أكثر نفسه واالس أصيب الصفراء.
يمسك أن أمل عىل كولومبيا، برشق اآلن املسماة املنطقة يف أواوبيس، ريو نهر منابع نحو
عىل أُجرب لكنه املظيل، العرف طائر هو رائع، أسود طائر من وجوده يزعم أبيض بنوع
للرضا نتيجة ،١٨٥٢ عام أوائل يف لها. وجود ال ربما البيضاء النسخة هذه أن االستنتاج
زائد. بحمل محمًال كانوي قارب مستخدًما نجرو ريو منابع أسفل رحلته بدأ اإلنهاك، أو
يومياته كل إليها مضاًفا بعد، بحًرا يشحنها لم التي عيناته أقفاصمن ستة معه جلب
ليعود يرعاها أن يأمل كان غريبة حيوانات مجموعة إليها مضاًفا ورسوماته، ومالحظاته
ببغاء وعرشين املقو، ببغاء من واثنني قرود، خمسة من: وتتكون إنجلرتا، إىل حية بها
حلقة مكمًال يونيو، نهاية قرب بارا إىل واالس وصل األخرى. الطيور وبعض وبركيت،
اسمها رشاعية سفينة ركب يوليو ١٢ ويف هربرت. قرب زار وهناك أعوام، أربعة منذ بدأها

إنجلرتا. إىل متجهة «هيلني»
النار فيها اشتعلت أسابيع، ثالثة اإلبحار بعد منحوًسا. قديًما مركبًا «هيلني» كانت
تحوي براميل لالشتعال؛ قابلة خطرة مواّد تحمل كانت األطليس. وسط تزال ال وهي فجأة
مقصورته يف واالس تعثر الربان. فاجأ تلقائي نحو عىل النريان فيها اشتعلت البلسم، زيت
كل من ينقذ لم الصفيح. من علبة يف أوراقه وألقى يستطيع، بما وأمسك بالدخان املليئة
عىل مجربًا كان الرسوماتوبعضاملالحظات. من فحسب صغرية حزمة إال األمازونية كنوزه
وأيًضا والطيور، الحرشات من الخاصة مجموعته تحوي التي عيناته أقفاص عن التخيل
يلتمسون آخرون ومعه املياه يرسب نجاة قارب واالس تسلق املكتوبة. سجالته معظم
القاع إىل تغوص ثم تحرتق، وهي «هيلني» السفينة يراقب وأخذ النجاة، لشاطئ الوصول
من أعوام أربعة حصيلة مآل الغرق كان هكذا املشوية. وببغاواته املتفحمة مذكراته ومعها

الجهد.
بقطع الترسب أماكن يرقعون املفتوح، النجاة قارب يف أيام عرشة ورفاقه واالس ظل
سفينة أنقذتهم أن إىل والجزر، النيئ الخنزير ولحم البسكويت قطع عىل ويعيشون الفلني
السفينة هذه أوشكت «هيلني». مثل تالفة تكون تكاد أنها النهاية يف تبني أخرى، إنجليزية
الوطن. إىل تصل أن قبل البحار أعايل يف مرتني الغرق عىل «جوردسون» البطيئة العتيقة
من زائدة حمولة بالعنرب كان كافيًا. الطعام يكن لم ظهرها، عىل بحارة طاقمي وجود ومع
إىل أدت زوبعة بهم عصفت إنجلرتا من بعيدة غري مسافة وعىل الصلب. الكوبي الخشب
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إىل مرتنًحا واالس نزل كامل. شبه بشكل النزح مضخات إحدى وعطلت القلوع أحد شق
للربازيل. مغادرته عىل تقريبًا أشهر ثالثة مرور بعد إنجلرتا، رشقي جنوب ديل، شاطئ
بتناول و«جوردسون» «هيلني» رباني مع احتفل واهنتني. وساقاه متورمني، كاحاله كان
عىل سعداء، ثم أحياء، بأنهم سعداء كانوا الربقوق. وكعك بقري لحم رشيحة من غداء

سبيله. حال إىل منهم كل بميض األغلب،
كله هذا سيمحو كان عناًدا، أقل أو جرأة، أقل آخر رجل أي لندن. إىل واالس ذهب
يكن لم واالس لكن منه. املزيد يريد وال بحياته عصف سيئًا حدثًا باعتباره ذاكرته من
أبًدا يبحر أال أقسم أنه من الرغم عىل بأنه لصديق أقر أيام بأربعة ذلك بعد الرجل. ذلك
يف بالفعل رشع وهكذا تذوي». ما رسعان الجيدة «القرارات فإن باملحيط، أخرى رحلة يف
للحيوانات التدريجي التطور لغز الكبري؛ للغز حالٍّ يجد لم فهو التالية. رحلته خطة وضع
يحدث، التدريجي التطور هذا بأن مىض وقت أي من أكثر مقتنًعا أصبح وقد والنباتات.
حلبة إىل الوصول أراد لقد ما. طبيعي قانون أو طبيعية عملية واقع من للتفسري قابل وأنه
الفلبني. إىل سيذهب أو األنديز، جبال إىل سيذهب ربما واملالحظة. العينات لجمع جديدة

الجزر. أو الجبال أمر ينظر أن اآلن عليه وربما هائًال. نهًرا رأى لقد

٢٠

فإن الهمة، تثبط التي وخسائره املوت، من واقرتابه السيئ، واالس حظ من الرغم عىل
هذه كانت املهمة. الفوائد بعض عنها نتج األمازون يف أعوام أربعة امتدت التي رحلته
هذا له أتاح املسح، حرفة تعلم من بدًال لكن ما، حرفة عىل فيها يتدرب مرة ثاني هي
وحفظ جمع يف وكخبري الحارة، للمناطق كمستكشف قوته وعوامل مهاراته تنمية التدريب
هذه بدأت لقد البيولوجية. األنماط من وغريها الحيوان لتنوع دقيق وكمالحظ العينات،
التطور حول تفكريه أثارت وقد الواحد. النوع داخل التغايرات ألهمية تنبيهه عملية املرحلة

البيولوجية. الجغرافيا يف متخصًصا منه وجعلت التدريجي.
كوكبنا. أرجاء يف والنبات الحيوان توزيع دراسة هي ذكرت، كما البيولوجية، الجغرافيا
وليس هنا يعيش وملاذا هنا؟ يعيش الكائنات من نوع أي بسيطني: سؤالني تتناول وهي
سواء — البيولوجية األصول عن نظرية ألي البيولوجية الجغرافيا أهمية آخر؟ مكان يف
كيانًا تمثل البيولوجية الجغرافيا أن هي — للتكوينية تابعة نظرية أو تطورية نظرية
جاالباجوس جزر تأوي ملاذا النظرية. تفرسها أن يجب التي التجريبية الحقائق من معقًدا
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أي يتوطن ال لكن وثيقة، قرابة صلة عىل كلها املحاكي، الطري من متوطنة أنواع ثالثة
الشمايل، القطب منطقة يف القطبية الدببة تعيش ملاذا واحدة؟ جزيرة يف منها نوعني
كنغر يقطن ملاذا العكس؟ وليس الجنوبية، القطبية القارة يف البطريق طائر ويعيش
يف الحارة الغابات «دندروالجوس») جنس من الشجرية الجرابية (الحيوانات األشجار
يف الحارة الغابات يقطن ال بينما املجاورة، الجديدة غينيا يف وأيًضا أسرتاليا رشق شمال
فقط واحد جانب يف الطوقان وطري الطنان الطري يوجد ملاذا أفريقيا؟ أو الجنوبية أمريكا
الجانب يف فقط توجد قرن وأبو النمري طيور بينما األمريكتني) (جانب األطليس املحيط من
الرب أن هي املمكنة اإلجابات إحدى رشًقا)؟ أبعد هو وما أفريقيا (يف املحيط ذلك من اآلخر
التفسري هذا رغبته. وفق أخرى أو بيئية منظومة يف ووضعه ا، خاصٍّ خلًقا نوع كل خلق
إجابة هناك إيمان. لديهم من لبعض وافيًا يبدو كان وإن للمثقفني، تماًما ُمرضيًا ليس
وأنواع سالالت يف ببطء تباعدت وأنها مشرتكة، أسالف من تطورت الكائنات كل أن أخرى
يقيده تفرقها كان وإن الفرص، تتيحه ما حسب جديدة بيئية مواطن عىل موزعة متمايزة،
يعكس لألنواع الحايل الجغرايف التوزيع وأن البحار، أو كالجبال مادية حواجز وجود دائًما
داروين إليها مال التي اإلجابة هي هذه التوزيع. وهذا الحدود، وهذه التباعد، هذا تاريخ
عن اإلجابة هذه إىل واالس توصل الجنوبية. أمريكا وسهول جاالباجوس جزر رأى أن بعد

األمازون. طريق
كان طيبًا: نبأ تحمل العنقاء نهضت «هيلني» السفينة فوق واالس محنة رماد من
جنيه مائتي بمبلغ جمعها التي العينات عىل ن أمَّ قد به، املوثوق وكيله ستيفنز، صمويل
مرسحية شاهد أو كبحار، قبل من عمل أنه أو بالغيب، بصرية لستيفنز كان ربما اسرتليني.
أن من واالس ألفريد تمكن كيف النقود هذه تفرس حال، أي عىل مؤخًرا. البندقية» «تاجر
العلمية املجتمعات يف دوره اتخذ حيث سنة، من أكثر املرتفة لندن مدينة حياة يعيش
السكك خطوط مسح إىل للعودة يضطر أن من بدًال وكتبًا، علمية أبحاثًا وكتب باملدينة،

ويلز. ريف عرب الحديدية
مبارشة أعقب اجتماع ذلك يف بما الحرشات»، علم «جمعية اجتماعات واالس حرض
عضًوا بصفته ليس االجتماع ذلك حرض بالكاد. امليش يستطيع كان عندما اليابسة، بلوغه
كزائر حرضه وإنما التجاريني)، العينات جامعي ضد طبقي تحامل هناك يزال ال (كان
جعله قد ستيفنز كان الحرشات. هواة نوادي ألحد مديًرا كان الذي ستيفنز رعاية تحت
ما وعرض للنرش، خطاباته من مقطتفات أقتبس بأن املجموعة هذه لدى بالفعل مشهوًرا
سنة. عرشة بخمس قبلها داروين مع هنسلو جون فعل مثلما عينات، من بحًرا شحنه
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كان داون، يف بعيًدا احتجابه مع لكن الحرشات»، علم «جمعية يف عضًوا كان نفسه داروين
ذات واالس فراشة رأوا فقد االجتماعات هذه حرضوا من أما اجتماعاتها. يحرض ما نادًرا
تقريره قرءوا وربما كولومبوس»، «بابليو العلمي واسمها واألصفر، األسود الخطايف الذيل
ستيفنز مكنه الطبيعي». التاريخ ومجلة «حوليات يف نُرش الذي املظيل، العرف طائر عن
ورقة ١٨٥٢ عام من ديسمرب ١٤ يف ألقى وهناك الحيوان»، علم «جمعية دخول من أيًضا

األمازون». قرود «عن عنوانها بحثية
فعندما البيولوجية. الجغرافيا عن لواالس حقيقية إفادة أول عىل الورقة هذه احتوت
الحظ نجرو، ريو ونهر األمازون بطول القرود من مختلًفا نوًعا وعرشين واحًدا شاهد
عن تختلف النهر من رئييس فرع كل جانبي أحد عىل املوجودة األنواع االنتباه. يلفت شيئًا
ارتباًطا مًعا «املرتبطة باألنواع سماها التي تلك أما اآلخر. الجانب عىل املوجودة األنواع
الحاالت بعض يف فكانت نفسه، الجنس إىل ينتميان القزم القرد من نوعني مثل وثيًقا»،
وأكرب الرئييس األمازون نهر — نفسها األنهار أن بدا املتقابلتني. الضفتني عىل تتمركز
— الدجاجة قدم يشبه شكل عىل شاسعة مساحة عىل واملمتدة وماديرا، نجرو له؛ فرعني
نجرو ورشق األمازون شمال منطقة تعد عبورها. تقريبًا يستحيل للتوزيع حدوًدا تمثل
اإلكوادور. منطقة توجد نجرو غرب ويف جيانا. واالس سماها واحدة، بيوجرافية منطقة
والربازيل. بريو واالس سماهما أخريني منطقتني األمازون جنوب يف ماديرا ريو نهر يحدد
تفصلها التي األمازون، لحوض الرئيسية األربع املناطق هذه شكلت القرود، منظور من

الجزر. يشبه ما الجارية، املياه من واسعة أنهار بعض عن بعضها

٢١

أكثر اهتماًما يبذل أن عليه ربما بيولوجية: جغرافيا باملزيد. تخربه أن تستطيع ربما جزر:
خطَّط الجغرايف؟ توزيعها نمط طرحه الذي ما وثيًقا: ارتباًطا مًعا ترتبط أنواع تركيًزا.
الجمعيات يف عالقاته استخدم االعتبارات. هذه ذهنه ويف التالية امليدانية لرحلته واالس
خطابات من املزيد عىل للحصول امللكية»، الجغرافية «الجمعية ذلك يف بما املختلفة، العلمية
عىل السنة ونصف سنة ميض بعد للخارج. مسافر مركب فوق املجاني والركوب التوصية
عن صغري (كتاب اإلعجاب يثريا لم كتابني خاللها نرش التي الفرتة وهي إنجلرتا، إىل عودته
التفاصيل نقص عانى نجرو» وريو األمازون يف ألسفار «رسد عنوانه وكتاب النخيل شجر
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عام أوائل يف رشًقا. املرة هذه سيسافر للرحيل. تهيأ اليوميات)، ضياع بسبب املتماسكة
وصل بحيث انتقاالته رتب ثم أورينتال»، آند «بنينسوالر لرشكة باخرة فوق سافر ١٨٥٤

أبريل. أواخر يف سنغافورة إىل
لم لذا الغابات، من صغرية رقعة إال جواره توجد ال صاخب دويل ميناء سنغافورة
أن إال طيبًا، أمًرا هذا كان وربما جزيرة، فوق سنغافورة تقع وجيزة. لفرتة إال تناسبه
الرائعة األنواع من وافر عدد يقطنه مستكَشف غري بعيًدا ملجأ تكن لم الجزيرة هذه
الصينيون األشجار قاطعو كان أيًضا السفر. لطرق تقاطع منطقة هي بل املعروفة، غري
األرض يف الخرضاوات حدائق ليزرعوا األشجار حاصدين الغابات، من بقي ما يقطعون
خاصة الرائعة، الحرشات من كثرة واالس وجد األخشاب، قاطعي طريق عىل سريًا البكر.
بلدة وهي ملقا، يف االستقرار حاول الثدييات. أو الطيور من قلة إال يجد لم لكنه الخنافس،
من أخرى نوبة وبعد شهرين انقضاء بعد لكن املاليو، جزيرة شبه يف الشمال إىل أبعد
رجل قابله؛ مبرش مع كمبوديا إىل شماًال الذهاب أمر يف نظر االنتقال. يعاود أن أراد الحمى
بدًال واالس تحول الجيزويتي تأخر عندما لغات. بأربع يتكلم الجيزويت من ودود فرنيس
لقرابة رشًقا تمتد التي والكبرية الصغرية الجزر من املغرية الكربى الكوكبة إىل ذلك من
اآلن يعرف ما تقريبًا تطابق التي املنطقة، هذه الجديدة. وغينيا سنغافورة بني ميل األلفي

املاليو». «أرخبيل باسم وقتها تعرف كانت بإندونيسيا،
جنوبها يف جاوة جزيرة بينما مبارشة، الرشق يف وتقع بورنيو هي الجزر هذه أكرب
وتيمور، وفلورز، وأمبون، وسيليبس، وملبوك، بايل، الجزيرتنيجزر هاتني وراء تقع مبارشة،
الرشق أقىص يف صغرية مجموعة ذلك يف بما األخرى، الجزر من وآالف وسريام، وكومودو،
وهو املاليو، لغة يتعلم واالس أخذ الفردوس. طائر من بعشائرها املشهورة آرو جزر هي
ومصادر داروين «يوميات» بفضل منتبًها، كان األرخبيل. أرجاء يف السفر عليه سهل ما
كانت وإذا املستوطنة. باألنواع استثنائي نحو عىل غنية تكون أن يمكن الجزر أن إىل أخرى،
بينها، تفرق املالح املاء من بحواجز مكان كل من محاط منها وكل باألنواع، غنية الجزر
ذات املعلومات من ثراءً ستحمل أنها بمعنى مذهلة؛ بيوجرافية أنماًطا أيًضا ستُظهر فإنها
لقاء بفضل — به يُرحب أن يتوقع حيث بورنيو، إىل متجهة بسفينة واالس لحق املغزى.

رسمي. مستوى أعىل عىل — مصادفة تم
ساراواك، باسم تعرف غريبة خاصة مملكة لبورنيو الشمايل الساحل بطول تمتد
قد بروك كان األبيض». «الراجا عليه يطلق بروك، جيمس اسمه إنجليزي مغامر يحكمها
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عليه وعرض به، أعجب أنه الواضح ومن إنجلرتا، يف مىض زمن منذ صدفة واالس قابل
رتب بروك وبمباركة هناك، إىل واالس وصل ساراواك. إىل حال بأي وصل لو استضافته
أعىل يقع نفسه بروك مقر كان ساراواك. نهر مصب قرب صغري منزل يف يستقر أن لنفسه
الوقت كان معه. املاالي من طاٍه عدا فيما أخرى، مرة وحيًدا واالس أصبح وهكذا النهر،
جمع صار يوميٍّا األمطار هطول ومع املطر، موسم قلب يف ،١٨٥٥ عام أوائل يف آنذاك
استوائية، غابة لتغسل «املوسمية» األمطار تنهمر عندما مستحيًال. أو صعبًا أمًرا العينات
فيه، لتستكني مكان إىل الخنافس وتزحف األنظار، عن مختفية والطيور الفراشات تربض
بشبكة، يلوح أن أو أثر، أي مقتفيًا يميش أن عن ناهيك بالكاد، إال الرؤية املرء يستطيع وال
بحث أي أداء عن عاجز وهو بيته يف واالس جلس جافة. جرة يف ضعيًفا كائنًا يضع أن أو
طموًحا أكثر الورقة هذه كانت أخرى. بحثية ورقة ليكتب الفرصة هذه وانتهز ميداني،
عن نرشها التي القصرية الوصفية التقارير من أي عن ناهيك األمازون، لقرود وصفه عن
جديدة». أنواع إدخال نظَّم الذي القانون «عن هو ورقته عنوان كان والسمك. الحرشات

من متيقنًا يكن لم نفسه هو لكنه التحول. عن نظرية نحو الطريق يتلمس كان
لتأليف مالحظات تسجيل يف بالفعل بدأ أنه عىل أدلة هناك تفكريه. إليه أوصله الذي املدى
الكتاب مرشوع كان للتغري». العضوي القانون «عن يسميه ألن خطط املوضوع، عن كتاب
وهكذا بذلك، حدسه أخربه األقل عىل أو جيًدا، ذلك أدرك واالس أن ويبدو ألوانه، سابًقا
النظرية عن «إعالن بأنها الحًقا إليها أشار التي املوجزة، الورقة هذه بإنتاج وقتها اكتفى
أن واألدق بعد. ليعلنها نظرية لديه يكن لم ألنه إعالنًا؛ حتى تكن لم أنها الحقيقة وحسب».
تفسريية. نظرية لها يلزم التحول، هي ظاهرة؛ وجود عن إشارة فيها كان ساراواك ورقة
املثرية أفكاره لوضع متلهًفا داروين، بخالف واالس، كان تراوغه. زالت ما نفسها النظرية

بعد. تتبلور لم كانت وإن حتى مطبوع، شكل يف
(منهم معينني قراء جعلت مبهمة ملصطلحات واالس اختيار هو البلبلة من ضاعف ما
«إدخال» إىل الورقة عنوان يف إشارته كانت بدء، ذي بادئ يعنيه. ما فهم يخطئون داروين)
فعل تتضمن أنها بدا فقد خادع. نحو عىل ومبهمة املعنى محددة غري إشارة جديدة أنواع
واستخدام سابقة. ألنماط كتعديالت جديدة أنواع «تكوين» عن أيًضا كتب غيبي. إدخال
بوجود يوحي ما وهو السابقة، األنماط هذه به ليصف «antitype املضاد، «النمط مصطلح
سالف نمط مجرد يعني ربما أنه مع ،(anti السابقة استخدام (بفضل تضاد أو تباين
توصيفية إفادة مجرد الحقيقة يف كان صاغه الذي «القانون» سابق. نمط أي (ante)؛

والنتيجة. السبب بني آلية أي يحدد ولم معممة.
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املحرية األنماط بأن تباهى إذ القانون؛ لهذا كبرية أهمية واالس عزا فقد ذلك ومع
«كلها الجيولوجية، الطبقات يف املنقرضة األنواع ِسجلَّ وأيًضا البيولوجية، للجغرافيا
فيه كان البيولوجية الجغرافيا عىل الضوء إلقاء أن وذكر القانون». هذا ويوضحها يفرسها
أحد يفرسها ولم لينيوس، زمن منذ تراكمت الغريبة الحقائق من العديد ألن قيمة؛ خدمة
تحوي التي جاالباجوس، جزر تعرضها التي «الظواهر فإن املثال سبيل عىل منطقيٍّا. تفسريًا
بتلك االرتباط أقرب ترتبط لكنها بذاتها، مميزة والحيوانات النباتات من صغرية مجموعات
أساس عىل حتى وال تفسري، أي وقتذاك حتى تلَق لم ظواهر هي الجنوبية، أمريكا يف التي
يف قدم الذي لجاالباجوس، الرحالة أشهر لداروين، خفيفة وكزة هذه كانت الحدس». من
حساسة نقطة مس أنه واالسوقتها يدرك لم نظرية. بال لكن مالحظات، «اليوميات» كتابه
هناك أن عن غافًال كان كما لنفسه، شيئًا أبقى داروين بأن واعيًا يكن لم إذ داروين؛ عند

به. البوح موعد عن طويًال تأخر قد كان وإن بلورته، تجري داروين لدى تفسريًا
املنهجي، التصنيف مشكلة أيًضا — نفسه واالس يرى كما — واالس قانون يحل
ليل تشارلز رؤية يدمج فهو طبقات. يف األنواع لتجميع طبيعي أساس توفري خالل من
بقايا ويفرس الحفريات. سجل يف الظاهرة للنزعات فهم يف التدريجية الجيولوجية للتغريات
معلنًا مهذبة بعبارات عاليًا، نفسه عن يعلن الشاب هذا أخذ هكذا الضامرة. األعضاء آثار
يقدم أنه يزعم العالم من البعيد الطرف يف الطبيعي التاريخ يف متخصصمحَدث مولد عن
الصالت وذوي تعليًما، واألفضل سنٍّا منه األكرب لزمالئه الحياة تاريخ عن رئيسيٍّا كشًفا
وكتبه النهاية، قرب واألخرى الورقة، بداية قرب مرة مرتني، قانونه واالس ذكر األفضل.
املكان يف متوافًقا الوجود إىل يأتي نوع «كل إغفاله: يمكن ال بحيث مائلة بأحرف املرتني يف

به.» االرتباط وثيق قبل من موجود آخر نوع مع والزمان
«متوافًقا» كلمة تعنيه الذي ما الوجود»؟ إىل «يأتي بقوله بالضبط يعنيه الذي ما
بسلسلة يرتبط نوع أنه به» االرتباط وثيق «نوع من يُفهم أن ينبغي هل هذه؟ املتحفظة
ذلك يكون هل الوجود، إىل فعًال األنواع تأتي عندما ذلك. عن شيئًا واالس يقل لم نسب؟
أقل كانت واالس، رأس يف وضوحها مع السؤال، هذا إجابة إلهي؟ بخلق أم مادي بتحول
ذلك واالس يعرف لم آليته؟ هي فما فعًال، التحول يعني كان إذا الصفحة. تلك يف وضوًحا

بعد.
الذي ستيفنز، صمويل إىل بالربيد الجديد املخطوط أرسل بداية. مجرد كانت بأس. ال
بتقاريره رحبت التي نفسها املجلة الطبيعي»، التاريخ ومجلة «حوليات يف محرر إىل مرره
أن واالس يستطيع طيب يوم يف األخرى. أعماله إىل واالس عاد ثم األمازون. عن امليدانية
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كان إذا أما بالدبابيس. يثبتها وفراشات خنافس هناك ستكون املساء ويف العينات، يجمع
ينهمر. بورنيو شمال يف املطر زال وما ويفكر. يقرأ فكان سيئًا اليوم

٢٢

لقاء يف إال يلتقيا لم إذ فقط. بعد عن داروين السيد يعرف واالس كان الوقت ذلك حتى
لم لقاء وهو سنغافورة، إىل واالس إبحار سبقت التي الشهور يف الربيطاني املتحف يف عابر
غرِّير شاب رحالة مجرد واالس كان داروين نظر وجهة من أهميته. له أن منهما ألي يبُد
ال أنه حد إىل املفصلة للحقائق يفتقر األسفار» «رسد وكتابه تجاري، عينات وجامع آخر،
ومن داروين. محيط يف املوجودين من الطبيعي التاريخ يف متخصصجاد أي إعجاب يثري
«بيجل»، السفينة عن الرائعة اليوميات لتلك مؤلف مجرد داروين كان واالس نظر وجهة
األسباب من لديه يكن لم تقليدي. لكنه واالستكشاف، الطبيعي التاريخ يف قوي كتاب وهو
يكن لم واالس أن جانب إىل التحول، مذهب أتباع أحد مثله داروين أن يف يشك يجعله ما
مناطق يف سنوات ألربع الخاصة رحلته يف سافر قد واالس كان الربنقيل. بتوصيف ا مهتمٍّ
فقد ربما لذا داروين، له تحمَّ يشء أي من أقىس ظروف تحت االستوائية، الربية من نائية
مع واحدة مرتبة يف مرة ذات وضعه الذي الرجل ذلك تجاه باإلجالل إحساسه واالس

الوقت. من لفرتة … لقائهما عىل يشء أي يرتتب لم همبولدت. فون ألكسندر
أوائل يف وذلك الربنقيالت، عىل ينتهي لن وكأنه بدا الذي بحثه داروين أنهى أخريا
إىل سنغافورة يغادر أن واالس فيه قرر الذي نفسه الوقت حدود يف ،١٨٥٤ عام خريف
يقرب ما كلفه الربنقيل مرشوع أن اإلحباط، من بشعور مفكرته، يف داروين ن دوَّ بورنيو.
الحقة، أسابيع بعد إال األرجل هدبيات عن األربعة كتبه آخر ينرش لن أعوام. ثمانية من
تسبب التي الترشيح عمليات من الكفاية نال قد كان عيناته. حزم أنهى سبتمرب ٩ يف لكنه
املرتعشة. واألرجل امليكروسكوبية، الذكور وقضبان املجهدة، املخططات ومن للعني، حوًال
باملفكرة، أخرى ملحوظة يف ورد حسبما نفسه، اليوم ذلك ويف عمله. ملواصلة متلهًفا كان

األنواع». نظرية أجل من املالحظات يفرز «أخذ
تحول يف يتفكر عاًما عرش ستة أمىض لقد اهتمامه. مركز إىل مجدًدا النظرية عادت
الحقائق عن البيولوجية األدبيات يف وينقب الطبيعي، االنتخاب عن فكرته ويصقل األنواع،
الربية، يف والتكيف التغاير عن نفسه هو بياناته يف مليٍّا ويفكر باملوضوع، الصلة ذات
رعى ذلك وأثناء .١٨٤٤ عام يف وخطها ١٨٤٢ عام يف أوجزها التي الحجج ويصقل
نرش فقد أيًضا داخلية. مدرسة إىل األكرب ابنه وأرسل منهم، اثنني دفن كأب، أطفال تسعة
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سبعة «بيجل»)، السفينة حيوان علم عن املحررة الكتب فيها نحسب أن (دون كتب ثمانية
يف خبريًا نفسه من أيًضا داروين جعل للرحلة. شعبي رسد وواحد متخصصة فنية منها
كربى. جائزة بتلقي خربته عىل بالتصديق وحظي الحيوانات، من صعبة مجموعة تصنيف
لم دام ما األنواع مسألة يبحث «أن أحد حق من ليس إنه قلق يف مرة ذات داروين قال
نظريته؟ لنرش إذن الوقت حان هل الحق. هذا كسب فقد واآلن بدقة»، منها الكثري يصف

بعد. ا مستعدٍّ يكن لم بعد. ليس كال،
يف الثغرات بعض ليمأل التجريبي البحث من آخر برنامج يف انطلق ذلك من بدًال
وأرضه بيته يف وكدس التجريبيني، من واحًدا داروين أصبح النفيسة. أدلته مجموعة
بيانات وفرت لكنها سيئة، رائحة عنها يصدر كان ما كثريًا وذكية، بسيطة علمية مشاريع
يربي داروين بدأ عويصة. أسئلة عن لإلجابة املمتدة اتصاالته شبكة داروين استغل مفيدة.
الداجنة، الحيوانات ونمو بترشيح التاليتني السنتني يف بعيد حد إىل نفسه وشغل الحمام.
النبات، تصنيف يف املنعكسة النباتية األنواع تنوع وأنماط النبات، وتسميد النبات، وتهجني

املحيطات. عرب االنتقال عىل النباتات وقدرة
ماء يف كرنب بذرة فيها تُنقع أن يمكن الذي الزمنية الفرتة طول عن داروين تساءل
الجزر؟ وبذرة الفجل؟ لبذرة الزمنية الفرتة ما اإلنبات؟ عىل قادرة بعدها تزال وال مالح
«الوسائل سماه ما بشأن بالفضول يشعر كان والبازالء؟ الكلوي؟ الشكل ذات والفاصوليا
حاملة ساق أو قرنة أو بذرة طفو يتطلب قد الذي النبات، أنواع النتشار العرضية»
كاملة لقائمة امللح مقاومة قابلية اخترب وهكذا البحر. من شاسعة مسافات عرب للبذور
والفلفل، الرشاد، وحب والكرفس، والهليون، الراوند، األخرى: والنباتات الخرضاوات من
زجاجات، يف وصبه البحر، ماء يشبه مالًحا محلوًال داروين أعد وغريها. والشعري، والرَّتم،
أو املالح، املاء عىل تطفو وتركها املحيط، مياه يف سقطت وكأنها البذور فيها وأسقط
التجارب من املجموعة هذه من داروين تعلم قياسه. تم األيام من لعدد وتُنَقع، تغوص
أو أخرضريانًا، كان إذا يوًما وعرشين ثالثة يطفو أن يمكن الهليون أن تعلم عديدة. أشياء
أن داروين تعلم أيًضا لإلنبات. قابلة بذوره وتظل أوًال، جفف إذا يوًما وثمانني خمسة مدة
تظل الفجل بذور لكن للمعتاد»، خارق حدٍّ «إىل ونتنة عفنة تصبح والفجل الكرنب بذور
ذلك. عن فتعجز الكرنب بذور أما النقع، من يوًما وأربعني اثنني بعد اإلنبات عىل قادرة
أيًضا لكنها الرغوية»، املادة من عجيبًا «قدًرا تخرج الرشاد حب بذور أن داروين وجد
متوسط االعتبار يف الوضع مع — داروين رأى غمرها. من يوًما وأربعني اثنني بعد تُنبت
أو البذرة تنتقل ألن كافية فرتة تُعد يوًما وأربعني اثنني فرتة أن — املحيط تيارات رسعة
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تنبت أن من تمكنت اختربها التي األخرى األنواع معظم ميل. ١٣٠٠ ملسافة الطافية القرنة
التجارب هذه من داروين إليه توصل الذي االستنتاج يوًما. وعرشين ثمانية بعد ما بشكل
حاجة هناك ليس املحيطات. عبور عىل تأكيد بكل قادرة النباتات بيوجرافيٍّا: جانبًا تضمن
نفرس كي رباني فعل أو بعضزمالئه)، تخيل (كما البحر تحت غائص أريضقديم لجرس

جديدة. بركانية جزيرة فوق ما نبات ظهور
عرب جديد مكان إىل النبات لوصول الوحيدة الوسيلة هي الطافية البذور تكن لم
يف يوجد كما كالباراشوت، بمظلة مجهزة الصغر بالغة وبذور مجنحة، بذور فهناك املاء.
بواسطة االنتقال هي األخرى اإلمكانيات إحدى بالرياح. االنتقال تستطيع الربية، الهندباء
مالك لطري املوحلة باألرجل البذور تلتصق فقد ميت. طري حتى أو حي، طري الطيور؛ أحد
الذي فرانسيس، الصغري ابنه طرح جديد. موضع يف وتقع أبيض بلشون طري أو الحزين
الطيور حول يدور سنه، يف لصبي مناسبًا دمويٍّا اقرتاًحا عمره، من الثامنة يف وقتذاك كان
دماغية بسكتة لإلصابة ضحية ربما أو للربق، أو لصقر، ضحية تقع التي تلك مثل — امليتة
يوًما. ثالثني املالح املاء يف تطفو ميتة حمامة داروين جعل الفكرة. عىل داروين وانقض —

طيب. نحو عىل أنبتت الحمامة حويصلة من أُخذت التي البذور أن ووجد
الحيوانات هل معرفة فيها حاول بالطيور تتعلق أخرى تجربة داروين أجرى
بطة قدمي داروين قطع آلخر. مكان من الغري عىل متطفلة تنتقل كالقواقع، الصغرية،
تدىل وقد املاء، سطح فوق بطة نامت لو العذب. املاء بقواقع ميلء مائي حوض يف وعلقهما
بإحكام متشبثة ستظل هل قدميها؟ تتسلق قد التي القواقع عدد ما غافلة، وهي قدماها
القواقع ستظل التي املدة كم الهواء. يف بطته بقدمي داروين لوح بعيًدا؟ البطة تطري عندما
قواقع أن إىل نتائجه تشري الليل. طول تعاني القواقع داروين ترك املاء؟ خارج حية فيها

ميل. ستمائة ملسافة حية وتظل طائر بقدمي التعلق تستطيع العذب املاء
الزمن؟ من مدة وألي البحر؟ ماء فوق سيطفو هل السحايل: بيض عن أيًضا تساءل
تالميذ عىل داروين عرض الفقس؟ عىل قادًرا سيظل فهل يقرب، ما أو شهًرا طفا أنه ولو
ببيض أيًضا ورحب عليها، العثور يمكنهم سحايل بيضات ست كل مقابل شلنًا املدارس
تماًما باملوضوع، وثيقة عالقة له كله هذا قبوه. يف يطفو البيض هذا سيجعل الثعابني.
طبيعي. نحو عىل االنتشار رضورة يتضمن التحول ألن وذلك البذور، إنبات تجارب مثل
البيولوجية، الجغرافيا إن لألنواع. خاص توزيع يوجد فال خاص، خلق يوجد ال دام فما
بعضويتكيف من بعضها ينشأ األنواع أن حقيقة تعكس التحول، مذهب أتباع منظور من
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للنباتات يمكن مدى أي إىل أخرى، أشياء ضمن يثبت، ألن حاجة يف داروين كان وينتقل.
آلخر. مكان من تنتقل أن والحيوانات

األجنة يف خاصة الداجنة، الحيوانات يف املختلفة التغايرات قياس أيًضا داروين أراد
قد وتطورها نموها أثناء الشكل يف تمايزها أن كيف يرى حتى وذلك اليافعة، والحيوانات
اعتبارهم يف يضعوا أن له أصدقاء من طلب مشرتكة. أسالف عن التطوري تشعبها يعكس
أحد ويف ماشيتهم. أو األليفة حيواناتهم من أي يموت عندما وذلك الكئيبة، اهتماماته
حمام، وأفراخ أسبوع عمرها فراريج يرسل أن منه طلب فوكس، دي دبليو إىل خطاباته
البط بني مقارنة بالفعل بدأ أنه عابر نحو عىل لفوكس وذكر عظمية. هياكل منها يأخذ كي
بالكلوروفورم يقتلها فإنه الحية الطيور عىل داروين يحصل عندما املدجن. والبط الربي
روائح عنها تصدر العملية وهذه اللحم، عنها ينزع ثم ليلينها، جثثها ويغيل اإلثري، أو
رئيس بارسلو، أيًضا وإنما املرهفة، بمعدته فحسب هو ليس يتقيأ؛ تجعله كانت ما كثريًا
املرحلة هذه يف الخارجية باملصادر داروين استعان هكذا يشء. كل يف يعينه الذي الخدم
البولدوج نوع من لكالب مملحة جراء «لديَّ حبور: يف كتب فقد الثدييات عن أما بحثه. من
السباق خيل ملهر دقيقة مقاسات يأخذ كي األشخاص أحد داروين وفوض والسلوقي.»
اليافعة الحيوانات أشكال عن معيارية بيانات عىل يحصل أن يريد كان العربات. جر وخيل
يحصل أن يحاول كان للطيور، وبالنسبة مصداقيتها. للمقارنات تكون حتى أمكن، كلما
السالالت وبعض األنواع بعض يف السن صغار أن إال فقسها. من أيام سبعة بعد عليها
لإلمساك طريقة يعرف من هناك هل داروين وتساءل عليها. العثور دائًما يسهل يكن لم

أيام؟ سبعة عمرها برية ببطة
املنزل فناء يف بنفسه الحمام ربى بأن الحمام عىل الحصول مشكلة داروين حل
والحمام الطاوويس والحمام الهزاز النفاخ حمام املمتازة، بالسالالت داروين اهتم الخلفي.
النابض وسلوكها شكلها عكس التي أخرى، وأنواع اإلنجليزي الزاجل والحمام البهلواني
الولعني الفخورين الحمام مربي يد عىل االنتخابي االستيالد من السنني مئات بالحياة
هؤالء بعض وكان مكلفة، هواية يسمى، كان كما بالحمام، «الولع» يكن لم بمهنتهم.
بيوت أسطح أعىل األخمام يف ويربونها طيورهم يدللون الذين العمال طبقة من به الولعني
لألعني اللحمية والزوائد املنقار، وشكل األلوان، دقة عن املحلية حاناتهم يف ويتحدثون لندن
لبث ما لكن التجريبي، العالم فتور بنفس الحمام عىل عمله داروين بدأ الريش. وزخارف
داروين درس به. املحيطة الفرعية الثقافة بهذه ومستمتًعا بالحمام مفتونًا نفسه وجد أن
بجوالت وقام الدواجن»، «وقائع مجلة وقرأ الخرباء وراسل للمربني، اإلرشادية الكتيبات
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ويف املدينة. يف الحمام هواة نوادي من لناديني انضم حتى إنه بل لندن، يف للحمام تبضع
الذي ويليام البنه قال مختلفة. ساللة عرشة ست إىل يملكه ما وصل األمر بهذا افتتانه ذروة
قد للتو كان رائع.» نحو عىل حمامي مع طريقي أميضيف «إنني الداخلية: باملدرسة التحق
إىل إضافة التوربيد، وحمام الراهبة والحمامة البوق عازف نوع من حمام بعض أضاف
داروين أرسَّ لندن. يف الجعة يصنع صديق له أعطاه األملاني النفاخ حمام من صغري زوج
وسكينه القايس العلم لقلب وداًعا الصيف. يف البهلوان حمام إطالق إىل يتطلع أنه لوييل

الحاد.
إىل إرساله نوى معمم بطلب أشبه لخطاب، مسودة ١٨٥٥ عام أواخر يف داروين كتب
«مطلوب». كلمة أعاله مكتوب إعالن الخطابعىلشكل صيغ البحار. عرب وأصدقائه معارفه
واألرانب، والحمام، الدواجن، من مدجن جنس أو ساللة ألي «ُجلود، بطلب الخطاب بدأ
قد الحيوانات هذه تكون وأن ينبغي، مما أكرب ليست دامت ما الكالب، حتى بل والقطط،
أداء يطلب كان كبرية». قيمة لذلك وسيكون الزوار، قليلة منطقة أي يف كثرية ألجيال ُربيت
والريش للجلد، باإلضافة يريد كان بحًرا. يل العينات إرسال رجاء فضًال، ضخم: معروف
كلها تكون أن واألفضل الجمجمة، من ممكن قدر وأكرب وللفخذ للساعد عظمة الفراء، أو
الزوار» قليلة «منطقة يف كثرية» «أجيال حول يدور الذي الجزء باألوتار. متصلة تزال ال
السكان. من الواحدة املجموعة أو العشرية داخل األفراد تغاير كيفية عن لدراساته مهم جزء
باستمرار تحدث التغاير، ظاهرة الحاسمة، الظاهرة هذه أن وقتذاك يدرك داروين كان
سؤال هذا «يسببها»؟ الذي ما لكن الداجنة، الحيوانات يف تحدث مثلما الربية األنواع يف
االختالف هو يعتقد، فيما املمكنة، اإلجابات إحدى عنه. اإلجابة داروين يعرف ال هائل.
الداجنة السالالت تتغاير قد كيف يرى أن يأمل كان فقد ثم، ومن الخارجية. الظروف يف
رسور بكل مستعد وهو تونس، أو جاميكا أو فارس بالد مثل غريبة مواقع يف تُربى عندما

بحًرا. العينات وإرسال الجلود سلخ نفقات يدفع ألن
شخصيات القائمة تضمنت الطلب. هذا لهم أرسل الذين بالرجال قائمة داروين كتب
كونج)، هونج (حاكم بورنج يس جون وسري ساراواك)، (يف بروك جيمس الراجا مثل
القنصل منصب حينها يشغل كان والذي جيانا، مستكشفي (أحد شومربج روبرت وسري
وإي سيالن)، (يف ثوايتس كيه إتش جي النبات وعالم دومنجو)، سانتو يف الربيطاني
أصبح كلكتا). يف آخر متحف (أمني بليث وإدوارد كيبتاون)، يف متحف (أمني اليارد إل
منتصف يف يظهر والفائدة. اإلسهاب حيث من لرسائله املستجيبني أكثر أحد بعد فيما بليث
داروين أن الواضح من جغرايف. موقع بأي ليسمصحوبًا واالس» «آر جيل؛ غري اسم القائمة
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قاعدة ساراواك، يف عنوانه ربما واالس— راسل أللفريد ما نوع من بريدي عنوان لديه كان
يكون أن يمكن أين بالضبط يخمن أن يستطيع كان ما الوقت ذلك يف لكنه — املؤقتة واالس
يعرف ال أحدهما أن جانب إىل الفسيح. املاالي أرخبيل أرجاء بني بالفعل واالس السيد

فحسب. حظه يجرب داروين كان تقريبًا. اآلخر

٢٣

«القانون» عن ساراواك من واالس أرسلها التي البحثية الورقة نُرشت ١٨٥٥ سبتمرب يف
بعض بالفعل أثارت لكنها ضجة، أي الورقة تُحِدث لم جديدة. أنواع «إدخال» ينظم الذي
لندن يف الطبيعي التاريخ علماء من العديد أن ستيفنز صمويل وكيله له ذكر االهتمام.
أخرى ناحية من الحقائق. بجمع ويكتفي التنظري عن يتوقف أن ينبغي إنه متذمرين قالوا
نسخته عىل كلكتا يف بليث إدوارد حصل االهتمام. يثري ما فيها الورقة أن ليل تشارلز وجد
خطاباته أحد يف بليث كتب مماثًال. فعله رد وكان الطبيعي» التاريخ ومجلة «حوليات من
مجلة يف املنشورة واالس ورقة يف رأيك «ما يسأله: السنة نهاية قرب لداروين الطويلة
مختلًفا. فكان داروين رأي أما عام!» بوجه «جيدة! أنها نفسه بليث رأي وكان الحوليات؟»
يفعل كما الخاصة، لذاكرته املالحظات بعض وكتب الوقت ذلك يف الورقة داروين قرأ
محكمة؛ منهجية طريقة داروين؛ طريقة هذه كانت املنتقاة. األبحاث يف قراءاته مع روتينيٍّا
وما القشور ويلفظ الجيدة، األجزاء ويبتلع املواد، من هائلة كميات ويمضغ مليٍّا يفكر كان

القشور. طعم واالس لورقة كان فاسد. هو
وقد ا». جدٍّ جديًدا «شيئًا تقدم ال لكنها الجغرايف، التوزيع تناقش أنها داروين سجل
لتمثيل الغيور) داروين نظر وجهة من أنا» («تشبيهي املتفرعة الشجرة تشبيه استخدمت
ناقصة أعضاء وجود تذكر وهي تنوع. من فيها وما تشابهات من الطبيعة يف يوجد ما
الكائنات تلك أن كيف عن — جاالباجوس عىل التعليق هناك ثم سبب؟ ألي لكن التطور،
— الحدس» عىل قائم تفسري حتى «وال تفسري أي أبًدا تلَق لم العجيبة واألنماط الغريبة
أنه يعرف ألنه بالحرج؛ شعر قد داروين يكون ربما بل الكرام. مرور يمر لم تعليق وهو
املرء لنمهل … لكن «اليوميات»، يف تفسري أي بتقديم داروين جازف أن يحدث لم حقيقي.
ما ثم كاٍف. غري يزال ال لكنه بالفعل. الوقت له أتيح لقد بأس، ال حسن، الكايف. الوقت
النقطة هذه داروين يناقش أن من بدًال املعقدة؟ االعتبارات عن واالس السيد يعرفه الذي
أي يَر لم إجماًال. واالس مجهود أنكر فإنه تحديًا، الصغري االستفزاز هذا يعترب أو عقله، يف
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الغامضة اللغة هذه يف يسمع ولم األشياء، ينظم الذي «القانون» يف حقيقية تفسريية قيمة
أن لو نفسه، يف داروين قال ثم العتيق. الالهوتي الطبيعي التاريخ لنغمة تكرار سوى شيئًا
عىل يوافق أن ألمكنه جديدة، أنواع «توّلد» عن بدلها وتحدث «الخلق» كلمة شطب واالس
هذا من كلمة أي يستخدم لم واالس إن األمر. إليه وصل ما إذن هذا البحثية. واالس ورقة
نظره»، وجهة من خلق كعملية يبدو كله «املوضوع أن داروين حكم كان ثم ومن النوع.

حمامه. إىل ثانية عاد ثم
واالس، آر ذلك يف بمن قائمته، يف واآلخرين واليارد، ثوايتس، إىل خطاباته داروين أرسل
أو حمام، أو لدجاجات، جلود أي له أرسلوا إذا االمتنان كل ممتنٍّا سيكون إنه لهم وقال

بط. أو أرانب،

٢٤

عىل ليعثر املاليو أرخبيل يف طريقه واصل ساراواك يف عاًما واالس ألفريد أمىض أن بعد
الربيطانيني الرحالة من سبقه من إليه وصل الذي النطاق وراء للصيد، جديدة أرض
يف أنزلته ثم بايل عند وجيزة مدة توقفت صينية رشاعية بسفينة لحق العينات. وجامعي
يف واالس مكث الرشق. إىل فقط ميًال ثالثني تبعد صغرية جزيرة وهي لومبوك، جزيرة
لسفينة انتظاره أثناء املحلية الثقافة ويالحظ الطيور يصطاد وهو شهرين، مدة لومبوك
هي ملبوك كانت الكبرية. سيليبس جزيرة عىل يقع ميناء وهي ماكاسار، إىل تأخذه أخرى
رائع طري وهو األوىل، للمرة اللون الكربيتي بعرفه الكوكاتو ببغاء فيه رأى الذي املكان
الحظ الغرب. اتجاه يف أخرى جزيرة أي أو بايل يف يوجد وال ضجة، يثري كان وإن الجمال
تشيع التي الجميلة الطيور من آخر نوع وهو قزح، قوس ألوان ذا النحل آكل الوروار أيًضا
بايل من انتقل أن بمجرد أنه وغريها، اإلشارات هذه من النهاية، يف واالس أدرك أسرتاليا. يف
اآلن إنه أخرى. إىل بيوجرافية منطقة من انتقل فإنه عميق، ضيق مضيق عرب لومبوك، إىل

املناطق؟ بني الواضح الفصل هذا ملاذا غريبًا. هذا بدا األسرتالية. الحيوانات عالم يف
أكثر يحوي سنغافورة، طريق عن لندن يف ستيفنز إىل قفصعينات لومبوك من أرسل
طيور ذلك يف بما تباع، أن بها قصد الطيور هذه أغلب الطيور. جلود من جلد ثالثمائة من
أن بد ال للغاية، عاديٍّا شيئًا أيًضا القفص حوى صيدها. من تمكن التي العديدة الكوكاتو
أرسل إذ الغرابة؛ بالغ أمًرا بدا النادرة البيولوجية للعينات تجاري جامع طرف من إرساله
لوكيله ملحوظة واالس كتب الحبوب. مخازن أفنية ببط شبيه نوع من محلية بطة واالس

له. توصيلها رجاء داروين.» السيد إىل مرسلة داجنة بطة «هذه األمر: تفرس
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داروين. إىل األحوال من حال بأي وصلت قد البطة هذه كانت إن نعرف أن الصعب من

بالدهشة. يشعر أن دون لكن لهذا، باالمتنان شعر أنه األرجح فعىل له وصلت قد كانت إذا
يف مساعدته منهم طلب الذين األشخاص من الكريم التعاون من كبريًا قدًرا يتوقع كان
واالس له كتب نفسه الوقت حدود يف االجتماعية). املكانة يف منه أقل هم من (خاصة بحثه
استغرق وهكذا وقتذاك، البطيئة الربيد طرق عرب سيليبس، من الخطاب أرسل مبارشة.
الضخم األرشيف يف الخطاب هذا يُحفظ لم داون. دار إىل ليصل شهور ستة الخطاب
استنتاج أمكن لكن لواالس، داروين من قصري خطاب أول مثل مثله داروين، ملراسالت
١٨٥٧ عام من مايو أول يف واالس إىل داروين كتب عليه. الرد من فقط ومحتوياته وجوده
ورقة واقع من حتى ذلك من أكثر بل خطابك، واقع من أرى أن بوضوح «يمكنني يقول:
بيشء عباراته يتخري وهو أضاف ثم متشابًها.» تفكريًا نفكر أننا «الحوليات» مجلة يف بحثك
يصادق أنه داروين وأضاف متشابهة». «استنتاجات إىل ما» «نوًعا توصال أنهما الرقة من
منظران يتفق أن النادر من أنه ويعترب البحثية، واالس ورقة يف تقريبًا» كلمة «كل عىل
ورد ما داروين بها استنكر التي الباردة الطريقة إىل بالنظر الوثيق. النحو هذا عىل اثنان
جديًدا «شيئًا تقدم ال أنها قراءاته عن مالحظاته يف ذكر إذ ذلك؛ قبل «القانون» ورقة يف

املبالغة. من شيئًا يحمل لداروين األخري الخطاب هذا فإن ا»، جدٍّ
التحول، عن بآرائه ترصيًحا املفقود واالس خطاب حوى ربما تغري. ما شيئًا لكن
تجاه وحسب أوىل خطوة إال هي ما البحثية ورقته بأن املباهاة من شيئًا يحوي كان وربما
أي عىل للخطر. متيقًظا داروين ستجعل كانت النوع هذا من أنباء أي تفسريية. نظرية
ال. أم ذلك يعي كان سواء التحول، مذهب تخوم حول يحوم واالس أن داروين أدرك حال
أن يبدو ال منفصلني سؤالني هذان كان جهوده؟ أثمرت مدى وألي واٍع، هو مدى أي إىل
محنك، غري كان وإن مجتهًدا، متخصًصا الشاب هذا يف داروين رأى وحني سألهما. داروين
بأن سعيًدا كان له، منافًسا يكون أن املرجح غري من وأنه امليداني، الطبيعي التاريخ يف
أكثر عىل منه يحصل أن عىل يحرص وأن املبهمة، التأمالت ويف الحقائق يف معه يتشارك

داروين. تفكري عىل أخرى عديدة عوامل أثرت نفسه الوقت يف يعطيه. مما
القديم الحميم لصديقه أقر وقد الكبري. رسه عن لإلعالن داروين تحرق زاد أوًال:
قابلة األنواع كانت إذا عما السؤال يتناول الحايل بحثه أن بالعلم، يشتغل ال الذي فوكس،
أنه يزعم كان لكنه ذلك عن إجابته يعرف داروين (كان كذلك. ليست أنها أو للتحول
سنوات خالل املوضوع عن كتابًا يؤلف أن فوكس، أخرب كما يأمل، كان متأكد.) غري
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األنواع بأن باقتناعه أقر إذ عديدين؛ علميني زمالء مع ذلك من ألبعد داروين مىض قليلة.
األمر يعرفون ممن هوكر جوزيف كان لنظريته. العريضة الخطوط ورسم بالفعل، تتحول
داروين أن عىل ينرش، لم لكن ١٨٤٤ عام املكتوب داروين مقال وقتذاك قرأ وقد بالفعل،
إتش تي ذلك يف بما آخرين، ثالثة أو واثنني ليل لتشارلز تفكريه عن كشف ١٨٥٦ أوائل يف
لندن. يف الطبيعي التاريخ يدرس الذي املحبوب واملحارض املتألق الترشيح عالم هكسيل،
عطلة يف لداروين زيارة يف آخر، عالم ومعهم وزوجتاهما، وهوكر هكسيل ذهب أبريل يف
بشأن أفكاره عن الدار صاحب كشف الزيارة هذه وأثناء داون، دار يف األسبوع نهاية
بفكرة بطبيعته، بالجدل واملولع العقائد يف املتشكك هكسيل، رحب الطبيعي. االنتخاب
زار لندن. إىل عاد عندما بالرس االحتفاظ من تمكن لكنه جامح، بتحمس الجامحة داروين
حديث أبريل ١٦ صباح يف ودار الشهر، ذلك يف قليلة أليام داروين آل أيًضا وزوجته ليل
شجاعته استجمع أنه بد ال املهرطقة. املبدعة نظريته داروين عرض الرجلني. بني هادئ
رد كان الجيولوجيا». «مبادئ كتابه يف الالماركي التحول عىل السابق ليل لهجوم نظًرا أوًال،
بأساسيات والتزامه الفكرية شجاعته يعكس ما وهو عينه، الوقت يف ومعقًدا قويٍّا ليل فعل
ويف وأهميتها. قوتها أدرك لكنه بعد. ليس داروين، فكرة عىل ليل يوافق لم العلم. مهنة
ذلك يف مناقشتهما بأمانة ليل لخص األنواع، ملسألة مخصص بليل خاص يوميات دفرت
يف متجاورة تظهر التي املرتابطة األنواع «قانون» ب واالس سماه ما ليل تذكر وحني اليوم.
ذلك تفرس أنها يبدو الطبيعي االنتخاب عن داروين نظرية بأن ليل أقر والزمان، املكان

عينها. الفريسة يطاردان صيد بكلبي أشبه العامَلني هذين أن ليل شعر لقد األمر.
انرش محددة: نصيحة أعطاه ليل أن هو ذهنيٍّا: داروين الرتباك املسبب الثاني العامل
تشارلز كتبسري املطبعة. إىل اذهب للكمال. طلبًا كفاك حذًرا، كفاك تأجيًال، كفاك نظريتك.
عن بياناتك، من صغريًا جزءًا تنرش أن منك «أود قصري: بوقت الزيارة بعد لداروين ليل
وتُفهم.» بها، ويُستشهد تاريخيٍّا، تُذكر دعها بنظريتك، اخرج هيا فضلك، من «الحمام»
عن باألصالة يحس كان مخلص. صديق أيًضا لكنه للتكوينية، معتنًقا يزال ال ليل كان
— العظيم االكتشاف هذا عن لإلعالن ملحة حاجة هناك بأن داروين عن وبالنيابة نفسه

فيه. الفضل لداروين يُنسب وأن — الدرامية الفكرة تلك أو
متحريًا. كان بأنه اعرتف كما مرتدًدا، كان لكنه ليل. اقرتاح أمر يف بالنظر داروين وعد
متعجل موجز أي يف سيتمكن كيف فعله. عن قوله يسهل أمر بالنظرية» «الخروج إن
حقها؟ واملفاهيم واالستنتاجات الحقائق من املعقدة املستفزة املجموعة هذه يفي أن من
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يجيب أن يستطيع كيف أدلته؟ كل يطرح أن دون مقنعة النظرية يجعل أن يستطيع كيف
العلمية امُلثل بني يتمزق بأنه أحس العجلة؟ وملاذا املتوقعة؟ االعرتاضات كل عن مسبًقا
املؤكد فمن ذلك ومع األسبقية، أجل من الكتابة فكرة «أكره لليل: وقال العلمي. والطموح
فكرة يكره فهو األمر: تلخص الجملة هذه قبيل.» أفكاري أحدهم نرش إذا سأغتاظ أنني

فعًال. األسبقية له تكون أن يريد بأنه يقر لكنه األسبقية، أجل من الكتابة
معه يكون أن يستطيع الذي له، صديق أقرب لهوكر، خطابًا بأسبوع ذلك بعد كتب
عىل بقوة حضني وقد الخاص، بحثي عن ليل مع جيًدا «تحدثت داروين: قال رصاحة. أكثر
أؤلف ربما أو املثال، سبيل عىل املوضوع من جزءًا يغطي صحيفة يف مقاًال شيئًا»، أنرش أن
شيئًا املرء ينرش أن بشع» نحو عىل للمنطق «املجايف من سيكون أنه إال الصغر، بالغ كتابًا
ومترسًعا مرتجًال يبدو أال لعمله يريد كان واملراجع. الحقائق من مفصل دعم دون كهذا
يعتقد ليل أن يبدو «لكن لهوكر: داروين قال للخلق». الطبيعي للتاريخ الباقية «اآلثار مثل
إنني أقول أن يمكنني أنني أساس وعىل األصدقاء، اقرتاح عىل بناء ذلك، أفعل أن عيلَّ أن
سنوات.» بعد إال أنرشه أن أستطيع ال ذلك ومع عاًما، عرش ثمانية البحث أواصل ظللت

الخاص. دفاعه بدأ قد ها
نفسه يهيئ ولم ومنهجي، حِذر ألنه ملاذا؟ سنوات. لعدة نرشه» يستطع «لم وبالفعل
يريد كان فكرتني: بني اآلن متحريًا كان بطء. يف العمل يبارش أن اختار ألنه للكتابة. بعد
أجل من النرش، يؤخر أن يريد كان وأيًضا األسبقية، أجل من منشور، عمل له يكون أن
العقيل، السالم حالة إىل يصل حتى ذلك فعل يريد كان أفضل. نحو عىل قضيته تجهيز
حياته طيلة داروين تشارلز ظل ذلك. عىل حثوه من هم أصدقاءه إن يقول أن فضل لكنه
املرحلة هذه لكن كبرية، وشجاعة عميق، وكرم عظيمة، وطيبة عالية، بنزاهة يتصف رجًال
رصاحة. وأقلها لحظاته أضعف من بعض يف إظهاره خالل من تختفي قوته عوامل تجعل
مجلة، يف مقال بكتابة ليل القرتاح معارًضا أيًضا، موجوًدا يعد لم الذي هوكر، رد كان
كتابة كانت منفصل. كتاب شكل يف تمهيدية» «أطروحة كتابة بالرضورة يعارض لم وإن
الصغري الكتاب بينما املؤسيس. التدقيق من قدًرا الوقت، ذلك يف تعني، مجلة يف مقال
ولن مؤلفه. سوى الجامحة بأفكاره أحًدا يورط لن املؤلف نفقة عىل ا خاصٍّ نًرشا املنشور
حذر أخرى ناحية ومن األدلة. بمصادر الكامل االستشهاد أو تحرير هيئة مراجعة يتطلب
داروين ينوي الذي الكبري الكتاب تأثري يقوض ربما اآلن صغري كتاب إصدار أن من هوكر

النهاية. يف إصداره
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نفسه داروين وغدا متعارضتني، نصيحتني بهما املوثوق مستشاراه له قدم هكذا
أيٍّا أو مقاًال، أو أخرى، أطروحة سمها — قصرية لنسخة مسودة كتابة بالفعل بدأ متحريًا.
الدرجة بهذه واالختصار االختيار مجهود من محبًطا أصبح ما رسعان لكنه — يكون ما
من وغري ليل نصيحة عن النظر رصف قد داروين كان ١٨٥٦ صيف أواخر ويف البالغة.
املطاف نهاية يف سيصل الذي كتابه من فصل بعد فصًال يكتب وأخذ لألمر، تناوله طريقة
الثالثة األجزاء ذي الخاص ليل لكتاب املساوية الشاملة الضخمة املجلدات من عدد إىل
يتجاهل أن واٍع غري نحو عىل قرر (أو يدرك أن يف داروين أخفق الجيولوجيا». «مبادئ
أي يكبحها ال برسعة نفسه الفكري الطريق يتبع الشاب واالس أن التحذيرية) اإلشارات

حذر.
الكبري؛ كتابي يف مثابرة بكل اآلن «أعمل العام: نهاية قرب ثانية ليل إىل داروين كتب
عميل وسأؤدي تمهيدي، مخطط أو أطروحة أي أنرش أن تماًما املستحيل من أن وجدت لقد
لك مدين وأنا الكمال. إىل الوصول انتظار دون مواد، من حاليٍّا يل يتاح ما بقدر كامًال

الكافية. بالرسعة تكن لم أنها إال الرسعة.» من القدر بهذا الكتابة عىل بحيض

٢٥

بالربيد طائل بال يتواصالن كانا لكنهما ضعيف، اتصال عىل اآلن وواالس داروين أصبح
نضد إىل األحوال من حال بأي لومبوك من واالس أرسلها التي البطة وصلت هل الدويل.
خطاب بعد الطائر لذلك ذكر يرد ال ألنه يحدث؛ لم هذا أن أعتقد داروين؟ عند الترشيح
البطة ولعل طريقها. بحًرا املرسلة العينات شحنة ضلت ربما الشأن. بهذا القصري واالس
أي عىل لداروين. تقديمها معها يمكن ال درجة إىل تعفنت وقد ستيفنز صمويل إىل وصلت
الذي ،١٨٥٧ مايو ١ يف واملرسل دوًما، املجامل داروين، خطاب يف شكر أي يظهر ال حال

«القانون». بعنوان البحثية واالس ورقة عىل تهنئته قدم فيه
الكبري. تأخره بشأن داروين حساسية يظهر الخطاب، ذلك يف آخر غريب تعليق ثمة
املنظرين من اثنني بني التوافق هذا مثل ندرة ومدى آرائهما، تشابه عن الحديث فبعد
كتب ثم يتنحنح، كان لو كما الصفحة، بعرض فاصلة رشطة خط الطبيعي، التاريخ يف
ألكتب مالحظاتي دفاتر أول فتحت أن منذ (!) عاًما عرشون سيمر الصيف «هذا بعدها:
هذا.» يحدث طريقة وبأي بعض، عن بعضها واملتغايرات األنواع تختلف كيف مسألة عن
فكرة حال؛ أي عىل ما إجابة عىل عثر لقد اإلجابة. عىل عثر بأنه داروين يرصح أخريًا،
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واالس أخرب ثم خاطئة. أم صحيحة كانت إذا ما عىل اآلخرون وسيحكم ملموسة. واضحة
وقال: ذلك. من تعقيًدا أكثر إنها إذ خطاب؛ يف الفكرة هذه يرشح أن املمكن من ليس أنه
من الرغم عىل إنني حتى ا، جدٍّ كبري املوضوع أن أجد لكني للنرش، بحثي أجهز اآلن «أنا
يتزلف داروين كان سنتني.» بعد إال للمطبعة أذهب لن أنني فأعتقد كثرية لفصول كتابتي

واالهتمام. الوقت ليكسب
فإنه — يكفي بما ليس — بعد الجد بمأخذ واالس يأخذ يكن لم أنه من الرغم عىل
عىل يؤكد متكلفة، تعجب عالمة من فيه بما داروين، تعليق كان الحذر. ببعض أحس
لم واالس لكن داروين، جانب من تلميًحا هذا كان ودعاواه. وأسبقيته، الخاصة، مصالحه

الرسالة. مضمون يفهم أن يستطع
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١٨٥٨-١٨٥٩

٢٦

داروين باب إىل وصل اليوم، ذلك حدود يف أو ،١٨٥٨ لعام يونيو من عرش الثامن يف
يف ما مكان من كسواه، الخطاب، أتى واالس. ألفريد من بالربيد آخر خطاب األمامي
املظروف كان املراكب. من سلسلة فوق شهور أربعة يتنقل الخطاب ظل املاليو. أرخبيل
أن وبعد املظروف، داروين فتح رسالة. جانب إىل مخطوطة ويحوي املعتاد، من أضخم
باملفاجأة باإلحساس بدأت غثيانه؛ أثارت بانفعاالت شعر املرفقة واملخطوطة الرسالة قرأ
وقد العمل، قيد زال ما وقتذاك الكبري كتابه كان اليأس. من حالة إىل تضخمت ما ورسيًعا
واالس، كان ذاته الوقت يف يوم. كل يف وضخامة صعوبة ويزداد ثلثيه، كتابة من انتهى

الطبيعي. باالنتخاب التطور فكرة مستقل نحو عىل تفهم قد الشاب، املراسلة صديق
نهاية ال ما إىل االبتعاد إىل املتغايرات نزعة «عن هو واالس مخطوطة عنوان كان
بلغة املؤلف بيد مكتوبة صفحة، عرشين نحو من املخطوطة تكونت األصيل». النمط عن
أن هي — العنوان لها أشار كما — املخطوطة يف الرئيسية النقطة سلسة. واضحة نثرية
بمعنى الدرجة. يف فرق مجرد هو (كصنف) املغاير والنوع (كصنف) النوع بني الفارق
يمكن بل بطبيعته؛ محدوًدا ليس نوع أي داخل املتغايرات بني نراه الذي التغاير مقدار أن
ليصبح املتغايرات أحد ينشق أن إىل محدود غري نحو عىل ترتاكم أن القليلة اإلضافات لهذه
الكثرية املتغايرات يدفع الطبيعة» يف عام «مبدأ وجود تفرتضاملخطوطة بذاته. متميًزا نوًعا
أيًضا إنها بل األب، النوع عن فقط «تنشق» بأن تكتفي ال واالسفإنها يؤكد وكما ذلك. لعمل
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متغايرات نفسها هي عنها ينشأ النهاية ويف موته، بعد حية تظل وأحيانًا ضده، تتنافس
لهذا اسًما واالس يبتكر لم داروين، عكس عىل األصيل. النمط عن وأكثر أكثر تختلف أخرى

داروين. منطق تماًما يماثل بمنطق املبدأ هذا فرست مخطوطته أن إال العام». «املبدأ
الوجود» أجل من رصاع هي الربية الحيوانات «حياة أن املخطوطة يف داروين قرأ
الرصاع هذا يحدث يموت». أن دائًما بد ال تنظيمه يف كماًال واألقل «األضعف أن فيه يحدث
املواليد عدد يزيد وفقها التي السكان، لزيادة الطبيعية املعدالت عن الناتج الضغط بسبب
تعطي املتاح. البيئي املوطن ويف الطعام عىل العيش يمكنه الذي العدد عن كثريًا الجدد
عن «التغايرات أن بها ومذكور اسمه. ذكر دون مالتوس، لحساب بارًعا تلخيًصا املخطوطة
رآه ما كثريًا الذي (األمر الربية الحيوانات بني وقوعها يشيع األنواع» ألحد النمطي الشكل
باإليجاب إما «ستؤثر التغايرات هذه معظم وأن التجارة)، بغرض العينات جامع واالس،
أو األقرص السيقان ذو «الظبي املثال: سبيل عىل املمتد». الوجود قوى عىل بالسلب، أو
األسود وستأكل الالحمة.» السنوريات من أكثر هجمات بالرضورة يعاني أن بد ال األضعف
يف تسافر وهي املتاعب ستعاني قوة أقل أجنحة لها التي املهاجرة الحمامة البطيئة. الظباء
الناحية من الضعيفة. الطيور زوال إىل والتنافس الجوع يؤدي الطعام. لتجد واسع مدى
التي العالية الشجر أوراق إىل الوصول من ستتمكن الطويل العنق ذات فالزرافة اإليجابية
العنق طويلة الزرافة تتمكن قد املجاعات وخالل لها. الوصول األخرى الزرافات تستطيع ال
العنق قصرية الزرافات أن حني يف اإلضايف، املصدر هذا بفضل نفسها عىل الحفاظ من
أفضل ستأكل الصغرية االختالفات هذه بفضل تكيًفا» «األفضل الكائنات تلك ستموت.
يف كبرية، عشائر وتؤسس أوفر، بعدد وتتكاثر أفضل وتعيش أفضل، نفسها عن وتدافع
«تباعد يحدث أن ذلك نتيجة ستكون وتختفي. ستخرسالرصاع حظٍّا األقل الكائنات أن حني
عن وأكثر أكثر متتالية تغايرات «تبتعد بحيث الزمن، من طويلة فرتات مر عىل مستمر»
الظواهر «كل أن خاللها من يقرتح منمقة بعبارة واالس مخطوطة تنتهي األصيل». النمط
تظهره ما وكل السابقة، العصور يف وتوارثها انقراضها املنظمة؛ الكائنات تظهرها التي
إىل تفسريها يرجع أمور هي والعادات» والغريزة، الشكل، يف للمعتاد خارقة تعديالت من

االسم. عديم املبدأ ذلك الطبيعة»؛ يف العام «املبدأ ذلك
توصلت إنني واالس يقول فهنا تواضًعا. أكثر التغطية خطاب كان كبري! زعم من له يا
بدا مثلما داروين للسيد جديًدا األمر يبدو أن يأمل وكان األنواع. أصل يفرس افرتاض إىل

مرة. ألول الفكرة له طرأت عندما لواالس
لداروين. كذلك يبُد لم لكنه
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٢٧

بالربيد املخطوطة واالس أرسل .١٨٥٨ فرباير ترينيت، يأتي: كما مؤرخة املخطوطة كانت
خالل جاءه اإللهام فإن يقال وكما مولوكاس. شمال يف الحجم ضئيلة بركانية جزيرة من
متبادلة نوبات يعاني وهو الفراش، مالزمة عىل مجربًا كان حني املالريا، بحمى إصابته
فيها، فكر التي األمور أحد التفكري. سوى يشء أي فعل عن ويعجز والحرارة الربودة من
يزداد واالس أصبح الوجود. إىل بها األنواع تأتي التي الطريقة هو لسنوات، يفعل ظل كما
رسم أن وبعد الربية، يف التغاير من الطيف هذا شاهد أن بعد التحول بحقيقة اقتناًعا
حدث لذلك؟ املسببة اآللية ما لكن االرتباط. وثيقة لألنواع للشك املثري للتوزيع خريطة
سنة. عرشة اثنتي عن يزيد ما منذ له قرأ الذي مالتوس، تذكر أن الحمى نوبات أثناء
يرتتب وما املتاح، الطعام يف األبطأ والزيادات السكان، لتزايد الهندسية املتواليات تذكر
أن سبق كما لواالس، خطر فجأة البرش. من السكان عدد نمو عىل «قيود» من ذلك عىل
تأمل عندما الربية. يف الحيوان عشائر أيًضا تنظم القيود هذه أن بالضبط، لداروين خطر
الحياة قيد عىل األفراد بعض يظل ملاذا نفسه سأل والوفيات، الصعوبات هذه كل واالس
يعيش «إجماًال، أنه هي طويل زمن بعد يتذكر كما اإلجابة» «كانت كثريون. آخرون ويموت
البقاء ويؤدي التمييزي، البقاء عنها ينتج الرصاع ورضورات العارض فالتغاير األصلح».
ظباء إىل يؤدي الزمن من كبرية فرتات امتداد عىل املتباعد والتكيف التكيف، إىل التمييزي
فكرت «كلما الهدف. أصبت قد ها طويلة. وزرافات األجنحة، قوي وحمام الهرب، رسيعة
الذي عنه، البحث طال الذي الطبيعة قانون عىل أخريًا عثرت بأنني اقتناعي زاد األمر يف

األنواع.» أصل مشكلة يحل
أيام وخالل املالحظات. بعض ويكتب رقاده من ينهض كان الحمى، تنقطع عندما

ترينيت. يف تتوقف التي الربيد بباخرة لداروين وأرسلها مخطوطته كتب قد كان قليلة
األفكار من الدفق هذا ليتلقى داروين تشارلز الناس، كل بني من واالس، اختار ملاذا
مؤمن داروين بأن واالس معرفة هو السبب يكن لم بالحمى؟ مرضه أثناء راودته التي
القليلة الخطابات ويف املنشورة كتاباته يف سنٍّا األكرب الرجل كان التحول. بمذهب مثله
داروين السيد كان واالس، معرفة قدر وعىل بهذا. يرصح أن من تحفًظا أكثر تبادالها التي
بالجغرافيا اهتمامات له التقليدي، النوع ومن الضمري حي طبيعي تاريخ عالم مجرد
ملا باإلثارة يشعر الذي واالس، عىل كان الدواجن. يف والتغاير والربنقيالت، البيولوجية،
سوى لديه يكن ولم ما»، «شخص إىل املخطوطة يرسل أن عنه، لإلعالن واملتلهف اكتشفه،
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التي الهمهمات عن ستيفنز صمويل طريق عن قبل من سمع قد كان محدودة. خيارات
أنه يرون الوطن يف العلماء فكبار التنظري. يف مغامراته من وتنتقص لندن يف ترددت
تماًما يتجاهل أن بإمكانه كان ربما للبيع. الصالحة الخنافس بجمع يكتفي أن ينبغي
إىل يقدمها كي وحسب، ستيفنز إىل بالربيد البحثية ورقته ويرسل الكئيبة التلميحات تلك
هذه يف ليس الحكيم، بالترصف يبُد لم هذا أن إال األسبق. بكتاباته فعل كما «الحوليات»،
يأمل كان ببساطة لعله أو االستفزاز. بالغ املقدم واملفهوم للغاية، كبرية فاملخاطر املرة؛
يكن ولم البعيدة، الجزر بني معزوًال واالس كان هؤالء؟ غري يعرفه الذي من أرقى. هو فيما
التعليمي والصقل العلمية للمؤهالت يفتقر كان وحسب. واملياه األميال بعزلته تسبب ما
ورقته مرت حني محبًطا صار إنه ثم بالتهميش. يشعر جعله وهذا االجتماعية، واملكانة
بهذا اشتكى إنه بل تقريبًا. انتباه أي تجذب أن دون الكرام، مرور «القانون» عن البحثية
بالضبط، هكذا ليس األمر بأن فردي تعاطف يف داروين ورد لداروين، خطاب يف الشأن
االهتمام. يثري ما فيها «القانون» ورقة أن وجدوا ممن واحًدا كان داروين، صديق ليل، وأن
هذا يف كان بريطانيا؟ يف الجيولوجيا علماء أبرز ليل، تشارلز سري ذلك؟ ليل قال هل
يأمل واالس كان العام ميضنصف بعد واآلن املتواضعة. واالس لشخصية اإلطراء من نوع
األنواع عن املرفقة املخطوطة أن وجد إذا داروين، من طلب ثم ومن ليل. إىل الوصول يف

تشارلز؟ سري إىل بإيصالها يتفضل فهل يكفي، بما مهمة تبدو

٢٨

تلكؤه، إليه أدى ما هذا نفسه. إال يلومه من هناك ليس محطم. شخص أنه داروين شعر
مفاجئ، نحو عىل الفخ يف وقع لقد األرسار. كتم عىل قدرته وعدم الكمال، إىل ونزعته
يتفجر وهو ليل إىل كتب بالذات. االهتمام ومطالب الرشف واجبات بني محصوًرا وأصبح
غريى سبق عىل أشهد أن ينبغي أنني وهو بانتقام، مصحوبة كلماتك، تحققت «لقد باأللم:
لك». «أرسلها أن واالس سألني مخطوطة بالرسالة مرفق إنه داروين له قال ثم عيل.»
ملخًصا «تكون ألن يشء أقرب أيًضا إنها تجهم يف أضاف ثم تماًما. القراءة تستحق وهي
اختالًفا يلحظ أن عن غفل فإنه هلع، من داروين أصاب ما (نتيجة الخاصة» لنظريتي
مجموعة انتخاب بمعنى األفراد؛ بني وليس املتغايرات، بني املنافسة عىل واالس ركز ا: مهمٍّ
«لم متحًرسا: داروين قال املجموعات). إحدى داخل لألفراد انتخابًا وليس األخرى، إزاء
مثل واالس استخدمها التي العبارات بعض إن بل قط.» املذهلة املصادفة هذه مثل أَر

126



الكريه كتابه

الحظ الكبري. كتابه مسودة يف فعًال داروين كتبه ملا تكراًرا كانت البقاء» أجل من «الرصاع
يطلع أن فقط طلب وإنما املخطوطة، نرش يف يساعده أن منه يطلب لم واالس أن داروين
املخطوطة يرسل أن عليه ليعرض التو يف لواالس سيكتب كان داروين أن إال عليها، ليل
مقداره.» كان مهما أصالة، من لدي ما كل سيتبدد «وهكذا أنني: يف وقال علمية. مجلة ألي
يكون ربما روعه. من يهدئ بأن داروين نصح فقد لذا دوًما، الفكر رزين ليل كان
دخل اإلطالق. عىل أسبقية ال أو الكاملة األسبقية فكرة من تطرًفا أقل بديل، حل هناك
األيام بمرور أنه عىل النقاش. حلبة إىل مًعا، واملخلص العاقل الصديق هوكر، جوزيف
العائلية املشاغل وبعض واالس مفاجأة بني مشتتًا داروين انتباه أصبح الخطابات وتبادل

الهدوء. عىل تبعث ال التي
األحياء بناته كربى إتي، عانت األرسة. وبيت القرية من كالٍّ املرض من موجة رضبت
مخيًفا مرًضا األيام تلك يف وكان الدفرتيا، مرض أنه النهاية يف ثبت الحلق يف التهاب من
فيه تحسنت الذي الوقت بحلول بريطانيا. أرجاء يف كالوباء ينترش وكان نسبيٍّا، مجهوًال
مات القرية. يف تفشت التي القرمزية، الحمى الخوف: يثري آخر مرض هناك كان إتي،
يونيو ٢٣ ويف الوفاة، لخطر معرضون آخرون أطفال هناك وكان القرية، يف أطفال ثالثة

داروين. أطفال أصغر الرضيع، تشارلز املرض أصاب
عليها، أدلة أي يوجد أن يندر غامضة، شخصية يُعد أبيه باسم املسمى الطفل هذا
وُعّمد عمرها، من واألربعني الثامنة يف وإيما الطفل هذا ولد الباحثون. حولها ويختلف
خطا قد يكن لم شهًرا عرش تسعة عمر إىل وصل وعندما داروين، وارنج تشارلز باسم
مزاج له كان يتكلم. أو يميش وال بسنه، باملقارنة الحجم صغري كان األطفال. من غريه مثل
عجيبة أشكاًال يتخذ وجهه وكان يبكي، كان وقلما يضحك، كان قلما لكنه هادئ، حلو
وإن والعقيل، الجسدي الضعف من ما نوًعا يعاني كان أنه الواضح من يستثار. عندما
ينال أن «دون ولد األصغر أخاها فإن إلتي، الحقة لشهادة وفًقا نوعه. تحديد يصعب كان
كتبتها التي السرية هما داروين سرية عن وضعا كتابني أفضل الذكاء». من الكامل حظه
الرضيع تشارلز الثاني الكتاب يصف ومور، ديزموند كتبها التي والسرية بروان، جانيت
حدٍّ إىل متخلًفا كان «ربما إنه األول يقول بينما شديد»، حدٍّ إىل بالتخلف «مصابًا كان بأنه
الكثريون. كنهها يدرك ال التي الفيكتورية األدوية نتيجة الزئبق تسمم بسبب ربما بسيط»؛
كان وارنج تشارلز بأن مقنع نحو عىل يحاج فإنه داروين، حفيد حفيد كينز، راندال أما
الكروموسوم من زائدة نسخة وجود عن تنتج جسدية إعاقة وهي «داون»، متالزمة يعاني
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حتى جزئيٍّا ولو استيضاحها يتم ولم آنذاك، محرية املتالزمة هذه كانت والعرشين. الحادي
إىل داون) بدار وال داون بقرية عالقة بأي يرتبط ال (الذي داون النجدون جون د. توصل
لداروين محبوبًا كان فإنه الرضيع تشارلز مشكلة كانت أيٍّا سنوات. ثماني بعد تحديده
وهو واألسف، بالعبء اإلحساس من قدًرا ربما تضمن الذي الشفقة من إحساس مع وإيما

يونيو. ٢٨ يف بالحمى إصابته من مات عندما تعقيًدا أكثر مشاعرهما جعل ما
الوفاة حالة كانت ذلك خالف لكن آني. مع األمر كان كما وقاسية، بشعة النهاية كانت
الراحة درجات بأقىص «شعر بأنه هوكر داروين أخرب سابقتها. عن تماًما تختلف هذه
هجعة يف السكينة تعبري استعاد وقد املسكني الربيء الصغري وجهه رأى عندما املباركة
حزنهما «بعد أنهما تذكر حيث أوضح نحو عىل والديها فعل رد الحًقا إتي وصفت املوت».
داروين كتب بالحمد». مفعمان بأنهما يشعرا أن إال استطاعتهما يف يكن لم األمر، بادئ يف
هو ما عىل يؤكد أن جهده بأقىص فيها حاول وارنج، تشارلز عن قصرية خاصة سرية
البقبقة»، من القليل فيه لطيف «ضجيج من أحيانًا الطفل يفعله كان عما متحدثًا إيجابي،
وبهيج». «هادئ مزاج من له وما األرض، عىل عاريًا يزحف وهو «رشيًقا» يبدو كان وكيف
الطريقة حول األفكار بعض فيه ليل من ا ردٍّ تلقى قد داروين كان نفسه الوقت يف
أوراق من داروين لدى يكون عما ليل تساءل واالس. مع الورطة معالجة بها يمكن التي
عام كتبها أطروحة مخطوطة هناك حسن، االكتشاف. يف بأسبقيته يشهد أن يمكن ما فيها
العام يف أرسله قد كان للنظرية، فقرات ٦ من ملخص أيًضا هناك هوكر، وقرأها ،١٨٤٤
غري الكتابات هذه هارفارد. يف به املوثوق مراسلته صديق جراي أسا النبات لعالم املايض
طويل، زمن منذ كلها الفكرة ذهنيٍّا تصور قد بأنه تشهد مكتوبة أدلة كانت لكنها منشورة،
«اآلن» السعادة «غاية» يف «سأكون قائًال: ليل وأخرب واالس. من شيئًا يرسق ولم وحده،
ال لكني شابه، ما أو صفحة عرشة اثنتي من يقرب فيما العامة آلرائي أنرشمخطًطا عندما
باالنزعاج يحس كان مرشف.» نحو عىل ذلك أفعل أن أستطيع بأني نفيس أقنع أن أستطيع
يفضل إنه داروين وقال مقيًدا. جعله — يطلبها لم التي — واالس مخطوطة تلقيه أن من
سلوًكا يسلك أنه عىل إليه يُنظر أن من بدًال يكتبه يزال ال الذي الخاص كتابه يحرق أن
نصيحة عىل بناءً ذلك يفعل إنه يقول وأن آلرائه، ملخص نرش وقت فات هل لكن دنيئًا.
«… مرشف نحو عىل أنرش أن يمكنني كان «لو قوله: كرر عامني)؟ منذ تلقاها (التي ليل
وهوكر ليل إىل ضمنًا يتوسل كان لكنه مقبول، األمر هذا بأن نفسه إقناع يستطيع ال إنه ال،

ذلك. بعمل يقنعاه أن
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كهذه أمور يف لتفكريه نفسه كره الشديد. بكربه تماًما مشوًشا داروين كان إجماًال،
بمشاعر متأثر تافه خطاب «هذا النهاية: يف قال حياتهم. أجل من يناضلون أطفاله بينما

لحاله. ترتكه لم املشاعر هذه لكن تافهة.»
وخدما كصديقني، بإخالص خدماه أيام، خالل ويف لهما. تلميحه وهوكر ليل أدرك
فيه لألمر ترتيبًا لفقا بأن وذلك التباًسا، أكثر نحو عىل العدالة وخدما بأفكارهما، العلم
ورقة تجاهل يستطيعا لم بالتأكيد داروين. ملصالح إنقاذ فيه األقل عىل أو للموقف، إنقاذ
غري سلوًكا سيكون هذا إن إذ وحده؛ الفضل داروين لينال يتواطآ أن وال بالكامل، واالس
تدبري عىل عمال فإنهما ذلك من بدًال الحقيقة. تظهر عندما ومخزيًا مهني، وغري رشيف،
أن املقرر من املنشور. غري داروين وبحث واالس مخطوطة من لكل عرضمشرتك ورعاية
أفضل إحدى وهي التايل، اللينانية» «الجمعية اجتماع يف الغريب الثنائي العرض هذا يقدم
مرموقة. عضويات جميًعا وداروين وليل هوكر فيها ويشغل لندن، يف العلمية الجمعيات
الفقرات ذا وامللخص ١٨٤٤ عام أطروحة لهوكر وأرسل الرتتيب هذا عىل داروين وافق
عىل «أجرؤ فيه: يقول آخر استنكاًرا كله ذلك مع وأرسل لجراي، كتبه قد كان الذي الست
حيٍّا كان فالرضيع عجب: ال باألمر.» أهتم أكاد ال بالًغا. تأخًرا تأخر قد كله هذا إن القول
يكن لم األخرى، الناحية من الحمى. بسبب الوفاة عىل يرشف كان لكنه اللحظة، تلك يف
يستطع لم مقدًما)، يوافق لم األقل (عىل للبحثني املشرتكة التالوة عىل بعد وافق قد واالس
يمكن وال الرشقية، الجزر يف ميدانية أبحاثًا يجري كان يسترشه. لم أحًدا ألن ذلك؛ واالس
أحًدا أن يبدو اتصال. حلقة أي عن تماًما بعيد فهو القصري؛ الوقت هذا يف إليه الوصول
يقرتح لم حماًسا؟» املتقد التعجل هذا كل لَم النبيالن، السيدان «أيها وهوكر: ليل يسأل لم
بعد واالس موافقة ينتظر أن النرش، قبل عاًما عرشين بالفعل انتظر الذي داروين، عىل أحد
هذا سبب أن أعتقد االعرتاض. شخصيف أي يفكر أن قبل الصفقة تمت أخرى. شهور ستة
الفضل إضفاء حيال الحرج من بيشء شعروا كلهم وداروين وهوكر ليل أن هو التعجل
التعقيدات. يجلب قد التأخري أن يعرفون وكانوا املتعالية، الطريقة بهذه مشرتك نحو عىل
االتفاق تم ورشاقة. برسعة املكانة ذوا العاملان تحرك تأخري. أي هناك يكن لم هكذا
اختار وداروين. لندن بني السابقة الليلة طوال الخطابات من سلسلة يف التفاصيل عىل
ومخطوطة جراي ملخص رفقة وأدرجها ١٨٤٤ لعام داروين أطروحة من مقتطًفا هوكر
الثالث اإلفادات رتبت اللينانية. الجمعية الجتماع بالفعل املمتلئ األعمال جدول يف واالس،
مساء يف واالس. إفادة تبعتهما االثنتني، داروين إفادتي ملؤلفيها؛ الهجائي الرتتيب حسب
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أخرى بحث أوراق خمس ومعها داروين-واالس مواد ُقرأت ١٨٥٨ لعام يوليو من األول
مصادفة أيًضا حرضه وليل. هوكر االجتماع حرض فرًدا. الثالثني عدده يقارب جمهور عىل
لندن إىل واالس بحث ورقة وصول طريقة عن متعجبًا تساءل ربما الذي ستيفنز، صمويل

طريقه. عن تمر أن دون
أنهما ندرك أن بوسعنا مستقبيل منظور من لألمر بالنظر غائبني. املؤلفان كان هكذا
للجمعية. ينتمي ال فهو وقتها. ملحوًظا يكن واالسلم غياب أن مع «غائبنيحارضين»، كانا
األول يوم واالس قىض فظ. لكنه لالهتمام مثري دخيل، ببغاء صياح وكأنه صوته ُقبل وقد
لغينيا الغربي الشمايل الساحل عىل تقع للتجارة قرية وهي دوري، يدعى مكان يف يوليو من
وأصبحت أخرى، مرة املطر موسم حل ترينيت. رشق ميل خمسمائة بعد عىل الجديدة،
كان ممتاًزا. الصيد فكان الحرشات مع أما دوري، حول نادرة جمعها يمكن التي الطيور
يف يجري الذي بالحدث يدري واالس يكن لم الخنافس. مع خاص بوجه ناجًحا الصيد

لندن.
كان الجمعية. اجتماع عن تغيب أيًضا لكنه باألمر، كاملة دراية عىل فكان داروين أما

الرتدد. من سيئة وحالة ميت طفل مع داون، يف بيته يف

٢٩

الفورية. نتائجها قلة هو اللينانية الجمعية يف داروين-واالس ليلة يف النظر يلفت ما أكثر
داروين طرحه ملا استجابة أحدهم يقف لم عامة. مناقشة أي البحث أوراق قراءة تعقب لم
جرت للحضور. قدم الشاي أن املحتمل من شائن!» «هذا أو رائع!» «هذا ليقول: وواالس
العلم أسس اهتزت لقد بيوتهم. إىل الجمعية أعضاء ذهب ثم الخفيفة. األحاديث بعض

ذلك. يلحظوا لم لكنهم أقدامهم تحت
املقتطفات أن هو السبب ربما السبب. معرفة الصعب من ذلك؟ يلحظوا لم ملاذا
االنتخاب أي وتفاصيلها؛ اآللية ظروف عىل تركز كانت واالس وورقة داروين بحث من
ناهيك «التحول»، كلمة املؤلفني من أي يذكر لم األكرب. النطاق عىل أهميته عىل ال الطبيعي،
آذان يف يبدو قد األنواع»). «أصل إىل بالفعل أملح قد داروين كان (وإن «التطور» كلمة عن
أوراق أن طوله، يف مفرط اجتماع أثناء يوليو، ليايل من حارة ليلة يف مباٍل، غري جمهور
فقط. والتغري املتغايرات تتناول وكأنها بدت قد ملتف منطق من فيها بما وواالس، داروين
زمالء أن هي املهمة النقطة عن الجمهور تغافل إىل أدت التي األخرى املحتملة األسباب ومن
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تتغري كيف — عنه يجيبان وواالس داروين كان الذي السؤال يطرحوا لم اللينانية الجمعية
قبل. من أنفسهم عىل — آلخر؟ نوع من األنواع،

من املقتطفة الشذرات بالجمعية الخاصة الوقائع» «مجلة نرشت بشهرين ذلك بعد
ملؤلَفني واحدة بحث ورقة وكأنهما مًعا وضمتهما واالس، مخطوطة وأيًضا داروين بحث
التشوش، من قدر فيه مركبًا عنوانًا أحدهم وضع أن التحرير عملية أثناء حدث مشرتكني.
وسائل بواسطة واألنواع املتغايرات استمرار وعن املتغايرات، لتشكيل األنواع نزعة «عن وهو
عند لها كان مما أكرب تأثري الثالث العلمية للقطع صار الطبع، مع لالنتخاب». طبيعية
برصف وزنها، لها العلمية املادة هذه أن العلماء من قليل عدد أدرك شفهيٍّا. تقديمها
بدبلن» الجيولوجية «الجمعية رئيس أعلن اآلخر. البعض بها واستخف تبعاتها، عن النظر
لتستحق تكن «لم وواالس داروين بحث ورقة أن التالية السنة من مبكر وقت يف للجمهور
تقوله، ما تعني الورقة كانت «إذا أنه الرجل هذا ورأى وهوكر. ليل يرعها لم لو املالحظة»
بهذا داروين سمع للحقيقة». منافية فهي ذلك، من أكثر تعني كانت وإذا بديهية، فإنها

ذلك. يف مصيبًا داروين كان ينتظره». الذي املستقبل من «ملحة فيه ورأى النقد
عميًقا. تأثريًا بها وتأثروا املدمجة داروين-واالس ورقة عىل مصادفة آخرون قراء وقع
االنطباع أبًدا أنىس «لن يقول: آنذاك شابٍّا كان الذي الطبيعي التاريخ علماء أحد الحًقا كتب
عمله يف وواالس لداروين األصيلة» املبدعة «االستدالالت إىل هوكر أشار يفَّ.» أحدثتُْه الذي
علمي ناٍد أمام داروين-واالس نظرية جراي أسا ووصف تسمانيا، نباتات عن الالحق
التاريخ أستاذ أجاسيز، لويس رأس يف كريه طنني يف وصفه وتسبب هارفارد، يف للنخبة
أو الرتحاب من انفجار أي يحدث لم لكن قوية، فعل ردود انترشت هكذا البارز. الطبيعي
بما للغاية صادمة كانت وواالس لداروين املشرتكة املحورية الفكرة أن إما للخطر. التحذير
يف استيعابها ما، بطريقة أعاقت، األخرى الظروف بعض أن وإما التو، يف استيعابها يمنع
الواقعية، األدلة من يكفي بما تُدعم لم أو كاٍف، بوضوح الفكرة عن التعبري يتم لم ربما التو.
وحني الكرام. مرور الفكرة مرت حال، أي عىل فحسب. منتبهني الناس يكن لم ربما أو
الزواحف هوية يحدد كان أنه تصادف (الذي اللينانية الجمعية رئيس بيل توماس ألقى
التايل، مايو يف السنوي خطابه «بيجل») السفينة رحلة بعد ما أيام يف داروين أجل من
االكتشافات تلك من «أيٍّا يشهد لم العام ذلك إن بيل وقال السابق. العام عىل نظرة ألقى
من فيه بما اآلن بيل تعليق يشتهر العلم. فروع أحد يف فورية» ثورة تحدث التي املذهلة
إىل «فوًرا» يؤدِّ لم املشرتك داروين-واالس فإعالن مصيبًا. كان محدود، بمعنى لكنه، بالدة.
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حاجة هناك كانت ينبغي. مما أكثر ا وجافٍّ موجًزا كان فقد البيولوجيا. علم يف ثورة إحداث
إضايف. ليشء

األسبوع ذلك ثالثاء ويف واليأس. املأساة عثرات من نهض ما فرسعان داروين، أما
لهوكر: قال للخطر، اآلخرين األرسة وتعرضأفراد الصغري تشارلز وفاة شهد الذي املشئوم،
يوم بحلول املقتطفات. إرسال عدا فيما يشء» أي فعل أستطيع وال تماًما منهك اآلن «إنني
ساسكس، يف شقيقتها مع ليقيموا األصحاء أطفالهما برتحيل وإيما هو قام التايل االثنني
أزره من يشد العمل كان العلمية. مراسالته داروين استأنف حني يف املنزل، عن ليبعدهم

ذلك. يتغري لم يمرضه. ال فيه) اإلفراط (عند كان حني
عن ليخربه جراي أسا إىل كتب عقيدته. هو العلم وكان املخدر، دواؤه هو العمل كان
توربيد حمام منه يطلب الحمام، برتبية املهتمني معارفه أحد إىل أيًضا كتب الطنان. النحل
االنتخاب حول غالبًا تدور أفكاره كانت وقياسه. كيميائيٍّا حفظه يستطيع السن صغري
وضعه إىل واالس ورقة وصول أدى ذلك؟ بعد سيفعل وماذا اكتشافه؟ ينقذ كيف الطبيعي:
طلبًا التثاقل من مزيد ال التسويف. من مزيد هناك يكون أن يمكن ال جديد. ذهني إطار يف
من وبتشجيع الجبن. أو الخوف من مزيد ال موسوعي. نحو عىل الحقائق وتجميع للكمال
لنرشها يكفي بما قصرية تكون لنظريته، مصقولة «خالصة» كتابة فكرة عىل عمل هوكر،
سابقني عامني منذ ليل اقرتح كما والبيانات املنطق من مبتورة قطعة مجرد ليس مجلة. يف
الكامل الرصح من صغرية نسخة الخالصة هذه ستكون ال، فضلك»)؛ من الحمام («عن
مشاركة يف متورط غري بالطبع، الوحيد املؤلف هو سيكون ذهنيٍّا. تصورها التي للفكرة
الجمعية ملجلة يرسلها أن يمكن الخالصة. يكتب سوف األمر، يكون هكذا نعم، واالس. مع
وبدأ جانبًا الكبري كتابه داروين نحى هكذا إرشاديٍّا. دوًرا هوكر فيها يلعب التي اللينانية،

الصفر. من الخالصة كتابة يف
ذهب استجمام عطلة أثناء جديدة. طاقة واالس، من وذعره الجديدة، الخطة أعطته
الخدم، جانب إىل أطفال سبعة نقل صعوبتها من زاد وايت، جزيرة إىل يوليو شهر يف فيها
كان يوميٍّا. عديدة ساعات الكتابة واصل حيث البحر، شاطئ عىل فيال يف داروين أقام
أجرب املكتوب. نصف الضخم كتابه يف مما أكثر وشخصيٍّا رسيًعا الصفحات هذه يف أسلوبه
ينتقل ثم تماًما، ويوضحها األساسية النقاط يختار كان الرضوريات. عىل الرتكيز عىل نفسه
أن داروين حاول حيوية. وأكثرها التوضيحية حقائقه أقوى فقط يتناول كان غريها. إىل
ويدفعهم القراء يسحق البيانات من جبل تشييد من بدًال القراء، تجتذب ممتعة حجة يبني
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وأحيانًا املفرد املتكلم ضمري مستخدًما القارئ، له يأنس بأسلوب داروين كتب لالستسالم.
لنباتاتنا فرعي تغاير من أو نفسه التغاير من األفراد إىل ننظر «عندما الجمع: ضمري
أمر وهذا العمل، بهذا يستمتع نفسه وجد حتى إنه بل «… ربيناها التي األقدم وحيواناتنا
كتابه يف رائعة حكاية حكى مثلما رائعة، حكاية يحكي كان ككاتب. لداروين معتاد غري
قريحة من بل أبحاثه، تفاصيل واقع من يحكيها يكن ولم «بيجل»، السفينة رحلة عن

تفكريه.
يصب أن داروين قرر أن وبمجرد األمر. بادئ يف األقل عىل بالتحرر، يشعر هذا جعله
يف ذلك ذكر الخالصة. تلك ينهي حتى آخر يشء أي يفعل أال أقسم خالصة، يف نظريته

املجلة. تصدر عندما نسخة له سريسل إنه مرح يف وأضاف فوكس. لصديقه خطاب
كان حني غري، ال سابق شهر منذ سهًال. هذا يكن لم بشدة. موجًزا يكون أن حاول
صفحة. عرشة اثنتي يف آرائه لنرشملخص فرصة إىل شوًقا يتحرق كان واالس، من مذعوًرا
يف حتى أو صفحة، عرشة اثنتي يف حقه املوضوع إعطاء عن عاجًزا نفسه يجد اآلن هو ها
أكثر يعرف وهو ينبغي. مما أكثر للموضوع، كثرية زوايا هناك صفحة. أربعني أو ثالثني
فحسب، الداجنة األنواع يف التغاير ليغطي الكلمات من الكثري إىل يحتاج إنه ينبغي. مما

الخالصة. يف تضمينها يريد كثرية مواضيع بني من غري ال واحد موضوع
أطول ستكون التنامي. يف آخذة الخالصة أن من الشهر نهاية يف هوكر داروين حذر
اعتمد الكتابة. واصل حيث أغسطس، منتصف يف داون إىل داروين عاد املتوقع. من
أوراقه وحقائب ومراسالته الكتب من ومراجعه مالحظاته ودفاتر بياناته أرشيف عىل
اآلن لكنه عاًما، عرشين مدار عىل لديه تجمعت التي سائب، ورق من بقصاصات املحشوة
الهوامش أغفل املقنع. والخطاب الواقعية األدلة بني ويوازن انتقائي، بأسلوب عليها يعتمد
ذكًرا املعلومات ومصادر اآلخرين الباحثني بذكر اكتفى بمصادره. الكاملة واالستشهادات
لتغدو والحمام والبط والكالب الدجاج، بني التغاير عن الصغرية القطعة تنامت فقط. عابًرا
املحورية؛ فكرته يقدم آخر وفصًال البقاء أجل من الرصاع عن فصًال أنهى كامًال. فصًال
منتجع ليس باملياه، للعالج منتجع يف الخريف يف للراحة أسبوًعا قىض الطبيعي. االنتخاب
ي، َرسَّ يف بارك مور اسمه أقرب مكان يف وإنما آني، عن ذكريات من فيه بما مالفرن،
فصوًال كتب العمل. إىل عاد ثم املبهم. مرضه عالج يحاول األطوار غريب آخر طبيب مع
جيد نحو عىل ذلك يِرسْ لم وإن يستطيع، ما قدر تمييزها (وحاول التغاير قوانني عن
وعن نظريته، ضد تثار قد التي االعرتاضات بعض عن وكتب والغريزة، والتهجني، ا)، جدٍّ
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تلو للصفحة متواصل وحصاد عنيف تركيز وبعد العام، نهاية بحلول أخرى. موضوعات
ينبغي، مما أقل هو وما ينبغي مما أكثر هو ما بني الفاصل للخط دقيقة ومراعاة األخرى،
حتى كان صفحة. خمسمائة من سيتكون الذي الكتاب نصف قرابة من انتهى قد كان
«أصل كتاب باسم عرفت ما رسيًعا لكنها «الخالصة»، اسم يكتبه ما عىل يطلق وقتها

األنواع».
الشديد»، القديم «القيء عانى إذ ١٨٥٩؛ عام من فرباير يف سيئة صحية بانتكاسة مر
كان خالصتي.» هو ذلك «سبب مستنتًجا: وقال رأسه. يف بالدوار إحساس إليه مضاًفا
حيث بارك، مور ملنتجع أخرى زيارة خالل الراحة بعض نال األرجح. عىل كذلك األمر
والحديث البلياردو ولعب الروايات بقراءة نفسه ويسيل تقريبًا األنواع ينىس أن يستطيع
فيها بما البسيطة الرومانسية الروايات يفضل كان الغداء. عىل الشابات السيدات مع املرح
لعبة أحب ِبيد». «آدم برواية أيًضا استمتع لكنه سعيدة، ونهايات جميالت بطالت من
يف األصيل مقره إىل عاد لها. طاولة النهاية يف لنفسه اشرتى إنه حتى بالًغا حبٍّا البلياردو
بعدها يصبح ثم املراجعة، يليهما فقط، ليكتبهما فصالن أمامه تبقى وقد بداون منزله

فوكس. أخرب كما نسبيٍّا»، حرٍّا «رجًال
واجب من حر أسبقيته؟ عىل الخوف من حر الرسية؟ عبء من حر ماذا؟ من حر
هذا من حرٍّا سيكون حال أي عىل متَعب. رجل من عارض تعليق هذا بأس، ال النرش؟
فهو «نسبيٍّا». حرٍّا سيكون بأنه نفسه وصف بحيث الحكمة من كان لكنه اللعني. الكتاب

الكبرية. فكرته استتبعتها التي والضغوط املسئوليات من أبًدا يهرب لن

٣٠

يف قاعدته إىل عاد عندما تلقاه خطاب يف وذلك ترتيبه، تم ما أخبار واالس إىل وصلت
حوى هوكر. من واآلخر داروين من أحدهما خطابني؛ بل واحًدا خطابًا يكن لم ترينيت.
حال يف داروين كان األمر. رشح مهمة لهوكر تارًكا كمرفق، هوكر خطاب داروين خطاب
(وقد األحداث. جرفته سلبي كطرف نفسه يصور أن وحاول مفهوم، أمر وهو الخجل، من
إىل وهوكر ليل توجيه يف األحوال من حال وبأي مطلًقا يد يل يكن «لم أنه الحًقا لواالس أكد
ويمكن مراوًغا، زعًما ظن أحسن يف يعد زعم وهو املنصف»، الترصف أنه اعتقدا ما فعل
حّرفيف وقد الرجلني. لكال ونحيبه تلميحاته قوة االعتبار يف الوضع مع صحته، بعدم الدفع
،١٨٣٩ عام «كتبتيف واالسأنها أخرب إذ داروين-واالس؛ ورقة يف املذكورة مقتطفاته تاريخ
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ُفقد و١٨٥٧.) ١٨٤٤ عامي يف كتبت الحقيقة يف بينما بالضبط!» سنة عرشين منذ أي
كان هوكر أن يعترب أنه آخر موضع يف ذكر داروين أن إال لواالس، املرسلني الخطابني كال
الواقع. األمر يطرح وهو ألقىصحد» ومجامًال الوضوح، أشد وواضًحا الكمال، يف «غاية

بنفسه نفسه وعّلم الكثري، عانى وحيًدا رجًال تصور واالس؟ فعل رد كان كيف
واتته التي أفكاره أن فجأة ليدرك بريده، يفتح هو ها ثم استوائية. جزيرة يف ويعيش
بريطانيا علماء أبرز من بعض يرى نظرية عن أثمرت شهور منذ املالريا حمى نوبة أثناء
هو ها ثم بشأنها. الشجار تستحق أنها لدرجة األهمية بالغة إنها بل مهمة، نظرية أنها
واملجد. الفكرية امللكية من األقل النصيب هو نصيبه وأن بدونه، ُحسم الشجار أن يجد
كرشيك به االعرتاف وتم اللينانية، الجمعية جمهور بني األقل عىل اآلن، اسمه اشتهر لقد
فكرته، انطلقت قد ها شك. إليه يرقى ال الذي البارز العالم داروين؛ للسيد أصغر) (رشيك
هذا املتوقع غري االكتشاف رشيك سلطة بفضل بل الخاصة، حججه قوة بفضل فقط ليس

جيًدا. ليستوعبه لحظات بضع احتاج أنه بد ال السماء. بحق حسن. أيًضا.
أيشخصيمكنه «دوري» يف يوجد ال املجففة. خنافسه إىل مرتفع بصوت تحدث لعله
الكلمات. يتذوق وهو ومرتني، مرة، الخطابني قراءة أعاد أنه بد ال األخبار. هذه يف يرشكه أن
صارت العبقرية «أنا» فكرتي إذن: األمر هكذا االمتعاض. من بوخزة شعر أنه املحتمل من
بذلك. مرسور أنه والدهاء، الحكمة من بقدر واالس، ألفريد قرر ثم «نحن». فكرتنا اآلن

وزنًا؛ فاقه آخر اعتباًرا هناك فإن وحده الفضل صاحب بأنه االعتبار خرس قد كان إذا
العلماء هؤالء وسط كزميل به الرتحيب يف املتمثلة العملية، املزايا عن ناهيك الترشيف،
فيه وبتواضع كبري بامتنان الترشيف لهذا واالس استجاب األمور. بواطن عىل املطلعني
كتب زائف. تملق وكأنه مستقبيل منظور من لألمر بالنظر يبدو أنه لدرجة بالغ، ترفع
عىل فيه يصدق لهوكر، شكر خطاب للخطابني، استالمه فور ربما أكتوبر، ٦ يف واالس
داروين للسيد الزائد» «الكرم أن لو باأللم سيحس كان أنه فيه ويعلن الجمعية ترتيبات
نفسه املوضوع درس داروين أن بمعرفة مرسوًرا كان وحدها. واالس ورقة نرش عنه نتج
أفضل. ذلك كان والحقائق، املسائل هذه حول النقاش زاد وكلما وعميقة. طويلة دراسة
قد يكون آخر مكتشف إقصاء مع كله، الفضل مكتشف أول ينال ما كثريًا إنه واالس وقال
يتنافسون فالعلماء ذلك. يف ا محقٍّ واالس (كان مستقل. نحو عىل نفسها النتائج إىل توصل
االكتشافات إنجاز يف بعًضا بعضهم يسابق ما وعادة الناس، من كثرية فئات من أكثر
وجود دون حتى داروين، أيام يف بالفعل محتدمة األسبقية سياسات وكانت وإعالنها،
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ضد وليل هوكر أصدره الذي التعادل حكم سار وقد نوبل. وجوائز املنح تهب وكاالت
من ترصفهما يف عما النظر برصف يعتقد، أنه واالس زعم القياسية.) العلمية املمارسات
يرى األمر واقع يف وأنه الطرفني»، لكال تماًما «منصف الترصف هذا أن معتادة، غري غرابة
تقريبًا. نفسه باألمر ليخربه أيًضا لداروين واالس كتب للغاية. له مالئم الرتتيب هذا أن

األمور فيكشف الخاص فعله رد أما العلني. واالس فعل رد هذا كان حال، أي عىل
واالس، ماري لوالدته خطابًا كتب لهوكر، خطابه فيه كتب الذي أكتوبر ٦ يوم ففي أكثر.
الحماس شعور تشاركه أن يريد وكان باالنفعال. يموج كان بريطانيا. يف أيًضا تقطن التي
الطبيعي التاريخ علماء أكثر من اثنني من شخصية مراسالت التو يف لتلقيه ينتابه الذي
للسيد أرسله مقال عن فأخربها بالكثري)؛ (ليس ببعضالظروف أخربها إنجلرتا. يف احرتاًما
إنهما حتى رفيعة أهمية له أن رأيا «وقد ليل، تشارلز وسري هوكر د. به وأعجب رآه داروين،
قراءته يف السبب كانا بل يقرآه، لم «أنهما» الواقع اللينانية.» الجمعية أمام التو يف قرآه
الذي ذا من حال، أي عىل واالس. السيدة به أخرب ما ضمن التفصيل هذا ضاع وحسب؛
وتحسبًا وليل. وهوكر داروين هناك تخيل: ثم بالفعل. املقال ُقرئ لقد التفصيل. بهذا يهتم
هؤالء عىل التعرف هذا يل «يضمن ألفريد: أضاف هذا تبعات فهم عن والدته تعجز ألن
انظري زهو: يف يقول كان مساعدتهم.» عىل والحصول للوطن عودتي عند البارزين الرجال
اللعبة. يف محجوز دور لدي بل وحسب، هذا ليس قدرها. لها معارف اآلن لدي أمي، يا

التي الذاتية سريته يف قليًال مختلف نحو عىل القصة من الجزء هذا واالس سريوي
حذف فقد طويل. بزمن وليل داروين رحيل بعد تقريبًا، سنة بخمسني ذلك بعد كتبها
بخطابه دقيق) غري نحو (عىل واستشهد عنيدة. انتهازية من شبابه يف أبداه ما تعقل يف
عند البارزين الرجال هؤالء عىل التعرف يل يضمن «هذا يقول: أن لنفسه وسمح ألمه،
املنظرين رصح يف الثاني املوقع عليه، ووافق موضعه وجد قد كان وقتذاك للوطن.» عودتي
وال ماليٍّا أمان وال العائلة من أموال ال — سهلة حياته تكن لم التطور. عن الربيطانيني
أنه لتذكر يرتَْح لم أنه الواضح ومن التام. باستقالله فخوًرا كان لكنه — مؤسسيٍّا مركز
فقط وليس العلمية السلطة ذوي السادة هؤالء «مساعدة» عىل الحصول تمنى مرة ذات

عليهم. «التعرف»

٣١

من غري ال شهور عرشة بعد ،١٨٥٩ عام من مايو أوائل يف كتابه مسودة داروين أنهى
داروين كتبه بارك. مور يف باملياه العالج ملنتجع قصرية زيارات تقطعه املحموم، العمل
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يف الطابعني إىل ثم بوضوح، مقروءًا ليجعله الخاص ناسخه إىل ليذهب فصل، بعد فصًال
والطبعة ليل كتب طبعت قد نرشه دار وكانت الكتاب، طبع عىل موراي جون وافق لندن.
نسخة صفحات تلقي يف داروين بدأ األبحاث». «يوميات داروين لكتاب الناجحة الثانية
كان متعجًال. كتبه الذي نثره سوء وهاله يصححها، حتى الشهر بنهاية النهائية الطباعة
يزعم لم وسلًسا». واضًحا يُجعل أن ا جدٍّ ويصعب يصدق، ال نحو عىل «سيئًا األسلوب

جيد. كاتب أنه قط داروين
التكاليف بسبب الثمن باهظة خطوة وهي شاقة، مراجعة النهائية النسخة راجع
اقرتح الخاص. جيبه من تكلفتها يدفع أن عرض التي الطباعة، نص إلعداد اإلضافية
االنتخاب طريق عن والتغايرات األنواع أصل عن ألطروحة «خالصة امللل: يف غاية عنوانًا
واالختيار الباحثني العلماء استشهادات غياب بسبب بالحرج شعوره هذا عكس الطبيعي».
كاملة تغطية ودون مصادره عىل الكامل التصديق دون أنه داروين شعر لألدلة؛ املخترص
مجرد بأنه «إال» بيشء — يعنون أو — يعترب أال ينبغي عمله فإن الداعمة، املعطيات من
عىل يركز موراي كان حال أي وعىل ذلك. بخالف وليل موراي أقنعه الحظ، لحسن خالصة.
عن ألطروحة» «خالصة مثل وعنوان نقوًدا، فيها يخرس عامة خدمة يؤدي يكن ولم الربح،
الناحية من الجذاب بالعنوان يكن لم الصينية، البغاء بيوت أو أنواع أصل سواء يكون، ما أي
بالتشّكي مليئة خطابات يتبادالن وفوكس داروين كان بينما سبتمرب، أواخر ويف التجارية.
عىل الكتاب لكن أخرى، مرة ساءت صحته أن داروين ذكر العمر، أواسط يف الرجال كحال
يقول: وكتب املراجعات. بعض أداء ثم الفهرس إضافة إال يبَق لم تقريبًا. انتهى قد األقل

أكرهه.» أكاد حتى الجهد من بالًغا قدًرا كلفني الذي الكريه كتابي انتهى قد «ها
وفًقا النهائية. الطباعة نسخ تصحيح داروين أنهى ١٨٥٩ لعام أكتوبر من األول يف
الكتابة جهد من أيام وعرشة شهًرا عرش ثالثة استغرق الكريه الكتاب فإن لحساباته
أكتوبر منتصف ويف والقيء. البلياردو ولعب والسفر الراحة ألوقات حساب دون املنظم،
عرب األنواع تحول حدوث مفرتًضا نظريته، يف تمادى فقد حدوثه؛ يتوقع مما هوكر حذر
والقول فاصل حد لرسم ممكنة طريقة «أي يرى أن يستطع لم ألنه الحية؛ الكائنات جميع
تطور أن من الرغم فعىل البرش. أصل عن لرأيه تلميح هذا يف كان هنا». التوقف يجب إنه
اقرتاحه تم فإنه نفسه، الكتاب يف بوضوح عليه التأكيد يتم لم أخرى حيوانات من البرش
قال كما التبعات، من مذهوًال وبدا بالفعل، النهائية النسخ ليل قرأ املشاعر. يثري نحو عىل
ليل كان لداروين. داعًما عام بوجه وكان االنتقادات توجيه يف مفيًدا كان لكنه داروين،
نفسه. النحو عىل رصيًحا رأيًا هوكر من ينال أن يأمل داروين وكان به. موثوًقا شخًصا
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للعالج آخر منتجع يف باملياه والعالج الراحة من شيئًا ينال داروين أخذ وقتذاك
هذا يقدم يوركشاير. أعايل يف املستنقعات أحد طرف عند ويلز، إيلكيل منتجع املائي؛
بهروا ملحوظ، حد إىل املهرة الالعبني من قلة وبه بارك، مور مثل بلياردو طاوالت املكان
ينجح بعضهم إن ويليام البنه متحمًسا داروين قال األمريكية. اللعبة يف بمهارتهم داروين
للعبة العديدة التنويعات من واحدة هي األمريكية اللعبة كرة. أربعني أو ثالثني رضب يف
وقتها: املشهد عليه كان ما إلدراك للتخيل وقفة أقرتح النقطة هذه عند التقليدية. البلياردو
بلدة يف راحة فرتة يلتمس وهو حياته، أعمال أهم التو يف أكمل وقد داروين تشارلز هو ها
السجائر إحدى أحيانًا يدخن أنه عنه يعرف كان بلياردو. عصا يده ويف الشمايل بالريف
العادة هذه بممارسة ويلز إيلكيل يف مسموًحا يكون وربما النشوق، من بدًال لالسرتخاء،
التأمل، يف مستغرًقا به ويحتفظ بطيئًا نفًسا داروين يسحب البلياردو. غرف يف املقيتة
يف املشتعلة سيجارته يضع ثم الدخان. خالل مغمضتني نصف بعينني يحدق ينفثه. ثم
أن يلبث وال ينحني. ثم الطاولة) حرف عىل يضعها ال (بالتأكيد السجائر منفضة عىل أناقة
الزاوية، جيب يف سادة، يا كرات ست ويقول البلياردو عصا دعامة ويثبت سبابته، يعقف
أتكاسل أن منعش هو كم تتخيل أن وسعك يف «ليس لهوكر: يقول بعصاته. يرضب ثم

يقتلني.» كاد الذي اللعني، كتابي يف تفكري أقل أفكر وال بأكمله، يوم طيلة
أو الطبيعي، االنتخاب بواسطة األنواع أصل «عن يسمى اآلن أصبح اللعني الكتاب هذا
موراي جون أن إال أنيًقا، عنوانًا يكن لم الحياة». أجل من الرصاع يف املفضلة األعراق بقاء
أوىل. كطبعة نسخة ١٢٥٠ بطبع موراي أمر «خالصة». كلمة يحذف بأن األقل عىل أقنعه
له مبلغ وهو اسرتلينيٍّا، جنيًها ٧٢ إىل النهائية املراجعات كل عن الطابع فاتورة وصلت
مصيبًا تنبأ إذ داروين؛ مستحقات من املبلغ هذا خصم يف حقه عن تخىل موراي لكن قدره،
عملية أن مع ذلك. عن يزيد ما الطويل املدى عىل ستساوي بمؤلفه الحميمة عالقاته بأن
— كثرية سنني تأخر بعد هستريية عمل بنوبة أشبه وكانت — داروين عذبت الكتابة
نسخ أوىل وصلته عندما يوركشاير يف كان البلسم. وكأنها النسيان بركات حلت ما فرسعان

الكتاب.
الخاصة مكافأته إنها يقاوم؛ ال رضا من بدفقة فشعر يده، يف بالكتاب داروين أمسك
إىل التو يف كتب الكتاب. استقبال مع سيأتيه الذي والعذاب تأليفه عذاب بني ينالها التي
«بال وفخور لسعيد إنني والنسخة. هو الكريم خطابك تلقيت العزيز، «سيدي موراي:
األبوة وفخر كبده، فلذة كان كريه، غري أم كريه فالكتاب، للنور.» طفيل بخروج حدود»
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أن دون ألف، فقد لرضاه؛ أسبابًا يملك كان داروين أن عىل الهواجس. من الكثري يغطي
يغري أن شأنه من جباًرا رائًعا كتابًا به، يستمتع أو هذا يزعم أن ودون بعد، يقينًا يعرف

العالم.
اختطف الكتب. لباعة الكتاب موراي قدم الرسمي، النرش من أيام قبل نوفمرب، ٢٢ يف
داروين، سمعة أساس وعىل محتوياته، عن سمعوه مما القليل أساس عىل الكتاب هؤالء
منقوًصا األوىل الطبعة (نسخ متاحة كانت نسخة ١١١١ إجمايل من نسخة ١٥٠٠ وطلبوا
أحيانًا؛ تُذكر التي الفضفاضة اإلفادات وراء الدقيق الواقع هو هذا الرتويج). هدايا منها
عىل لكن ويزيد، بالكامل بيعت لقد نعم، يوم. أول يف بالكامل بيعت األوىل الطبعة بأن
أطول. وقتًا استغرق فقد األفراد من القراء أيدي إىل انسيابها أما بالجملة. البيع مستوى
إىل قصري خطاب يف األنباء إيما أرسلت ا. جدٍّ قوية بداية كان التجاري البيع فإن ذلك ومع
يعتقد وأنه منزلته، من أخرى مرة يقلل لن إنه أبوك «يقول وأضافت: كامربدج يف ويليام
العمل يبدأ أن داروين من فوًرا موراي طلب ا.» جدٍّ ممتاز نحو عىل مكتوب مؤلَّفه أن ا حقٍّ
داروين انشغل القيمة. من قدر إضافة مع الطبع إعادة يمكنهم حتى أخرى، طبعة عىل
يديه. بني كانت التي الوحيدة النسخة عىل قليلة ومراجعات تصحيحات فأجرى بالعمل،
ارتباط نقطة ويمثل لالهتمام، مثري يوم هذا ثالثاء. يوم ١٨٥٩ نوفمرب ٢٢ يوم كان
العام العظيم واالضطراب داروين كتاب إنتاج صاحب الذي العظيم الداخيل االضطراب بني
بات نسخ، من موراي من ُطلب ما عىل فبناء التاريخ، بهذا يختص فيما عنه. نتج الذي
عدد فقط قرأه قد كان وإن التجارية، الناحية من ناجًحا كتابًا األنواع» أصل «عن كتاب
نرشه قبل للكتاب عرض ظهر قرءوه. َمن بني مختلطة الفعل ردود كانت الناس. من قليل
بطريقة الذع نحو عىل سلبيٍّا العرض وكان األثيني»، «املجمع البارزة، املجالت إحدى يف
يصبح أن يمكن ال الذي ما إنسانًا؛ القرد أصبح «إذا به: االهتمام إزكاء عىل ساعدت ربما
مؤلَّفه من مكان أي يف بالفعل يقل لم داروين أن عن النظر برصف هذا اإلنسان؟» عليه
التبسيط بدأ وهكذا البرش. أصول ملوضوع بالكاد أملح لقد برش. إىل تغريت قد القرود أن

البيع. متاجر إىل الكتاب يصل أن قبل حتى النميمة وأحاديث املفرط

٣٢

نفسه داروين حذف أن بعد يُعرف أصبح (كما األنواع» «أصل كتاب إن بثقة يقال أن يمكن
املطبوعة الكتب أيُّ اإلطالق. عىل تأثريًا الكتب أكثر أحد هو الحقة) طبعة من «عن» كلمة
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املقدس)، الهندوس (كتاب واملهابهارتا والقرآن اإلنجيل ربما والتأثري؟ االنتشار يف تفوقه
وسفك بالتقوى األفراد ماليني ألهمت التي األخرى املقدسة الكتب من ذلك غري والقليل
األجرام دوران «عن كوبرنيكوس كتاب ربما نفسها؟ الفئة يف أيًضا يوجد ماذا الدماء.
ربما العلمية املجالت مقاالت االعتبار يف وضعنا وإذا «املبادئ»، نيوتن وكتاب السماوية»،
أينشتاين فيهما وصف اللتني و١٩١٦ ١٩٠٥ عامي يف املنشورتني البحث ورقتي نضم
«أصل كتاب فإن العظيمة، العلمية األعمال هذه بخالف لكن والعامة. الخاصة النسبية
يقظ. قارئ أي يخاطب أن مؤلفه به وقصد البسيطة اليومية الحياة بلغة ُكتب األنواع»
فيه كتب مما الكثري لكن قليًال، املعقد الفيكتوري باألسلوب النحوية تراكيبه بعض صيغت
عىل أحيانًا يكتب فكان متسق، أدبي أسلوب صاحب داروين يكن لم وجازًما. واضًحا كان
يفهمهم ال ممن يكن لم سيئ وهو حتى لكن جيد، نحو عىل أخرى وأحيانًا سيئ، نحو
فيصيغ الالزم، من أكثر هو ما واحدة جملة يف يضع أن يحاول كان أحيانًا القلة. سوى
كلها واستنتاجات ورشوط وحقائق وأوصاف قياسية منطقية مقدمات بها مطولة تركيبة
ينطوي عمالق بروتني جزيء الجملة وكأن وفاصلة، وُرشط منقوطة بفواصل مًعا مربوطة
ودوًدا وسارًدا شارًحا كان إجماًال، بارًعا. جميًال شيئًا يكتب آلخر حني ومن نفسه. عىل

اإلطالق. عىل إدهاًشا الحكايات أكثر من واحدة يقدم
بإمكانك فإن التطورية، للبيولوجيا املؤسس النص هو األنواع» «أصل كتاب أن مع
الربيطانية وربما األمريكية، الجامعات من كثري يف املجال هذا يف الدكتوراه عىل الحصول
نحو عىل النظر بقرص يتسم الجوهرية الوثيقة لتلك اإلهمال هذا قراءته. دون أيًضا،
املايض بدراسة يختص تاريخي، علم نفسها التطورية البيولوجيا أن باعتبار عجيب،
يُعثر التي والبيانات املرصودة الحقائق من التطور دراسة تنطلق وتفهمهما. والحارض
الداروينية األفكار عىل تعتمد تزال ال وهي املحكومة. التجارب من تنطلق مما أكثر عليها
مناهج أن إال — الطبيعي» «االنتخاب ومصطلح فكرة وأبرزها — الداروينية واملصطلحات
قراءة ألن للغاية؛ سيئ أمر هذا داروين. الطلبة يقرأ أن عموًما تتطلب ال املهنية دراستها

تعليمية. كونها جانب إىل مشوًقا، بل ممتًعا، أمًرا تكون أن يمكن داروين كتبه ما
(عالم طبيعي تاريخ كعالم العملية حياته سياق ففي دائًما. داروين حال هذا يكن لم
أي تقلد عن ناهيك نوع، أي من وظيفة يف قط يعمل لم أنه بمعنى «هاٍو»؛ طبيعي تاريخ
كتب لهذا)، يحتاج ال كان وإن كتبه، من املال جمع (يحب حر وككاتب علمي) منصب
املزيد بذل كلما أنه ويبدو النعاس. عىل تبعث التي القيمة عديمة األعمال بعض داروين
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يمتلئ مضجر، ضخم لكتاب إنتاجه احتمال زاد الوقت، من املزيد واستغرق املشقة من
دون مقدمة كلها مبهمة، واستنتاجات بحصافة صيغت وأسئلة حرص يف جمعت بحقائق
بتأثري والنباتات الحيوانات «تغاير كتاب ١٨٦٨ عام يف داروين نرش سالسة. أو اقتصاد
كتاب بقراءة كثريًا أويص أن أستطيع ال أنني كما بشائق. ليس كتاب وهو تدجينها»،
بعض .١٨٧٧ عام يف الصادر نفسه»، النوع من نباتات عىل للزهور املختلفة «األشكال
التي املختلفة و«الوسائل الحرشات» آكلة «النباتات مثل ا) جدٍّ قصرية (ليست األقرص كتبه
األدبية داروين أساليب ألحد لطيفة عينات تحوي األوركيد»، زهور الحرشات بها تخصب
كبرية. بيولوجية موضوعات تجسد عجيبة لكائنات الرقيقة الدقيقة دراسته جاذبية؛ األكثر
بالحيوية مفعمة مؤلفات إجماًال هي هل نفسها؟ وتفرض مهمة الكتب هذه هل لكن
مالحظة مع الديدان، بفعل النبات عفن «تكون داروين كتبه ما آخر قراءتها؟ يف وممتعة
يف غاية أنه إىل بعيد حدٍّ إىل يرجع ما وهو سارة، صغرية مفاجأة بمنزلة كان عاداتها»،
أن دائًما بها يُقصد كان ألنه الربنقيالتضده؛ عن كتبه تؤخذ أن يمكن ال والغرابة. البساطة
السفينة «رحلة الحديث عنوانه يف (أو األبحاث» «يوميات أما للمتخصصني. مرجًعا تكون
بالحيوية نابض تدفق من يحمل بما القارئ؛ عىل للفهم سهولة كتبه أكثر فهو بيجل»)
قوته عوامل يحمل ال لكنه لالستطالع، محب متواضع شاب بصوت والوصف الرسد من
خاصة، كمذكرات الذاتية سريته داروين كتب مفاهيمه. صياغة عىل قادر ناضج كعالم
الحقيقة يف هو اإلنسان» ساللة «انحدار كتاب قط. حياته يف ينرشها ولم العائلة، أجل من
اإلنسان ساللة «انحدار بالكامل: عنوانه بذلك يرصح كما واحد كتاب يف مًعا ُدمجا كتابان
إذ السالسة؛ عن تكون ما أبعد بطريقة تم القرسي الدمج هذا للجنس». بالنسبة واالنتخاب
«االنحدار» الخاصب الجزء ينتهي حني فصول، سبعة أول بعد مفاجئة قفزة الكتاب يشهد
داروين، أفكار أجرأ أحد هو حيواني ساللة خط من البرشية انحدار «الجنس». جزء ليبدأ
عام يف الكتاب هذا نُرش جهوده. بأفضل املوضوع هذا عن كتابه يكن لم لكن حقيقي، هذا
الواضحة الرتكيز بؤرة افتقد لكنه األنواع»، «أصل لكتاب مكمًال يكون أن به وُقصد ،١٨٧١
شهرة بفضل آنذاك، كبريًا رواًجا الكتاب حقق الجازمة، والسلطة العنيدة الدافعة والقوة

األنواع». «أصل كتاب يناله ما االنتباه من ينال ال اآلن لكنه أفكاره،
تلك يف األقل وعىل ككاتب، األقل عىل لداروين، مفيدين كانا والقلق التعجل أن يبدو
األولوية، يف يسبقه بأن بتهديده واالس ألفريد صدمه فعندما الوحيدة. الحاسمة الحالة
«الخالصة» أن ثبت قصد. غري عن كبريًا معروًفا بهذا أسداه الكتابة، عىل إياه مجربًا
ذلك يكن لم بطريقة وفعالة ومقنعة محبوبة وأنها للقراءة، صالحة املخترصة الرسيعة

141



مرتدًدا داروين

ولم الكبري، الكتاب ذلك داروين يكمل لم ليحققها. الطبيعي االنتخاب عن الكبري الكتاب
العرضاملوسوعية، طريقة بفكرة االهتمام فقد أنه منه جزء يف ذلك وسبب حياته، يف ينرشه
فصلني، أول بالفعل داروين أنقذ رضوري. غري األنواع» «أصل كتاب جعله آخر جزء ويف
ثمانية تشمل التي الطويلة، املخطوطة باقي أما الداجن. التغاير عن كتابه إىل فحولهما
يس آر يدعى باحث حرره عندما ،١٩٧٣ عام حتى النور يَر فلم الفصل، ونصف فصول
طبعة أن ومع داروين». تشارلز عند الطبيعي «االنتخاب عنوان تحت لينرشه ستاوفر
«أصل كتاب جعلت أنها يف تكمن الرئيسية قيمتها فإن تحليلية، كخلفية أفادت ستاوفر
أيًضا والقراء هو — محظوًظا داروين كان كيف يؤكد وهذا باملقارنة. جيًدا يبدو األنواع»

فعل. كما نفسه واالس ألفريد أقحم عندما —
التحرير. يف تعقيًدا أكثر تاريخ له الكريه، داروين كتاب أو الصغري، الكتاب ذلك
بقرار التو يف ستواجه األنواع»، «أصل كتاب قراءة تعيد أو تقرأ أن قررت أنك لنفرتض
حياة أثناء إنجلرتا يف للكتاب مختلفة طبعات ست ظهرت ستقرأ؟ تحديًدا كتاب أي آخر:
من الكثري للمؤلف. مراجعات تحوي األخرية الخمس الطبعات من واحدة وكل داروين،
بغرض فقرات كتابة وأعيدت أخرى، وحذفت جمل أضيفت جوهرية. كانت املراجعات هذا
وأدرجت سابقتها، مكان ثالثة أفكار حلت ثم األوىل، محل ثانية أفكار وحلت التوضيح،
اعرتاضات عىل للرد عديدة جديدة حجج وأضيفت ضابطة، عوامل وأضيفت توصيفات،
التي التغيريات كل بيكام، مورس يدعى األدبيات، يف آخر باحث جمع البارعني. النقاد
األنواع»، «أصل لكتاب املحقق» «النص سماه كتاب يف املتتالية الطبعات كل إىل أضيفت
من نعرف املثال، سبيل عىل األنواع». «أصل لكتاب املئوي العيد بمناسبة ١٩٥٩ عام يف نُرش
األوىل الطبعة نسخ نفاد بعد موراي جون طلبها التي املتعجلة الثانية الطبعة يف أنه بيكام
بالطبعة داروين أرفق جملة. ٤٨٣ وُعدلت جملة، ٣٠ وأضيفت جمل، تسع ُحذفت كلها،
عن اآلراء يف الحديث للتقدم تاريخي «مخطط عليه أطلق ما ١٨٦١ عام الصادرة الثالثة
بأنه التهامه استجابة وذلك — املثقفني من سابقيه آلراء مسح بمنزلة وهو — األنواع» أصل
كتمهيد وضع الذي املخطط، هذا أقر قبله. آخرون نرشها أفكار يف الفضل لنفسه ينسب
السابق املرشف جرانت وروبرت وجيفري المارك من لكل له السابق بالتفكري للكتاب،
عالم أوين وريتشارد االسم مجهول يزال ال الذي الباقية» «اآلثار مؤلف ثم إدنربه، يف عليه
يف استياءه أبدى (الذي ماثيو باتريك يدعى السفن بناء خشب عن مغمور وكاتب الترشيح،
،(١٨٣١ عام يف نفسها الفكرة ذكر أنه مؤكًدا لداروين، الطبيعي االنتخاب فكرة من غرية

وآخرين. داروين، إرازموس جده جانب إىل
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لإلقرار التاريخي املخطط إىل صفحتني ١٨٦٦ عام الرابعة الطبعة إىل داروين أضاف
عن مكرب قسم ذلك يف بما املائة، يف ١٠ بنسبة األسايس النص وزاد األفضال، من باملزيد
العبارة داروين فيها تبنى التي الطبعات أوىل الخامسة الطبعة كانت والنمو. األجنة علم
تضمنت الطبيعي. لالنتخاب تقريبي كمرادف لألصلح» «البقاء سبنرس لهربرت الشهرية
أبحاث عن أُخذ بعضها الداعمة، واألمثلة الحقائق من املزيد الالحقة الطبعات هذه كل
يف وأبحاثها التطور نظرية أخذت عندما نفسه األنواع» «أصل كتاب ألهمهم لعلماء حديثة
قدح مناقشات من يجري ملا استجابة ويتكيف، يتطور داروين نص كان هكذا الشيوع.
عنوانه كامًال جديًدا فصًال داروين فيها أدرج السادسة، للطبعة بالنسبة النص. هذا زنادها
كانت األخرى. تلو نقطة عدوانية النقاد أكثر أحد انتقادات عىل فيه يرد شتى» «اعرتاضات
أمكن بحيث العنوان، من «عن» كلمة داروين فيها شطب التي الطبعة هي أيًضا هذه
ليغدو فصاعًدا وقتها من الطبيعي» االنتخاب بواسطة األنواع أصل «عن العنوان اختصار

األنواع». «أصل
عليها عمل طبعة آخر كانت ،١٨٧٢ عام يف موراي نرشها التي السادسة، الطبعة
ينبغي الذي النص املرجعي؛ النص بوصفها دوًما إليها يُنظر السبب ولهذا نفسه، داروين
غري رأيي يف ونهائي». فعيل نحو «عىل داروين يعنيه كان ما ليعرفوا الناس يقرأه أن
األكثر أو األفضل، النسخة بالرضورة تكن لم األخرية فالنسخة مضلل. أمر هذا الخبري
استخدمنا إذا «داروينية»، األكثر النسخة ليست حتى إنها بل األهم. أو لالهتمام، إثارة
األنواع» «أصل يف داروين أجراها التي التغيريات كل تكن فلم اإلشكالية. ذات الكلمة تلك
ومهمة منطقيٍّا مرتابطة تحسيناته كل تكن لم أيًضا تحسينات، و١٨٧٢ ١٨٥٩ عامي بني
من سنة عرشة ثالث مرور بعد مرة. ألول نرش كما الكتاب يف جرأة بكل قاله ما قدر بنفس
بواسطة واسع، نطاق عىل معروفة للكتاب الرئيسية األفكار أصبحت استثنائي عاملي صخب
األفكار هذه باتت نفسه. النص بواسطة وأيًضا األدبية، والثرثرة املبارشة غري األحاديث
أيًضا وتدور وأمريكا، أوروبا، وقارة بريطانيا، يف العلمية املجتمعات كل حديث محور
حاذقة مراجعات أي عن مستقل نحو عىل وذلك الجماهري، وعي يف إبهاًما) أكثر نحو (عىل
باالنتخاب التطور أصبح ١٨٧٢ عام بحلول للكتاب. طبعة آلخر داروين السيد أضافها
الكتاب كان ١٨٥٩ عام من نوفمرب يف بينما األنواع»، «أصل من أكرب فكرية ظاهرة الطبيعي
أي عن النظر وبرصف للنظرية. الحاسم التجسيد هو لواالس) املستحق االحرتام كل (مع
كمال من ليزيد يكن لم فإنه التأكيد، بغرض داروين وضعها وتعديالت ودفوع تنقيحات
األرض. عىل الحياة لرؤية جديدة بطريقة العالم أذهل الذي الصنيع ذلك ينقصه؛ أو صنيعه
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ذات السادسة الطبعة نسخ تجاهل الالحقة. األفكار تتجاهل أن هي إذن نصيحتي
كتب ما وتفحص تقرأها، أن وقبل نسختك، تشرتي أن قبل بأحد تثق ال الورقي. الغالف
بالكاد الظاهر السطر ذلك أو النص»، عن «مالحظة عنوان تحت األمام يف صغرية بحروف
أو علمي كمؤلَّف األنواع» «أصل إىل رجعت وسواء العنوان. صفحة إزاء التاريخ يذكر الذي
معادة طبعة عىل واعثر معروًفا: داروين ولتشارلز لنفسك فلتسِد وأدبية، تاريخية كوثيقة
األصلية الحروف حجم لها األصل طبق طبعة تكون أن األفضل (من األوىل الطبعة من
ما وكل شجاعة، أصالة من فيه ما بكل الكتاب، هو هذا األصيل). الصفحات وترتيب نفسه
خالل اإلنسان تفكري يف جموًحا التغيريات أكثر أثار الذي الكتاب هو هذا أخطاء، من فيه

األخرية. سنة األربعمائة

٣٣

املايض: ذكريات من هادئة متواضعة بلمحة الكتاب يُفتتح

يف كمتخصص «بيجل»، السفينة الجاللة؛ صاحبة سفينة ظهر عىل كنُت عندما
تقطن التي الكائنات توزيع يف معينة حقائق كثريًا أدهشتني الطبيعي، التاريخ
القارة لهذه القاطنة الكائنات بني الجيولوجية العالقات ويف الجنوبية، أمريكا
أصل عىل الضوء بعض تلقي الحقائق هذه أن يل بدا املايض. ويف الحارض يف

فالسفتنا. أعظم أحد سماه كما هذا، األلغاز لغز األنواع؛

الحفريات وعلم البيولوجية الجغرافيا كثرية: ألشياء تلّمح لكنها الفقرة، قراءة يسهل
املأخوذ األلغاز» «لغز تعبري عن أما متتالية. زمنية فرتات عىل وجدت االرتباط وثيقة وأنواع
هذا ن دوَّ حيث التحول، عن «ه» مالحظاته دفرت من داروين أخذه فقد هريشل، جون عن
«بعض بإلقاء الخاص الجزء .١٨٣٨ عام من ديسمرب يف متحمس صغري كشاب التعبري
عىل كان وإن التأثري، لزيادة الكتاب نهاية عند وسيكرره للغاية، مقتضب ترصيح الضوء»
بصورة البدء اختار حني ذكيٍّا داروين كان النقاط هذه إىل إضافة أكثر. مقتضب نحو
جذابًا يبدو هذا يجعله «بيجل». السفينة متن عىل — عنه لنا انطباع أول يف — اإلبحار
هو الكهل املنظِّر هذا بأن ،١٨٥٩ عام يف أيًضا، للقراء تذكرة هذا يف وكان خربته، يف وراسًخا
األبحاث». «يوميات الرائج الرحالت رسد كتاب سنة عرشين منذ أخرج الذي نفسه الرجل
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فيها يعرض افتتاحية وهي العبارة، بهذه الست بصفحاتها داروين مقدمة بدأت
تعديلها» جرى العالم هذا تقطن لها حرص ال «أنواًعا هناك أن وهي الرئيسية، موضوعاته
يسميها التي اآللية وأن املشرتك»، والتكيف البنية يف أمثل «كماًال أعطاها الذي األمر
«التطور» كلمة داروين يستخدم لم التعديالت. هذه تفرس أن يمكن الطبيعي» «االنتخاب
يف جملة آخر بالفعل يختم داروين كان وإن األوىل، الطبعة يف املصطلح هذا يظهر (ال
أيًضا هنا حذفت تطورها»). ويجري «جرى الرائعة األنواع من الكثري إن بقوله الكتاب
هذه يف داروين يتحدث ذلك من بدًال «التحول». كلمة واملستفزة؛ املألوفة القديمة الكلمة
الكتاب من الحق جزء يف يتحدث (ثم املشرتك» والتكيف «التعديل عن االفتتاحية الصفحات
اآلخر املهم املوضوع الساللة»). انحدار يف «نظريته عن أو التعديل» مع الساللة «انحدار عن
الفكرة عن املعربة نفسها العبارة وهي البقاء»، أجل من «الرصاع هو مقدمته يف أعلنه الذي

مالتوس. داروين يذكر وبالطبع مستقل. نحو عىل واالس أللفريد خطرت التي نفسها
كتب: ثم

تكرار ونتيجة حيٍّا، يبقى أن يمكن مما أكثر نوع كل من أفراد مولد نتيجة
درجة ألقل ولو تغاير إذا حي كائن أي أن ذلك يستتبع البقاء، أجل من الرصاع
سيكون أحيانًا، املتغايرة املعقدة الحياة ظروف ظل يف له، مفيد جانب أي يف
املبدأ وبفضل طبيعيٍّا». «انتخابه يتم أن ثم ومن حيٍّا، للبقاء أفضل فرصة لديه
الجديد شكله يف التكاثر إىل سينحو منتَخب متغاير أي فإن القوي، الوراثي

املعدل.

هائلة درجات إىل يؤدي املتواصل االنتخاب أن غري: ال أخريني فكرتني ذلك إىل أضف
خالصة يديك بني وسيكون الساللة. خطوط تباعد إىل أيًضا النهاية يف ويؤدي التكيف، من

للخالصة. وافية
الفصول لهذه الغريب الرتتيب يعكس فصًال. عرش أربعة إىل الرئييس النص ينقسم
يجذب أن قبل للتطور املسببة اآللية يناقش أن داروين: اتخذه منطقي غري يبدو قراًرا
االنتخاب بشأن القراء إقناع عىل أوًال يعمل أن أي عليه. ترتتب التي الظواهر إىل االنتباه
والرصاع التغاير وجود ظل يف يحدث، أن بد» «ال بل يحدث، أن «يمكن» وأنه الطبيعي،
«فعًال»، حدث نفسه التطور أن توضح التي األدلة يطرح فقط ذلك وبعد البقاء. أجل من
كان ١٨٥٩ عام يف لكنه نظرنا، يف معكوًسا الرتتيب هذا يبدو قد آليته. عن النظر برصف
ُطرحت أن سبق مألوفة فكرة كان األنواع تحول وأن خاصة الشديدة، الفطنة عىل عالمة
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يجعل أن يمكن الذي الجديد الثوري املفهوم كان الطبيعي االنتخاب أن حني يف وُرفضت،
املتشككني. نظر يف يقاوم، ال حتى بل مقبوًال، التحول

وذكر الداجنة، والنباتات الحيوانات يف للتغاير بالكتاب فصل أول داروين يكرس
ليحولوا الصغرية االختالفات يستخدمون املربني أن وكيف روتينيٍّا، يحدث منه الكثري أن
والبقر فالكالب الزراعية. واملحاصيل املدللة األليفة والحيوانات املاشية ساللة خطوط
والبط؛ والخيل والغنم واألرانب والزنبق واألضاليا والبطاطس والفراولة واملاعز والخنازير
مختلفة واحدة دجاجة كل أن فستجد طيورك تعرف كنت إذا بالتغاير. يمر مدجن نوع كل
مع بالطبع كذلك األمر الجودة. متواضع الخنزير عن يختلف الجيد الخنزير سواها. عن
لديه تجمعت التي الخربة عىل بناء لديه. األثري النوع املمتاز، الغيّة حمام خاصة الحمام؛
التي الحمام لهواة لندن ونوادي التخصصية، قراءاته ومن به، الخاص للحمام تربيته من
الذيل ومروحي البهلوان — الحمام سالالت كل بأن داروين حاّج آلخر، آن من يرتادها كان
ليفيا. كولومبا اسمه الربي الحمام من واحد نوع من تنحدر — غريها والكثري والنفاخ،
ما البرش. يمارسه الذي االنتخاب هي اإلجابة ألشكالها؟ املتطرف التمايز يفرس الذي ما
كلب مقابل يف السباق وكلب العربات، جر خيل مقابل يف السباق خيل وجود يفرس الذي
التغايرات ما بطريقة الطبيعة توفر مجدًدا. املربني بواسطة االنتخاب إنه الدّموم؟ الصيد
نباتاتهم. تلقيح أو حيواناتهم بني باملزاوجة املفضلة التغايرات البرش ينتخب الصغرية.
االستيالد من أجيال عرب — الرتاكم طريق عن حجًما وتكرب — التغايرات هذه تتواصل
مفيدة الناس يجدها بطرق أسالفها عن تختلف متخصصة أشكال ذلك عن ينتج الداجن.

داروين. عند التمثييل القياس أسس أول «االصطناعي»: االنتخاب هو هذا مسلية. أو
يف األفراد كل أن أحد يفرتض «ال فيقول: الربية، يف التغاير إىل داروين يتحول ثم
الحيوانات بأن سيقر النظر يدقق شخص فأي نفسه.» القالب يف تماًما تصب نفسه النوع
بعض. عن بعضها هينًا اختالًفا تختلف الداجنة، الحيوانات مثل نوع، أي داخل الربية
داروين رأى للبيع. جمعها التي والفراشات والطيور الخنافس صناديق يف هذا واالس رأى
بالغة. صعوبة صعبًا التوصيف جعل ما هو تحديًدا التغاير الجهنمية. برنقيالته يف ذلك
الربية الكائنات بني االختالفات هذه أن يفرتضون كانوا ١٨٥٩ عام يف الناس معظم أن إال
هذه وواالس داروين غري آخرون طبيعي تاريخ علماء الحظ الزوال. ورسيعة محدودة
الرأي، هذا حسب تتغري، ال ثابتة األنواع دامت فما مهمة. غري اعتربوها لكنهم االختالفات،
يعود الذي نوع، لكل األوَّيل النموذج جوهر عىل ثانوية تنويعات إال هي ما املتغايرات فإن
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التفاوتات؛ لهذه تجمعات هي األنواع أحد داخل واملتغايرات تفاوت. كل النهاية يف إليه
يستحيل نحو عىل النوع هوية بحدود ومقيدة دائمة وغري األهمية عديمة شذوذ أوجه مجرد

تجاوزه.
بهذه املتغايرات عن الطرف غض يمكن ال كذلك. ليس األمر ال، فيقول داروين أما
ومكمن صعبة. مهمة و«املتغاير»، «النوع» الكلمتني؛ تعريف حتى الحقيقة ويف السهولة.
داخل العينات تصنيف يف يشء وأصعب اآلخر، من الصنوف هذه أحد تمييز هو الصعوبة
ضبابية. تصبح الفاصلة فالخطوط االلتباس. حل يستحيل أحيانًا أنه هو الصنوف أحد
ويرى النباتات من كبرية مجموعة إىل النبات علماء أحد ينظر التوصيف. علماء ويختلف
إليها مضاًفا فقط، نوًعا ١١٢ ويرى نفسها املجموعة إىل آخر خبري وينظر نوًعا، ٢٥١ فيها
عاناه وما جاالباجوس يف خربته من داروين يتذكر التافهة. أو الزائفة التمايزات من ١٣٩
بها يتسم قد التي والعشوائية الغموض ملقدار كثريًا «ذهل أنه الطيور تصنيف يف بعدها
الدرجة. يف اختالف هو: الحقيقي التمييز أن واستنتج واملتغايرات». األنواع بني التمييز
داخل املتغايرات اختالف من أكثر بعض عن بعضها تختلف الواحد الجنس داخل فاألنواع
املتغايرات بني الضئيلة واالختالفات نفسه. النحو عىل االختالف كان وإن األنواع، أحد
نفسها النقطة إنها آخر. عن نوًعا تفصل كبرية اختالفات تصبح حتى ترتاكم، أن يمكن
نهاية ال ما إىل لالبتعاد املتغايرات نزعة «عن ،١٨٥٨ يف واالس بحث ورقة عنونت التي
يريد يكن لم (وبالتأكيد الورقة تلك يرى ألن حاجة يف داروين يكن لم األصيل». النمط عن

بنفسه. الفكرة هذه إىل وصل ألنه ذلك)
القديمة، التفكري طريقة عىل املبارش داروين هجوم االفتتاحيان الفصالن هذان يمثل
يضع سماوية. ملفات خزينة يف خزنت أفكار وكأنها وثابتة، مخلوقة األنواع أن ترى التي
إنهما إذ أكثر. هو ما أيًضا يفعالن لكنهما الطبيعي، لالنتخاب ملناقشته األساس الفصالن
السكانية الوراثة عالم مؤخًرا كتب وكما العلمي. الفكر يف إسهاماته أعمق أحد يقدمان
بني الفعيل التغاير اعترب بأن للطبيعة دراستنا يف ثورة داروين «أحدث ليونتني: ريتشارد
غضالطرف يف يُرغب صلة ذي غري مزعج أمر وليسمجرد للوجود، أساًسا الفعلية األشياء
عىل وساعدنا نهاية. ال ما إىل متغاير كعالم الحي العالم نرى أن داروين لنا أتاح لقد عنه.»
املجسدة العليا املثل من عالم ال امللموسة، االحتماالت من كعالم كله املادي الكون نفهم أن

منقوص. نحو عىل
مالتوس عمليات استخدم إذ البقاء؛ أجل من الرصاع موضوع الثالث الفصل يف تناول
املنظم. الرباني الهدوء من حال يف الطبيعة أن فكرة ليبدد التجريبية وبياناته الحسابية
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صامتًا العنف كان لو حتى عنيف، تدافع هو بل سلميٍّا، «ليس» الواقعي الطبيعة فنظام
اقرتح كاندول، دي بي إيه السويرسي النبات لعالم شهرية عبارة إىل داروين يشري ومبهًما.
الطبيعة مع حرب أو وآخر، حي كائن كل بني حرب؛ حالة يف كلها «الطبيعة أن فيها
رغم تكاثرها، األنواع تواصل وازدحام. تطفلية وحياة ومنافسة افرتاس فهناك الخارجية».
هندسية، بمتوالية تسري التكاثر فمعدالت لذريتها. كاٍف حيز أو كاٍف طعام وجود عدم
الرصاع يؤدِّ لم ولو بها. تحيق كثرية أخطار توجد الحظ لحسن محدودة. البيئية واملواطن
نحو عىل والسماوات األرضوالبحار المتألت األنواع، معظم يف األفراد أغلب إفناء إىل واملوت
عليهم. تنطبق عينها الحسابية العملية لكن تناسلهم، يف نسبيٍّا بطيئون البرش مستحيل.
ألوف خالل ففي جيل، كل يف سكاننا عدد وضاعفنا أحياء، وبقينا تناسلنا كلنا أننا ولو
أبطأ، بمعدل تتناسل األفيال وحتى كوكبنا. فوق قدم ملوطئ حيًزا نجد لن السنني من قليلة
يف فقط أفراد ستة من نسًال الفيل أنثى تنجب األخرى. هي هندسية بمتوالية تتكاثر أنها إال
(وفًقا قرون خمسة بعد فسنجد ذاته، النحو عىل ذريتها من واحد كل تكاثر وإذا حياتها،
أكثر الفيلة، من كثري عدد هذا مليونًا. ١٥ صار الفيلة عدد أن التقريبية) داروين لحسابات
أجل من — يصارع أن بد ال فيل كل ألن يحدث؟ ال ملاذا يحدث. ال هذا لكن ينبغي. مما

يفشل. منها والكثري — التكاثر أجل ومن البقاء،
كتب: األخرى القديمة مالحظاته دفاتر أحد من الصورة هذه داروين أخذ أن وبعد
قرب، عن حاد وتد آالف عرشة فيه ينغرس طيّع، بسطح الطبيعة وجه مقارنة «يمكن
يرضب ثم األوتاد، أحد أحيانًا ويُرضب تنقطع، ال رضبات بواسطة للداخل األوتاد وتُدفع
ال أنه وكما ما. يشء ينهار أن بد ال البقاء. أجل من الرصاع هو هذا أكرب.» بقوة آخر
يفي وأن مكانًا، لنفسه يجد أن كائن لكل يمكن فال املالئم، مكانه يجد أن وتد لكل يمكن
«أصل يف الرابع الفصل بداية يف داروين يقول ثم والتكاثر. البقاء يف وينجح باحتياجاته،

التغاير. حقيقة مع الرصاع هذا يتفاعل كيف اآلن لننظر األنواع»
بني الكبري التمثييل قياسه داروين فيه يوضح الذي الكتاب، لب هو الرابع الفصل
أن البرش بواسطة االنتخابي االستيالد بمقدور كان إذا الربية. واألنواع الداجنة املتغايرات
من إنتاجه عن الطبيعة تعجز الذي «ما يسأل: داروين فإن هكذا خاصة تعديالت يخّلق

الطبيعي؟» االنتخاب خالل
اختالف من تقايس الجزيرة أن لنتخيل محلية. بكائنات ممتلئة جزيرة مثًال لنتخيل
هو سوءًا األمور يزيد وما املحلية. للكائنات جديدة مصاعب الجديد املناخ يمثل املناخ. يف
يصدف ضئيل تعديل كل فإن الحالة، هذه «يف املياه. عرب للجزيرة مهاجرة كائنات غزو
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يجعلهم بأن األنواع؛ من نوع أي ألفراد مواتيًا حال بأي ويكون العصور، مر عىل ينشأ أن
وبهذا عليه، لإلبقاء ميل هناك سيكون املتغرية، ظروفهم مع أفضل نحو عىل يتكيفون
أشكاًال يتخذ أن يمكن «التحسني» هذا للتحسني.» حر مجال الطبيعي لالنتخاب سيكون
ضخمة طيور أو قزمة أيائل أو عمالقة سالحف عنه ينتج قد الظروف، عىل واعتماًدا غريبة.
ألعشابه طلبًا البحر يف تغوص ضخمة إجوانا سحايل أو شجرية كنغر حيوانات أو تطري ال

الضخمة. بمناقريها البذور تكرس حسون طيور أو ضخمة رصاصري أو
من أكثر هو ما إىل يؤدي الطبيعي االنتخاب بأن داروين يحاّج ذلك، إىل باإلضافة
مجموعات بني التباعد توسيع إىل أيًضا يؤدي فهو ممتازة. وتكيفات صغرية تغريات مجرد
ومن — األعىل والصنوف األجناس وبني األنواع، وبني املتغايرات، بني — الحية الكائنات
لهذه يتيح ما هو التنوع هذا األرض. كوكب فوق الهائل الحياة تنوع إىل يؤدي فإنه ثم
تتعايش أن الكائنات، هذه من املختلفة و«الصنوف» املفردة، الحية الكائنات من الوفرة
كمثال داروين ذكر صغرية. بركة يف أو جزيرة، فوق أو الغابة، من صغرية رقعة داخل مًعا
فحصها فقط، أقدام أربعة يف مرضوبة أقدام ثالثة مساحتها العشب، من وحيدة رقعة
داروين أحىص عندما كثرية. سنوات تدخل وبال مكشوفة الرقعة هذه ظلت بنفسه. هو
داخل تقع مختلًفا جنًسا عرش ثمانية تمثل نوًعا، عرشين منها وجد كامًال إحصاءً النباتات
األرض؟ من هكذا صغري مستطيل فوق حية تبقى أن كلها لها أمكن كيف رتب. ثماني
الضوء عن بحثها طرق يف بعض— عن بعضها كافيًا اختالًفا تختلف ألنها حية بقيت لقد
املنافسة. من حد ألدنى تقلل االختالفات وهذه — الناجح والتكاثر املغذية واملعدنيات واملياه
محدود قدر من البيولوجي النجاح من أكرب قدر استخالص تتيح التي الظاهرة هو التباعد

الطبيعية. املوارد من
املوارد: هذه عىل املالتويس التزاحم اعتباره يف واضًعا داروين، يقول

والعادات والتكوين البنية يف الواحد النوع من املنحدرة السالالت تنوع زاد كلما
وهو الطبيعة، نظام يف تنوًعا وأكثر كثرية أماكن شغل عىل أفضل قدرة لها كان

أعدادها. زيادة من يمكنها ما

كتبها التي الطبيعة» نظام يف «أماكن عن تتحدث التي العبارة خاصة الجملة، بهذه
مفهوم مسبًقا تصور قد داروين يكون للوجود، البيئة» «علم كلمة تظهر أن قبل حتى

البيئي. املأوى
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الغريزي، السلوك مثل معقدة ملوضوعات مخصصة الكتاب من الوسطى الفصول
بمجرد العشائر بني االختالفات عىل الحفاظ عىل يساعد (الذي الهجينة الكائنات وعقم
يتناول الفصول هذه آخر االنتقالية. البنى ملشكلة داروين وحل االختالفات)، هذه ظهور
فما التكوينية. أتباع جانب من أحيانًا اآلن إىل يثار يزال ال نظريته، ضد غريبًا اعرتاًضا
التي كالزائدة وظيفتها؛ لتحقيق كامًال نموٍّا تنُم لم بنية هو االنتقالية بالبنية داروين يعنيه
العني. عىل السابق األوَّيل العضو أو للطريان، فائدة بال وتكون طفيًفا شبًها الجناح تشبه
الفطائر هذه ينتج أن الطبيعي لالنتخاب بها يمكن التي الطريقة فهم يف املشكلة تكمن
االنتخاب ويحافظ طفيفة، تراكمات صورة عىل تحدث املتغايرات كانت إذا املخبوزة. نصف
تراكمي تغري لكل املتصورة الفائدة إذن تكون ماذا وحدها، املفيدة املتغايرات عىل الطبيعي
كانت وحني الطريان، حيث من فعال غري البدائي الجناح كان حني االنتقايل، الطور أثناء

الصورة؟ تركيز عن عاجزة البدائية العني
املثال سبيل (عىل للتكيف القابلة االنتقالية األشكال من بأمثلة ذلك عن داروين يجيب
األعضاء قيمة عن حريص بمنطق ويجيب الطائرة) السمكة أو الطائر السنجاب أجنحة
النمو. كاملة بأعني ليست التي الالفقاريات؛ بعض يف العيينات مثل للضوء الحساسة
املالئمة االستخدامات أحد من مصادفة، يتغري قد الفائدة «نمط» أن أيًضا داروين ويقرتح
باسم يُعرف املبهمة البُنى من زوًجا داروين يصف لذلك، توضيًحا البنية. تطور مع آلخر،
عىل (السويقي) الربنقيل أنواع بعض عند واملوجودة البويضية) (الطيّات فرينا أوفيجرس
الصقة لزجة مادة تفرز الثنيات، أو الجلدية، الطيات هذه الجلد. يف ضئيلتني ثنيتني صورة
األساسية األعضاء هذه تظهر الجسد. كيس داخل الحاملة البويضات عىل اإلبقاء يف تساعد
هدًفا تخدم حيث (الالسويقية)، األخرى الربنقيالت أنواع عند متحول شكل يف نفسها
السمك. كخياشيم اللزجتان الثنيتان صارت لقد عجبًا، بالتنفس. يتعلق مختلًفا، تكيفيٍّا
هذه اكتشف الذي نفسه هو إنه إذ موسوعية؛ ومعرفة ثقة يف الحالة هذه داروين يقدم

هدًرا؟ ضاعت الربنقيل سنوات إن القول عىل «يجرؤ» من وسماها. البويضية الطيات

٣٤

داروين يحول التاسع، الفصل من ابتداءً فحسب؛ هنا الكتاب. أعماق يف دخلنا قد نكون هنا
يف نهجه أيًضا يتغري التطور. نفسها؛ الظاهرة إىل الطبيعي، االنتخاب اآللية؛ من تركيزه
فإنه يحدث، وأن بد» «ال الطبيعي االنتخاب بأن يحاج أن من فبدًال املوضوع. مع التعامل
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الجغرافيا نطاقات: أربعة يف باألساس أدلته تقع فعًال». «حدث التطور أن عىل األدلة يقدم
واملورفولوجيا. األجنة، وعلم الحفريات، وعلم البيولوجية،

التفكري إىل تحوله بداية نقطة هي رأينا، أن سبق كما البيولوجية، الجغرافيا كانت
كبري بالحيوية، مفعم دراسة مجال إنها أيًضا. واالس أرشد الذي اإللهام وهي التطوري،
من الكثري يكمن الخالصة العظمة هذه كل وسط لكن الخالء، يف كله يتم إنه إذ ومبهرج؛
للحيوانات الجغرايف التوزيع أمر يف ينظر شخص أي أن داروين كتب الدفينة. املعاني
عديدة أنواع متجمعة. تحتشد التي املتماثلة األشكال أنماط من يُذهل أن بد ال والنباتات
أسرتاليا يف الكنغر من عديدة أنواع آخر. مكان أي يف وليس أفريقيا، يف الوحيش الحمار من
موجودة املنخرين) (سفلية القديم العالم قردة آخر. مكان أي يف وليس الجديدة، وغينيا
يف فقط موجودة املنخرين) (متباعدة الجديد العالم وقردة األطليس، املحيط رشق فقط
يوجد وال منها، القريبة والجزر مدغشقر يف الليمور من كثرية أنواع هناك األطليس. غرب
والجنوبية، الوسطى أمريكا يف الطوقان من كثرية أنواع هناك آخر. مكان أي يف الليمور
املوطن كان إن حتى والطوقان، الليمور يغيب وحيثما آخر. مكان أي يف الطوقان يوجد وال
يف الليمور من بدًال القردة أخرى؛ أنواع تملؤها أدوارهما فإن يالئمهما، واملناخ البيئي
األنماط هذه هل ملاذا؟ الطوقان. طيور من بدًال املنقار ضخمة قرن أبو وطيور أفريقيا،

ما؟ بيشء تخربنا أنها أم وحسب، عارضة
أول عند مغزاها فاته التي الورقة ١٨٥٥؛ لعام واالس بحث بورقة داروين يستشهد
مع والزمان املكان يف متوافًقا الوجود إىل أتى نوع كل «إن ضمنًا: تقول والتي لها، قراءة
واالس السيد مع يتفق إنه داروين يقول به.» االرتباط وثيق قبل من موجود آخر نوع
عن نوع كل يبتعد بحيث تعديالت، دخول مع الساللة انحدار يفرسه التوافق هذا أن عىل
من متماثالن نوعان يقطنها الجنوبية أمريكا يف املتجاورة املناطق والزمان. املكان يف اآلخر
يف األمو طيور أو أفريقيا يف كما النعام طيور وليس الريّة)، (طيور تطري ال كبرية طيور
وذلك نوًعا) قوارضكبرية (وهي والفسكاش األجوط أيًضا لديها الجنوبية أمريكا أسرتاليا.
وذلك املنخفضة، الرطبة األرايض يف املاء وخنزير الكيب إليها يضاف األرضية، البيئات يف
البيئات يف العليا الشفة مشقوقة برية وأرانب أرانب من الشمالية أمريكا يف يوجد مما بدًال
توجد ال ملاذا املنخفضة. الرطبة األرايض يف املسك وفأر القندس إليها يضاف األرضية،
مناطق يف وثيًقا ارتباًطا املرتبطة األنواع تقطن ملاذا مكان؟ كل يف نفسها الحية الكائنات
ليس أنواع املختلفة القارات فوق املتماثلة البيئية املواطن يشغل وملاذا قارة؟ بكل متجاورة
عميقة، عضوية رابطة الحقائق هذه يف «نرى داروين: يقول كهذا؟ وثيق ارتباط بينها
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األنواع الوراثة.» ببساطة هي نظريتي حسب الرابطة هذه والزمان. املكان امتداد عىل تسود
مشرتكة. أسالف من انحدرت ألنها متقاربة أماكن يف توجد املتماثلة

اقرتح الزمان. بمقياس محتشدة، تتجمع أخرى أنماط عن الحفريات علم يكشف
ننظر وأن أسرتاليا. يف الحية الثدييات وإىل للثدييات املتحجرة العظام إىل ننظر أن داروين
املتحجرة القواقع إىل ننظر وأن منها، واألحدث القديمة العمالقة الطيور إىل نيوزيلندا يف
الجديدة األنواع بني التشابهات هذه هل اآلن. هناك تعيش التي الحية واألنواع ماديرا من
«بنظرية داروين: يقول ال. عشوائية؟ صدف هي هل فهمه؟ يمكن ال يشء األقدم واألنواع
أنواع وجود هو التفسري وهذا الفور.» عىل األمر تفسري يتم التعديالت مع الساللة انحدار
نفسها. املناطق يف املختلفة الجيولوجية العصور داخل متطابقة، ليست لكن متشابهة،

وهو الثدييات أحد لجنني يحدث ملاذا التفسري. تلتمس أنماًطا أيًضا األجنة علم يضم
يحدث ملاذا الزواحف؟ أحد جنني يشبه وهو األطوار يقيضأحد أن تناميه أطوار خالل يمر
بمعناه األجنة علم أن بما سمكة؟ جنني مثل خياشيم شقوق يُظهر أن أخرى نقطة عند له
تفقس، لم أو تولد لم التي األشكال فقط وليس ناضجة، غري نمو مراحل أمر ينظر الواسع
كسيقان مقلمة، سيقان األسد أشبال لدى ملاذا غريها. أسئلة إىل تقودنا األسئلة هذه فإن
يسبح الذي الريقة، طور يف الربنقيل يماثل ملاذا النمور؟ األقربني، أقربائها من البالغني
العث يرقات تشبه ملاذا بالغ؟ حدٍّ إىل البحري الروبيان يرقات باالنسالخ، تحوله قبل حرٍّا
البالغة؟ أطوارها يف وهي تتشابه مما أكثر دودية) (كلها بعًضا بعضها والخنافس والذباب
«تكشف الحالة هذه وأن له»، معدلة حالة أقل يف «الحيوان هو الجنني ألن داروين: كتب

سلفه». بنية
«صميم داروين بكلمات هي الترشيحي، والتصميم الشكل دراسة أي املورفولوجيا؛
(املشكَّلة اإلنسان يد نرى حني نستنتجه أن بوسعنا الذي ما الطبيعي. التاريخ روح»
للجري)، (املشكَّلة الحصان وساق للحفر)، (املشكَّل الخلد ومخلب األشياء)، عىل للقبض
نمًطا جميًعا تعكس وهي (للطريان)، الخفاش وجناح (للعوم)، البحر خنزير وزعنفة
نفسها؟ النسبية املواقع يف نفسها العظام من معدلة نسخ مع أصابع، خمسة من أساسيٍّا
الشكل)، يف (التشابه التشاكل هذا يالحظ طبيعي تاريخ عالم أول أنه داروين يزعم ال
يف «وحدة ترى التي الشكالنية جيفري نظرة أسس من كان التشابه هذا بأن ويذكرنا
املتشاكلة األجزاء عن نفسه» الكبري «القانون هذا الحيوانات. أشكال تعدد أسفل التصميم»
والخطم للعثة، اللولبي الطويل الخرطوم هناك الحرشات. أفواه يف تمييزه أيًضا يمكن
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من تتكون لكنها مختلفة، ألهداف تكونت كلها للخنفساء؛ املفرتس والفك للنحلة، املطوي
السداة مثل مختلفة، أجزاء فيها الزهرة عليا. وشفة علوي، وفك سفيل، فك عنارصمشرتكة:
تتشابه وكلها والبتلة، الكأس)، (ورقة والسبلة التأنيث)، (عضو واملدقة التذكري)، (عضو
وفق قليلة؟ رئيسية لتصميمات التكرار هذا وراء السبب ما لآلخر. نوع من أيًضا شكًال
هي الوحيدة اإلجابة أن داروين يرى حدة، عىل مخلوق لكل الخاص للخلق القديمة النظرة
معنى ال إجابة هذه االقتصاد. من قدر بأكرب ونبات» حيوان كل ببناء تسعد «السماء أن
مع الساللة انحدار هي داروين إجابة بالقوة؟ املفعمة الربانية الذات تقتصد ملاذا لها.
كلية، قوة ليس هو الذي — الطبيعي االنتخاب أن حقيقة تعكس فالتشاكالت تعديالت.
سالفة. أشكال عن تنحدر أنماط عىل يعمل — والظروف بالتاريخ ومحدود مقتصد لكنه
وكوفييه جيفري وضع أجلها من التي الفائدة — املورفولوجيا فوائد إحدى
مجموعات يف األنواع كل فرز مهمة املنهجي؛ التصنيف هي — األساس من املورفولوجيا
هذا أن الربنقيل، توصيف يف السابق املتخصص داروين، يرى أخرى. مجموعات داخل
أكرب صنوف يف األنواع تجميع إن يقول وهو صفحة. وعرشين ثالثًا يستحق املوضوع
تسهيًال أو التسلية بغرض كوكبات يف النجوم تجميع كوضع االعتباطي، باألمر ليس
يحاول األساس؟ هذا ما لكن أعمق. أساًسا لها أن يُفرتض البيولوجية فالتجميعات للتذكر؛
ال منظومة يف املجموعات من وغريها والعائالت واألجناس األنواع ينظموا أن املصنفون
تستطيع وموضوعية. «طبيعية» ما بطريقة أيًضا تكون وإنما إليها، الرجوع فقط يسهل
الكبرية القطط ثم هنا، القرود حيوان. حديقة أي تصميم يف مطبقة التنظيمات هذه ترى أن
الحوض يف والسمك األقفاص، يف الطيور والتمساح. القاطور ففيه املبنى ذلك أما هناك،
وليست الثدييات، من أنها الواضح من البحر؟ وخروف البحر خنزير عن ماذا لكن املائي.
املائي الحوض يف توضع فهل البيئي، للموطن احتياجاتها يف السمك تشبه لكنها باألسماك،
علماء لكن املالءمة، بغرض الفاصلة الخطوط الحيوان حدائق مصممو يغري قد أيًضا؟
الجوهرية التشابهات عىل للتعرف أقىصجهدهم يبذلون اآلخر، الجانب عىل التاكسونوميا،
لها الفئة) تعريف (حسب الفقارية الحيوانات كل مثًال، السطحية. التشابهات من بدًال
حراشيف. أو ريًشا وليس ثديية، وغدًدا فراء الثدييات تملك الفقاريات داخل فقري. عمود
وترضعهم. عليها املعتمدين صغارها فيه تحمل جرابًا الجرابيات تملك الثدييات داخل
النظام لهذا النهائي املصدر ما قويٍّا. وذيًال كبرية أقداًما الكنغر يملك الجرابيات داخل
نظام بأن يؤمنون أيامه يف الطبيعي التاريخ علماء من كثريين إن داروين يقول املرتب؟
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يكون قد التفسري. هذا داروين يُريض ال للخالق». خطة عن «يكشف الجيد التصنيف
داروين عند ذلك بديل العلمية. للمعرفة شيئًا يقدم ال لكنه حقيقي، غري أو حقيقيٍّا التفسري
الساللة يف التشارك إن داروين يقول األنساب». علم عىل يقوم حقيقي تصنيف «كل أن هو
فالقاطور الطبيعي». التاريخ علماء وعي غري عن التمسها طاملا التي الخفية «الرابطة هو
أنواع خلق اختارت السماء ألن وليس مشرتكة، أسالف عن انحدرا ألنهما التمساح يشبه

املخروطية. األسنان ذات الكبرية املائية الزواحف من عديدة
ألنها للتأمل؛ الداعية املورفولوجية األدلة من آخر شكل هي التطور ناقصة األعضاء
الجناح آثار الكهف، لسمكة العمياء األعني الصغرية: بالعيوب ميلء الحي العالم أن تظهر
يتفكر داروين لكن ما. بمعنى انتقالية البنى هذه اإلنسان. يف الدودية الزائدة الكيوي، يف
والطيات الحرشة، وعيينات الطائرة، السمكة أجنحة عن مختلف نحو عىل البنى هذه يف
أو «ضامرة» أيًضا يسميها (التي التطور ناقصة األعضاء ألن الربنقيالت؛ يف البويضية
(تدهور التطوري التدهور مسار يف مراحل عىل عالمة يبدو فيما هي النمو») «موقوفة
عالمة كونها من بدًال عموًما) بالكائن اإلرضار دون لكن العضو اختزال بمعنى موضعي،
جدواها وعدم وجودها، تفسري هو هذا يكن لم إذا التطوري. التحسن مسار يف مراحل عىل
«أصل كتاب آخر يف القراء، أمام نفسه السؤال داروين يثري التفسري؟ يكون فماذا الغريبة،
ملاذا «ب»: املالحظات دفرت يف سابق وقت يف نفسه هو حريه قد السؤال هذا وكان األنواع»،
الحوض لعظام باقية آثاًرا الثعابني بعض تحمل وملاذا (ثندوة)؟ أثداء حلمات الرجال يملك
من معينة أنواع لدى أجنحة توجد ملاذا امللساء؟ جوانبها داخل مدفونة الخلفية والسيقان
كبقايا اآلثار هذه تربز أبًدا؟ تفتح ال أجنحة أغطية داخل ُدفنت وقد تطري، ال التي الخنافس

ساللة. خط لتاريخ
أكثر معقدة؛ قضية هذه التطور؟ ناقصة األعضاء ضمور إىل تحديًدا يؤدي الذي ما
فيه األعضاء هذه استعمال» «عدم أن داروين ظن داروين. يعرفه كان مما حتى تعقيًدا
هذا تفسريه يف مخطئًا كان إنه تقول الحديثة التطورية النظرية أن إال لذلك، كاٍف سبب
يكن لم داروين تشارلز أن املؤكد ومن كامل. أحد ال بأس، ال الحًقا). النقطة لهذه (سأعود
جانب إىل مفيًدا، غرًضا هذا من أي يخدم وال أثداء، وحلمتي دودية زائدة لديه إن كامًال.
كان أيٍّا ، كلٍّ عىل األنواع». «أصل كتابه يف حتى آلخر، آن من األخطاء يرتكب داروين أن
للتغري سجل هي النتيجة فإن لألعضاء، باقية آثار إىل املكتملة األعضاء تدهور يعنيه ما

التطوري.
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تربط طويلة» واحدة «حجة باألساس كله الكتاب أن األخري فصله يف داروين يعلن
داروين يعيد أن وبعد الطبيعي. االنتخاب فكرة مع مشرتك أصل من الساللة انحدار فكرة
بأن ا محقٍّ ويتنبأ البالغي بخطابه يرتفع األساسية، واستنتاجاته حقائقه ذكر باختصار
املنهجيني، املصنفني مهمة ستكون الطبيعي». التاريخ يف قدرها لها «ثورة ستشعل نظريته
التغاير أسباب عن جديدة تساؤالت ستثار التباًسا. وأقل أسهل الجديد، املنظور هذا ظل يف
األنواع دراسة ستكتسب لالهتمام. إثارة أكثر إجماًال الطبيعي التاريخ سيغدو وقوانينه.
وسيكشف البيولوجية، الجغرافيا وستتقدم وضوًحا، الحفريات علم سيزداد قيمة. الداجنة
والنماذج الحية األنواع بني ارتباطات عن لألعضاء الباقية اآلثار يف والتدقيق األجنة علم
أكثر ألبحاث مفتوحة مجاالت البعيد املستقبل يف «أرى داروين: كتب القديمة. األولية
يطلق ثم تماًما. جديدة بطريقة العقلية القدرات أصل سيُفهم مثًال النفس علم يف أهمية.»
يف حتى لكن وتاريخه.» اإلنسان أصل عىل الضوء «سيُلقى قائًال: له متحفظ تعليق أشهر

اإلنسان. تطور عن بعد، شيئًا، يقل فلم حذًرا؛ داروين ظل هذا الثوري بيانه
يقر الرب. طرق الحساسية: شديد آخر موضوع إىل داروين تحول ذلك، من بدًال
خلًقا ُخلق نوع كل بأن باالعتقاد راضون البارزين املؤلفني من الكثريين بأن داروين
يتفق ما أفضل فإن الخاص، رأيي «يف قائًال: رأيه أعلن هؤالء. من ليس داروين ا. خاصٍّ
قاطني إنتاج يكون أن هو الخالق، بواسطة املادة يف املطبوعة القوانني عن نعرف ما مع
تحدد التي كتلك ثانوية؛ أسباب بفعل حدث قد وانقراضهم والحارض املايض يف العالم
عن العبارة تلك يف مدفونان عميق واقتناع كبرية، رئيسية فكرة هناك وموته.» الفرد ميالد
بأن داروين يؤمن التطور. موضوع من حتى وأعمق أكرب املادة»، يف املطبوعة «القوانني
بالرب، اإليمان من يملك كان أنه عىل سماوية. برغبات وليس ثابتة، بقوانني محكوم الكون
إال القوانني، لهذه نهائي كمصدر «الخالق» عن يكتب ألن يكفي ما ،١٨٥٩ يف األقل عىل
ال وأنها عنها الكشف يمكن القوانني هذه بأن الثقة عىل تأسست كلها الفكرية حياته أن
ويليام من صغري استشهاد باستخدام األنواع»، «أصل بداية يف كله هذا إىل أملح وقد تتغري.

العنوان: لصفحة املقابلة الصفحة يف مأثورة كحكمة ُوضع هيويل

اآلتي؛ املدى إىل نذهب أن األقل عىل نستطيع املادي، العالم يخص فيما لكن
القدرة من منعزلة تدخالت بواسطة تقع ال األحداث أن إدراك عىل قادرون فنحن

عامة. قوانني إرساء خالل من بل معينة، حالة كل يف تمارس اإللهية،
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يحثنا الكبري. املوضوع ذلك إىل داروين يعود الكتاب، من النهائية الفقرة يف اآلن،
الحرارة. حركة أو الجاذبية، مثل مثله ثابتة: لقوانني كنتيجة التطور يف التفكري عىل داروين
والتغاير، والوراثة، والتكاثر، البيولوجي، النمو تشمل التطور يف تتحكم التي والقوانني
الطبيعي، االنتخاب لتنتج مًعا تتحد وكلها البقاء، أجل من والرصاع السكان، وضغط
الجليلة؛ النتيجة تلك إىل الطبيعة حرب تؤدي تكيًفا. األقل األشكال وانقراض والتباعد،
يف اإللهية الذات انخراط فكرة من ومهابة إقناًعا أكثر فكرة هذه أليست العليا. الحيوانات

مسطحة؟ دودة وكل بطلينوس وكل قرادة كل تصميم
أطروحته مسودة يف أوًال كتبها عبارات مكرًرا يقول النهاية، ويف داروين. رأي هو هذا
لكتاب الكاملة الختامية الفقرة «… للحياة النظرة هذه يف عظمة «هناك :١٨٤٤ عام يف

أخرى: مرة بها االستشهاد تستحق لكنها مشهورة، األنواع» «أصل

أشكال يف أصًال نُفثت التي املتعددة، وقواها للحياة، النظرة هذه يف عظمة هناك
حسب دورانه يواصل الكوكب هذا كان بينما وأنه واحد، شكل يف أو محدودة
البساطة، بالغة بداية من تتطور، تزال وال تطورت، الثابت، الجاذبية قانون

والروعة. الجمال يف غاية نهاية بال أشكال

عجل؛ عىل أُلِّف رائع لكتاب بليغ لختام إنه النظرة. هذه يف عظمة «بالفعل» هناك
خطرية. أخطاءً يحوي كما بقوة، نفسه يفرض كتاب

٣٥

قراءة إعادة الصحيح منظوره يف األنواع» «أصل كتاب مؤلف إنجاز وضع عىل يساعد مما
أغفله وما ومنطقه، املؤلف، بأسلوب أكرب واهتمام حججه بجوهر أقل اهتمام مع الكتاب
مما التقليل دون املعتدل، الناقد التدقيق بعض وسيكشف دعاواه. ومجال فيه، أخطأ وما

طريقة. وبكل صفحة كل يف عظيًما ليس العظيم كتابه أن عن داروين، أنجزه
األنواع» «أصل كتاب أن حقيقة عن املتواصل داروين اعتذار هو الكتاب عيوب أحد
أنرشها التي الخالصة، «هذه املقدمة: يف داروين كتب مرات. بثالث عليه هو مما أطول ليس
واملصادر املراجع كل أغطي أن هنا أستطيع ال منقوصة. تكون أن بالرضورة بد ال اآلن،
أسفاه، وا ألصدقائه: القلقة خطاباته يف قبل، من هذا منه سمعنا العديدة.» إلفاداتي
اآلن لكنه واٍف. وغري مضغوط بائسة، خالصة مجرد إنه هذا، الكريه لكتابي حرستاه، وا
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االعتذار هذا داروين ويصوغ خاصوحسب، نحو عىل قلقه يبدي ال للجماهري، اعتذاًرا يقدم
من يمنعني املساحة» «النقصيف هذا أن كثريًا «يؤسفني :٢ صفحة يف فيقول ماكر. إطار يف
أنه بعدها زعم ثم عندي. من الداخلية األقواس إلخ. «… الكريمة للمساعدات بالشكر الوفاء
االستشهاد «الستطعت عندي) من الداخلية األقواس أخرى (مرة «مساحة»»، لدي كان «لو
العالية». كفاءتها لها مرجعيات من هو) عما النظر (برصف الشأن هذا يف عديدة بمقاطع
للدخول الكافية املساحة هنا لدي ليس لكن …» مختلفة: نقطة يتناول وهو الحًقا يقول ثم

املساحة»؟ «نقص هي إذن املشكلة هل املوضوع.» هذا يف
إليها. يحتاج التي املساحة شغل حرية داروين لدى كان هكذا. ليس األمر الواقع، يف
الكتاب، تأليف من شهور أول يف حقيقيٍّا شاغًال كان الصفحات عدد تحديد أن ريب ال
هذه تجاوز بعدها لكنه مجلة. يف كمقال تُنرش قد خالصته أن يتخيل داروين كان عندما
الطريق، منتصف يف كتابًا. تكون أن بد ال الخالصة أن وقرر تكتيكيٍّا، خياًرا واتخذ الحدود،
راجعه تقريبي كتخمني وذلك صفحة، ٤٠٠ سيشغل الكتاب أن توقع ،١٨٥٨ عام أواخر يف
أن إال محدد. قيد أي قط يضع فلم نارشه، موراي، جون أما صفحة. ٥٠٠ ليصبح الحًقا
فرضها التي القيود بشأن الشكوى عن يتوقف لم ،١٨٥٩ عام املنشور النص يف داروين
يفعل. ال لكنه «… الحقائق من طويلة قائمة بواسطة أوضح أن «أستطيع بنفسه. هو
يأِت لم الكبري، الكتاب املؤلَّف، هذا أن إال «… املصاعب هذه املستقبيل مؤلَّفي يف «سأتناول
لدي كان «لو فيقول: العسل نحل عند العسل أقراص إنشاء سلوك عن داروين ويكتب قط.
خالل داروين ويكرر نظريتي.» مع متفقة السلوكيات هذه أن أوضح أن ألمكنني املساحة
يقدم كان وعندما بعد». فيما ربما التفاصيل. ذكر أستطيع «ال أنه عىل أسفه كله الكتاب

ا؟ حقٍّ منه يشكو داروين كان الذي ما املساحة». «نقص هو املربر كان مربره،
ألقىص واالس ألفريد أفزعه لقد الوقت. نقص وإنما املساحة، نقص املشكلة ليست
لطباعة املاسة بالحاجة وقتها وشعر كثرية، سنني تأخر أنه يعرف داروين وكان حد،

بذلك. االعرتاف من تمنعه كانت كرامته لكن كتابه.
الواحدة «حجته اعتماد مقدار هو األنواع» «أصل لكتاب األخرى الغريبة السمات إحدى
داخل الصحيح النحو عىل ذلك أُخذ إذا الشخيص. الدليل وعىل االحتماالت عىل الطويلة»
هيويل مؤخًرا العامة خطوطه وضع كما االستقرائي، العلم سياق — الفلسفي سياقه
داروين يدعي ال ضعف. كعامل وليس للكتاب، قوة كعامل هذا يُرى أن ينبغي — وآخرون
داروين استخدم قلما الحقيقة، يف الطبيعي. باالنتخاب التطور حقيقة عىل «يربهن» أنه
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بوجود لإلقرار الراجح، عىل سلبيٍّا املعنى يكون هذا يفعل عندما وحتى «برهان»، كلمة
انحدار عن ملحات يعطي األجنة علم أن فكرة عن داروين كتب حله. يستعيص غموض
عىل عليه الربهنة يستحيل ربما لكن حقيقيٍّا، الرأي هذا يكون «قد قائًال: التطوري الساللة
حدود له الربية يف التغاير إن القائلة أحيانًا، عليها يُؤكَّد التي الفكرة، عن وكتب كامل.» نحو
يفهم داروين أن ذلك من األهم بربهان.» تماًما إثباته يمكن ال التأكيد «هذا قائًال: صارمة
مختلف الكتاب) تأليف وقت يُحتذى الذي املثل أصبح (الذي الجيد االستقرائي العلم أن
للشك. منطقية إمكانية أي يتجاوز بما نتيجة عىل يربهن أن أبًدا يمكن فال الرياضيات؛ عن
تجاهها القارئ يحرك فإنه الكبرية، نظريته عىل «يربهن» أنه داروين يزعم أن من وبدًال
مجموعة تفرس فرضيته أن يوضح أن هو الهدف املرتاكمة. األدلة خالل من مقنع نحو عىل
يتحدث أكرب. وباحتمالية بينها، فيما أكرب وبرتابط بديلة، فرضية أي من أكرب بيانات
و«إنني أن» بعيد حدٍّ إىل املحتمل من أنه «أعتقد غرار: عىل بعبارات الكتاب طيلة داروين
متحيز، غري عقل ذي إنجليزي كسيد محببة شخصية من لديه بما األدلة داعًما بأن»، مقتنع

صحيحة. تعترب أن األغلب عىل يمكن االستنتاجات هذه أن ليقرتح
والتكوينية. التطوري املذهب بني بالرصاع الحارض، وقتنا يف عالقة، النقطة لهذه
التطور نظرية عن املدافعون جيًدا يذكرها أن يحسن حقيقة لكنها جافة، حقيقة إنها
فتعقيدات الدين. عىل املؤسسة السياسية التحديات ضد العامة) املدارس يف (وتدريسها
ال كال، النقاش. خضم يف تضيع أال ينبغي أيًضا، البيولوجيا وتعقيدات املعرفة، نظرية
االنتخاب وأن مشرتكة، أسالف من تطورت قد األنواع كل أن عىل «نربهن» أن يمكننا
نستطيع أننا يزعم لم نفسه داروين وتشارلز لذلك، املحركة الرئيسية اآللية هو الطبيعي
التفسري هو الحي للعالم التفسري هذا يكون أن ا جدٍّ ا جدٍّ املرجح من أنه األمر يف ما كل ذلك.
أما وقتها. من إليها أضيف ما وكل داروين، حشدها التي األدلة عىل بناءً وذلك الصحيح،
أنها أو والنتيجة، للسبب الطبيعي اإلطار داخل ترجيًحا أقل إما فهي البديلة التفسريات
إزاء لالختبار قابلة غري (ألنها العلمية الناحية من لها معنى ال عقائدي إيمان عن تعبريات

سلبية). بيانات
بإغفاالت يتميز فإنه املطلق، باليقني دعوى ألي األنواع» «أصل كتاب افتقاد إىل إضافة
املصطلح هذا (كان «التطور». كلمة الكتاب تنقص ذكرت، أن سبق كما أخرى. ملحوظة
الغامض الظهور أو بالتكشف تتعلق ١٨٥٩ عام يف فيها مرغوب غري معاني يحمل
يعمل التي الحاسمة التغايرات تلك ملصدر جيد تفسري من الكتاب يخلو كما لألشكال.)
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تحدث التغايرات هذه كانت إذا ما حول واضحة عبارة من الكتاب يخلو االنتخاب. عليها
مكان أي يف «عشوائي» نعت يظهر (ال ما. نحو عىل موجهة أنها أم اعتباطي نحو عىل
عىل داروين. يقر كما مضلل أمر هو «الصدفة» عن ناتجة التغايرات إن والقول بالكتاب،
التباعد، بمبدأ الكتاب اهتمام من الرغم عىل موجهة.) غري أنها إىل ضمنًا ح يلمِّ داروين أن
التكيف. عن متمايز كيشء املحوري؛ األنواع انفصال موضوع بشأن الوضوح ينقصه فإنه
يفرس الذي العامل ما األخرى، عن إحداهما األنواع أحد داخل عشريتان تتباعد (حني
الخاصة لألفكار الكتاب يفتقد كما معينة؟) نقطة عند لالنعكاس القابل غري انفصالهما
األجيال. عرب املختارة التغايرات تمرير بكيفية املتعلق الحيوي املوضوع التوارث؛ بتقنيات
يف القردة مع نتشارك البرش نحن أننا عىل واضح تأكيد أي ينقصه الكتاب فإن وأخريًا،

األسالف. أحد
توارثها. يمكن املكتسبة الخصائص أن فكرة هي الكتاب يفتقدها ال التي األشياء أحد
يف تسبق الواقع يف فإنها لالماركية، مرادفة أحيانًا تعد الفكرة هذه أن من الرغم عىل
الفرنيس العالم افرتاضات من أكثر بجاذبيتها محتفظة وظلت المارك، أبحاث تاريخها
وعدم االستخدام «تأثريات ومعقولة: متينة الواضحة داروين بلغة الفكرة تبدو األخرى.

االستخدام».
يف شك أدنى يوجد أن يمكن ال أنه «أعتقد األنواع»: «أصل كتاب يف داروين كتب
عدم أن حني يف فيها، معينة أعضاء حجم ويكرب يقوي الداجنة لحيواناتنا استخدامنا أن
السمة هذه تظهر ال لذلك، باإلضافة توارثها.» يتم التعديالت هذه وأن يقللها، االستخدام
أيًضا: الربية الحيوانات يف تظهر فهي داروين؛ يقول كما وحدها، الداجنة الحيوانات يف
مؤخًرا قطنت أو اآلن تقطن عديدة، طيور يف لألجنحة التام شبه االنعدام حالة أن «أعتقد
هناك االستخدام.» عدم عن نتجت قد مفرتس، أي فيها يقيم ال التي املحيط جزر من العديد
بالطبع، والكيوي أسرتاليا، يف واألمو الجديدة، غينيا يف والشبنم موريشيوس، يف الدودو
ستفقده. أو العضو تستخدم أن فإما داروين. يعتقد كما القاعدة، لهذه خضعت وكلها
تحصل أن ببساطة يمكن ال داروين)، أّوله (كما المارك رأي عكس عىل رأيه، يف الزرافة
لتنال رقبتها مط عىل االعتياد بواسطة لكنها ذلك، يف «الرغبة» خالل من أطول رقبة عىل
(وهنا الرتاكمات وهذه الطول، من تراكمات تضيف أن استطاعت ارتفاًعا، األعىل الطعام
تكتسب الحداد. عضالت تورث أن يمكن وباملثل، توارثها. يمكن عنده) الخطأ مكمن
تورث أن وتستطيع … جسدية تحسينات وعاداتها، جهودها بواسطة املفردة، الكائنات

داروين. اعتقد كما ذريتها، إىل التحسينات هذه
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داروين عىل كان التي العلمية األبحاث ببعض هذه واإلغفاالت التشوش مواطن تيش
نفسه داروين األنواع». «أصل لكتاب ظهور أول بعد يتموها أن خلفوه ومن ومعاونيه
وجه. أمثل عىل الكامل بالكتاب يكن لم كتابته يف اندفع الذي الكتاب هذا أن يفهم كان
كانت «الخالصة» هذه أن أدرك فإنه الطبيعي، التاريخ يف بثورة تنبأ أنه من الرغم وعىل
اآلن نسميه ما عمل أن يعرف كان النهائية. التسوية رشوط عن إعالنًا وليس بداية، مجرد
تقدمه. أثناء فيه مشارًكا يظل أن ينوي وكان وحسب، بدايته يف كان التطورية بالبيولوجيا
موضوع يتناول أن ينوي وكان للوراثة. تفسريًا يريد كان التغاير. فهم يف صعوبة يجد كان

للجدل. املثري اإلنسان أصل
علماء كأحد كان مما كثريًا أشهر — مشهوًرا داروين الكتاب جعل نفسه الوقت يف
(كانت الكتاب تُرجم عميق. جدل مثار أيًضا التقليديني—وجعله والكتّاب الطبيعي التاريخ
أغراضهم لهم أجانب مفكرين بواسطة مسئولة، وغري سيئة الحاالت بعض يف الرتجمة
اإلعجاب عىل وحاز وُعرض ترخيص، بغري أو برتخيص سواء الخارج، يف ونُرش الخاصة)،
أفراد عنه وتحدث أكرب، لسوق رخيصة طبعة يف موراي وأطلقه واسع، نطاق عىل وُشجب
الطبعات من نسخة ٢٥٠٠٠ من يقرب ما الكتاب من بيع بالفعل. قرءوه ممن كثريًا أكثر
«النرص فإن النصاملحقق محرر بيكام ملورس وفًقا داروين. حياة أثناء وحدها، اإلنجليزية
كانت األمريكان الكتب قراصنة أرباح أن بد وال وفاته. بعد أتى داروين لكتاب الحقيقي
الكتاب انتشار تعكس التي اإلجمالية األرقام وكذلك متاحة، ليست األرقام هذه هائلة».
«أصل لكتاب مختلفة طبعة ٤٢٥ وجود سجلت ١٩٧٧ عام يف حرص قائمة نُرشت عامليٍّا.
بينها من فقط، الوقت ذلك حتى وهذا طبعة) لكل املعادة للطبعات حساب (دون األنواع»
وأربع بالالتفية، واثنتان بالرومانية، واثنتان بالعربية، واثنتان املجرية، باللغة طبعات أربع
جزءًا نفسه داروين خصص باليابانية. عرشة وخمس الهندية، باللغة وواحدة بالكورية،
والرتويج ملراجعته الكتاب نرش أعقبت التي سنة عرشة االثنتي خالل جهوده، من قدره له
كتب ما يقرأ كان (نعم، استقباله ومتابًعا كمجاملة)، النسخ من عدًدا بالربيد (أرسل له
العلمية املناقشات يف أساًسا) الخطابات خالل (من بدوره وقائًما للكتاب)، مراجعات من
الكتاب جعل غريها. يف وفشل النواحي، بعض يف هائًال نجاًحا الكتاب نجح أثارها. التي
عن ناهيك — العلميني داروين زمالء من الكثريين خّلف لكنه مقبوًال. أمًرا يبدو التطور
الطبيعي باالنتخاب للقبول مستعدين غري وهم — الدينيني والنقاد املتخصصني غري القراء

قبوله. يمكن مما وقسوة إفزاًعا وأكثر أكرب الفكرة تلك كانت للتطور. كآلية
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كبيان عظمة، ومواطن أخطاء من فيه بما األنواع»، «أصل كتاب يربز حال، أي عىل
حيوية بكل البيان هذا عن بوضوح ١٨٥٩ عام طبعة وتعرب نظريته، عن النهائي داروين
الطبيعي» «االنتخاب عن املوسوعي الرصح ذلك مكانها حل أن قط يحدث لم وجسارة.
الطبعات خالل داروين واصل كتابته. يف نيته عن آلخر آن من يعلن داروين كان الذي
كان ما كثريًا لكنه أحيانًا يحسنه فكان بنصه، العبث األنواع» «أصل من األخرية الخمس
وكأن بدا ١٨٦٩ عام بحلول أكثر. ال الرضورية غري والكلمات والحذر الغموض يضفي
عشت أني «لو قائًال: هوكر العزيز القديم صديقه إىل أرسَّ ذلك. من أصابه قد اإلرهاق
ثم األنواع».» «أصل كتاب أغري أن ينبغي كيف العمل، عىل قادر وأنا أخرى سنة عرشين
النقاط!» كل عن اآلراء تعديل إىل سأحتاج «كم وقال: حاسم لقرار وصل مزاجه تغري مع
بقوله: أنهى لذا القدر. هذا يعيش أن يتوقع يكن ولم أخرى، سنة عرشين يِعش لم لكنه

«… قدرها لها بداية وهي بداية، إنها «حسن،
كان أنه إال يكتبه، أن يأمل كان مما أقل كان الكتاب أن فمع ا؛ حقٍّ قدرها لها كان

ِحراًكا. يسبب لكي كاٍف من أكثر
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املستقبل إىل ١٨٦٠ من

٣٦

إزعاًجا، وأكثرها داروين أفكار أعظم الطبيعي، االنتخاب أن حاليٍّا الناس معظم يدرك ال
الناس معظم يتخيل سنة. ستني أو خمسني التطوريني البيولوجيني استهجان موضع ظل
بها الفوز وتم فيها القتال دار نسبيٍّا رسيعة حملة كانت تسمى، كما الداروينية، الثورة أن
يتعاقب عقوًدا، دائرة املعركة ظلت لقد هكذا. األمر يكن لم عرش. التاسع القرن أواخر يف

والهزيمة. االنتصار فيها
وقع هل (١) هما: مستقل، شبه نحو عىل رئيسيني، سؤالني حول الرصاع جرى
من الرغم عىل له؟ املسببة األساسية اآللية هو الطبيعي االنتخاب هل و(٢) التطور؟
انحدار أن إال األتقياء، والعلماء الدينيون الزعماء أطلقها التي العنيفة الرعب صيحات
واسع، نطاق عىل مقبوًال أمًرا أصبح مشرتكة أسالف من البرش) (حتى األنواع كل ساللة
النصف يف الدقيقة داروين حجج من الرغم عىل لكن قليل. بوقت األنواع» «أصل نرش وبعد
فكرة ألن ملاذا؟ ذاته. القبول تلَق لم داروين جانب من املفرتضة اآللية فإن الكتاب، من األول
الكآبة النفس يف توقع أنها بمعنى — وكئيبة مادية عميق حد إىل بدت الطبيعي االنتخاب
عىل تُطبق (عندما إهانة مجرد التطور فكرة بدت بينما — ومجازيٍّا حرفيٍّا الهمة وتثبط
ويليام طرحه كما الالهوتي الطبيعي التاريخ يناقض التطور ومستغربة. البرشي) النوع
سابقة ساذجة رؤية كان بايل عند الالهوتي الطبيعي التاريخ لكن نعم، ،١٨٠٢ عام يف بايل
أواخر يف عادت حيث أمريكا، يف عدا (فيما زمنها يتجاوز بما عاشت الحديث العلم عىل
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األنواع أن فكرة مكانها حل ما ورسعان الذكي») «التصميم مسمى تحت العرشين القرن
وصلت ما. بطريقة بعض من بعضها تطورت فردي، نحو عىل الرب يخلقها أن من بدًال
من أساسها. من الرباني الهدف فكرة قوضت إذ أعمق؛ مدى إىل الطبيعي االنتخاب رضبة
الكون، تحكم التي القوانني أرىس إلهيٍّا خالًقا بأن واالعتقاد التطور بني التوفيق املمكن
سحرية لحظة يف — ثم الزمان، عرب تتغري أن لألنواع وأتاح للحياة، دافعة قوة وأعطى
(حسب العاقل باإلنسان الحًقا عرف الرئيسيات من نوع يف فريًدا روحيٍّا بُعًدا نفث — ما
االعتقاد. هذا يعوق وكأنه بدا النقيض، عىل الطبيعي، االنتخاب لنفسه). النوع هذا تسمية
تشارلز بها أخذه التي بالطريقة وجديٍّا؛ صارًما مأخذًا أُخذ ما إذا ا حقٍّ هذا يفعل وهو

داروين.
التي املتغايرات بل نفسه، الطبيعي االنتخاب تكن لم األمر هذا يف األساسية النقطة
أحد وبني والذرية، الوالدين بني الصغرية االختالفات هذه يسبب الذي ما عليها. يعمل
تحكم التي القوانني ما التكيفي؟ للتغري خام كمادة تعمل التي واآلخر، املتنافسني األفراد
مقيدة ما بطريقة أنها أم محضعشوائية، هي هل وخصائصها؟ وقوعها، ومعدل مجالها،
إذا عليا؟ قوة بواسطة معينة أهداف تجاه موجهة لعلها أم الطبيعية؟ اإلمكانية بحدود
بالغائية) العلم فالسفة يسميها (التي الغرضية النزعة فإن عشوائية، التغايرات كانت

يشء. ال صفر، الوجود، من تختفي وهكذا الحي. العالم من تختفي
الحياة ملهرجان أسمى هدف يوجد أال املجهول. نحو كبرية خطوة هذه لحظة. لنتمهل
لألنواع األول الظهور هريشل؛ يسميه كما األلغاز» «لغز ل أسمى هدف من أما واملوت؟
فيها تفسح التي العمليات تلك والتنوع؛ التكيف وراء أسمى هدف من أما الجديدة؟
يف داروين جمهور وجد للبرش؟ وصوًال حية مادة أول من بداية للتعقيد املجال البساطة
إال اآلن. إىل تقبلها يصعب يزال وال التبعات. هذه تقبل الصعب من أنه عرش التاسع القرن
بأكثر للقلق مصدًرا يعد وال شخصيٍّا. وليس تجريدي أمر للغائية املعمم الفقدان هذا أن
إشكالية تطرح وهي النظرية، عىل ترتتب أخرى طبيعية نتيجة ثمة الطبيعي. االنتخاب من

الرب. قبل من كمختارين الخاص وضعنا البرش نحن نفقد أن حدة: أكثر
بأي متفرد وضع للبرش هل أجلها؟ من البرش التطور أنتج مجيدة غاية هناك هل
فقط أننا أم نوجد؟ أن شاءت ثم ومن آتون أننا السماء توقعت هل املعاني؟ من معنى
األسئلة هذه تحت عاشمنها؟ ما كل بني من واألنجح باملخ، وتزوًدا تكيًفا الرئيسيات أفضل
ما العاقل: اإلنسان منها الطبيعي االنتخاب شكل التي التغايرات عن أعمق سؤال يكمن

مصدرها؟
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«ظروفالحياة»؛ ل استجابة التغايراتتحدث أن األنواع» «أصل كتاب يف داروين اقرتح
البيئي، باملوطن اضطراب أو الطعام نقص أو املناخ قسوة مثل الخارجية الضغوط بمعنى
داروين أقر حذًرا. تخمينًا هذا كان التكاثر. نظام استقرار عدم إىل ما بطريقة يؤدي مما
يف وال نستطيع، ال فنحن عميق. جهل التغاير بقوانني «جهلنا بأن بالكتاب آخر موضع يف
ذاك أو الجزء هذا اختالف وراء السبب معرفة نزعم أن حالة، مائة كل من واحدة حالة
عىل تعتمد داروين فنظرية الثغرة: هذه الباحثون الحظ الوالدين». يف نفسه الجزء عن
وحسب يعرف ال إنه األنواع». «أصل كتاب يف ألصلها جيد تفسري يوجد ال أنه إال التغايرات،

وقتذاك. ذلك أحد يعرف لم أتت. كيف وال أتت، أين من
التغايرات، أن بقوة اقرتح فإنه التغايرات، هذه مصدر بشأن داروين حرية بسبب
مشتتة طلقات إنها اتفق. كيفما وهناك هنا تنطلق أنها ذلك معنى اتجاه. بال عام، بوجه
للغاية، مراوغة معها التعامل يف ولغته للغاية، حاسمة نقطة هذه بإحكام. مسددة وليست
املسودة من ص١٨٩ يف ،١٨٤٤ عام يف الخاص. االهتمام من لحظة تستحق إنها حتى
محددة». طريقة «دون تحدث التغايرات أن كتب داروين أن نجد لنظريته، املنشورة غري
بأنها مالحظاته دفرت يف املوجزة التعليقات أحد يف ذلك عىل سابق وقت يف وصفها إنه بل
يف ذكر ثم «بالصدفة»، تقع التي التغايرات عن األنواع» «أصل يف داروين كتب «حوادث».
طريقة وأنه صحيح، غري تعبري الصدفة» إىل «ترجع إنها القول أن الكتاب من آخر موضع
هذا أن يقصد كان منها. تغاير كل بسبب» بجهلنا الرصيح اإلقرار «تفيد للكالم مالئمة
مقدرة «أهداف» لها ليس لكن طبيعية، «أسباب» بالفعل لها فالتغايرات صحيح، غري تعبري
األنواع، أحد يف التغاير معدل زيادة يسبب قد الجفاف أن يعتقد هو ذلك، عىل مثال سلًفا.
أو للجفاف. الحي الكائن تحمل من تحّسن معينة تغايرات أي بالرضورة يستثري أن دون
أخرى تغايرات خمسة إليه مضاًفا الجفاف لتحمل التغايرات أحد إىل الجفاف يؤدي قد
اإلبقاء إىل ينحو الطبيعي االنتخاب فإن كذلك، األمر كان إذا ضارة. أو مفيدة تكون قد
لعملية الخام املادة يقدم الذي التغاير، لكن موجه، االنتخاب منه. واإلكثار التغاير هذا عىل

موجًها. ليس االنتخاب،
يقيسفقطصالحية الطبيعي االنتخاب كان وإذا موجهة، التغايراتغري كانت إذا لكن
صورته عىل البرش خلق الرب بأن اإليمان إذن يمكن فهل والتكاثر، للبقاء حي كائن كل
الربنقيل أو األوركيد أفضل فيه يشاركنا ال روحيٍّا بعًدا علينا يضفي بحيث مثاله، وعىل
بسهولة. منه التخلص يمكن ال هنا تناقضحقيقي ثمة األرجح. عىل ال هو الجواب تكيًفا؟
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— الرب «وجود» فليس الرب. مقابل التطور قضية ليست فالقضية واضحني: لنكن لكن
بل التطورية. داروين نظرية تتحداه ما هو — بعيد أو باطن مجرد، أو مجسد رب؛ أي
«نحن» بأننا اإليمان اإلنسان؛ يف وجودها املفرتض اإللهية الصفة هو النظرية تتحداه ما
جوهًرا ونحوز ربانية بمحاباة ونحظى روحانيٍّا نسمو األخرى الحياة أشكال لكل خالًفا
خاص ووضع باألبدية، خاصة توقعات لنا يكون أن من يمكننا ما وهو مخلد، مادي غري
صدام نقطة هي هذه األرض. كوكب فوق خاصة ومسئوليات وحقوق الرب، توقعات يف
كوكبنا. فوق األخرى الديانات معظم مع وربما واإلسالم، واليهودية املسيحية مع داروين
األنواع»، «أصل كتاب بسببه وكرهوا بوضوح التحدي هذا الفيكتوريون العلماء أدرك
امليدانية الجيولوجيا داروين علم الذي الفظ العجوز كامربدج أستاذ سيدجويك؛ آدم ومنهم
الفاسدة املادية من «َطبٌَق بأنه الكتاب سيدجويك وصف «بيجل». السفينة رحلة قبل
معمله، يف الغوريال ترشيح درس الذي أوين، ريتشارد سخر لألكل». وقدِّم برباعة ُطبخ
جاكسون جورج سانت أما متحوًال». أعىل قرًدا يكون قد «اإلنسان أن القرتاحه داروين من
متحمًسا، تطوريٍّا أصبح فقد هكسيل، عند السابق والطالب الكاثوليكية إىل املتحول ميفارت،
داخلية «قوة وجود منه بدًال وافرتض ضده، بعنف وجادل الطبيعي االنتخاب رفض لكنه
البدنية التحوالت سبب كان أيٍّا أنه ميفارت ويضيف للتطور. الدافع كالسبب متأصلة»
يف املوجودين اإلنسان وروح عقل أبًدا يُفرس أن يمكن ال هذا فإن لآلخر، األنواع أحد من
مصابني أو مخدوعني النقاد هؤالء يكن لم التطورية. النظرية تمسه أن يمكن ال عالم
داروين نظرية تفاصيل ترشب يف فشلوا ربما عليهم. يعرض ما حيال الشك بجنون
اإلنسانية وضع إنكار أدى تبعاتها. فهم يخطئوا لم لكنهم املطبوع، شكلها يف منها وسخروا
إىل موجهة، غري تغايرات عىل يعمل الذي الطبيعي االنتخاب فكرة تتضمنه الذي الخاص،
الَحْرفيني واألتباع الدينيني، الزعماء فقط ليس داروين؛ معارصي من لكثريين حاد انزعاج
هارفارد، يف جراي أسا النبات كعالم العلمانيني؛ زمالئه بعض أيًضا بل املقدسة، للكتب
كان ليل. تشارلز ومستشاره القديم داروين وصديق والستون، توماس الحرشات وعالم
هدوء يف داروين إيما بشأنها عانت التي النقطة هي أيًضا وهذه قوي. أساس النزعاجهم

بها. ويهيم به تهيم الذي زوجها مع الفلسفي الخالف من سنة وأربعني خمس طيلة
املبارش. النحو هذا عىل الدينية والعقيدة العلمية البصرية تعارضت أن قط يحدث لم
مشرتك. سلف يف يشرتكون والقرود البرش كان إذا عما التساؤل من أكرب القضية كانت
الحية الكائنات وكل الربية والهندباء البحر وجراد والقرود، البرش كان إذا ما قضية إنها
روح توجد هل أوضح: بلغة لوظيفتها. الخاص اإللهي التحديد غياب يف تتشارك األخرى،

166



األصلح فكرة

يكون ال بطريقة روحيٍّا مخلدون البرش هل توجد؟ ال أم آخرة حياة توجد هل توجد؟ ال أم
فحسب؟ الزائل الحي اللحم من آخر شكل أنهم أم عليها، والبقر الدجاج

داروين. فكرة تتضمنه الذي الرهيب التحدي هذا عن التغايض إىل اليوم ننحو إننا
ليس أنه إال اإليمان. أنواع لكل للمنتمني مأمونة النظرية جعل يُفرتضأنه اإليماني فالتطور
كان الذي الوقت يف لألمر النظر عند داروين لرؤية العميقة املادية التغايضعن املمكن من
ومعظم للفهم. ومعيًقا للحساسيات مثريًا األمر كان صادمة. بدعة فيه الطبيعي االنتخاب
كانت بعدها، جيلني وملدة ،١٨٨٢ عام يف داروين موت وقت يف أنه يدركون ال حاليٍّا الناس
التطوريون كان بينما إجماًال، الرفض ثم واملقاومة، الشديد بالشك تُقابل املفرسة آليته

تنفريًا. أقل لبدائل الطريق يتلمسون

٣٧

الريايضوالفيزيائي طومسون؛ ويليام من داروين لنظرية الجادة االنتقادات أوائل أحد أتى
بحثية ورقة ١٨٦٦ عام يف طومسون نرش كلفني. باللورد الحًقا عرف الذي االسكتلندي
للحالة ووصوله األرض كوكب تشكل منذ املنقيض للزمن حساباته عىل مبنية قصرية
وكانت الجيولوجيا»، يف االتساق» «مبدأ ل موجز «تفنيد هو الورقة عنوان كان الصلبة.
عىل طومسون فيها يؤكد «موجز»، وكلمة يتوافق بما االستهجان، من واحدة فقرة الورقة
طومسون هدف كان األشخاص. بعض يفرتضه مما أقرص كله األرض كوكب تاريخ أن
فعل وجود يستلزم الجيولوجية العمليات يف االتساق بأن ورأيه ليل، تشارلز هو الرئييس
بواسطة املطرد البطيء التطور عن داروين مفهوم أما الزمان، من هائلة فرتات عرب ثابت
كتلة أصًال كان كوكبنا أن طومسون افرتض الثاني. الهدف هو فكان الطبيعي االنتخاب
بالحرارة تشع بينما تحديده يمكن بمعدل وبردت الشمس، من جاءت مصهورة مادة من
باقيًا، زال ما الصهارة من الساخن القلب أن االعتبار يف وضًعا للفضاء. القارس الربد يف
يحاج سنة. مليون مائة عن يزيد أن يحتمل ال األرض عمر أن حسب طومسون فإن
من الكثري ليل عند املتلكئة التدريجية تنجز ألن كافيًا زمنًا يرتك ال هذا بأن طومسون
بقوة أحس فإنه ليل، جيولوجيا عىل مؤسًسا داروين تفكري كان وملا الجيولوجي. التغيري
ضخامة «الضخم الزمن قدر من كثريًا أقل سنة مليون املائة ففرتة اآلخر. هو الهجوم هذا

نعرفها. كما كلها الحياة الطبيعي االنتخاب ليشكل افرتضه الذي معقولة» غري
أعداده حساب طومسون أعاد عندما عديدة، بسنوات ذلك بعد حدة الهجوم زاد
وقال منه. ويقلل األرض لعمر تقديره يراجع وبدأ أخرى، عوامل االعتبار يف ووضع
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التصديق املمكن من كان هل غري. ال ماليني ١٠ ربما أو سنة، مليون ثالثني سنجعله
كنت إذا ذلك يصلح ال طومسون؟ يطرح مثلما السن صغرية الصلبة األرض قرشة بأن
قبل ما عرص يف الركود حقبة من بداية — بأرسه الحياة مهرجان تفرس أن يف تأمل
الفصوص ثالثيات إىل وصوًال ثم الجديدة، لألشكال الكمربي باالنفجار ومروًرا الكمربي،
ثم الثدييات، وعرص الديناصورات، وانقراض ونشأة الديفونية، واألمونيات السيلورية
تغايرات عن نتج مسار العليا؛ القردة من معينة لساللة لالهتمام املثري الالحق املسار
هذا عىل وافقت فإذا بالعكس؛ والعكس الطبيعي. االنتخاب َشّكلها موجهة غري صغرية
،١٨٦٨ عام يف داروين. سيناريو ترفض أن عليك فسيكون لطومسون، الزمني التوقيت
تقييد أن املحارضات إحدى جمهور أخرب لداروين، نقده عىل يشدد طومسون كان بينما
التحول بأن االعتقاد لدحض «كافيًا يبدو لكنه ذاته، حد يف التحول يفند ال كان وإن الوقت،

الطبيعي».» االنتخاب بواسطة تعديالت مع الساللة «انحدار طريق عن حدث قد
مراجعته ويف الكريه»، طومسون «شبح بشأن واالس أللفريد تذمره داروين أبدى
معقولة» غري ضخامة «الضخم الزمن اخترصعبارة األنواع» «أصل لكتاب الخامسة للطبعة
جمًال أيًضا داروين أدخل وسط. حل إىل للوصول مرتددة حركة يف فقط، «الضخم» لتصبح
طول لتحديد الوسائل نمتلك ال «نحن قائًال: وسلم األرض، عمر قياس بصعوبة تقر عديدة
املحك، عىل داروين ثقة ُوضعت هكذا األنواع.» أحد تعديل يستغرقها التي الزمنية الفرتة

وضعه. من التعديل عىل قادًرا زال فما تنكرس. لم لكنها
رشيك الحًقا أصبح للهندسة أستاذ وهو جنكن، فليمنج من آخر سلبي تعليق أتى
١٨٦٧ عام يف أوردته األنواع» «أصل لكتاب طويًال عرًضا جنكن كتب لطومسون. عمل
املنطق يف لديه عديدة أخطاء من افرتضه ملا داروين وانتقد ريفيو» بريتيش نورث «ذا مجلة
يف الشائع جنكن، افرتاض كان بالوراثة. يتعلق ما للنظر لفتًا وأكثرها األحكام، وإصدار
الصفات. من متناسبًا مزيًجا ينتج الجنيس التكاثر يف الدم خطوط امتزاج أن هو زمنه،
وإذا فاتح. أسمر بلون خالسيني األطفال فسيكون سوداء، امرأة أبيض رجل عارش فإذا
رقبة لها ستكون اإلوز أفراخ فإن العنق، قصرية إوزة مع العنق طويل إوز ذكر تناسل
الساللة فستزهر أحمر، بزهر مغاير مع أبيض بزهر نبات ُهجن وإذا الطول. متوسطة
باملزج»، «التوارث بأنه هذا يعرف حاليٍّا بالرضورة. ليس حقيقي؟ هذا هل وردي. بلون
تبدو التي املنطقية املقدمة كان باملزج التوارث أن إال فعًال. يحدث ملا زائف تبسيط وهو
بها ليجيب الوراثة عن أفضل نظرية داروين لدى يكن ولم جنكن، بها حاج والتي معقولة

عليه.
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التغايرات أن به املسلم من داروين. نظرية يقتل املزج هذا أن يبني أن جنكن حاول
يف أنه يعتقد جنكن أن إال األفراد. لبعض التكاثري النجاح من تزيد ربما املفيدة الصغرية
كل مع النصف إىل ستُخفف إذ سليمة؛ وهي التغايرات هذه تمرر لن البيني التكاثر عملية
يف فإنها ثم ومن األصلية)، الصفة يحمل الوالدين من فقط واحًدا أن (بافرتاض جديد جيل
فيه أنهى الذي الوقت قرابة لهوكر، داروين أرسَّ يشء. ال إىل االمتزاج بسبب ستذوي النهاية
قد نفسه داروين كان كبريًا.» إزعاًجا جنكن يل سبب «لقد قائًال: الخامسة الطبعة عىل عمله
أخذ عندما التحول، عن «ج» مالحظاته دفرت يف ،١٨٣٨ عام يف باملزج التوارث مشكلة توقع
اعرتاض مع داروين تعامل الوالدية». األشكال إىل االرتداد «نزعة يف مبهم نحو عىل يتفكر
ما نادًرا التي املفردة التغايرات بني التمييز عىل أّكد بأن وذلك يستطيع، ما بأحسن جنكن
الوقت يف عديدين أفراد يف تظهر التي والتغايرات املجموعات، أو العشائر إحدى يف تظهر
اآلخر، مع أحدهما متغايران فردان يتناسل ألن معقولة إمكانية يتيح األخري النوع نفسه.

باالمتزاج. الصفة تذوي أن السهل من يكون ال وبهذا
جنكن، لنقد كثريًا أفضل إجابة هناك كانت ا. جدٍّ مقنًعا يكن ولم وقائيٍّا، حالٍّ هذا كان

مندل. جريجور أبحاث اكتشاف إعادة مع الحًقا، إال متاحة تكن لم لكنها
الناس، كل بني من واالس، ألفريد طرحه ما كان الطبيعي لالنتخاب انتقاد أقىس
سبع عليه مر قد واالس كان وقتذاك لهما. املشرتك النرش عىل عقد من أكثر مرور بعد
التاريخ وعن سفره رحلة عن رائًعا كتابًا وألف الرشق، من عودته بعد الوطن يف سنوات
مع صداقته جمد قد أيًضا كان .(١٨٦٩ عام يف (نُرش املاليو» «أرخبيل عنوانه الطبيعي
بل فوكس، أو هوكر مثل الحميمني، داروين أصدقاء أحد أبًدا واالس يصبح لم داروين.
عنها. والدفاع املشهورة النظرية اكتشاف يف املشارك فهو ا: جدٍّ خاص نوع من زميًال كان
وال واالس من بأفضل الطبيعي االنتخاب يفهم من هناك يكن لم نفسه، داروين عدا وفيما
داروين حماس أحيانًا يفوق املفرط حماسه كان الحقيقة يف بل منه. أكثر بقوة يطبقه من
الريش يف كما — معينة حاالت يف مفعوله يُحِدث وهو الطبيعي االنتخاب واالس رأى نفسه.
عند (البديل مختلفة. مسببة آلية يفضل داروين كان حني يف — الطواويس لذكور املبهرج
ال — اآلخر للجنس الجامحة التفضيالت إن القائلة الفكرة الجنيس»، «االنتخاب هو داروين
عىل مقابل.) بال املمنوحة املعقدة التعديالت هذه مثل تحفز التي هي — البقاء رضورات
استعجال بأي يشعر لم أنه الواضح فمن بالنظرية، فكريٍّا القوي واالس التزام من الرغم
املاليو»، «أرخبيل كتابه يف واالس يذكر فلم املوضوع. هذا عن بالكتابة دعواه تأكيد بشأن
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بوصفه االستحياء يقارب تواضع يف بعدها ذكره ثم تقريبًا، الطبيعي االنتخاب عن شيئًا
أعاد بسنة، بعدها األنواع». أصل الشهري كتابه يف بإحكام داروين السيد «صاغها فكرة
«القانون» ورقة أيًضا وكذلك اللينانية، الجمعية يف ألقيت التي البحثية ورقته طبع واالس
نظرية يف «إسهامات أسماه كتاب يف وذلك غريها، عديدة وأوراق ،١٨٥٥ عام وضعها التي
كمساهم نفسه: إىل بها ينظر التي يعكسالطريقة أنه يبدو عنوان وهو الطبيعي»، االنتخاب
عن كامًال كتابًا لينتج ١٨٨٩ عام حتى واالس انتظر لداروين. الناجح النظري الكشف يف
لنظرية عرض «الداروينية: للذات إنكار فيه نحو عىل عنونه الذي الكتاب ذلك املوضوع؛
وباستثناء مستقلة، روح صاحب واالس كان تطبيقاتها». بعض مع الطبيعي االنتخاب
عام يف جاء ملحوظ استثناء أكرب داروين. ولفكرة لداروين مخلًصا تابًعا ظل قليلة مواقف
عىل مؤكًدا حاسمة، نقطة حول متوقع غري نحو عىل داروين واالس خالف عندما ،١٨٦٩

البرشي. املخ يفرس أن يمكن ال الطبيعي االنتخاب أن
إىل عودته منذ واهتماماته حياته يف أخرى تغريات لواالس الردة هذه عكست ربما
وبدأ األرواح بمذهب ا مهتمٍّ صار وقد حماساته، يف ومندفع انتقائي، دائًما واالس إنجلرتا.
التي املرعبة الجلسات إحدى أثناء بها. شديد كمؤمن األرواح الستحضار جلسات يشهد
وقتها اآلخر. العالم من بالطَّرقات يحييه هربرت امليت شقيقه سمع وسيط، عرب أجريت
لألعزاء والحنني املبتذلة الغيبيات بني الجمع عىل قدرته بفضل رائًجا، األرواح مذهب كان
العلماء بعض رأى التلفاز. قبل ما عرص يف االستقبال قاعات يف الرتفيه وحفالت الراحلني
كان واالس ألفريد نظر يف لكن جمهور، إلرضاء هراء محض أنه أو ضارة، غري بدعة أنه
معنى بأي متدينًا يكن لم واالس أن من الرغم وعىل األنثروبولوجيا. يف جديًدا أفًقا هذا
يصطدم لم املادية. والنتائج األسباب من أكثر هو ما فيه عاملنا أن استنتج فإنه تقليدي،
مجلة حملت عندما ،١٨٦٩ عام من أبريل حتى األقدم بآرائه رصيح نحو عىل الجديد إيمانه
واالس استطرد وفيه ليل، جيولوجيا عىل ثانية معظمه يركز له، مقاًال ريفيو» كوارتريل «ذا
ناهيك البرشي، املخ تنتج أن اآللية لهذه يمكن ال أنه فكتب الطبيعي، االنتخاب موضوع يف
محكوم الحي العالم أن إىل واالس أشار لإلنسان». األرقى والثقافية األخالقية «الطبيعة عن
هذه عمل راقب متحكًما «ذكاءً بأن االعتقاد إىل يميل نفسه هو لكنه بالقوانني، بالطبع
قدرات أعىل تثمر بحيث تراكمها» يحدد الذي هو ولذا التغايرات، وجه ثم ومن القوانني،

روعة. وأكثرها اإلنسان
قائًال: عصبية يف بشهر قبلها واالس شجع وقد آٍت، املقال أن يعرف داروين كان
يف وطفيل.» طفلك وأدَت قد تكون أال أرجو املجلة. لقراءة شديد بفضول أتطلع «إنني
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الطبيعي فاالنتخاب مهدها. يف للفكرة قتٌل يخشاه: كان ما بمثل سيئًا املقال كان النهاية
«ذكاء هناك كان إذا معنى بال سيصري أيًضا؟) (وواالس األصل يف داروين تصوره كما
داروين كتب مسبًقا. مقدرة أهداف نحو إياها موجًها التغايرات، عشوائية يحكم متحكم»

«كال!» املجلة: من نسخته هامش عىل

٣٨

البيولوجيني للتطور، العام التقبل املتعارضمع الطبيعي، لالنتخاب االرتياح عدم دفع هكذا
إىل البيولوجيني هؤالء بعض عاد للتفسري. بديلة آليات تجاه عرش التاسع القرن أواخر يف
تتباين أخرى، تطورية البعضنظريات اعتنق الالماركية. إحياء وأعادوا فرنسا، يف املايض،
«التطور عنوانني تحت لجمعها يكفي ما املشرتكة العنارص من فيها لكن تفاصيلها، يف
املعاد والالماركية والوثوبية، املوجه، التطور — كلها الثالث النظريات و«الوثوبية». املوجه»
فرتة وهي عرش، التاسع القرن وتسعينيات ثمانينيات يف كبرية أرضية كسبت — إحياؤها
العديد يف التيارات لهذه خريطة التطور، مؤرخ بولر، جيه بيرت رسم داروين. لشهرة هبوط
املغلوطة الفكرة بولر بحث يصحح الداروينية». «كسوف عنوانه كتاب فيها بما كتبه، من
الجميع. احتفاء وسط املجد سلم ارتقى األنواع» «أصل نرش بعد داروين تشارلز إن القائلة

الوقت. من فرتة منتظًرا جلس لقد كال،
صغرية. اعتربوها لكنهم الكبرية، داروين فكرة كليٍّا يرفضوا لم الجدد الالماركيون
الدقيقة، التكيفات يف هامشيٍّا دوًرا يلعب الطبيعي االنتخاب أن عىل يوافقون إنهم بأس، ال
التطوري. للتغري الجذرية واألنماط النزعات أو التغايرات أصل يفرس أن يستطيع ال لكنه
املشوشة نفسه المارك أفكار بعيد حد إىل تجاهلوا إذ لالماركية؛ تعريفهم يف انتقائيون إنهم
املحتويات من آخرين مصطلحني وفضلوا الداخيل»، و«الوجدان الَفطنة» «السوائل عن
(أي التعقيد إىل البساطة من املستقلة الساللة لخطوط املتوازي التقدم لنظريته: الوافرة
البيولوجي) التنوع لوصف املتفرعة الشجرة نموذج مقابل يف الرباري أعشاب نموذج
التغايرات إظهار يف البيئية الظروف دور عىل يؤكدون وهم املكتسبة. الخصائص وتوارث
يعتقدون كما — والقابلة داروين) عند كما املوجهة غري (وليس توجيه إىل تحتاج التي
عىل تعمل التي التطورية االتجاهات إن القائل الرأي إىل يميلون أيًضا هم للتوارث. —
ينتجه ما توارث يتم ثم التعود، ويسوقها بيئية ظروف تسببها خّطية، تكون الطويل املدى
الحيوانات ألن السنني؛ ماليني عرب آلخر، نوع من حجًما، تزداد الحيوانات فقرون التعود.
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النزعة لهذه أخرى أمثلة الحفريات سجل يعطي بالرءوس. تتناطح عندما تستخدمها
وتعرب مفرد كائن لكل املبارشة التكيف احتياجات عن تسمو أنها يفرتض التي الخطية،
ما البيئة من املبارشة التأثريات تفرس قد كله. الساللة تاريخ خالل متأصلة نزعات عن
أخرى مبهمة قوة أو املستمر التعود أن حني يف املدى، محدودة وتكيفات تغريات من يحدث

الطويل. املدى عىل تعمل التي النزعات تدفع
علماء ينحو الجدد. الالماركيني بني الرأي يف كامل توافق أي يحدث لم أنه إال
امليدانيون الطبيعي التاريخ علماء رأى بينما الطويلة، الخطية النزعات رؤية إىل الحفريات
كانت املكتسبة. الخصائص توارث يرون، أنهم تصوروا أو املعميل، التجريب ومتخصصو
اسمه طبيعي، تاريخ عالم سماها حيث أمريكا، خاصيف بوجه قوية الفكرية املدرسة هذه

الجديدة. بالالماركية االبن، باكارد إس ألفيوس
لويس يد عىل درس قد جيله، يف املؤثرين الجدد الالماركيني من كغريه باكارد، كان
األستاذ منصب بجالل يشغل كان الذي املولد السويرسي الطبيعي التاريخ عالم أجاسيز،
وهو عنيد، فظ لكنه الذكاء، متألق رجل أجاسيز املقارن. الحيوان لعلم هارفارد متحف يف
برؤية ويتشبث — تحديًدا الداروينية — بشدة التطورية ويمقت الجوهرية بمذهب يؤمن
متناغم علم أجاسيز عند الحيوان علم خاصة. خلق عمليات جمعتها التنظيم جيدة طبيعة
باكارد، مثل أجاسيز، عند الطلبة أنشط كان بايل. ويليام عند الالهوتي الطبيعي التاريخ مع
كانوا هؤالء طلبته حتى لكن املبدأ، حيث من التطور وتقبلوا الفاصل الحد بالفعل عربوا قد
كان الباردة. الجامدة داروين آللية كره من العجوز الرجل ذلك يكنه بما يحتفظون غالبًا
حدوة رسطان لحيوان دراسته أثناء الماركية ظواهر أنه اعتقد ما رؤية يف بدأ قد باكارد
أماكن يف تقطن التي الحيوانات من وغريها العمياء الحرشات إىل بعدها وتحول الحصان.
األحيان بعض (ويف بالعني للرؤية فقدانها أن استنتج كنتاكي، يف ماموث، كهف يف مظلمة
متبوًعا الرؤية، بأعضاء انكماش من تبعه وما االستخدام، عدم عن نتج كليٍّا) للعني فقدانها
ثانوي دور بوجود أقر قد نفسه داروين أن من الرغم عىل املنكمشة. لألشكال بتوارث
باعتبارها باكارد انتباه اسرتعت ماموث كهف من األدلة فإن االستخدام، وعدم لالستخدام
الداروينية من الحقيقة إىل «أقرب التفسري هذا أن لباكارد بدا حديث». شكل يف «الماركية

الطبيعي». االنتخاب أو األصلية
دون بينهما التمييز يمكنك (ال أيًضا ألفيوس اسمه آخر أمريكي حفريات عالم هناك
ألفيوس الكامل واسمه أجاسيز، لويس يد عىل هارفارد يف أيًضا وتعلم التسجيل)، بطاقة
التطور أن املتحجرة، الالفقريات من وغريها لألمونيات دراسته من هيات استنتج هيات.
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أقدم تتابعات سلسلة إىل جديدة بالغة خصائص بإضافة تبدأ عملية تراكمية؛ تناٍم عملية
األكثر السمات ما بطريقة تضغط الخصائص هذه إضافة أن هيات يعتقد التنامي. من
التسارع»، «قانون باسم تعرف الفكرة هذه أصبحت تبكريًا. أكثر جنينية أطوار إىل بدائية
التعقيد من إضايف بقدر يسمح املبكرة األطوار أثناء األرسع النمو أن القانون هذا يقرتح
بعض بعد هيات، وافق واألعقد؟ األحدث املميزة الصفات هذه مصدر ما البلوغ. مرحلة يف
بحكم تُكتسب البيئية، الضغوط مع تكيفية تالؤمات بأنها الالماركي الرأي عىل الرتدد،

تورث. ثم التعود
عىل أبحاثًا يجري كان أمريكي حفريات عالم وهو كوب، درينكر إدوارد توصل
النزعات رأى هيات، ومثل مستقل. نحو عىل التسارع قانون إىل الفقارية، الحفريات
أقدم ألشكال تضاف جديدة تعديالت — الحفريات سالسل يف الطويل املدى عىل الخطية
الخصائص توارث بأن مقتنًعا — ثانية هيات مثل — وأصبح — توجيهية ثابتة بطريقة
عام يف كوب نرش لذلك. تفسري أفضل هو البيئية للظروف كاستجابة تُكتسب التي املميزة
وعبارة نفسه داروين كتاب عنوان بني فيه يجمع األصلح»، «أصل بعنوان كتابًا ١٨٧٧
خطأ داروين إىل ينسب حتى وذلك لألصلح») («البقاء بالحيوية املفعمة سبنرس هربرت
— باكارد ألفيوس — األول ألفيوس مثل كوب، كان الكايف. بالقدر املوضوع يف التعمق عدم
تصور لكنه شأنًا، األدنى األفراد غربلة يف ما دوًرا يلعب ربما الطبيعي االنتخاب بأن يسلم
تفرس الالماركية أن كوب واعتقد التغاير. مصدر يفرس ال ألنه وحسب؛ ثانوية أهمية له أن

ذلك.
«فرضية (سماها التطور نظريات إحدى نفسه سبنرس هربرت اعتنق إنجلرتا يف
لم سنوات. بسبع داروين كتاب ظهور قبل أي ،١٨٥٢ عام مبكر، وقت يف وذلك التنامي»)
فيلسوًفا بوصفه الشهرة وحقق صحفيٍّا، يعمل كان البيولوجيا؛ يف متخصًصا سبنرس يكن
الرافضلالماركية ليل رشح قراءة من التطورية أفكاره التقط وقد شعبيٍّا، رائجة كتابات ذا
من التطورية األفكار والتقط الالماركية) نحو أي العكيس؛ االتجاه يف سبنرس دفع (الذي
عن الخاصة سبنرس كتابات وقتها. مبيًعا الكتب أعىل الغامض، الباقية» «اآلثار كتاب
بوفرة. داروين يطرحها التي التجريبية التفاصيل من وتخلو وضبابية، تكلف فيها التطور
صبغة االجتماع وعلم السياسية الفلسفة عن سبنرس أعمال عىل أضفى املوضوع أن إال
التقدم أفكار وبني الفردي التدخل عدم ملبدأ اعتناقه بني ربط عندما خاصة حماسية،
لسبنرس اللوم) (أو الفضل ينسبون الباحثني بعض جيًدا. أعماله بيعت وهكذا التطوري،
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ولنقله االجتماعية»، «الداروينية باسم مضلل نحو عىل املعروفة الفكرية الحركة إلطالقه
يف له زيارة أثناء شخيصأكثر نحو وعىل املنشورة، كتاباته خالل من أمريكا إىل الحركة هذه
واستمد وداروين، سبنرس من لكل الصلب صناعة قطب كارنيجي إدوارد قرأ .١٨٨٢ عام
قانون هي القاسية املنافسة أن معناه ما كتاباتهم يف وجد عندما املتنورة الطمأنينة بعض
االجتماعيني الالماركيني كأحد برز قد نفسه سبنرس كان وقتذاك الطبيعة. قوانني من بنّاء
من املوجهة غري الطبيعي االنتخاب تغايرات بني االختيار عند أنه كارنيجي وجد الجدد.
ناحية من الحثيث السعي طريق عن اكتسابها يتم التي للتوارث القابلة املزايا وبني ناحية،
فليواصل الذاتي. التقدم عن أفكاره مع أفضل نحو عىل يتوافق الثاني الخيار فإن أخرى،
سبنرس أعلن سنة عرشة بإحدى داروين موت بعد وأكثر! أكثر التقدم وذريتهم الطموحون

الطبيعي». االنتخاب مالءمة «عدم بعنوان مقال يف فكرته عن
دندي آرثر من كالٍّ وأوروبا بريطانيا يف املشهورين الجدد الالماركيني قائمة تضم
وجورج بالجدل)، مولع جديد ونصري روائي (كاتب بتلر وصمويل الحفريات)، (عالم
مع للنباتات الذاتي» «التكيف حول كتابًا ألف دين، ورجل طبيعي تاريخ (عالم هنسلو
يف اللون تغري درس بحريّة، بيولوجيا (عالم كننجهام تي وجوزيف حياتها)، ظروف
يجادل وكان االشرتاكية، إىل رويستحول (أرستقراطي كروبوتكني وبيرت املفلطح)، السمك
االنتخاب من أهمية أكثر يكون قد للتوارث، قابلة كعادة الحيوانات، بني التعاون بأن
يف املتوارث الرصع عىل تحث التي بتجاربه (املعروف سيكارد براون إي ويس الطبيعي)،
عرش، التاسع القرن ثمانينيات نهاية بحلول إيمر. تيودور الحيوان وعالم غينيا)، خنازير
حلفاء أسسها (التي «نيترش» مجلة من تقريبًا طبعة كل أن حبور يف بتلر صمويل وجد

الالماركي. التوارث عن شيئًا احتوت (١٨٦٩ عام يف داروين
كشخصية أهميته وله بأملانيا، توبنجن يف الحيوان لعلم أستاذًا إيمر تيودور عمل
نفسه إيمر روج الفكر، يف أخرى الداروينية ومدرسة الجديدة الالماركية بني انتقالية
سحايل املهني عمله من مبكرة مرحلة يف إيمر درس املوجه». «التطور هو لها شعبيٍّا عنوانًا
األلوان أنماط عىل أبحاثًا الحًقا أجرى كابري. جزيرة يف السريتا اسمها للجدران متسلقة
عام يف باألملانية أولهما نُرش التطور، عن رئيسيني كتابني إيمر ألَّف الفراش. أجنحة يف
«التطور بعنوان مرتجمة إنجليزية طبعة تبعته ما (رسعان األنواع» «أصل بعنوان ١٨٨٨
بوجود الدعوى الخصائصمع باكتساب القائل الالماركي الرأي بني فيه يجمع العضوي»)،
االتجاه البعيد، املدى عىل وتميل، مكتسبة، الخصائص تكون أن تميل داخلية نمو» «قوانني
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يتعلق فيما محايًدا معينة لسمات بالنسبة االتجاه يكون قد التطور. إليه يذهب الذي
وهي مستقيم. خط يف النمو تعني املوجه» «التطور كلمة مالئم. غري حتى أو بالتكيف،
وعىل الذرية، من فرد بعد فرد يف دائم بتزايد عنها يَُعّرب ما، نوع من متأصلة نزعة تتضمن
الحفريات علماء بني الرأي هذا راج الحية. للمخلوقات املبارشة الحاجات عن مستقل نحو
الحفريات، سجل يف معينة خطية لنزعات كتفسري أمريكا) يف وهيات كوب فيهم (بمن
هو األيرلندي اإللك ظبي مدمرة. كنزعة بل وحسب تكيفية غري كنزعة ليس بعضها يظهر
مفرًطا نموٍّا تنمو فقرونه املوجه؛ التطور عن ينتج أن يمكن أنه يفرتض ملا مشهور مثال
بني مماثلة ظواهر إيمر رأى الحتمي. باالنقراض النوع عىل حكمت وكأنها يبدو بحيث
الفعيل «املسار بأن أقنعته األجنحة لحرشفيات دراساته إن بولر بيرت يقول الفراشات.

بعينه». اتجاه يف للتغاير داخلية نزعة بواسطة بالكامل مسبًقا يتحدد املوجه للتطور
شخص أي وال كوب، وال هيات وال إيمر يقدم لم الداخلية»؟ «النزعة يفرس الذي ما
الرضا من بعًضا نالوا أنهم يبدو أنه عىل املذهلة. العملية هذه تعمل تفرسكيف آلية أي آخر
قبل ،١٨٩٧ عام يف إليمر الكبري الثاني الكتاب صدر ذلك. يقدم لم أيًضا داروين أن من
للفراشات: املوجه «التطور هي وترجمته النطق، صعب أملاني عنوان تحت مبارشة، وفاته
األنواع». أصل يف الطبيعي االنتخاب ضعف وعىل أكيًدا توجيًها املوجه التنامي عىل برهان
«ما إذن أكيًدا، توجيًها موجًها التنامي هذا كان إذا بحق، األشخاص أحد يسأل قد
يوجهه، من ليس الرب أن املوجه التطور أتباع من وغريه إيمر تيودور يرى يوجهه؟ الذي»

التكيف. وليسرضورات
بوضوح داروين رفض وثبات. يف يجري التطور إن القائل الرأي الوثوبية جسدت
«الطبيعة موثوقة: قديمة حكمة اعتربه بما مستشهًدا األنواع» «أصل كتاب يف الفكرة هذه
االنتخاب ألن وثبات؛ تصنع ال الطبيعة أن الحقيقي من أنه داروين كتب وثبات.» تصنع ال
بأن آمن إذ معه؛ هكسيل يتفق لم وأبطئها». الخطوات بأقرص يتقدم أن «يجب الطبيعي
نظريته أثقل قد داروين يكون أن وأقلقه نوًعا، صغرية بقفزات ا حقٍّ تتحرك الطبيعة
باتسون، ويليام شارك عرش التاسع القرن ثمانينيات أواخر يف لها. رضورة ال بصعوبة
أن بعد خاصة داروين، تدريجية عن رضاه عدم يف هكسيل الربيطاني، الحيوان عالم
حاج الوسطى. آسيا يف اإلستبس منطقة يف امليداني البحث ملصلحة املعميل نهجه عن تخىل
عنها تنتج التي التغايرات فإن بعض، عن بعضها تنقطع، األنواع أن بما بأنه باتسون
غري التغاير ليقول: أبعد مدى إىل باتسون وذهب األخرى. هي متقطعة تكون قد األنواع
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التغاير دام ما باتسون، يعتقد كما ليسرضوريٍّا الطبيعي االنتخاب التطور. «هو» املستمر
الهولندي النبات عالم وصل جديدة. أنواع إىل أحيانًا تؤدي مفاجئة كبرية قفزات يف يحدث
للتغايرات دراسته أساس عىل نفسه، الوقت حدود يف نفسه االستنتاج إىل فريس دي هوجو
لوصف جديًدا استخداًما قديمة كلمة فريس دي استخدم املسائية. الربيع زهرة يف املتقطعة

«طفرات». سماها إذ املفاجئة؛ الرئيسية التغريات هذه
يعتربون التطوريني البيولوجيني من كثري كان عرش التاسع القرن تسعينيات بنهاية
إن يقول الذي التعريف خاطئًا؛ تخمينًا كان داروين عّرفه كما الطبيعي االنتخاب أن
تعمل موجهة غري صغرية تغايرات عن ينتج متمايز تكاثري نجاح هو الطبيعي االنتخاب
التاريخي، سياقه يف لالهتمام مثري بأنه يسلمون كانوا والتباعد. للتكيف رئيسية كآلية
يلعب أنه املحتمل ومن التطور. عىل العالم أعني فتح الذي للرجل األثرية الفكرة بوصفه
بالغة قوية حجج هناك دور. أي له يكون أال املمكن من أو ثانويٍّا. صغريًا دوًرا بالفعل
هناك كوكبنا. عمر عن طومسون وحجة باملزج التوارث عن جنكن حجة مثل ضده، الكثرة
للحدس تروق وكلها الالماركية، مثل أقدم وأفكار الوثوبية، مثل كثرية؛ أحدث أفكار أيًضا

أفضل. نحو عىل
نظرية يف مفقود هو كما البديلة، النظريات هذه كل يف مفقوًدا شيئًا هناك أن إال
األخرية السنوات أثناء أنه ذلك أمثلة أحد الوراثة. عمل لطريقة الواضح الفهم داروين؛
يحمل الذي التطافر»، «نظرية التطور؛ عن مؤلَّفه يكتب فريس دي هوجو أخذ القرن، من
للحركة قليل بتقدير مصحوبًا كان وإن الجديدة، لألنواع املفاجئ األصل عن جسورة أفكاًرا
له أرسل االكتمال، عىل كتابه من جزء أول شارف عندما الرتاكمي. والتغري للوراثة الروتينية
النسخة يف تجد لعلك املهجنات، تدرس أنك «أعرف قصري: خطاب مع صغرية حزمة زميل
يثري ما أملكها، أني تصادف التي مندل، يدعى ملؤلف ١٨٦٥ عام يف طبعها املعاد املرفقة

الجميع. تهم أنها النهاية يف ثبت اهتمامك.»

٣٩

فضوله اتساع أيًضا؛ عيوبه وأحد ما، بصورة كعالم، داروين قوة مواطن أعظم أحد كان
عن رشه واسع بحث يف ينطلق كان داون دار يف مكتبه حجرة فمن استثنائي. نحو عىل
انتقائي، نحو عىل يقرأ كان العلم. ميادين وعرب (بالخطابات)، مسافات عرب البيانات،
من هائًال قدًرا السنني عرب داروين جمع املهمالت. كجامع املالحظات بدفاتر ويحتفظ
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نحو عىل يتحري كان لكنه الحقائق، هذه بني األنماط عن يبحث أخذ مًعا. املرتابطة الحقائق
أفكاره داروين اخترب االستثناءات. وباستثناءات األنماط، لهذه استثناءات بوجود مساٍو
األوركيد، وزهور كالربنقيالت، قصصمعقدة، لها الحية الكائنات من معقدة مجموعة عىل
لنوع ينتمي مندل جريجور كان العليا. والقردة الربيع، وزهور االجتماعية، والحرشات

البازالء. ودرس األديرة أحد يف مندل عاش مختلف. تفكري أسلوب له العلماء، من آخر
وقتها كان فيما براغ رشق جنوب يف قديمة بلدة برنو؛ يف أوغسطينيٍّا ديًرا كان
بازالء كانت تجاربه مندل عليها أجرى التي الحية الكائنات الكربى. النمسا من جزءًا
مندل، حظ لحسن األقربني. وأقربائها ساتيفوم»، «بيسوم العلمي واسمها العادية، الحديقة
غريها والكثري الربيع زهرة عن مبارشة وأكثر أبسط للبازالء الوراثي الرتكيب أن تصادف
سمات توارث فيها تابع أعوام، لثمانية للتهجني تجارب مندل واصل الحية. الكائنات من
الجوانب من ذلك وغري البذرة وشكل الساق وطول الورق وحجم الزهور لون يف مميزة
برنو «جمعية يف لزمالئه عمله وصف الثمانية األعوام هذه وبعد البازالء، يف الرؤية سهلة
مهمة، عديدة مالحظات نتائجه تضمنت .١٨٦٥ عام أوائل يف هذا كان الطبيعي». للتاريخ
«متنحية» تكون أخرى سمات أن حني يف «سائدة» تكون املميزة السمات بعض أن منها:
صفة مع ُهجنت إذا السائدة السمة وأن أقدم). باحثني من أخذها ملندل، تسميات (وهي
وأن الزوال. أو التخفيف لخطر عرضة دون التايل، للجيل سليمة تُمرر فإنها متنحية،
قوتها بكامل تظهر لكنها سائدة، صفة مع تهجن عندما كامنة تصبح املتنحية السمة
سمتني أي بني التهجينات من كبري عدد بعد وأنه مماثلة. متنحية سمة مع تهجن عندما
تقريبًا. بالضبط ١ إىل ٣ ستكون الذرية بني النسبة فإن منتحية، واألخرى سائدة واحدة
مندل حصل بيضاء، بزهرة نباتات مع حمراء بزهرة نباتات بتهجني فإنه ذلك، عىل مثال
بنسبة البيضاء، الزهرة ذات الذرية من ٢٢٤ و الحمراء الزهرة ذات الذرية من ٧٠٥ عىل
حصل منكمشة، بقرنة نباتات مع منتفخة بقرنة نبات زهور وبتهجني .١ إىل ٣٫١٥ قدرها
مجعدة ببذور نباتات مع مستديرة بذور ذات نباتات ُهجنت .١ إىل ٢٫٩٥ قدرها نسبة عىل
،١ إىل ٢٫٩٨ قدرها عامة نسبة هو تجارب سبع من املتوسط .١ إىل ٢٫٩٦ النسبة فجاءت

مصادفة. يأتي أن يمكن ال غامض اتساق إىل يشري ما وهو
جسيمات طريق عن تعمل الوراثة أن التجارب بهذه مندل بنّي هائلة. تبعات لهذا
يعتقد كان (كما وليس حالة، كل يف فقط وحدتان وتحديًدا مجزأة، غري الحجم دقيقة
مندل أثبت الدم. يف تطفو ضئيلة عنارص من مرتاكمة كتل طريق عن وآخرون) داروين
وذلك منها، وافر وليسبعدد فقط، واحد وراثي بجسيم يسهم الوالدين من والد كل أن عمليٍّا

177



مرتدًدا داروين

املختلفة األربع الطرق إليها توصل التي ١ إىل ٣ نسبة تعكس بعينها. سمة ألي بالنسبة
االعتبار يف الوضع مع الثاني، الجيل من فرد يف يتحدا أن أبويني لجسيمني بها يمكن التي
ب) (سنسميه متنحٍّ بجسيم أو أ) (سنسميه سائد بجسيم إما سيساهم الواحد الوالد أن
ب، ب أ، أ هي: املمكنة التوليفات تكون وبهذا أمرها، نبحث التي املميزة للسمة بالنسبة
السمة ظهور أ) ب ب، أ أ، (أ األربعة االحتماالت هذه من ثالثة عن سينتج أ. ب ب، أ
أرىس هكذا املتنحية. السمة عنه سينتج ب) (ب فقط واحد احتمال أن حني يف السائدة،
مندل اقرتح الجني. مفهوم إىل وأشار للوراثة مركزي لقانون الرئيسية الخطوط مندل
الوراثي والرتكيب الحي) الكائن يظهره (ما الخارجي املظهر بني الحديث التمييز أيًضا

باملزج. الوراثة وهم مندل بدد هكذا الحي). الكائن يحمله (ما
ورقة تقديم عند حدث كما تماًما كبريًا، انطباًعا وقتذاك مندل محارضات ترتك لم
«جمعية مجلة يف تجاربه مندل نرش بسنة ذلك بعد اللينانية. الجمعية يف داروين-واالس
أخرى ومرة النبات»، تهجني يف «تجارب هو متواضع عنوان تحت الطبيعي» للتاريخ برنو
علماء إىل نسخة األربعني يقارب ما إلرسال بنفسه مندل رتب كبريًا. انطباًعا ذلك يرتك لم
لم اهتمام. أي أثار أنه يبُد لم لكن باألمر، يهتمون قد الذين العلماء من وغريهم النبات
مندل كان هل ملاذا؟ تقريبًا. سنة وثالثني ألربع بها، يستعني أو البحثية، ورقته أحد يلحظ
بوضوح بعد تُطرح لم أسئلة عن إجابات قدم أنه بمعنى نعم، كبرية؟ بدرجة لعرصه سابًقا
هذا يفْده لم نعم، أمره؟ وغموض الدير يف عزلته بسبب العلمي املجتمع تجاهله هل كاٍف.
يُعَلن أن يحتمل مكان أبعد كانت الطبيعي للتاريخ وجمعيتها لندن، تكن لم فربنو أيًضا؛
فذة واحدة بحثية ورقة نرش أنه حقيقة به أرضت هل الحجم. بهذا علمي كشف عن فيه
وحيد سبب يوجد ال ما. حدٍّ إىل نعم، املتبادلة؟ العالقات ذات األبحاث من كيانًا وليس فقط،
جريجور إن القول يمكننا اإلهمال. هذا تفرس املساهمة العوامل من مجموعة وإنما لألمر،
سيئ كان وأنه لنفسه. االنتباه يسرتعي ال بحيث يلزم مما أكثر حد إىل متواضًعا كان مندل
التالية دراساته يف قاتًال خطأ ارتكب وأنه الحظ. سيئ نفسه البيولوجيا علم كان بل الحظ.
تشتت أيًضا الصقر. أعشاب تعقيًدا؛ أكثر نباتات من مجموعة إىل البازالء من تحول بأن
ضوء يف حال، أي عىل للدير. رئيًسا انتخب حني النبات تجارب من املزيد إجراء عن انتباهه
يف األربعني النسخ دفن أنه لو كثريًا ليضريه يكن لم مندل، مقال أثارها التي االستجابة
هوجو إىل بالربيد البحثية ورقته من نسخة أرسلت أن ١٨٩٩ عام يف حدث ثم الحديقة.
واألمل بنفسه مندل أرسلها التي األصلية األربعني النسخ من واحدة تكون ربما فريس. دي

يملؤه.
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عن الخاصة نظريته وايزمان، أوجست يدعى أملاني، حيوان عالم طور الوقت ذلك يف
من تمر الوراثية الصفات أن هي األفكار هذه إحدى عديدة. قوية أفكاًرا تتضمن الوراثة،
ملعتقد خالًفا الثانية، الفكرة الخاليا. أنوية داخل محتواة جزيئية مادة بواسطة آلخر جيل
أن هي لالماركية)، نفسه داروين فهم سوء ذلك يف (بما الجديدة والالماركية الالماركية
لوايزمان. وفًقا ممكن غري هذا حالة. أي يف وال إطالًقا. تورث، ال املكتسبة الخصائص
التكاثر خاليا أو األمشاج، النهاية يف تنتج التي (الخاليا التكاثر» «جبلة بأن وايزمان يحاج
ال وأنها الجسم)، بقية (خاليا الجسمانية» «الخاليا عن معزولة تكون واملني) كالبويضات
سكنى أو الحدادة أعمال أو األثقال رفع أو الرقبة مط خالل من الفرد داخل تتغري أن يمكن
التي البيئية الظروف أو األخرى األنشطة من أي أو القارس الربد أو الجفاف أو الكهوف
وايزمان، يحاج كما الضغط، أو العادة بفعل يتغري ما هي الجسد فخاليا الجسم. يف تؤثر
رأى تورث. ال الجسد خاليا يف تحدث قد التي والتغريات مساس، دون فتظل الجبلة أما
الرتكيب بني الفارق مندل) بازالء عن قرأ قد يكن (ولم مندل من أوضح نحو عىل وايزمان
أيًضا وايزمان أدرك الخلية، بيولوجيا يف الحديثة األفكار أساس وعىل واملظهر. الوراثي
الخاليا انقسام أثناء الكروموسومات، أفرع بني العشوائي التقاطع أن أخرى: مهمة ظاهرة
وتكًرسا تشابًكا هناك أن بمعنى للكروموسومات. توليف إعادة عنه ينتج األمشاج، لتكوين
التوليفات من غنية وفرة املتبادل التقاطع هذا يولد الجنيس التكاثر أثناء توصيل. وإعادة
أفراد بني حتى الذرية، أفراد بني التغايرات من وفرة يولد ثم ومن الوقت، طوال املمكنة
املوجودة الجينات بني التوليف هذا أن حاليٍّا البيولوجيون يدرك أنفسهما. الوالدين ذرية
خلق إىل يؤدي — الجينات تضاعف عملية يف مبارشة أخطاء من يحدث ما جانب إىل —
فريس؛ دي استخدمه الذي باملسمى اآلن يعرف (الذي الجينات من بالكامل جديدة أشكال
داروين أبحاث عىل يخيم ظل الذي السؤال عن الرئيسية اإلجابة مًعا يشكالن الطفرات)،
أغلبها. عن مسئوالن التوليف وإعادة التطافر التغايرات؟ مصدر «ما لعقود: خلفوه ومن
فتولد التوليف إعادة أما بالفعل. املوجودة للجينات جديدة متغايرات التطافر يُنتج
عملية أثناء وآخر. كروموسوم من مأخوذة جديدة جينية توليفات جدل خالل من التغاير
الطبيعية الجينات تتوزع األمشاج)، إلنتاج املزدوج الخلية (انقسام املنصف االنقسام
التكاثر. خاليا عىل توليفها، املعاد أو الطبيعية كروموسوماتها من املأخوذة والطافرة،
مضاًفا a عىل أخرى بويضة وتحصل .BCdEF إليها مضاًفا A عىل البويضة هذه تحصل
هكذا .bcdeF إليها مضاًفا طافرة، a نسخة عىل أخرى بويضة وتحصل .BCDEf إليها
الرتتيب ويعاد الجوكر، أوراق بعض ويضاف املجموعة، وتتوزع اللعب، أوراق ترتيب يعاد
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بحاجة موجه غري التغاير يظل عارضة، عمليات التوليف وإعادة التطافر دام وما ثانية.
تذوي أن من النتائج يمنع املنديل الوراثة علم إن عليه. الطبيعي االنتخاب ويعمل هدف. أو

باملزج.

٤٠

بالقارئ السري تعجل أحاول أن الصغري، الكتاب هذا من االنتهاء عىل أوشكت وقد أقصد، ال
ذلك بي يؤدي فسوف التطورية. للبيولوجيا املتأخر التاريخ يف الرئيسية الحقب كل خالل
أستطيع. مما كثريًا أعمق أغوار سرب وإىل املخصصيل، املدى من كثريًا أبعد ملدى الذهاب إىل
مندل بأفكار الوثوبيون تشبث كيف أصف أن عيلّ لزاًما لكان هذا أقصد كنت لو
ضد حججهم يدعم الدقيقة الجسيمات طريق عن التوارث أن ظانني اكتشافها، أعيد التي
التكاثرية الجبلة عن وايزمان مفهوم أن وكيف خطأ، عىل كانوا لكنهم الطبيعي، االنتخاب
—وهي الوحيدة التطورية اآللية بوصفه الطبيعي لالنتخاب محدودة نظرة إىل أدى املنعزلة
الجديدة. بالداروينية تعرف أصبحت — نفسه داروين نظرة من داروينية األكثر النظرة
ريتشارد وفكرة الفاكهة، ذبابة يف الوراثة عىل مورجان توماسهنت أبحاث أن كيف وأيًضا
بالتفكري دخلت املأمول») «الوحش هو سماه كما (أو املحظوظ الطافر عن جولدشميدت
األبحاث مواجهة يف وذابت النهاية يف تداعت الوثوبية أن وكيف العرشين. القرن إىل الوثوبي
وجيه فيرش، إيه آر من كل أغلبها أجرى التي الرياضية، الوراثة علم يف املتألقة الجديدة
بالفعل تدعم بالجسيمات املندلية الوراثة أن أوضحت التي رايت، وسيوال هالدين، إس بي
أقدم أن أود رايت، سيوال ذكرت دمت وما تفندها. أن من بدًال االنتخابية داروين نظرية
أهمية لها عشوائية عملية وهي الوراثي»، «الجنوح عن لفكرته عرضيٍّا تفسريًا األقل عىل
مسئولة البيولوجيني) بعض يعتقد (كما تكون وقد املنعزلة الصغرية العشائر يف ا جدٍّ كبرية
اإلشعاعي النشاط اكتشاف بأن القارئ أذكر أن أيًضا أود األنواع. انفصال عن بعيد حدٍّ إىل
ويليام اعرتاضات عىل حاسًما ا ردٍّ وفر عرش، التاسع القرن نهاية يف بيكريل، هنرى يد عىل
نحو عىل مفهوًما الداخيل حرارته مصدر صار أن األرض(بعد كوكب عمر بشأن طومسون
دهور كل لداروين يتيح بما األرض عمر املنقيضمن الزمن تقديرات صياغة وأعاد أفضل)
لتوضيح سأحتاج كنت أني يشء، كل من واألهم الطبيعي. باالنتخاب للتطور الالزمة الزمن
أربعينيات وأوائل ثالثينيات يف وقع الذي الحديث»، «الرتكيب باسم يعرف فكري حدث
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وأرسوا داروين انتخاب مع مندل وراثيات عديدون علماء وحد حني العرشين، القرن
جيلورد جورج هم العلماء وهؤالء اآلن، مقبول هو ما تقريبًا تماثل للتطور تركيبية نظرية
هكسيل وجوليان الوراثة)، (عالم دوبزانسكي وتيودوسيوز الحفريات)، (عالم سمبسون
ماير وإرنست داروين)، إتشهكسيلصديق تي وحفيد املعرفة، متشعب البيولوجي (املفكر
النفوذ، ذوي البيولوجيني من غريهم والعديد التصنيف)، وخبري الطبيعي التاريخ (عالم
أرسوا إنهم قلت ورايت. وهالدين فيرش من كل أعمال عىل بناءً نظريتهم أسسوا الذين
بطبيعة هذا، الحديث تركيبهم حتى ألن اآلن، مقبول هو ما «تقريبًا» تماثل تركيبية نظرية
فيه، وُعدل أيًضا، النقد إليه ُوجه املاضية سنة الستني ففي اليوم. حديثًا يعد لم الحال،
التطويرات لبعض بالتعرض أيًضا ملزًما سأكون أخرى. تحسينات وُحسن إليه، وأضيف
املعزولة، العشائر بني الوراثية الثورات حول ماير إرنست فرض مثل الالحقة، والتعديالت
كيمورا موتو ونظرية املتقطع، التوازن عن جولد جاي وستيفن إلدردج نايلز ومفهوم
وفكر النظرية)، لهذه ليونتن ريتشارد استجابة جانب (إىل الجزيئي التطور عن املحايدة
عن ويلسون أو إدوارد ونظرة األنانية، الجينات عن داوكنز وريتشارد ويليامز يس جورج
كوفمان ستيوارت واقرتاحات للتفكري، املستفزة الشاملة النظرة تلك االجتماعية، البيولوجيا
للعجب، يا الكثري. وغريها املعقدة، الوراثية املنظومات من الذاتي التنظيم انبثاق عن الخالبة

اآلن. وليس هنا، ليس ذلك. كل أفعل أن أحاول لن ال، لكن هذا؟ كل
إىل التحول يمكنك ذلك، يف ترغب كنت إن واضح، نحو عىل التطورات هذه لفهم
كتابه يف ماير إرنست أورده الذي الفاتر) (وغري القراءة سهل التأريخ غرار عىل مصادر
الالداروينية»، «الثورة ومنها املتعددة، بولر جيه بيرت كتب أو البيولوجي»، الفكر «نمو
ريديل مارك كتاب أو التطورية»، «البيولوجيا املمتاز الدرايس فوتويما دوجالس كتاب أو
بعنوان ويرب إتش وبروس ديبيو جيه ديفيد به قام الذي املكثف املسح أو «التطور»،
ستيفن كتاب أو الطبيعي»، االنتخاب أنساب وعلم املنظومات حركة تتطور: «الداروينية
البالغ صفحاته بعدد كذلك؛ يكون أن (يجب املنرية باملعلومات والغني الثقيل جولد جاي
الكتب من كبرية مجموعة هناك … أو التطورية»، النظرية «بنية وعنوانه صفحة) ١٤٣٣
يف القارئ حذرت كما داروين، نظرية إن وحسب. مفيد وبعضها جيد بعضها األخرى،
ساحرة جوانب النظرية لهذه أن إال واملتعجلة. املتأنية األبحاث من هائًال قدًرا جذبت البداية،
ناظرينا. أمام تتكشف تفاصيلها تزال فال بعد. تنتِه لم القصة إن ثم باملثل. مهولة وتبعات
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هي اآلخرين، معظم أو جولد أو ماير يرويها كما القصة، لهذه الرئيسية املوضوعات
تتالءم ألنها وناجحة باقية ظلت الطبيعي االنتخاب فكرة وأن ورائع، حقيقي أمر التطور أن
أن يجب ما بالضبط وتفعل بديلة، فكرة أي من أفضل نحو عىل حقائق من نرصده ما مع
داروين سلم وكما مادية. أسباب طريق عن املادية النتائج تفسري العلمية؛ النظرية تفعله
اآلخرين البيولوجيني وبعض كيمورا، وموتو رايت، سيوال بعدها أكده ما وهو — نفسه
إنه األساسية. اآللية ولكنه التطوري. للتغري الوحيدة اآللية ليس الطبيعي االنتخاب فإن —
النظر برصف للداروينية، املحوري املفهوم إنه التكيفات. يشكالن اللذان واإلزميل املخرطة

التطور. عمل طريقة لفهم البداية نقطة إنه خالفه. الداروينية تتضمنه عما
ألول الطويلة داروين حجة نرشت عندما فإنه الدرايس فوتويما دوجالس لكتاب وفًقا
األدلة من كثرية أنواع تفسري وعىل املنطق عىل «مبنية كانت األنواع»، «أصل كتاب يف مرة
وعلم الحفريات، وعلم البيولوجية، الجغرافيا مبارشة». أدلة لديه تكن لم لكن الظرفية،
املبهمة أنماطها أن بمعنى مبارشة، غري اعتبارها يمكن هذه كل واملورفولوجيا؛ األجنة،
سنة سبعني من أكثر مرور األمر استوجب داروين. نظرية خالل من للتفسري قابلة كانت
كلمات حسب يؤدي أن الدارويني واالنتخاب املندلية الوراثة فهم من ملزيج يمكن حتى
االحتفال تم ١٩٥٩ عام ويف تحقق. اإلثبات لكن بالكامل». هذا فرضه «إثبات إىل فوتويما،
كان املاكر، العجوز ذلك داروين، بأن الثقة من بروح األنواع» «أصل لكتاب املئوي بالعيد
منها. املزيد يأتينا عام وكل اليقني. من املزيد الالحقة االكتشافات وأضافت قاله. فيما ا محقٍّ
طاولة هناك كان متشيجان. بجامعة مكتبه يف فوتويما زرت بعيد غري زمن منذ
العلمية. املجالت أوراق عليها نُثرت وقد طويلة، ضيقة غرفة وسط موضوعة طويلة، ضيقة
وال ألمونويات، حفريات وال أقفاص، يف فاكهة ذباب يوجد ال بالكتب. تكتظ أرففه كانت
وأنيق لطيف مهذب رجل فوتويما والثرثرة. للتفكري مكان إنه كيماويٍّا. حفظت برنقيالت
ذلك يف يلبس كان معدني. سلك من بإطار نظارات ويرتدي قصري، رمادي شعر ذو ا جدٍّ

التطور. عىل الربهان عن ألسأله جئت وقد ضخمة. كنزة اليوم
املألوفة النقاط بعض خالل رسيًعا يتنقل أخذ أسئلتي، عن يجيب فوتويما كان بينما
معظم وتحدث — البيولوجية الجغرافيا أنماط الحفريات، سجل لألعضاء، الباقية اآلثار —
ال الجزيئية البيولوجيا يف املتخصصني بأن فوتويما ذكرني الجزيئية. الوراثة عن الوقت
عن ناهيك التطوريني، البيولوجيني تشغل التي نفسها باألسئلة عموًما أنفسهم يشغلون
إيه» إن «دي ال بنية وكريك واطسون اكتشف عندما سنة، خمسني منذ نفسها. اإلجابات
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والربوتينات، بالجينات، يهتمون الجزيئية البيولوجيا متخصصو صار النووي)، (الحمض
باألنواع كثريًا يهتمون ال لكنهم الحية، الخلية داخل وظيفتها بها تؤدي التي والطرق
هذين أن غريها، كثرية وجامعات متشيجان، جامعة يف نجد بها. تتطور التي والطرق
القسم يف يدرسان ال — التطورية والبيولوجيا الجزيئية البيولوجيا — املعرفة من الفرعني
عدد «نيترش» مجلة من بمالحظاته مليئة نسخة فوتويما جذب ذلك، قال أن وبعد عينه.
الجينوم «مرشوع نتائج عن باملقاالت مفعم تاريخي، عدد إنه .٢٠٠١ لعام فرباير ١٥
هو وسميك مهم «نيترش»، مجلة من أحدث لعدد نسخة أيًضا بجانبها وضع البرشي».
بدقة فحصت التي الفأر ساللة العادي. الفأر جينوم تتابعات من حدد واملخصصملا اآلخر،
األبحاث. يف تُستخدم ما كثريًا معملية ساللة وهي ،C57BL/6J باالسم تُعرف كانت هذه

باإلنابة». البرشية «البيولوجيا هو: الرئيسية املقالة عنوان كان
ألف ٣٠ «قرابة عن «نيترش»، محرري قول حسب الفأر، جينوم تحديد جهود كشفت
املبارشة» «النظائر بكلمة يقصدونه ما البرش». عند مبارشة نظائر لها منها ٪٩٩ جني،
البرش فيها يتشارك التي املتطابقة الجينات من الكثري (مثل متطابقة جينات أنها ليس
إثارة ففيها الكبري التشابه من الدرجة هذه ومع ا. جدٍّ متشابهة جينات وإنما والشمبانزي)
نظائر تقريبًا وجميعها الجينات، من نفسه العدد تقريبًا يملكان والبرش فالفرئان بالغة.
الفرئان تكون ال إذن ملاذا الجبن، يحبان النوعني «وكال معلقة: «نيترش» وتقول مبارشة،
متشابهة جيناٌت تنتج الجينات.» هذه تنظيم طريقة يف اإلجابة تكمن ربما بنا؟ شبًها أكثر
تنشيطها بها يتم التي الطريقة إىل يرجع وهذا اآلخر، الجانب من والفرئاَن جانب، من البَرش

منها. كائن لكل الجنيني والنمو التطور أثناء وكبحها
الثالثني بني التشابه إن يل قال إذ أوسع؛ سياق يف هذا فهم عىل فوتويما ساعدني
أخرى صورة يمثل لها املشابهة الفأر جينات من ألًفا والثالثني البرشية الجينات من ألًفا
األصابع ذي الحيوان وكف الخمسة األصابع ذات اليد بني كالتشابه التشاكل؛ صور من
بحيث ا خاصٍّ خلًقا البرشي نوعنا يُخلق أن املعقول من هل األمر: يف لنفكر واآلن الخمسة.
تخيل يمكن ال الحقيقة يف مرجح. غري هذا طريقة؟ ألف بثالثني للفرئان مشابًها يكون
ساللة من باالنحدار إال تفسريه يمكن ال النحو هذا عىل املعقد فالتشاكل منطقيٍّا. هذا
التحليل يكون «ربما تقول: عبارة يل وقرأ الرئييس املقال نهاية إىل فوتويما انتقل مشرتكة.
ترصيح «هذا وقال: ألعىل نظر ثم البيولوجية.» الوظيفة لفهم أداة أقوى للجينوم املقارن
بوتقة أن حقيقة يف قوته «تكمن ثانية: القراءة عاود ثم الجزيئيني.» البيولوجيني من قوي
الحديث.» التجريبي للعلم متاح آخر جهاز أي من بكثري حساسية أكثر جهاز هي التطور
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ينبذها، أو الجينات يحفظ الذي الطبيعي، االنتخاب هذا: يعني وضوح بكل التطور؟ بوتقة
اآلخر. تلو جينًا أحيانًا ذلك ويفعل

معرفة فرَعي بني املتزايد التوتر من عقود بعد أنه هو فوتويما حديث من املغزى
«كلها» البيولوجيا بأن اآلن يسلمون أخذوا الجزيئيون البيولوجيون حتى متنافَسنْي،

البيولوجي.» والطب البيولوجيا علَمي مستقبل هو «هذا وقال: تطورية. بيولوجيا
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١٨٧٦–١٨٨٢

٤١

ضجًرا. مرهًقا أصبح لكنه األخرية، سنواته يف داروين صحة تحسنت
هو هذا كان ربما أُنهيت. قد الكبرية حياته أعمال أن يعرف كان القديم. حماسه فقد
داروين عّود والدوار. الرأس اعتالل من معاناته نوبات وقلة تقيئه تكرار قلة يف السبب
وطلبات الغرباء من اآلتية والخطابات املِجلون الزوار — الشهرة متاعب عىل مرغًما نفسه
قدرته عدم يزعم ظل كان وإن — املحكمة يف كخبري شهادته أو رأيه أو حضوره تلتمس
أكسفورد إىل للذهاب رفضدعوة فقد ذلك، عىل مثال الزعم. هذا يالئمه املرضعندما بسبب
دينيٍّا باملتعصبني مليئة فأكسفورد لذلك؟ يحتاج كان من الفخرية. الدكتوراه درجة لتلقي
داروين رفض لكامربدج. ينتمي نفسه داروين فإن لذلك، وباإلضافة نيومان، هنري أمثال
احتفال يف ليل ُدفن عندما دعًما، وأكثرهم أصدقائه أقدم أحد ليل، تشارلز نعش حمل
تغيب الجنازة. أجل من لندن إىل حتى يذهب لم داروين إن بل وستمنسرت. كنيسة يف عظيم
واضًعا املوت، فراش ومجامالت األخرى الجنازات عن السنني عرشات مر عىل داروين
يف ليل دفن عن الغياب أن إال البرشية، والءاته فوق والهدوء الخصوصية من احتياجاته
من أكرب مجتمع أي يف املشاركة عن املتزايد إحجامه عىل واضحة عالمة كان ١٨٧٥ عام
أن بعد سنوات، بعدة ذلك عقب إرازموس شقيقه مات وعندما والقرية. األرسة مجتمع
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فناء يف لدفنه داون إىل جثمانه داروين جلب لندن، يف الثرثار الالهي األعزب حياة عاش
إيما بجوار هناك، الثرى سيوارى نفسه هو أنه (مخطئًا)، افرتض ربما املحلية. الكنيسة

الوحيد. األكرب أخيه عن بعيًدا يكون ال حيث األخرى، هي تتوىف عندما
عمله. يخدم بما أساًسا وقاٍس أناني لكنه قاسيًا، أنانيٍّا رجًال داروين كان ما، بطريقة
عىل وحسب مبني قوي شخيص أخالقي حس ذا بالواجب، ملتزًما املعرش حلو أيًضا كان
آلخر حني من كان البرشي. االجتماعي السلوك بها تطور التي الطريقة عن املادية أفكاره
معاش أو عمل عىل الحصول يف باملساعدة جديًرا شخًصا فيساعد كريمة؛ أفعال عىل يقدم
يزال ال حياته نهاية قرب كان مهمة. لقضية دعًما قدره له بمبلغ شيًكا يرسل أو حكومي،
يف ساعد الذي التعاوني والتأمني التوفري نادي الصديقة؛ داون لجمعية صندوق أمني يعمل
سنوات، بضع املحلية املدرسة مجلس يف مقعًدا أيًضا شغل القرية. يف العمال ألفراد إنشائه

صغرية. قضايا يف األحكام يصدر قاضيًا وعمل
السيد عزيزي متعجرف: أو عجيب بعضها مكان، كل من خطابات تصله كانت
من للمجانني، مصحة يف احتجزت لقد داروين، السيد عزيزي الدينية؟ آراؤك ما داروين،
طاحونة بركة يف هنا أمريكيان تمساحان لدي داروين، السيد عزيزي منها. أخرجني فضلك
وعادة الخطابات، هذه من الكثري عىل يرد كان عنهما؟ تعرف أن تود ماذا يوركشاير، يف
عن فقط يتم آخر وقت أي من أكثر بالعالم ارتباطه أصبح خاطر. طيب عن ذلك يكون ما

الربيد. خالل ومن الكتب نرش طريق
يف يُنتَخب كأن له، تعطيل وبدون بعد عن تتم التي الصغرية، باملتع يسعد داروين كان
االستحقاق وسام حضوره) (دون يتلقى وأن وهولندا، وروسيا باملجر القومية األكاديميات
مع كهدية، املال» «رأس كتاب من نسخة ماركس كارل له أرسل بروسيا. ملك من امللكي
وسام قط يُمنح لم فإنه العاملية داروين شهرة من الرغم عىل مخلص». «معجب تحيات
الوزارات رؤساء جانب من العواقب من والحذر اإلهمال من مزيج بسبب وذلك الفروسية،
الحكومة أبدت ذلك، أوان فات حني وفاته، (بعد فيكتوريا. امللكة مع بالتشاور املتعاقبني،
من شأنًا أقل إلنجازات الفروسية وسام أبنائه من اثنان ُمنح إذ التصحيح: إشارات بعض
له والتُقطت مرات، عدة بالزيت صورة له ترسم بأن سمح أرسته إلحاح نتيجة إنجازاته.)
بريطانيا علماء ألبرز مرئية صورة يريدون الناس كان مهيبًا. فيها يبدو فوتوغرافية صور
رمًزا وقتذاك صار ال. أم تقبلوها أم أفكاره أفهموا وسواء ال، أم كتبه أقرءوا سواء األحياء؛
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صوره أكثر املشاهري. يكون أن ينبغي كما ما حد إىل السمعة وسيئ مشهوًرا، رجًال ثقافيٍّا،
وفراي إيليوت رشكة من مجهول مصور التقطها عديدة لقطات كانت بتذكرها الجديرة
التمشية مالبس ارتدى وقد الرشفة، عىل داروين، والتقطصورة لندن من أتى الفوتوغرافية،

العام. بقرابة وفاته قبل هذا كان الرميل». «املمىش حول سيئ طقس يف
ذلك يف وإرهاقه انعزاله مدى الفوتوغرافية الصور هذه يف اليوم ترى أن تستطيع
اللباد من وقبعة حوله، من بإحكام ُزّمت سوداء عباءة يرتدي كان القارص. الطقس
وتبدو الصورة. يف يداه تظهر ال عريضة. حافة لها الكريكيت العبي قبعة تشبه األسود
مؤخرة عىل ينسدل الذي شعره، مع الكثة السوالف عرب تتداخل مشعثة، بيضاء لحيته

والتجهم. بالذكاء عيناه تشع بينما عنقه.
والدفاع التطوري التفكري لطرح محاوالته من تحديًدا ضجًرا مرهًقا داروين أصبح
وحسب، ذلك من جزءًا الطبيعي االنتخاب كان وتفرعاته. اإلضافية نظرياته بكل عنه،
وويليام جنكن فليمنج جانب من هجوم من عليه وقع ما وبسبب محوريٍّا. جزءًا كان وإن
متعاقبة مراجعات يف الطبيعي االنتخاب عن دعاواه من داروين شذب وآخرين، طومسون
عند االستخدام وعدم االستخدام فكرة عىل أكرب نحو عىل مشدًدا األنواع»، «أصل لكتاب
الشجاعة فكرته قط داروين يهجر لم الخارجية. للظروف املبارش املفعول وعىل المارك،
«نيترش» مجلة محرر إىل كتب ١٨٨٠ عام ويف يقيها، بسياج اكتئاب يف أحاطها لكنه املروعة،
«فقط» يعتمد التطور أن قط يزعم لم إنه فيه يقول ساخًطا ا ردٍّ — آخر لنقد استجابة —
من له طبعة أول يف حتى وال قط، ذلك يفعل لم أنه الحقيقي من الطبيعي. االنتخاب عىل
لم ملكانته. له، رضورة ال مؤسف، تقليل فيه هذا عىل تأكيده أن إال األنواع». «أصل كتاب
األخرى واالكتشافات اإلشعاعي والنشاط النافذة مندل أفكار أن وقتها يعرف داروين يكن

الطبيعي. االنتخاب عن مزاعمه وأقوى أقدم صحة الحًقا ستثبت
املتواصلة اإلنتاجية من عاًما عرشين مدار عىل امتدت التي األخرية، أبحاثه تناولت
اقرتاب مع خالف موضع ظلت صعبة أسئلة األنواع»، «أصل لكتاب ظهور أول بعد
«تغاير كتاب يف أوضحها كما الوراثة، عن (الخطأ) نظريته هناك كانت داروين. رحيل
الشامل»، «التكوين سماها عملية وجود يتخيل كان تدجينها». بتأثري والنباتات الحيوانات
املتوارثة، الصفات تحمل وهي الجسم أرجاء يف الضئيلة الجسيمات ماليني وفقها تجوب
يف طرحه كما الجنيس، االنتخاب عن (القيّم) مفهومه هناك ثم الذرية. إىل حجمها، وفق
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باإلخصاب اإلخصاب وأهمية التغاير، مصادر عن أفكاره وهناك اإلنسان». ساللة «انحدار
لدى األخالقية الغرائز وتطور الخنثوية، النباتات يف الذاتي اإلخصاب مقابل يف املتبادل

الكثري. ذلك وغري البرش،
غري أو قادر غري نفسه وجد فإنه املوضوعات، بهذه الحريص اهتمامه من الرغم عىل
أحدهم له كتب وجهه. يف التحدي بقفاز مهووسما فيه يلقي وقت كل يف مناقشتها يف راغب
األخرية السنوات يف اقترص بأنه داروين عليه رد لكن اإلنسان، سلوك عن دقيقة بتأكيدات
األخرى. املوضوعات كل يف التفكري عن توقف وأنه فقط، النبات فسيولوجيا بحث عىل
آخر رجًال داروين شكر ترهقه. ثانية املوضوعات هذه استعادة محاولة بأن داروين أقر
يقول ثم والقرود، البرش مواليد أذن فوق الشعر وجود حول لالهتمام» املثري «خطابه عىل
عن أكتب أن حال بأي يل املرجح غري من يجعل ما السن كرب من اآلن بلغت «لقد معرتًفا:
وشأني «دعني لقوله: مهذبة طريقة هذه كانت التطور.» نظرية يف صعبة أو عامة نقاط

دائًما. مهذبًا داروين كان وقد اللعنة.» عليك
إثارة وأقل الذهني التصور يف تعقيًدا وأقل وألطف أهدأ النباتات عىل العمل كان
التي بالطرق يتعلق فيما مثًال تطورية؛ تبعات حمل األبحاث هذه بعض الحاد. للنقاش
لزهرة العروية النماذج عن الكتابة أن إال وتتكيف. التغايرات وتكتسب النباتات بها تتكاثر
الكتابة عن استفزاًزا أقل يبدو ذلك) يعنيه عما النظر (برصف الشكل مزدوجة الربيع
«انحدار يف داروين فعل كما برشي، ذيل بقايا بوجود يلمح الذي العصعص، عظم عن
وهو الغري، استفزاز من كفايته نال قد داروين كان الوقت ذلك بحلول اإلنسان». ساللة
فرانسيس، بابنه داروين استعان واالستفزاز. الضغط من باملزيد بالتبعية عليه عاد ما
البارع أسلوبه داروين واصل حيث داون، قرية إىل وعاد كامربدج يف دراسته أنهى قد وكان
يغذيها وهو أوعيتها، يف فينوس ذباب وأفخاخ الندية نبات عىل مبقيًا النباتية، التجارب يف
إىل هذا أدى أوراقها. حساسية الختبار األمونيا بأمالح ويزودها النيئ، واللحم بالحرشات
آخر وابن فرانسيس ساعد .١٨٧٥ عام نُرش الذي الحرشات» آكلة «النباتات كتابه إنتاج
النباتات الشديدة؛ املوضوع جاذبية من الرغم عىل التوضيحية. الصور يف جورج اسمه
يحقق ولم الفنية، بالتفاصيل وامتألت بالوقار اتسمت له داروين معالجة فإن للحم، اآلكلة
يف العمل يحب كان داروين. ذلك ق يعوِّ لم التطور. عن كتبه مثل جيدة مبيعات الكتاب
يف له طيبة صحبة أوعيتها يف املوضوعة الكائنات تلك ومثلت والحديقة. النباتات صوبة

مكتبه. حجرة
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وهو املتسلقة»، النباتات وعادات «حركات كتابه ١٨٧٥ عام يف أيًضا داروين نرش
عن سنني عرش منذ نرشها طويلة بحثية لورقة ا) جدٍّ تجارية تكن لم (وإن تجارية طبعة
العام، االهتمام تخاطب التي كتبه بنرش مرحبًا موراي جون ظل اللينانية. الجمعية طريق
ما وهو محدودة، بيع إمكانية وذات املجال ضيقة تبدو موضوعاتها كانت عندما حتى
مملكة يف والذاتي املتبادل اإلخصاب «تأثريات كتاب أتى بسنة ذلك بعد بتزايد. يحدث كان
أصدر األوركيد. زهور إخصاب عن السابق لكتابه رفيًقا داروين اعتربه الذي النبات»،
آخرين وكتابني األوركيد» «زهور من جديدة طبعة التالية العديدة السنوات خالل داروين
أن إال ا؛ خاصٍّ فخًرا بها يفخر كان صغرية واكتشافات أفكاًرا يحوي كالهما النباتات، عن
داروين: كتب ذلك. بعد طبعها أعيد ما ونادًرا حياته، يف كبريًا اهتماًما تلَق لم الكتب هذه
تثري هل كثريًا يهتم يعد لم منظمة.» كائنات بوصفها النباتات أمجد أن أسعدني «لطاملا
ومتيًما، الطموح ضد محصنًا اآلن أصبح النقود. من أكواًما وتربح العالم دهشة كتبه

الدامغة. البيني االرتباط وحقيقة الدقيقة للتفاصيل الجميل باملغزى دوًما، كحاله

٤٢

داروين أتم فرباير ١٢ يف لسنني. عليه كان مما أهدأ العائلة منزل كان ١٨٧٦ عام أوائل يف
ستكشف كما لكنهما الخايل، املنزل يهوون ممن وإيما هو يكن لم عاًما. وستني سبعة
يعمل األكرب، االبن ويليام، كان سبق. وقت أي من أكثر الوضع هذا من قريبني كانا األحداث
وغري والده، مثل الصلع إىل ويميل ماله يف الترصف يف حكيًما كان سوثهامبتون. يف مرصفيٍّا
االبنة إيليانور وماري الصغري تشارلز دفن بينما مالفرن. يف ودفنت آني ماتت متزوج.
كربى هنرييتا تزوجت داون. كنيسة فناء يف عرش، التاسع القرن أربعينيات أوائل يف الوليدة
مرور بعد لندن. يف واستقرت ليتشفيلد اسمه نوًعا السلوك غريب رجل من األحياء البنات
عادة ينادى (الذي وفرانسيس جورج أنهى أطفال. بال ليتشفيلد آل كان سنوات خمس
منهم واحد كل وكان كامربدج يف تعليمهم الباقني، األبناء أصغر هوراس، حتى بل بفرانك)
املهني، واملستقبل الجدية االهتمامات نحو والدهم، فعل مثلما املختلف، طريقه يتلمس
وحده عاد قد الطب، ممارسة يف يرغب لم لكنه طبية شهادة عىل حصل الذي فرانك، وكان
بأكاديمية التحق فقد العائلة، أبله نفسه يعترب كان الذي ليونارد أما والديه. بجوار ليعيش
بعدها يبَق لم عسكريٍّا. مهندًسا رحالته يف انطلق ثم كامربدج، من بدًال العسكرية ووليتش
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تبقى أن لها وقدر والعرشين، التاسعة سن حتى تتزوج لم التي البنات، أصغر بييس، إال
محب، قريب قاله حسبما وكانت، قط املنزل خارج تعليم أي بييس تتلقَّ لم الحال. هذا عىل
عون. دون الشخصية حياتها أمور معالجة لتستطيع كانت وما العملية»، األمور تجيد «ال
حتى أمرها، مهمًال الشأن ضئيلة بائسة امرأة كانت عليها. تستأسد كانت هنرييتا وحتى
تنبئ ال السجالت أن يبدو تدقيًقا. داروين حياة سري أكثر يف حتى وال تُذكر، أن يندر إنه
مكان أي يف توجد أن املرجح غري من كان لكن ،١٨٧٦ عام أوائل يف بييس أحوال عن بيشء

األرسة. بيت يف إال
يجددون أحفاد يوجد ال قبل. من كان كما والنشاط بالشباب يمتلئ املكان يعد لم
كانت األمسيات. يف إيما مع الطاولة ويلعب نباتاته عىل يعمل داروين أخذ املرحة. الفوىض
نفسه) من ساخًرا تباهى (كما السنني مر عىل داروين كسب قديًما. تقليًدا الطاولة لعبة
يعود ساعات، وبعد ساعات، ميض بعد مباراة. ٢٤٩٠ أمامها خرس فيما مباراة ٢٧٩٥
الخدم رئيس بارسلو، حتى آمي. زوجته مع فيه يعيش الذي الصغري البيت إىل فرانك

داروين. له يدفعه متواضع بمعاش تقاعد لقد رحل. قد كان املخلص،
املحبة زوجته إيما، مىضعىل وقت أي من أكثر يعتمد العجوز، العليل داروين، أصبح
حبه لكن الطاولة، مباريات بشأن داروين يغيظها قد للعائلة. العاطفي والرصح وراعيته
بمرور وتوهًجا دفئًا ازداد قد ،١٨٣٨ يف للغاية فاتر نحو عىل بدأ الذي املرأة، لهذه الشديد
نظرته أو الدين عن عه ترفُّ تشاركه تكن لم الفكرية، اهتماماته تشاركه إيما تكن لم الوقت.
هو أما زوجها، روح بشأن بالقلق وتشعر مسيحيٍّا إلًها تعبد تزال ال كانت للعالم؛ املادية
أو معتقداتها، عىل يصادق بأنه التظاهر يستطع لم ا. جمٍّ حبٍّا يحبها ناحيته من فكان
إيما كانت كما التقي، اإلذعان من بروح وأمراضه آني) (كفقدان أشجانه أعمق يتقبل
أربعني ظل ملشاعرها. حساًسا وكان خري من فيها ما يبجل كان لكنه يفعل. أن تريده
قبيل له كتبته الذي الجاد الخطاب بذلك واألوراق الحقائب وسط ما مكان يف يحتفظ عاًما
أن تظن «ال إرصار: يف كتبت املهرطقة. الجامحة بأفكاره اعرتافه سمعت عندما زواجهما،
له أمر هذا أن إيما له كتبت يل.» األهمية من الكثري يحمل ال وأنه شأني، من ليس هذا
له وكتبت أيًضا، هي يخصها يخصه ما فكل بحب. لكن بحزم، رأيه وعارضت أهميته،
وقتها ومن األبد.» إىل لآلخر أحدنا ينتمي ال أنه اعتقدت لو تعاسة أشد «سأكون قائلة:
أن دون لكن اآلخرة، الحياة يف األبد، إىل مًعا يكونا أن يف أملها عىل السنني مر عىل ظلت
يتجنب أو معها، يتعاطف أن إال داروين استطاعة يف يكن لم األمل. لهذا منه تأكيد أي تلقى
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خطابها، نهاية يف ملحوظة خط ما وقت يف لكنه يكذب، أن طبعه من يكن لم املوضوع.
فيها: قال األخرى، أوراقه بني عليها ُعثر

وبكيت. الخطاب هذا قبّلت ما كثريًا أني فلتعريف أموت، عندما

داروين تشارلز

صدى يسمعان وصديقان، وحبيبان خئولة أوالد كبري، وقت منذ متزوجني كانا
واالنفصال. املوت تجاه قسوة يف يتحركان وهما بارد، كبري بيت يف خطواتهما

الحافَز هذا وفر حامل. فرانك، زوجة فآمي، الطيبة: األنباء بعض الربيع يف أتت
يكتب له، حفيد وصول احتمال أخريًا واجه وقد داروين، أخذ التايل. األدبي داروين ملرشوع
أول كتب أطفالهم.» أو أطفايل اهتمام تثري «قد أنها آمًال الخاصة، الذاتية لسريته مسودة
وواصل إيما، لشقيق الريفي للمنزل زيارة أثناء ،١٨٧٦ عام من مايو أواخر يف صفحات
ظهرية بعد املخطوطة كتابة يف يقرب ما أو يقيضساعة وكان داون. إىل العودة بعد الكتابة
(من يلجأ أن دون البارزة، واألحداث الحقائق عن ذاكرته يف يبحث أخذ الصيف. أيام أغلب
يكتب يومية. مفكرات أو للبيانات أوراق محافظ أو مالحظات دفاتر أي إىل التغيري) باب
أن أستطيع ال أني الغريب و«من عمري، من الثامنة السنة يف وأنا أمي ماتت داروين،
الوقت تذكر لكنه سوداء. مخملية وعباءة موتها فراش سوى عنها» يشء أي تقريبًا أتذكر
من املبكرة مجموعته ويتذكر البساتني، أحد من تفاًحا صغري صبي وهو فيه رسق الذي
ذات ألنه سنة ستني بعد بالذنب يُمحى ال إحساس مع واملعادن، الطيور، وبيض دف، الصَّ
سيئًا كان حيث الداخلية؛ املدرسة يف املتميز غري أداءه أيًضا وتذكر جرو، مع قاسيًا كان مرة
بالدراسة. كثريًا ا مهتمٍّ يكن لم لكنه يقًظا، طالبًا كان وأنه والالتينية، اليونانية اللغتني يف
من له صيد أول قتل أن بعد راودته التي االنفعال لحظة خاصة الطيور، بصيد شغفه تذكر
تشارلز كان حني غالبًا قاله الذي الالذع، والده تعليق ينىس أن يستطع لم الشنقب. طري
مصدر تكون وسوف بالجرذان، واإلمساك والكالب الصيد إال بيشء تهتم ال «أنت مراهًقا:
العصابة ثم إدنربه، يف له كمرشد جرانت روبرت تأثري وتذكر عائلتك.» ولكل لنفسك عار
بعض داروين تذكر كامربدج. يف رافقهم الذين الورق ولعب الرشب معتادي من املشاكسة
النبات علم تعلم أيًضا؛ كامربدج سنوات أثناء بها انشغل التي األرقى الجانبية االهتمامات
«لم داروين: كتب ثم كوليدج. كنجز كنيسة يف املرتلني مجموعة إىل واالستماع هنسلو، من

الخنافس.» جمع مثل واملتعة بالحماس كامربدج يف وأنا مارسته نشاط أي يمدني

191



مرتدًدا داروين

لم علمي. لغرض وليس هواية، لها جمعه كان الخنافس. هذه داروين يّرشح لم
هو ببساطة األمر األيام. تلك يف ليس الشكلية، تشابهاتها أو الجغرايف توزيعها عن يتساءل
عىل قادًرا ظل الكبرية سنه يف وحتى إعزاز. يف ويكتنزها هويتها، ويحدد يقتنيها، كان أنه
أرضية خنفساء وهي كروكسماجور، باناجيوس خنفساء مثل أسعدته؛ معينة أنواع تذكر
فيها. بها يمسك كان التي القذرة والضفاف العطنة واألشجار وأسود، برتقايل لونني ذات
من الخنافس يصطاد كان ما يوم يف األحمق: حماسه تظهر نفسه عن قصة داروين حكى
ثم يد، كل يف واحدة بخنفساء وأمسك آخر، ثم نادًرا، نوًعا واكتشف لشجرة، ميت لحاء
أمسك كنت التي الخنفساء وضعت لذا أفقده، أن فكرة أتحمل لم وجديًدا، ثالثًا «نوًعا رأى
أحرق للغاية الذًعا سائًال فيه قذفت فقد لحرستي، يا لكن فمي. داخل اليمنى يدي يف بها
هي العينة، تلك مكن ما وهو خارًجا»، الخنفساء أبصق أن عىل أُجربت إنني حتى لساني،

الخنافس. بطعم مضحكة غلطة هذه كانت بعيًدا. تفرا أن من الثالثة، والعينة
سؤاله كان األصعب الجانب الذاتية. سريته من الخفيف الجانب القصص هذه مثلت
قناعاتي كانت وماذا وضعفي، قوتي نقاط هي وما كنته، الرجال من نوع أي لنفسه:

أيًضا. ذلك عن أجاب وقد وشكوكي؟
املخطوطة نّحى املتقطع العمل من أسابيع تسعة بعد هذا. من أيٍّا ينرش أن يقصد لم
املزيد، وكتب مرات عدة أخرجها التالية القليلة السنوات وخالل نباتاته. إىل وعاد جانبًا
يتأمل الذي املقطع ذلك ومحدثًا باله، عىل متأخرة خطرت وأفكاًرا جديدة ذكريات مدرًجا
وأسلوبها البسيطة برصاحتها النهائي، شكلها يف املخطوطة هذه تقدم املنشورة. كتبه فيه
من الصور ورسم الشخيص الرسد من مزيج من فيها بما للقراءة ممتعة مادة املبارش،
من ُحذف (الذي داروين لشخصية كشًفا األقسام أكثر الذات. يف الفلسفي والتبحر الذاكرة
الجزء هذا إبقاء عىل ما بشكل عزم وكأنما بإهمال، داروين كتبها التي املحتويات قائمة
رقة بني ما التوتر بقدر عانى داروين أن بد ال الديني». «االعتقاد عنوانه قسم هو خفيٍّا)
بني املوجودة الفجوة بسبب وذلك الورق، عىل األفكار هذه يودع وهو وتبلده، اإلحساس

إيما. وآراء آرائه
التقليدي. باإليمان متمسًكا شابٍّا كان التحول فكرة له تخطر أن قبل أنه داروين يتذكر
بالكتاب واستشهاده لتقواه للسخرية عرضة كان «بيجل» السفينة عىل مبحًرا كان وعندما
القرن ثالثينيات أواخر يف مالحظاته، دفاتر يف لنظريته الفكري تصوره وأثناء املقدس.
الطبيعة لقوانني دراسته مع السنني، بميض لكن الدين. يف كثريًا يفكر كان عرش، التاسع
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كوحي باملسيحية اإليمان عدم إىل تدريجيٍّا «توّصل ثم للمعجزات، تصديقه تآكل الثابتة،
ضد تقريبًا ذلك حدث فقد لإليمان؛ فقدانه يف ترسع أو رضا أي هناك يكن لم إلهي».
أن الحقيقة كامًال.» صار النهاية يف لكنه بطء، يف إيلَّ اإليمان عدم تسلل «وهكذا، إرادته.
تسكنه تعد لم األمر، تم وقد واآلن جزع. بأي يشعر لم إنه حتى بالغ، ببطء أتى التغيري هذا

رصامة: يف قائًال ويضيف شكوك. أي

تكون أن يف يرغب أن فرد أي عىل ينبغي كيف أرى أن حقيقة أستطيع ال
الواضحة املقدس النص لغة أن يبدو كذلك، كانت لو ألنها حقيقية؛ املسيحية
املقربني أصدقائي وكل وأخي أبي يتضمن وهذا املؤمنني، غري الرجال أن تبني

أبدي. عقاب ينالهم سوف تقريبًا،
لعني. اعتقاد وهذا

طبعة أول يف بالفعل حظرتْها (وقد إليما. خاص بوجه مزعجة الفقرة هذه ستكون
رد توقع قد داروين أن بد ال داروين.) وفاة من سنوات خمس بعد الذاتية، للسرية نرشت
وحاسم، نهائي نحو عىل املخطوطة، يف رصح لكنه الشأن، بهذا شعور أسوأ وشعر فعلها

عقله. يف يدور بما
يف عام اعتقاد أي عن أيًضا داروين كف املسيحية، العقيدة عن تخليه إىل إضافة
كلية رحيمة إلهية ذات تديره أنه يفرتض عالم يف الرش وجود عن ماذا مشخص. إله وجود
خلود عن ماذا فهمنا.» يجايف «وهو للغاية، منطقي غري أمر هذا أن داروين كتب الوجود؟
اقرتح كما بالغريزة، اعتناقها إىل ننحو إننا حتى للبال مريحة فكرة هذه البرشية؟ الروح
ومولد للحياة؟ األول املنشأ عن ماذا تأمله. معها يستحيل لدرجة مظلم البديل ألن داروين،
العالم يحرك مشخص وغري مجرد نهائي كائن سماوية، أوىل» «علة هناك هل الكون؟
عويصة مشكالت عىل ضوء أدنى إلقاء أدعي أن أستطيع «ال قائًال: داروين يقر وقوانينه؟
أظل بأن أرىض أن يجب كفرد وأنا نحله، أن علينا يستحيل كلها األشياء بداية فِرسُّ كهذه.
سعيًدا داروين وكان نفسها، «الأدري» كلمة صك من هو هكسيل صديقه كان الأدريٍّا.»
ينبغي. مما أكثر والثقة العدوانية من تحمل «ملحد» كلمة أن يشعر كان بها. يوصف بأن
انعدام هو كله موضوعه الديني»، «االعتقاد الغريب بعنوانه السرية، من الجزء هذا
الدينية معتقداته محل آخر نوع من إرشادية معتقدات حلت لقد لديه. اعتقاد أي وجود
كتاب يف وردت كما التصميم، عن القديمة بايل وليام حجة يف داروين تفكر املبكرة.
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شابٍّا طالبًا كان حني بإعجاب نفسه داروين ترشبها التي الالهوتي» الطبيعي «التاريخ
تم وقد «اآلن فشلها ثبت التصميم حجة أن تامة برصاحة داروين أعلن ثم كامربدج. يف
بخالف املرصاعني، ذات للصَدفة الجميلة فاملفصلة الطبيعي». االنتخاب قانون اكتشاف
تصميم ألي وجود ال أنه «يبدو داروين: وكتب ذكي. مصمم بوجود تيش ال الباب، مفصلة
هبوب مسار يف موجود هو مما بأكثر الطبيعي االنتخاب عمل ويف الحية الكائنات تنوع يف

الرياح.»

٤٣

عندما ،١٨٧٦ عام من سبتمرب أوائل يف جانبًا ونُحت الذاتية السرية لهذه مسودة أول أُنهيت
تدهورت، صحتها لكن صحيًحا، سليًما ابنًا آمي أنجبت فرانك. زوجة آلمي؛ املخاض جاء
بينما املنية، وافتها كلويٍّا، وفشًال رهيبة تشنجات عانت أن وبعد النفاس. حمى بسبب ربما
من املرة هذه بنفسه داروين يفر لم رحيلها. يشهدان معها موجودان وحماها زوجها كان
منزلهما ليخيل عاد ثم أبيها، أهل بني ويلز يف آمي زوجته فرانك دفن الصعب. املشهد رؤية
الذي الوليد، والطفل هو انتقل والفراغ. الذكريات بفعل الكآبة بالغ أصبح الذي الصغري،

الكبري. األرسة منزل إىل القرية؛ من اآلخر الجانب إىل برنارد، سمي
جد حضور يف امليش وتعلمه رضاعته سنوات خالل لداروين حفيد أول نشأ هكذا
طفًال وإيما داروين أطفال من كثري بخالف برنارد كان القرب. أوثق منه قريب شغوف
تقول بوذي. ناسك كهدوء هادئًا وكان قيمة» «جائزة بمنزلة كان الصحة، سليم سمينًا
كان جده.» وجه برؤية خاص نحو عىل ويتسىل مليحني، وتعبريًا فًما له «إن عنه: إيما
موضوع إىل برنارد وتطور نمو داروين ل يحوِّ لم باملثل. حفيده برؤية يستمتع داروين
الصغري. الفتى مع بوجوده وحسب يستمتع كان له، ولد ابن أول مع فعل كما للبحث،
أفضل نحو عىل فرانك يناسب حتى البيت يف التجديدات بعض بعمل وداروين إيما أمرت
ذهبت (وربما إجازة، يف معا أربعتهم ذهب أيًضا. وبرنارد لداروين) كمساعد عمله ظل (يف
طور البحريات. منطقة إىل خاصة قطار عربة يف وسافروا أيًضا)، إثرهم يف وبييس إتي
سبب دون برنارد، اسم وصار «بابا»، الجد اسم فغدا لهما؛ تدليل اسمي وداروين برنارد
بهدوء نفسه يسيل بأن ترحيب موضع «أبادوبا» كان الخامسة سن ويف «أبادوبا». منطقي،
امليش يف تشاركا عمله. يمارس «بابا» بينما الصور، ويرسم داروين مكتب أرضية فوق
لربنارد مقدًرا كان الخالء. يف موسيقي حفل أثناء املمر فوق بيد يًدا ووقفا الحديقة حول
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إىل الفاتن الرضيع مرحلة تجاوز وبالطبع التالية، القليلة السنوات خالل رسيًعا يتغري أن
ذلك. لريى يعش لم داروين لكن إيتون، بمدرسة يدرس الذي النحيل املراهق مرحلة

اعتالل عىل اآلن مقتًرصا األمر يعد لم القلب. يف بآالم يشعر أخذ ١٨٨١ عام أواخر يف
املرض. توهم من نوع أو مزمن غامض

داروين كان وملا الخدم. رئيس بارسلو من العكس عىل قط، العمل داروين يعتزل لم
أو عمل لديه يكن لم — الداخيل ندائه بتلبية ملتزم وإنما — منصبًا أو وظيفة يشغل ال
اإلنهاك. كره مما أكثر الكسل داروين كره حياته. نبض هي فأبحاثه عنها. يتخىل وظيفة
يف ودورها األرض ديدان عن كان الرئيسية أبحاثه آخر ما. ملرشوع حاجة يف دائًما كان
ن «تكوُّ هو آنًفا ذكره سبق طريف صغري كتاب إنتاج إىل أدى بحث وهو الرتبة، صنع
تناول لوفاته. السابقة السنة يف نُرش وقد عاداتها»، مالحظة مع الديدان، بفعل النبات عفن
إليه عاد ثم «بيجل»، للسفينة مغادرته بعيد ،١٨٣٧ عام يف مرة ألول املوضوع داروين
داروين أحب العلمي. مصريه يف إلحاًحا األكثر املهام أتم أن بعد سنة، بأربعني بعدها
متواضعة، كائنات العلمي: للبحث الجيد للموضوع بمعايريه تفي فهي األرضية. الديدان
ضئيلة تأثريات وتنتج عليه، تبدو مما أهمية أكثر وهي تقريبًا، مكان كل يف موجودة
مكتبه، يف الديدان هذه ببعض يحتفظ داروين كان كبرية. تراكمية تبعات ذات مرتاكمة
يكن لم الغريبة. التجارب أنواع كل عليها يجري وكان النباتات، مثل أواٍن يف وضعت وقد
أي لديها ليس «الديدان مؤلفه: يف كتب اهتمامه. يثري األرضال دودة سلوك يف جانب هناك

للسمع.» حاسة

تكرر معدنية، صافرة عن الصادرة الحادة للنغمات انتباه أدنى تنتبه لم إنها
وأعالها النغمات ألعمق انتباه أدنى أيًضا تنتبه وال منها، بالقرب إصدارها
النفس اصطدام عدم روعي إذا للرصخات تأبه وال الباسون. مزمار عن الصادرة
بأعىل تُعزف بيانو أصابع من قريبة طاولة فوق الديدان هذه توضع وعندما بها.

تماًما. هادئة تظل فإنها ممكن، صوت

فكان الصغري برنارد أما البيانو. إيما وتعزف الباسون يعزف الذي هو فرنك كان
الديدان، عىل األبحاث إجراء كان الصافرة. يف النفخ يتوىل بها املوثوق املصادر أحد حسب
األرض ديدان أن بمساعدتهم داروين أثبت كلها. األرسة به تقوم نشاًطا داروين، بأسلوب

موسيقية. ليست
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وجون داروين ولدهشة ،١٨٨١ عام من أكتوبر يف النبات» عفن «تكون كتاب صدر
وكان العام، نهاية قبل أخرى طبعات ثالث موراي طبع األوليان. الطبعتان نفدت موراي
بلغة كهذا كتاب لتلقي مستعدين كانوا القراء أن الواضح من مرة. كل يف نسخة ألف يطبع
قراءته. تزكية يف آخر دوًرا الكتاب إيجاز لعب املهيب. داروين السيد من سهلة واضحة
يجمع الذي ذاته، الوقت يف والفعال البسيط — العلمي البحث يف أسلوبًا وكأن الكتاب بيع
— للغاية البسيطة التجريبية والوسائل الصبورة الحادة املالحظة بني استثنائي نحو عىل

بالفعل. لالنتهاء سبيله يف كان أنه والحقيقة االنتهاء. إىل طريقه يف

٤٤

القلب، يف ضموري هبوط من ،١٨٨٢ عام من أبريل من عرش التاسع عرص داروين تويف
وبييس. وهنرييتا وفرانك إيما من كل فراشه بجوار كان عمره. من والسبعني الثالثة يف
لم ما. نحو عىل مريض «بابا» أن فقط يعرف فكان الحضانة، غرفة يف وهو برنارد، أما
صارت دًما. يتقيأ جعلته التي والتقلصات والغثيان األلم داروين عانى هادئة؛ النهاية تكن
بني فيما بضعف أنفاسه يلتقط داروين كان الدماء. بفعل ولزجة ملطخة البيضاء لحيته
الناس أن يعرف وهو قالها حال.» بأي املوت أخاف «ال اللحظات: إحدى يف وقال النوبات.
بعدها غمغم ثم الغايل.» حبي يا حبي، «يا إليما: همس أخرى، لحظة ويف يتساءلون. سوف
محاولة التماس؛ وكأنها العبارة وكرر «… وحسب أموت أن استطعت «لو عديدة: بساعات
وفقد بالدوار، شعر الويسكي، من قليلة مالعق ملء أعطوه ويفيق، يغفو أخذ للتحرر.
تجرها موتى عربة يف داون غادر واحد. معنى من بأكثر رحل رحل، ثم أخرى. مرة الوعي

لندن. إىل متجًها الخيل،
الربيطانية، الثقافة ومجد القادمة واألجيال التاريخ أجل من بجسده مطالبًا العالم هبَّ
الحكوميني املسئولني بني عجل يف تجميعه تم اآلراء يف توافق بواسطة وذلك آخره، إىل
وستمنسرت، كنيسة يف داروين تشارلز دفن تقرر التوافق هذا بموجب العلماء. وأصدقائه
بني القرية كنيسة فناء يف األرجح عىل يفضل كان كما وليس وتشورس، ونيوتن ليل مثل
واحدة جنازة هناك كان لو الطيبة. ِكنت وديدان إليانور وماري الصغري إرازموسوتشارلز
هناك كان الخاصة. جنازته فستكون الفرصة، أعطى إذا بنفسه عنها يتغيب أن داروين يود
وكذلك عنها، نفسها فيكتوريا امللكة تغيبت للمعدة. سيئ أمر وهذا ينبغي. مما أكثر جلبة
آخرين، مع نعشه، حمل وقد هناك. موجوًدا كان بارسلو لكن الوزراء، رئيس جالدستون

وواالس. وهكسيل هوكر من كل
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كانت البحث. من آخر صغريًا جزءًا أنهى قد داروين كان كله هذا يحدث أن قبل لكن
موته عىل السابقة األسابيع ففي له. نُرش ما آخر ليست لكنها النهائي، كتابه هي الديدان
أنواع بواسطتها تستعمر التي االنتثار، وسائل القديمة: األخرى اهتماماته ألحد عاد قد كان

جديدة. أماكن والنبات الحيوان
نظرية يف حاسم دور لها التي الحديثة، البيولوجية للجغرافيا املنطقية املقدمات أوىل
أصل ذات نقاط من الطبيعي التناثر تعكس األنواع توزيع أنماط أن هي التطورية، داروين
أجرى قد داروين كان الرب. يد وزعتها عشوائية جغرافية تخصيصات وليست تطوري،
التي التجارب خالل من عرش، التاسع القرن خمسينيات يف هذه التناثر وسائل عىل أبحاثًا
نقل الفعالة. البيئية العوامل محاكاة أشكال من أخرى وأشكال مالح ماء يف الغمر شملت
وغذى امليت، السمك بطن داخل البذور ودفع صغرية، بحار عرب الهليون نبات داروين
احتفظت قد كانت إن لريى البذور واستخلص البجع براز جمع ثم بالسمك، البجع طيور
مغريًا العذب، املاء بقواقع ميلء حوضمائي يف البط أقدام داروين دّىل اإلنبات. عىل بقدرتها
لم أخرى بيانات مجموعة يف يفتنه ما وجد واآلن البط. بأقدام تلتصق بأن منها املغامرين
نورثهامبتون قرب ما مكان ففي العارضة. املالحظة من بل التجربة، من املرة هذه تؤخذ
ساق فوق بإحكام نفسه ثبّت صغريًا عذب ماء بطلينوس الربك أو الجداول أحد يف وجد

مائية. خنفساء
مسائل — العلمي سياقه عن بعيًدا منمنًما. رخويٍّا حيوانًا تجر واحدة خنفساء كانت
أهمية بال األمر يبدو — الخاص الخلق مقابل يف والتطور البيولوجية والجغرافيا التناثر
داروين وصف لداروين. كذلك يبُد لم لكنه سياقه. «داخل» أهمية بال يبدو ربما بل مطلًقا.
أبريل ٦ عدد يف «نيترش» بمجلة ظهر قصري خطاب يف والبطلينوس الخنفساء بني الصلة
هذا وكان املرصاعني»، ذات العذب املاء حيوانات تناثر «عن هو العنوان كان .١٨٨٢ لعام
عىل الدليل هو فها جوهرية. لكنها بسيطة، للبحث األساسية النقطة له. نرش بحث آخر
املائية الخنافس إن (حيث بالهواء ينتقل أن خصب لبطلينوس بها يمكن التي الطريقة
الجغرافيا التناثر، الجديد. املكان يف عشرية لينشئ ألخرى بركة من تسبح) مثلما تطري

التطور. من جديد طور ثم االستعمار، البيولوجية.
منها الكثري عىل يحصل كان كما الربيد، طريق عن األولية بياناته عىل داروين حصل
إىل داروين انتباه الفتًا نورثهامبتون من خطابًا كريك دي دبليو اسمه شاب كتب دوًما.
لألحذية صغري مصنع صاحب كريك السيد كان الجناح. مغمدة للخنفساء الصغري اكتشافه
تاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا لعب كريك، فرانسيس اسمه حفيد له (وسيأتي بالطبيعة ولع وله
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دايتيسكوس الخنفساء اسم كان إيه»). إن «دي ال بنية اكتشاف يف كرشيك البيولوجيا
يعرف ال البطلينوس؟ من نوع أي مفرتسة. كبرية غاطسة خنفساء وهي مارجيناليس،
كريك السيد تفضل األسئلة، من املزيد طارًحا داروين إليه كتب عندما ذلك. كريك دي دبليو
فقد متصلني. يعودا لم الكائنني لكن بالربيد. والبطلينوس هي نفسها الخنفساء بإرسال
«الصدفة» (أو البطلينوس وانفصل منهما، كل عىل شديًدا ضغًطا املاء من خروجهما سبب

بإحكام. نفسه وأغلق وكريك) داروين سماها كما
به أخرب ما هذا سينفتح.» الصمام كان إن ألرى عذب ماء يف الصدفة وضعت «لقد
الهليون بذور مثل حيٍّا يزال ال البطلينوس كان إذا ما يعرف أن يريد كان كريك. داروين

املالحة.
وآداب حياتية، قضايا هناك كانت كما نقاش، موضع علمية قضايا هناك كانت
تزال ال التعسة الخنفساء «كانت لكريك: داروين قال بالرحمة. تتعلق وأمور سلوكية،
سهلة ميتة تموت كي املفرية الغار نبات أوراق مع زجاجة يف وضعتها لذا بضعف، تحيا
الغار أوراق أن يعرف داروين زمن يف الطبيعي التاريخ يف متخصص أي كان رسيعة.»
أن داروين يُِرد لم الهيدروجني. سيانيد يحوي الذي الربوسيك حامض تطلق تُفرى عندما

املتاعب. من يكفي ما سبَّب أنه تماًما يعي نبيًال رجًال كان األخرية. خنفساؤه تعاني
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ومقاالته كتبه من كالٍّ كتاباته حصيلة وتضمنت اإلنتاج. وفري كاتبًا داروين تشارلز كان
دليل وأفضل الشخصية. الخطابات من وفرية وكمية الخاصة، مالحظاته ودفاتر املنشورة،
كتابه طبعات أوىل بنص الوثيق واالهتمام كتاباته. يف موجود ومعتقداته شخصيته عىل
والعالج البديل يعد الالحقة الطبعات يف أدخلها التي وبالتغيريات كمثال، األنواع»، «أصل
كذلك. ليس وما «دارويني» بأنه يوصف أن يمكن عما املبهمة الثانوية لألفكار الصحيح
بوركهارت فريدريك عليها وعلق حررها التي تلك خاصة للغاية، مفيدة داروين خطابات
«مطبعة عن حاليٍّا تصدر التي األجزاء متعددة السلسلة يف اآلخرين الباحثني من وفريق
إتش بول وحررها نسخها التي — التحول مالحظات دفاتر تكشف كامربدج». جامعة
جزءًا نظريته داروين بها حاك التي الطريقة عن الكثري — زمالئه من وبعض باريت
داروين إيما حذف (بعد األصيل شكلها إىل أعيدت التي الذاتية، سريته تعد أيًضا بجزء.
للغاية. معربة وثيقة بمثابة بارلو، نورا حفيدته، يد عىل وُحررت منها) الفقرات لبعض
داروين. كتبها كلمة كل أقرأ لم بأنني أعرتف لكني الرئيسية. مصادري هي هذه كانت
األثر لها كان التي الكتب تلك فقط تسجل أدناه، واملذكورة كتبه، من املنتقاة وقائمتي

يل. عظيمة فائدة أو أهمية ذات كانت التي والكتب العلمية الناحية من األبرز
«صناعة عليها يُطلق ما (أحيانًا وأعماله داروين تتناول التي الثانوية األدبيات
يبدو، كما أسبوع، وكل زيادة. يف تزال وال الحجم، هائلة والتعليق) للمعرفة داروين»
ومجدًدا، الغالف. عىل داروين اسم يحمل جدليٍّا كتابًا أو متوسًعا بحثيٍّا مقاًال أحدهم ينرش
وافية صغرية، عينة مجرد اعتربها وشخصية. مخترصة قائمة هي أدناه الواردة القائمة

داروين. تشارلز عن كتابات من يوجد ملا الشخيص، منظوري من
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أو نفسه داروين كتابات من — القراءات من املزيد يف راغبًا نفسك وجدت وإذا
هذا عقل يف مبارشة تتوغل كي االقرتاحات. بعض لك فسأقدم — عنه املكتوبة األعمال
معاًدا نسخة تقرأ أن ويفضل األنواع» «أصل بقراءة تبدأ أن عليك وأعماله، الرجل
عنون (كما بيجل» السفينة «رحلة كتاب يعد أيًضا للكتاب. األوىل الطبعة من طبعها
عىل يكون ال قد ذاته، حد يف رائًعا كتابًا الالحقة) الطبعات يف األبحاث» «يوميات كتابه
قصيص رسد لكنه األهمية!) بنفس كتاب يوجد (وقلما األنواع» «أصل أهمية قدر نفس
شاب يرويها بدقة املرصودة الطبيعي التاريخ بظواهر يمتلئ لرحلته إمتاًعا أكثر خفيف
يف األوىل للمرة نُرشت التي داروين»، لتشارلز الذاتية «السرية متواضع. محبوب إنجليزي
وقت يف متاحة وصارت وخطاباته»، داروين تشارلز «حياة كتاب من كجزء ١٨٨٧ عام
كتبها أنه هو الرئييس ذلك (وسبب جذابة دافئة سرية هي بارلو، نورا طبعة يف الحق
االستثنائية. وأمانته الكريمة روحه تزينها أمثالنا) الغرباء للقراء وليس أبنائه، أجل من
الوافية املهولة السلسلة يف للغوص بحاجة فليسوا الخطابات بقراءة يستمتعون من أما
بعنوان لطيًفا صغريًا كتابًا أيًضا حرر بوركهارت فريدريك إن إذ كامربدج؛ عن الصادرة
وهو أال ذلك، من أفضل هو ما وهناك منتقاة». مجموعة داروين: تشارلز «خطابات
الصادرة األصلية داروين فرانسيس خطابات لتجميعة الطبع معادة نسخة عىل العثور
من جزأين يف والصادرة وخطاباته»، داروين تشارلز «حياة عنوان تحت ١٨٨٧ عام
والسرية الخطابات جانب إىل يمنحك، املجموعة هذه من األول الجزء املتوسط. الحجم
يف وعاداته والده شخصية عن فرانسيس يرويها التي الذكريات من طويًال فصًال الذاتية،

اليومية. وحياته العمل
جاذبية األكثر بوصفهما سريتان تربز داروين حياة عن املكتوبة العديدة السري بني من
وجيمس ديزموند أدريان كتبها التي وتلك براون جانيت كتبتها التي السرية وهما وتأثريًا،
ولغة الثاقبة األفكار عليهما وتضفي األبحاث، من كبرية بكمية ثريان العملني كال مور.
السيايس للسياق قوي نحو عىل ومور ديزموند يعرض والبهجة. الحيوية الجيدة الكتابة
الوسط عرض يف فيتميز الجزأين ذو براون كتاب أما وأفكاره. بداروين أحاط الذي
إىل أرسته، إناث مع بها تعامل التي النبيلة والقسوة داروين فيه عاش الذي االجتماعي
الفكرية. متطلباته وخدمة نزعاته إرضاء أجل من وذلك العالم، يف ومحبيه أصدقائه جانب
واملنشورة داروين، حفيد حفيد حفيد كينز، راندال كتبها التي الوصفية السرية تعد أيًضا
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اململكة يف (واملنشور البرشي» والتطور وابنته، «داروين، عنوان تحت املتحدة الواليات يف
قدر عىل يحتوي كما بالرزانة يتسم مؤثًرا، قيًما كتابًا آني») «صندوق عنوان تحت املتحدة

األرسية. املعلومات من كبري
تفاصيل للكتب— األصلية البيانات بعد فيما أدرجت نفسه، داروين يخصأعمال فيما
يف املهنية حياته تفتحت كيف واحدة ملحة يف ترى أن تستطيع حتى — األوىل الطبعات
داخل داروين من املأخوذة االستشهادات املصادر مالحظات يف وضعت املقابل، يف النرش.
يجعل هذا أن أعتقد إجماًال لكن هذا، االتساق لعدم عذًرا يل. متاحة كانت التي الطبعات
يداي. عليها وقعت التي الطبعات أوردت الثانوية املواد قائمة يف وضوًحا. أكثر األمور
منذ ونرشت التطورية، النظرية تطور يف بارزة عالمات تمثل واملقاالت الكتب هذه بعض
تساعد التي مندل) بحث املثال، سبيل (عىل الحاالت تلك يف منذئذ. طباعتها وأعيد بعيد زمن

أقواس. يف األصلية السنة ذكرت التاريخية األهمية إيضاح يف األول النرش سنوات فيها
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